
 
 

บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรวจัิย 
แนวคิด “หน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภณัฑ์”  เป็นแนวคิดท่ีตอ้งกำรให้แต่ละบำ้นมีผลิตภณัฑ์หลกั 1 

ประกำร  เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใชว้ตัถุดิบ  ทรัพยำกรทอ้งถ่ิน  ลดปัญหำกำรอพยพยำ้ยถ่ิน  ไปสู่เมืองใหญ่  
ซ่ึงถือว่ำเป็นกำรสร้ำงเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดข้ึน  เป็นแนวคิดท่ีสอดคล้องกบักำรพฒันำเศรษฐกิจ
พอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วัฯ (กระทรวงมหำดไทย, 2544) 

จำกแนวคิดดงักล่ำวรัฐบำลไดจ้ดัท ำแผนในกำรพฒันำและส่งเสริมโครงกำรหน่ึงต ำบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ์โดยกำรคดัเลือกผลิตภณัฑ์ดีเด่นของแต่ละต ำบล  มีกำรจดัตั้งศูนยส่์งเสริมกำรขำยสินคำ้
หน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภณัฑ์  คณะกรรมกำรเหล่ำน้ีไดท้  ำกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรท่ีรับผิดชอบใน
กำรให้ควำมช่วยเหลือชุมชนเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรกำรตลำด  ในส่วนของสินคำ้หน่ึงต ำบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ ์ ไดถู้กแบ่งออก  เป็น  6  ประเภท (กรมกำรพฒันำชุมชน, 2545) คือ 

1. อำหำร 
2. เคร่ืองด่ืมทั้งประเภทมีแอลกอฮอลแ์ละไม่มีแอลกอฮอล ์
3. เคร่ืองประดบัเคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช ้
4. ศิลปะประดิษฐแ์ละของท่ีระลึก 
5. สมุนไพรท่ีไม่ใช่อำหำรและยำ 
6. เส้ือผำ้และเคร่ืองแต่งกำย 
จำกกำรท่ีรัฐบำลมีนโยบำยพฒันำสินคำ้ OTOP ในเชิงลึก  โดยกำรสร้ำงมูลค้ำเพิ่มเพื่อ

ผลกัดนัให้เป็นวิสำหกิจชุมชนนั้นนบัว่ำเป็นพื้นฐำนท่ีแข็งแรงในกำรสนบัสนุนนโยบำยกำรพฒันำ
เศรษฐกิจฐำนรำกเป็นอยำ่งมำก  แต่ยงัขำดกำรสร้ำงฐำนควำมรู้และกระบวนกำรเรียนรู้ให้มีกำรพฒันำ
ควำมสำมำรถของคนทอ้งถ่ินอยำ่งต่อเน่ือง  ซ่ึงสถำนกำรณ์กำรพฒันำผลิตภณัฑชุ์มชนท่ีผำ่นมำมกัพบ
ปัญหำหลำยดำ้นดว้ยกนั  สำมำรถสรุปปัญหำของกำรพฒันำผลิตภณัฑชุ์มชนไดด้งัน้ี 

1. ดำ้นกำรจดักำรธุรกิจ  กำรตลำด  และเงินทุน  ผูผ้ลิตพื้นบำ้นส่วนใหญ่ประสบปัญหำ  
กำรขำย  ขำดควำมรู้ดำ้นกำรจดักำรธุรกิจ  กำรจดักำรเงินทุนหมุนเวียน  และกำรตลำด  กำรบริหำร
จดักำรลดตน้ทุน  เป็นผลใหผู้ผ้ลิตไดผ้ลตอบแทนต ่ำ  ในขณะท่ีผลิตภณัฑบ์ำงชนิดมีรำคำสูงในทศันะ
ของผูซ้ื้อ  เช่น  ผำ้ทอพื้นเมือง 
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2. ดำ้นคุณภำพผลิตภณัฑ์  ปัญหำตลำดท่ีมีจ ำกดั  เน่ืองมำจำกคุณภำพผลิตภณัฑ์ยงัไม่ได้
มำตรฐำนผูบ้ริโภคขำดควำมมัน่ในในคุณภำพและควำมปลอดภยั  โดยเฉพำะกระบวนกำรผลิตอำหำร
แปรรูปพื้นบำน  ส่วนใหญ่ยงัไม่ถูกสุขลกัษณะ 

3. ดำ้นวตัถุดิบ  เส้นใยฝ้ำย  เส้นไหม  ส่วนใหญ่ซ้ือจำกต่ำงประเทศ  มีรำคำสูง  นอกจำกน้ี
ยงัขำดควำมหลำกหลำยของชนิดเส้นใยธรรมชำติ  และสียอ้มธรรมชำติเร่ิมมีจ ำกดั 

4. ดำ้นกำรพฒันำรูปแบบผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์  โดยเฉพำะผำ้ทอพื้นบำ้นยงัขำดกำร
ออกแบบใหเ้ป็นท่ีนิยมของคนรุ่นใหม่  ส่วนกำรบรรจุหีบห่ออำหำรแปรรูปยงัไม่เหมำะสมทั้งในดำ้น
กำรป้องกนักำรปนเป้ือนและกำรพกพำส ำหรับผูบ้ริโภค 

5. ดำ้นกำรวจิยัและพฒันำผลิตภณัฑ์ชุมชน  ท ำเป็นส่วนๆ  ตำมควำมสนใจของนกัวิชำกำร
แต่ละสำขำ  กระจดักระจำยและขำดกำรสนบัสนุนถำ้ท ำงำนวจิยัครบวงจร 

6. ด้ำนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี  พบควำมซ ้ ำซ้อนของหน่วยงำนส่งเสริมและให้กำร
สนบัสนุน  ท ำใหช้ำวบำ้นสับสน  กระบวนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยยีงัใชว้ธีิกำร  ใหค้วำมรู้ดำ้นเน้ือหำ
มำกกวำ่กำรกระตุน้ใหคิ้ดคน้หำวธีิกำรของตนเอง  ในขณะเดียวกนัลกัษณะกำรส่งเสริมยงัไม่ตรงตำม
ควำมตอ้งกำรของผูผ้ลิต  ขำดควำมต่อเน่ืองและไม่มีกำรต่อยอดกนัและกนั  กำรส่งเสริมผลิตภณัฑ์
ชุมชนท่ีผำ่นมำ  เป็นควำมตอ้งกำรจำกส่วนกลำง  ในขณะเดียวกนักำรพฒันำผลิตภณัฑ์ชุมชนยงัขำด
กระบวนกำรและกลไกกำรพฒันำทั้งระบบอยำ่งครบวงจร  และขำดกำรบริหำรจดักำรภำพรวม  ท ำให้
กำรพฒันำผลิตภณัฑพ์ื้นบำ้นย  ่ำอยูก่บัท่ี 

มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงใหม่ในฐำนะเป็นสถำบนัอุดมศึกษำเพื่อพฒันำทอ้งถ่ิน  มีบทบำท
หน้ำท่ีในกำรจดักำรศึกษำท่ีมุ่งเสริมสร้ำงควำมเขม้แข็งชุมชนทอ้งถ่ิน  ตระหนักถึงควำมส ำคญัใน
บทบำทหน้ำท่ีดงักล่ำว  อีกทั้งยงัเป็นหน่วยงำนท่ีมีควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรพฒันำผูผ้ลิตตำมควำม
ตอ้งกำรของทอ้งถ่ินปัจจุบนัมหำวทิยำลยัมีกำรท ำควำมร่วมมือกบัชุมชนชำวอ ำเภอดอยสะเก็ดในกำร
พฒันำศกัยภำพของชุมชนให้เขม้แข็งข้ึน  โดยกำรเขำ้ไปพฒันำศูนยก์ำรเรียนรู้ของอ ำเภอดอยสะเก็ด  
จำกกำรร่วมมือกนัระหว่ำงสถำนศึกษำและทอ้งถ่ินเป็นคร้ังแรกพบว่ำ  ชุมชนแรกท่ีไดเ้ขำ้มำมีส่วน
ร่วมในกำรพฒันำเพื่อสนองควำมตอ้งกำรของชุมชนคือ  ชุมชนชำวไทล้ือ  อ ำเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดั
เชียงใหม่ 

ชุมชนไทล้ือเป็นชุมชนหน่ึงท่ีมีควำมส ำคญัทำงด้ำนวฒันธรรมท่ีโดดเด่นทั้ งน้ีเพรำะเป็น
ชุมชนดั้งเดิมท่ีอำศยัอยูใ่นสิบสองปันนำตอนใตข้องมณฑลยนูำน  ประเทศจีน  มีเอกลกัษณ์เป็นของ
ตนเองทั้งด้ำนสถำปัตยกรรม  กำรแต่งกำย  อำหำรและภำษำของตนเอง  ควรแก่กำรอนุรักษ์และ
ส่งเสริมให้สืบทอดต่อไป  แต่ปัจจุบนัจำกกำรส ำรวจขอ้มูลพบวำ่  พื้นท่ีของชุมชนไทล้ือใน  อ ำเภอ
ดอยสะเก็ด  เหลือเพียงแค่  4  ชุมชนเท่ำนั้น  ไดแ้ก่ชุมชนไทล้ือหมู่บำ้นลวงเหนือ  หมู่บำ้นลวงใต ้ 
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หมู่บ้ำนโป่งกุ่มและหมู่บ้ำนป่ำคำ  โดยชุมชนไทล้ือดังกล่ำวมีควำมต้องกำรในกำรแก้ไขปัญหำ
เศรษฐกิจของชุมชนเอง  ทั้งในดำ้นอำชีพ  รำยได ้ หน้ีสิน และควำมเป็นอยูข่องครัวเรือน โดยเฉพำะ
รำยไดข้องชุมชนจำกกำรสร้ำงสินคำ้ OTOP ปรำกฏว่ำประสบปัญหำเป็นอย่ำงมำก คือ กำรมีกลุ่ม
ผลิตภณัฑห์ลำยกลุ่มท่ีผลิตออกมำเหมือน ๆ กนั  โดยเฉพำะสินคำ้ประเภทอำหำรท่ียงัวนเวียนอยูก่บัท่ี
มีรูปแบบกำรผลิตท่ีไม่ไดมี้กำรวำงแผนกำรตลำด  เม่ือถึงเวลำก็มำจ ำหน่ำยแข่งขนักนั  ปัญหำกำรขำด
กำรพฒันำรูปแบบใหแ้ปลกใหม่  โดยเฉพำะสินคำ้ท่ีผลิตจำกวตัถุดิบประเภทเดียวกนั  ไม่ไดมี้รูปแบบ
ฉีกแนวใหม่  มีกำรผลิตซ ้ ำ ๆ กนั  ง่ำยต่อกำรลอกเลียนแบบ  รวมถึงกำรพฒันำคุณภำพของสินคำ้ใน
ดำ้นฝีมือ  ซ่ึงเม่ือลูกคำ้ซ้ือไปใช ้ สินคำ้นั้น ๆ  เกิดกำรช ำรุดเสียหำยง่ำย   

ดว้ยเหตุผลจำกควำมตอ้งกำรของชุมชนไทล้ือและนกัวิจยัท่ีมีควำมเช่ียวชำญดำ้นกำรบริหำร
จดักำรผูผ้ลิตอนัประกอบไปดว้ยผูเ้ช่ียวชำญทำงดำ้นเศรษฐกิจชุมชน  กำรตลำด  กำรเงินกำรบญัชี  
และกำรบริหำรจดักำรในองค์กร  ท ำให้เกิดแนวทำงร่วมกนัในกำรพฒันำสินค้ำของชุมชนไทล้ือ   
ใหไ้ดรั้บมำตรฐำนผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ิน  OTOP  เป็นท่ียอมรับในระดบัสำกลและสร้ำงรำยได้
เพิ่มใหก้บัชุมชนต่อไป 
 
1.2  วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1.2.1  เพื่อศึกษำศกัยภำพของสินคำ้ชุมชนไทล้ือ อ ำเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่  
1.2.2  เพื่อศึกษำควำมตอ้งกำรในกำรพฒันำสินคำ้ชุมชนไทล้ือ อ ำเภอดอยสะเก็ด  
           จงัหวดัเชียงใหม่ 
1.2.3  เพื่อศึกษำแนวทำงยกระดบักำรพฒันำสินคำ้ชุมชนไทล้ือ อ ำเภอดอยสะเก็ด  
           จงัหวดัเชียงใหม่ สู่มำตรฐำนผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ิน (OTOP) 

 
1.3  ขอบเขตกำรศึกษำ 
 งำนวิจัยในคร้ังน้ีจะเป็นกำรศึกษำถึงแนวทำงในกำรพัฒนำสินค้ำชุมชนไทล้ือ อ ำเภอ         
ดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่  สู่มำตรฐำนชุมชนและทอ้งถ่ิน OTOP โดยผูผ้ลิตทั้งหมดใน 4 หมู่บำ้น 
จดัประเภทได ้4 ประเภท ท่ีจะท ำกำรศึกษำและหำทำงพฒันำ ไดแ้ก่ 
 1.3.1  ผูผ้ลิตอำหำร 
 1.3.2  ผูผ้ลิตศิลปประดิษฐแ์ละเคร่ืองใช ้
 1.3.3  ผูผ้ลิตสมุนไพร 
 1.3.4  ผูผ้ลิตผำ้ฝ้ำยทอมือพื้นเมือง 
 



 4 

1.4  วธีิกำรศึกษำ 
 กำรศึกษำคร้ังน้ีจะท ำกำรศึกษำถึงศักยภำพพื้นฐำนของชุมชนทั้ ง 4 เพื่อจะได้น ำไปหำ
แนวทำงร่วมกนัเพื่อพฒันำกำรบริหำรจดักำรธุรกิจให้ประสบควำมส ำเร็จอย่ำงเขม้แข็งและย ัง่ยืน  
กำรศึกษำจะอำศยัวธีิกำร แบบกำรวจิยัแบบมีส่วนร่วม (PAR) เพื่อใหช้ำวบำ้นมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ
ตนเองอยำ่งแทจ้ริง  กำรศึกษำจะใชเ้วลำทั้งส้ิน 1 ปี (แบ่งเป็น 3 ระยะ) กล่ำวคือ ระยะแรกจะใชเ้วลำ
ทั้งส้ิน 12 เดือน ในกำรศึกษำแนวทำงในกำรพฒันำผูผ้ลิตสู่มำตรฐำนผลิตภณัฑ ์
 
1.5  ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.5.1  ดำ้นองคค์วำมรู้ 
        1.5.1.1  บริบทและศกัยภำพของกลุ่มผูผ้ลิตในกำรบริหำรจดักำรองคก์ร กำรตลำดและ   
กำรพฒันำผลิตภณัฑข์องกลุ่มผูผ้ลิตไทล้ือ อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่  
        1.5.1.2  สภำพปัญหำและควำมต้องกำรในกำรบริหำรจดักำรองค์กร กำรตลำดและ        
กำรพฒันำผลิตภณัฑข์องกลุ่มผูผ้ลิตไทล้ือ อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ 
        1.5.1.3  กระบวนกำรพฒันำกำรบริหำรจดักำรองคก์ร กำรตลำดและกำรพฒันำผลิตภณัฑ์
ของกลุ่มผูผ้ลิตไทล้ือ อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ 
       1.5.1.4  ผูช่้วยนกัวจิยั (นกัศึกษำ) ไดเ้รียนรู้ร่วมกบัชุมชน ไดท้รำบถึงขอ้มูล ศกัยภำพและ
กระบวนกำรพฒันำกำรบริหำรจดักำรของกลุ่มผูผ้ลิตไทล้ือ อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ 
 1.5.2  ดำ้นกำรพฒันำ 
        1.5.2.1  กลุ่มของผูผ้ลิตสินคำ้ไทล้ือ อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ เรียนรู้เก่ียวกบักำร
บริหำรจดักำรองคก์ร กำรตลำด และกำรพฒันำผลิตภณัฑข์องผูผ้ลิต 
        1.5.2.2  ผูผ้ลิตสินคำ้ไทล้ือ อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ เกิดกำรเปล่ียนแปลงกระบวนกำร
บริหำรจดักำรองคก์ร กำรตลำด และกำรพฒันำผลิตภณัฑไ์ดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
        1.5.2.3  เกิดกำรรวมกลุ่มเพื่อเป็นชุมชนท่ีเขม้แขง็ 
 1.5.3  หน่วยงำนต่ำง ๆ 
 หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงกำรสำมำรถน ำผลกำรวจิยัไปใชป้ระโยชน์ไดด้งัน้ี 
        1.5.3.1  เจำ้หน้ำท่ีกลุ่มงำนพฒันำและส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
สำมำรถน ำผลกำรวจิยัและรูปแบบกำรวจิยัคร้ังน้ีไปพฒันำกบัวสิำหกิจชุมชนอ่ืน ๆ ต่อไป 
        1.5.3.2  พฒันำกรชุมชนระดบัอ ำเภอ สำมำรถน ำผลกำรวจิยัและแนวทำงกำรวจิยัแบบมี
ส่วนร่วมไปใชส่้งเสริม สนบัสนุนกลุ่มอำชีพในชุมชนได ้
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        1.5.3.3  ศูนยส่์งเสริมอุตสำหกรรมภำคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ น ำผลกำรวิจยัไปด ำเนินกำร 
ต่อไป 
        1.5.3.4  กระทรวงอุตสำหกรรมน ำผลไปประชำสัมพนัธ์และขยำยผล เพื่อพฒันำผูผ้ลิต
ต่อไป 
        1.5.3.5  น ำองคค์วำมรู้ดำ้นกำรพฒันำ ระบบกำรจดักำร วิสำหกิจชุมชน ท่ีไดจ้ำกกำรวิจยั 
สู่กำรเรียนกำรสอนใหแ้ก่นกัศึกษำและน ำไปสร้ำงองคค์วำมรู้ในหลกัสูตรทอ้งถ่ินต่อไป 
        1.5.3.6  มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงใหม่  น ำผลงำนวิจยัไปพฒันำกำรเรียนกำรสอน กำร
บริหำรจดักำรผูผ้ลิตใหแ้ก่นกัศึกษำ 
        1.5.3.7  นักศึกษำได้ประสบกำรณ์ตรงจำกกำรวิจยั  เช่น นักศึกษำโปรแกรมวิชำ
บริหำรธุรกิจไดรั้บประสบกำรณ์ตรงจำกกระบวนกำรพฒันำระบบกำรจดักำรผูผ้ลิต 
 
1.6  สมมุติฐำนของกำรวจัิย 

 กำรศึกษำโครงกำรบริหำรกำรจดักำรผูผ้ลิตไทล้ือเพื่อยกระดบัสู่วสิำหกิจชุมชน
ระดบัประเทศมีสมมติฐำนในกำรวจิยัคือ 

1.6.1  กลุ่มผูผ้ลิตไทล้ือ อ ำเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่ สำมำรถแกไ้ขปัญหำต่ำงๆ ของ
กลุ่ม สำมำรถเพิ่มศกัยภำพของผูผ้ลิตและพฒันำผูผ้ลิตของตนเองกำ้วสู่วิสำหกิจชุมชนระดบัชำติได้
ดว้ยกระบวนกำรวจิยัแบบมีส่วนร่วม (PAR)  

1.6.2 กำรร่วมมือกนัระหวำ่งกลุ่มผูผ้ลิตในชุมชน นกัวิจยัและองคก์รในทอ้งถ่ิน สำมำรถหำ
แนวทำงในกำรพฒันำทุนทำงสังคม แกไ้ขปัญหำควำมยำกจน ยกระดบัคุณภำพชีวิตของประชำชน
และเสริมสร้ำงกำรพฒันำเศรษฐกิจชองชุมชนไทล้ือ อ ำเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ให้เขม้แข็ง
และย ัง่ยนืได ้
 

1.7  นิยำมศัพท์ 
 1.7.1  สินคำ้ชุมชน  หมำยถึง  สินคำ้ท่ีผลิตโดยใช้ภูมิปัญญำ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำม
เช่ียวชำญของคนในชุมชน 
 1.7.2  สินคำ้ OTOP หมำยถึง  สินคำ้ท่ีใชภู้มิปัญญำทอ้งถ่ิน ท่ีมีมำตั้งแต่ดั้งเดิมน ำมำผลิตใช้
เองภำยในชุมชนของตน  มำท ำให้เป็นธุรกิจเพื่อให้เกิดรำยได้ น ำไปสู่กำรพึ่งพำตนเองและกำรมี
คุณภำพชีวติท่ีดีข้ึน 
 1.7.3  มำตรฐำนผลิตภณัฑ์ OTOP หมำยถึง  กำรมุ่งพฒันำสินคำ้ชุมชนในเร่ืองของคุณภำพ 
ควำมสำมำรถในกำรผลิต กำรออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ์ 
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 1.7.4  กำรวิจยัปฏิบติักำรแบบมีส่วนร่วม  หมำยถึง กำรวิจยัแบบมีส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูใ้หญ่บำ้น ผูน้ ำชุมชน ผูน้ ำชนเผำ่ องคก์รภำครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในกำร
คน้หำปัญหำ สำเหตุของปัญหำ วำงแผนด ำเนินอำชีพหัตถกรรม กิจกรรม ร่วมกนัตดัสินใจในกำร
แกไ้ขปัญหำควำมยำกจน    กำรพฒันำซ่ึงเป็นกำรอำศยั  ภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน ทรัพยำกรมนุษย ์และกำร
ใช้ ทรัพยำกรธรรมชำติ โดยใชก้ระบวนกำรแบบมีส่วนร่วมเป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรจดักำร เพื่อ
แกไ้ขปัญหำควำมยำกจน  

1.7.5  ควำมเขม้แข็งของชุมชน หมำยถึง ศกัยภำพของคนในชุมชนท่ีมี กำรรวมตวัตั้งกลุ่ม    
องคก์ำร  มีควำมสำมคัคี  มีควำมซ่ือสัตย ์ มีกำรช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  มีโอกำสหำควำมรู้เพิ่มเติม   
มีกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นของสมำชิกตลอดจนมีผูน้ ำท่ีมีคุณธรรม ยุติธรรมและมีแผนงำน
ชุมชนโดยสมำชิก 
 1.7.6  ระบบกำรบริหำรจดักำร  หมำยถึง  กลไกท่ีท ำให้องค์กรเจริญเติบโตและกำ้วไปสู่
ควำมส ำเร็จ  ด้วยกำรจดัแบ่งหน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบ ควำมสำมำรถ ควำมเช่ียวชำญท่ีแตกต่ำงกัน
ตำมล ำดบัขั้นของกำรจดักำร 

1.7.7  กำรบริหำรกระบวนกำรผลิต  หมำยถึง  กำรวเิครำะห์ควำมสำมำรถในกำรผลิตและกำร
ด ำเนินงำนดว้ยควำมสำมำรถดำ้นคุณภำพของสินคำ้และบริกำร  ภำยใตต้น้ทุนท่ีต ่ำท่ีสุดตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดท้นัตำมควำมตอ้งกำร 

1.7.8  กำรบริหำรกำรเงินและกำรบญัชี  หมำยถึง  กำรบ ำรุงรักษำและกำรจดัสรรเงิน กำร
บริหำรกำรเงินท่ีดีจะตอ้งเพิ่มมูลค่ำของกิจกำรและผลตอบแทนของธุรกิจในระยะยำว   
 1.7.9 GMP (Good Manufacturing Practice) หมำยถึง หลกัเกณฑว์ธีิกำรท่ีดีในกำรผลิตอำหำร
ใหป้ลอดภยั 

1.7.10 SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats)  หมำยถึง ควำมสำมำรถ
และสถำนกำรณ์ในองคก์รท่ีเป็นบวก ซ่ึงองคก์รน ำมำใชป้ระโยชน์ในกำรท ำงำนเพื่อบรรลุ
วตัถุประสงค ์

 
1.8  ข้อจ ำกดัของกำรวจัิย 
 เน่ืองจำกชุมชนไทล้ืออำศยัอยู่ในบำ้นลวงเหนือ บำ้นลวงใต ้บำ้นป่ำคำและบำ้นโป่งกุ่ม ท ำ
อำชีพท่ีจะพฒันำได้อยู่ในบำ้นลวงเหนือและลวงใต ้ ส่วนบำ้นป่ำคำชุมชนไทล้ือมีอำชีพรับเยบ็ผำ้ 
และบำ้นโป่งกุ่ม ชุมชนไทล้ือมีอำชีพท ำนำ 




