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บทคัดยอ 
 
 โครงการวิจัย  “การพัฒนาสินคาชุมชนไทลื้อ  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม                
สูมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน (OTOP)” มีวัตถุประสงคในการวิจัย 3 ประการ คือ 
ประการแรกเปนการศึกษาศักยภาพของสินคาชุมชนไทลื้อ ประการที่สอง เปนการศึกษาความ
ตองการในการพัฒนาสินคาชุมชนไทลื้อ และประการที่สามเพื่อศึกษาแนวทางยกระดับการพัฒนา
สินคาชุมชนไทลื้อ อําเภอ   ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม สูมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน 
(OTOP) การดําเนินงานวิจัยคร้ังนี้ใชระบบวิธีวิจัย และพัฒนาแบบมีสวนรวม (Participatory Action 
Research : PAR) เพื่อใหชาวไทลื้อมีสวนรวมในการพัฒนาตนเองอยางแทจริง กลุมประชากรผูรวม
กระบวนการวิจัยครั้งนี้ ไดแก สินคาแหนมหมู หมูที่ 4 บานลวงเหนือ , สินคาเฮือนปอกระดาษสา 
หมูที่ 4 บานลวงเหนือ, สินคาน้ํายาสมุนไพร หมูที่ 5 บานลวงเหนือ สินคาทอผา หมูท่ี 5 บานลวง
เหนือ , สินคาหัตถกรรมทอผาไทลื้อ หมูท่ี 8 บานลวงใต, สินคาหัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ หมูที่ 8 
บานลวงใต และสินคาแปรรูปอาหาร หมูที่ 8 บานลวงใต เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก            
การสนทนากลุม (Focus Group) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth) การวิเคราะห SWOT ของกลุม 
(SWOT Analysis) รวมถึงการปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนาสินคาชุมชนไทลื้อ 
 ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถอธิบายผลการวิจัยตามระยะเวลา การวิจัยได 3 ระยะ กลาวคือ 
ระยะที่ 1 ผลการวิจัยพบวา บริบทของกลุมซึ่งเปนขอมูลพื้นฐานที่แสดงถึงศักยภาพของกลุมสินคา  



(ง) 
 

ชุมชนทั้ง 7 สินคา ประกอบไปดวย 3 สวน สวนแรกคือ ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารองคกรของกลุม
รวมถึงขอมูลดานการผลิต และขอมูลดานการตลาดของกลุมสินคาชุมชน สวนที่สองเปนขอมูลที่ได
จากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ปญหาและอุปสรรค (SWOT Analysis) ของกลุม และขอมูลสวนที่
สามเปนขอมูลเกี่ยวกับปญหาและความตองการของกลุมในการเพิ่มระดับการพัฒนาของสินคาให
สูงขึ้นผลการวิจัยดังกลาวนําไปสูการพัฒนางานวิจัยในระยะที่ 2 ซ่ึงพบวาความตองการของกลุมใน
การพัฒนาสินคาชุมชนสูมาตรฐานชุมชนและทองถ่ิน OTOP สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาได
ทั้งสิ้น 3 ดาน คือ ดานที่หนึ่ง เปนการพัฒนาดานคุณภาพการผลิตประกอบไปดวยกระบวนการผลิต
ที่มีมาตรฐาน การแปรรูปสินคาชนิดใหมๆ  การพัฒนาคุณภาพของสินคาใหไดมาตรฐาน สวนความ
ตองการดานที่สองเปนความตองการดานการตลาด อันประกอบไปดวยการเพิ่มยอดขายสินคา การ
หาชองทางการตลาดสินคาไดมากขึ้น และความตองการดานที่สามเปนความตองการพัฒนาดาน
สินคาสูมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน (OTOP) จะเปนความตองการที่จะวางแผนในการ
พัฒนาสินคาสูมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) และพัฒนารูปแบบสินคาใหม ๆ เพื่อนําไปขอ
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) จากความตองการทั้งสามดานของกลุม นําไปสูผลการวิจัยใน
ระยะที่ 3 ซ่ึงพบวาแนวทางในการพัฒนาตามความตองการของกลุมบนพื้นฐานของศักยภาพของ
กลุมที่จะพัฒนาไดนั้น การวิจัยคร้ังนี้นักวิจัยไมไดเปนผูใหทุนสนับสนุนในการพัฒนา แตการ
พัฒนาของกลุมจะเกิดขึ้นเองจากการระดมความคิดของสมาชิกในการยกระดับการพัฒนา ส่ิงที่
นักวิจัยสามารถชวยไดเปนอยางมากคือ การใหความรูทางวิชาการ การใหแนวคิด แนวปฏิบัติ 
เพื่อใหกลุมรูจักการคิดดวยตนเอง รูจักการระดมความคิดกันภายในกลุม และเครือขายของกลุมอัน
จะกอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน จากการศึกษาสรุปไดวา แนวทางที่กลุมสินคาชุมชนจะสามารถ
พัฒนาไปสูสินคาชุมชนและทองถ่ิน OTOP ควรจะมีแนวทางในการพัฒนาดานตาง ๆ ทั้งสิ้น           
4 ลําดับขั้นคือ 
 ขั้นแรก เมื่อกลุมไดพัฒนาการบริหารจัดการองคกร จนสามารถจัดตั้งกลุมเปนสินคาชุมชน
แลว กลุมตองมีระบบการบริหารจัดการที่ดี อันไดแก หนาที่และบทบาทของสมาชิกทุกคน ตอง
เกิดขึ้นจากความเหมาะสมและความสามารถของสมาชิกในตําแหนงนั้นจริงๆ นอกเหนือจากการ
ยอมรับของสมาชิกทานอื่นแลวตองเกิดขึ้นจากความสมัครใจในตําแหนงนั้น เพื่อการพัฒนาความรู
ความสามารถของสมาชิกทุกคน ประกอบดวยตําแหนงประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก 
และกรรมการ 
 ข้ันที่สอง  กลุมควรไดรับการพัฒนาดานคุณภาพของสินคา เพื่อใหสินคาที่ผลิตออกมามี
คุณภาพในระดับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.)  
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 ขั้นที่สาม  กลุมควรไดรับการพัฒนาดานการตลาด โดยกลุมสามารถจัดทําแผนการตลาด
ของกลุมในระยะยาวได อันประกอบไปดวย การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค การวิเคราะหคู
แขงขัน การวิเคราะหสวนแบงการตลาด และการวิเคราะห SWOT ของการตลาด 
 ขั้นที่ส่ีของการพัฒนา  กลุมจะตองสามารถพัฒนาการจัดทําแผนธุรกิจของกลุมในระยะยาว
ได ซ่ึงแผนธรุกิจนี้เปนการรวมเอาการพัฒนาทั้ง 3 ขั้นตอนแรก คือ การพัฒนาองคกร การพัฒนาการ
ผลิต และการพัฒนาการตลาด มารวมกับการพัฒนาดานการพัฒนาสินคาสูมาตรฐานชุมชนและ
ทองถ่ิน (OTOP) 
 การพัฒนาสินคาชุมชนไทลื้อ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม มาตรฐานชุมชนและ
ทองถ่ิน (OTOP) ในป 2550 สามารถยกระดับการพัฒนาสินคาชุมชนไดทั้งสิ้น 4 สินคา คือ สินคา
เฮือนปอกระดาษสา , สินคาผาทอไทลื้อ , สินคาหัตถกรรมทอผาไทลื้อ และสินคาหัตถกรรมและ
ส่ิงประดิษฐที่สามารถพัฒนาคุณภาพสินคา พัฒนาสินคาใหมีรูปแบบใหม ๆ การทอผาลายใหม ๆ 
เพื่อทําแผนขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) สําหรับสินคาเฮือนปอกระดาษสา ไดทํา
การพัฒนาดานการตลาดโดยการรวมกันในการวางแผนโดยวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค               
การวิเคราะหคูแขง การวิเคราะห SWOT และการวิเคราะหสวนผสมทางการตลาด ทําใหผูผลิต
สินคาชุมชนสามารถวางแผนการตลาดไดอยางเหมาะสมตามสภาพแวดลอมและศักยภาพ อันนํามา
ซ่ึงกําไรจากการดําเนินงานตอไป สําหรับขอเสนอแนะของการศึกษาครั้งนี้ นักวิจัยเห็นวา           
การสงเสริมและพัฒนาดานคุณภาพของสินคาที่ดีของสินคาชุมชนไทลื้อ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม จะเปนแนวทางหนึ่งที่จะทําใหสินคาสามารถพัฒนาไปสูมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนและ
ทองถ่ิน (OTOP) ได และควรจะเชื่อมโยงกับชุมชนไทลื้อในภาคเหนือไมวาจะเปนจังหวัดพะเยา 
เชียงราย รวมถึงจังหวัดนาน จะเปนการพัฒนาแนวทางหนึ่งที่จะพัฒนาการวิจัยในระยะตอไป 
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Abstract 
 
 Development Thai Leau community products, Doi Saket District, Chiang Mai to reach 
the standard of local products(OTOP) has three main objectives; 1)to study the potential of Thai 
Leau products; 2)to study the needs of  develop Thai Leau products; 3)to study the way to raise 
the development of Thai Leau products to reach the standard of local products(OTOP). 
 Participatory action research is conducted so that Thai Leau people can join and develop 
themselves. The population consist of preservative pork product, Moo 4 ,Luangneau village, 
herbal liquid products , Moo 5, Luangneau village, weaving clothes Moo 5, Luangneau village, 
Thai Leau handicraft products Moo 8, handicraft and artifacts products  and processed food from 
Moo 8, Luanneau village. 
 The research instruments are focus group, in depth interview and SWOT analysis. The 
result of the researvh divided into three phases. The first phase consist of 3 parts; 1) the potential 
of groups is management, production and marketing; 2)SWOT analysis of the groups and 3) 
problems and group’s needs to increase the level of development. The result from the 1st phase  
leads to the development of the 2nd phase. The way to develop groups consist of 1) to develop the 
production’s quality such as to process products, to develop the products’ marketing such as to 
increase sales amount, to enlarge channel of distribution; 3)to develop product to reach the 
standard of OTOP . This leads to the 3rd phase of the research. The way to develop the potential of 
groups come from the brain storming of groups. The researcher can educate and train them so that 
they can think and rely on themselves. 
 The study found that there are 4 steps to develop local products to reach the standard of 
OTOP; 1) groups must have a good management. They have to divide the roles and duties of the 
members base on their abilities;2) to develop the products’quality to reach the standard of   
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community products; 3) to develop marketing by writing marketing plan such as consumer 
behaviour analysis, competition analysis, market segmentation analysis, SWOT analysis; 4) 
groups have to do business plan in the long run. Four kinds of products can be developed. They 
are mulberry paper house products, Thai Leau weaving clothes, Thai Leau weaving cloth 
handicrafts and artifacts products. 
 The suggestion from researcher is that it should link the connection with all of Thai Leau 
in the north to develop products. 
 




