
 

บทที ่ 4 
ศักยภาพของกลุ่มธุรกจิชุมชน อ าเภอดอยสะเกด็ 

 
 จากการส ารวจพื้นท่ีเก็บขอ้มูลการวิจยั การจดัการความรู้เพื่อพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ ์
และศกัยภาพธุรกิจชุมชน อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อเป็นศึกษาความตอ้งการของชุมชน                       
ดา้นการพฒันาสินคา้ทอ้งถ่ิน เพื่อเป็นตวับงช้ีถึงปัญหาท่ีมีต่อผลกระทบต่อศกัยภาพของกลุ่มและ
ผลกระทบต่อการพฒันาศกัยภาพของกลุ่มในอนาคต 
 ในการศึกษาดงักล่าวโดยมีกรณีศึกษา 6 กลุ่มผลิตภณัฑ ์คือ    

1) กลุ่มท่ี 1 ศึกษากลุ่มธุรกิจชุมชนต าบลเชิงดอยและต าบลตลาดขวญั 
2) กลุ่มท่ี 2 ศึกษากลุ่มธุรกิจชุมชนต าบลแม่โป่งและต าบลสันปูเลย 
3) กลุ่มท่ี 3 ศึกษากลุ่มธุรกิจชุมชนต าบลตลาดใหญ่ และต าบลส าราญราษฎร์ 
4) กลุ่มท่ี 4 ศึกษากลุ่มธุรกิจชุมชนต าบลป่าป้อง ต าบลสง่าบา้น ต าบลตลาดขวญั 

ต าบลเทพเสด็จ 
5) กลุ่มท่ี 5 ศึกษากลุ่มธุรกิจชุมชนต าบลแม่คือ ต าบลลวงใต ้และต าบลสันปูเลย 
6) กลุ่มท่ี 6 ศึกษากลุ่มธุรกิจชุมชนต าบลลวงเหนือ  
ในกรณีการศึกษาทั้ง 6 กลุ่ม ไดแ้บ่งกลุ่มตวัอยา่งวิจยั ท่ีแสดงขอ้มูลของกลุ่มธุรกิจ เก่ียวกบั

ผูป้ระกอบการสถานท่ีตั้ง ประสบการณ์ในการท างาน ดงัน้ี 
กลุ่มที ่1 ศึกษากลุ่มธุรกจิชุมชน ต าบลเชิงดอย และต าบลตลาดขวญั 
กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจชุมชน ต าบลเชิงดอย และต าบลตลาดขวญั อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดั

เชียงใหม่ มีกลุ่มธุรกิจชุมชนเป็นกลุ่มตวัอยา่งวจิยั จ  านวน 9 กลุ่ม ดงัน้ี 
1) กลุ่มตวัอยา่งวจิยัท่ี 1 ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมถัว่เหลืองผสมงา 
2) กลุ่มตวัอยา่งวจิยัท่ี 2 ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม ชนิดผงส าเร็จรูป 
3) กลุ่มตวัอยา่งวจิยัท่ี 3 ผลิตภณัฑข์นมกาละแมกะทิ  
4) กลุ่มตวัอยา่งวจิยัท่ี 4 ผลิตภณัฑแ์ปรรูปสมุนไพรลูกประคบ 
5) กลุ่มตวัอยา่งวจิยัท่ี 5 ผลิตภณัฑพ์วงกุญแจเชือก  
6) กลุ่มตวัอยา่งวจิยัท่ี 6 ผลิตภณัฑแ์ปรรูปผา้ทอชาวเขา  
7) กลุ่มตวัอยา่งวจิยัท่ี 7 ผลิตภณัฑก์ลุ่มหตัถกรรมผา้ทอมือ จกัสาน งานฝีมือ 
8) กลุ่มตวัอยา่งวจิยัท่ี 8 ผลิตภณัฑไ์ข่เคม็  
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9) กลุ่มตวัอย่างวิจยัท่ี 9 ผลิตภณัฑ์สมุนไพรลูกประคบ ชาสมุนไพรดอกค าฝอยและ
ดอกไมจ้นั 

กลุ่มที ่2 ศึกษากลุ่มต าบลแม่โป่งและต าบลสันปูเลย 
 กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจชุมชนต าบลแม่โป่งและต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดั

เชียงใหม่ มีกลุ่มธุรกิจชุมชนเป็นกลุ่มตวัอยา่งวจิยั จ  านวน 7 กลุ่ม ดงัน้ี 
1) กลุ่มตวัอยา่งวจิยัท่ี 1 ผลิตภณัฑน์ ้าพริกเผาเห็ดหอม 
2) กลุ่มตวัอยา่งวจิยัท่ี 2 ผลิตภณัฑก์ลว้ยตาก มะเขือเทศ และถัว่คัว่ทรายแปรรูป 
3) กลุ่มตวัอยา่งวจิยัท่ี 3 ผลิตภณัฑส์มุนไพรชง และชาพร้อมด่ืม 
4) กลุ่มตวัอยา่งวจิยัท่ี 4 ผลิตภณัฑล์ าไยอบแหง้เน้ือสีทอง และหมูยอ 
5) กลุ่มตวัอยา่งวจิยัท่ี 5 ผลิตภณัฑน์ ้าพริกเผา น ้าพริกตาแดง แคบหมู และแหนมหมู 
6) กลุ่มตวัอยา่งวจิยัท่ี 6 ผลิตภณัฑไ์มแ้กะสลกั 
7) กลุ่มตวัอยา่งวจิยัท่ี 7 ผลิตภณัฑจ์ากผา้ทอ 
กลุ่มที ่3 ศึกษากลุ่มต าบลตลาดใหญ่ และต าบลส าราญราษฎร์ 
กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจชุมชนต าบลตลาดใหญ่ และต าบลส าราญราษฎร์ อ าเภอดอยสะเก็ด 

จงัหวดัเชียงใหม่ มีกลุ่มธุรกิจชุมชนเป็นกลุ่มตวัอยา่งวจิยั จ  านวน 9 กลุ่ม ดงัน้ี 
1) กลุ่มตวัอยา่งท่ี  1  ผลิตภณัฑผ์า้ไทย และเคร่ืองประดบั 
2) กลุ่มตวัอยา่งท่ี  2  ผลิตภณัฑพ์ริกลาบ 
3) กลุ่มตวัอยา่งท่ี  3  ผลิตภณัฑแ์ปรรูปไม ้
4) กลุ่มตวัอยา่งท่ี  4  ผลิตภณัฑแ์ชมพ ูและครีมนวดผม 
5) กลุ่มตวัอยา่งท่ี  5  ผลิตภณัฑน์ ้าพริกตาแดง 
6) กลุ่มตวัอยา่งท่ี  6  ผลิตภณัฑเ์คร่ืองเขิน ไมแ้กะสลกั และสบู่แกะสลกั 
7) กลุ่มตวัอยา่งท่ี  7  ผลิตภณัฑก์ระดาษสา และหมวกคาวบอย 
8) กลุ่มตวัอยา่งท่ี  8  ผลิตภณัฑข์นมไทย 
9) กลุ่มตวัอยา่งท่ี  9  ผลิตภณัฑเ์คร่ืองประดบัเงินแท ้
กลุ่มที ่4 ศึกษากลุ่มต าบลป่าป้อง ต าบลสง่าบ้าน ต าบลตลาดขวญั และต าบลเทพเสด็จ 
กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจชุมชนต าบลต าบลป่าป้อง ต าบลสง่าบา้น ต าบลตลาดขวญั และต าบล

เทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ มีกลุ่มธุรกิจชุมชนเป็นกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 7 กลุ่ม ดงัน้ี 
1) กลุ่มตวัอยา่งท่ี  1  ผลิตภณัฑจ์ากน ้าอดัลมพลาสติก (รีไซเคิลขยะ) 
2) กลุ่มตวัอยา่งท่ี  2  ผลิตภณัฑต์ดัเยบ็บา้นดอกแดง 
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3) กลุ่มตวัอย่างท่ี  3   ผลิตภณัฑ์สมุนไพรขมิ้นชัน ดอกอญัชัน มะขามป้อม และไพล
อบแหง้ 

4) กลุ่มตวัอยา่งท่ี  4   ผลิตภณัฑป้ั์น 
5) กลุ่มตวัอยา่งท่ี  5   ผลิตภณัฑร่์มไมไ้ผ ่
6) กลุ่มตวัอยา่งท่ี  6   ผลิตภณัฑข์า้วแตน และกลว้ยฉาบสมุนไพร 
7) กลุ่มตวัอยา่งท่ี  7   ผลิตภณัฑข์า้วเกรียบเห็ดหอม 
กลุ่มที ่5 ศึกษากลุ่มต าบลแม่คือ ต าบลลวงใต้ และต าบลสันปูเลย 
กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจชุมชนต าบลแม่คือ ต าบลลวงใต ้และต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ด 

จงัหวดัเชียงใหม่ มีกลุ่มธุรกิจชุมชนเป็นกลุ่มตวัอยา่งวจิยั จ  านวน 7 กลุ่ม ดงัน้ี 
1) กลุ่มตวัอยา่งท่ี  1  ผลิตภณัฑส์มุนไพรแปรรูป 
2) กลุ่มตวัอยา่งท่ี  2  ผลิตภณัฑโ์คมไฟร่ม โคมไฟดาว โคมไฟเดือน พดั และร่มโมบาย  
3) กลุ่มตวัอยา่งท่ี  3  ผลิตภณัฑก์ระเป๋าผา้ชาวเขา  
4) กลุ่มตวัอยา่งท่ี  4  ผลิตภณัฑเ์คร่ืองเขิน ปลาเงิน ปลาทอง 
5) กลุ่มตวัอยา่งท่ี  5  ผลิตภณัฑถ์าดไมไ้ผ ่
6) กลุ่มตวัอยา่งท่ี  6  ผลิตภณัฑข์นมทองมว้นสมุนไพร 
7) กลุ่มตวัอยา่งท่ี  7  ผลิตภณัฑก์ล่องไมใ้ส่ของ และหีบ 
กลุ่มที ่6 ศึกษากลุ่มต าบลลวงเหนือ 
กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจชุมชน ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ มีกลุ่มธุรกิจ

ชุมชนเป็นกลุ่มตวัอยา่งวจิยั จ  านวน 7 กลุ่ม ดงัน้ี 
1) กลุ่มตวัอยา่งท่ี  1  กลุ่มผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายทอมือ 
2) กลุ่มตวัอยา่งท่ี  2  กลุ่มผลิตภณัฑตุ์ก๊ตาไมรู้ปสัตวต่์าง ๆ 
3) กลุ่มตวัอยา่งท่ี  3  กลุ่มผลิตภณัฑป์ลอกหมอนตดัต่อลาย 
4) กลุ่มตวัอยา่งท่ี  4  กลุ่มผลิตภณัฑโ์คมไฟเส้นดา้ย 
5) กลุ่มตวัอยา่งท่ี  5  กลุ่มผลิตภณัฑก์ระดาษสา 
6) กลุ่มตวัอยา่งท่ี  6  กลุ่มผลิตภณัฑข์า้วแคบ 
7) กลุ่มตวัอยา่งท่ี  7  กลุ่มผลิตภณัฑผ์า้ม่านปักมือ 
ในส่วนน้ีจะเป็นการแสดงผลในการวิจยัเก่ียวกบัการศึกษาผลิตภณัฑ์ของกลุ่มธุรกิจชุมชน 

คือ 
1) ความต้องการชุมชน เก่ียวกบัการพฒันาผลิตภณัฑ์และศกัยภาพชุมชนของกลุ่ม

ธุรกิจชุมชนในอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
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2) รูปแบบผลิตภณัฑ์ในด้านแนวความคิด กลวิธีในการออกแบบ ขั้นตอนการผลิต  
ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทศันคติ สภาพแวดล้อม ต้นทุนทางธรรมชาติท่ีส่งผลต่อรูปแบบผลิตภณัฑ ์     
ของกลุ่มธุรกิจชุมชนในอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 

3) การจัดการความรู้ด้านการออกแบบพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดย
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบของกลุ่มธุรกิจชุมชนในอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 

4) การจดัการความรู้เพื่อการวิเคราะห์ศกัยภาพในดา้นการจดัการ การตลาด การผลิต 
และการด าเนินงานดา้นธุรกิจชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนในอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 

5) การจดัการความรู้ โดยการก าหนดจุดเนน้ท่ียึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เพื่อพฒันาชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนให้ย ัง่ยืนของกลุ่มธุรกิจชุมชน     
ในอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

4.1  ความต้องการเกีย่วกบัการพฒันาผลติภัณฑ์และศักยภาพชุมชนของกลุ่มธุรกจิชุมชน
ในอ าเภอดอยสะเกด็ จังหวดัเชียงใหม่ 

 การศึกษาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงความต้องการของผูผ้ลิตท่ีจะผลิตสินค้า เพื่อตอบสนอง                    
ความตอ้งการของคนในชุมชน โดยเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการวิเคราะห์ความสามารถในการพฒันา
ผลิตภัณฑ์จากสภาพทั่วไปหรือศักยภาพเบ้ืองต้นเก่ียวกับกลุ่มธุรกิจทั้ ง 6 กลุ่ม เก่ียวกับข้อมูล
ผูป้ระกอบการ ซ่ึงเป็นการระบุประวติัพื้นฐานของผูป้ระกอบการ เช่น ช่ือ-สกุล  ท่ีอยู ่ อายุ ประวติั
การท างาน และรายไดเ้ฉล่ีย  เป็นตน้ เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการศึกษาวิจยั โดยแจกแจงตามตาราง 
แบ่งตามกลุ่มศึกษาดงัน้ี 

1) กลุ่มท่ี 1 ศึกษากลุ่มธุรกิจชุมชนต าบลเชิงดอยและต าบลตลาดขวญั ดงัตารางท่ี 4.1 
 

กลุ่ม
ที่ 

ช่ือ
ผู้ประกอบการ 

ธุรกจิชุมชน อายุ 
(ปี) 

ประวตัิ 
การท างาน 

รายได้ต่อ
เดือน 

ทีอ่ยู่ 

1 คุณสมศกัด์ิ  สีใจ ผลิตภณัฑ์
เคร่ืองด่ืมถัว่
เหลืองผสมงา 

41 1 ปี 7,500 120 หมู่ ท่ี  1 ต.เชิงดอย                    
อ.ดอยสะเก็ด 
จ.เชียงใหม่            

2 คุณพชัรี  
ก าลูนเวสารัช 

ผลิตภณัฑ์
เคร่ืองด่ืมชนิดผง
ส าเร็จรูป 

46 9 ปี 20,000 82 หมู่ท่ี 7 ต.เชิงดอย 
อ.ดอยสะเก็ด 
จ.เชียงใหม่            
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3 คุณกองแกว้                    
ภีระค า 

ผลิตภณัฑข์นม                 
กาละแมกะทิ 

65 20 ปี 3,000 73/1 หมู่ท่ี 12 ต.เชิงดอย                 
อ.ดอยสะเก็ด 
จ.เชียงใหม่            

4 คุณสุพรรณ์   
โสภาอินทรณ์ 

ผลิตภณัฑแ์ปรรูป
สมุนไพรลูก
ประคบ 

53 6 ปี 7,000 53 หมู่ ท่ี  10 ต.เชิงดอย                  
อ.ดอยสะเก็ด 
จ.เชียงใหม่            

5 คุณธนยศ   
สายไฮด า 

ผลิตภณัฑพ์วง
กุญแจเชือก 

28 6 ปี 7,000 70 หมู่ท่ี 6 ต าบลเชิงดอย 
อ.ดอยสะเก็ด 
จ.เชียงใหม่            

6 คุณบุญช่วย 
องัสมาภรณ์
พานิช 

ผลิตภณัฑแ์ปรรูป
ผา้ทอชาวเขา 

56 10 ปี 50,000 6  หมู่ ท่ี  4  ต . เ ชิ ง ดอ ย                 
อ.ดอยสะเก็ด 
จ.เชียงใหม่            

7 คุณศรีนุช                    
ค  ากนัศิลป์ 

ผลิตภณัฑ์
หตัถกรรม 
ผา้ทอมือ จกัสาน 
งานฝีมือ 

56 5 ปี 7,000 88 หมู่ ท่ี  12  ต.เชิงดอย                
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่            

8 คุณวจิิตร  
นิศากรเกรียงเดช 

ผลิตภณัฑไ์ข่เคม็ 60 9 ปี 5,000 4/2 หมู่ท่ี 4 ต.ตลาดขวญั 
อ.ดอยสะเก็ด 
จ.เชียงใหม่            

9 คุณประสิทธ์ิ  
เข่ือนสุวรรณ 

ผลิตภณัฑ์
สมุนไพร 
ลูกประคบ 
ชาสมุนไพร 
ดอกค าฝอย 
และดอกไมจ้นั 

64 6 ปี 500 79/200 หมู่ท่ี 2 
ต.ตลาดขวญั 
อ.ดอยสะเก็ด 
จ.เชียงใหม่            

 
ตารางท่ี 4.1 ประวติัของผูป้ระกอบการกลุ่มธุรกิจชุมชนต าบลเชิงดอยและต าบลตลาดขวญั 
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2) กลุ่มท่ี 2 ศึกษากลุ่มธุรกิจชุมชนต าบลแม่โป่งและต าบลสันปูเลย ดงัตารางท่ี 4.2  
 

กลุ่ม
ที่ 

ช่ือ
ผู้ประกอบการ 

ธุรกจิชุมชน อายุ 
(ปี) 

ประวตัิ 
การท างาน 

รายได้ต่อ
เดือน 

ทีอ่ยู่ 

1 คุณวรีา จินะใจ น ้าพริกเผา
เห็ดหอม 

48 เพาะเห็ด 
และคา้ขาย 

9,000 70 หมู่ท่ี 1 ต.แม่โป่ง 
อ.ดอยสะเก็ด 
จ.เชียงใหม่            

2 คุณประเสริฐ 
ทลาบุญ 

กลว้ยตาก 
มะเขือเทศ 
ถัว่คัว่ทราย            
แปรรูป 

65 ท าเกษตรแบบ
เศรษฐกิจ
พอเพียง         

3,000 76 หมู่ 2 ต.แม่โป่ง 
อ.ดอยสะเก็ด 
จ.เชียงใหม่            

3 คุณดาวเรือง  
ธาตุอินจนัทร์ 

สมุนไพรชง และ
ชาพร้อมด่ืม 

59 ท าสวน 
และ

ผูใ้หญ่บา้น        

4,000 7/1 หมู่ 2 ต.แม่โป่ง 
อ.ดอยสะเก็ด 
จ.เชียงใหม่            

4 คุณนทัทีวรรณ 
ขติัยะ 

ล าไยอบแหง้ 
เน้ือสีทอง หมูยอ 

45 อาชีพคา้ขาย 20,000 74 หมู่ 1 ต.สันปูเลย 
อ.ดอยสะเก็ด 
จ.เชียงใหม่            

5 คุณพรรณี   
คูณเลิศ 

น ้าพริกเผา 
น ้าพริกตาแดง 
แคบหมู และ
แหนมหมู 

56 คา้ขายและ
ประธานกลุ่ม
แม่บา้นเกษตร
บา้นสนัปูเลย 

23,000 54 หมู่ 2 ต.สันปูเลย 
อ.ดอยสะเก็ด 
จ.เชียงใหม่            

6 คุณบุญชิด  
มาชยัวงศ ์

ผลิตภณัฑ์ 
ไมแ้กะสลกั 

56 นกัการเมือง
ทอ้งถ่ินและ
หวัหนา้กลุ่ม
แกะสลกั 

5,100 69/1 หมู่ท่ี 4 ต.สันปูเลย 
อ.ดอยสะเก็ด 
จ.เชียงใหม่            

7 คุณแจ่มจนัทร์ 
ค าดวงดาว 

ผลิตภณัฑ์ 
จากผา้ทอ 

59 รับจา้งทัว่ไป
และประธาน
กลุ่มทอผา้สนั

ปูเลย 

4,000 28/1 หมู่ท่ี 1 ต.สันปูเลย 
อ.ดอยสะเก็ด 
จ.เชียงใหม่            

 
ตารางท่ี 4.2 ประวติัของผูป้ระกอบการกลุ่มธุรกิจชุมชนต าบลแม่โป่งและต าบลสันปูเลย 
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3) กลุ่มท่ี 3 ศึกษากลุ่มธุรกิจชุมชนต าบลตลาดใหญ่ และต าบลส าราญราษฎร์                    
ดงัตารางท่ี 4.3 
 
 

กลุ่ม
ที่ 

ช่ือ
ผู้ประกอบการ 

ธุรกจิชุมชน อายุ 
(ปี) 

ประวตัิ 
การท างาน 

รายได้ต่อ
เดือน 

ทีอ่ยู่ 

1 คุณวงเดือน  
นามจนัทร์
ลกัษณ์ 

ผา้ไทย และ
เคร่ืองประดบั 

53 5 ปี 6,500 189 หมู่ท่ี 3 ต.ตลาดใหญ่         
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

2 คุณพรหมมา   
จกัรแกว้ 

พริกลาบ 61 42 ปี ไม่ระบุ 16 หมู่ท่ี 1ต.ตลาดใหญ่               
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

3 คุณธมนนัท ์   
ไชยยา 

ผลิตภณัฑ์ 
แปรรูปไม ้

39 3 ปี 10,000 13 หมู่ท่ี 3  ต.ตลาดใหญ่                    
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

4 คุณวราภรณ์    
อริยจกัร 

แชมพ ูและ 
ครีมนวดผม 

59 5 ปี 4,900 26/1 หมู่ท่ี 4 ต.ตลาดใหญ่  
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

5 คุณสุพรรณ     
รงศรีราชวงค ์

น ้าพริกตาแดง 47 9 ปี 3,600 11 หมู่ท่ี 2 ต.ส าราญราษฏร์ 
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

6 คุณศรีอมัพร   
จนัทร์อินทร์ 

เคร่ืองเขิน 
ไมแ้กะสลกั 

และสบู่แกะสลกั 

53 3 ปี 2,000 10 หมู่ท่ี 2 ต.ส าราญราษฎร์ 
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

7 คุณคุณผอ่งศรี  
จกัรแกว้ 

กระดาษสา และ
หมวกคาวบอย 

58 ไม่ระบุ 4,000 69 หมู่ท่ี 3 ต.ส าราญราษฎร์ 
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

8 คุณวรรณวมิล   
ขนัค า 

ขนมไทย 58 10 ปี 3,000 15/3 หมู่ท่ี 2 ต.ตลาดใหญ่ 
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

9 คุณกรรณิการ์    
ค  าสายใย 

เคร่ืองประดบั 
เงินแท ้

36 15 ปี 10,000 69 หมู่ท่ี 2 ต.ส าราญราษฎร์ 
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

 
ตารางท่ี 4.3 ประวติัของผูป้ระกอบการกลุ่มธุรกิจชุมชนต าบลตลาดใหญ่ และต าบลส าราญราษฎร์ 
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4) กลุ่มท่ี 4 ศึกษากลุ่มธุรกิจชุมชนต าบลป่าป้อง ต าบลสง่าบา้น ต าบลตลาดขวญั 
และต าบลเทพเสด็จ ดงัตารางท่ี 4.4 

 
กลุ่ม
ที่ 

ช่ือ
ผู้ประกอบการ 

ธุรกจิชุมชน อายุ 
(ปี) 

ประวตัิ 
การท างาน 

รายได้ต่อ
เดือน 

ทีอ่ยู่ 

1 คุณสุภาพ  
สายเกิด 

ผลิตภณัฑจ์าก
น ้าอดัลม
พลาสติก 

(รีไซเคิลขยะ) 

58 สมาชิก
องคก์าร

บริหารส่วน
ต าบล 

18,300 12 หมู่ท่ี 4 ต.ป่าป้อง                       
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

2 คุณศรีพรรณ 
แกว้ตา 

ผลิตภณัฑต์ดัเยบ็
บา้นดอกแดง 

56 อาชีพตดั
เยบ็ผา้ 

และท านา 

11,000 61 หมู่ท่ี 1 ต.สง่าบา้น 
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

3 คุณสุริยา พรมกร สมุนไพรขมิ้นชนั 
ดอกอญัชนั 

มะขามป้อมและ
ไพลอบแหง้ 

39 ท านาและ
รับจา้ง 

3,000 เลขท่ี 27 หมู่ท่ี 2 
ต.สง่าบา้น อ.ดอยสะเก็ด  
จ.เชียงใหม่     

4 คุณธีรวฒิุ   
นงคย์า 

งานป้ันศิลปะ
ตกแต่ง 

32 งานป้ันและ
งานหล่อ

พระพุทธรูป 

22,000 62 หมู่ท่ี 1 ต.สง่าบา้น  
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

5 คุณอารีรักษ ์ 
ตุ่มทอง 

ผลิตภณัฑ์ 
ร่มไมไ้ผ ่

38 ท าร่มและ
คา้ขาย 

5,000 91 หมู่ท่ี 3 ต.สง่าบา้น  
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

6 คุณพวงเพช็ร  
บวัเงา 

ขา้วแตน 
กลว้ยฉาบ
สมุนไพร 

47 อาชีพคา้ขาย 4,000 13 หมู่ท่ี 2 ต.ตลาดขวญั 
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่   

7 คุณเจริญศรี              
ค  าประเสริฐ 

ขา้วเกรียบ
เห็ดหอม 

53 เพาะ
เห็ดหอม 

และท าสวน
กาแฟ 

8,000 72 หมู่ท่ี 7 ต.เทพเสด็จ 
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

 

ตารางท่ี 4.4 ประวติัของผูป้ระกอบการกลุ่มธุรกิจชุมชนต าบลป่าป้อง ต าบลสง่าบา้น 
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    ต าบลตลาดขวญั และต าบลเทพเสด็จ 
5) กลุ่มท่ี 5 ศึกษากลุ่มธุรกิจชุมชนต าบลแม่คือ ต าบลลวงใต ้ต าบลสันปูเลย ดงัตาราง

ท่ี 4.5 
 

กลุ่ม
ที่ 

ช่ือ
ผู้ประกอบการ 

ธุรกจิชุมชน อายุ 
(ปี) 

ประวตัิ 
การท างาน 

รายได้ต่อ
เดือน 

ทีอ่ยู่ 

1 คุณสุธรรม  
ไชยเลิศ 

ผลิตภณัฑ์
สมุนไพรแปรรูป 

54 ไม่ระบุ 10,000 52  หมู่ท่ี 2 ต.แม่คือ            
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

2 คุณทองเหลา 
กาอินตะ๊ 

ผลิตภณัฑ์ 
โคมไฟร่ม 
โคมไฟดาว  
โคมไฟเดือนพดั
และร่มโมบาย                   

60 ไม่ระบุ 5,000 73 หมู่ท่ี 5 ต.แม่คือ                 
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

3 คุณประไพ 
เข่ือนลอ้ม 

ผลิตภณัฑ์
กระเป๋าผา้ชาวเขา 

35 6 ปี 50,000 57/3 หมู่ท่ี 8 ต.แม่คือ             
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

4 คุณสวา่ง ใสสม   ผลิตภณัฑ์ 
เคร่ืองเขิน 
ปลาเงิน ปลาทอง 

42 7 ปี 2,000 139/114  หมู่ท่ี 1                    
ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด 
จ.เชียงใหม่ 

5 คุณจีระเดช   
 ใจก า 

ผลิตภณัฑ์ 
ถาดไมไ้ผ ่

32 ไม่ระบุ 60,000 140 หมู่ท่ี 6 ต.ป่าเม่ียง                    
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

6 คุณเมทินี 
วงคข์นัธ์   

ผลิตภณัฑ์ 
ขนมทองมว้น
สมุนไพร 

36 3 ปี 2,000 107 หมู่ท่ี 6 ต.ลวงใต ้
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่     

7 คุณสมเพช็ร  
แสงมา   

ผลิตภณัฑ์ 
กล่องไมใ้ส่ของ 
และหีบ 

44 ไม่ระบุ 50,000 
- 

80,000 

50/2  หมู่ท่ี 6 
ต าบลแม่ฮอ้ยเงิน 
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

 
ตารางท่ี 4.5 ประวติัของผูป้ระกอบการกลุ่มธุรกิจชุมชนต าบลแม่คือ ต าบลลวงเหนือ 

   และต าบลสันปูเลย 
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6) กลุ่มท่ี 6 ศึกษากลุ่มธุรกิจชุมชนต าบลลวงเหนือ ดงัตารางท่ี 4.6 
 

กลุ่ม
ที่ 

ช่ือ
ผู้ประกอบการ 

ธุรกจิชุมชน อายุ 
(ปี) 

ประวตัิ 
การท างาน 

รายได้ต่อ
เดือน 

ทีอ่ยู่ 

1 คุณศิริพร   
สมโพธ์ิ 

ผลิตภณัฑผ์า้ทอ
มือไทล้ือ 

53 ไม่ระบุ 6,000 
- 

7,000 

30 หมู่ท่ี 5 ต.ลวงเหนือ 
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

2 คุณพีระพงค ์
บุญจนัทร์ตะ๊ 

ผลิตภณัฑตุ์ก๊ตา
ไมส้ัตวต่์าง ๆ 

34 เป็นครู 2 ปี 5,000 63 หมู่ท่ี 4 ต.ลวงเหนือ  
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

3 คุณศรีพรรณ 
 ไทยวงศ ์

ผลิตภณัฑป์ลอก
หมอนตดัต่อลาย 

52 4 ปี 10,000 146/2 หมู่ท่ี 7ต.ลวงเหนือ 
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

4 คุณโสภา ตาใจ ผลิตภณัฑโ์คมไฟ
เส้นดา้ย 

39 ไม่ระบุ 20,000 146 หมู่ท่ี 10 ต.ลวงเหนือ 
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

5 คุณทศันีย ์
วฒิุเจริญ 

ผลิตภณัฑ์
กระดาษสา 

45 ไม่ระบุ 5,000 
- 

15,000 

55 หมู่ท่ี 4 ต.ลวงเหนือ 
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

6 คุณวโิรจน์ 
สุวรรณช่ืน 

ผลิตภณัฑข์า้ว
แคบไทล้ือ 

58 ไม่ระบุ 6,000 86 หมู่ท่ี 4 ต.ลวงเหนือ 
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

7 คุณบาลเยน็ 
สุนนัตา 

ผลิตภณัฑผ์า้ม่าน
ปักมือ 

45 ไม่ระบุ 1,500 หมู่ท่ี ต.ลวงเหนือ 
อ.ดอยสะเก็ด  
จ.เชียงใหม่ 

 
ตารางท่ี 4.6 ประวติัของผูป้ระกอบการกลุ่มธุรกิจชุมชนต าบลลวงเหนือ 

 

จากตารางประวติัของผูป้ระกอบการทั้งหมดนั้นจะเห็นได้ว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่              
มีประสบการณ์และความช านาญงาน จึงมาประกอบอาชีพเสริมจนพฒันาเป็นอาชีพหลกั และการท่ีมี
ธุรกิจในชุมชนแสดงให้เห็นว่าได้ตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค จึงได้เกิดธุรกิจต่าง ๆ                  
อยา่งมากมายในอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีสามารถพฒันาผลิตภณัฑ์ไดด้ว้ยความสามคัคี
ในชุมชน จนกลายเป็นผลิตภณัฑท่ี์ข้ึนช่ือไดใ้นอนาคต 
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ตารางท่ี 4.7 ผลการวเิคราะห์ความตอ้งการชุมชน เก่ียวกบัการพฒันาผลิตภณัฑ์และศกัยภาพ
ชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนในอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการเก็บขอ้มูลจากการท า
แบบสอบถามจากกลุ่มธุรกิจชุมชนจ านวน 46 กลุ่ม ใน 14 ต าบล มีดงัน้ี 
 

ความต้องการของชุมชนในด้านการพฒันาสินค้าท้องถิ่น 
ของกลุ่มธุรกจิชุมชนอ าเภอดอยสะเกด็ จังหวดัเชียงใหม่ (คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ) 

1 ความต้องการ 
พฒันาผลติภัณฑ์ 

1.1 ความตอ้งการในแนวทางการพฒันาการออกแบบ
ผลิตภณัฑข์องตนเอง (รูปแบบ ความสวยงาม และสี) 

ร้อยละ 89 

1.2 ความตอ้งการพฒันาวตัถุดิบใหม่ในการผลิตสินคา้
ของกลุ่ม 

ร้อยละ 76 

1.3 ความต้องการด้านการพฒันารูปแบบผลิตภัณฑ ์     
ท่ีตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ (เช่น รูปแบบ
ลา้นนา รูปแบบสมยัใหม่ และแบบร่วมสมยั) 

ร้อยละ 70 

1.4 ความตอ้งการดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑ์ส าหรับ
ผลิตภณัฑ์ (ประกอบไปดว้ยโครงสร้างของบรรจุภณัฑ ์
และตราสินคา้) 

ร้อยละ 89 

1.5 ความตอ้งการดา้นแบบตราสัญลกัษณ์ (Logo) ร้อยละ 75 
1.6 ความต้องการด้านการออกแบบอตัลกัษณ์องค์กร 
(Corporate Identity) 

ร้อยละ 50 

1.7 ความต้องการความรู้ด้านกลวิธีการออกแบบ
ผลิตภณัฑด์ว้ยมือ (Sketch Design) 

ร้อยละ 50 

1.8 ความต้องการความรู้ด้านกลวิธีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์       
จากผูเ้ช่ียวชาญ 

ร้อยละ 72 

1.10  ความตอ้งการแหล่งผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์(พิมพใ์บปลิว 
ฉลาก หีบห่อ สต๊ิกเกอร์ เป็นตน้) 

ร้อยละ 70 

2. ความต้องการ 
พฒันาด้านบริหารจัดการ 

2.1 ความต้องการพฒันาระบบบริหารงานของกลุ่ม
ธุรกิจชุมชน 

ร้อยละ 65 

2.2 ความตอ้งการพฒันาระบบบญัชีการเงินของกลุ่ม 
(บญัชีงบดุล บญัชีรายรับ-จ่าย บญัชีเงินเดือนเป็นตน้) 

ร้อยละ 78 
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2.3 ความตอ้งการพฒันาระบบวสัดุส่ิงของในการผลิต 
(บญัชีตน้ทุน บญัชีเบิกจ่ายวตัถุดิบ บญัชีการผลิต 
เป็นตน้) 

ร้อยละ 70 

2.4 ความตอ้งการความช่วยเหลือในเร่ืองทุนการผลิต 
(แหล่งทุนเพื่อกู-้ยมื ทั้งเอกชน และจากรัฐบาล) 

ร้อยละ 90 

3. ความต้องการ 
พฒันาความร่วมมือ 
ของท้องถิ่น 

3.1 ความตอ้งการความช่วยเหลือจากผูน้ าชุมชน  
(ด้านแหล่งทุน ด้านสถานท่ีจดัจ าหน่าย การส่งเสริม        
และประชาสัมพนัธ์ ส่ือ เวบ็ไซต)์ 

ร้อยละ 69 

3.2 ความตอ้งการความช่วยเหลือจากภาครัฐบาล 
(ด้านแหล่งทุน สถานท่ีจดัจ าหน่าย การบริการความรู้
ด้านต่าง ๆ การประชาสัมพนัธ์ ส่ือ เว็บไซต์ รวมถึง    
ชักจูงเข้าสู่กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับนโยบาย    
ของภาค รัฐบาล ซ่ึ ง ส่ งผล ดี ก่อก ลุ่ม ธุ ร กิจ ชุมชน
ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน) 

ร้อยละ 65 

3.3 ความตอ้งการความช่วยเหลือจากคนในชุมชน  
(ด้านแรงงาน การประชาสัมพนัธ์ และการสนับสนุน
สินคา้) 

ร้อยละ 69 

4. ความต้องการทัว่ไป 4.1 ความต้องการความร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ในเร่ืองความรู้ดา้นการจดัการ การเงิน และ
ตลาด 

ร้อยละ 52  

4.2 ความตอ้งการความช่วยเหลือจากเยาวชนในชุมชน
ในการร่วมพฒันา และสืบสานงานหตัถกรรมทอ้งถ่ิน 

ร้อยละ 60 

4.3 ความตอ้งการจากประชาชนทัว่ไปในการเลือกใช้
ผลิตภณัฑ์จากทอ้งถ่ิน เพื่อเป็นการสนบัสนุนให้สินคา้ 
และกลุ่มหัตกรรมทอ้ถ่ินสามารถประกอบกิจการและ
ด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

ร้อยละ 75 

 
 หมายเหตุ ขอ้มูลความตอ้งการในการพฒันาผลิตภณัฑ์และศกัยภาพชุมชนเป็นการสร้าง
แบบสอบถามร่วมกนัของคณะผูว้จิยั ท่ีปรึกษา และผูเ้ช่ียวชาญ 
 



103 

 

4.2 รูปแบบผลิตภัณฑ์ในด้านแนวความคิด กลวิธีการออกแบบ ขั้นตอนการผลิต                     
ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทัศนคติ สภาพแวดล้อม ต้นทุนทางธรรมชาติ ที่ส่งผลกระทบต่อ
รูปแบบผลติภัณฑ์ของกลุ่มธุรกจิชุมชนในอ าเภอดอยสะเกด็ จังหวดัเชียงใหม่ 
 จากการจดัเวทีจดัการความรู้ และการศึกษาดูงานตามแหล่งของกลุ่มธุรกิจชุมชน ในอ าเภอ
ดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีเข้าร่วมในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ท าให้ผูว้ิจยัทราบถึงทศันคติของ
ผู ้ประกอบการกับการประยุกต์น าเอาภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการผลิตภัณฑ์ว่า การสร้าง                  
ความสามคัคีในชุมชนถือวา่เป็นแนวทางท่ีดีในการพฒันาทอ้งถ่ินและการผลิตสินคา้ ผูป้ระกอบการ
ส่วนใหญ่มีขั้นตอนในการผลิตแบบไม่ซบัซ้อน เนน้อนุรักษธ์รรมชาติ สามารถศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบั
ขั้นตอนการผลิตไดใ้นบทท่ี 4 ของโครงการวิจยัการจดัการความรู้เพื่อพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์
และวิเคราะห์ศกัยภาพธุรกิจชุมชนต าบลบา้นลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ และ
โครงการ การจดัการความรู้เพื่อพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์และวิเคราะห์ศกัยภาพธุรกิจชุมชน
ต าบลเชิงดอย ต าบลตลาดขวญั อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ โครงการ การจดัการความรู้     
เพื่อพฒันาการออกแบบผลิตภัณฑ์และวิเคราะห์ศกัยภาพธุรกิจชุมชน ต าบลตลาดใหญ่ ต าบล     
ส าราญราษฎร์  อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โครงการ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนา               
การออกแบบผลิตภณัฑ์และวิเคราะห์ศกัยภาพธุรกิจชุมชนในต าบลป่าป้อง ต าบลสง่าบา้น ต าบล
ตลาดขวญั และต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ และโครงการ การจดัการความรู้
เพื่อพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์และการวิเคราะห์ศกัยภาพธุรกิจชุมชนต าบลแม่คือ ต าบลลวงใต ้
ต าบลสันปูเลย ต าบลป่าเม่ียงและต าบลแม่ฮอ้ยเงิน อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ และสุดทา้ย
โครงการ การจดัการความรู้เพื่อพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑแ์ละการวเิคราะห์ศกัยภาพธุรกิจชุมชน
ต าบลแม่โป่ง ต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถศึกษาไดใ้นภาคผนวก ก 
ขั้นตอน การท างานหตัถกรรมของกลุ่มธุรกิจชุมชน (กลุ่มท่ีอนุญาตใหเ้ผยแพร่) 
 

4.3 การจัดการความรู้ด้านการออกแบบพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดย
ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบของกลุ่มธุรกจิชุมชนในอ าเภอดอยสะเกด็ จังหวดัเชียงใหม่ 
 เม่ือผูป้ระกอบมีความรู้และความเขา้ใจในเร่ืองการออกแบบพฒันาผลิตภณัฑ์ จนสามารถ
พฒันาธุรกิจ ตั้งแต่กระบวนการผลิต การพฒันารูปแบบของผลิตภณัฑ์ การสร้างความสามคัคีภายใน
กลุ่ม การหาช่องทางในการจ าหน่าย ตลอดจนการสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้ในการให้บริการ      
จึงน าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มธุรกิจชุมชนเข้าร่วมการคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ ์             
กบัหน่วยงานภาครัฐ คือ ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัเชียงใหม่ 
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ในการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ.2549  มีใช้หลกัเกณฑ์เฉพาะ   
ในแต่ละประเภทผลิตภณัฑ ์(Specific Criteria) ซ่ึงก าหนดคะแนนรวมไว ้100 คะแนน ประกอบดว้ย
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา 3 ด้าน คือ หลักเกณฑ์ด้านผลิตภณัฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน
หลกัเกณฑ์ดา้นความเป็นไปไดท้างการตลาด และหลกัเกณฑ์ดา้นมาตรฐานผลิตภณัฑ์ซ่ึงจะน ามา
ก าหนดกรอบในการจดัระดบัผลิตภณัฑ ์(Product Level) ออกเป็น 5 ระดบั ตามค่าคะแนนดงัน้ี 

1. ระดบั 5 ดาว  (ไดค้ะแนนตั้งแต่ 90 คะแนนข้ึนไป) เป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ 
หรือมีศกัยภาพ                      ในการส่งออก 

2. ระดบั 4 ดาว  (ไดค้ะแนนระหวา่ง 80 – 89 คะแนน) เป็นสินคา้ท่ีมีศกัยภาพ 
เป็นท่ียอมรับระดบัประเทศ และสามารถพฒันาสู่สากลได ้

3. ระดบั 3 ดาว (ไดค้ะแนนระหว่าง 70 – 79 คะแนน) เป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ
ระดบักลาง      ท่ีสามารถพฒันาสู่ระดบั 4 ดาวได ้

4. ระดบั 2 ดาว (ไดค้ะแนนระหวา่ง 50 – 69 คะแนน) เป็นสินคา้ท่ีสามารถพฒันาสู่
ระดบั     3 ดาว มีการประเมินศกัยภาพเป็นระยะ 

5. ระดบั 1 ดาว  (ไดค้ะแนนต ่ากว่า 50 คะแนน) เป็นสินคา้ท่ีไม่สามารถพฒันาสู่ระดบั        
2 ดาวได ้เน่ืองจากมีจุดอ่อนมากและยากต่อการพฒันา 
 ในการวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีร่วมโครงการวิจยั ผลการประเมินของแจกแจง
เป็นแผนภูมิและตารางดงัน้ี 

4.3.1 การวเิคราะห์การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ ของธุรกิจชุมชนต าบล
เชิงดอยและต าบลตลาดขวญั จ านวน 9 กลุ่มดงัน้ี 
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 แผนภูมิท่ี 4.1 ผลการประเมินการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ 
  ของธุรกิจชุมชนต าบลเชิงดอยและต าบลตลาดขวญั 
 

ตารางระดับดาวของเกณฑ์การประเมินหน่ึงต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ 
 

กลุ่มธุรกจิ ระดับดาว 
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมถัว่เหลืองผสมงา  
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม ชนิดผงส าเร็จรูป  
ผลิตภณัฑข์นมกาละแมกะทิ  
ผลิตภณัฑแ์ปรรูปสมุนไพรลูกประคบ  
ผลิตภณัฑพ์วงกุญแจเชือก  
ผลิตภณัฑแ์ปรรูปผา้ทอชาวเขา  
ผลิตภณัฑห์ตัถกรรมผา้ทอมือ จกัสาน งานฝีมือ  
ผลิตภณัฑไ์ข่เคม็  
ผลิตภณัฑส์มุนไพรลูกประคบ ชาสมุนไพร 
ดอกค าฝอยและดอกไมจ้นั 

 

 
ตารางท่ี 4.8 ระดบัดาวของเกณฑก์ารประเมินหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ 

 ของธุรกิจชุมชนต าบลเชิงดอยและต าบลตลาดขวญั 
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4.3.2 การวเิคราะห์การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ของธุรกิจชุมชนต าบล
แม่โป่งและต าบลสันปูเลย จ านวน 7 กลุ่ม ดงัน้ี 
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แผนภูมิท่ี 4.2 ผลประเมินการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ 

  ของธุรกิจชุมชนต าบลแม่โป่งและต าบลสันปูเลย 
 

ตารางระดับดาวของเกณฑ์การประเมินหน่ึงต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ 
 

กลุ่มธุรกจิ ระดับดาว 
น ้าพริกเผาเห็ดหอม  
กลว้ยตาก มะเขือเทศ ถัว่คัว่ทรายแปรรูป  
สมุนไพรชง และชาพร้อมด่ืม  
ล าไยอบแหง้ เน้ือสีทอง หมูยอ  
น ้าพริกเผา น ้าพริกตาแดง แคบหมู และแหนมหมู  
ผลิตภณัฑไ์มแ้กะสลกั  
ผลิตภณัฑจ์ากผา้ทอ  

 
ตารางท่ี 4.9 ระดบัดาวของเกณฑก์ารประเมินหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ 

 ของธุรกิจชุมชนต าบลแม่โป่งและต าบลสันปูเลย 
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4.3.3 การวเิคราะห์การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ของธุรกิจชุมชนต าบล
ตลาดใหญ่ และต าบลส าราญราษฎร์ จ านวน 9 กลุ่ม ดงัน้ี 
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แผนภูมิท่ี 4.3 ผลประเมินการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ 

  ของธุรกิจชุมชนต าบลตลาดใหญ่ และต าบลส าราญราษฎร์ 
 

ตารางระดับดาวของเกณฑ์การประเมินหน่ึงต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ 
 

กลุ่มธุรกจิ ระดับดาว 
ผา้ไทย และเคร่ืองประดบั  
พริกลาบ  
ผลิตภณัฑแ์ปรรูปไม ้  
แชมพ ูและครีมนวดผม  
น ้าพริกตาแดง  
เคร่ืองเขิน ไมแ้กะสลกั และสบู่แกะสลกั  
กระดาษสา และหมวกคาวบอย  
ขนมไทย  
เคร่ืองประดบัเงินแท ้  

 
ตารางท่ี 4.10 ระดบัดาวของเกณฑก์ารประเมินหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ 

 ของธุรกิจชุมชนต าบลตลาดใหญ่ และต าบลส าราญราษฎร์ 
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4.3.4 การวเิคราะห์การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ของธุรกิจชุมชนต าบล
ป่าป้อง ต าบลสง่าบา้น ต าบลตลาดขวญั และต าบลเทพเสด็จ จ านวน 7 กลุ่ม ดงัน้ี 
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แผนภูมิท่ี 4.4 ผลประเมินการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑข์องธุรกิจชุมชน 

  ต  าบลป่าป้อง ต าบลสง่าบา้น ต าบลตลาดขวญั และต าบลเทพเสด็จ 
 

ตารางระดับดาวของเกณฑ์การประเมินหน่ึงต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ 
 

กลุ่มธุรกจิ ระดับดาว 
ผลิตภณัฑจ์ากน ้าอดัลมพลาสติก (รีไซเคิลขยะ)  
ผลิตภณัฑต์ดัเยบ็บา้นดอกแดง  
สมุนไพรขมิ้นชนั ดอกอญัชนั มะขามป้อม 
และไพลอบแหง้ 

 

งานป้ันศิลปะตกแต่ง  
ผลิตภณัฑร่์มไมไ้ผ ่  
ขา้วแตน กลว้ยฉาบสมุนไพร  
ขา้วเกรียบเห็ดหอม  

 
ตารางท่ี 4.11 ระดบัดาวเกณฑก์ารประเมินหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ของกลุ่มธุรกิจชุมชน 

   ต าบลป่าป้อง ต าบลสง่าบา้น ต าบลตลาดขวญั และต าบลเทพเสด็จ 
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4.3.5 การวเิคราะห์การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ของธุรกิจชุมชนต าบล
แม่คือ ต าบลลวงใต ้และต าบลสันปูเลย จ านวน 7 กลุ่ม ดงัน้ี 
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แผนภูมิท่ี 4.5 ผลประเมินการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ของธุรกิจชุมชน 

 ต าบลแม่คือ ต าบลลวงใต ้และต าบลสันปูเลย 
 

ตารางระดับดาวของเกณฑ์การประเมินหน่ึงต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ 
 

กลุ่มธุรกจิ ระดับดาว 
ผลิตภณัฑส์มุนไพรแปรรูป  
ผลิตภณัฑโ์คมไฟร่ม ดาว-เดือน พดัและร่มโมบาย  
ผลิตภณัฑก์ระเป๋าผา้ชาวเขา  
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองเขิน ปลาเงิน ปลาทอง  
ผลิตภณัฑถ์าดไมไ้ผ ่  
ผลิตภณัฑข์นมทองมว้นสมุนไพร  
ผลิตภณัฑก์ล่องไมใ้ส่ของ และหีบ  

  
ตารางท่ี 4.12 ระดบัดาวของเกณฑก์ารประเมินหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ 

 ของกลุ่มธุรกิจชุมชนต าบลแม่คือ ต าบลลวงใต ้และต าบลสันปูเลย 
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4.3.6 การวเิคราะห์การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ของธุรกิจชุมชนต าบล                    
ลวงเหนือ  
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แผนภูมิท่ี 4.6 ผลการประเมินการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ 

 ของกลุ่มธุรกิจชุมชนต าบลลวงเหนือ 
 

ตารางระดับดาวของเกณฑ์การประเมินหน่ึงต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ 
 

กลุ่มธุรกจิ ระดับดาว 
ผลิตภณัฑจ์ากผา้บา้นขา้งน า  
ผลิตภณัฑตุ์ก๊ตาไมรู้ปสัตวต่์าง ๆ  
ผลิตภณัฑก์ระดาษสา  

 
ตารางท่ี 4.13 ระดบัดาวของเกณฑก์ารประเมินหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ 

  ของธุรกิจชุมชนต าบลลวงเหนือ 
 

4.4 การจัดการความรู้เพื่อการวิเคราะห์ศักยภาพในด้านการจัดการ การตลาด การผลิต 
และการด าเนินงานด้านธุรกิจชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนในอ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ 
 การจดัการความรู้เพื่อการวิเคราะห์ศกัยภาพในด้านการจดัการ การตลาด การผลิต และ                 
การด าเนินงานดา้นธุรกิจของกลุ่มธุรกิจชุมชน อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการวิเคราะห์
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จุดแข็งจุดอ่อนของกลุ่มผลิตภณัฑ์ของกลุ่มธุรกิจ หรือวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นการช้ีให้เห็น
ความแตกต่างโดยภาพรวมของธุรกิจท่ีศึกษา เพื่อสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาและแกไ้ข
ปัญหาท่ีทางผูป้ระกอบการประสบอยู่ โดยมีประเด็นในการวิเคราะห์ จ านวน 10 ประเด็น ได้แก่   
ดา้นการตลาด ด้านการผลิต ดา้นการจดัการ และดา้นการเงิน ดา้นเศรษฐกิจสังคมและวฒันธรรม 
ดา้นการเมืองและกฎหมาย ดา้นเทคโนโลย ีดา้นคู่แข่ง ดา้นลูกคา้ และดา้นสถาบนัการเงิน  

ในท่ีน้ีเป็นการสรุปโดยรวมจากกลุ่มธุรกิจทั้งหมดท่ีร่วมการวิจยัคร้ังน้ี จ  านวน 46 กลุ่ม       
ซ่ึงการวิเคราะห์ดังกล่าว มาจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ จึงขอแจกแจง       
เป็นแผนภูมิแสดงถึงปริมาณร้อยละของการวเิคราะห์เน้ือหาทั้ง 10 ประเด็น ดงัน้ี 

4.4.1 ดา้นการตลาด ในดา้นน้ีวเิคราะห์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายของผลิตภณัฑ์ของกลุ่ม
ธุรกิจชุมชน ซ่ึงแบ่งเป็น 3 สัดส่วน คือ ผลิตตามใบสั่ง ผลิตเพื่อขายส่ง จ าหน่ายโดยตรงและทั้งผลิต
ตามใบสั่งและขายส่งดงัน้ี 

                                                   ธ          

                            ใ       2551
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30%
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แผนภูมิท่ี 4.7 การวเิคราะห์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายของผลิตภณัฑข์องกลุ่มธุรกิจชุมชน 

  อ  าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ในปี 2551 
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4.4.2 ดา้นการผลิต ในดา้นการผลิตไดว้ิเคราะห์ในด้านกรรมวิธีในการผลิต คือ การผลิต
ดว้ยแรงงานบุคคล ผลิตดว้ยแรงงานเคร่ืองจกัร และผลิตทั้งการใชแ้รงงานบุคคลและเคร่ืองจกัร ดงัน้ี 

                                     ธ                          

            ใ        2551
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แผนภูมิท่ี 4.8 การวเิคราะห์ดา้นผลิตผลิตภณัฑข์องกลุ่มธุรกิจชุมชนอ าเภอดอยสะเก็ด 
  จงัหวดัเชียงใหม่  ปี 2551 
 

4.4.3 ดา้นการจดัการ เป็นการวิเคราะห์ในในดา้นการจดัการทรัพยากรบุคคล วตัถุทรัพย ์
และทุนทรัพย ์ในการท างานในธุรกิจของแต่ละธุรกิจ แสดงถึงศกัยภาพในการแจกแจงหรือกระจาย
อ านาจของผูป้ระกอบการ การวิเคราะห์ในส่วนน้ีคือ วางแผนมอบหมายงาน และการวางแผนใน
กระบวนการการผลิต วางแผนการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ การวางแผนค่าใชจ่้ายในการลงทุน ดงัน้ี 

                              ธ                                      ใ   

29%

27%

17%

27%

                

                     

                         

                          

แผนภูมิท่ี 4.9 การวเิคราะห์ดา้นการจดัการของกลุ่มธุรกิจชุมชนอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
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4.4.4  ดา้นการเงิน  ด้านน้ีวิเคราะห์ในเน้ือหาดา้นการท าบญัชีของกลุ่มธุรกิจการลงทุน   
โดยทุนส่วนตวั การลงทุนโดยการกูย้ืมเงิน การลงทุนโดยการร่วมหุ้นในการลงทุน และปัญหาภาระ
หน้ีสินดงัน้ี 
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แผนภูมิท่ี 4.10 การวเิคราะห์ดา้นเงินของกลุ่มธุรกิจชุมชนอ าเภอดอยสะเก็ด 

   จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
4.4.5 ดา้นเศรษฐกิจสังคมวฒันธรรม ในเน้ือหาน้ีวิเคราะห์ในด้านการมีเร่ืองราวเก่ียวกบั                

ตวัผลิตภณัฑ์  การน าภูมิปัญญามาใช้ในการท าธุรกิจ ภาวะเศรษฐกิจผลักดันการจ าหน่ายสินค้า  
ค่านิยมผูบ้ริโภคท่ีนิยมใชข้องไทย ดงัน้ี 
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แผนภูมิท่ี 4.11 การวเิคราะห์ดา้นเศรษฐกิจสังคมวฒันธรรม ของกลุ่มธุรกิจชุมชน 
   อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
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4.4.6 ด้านการเมืองและกฎหมาย จะวิเคราะห์ในด้านนโยบายส่งเสริมอาชีพของภาครัฐ                          
การช่วยเหลือในดา้นการลงทุนจากภาครัฐ การจดลิขสิทธ์ิสินคา้ การประเมินมาตรฐานสินคา้จาก
หน่วยงานภาครัฐ และการเขา้ใจในกฎหมายดา้นการคา้ของผูป้ระกอบการ ดงัน้ี 
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แผนภูมิท่ี 4.12 การวเิคราะห์ดา้นการเมืองและกฎหมายของกลุ่มธุรกิจชุมชนอ าเภอดอยสะเก็ด 
 

4.4.7 ด้านเทคโนโลยีในปัจจุบนัเทคโนโลยีมีบทบาทในการท าธุรกิจ จึงเป็นประเด็น                                 
ในการวิเคราะห์ในเน้ือหาด้านเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมการผลิตสินค้า ด้านเทคโนโลยีท่ีส่งเสริม                           
การประชาสัมพนัธ์สินคา้ ดา้นเทคโนโลยท่ีีส่งเสริมการขนส่งและล าเลียงสินคา้และความรู้ในการใช้
เทคโนโลยขีองกลุ่มผูป้ระกอบการ ดงัน้ี 
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แผนภูมิท่ี 4.13 การวเิคราะห์ดา้นเทคโนโลยขีองกลุ่มธุรกิจชุมชนอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
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4.4.8 ดา้นคู่แข่ง ในการท าธุรกิจยอ่มมีการแข่งขนัทางการคา้ การวิเคราะห์ในดา้นน้ีถือเป็น
ส่วนท่ีส าคญัในการประกอบธุรกิจท่ีตอ้งศึกษา โดยผูว้ิจยัวิเคราะห์ในดา้นปัญหาการลอกเลียนแบบ
สินคา้ การมีตราสัญลกัษณ์ของกลุ่ม (โลโก)้ การสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะกลุ่ม การใช้
กลยทุธ์ในการตลาดท่ีไม่เป็นธรรม ดงัน้ี 
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แผนภูมิท่ี 4.14 การวเิคราะห์ดา้นคู่แข่งของกลุ่มธุรกิจชุมชนอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

4.4.9 ด้านลูกค้า การวิเคราะห์ลูกค้าถือว่าเป็นการก าหนดเป้าหมายของธุรกิจในท่ีน้ี                  
จะวเิคราะห์ในดา้นการก าหนดกลุ่มเป้าหมายของลูกคา้ การจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ และความสามารถ
ในการรักษาลูกคา้ ดงัน้ี 
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แผนภูมิท่ี 4.15 การวเิคราะห์ดา้นลูกคา้ของกลุ่มธุรกิจชุมชนอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 



116 

 

4.4.10 ดา้นสถาบนัการเงิน เป็นสถาบนัท่ีท าธุรกิจในรูปของการกู้ยืมและให้กู้ยืมท่ีเป็น
ทางเลือกอีกทางหน่ึงในการลงทุนธุรกิจของผูป้ระกอบการ ซ่ึงจะวิเคราะห์ในดา้นสถานท่ีให้บริการ
ในการกู้ยืมเงินของผูป้ระกอบการ ได้แก่ ธนาคารพาณิชย ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร โรงรับจ าน า (สถานธนานุบาล,สถานธนานุเคราะห์) สหกรณ์ออมทรัพย ์ และ กองทุน
หมู่บา้น ดงัน้ี 
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แผนภูมิท่ี 4.16 วิเคราะห์ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการในการกูย้มืเงินของผูป้ระกอบการ 

 

4.5 การจัดการความรู้ โดยการก าหนดจุดเน้นที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อพัฒนาชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืนของกลุ่ม
ธุรกจิชุมชนในอ าเภอดอยสะเกด็ จังหวดัเชียงใหม่ 
 การจัดการความรู้โดยการก าหนดจุดเน้นท่ียึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เพื่อพฒันาชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนให้ย ัง่ยืนของกลุ่มธุรกิจชุมชน                 
ในอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยวธีิการแลกเปล่ียนความรู้จากการจดัเวทีการจดัการความรู้
หรือการท าประชาวิจารณ์ ระหวา่งหน่วยงาน กลุ่มผูป้ระกอบการ ผูว้ิจยั และนกัศึกษามหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่ 

 ผลการวิเคราะห์จากโครงการวิจัยทั้ งหมด 6 โครงการแบ่งตามหัวข้อในการวิเคราะห์           
2 ประเด็นในเน้ือหาเดียวกันคือ การจดัการความรู้เพื่อวิเคราะห์การพฒันาสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ ์    
ของชุมชนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลกัหลกัการน าไปประยุกต์ใช้เพื่อจดัการธุรกิจ
และการวิเคราะห์การพฒันาสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(หลกัเกณฑ ์3 ห่วง 2 เง่ือนไข) ดงัน้ี 
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4.5.1 ภาพรวมการจดัการความรู้เพื่อวิเคราะห์การพฒันาสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ของชุมชน
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลกัหลกัการน าไปประยกุตใ์ชเ้พื่อจดัการธุรกิจ 
 

เนือ้หาในการวเิคราะห์ ผลการวเิคราะห์ 
1.การน าองค์ความรู้ท่ีได้จากการด าเนินชีวิต            
ภู มิ ปัญญาท้อง ถ่ินและเทคโนโลยีชาวบ้าน 
ส่ิ งประ ดิษฐ์ คิดค้นในราคาประหยัดมาใช ้                 
ในการผลิต 

กลุ่มผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ มีภูมิปัญญาหรือ
ความรู้ท่ีถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ในการสร้าง
อาชีพ โดยเฉพาะในงานฝีมือ การออกแบบ
ผลงานมีความเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละพื้นท่ี มี
การถ่ายทอดความรู้นบัตั้งแต่กระบวนการเรียนรู้
ดว้ยตนเองตามความสนใจของสมาชิกกลุ่ม และ
เม่ือเกิดความสงสัยจึงตดัสินใจถามความรู้จาก
ปราชญ์ชาวบ้านหรือผู ้เ ฒ่ าผู ้แ ก่ในท้อง ถ่ิน                 
ท่ีมีความช านาญทางฝีมือ 

2.ความพอเพียง โดยการใชท้รัพยากรธรรมชาติ 
และวัตถุ ดิบของท้อง ถ่ินมาใช้ในการผลิต 
ค านึงถึงการใชอ้ยา่งประหยดั และรู้คุณค่า 

สังเกตจากวตัถุดิบท่ีทางผูป้ระกอบการน ามาผลิต
สินค้า  ส่ วนใหญ่มากจากวัต ถุ ดิบ ท่ีหาได ้          
ในท้อง ถ่ินหรือในท้อง ถ่ินท่ีใกล้ เ คียง  เ ป็น                 
การสะท้อนถึงหลักพอเพียง ท่ีไม่ ฟุ่ม เ ฟือย 
นอกจาก น้ีย ัง มีก ารท า เค ร่ือง ทุ่ นแรงม ท่ี มี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่ไม่ซับซ้อน 
ร า ค า เ ค ร่ื อ ง จั ก ร ท่ี ไ ม่ สู ง เ กิ น ก า ลั ง ซ้ื อ                         
มาเอ้ืออ านวยต่อการผลิตสินคา้ เพื่อยน่ระยะเวลา
ในการผลิต ท าให้จ  านวนในการผลิตสินค้า
เพิ่มข้ึนมากกวา่ใชแ้รงงานบุคคลเพียงอยา่งเดียว 

3.การจา้งงานอยา่งประหยดั โดยใชแ้รงงาน 
ในทอ้งถ่ิน เพื่อลดค่าใชจ่้าย 

แรงงานบุคคลส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนบา้น หรือ
คนในชุมชนเดียวกนั ท าให้กระบวนการท างาน
เป็นแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยซ่ึงกันและกัน เป็น           
การกระจายรายได้สู่ท้องถ่ินโดยคนในท้องถ่ิน 
ท าให้อัตราในการจ้างงานไม่สูงเกินไป โดยมี
ขอ้ตกลงในการว่าจา้งท่ีเป็นธรรมและเห็นชอบ
กนัทุกฝ่ายทั้งผูว้า่จา้งและผูรั้บจา้ง 
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4.ความมีเหตุผลในการประกอบธุรกิจท่ีค านึงถึง 
การบริหารจัดการท่ีเหมาะสมกับสถานภาพ    
ของผู ้ประกอบการ เพื่อหลีกเล่ียงต่อการเกิด
ภาวะหน้ีสิน 

ก ลุ่มผู ้ประกอบการมีกา รค านวณราย จ่าย         
การลงทุนในการซ้ือวตัถุดิบค่าใชจ่้ายในการผลิต 
ค่าขนส่งและล าเลียงสินค้า จากประสบการณ์   
ในการประกอบธุรกิจ ท าให้พอสามารถลดภาระ
หน้ีสินไม่ใหเ้พิ่มพนูข้ึนจากเดิม  

5.มีความตระหนักในคุณธรรม ซ่ือสัตย์ไม่เอา
เปรียบต่อผูบ้ริโภค การผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ 
ยุติธรรมต่อแรงงาน หรือลูกจา้ง และผูจ้  าหน่าย
วตัถุดิบ 

จากท่ีสังเกตผู ้ประกอบการส่วนใหญ่ยึดมั่น      
ในระบบความซ้ือสัตยใ์นการขาย ไม่มีการเอารัด
เอาเปรียบทั้งลูกคา้และกลุ่มลูกจา้ง เน่ืองจากเป็น          
การท างานแบบเครือญาติ จึงมีความเห็นใจซ่ึงกนั
และกัน และการค้าขายเป็นการค้าท่ีพอยงัชีพ
ไม่ใช่การคา้ในเชิงธุรกิจท่ีมุ่งแต่ผลก าไร 

6.เพื่อการประกอบธุรกิจท่ีสร้างความมั่นใจ      
ไม่โลภมาก ไม่คา้ก าไรเกินควร ค านึงถึงการคา้
ในระยะยาวเป็นหลกัไดแ้ก่ “ซ้ือง่าย ขายคล่อง” 

จากการสัมภาษณ์ผู ้ประกอบการ  ต่ า ง ให ้             
ความคิดเห็นในแนวเ ดียวกันว่า  การสร้าง           
ความมั่นใจและความมั่นคงในการประกอบ
ธุรกิจ คือ การซ่ือสัตย์ และมีน ้ าใจต่อลูกค้า           
ท  าให้มีลูกค้าขาประจ า คอยอุดหนุนสินค้าอยู่
อยา่งสม ่าเสมอ  

7.การมีภูมิคุม้กนั เป็นการเตรียมตวัให้พร้อมกบั
การประกอบธุรกิจ ต้องค านึงถึงสถานการณ์          
ต่าง ๆ  ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง
อยูเ่สมอ 

เป็นประเด็นท่ีทางผูป้ระกอบการให้ความส าคญั 
เน่ืองจากเศรษฐกิจมีความเปล่ียนแปลงสม ่าเสมอ 
ผูป้ระกอบการจึงจ าเป็นตอ้งใช้ความไตร่ตรอง
ในการแก้ไขปัญหา สังเกตและศึกษาช่องทาง   
ในการจ าหน่าย การท าบัญชีรายรับรายจ่าย       
ซ่ึงผูป้ระสบการณ์ส่วนใหญ่สามารถด าเนินการ
ในภาวะเส่ียงน้ีได้โดยไม่สร้างหน้ีสินเพิ่ม หรือ
กูย้มืเงิน หากไม่มีความจ าเป็น 

 
ตารางท่ี 4.14 ภาพรวมการจดัการความรู้เพื่อวิเคราะห์การพฒันาสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์ของชุมชน 

  ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลกัการน าไปประยกุตใ์ชเ้พื่อจดัการธุรกิจ 
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4.5.2 ภาพรวมการวิเคราะห์การพฒันาสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ของชุมชนตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (หลกัเกณฑ ์3 ห่วง 2 เง่ือนไข) 
  
 พอประมาณ  เง่ือนไขความรู้ 

ผู้ประกอบการมีการใช้ความรู้ทาง     
ภูมิปัญญาท้องถ่ินนับเป็นการสร้าง
ความแตกต่างหรือเอกลักษณ์ให้กับ
ผลิตภัณฑ์ นอกจากน้ียงัมีการน าเอา
เทคโนโลยีมาใชใ้นการผลิตตามสภาพ
ของชุมชน เพื่อเพียงพอในการผลิต
สินคา้ อีกทั้งเนน้วตัถุดิบท่ีมีในชุมชน 

ผู้ประกอบการใช้ความรู้ความเข้าใจ
เ ก่ี ยวกับกระบวนการผลิต การใช ้            
วสัดุดิบและใชค้วามรู้ในการสร้างสรรค์
ผลิตภณัฑ์ ให้ตอบสนองความตอ้งการ
ของตลาด ทั้งยงัมีการท างานเป็นไปดว้ย
ความรอบคอบ 
ท าให้ผูป้ระกอบการและสมาชิกภายใน
กลุ่มธุรกิจชุมชนได้สร้างความรู้จาก
ประสบการณ์ในการปฏิบัติจริง และ
เป็นความรู้ท่ีย ัง่ยืนสามารถถ่ายทอดให้
สมาชิกคนอ่ืนไดเ้ขา้ใจหรือเห็นพอ้งได ้

มีเหตุผล 

ในการบริหารธุรกิจผูป้ระกอบการ มี
ความคิดท่ีสอดคลอ้งในการผลิตสินคา้
ตามก าลงัซ้ือของลูกคา้และไม่ผลิตเกิน
ก าหนด เพื่อให้ใช้ทรัพยากรทุกอย่าง
อยา่งคุม้ค่าและพอเพียง 

มีภูมิคุ้มกนั เง่ือนไขคุณธรรม 

การใช้เวลาว่างในการประกอบอาชีพ

เสริมภายในชุมชน ท าให้สามารถยงั

ชีพได ้อีกทั้งบริหารงานโดยในวตัถุดิบ 

และทุนภายในเป็นหลกั ท าให้ลดภาวะ

ความเส่ียงในการเป็นหน้ี หรือก่อหน้ี

จนเกินความสามารถการช าระหน้ีสิน 

ผู้ประกอบการย ังให้ความส าคัญกับ
คุณภาพของสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ท่ีผลิต 
เน้นถึงความซ่ือสัตยไ์ม่เอาเปรียบลูกคา้
โดยไม่เน้นก าไรเป็นหลกั มีความเป็น
ธรรมในการคา้ขาย 

 
ตารางท่ี 4.15 ภาพรวมการวเิคราะห์การพฒันาสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑข์องชุมชน 

  ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (หลกัเกณฑ ์3 ห่วง 2 เง่ือนไข) 
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