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บทคัดย่อ 
 

การวจิยัคร้ังน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการช ุมชน เกี่ยวกบัการพัฒนาผลิตภ ัณฑ์
และศกัยภาพชมุชน การศึกษารูปแบบผลิตภณัฑ์ในด้านแนวความคิด กลวิธีการออกแบบ ขั้นตอน
การผลิต ภูมปัิญญาชาวบา้น ทศันคติ สภาพแวดลอ้ม ตน้ทุนทางธรรมชาติท่ีส่งผลกระทบตอ่รูปแบบ
ผลิตภ ัณฑ์ รวมไปถึง การจัดการความรู้ด้านการออกแบบพัฒนาสร้าง สรรค์ผลิตภ ัณฑ์ช ุมชน             
โดยผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบ และการจดัการความรู้เพื่อการวิเคราะห์ศักยภาพด้านการจัดการ 
การตลาด การผลิต และการด าเ นินงานด้านธุรกิจช ุมชนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวเพื่อการพฒันาชีวติและเศรษฐกจิชมุชนให้ยั่ง ยืนด้วยกระบวนการ
จดัการความรู้ และการใชว้ธีิวจิยัเชิงคณุภาพรว่มกบัการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมสี่วนรว่ม 

กลุม่ตวัอยา่งการวจิยัในคร้ัง น้ี  ได้แก ่1)  ผลิตภ ัณฑ์จากน ้ าอัดลมพลาสติก ( รีไซเ คิลขยะ)    
ของกลุม่ผลิตภ ัณฑ์ประดิษฐ์  2)  ผลิตภ ัณฑ์ตัดเ ย็บบ้านดอกแดง  3)  ผลิตภ ัณฑ์สมุนไพรขมิ้นช ัน     
ดอกอญัชนั มะขามป้อม และไพลอบแห้ง ของกลุม่พ ัฒนาวตัถุดิบและแปรรูปสมุนไพรภาคเหนือ    
4) ผลิตภณัฑ์ป้ันของกลุม่งานป้ันศิลปะตกแตง่  5)  ผลิตภ ัณฑ์ร่มไมไ้ผ ่ของกลุม่หัตถกรรมท าร่มไม้
ไผบ่า้นป่าง้ิว 6)  ผลิตภ ัณฑ์ข้าวแตน และกล้วยฉาบสมุนไพรของกลุม่แปรรูปอาหาร ข้าวแตน      
และกลว้ยฉาบสมนุไพร 7) ผลิตภณัฑ์ขา้วเกรียบเห็ดหอม ของกลุม่ผลิตภณัฑ์แปรรูปเห็ดหอม 

ผลการศึกษา พบวา่ ชมุชนมคีวามตอ้งการท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑ์ และศักยภาพในกลุม่ตนเอง
เพื่อการพฒันาความรู้ และความเชี่ยวชาญในการผลิตและการออกแบบผลิตภ ัณฑ์ และการศึกษา  
ดา้นรูปแบบผลิตภณัฑ์และกลวธีิการออกแบบกลุม่ธุรกจิชมุชนมีการออกแบบและพัฒนาผลิตภ ัณฑ์
สว่นใหญจ่ะมกีารท างานแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็กจนถึงขนาดปานกลาง โดยท างานร่วมกนัแบบ
คนในครอบครัว หรือเป็นหมูค่ณะเชน่เดียวกบัการรวมกลุม่ภายในชมุชน แตล่ักษณะการท างานจะมี
การแบง่แยกตามความถนัด มกีารฝึกอบรม และเรียนรู้ในการท างาน ขั้นตอนในการท างานส่วนใหญ ่
จะเป็นแบบแบง่หน้าท่ีตามความถนัด โดยการจดัการความรู้ดา้นการจัดการ การตลาด การผลิต และ
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การด าเนินงานดา้นธุรกจิชมุชน พบวา่ กลุม่ธุรกิจช ุมชนสามารถน าความรู้ด้านตา่ง ๆ รวมถึงหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาประยุกต์ใชใ้นการจัดการธุรกิจของตน และการด าเ นินงานของกลุม่    
เพื่อพฒันาชีวติและเศรษฐกจิชมุชนให้มคีวามยัง่ยืนตอ่ไป 

ขอ้เสนอแนะในการวจิยั ควรมกีารสนับสนุนให้มีการอบรมด้านการตลาด โดยการจัดหา
แหลง่จดัจ าหนา่ยสินคา้ให้แกก่ลุม่ธุรกจิชมุชน และประชาสัมพันธ์ส่ง เสริมสินค้าในท้องถ่ิน  และ  
สนับสนุนให้มกีารอบรมให้ความรู้เพิ่มความช  านาญการในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตรงตามความตอ้งการของตลาด และการสนับสนุนให้มีการอบรม ให้ความรู้แกก่ลุม่ธุรกิจช ุมชน   
ให้เห็นคณุคา่ และความส าคญัของการอยูร่ว่มกนั  มีส่วนร่วมในการท างาน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง          
เพื่อการวางแผน การผลิต การจดัจ าหนา่ย ลดระยะเวลาการผลิต คา่ใชจ้า่ย และการด าเนินการ  
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this research aim to study the community’s need about product and 
community’s potential development, to study product pattern concerning with concept, design 
methods, manufacturing procedure, local wisdom, attitude, environment, natural capital affecting 
to product pattern including knowledge management on community’s product development by 
design experts.  Also, it is to provide the knowledge management to analyze the potential of 
marketing, manufacturing and community business operation on self-sufficiency economy basis 
by HM the King for sustainable life quality and community business development with knowledge 
management process and utilization of Qualitative Research and Participatory Action Research. 
 The research sample groups are as follows; 1) Soft-drink plastic bottle products 
(recycled-garbage) from fabricated product group, 2) Ban Dok Daeng tailor products, 3) herbal 
products from Curcuma longa Linn, Emblic Myrabolan, and dehydrated Curcumin from northern 
raw-material development and herbal-plant process group, 4) sculpture products from sculpture 
groups, 5) bamboo umbrella products from Ban Pa Ngew bamboo umbrella handicraft group, 6) 
Sweet round and flat sweetmeat and herbal preserved banana products from Sweet round and flat 
sweetmeat and herbal preserved banana processed product group, and 7) shiitake mushroom crispy 
rice products from shiitake mushroom processing group. 
 According to the study, it was found that the community needs to improve the products 
and potential within their group in order to develop knowledge and expertise in manufacturing and 
designing their further products.  Also, for the study on product pattern and design method, the 
community business groups design and develop their products mostly in form of small industry to 
medium industry by working together in family or group as well as gathering in community.  
Working characters are divided according to specialty while there are training sessions and work 
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learning stations often provided.  Most of working process is to divide the duty according to 
individual specialty.  On knowledge management process concerning with management, 
marketing, manufacturing and community operating, community business groups are capable of to 
applying self-sufficiency economy concept for their business, operations and community business 
for sustainability. 
 For the suggestion of this research, the marketing training session must be promoted by 
providing product distribution channels for community business groups and publicizing and 
promoting local products and supporting providing training programs to improve expertise for 
better manufacturing quality which meets the markets’ needs.  Also, the training program and 
knowledge providing process must be conducted for community business groups to realize the 
value and importance of living together and participation to form strength for planning, 
manufacturing, distributing and which will reduce production time, expenditure and procedure. 




