
 
 

บทที ่7 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

  
  ในการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ์  และศกัยภาพของธุรกิจชุมชน
กรณีศึกษา  ผลิตภณัฑ์ของตกแต่งบา้น  ตามโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” อ าเภอหางดง   
จงัหวดัเชียงใหม่   โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง ผูป้ระกอบการทั้ง 9 กลุ่ม ในการวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดจ้าก
การจดัเวทีกิจกรรม และการศึกษาดูงานต่างๆ พอจะเป็นแนวทางท่ีจะเช่ือมโยงไปสู่มาตรฐานสินคา้
จากระดับภูมิภาคไปสู่สากล ซ่ึงพอจะสรุปให้เห็นถึงแนวทางท่ีจะน าไปสู่การพฒันาผลิตภณัฑ ์            
โดยศึกษาตามแนวทางดงัน้ี 
 

1. เพื่อวเิคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน 
2. เพื่อวิเคราะห์ศกัยภาพการจดัการของธุรกิจชุมชน ดา้นการบริหารทรัพยากร คน  เงิน 

งาน  วสัดุอุปกรณ์ ในธุรกิจชุมชน 
3. เพื่อวเิคราะห์ศกัยภาพดา้นการผลิต การตลาด การวางแผนผลิต และการด าเนินธุรกิจ 
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 ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน มีกลุ่มผู ้ประกอบการ 9 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ท่ี เข้า ร่วม                     
ในกรณีศึกษา  แสดงศกัยภาพท่ีพร้อมจะพฒันาไปสู่มาตรฐานในระดบัต่อไป  ดงัน้ี 
 

  1. กลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 คุณผกาวรรณ  ค  าหลา้ 
  ผลิตภณัฑไ์มแ้กะสลกัแต่งสี 
  2.กลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 คุณชวาลา  ไชยยงั 
  ผลิตภณัฑก์ล่องใส่ของ 
  3. กลุ่มตวัอยา่งท่ี 3 คุณไพริน  ยวงขาว 
     ผลิตภณัฑตุ์ก๊ตาไมต้กแต่ง 
  4. กลุ่มตวัอยา่งท่ี 4 คุณจนัทร์สม  หน่อจนัทร์แกว้ 
     ผลิตภณัฑตุ์ก๊ตาไมต้กแต่ง 
  5. กลุ่มตวัอยา่งท่ี 5 คุณพิชิต  ปัญญา 
    ผลิตภณัฑเ์กา้อ้ีการ์ตูนไม ้  
  6. กลุ่มตวัอยา่งท่ี 6 คุณนิภาพร  บุตรชยั 
    ผลิตภณัฑผ์เีส้ือแต่งบา้น 
  7 .กลุ่มตวัอยา่งท่ี 7 คุณวชิระ  สีจนัทร์  
     ผลิตภณัฑก์ลุ่มวาดภาพ 
  8. กลุ่มตวัอยา่งท่ี 8 คุณอุไร   กิตติกุศล 
      ผลิตภณัฑเ์กา้อ้ีรูปการ์ตูน     
  9. กลุ่มตวัอยา่งท่ี 9 คุณไพลิน   กิตติกุศล 
     ผลิตภณัฑเ์ดินเส้นลวดลายกตกแต่ง 
 
1. เพือ่วเิคราะห์การออกแบบผลติภัณฑ์ 
 
                            การพฒันาสินคา้ทอ้งถ่ิน จ าเป็นจะตอ้งศึกษาขอ้มูลดา้นต่างๆ ท่ีไดจ้ากกรณีศึกษา  
การพฒันาผลิตภณัฑ์   ซ่ึงผลิตภณัฑ์ของตกแต่งบา้นน้ีมีขอ้สังเกตหลายอย่าง ท่ีน่าสนใจ เพราะ
ผลิตภณัฑ์ของตกแต่งบ้าน  เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีประเทศไทยสามารถส่งออกไปยงัต่างประเทศได ้           
ในปีละมากๆ ในด้านของการแข่งขันทางการตลาดสูง  มีคู่แข่งขันจากต่างประเทศมากมาย             
เพราะเหตุน้ีเองการพฒันาผลิตภณัฑ์จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้ของตกแต่งบ้าน ในไทยสามารถ
แข่งขันกับต่างประเทศได้ ซ่ึงผูว้ิจ ัยสามารถสรุปแนวทางท่ีจะน าไปสู่ได้ 3 ด้าน อันได้แก่               
การออกแบบผลิตภณัฑ ์ การออกแบบบรรจุภณัฑ ์ และคุณภาพของผลิตภณัฑ ์
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                      1.1 การออกแบบผลติภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน 
   กรณีศึกษา  ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน  โดยรวมในด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์   ย ังคงรูปแบบออกแบบท่ีสามารถบ่งบอกเอกลักษณ์ทางว ัฒนธรรมในท้องถ่ิน                       
ไดเ้ป็นอยา่งดี   แต่ยงัตอ้งพฒันาดา้นความแปลกใหม่ทนัสมยั และประโยชน์ใชส้อย ขาดการพฒันา
ข่าวสารด้านรูปแบบท่ีต้องการของท้องตลาด  ไม่ทันต่อกระแสตลาดโลกและการแสวงหา
สารสนเทศได้แก่ วิธีการจดัท าเก่ียวกับเอกสารเช่นแฟ้ม รายงาน ส่ือส่ิงพิมพ์ ภาพวาด ภาพถ่าย             
การใช้คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถ  ค้นหา ข้อมูลด้านการออกแบบและข้อมูลต่างๆท่ีเ ก่ียวข้อง                                                                                                                  
ผูป้ระกอบการมุ่งเพียงการผลิต  วนัต่อวนัต่อจ านวนโดยท่ียงัขาดความรู้ในการผลิต จึงไม่มีการ
พฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์เท่าท่ีควรในหลายปีท่ีผา่นมา  ยกตวัอยา่ง คุณพิชิต ปัญญา ผูป้ระกอบการ
กลุ่มท่ี 5 ผลิตภณัฑเ์กา้อ้ีการ์ตูนไม ้ การท า  และการด าเนินการท าเกา้อ้ีการ์ตูน มีการจดัซ้ือวตัถุดิบท่ี
ไดม้าจากชุมชนของตนเองเพื่อเป็นการกระจายรายไดแ้ก่คนในชุมชนเดียวกนั แต่ปัญหาท่ีพบคือ
ราคาวตัถุดิบอุปกรณ์ไม่คงท่ี และสีท่ีใชไ้ม่สามารถผสมไดส้ม ่าเสมอ ตามความตอ้งการเพราะยงัขาด
ความรู้เร่ืองสี  จากการเปิดอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน  ท่ีศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรม ภาคท่ี 1 จงัหวดั
เชียงใหม่  ภายในงานวิทยากรช้ีแจงจุดแข็ง และจุดอ่อนของแต่ละผลิตภัณฑ์ ข้อมูลข่าวสาร               
ความนิยมของผูซ้ื้อต่อสินคา้ ซ่ึงปัจจุบนัสินคา้ท่ีมีการออกแบบให้ประยุกตใ์ชร่้วมกนั วสัดุอ่ืนๆ เป็น
ของใชม้กัเป็นท่ีนิยม เช่น งานจกัสานท่ีมีการผสมเส้นลวด หรือเหล็กเส้น เป็นไดท้ั้ง ของตกแต่งบา้น  
ตกแต่งสถานท่ี ฯลฯ 
 1.2 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลติภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน 
       ส าหรับการออกแบบผลิตภณัฑ์ ของผูป้ระกอบการจากขอ้มูลพบว่าไม่มีการ
ออกแบบบรรจุภณัฑ์แต่อย่างใด เน่ืองจากผูป้ระกอบการท าการผลิต  และขายส่งต่อไปให้ยงัพ่อคา้
คนกลาง และจัดจ าหน่ายเอง  รวมไปถึงในขั้ นตอนการส่งออก การออกแบบกล่องหรือ                
บรรจุภณัฑ์ จึงไม่มีความจ าเป็นต่อผูป้ระกอบการ  ผูป้ระกอบการใช้เพียงกระดาษลูกฟูกห่อหุ้ม             
ติดดว้ยเทปใส  แลว้น าไปใส่ในลงักระดาษ  เพื่อป้องกนัการช ารุด  และการกระแทก 
 1.3 คุณภาพของผลติภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน 
              การจะรักษาคุณภาพของผลิตภณัฑ์ได้นั้น ผูป้ระกอบการจะค านึงถึงขั้นตอน          
ในการเลือกซ้ือวตัถุดิบ  และอุปกรณ์ต่างๆ เพราะหากสามารถเลือกซ้ือวตัถุดิบ  และอุปกรณ์ดีๆ           
ก็จะสามารถลดโอกาสท่ีจะเกิดปัญหาผลิตภณัฑ์ไม่ได้คุณภาพ  ซ่ึงโดยรวมแล้วผูป้ระกอบการ           
ท่ีขาดเงินลงทุน ไม่สามารถเลือกซ้ือวตัถุดิบ  และอุปกรณ์ท่ีได้มาตรฐาน อตัราการเกิดของเสีย        
ในกระบวนการผลิตจะเพิ่มข้ึน และส่งผลใหผ้ลิตภณัฑไ์ม่ไดคุ้ณภาพ 
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2. การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการจัดการของธุรกิจชุมชน ด้านการบริหารทรัพยากรคน  เงิน งาน  
วสัดุอุปกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพ 
 
 ในการศึกษาผู ้ประกอบการทั้ ง  9 กลุ่ม ในด้านการจัดการ ผู ้วิจ ัยได้วิเคราะห์ให้
ความส าคญักบัการจดัการเพื่อพฒันาศกัยภาพ ดงัน้ี 
 2.1 ด้านการจัดการของธุรกจิชุมชน  
   มีการจดัการง่ายๆ ไม่เป็นระบบมากนัก  แต่สามารถจดัการส่ิงต่างๆ ภายใน
กลุ่มธุรกิจของตนเองไดเ้ป็นอยากดี  ซ่ึงเป็นผลมาจากการลองผิดลองถูกจนเกิดเป็นประสบการณ์ 
จากการเรียนรู้ปัญหานั้นๆ  และน ามาประยตุก์ใชแ้กไ้ขปัญหาอ่ืนๆ เพื่อให้กลุ่มธุรกิจสามารถอยูร่อด
ได ้ในการจดัการธุรกิจของผูป้ระกอบการในกรณีศึกษาทั้ง 9 พบวา่มีการจดัการธุรกิจกนัเป็นทอดๆ 
ตามความสามารถในการท างาน ซ่ึงผูป้ระกอบการบางรายสามารถท างานเองไดทุ้กขั้นตอน  บางราย
ไม่สามารถท าเองในทุกขั้นตอน การจดัการเพื่อบริหารธุรกิจจึงปรับเปล่ียนไปตามความเหมาะสม 
และตามความสามารถ 
 2.2 ด้านการบริหารทรัพยากรคน 
  ดา้นการบริหารทรัพยากรคนของกลุ่มธุรกิจชุมชนต่างๆ  ภายในอ าเภอหางดง  
ซ่ึงมีการท างานกนัเป็นครอบครัว ผูป้ระกอบส่วนมากไม่มีความคิดท่ีจะผลิตสินคา้เพื่อจ าหน่าย  แต่มี
เป้าหมายเพื่อการผลิตเพียงอย่างเดียว  รายได้ท่ีได้รับจะเป็นรายได้ท่ีได้จากการผลิตในแต่ล่ะวนั  
เพราะเหตุน้ีการผลิตให้ได้มากๆ ต่อวนัจึงเป็นส่ิงส าคัญ การบริหารคน จะบริหารคนภายใน
ครอบครัวก่อน เน่ืองจากคนในครอบครัวจดัวา่เป็นแรงงานตน้ทุนต ่า 
 2.3 ด้านบริหารจัดการด้านการเงิน  
  การบริหารหารจดัการทางการเงิน ของกลุ่มผูป้ระกอบการทั้ง 9 กลุ่ม มีการ
จดัการตดัสินใจดว้ยตวัเองทั้งหมด และยงัไม่มีการจดัการอยา่งเป็นระบบ จากการให้ผูป้ระกอบการ
ทั้ง 9 กลุ่ม ทดลองท าการวเิคราะห์  SWOT Analysis ทุกกลุ่มต่างประสบปัญหาทางการเงิน และดว้ย
ภาวะเศรษฐกิจยิ่งท าให้การสั่งซ้ือสินคา้ลดลง จนไม่มีพ่อคา้กลางมาให้ผลิตสินคา้ และการขาดทุน
จากการผลิต ท่ีผลิตสินค้าออกมาไม่ได้คุณภาพ เพื่อให้ธุรกิจสามารถด าเนินต่อไป ส าหรับ
ผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการเงินลงสามารถจดัหาไดจ้ากแหล่งเงินทุน   

  2.3.1 แหล่งเงินทุนมีอยู่ 2 แหล่งใหญ่ๆ 
  1) แหล่งเงินทุนจากเงินออมส่วนบุคคลคือ เงินท่ีได้มาจากการ
สะสมส่วนตวัซ่ึงเป็นแหล่งเงินทุนท่ีง่ายท่ีสุด  แต่การน าเงินท่ีเก็บออมของตนเองไปทุนลง  โดยไม่มี
การป้องกนัความเส่ียง  หรือกระจายความเส่ียง กรณีเกิดการขาดทุนอาจจะท าใหเ้กิดปัญหาตามมาได ้
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  2) แหล่งเงินทุนจากสถาบนัการเงินคือ   การจดัหาเงินจากสถาบนั
การเงิน อย่างธนาคารพาณิชย์ต่างๆ การกู้เงินมีทั้งระยะสั้ น  ระยะยาว  และรวมไปการเบิกเงิน      
เกินบญัชี ส่ิงท่ีส าคญัท่ีต้องพิจารณาในการกู้เงิน  คือ ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงิน  ดอกเบ้ียเงินกู ้              
ความพร้อม ท่ีจะรับความเส่ียงของผูกู้ ้  วงเงินท่ีกู้  ความซ่ือตรงกับลูกค้าของสถาบันการเงิน              
และความรวดเร็ว ในการปล่อยสินเช่ือ 
  2.3.2 วงเงินทีส่ามารถให้กู้/อตัราดอกเบีย้ 

              1)  กรณีใชบุ้คคลค ้าประกนั  ไม่เกิน 100,000 บาท 
              2)  กรณีใช้หลักทรัพย์ค  ้ าประกัน เกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน    

100 ล้านบาท  อตัราดอกเบ้ียนั้นจะข้ึนอยู่กบันโยบายของแต่ละธนาคาร  และหลกัทรัพยท่ี์ใช้ค  ้ า
ประกนั โดยอตัราดอกเบ้ีย กรณีสินเช่ือเพื่อธุรกิจ  โดยประมาณ 5%-8%   
 แต่อยา่งไรก็ตามรัฐควรช่วยเหลือ  และสนบัสนุนให้เกิดการเรียนรู้ให้มากข้ึน
เพื่อท่ีจะสามารถพฒันาจากกลุ่มธุรกิจชุมชน  ให้เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในรูปแบบผูป้ระกอบการ 
(SMEs) สร้างเสริมอ านาจในการต่อรอง และศกัยภาพในดา้นการจดัการเพิ่มข้ึน (คู่มือก่อตั้งธุรกิจ
ของศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1: หนา้ 69-72) 
 2.4 ด้านการงาน  และทีม่าของวสัดุอุปกรณ์  
  ผลิตภณัฑข์องตกแต่ง ทั้ง 9 กลุ่มผลิตภณัฑ์ต่างมีการท างานต่างกนัไป ตามลกัษณะ
ผลิตภณัฑ์ เช่น ผลิตภณัฑ์ไม ้จะเหมามาเป็นรถปิกอพัแลว้มาท าการคดัเลือกเอาวสัดุดีๆ ท่ีใช้ไดไ้ว ้
หากเป็นผลิตภณัฑจ์กัรสาน จะเหมาซ้ือเพียงไมไ้ผ ่เป็นตน้   
  ดา้นรูปแบบการท างานไม่ต่างกนัมากมาย โดยมีเป้าหมายผลิตเพื่อส่งให้แก่พ่อคา้
คนกลางเพียงเท่านั้น อาจมีบางส่วนเท่านั้นท่ีน าไปน าหน่ายเองบา้งโดยแล้วแต่โอกาส อย่างคุณ
ไพริน  ยวงขาวผูป้ระกอบการกลุ่มท่ี 3 ผลิตภณัฑ์ตุ๊กตาไมต้กแต่งสินคา้เหลือจากการจดัส่งหรือ
ยกเลิกสินคา้จากลูกคา้  ก็จะน าไปขายท่ีถนนคนเดินซ่ึงจดัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว  และจ าหน่ายสินคา้
พื้นเมือง      
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3. เพือ่วเิคราะห์ศักยภาพด้านการผลติ  การตลาด  การวางแผนผลติ  และการด าเนินธุรกจิ  
 
 การศึกษาท่ีผา่นมาในดา้นการผลิต  การตลาด การวางแผนผลิต และการด าเนินธุรกิจ มี
ความจ าเป็นจะตอ้งอาศยักระบวนการ  การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  ตั้งแต่คนในชุมชน บุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนต าบล  ผูป้ระกอบการ นกัศึกษา องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน  และผู ้   ท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งเป็นอย่างมาก เพื่อท่ีจะสามารถรวมกนัพฒันาศกัยภาพให้พร้อมในทุกๆ ดา้นรวมกนัได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3. 1 ด้านการผลติ  
   การผลิตส่วนใหญ่จะผลิตต่อเม่ือมีพอ่คา้คนกลางจา้งให้ผลิต ซ่ึงระบบการท างาน
ไม่ต่างกนัมานกั ในขั้นตอนการผลิตจะท าเป็นล าดบัขั้นไป  โดยมีการวางแผนก าหนดไว ้ ก่อนท า  
แบบง่ายๆ ประยุตก์ปรับเปล่ียนบา้ง  ตามสถานการณ์  เพื่อให้สามารถผลิตไดท้นัตามก าหนด โดยมี
การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑก์นัเอง  ก่อนน าส่งลูกคา้   
 3. 2 ด้านการตลาด 
   ดา้นการตลาด  จดัอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดีส าหรับผูป้ระกอบการรายใหญ่ ท่ีเป็นกลุ่ม  
ท่ีท  าการส่งออกสินค้าทั้ งภายใน และต่างประเทศ  รวมไปถึงการจัดจ าหน่ายเอง  แต่ส าหรับ
ผูป้ระกอบการขนาดกลางจนไปถึงขนาดเล็ก  ต่างประสบปัญหา  ดา้นตลาดรองรับสินคา้  เน่ืองจาก
ภาวะทางเศรษฐกิจ ท าให้มียอดสั่งสินค้าน้อยลง ขาดการพฒันาข่าวสารทางการตลาด ไม่ทัน               
ต่อกระแสตลาดโลก  ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ท างานในลักษณะรับงานกันเป็นทอดๆ รายได ้            
จึงคิดเป็นรายช้ินงานบา้ง  เหมารวมบา้ง  ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ยึดติดกบัการท างานแบบเก่า             
หากมีการด าเนินงานร่วมกนั ก็จะสามารถสร้างทางเลือกดา้นการตลาดไดม้ากข้ึน โดยการรวมกลุ่ม  
 3. 3 ด้านการวางแผนผลติ  
  การวางแผนงานเป็นแบบวันต่อวนั  อาจปรับเปล่ียนแผนงานบ้างตามความ
เหมาะสมโดยให้พ่อคา้คนกลางเป็นผูก้ระจายงานให้ ซ่ึงจะเป็นการตดัสินใจตามความสามารถใน
การท างานของผูป้ระกอบการเอง  จนเกิดปัญหาการตดัราคา และการแยง่งานกนัข้ึน ส่งผลให้รายได้
นอ้ยลง   ถือว่าเป็นการวางแผนงานท่ียงัไม่ดีพอ  ผูป้ระกอบการต่างยึดติดกบัการท างานแบบเก่าๆ 
หากแกไ้ขดว้ยการรวมกลุ่มในลกัษณะสหกรณ์  ก็จะสามารถลดปัญหาการตดัราคาลงได ้ 
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                         3. 4 ด้านการด าเนินธุรกจิ  
   มีการจดัการง่ายๆ ไม่เป็นระบบมากนัก  แต่สามารถจดัการส่ิงต่างๆ ภายใน
กลุ่มธุรกิจของตนเองไดเ้ป็นอยากดี  ยงัขาดระเบียนการจดัการ  การบริหาร  และการท าบญัชี  ท าการ
บริหารอยา่งง่ายๆ  อาจมีการวางแผน  และปรับเปล่ียนไปตามความเหมาะสมของเน้ืองาน และตาม
ความสามารถ  ในการด าเนินธุรกิจโดยภาพรวมแลว้ จะเนน้การเลือกวสัดุ  และท าให้ทนัตามก าหนด
งานเท่านั้น หากขาดการเลือกวสัดุ   และการตรงต่อเวลาแลว้ล่ะก็จะส่งผลท าให้ปัญหาตามมาในการ
ด าเนินธุรกิจได ้
 
การวเิคราะห์หลกัเกณฑ์การคัดสรรปี พ.ศ. 2549 
 

  การวิ เคราะ ห์ข้อมูล   โดยใช้หลัก เกณฑ์การคัดสรรสุดยอด ห น่ึงต าบล                 
หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทยปี พ.ศ. 2549 (OTOP Product Champion) เป็นเกณฑ์การพิจารณาการให้คะแนน
ผลิตภณัฑ์ ของคณะกรรมการอ านวยการ หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทยแห่งชาติ กรมการพฒันา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ผูป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วมมี 9 กลุ่ม ซ่ึงไดรั้บเกณฑด์งัน้ี 

 

  1 กลุ่มตัวอย่างที ่1 คุณผกาวรรณ ค าหล้า 
  ผลติภัณฑ์ไม้แกะสลกัแต่งสี 
  จากการวิเคราะห์ในดา้นขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2549 กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักแต่งสี มีคะแนนรวมทั้ งส้ิน   78  
คะแนน จดัอยู่ในผลิตภณัฑ์ระดบั 3 ดาว ซ่ึงทางกลุ่มยงัมีขอ้บกพร่องอีกหลายจุดท่ียงัไม่ตรงตาม
เกณฑ ์เป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพระดบักลางท่ีสามารถพฒันาสู่ระดบั 4 ดาวได ้
  2 กลุ่มตัวอย่างที ่2 คุณชวาลา ไชยยงั 
    ผลติภัณฑ์กล่องใส่ของ 
  จากการวิเคราะห์ในดา้นขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึง
ผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2549 กลุ่มผลิตภณัฑ์กล่องใส่ของ-แจกนั มีคะแนนรวมทั้งส้ิน   51  คะแนน 
จดัอยู่ในผลิตภณัฑ์ระดบั 2 ดาว ซ่ึงทางกลุ่มยงัมีขอ้บกพร่องอีกหลายจุดท่ียงัไม่ตรงตามเกณฑ์เป็น
สินคา้ท่ีสามารถพฒันาสู่ระดบั 3 ดาว มีการประเมินศกัยภาพเป็นระยะ 
  3 กลุ่มตัวอย่างที ่3 คุณไพริน ยวงขาว 
         ผลติภัณฑ์ตุ๊กตาไม้ตกแต่ง 
  จากการวิเคราะห์ในดา้นขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย ปี พ.ศ. 2549 กลุ่มผลิตภณัฑ์ตุ๊กตาเต่าตกแต่ง มีคะแนนรวมทั้งส้ิน   47  คะแนน 
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จดัอยู่ในผลิตภณัฑ์ระดบั 1 ดาว ซ่ึงทางกลุ่มยงัมีขอ้บกพร่องอีกหลายจุดท่ียงัไม่ตรงตามเกณฑ์เป็น
สินคา้ท่ีไม่สามารถพฒันาสู่ระดบั 2 ดาวได ้เน่ืองจากมีจุดอ่อนมากและยากต่อการพฒันา 
  4 กลุ่มตัวอย่างที ่4 คุณจันทร์สม หน่อจันทร์แก้ว 
        ผลติภัณฑ์ตุ๊กตาไม้ตกแต่ง 
  จากการวิเคราะห์ในดา้นขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2549 กลุ่มผลิตภณัฑ์ตุ๊กตาดนตรีไมต้กแต่ง มีคะแนนรวมทั้งส้ิน   58  
คะแนน จดัอยู่ในผลิตภณัฑ์ระดบั 2 ดาว ซ่ึงทางกลุ่มยงัมีขอ้บกพร่องอีกหลายจุดท่ียงัไม่ตรงตาม
เกณฑเ์ป็นสินคา้ท่ีสามารถพฒันาสู่ระดบั 3 ดาว มีการประเมินศกัยภาพเป็นระยะ 
  5 กลุ่มตัวอย่างที ่5 คุณพชิิต ปัญญา 
    ผลติภัณฑ์เก้าอีก้าร์ตูนไม้   
  จากการวิเคราะห์ในดา้นขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2549 กลุ่มผลิตภณัฑ์เก้าอ้ีการ์ตูนเพน้ท์สี มีคะแนนรวมทั้งส้ิน   52  
คะแนน จดัอยู่ในผลิตภณัฑ์ระดบั 2 ดาว ซ่ึงทางกลุ่มยงัมีขอ้บกพร่องอีกหลายจุดท่ียงัไม่ตรงตาม
เกณฑเ์ป็นสินคา้ท่ีสามารถพฒันาสู่ระดบั 3 ดาว มีการประเมินศกัยภาพเป็นระยะ 
  6 กลุ่มตัวอย่างที ่6 คุณนิภาพร บุตรชัย 
        ผลติภัณฑ์ผเีส้ือแต่งบ้าน 
  จากการวิเคราะห์ในดา้นขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย ปี พ.ศ. 2549 กลุ่มผลิตภณัฑผ์เีส้ือแต่งบา้น มีคะแนนรวมทั้งส้ิน   60  คะแนน จดั
อยู่ในผลิตภณัฑ์ระดับ 2 ดาว ซ่ึงทางกลุ่มยงัมีขอ้บกพร่องอีกหลายจุดท่ียงัไม่ตรงตามเกณฑ์เป็น
สินคา้ท่ีสามารถพฒันาสู่ระดบั 3 ดาว มีการประเมินศกัยภาพเป็นระยะ 
  7 กลุ่มตัวอย่างที ่7 คุณวชิระ สีจันทร์  
          ผลติภัณฑ์กลุ่มวาดภาพ 
  จากการวิเคราะห์ในดา้นขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2549 กลุ่มผลิตภณัฑ์ภาพวาดตกแต่ง มีคะแนนรวมทั้งส้ิน   61  คะแนน 
จดัอยู่ในผลิตภณัฑ์ระดบั 2 ดาว ซ่ึงทางกลุ่มยงัมีขอ้บกพร่องอีกหลายจุดท่ียงัไม่ตรงตามเกณฑ์เป็น
สินคา้ท่ีสามารถพฒันาสู่ระดบั 3 ดาว มีการประเมินศกัยภาพเป็นระยะ 
  8 กลุ่มตัวอย่างที ่8 คุณอุไร   กติติกุศล 
          ผลติภัณฑ์เก้าอีรู้ปการ์ตูน  
  จากการวิเคราะห์ในดา้นขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2549 กลุ่มผลิตภณัฑ์เกา้ไมแ้กะสลกัตกแต่งสี มีคะแนนรวมทั้งส้ิน   82  
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คะแนน จดัอยู่ในผลิตภณัฑ์ระดบั 4 ดาว ซ่ึงทางกลุ่มยงัมีขอ้บกพร่องอีกหลายจุดท่ียงัไม่ตรงตาม
เกณฑเ์ป็นสินคา้ท่ีมีศกัยภาพ เป็นท่ียอมรับระดบัประเทศ และสามารถพฒันาสู่สากลได ้  
  9 กลุ่มตัวอย่างที ่9 คุณไพลนิ กติติกุศล 
          ผลติภัณฑ์เดินเส้นลวดลายกตกแต่ง 
  จากการวิเคราะห์ในดา้นขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย ปี พ.ศ. 2549 กลุ่มผลิตภณัฑ์เกา้อ้ีไมแ้กะสลกัตกแต่งสี มีคะแนนรวมทั้งส้ิน   82  
คะแนน จดัอยู่ในผลิตภณัฑ์ระดบั 4 ดาว ซ่ึงทางกลุ่มยงัมีขอ้บกพร่องอีกหลายจุดท่ียงัไม่ตรงตาม
เกณฑ ์เป็นสินคา้ท่ีมีศกัยภาพ เป็นท่ียอมรับระดบัประเทศ และสามารถพฒันาสู่สากลได ้

  

 จากการวิเคราะห์ในดา้นขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึง
ผลิตภณัฑไ์ทย ปี พ.ศ. 2549  ใน 
    ส่วน  ก ด้านผลติภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน  
   ประเด็นท่ี 1  ดา้นการผลิต 
     ประเด็นท่ี 2  ดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ 
     ประเด็นท่ี 3  ดา้นความเขม้แขง็ของชุมชน 

   ส่วน  ข ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด 

     ประเด็นท่ี 1 ดา้นการตลาด 

     ประเด็นท่ี 2 ดา้นเร่ืองราวหรือต านานของผลิตภณัฑ ์

   ส่วน  ค หลกัเกณฑ์การพจิารณาด้านคุณภาพผลติภัณฑ์ 

 พบวา่กลุ่มผลิตภณัฑข์องตกแต่งบา้น มีบางกลุ่มท่ีมีขอ้บกพร่องอีกหลายจุดท่ียงัไม่ตรง
ตามเกณฑ์  ดา้นส่วน  ก ดา้นผลิตภณัฑ์และความเขม้แข็งของชุมชน หลกัๆจะเป็น การพฒันาบรรจุ
ภณัฑ์ท่ีเป็นแบบดั่งเดิมไม่มีการพฒันา  หรือแม้แต่รูปแบบของบรรจุภณัฑ์ ขาดการจดัท าบญัชี
หรือไม่มีก็มีการจดัท าบญัชีอย่างง่าย ๆ ไม่เป็นระบบ ส่วน  ข ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด 
หลักๆจะเป็น ด้านการตลาด  ท่ีแหล่งจ าหน่ายหลักๆของสินค้า จะอยู่ในตลาดภายในจังหวดั             
ส่วนนอ้ยจะอยู่ตลาดระหว่างจงัหวดั  และตลาดต่างประเทศ  ส่วน  ค หลกัเกณฑ์การพิจารณาดา้น
คุณภาพผลิตภณัฑ์  ด้านรูปแบบผลิตภณัฑ์  ส่วนใหญ่เป็นผลิตภณัฑ์มีรูปแบบ  และคุณลกัษณะ
ค่อนขา้งดี    แต่ดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ์  จดัอยู่ในผลิตภณัฑ์มีคุณภาพค่อนขา้งดีเช่นกนั ดา้นบรรจุ
ภณัฑ/์ฉลาก และตราสินคา้  ผลิตภณัฑมี์บรรจุภณัฑต์อ้งปรับปรุงอยา่งมาก 
 ส่วนบางกลุ่มท่ีมี ขอ้บกพร่องเล็กอย่าง คุณผกาวรรณ  ค าหลา้ ระดบั 3 ดาว คุณอุไร   
กิตติกุศลระดบั 4 ดาว  และคุณไพลิน  กิตติกุศลระดบั 4 ดาว  มีคะแนนในส่วน  ค หลกัเกณฑ์การ
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พิจารณาด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์  ได้คะแนนเต็ม  จึงมีคะแนนสูงกว่า  ผู ้ประกอบการอ่ืนๆ                  
รับไดค้ะแนนส่วนน้ีนอ้ย 
 สรุปการวิเคราะห์หลักเกณฑ์ในการคัดสรรสุดยอด ของสินค้าระดับ หน่ึงต าบล                
หน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย  ปี พ.ศ. 2549 ดงัท่ีกล่าวไวใ้นบทท่ี 5  และบทท่ี 6 ซ่ึงสรุปผลวเิคราะห์ไปแลว้ 

 
การศึกษาแนวทางทีจ่ะพฒันาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้ยกระดับ  สู่การพัฒนาสินค้าท้องถิ่น  
ตามมาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 
 
 การพฒันาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้ยกระดับ สู่การพัฒนาสินค้าท้องถ่ิน                
ตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน และทอ้งถ่ินใน อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีผา่นมายงัไม่มีการ
พัฒนากลุ่มอาชีพเท่าท่ีควร ย ังไม่มีการศึกษาวิจัยอย่างเต็มรูปแบบ จากการศึกษาในคร้ังน้ี                     
ท าให้  ได้ขอ้มูลในทุกๆ ด้านเก่ียวกบัเร่ืองความตอ้งการของชุมชน ในการพฒันาสินคา้ทอ้งถ่ิน                                           
สู่มาตรฐาน  โดยการน าแนวการวิเคราะห์จากโครงการวิจยัเร่ือง “โครงการวิจยั และพฒันา                  
สินค้าท้องถ่ิน สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถ่ิน ของต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง                   
จงัหวดัเชียงใหม่” อญัชลี โสมดี.  (2549) เป็นการขยายพื้นท่ีการศึกษา 
                              จากการส ารวจท่ีผ่านมาท าให้ได้องค์ความรู้  ท่ีจะน ามาพฒันาการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ให้มีคุณภาพ  เป็นท่ีตอ้งการของทอ้งตลาด โดยอาศยักระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  
ตั้งแต่ คนในชุมชน บุคลากรในองคก์ารบริหารส่วนต าบล ผูป้ระกอบการ นกัศึกษา องค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน  และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง  ไดร้ะดมความคิดเห็น ความร่วมมือของทุกฝ่าย จากการเรียนรู้
และท างานร่วมกัน  ท าให้เข้าใจถึงความต้องการ ปัญหา ค้นพบอุปสรรค เพื่อน ามาวิเคราะห์                   
และหาหนทางแกไ้ขจนไดข้อ้มูลต่างๆ สรุปไดด้งัต่อไปน้ี  
 
สรุป และข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาท่ีผ่านมาท าให้ได้องค์ความรู้จนสามารถจะน ามาพฒันาในส่วนต่างๆ
ได้แก่ การออกแบบผลิตภณัฑ์ให้มีคุณภาพ โดยอาศยักระบวนการมีส่วนร่วมระดมความคิดเห็น     
และความร่วมมือของทุกฝ่าย ท่ีไดท้  าการศึกษาขอ้มูลไดแ้ก่ ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย  ขอ้เสนอแนะ              
เชิงยทุธศาสตร์จงัหวดั  และขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัการ                                              
                       1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  ด้านการจ้างงาน และประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน  
ประชาชนในหมู่บ้านเกิดความรักใคร่กลมเกลียวกัน รู้จักการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ                       
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ท าให้ประชาชน  สามาตรประกอบอาชีพในชุมชน  โดยไม่ตอ้งละทิ้งถ่ินท่ีอยู่อาศยั  เพื่อเขา้ไปหา
งานท าตามเมืองหลวง หรือเมืองใหญ่ๆเพิ่มข้ึน ซ่ึงอาจก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมาได ้เช่น ปัญหา
ต่างๆ ทางด้านส่ิงแวดล้อม ปัญหาทางดา้นการสาธารณสุข และปัญหาทางดา้นอาชญากรรม ฯลฯ                         
เม่ือประชาชน มีรายได้จากการประกอบอาชีพท่ีสุจริต  ท าให้ ปัญหาต่างๆ มีแนวโน้มลดน้อยลง
ตามล าดบั ควรหาทางแกไ้ขทางเศรษฐกิจในเร่ือง เคร่ืองอ านวยความสะดวก  โครงสร้างพื้นฐาน  
การเขา้ถึงบริการของรัฐ  และการไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐ  แนวทางวิธีคิด และขอ้มูลข่าวสาร  
หากมีปัญหาต่างๆเกิดข้ึน ถา้ได ้ร่วมคิด ร่วมวางแผนมีผลต่อความตอ้งการปัญหา และอุปสรรคต่างๆ  
จะสามารถ ช่วยลดภาวะความเหล่ือมล ้ า  จากการ เ รียน รู้ ร่วมกัน   สามารถสร้างสรรค์
กระบวนการพฒันาชุมชนในพื้นท่ีกลุ่มเป้าหมายได ้  จึงควรมีการก าหนด โครงการระดบัชาติข้ึนมา
เพื่อใหเ้กิดกระบวนการดงักล่าว ซ่ึงจะสามารถแกไ้ขปัญหา ดา้นธุรกิจชุมชน ความยากจนไดจ้ริงใน
ทุกพื้นท่ี นัน่หมายถึงจะตอ้งสร้างดว้ยการฝึกบุคลากรท่ีจะเขา้ไปเป็นแกนกลาง  ในการขบัเคล่ือน
กระบวนการดังกล่าว เป็นประจ า โดยไม่จ  าเป็นต้องสร้างทางวตัถุมากนัก ชาวบ้านทุกชุมชน          
จะสามารถแกปั้ญหาของเขาเองได ้
 2 .  ข้อ เสนอแนะ เ ชิ ง ยุทธศาสต ร์ จั งหวัด   ควรก าหนดให้ ทุกต าบลด า เ นิน
กระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  โดยเนน้กระบวนการ เนน้การปฏิบติัจริงทุกขั้นตอน  
ตอ้งไม่บีบบงัคบัด้านเวลา  ให้ทุกพื้นท่ีด าเนินโครงการให้ส าเร็จตามเง่ือนไขเวลาเดียวกนั หรือ                 
ตามระบบการใช้งบประมาน  เน่ืองจากการขบัเคล่ือนแบบน้ีตอ้งอาศยัความสมคัรใจของทุกคน              
ในพื้นท่ีเป็นตวัหลกั และการตระหนกั ท่ีจะตอ้งปรับวิธีคิด วิธีปฏิบติัของตนเอง ซ่ึงจะได้จากการ
เรียนรู้  และการปฏิบัติจริงร่วมกัน ไม่ใช่ท าตามค าสั่งจากเบ้ืองบนท่ีท าโครงการให้เสร็จ                              
ตามเง่ือนไขเวลาของการใชง้บประมาณของรัฐ  
 3. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  ผลจากการวิจยั จ  าเป็นจะต้องมีแกนน าท่ีได้รับการ
ยอมรับนับถือ  จากชุมชน เพื่อขบัเคล่ือนกระบวนการในชุมชน เป็นการแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ีนั้น  
คณะนักวิจยั  อาจารย ์และนักศึกษา จ าเป็นท่ีจะต้องมีกลวิธีคดัสรร  ผูท่ี้เหมาะสมกบับทบาทน้ี            
และคอยให้โอกาสให้ท่านเหล่านั้นมีโอกาสไดแ้สดงความคิดเห็น  และปฏิบติัการ เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้และเป็นผูน้ าในการขบัเคล่ือนต่อไป  
                      สรุปผลโครงการวิจยัคร้ังน้ี  ไดใ้ชว้ิธีการสร้างความเขา้ใจเบ้ืองตน้ ตามความสมคัรใจ
ร่วมคิดโดยคณะผูว้จิยั ซ่ึงเป็นผูรั้บผดิชอบร่วมกบักลุ่มเป้าหมาย ร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ผูน้ าชุมชน และภาคีต่างๆ อยา่งผสมผสานกลมกลืน มีการเรียนรู้จากท่ีไดป้ฏิบติั  และการด าเนินงาน
ร่วมกนั  คณะผูว้ิจยัไดอ้งค์ความรู้ต่างๆ ไดข้อ้มูล  บริบทชุมชน  บริบทของธุรกิจชุมชน ร่วมสรุป
นิยามความหมายปัญหาความต้องการสาเหตุ และแนวทางพฒันาชุมชน  ร่วมวิเคราะห์ปัญหา    
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สาเหตุ และแนวทางพฒันาชุมชนของตนเองไดศ้กัยภาพทางธรรมชาติ และภูมิปัญญา  ของชุมชน 
ได้ศึกษาดูงานพื้นท่ีต้นแบบ กลุ่มอาชีพต้นแบบ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ขั้ นตอนการออกแบบ                  
ขั้นตอนการผลิต  การจ าหน่าย และงานแสดงนิทรรศการ  การมีส่วนร่วมกนั  เป็นแก้ไขปัญหา                 
ท่ีสลับซับซ้อนเช่ือมโยง  กับหลายฝ่ายหลายหน่วยงาน  หลายปัจจยัจะมีผลดีต้องอาศยันักวิจยั                    
ท่ีต้องคลุกคลี  คิด ท า  และสรุปบทเรียนเป็นระยะร่วมกับชาวบ้านในชุมชน นั่นหมายถึง                   
นักวิจยัจากมหาวิทยาลัย ในท้องถ่ิน ท่ีควรมาจากหลายสาขาวิชาร่วมกัน เช่น สาขาศิลปกรรม             
สาขาสังคมวทิยามานุษยวทิยา รัฐศาสตร์  วชิาทางดา้นการพฒันาชุมชน การบริหารจดัการ การตลาด 
การประชาสัมพนัธ์  สาขาการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
       ส าหรับส่ิงท่ีควรรับผิดชอบ คือ เม่ือคณะนกัวิจยั ไดส้ิ้นสุดขั้นตอนการปฏิบติัการ
วจิยัแลว้แลว้ควรประสาน บุคคล หรือหน่วยงานท่ีจะเป็นผูป้ระสานงานเป็นแกนกลาง ในการท างาน
เพื่อเป็นแนวปฏิบติั และพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื  

 




