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บทที ่ 3 
วธิีด ำเนินงำนวจิัย 

 
     โครงการวิจัย วิเคราะห์การออกแบบผลิตภัณฑ์และศักยภาพของธุรกิจชุมชน
ผลิตภณัฑ์ของตกแต่งบา้นตามโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” กรณีศึกษากลุ่มผลิตภณัฑ ์       
ของตกแต่งบ้าน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่  เพื่อเป็นการจดัล าดบัความส าคญั ความเป็นมา         
และเป็นการเช่ือมโยงปัญหาต่างๆ ของธุรกิจชุมชนผลิตภณัฑ์ของตกแต่งบา้น ในดา้นสถานท่ีผลิต 
ท่ีมาของวตัถุดิบ การออกแบบรูปแบบผลิตภณัฑ์ ขั้นตอนการท างาน วสัดุอุปกรณ์ และขั้นตอน           
ในการท างานทั้ง 9 กลุ่มผลิตภณัฑ์ กรณีศึกษา คือ หมู่  5  ต าบลบา้นแหวนหมู่  6  ต าบลบา้นแหวน 
หมู่  8  ต าบล  บา้นแหวน หมู่  9  ต าบลบา้นแหวนหมู่  12   ต าบลบา้นแหวนหมู่ 13 ต าบลบา้นแหวน
หมู่  2  ต าบลขนุคง และหมู่ 2 ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ 
  1. กลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 คุณผกาวรรณ  ค าหลา้ 
  2. กลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 คุณชวาลา  ไชยยงั 
  3. กลุ่มตวัอยา่งท่ี 3 คุณไพริน  ยวงขาว 
  4. กลุ่มตวัอยา่งท่ี 4 คุณจนัทร์สม  หน่อจนัทร์แกว้ 
  5. กลุ่มตวัอยา่งท่ี 5 คุณพิชิต  ปัญญา 
  6. กลุ่มตวัอยา่งท่ี 6 คุณนิภาพร  บุตรชยั 
  7. กลุ่มตวัอยา่งท่ี 7 วชิระ   สีจนัทร์ 
  8. กลุ่มตวัอยา่งท่ี 8 คุณอุไร    กิตติกุศล    
  9. กลุ่มตวัอยา่งท่ี 9 คุณไพลิน  กิตติกุศล 
 
  จากการศึกษาผลิตภณัฑ ์ของงานทั้ง  9 กลุ่ม เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์
ของตกแต่งบา้น  สู่มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถ่ิน โดยการวิจยัแบบมีส่วนร่วม ให้ชาวบา้น 
ได้แสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วม  ความเป็นเจา้ของได้แสดงความสามารถ และศกัยภาพของตน          
ในการพฒันางานหตัถกรรม ใหมี้คุณภาพเป็นท่ีตอ้งการของทอ้งตลาด และสู่ระดบัสากล  อีกทั้งเป็น
การพฒันาสินคา้ทอ้งถ่ินสู่ระดบัสากล ตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถ่ิน ในการวิจยัคร้ังน้ี 
มีวธีิการด าเนินการวจิยั คือ 
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1. ประชำกรที่ศึกษำและกลุ่มตัวอย่ำง 
 
 เป็นการศึกษาจากกลุ่มประชากร ผูป้ระกอบการในกลุ่มผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง         
ซ่ึงเป็นแบบกลุ่มประชากรท่ีนับได้ (Finite Population) จากกลุ่มธุรกิจชุมชนผลิตภัณฑ ์                      
ของตกแต่งบา้น 9 กลุ่มในพื้นท่ี อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยวิธีการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) มีวธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1.1 กำรเลือกตัวอย่ำงจำกประเภทของผลิตภัณฑ์  จากกลุ่มธุรกิจชุมชนผลิตภัณฑ ์      
ของตกแต่งบา้นทั้ง 9 กลุ่มคือ ผลิตภณัฑ์ไมแ้กะสลกัแต่งสี ผลิตภณัฑ์กล่องใส่ของ ผลิตภณัฑ์ตุ๊กตา
ไมต้กแต่ง ผลิตภณัฑ์ตุ๊กตาไมต้กแต่ง ผลิตภณัฑ์เกา้อ้ีการ์ตูนไม ้ผลิตภณัฑ์ผีเส้ือแต่งบา้น ผลิตภณัฑ์
กลุ่มวาดภาพ ผลิตภณัฑ์เกา้อ้ีรูปการ์ตูน ผลิตภณัฑ์เดินเส้นลวดลายกตกแต่ง เป็นตน้ ในพื้นท่ีอ าเภอ
หางดง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงผลิตภณัฑเ์หล่าน้ี   ลว้นเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ท่ีไดสื้บทอดมาเป็นระยะ
เวลานาน และมีคุณค่าทางวฒันธรรมท้องถ่ินของภาคเหนือ ซ่ึงคนรุ่นใหม่ไม่เห็นความส าคัญ       
และปล่อยใหภู้มิปัญญาสูญส้ินไปอยา่งน่าเสียดาย 
 1.2  กำรเลือกกลุ่ มตัวอย่ำงจำกหมู่บ้ำนในพื้นที่ อ  าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่                
ท่ีประกอบการในก ลุ่ม ธุร กิจ ท่ี เ ก่ี ยวข้องทั้ ง  9  ก ลุ่ม ซ่ึ งพบว่า ในอ า เภอหางดง  มีต าบล                                
ท่ีประกอบการในกลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวข้องเป็นจ านวน3 ต าบล ซ่ึงเป็นอาชีพหลัก ของชาวบ้าน                  
ในทอ้งถ่ินท่ีนิยมท ากนัมาก และมีจ านวนมากข้ึนเร่ือยๆ  ดว้ยองคป์ระกอบภาครัฐบาล มีการส่งเสริม
และสนบัสนุนในดา้นอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์และสนบัสนุนทุนในการประกอบอาชีพ 
 1.3 กำรเลอืกกลุ่มตัวอย่ำงจำกกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องจากกลุ่มธุรกิจชุมชนผลิตภณัฑ์ของ
ตกแต่งบา้นทั้ง  9  กลุ่มคือ ผลิตภณัฑ์ไมแ้กะสลกัแต่งสี ผลิตภณัฑ์กล่องใส่ของ ผลิตภณัฑ์ตุ๊กตาไม้
ตกแต่ง ผลิตภณัฑตุ์ก๊ตาไมต้กแต่ง ผลิตภณัฑเ์กา้อ้ีการ์ตูนไม ้ผลิตภณัฑผ์เีส้ือแต่งบา้น ผลิตภณัฑ์กลุ่ม
วาดภาพ ผลิตภณัฑ์เก้าอ้ีรูปการ์ตูน ผลิตภณัฑ์เดินเส้นลวดลายกตกแต่ง  เป็นตน้ ในพื้นท่ีอ าเภอ          
หางดง จังหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเกณฑ์ในการเลือก กลุ่มตัวอย่างคือ  การเลือกจากศักยภาพของ
ผูป้ระกอบการ  ท่ีจะสามารถพฒันาหรือยกระดบัไปสู่มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ินได ้
  กลุ่มตัวอย่ำงจำกกลุ่มธุรกจิชุมชนผลติภัณฑ์ของตกแต่งบ้ำนทั้ง 12 กลุ่ม 
          กลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านใน อ าเภอ          
หางดง จงัหวดัเชียงใหม่จากการศึกษาคร้ัง จ  านวนทั้งส้ิน  9 กลุ่มตวัอยา่งคือ 
                       1.3.1 กลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 คุณผกาวรรณ   ค  าหลา้ 
                    ผลิตภณัฑไ์มแ้กะสลกั 
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                                                   1.3.2  กลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 คุณชวาลา   ไชยยงั 
                      ผลิตภณัฑก์ล่องใส่ของ 
   1.3.3  กลุ่มตวัอยา่งท่ี 3 คุณไพริน   ยวงขาว 
                            ผลิตภณัฑตุ์ก๊ตาไมต้กแต่ง 
   1.3.4  กลุ่มตวัอยา่งท่ี 4 คุณจนัทร์สม   หน่อจนัทร์แกว้ 
                          ผลิตภณัฑตุ์ก๊ตาไมต้กแต่ง 
   1.3.5  กลุ่มตวัอยา่งท่ี 5 คุณพิชิต   ปัญญา 
                         ผลิตภณัฑเ์กา้อ้ีการ์ตูนไม ้  
   1.3.6  กลุ่มตวัอยา่งท่ี 6 คุณนิภาพร   บุตรชยั 
                          ผลิตภณัฑผ์เีส้ือแต่งบา้น 
   1.3.7  กลุ่มตวัอยา่งท่ี 7 คุณวชิระ   สีจนัทร์  
                           ผลิตภณัฑก์ลุ่มวาดภาพ 
   1.3.8  กลุ่มตวัอยา่งท่ี 8 คุณอุไร   กิตติกุศล 
                         ผลิตภณัฑเ์กา้อ้ีรูปการ์ตูน    
   1.3.9  กลุ่มตวัอยา่งท่ี 9 คุณไพลิน   กิตติกุศล 
                            ผลิตภณัฑเ์ดินเส้นลวดลายกตกแต่ง 
 
2. ข้อมูลทีท่ ำกำรศึกษำและกำรเกบ็ข้อมูล 
                    
                    การศึกษาและการเก็บข้อมูลต่างๆ  ด าเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ได้รายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
                     2.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source Data) เป็นการศึกษาจากเอกสารเก่ียวกบั               
ต ารารายงานการวจิยั บทความต่างๆ เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
 2.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source Data) เป็นการศึกษาโดยอาศัยกลุ่มตวัอย่าง               
ในชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งจากกลุ่มธุรกิจชุมชนทั้ง 9 กลุ่มในพื้นท่ี อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมี
วธีิการหาขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  2.2.1 จากการสังเกต สัมภาษณ์ 
  2.2.2 การใชแ้บบสอบถาม 
  2.2.3 การจดัเวที 
  2.2.4 การปฏิบติัการและทดลองเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ ์
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 2.3 ชนิดของเคร่ืองมือในกำรวจัิย 
  เป็นการส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 100 ชุด โดยแบ่งขอ้มูล
เป็น 8 ส่วน ลกัษณะเป็นค าถามแบบปลายปิด (Closed - End Question)      และค าถามแบบปลายเปิด 
(Open - End Question) ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 
  ส่วนท่ี  1  รายละเอียดของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
  ส่วนท่ี  2  ขอ้มูลของผลิตภณัฑ ์
  ส่วนท่ี  3  ขอ้มูลการท าผลิตภณัฑ ์
  ส่วนท่ี  4  กลุ่มผลิตภณัฑ ์
  ส่วนท่ี  5  ขอ้มูลของโครงการ 
  ส่วนท่ี  6  ส่วนของการผลิต 
  ส่วนท่ี  7  ส่วนของการตลาด 
   ส่วนท่ี  8  เกณฑว์เิคราะห์ศกัยภาพดา้นการผลิตของธุรกิจชุมชน 
   นอกจากนั้นยงัมีการศึกษาขอ้มูลต่างๆ เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ 
โดยอาศยัวธีิการต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
  2.3.1 การจดัเวทีชาวบา้นเพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกนัของทุกฝ่าย 
   2.3.2 การสังเกตการณ์ท าผลิตภัณฑ์ตามขั้นตอนต่างๆ ทั้ งการใช้วสัดุ
อุปกรณ์การผลิต และการตลาด 
   2.3.3 การอบรมโดยเชิญวทิยากรเพื่อใหค้วามรู้ดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ ์
   2.3.4 การศึกษาดูงานตามแหล่งประกอบการต่างๆ 
   2.3.5 การจดัประชุมกลุ่มยอ่ยเป็นการติดตามการพฒันาและประเมินผล 
   2.3.6 กลุ่มผูป้ระกอบการของแต่ละกลุ่มได้พฒันาผลิตภณัฑ์ร่วมกนักับ
กลุ่มนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 
3. กรอบของกำรวจัิย 
 
 โครงการวจิยั วเิคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ์และศกัยภาพของธุรกิจชุมชนผลิตภณัฑ์
ของตกแต่งบา้นตามโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” กรณีศึกษากลุ่มผลิตภณัฑ์ของตกแต่ง
บ้าน อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ เพื่อจัดล าดับความส าคัญ ของปัญหาต่างๆ เป็นการศึกษา              
ถึงสถานท่ีผลิตท่ีมาของวตัถุดิบ รูปแบบ วสัดุอุปกรณ์ และขั้นตอน การท างานหตัถกรรมหตัถกรรม
ทั้ง 8 ผลิตภณัฑ ์มีกรอบของการวจิยัตามตวัอยา่ง แผนภูมิท่ี 3.1 ดงัน้ี   
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แผนภูมิท่ี 3.1 กรอบการวจิยั การศึกษาปัญหาความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 

 

 
 

วิเคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละศกัยภาพของธุรกิจชุมชนผลิตภณัฑข์อง

ตกแต่งบา้นตามโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ”์ อ  าเภอหางดงเชียงใหม่                  

ปัญหำ 
1. ความยากจนการมีหน้ีสิน 
2. ชุมชนขาดความเขม้แขง็ 
3. ผลิตภณัฑข์าดการพฒันา 
4. ธุรกิจชุมชนขาดการพฒันา 

ควำมต้องกำร 
1. การยกระดบัคุณภาพชีวิต 
2. ประสานหน่วยงานภาครัฐเอกชน 

ภาคประชาชน ร่วมมือในการพฒันาชุมชน 
3. พฒันาผลิตภณัฑใ์ห้มีคุณภาพ 

 
เวทีระดบัต ำบลคร้ังที่ 1 

1. ช้ีแจงท าความเขา้ใจ 
2. ส ารวจขอ้มูล ปัญหา ความตอ้งการของชุมชนในดา้นความ

เป็นอยู ่อาชีพหตัถกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือน 
3. วางแผนเก็บขอ้มูลในพ้ืนท่ีต่อไป 

 

ไดปั้ญหาความตอ้งการท่ีแทจ้ริง 

เวทีระดบัต ำบลคร้ังที่ 2 

1. คดัเลือกผูป้ระกอบอาชีพเพื่อท าการพฒันาผลิตภณัฑ์ 

2. ประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
ให้ควำมรู้ในด้ำนหลกัเกณฑ์มำตรฐำน

ผลติภณัฑ์ชุมชนท้องถิ่น 

เวทีระดบัหมู่บ้ำน/ชุมชน 
1. จดัท าแผนงานโครงการ 
2. ศึกษาดูงานความตอ้งการของชุมชน 
3. อบรมปฏิบติัทั้งในและนอกสถานท่ี 
4. น าองคค์วามรู้ท่ีได ้พฒันาผลิตภณัฑ์

ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 
 

หลงัจำกกำรท ำผลติภณัฑ์ 
1. ส่งเสริมให้สินคา้ท่ีไดรั้บการพฒันาแลว้ เพ่ือหาแนวทางสู่

การ แข่งขนัตามมาตรฐาน ผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ิน 
2. หาแนวทางให้สินคา้ท่ีผา่นการพฒันา น าไปทดลองขาย

ตามแหล่งท่ีมีการจดังาน 

เวทีระดบัหมู่บ้ำน/ชุมชน 
1. ร่วมกนัแลกเปล่ียนการเรียนรู้ 
2. รวบรวมขอ้มูล จดัหมวดหมู่ขอ้มูล วิเคราะห์สภาพ

ปัญหา สาเหตุของปัญหา วิเคราะห์ศกัยภาพ 
3. ระดมความคิดแผนกิจกรรม โครงการ 

แนวทำงในกำรพฒันำ
ผลติภณัฑ์ชุมชน 
ปัญหำ + อุปสรรค 

 

        ท่ีมา ( อญัชลี โสมดี, 2550) 
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แผนกำรวจิัย 
ตารางท่ี 3.1 แผนปฏิบติัการวิจยั (Action Plan) 
 

กจิกรรม สถำนที่/เวลำ ผู้ด ำเนินกำร ตัวช้ีวดัควำมส ำเร็จ 
1.  ศึกษาบริบทชุมชนโดยการ
ติดต่อประสานงานกบัผูน้ า
ทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชน คณะกรรม 
อบต. และผูเ้ก่ียวขอ้งในพื้นท่ี 

อ าเภอหางดง 
พฤษภาคม 2550 

ผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยั - ผลการศึกษาขอ้มูลสภาพ
บริบทชุมชน 
- ความตอ้งการของชุมชน 
- ความสัมพนัธ์ภายในชุมชน  

2. เตรียมความพร้อม 
- จดัเวทีประชุมทีมวจิยัเพื่อ
สร้างความเขา้ใจร่วมกนัใน
การด าเนินงานวิจยั 
- ประชุมผูร่้วมวจิยัผูน้  าทอ้งถ่ิน  
และเตรียมนดัประชุมเพื่อสร้าง
ความเขา้ใจกบัชุมชน 

อ าเภอหางดง 
มิถุนายน 2550 

ผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยั 
ผูใ้หญ่บา้น อบต.
ผูน้ าทอ้งถ่ิน 
นกัศึกษา 

 

- ผูน้  าทอ้งถ่ิน นกัวจิยัทอ้งถ่ิน 
มีความเขา้ใจร่วมกนัใน
โครงการวจิยั 

3. เก็บรวบรวมขอ้มูลบริบท
ชุมชนในระดบัหมู่บา้นและ
ครัวเรือนดา้นประวติั 
สภาพแวดลอ้ม ลกัษณะทาง
สังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม 
การศึกษาและความสัมพนัธ์
ดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในดา้น
ผลิตภณัฑชุ์มชน  สรุปและ
วเิคราะห์ขอ้มูล 

อ าเภอหางดง 
มิถุนายน 2550 

ผูว้จิยั  ผูร่้วมวจิยั 
และผูน้ าชุมชน 

- ไดข้อ้มูลชุมชน 

4. จดัเวทีการเรียนรู้คร้ังท่ี 2 
เพื่อสร้างความเขา้ใจใน
โครงการวจิยัระหวา่งผูว้จิยั 
ผูน้  าทอ้งถ่ิน นกัวิจยัทอ้งถ่ิน
และนกัศึกษา 

อ าเภอหางดง 
กรกฎาคม  2550 

ผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยั 
ผูใ้หญ่บา้น อบต. 
นกัวจิยัทอ้งถ่ิน 
ผูน้ าทอ้งถ่ิน 
นกัศึกษา 

 

-  วตัถุประสงคก์ารวิจยั 
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กจิกรรม สถำนที่/เวลำ ผู้ด ำเนินกำร ตัวช้ีวดัควำมส ำเร็จ 
5. เก็บรวบรวมขอ้มูลพื้นฐาน
ของชุมชนเก่ียวกบัเร่ืองการท า
ผลิตภณัฑข์อง 9  กลุ่ม เป็น
การศึกษาปัญหาในการผลิต
และจ าหน่ายเพื่อหาแนว
ทางแกไ้ขปัญหาความยากจน
ของชุมชน 

อ าเภอหางดง 
สิงหาคม 2550 

ผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยั 
ผูใ้หญ่บา้น อบต. 
นกัวจิยัทอ้งถ่ิน 
ผูน้ าทอ้งถ่ิน 
นกัศึกษา 

 

- ไดฐ้านขอ้มูลในเร่ืองการท า
ผลิตภณัฑข์อง 2 ชุมชน 

6. เก็บรวบรวมขอ้มูลพื้นฐาน
ดว้ยการวเิคราะห์ศกัยภาพดา้น
การจดัการของธุรกิจชุมชน 

สิงหาคม 2550     - นกัวจิยัทอ้งถ่ิน - ไดฐ้านขอ้มูลเก่ียวกบัรายรับ 
รายจ่าย หน้ีสินของทุก
ครัวเรือน 

7. ศึกษาดูงานตามแหล่ง
ประกอบการท่ีประสบ
ความส าเร็จ  เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพฒันาผลิตภณัฑข์อง
ชุมชน 

อ าเภอหางดง 
กนัยายน 2550 

ผูว้จิยั ผูร่้วมวจิยั 
ผูใ้หญ่บา้น 

วทิยากรทอ้งถ่ิน 
ผูน้ าชุมชน และคณะ 

- ไดแ้นวคิดในการพฒันา 
ผลิตภณัฑ์ 

8. จดัเวทีการเรียนรู้คร้ังท่ี 3 
เพื่อร่วมกนัท าโครงการโดย
การน าความรู้ท่ีไดจ้าก
การศึกษาดูงานมาวเิคราะห์
และหาทางพฒันาผลิตภณัฑ์ 

อ าเภอหางดง 
กนัยายน 2550 

ผูว้จิยั ผูร่้วมวจิยั
ผูใ้หญ่บา้น 

วทิยากทอ้งถ่ิน 

ไดผ้ลการวจิยัเคราะห์เพื่อเป็น
แนวทางในการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ 

9. ศึกษาดูงานธุรกิจชุมชน 
ท่ีประสบความส าเร็จ 

อ าเภอหางดง 
ตุลาคม 2550 

ผูว้จิยั ผูร่้วมวจิยั 
วทิยากร 

ไดแ้นวคิดในการผลิต 

10. ศึกษาดูงานสองแห่ง 1 วนั 
- ธุรกิจชุมชน ท าเฟอร์นิเจอร์
และของตกแต่งบา้น 
-  การท าโคมไฟและของ
ตกแต่งบา้นจากไมไ้ผ ่และ
กระดาษสา 
 

สถาน
ประกอบการ 
ท่ีประสบ
ความส าเร็จ 
ตุลาคม 2550 

ผูว้จิยั ผูร่้วมวจิยั 
วทิยากรตามความ
ถนดัในแต่ละสาขา

อาชีพ 

ไดแ้นวคิดในการวิเคราะห์
ศกัยภาพของธุรกิจชุมชน  
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กจิกรรม สถำนที่/เวลำ ผู้ด ำเนินกำร ตัวช้ีวดัควำมส ำเร็จ 
11. อบรมเชิงปฏิบติัการดา้น
การจดัการการผลิต การตลาด 
และการเงิน 

อ าเภอหางดง 
พฤศจิกายน 2550 

ผูว้จิยั  ผูร่้วมวจิยั 
วทิยากรตามความ
ถนดัในสาขาอาชีพ 

ไดแ้นวทางในการวเิคราะห์
ศกัยภาพของธุรกิจชุมชน 

12. จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ
เพื่อพฒันากลวธีิการ 
การออกแบบผลิตภณัฑ์ 

 
 

อ าเภอหางดง 
พฤศจิกายน 2550 

ผูว้จิยั  ผูร่้วมวจิยั 
ชุมชนท่ีผา่น
การศึกษาดูงาน  

ฝึกอบรมปฏิบติัการ 
และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
สมาชิก อบต. 

-   ผลการพฒันาผลิตภณัฑท่ี์
มีคุณภาพ 

-  ไดผ้ลงานผลิตภณัฑท่ี์
คดัเลือกไวแ้สดง
นิทรรศการ  และจดั
จ าหน่าย 

13. การจดัอบรมเชิง
ปฏิบติัการเพื่อพฒันากลวธีิการ
ออกแบบผลิตภณัฑไ์มแ้ละ
ของตกแต่งบา้น 

ธนัวาคม 2550 ผูว้จิยั  ผูร่้วมวจิยั 
ชุมชนท่ีผา่น
การศึกษาดูงาน  

ฝึกอบรมปฏิบติัการ 
และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
สมาชิก อบต. 

-   ผลการพฒันาผลิตภณัฑท่ี์
มีคุณภาพ 

-  ไดผ้ลงานผลิตภณัฑท่ี์
คดัเลือกไวแ้สดง
นิทรรศการ  และจดั
จ าหน่าย 

14. การจดัการอบรมเชิง
ปฏิบติัการเพื่อพฒันากลวธีิการ
ออกแบบธุรกิจชุมชน ผูผ้ลิต
ผลิตภณัฑข์องตกแต่งบา้น 

ธนัวาคม 2550 ผูว้จิยั  ผูร่้วมวจิยั 
ชุมชนท่ีผา่น
การศึกษาดูงาน  

ฝึกอบรมปฏิบติัการ 
และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
สมาชิก อบต. 

-   ผลการพฒันาผลิตภณัฑท่ี์
มีคุณภาพ 

-  ไดผ้ลงานผลิตภณัฑท่ี์
คดัเลือกไวแ้สดง
นิทรรศการ  และจดั
จ าหน่าย 

15. การจดัอบรมเชิง
ปฏิบติัการเพื่อพฒันากลวธีิการ
ออกแบบผลิตภณัฑข์องธุรกิจ
ชุมชนต่างๆ 

มกราคม 2551 ผูว้จิยั  ผูร่้วมวจิยั 
ชุมชนท่ีผา่น
การศึกษาดูงาน  

ฝึกอบรมปฏิบติัการ 
และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
สมาชิก อบต. 

-   ผลการพฒันาผลิตภณัฑท่ี์
มีคุณภาพ 

-  ไดผ้ลงานผลิตภณัฑท่ี์
คดัเลือกไวแ้สดง
นิทรรศการ  และจดั
จ าหน่าย 
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กจิกรรม สถำนที่/เวลำ ผู้ด ำเนินกำร ตัวช้ีวดัควำมส ำเร็จ 
16. จดัเวทีการเรียนรู้คร้ังท่ี 4 
วเิคราะห์ถึงผลส าเร็จของ
ผลิตภณัฑท่ี์ไดฝึ้กอบรม 
ปัญหาอุปสรรคจากการ
ปฏิบติังาน 

อ าเภอหางดง
มกราคม 2551 

 

ผูว้จิยั  ผูร่้วมวจิยั 
ชุมชนท่ีผา่น
การศึกษาดูงาน 

ฝึกอบรมปฏิบติัการ 
และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
สมาชิก อบต. 

17. ไดผ้ลส าเร็จจากการ
ฝึกอบรมท่ีสามารถพฒันา
ผลิตภณัฑใ์หต้รงกบัความ
ตอ้งการของทอ้งตลาด 

ทราบถึงปัญหาอุปสรรคและ
หาแนวทางแกไ้ข 

17. น าผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการ
พฒันาแลว้ วเิคราะห์โดย
ผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขา 
- สรุปผลการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์  และหาแนวทาง       
ในการพฒันาคุณภาพสินคา้ 
ถา้การจ าหน่ายประสบ
ผลส าเร็จ ต่อไปชุมชนน า
ผลิตภณัฑม์าจดัจ าหน่ายโดย
ออกค่าใชจ่้ายเองทั้งหมด 

อ าเภอหางดง 
กุมภาพนัธ์ 2551 

ผูว้จิยั  ผูร่้วมวจิยั   
กรรมการ อบต. 
ผูใ้หญ่บา้น 

- ไดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ
จ าหน่ายในทอ้งตลาด 

-   ชุมชน มีรายไดดี้   ข้ึน 
-   พฒันาคุณภาพชีวติและ 
     สังคม 
-   ไดผ้ลสรุปแนวทางการ 
จ าหน่ายและพฒันาคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์ 

18. จดัเวทีการเรียนรู้คร้ังท่ี 3 
เพื่อสรุปผลการจดัการจดั
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 
-  ประเมินสรุปผลการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑห์าแนวทางในการ
พฒันาคุณภาพสินคา้ตามความ
ตอ้งการของทอ้งตลาด 

อ าเภอหางดง 
กุมภาพนัธ์ 2551 

ผูว้จิยั ผูร่้วมวจิยั 
กรรมการ อบต. 
ผูใ้หญ่บา้น 

- ไดผ้ลสรุปเก่ียวกบัแนว
ทางการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
เพื่อพฒันาคุณภาพสินคา้ 
- ทราบถึงปัญหา อุปสรรค
เพื่อหาแนวทางแกไ้ข 
- ไดเ้อกสารความกา้วหนา้ใน
การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 
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กจิกรรม สถำนที่/เวลำ ผู้ด ำเนินกำร ตัวช้ีวดัควำมส ำเร็จ 
19. น าผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการ
พฒันาแลว้  จ าหน่ายในงาน
บริเวณหอศิลปวฒันธรรม 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
โดย ผูว้จิยั ผูร่้วมวิจยัเป็นผู ้
ประสานในเร่ืองสถานท่ี
จ าหน่าย 

บริเวณหอ
ศิลปวฒันธรรม 
มหาวทิยาลยัเชียง 
ใหม่ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่  
มีนาคม 2551 

ผูว้จิยั ผูร่้วมวจิยั 
อบต. ผูใ้หญ่บา้น 

 

-  ไดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ
จ าหน่ายในทอ้งตลาด
พฒันาถึงขั้นส่งออก
จ าหน่าย ภายในและ
ต่างประเทศ 

-  ชุมชนมีรายได ้
 

20.-  ประเมินสรุปผลการ
จ าหน่ายผลิตภณัฑ ์หาแนวทาง
ในการพฒันาคุณภาพสินคา้
ตามความตอ้งการของ
ทอ้งตลาด ถา้การจ าหน่าย
ประสบผลส าเร็จ  ต่อไปชุมชน
น าผลิตภณัฑม์าจดัจ าหน่าย
โดยออกค่าใชจ่้ายเองทั้งหมด 

มีนาคม 2551  -   พฒันาคุณภาพความ
เป็นอยูข่องสังคมแกไ้ข
ปัญหาความยากจน 

21.จดัเวทีการเรียนรู้คร้ังท่ี 4  
- ประเมินสรุปผลการจดั
จ าหน่ายผลิตภณัฑ ์เพื่อหา
แนวทางในการพฒันาคุณภาพ
ความตอ้งการของทอ้งตลาด 
- หาทางพฒันาคุณภาพของ
ผลิตภณัฑใ์หไ้ดม้าตรฐานหน่ึง
ต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ 
- สรุปบทเรียนกระบวนการ
ของโครงการวิจยั เพื่อหา
แนวทางต่อยอดวจิยัคร้ังต่อไป 

ชุมชนบา้นแหวน 
เมษายน 2551 

ผูว้จิยั ผูร่้วมวจิยั 
ผูน้ าทอ้งถ่ิน 
สมาชิก อบต. 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
นกัศึกษา 

-ไดเ้อกสารความกา้วหนา้จาก
การพฒันาผลิตภณัฑ์ 
-ไดข้อ้สรุปผลจากการจดั   
จ าหน่ายคร้ังท่ี 2 ในเร่ือง
ความตอ้งการของทอ้งตลาด 
-ทราบถึงปัญหาและแนว
ทางแกไ้ข 
- ไดข้อ้สรุปผลจากการพฒันา
ผลิตภณัฑเ์ป็นการพฒันา
อาชีพเพื่อแกไ้ขปัญหาความ
ยากจนของชุมชน 
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กจิกรรม สถำนที่/เวลำ ผู้ด ำเนินกำร ตัวช้ีวดัควำมส ำเร็จ 
22.สรุปผลการวจิยัและ
จดัพิมพเ์ป็นรูปเล่ม จดัท าส่ือ 
VCD และWebPages 
 

มหาวทิยาลยั 
ราชภฏัเชียงใหม่ 
พฤษภาคม 2551 

 

ผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยั - ไดง้านวจิยัฉบบัสมบูรณ์  
20 เล่ม 
- ได ้VCD สรุปงานวจิยั 
- WEB PAGE เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ ์
เพื่อเป็นการส่งเสริมดา้นการ
ผลิต การจดัจ าหน่ายสินคา้
ใหก้บัชุมชน  

ท่ีมา: อ านาจ หงษท์อง, 2550. 
 
4 ระเบียบวธีิวจัิย 
 
 โครงการวจิยั วเิคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ์และศกัยภาพของธุรกิจชุมชนผลิตภณัฑ์
กรอบไมต้ามโครงการ  “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” กรณีศึกษากลุ่มผลิตภณัฑ์ของตกแต่งบา้น
อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน มีขั้นตอนการศึกษา
ดงัต่อไปน้ี 
 4.1 แผนกำรวิจัยโดยใช้กระบวนกำร PAR กับแผนแม่บทชุมชน เพื่อพัฒนา                  
สินคา้ทอ้งถ่ิน สู่มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ินกบักระบวนการบริหารจดัการ ดงัน้ี  
   ระยะที ่1 
    4.1.1 ทีมวจิยั  ทีมวจิยัทอ้งถ่ินเลือกพื้นท่ี  และนกัศึกษาเลือกพื้นท่ี 
    4.1.2  อาจารย์  นักศึกษา ได้ศึกษาแนวคิดและข้อมูลจากเอกสารและ
สัมภาษณ์แกนน าชุมชน 
      1) จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ เพื่อความเขา้ใจแนวคิดของการวิจยั
แบบมีส่วนร่วม  และการจดัเก็บขอ้มูล 
      2) คณะนกัวจิยั (อาจารยแ์ละนกัศึกษา บุคลากรในองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล  ผูน้ าชุมชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ภาครัฐ องค์กรภายนอกชุมชน) ร่วมสร้าง
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และร่วมกนัจดัเก็บขอ้มูล 
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      3) คณะผูว้ิจยัศึกษาแผนท่ีทางกายภาพ แผนท่ีทางสังคม และ  
แผนท่ีทางประชากรของกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมาของชุมชน  สภาพปัญหา                           
และความตอ้งการของชุมชน 
      4) ศึกษาบริบทธุรกิจชุมชนในอ าเภอหางดง 
      5) ศึกษาการบริหารจดัการ แผนงาน อีกทั้งโครงการพฒันาต าบล
ในปีงบประมาณท่ีผา่นมา และปีต่อไป 
      6) คณะผูว้ิจยัร่วมกนัจดัเวทีชาวบา้น เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา 
สาเหตุ และแนวทางแกไ้ขความยากจน 
    4.1.3 คณะนกัวจิยัร่วมกนัวเิคราะห์ขอ้มูล  (อาจารยน์กัศึกษามีบทบาทหลกั)  
   ระยะที ่2 
   4.1.4 การศึกษาสภาพปัญหาของการจดัการวสิาหกิจชุมชน 
   1) คณะผูว้จิยั ศึกษากลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
   2) การด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
    2.1 สร้างเคร่ืองมือแนวทางสนทนากลุ่ม  แนวทาง            
การสัมภาษณ์แบบลึก  แนวทางการจดัเวที ชาวบา้น (อาจารย ์และนกัศึกษามีบทบาทหลกั) 
    2.2 ด าเนินการศึกษาบริบทของกลุ่ม  สภาพปัญหาของ                  
การบริหารจดัการวสิาหกิจชุมชน 
   3) คณะผู ้วิจ ัยร่วมกันวิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย และจัดล าดับ
ความส าคญัของปัญหา (อาจารยแ์ละนกัศึกษากบัชาวบา้นกลุ่มเป้าหมายมีบทบาทหลกั) 
   ระยะที ่3 
    4.1.5 การพฒันาวิธีการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชน ขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล เป็นผูท่ี้มีส่วนใกลชิ้ดกบัประชาชน 
      1)  คณะนักวิจัยร่วมกันก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา                   
และพฒันาวธีิการบริหารจดัการวสิาหกิจชุมชนขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
      2) คณะผูว้ิจยัได้ด าเนินการแก้ปัญหา  และพฒันาวิธีการบริหาร
จดัการวสิาหกิจชุมชนขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
       2.1 กลุ่มเป้าหมาย มีบทบาทหลกัในการด าเนินงาน 
       2.2 อาจารยแ์ละนกัศึกษา  มีบทบาทให้ค าปรึกษาแนะน า                  
และการจดัการศึกษาดูงานเก่ียวกบัการบริหารจดัการวสิาหกิจชุมชน 
       2.3 องคก์ารบริหารส่วนต าบล อ านวยการด าเนินงาน 
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      3) คณะนักวิจยัจดัการฝึกอบรมการผลิต การแปรรูป และการ
พฒันารูปแบบการออกแบบงานหัตถกรรม โดยการเชิญวิทยากรเพื่อให้ความรู้ด้านการผลิตการ
ออกแบบแก่ผูป้ระกอบการ 
      4) พฒันาด้านการตลาด การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ อาจารย ์         
และนกัศึกษา วทิยากรองคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นผูร่้วมด าเนินการ 
      5) คณะนกัวจิยัด าเนินการประเมินผลการด าเนินงาน โดย อาจารย ์
นกัศึกษา  และแกนน าชาวบา้น 
      6) จดัเวทีสรุปบทเรียน 
      7) จดัท ารายงาน สรุปบทเรียน  และองค์ความรู้ท่ีได้จากการจดั
เวทีชาวบา้น  และ ฝึกอบรมปฏิบติัการ 
  4.2 กระบวนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    4.2.1 รูปแบบทีแ่กนน ำของท้องถิ่นมำร่วมตั้งแต่เร่ิมแรก 
      1) มีส่วนร่วมในการก าหนดพื้นท่ี 
      2) ประชุมเตรียมความพร้อม  สร้างความเขา้ใจในการวิจยัโดยให้
ชุมชนมีส่วนร่วมระหว่างคณะอาจารย์ นักศึกษา กับ องค์การบริหารส่วนต าบลผู ้ใหญ่บ้าน              
ผูน้  าชุมชน  ผูน้ าธรรมชาติ คนเฒ่าคนแก่ท่ีไดรั้บการยอมรับ 
      3) การไปเก็บขอ้มูลพื้นฐานบริบทชุมชน โดยท าการให้สัมภาษณ์                              
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  ประชาชนในพื้นท่ี  และร่วมปรับปรุงพฒันาเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล 
      4) เวทีร่วมวเิคราะห์สภาพปัญหาของธุรกิจชุมชน  
      5) ร่วมวิเคราะห์บทบาทของ องค์การบริหารส่วนต าบลดา้นการ
บริหารจดัการแผนและงบประมาณ 
      6) ร่วมจดัเวทีชาวบา้นและประชุมกลุ่มย่อย เพื่อจดัท าแผนแกไ้ข
ปัญหาความยากจน 
       6.1 ร่วมสร้างเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอ้มูลสภาพการ
จดัการวสิาหกิจชุมชนของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  
       6.2 เวทีรวบรวมขอ้มูล 
       6.3  เวทีรวบรวมปัญหาและแนวทางแก้ไข และเวที
จดัล าดบัความส าคญัของปัญหา 
       6.4  จัดท าแผนบูรณาการร่วมกันโดยการสัมภาษณ์
ผูใ้หญ่บา้น ร้านคา้ ประชาชน จดัท าขอ้มูลคนจน และขอขอ้มูล จปฐ. จากองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
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      7) น าแผนไปปฏิบติั เพื่อพฒันากลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
       7.1 การฝึกอบรม 
       7.2 การศึกษาดูงาน 
       7.3 การพฒันา  การผลิต  การบรรจุภณัฑ์  การตลาด โดย              
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชน  หน่วยงานภายนอกชุมชน และอาจารย ์นกัศึกษา 
    4.2.2 กำรเสนอยุทธศำสตร์และแผนผ่ำนประชำคมหมู่บ้ำน และเข้ำสู่
ระบบแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   จากพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิ่มเติม  ฉบบัท่ี  3  พ.ศ.  2542   (มีผลบงัคบัใช้เม่ือ 21 พฤษภาคม 2542)  ท าให้มี
รูปแบบของการบริหารงานตามลกัษณะขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีอยู่ใกล้ชิดกบัประชาชนมากท่ีสุด ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ีในการ
พฒันาทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม  การศึกษาและวฒันธรรม  เนน้การกระจายอ านาจ  การบริหารจาก
ส่วนกลาง    ส่วนภูมิภาค ให้ทอ้งถ่ินไดมี้อ านาจในการบริหารจดัการ  ให้อ านาจในการตดัสินใจ
แกไ้ขปัญหาทอ้งถ่ินของตนเอง  ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง 
   1)  ผูน้ าชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ร่วมเตรียมจดัท าแผน              
โดยเตรียมระบบขอ้มูลพื้นฐาน 
   2)  จดัเวทีชาวบา้น คน้หาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ข้อจ ากัดของชุมชน ปัญหา สาเหตุ ความต้องการ แนวทางการพัฒนา ได้แผนแม่บทชุมชน              
ซ่ึงประกอบด้วย วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและการวางแนวทางผูด้  าเนินงาน           
โดยการระดมความคิดเห็นจากกลุ่ม คนจน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และองค์การบริหารส่วนต าบล 
ตั้งแต่เร่ิมตน้ 
   3) ผูน้ าชุมชนและต่อไปผูว้ิจยั ได้ร่วมประสานงานโดยการลง
พื้นท่ีร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อรับโครงการ  เขา้สู่แผนพฒันาต าบลประจ าปี 
  4.2.3 กระบวนกำรสร้ำงเครือข่ำยของกลุ่มตัวอย่ำง 
    ในการส ร้ า ง เค รื อข่ า ยของ ธุ ร กิ จ ชุมชนในค ร้ั ง น้ี  ผู ้วิ จ ัย                       
มีจุดประสงค ์ท่ีจะเสนอแนะแนวทางท่ีไดจ้ากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งธุรกิจชุมชน ผลิตภณัฑก์รอบรูป
ไม ้ 8 กลุ่ม เพื่อจะไดเ้ป็นตวัอยา่งในการพฒันาผลิตภณัฑ์ของกลุ่มอ่ืนๆต่อไป รูปแบบความสัมพนัธ์
ของทอ้งถ่ินกบัธุรกิจชุมชน โครงสร้างกลไก บทบาทขององค์กรปกครอง ส่วนทอ้งถ่ิน การแบ่ง
บทบาทของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stake Holder) การจดัโครงสร้าง มีดงัน้ี 
   1) บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีหนา้ท่ี ไดแ้ก่ 
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    1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมท าความเข้าใจ
โครงการวจิยัแบบมีส่วนร่วมตั้งแต่ตน้ 
    1.2  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมก าหนดพื้นท่ี 
    1 . 3   องค์กรปกครอง ส่วนท้อง ถ่ิน ร่วมให้ข้อมู ล             
บริบทชุมชนและบริบทคนจน และร่วมวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
ขอ้จ ากดัของชุมชน 
    1.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมจัดท าแผนงาน
โครงการและรับโครงการเขา้ในแผนการใชง้บประมาณประจ าปี ของ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   2) การเกิดเครือข่ายของธุรกิจชุมชน จากการศึกษาดูงานร่วมกนั 
การจดัเวทีแต่ละคร้ัง การพบปะพดูคุยแลกเปล่ียนเรียนรู้และการปฏิบติังานร่วมกนั ไดแ้ก่ 
    2.1 เกิดกระบวนการเรียนรู้ จากความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างหลากหลาย การเปรียบเทียบผลของการพฒันาดว้ยวธีิการท่ีแตกต่างกนั 
    2.2 การพึ่ งตนเองภายในกลุ่มและต่างกลุ่ม การพฒันา
วธีิการดา้นการผลิต การออกแบบ  การแปรรูป การบรรจุภณัฑ ์และการตลาด 
    2.3 เกิดเครือข่าย  ดว้ยการประสานพลงั และการจดัการ
เครือข่าย  โดยมีองค์ประกอบดงัน้ี มีจุดมุ่งหมายร่วมกนั การบริหารจดัการบุคคล การเช่ือมโยงกบั
บุคคลและหน่วยงานภายในและภายนอก การสร้างความรู้สึกร่วม ความโปร่งใส และตรวจสอบได ้ 
การจดัระบบขอ้มูลข่าวสาร ภูมิความรู้ เทคนิควธีิการพฒันาผลิตภณัฑ ์
   3)  กระบวนการจัดท าแผนจากทุกฝ่าย  การจัดเก็บข้อมูล              
บริบทชุมชน บริบทคนจน การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม การสังเกต และการจดัเวที ทราบ          
วิ ธี คิด  วิ ถีปฏิบัติ  สา เหตุของปัญหา การคืนข้อมูลแก่ ชุมชน การจัด เวที  ก าหนดปัญหา                     
ความต้องการของชุมชน สาเหตุ   ศึกษากลุ่มอาชีพต่างๆ  ศึกษาแผนการใช้งบประมาณของ              
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ศึกษาศกัยภาพ ภูมิปัญญา และทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนตระหนกัถึง
ปัญหา และสาเหตุ จนเกิดแนวคิดใหม่ท่ีอยากจะแกไ้ขปัญหาของตนเอง 
    แบบท่ี  1.  ก าหนดโครงการ (รายโครงการ) 
   แบบท่ี 2. ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาชุมชน 
หรือแผนแม่บทชุมชน น าเขา้สู่การเป็นแผนภาพรวมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   
    แบบท่ี 3.  ก าหนดแผนแม่บทของแต่ละกลุ่มอาชีพ           
ตามรายการของขอ้มูล และแนวทางของแต่ละกลุ่ม 
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  4) ความสัมพนัธ์ของการท าแผนกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มีโอกาส
คิดร่วมในการวิจยัเชิงปฏิบติัการพฒันาของชุมชนตั้งแต่ต้น  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ผูน้  า
ชุมชน  กลุ่มธุรกิจชุมชน  และหน่วยงานภาครัฐทั้งภายใน และภายนอกชุมชน การรับทราบบริบท
ของชุมชน  ปัญหา ความตอ้งการ  ศกัยภาพ  ภูมิปัญญา  ทรัพยากรธรรมชาติ  ทิศทางการพฒันาท่ี
ชุมชน และกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการ ดว้ยการ รับฟังอยา่งเปิดใจกวา้งของคณะนกัวิจยั  ซ่ึงมีบทบาท
เป็นผูป้ระสานเพื่อการพฒันาอย่างบริสุทธ์ิใจต่อพื้นท่ีนั้น ๆ ในขณะเดียวกัน เป็นสาเหตุส าคญั          
ของการมีส่วนร่วม  การรวมพลงั  การคิด  และก่อใหเ้กิดพลงัขบัเคล่ือนในชุมชน 
  5) การใชทุ้นทอ้งถ่ิน ในการท าแผนชุมชน 
   5 . 1  ฐ านท รัพย ากร ท่ี ถู กน าม า ใช้ประโยชน์  คื อ          
แหล่งท่องเท่ียว แหล่งน ้า  ป่าเขา  ถ ้า  แหล่งอุตสาหกรรม แหล่งท าการเกษตร และแหล่งตลาด 
   5.2 ความเป็นสังคมเครือญาติขนาดใหญ่ของชุมชน      
ท าใหมี้ความใกลชิ้ด  เอ้ืออาทรต่อกนัเป็นพื้นฐานเดิมท่ีมีคุณค่า 
   5.3 พระสงค์ท่ีผู ้คนในชุมชนให้ความศรัทธา  และ          
ผูน้  ากลุ่มท่ีเสียสละ  เช่นกลุ่มออมทรัพย ์ กลุ่มอาชีพ สามารถร่วมการปฏิบติักบัหน่วยปฏิบติังาน          
ในทอ้งถ่ิน คือ กลุ่มอาชีพ โรงเรียน วดั กองทุนเงินลา้น กองทุนหมู่บา้น องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ชุมชน และกลุ่มออมทรัพยไ์ดดี้ 
   5.4 ความเช่ือถือของชาวบา้นต่อผูน้ ามีสูง 
   5.5 ความสามารถการระดมทุนจากสมาชิกภายในกลุ่ม 
   5.6 การใชว้ตัถุดิบในทอ้งถ่ินในการผลิต 
   5.7 ความสามารถผลิตผลผลิตท่ีตรงกบัความตอ้งการของ
ตลาดภายในชุมชน และตลาดภายนอก 
 
                                        จากวิ ธีการด า เ นินงานวิจัย ท่ีกล่าวมาข้างต้น  จะต้องท าการศึกษา               
จากประชากร และกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดข้ึน  การลงพื้นท่ีเพื่อเก็บขอ้มูลการศึกษาจากการอบรม และ
ระเบียบวิธีวิจยัจะท าให้สามารถด าเนินตามขั้นตอนการวิจยัตามท่ีก าหนดไว ้เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีจะ
ท าการศึกษาในขั้นตอนต่อไป ตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้




