
 

 

 

บทที ่ 7 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

โครงการวิจยั  “การพฒันาสินค้าชุมชนไทล้ือ  อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่        

สู่มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถ่ิน OTOP”  นกัวิจยัท าการศึกษาสินคา้ชุมชนไทล้ือ  อ าเภอ

ดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่  ทั้ง  7  สินคา้ชุมชน  ในปี  พ.ศ. 2550  สามารถสรุปแนวทางในการ

พฒันาสินคา้ชุมชนดงักล่าวใหสู่้มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ิน OTOP  ไดแ้ก่  ศกัยภาพของ

สินคา้ทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมโครงการ  ปัญหาและความตอ้งการในการพฒันาของแต่ละสินคา้  ทั้งกลุ่มท่ี

ไดรั้บการพฒันาและกลุ่มท่ีไม่ไดรั้บการพฒันา  ส าหรับแนวทางในการพฒันาสินคา้ชุมชนไทล้ือ  

อ าเภอดอยสะเก็ด  สู่มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถ่ิน  OTOP  นกัวิจยัสรุปการพฒันาได ้ 3  

ด้าน คือ  การพฒันาด้านการผลิต พฒันาด้านการตลาด  และการพฒันาด้านการพฒันาสินค้าสู่

มาตราฐานผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ิน (OTOP) มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

7.1   ศักยภาพของสินค้าชุมชนไทลือ้อ าเภอดอยสะเกด็ จังหวดัเชียงใหม่ 

การวิเคราะห์ศกัยภาพของสินค้าชุมชนไทล้ือทั้ง 7 สินค้าท าให้ทราบถึงข้อมูล

พื้นฐานอนัจะเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงศกัยภาพของสินคา้ในการท่ีจะน าไปสู่การพฒันาใหไ้ดร้ะดบัสินคา้ท่ี

สูงข้ึน  ขอ้มูลศกัยภาพดงักล่าวประกอบไปดว้ย  3  ส่วน  อนัไดแ้ก่  ขอ้มูลเก่ียวกบับริบทของสินคา้

ชุมชนไทล้ือ  ขอ้มูลเก่ียวกบัการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  ปัญหาและอุปสรรค  (SWOT, Analysis) 

ของสินคา้  และขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและความตอ้งการของสินคา้ในการเพิ่มการยกระดบัการพฒันา

ของสินคา้ใหสู้งข้ึน  มีรายละเอียดดงัน้ี 
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7.1.1  บริบทของสินค้าชุมชนไทลือ้ 

การศึกษาบริบทของสินคา้ชุมชนไทล้ือ  อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่  ทั้ง  2  

หมู่บา้น  จ  านวน  7  สินคา้  ท าใหท้ราบถึงลกัษณะโดยทัว่ไปของสินคา้ชุมชนก่อนไดรั้บการพฒันา

สู่มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถ่ิน OTOP  ซ่ึงนกัวิจยัไดท้  าการศึกษาในรายละเอียดต่างๆ  

ไดแ้ก่ขอ้มูลเก่ียวกบัประเภทของสินคา้ชุมชน  ลกัษณะการผลิต  และการตลาดของสินคา้ชุมชน  

ไดแ้ก่ 

สินค้าที ่ 1  สินค้าแหนมหมู 

ตั้งอยูห่มู่ท่ี  4  บา้นลวงเหนือ 

สินคา้ท่ีผลิตคือแหนมหมู  กลุ่มท าการผลิตเพื่อวางจ าหน่ายในทอ้งตลาดและผลิตเพิ่ม

เม่ือมีงานบุญและงานศพ  กลุ่มท าการผลิตไม่ไดห้วงัก าไรมากนกั  ส่วนใหญ่จะมีงานประจ าอยูแ่ลว้  

อาศยัเวลาวา่งจากการท างานประจ ามาช่วยกนัผลิต  หรือเม่ือมีเทศกาลงานบุญและงานศพ  กลุ่มยงั

ตอ้งการการพฒันาการผลิตอีกมาก  หากจะพฒันาสู่มาตรฐานชุมชนและทอ้งถ่ิน  OTOP  แล้ว      

การวิจยัสามารถวิเคราะห์ได้ว่ามีความเป็นไปไดน้้อยมาก  ทั้งน้ีเพราะการด าเนินการผลิตยงัเป็น   

การผลิตท่ีไม่เต็มเวลา  เป็นอาชีพเสริมให้กับสมาชิกมากกว่าท่ีจะพฒันาให้เป็นอาชีพหลักได ้      

การท างานเต็มเวลาไม่ใช่เป้าหมายของกลุ่มดว้ย  ส่วนใหญ่จะท าการผลิตกนัในตอนเวลาวา่ง  เช่น  

ตอนกลางคืนและวนัหยุดท างาน  กลุ่มยงัต้องการการพัฒนาการด าเนินงานอีกมาก  ดังนั้ น            

การพฒันาสินค้าชุมชนกลุ่มน้ี  สามารถพฒันาในด้านของการจัดการการผลิตให้เกิดข้ึนอย่าง

สม ่าเสมอ  และรักษามาตรฐานคุณภาพของสินคา้ให้เป็นท่ียอมรับของลูกคา้  กลุ่มควรจะมีสถานท่ี

ในการผลิตท่ีไดม้าตรฐานและมีสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้เป็นของตนเอง  จะท าให้ผูบ้ริโภคสามารถ

สั่งซ้ือสินคา้ของกลุ่มไดม้ากข้ึน 

 

สินค้าที ่ 2  สินค้าเฮือนปอกระดาษสา 

ตั้งอยูห่มู่ท่ี  4  บา้นลวงเหนือ 

สินค้าท่ีผลิตคือ กระดาษสา  สมุดโน้ต  อาราบั้ม  กล่องใส่เคร่ืองประดบั ถุงใส่ของ     

ซ่ึงการผลิตเป็นการผลิตตามค าสั่งซ้ือและไปขายในงาน  OTOP ระดบัจงัหวดั  และระดบัประเทศ  

การผลิตเคยจดัตั้งเป็นกลุ่มแต่มีปัญหาเร่ืองเงินทุนและเงินปันผลจึงผลิตภายในครอบครัวและจา้งคน
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ในชุมชนไทล้ือผูท่ี้เกษียณอายุแลว้  หรือท่ีวา่งงานอยูม่าท า  เป็นการช่วยให้คนในชุมชนไทล้ือไดมี้

งานท า  มีรายได ้ หลุดพน้จากความยากจน 

 

สินค้าที ่ 3  สินค้าน า้ยาสมุนไพร  (น า้ยาปรับผ้านุ่ม, น า้ยาล้างจาน) 

ตั้งอยูห่มู่ท่ี  5  บา้นลวงเหนือ 

สินคา้ท่ีผลิตคือ  น ้ ายาปรับผา้นุ่ม  และน ้ ายาลา้งจาน  กลุ่มท าการผลิตเพื่อวางจ าหน่าย

ในทอ้งตลาดในหมู่บา้น  การผลิตของกลุ่มขาดการผลิตอยา่งต่อเน่ืองโดยจะมารวมตวักนัในยามวา่ง  

กลุ่มยงัตอ้งการการพฒันาการผลิตอีกมากหากจะพฒันาสู่มาตรฐานชุมชนและทอ้งถ่ิน  OTOP แลว้  

การวิจยัสามารถวิเคราะห์ได้ว่ามีความเป็นไปไดน้้อยมาก  ทั้งน้ีเพราะการด าเนินการผลิตยงัเป็น   

การผลิตท่ีไม่เตม็เวลา  เป็นอาชีพเสริมใหก้บัสมาชิกมากกวา่ท่ีจะพฒันาใหเ้ป็นอาชีพหลกัได ้ ดงันั้น

การพัฒนาสินค้าชุมชนกลุ่มน้ี  สามารถพัฒนาในด้านของการจัดการการผลิตให้เ กิดข้ึน              

อย่างสม ่าเสมอ  และรักษามาตรฐานคุณภาพของสินคา้ให้เป็นท่ียอมรับของลูกคา้  กลุ่มควรจะมี

สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้เป็นของตนเองจะเป็นการเพิ่มยอดขายใหสู้งข้ึน 

 

สินค้าที ่ 4  สินค้าหัตถกรรมทอผ้าไทลือ้ 

ตั้งอยูห่มู่ท่ี  5  บา้นลวงเหนือ 

สินคา้ท่ีผลิตคือ  ผา้ทอเป็นผืน  กลุ่มท าการผลิตตามค าสั่งซ้ือ  คือมีผูม้าสั่งให้ท า  ไม่ว่า

จะเป็นโรงเรียนในหมู่บา้น  หรือโรงเรียนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  วดั  และจะมีบา้งท่ีวางจ าหน่าย

ในตลาดหมู่บา้น  ในปัจจุบนัแยกกนัทอตามบา้น  เม่ือมีการสั่งซ้ือมาจะมีการประชุมและแบ่งงาน

กนัไปท า  ส่วนใหญ่จะผลิตในยามว่าง  การวิจยัสามารถวิเคราะห์ไดว้า่มีความเป็นไปไดสู้งถา้หาก

จะพฒันาสู่มาตรฐานชุมชนและทอ้งถ่ิน  OTOP  เพราะไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลลวงเหนือ  ทางกลุ่มยงัใฝ่รู้ในเร่ืองของการพฒันาลายใหม่ๆ  ซ่ึงไดเ้รียนรู้เพิ่มเติมจนเกิดความ

ช านาญและมัน่ใจเม่ือได้มีการพฒันาตวัสินคา้ลายใหม่ๆ  จะท าให้การขอมาตรฐานชุมชนและ

ทอ้งถ่ิน  OTOP  ได ้ เพราะเคยได ้ 1  ดาวแลว้ในปี  พ.ศ. 2547 
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สินค้าที ่ 5  สินค้าหัตถกรรมทอผ้าไทลือ้ 

ตั้งอยูห่มู่ท่ี  8  บา้นลวงใต ้

สินคา้ท่ีผลิตคือผา้ทอเป็นผนื  เส้ือส าเร็จรูป  ผา้ถุง  ผา้คลุมไหล่  ผา้พนัคอ  เนคไท  การ

ผลิตของกลุ่มมีการผลิตอย่างต่อเน่ืองเพราะผลิตตามท่ีมีโรงเรียน  กลุ่มแม่บา้น  บริษทั  ห้างร้าน  

หน่วยงานราชการท่ีมีคนท างานจ านวนมากตดัเป็นฟอร์ม  และผลิตวางโชวพ์ร้อมขายท่ีบา้นล้ือลวง

ใต ้ แต่การผลิตไม่ไดผ้ลิตมากเกินไป  ทีมงานมีความตั้งใจในการท างาน  การวิจยัสามารถวิเคราะห์

ไดว้า่มีความเป็นไปไดสู้งถา้หากจะพฒันาสู่มาตรฐานชุมชนและทอ้งถ่ิน  OTOP  เพราะไดรั้บการ

สนบัสนุนจากหน่วยงานของรัฐในเร่ือง  เงินทุนและครูสอนออกแบบข้ึนลายยกดอก  และทางกลุ่ม

ยงัใฝ่รู้ในเร่ืองการพฒันาลายผา้ใหม่ๆ  ซ่ึงไดเ้รียนรู้เพิ่มเติมจนเกิดความช านาญ  ประกอบกบัทาง

กลุ่มเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ  และมีเคร่ืองหมายการคา้ 

 

สินค้าที ่ 6  สินค้าหัตถกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 

ตั้งอยูห่มู่ท่ี  8  บา้นลวงใต ้

สินคา้ท่ีผลิต  ดอกไมใ้ยบวั  และดอกไมจ้นัท์  กรผลิตของกลุ่มผลิตสินคา้ทุกประเภท

ตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้  เป็นสินคา้ท่ีลูกคา้มีความตอ้งการใช้อยู่อย่างสม ่าเสมอ  เพราะในสังคม

มกัจะมีงานมงคลและอวมงคลเป็นปกติ  ท าให้สมาชิกในกลุ่มมีงานท าอย่างต่อเน่ือง  สมาชิกใน

กลุ่มให้ความร่วมมือกนัดี  การวิจยัสามารถวิเคราะห์ไดว้่ามีความเป็นไปไดสู้ง  ถา้หากจะพฒันาสู่

มาตรฐานชุมชนและทอ้งถ่ิน  OTOP  เพราะไดรั้บการสนบัสนุนในเร่ืองเงินทุนจากเทศบาลและ

องค์กรของรัฐ  กลุ่มยงัใฝ่รู้ในเร่ืองของการพฒันาสินคา้รูปแบบใหม่ๆ  ซ่ึงไดเ้รียนรู้เพิ่มเติมจนเกิด

ความช านาญ 

 

สินค้าที ่ 7  สินค้าแปรรูปอาหาร  (กล้วยฉาบ, ข้าวเกรียบฟักทอง) 

ตั้งอยูห่มู่ท่ี  8  บา้นลวงใต ้

สินคา้ท่ีผลิตคือ  กลว้ยฉาบแบบเคม็และแบบหวาน  และขา้วเกรียบฟักทอง  กลุ่มท าการ

ผลิตเพื่อวางจ าหน่ายในทอ้งตลาดในหมู่บา้น  สมาชิกในกลุ่มมีประสบการณ์ในการท ากลว้ยฉาบมา

ก่อน  แต่ยงัขาดเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั  ท าใหก้ารผลิตยงัไม่ไดม้าตรฐานเหมือนร้านคา้ทัว่ไป  กลุ่มยงั
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ตอ้งการการพฒันาการผลิตอีกมากหากจะพฒันาสู่มาตรฐานชุมชนและทอ้งถ่ิน  OTOP  แลว้  การ

วจิยัสามารถวเิคราะห์ไดว้า่มีความเป็นไปไดน้อ้ยมาก  ทั้งน้ีเพราะการด าเนินการผลิตยงัเป็นการผลิต

ท่ีไม่เตม็เวลาเป็นอาชีพเสริมใหก้บัสมาชิกมากวา่ท่ีจะพฒันาให้เป็นอาชีพหลกัได ้ ดงันั้นการพฒันา

สินคา้ชุมชนกลุ่มน้ี  สามารถพฒันาในดา้นของการจดัการการผลิตให้เกิดข้ึนอย่างสม ่าเสมอ  และ

รักษามาตรฐานคุณภาพของสินคา้ให้เป็นท่ียอมรับของลูกคา้  กลุ่มควรจะมีสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้

เป็นของตนเองจะเป็นการเพิ่มยอดขายใหสู้งข้ึน 

 

7.1.2 การวเิคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  ปัญหา  และอุปสรรคของสินค้าชุมชน 

ข้อมูลเก่ียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  ปัญหา  และอุปสรรค  (SWOT 

Analysis)  ของสินคา้ชุมชนไทลือ  อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่  ทั้ง  2  หมู่บา้นจ านวน  7  

สินคา้  เป็นขอ้มูลท่ีจะท าให้ทราบถึงศกัยภาพในการท่ีชุมชนจะสามารถพฒันาตนเองได ้ ทั้งน้ีหาก

ชุมชนสามารถแกไ้ขปัญหาและลดอุปสรรคของชุมชน  โดยการวิเคราะห์ตนเองไดแ้ลว้  ชุมชนจะ

สามารถลบจุดอ่อนและขจดัอุปสรรคในการด าเนินการสินคา้ชุมชนต่อไปได ้ นอกจากน้ีหากชุมชน

สามารถทราบถึงจุดแข็งและโอกาสในการขยายตวัของสินคา้ของตนเองแลว้  ยิ่งเป็นการดีท่ีจะได้

แนวทางในการพฒันาสินคา้ของตนเองตามศกัยภาพท่ีควรจะเป็น  ซ่ึงการวิเคราะห์  SWOT  ของ

สินคา้ทั้ง  7  สินคา้สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
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ตาราง  7.1  การวเิคราะห์ SWOT ของสินค้าชุมชนไทลือ้  อ าเภอดอยสะเกด็  จังหวดัเชียงใหม่ 

ที่ ช่ือสินค้าชุมชน 
การวเิคราะห์  SWOT 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
1. สินคา้แหนมหมู รสชาติกลม

กล่อม  
สมาชิก
สามคัคี
ปรองดองกนั  
มีภูมิปัญญา
ในการผลิต
วตัถุดิบท าได้
ในทอ้งถ่ิน 

ผลิตเก็บไดไ้ม่
นาน  สถานท่ี
ไม่เป็นสัดส่วน  
ขาดอุปกรณ์  
เช่น  เคร่ืองบด  
เคร่ืองอดั
แหนมแท่ง 

เทศกาลต่างๆ  
ลูกคา้ตอ้งการ
สินคา้มากข้ึน 

คู่แข่งมากราย  
สินคา้ยงัไม่ได้
รับมาตรฐาน  
อย. 

2. สินคา้เฮือนปอ
กระดาษสา 

สินคา้มีความ
สวยงาม
ประณีต  และ
หลากหลาย  
มีการ
ออกแบบ
สินคา้แบบ
ใหม่ๆ  
ตลอดเวลา  
ไดรั้บ
มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์
ชุมชน (มผช.) 

สินคา้บางอยา่ง
ใชเ้วลาท า
ค่อนขา้งนาน  
บางฤดูขาด
แรงงาน  เช่น  
ฤดูท านา 

หน่วยงาน
สนบัสนุน  
ไปออกร้าน  
OTOP  ระดบั
จงัหวดัและ
ประเทศ 

เกิดภยั
ธรรมชาติ  ท า
ใหก้ารผลิต
ขาดความ
ต่อเน่ือง 

3. สินคา้น ้ายาสุมนไพร 
(น ้ายาปรับผา้นุ่ม, 
น ้ายาลา้งจาน) 

สินคา้ใช้
ประจ าทุกวนั 
 

สินคา้ยงัไม่ได้
มาตรฐาน 

หน่วยงานรัฐ
สนบัสนุน  
ลูกคา้นิยมใช ้

ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย
นอ้ย 
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ที่ ช่ือสินค้าชุมชน 
การวเิคราะห์  SWOT 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
4. สินคา้ผา้ทอไทล้ือ สินคา้มีความ

ประณีต
สวยงาม 

สินคา้ไม่
หลากหลาย  
ขาดการ
พฒันาการ
ออกแบบ 

หน่วยงานรัฐ
สนบัสนุน  
ลูกคา้นิยมใช ้

คู่แข่งขนัมาก
ราย 

5. สินคา้หตัถกรรมทอ
ผา้ไทล้ือ 

สินคา้ไดรั้บ
การอนุรักษ์
สืบทอดถึงลูก
ถึงหลาน  มี
เคร่ืองหมาย
การคา้ 

สินคา้ขาดการ
ออกแบบลาย
ใหม่ๆ 

หน่วยงานรัฐ
สนบัสนุน 

ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย
นอ้ย 

6. สินคา้หตัถกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ 

มีความ
สวยงาม  
ประณีต  ราคา
ไม่แพง 

ไม่คงทน  ขาด
การโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ 

มีการส่งเสริม
ใหใ้ชใ้นงาน
ประเพณีต่างๆ  
หน่วยงานรัฐ
สนบัสนุน 

ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย
นอ้ย 

7. สินคา้แปรรูปอาหาร  
(กลว้ยฉาบ,           
ขา้วเกรียบฟักทอง) 

รสชาติอร่อย  
มีประโยชน์ 

สินคา้ไม่
หลากหลาย  
ยงัไม่ได้
มาตรฐาน 

หน่วยงานรัฐ
สนบัสนุน 

คู่แข่งมากราย  
ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย
นอ้ย 
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7.2 ความต้องการในการพัฒนาสินค้าชุมชนไทลื้อ  อ า เภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่                  

สู่มาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น  (OTOP)  

ความต้องการในการพฒันาสินค้าชุมชนไทล้ือ  ของอ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดั

เชียงใหม่ของแต่ละสินค้าในการพฒันาของตนเองในด้านต่างๆ  เพื่อให้สินคา้สามารถพฒันาสู่

มาตรฐานสินคา้ชุมชนและทอ้งถ่ิน  (OTOP)  ทั้งน้ีความตอ้งการของแต่ละสินคา้มีความเหมือนและ

แตกต่างกนับา้ง  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการผลิต  การตลาด  และความตอ้งการของสินคา้เอง  นกัวิจยัจะได้

อธิบายถึงความตอ้งการในการพฒันาของสินคา้ทั้ง  7  สินคา้  ซ่ึงนกัวิจยัท าการวิเคราะห์และสรุป

ความตอ้งการในการพฒันาสินคา้ชุมชนไทล้ือ  อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่  ไดท้ั้งส้ิน  3  

ดา้น  คือ 

 

7.2.1 ความต้องการพฒันาด้านคุณภาพการผลติ 

สินค้าชุมชนทั้ ง  7  สินค้า  มีความต้องการในการพฒันาด้านน้ี  การพฒันาด้านน้ี

ประกอบไปดว้ยกระบวนการผลิตท่ีมีมาตรฐาน  การแปรรูปสินคา้ชนิดใหม่ๆ  การพฒันาคุณภาพ

ของสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐาน 

 

7.2.2 ความต้องการพฒันาด้านการตลาด 

สินค้าชุมชนทั้ง  7  สินค้า  มีความต้องการในการพฒันาด้านน้ี  ซ่ึงส่วนใหญ่ความ

ตอ้งการ  คือ  การเพิ่มยอดขายสินคา้  การหาช่องทางการตลาดสินคา้ใหม้ากข้ึน 

 

7.2.3 ความต้องการพฒันาด้านสินค้าสู่มาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) 

สินคา้ชุมชนทั้ง  7  สินคา้  มีความตอ้งการในการพฒันาดา้นน้ี  การพฒันาดา้นน้ีจะเป็น

ความตอ้งการท่ีจะวางแผนในการพฒันาสินคา้สู่มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน (มผช.)  และพฒันา

รูปแบบสินคา้ใหม่ๆ  เพื่อน าไปขอมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน (มผช.) 
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7.3 แนวทางการยกระดับการพัฒนาสินค้าชุมชนไทลื้อ  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  สู่

มาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น  (OTOP) 

การยกระดบัการพฒันาสินคา้ชุมชนไทล้ือ  อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่  สู่

มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถ่ิน  (OTOP)  นกัวิจยัไดท้  าการวิเคราะห์และพฒันาสินคา้ทั้ง  7  

สินคา้  สามารถสรุปความตอ้งการในการพฒันาสินคา้ไดท้ั้งส้ิน  3  ประเภท  อนัไดแ้ก่ความตอ้งการ

พฒันาสินคา้ชุมชนดา้นพฒันาคุณภาพของสินคา้  คือ  การพฒันาการผลิต  พฒันาดา้นการตลาดและ

พฒันาดา้นการพฒันาสินคา้สู่มาตรฐานผลิตชุมชนและทอ้งถ่ิน (OTOP) อนัจะน าพาให้สินคา้ชุมชน

สามารถท่ีจะพฒันาไปสู่มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถ่ิน  (OTOP)  แต่ทั้งน้ีโครงการวิจยั    

ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของสินคา้ไดท้ั้งหมด  การวิจยัเป็นเพียงการศึกษาและพฒันา

สินค้าตามความตอ้งการและศกัยภาพของสินค้าท่ีจะพฒันาได้  อนัเป็นข้อจ ากดัของการพฒันา  

นกัวิจยัไม่ไดเ้ป็นผูใ้ห้ทุนสนบัสนุนในการพฒันา  แต่การพฒันาของสินคา้จะเกิดข้ึนจากการระดม

ความคิดและทรัพยากรของสินคา้  ในการยกระดบัการพฒันาของสินคา้เอง  ส่ิงท่ีนกัวิจยัสามารถ

ช่วยไดเ้ป็นอยา่งมากคือ  การให้ความรู้ทางวิชาการ  การให้แนวคิด  แนวปฏิบติั  เพื่อให้ผูผ้ลิตรู้จกั

การคิดดว้ยตนเอง  รู้จกัการระดมความคิดกนัภายในกลุ่ม  และเครือข่ายของกลุ่มอนัจะก่อให้เกิด

การพฒันาท่ีย ัง่ยนื  ดว้ยเหตุน้ีท าให้บางสินคา้ไม่สามารถพฒันาไดต้ามความตอ้งการท่ีเกินศกัยภาพ

ของสินคา้ท่ีจะพฒันาได ้ นกัวจิยัไดท้  าการแบ่งสินคา้ออกเป็น  2  กลุ่ม  จากการวิจยัคร้ังน้ี  คือ  กลุ่ม

ท่ีไดรั้บการยกระดบัการพฒันาแลว้และกลุ่มท่ียงัไม่ไดรั้บการยกระดบัการพฒันา  สรุปไดด้งัน้ี 

 

7.3.1 กลุ่มทีไ่ด้รับการยกระดับการพฒันาแล้ว 

การพฒันาสินคา้ชุมชนได้ทั้งส้ิน  3  ประเภท  อนัได้แก่  ความตอ้งการพฒันาสินค้า

ชุมชนดา้นพฒันาคุณภาพของสินคา้  คือการพฒันาการผลิต  การแปรรูปการผลิต  การบรรจุภณัฑ ์ 

พฒันาดา้นการตลาดและพฒันาดา้นการพฒันาสินคา้สู่มาตรฐานชุมชนและทอ้งถ่ิน  (OTOP)  อนัจะ

น าพาให้สินคา้ชุมชน  สามารถท่ีจะพฒันาไปสู่มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถ่ิน  (OTOP) 

ดงัน้ี 
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(1) การพฒันาคุณภาพสินคา้ 

ผูผ้ลิตท่ีมีความต้องการท่ีจะพัฒนาสินค้าด้านน้ีมีอยู่ด้วยหลายกลุ่ม  นักวิจัย

สามารถพฒันาสินคา้ต่างๆ  ในชุมชนไทล้ือ  อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่  ในดา้นการพฒันา

คุณภาพของสินค้าให้กับสินคา้ชุมชน  อนัน ามาซ่ึงแนวทางการยกระดับสู่มาตรฐานผลิตภณัฑ์

ชุมชนและทอ้งถ่ิน (OTOP)  โดยการพฒันาคุณภาพของสินคา้ชุมชนท่ีมีความตอ้งการประกอบไป

ด้วย  การพฒันาการด้านการผลิต  การแปรรูปให้ไปสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ิน  

(OTOP)  มีรายละเอียด  ดงัน้ี 

1.1 สินค้าเฮือนปอกระดาษสา  ผูผ้ลิตได้รับการพฒันาการผลิตของใช้ของ

ตกแต่ง  และของท่ีระลึก  ไดรั้บใบรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน  (มผช.)  ถึงปี  พ.ศ. 2552 และ

ไดรั้บการพฒันาผลิตภณัฑ์สินคา้ใหม่จากกระดาษสา คือ ดอกกุหลาบ ดอกลิลล่ี และดอกกลว้ยไม ้

น าไปเสนอขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน (มผช.)   

1.2 สินค้าผ้าทอไทล้ือ (บ้านลวงเหนือ)  สินค้าได้รับการพัฒนาการทอผ้า        

ลายใหม่ๆ  ท่ีเป็นของชุมชนไทล้ือเพิ่มจากลายเดิม คือ ลายดอกกาบ ดอกขอกระแจ ลายดอกออ้               

ลายเข้ียวหมา และลายดอกหน่วย ท าใหสิ้นคา้มีคุณภาพและเตรียมท าแผนพฒันาให้ไดรั้บใบรับรอง

มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน  (มผช.) 

1.3 สินคา้หัตถกรรมทอผา้ไทล้ือ  (บา้นลวงใต)้  กลุ่มได้รับการพฒันาการทอ

ผา้ลายใหม่ๆ  ท่ีเป็นของชุมชนไทล้ือเพิ่มจากลายเดิม  คือ ลายดอกกาบ ลายดอกขอกระแจ            

ลายดอกออ้ ลายเข้ียวหมาและลายดอกหน่อย  ท าให้สินคา้มีคุณภาพและเตรียมท าแผนพฒันาให้

ไดรั้บใบรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน (มผช.) 

1.4 สินค้าหัตถกรรมและส่ิงประดิษฐ์  กลุ่มได้รับการพฒันาท าดอกไม้จาก

กระดาษสา  คือส่ิงประดิษฐ์ดอกกุหลาบ ส่ิงประดิษฐ์ดอกลิลล่ี และส่ิงประดิษฐ์ดอกกลว้ยไม ้ท าให้

สินคา้มีหลากหลายและเตรียมท าแผนพฒันาใหไ้ดรั้บใบรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน  (มผช.) 
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(2) การพฒันาดา้นการตลาด 

นักวิจยัได้ท าการพฒันาด้านการพฒันาสินค้าสู่มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนและ

ทอ้งถ่ิน (OTOP)  ให้กบัสินคา้เฮือนปอกระดาษสา  หมู่ท่ี  4  โดยร่วมกนัในการวางแผนการตลาด 

อันได้แก่  การวิ เคราะห์พฤติกรรมผู ้บริโภค การวิ เคราะห์คู่แข่งขัน การวิ เคราะห์ SWOT                

การวิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาด ท าให้ผูผ้ลิตสินคา้ชุมชนสามารถวางแผนการตลาดไดอ้ย่าง

เหมาะสมตามสภาพแวดลอ้มและศกัยภาพ อนัน ามาซ่ึงก าไรจากการด าเนินงานต่อไป 

 

ตาราง  7.2  สรุปการพฒันาสินค้าชุมชนไทลือ้  อ าเภอดอยสะเกด็  จังหวดัเชียงใหม่ 

ที่ ช่ือสินค้าชุมชน 

การพฒันาในด้านต่าง ๆ 

ด้านการ
พฒันา

คุณภาพสินค้า 

ด้านการ
พฒันาการ
ตลาด 

ด้านการพฒันาการ
สินค้าสู่มาตรฐาน
ผลติภัณฑ์ชุมชน
และท้องถิ่น OTOP 

แนวทางการ
ยกระดับการพฒันา
สินค้าสู่มาตรฐาน
ชุมชนและท้องถิ่น 

OTOP 
1. สินคา้แหนมหมู - - - กลุ่มไม่พร้อมจะ

พฒันาสู่มาตรฐาน
ชุมชนและทอ้งถ่ิน 
(OTOP) 

2. สินคา้เฮือนปอ
กระดาษสา 

แผนการ
พฒันาสินคา้
รูปแบบต่าง ๆ 

แผนการ
ตลาดของ
สินคา้เฮือน
ปอกระดาษ
สา 

แผนการพฒันา
สินคา้สู่มาตรฐาน
ผลิตภณัฑชุ์มชน
และทอ้งถ่ิน 
(OTOP) 

***ไดรั้บใบรับรอง
มาตรฐานผลิตภณัฑ์
ชุมชน (มผช.) ถึงปี 
พ.ศ. 2552 และยืน่
ขอใบรับรองต่อ 

3. สินคา้น ้ายาสุมน
ไพร (น ้ายาปรับผา้
นุ่ม, น ้ายาลา้งจาน) 

- - - กลุ่มไม่พร้อมจะ
พฒันาสู่มาตรฐาน
ชุมชนและทอ้งถ่ิน 
(OTOP) 
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ที่ ช่ือสินค้าชุมชน 

การพฒันาในด้านต่าง ๆ 

ด้านการ
พฒันา

คุณภาพสินค้า 

ด้านการ
พฒันาการ
ตลาด 

ด้านการพฒันาการ
สินค้าสู่มาตรฐาน
ผลติภัณฑ์ชุมชน
และท้องถิ่น OTOP 

แนวทางการ
ยกระดับการพฒันา
สินค้าสู่มาตรฐาน
ชุมชนและท้องถิ่น 

OTOP 
4. สินคา้ผา้ทอไทล้ือ 

(บา้นลวงเหนือ) 
แผนการ
พฒันาสินคา้
ใหมี้ลาย
ใหม่ๆ 

แผนการ
ตลาดของ
ผา้ทอไทล้ือ 
(บา้นลวง
เหนือ) 

แผนการพฒันา
สินคา้สู่มาตรฐาน
ผลิตภณัฑชุ์มชน
และทอ้งถ่ิน 
(OTOP) 
 

แผนพฒันาใหไ้ดรั้บ
ใบรับรองมาตรฐาน
ผลิตภณัฑชุ์มชน 
(มผช.) 

5. สินคา้หตัถกรรม
ทอผา้ไทล้ือ 
(บา้นลวงใต)้ 

แผนการ
พฒันาสินคา้
ใหมี้ลาย
ใหม่ๆ 

แผนการ
ตลาดของ
หตัถกรรม
ผา้ทอไทล้ือ 
(บา้นลวง
ใต)้ 

แผนการพฒันา
สินคา้สู่มาตรฐาน
ผลิตภณัฑชุ์มชน
และทอ้งถ่ิน 
(OTOP) 

แผนพฒันาใหไ้ดรั้บ
ใบรับรองมาตรฐาน
ผลิตภณัฑชุ์มชน 
(มผช.) 

6. สินคา้หตัถกรรม
และส่ิงประดิษฐ ์

แผนการ
พฒันาสินคา้
ใหมี้รูปแบบ
ใหม่ๆ 

แผนการ
ตลาดของ
หตัถกรรม
และ
ส่ิงประดิษฐ์ 

แผนการพฒันา
สินคา้สู่มาตรฐาน
ผลิตภณัฑชุ์มชน
และทอ้งถ่ิน 
(OTOP) 

แผนพฒันาใหไ้ดรั้บ
ใบรับรองมาตรฐาน
ผลิตภณัฑชุ์มชน 
(มผช.) 

7. สินคา้แปรรูป
อาหาร  (กลว้ยฉาบ, 
ขา้วเกรียบฟักทอง) 

- - - กลุ่มไม่พร้อมจะ
พฒันาสู่มาตรฐาน
ชุมชนและทอ้งถ่ิน 
(OTOP) 

หมายเหตุ : ***  หมายถึง  สินคา้ดงักล่าวสามารถพฒันาไดรั้บใบรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน      

                                     (มผช.) 
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จากการศึกษาการพฒันาสินคา้ชุมชนไทล้ือ  อ าเภอดอยสะเก็ดสู่มาตรฐานผลิตภณัฑ์

ชุมชนและทอ้งถ่ิน (OTOP)  นกัวิจยัสามารถสรุปไดว้า่  การท่ีสินคา้ชุมชนไทล้ือจะสามารถพฒันา

ไปสู่มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถ่ิน (OTOP) ไดน้ั้น  ควรจะมีแนวทางในการพฒันาดา้น

ต่างๆ  ไดแ้ก่ 

1. กลุ่มควรไดรั้บการพฒันาคุณภาพของสินคา้  เพื่อให้สินคา้ท่ีผลิตออกมามีคุณภาพ

ในระดบัมาตรฐานไดแ้ก่  มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน (มผช.), มาตรฐานองคก์ารอาหารและยา (อย.) 

2. กลุ่มควรไดรั้บการพฒันาดา้นการตลาด  โดยกลุ่มสามารถจดัท าแผนการตลาดของ

กลุ่มในระยะยาวได ้ อนัประกอบไปดว้ย  การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค  การวิเคราะห์คู่แข่งขนั  

การวเิคราะห์ส่วนแบ่งการตลาด  และการวเิคราะห์ SWOT ของตลาดเป็นตน้ 

3. สุดทา้ยกลุ่มจะตอ้งสามารถพฒันาดา้นการพฒันาสินคา้สู่มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน

และทอ้งถ่ิน (OTOP)  ไดแ้ก่  การพฒันาสินคา้ชนิดใหม่ข้ึนเพื่อน าไปยื่นขอใบรับรองมาตรฐาน

ผลิตภณัฑชุ์มชน (มผช.) 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีมีเพียงสินคา้ชุมชน 4 สินคา้เท่านั้น  ท่ีมีแนวโนม้สามารถพฒันาไปสู่

มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ิน  (OTOP) ได ้ คือ  สินคา้เฮือนปอกระดาษสา, สินคา้ผา้ทอไท

ล้ือ (บ้านลวงเหนือ), สินค้าหัตถกรรมทอผ้าไทล้ือ (บ้านลวงใต้)  และสินค้าหัตถกรรมและ

ส่ิงประดิษฐ ์

 

7.4 ข้อเสนอแนะ 

โครงการวิจยั  “การพฒันาสินค้าชุมชนไทล้ือ  อ าเภอดอยสะเก็ด  สู่มาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถ่ิน (OTOP)”  นกัวิจยัไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะส าหรับการพฒันาสินคา้ชุมชน

ไทล้ือ  อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่  ทั้ง 7 สินคา้  ในปี 2550  ให้สามารถพฒันาสู่มาตรฐาน

ผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ิน (OTOP)  ดงัต่อไปน้ี 
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7.4.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการพฒันาสินค้าชุมชน 

นักวิจัยมีข้อเสนอแนะจากการศึกษาเพื่อให้ สินค้าสามารถพัฒนาไปสู่มาตรฐาน

ผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ิน (OTOP)  คือ 

สินคา้ท่ี  1  สินคา้แหนมหมู กลุ่มควรจะท าการผลิตในลกัษณะของอาชีพเสริมต่อไป
เป็นการเพิ่มรายได้เสริมให้กับสมาชิกท าการผลิตใน
เวลาวา่ง  ลงทุนไม่มาก  เพราะยงัไม่มีท่ีท าการผลิตและ
ท่ีวางจ าหน่าย 
 

สินคา้ท่ี  2  สินคา้เฮือนปอกระดาษสา ผูผ้ลิตควรจะท าแผนขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์
ชุมชน (มผช.) ต่อจากปี 2552  ผูผ้ลิตควรจดัท าแผนการ
ตลาดระยะยาว  และสร้างเครือข่ายกบัสินคา้หัตถกรรม
และส่ิงประดิษฐ์เพราะมีสถานท่ีวางจ าหน่ายท่ีบา้นล้ือ 
(ลวงใต้) และเรือนปอกระดาษสาซ่ึงในอนาคตต้อง
เช่ือมโยงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวของชุมชนไทล้ือ  จงัหวดั
เชียงใหม่ 
 

สินคา้ท่ี  3  สินคา้น ้ายาสมุนไพร  
(น ้ายาปรับผา้นุ่ม,  
น ้ายาลา้งจาน) 

กลุ่มควรจะท าการผลิตในลกัษณะของอาชีพเสริมต่อไป
เป็นการเพิ่มรายได้เสริมให้กับสมาชิกท าการผลิตใน
เวลาวา่ง  ลงทุนไปมากเพราะยงัไม่มีสถานท่ีผลิต 
 

สินคา้ท่ี  4  สินคา้ทอผา้ไทล้ือ  
(บา้นลวงเหนือ) 

กลุ่มควรจะท าแผนขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์
ชุมชน (มผช.) ควรจะท าแผนการตลาดระยะยาวและ
สร้างเครือข่ายกบัสินค้าหัตถกรรมทอผา้ไทล้ือ  (บา้น
ลวงใต)้  เพราะมีสถานท่ีวางจ าหน่ายท่ีบา้นล้ือ (ลวงใต)้ 
ซ่ึงในอนาคตตอ้งเช่ือมโยงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวของ
ชุมชนไทล้ือ  จงัหวดัเชียงใหม่ 
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สินคา้ท่ี  5  สินคา้หตัถกรรมทอผา้ 
                 ไทล้ือ (บา้นลวงใต)้ 

กลุ่มควรจะท าแผนขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์
ชุมชน (มผช.)  ควรจะท าแผนการตลาดระยะยาว  
เพราะมีสถานท่ีวางจ าหน่ายท่ีบา้นล้ือ (ลวงใต)้  ซ่ึงใน
อนาคตจะเปิดเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวของชุมชนไทล้ือ
จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

สินคา้ท่ี  6  สินคา้หตัถกรรมและ 
ส่ิงประดิษฐ์ 

กลุ่มควรจะท าแผนขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์
ชุมชน (มผช.)  ควรจะเช่ือมโยงเครือข่ายกบัสินคา้เฮือน
ปอกระดาษสา  เพราะมีสถานท่ีวางจ าหน่ายและจัด
สินค้าไปขายในการถูกเชิญมาให้ไปออกร้าน OTOP  
ระดับจงัหวดัและระดับประเทศ  ควรจะท าแผนการ
ตลาดระยะยาว 
 

สินคา้ท่ี  7  สินคา้แปรรูปอาหาร 
(กลว้ยฉาบ, ขา้วเกรียบ
ฟักทอง) 

กลุ่มควรจะท าการผลิตในลกัษณะของอาชีพเสริมต่อไป  
เป็นการเพิ่มรายได้เสริมให้กับสมาชิกท าการผลิตใน
เวลาว่าง  ลงทุนไม่มากเพราะยงัไม่มีท่ีท าการผลิตและ
วางจ าหน่าย 

 

7.4.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในระยะต่อไป 

ส าหรับข้อเสนอแนะในการศึกษาระยะต่อไป  นักวิจัยเห็นว่า  การส่งเสริมและ

พฒันาการบริหารการจดัการท่ีดีของสินคา้ชุมชนไทล้ือ  อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่จะ    

เป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะท าให้สินค้าสามารถพฒันาไปสู่มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนและท้องถ่ิน 

(OTOP) ได ้ และควรจะเช่ือมโยงกบัชุมชนไทล้ือในภาคเหนือ  ไม่วา่จะเป็นจงัหวดัพะเยา เชียงราย  

รวมถึงจงัหวดัน่านจะเป็นการพฒันาแนวทางหน่ึงท่ีจะพฒันาการวจิยัในระยะต่อไป 

 

 

 




