
 

 

บทที ่6 
สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

 
 แผนการวิจัย  เ ร่ือง วิ เคราะห์การออกแบบผลิตภัณฑ์  และศักยภาพธุรกิจชุมชน                  
ตามโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
การออกแบบผลิตภณัฑ์ การออกแบบบรรจุภณัฑ์ และศกัยภาพของธุรกิจชุมชนทั้ง 6 กลุ่ม คือ 
ผลิตภณัฑเ์ดินเส้นลวดลาย ผลิตภณัฑ์กรอบรูปไม ้ผลิตภณัฑ์ไมแ้กะสลกั ผลิตภณัฑ์ของตกแต่งบา้น 
ก ลุ่มผลิตภัณฑ์ ศิลปะประดิษฐ์และของตกแต่งบ้าน และก ลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป                    
โดยมีประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือ กลุ่มธุรกิจชุมชน และกลุ่มผูป้ระกอบการในต าบลขุนคง     
ต าบลบา้นแหวน ต าบลหนองควาย ต าบลสันผกัหวาน ต าบลน ้าแพร่ ต าบลหารแกว้ ต าบลหนองแก๋ว 
ต าบลหนองตอง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่      
จากการสังเกต สัมภาษณ์เชิงลึก การใช้แบบสอบถาม การจดัเวทีประชาคม การปฏิบติัการ           
และทดลองเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ การศึกษาดูงาน เป็นตน้  
 

สรุปผลการวจัิย 

 1. ผลจากการวิเคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ์ การออกแบบบรรจุภณัฑ์ และศกัยภาพ     
ของธุรกิจชุมชน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ ของกลุ่มผลิตภณัฑ์ทั้ง 6 ประเภท 51 กลุ่มตวัอยา่ง 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 กลุ่มผลิตภณัฑ์ทั้ง 6 ประเภท 51 กลุ่มตวัอย่าง มีการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างจากการศึกษา   
กลุ่มประชากรท่ีประกอบการในกลุ่มผลิตภณัฑ์หัตถกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นแบบกลุ่มประชากร      
ท่ีนับได ้ (Finite Population) ในพื้นท่ีอ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยวิธีการเลือกตวัอย่าง       
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัการออกแบบผลิตภณัฑ์         
ของกลุ่มธุรกิจชุมชนส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กบัลกัษณะของช้ินงาน เน่ืองจากขนาดของช้ินงาน มีขนาด     
ไม่เท่ากนั และความแตกต่างของประเภทช้ินงานก็ต่างกนั รวมถึงวตัถุดิบท่ีน ามาใช้งานก็สามารถ
เป็นตวัก าหนดขนาดของช้ินงานอีกดว้ย ในดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่นั้น กลุ่มธุรกิจชุมชน   
ไม่มีการพฒันารูปแบบเท่าท่ีควรในหลายปีท่ีผา่นมา โดยจะเป็นการผลิตในแบบซ ้ าเดิม หรือเป็นการ
ผลิตประเภทสินคา้เดิมตามท่ีตนเองสามารถจ าหน่ายไดต้ลอดเวลา รวมถึงราคานั้นยงัไม่เหมาะสม
กับผลิตภณัฑ์ เพราะปัญหาการตัดราคากันเองของผูป้ระกอบการ  การแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด
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ผูป้ระกอบการ  ควรออกแบบผลิตภณัฑ์ให้มีความแปลกใหม่ทนัสมยั  ควรเน้นประโยชน์ใช้สอย    
ให้มากกว่าเดิม ควรปรับปรุงดา้นขนาดความสวยงามความประณีตของงาน และคุณภาพโดยรวม 
การวิเคราะห์ศกัยภาพการจดัการของธุรกิจชุมชน ด้านการบริหารทรัพยากรคน เงิน งาน วสัดุ
อุปกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพนั้น จากการศึกษาเบ้ืองตน้พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการรายเดียว     
มีการท างาน  ทุกขั้นตอนทั้งหมด และมีพ่อคา้คนกลางเป็นผูด้  าเนินงาน เป็นผูก้ระจายงานให้แก่
ผูป้ระกอบการเป็นรายไป โดยท าตามความสามารถของผูป้ระกอบการเอง ดา้นการบริหารทรัพยากร
คนส่วนใหญ่การบริหาร เป็นการสอนงานกันเองภายในครอบครัว เช่น พ่อสอนแม่ แม่สอนลูก       
พี่สอนน้อง และสืบทอดกนัมารุ่นต่อรุ่น วตัถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆ วสัดุหลกัท่ีส าคญัจะไดม้าจาก
พ่อคา้คนกลางเป็นคนประสาน และจดัหาให้ในกรณีท่ีผูป้ระกอบการเป็นผูด้  าเนินงาน แต่ในกรณี    
ท่ีผลิตทุกขั้นตอนจะตอ้งลงทุนจดัหาวสัดุเอง ศกัยภาพด้านการตลาด ส่วนใหญ่นั้นเป็นการผลิต    
เพื่อส่งพ่อคา้คนกลาง จ าหน่ายในชุมชน และต่างพื้นท่ี ทั้งยงัขาดความรู้ดา้นการวางแผนการตลาด  
เป็นการด าเนินธุรกิจท่ียงัขาดระเบียบ และมีการบริหารท่ีไม่ไดม้าตรฐานเท่าท่ีควร 
 

 2. ผลการวิเคราะห์จากเกณฑ์การคัดสรรผลิตภัณฑ์ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ไทย             
ปี พ.ศ. 2549” (OTOP Product Champion) ประกอบไปส่วนส าคญัด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 
หลักเกณฑ์การพิจารณาด้านผลิตภัณฑ์  และความเข้มแข็งของชุมชน ส่วนที่  2  หลักเกณฑ ์             
การพิจารณาด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด ส่วนที่ 3 หลักเกณฑ์การพิจารณาด้านคุณภาพ
ผลิตภณัฑ ์สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 สรุปผลการวิเคราะห์ตามเกณฑ์ “การคดัสรรผลิตภณัฑ์ เพื่อคดัสรรสุดยอด หน่ึงต าบล      
หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2549” (OTOP Product Champion) ของกลุ่มกรณีศึกษาทั้ง 6 ประเภท 
และ 51 กลุ่มตวัอยา่ง กล่าวไดว้า่ กลุ่มธุรกิจชุมชนอ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ มีผูป้ระกอบการ   
ท่ีอยูใ่นเกณฑ์ระดบั 1 ดาว มีจ านวนทั้งหมด 10 กลุ่ม หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต ์คือ 19.60 เปอร์เซ็นต ์       
ผูป้ระกอบการท่ีอยู่ในเกณฑ์ระดับ 2 ดาว มีจ านวนทั้งหมด 31 กลุ่ม หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต ์            
คือ 60.78 เปอร์เซ็นต ์ ผูป้ระกอบการท่ีอยูใ่นเกณฑร์ะดบั 3 ดาว มีจ านวนทั้งหมด 4 กลุ่ม หรือคิดเป็น
เปอร์เซ็นต ์คือ 5.88 เปอร์เซ็นต ์ผูป้ระกอบการท่ีอยูใ่นเกณฑ์ระดบั 4 ดาว มีจ านวนทั้งหมด 1 กลุ่ม                             
หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต ์คือ 1.96 เปอร์เซ็นต ์ผูป้ระกอบการท่ีอยูใ่นเกณฑ์ระดบั 5 ดาว ไม่มีกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนท่ีไดร้ะดบัน้ี หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต ์คือ 0 เปอร์เซ็นต ์
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ข้อเสนอแนะ 
 1. กลุ่มธุรกิจชุมชนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ควรพฒันาปรับปรุงในจุดด้อย และอุปสรรค         
ของตนเอง เพื่อพฒันาศกัยภาพของตนใหแ้ขง็แกร่ง และสามารถแข่งขนัผูป้ระกอบการรายอ่ืนต่อไป 
รวมถึงการน าเอาจุดเด่น และโอกาสของกลุ่ม มาใชใ้ห้เป็นประโยชน์ เพื่อน ามาเป็นขอ้ไดเ้ปรียบใน
การแข่งขนักบักลุ่มผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ  
 2. กลุ่มธุรกิจชุมชน ผูป้ระกอบการทัว่ไป ควรศึกษาขอ้มูล และน าจุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส 
อุปสรรคของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยมาเป็นกรณีศึกษา และน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ใน        
กลุ่มธุรกิจชุมชนของตนเอง เพื่อเป็นการพฒันาศกัยภาพดา้นต่างๆ ของกลุ่มต่อไป 
 3. มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ควรเปิดโอกาสให้กลุ่มธุรกิจชุมชนไดเ้ขา้มาใช้สถานท่ี    
เพื่อจัดแสดงสินค้า เพื่อเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถ่ิน ทั้ งนักศึกษาซ่ึงเป็น            
คนรุ่นใหม่จะไดมี้ความซาบซ้ึง เขา้ใจถึงภูมิปัญญา หตัถกรรมของทอ้งถ่ินดว้ย 
 4. ภาครัฐบาล ถึงแมจ้ะมีการสนับสนุนในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ เงินทุน 
รวมถึงมีการคดัสรรผลิตภณัฑ์ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2549” (OTOP Product 
Champion) แต่ในส่วนของประโยชน์ท่ีกลุ่มธุรกิจชุมชนจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการน้ี 
ภาค รัฐบาลควรมีการส่ง เส ริม  และประชาสัมพันธ์ ถึงผลตอบแทนท่ีก ลุ่มธุรกิจชุมชน                     
หรือผูป้ระกอบการจะไดรั้บ และไดท้ราบผลจากความพยายามในการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีตนไดท้  านั้น                    
มีผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าอยา่งไร เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจใหก้บัผูป้ระกอบการ 
 
 

  




