
 
 

บทที ่7 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

  
 จากการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ์  และศกัยภาพของธุรกิจชุมชน
กรณีศึกษา  ผลิตภณัฑก์รอบรูปไม ้ ตามโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” อ าเภอหางดง จงัหวดั
เชียงใหม่ การศึกษากลุ่มผูป้ระกอบการทั้ง 8 กลุ่มผลิตภณัฑ์ จากขอ้มูลท่ีไดใ้นเบ้ืองตน้ และขอ้มูล
จากการเปิดเวทีกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ได้ข้อสรุป และแนวทางการวิเคราะห์ท่ีจะเช่ือมโยง             
ไปสู่มาตรฐานสินคา้จากระดบัภูมิภาคสู่สากล จากการศึกษาผูป้ระกอบการทั้ง 8 กลุ่มผลิตภณัฑ ์
ดงักล่าวพอจะสรุปถึงแนวทางท่ีจะน าไปสู่การพฒันา ท่ีท าการศึกษาดงัน้ี 
 

1. เพื่อวเิคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน 
2. เพื่อวิเคราะห์ศกัยภาพการจดัการของธุรกิจชุมชน ดา้นการบริหารทรัพยากร คน เงิน 

งาน วสัดุอุปกรณ์ ในธุรกิจชุมชน 
3. เพื่อวเิคราะห์ศกัยภาพดา้นการผลิตการตลาด การวางแผนผลิต และการด าเนินธุรกิจ 
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 ในกรณีศึกษาผลิตภณัฑ์กรอบรูปไม ้มีกลุ่มผูป้ระกอบการ 8 กลุ่มผลิตภณัฑ์ ท่ีเขา้ร่วม
ในกรณีศึกษา  แสดงศกัยภาพท่ีพร้อมจะพฒันาไปสู่มาตรฐานในระดบัต่อไป  ดงัน้ี 
 
  1. กลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 คุณศิรินนัท ์    จนัทร์จาน 
   ผลิตภณัฑก์รอบรูปกระจก 
  2. กลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 คุณสมศรี    โปธิ 
   ผลิตภณัฑก์รอบรูปไมส้ัก 
  3. กลุ่มตวัอยา่งท่ี 3 คุณภีระพฒัน์  นนัทะวงศ ์
    ผลิตภณัฑก์รอบรูปไมส้ัก 
  4. กลุ่มตวัอยา่งท่ี 4 คุณกนก    ศรีมูล 
   ผลิตภณัฑก์รอบรูปไมอ้ดั 
  5. กลุ่มตวัอยา่งท่ี 5 คุณมา     สายกนัทา 
   ผลิตภณัฑห์ตัถกรรมไมพ้ื้นบา้น 

 6. กลุ่มตวัอยา่งท่ี 6 คุณอนนัต ์   ไชยยม 
  ผลิตภณัฑห์ตัถกรรมไมพ้ื้นบา้น 
  7. กลุ่มตวัอยา่งท่ี 7 คุณพวงเพชร    นนัทะ 
   ผลิตภณัฑก์รอบรูปไมส้ักอดั 
  8. กลุ่มตวัอยา่งท่ี 8 คุณทองดี    เขียวดี 
   ผลิตภณัฑก์รอบรูปไมส้ัก 
 
1. เพือ่วเิคราะห์การออกแบบผลติภัณฑ์ท้องถิ่น 
 
 การศึกษาความต้องการของชุมชนในด้านการพัฒนาสินค้าท้องถ่ิน สู่มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ชุมชน  และทอ้งถ่ิน อนัเป็นแนวทางท่ีจะจดัล าดบัความส าคญัปัญหาของสินคา้ทอ้งถ่ิน  
จากการศึกษาวิ เคราะห์แนวทาง  ในการพัฒนาสินค้าท้องถ่ินสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน                   
และทอ้งถ่ิน การลงพื้นท่ีการท าวิจยัดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ์  และศกัยภาพของธุรกิจชุมชน
ผลิตภณัฑ์ในเขตอ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่  ขอ้มูลด้านต่างๆท่ีได้จากกลุ่มผูป้ระกอบการทั้ง          
8 กลุ่มนั้น  ส่วนใหญ่แลว้จ าเป็นตอ้งมีการพฒันาอีกหลายดา้น เพื่อให้สินคา้มีคุณภาพเป็นท่ีตอ้งการ                         
ของท้องตลาด และสามารถพัฒนาสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถ่ินได้ในอนาคต                             
เป็นการศึกษาความต้องการของชุมชน ท่ีมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของแต่ละกลุ่ม                      
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ซ่ึงจะมีความตอ้งการท่ีคลา้ยกนั  และแตกต่างกนัไปในบางจุดซ่ึงผูว้ิจยั  และคณะประกอบไปดว้ย
ผูช่้วยนักวิจยั  นักวิจยัท้องถ่ิน และนักศึกษา ได้ท าการศึกษาความต้องการ ของชุมชน  โดยการ
สอบถาม สัมภาษณ์  และสังเกตหลายคร้ังจากการลงพื้นท่ี  ท าให้ได้ขอ้มูลต่างๆ ทางกลุ่มผูว้ิจยั                     
มีความต้องการจะศึกษา 3 ด้าน ได้แก่  การออกแบบผลิตภัณฑ์  การออกแบบบรรจุภัณฑ์                       
และคุณภาพของผลิตภณัฑ ์
 1.1 การออกแบบผลติภัณฑ์กรอบรูปไม้  
  การออกแบบผลิตภัณฑ์  กรณีศึกษา  ผลิตภัณฑ์กรอบรูปไม้  มีปัจจัยในการ
ออกแบบตามลกัษณะของไม ้หาก ไมมี้ขนาดเล็กจะถูกแปรรูปเป็นกรอบรูปจากเศษไม ้ โดยตดั
แบ่งเป็นช้ินๆ น ามาประกอบเป็นลวดลายจากเศษไม ้ ส่วนไมข้นาดใหญ่จะถูกแปรรูปเป็นกรอบไม้
ทั้งช้ินตามขนาดท่ีได้มา จะไม่ตดัแบ่ง หรือตดัออก เพราะเสียดายเน้ือไม ้จึงท าให้กรอบรูปไม่ได้
มาตรฐาน ตามท่ีควรจะเป็น  ซ่ึงผู ้ประกอบการซ้ือเศษไม้แบบเหมาเป็นคันรถส่วนใหญ่                 
เป็นรถกระบะผูป้ระกอบการเอง ในราคาตั้งแต่ 800-1000 กวา่บาท  ตามชนิดของไมจ้ะมีทั้งไมข้นาด
ใหญ่  และขนาดเล็กรวมกนั  ราคาไม ้ท่ีค่อนขา้งแพงจึงท าให้มีอุปสรรค ในด้านการออกแบบ               
การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ไม่มีการ พฒันารูปแบบเท่าท่ีควรในหลายปีท่ีผา่นมา อีกทั้งราคายงัไม่
เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์ เพราะการตดัราคากนัเองของผูป้ระกอบการ  การแกไ้ขปัญหาให้ตรงจุดควร
ออกแบบผลิตภณัฑ์ให้มีความแปลกใหม่  นอกจากการท ากรอบรูป  เน้นประโยชน์ ใช้สอยท่ีมี
มากกวา่เดิม โดยเฉพาะดา้นขนาด ความสวยงามความประณีตของงาน และคุณภาพโดยรวม ในราคา
ท่ีเหมาะสม  
 1.2 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับกรอบรูปไม้    
   บรรจุภัณฑ์ท่ีทางผู ้ประกอบการใช้นั้ น เป็นบรรจุภัณฑ์ท่ีมีเพียงการห่อ              
ดว้ยกระดาษ  และติดดว้ยเทปใส เพื่อป้องกนัการช ารุด และการกระแทก แลว้จึงน าใส่กล่องกระดาษ 
ลงัสีน ้าตาล  ส่งใหพ้อ่คา้คนกลางท่ีเป็นคนจ่ายงานให้หรือไม่ก็ท่ีลูกคา้สั่ง  นอกจากผูส้ั่งซ้ือ จะน าไป
จ าหน่าย  และท าบรรจุภณัฑ์เองโดยใช้ตราสินคา้ (Brand Name) ของบริษทั ไม่มีการท ามากเกิน
ความจ าเป็นเพราะหากท าบรรจุภณัฑเ์อง จ าเป็นจะตอ้งใชเ้งินลงทุน อีกทั้งผลิตภณัฑมี์ขนาดใหญ่ 
ถา้ลงทุนใชก้ระดาษอยา่งดีตอ้งเพิ่มราคาขาย  จะท าใหข้ายยาก 
                      1.3 คุณภาพของผลติภัณฑ์กรอบรูปไม้   
              ทางกลุ่มผู ้ประกอบการมีความต้องการท่ีจะรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ ์           
ตั้งแต่การ คดัเลือกไมท่ี้จะน ามาใช ้ รวมไปถึงการคดัเลือกไมท่ี้จะน ามาผนึกดา้นหลงัของกรอบรูป              
การเลือกใช้วสัดุอุปกรณ์ในการตกแต่งท่ีมีคุณภาพ  ตลอดจนขั้นตอนการผลิต  แต่ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด
คือ การจดัการท่ีดี และจะตอ้งข้ึนอยู่กับการลงทุนด้วยว่า มีเงินลงทุนหรือไม่ เพราะคุณภาพของ
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ผลิตภณัฑ์จะข้ึนอยู่กบัชนิดของไมด้ว้ย ซ่ึงไมส้ักมีคุณภาพดีแต่ราคาเหมาซ้ือแพงมาก หากซ้ือราคา
ถูก ไดจ้ะสามารถลดตน้ทุน  และแกปั้ญหาท่ีจะเกิดกบัผลิตภณัฑไ์ม่ไดคุ้ณภาพ และสามารถคงความ
ความประณีตสวยงาม ตามท่ีไดอ้อกแบบไว ้
 
2.เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพด้านการจัดการของธุรกิจชุมชน ด้านการบริหารทรัพยากรคน  เงิน งาน  
วสัดุอุปกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพ  
                             ผูป้ระกอบการทั้ง  8  กลุ่ม  จากการศึกษาเบ้ืองตน้พบวา่  ผลิตภณัฑ์จดัอยูใ่นกลุ่ม
ธุรกิจชุมชน   ท่ีมีการท าหัตถกรรม  ในครัวเรือนมากท่ีสุด  ส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการรายเดียว           
มีการท างานแบบคนเดียวท าทุกขั้นตอน  โดยมีพ่อคา้คนกลางเป็นผูด้  าเนินงานเองทั้งหมด  และยงั
เป็นผูก้ระจายงานใหแ้ก่ผูป้ระกอบการเป็นรายๆ ไปโดยใชว้ิธีการเหมางานให้ท า ตามความสามารถ
ของผูป้ระกอบการเอง   
 2.1 ด้านการจัดการของธุรกจิชุมชน  
  ดา้นการจดัการของกลุ่มธุรกิจชุมชนต่างๆ  จะเป็นแบบครอบครัวท่ีมีสภาพความ
เป็นอยูค่่อยขา้งเรียบง่าย  พออยูพ่อกินเหมือนชาวพื้นบา้นทัว่ไปตามชนบท  การจดัการในส่วนของ
ธุรกิจภายในชุมชน  ในอ าเภทหางดงมีการจัดตั้ ง  และรวมกลุ่มผูป้ระกอบการประเภทต่างๆ                 
ไวจ้ดัตั้ ง  เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมขนาดใหญ่  จนเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีรู้จกักันในช่ือ  บ้านถวาย            
ซ่ึงเป็นแหล่งรวมหัตถกรรมต่างๆ ไวม้ากมาย  ในแต่ละกลุ่มธุรกิจมีการจดัการท่ีแตกต่างกันไป           
จากการท่ีผูว้ิจ ัยได้ลงพื้นท่ีในขอบเขตการศึกษา  พบว่ากลุ่มผูป้ระกอบการมีการจัดการธุรกิจ          
ของตนเองได้ดีในระดับหน่ึง  ซ่ึงเป็นผลมาจากการลองผิดลองถูกจนเกิดเป็นประสบการณ์                      
จึงมีความสามารถในการตดัสินใจค่อนได้ดี  อย่างเช่นการจดัการด้านการผลิตซ่ึงผูป้ระกอบการ   
ต่างมีการท างานอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน  การจดัการดา้นการเลือกซ้ือวตัถุดิบก็เช่นกนั  ผูป้ระกอบการ             
ใชค้วามสามารถ และประสบการณ์ท่ีท างานมานานสามารถเลือกซ้ือ  เลือกใชว้ตัถุดิบไดค้่อนขา้งดี      
แต่อาจพบปัญหาในดา้นการจดัการดา้นการเงินจึงท าให้ไม่สามารถมีโอกาส  หรือทางเลือกในการ
เลือกซ้ือวตัถุดิบมากนกั   
 2.2 ด้านการบริหารทรัพยากรคน 
  ดา้นการบริหารทรัพยากรคนของกลุ่มธุรกิจชุมชนต่างๆ  ภายในอ าเภอหางดง  
ในดา้นหน่วยงานทางราชการมีการจดัประชุมงานการต่างๆ ท่ีจะมีการจดัข้ึนโดยการประกาศเสียง
ตามสาย  เพื่อให้คนในชุมชนไดรั้บรู้  และมารวมตวักนัเพื่อประชุมรับรู้ประกาศต่างๆ แต่ในดา้น 
ของกลุ่มธุรกิจชุมชนแล้ว  ผูป้ระกอบการท่ีเป็นรายใหญ่ หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีการบริหาร          
กลุ่มคน  หรือลูกจา้งภายในปกครองดว้ยการสอนงาน  เพื่อให้สามารถท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย
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ให้ส าเร็จ  บา้งก็ให้ทดลองงานหลายๆ  ประเภทก่อน  จึงจะจ่ายงานให้ตามความถนดั   แต่โดยรวม
แล้วผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาด ปานกลางจนถึงขนาดเล็ก  ผลิตภณัฑ์ท่ีท าได้จะถูก
ส่งไปให้แก่ผูป้ระกอบการท่ีเป็นรายใหญ่  มีการท างานแบบเป็นทอดๆ อย่างกลุ่มน้ีรับแกะ  กลุ่มน้ี
รับท าสี   เป็นตน้  จึงมีการท างานกนัเองภายในครอบครัว  ส่วนใหญ่การบริหารจึงเป็นการบริหาร
สอนงานกันเองภายในครอบครัวอย่างเช่น   พ่อสอนแม่  แม่สอนลูก  และพี่สอนน้อง  เป็นต้น  
เพื่อท่ีจะสามารถเพิ่มผลิตภณัฑ์ให้ไดจ้  านวนมากพอ  ท่ีจะสามารถเล้ียงคนในครอบครัวไดทุ้กคน 
เป็นลกัษณะอุตสาหกรรมในครอบครัว 
 2.3 ด้านบริหารจัดการด้านการเงิน  
  จากท่ีผูว้ิจยัได้ให้ผูป้ระกอบการท าการวิเคราะห์ SWOT Analysis พบว่า
จุดอ่อนของกลุ่ม (Weaknesses) ตอ้งลงทุนซ้ืออุปกรณ์มากมาย ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการจดัหาซ้ือ
ไมดี้ๆท่ีตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงสรุปไดว้า่ผูป้ระกอบการทั้ง 8 กลุ่ม ต่างประสบปัญหาทาง
การเงินท าใหเ้สียโอกาส ในการเลือกซ้ือวสัดุบา้ง ราคาวสัดุ และอุปกรณ์ข้ึนราคาบา้ง รวมไปถึงการ 
ท่ีผูป้ระกอบการไม่มีการท าบญัชีอยา่งเป็นระบบ   หรือถา้มีก็จะเป็นแบบจดัท าบญัชีอยา่งง่ายๆ  
  ในส่วนท่ีผูป้ระกอบการท่ีจ าเป็นจะตอ้งกูเ้งินเพื่อการด าเนินการธุรกิจต่อไป
ทางผูว้ิจยั ไดเ้ชิญวิทยากรจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมาให้ความรู้ดา้นแหล่งเงินทุน  ซ่ึงวิทยากร
กล่าวว่า แหล่งเงินทุน  เป็นส่ิงท่ีส าคญัมากส าหรับการด าเนินธุรกิจ  ซ่ึงปัจจุบันแหล่งเงินทุน              
ท่ีสามารถให้บริการได้มีอยู่หลายแห่ง  แต่การจะไดเ้งินลงทุนจากแหล่งเงินทุนนั้น  จะตอ้งมีการ
พิจารณาตามความเหมาะสม เช่น ความสามารถในการรับความเส่ียงของผูกู้ ้ และตน้ทุนในการจดัหา  
เป็นตน้ 
                                        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 
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              1)  กรณีใชบุ้คคลค ้าประกนั  ไม่เกิน 100,000 บาท 
              2)  กรณีใช้หลักทรัพย์ค  ้ าประกัน เกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน    

100 ล้านบาท  อัตราดอกเบ้ียนั้นจะข้ึนอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร  และหลักทรัพย์ท่ีใช ้               
ค  ้าประกนั โดยอตัราดอกเบ้ีย กรณีสินเช่ือเพื่อธุรกิจ  โดยประมาณ 5%-8%   
 แต่อยา่งไรก็ตามรัฐควรช่วยเหลือ  และสนบัสนุนให้เกิดการเรียนรู้ให้มากข้ึน
เพื่อท่ีจะสามารถพฒันาจากกลุ่มธุรกิจชุมชน  ให้เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในรูปแบบผูป้ระกอบการ 
(SMEs) สร้างเสริมอ านาจในการต่อรอง และศกัยภาพในดา้นการจดัการเพิ่มข้ึน (คู่มือก่อตั้งธุรกิจ
ของศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1: หนา้ 69-72) 
 2.4 ด้านการท างาน  และทีม่าของวสัดุอุปกรณ์   
                                    การท างานของผูป้ระกอบการต่างๆ ตามท่ีผูว้ิจยัได้ลงไปในพื้นท่ี  อ าเภอ           
หางดง   พบวา่รูปแบบการท างานไม่ต่างกนัมากมาย  เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการรายเดียว     
มีพ่อค้าคนกลางเป็นผูท่ี้กระจายงาน   หรือไม่ก็รับท าตามใบสั่งซ้ือของลูกค้า  ผูป้ระกอบการ                
ทั้ง  8  กลุ่มผลิตภณัฑ์ให้ความส าคญักบัเน้ือไมเ้ป็นส่วนใหญ่   เพราะไมช้นิดอ่ืนเน้ือแข็งไปบา้ง           
ยุย่บา้ง แตกง่าย  ต่างจากไมส้ักจะท าง่ายกวา่ ไมส้ักมีคุณสมบติัพิเศษท่ีแขง็แรง เน้ือไมล้ะเอียด สีสวย 
พื้นผิว (texture) ดี ปลวก มอด ไม่กิน ท าให้ง่าย ต่อการผลิต และการดูแลรักษา  คุณทองดี   เขียวดี  
ผูป้ระกอบการ  กลุ่มท่ี 8 กลุ่มกรอบรูปไมส้ัก เป็นผูป้ระกอบการอีกท่านหน่ึงท่ีให้ความสนใจไมส้ัก
เป็นพิเศษ  เพราะคุณสมบติัท่ีพิเศษของไมส้ักท่ีมีความแข็งแรง จึงสามารถกลึง เจาะรู ไดง่้ายสะดวก
ในการท างาน  การผึ่ง  และอบไม ้หรือกรรมวิธีในการท าให้ความช้ืนให้น ้ าระเหยออกจากเน้ือไม ้            
ท่ีสดหรือมีความช้ืนมากเกินพอ โดยเหลือปริมาณความช้ืนอยู่ในเน้ือไมไ้ดส่้วนสมเหมาะสมกบั
บรรยากาศท่ีอยู่โดยรอบไม ้คุณสมศรี  โปธิ  ผูป้ระกอบการกลุ่มท่ี 2 กลุ่มกรอบรูปไมส้ัก  กล่าวว่า 
ส าหรับผลิตภัณฑ์กรอบรูปไม้สัก  แต่ เ ดิม เ ป็นการผลิตแบบตามขนาดของไม้  การผึ่ ง                      
และอบไมเ้ป็นวิธีการขั้นแรกของการน าไมม้าใช้ประโยชน์  แต่ท่ีส าคญัท่ีสุดคือ  เน่ืองจากไมส้ัก            
มีราคาแพง  และยงัหายากไม่นิยมตดัทิ้งเพราะเสียดายไมใ้นส่วนท่ีตอ้งตดัทิ้งไป  ขนาดกรอบรูป         
จึงไม่แน่นอน ท าให้ผลิตภณัฑ์ท่ีได ้ ไม่มีมาตรฐานท่ีบ่งบอกไดช้ัดเจนว่า ขนาดเท่าไหร่  ต่อราคา
เท่าไหร่  ซ่ึงปัญหากรอบรูปไม่ไดม้าตรฐาน  จดัว่าเป็นปัญหาใหญ่ ท่ีทั้ง 8 กลุ่มผลิตภณัฑ์กรอบรูป
ไมเ้ป็นกนั ประสบปัญหาอยูใ่นขณะน้ี  
  วตัถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆ วสัดุหลกัๆ ท่ีส าคญั จะไดม้าจากพ่อคา้คนกลางเป็นคน
ประสาน  และจดัหาให้ในกรณีท่ีผูป้ระกอบการเป็นผูผ้ลิตขาประจ าบา้ง  แต่ในกรณีท่ีไม่ใช่ผูผ้ลิต          
ขาประจ าจะตอ้งลงทุนจดัหาวสัดุเอง  บางผูป้ระกอบการมีการใช้ประโยชน์จากเศษไมท่ี้เหลือใช ้ 
น ามาประยุกต์   ใช้ประกอบเป็นตวักรอบรูปบ้างน ามาใช้ในการตกแต่งบ้าง  ส่วนอุปกรณ์อ่ืนๆ              
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ท่ีส าคญั  ซ้ือจากร้านคา้ทัว่ไป ในด้านอุปกรณ์น้ีจ าเป็นตอ้งลงทุนเองหมดทุกอย่าง  ไม่ได้รับทุน          
ส่วนน้ีจากผูว้่าจ้างหรือพ่อค้าคนกลาง เช่นกลุ่มของคุณอนันต์  ไชยยม ผูป้ระกอบการกลุ่มท่ี 6                
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไม้พื้นบ้าน มีการน าเอาเศษไม้มาท าเป็นกรอบรูป ในการท ากรอบรูป                       
จากเศษไม้   จดัว่าเป็นงานท่ีต้องใช้ความสามารถทางด้านศิลปะ ท่ีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์            
ตอ้งเป็น คนละเอียดมีความตั้งใจสูง จึงจะสามารท าผลงานได ้ถึงขั้นวางจ าหน่ายทัว่ไปในทอ้งตลาด  
เพราะตอ้งมีการออกแบบการจดัวางเศษไม ้ท่ีมีรูปแบบ ลวดลาย และสีของเน้ือไมท่ี้แตกต่างกนั             
ให้สามารถประกอบเป็นกรอบรูป นอกจากนั้ นยงัต้องมีความมั่นคงแข็งแรงต่อการใช้งาน                                            
มีองคป์ระกอบของความสวยงาม  และประโยชน์ใชส้อยควบคู่กนัอีกดว้ย 
  ลักษณะรูปแบบกรอบรูปไม้ จะเป็นการใช้ไม้สักหรือเศษไม้  เพื่อน ามา                         
ใช้ประโยชน์เป็นการเพิ่มมูลค่าถือเป็นส่ิงส าคญั  ในยุคท่ีไมห้ายากกว่าจะไดแ้ต่ละช้ิน ตอ้งอาศยั
ความมานะอดทน  ความละเอียดในการต่อลาย การเข้ามุม  เพื่อให้ได้ผลงาน ท่ีสวยงาม                        
และเป็นท่ีตอ้งการของทอ้งตลาด 

 
3. เพือ่วเิคราะห์ศักยภาพด้านการผลติ  การตลาด  การวางแผนผลติ  และการด าเนินธุรกจิ  
 
 ในดา้นการผลิต  การตลาด การวางแผนผลิต และการด าเนินธุรกิจ อาศยักระบวนการ  
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  ตั้งแต่คนในชุมชน บุคลากรในองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ผูป้ระกอบการ 
นักศึกษา องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน  และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ร่วมกนัพฒันาศกัยภาพให้พร้อม               
ในทุกๆ ดา้นรวมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3.1 ด้านการผลติ  
    ด้านการผลิตส่วนใหญ่จะผลิตตามใบสั่งซ้ือ  เพราะผูป้ระกอบการรายเดียว           
มีการผลิตเพื่อการจดัจ าหน่ายเองบ้าง  และเป็นการผลิตเพื่อส่งต่อไปยงัผูป้ระกอบการรายใหญ่           
ท่ีเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  และพ่อคา้คนกลาง  เวลาในการผลิตจะมากหรือน้อยจะข้ึนอยู่กบัปัจจยั
ไดแ้ก่ ช่วงเทศกาลต่างๆ ช่วงงานแสดงสินคา้  และช่วงท่ีเศรษฐกิจดี  จะเป็นช่วงเวลาท่ีมีการเร่งผลิต
สินค้า หรือท างานทั้ งวนัทั้ งคืน  เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เพียงพอต่อความต้องการ แต่หากในช่วง
เศรษฐกิจขาลง  การผลิตจะนอ้ยลงตา 
                       3.2 ด้านการตลาด 
    ด้านการตลาดของกลุ่มธุรกิจชุมชนภายในอ าเภอหางดง  จัดอยู่ในระดับ
ค่อนข้างดีมาก ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แล้วผูป้ระกอบการไม่ได้ผลิตเพื่อจัดจ าหน่ายเองโดยตรง                  
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แต่เป็นการผลิตเพื่อส่ง เพียงอยา่งเดียว  อาจขายเองหากมีโอกาส รายไดส่้วนใหญ่คิดเป็นรายช้ินงาน
บา้ง  เหมารวมคร้ังละ 40-60 ช้ินต่อคร้ังบา้ง  ตามความสามารถ 
 3.3 ด้านการวางแผนผลติ  
  การวางแผนการผลิต  ส าหรับผูป้ระกอบการมีการวางแผน ซ่ึงเป็นแผน              
ในระยะสั้น  เป็นแผนการผลิตวนัต่อวนั เม่ือมีการเหมาสั่งซ้ือเขา้มา ก็จะมีการก าหนดงานกนัทนัที 
และแจกจ่ายงานให้แก่ผูช่้วย  และคนภายในกลุ่ม หากมีมาก โดยส่วนใหญ่แล้วผูผ้ลิตจะเป็น
ผูป้ระกอบการเพียงรายเดียว  ในการวางแผนงานจึงท าไดย้าก ผูป้ระกอบการบางรายแกไ้ขปัญหา
ดว้ยการเพิ่มระยะเวลาการท างานใหย้าวนานข้ึน  เพื่อใหผ้ลิตภณัฑเ์พียงพอต่อความตอ้งการ  
 3.4 ด้านการด าเนินธุรกจิ  
   การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างไม่มีแบบแผน ในแต่ละวนัผูป้ระกอบการมีเพียง
ความคิดท่ีจะเพิ่มผลผลิตให้มากข้ึนเท่านั้ น  เพื่อให้มีรายได้เพิ่ม ข้ึนตามผลผลิตท่ีผลิตได ้                     
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้ ซ่ึงในส่วนน้ีผูป้ระกอบการไม่สามารถเพิ่มผลิตเพื่อการด าเนินธุรกิจ            
ไดม้ากท่ีควร เน่ืองจากโอกาสนอ้ย  การแข่งขนัสูง บวกกบัปัญหาการตดัราคากนัเอง  เป็นการด าเนิน
ธุรกิจท่ียงัขาดระเบียบการจดัการ  และการบริหาร    
 
การวเิคราะห์หลกัเกณฑ์การคัดสรรปี พ.ศ. 2549 
 

  การคดัสรรผลิตภณัฑ ์ เพื่อคดัสรรสุดยอด หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2549 
(OTOP Product Champion) ซ่ึงด าเนินงานโดยคณะกรรมการการด าเนินการคดัสรรสุดยอด               
หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ในระดบัประเทศ เป็นผูพ้ิจารณา ให้คะแนนผลิตภณัฑ์ประเภทต่างๆ 
ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ นั้ นๆ จากการเปรียบเทียบข้อมูล และจากการเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ ์                 
การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ โดยมีผูป้ระกอบการทั้ง 8 กลุ่มเขา้ร่วม ซ่ึงแต่ละกลุ่ม
สรุปเกณฑไ์ดด้งัน้ี 
 
                       1. กลุ่มตัวอย่างที ่1 คุณศิรินันท์    จันทร์จาน 
      ผลติภัณฑ์กรอบรูปกระจก 
            จากการวิเคราะห์ในด้านข้อมูลตามหลกัเกณฑ์การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล            
หน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย ปี พ.ศ. 2549 กลุ่มผลิตภณัฑ์กรอบรูปกระจก มีคะแนนรวมทั้งส้ิน   52  คะแนน 
จดัอยู่ในผลิตภณัฑ์ระดับ 2 ดาว ซ่ึงทางกลุ่มยงัมีข้อบกพร่องอีกหลายจุดท่ียงัไม่ตรงตามเกณฑ ์     
เป็นสินคา้ท่ีสามารถพฒันาสู่ระดบั 3 ดาว มีการประเมินศกัยภาพเป็นระยะ 
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  2. กลุ่มตัวอย่างที ่2 คุณสมศรี   โปธิ 
       ผลติภัณฑ์กรอบรูปไม้สัก 
             จากการวิเคราะห์ในด้านขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล            
หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2549 กลุ่มผลิตภณัฑ์กรอบรูปไมส้ัก มีคะแนนรวมทั้งส้ิน   58   คะแนน 
จดัอยู่ในผลิตภณัฑ์ระดับ 2 ดาว ซ่ึงทางกลุ่มยงัมีข้อบกพร่องอีกหลายจุดท่ียงัไม่ตรงตามเกณฑ ์    
เป็นสินคา้ท่ีสามารถพฒันาสู่ระดบั 3 ดาว มีการประเมินศกัยภาพเป็นระยะ 
                      3. กลุ่มตัวอย่างที ่3 คุณภีระพฒัน์   นันทะวงศ์ 
       ผลติภัณฑ์กรอบรูปไม้สัก 
             จากการวิเคราะห์ในด้านขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล                 
หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2549 กลุ่มผลิตภณัฑ์กรอบรูปไมส้ัก มีคะแนนรวมทั้งส้ิน   52  คะแนน 
จดัอยู่ในผลิตภณัฑ์ระดับ 2 ดาว ซ่ึงทางกลุ่มยงัมีข้อบกพร่องอีกหลายจุดท่ียงัไม่ตรงตามเกณฑ ์    
เป็นสินคา้ท่ีสามารถพฒันาสู่ระดบั 3 ดาว มีการประเมินศกัยภาพเป็นระยะ 
   4. กลุ่มตัวอย่างที ่4 คุณกนก   ศรีมูล 

             ผลติภัณฑ์กลุ่มกรอบรูปไม้อดั 
              จากการวิเคราะห์ในดา้นขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล            
หน่ึงผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2549 กลุ่ม ผลิตภัณฑ์กลุ่มกรอบรูปไม้อัด มีคะแนนรวมทั้ งส้ิน              
47  คะแนน จดัอยู่ในผลิตภณัฑ์ระดบั 1 ดาว ซ่ึงทางกลุ่มยงัมีขอ้บกพร่องอีกหลายจุดท่ียงัไม่ตรง  
ตามเกณฑ์เป็นสินคา้ท่ีไม่สามารถพฒันาสู่ระดบั 2 ดาวได ้เน่ืองจากมีจุดอ่อนมาก และยากต่อการ
พฒันา 
   5. กลุ่มตัวอย่างที ่5 คุณมา   สายกนัทา 
        ผลติภัณฑ์หัตถกรรมไม้พืน้บ้าน 
               จากการวิเคราะห์ในด้านขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล            
หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2549 กลุ่มผลิตภณัฑ์กรอบรูปไมส้ัก มีคะแนนรวมทั้งส้ิน 54  คะแนน  
จดัอยู่ในผลิตภณัฑ์ระดับ 2 ดาว ซ่ึงทางกลุ่มยงัมีข้อบกพร่องอีกหลายจุดท่ียงัไม่ตรงตามเกณฑ ์     
เป็นสินคา้ท่ีสามารถพฒันาสู่ระดบั 3 ดาว มีการประเมินศกัยภาพเป็นระยะ 

 6. กลุ่มตัวอย่างที ่6 คุณอนันต์   ไชยยม 
      ผลติภัณฑ์หัตถกรรมไม้พืน้บ้าน 
           จากการวิเคราะห์ในด้านข้อมูลตามหลักเกณฑ์การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล            
หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2549 กลุ่มผลิตภณัฑ์กรอบรูปเศษไม้ มีคะแนนรวมทั้งส้ิน 66  คะแนน 
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จดัอยู่ในผลิตภณัฑ์ระดับ 2 ดาว ซ่ึงทางกลุ่มยงัมีข้อบกพร่องอีกหลายจุดท่ียงัไม่ตรงตามเกณฑ ์     
เป็นสินคา้ท่ีสามารถพฒันาสู่ระดบั 3 ดาว มีการประเมินศกัยภาพเป็นระยะ 
   7. กลุ่มตัวอย่างที ่7 คุณพวงเพชร   นันทะ 
       ผลติภัณฑ์กรอบรูปไม้สักอดั            
  จากการวิเคราะห์ในด้านข้อมูลตามหลักเกณฑ์การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล            
หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2549 กลุ่มผลิตภณัฑ์กรอบรูปไม้ มีคะแนนรวมทั้งส้ิน   59  คะแนน      
จดัอยู่ในผลิตภณัฑ์ระดับ 2 ดาว ซ่ึงทางกลุ่มยงัมีข้อบกพร่องอีกหลายจุดท่ียงัไม่ตรงตามเกณฑ ์    
เป็นสินคา้ท่ีสามารถพฒันาสู่ระดบั 3 ดาว มีการประเมินศกัยภาพเป็นระยะ 
   8. กลุ่มตัวอย่างที ่8 คุณทองดี   เขียวดี 
        ผลติภัณฑ์กรอบรูปไม้สัก 
             จากการวิเคราะห์ในด้านขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล             
หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2549 กลุ่มผลิตภณัฑ์กรอบรูปไมส้ัก มีคะแนนรวมทั้งส้ิน   49  คะแนน 
จดัอยู่ในผลิตภณัฑ์ระดับ 1 ดาว ซ่ึงทางกลุ่มยงัมีข้อบกพร่องอีกหลายจุดท่ียงัไม่ตรงตามเกณฑ ์      

เป็นสินคา้ท่ีไม่สามารถพฒันาสู่ระดบั 2 ดาวได ้เน่ืองจากมีจุดอ่อนมาก  และยากต่อการพฒันา 
             จากการวิเคราะห์ในด้านขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล            
หน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย ปี พ.ศ. 2549   
 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 

        กลุ่มผลิตภณัฑก์รอบรูปไม ้ มีขอ้บกพร่องหลายจุดท่ียงัไม่ตรงตามเกณฑ์  ดา้นส่วน  
ก ด้านผลิตภณัฑ์และความเขม้แข็งของชุมชน  หลกัๆ จะเป็นการพฒันาบรรจุภณัฑ์  ท่ีเป็นแบบ
ดั้งเดิมไม่มีการพฒันา  หรือแมแ้ต่รูปแบบของบรรจุภณัฑ์ ขาดการจดัท าบญัชีหรือไม่  ส่วนใหญ่             
มีการจดัท าบญัชีอย่างง่าย ๆ ไม่เป็นระบบ ส่วน  ข  ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด หลักๆ               
จะเป็น ด้านการตลาด  ท่ีแหล่งจ าหน่ายหลกัๆของสินคา้ จะอยู่ในตลาดภายในจงัหวดั  ส่วนน้อย         
จะอยู่ตลาดระหว่างจงัหวดั  ส่วน  ค  หลกัเกณฑ์การพิจารณาดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ์  ดา้นรูปแบบ
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ผลิตภัณฑ์  ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์มีรูปแบบ  และคุณลักษณะค่อนข้างดี  และด้านคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์จดัอยู่ในผลิตภณัฑ์มีคุณภาพค่อนข้างดีเช่นกัน ด้านบรรจุภณัฑ์/ฉลาก และตราสินค้า  
ผลิตภณัฑ ์มีบรรจุภณัฑต์อ้งปรับปรุงอยา่งมาก 
         สรุปการวิเคราะห์หลกัเกณฑ์ในการคดัสรรสุดยอด ของสินคา้ระดบั หน่ึงต าบล    
หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย  ปี พ.ศ. 2549  ของกลุ่มธุรกิจชุมชนทั้ง 8 กลุ่ม  ในการวิเคราะห์ ทั้ง 8 กลุ่ม        
จะมีลกัษณะการวิเคราะห์ท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั โดยอาศยัการวิเคราะห์จากเกณฑ์การให้ค่าคะแนน  
ผลิตภณัฑท่ี์ส่งเขา้คดัสรรในระดบัประเทศ โดยมีคณะกรรมการด าเนินการคดัสรร ตามกลุ่มประเภท
ผลิตภณัฑ์   เป็นผูพ้ิจารณาให้ค่าคะแนนผลิตภัณฑ์ โดยมีองค์ประกอบ  และเกณฑ์การคดัสรร               
ในแต่ละประเภทประกอบดว้ย 3 ส่วน  ดงัท่ีกล่าวไวใ้นบทท่ี 5 และบทท่ี 6 ซ่ึงผลสรุปท่ีไดว้ิเคราะห์     
ไปแลว้  จะมีขอ้บกพร่องท่ีคลา้ยคลึงกนัตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
 
การศึกษาเพือ่หาแนวทางทีจ่ะพฒันาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน  ให้ยกระดับ  สู่การพัฒนาสินค้า
ท้องถิ่น  ตามมาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชน  และท้องถิ่น 
 
 การศึกษาเพื่อหาแนวทางท่ีจะพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้ยกระดับ               
เพื่อพัฒนากลุ่มธุรกิจชุมชน  กับการพัฒนาสินค้าท้องถ่ินให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน                   
และทอ้งถ่ิน  โดยการน าแนวการวิเคราะห์จากโครงการวิจยัเร่ือง “โครงการวิจยั และพฒันาสินคา้
ท้อง ถ่ิน สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้อง ถ่ิน ของต าบลบ้านแหวน อ า เภอหางดง                        
จงัหวดัเชียงใหม่” (อญัชลี โสมดี, 2549) เป็นการขยายพื้นท่ีการศึกษา จดัล าดบัความส าคญัปัญหา
ของสินคา้ทอ้งถ่ิน ศึกษาสถานท่ีผลิตท่ีมา ของวตัถุดิบ รูปแบบ ขั้นตอนการท างาน วสัดุ อุปกรณ์                        
และขั้นตอนการท างานหตัถกรรม   ท่ีท าการศึกษาแนวทางพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑชุ์มชน   
               1.   ผลการศึกษา  
                           ผลการศึกษาท่ีผา่นมาท าใหไ้ดอ้งคค์วามรู้  ท่ีจะน ามาพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์
ให้มีคุณภาพ  เป็นท่ีต้องการของท้องตลาด โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย                     
ระดมความคิดเห็น ความร่วมมือของทุกฝ่าย จากการเรียนรู้ และท างานร่วมกนั ซ่ึงสรุปไดด้งัต่อไปน้ี  
                                 1.1 ด้านสภาพปัญหา ความต้องการ ความเป็นมาของการผลิตสินค้า             
ง านหัตก รรมของ ชุมชนโดยกา ร สืบทอดง า นหัตถกรรมให้ กับ ลู กหลาน เ ค รื อญา ติ                          
และคนบา้นใกลเ้รือนเคียง เห็นการท างานหตัถกรรมร่วมกนัซ่ึง เป็นวฒันธรรมการท างานของชุมชน   
        1.2   การทดลองปฏิบติัการออกแบบเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์  ผูว้ิจยั และนกัศึกษา
สาขาวิชาศิลปกรรม  ไดท้  าการศึกษาวิเคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ์ของชุมชน ทั้งยงัไดร่้วมกนั           
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ท าการพฒันาผลิตภณัฑ์  โดยผูว้ิจยัซ่ึงเป็นผูส้อนด้านการออกแบบอยู่แล้ว  ได้ควบคุมดูแลเร่ือง             
การออกแบบ  และจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ให้กบันกัศึกษาสาขาวิชา ชั้นปีท่ี 2 ท าการออกแบบตกแต่ง
ผลิตภณัฑก์รอบรูปไม ้
 1.3  ไดอ้งคค์วามรู้  กลวิธีในการผลิต  การจดัจ าหน่าย  และการพฒันาสินคา้        
เม่ือรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากการศึกษา ผูว้ิจยัไดน้ ามาวิเคราะห์โดยยึดหลกัเกณฑ์ การคดัสรร
สุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2549  เพื่อให้ผู ้ประกอบการสามารถพัฒนา
จุดบกพร่องต่างๆ  ท่ีตั้งไวต้ามเกณฑ ์ และมีโอกาสเขา้ร่วม การแข่งขนัต่อไปในอนาคต 
          1.4  การแลกเปล่ียนการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ  ท าให้เกิดแนวทางในการพฒันา
เศรษฐกิจของชุมชน  เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ในระดับหน่ึง  และเม่ือมีการศึกษา                             
ในระดบัต่อไป  อยา่งเป็นขั้นเป็นตอนแลว้ละก็  จะสามารถน าไปสู่แนวทางการพฒันาไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 
             2.  ผลจากกระบวนการท างานวจัิย  
       จากการศึกษาท่ีผ่านมาท าให้ได้องค์ความรู้  ท่ีจะน ามาพัฒนาการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ให้มีคุณภาพ  เป็นท่ีตอ้งการของทอ้งตลาด โดยอาศยักระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  
ไดร้ะดมความคิดเห็น ความร่วมมือของทุกฝ่าย จากการเรียนรู้  และท างานร่วมกนั  ท าให้เขา้ใจถึง
ความตอ้งการ ปัญหา คน้พบอุปสรรค เพื่อน ามาวิเคราะห์  และหาหนทางแกไ้ขจนไดข้อ้มูลต่างๆ
สรุปไดด้งัต่อไปน้ี  
                             3.1  สรุปผลโครงการวิจัย ได้ใช้วิธีการสร้างความเข้าใจเบ้ืองต้น ตามความ            
สมัครใจร่วมคิดโดยคณะผู้วิจัย  ซ่ึง เป็นผู ้รับผิดชอบร่วมกับกลุ่มเป้าหมายในกรณีศึกษา                           
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผูน้ าชุมชน  และภาคีต่างๆ โดยการเรียนรู้จากท่ีได้ปฏิบัติ
ร่วมกนั แล้วน ามาประมวลผล และวิเคราะห์ผลขอ้มูล  ปัญหา สาเหตุท่ีแทจ้ริงด้านธุรกิจชุมชน                  
และปัญหาอ่ืนๆ ของตนเอง  ครอบครัว และชุมชนได้แนวคิด  ทศันคติ และวิธีปฏิบติั โดยเฉพาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และกลุ่มเป้าหมายได้เกิดข้ึน ซ่ึงคาดว่า จะท าให้เกิดผลกระทบ                   
ในเชิงกระบวนการพฒันาร่วมกนัต่อไปอยา่งย ัง่ยนื ในพื้นท่ีเป้าหมาย  
       3.2   ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา  จากการศึกษาข้อมูลได้แก่ข้อเสนอแนะ  
ดงัต่อไปน้ี                
                                          3.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ควรจะรวมกลุ่มเพื่ออนุรักษ์หัตถกรรม
กรอบรูปไม ้โดยการจดังานข้ึน ภายในหมู่บา้นหรือในสถานท่ีตามหน่วยงานราชการใกลห้มู่บา้น               
มีการส่งเสริมพฒันาทกัษะฝีมือการท าผลิตภณัฑ์ โดยการแข่งขนักนัภายในหมู่บ้าน และภายใน
สถานประกอบการดว้ย  ควรมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีคุณภาพ เป็นท่ีเช่ือถือของลูกคา้ ควรมีการ
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วางแผนจดัระบบการบริหารจดัการใหเ้ป็นรูปธรรม มีการส่งเสริมพฒันาทกัษะฝีมือการท าผลิตภณัฑ์
อยา่งสม ่าเสมอ 

     3.2.2  ข้อเสนอแนะทางเศรษฐกิจ รัฐบาลควรส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศ
ไทยให้มากข้ึน โดยประชาสัมพนัธ์ให้คนต่างชาติเห็นว่า ประเทศไทยมีความปลอดภยัในทุกๆ               
ด้าน เพื่อให้คนต่างชาติมาท่องเท่ียวประเทศไทยมากข้ึน ควรหาทางแก้ไขทางเศรษฐกิจ                      
ในเร่ือง  เคร่ืองอ านวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐาน การเขา้ถึงบริการของรัฐ  และการได้รับ                 
ความช่วยเหลือจากรัฐ  แนวทางวิธีคิด และขอ้มูลข่าวสาร ส่งเสริมให้ชาวบา้น ร่วมคิด ร่วมวางแผน
ต่อ สู้ ปัญหา  และ อุปสรรคต่างๆ  จะสามารถ ช่วยลดภาวะความ เห ล่ือมล ้ า ในสั งคมได ้                           
สามารถสร้างสรรค์ผลงาน  มีกระบวนการพฒันาชุมชนในพื้นท่ีกลุ่มเป้าหมายได้  จึงควรมี                       
การก าหนด โครงการระดบัชาติข้ึนมาเพื่อให้เกิดกระบวนการดงักล่าว  ซ่ึงจะสามารถแกไ้ขปัญหา  
ด้านธุรกิจชุมชน ความยากจนได้จริงในทุกพื้นท่ี นั่นหมายถึงจะต้องสร้างด้วยการฝึกบุคลากร                 
ท่ีจะเข้าไปเป็นแกนกลาง ในการขับเคล่ือนกระบวนการดังกล่าวตลอดไป ชาวบ้านในชุมชน                     
จะสามารถแกปั้ญหาของเขาเองได ้

        3.2.3  กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ   ควรก าหนดให้ทุกต าบลด าเนิน
กระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  โดยเนน้การปฏิบติัจริงทุกขั้นตอน  ตอ้งไม่บีบบงัคบั
ด้านเวลา  ให้ทุกพื้นท่ีด าเนินโครงการให้ส าเร็จตามเ ง่ือนไขเวลาเดียวกัน หรือตามระบบ                      
การใช้งบประมาน  เน่ืองจากการขบัเคล่ือนแบบน้ีต้องอาศยัความสมคัรใจของทุกคนในพื้นท่ี                        
เป็นตวัหลัก  และการตระหนักท่ีจะตอ้งปรับวิธีคิด วิธีปฏิบติัของตนเอง ซ่ึงจะได้จากการเรียนรู้                
และการปฏิบติัจริงร่วมกนั ไม่ใช่ท าตามค าสั่งจากเบ้ืองบนท่ีท าโครงการให้เสร็จ  ตามเง่ือนไขเวลา
ของการใช้งบประมาณของรัฐ หลังจากนั้น จะสามารถน าเอาแผนของทุกชุมชนมาประกอบกัน                    
พิจารณาเป็นแผนของอ าเภอ จงัหวดั  และสร้างใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการวางแผน เป็นยุทธศาสตร์
ท่ีจะก้าวเดินไปของจงัหวดั  และร่วมปฏิบติัการทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เจา้ของชุมชน   
ตามยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ีทุกฝ่ายไดร่้วมกนัก าหนด   
          3.2.3  การขับเคลื่อนกระบวนการในชุมชน ผลจากการวิจยั จ  าเป็นจะตอ้งมี
แกนน า ท่ี ได้ รับการยอมรับนับ ถือ   จาก ชุมชน  เพื่ อขับ เค ล่ือนกระบวนการในชุมชน                                  
เป็นการแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ีนั้น  คณะนกัวจิยั  อาจารย ์ และนกัศึกษา จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีกลวิธีคดัสรร                          
ผู ้ ท่ี เหมาะสมกับบทบาท น้ี  และคอยให้โอกาสได้แสดงความคิด เ ห็น  และปฏิบัติการ                         
เพื่อให้เ กิด  การเ รียนรู้  และเป็นผู ้น าในการขับเคล่ือนต่อไป ส่วนทางด้านคณะอาจารย ์                                
ก็ไม่ควรลืมพลังของคนหนุ่มสาว นักศึกษา จากมหาวิทยาลัย  และหนุ่มสาวภายในชุมชนด้วย                      
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ตอ้งพยายามสร้างโอกาส  ให้เขาได้คิด ได้ท า ได้เรียนรู้จากการปฏิบติัการ จะเป็นทั้งการสร้าง               
ผูน้  าท่ีดีแก่ชุมชน  สังคม  และ ทอ้งถ่ินในอนาคต  ป้องกนัปัญหาวยัรุ่นไดใ้นเวลาเดียวกนั 
        3 .2 .4  การวิ จั ย เ ชิ งปฏิบัติ การแบบมี ส่วนร่วม   เ ป็นการแก้ไขปัญหา                         
ท่ีสลับซับซ้อนเช่ือมโยงกับหลายฝ่ายหลายหน่วยงาน  หลายปัจจัยจะมีผลดีต้องอาศัยนักวิจัย             
ท่ีตอ้งคลุกคลี  คิดเป็น ท าเป็น และสรุปบทเรียนเป็นระยะร่วมกบัชาวบา้นในชุมชน โดยนักวิจยั              
จากมหาวิทยาลยัในทอ้งถ่ิน ท่ีควรมาจากหลายสาขาวิชาร่วมกนั เช่น สาขาศิลปกรรม สาขาสังคม
วิทยามานุษยวิทยา รัฐศาสตร์วิชาทางด้านการพัฒนาชุมชน การบริหารจัดการ การตลาด                                  
การประชาสัมพันธ์  สาขาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม เป็นต้น                      
จากการวเิคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการของชุมชน ในการพฒันา สินคา้ทอ้งถ่ิน  สู่มาตรฐานผลิตภณัฑ์
ชุมชน  และท้องถ่ินของกลุ่มธุรกิจชุมชนผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมในคร้ังน้ีใช้หลักเกณฑ ์              
การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทยปี พ.ศ. 2549 ซ่ึงได้ท าการศึกษาในด้านต่างๆ 
ได้แก่  ความต้องการของชุมชน  ในการพัฒนาสินค้าท้องถ่ินสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน                     
และท้องถ่ิน  สถานท่ีผลิต  ท่ีมาของวัตถุดิบ รูปแบบ ขั้นตอนการท างาน ว ัสดุ อุปกรณ์                       
ตลอดจนแนวทาง ท่ีจะพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่                  
ท าให้ทราบถึงปัญหา แนวทางการศึกษา  ในการพฒันาสินคา้ทอ้งถ่ิน  สู่มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน  
และทอ้งถ่ิน                                 
                            จากการลงพื้นท่ีท าการวิจยัดา้นการท าผลิตภณัฑ์  งานหัตถกรรมในอ าเภอหางดง  
จงัหวดัเชียงใหม่ ท าให้ไดข้อ้มูลดา้นต่างๆ  ท่ียงัตอ้งพฒันา เพื่อให้สินคา้ท่ีมีคุณภาพเป็นท่ีตอ้งการ
ของท้องตลาด ให้มี เอกลักษณ์เฉพาะตน และสามารถพัฒนาสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน                        
และทอ้งถ่ินไดใ้นอนาคต  แต่ส่ิงท่ีควรค านึงถึง  คือผูป้ระสานงานท่ีเป็นแกนอยู่ตรงกลาง ติดตาม
ประเมินผล สรุปบทเรียน  ทบทวนทิศทาง และปรับปรุงแกไ้ขแนวปฏิบติัใหเ้ป็นวงจรแห่งการเรียนรู้  
และพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  
                           ควร ศึกษาผ ลิตภัณฑ์หัตถกรรมใน เ ร่ือง อ่ืนๆ  นอก เหนือจากผลิตภัณฑ ์              
กรอบรูป  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ขอ้ดีขอ้เสียถึงความแตกต่าง จะท าให้เขา้ใจกลวิธีดา้นการจดัการ  
การตลาด  และกระบวนการเรียนรู้ในประเด็นอ่ืนนอกเหนือจากการวิเคราะห์  การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์   การจดัการของธุรกิจชุมชน  ด้านการบริหารทรัพยากร คน เงิน งาน วสัดุอุปกรณ์                 
ด้านการผลิตการตลาด การวางแผนผลิต และการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้องค์ความรู้ทางด้านน้ี
กวา้งขวางข้ึน 

 




