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ความเป็นมาและทีม่าของปัญหาที่ท าการวจัิย 
  

ปัจจุบนักระแสโลกาภิวตัน์ไดแ้ผข่ยายครอบคลุมไปทัว่โลก  ไม่เวน้แมแ้ต่ชุมชนต่าง ๆ 
ซ่ึงแต่ก่อนเคยมีรูปแบบการด าเนินชีวติท่ีเรียบง่าย  การผลิตหรือการประดิษฐส่ิ์งต่าง ๆ  ข้ึนมาก็เพียง
เพื่อใชบ้ริโภคภายในครัวเรือน หรือภายในชุมชนเท่านั้น  แต่ดว้ยกระแสดงักล่าวไดท้  าให้วิถีในการ
ด าเนินชีวิตของชุมชนเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก  ประกอบกบัค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายเพื่อการ
อุปโภคบริโภคก็สูงมากข้ึนทุกขณะ  ท าให้รูปแบบในการผลิตสินคา้ของครัวเรือนเปล่ียนแปลงไป 
จากการผลิตเพื่อเพียง  การบริโภคเฉพาะภายในครัวเรือนกลายเป็นการรวมกลุ่มกนัผลิตเพื่อให้ได้
ปริมาณผลผลิตท่ีสูงมากข้ึน  จากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้กบักลุ่มผูซ้ื้อในชุมชน  กลายเป็นการ
พยายามแสวงหาผูซ้ื้อจากแหล่งอ่ืน ๆ มากข้ึน  จนก่อให้เกิดปัญหาด้านผลผลิตท่ีมากเกินความ
ตอ้งการตามมา  อีกทั้งการเกิดข้ึนของจ านวนคู่แข่งขนัในตลาดท่ีนบัวนัจะทวีจ  านวนมากข้ึน ท าให้
ธุรกิจหรือชุมชนใดท่ีมีศกัยภาพในดา้นการตลาด  การแข่งขนั  และดา้นการบริหารจดัการท่ีดีกวา่
เท่านั้น  จึงจะสามารถน าพากลุ่มหรือองคก์รใหมี้ความเจริญเติบโตและอยูร่อดไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป  

ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10  มีประเด็นหน่ึงท่ีมุ่งเนน้การสร้าง
ความเข็มแข็งให้กบัชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานท่ีมัน่คงของประเทศ  โดยมุ่งเสริมสร้างความ
เขม้แข็งของชุมชน  ดว้ยการส่งเสริมการรวมตวั  ร่วมคิด  ร่วมท าในรูปแบบท่ีหลากหลาย  และจดั
กิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง  ตามความพร้อมของชุมชน  เกิดการสร้างความมัน่คงของเศรษฐกิจชุมชน          
ท่ีเนน้การผลิตเพื่อการบริโภคอยา่งพอเพียง  น าภูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  มาใชส้ร้างสรรค์
คุณค่าของสินคา้และบริการ  พร้อมทั้งสร้างระบบบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน  ควบคู่ไปกบัการพฒันา
ความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพ  เสริมสร้างศกัยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งเก้ือกูล ตลอดจนยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
ใหส้มดุลและย ัง่ยนื  โดยใหค้วามส าคญักบัการปรับโครงสร้างการผลิต  เพื่อสร้างความเข็มแข็งของ
ภาคการผลิตและการบริการ  บนฐานการเพิ่มคุณค่าสินคา้และบริการ  จากองค์ความรู้และ                   
การบริหารจดัการท่ีดีอนัจะช่วยแกปั้ญหาความยากจนลงได ้
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กลุ่มแม่บา้นทอผา้  หมู่ 6 บา้นดงเจริญ ต าบลหนองแหยง่ อ  าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

ไดร้วมกลุ่มกนัเม่ือเดือนธันวาคม 2543  เพื่อตอ้งการหารายไดเ้สริมเขา้หมู่บา้น  สมาชิกแรกเร่ิมมี
จ านวน  80  คน  ท าการผลิตไหมประดิษฐ์  และผา้ฝ้าย   เช่น  ผา้ทอพื้นเมืองลายยกดอก  ลายน ้ าไหล, 
ผา้ตดัเส้ือลายน ้าไหล,  ผา้คลุมไหล่ลายยกดอก  และผา้สไบ  เป็นตน้  สภาพการรวมตวัของกลุ่มสมาชิก
จะมีการระดมเงินทุนจากการลงหุน้ของสมาชิก  สมาชิกจะหมุนเวียนกนัทอผา้  เม่ือเสร็จก็จะมารวมกนั
ขาย  สมาชิกจะมีรายได้จากเงินปันผล  ปัจจุบนัมีเงินทุน 36,000 บาท  โดยทางกลุ่มทอผา้  หมู่ 6             
บา้นดงเจริญชัย  ทอผา้เพื่อส่งจ าหน่ายตามค าสั่งผลิตของลูกคา้ซ่ึงไม่มีความแน่นอนและมีพ่อคา้               
คนกลางรับสินคา้ไปขาย  แต่การด าเนินการผลิต  การตลาด  การบริหารตอ้งพึ่งพาความรู้จากภายนอก  
ซ่ึงยงัขาดแคลนผูเ้ช่ียวชาญ  ส่งผลท าให้ธุรกิจของชุมชนตอ้งฝากความหวงัไวก้บัยอดการสั่งผลิตของ
ลูกคา้  ท าให้อ  านาจในการแข่งขนัเม่ือเทียบกบัผูผ้ลิตท่ีเป็นบริษทัเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีการผลิตสินคา้
ลกัษณะเดียวกนัและมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์และมีเทคโนโลยใีนการผลิตท่ีสูงกว่า  ถา้กลุ่มแม่บา้น
สามารถรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  สามารถน าสินคา้ท่ีเกิดจากวิสาหกิจชุมชนใน
เครือข่ายมาแลกเปล่ียนในเชิงการคา้จนเกิดเป็นระบบเครือข่ายการคา้ระหว่างวิสาหกิจชุมชนต่างๆ แลว้
กจ็ะส่งผลท าใหว้ิสาหกิจชุมชนขยายตวัไดใ้นท่ีสุด  แต่ปัญหาของกลุ่มทอผา้ในปัจจุบนัคือ  ขาดเงินทุน
หมุนเวียน  และตอ้งการการส่งเสริมทางดา้นการตลาดและการพฒันาผลิตภณัฑ์ซ่ึงในปัจจุบนัไม่มี           
ตราสินคา้  อยา่งไรกดี็แนวคิดในการพฒันาเศรษฐกิจแบบพอเพียงและวิสาหกิจชุมชนก าลงัไดรั้บความ
สนใจและไดรั้บการส่งเสริมจากรัฐบาลปัจจุบนั  ดงันั้นการน าความรู้จากวิทยาการสมยัใหม่ทั้งทางดา้น
การตลาด  การผลิต  และการบริหารจดัการมาประยกุตใ์ชก้บัภมิูปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชนโดยมีเป้าหมาย
ให้เกิดการพฒันาวิสาหกิจอย่างย ัง่ยืน  สามารถพึ่งพาตนเองและใช้ทรัพยากรภายในชุมชนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดตามแนวคิดการพฒันาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

ตามยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้โดยให้
ความส าคญักบัการพฒันาคนท่ีมีคุณธรรมน าความรู้  ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวิตและสามารถจดัการองคค์วามรู้ทั้งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและองคค์วามรู้สมยัใหม่เพื่อน าไปใช ้       
ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม  นอกจากน้ียงัมียุทธศาสตร์การสร้างความเขม้แข็งของชุมชนและ
สังคมให้เป็นรากฐานท่ีมัน่คงของประเทศโดยมุ่งเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนดว้ยการส่งเสริม
การรวมตวั  ร่วมคิด  ร่วมท าในรูปแบบท่ีหลากหลายและจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองตามความพร้อมของ
ชุมชนเกิดการสร้างความมัน่คงของเศรษฐกิจชุมชนท่ีเน้นการผลิตเพื่อการบริโภคอย่างพอเพียงน า               
ภูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ินมาใชส้ร้างสรรคคุ์ณค่าของสินคา้และบริการ  พร้อมทั้งสร้างระบบ         
บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนควบคู่กบัการพฒันาความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพเสริมสร้างศกัยภาพ
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ของชุมชนในการอยูร่่วมกนักบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งเก้ือกูล  ตลอดจนยทุธศาสตร์
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยัง่ยืนโดยให้ความส าคญักบัการปรับโครงสร้างการผลิต                
เพื่อสร้างความเขม้แข็งของภาคการผลิตและการบริการบนฐานการเพิ่มคุณค่าสินคา้และบริการจาก 
องคค์วามรู้และนวตักรรมและการบริหารจดัการท่ีดีรวมทั้งการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ        
ลอจิสติกส์  เพื่อเกิดการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจช่วยแกปั้ญหาความยากจนและมีการกระจาย
รายไดท่ี้ดีข้ึน 

ปัจจุบันปัญหาของวิสาหกิจชุมชนท่ีส าคัญ  ก็คือการขาดความรู้ทางด้านการตลาด                   
การผลิต  การบริหารจดัการ  และการพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑ์  อาทิ  ผลิตภณัฑ์ยงัไม่มีตาสินคา้
หรือตราสินค้า  ซ่ึงในการตลาดถือว่าการตราสินค้าเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอย่างยิ่งในการแข่งขนัทาง
การตลาดในปัจจุบนั  หรือไม่ไดร้ะบุวนัเดือนปีท่ีหมดอายุ  ไม่ไดบ้อกถึงส่วนผสมของผลิตภณัฑ ์
การบรรจุภณัฑ์ท่ียงัอาศยัวสัดุอุปกรณ์ท่ีหาได้ภายจากภายในท้องถ่ิน  หรือการด าเนินการผลิต           
ท่ีไม่ถูกสุขลกัษณะในการผลิต  เป็นตน้  อยา่งไรก็ดี  หากน าเอาแนวคิดในการพฒันาเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงและวิสาหกิจชุมชนท่ีก าลงัได้รับความสนใจและได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลปัจจุบนั 
ผนวกเขา้กบัการน าความรู้จากวิทยาการสมยัใหม่ทั้งทางด้านการตลาด  เศรษฐศาสตร์  การผลิต  
การบริหารจัดการด้านการเ งิน  การบัญชี   และการคัดเลือกวัตถุ ดิบท่ีจะใช้ในการผลิต                             
มาประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถ่ินในชุมชนแล้ว ก็จะสามารถท าให้เกิดการพฒันาวิสาหกิจ              
อยา่งย ัง่ยนื  ท าใหชุ้มชนสามารถพึ่งพาตนเองและใชท้รัพยากรภายในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ตามแนวคิดการพฒันาเศรษฐกิจแบบพอเพียงต่อไป 

ผูว้ิจยัจึงไดน้ าภูมิปัญญาความรู้ท่ีมีอยู่ในตวัปราชญ์ของชุมชน  บูรณาการกบัความรู้สากล
ของทีมวิจยั  ซ่ึงไดแ้ก่  ความรู้ดา้นการตลาด  การผลิต  การบริหารจดัการ  การระดมทุนและทรัพยากร
ในทอ้งถ่ิน  ตลอดจนท าการศึกษาจุดแขง็จุดอ่อน  โอกาส  ปัญหาอุปสรรคของวิสาหกิจชุมชน  ศึกษา
ตน้ทุนการผลิตและหาแนวทางในการระดมทุนและทรัพยากรในชุมชนศึกษาหาขนาดการลงทุนท่ี
เหมาะสม สอดคลอ้งกบัตลาดของชุมชน โดยเนน้เป้าหมายการบริหารจดัการตามหลกัการสหกรณ์และ
การพฒันาตลาดวิสาหกิจชุมชนตลอดจนการเรียนรู้วิธีปฏิบติัตามพระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
พฒันาเป็นฐานความรู้กลบัคืนสู่ทอ้งถ่ิน เกิดการสืบทอดและพฒันาเครือข่ายความรู้ต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของโครงการวจัิย 

 
1.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพดา้นการตลาด เพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชนกลุ่มทอผา้ หมู่ 6 

บา้นดงเจริญชยั  อ  าเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่ 
2.  เพื่อพฒันารูปแบบการตลาด  ให้เป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัทรัพยากร

ของชุมชนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งตนเอง 
3.  เพื่อหารูปแบบการพฒันาวิสาหกิจชุมชนภายใตก้ารพึ่งพาทรัพยากรภายในชุมชนทอ้งถ่ิน

และเผยแพร่องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากงานวิจยัสู่เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ 
  
ขอบเขตของโครงการวจัิย 

 
1.  ขอบเขตเน้ือหา ศึกษาปัญหาทางการตลาดในด้านต่าง ๆ โดยครอบคลุมไปถึง         

แนวทางการพฒันาผลิตภณัฑ์ การตั้งราคา การจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด การหากลุ่มตลาด
เป้าหมาย การสร้างตราสินคา้ การพฒันาและการออกแบบบรรจุภณัฑ์ และการสร้างความแตกต่าง
ในสินคา้ ตามแนวคิดปรัชญาการท าการตลาดแบบเศรษฐกิจพอเพียง  

2.  ขอบเขตพื้นท่ีวิจยั กลุ่มทอผา้  หมู่ 6  บา้นดงเจริญชัย  ต าบลหนองแหย่ง  อ าเภอ              
สันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่ 

3.  ขอบเขตของช่วงเวลาท่ีวจิยั  1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กนัยายน 2553 
4.  ขอบเขตของประชากรผูเ้ก่ียวขอ้งในการวิจยั กลุ่มทอผา้ หมู่ 6 บา้นดงเจริญชยั ต  าบล

หนองแหยง่ อ  าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
นิยามศัพท์ 
 

การวจิยัในคร้ังน้ี มีนิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีใช ้ดงัน้ี 
1.  การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หมายถึง การรวบรวม สร้างจดัระเบียบ  

แลกเปล่ียน  และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร  โดยพฒันาระบบจากขอ้มูล  สารสนเทศ  ความรู้ 
ความช านาญ (วกิีพีเดีย, ออนไลน,์ 19 พ.ย. 2549)  ในการวจิยัน้ีจะใชก้ารจดัความรู้เพื่อการพฒันาใน
ผลิตภณัฑ์ต่อไปน้ี (1) ผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง ไดแ้ก่ ถัว่ลิสงทอด (2) ผลิตภณัฑ์จากถัว่เหลือง ไดแ้ก่ 
ถัว่เหลืองคัว่และถัว่เหลืองแผน่ (ถัว่เน่าแค่บ) และ (3) ผลิตภณัฑจ์ากงา ไดแ้ก่ น ้ามนังาและขนมงา 
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2.  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) 
หมายถึง  การวิจยัท่ีเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชน สมาชิกของชุมชนและผูว้ิจยัร่วมคิด
วเิคราะห์สภาวการณ์ของปัญหา  ศึกษาหาแนวทางการแกปั้ญหา  ตลอดจนการด าเนินการแกปั้ญหา
และการประเมินผล  ตั้งแต่ระยะเร่ิมตน้การวิจยั  ระยะด าเนินการวิจยัจนส้ินสุดการวิจยั  โดยท่ี              
ทุกฝ่ายไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจตลอดกระบวนการวจิยั  

3.  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ท่ีเผยแพร่อย่าง
กวา้งขวาง  คือ “พอประมาณ  มีเหตุผล  สร้างภูมิคุม้กนั”  เป็นหลกัการกวา้งๆ  เพื่ออธิบายให้กบั
ประชาชนทุกกลุ่ม  ขยายตวัเป็นกระแสการพฒันาในหมู่ประชาชนระดบัรากแกว้ของสังคมไทย 
พวกเขาขานรับกระแสเศรษฐกิจพอเพียงเร็วกวา่ประชาชนในภาคส่วนอ่ืนๆ ปัจจยัส าคญัเป็นเพราะ 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  ไดพ้ระราชทานแนวทาง "ทฤษฎีใหม่" ให้กบัประชาชนมาก่อนหนา้
นั้นแลว้  และประสานเขา้กบัองค์ความรู้ในการพฒันาวิสาหกิจชุมชน  ท่ีผูน้  าชุมชนน าเสนอเป็น
นโยบายระดบัชาติ  ทั้งเศรษฐกิจพอเพียง  ทฤษฎีใหม่  และวิสาหกิจชุมชน  มีหลกัคิดส าคญัและ
เป้าหมายท่ีใกลเ้คียงกนั 

4.  เศรษฐกิจชุมชน  คือ  ระบบการผลิต  การแลกเปล่ียนและการวิภาคของชุมชนท่ีมี
ความสอดคลอ้งกบัชีวิตเศรษฐกิจ  สังคม  วฒันธรรมภายใตเ้ง่ือนไขทางประวติัศาสตร์  ภูมิศาสตร์
และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (วชิิตวงศ ์ ณ ป้อมเพชร, 2546 : หนา้ 189) เศรษฐกิจชุมชน
มิใช่ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมท่ีสนบัสนุนให้ผูเ้ป็นเจา้ของ  “ทุน”  แสวงหาประโยชน์สูงสุดเพื่อ
ตนเอง  แต่ในขณะเดียวกนัก็มิใช่ระบบเศรษฐกิจท่ีควบคุมโดยรัฐและบงการจากรัฐ  แต่เป็นระบบท่ี
สมาชิกของชุมชนร่วมกนับริหารจดัการโดยมุ่งให้บรรลุถึงความพอเพียง  ความเป็นธรรม  และ
ความสงบสุขภายในชุมชน 

5.  ธุรกิจชุมชน (Community Business Enterprise) เป็นกิจกรรมท่ีบุคคลหรือองคก์ร
ในชุมชนมีส่วนเป็นเจา้ของกิจกรรม  และหรือช่วยด าเนินงานบางส่วนหรือทั้งหมด  โดยประสาน
ความร่วมมือกบัหน่วยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน  มีการเรียนรู้และการจดัการร่วมกนัเพื่อ
ด าเนินการในกิจกรรม  การผลิต  แปรรูป  การคา้  และการบริการ  ทั้งน้ีมุ่งพฒันาเศรษฐกิจของ
ชุมชนไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัสังคม  วฒันธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอ้มภายในชุมชน 
อนัจะน าชุมชนไปสู่ชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน  และมีการพฒันาท่ียงัยนื (ปาริชาติ วลยัเสถียร, 2544) 

6.  วิสาหกิจชุมชน (SMCE -Small and Micro Community Enterprise)  หมายถึง  การ
ประกอบการขนาดยอ่มและขนาดจ๋ิวของชุมชนเพื่อการจดัการ “ทุน” ของชุมชนอย่างสร้างสรรค์
เพื่อการพึ่งตนเอง  
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7.  การตลาด (Marketing)  หมายถึง  การคน้หาความตอ้งการของบุคคล  หรือกลุ่ม
บุคคลท่ีกิจการคาดว่าจะมีความต้องการ  มีความจ าเป็น  มีความเต็มใจ  และมีอ านาจในการ
แลกเปล่ียนสินคา้และบริการขององค์กร  จากนั้นจึงคิดคน้สินคา้และบริการใหม่  หรือพฒันาและ
ปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดเดิมไปตอบสนองต่อความจ าเป็นและความตอ้งการนั้น จนลูกคา้
กลุ่มดงักล่าวเกิดความพึงพอใจสูงท่ีสุด  และขณะเดียวกนัองค์กรก็บรรลุซ่ึงวตัถุประสงค์ในการ
ด าเนินธุรกิจหรือบรรลุซ่ึงก าไรท่ีคาดหวงัไว ้ และยงัไดรั้บความพึงพอใจดว้ยเช่นเดียวกนั 

 
ระยะเวลาท าการวจัิยและแผนการด าเนินงานโครงการวจัิย 

 
ระยะเวลาในการท าวจิยั 12 เดือน เร่ิมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กนัยายน 2553 

 
ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

 
1.  ด้านความรู้  จะได้องค์ความรู้เก่ียวกับประสิทธิภาพส่วนประสมทางการตลาด 

ตลอดจนการด าเนินการวสิาหกิจชุมชนท่ีสามารถพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
2.  ด้านการพัฒนา  สามารถพฒันารูปแบบทางการตลาด  เป็นวิสาหกิจชุมชนให้

เหมาะสมสอดคล้องกับทรัพยากรของชุมชน  นอกจากบุคคลและองค์กรท่ีเก่ียวข้องเกิดการ
เปล่ียนแปลงเชิงพฒันาหรือเรียนรู้ในดา้นความรู้  ซ่ึงไดแ้ก่ 

1)  ชาวบา้นและกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรผูร่้วมโครงการ 
2)  ทีมวจิยั 
3)  องคก์รผูส้นบัสนุนทุนด าเนินงาน 
4)  สาธารณชนผูส้นใจ 

3.  ด้านผลผลิต  จะได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (มผช.) จากหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  โดยรูปแบบของการพฒันาวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองโดยอาศยัแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปเผยแพร่และสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตลอดจนมีเอกสารและ
บทเรียนท่ีเป็นผลผลิตของโครงการในการติดตามประเมินผลโครงการ   
 




