
 
บทที ่5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

ชุดโครงการวิจยัเร่ือง การจดัการความรู้เพื่อพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพ
ธุรกิจชุมชน อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัได้สรุปผล และแนวทางการแก้ไขปัญหา
รวมถึงมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 

1. ความต้องการชุมชนเกีย่วกบัการพฒันาผลติภัณฑ์และศักยภาพชุมชนกลุ่มธุรกจิชุมชน
ในอ าเภอดอยสะเกด็ จังหวดัเชียงใหม่ 
 ผลจากการศึกษาความตอ้งการในการพฒันาผลิตภณัฑ์และศกัยภาพธุรกิจชุมชนของกลุ่ม
ธุรกิจชุมชน 46 กลุ่ม ใน 14 ต าบล กล่าวไดว้า่มีประเด็นดา้นความตอ้งการท่ีส าคญั คือ ความตอ้งการ
ในแนวทางการพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑข์องตนเอง ทั้งในรูปแบบ ความสวยงาม และสี คิดเป็น
ร้อยละ 89 ความตอ้งการพฒันาวตัถุดิบใหม่ในการผลิตสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 76 และความตอ้งการ
ดา้นการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑท่ี์ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ เช่น รูปแบบลา้นนา รูปแบบ
สมยัใหม่และแบบร่วมสมยั คิดเป็นร้อยละ 70 และกลุ่มธุรกิจชุมชนมีความตอ้งการดา้นการออกแบบ
บรรจุภณัฑ์ส าหรับผลิตภณัฑ์ประกอบดว้ยโครงสร้างบรรจุภณัฑ์และตราสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 89      
มีความตอ้งการดา้นตราสัญลกัษณ์ คิดเป็นร้อยละ 75 โดยมีความตอ้งการออกแบบอตัลกัษณ์องคก์ร 
ความตอ้งการความรู้ดา้นกลวิธีออกแบบผลิตภณัฑ์ดว้ยมือ ความตอ้งการความรู้ดา้นกลวิธีออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ดว้ยโปรแกรมซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ ความตอ้งการแหล่งผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์(พิมพใ์บปลิว 
ฉลาก หีบห่อ สต๊ิกเกอร์ เป็นตน้) ท่ีมีความตอ้งการสูงโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นตเ์กินร้อยละ 50 เช่นกนั 
 ผลความตอ้งการของกลุ่มธุรกิจชุมชนในการพฒันาดา้นบริหารจดัการ กล่าวไดว้า่ ทางกลุ่ม
มีความตอ้งการความช่วยเหลือจากผูน้ าชุมชน เช่น ดา้นแหล่งทุน ดา้นสถานท่ีจ าหน่าย การส่งเสริม
และประชาสัมพนัธ์ ส่ือ เวบ็ไซต์ คิดเป็นร้อยละ 69 ความตอ้งการความช่วยเหลือจากภาครัฐบาล 
ดา้นแหล่งทุน สถานท่ีจดัจ าหน่าย การบริการความรู้ด้านต่าง ๆ การประชาสัมพนัธ์ ส่ือ เวบ็ไซต ์
รวมถึงชักจูงเข้าสู่กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐบาลซ่ึงส่งผลดีก่อกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ คิดเป็นร้อยละ 69 และความต้องการความช่วยเหลือจากคนในชุมชนในด้านแรงงาน 
ประชาสัมพนัธ์และการสนบัสนุนสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 69 เช่นกนั 
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 ผลจากความตอ้งการทัว่ไป สรุปได้คือ ความตอ้งการความร่วมมือกบักลุ่มอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ในเร่ืองความรู้ด้านการจดัการ การเงิน และตลาด คิดเป็นร้อยละ 52 ความต้องการ      
ความช่วยเหลือจากเยาวชนในชุมชนเพื่อร่วมพฒันาและสืบสานงานหตัถกรรมทอ้งถ่ินคิดเป็นร้อยละ 
60 และความตอ้งการจากประชาชนทัว่ไปในการเลือกใช้ผลิตภณัฑ์จากทอ้งถ่ินเพื่อการสนบัสนุน   
ใหสิ้นคา้และกลุ่มธุรกิจชุมชนด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยืน คิดเป็นร้อยละ 75 โดยขอ้มูลดา้นความตอ้งการ
เหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจชุมชน และเป็นประโยชน์ต่อผูว้ิจยัท่ีตอ้งการศึกษาและพฒันา
กลุ่มธุรกิจชุมชนในพื้นท่ีอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ต่อไป 

 
2. รูปแบบผลติภัณฑ์ในด้านแนวความคดิ กลวธิีการออกแบบ ขั้นตอนการผลติ ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน ทัศนคติ  สภาพแวดล้อม ต้นทุนทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบ
ผลติภัณฑ์ของกลุ่มธุรกจิชุมชนในอ าเภอดอยสะเกด็ จังหวดัเชียงใหม่ 
 ผลจากการศึกษา พบวา่ แนวความคิดและกลวธีิการออกแบบของกลุ่มธุรกิจชุมชนส่วนใหญ่
นั้น เป็นการออกแบบผลิตภณัฑโ์ดยผูป้ระกอบการเอง ไม่วา่จะเป็นหวัหนา้กลุ่ม หรือสมาชิกในกลุ่ม 
โดยมีการศึกษาจากกลุ่มผูป้ระกอบการรายอ่ืน หรือคน้ควา้จากต ารา นิตยสาร เป็นตน้ ดา้นขั้นตอน
การผลิตกลุ่มผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีการผลิตแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก มีการบริหารจดัการโดย
มีประธานกลุ่มเป็นผูดู้แลงานต่าง ๆ ภายในกลุ่มเอง และประธานกลุ่มยงัมีการฝึกฝนอาชีพ และฝึก
ฝีมือให้แก่สมาชิกภายในกลุ่มดว้ยการส่งสมาชิกไปฝึกอบรมในดา้นต่าง ๆ ตามท่ีส่วนราชการและ
ภาคเอกชนจดัข้ึน และภายหลงัจากการเขา้ร่วมกิจกรรมของโครงการวิจยั พบว่า รูปแบบผลิตภณัฑ ์
ขั้นตอนการผลิต รวมไปถึงการบริหารจดัการของกลุ่มท่ีมีการพฒันาข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ยกตวัอยา่งเช่น 
การพฒันาดา้นรูปแบบผลิตภณัฑ์ ดา้นความเขม้แข็งของชุมชน และความเป็นไปไดท้างการตลาด
เพื่อให้ไดม้าตรฐานตามเกณฑ์การคดัสรรค์ฯ กล่าวไดว้่าผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีการพฒันาไปสู่
ขั้นท่ีสูงกวา่เดิมดงัเช่นจากผลการประเมินระดบัดาว (ดูในบทท่ี 4) กล่าวไดว้า่ กลุ่มธุรกิจชุมชนท่ีเขา้
ร่วมกิจกรรมการวิจยัอย่างต่อเน่ืองนั้นมีการพฒันาดา้นการออกแบบและการบริหารจดัการกลุ่มได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อความย ัง่ยนืในการประกอบธุรกิจของตนเป็นอยา่งมาก 
  

3. การจัดการความรู้ด้านการออกแบบพฒันาสร้างสรรค์ผลติภัณฑ์ชุมชน โดยผู้เช่ียวชาญ
ด้านการออกแบบของกลุ่มธุรกจิชุมชนในอ าเภอดอยสะเกด็ จังหวดัเชียงใหม่ 

 ผลจากการด าเนินการจดัการความรู้ดา้นการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ชุมชนตามแผนการวิจยั 
และน าผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการพฒันาแลว้ไปวเิคราะห์โดยผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อประเมินคุณภาพผลิตภณัฑ ์         
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ซ่ึงด าเนินการโดยส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัเชียงใหม่ จากนั้นน าผลิตภณัฑ์ดงักล่าวส่งให้ส านกังาน
พาณิชยจ์งัหวดั เพื่อรับการคดัสรร ผลท่ีไดคื้อ กลุ่มธุรกิจชุมชนในอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
จ  านวน 46 กลุ่ม ใน 14 ต าบล มีมาตรฐานตามการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย       
ปี พ.ศ. 2542 กลุ่มธุรกิจชุมชนท่ีจดัอยู่ในระดับ 1 ดาว มีจ านวน 2 กลุ่ม คิดเป็น 4.8 เปอร์เซ็นต ์        
นบัเป็นสินคา้ท่ีไม่สามารถพฒันาสู่ระดบั 2 ดาวได ้เน่ืองจากมีจุดอ่อนมาก และยากต่อการพฒันา
กลุ่มธุรกิจชุมชนท่ีจดัอยู่ในระดบั 2 ดาว มีจ านวน 22 กลุ่ม คิดเป็น 52 เปอร์เซ็นต์ นับเป็นสินค้า        
ท่ีสามารถพฒันาสู่ระดบั 3 ดาว มีการประเมินศกัยภาพเป็นระยะ กลุ่มธุรกิจชุมชนท่ีจดัอยูใ่นระดบั       
3 ดาว มี 9 กลุ่ม คิดเป็น 21.4 เปอร์เซ็นต์ นับเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพระดบักลางท่ีสามารถพฒันา          
สู่ระดบั 4 ดาวได ้กลุ่มธุรกิจชุมชนท่ีจดัอยูใ่นระดบั 4 ดาว มี 7 กลุ่ม คิดเป็น 17 เปอร์เซ็นต ์เป็นสินคา้
ท่ีมีศกัยภาพ เป็นท่ียอมรับระดบัประเทศและสามารถพฒันาสู่สากลได ้กลุ่มธุรกิจชุมชนท่ีจดัอยูใ่น
ระดบั 5 ดาว มี 2 กลุ่ม คิดเป็น 4.8 เปอร์เซ็นต ์นบัเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพหรือมีศกัยภาพในการส่งออก 
(สามารถดูผลระดบัดาวของกลุ่มธุรกิจชุมชนอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ไดใ้นบทท่ี 4) 
 

4. การจัดการความรู้เพือ่การวเิคราะห์ศักยภาพในด้านการจัดการ การตลาด การผลติ และ
การด าเนินงานด้านธุรกจิชุมชนของกลุ่มธุรกจิชุมชนอ าเภอดอยสะเกด็ จังหวดัเชียงใหม่ 
 ผลจากการวิเคราะห์ศกัยภาพในด้านการจดัการ การตลาด การผลิต และการด าเนินงาน
ธุรกิจชุมชนอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่  46 กลุ่ม ใน 14 ต าบล โดยวิเคราะห์ประเด็นส าคญั 
10 ประเด็น คือ ด้านการตลาด ด้านการผลิต ด้านการจดัการ ด้านการเงิน ด้านเศรษฐกิจสังคม
วฒันธรรม ดา้นการเมืองและกฎหมาย ดา้นเทคโนโลยี ดา้นคู่แข่ง ด้านลูกคา้ ดา้นสถาบนัการเงิน 
สรุปได ้คือ  
 ด้านการตลาด กล่าวคือ กลุ่มธุรกิจชุมชนมีการผลิตสินคา้เพื่อจ าหน่ายโดยผลิตตามใบสั่ง
คิดเป็นร้อยละ 30 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ ผลิตสินคา้เพื่อขายส่ง คิดเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ การผลิต   
เพื่อจ าหน่ายโดยตรงคิดเป็น 5 เปอร์เซ็นต์ สุดท้ายคือ การผลิตตามใบสั่งและเพื่อขายส่ง คิดเป็น       
35 เปอร์เซ็นต ์นบัว่าเป็นรูปแบบการผลิตท่ีถูกใช้มากท่ีสุดในกลุ่มผูป้ระกอบการอ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ด้านการผลิต  กล่าวได้ คือ กลุ่มธุรกิจชุมชนมีการใช้แรงงานในการผลิตจ านวนมาก         
คิดเป็นร้อยละ 45 เปอร์เซ็นต ์และใชแ้รงงานเคร่ืองจกัร คิดเป็นร้อยละ 25 เปอร์เซ็นต ์อีกทั้งการใช้
แรงงานบุคคลและเคร่ืองจกัรคิดเป็น 30 เปอร์เซ็นต ์
 ด้านการจัดการ กล่าวได้คือ กลุ่มธุรกิจชุมชนมีวางแผนมอบหมายงานก่อนการผลิต         
คิดเป็น 29 เปอร์เซ็นต ์และกลุ่มธุรกิจชุมชนมีการวางแผนในกระบวนการผลิตคิดเป็น 27 เปอร์เซ็นต ์
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อีกทั้งมีการวางแผนการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ คิดเป็น 27 เปอร์เซ็นต์ และมีการวางแผนค่าใชจ่้าย
ในการลงทุน คิดเป็น 17 เปอร์เซ็นต ์
 ด้านการเงิน กล่าวไดคื้อ กลุ่มธุรกิจชุมชนมีการท าบญัชีของธุรกิจ คิดเป็น 4 เปอร์เซ็นต ์
การลงทุนโดยทุนส่วนตวั คิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ การลงทุนโดยการกูย้ืมเงิน คิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต ์
และการลงทุนโดยการร่วมหุ้นในการลงทุน คิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มธุรกิจชุมชนมีปัญหา
ภาระหน้ีสิน คิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต ์
 ด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม กล่าวได้คือ กลุ่มธุรกิจชุมชนได้มีการน าเสนอเร่ืองราว
เก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ์ของตน คิดเป็น 0 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งกลุ่มธุรกิจชุมชนมีการน าภูมิปัญญามาใช ้ 
ในการท าธุรกิจ คิดเป็น 70 เปอร์เซ็นต ์และยงัมีภาวะเศรษฐกิจผลกัดนัการจ าหน่ายสินคา้โดยคิดเป็น              
20 เปอร์เซ็นต ์และสุดทา้ย คือ ค่านิยมผูบ้ริโภคท่ีนิยมใชข้องไทยคิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต ์
 ด้านการเมืองและกฎหมาย กล่าวไดคื้อ นโยบายในการส่งเสริมอาชีพของภาครัฐสู่กลุ่ม
ธุรกิจชุมชน คิดเป็น 70 เปอร์เซ็นต์ หรือการไดรั้บความช่วยเหลือดา้นการลงทุนจากภาครัฐ คิดเป็น 
40 เปอร์เซ็นต์ การจดลิขสิทธ์ิสินคา้ของกลุ่มธุรกิจชุมชน คิดเป็นเพียง 1 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น และ    
การไดรั้บการประเมินมาตรฐานสินคา้จากหน่วยงานภาครัฐ และความเขา้ใจในกฎหมายดา้นการคา้
ของกลุ่มธุรกิจชุมชนคิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต ์
 ด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันเทคโนโลยี กล่าวไดคื้อ กลุ่มธุรกิจชุมชนสามารถใชเ้ทคโนโลยี
เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าของกลุ่มตนนั้น คิดเป็น 65 เปอร์เซ็นต์ และด้านการใช้เทคโนโลยี        
เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์สินคา้ คิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งกลุ่มธุรกิจชุมชนสามารถใช้
เทคโนโลยีท่ีส่งเสริมการขนส่งและล าเลียงสินคา้ คิดเป็น 70 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มธุรกิจชุมชน           
มีความรู้ในการใชเ้ทคโนโลยขีองกลุ่มผูป้ระกอบการ คิดเป็นเพียง 25 เปอร์เซ็นตเ์ท่านั้น 
 ด้านคู่แข่ง กล่าวได้คือ กลุ่มธุรกิจชุมชนมีปัญหาการลอกเลียนแบบสินค้า คิดเป็น 80 
เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งกลุ่มธุรกิจชุมชนมีการท าตราสัญลกัษณ์ของกลุ่ม (โลโก)้ คิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต ์
และทางกลุ่มมีการสร้างผลิตภณัฑท่ี์เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะกลุ่ม คิดเป็น 25 เปอร์เซ็นต ์โดยการแข่งขนั
ทางธุรกิจมีการใชก้ลยทุธ์ในการตลาดท่ีไม่เป็นธรรม คิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต ์
 ด้านลูกค้า กล่าวได้ คือ กลุ่มธุรกิจมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายของลูกค้า คิดเป็น 95 
เปอร์เซ็นต ์กลุ่มธุรกิจชุมชนมีการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ คิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มธุรกิจชุมชน
มีความสามารถในการรักษาลูกคา้ของตนได ้คิดเป็น 70 เปอร์เซ็นต ์
 ด้านสถาบันการเงิน  กล่าวได้คือ กลุ่มธุรกิจชุมชนมีการกู้ยืมเงินเพื่อน ามาเป็นทุนใน                
การด าเนินธุรกิจจากธนาคารพาณิชย์ คิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร คิดเป็น 45 เปอร์เซ็นต์ และจากโรงรับจ าน า เช่น สถานธนานุบาล สถานธนานุเคราะห์  
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คิดเป็น 5 เปอร์เซ็นต์ ส่วนสหกรณ์ออมทรัพย ์ คิดเป็น 45 เปอร์เซ็นต์ และไดจ้ากกองทุนหมู่บา้น     
คิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต ์
 

5. การจัดการความรู้ โดยการก าหนดจุดเน้นที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อพัฒนาชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืนของกลุ่ม
ธุรกจิชุมชน ในอ าเภอดอยสะเกด็ จังหวดัเชียงใหม่ 
 ผลจากการศึกษาปรากฏว่า กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน หรือผูป้ระกอบการ ไม่ว่าจะ
เป็นในภาพรวม หรือแมแ้ต่รายกลุ่มมีเกณฑ์ในการพฒันา และการปรับประยุกต์ใช้หลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกบักลุ่มของตนไดเ้ป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นในดา้นการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และ
การน าเทคโนโลยพีื้นบา้นมาใชใ้นงานของตนไดอ้ยา่งดี มีการคิดคน้วสัดุทดแทนหรือเคร่ืองทุ่นแรง
ท่ีเกิดจากภูมิปัญญาของตนอีกด้วย อีกทั้ งทุกกลุ่มมีการใช้วสัดุในการผลิตอย่างรู้คุณค่า หรือ
แมก้ระทัง่การน าวสัดุเหลือใชม้าท าผลิตภณัฑ์เพื่อสร้างรายไดใ้ห้แก่ตนเอง เช่น กลุ่มผลิตภณัฑ์จาก
น ้ าอดัลมพลาสติก (รีไซเคิลขยะ) กลุ่มผลิตภณัฑ์ประดิษฐ์ของคุณสุภาพ สายเกิด ผูป้ระกอบการ    
ในต าบลป่าป้อง เป็นตน้ และทุกกลุ่มมีการจา้งแรงงานทอ้งถ่ินเพื่อเป็นการสร้างรายไดใ้ห้แก่ชุมชน 
อีกทั้งเป็นการประหยดัค่าจา้งแรงงานต่างถ่ินดว้ย กลุ่มธุรกิจชุมชนสามารถสร้างรายได ้ลดรายจ่าย 
หลีกเล่ียงภาระหน้ีสินอีกทั้งยงัลดภาระหน้ีสินเดิมท่ีกูย้มืมาจากการค านวณรายรับ - รายจ่าย มีการท า
บญัชีอย่างง่ายเพื่อเป็นการบริหารจดัการระบบการเงินของตนเอง ส่งผลให้การประกอบธุรกิจ      
ของกลุ่มธุรกิจชุมชนเป็นไดอ้ยา่งดี มีความตระหนกัในคุณธรรม ซ่ือสัตยไ์ม่เอาเปรียบต่อผูบ้ริโภค 
การผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ยติุธรรมต่อแรงงานหรือลูกจา้งและผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ ส่งผลให้การด าเนิน
ธุรกิจของตนมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและมีความย ัง่ยนื 
 และจากผลการศึกษาโดยใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามเกณฑ์ 3 ห่วง 2 เง่ือนไข 
สรุปได้ คือ ผูป้ระกอบการมีการใช้ความรู้ทางภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน น าเอาเทคโนโลยีการผลิตมาใช ้  
ตามสภาพชุมชนโดยผลิตตามก าลงัซ้ือท่ีตนมีและเนน้การใชว้ตัถุดิบท่ีมีในชุมชนโดยใชค้วามรู้และ
ความเข้าใจในกระบวนการผลิตของตนเองอย่างถ่องแท้ภายใต้เง่ือนไขความรู้ โดยเน้นหลัก        
ความพอประมาณ และความมีเหตุผล อีกทั้งกลุ่มธุรกิจชุมชนยงัมีการใชเ้วลาวา่งเพื่อสร้างอาชีพเสริม
ในชุมชนและกลุ่มของตน มีการลดภาระค่าใช้จ่ายและไม่สร้างหน้ีใหม่ซ่ึงถือว่าเป็นการด ารงชีพ
อย่างมีภูมิคุม้กนั มีการให้ความส าคญักบัคุณภาพของสินคา้ ซ้ือสัตยต่์อผูบ้ริโภค โดยไม่เอาเปรียบ
ลูกคา้ภายใตเ้ง่ือนไขคุณธรรม 
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6. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาความตอ้งการของชุมชนเก่ียวกบัการพฒันาผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพชุมชน  
ของกลุ่มธุรกิจชุมชนในอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ส าหรับกลุ่มธุรกิจชุมชนท่ีตอ้งการพฒันา
ผลิตภณัฑ์และศกัยภาพตน ทางภาครัฐและภาคเอกชนควรให้การสนบัสนุนน้ีให้มากและตลอดไป 
โดยเนน้การประสานของตวัแทนกลุ่มธุรกิจชุมชนกบัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบให้ดูแลอยา่งสม ่าเสมอ 
ส าหรับกลุ่มธุรกิจชุมชนท่ีไม่มีการรับข่าวสาร ในเร่ืองน้ีภาครัฐควรให้ความรู้เพื่อให้ตระหนกัถึง
ความส าคญัในการพฒันาผลิตภณัฑว์า่มีความส าคญัในการผลิตสินคา้เป็นอยา่งมาก 
 ในด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์นั้น ควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อยูต่ลอดเวลาตามยุคสมยั เพราะการออกแบบผลิตภณัฑ์เป็นหวัใจส าคญัของสินคา้ต่าง ๆ 
และควรประสานกับหน่วยงานจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จังหวดัเชียงใหม่ หรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อหาวทิยากรมาเผยแพร่ความรู้ใหแ้ก่กลุ่มธุรกิจชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 
 ด้านการจดัการความรู้ ควรมีการจดัเก็บชุดความรู้ ภูมิปัญญา ขั้นตอนการผลิต เพื่อเป็น
หลกัสูตรทอ้งถ่ินเพื่อให้คนรุ่นหลงัสามารถมาศึกษาหาความรู้ต่อไปได ้อีกทั้งผูท่ี้สนใจก็สามารถ    
มาศึกษาหาความรู้ไดเ้ช่นกนั โดยภาครัฐบาล ภาคเอกชน หรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งควรเป็นผูส้นบัสนุน
ใหเ้กิดการจดัเก็บชุมความรู้ และน าไปเผยแพร่ต่อไป 
 ดา้นการจดัการการตลาด ควรส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการทั้งขนาดเล็ด ขนาดใหญ่ให้มีความรู้  
ในทุกดา้นเพื่อส่งเสริมดา้นการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้ครบทุกองค์ประกอบ ภาครัฐบาลหรือองคก์ร
ทอ้งถ่ิน ควรเป็นผูผ้ลกัดนัและส่งเสริมให้กลุ่มธุรกิจชุมชนมีการบริหารจดัการกลุ่มอย่างรอบคอบ 
โดยการให้ความรู้และจดัหาวิทยากรเพื่อมาให้ความรู้แก่ชุมชน อีกทั้งเป็นผูส่้งเสริมให้คนในชุมชน
หันมาให้ความส าคญักบัสินคา้ของชุมชน เป็นการรณรงค์การใช้สินคา้ของผูผ้ลิตภายในประเทศ   
เพื่อเป็นการสนบัสนุนธุรกิจชุมชนใหอ้ยูร่อดภายใตก้ารแข่งขนัทางการคา้ปัจจุบนั 
 และทา้ยท่ีสุด คือ หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มธุรกิจชุมชน ควรนอ้มน าหลกัปรัชญา
มาใชใ้นการด าเนินธุรกิจของตนเพื่อเป็นการด าเนินธุรกิจอยา่งรอบคอบ โดยมีหลกัการ พอประมาณ 
มีเหตุผลและมีภูมิคุม้กนัเพื่อใหธุ้รกิจชุมชนสามารถพฒันาไปไดอ้ยา่งมัน่คง ไม่เป็นการกา้วกระโดด 
และมีความย ัง่ยนื 




