
 
 

บทที ่7 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

  
                จากการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ์  และศกัยภาพของธุรกิจชุมชน
กรณีศึกษา  ผลิตภณัฑ์เดินเส้นลวดลาย  ตามโครงการ  “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” อ าเภอหางดง                      
จงัหวดัเชียงใหม่    การศึกษากลุ่มผูป้ระกอบการทั้ง 10 กลุ่มผลิตภณัฑ์ ถึงปัญหา และความตอ้งการ 
ต่างๆ ท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จในการพฒันาผลิตภณัฑ์   ตามแนวทางการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP Product Champion) โดยการศึกษาผูป้ระกอบการทั้ง 10 กลุ่มผลิตภณัฑ ์
ดงักล่าวพอจะสรุปถึงแนวทางท่ีจะน าไปสู่การพฒันา ท่ีท าการศึกษาตามดงัน้ี 
 

1.  เพื่อวเิคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน 
2. เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพการจัดการของธุรกิจชุมชน ด้านการบริหารทรัพยากร คน          

เงิน งาน  วสัดุอุปกรณ์ ในธุรกิจชุมชน 
3. เพื่อวเิคราะห์ศกัยภาพดา้นการผลิตการตลาด การวางแผนผลิต และการด าเนินธุรกิจ 
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 ในกรณีศึกษาผลิตภณัฑเ์ดินเส้นลวดลาย  มีกลุ่มผูป้ระกอบการ 10 กลุ่มผลิตภณัฑ์ ท่ีเขา้
ร่วมในกรณีศึกษา  แสดงศกัยภาพท่ีพร้อมจะพฒันาไปสู่มาตรฐานในระดบัต่อไป  ดงัน้ี 
 
  1. กลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 คุณอินศร    ทิพสุทา 
  ผลิตภณัฑตุ์ก๊ตาดนตรี 
  2 .กลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 คุณอารี   กาวลิะ 
  ผลิตภณัฑเ์ดินเส้นพระ-นาง 
  3. กลุ่มตวัอยา่งท่ี 3 คุณฟองนวล   ปลูกงา 
  ผลิตภณัฑเ์ดินเส้นกรอบรูปและขนัโตก-กล่องทิชชู-ห่านไม ้
  4. กลุ่มตวัอยา่งท่ี 4 คุณศวร   ทิพยอุ่์น 
  ผลิตภณัฑเ์ดินเส้นขนัโตก 
  5.กลุ่มตวัอยา่งท่ี 5 คุณอมัพร   ยาวชิยั 
  ผลิตภณัฑเ์ดินเส้นพระ-นาง 
  6.กลุ่มตวัอยา่งท่ี 6 คุณอ าพร   ศรีกุนะ  
  ผลิตภณัฑเ์ดินเส้นเตียง 
  7.กลุ่มตวัอยา่งท่ี 7 จนัทิรา    ตัน๋ปาลี 
  ผลิตภณัฑน์กตกแต่งบา้น 
  8. กลุ่มตวัอยา่งท่ี 8 คุณแกว้ศรี   ปลูกงา  
  ผลิตภณัฑผ์เีส้ือแต่งบา้น 
  9. กลุ่มตวัอยา่งท่ี 9 คุณสุพาณี   แกว้ใจ   
  ผลิตภณัฑเ์ดินเส้นผเีส้ือตกแต่งบา้น 
  10. กลุ่มตวัอยา่งท่ี 10 คุณชานนท ์   นนัไชย 
  ผลิตภณัฑเ์ดินเส้นขนัโตก 
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1. การวเิคราะห์การออกแบบผลติภัณฑ์ท้องถิ่น 
 
 การวิเคราะห์ความต้องการ การพฒันาผลิตภัณฑ์ เป็นการวิ เคราะห์ปัญหาเพื่อหา
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ โดยการจดัล าดบัความส าคญัไว ้3 ประเด็นอนัไดแ้ก่ การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์   การออกแบบบรรจุภณัฑ์  และคุณภาพของผลิตภณัฑ์  เพื่อให้สินคา้มีคุณภาพเป็นท่ี
ตอ้งการของทอ้งตลาด และสามารถพฒันาสู่มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน และทอ้งถ่ินไดใ้นอนาคต               
 1.1 การออกแบบผลติภัณฑ์เดินเส้นลวดลาย 
   การออกแบบผลิตภณัฑ์  กรณีศึกษา  ผลิตภณัฑ์เดินเส้นลวดลาย  เป็นการ
ออกแบบโดยใช้วสัดุท่ีเรียกวา่ “มุ ก” ในการประดิษฐ์ลวดลาย ให้แก่วตัถุต่างๆ ซ่ึงลวดลายท่ีท าจะ
เป็นลวดลายท่ีสอคลอ้งกบัตวัวตัถุนั้นๆ และติดกระจกตกแต่งเพิ่มความน่าสนใน แต่มกัพบปัญหา 
อยา่งคุณอ าพร ศรีกุนะผูป้ระกอบการกลุ่มท่ี 6 ผลิตภณัฑ์เดินเส้นเตียง พบปัญหาจากขนาดเตียงท่ีมี
ขนาดใหญ่จึงจ าเป็นตอ้งใชเ้ส้นมุกจ านวนมาก ตอ้งใชเ้งินลงทุนในการจดัซ้ือเส้นมุกแบบส าเร็จรูปท่ี
ท ามาแลว้สูง จึงประสบปัญหาขาดเงินลงทุนอยูห่ลายคร้ัง และปัญหาส่งงานไม่ทนั   
 1.2 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลติภัณฑ์เดินเส้นลวดลาย 

 ทางกลุ่มผูป้ระกอบการ ไม่สามารถท าการออกแบบบรรจุภณัฑ์ได ้เน่ืองจาก
การออกแบบนั้นจ าเป็นตอ้งใช้เงินในการลงทุน  แต่ทางกลุ่มผูป้ระกอบการไม่ไดผ้ลิตเพื่อจ าหน่าย  
และส่งออกโดยตรง  แต่ผลิตให้แก่พ่อคา้กลางผูจ้า้งเพียงเท่านั้น แต่มีการป้องกนัผลิตภณัฑ์จากการ
การกระแทก ดว้ยการห่อดว้ยกระดาษ และพนัดว้ยเทปใสอีกคร้ัง 
 1. 3 คุณภาพของผลติภัณฑ์เดินเส้นลวดลาย 
  ทางกลุ่มผูป้ระกอบการจะให้ความส าคญักับการคดัเลือกวตัถุท่ีใช้ส าหรับ
เดินเส้นติดมุก  และมุกท่ีใช้ส าหรับเดินเส้นท าลวดลาย  เพราะส่ิงเหล่าน้ีเป็นตวัช้ีวดัคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์เดินเส้นลวดลาย  ซ่ึงการจะรักษาคุณภาพของผลิตภณัฑ์ไวไ้ดน้ั้นจ าเป็นจะตอ้ง  ควบคุม
และดูแลเป็นอยา่งดี  ป้องกนัไม่ใหเ้กิดผลิตภณัฑท่ี์ไม่ไดคุ้ณภาพ 
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2. การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการจัดการของธุรกิจชุมชน ด้านการบริหารทรัพยากรคน  เงิน งาน  
วสัดุอุปกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพ 
 
 จากการศึกษา  และวิเคราะห์เบ้ืองตน้พบว่า  ผูป้ระกอบการทั้ง 10 กลุ่ม มีการจดัการ
ธุรกิจ  และบริหารธุรกิจชุมชนของตนเอง ดงัน้ี  
 2.1 ด้านการจัดการของธุรกจิชุมชน  
  ดา้นการจดัการของผูป้ระกอบการ มีการจดัการแบบครอบครัว  โดยมีผูช่้วยใน
การท างานส่วนใหญ่เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั  สอนงานกนัเอง เพื่อใหส้ามารถเพิ่มอตัราการผลิต
ให้มากข้ึน ผู ้ประกอบการเดินเส้นลวดลายจัดเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก แต่มีหลายกลุ่ม หาก
เปรียบเทียบกบักลุ่มอ่ืนอยา่งไมแ้กะสลกั หรือจกัรสาน  เพราะผลิตภณัฑ์เดินเส้นลวดลายมีขั้นตอน
การท างานหลกัๆ  เป็นการเดินเส้นประดิษฐ์ลวดลายให้วสัดุเพียงเท่านั้น  ไม่มีความยุ่งยากมากมาย 
แต่มกัพบปัญหาใน ดา้นการจดัการดา้นการเงิน  เน่ืองจากเป็นกลุ่มขนาดเล็ก และมีหลายกลุ่มจึงท า
ใหเ้กิดการตดัราคากนัเป็นอยา่งมาก พอ่คา้คนกลางจะเลือกกระจายงานให้กบัผูป้ระกอบการท่ีท่ีฝีมือ
ดี และราคาถูก  จึงท าใหก้ารเงินมีปัญหา  และตวัผูป้ระกอบการเองไม่มีการบริหารอยา่งเป็นระบบ  
 2.2 ด้านการบริหารทรัพยากรคน 
  ส่วนใหญ่การบริหารจะเป็นการบริหารโดยการสอนงานกันเองภายใน
ครอบครัวอย่างเช่น  พ่อสอนแม่  แม่สอนลูก  และพี่สอนน้อง  เป็นต้น  เพื่อท่ีจะสามารถเพิ่ม
ผลิตภณัฑ์ให้ไดจ้  านวนมากพอ  ท่ีจะสามารถเล้ียงคนในครอบครัวไดทุ้กคน  เป็นการลงทุนท่ีต ่าแต่
สามารถช่วยเหลือครอบครัว  และลดตน้ทุนดา้นการจา้งแรงงาน 
 2.3 ด้านบริหารจัดการด้านการเงิน  
  ส่วนน้ีจัดว่าเป็นปัญหามานาน ซ่ึงจากท่ีได้กล่าวไวว้่าผลิตภัณฑ์เดินเส้น
ลวดลาย เป็นธุรกิจท่ีมีขนาดเล็ก  แต่เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีมีผูป้ระกอบการท าอยู่จ  านวนมาก  จึงมีการ
แข่งขัน  ตัดราคากันค่อนข้างมาก ต่อราคากันจนท าให้ราคาตกต ่ า ขาดทุนอยู่เสมอ ยิ่งได้รับ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจจนท าให้การส่งออกลดลงงานท่ีพ่อค้าคนกลางจะกระจายลงให้
ผูป้ระกอบการน้อยลงไปด้วย  รายรับรายจ่ายหมดไปวนัต่อวนั  จึงมกัไม่มีเงินเหลือเก็บออมขาด
เงินทุนหมุนเวียน อีกทั้งผูป้ระกอบการขาดความรู้เร่ืองการท าบญัชี การจดัท าบญัชีมีทั้งการท าแบบ
ง่ายๆ  และไม่ท าเลย 
  ในส่วนท่ีผูป้ระกอบการท่ีคิดจะรักษาธุรกิจให้ด าเนินต่อไป  สามารถคน้หา
แหล่งเงินทุนท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายได้มากมาย  ซ่ึงจะตอ้งมีการพิจารณาตามความเหมาะสมของ
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ผูป้ระกอบการ วา่ความสามารถในการรับความเส่ียงของผูกู้ ้ และตน้ทุนในการจดัหา  ไดห้รือไม่จึง
จะพิจารณาใหกู้ ้

  2.3.1 แหล่งเงินทุนมีอยู่ 2 แหล่งใหญ่ๆ 
  1) แหล่งเงินทุนจากเงินออมส่วนบุคคลคือ เงินท่ีได้มาจากการ
สะสมส่วนตวัซ่ึงเป็นแหล่งเงินทุนท่ีง่ายท่ีสุด  แต่การน าเงินท่ีเก็บออมของตนเองไปทุนลง  โดยไม่มี
การป้องกนัความเส่ียง  หรือกระจายความเส่ียง กรณีเกิดการขาดทุนอาจจะท าใหเ้กิดปัญหาตามมาได ้
  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% (คู่มือก่อตั้งธุรกิจของศูนย์
ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1: หนา้ 69-72)  

 
 2.4 ด้านการงาน  และทีม่าของวสัดุอุปกรณ์ 
   วตัถุดิบ  และอุปกรณ์ต่างๆวสัดุหลักๆท่ีส าคญั  ยกอย่างเช่น แจกันไม้ ไม้
แกะสลกั เกา้อ้ีไมตุ้ก๊ตาไมห้รือผลิตภณัฑอ์ะไรก็แลว้แต่ท่ีจะน ามาตกแต่งลวดลายดว้ยวิธีการเดินเส้น  
ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีจะได้มาจากพ่อค้าคนกลางเป็นคนประสานงาน  และจัดหาให้ในกรณีท่ี
ผูป้ระกอบการเป็นผูผ้ลิตขาประจ า  แต่หากในกรณีท่ีไม่ใช่ผูผ้ลิตขาประจ าจะตอ้งลงทุนจดัหาวสัดุ
เอง  ส่วนอุปกรณ์อ่ืนๆท่ีซ้ือ เช่นดินมุก  กระจก  สีน ้ า   ซ้ือจากร้านคา้ทัว่ไป  ในชุมชนเพื่อเป็นการ
กระจายรายไดแ้ก่คนในชุมชนเอง  วธีิท าเส้นมุก : ใชสี้น ้ามนัสีด า ชนั ปูนขาว ผสมให้เขา้กนั ป้ันเป็น
เส้น ส าหรับแต่งลาย ซ่ึงบางผูป้ระกอบการไม่ได้ท าเอาไวใ้ช้เอง เพราะถ้าท าเองจะเสียเวลาติด               
และตกแต่งลวดลายท าให้ส่งงานลูกคา้ไม่ทนั เพื่อแกไ้ขปัญหาส่วนน้ีจึงจ าเป็นตอ้งซ้ือหาเอาแบบ
ส าเร็จรูปท่ีท ามาแลว้ จึงท าให้มีตน้ทุนดา้นวตัถุดิบ และอุปกรณ์สูงข้ึน ในดา้นอุปกรณ์น้ีจ าเป็นตอ้ง
ลงทุนเองหมดทุกอยา่ง  
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 จากการลงพื้นท่ีพบวา่  ผูป้ระกอบการทั้ง 10 กลุ่มผลิตภณัฑ ์มีรูปแบบท่ีไม่ต่างกนั  แต่มี
ความคิดสร้างลวดลายท่ีต่างกนัไป  โดยมีปัจจยัข้ึนอยูก่บัลกัษณะตวัผลิตภณัฑ์  และความคิดของแต่
ผูป้ระกอบการ  มีตั้งแต่ลวดลายไทย  ลวดลายการ์ตูนจนไปถึงลวดลายประยุกตต่์างๆ  อยา่งคุณอารี  
กาวลิะ  ผูป้ระกอบการกลุ่มท่ี 2 ผลิตภณัฑเ์ดินเส้นพระ-นางท่ีเนน้ลวดลายไทยเป็นหลกั เพราะปัจจยั
ท่ีได้ผลิตภณัฑ์ไมแ้กะสลกัรูปพระ-นาง จึงมุงเน้นความเป็นไทยดว้ยการท าลวดลายไทย ไม่เพียง
เท่าน้ียงัมีผลิตภณัฑ์ นางร า  นางไหว ้ นางอุม้หมอ้  เด็กหนุน  อีกดว้ย เป็นตวัอย่างผูป้ระกอบการท่ี
น าความเป็นไทยมาเป็นจุดขาย  แต่ท่ีน าความแปลกมาเป็นจุดขายอย่างอย่างคุณฟองนวล ปลูกงา
ผูป้ระกอบการกลุ่มท่ี 3 ผลิตภณัฑ์ผลิตภณัฑ์เดินเส้นกรอบรูปและขนัโตก-กล่องทิชชู-ห่านไม ้ 
ผลิตภณัฑข์องคุณฟองนวล เนน้ลวดลายประยุกตต่์างๆ  น าเอาแบบตั้งแต่ความโบราณมาผสมผสาน
กบัความเป็นสมยัใหม่ 
 
3. เพือ่วเิคราะห์ศักยภาพด้านการผลติ  การตลาด  การวางแผนผลติ  และการด าเนินธุรกจิ  
 
 จากการวเิคราะห์ท่ีผา่นมาในดา้นการจดัการพบวา่ การผลิต  การตลาด การวางแผนผลิต 
และการด าเนินธุรกิจ  เป็นศกัยภาพท่ีจ าเป็นตอ้งเร่งพฒันา เพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งให้แก่กลุ่ม
ธุรกิจชุมชนใหไ้ดม้าตรฐานถูกตอ้งตามมาตรฐานผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน ลดปัญหาความยากจน 
 3.1 ด้านการผลติ 
   ส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการจะลงมือท าการผลิตต่อเม่ือมีพ่อคา้คนกลางจา้ง  อาจมี
ลูกคา้อ่ืนบา้งนานๆ คร้ัง ระยะเวลาการผลิตในแต่ละคร้ังจะข้ึนอยูก่บัพ่อคา้คนกลาง วา่กระจายงาน
ให้มากหรือน้อย  และจะข้ึนอยู่กบัช่วงเวลาส าคญัๆ เช่นงานเทศกาล  การงานแสดงของตกแต่ง              
เป็นตน้  ช่วงน้ีระยะเวลาการท างานจะมากข้ึน เพื่อให้สามารถผลิตสินคา้ให้ทนัส่งตามก าหนดไว ้ 
ในขั้นตอนการผลิตผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ จดัซ้ือวสัดุเองบา้ง  พ่อคา้คนกลางจดัหาให้บา้งตาม
ความเหมาะสม  โดยเลือกวสัดุท่ีไม่แตกเน้ือไมจ้ะตอ้งประสานสนิทผิวเรียบไม่มีรอย  ส่วนมุกจะซ้ือ
มุกส าเร็จรูป ท่ีท าเป็นเส้นๆ ไวแ้ลว้  เพื่อไม่เสียเวลาในการท า   
 3.2 ด้านการตลาด 
   มีการแข่งขนัในดา้นของราคาค่อนขา้งมาก  ปัญหาการตดัราคากดราคาให้ต ่าลง
จนแย่งงานกนัจน  ขาดทุนไดก้ าไรเพียงเล็กน้อย  เพราะรายไดส่้วนใหญ่คิด   เป็นรายช้ินงานบา้ง  
เหมารวมคร้ังละ 40-60 ช้ินต่อคร้ังบา้ง ไม่มีอ านาจในการต่อรอง หากต่อรองราคาจะท าให้พ่อคา้คน
กลางไม่จ่ายงานให้ หันไปจา้งผูป้ระกอบการรายอ่ืนแทน ในการตรวจสอบผลิตภณัฑ์หากพบว่า
ผลิตภณัฑ์ไม่ได้คุณภาพ  ท าให้ขายส่งไม่ได้ราคา  จึงท าให้ขาดทุนตามมา  ผูป้ระกอบการควร
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รวมกลุ่มกนัให้ขนาดขององคก์ร  หรือกลุ่มใหญ่ข้ึน  จดัตั้งให้เป็นสหกรณ์ด าเนินการธุรกิจเองแทน
การรอรับจากพอ่คา้คนกลาง  เพื่อเป็นการเพิ่มอ านาจในการต่อรองใหสู้งข้ึนดว้ย จนไม่สามารถเลือก  
หรือตั้งราคาขายส่งได ้และควรส่งเสริมการตลาดให้แก่กลุ่มของตนเองให้เป็นท่ีรู้จกั  เพื่อสร้างช่าง
ทางการตลาดของตนเอง เพิ่มลูกคา้ใหม่ๆ และจะตอ้งไม่ลืมท่ีจะรักษาลูกคา้เก่าๆ       
 3.3 ด้านการวางแผนการผลติ  
  การวางแผนการผลิต  จะข้ึนอยูก่บัช่วงเวลาส าคญัๆ อยา่งงานเทศกาล  การงาน
แสดงของตกแต่ง  เป็นตน้  ช่วงน้ีระยะเวลาการท างานจะมากข้ึน เพื่อใหส้ามารถผลิตสินคา้ให้ทนัส่ง
ตามก าหนดไว ้ โดยจะวางแผนงานแบบง่ายๆ เป็นวนัๆไป หากงานเยอะผูป้ระกอบการบางรายท่ี            
ไม่มีแรงงานจากคนภายในครอบครัว จะจา้งคนงานแบบรายวนัให้ช่วยงานในช่วงท่ีมีงานเขา้มามาก  
เพื่อรักษาเวลาไม่ใหพ้อ่คา้คนกลางต าหนิเอาได ้
 3.4 ด้านการด าเนินธุรกจิ  
  การด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการ  เป็นไปอย่างง่ายๆ ขาดระเบียนการจดัการ           
การบริหาร  และการท าบญัชี  การท างานจะรับเหมารวมคร้ังละ 40-60 ช้ินต่อคร้ังบา้ง ซ่ึงโดยรวม
ของผูท้  าธุรกิจเดินเส้นลวดลาย  ต่างด าเนินธุรกิจในลกัษณะน้ีเหมือนกนั  มีเพียงบางกลุ่มเท่านั้นท่ีมี
วิธีการด าเนินธุรกิจต่อ  เม่ือขาดทุนจากการท่ีลูกคา้ตรวจสอบผลิตภณัฑ์แล้วพบว่าไม่ได้คุณภาพ  
ผูป้ระกอบการบางกลุ่มนั้นจะน าสินคา้ไปจ าหน่ายยงัตลาด  ถนนคนเดินในวนัเสาร์ และวนัอาทิตย์
ในราคาท่ีต ่ากวา่ทอ้งตลาดทัว่ไป  เพื่อลดการขาดทุน 
 
การวเิคราะห์หลกัเกณฑ์การคัดสรรปี พ.ศ. 2549 

  
  การคดัสรรสุดยอด หน่ึงต าบล  หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทยปี พ.ศ. 2549 (OTOP Product 

Champion) เป็นเกณฑก์ารให้คะแนนผลิตภณัฑ์ ภายใตก้ารด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ
คดัสรรสุดยอด หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย จากการศึกษาเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ ได้ทดสอบน า
ผลิตภณัฑ์มาเปรียบเทียบกบัหลกัเกณฑ์การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ โดยมีกลุ่ม
ผูป้ระกอบการเขา้ร่วมดงัน้ี   
 1 กลุ่มตัวอย่างที ่1 คุณอนิศร  ทพิสุทา 
 ผลติภัณฑ์ตุ๊กตาดนตรี 
  จากการวิเคราะห์ในดา้นขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2549 กลุ่มผลิตภัณฑ์เดินเส้นตุ๊กตาดนตรี  มีคะแนนรวมทั้ งส้ิน                      
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48  คะแนน จดัอยูใ่นผลิตภณัฑร์ะดบั 1 ดาว ซ่ึงทางกลุ่มยงัมีขอ้บกพร่องอีกหลายจุดท่ียงัไม่ตรงตาม
เกณฑเ์ป็นสินคา้ท่ีไม่สามารถพฒันาสู่ระดบั 2 ดาวได ้เน่ืองจากมีจุดอ่อนมาก  และยากต่อการพฒันา 
 
 2 กลุ่มตัวอย่างที ่2 คุณอารี  กาวลิะ 
 ผลติภัณฑ์เดินเส้นพระ-นาง 

 จากการวิเคราะห์ในดา้นขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2549  กลุ่มผลิตภณัฑ์เดินเส้นพระ-นาง มีคะแนนรวมทั้งส้ิน 50 คะแนน 
จดัอยู่ในผลิตภณัฑ์ระดับ 2 ดาว ซ่ึงทางกลุ่มยงัมีข้อบกพร่องอีกหลายจุดท่ียงัไม่ตรงตามเกณฑ ์               
เป็นสินคา้ท่ีสามารถพฒันาสู่ระดบั 3 ดาว มีการประเมินศกัยภาพเป็นระยะ 
 3 กลุ่มตัวอย่างที ่3 คุณฟองนวล  ปลูกงา 
 ผลติภัณฑ์เดินเส้นกรอบรูปและขันโตก-กล่องทชิชู-ห่านไม้ 
 จากการวิเคราะห์ในดา้นขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2549 กลุ่มผลิตภณัฑ์เดินเส้นกรอบรูปและขนัโตก มีคะแนนรวมทั้งส้ิน   
47  คะแนน จดัอยูใ่นผลิตภณัฑร์ะดบั 1 ดาว ซ่ึงทางกลุ่มยงัมีขอ้บกพร่องอีกหลายจุดท่ียงัไม่ตรงตาม
เกณฑเ์ป็นสินคา้ท่ีไม่สามารถพฒันาสู่ระดบั 2 ดาวได ้เน่ืองจากมีจุดอ่อนมากและยากต่อการพฒันา 
 4 กลุ่มตัวอย่างที ่4 คุณศวร  ทพิย์อุ่น 
 ผลติภัณฑ์เดินเส้นขันโตก 
 จากการวิเคราะห์ในดา้นขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2549 กลุ่มผลิตภณัฑ์เดินเส้นขนัโตก มีคะแนนรวมทั้งส้ิน 51 คะแนน     
จดัอยู่ในผลิตภณัฑ์ระดับ 2 ดาว ซ่ึงทางกลุ่มยงัมีข้อบกพร่องอีกหลายจุดท่ียงัไม่ตรงตามเกณฑ ์         
เป็นสินคา้ท่ีสามารถพฒันาสู่ระดบั 3 ดาว มีการประเมินศกัยภาพเป็นระยะ 
 5 กลุ่มตัวอย่างที ่5 คุณอมัพร  ยาวชัิย 
  ผลติภัณฑ์เดินเส้นพระ-นาง 
 จากการวิเคราะห์ในดา้นขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2549 กลุ่มผลิตภณัฑ์เดินเส้นพระ-นาง มีคะแนนรวมทั้งส้ิน 53  คะแนน 
จดัอยู่ในผลิตภณัฑ์ระดับ 2 ดาว ซ่ึงทางกลุ่มยงัมีข้อบกพร่องอีกหลายจุดท่ียงัไม่ตรงตามเกณฑ ์              
เป็นสินคา้ท่ีสามารถพฒันาสู่ระดบั 3 ดาว มีการประเมินศกัยภาพเป็นระยะ 
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 6 กลุ่มตัวอย่างที ่6 คุณอ าพร  ศรีกุนะ  
 ผลติภัณฑ์เดินเส้นเตียง 
 จากการวิเคราะห์ในดา้นขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย ปี พ.ศ. 2549 กลุ่มผลิตภณัฑเ์ดินเส้นเตียง มีคะแนนรวมทั้งส้ิน 52  คะแนน จดัอยู่
ในผลิตภณัฑ์ระดบั 2 ดาว ซ่ึงทางกลุ่มยงัมีขอ้บกพร่องอีกหลายจุดท่ียงัไม่ตรงตามเกณฑ์เป็นสินคา้         
ท่ีสามารถพฒันาสู่ระดบั 3 ดาว มีการประเมินศกัยภาพเป็นระยะ 
 7 กลุ่มตัวอย่างที ่7 จันทริา  ตั๋นปาล ี
 ผลติภัณฑ์เดินเส้นนกตกแต่งบ้าน 

 จากการวิเคราะห์ในดา้นขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภัณฑ์ไทย ปี  พ.ศ. 2549 กลุ่มผลิตภัณฑ์เดินเส้นนกตกแต่ง มีคะแนนรวมทั้ ง ส้ิน                             
59  คะแนน จดัอยูใ่นผลิตภณัฑร์ะดบั 2 ดาว ซ่ึงทางกลุ่มยงัมีขอ้บกพร่องอีกหลายจุดท่ียงัไม่ตรงตาม
เกณฑเ์ป็นสินคา้ท่ีสามารถพฒันาสู่ระดบั 3 ดาว มีการประเมินศกัยภาพเป็นระยะ 
 8 กลุ่มตัวอย่างที ่8 คุณแก้วศรี  ปลูกงา  
 ผลติภัณฑ์เดินเส้นผเีส้ือแต่งบ้าน 
 จากการวิเคราะห์ในดา้นขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2549 กลุ่มผลิตภณัฑ์ผีเส้ือแต่งบา้น มีคะแนนรวมทั้งส้ิน   56  คะแนน            
จดัอยู่ในผลิตภณัฑ์ระดับ 2 ดาว ซ่ึงทางกลุ่มยงัมีข้อบกพร่องอีกหลายจุดท่ียงัไม่ตรงตามเกณฑ ์            
เป็นสินคา้ท่ีสามารถพฒันาสู่ระดบั 3 ดาว มีการประเมินศกัยภาพเป็นระยะ 
 9 กลุ่มตัวอย่างที ่9 คุณสุพาณ ี แก้วใจ   
 ผลติภัณฑ์เดินเส้นผเีส้ือตกแต่งบ้าน 
 จากการวิเคราะห์ในดา้นขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2549 กลุ่มผลิตภณัฑ์เดินเส้นผีเส้ือตกแต่งบา้น มีคะแนนรวมทั้งส้ิน 50  
คะแนน จดัอยู่ในผลิตภณัฑ์ระดบั 2 ดาว ซ่ึงทางกลุ่มยงัมีขอ้บกพร่องอีกหลายจุดท่ียงัไม่ตรงตาม
เกณฑเ์ป็นสินคา้ท่ีสามารถพฒันาสู่ระดบั 3 ดาว มีการประเมินศกัยภาพเป็นระยะ 
 10 กลุ่มตัวอย่างที ่10 คุณชานนท์   นันไชย 
 ผลติภัณฑ์เดินเส้นขันโตก 
 จากการวิเคราะห์ในดา้นขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2549 กลุ่มผลิตภณัฑ์เดินเส้นขนัโตก มีคะแนนรวมทั้งส้ิน 58  คะแนน 
จดัอยู่ในผลิตภณัฑ์ระดับ 2 ดาว ซ่ึงทางกลุ่มยงัมีข้อบกพร่องอีกหลายจุดท่ียงัไม่ตรงตามเกณฑ ์             

เป็นสินคา้ท่ีสามารถพฒันาสู่ระดบั 3 ดาว มีการประเมินศกัยภาพเป็นระยะ 
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  จากการวิเคราะห์ในดา้นขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย 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 านานของผลิตภณัฑ์ 
   ส่วน  ค หลกัเกณฑ์การพจิารณาด้านคุณภาพผลติภัณฑ์ 

 พบวา่กลุ่มผลิตภณัฑเ์ดินเส้นลวดลาย มีบางกลุ่มท่ีมีขอ้บกพร่องอีกหลายจุดท่ียงัไม่ตรง
ตามเกณฑ ์ดา้นส่วน  ก ดา้นผลิตภณัฑ ์ และความเขม้แขง็ของชุมชน หลกัๆ จะเป็น การพฒันาบรรจุ
ภณัฑ์ท่ีเป็นแบบดั่งเดิมไม่มีการพฒันา  หรือแม้แต่รูปแบบของบรรจุภณัฑ์ ขาดการจดัท าบญัชี
หรือไม่มีก็มีการจดัท าบญัชีอย่างง่าย ๆ ไม่เป็นระบบ ส่วน  ข ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด 
หลักๆ  จะเป็น ด้านการตลาด  ท่ีแหล่งจ าหน่ายหลักๆของสินค้า จะอยู่ในตลาดภายในจงัหวดั               
ส่วนน้อยจะอยู่ตลาดระหว่างจงัหวดั  และตลาดต่างประเทศ  ส่วน  ค หลักเกณฑ์การพิจารณา                 
ดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ์  ดา้นรูปแบบผลิตภณัฑ์  ส่วนใหญ่เป็นผลิตภณัฑ์มีรูปแบบ  และคุณลกัษณะ
ค่อนขา้งดี แต่ด้านคุณภาพผลิตภณัฑ์  จดัอยู่ในผลิตภณัฑ์มีคุณภาพค่อนขา้งดีเช่นกนั ด้านบรรจุ
ภณัฑ/์ฉลาก และตราสินคา้  ผลิตภณัฑมี์บรรจุภณัฑต์อ้งปรับปรุงอยา่งมาก 
 
การศึกษาแนวทางทีจ่ะพฒันาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้ยกระดับ  สู่การพัฒนาสินค้าท้องถิ่น  
ตามมาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชน  และท้องถิ่น 
 
                     ผลท่ีไดรั้บจากการศึกษาท่ีผา่นตลอดระยะเวลาการวจิยั  ท าใหไ้ดอ้งคค์วามรู้  ท่ีจะน ามา
พฒันาในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ  เป็นท่ีต้องการของท้องตลาด โดยอาศัย
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  ตั้งแต่  คนในชุมชน บุคลากรภายในองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ผูป้ระกอบการ นกัศึกษา  องคก์รภาครัฐ ภาคเอกชน  และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง  ไดร้ะดมความคิดเห็น 
ความร่วมมือของทุกฝ่าย เพื่อน ามาวเิคราะห์  และหาหนทางแกไ้ข   
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 จากผลการศึกษาความเป็นมาของการผลิตสินค้างานหัตกรรมของชุมชน พบว่า                   
มีการสืบทอดงานหัตถกรรมให้กับลูกหลาน และเครือญาติ   คนบ้านใกล้เรือนเคียง  ต่างพึ่งพิง              
อิงกนั ทุนทางโภคทรัพยเ์ป็นทุนท่ีสั่งสมมาดว้ยวฒันธรรมการท างานร่วมกนัเป็น  ทุนทางธรรมชาติ   
 ทุนทางธรรมชาติ  คือ ทรัพยากร ทุนทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน อนัเป็นผลผลิต    
ทางปัญญาท่ีสั่งสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  ซ่ึงจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นจงัหวดัท่ีมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน                 
สาขาต่างๆ  มากมาย  โดยเฉพาะ อ าเภอหางดง ซ่ึงถือวา่มีตน้ทุนท่ีพร้อมต่อปัจจยัในการผลิต ไดแ้ก่                  
ทุนทางสังคม คือผูค้นในชุมชนมีความสามารถ   ดา้นงานหตัถกรรมต่างๆ    
 ดา้นการผลิต การจดัจ าหน่าย  และการพฒันาสินคา้ เม่ือรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บ
จากการศึกษา ผู ้วิจ ัยได้น ามาวิ เคราะห์โดยยึดหลักเกณฑ์  การคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบล                          
หน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย ปี พ.ศ.2549 เพื่อเป็นการยกระดบัสินคา้  ให้มีคุณภาพมากข้ึน จนสามารถพฒันา
จุดบกพร่องต่างๆ  ท่ีขาดไปให้พฒันาเป็นไปตามเกณฑ์ตั้งไว ้ โดยการร่วมคิดร่วมท า แลกเปล่ียน
เรียนรู้อยา่งเป็นระบบ ดงัน้ี   
   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 
 ไดรั้บทราบขอ้มูล บริบทชุมชน บริบทคนจน ท่ีเป็นจริงแบบใกลต้วั  การตระหนกัรู้ถึง
ขอ้เท็จจริง  ปัญหา  ท าให้จูงใจท่ีจะคิดพฒันากลุ่มคน  ท่ีควรจะไดรั้บการพฒันาศกัยภาพภูมิปัญญา
ของชาวบ้าน  ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เกิดความเข้าใจในศักด์ิศรี  ความสามารถ                
และคิดร่วม  ท าร่วม  กับชาวบ้านในชุมชน  การร่วม  เวทีวิเคราะห์  ท าให้องค์กรปกครอง                      
ส่วนท้อง ถ่ิน  เ กิดความ เข้า ใจสภาพชุมชน และ เ ป็นแกนน า  ในการคิดแผนโครงการ                                    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  คาดว่าแผนการใช้งบประมาณน่าจะมีประสิทธิภาพสูง                        
การปรับทิศทาง  การท างานท่ีมุ่งสนองชนชั้นสูงท่ีมีอ านาจ และกลุ่มเครือญาติ  สู่การกระจาย
ประโยชน์สนองคนจน  ท่ีด้อยโอกาสหรือชาวบ้านส่วนใหญ่ในชุมชนมากข้ึน  ข้อสรุป                           
ของความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  กบัชาวบา้นทัว่ไปในชุมชน มีความสัมพนัธ์
ดี ข้ึน   ใกล้ ชิดกัน ข้ึน  ในแ ง่ของการคิดแผนงาน โครงการ  และการ เข้า ใจ รับ รู้ ซ่ึ งกัน                                    
และกัน   ด้านปัญหา ความต้องการของชุมชน  และขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน                               
ท  าใหไ้ดข้อ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 1.ได้เรียนรู้บริบทชุมชน และการประกอบอาชีพด้านงานหัตถกรรม  ของชุมชน              
ความยากจน  ศกัยภาพของชุมชน 
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 2.ไดร่้วมคิดร่วมท า ร่วมแกไ้ขปัญหา อุปสรรคระหวา่งการด าเนินงานไดป้ระสบการณ์
ในการประสานงาน ภาคปฏิบติัจริงในสนามจริง 
 3. ได้เข้าใจขั้ นตอนการปฏิบัติงานพัฒนา ด้วยกระบวนการวิจัย  เชิงปฏิบัติการ               
แบบมีส่วนร่วมท าใหรู้้จกัวธีิการปรับตวั ใหเ้ขา้กบับริบทของสังคมชุมชน และบริบทของกลุ่มอาชีพ
ของหน่วยงานภาคีต่างๆ  ผูน้ าชุมชน  และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 4.ไดเ้รียนรู้วธีิคิดของชาวบา้น 
 5.ได้ค้นพบว่าการจะรวมกลุ่มคนได้นั้ น ต้องมีบุคคลท่ี เป็นแกนน า ท่ีไว้ใจได ้              
และพึ่ งพาได้  มีอุดมการณ์  เสียสละ ดูแลทุกข์สุขของประชาชน เพื่อชุมชนท่ีมั่นคง เช่น                     
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   ผู ้น าชุมชน  ผู ้ใหญ่บ้าน  ครูท่ีเกษียณอายุราชการ เจ้าอาวาส                           
ท่ีชาวบา้นนบัถือ 
 6. ไดใ้ชง้านวจิยั เป็นจุดรวมของการปฏิบติัการพฒันาร่วมของชาวบา้น องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน   ภาคีต่างๆ  ทุกหน่วยงาน  และประชาคมทุกระดบัมีโอกาสร่วมรับผิดชอบ  การแกไ้ข
ปัญหาของชุมชนร่วมกนั 
 
กลุ่มผู้ประกอบการงานหัตถกรรม  
 
 เป็นกุญแจส าคญัท่ีจะไขเข้าสู่ประตูแห่งการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในวิถีชีวิตของชุมชน    
ซ่ึงหมายรวมถึง  ปัญหาการประกอบอาชีพ และปัญหาความตอ้งการในการประกอบอาชีพงาน
หัตถกรรม  ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ ด้านการออกแบบ ซ่ึงรูปแบบของผลิตภณัฑ ์          
เป็นหวัใจส าคญัของสินคา้ เพราะเป็นท่ีดึงดูด ความสนใจของผูซ้ื้อ หลงัจากคณะวิจยัไดจ้ดัการอบรม
ใหค้วามรู้ดา้นการออกแบบ ดว้ยวธีิการต่างๆ   
  การศึกษานอกสถานท่ียงัเป็นอีกหนทางหน่ึงท่ีจะสามารถ  เพิ่มพูนความรู้ดา้นการ
ออกแบบจากแหล่งเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์ตรง  ท าให้เขา้ใจวิธีการออกแบบมากข้ึน นอกจากนั้น
ยงัให้ความรู้ด้านการจดัการ  การตลาด ท าให้มีความมัน่ในในตนเองมากข้ึน  คิดลุกข้ึนสู้  มัน่ใจ              
จะปรับเปล่ียนพฒันาวิธีคิด  การแลกเปล่ียนเรียนรู้  วิธีปฏิบติั  รวมพลงั ไม่อยูน่ิ่งเฉย และมองเห็น
ภาพรวมของทิศทางท่ีจะแก้ไขปัญหาด้านการประกอบอาชีพให้มั่นคงยิ่งข้ึนได้ทราบ จุดแข็ง  
จุดอ่อน โอกาส ข้อจ ากัดของชุมชน ทราบศกัยภาพ ภูมิปัญญา  ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน                                  
ท่ีเป็นแนวทางให้เกิดโครงการพฒันาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมต่อไปโดยใช้กระบวนการคิดร่วม              
ท  าร่วม  สรุปบทเรียนร่วมกัน ในการแก้ไขด้านอาชีพผลิตภณัฑ์หัตถกรรม พฒันาคุณภาพชีวิต              
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ของตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน   และองค์ความรู้ในการบริหารจดัการเครือข่ายท่ีสร้างข้ึนมาใหม่  
เช่น การเพิ่มกลวธีิการผลิต   ความโปร่งใสตรวจสอบได ้ และการจดัระบบข่าวสารขอ้มูล  

อย่างไรก็ดี ผูป้ระกอบการควรให้ความร่วมมือกับทางกลุ่มในการจดัท ากิจกรรมต่างๆ               
เพื่อสร้างความสามคัคี และความเขม้แขง็  ใหส้ามารถพฒันาศกัยาภาพไดอ้ยา่งเป็นขั้นตอน 

 
หน่วยงานองค์กรอืน่ ๆ ทั้งภายใน และภายนอกชุมชน 
 
 ไดท้ราบสภาพปัญหาความตอ้งการ และขอ้มูลชุมชน  และกลุ่มผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์
หัตถกรรม  และยงัได้จดักิจกรรมโดยเฉพาะทางด้านการฝึกอบรม  การสาธิต  การแสดงสินค้า                 
ได้ลูกค้า   หรือประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีตรงกับกิจกรรมตามความถนัดของหน่วยงาน                             
และการปรับแผนโครงการหน่วยงานให้สอดคลอ้งกบัสภาพของชุมชน ประชากร และระยะเวลา 
ควรให้ค  าแนะน าอยา่งต่อเน่ือง ในดา้นการเงิน โดยให้การอบรมเร่ืองการท าบญัชีกลุ่ม และส่งเสริม
การตลาด  และประชาสัมพนัธ์สินคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 การเพิ่มบทบาทของการมีส่วนร่วมกันในชุมชน  สามารถสร้างเสริมเกิดวิถีทาง                
ในการพัฒนากลุ่มธุรกิจชุมชนร่วมกัน  ทั้ งในแง่มุมของการออกแบบ การผลิต การแปรรูป                         
การบรรจุภณัฑ์  และการตลาด ทั้งยงัสามารถเป็นฐานขอ้มูลเร่ืองราว  และท าให้เกิดความเช่ือถือแก่
หน่วยงานต่างๆ อันก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และย ัง่ยืนสร้างความเข้าใจเบ้ืองต้น                         
โดยคณะผูว้ิจยั  ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบร่วมกบักลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                  
ผูน้  าชุมชน  และภาคีต่างๆ ในเชิงนโยบาย  เชิงยทุธศาสตร์  และเชิงปฏิบติัการ   
  การพัฒนา  สินค้าท้องถ่ิน  สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชน และท้อง ถ่ินของ                        
กลุ่มธุรกิจชุมชนผูป้ระกอบการงานหตัถกรรมในคร้ังน้ีใช้หลกัเกณฑ์การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล                       
หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทยปี พ.ศ. 2549  ผูป้ระกอบการ 10 กลุ่มผลิตภณัฑ์  ท่ียงัต้องพฒันาหลายด้าน 
เพื่ อให้ สินค้า ท่ี มี คุณภาพเป็นท่ีต้องการของท้องตลาด และสามารถพัฒนา สู่มาตรฐาน                          
ผลิตภณัฑชุ์มชน  และทอ้งถ่ินในอนาคต อยา่งย ัง่ยนื   

 




