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บทที ่1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 การสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่ชุมชนจึงเป็นเคร่ืองมือสําคัญสําหรับการดําเนินการของ

วิสาหกิจชุมชนท่ีทาํให้ชุมชนเกิด “พลงัการเรียนรู้” และระบบความรู้ท่ีใช้น้ีมิใช่เพียงความรู้เดิมท่ี

สามารถสนองตอบความตอ้งการของชุมชนในยุคก่อนเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจท่ีมีการคา้เท่านั้น แต่เป็น

ระบบความรู้ท่ีมีการบูรณาการโดยนําความรู้สมยัใหม่กับความรู้ท่ีมีอยู่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดความ

เขม้แขง็ยิง่ข้ึน โดยใหก้ารศึกษามีส่วนช่วยเหลือช่วยแกปั้ญหา ความรู้กลายเป็นพลงัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ 

(knowledge – driven economy) หรือเศรษฐกิจฐานความรู้  (knowledge-based economy)  วิสาหกิจ

ชุมชนในฐานะของเศรษฐกิจท่ีมีความสาํคญัท่ีจะตอ้งหนุนเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ในการเสริมสร้างความ

เขม้แขง็ของชุมชนอยา่งย ัง่ยนื  

 การพฒันาวิสาหกิจชุมชน เป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยแกปั้ญหาความยากจนของ ประชาชนและ

สร้างเศรษฐกิจชุมชนใหมี้ความย ัง่ยนื เพราะเป็นการส่งเสริม ใหชุ้มชนรู้จกัใชท้รัพยากรทอ้งถ่ิน  ทาํให้

สามารถพ่ึงพาตนเองในระยะยาวไดอ้ยา่งมัน่คง กลุ่มงานพฒันาวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร 

(2549) ไดอ้ธิบายความหมายของ วิสาหกิจชุมชนไวว้่า วิสาหกิจชุมชน (SMCE หรือ small and micro 

community enterprise) หมายถึง กิจการของชุมชนท่ีเก่ียวกบัการผลิตสินคา้ การให้บริการหรืออ่ืนๆ ท่ี

ดาํเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผูกพนั มีวิถีชีวิตร่วมกนัและรวมตวักนัประกอบกิจการดงักล่าว ไม่

ว่าจะเป็นนิติบุคคล ในรูปแบบใด หรือไม่เป็นนิติบุคคล เพ่ือสร้างรายไดแ้ละเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของ

ครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน การประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อการจดัการทุนของชุมชน 

ไดแ้ก่ ทรัพยากร  ผลผลิต  ความรู้ ภูมิปัญญา ประเพณี และวฒันธรรม ของทอ้งถ่ินอยา่งสร้างสรรคเ์พ่ือ

การพ่ึงตนเอง  
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 เขตธนบุรีเป็นเขตหน่ึงในกรุงเทพมหานครอยูใ่นกลุ่มเขตอนุรักษเ์มืองเก่า แบ่งพื้นท่ีการปกครอง

ออกเป็น 7 แขวงไดแ้ก่ แขวงวดักลัยาณ์ แขวงหิรัญรูจี  แขวงบางยี่เรือ แขวงตลาดพลู  แขวงบุคคโล  

แขวงสาํเหร่  และแขวงดาวคะนอง เขตธนบุรีมีประวติัศาสตร์ชุมชนมาอยา่งยาวนาน เป็นแหล่งรวมภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินปราญชช์าวบา้นมากมาย มีการรวมกลุ่มประดิษฐสิ์นคา้ผลิตภณัฑชุ์มชนท่ีมีความปราณีต 

งดงาม เป็นมรดกทางวฒันธรรมหลากหลายสาขา อาทิเช่น สาขาศิลปกรรม ด้านหัตถกรรม ได้แก่ 

หตัถกรรมของจ๋ิว ปลาตะเพียนฉลุลายไทย  สาขาศิลปกรรม ดา้นงานประดิษฐ ์ไดแ้ก่ งานประดิษฐจ์าก

ผา้ใยบวั  หมูออมสิน สาขาคหกรรม  ไดแ้ก่ ขนมฝร่ังกุฎีจีน ขนมบดิน เป็นตน้ การรวมกลุ่มประดิษฐ์

ผลิตสินคา้ผลิตภณัฑ์ชุมชนจาก       ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดงักล่าว มีทั้งในรูปแบบของกลุ่มแม่บา้น และ

วิสาหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียนและไม่ไดจ้ดทะเบียน  

  คณะผูว้ิจยัในฐานะบุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภฏัซ่ึงเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีเป็น 

“คลงัสมอง”ของทอ้งถ่ินมาอยา่งยาวนาน และก่อตั้งข้ึนตามปรัชญาการเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือการ

พฒันาทอ้งถ่ิน  ดงันั้นภารกิจในการวิจยัและการบริการทางวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเขม้แข็งแก่

ชุมชนทอ้งถ่ิน ทั้งตามภารกิจ บทบาทหนา้ท่ีและตามสภาพท่ีทอ้งถ่ินคาดหวงั จึงไดจ้ดัทาํการวิจยัน้ีข้ึน

เพื่อพฒันาใหก้ารดาํเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรี ซ่ึงเป็นแหล่งการผลิตสินคา้ชุมชนท่ีมีคุณค่า

ทางวฒันธรรม และในขณะเดียวกันหากวิสาหกิจชุมชนดาํเนินการประสบผลสําเร็จก็จะส่งผลต่อ

เศรษฐกิจของชุมชนในเขตธนบุรีมีความเขม้แข็ง และการดาํเนินการวิสาหกิจชุมชนภายใตป้รัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยเสริมสร้างให้ชุมชนมีภูมิคุมกนัท่ีดี มีการดาํเนินงานตามหลกัเหตุผล ความ

พอประมาณ มีความรู้และคุณธรรม ซ่ึงส่งผลดีต่อสงัคมในภาพรวมของชุมชนในเขตธนบุรีดว้ย ดงันั้น

จากการท่ีผูว้ิจยัได้ทราบปัญหาและความตอ้งการเบ้ืองต้นของกลุ่มวิสาหกิจดงักล่าว จึงเห็นว่าการ

พฒันาการดาํเนินงานของวิสาหกิจชุมชนโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในการบริหารจดัการท่ีดีและการ

ออกแบบผลิตภณัฑ ์ รวมทั้งการพฒันากระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการตลาด

ของวิสาหกิจชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม เป็นเร่ืองสาํคญัท่ีตอ้งเร่งดาํเนินการโดยผ่านกระบวนการวิจยั

ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ มีการดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนท่ีดี 

บรรลุเป้าหมาย สร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจของชุมชนอย่างย ัง่ยืน  โดยอยู่ภายใต้ปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีในการดาํเนินงานของวิสาหกิจชุมชน  รวมทั้งการจดัการความรู้กระบวนการ

ผลิตและการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนตน้แบบ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีฝังลึกอยู่ในภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน (tacit knowledge) สู่ลูกหลาน เพ่ือการศึกษาเรียนรู้ของชุมชนและผูส้นใจ เป็นการรักษามรดก

ทางวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีคุณค่ายิ่ง และผลจากการวิจยัน้ีจะส่งผลดีและมีประโยชน์

โดยตรงทั้งในระดบับุคคล ชุมชน ทอ้งถ่ิน สถาบนัการศึกษารวมทั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนใน

ระดบันโยบายและระดบัปฏิบติัไดน้าํไปใช้พฒันาการดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนให้มีความกา้วหน้า

ต่อไปดว้ย 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
1. เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้การบริหารจดัการท่ีดีและการออกแบบผลิตภณัฑข์อง 

วิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการตลาด 

ของวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
3. เพื่อจดัการความรู้กระบวนการผลิตและการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนตน้แบบ 

เขตธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
 

กรอบแนวคดิของการวจิัย  
  การวิจัยการพัฒนาการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรีเพ่ือเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ของเศรษฐกิจชุมชนอยา่งย ัง่ยนืตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี 
  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ของวิสาหกิจชุมชน ประกอบดว้ย เน้ือหาองค์ความรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้และฐานการเรียนรู้โดยใช้วิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ให้แก่วิสาหกิจชุมชนโดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้การบริหารจดัการท่ีดีซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นการผลิต การเงิน การตลาด และบุคลากร 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การออกแบบผลิตภัณฑ์ การพฒันากระบวนการเรียนรู้ด้านการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการตลาด และการจัดการความรู้กระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ
วิสาหกิจชุมชนต้นแบบ   จากผลการพัฒนาผ่านกระบวนการดังกล่าวส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนมี
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กระบวนการเรียนรู้ในการบริหารจดัการท่ีดีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ี
สวยงามมีเอกลกัษณ์ มีกระบวนการเรียนรู้ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการตลาด และได้
ชุดความรู้จากการจดัการความรู้กระบวนการผลิตและการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนตน้แบบ การท่ี
วิสาหกิจชุมชนไดรั้บการพฒันากระบวนการเรียนรู้ท่ีมีความเขม้แข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจชุมชนเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื  สรุปไดด้งักรอบแนวคิดของการวิจยัตามแผนภาพ1 
 

กรอบแนวความคิดของการวจิัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การบริหารจดัการท่ีดี 
 -ด้านการผลิต 

 -ด้านการเงิน  
 -ด้านการตลาด  
 -ด้านบุคลากร 

 

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือ

ส่งเสริมการตลาด 

วสิาหกิจชุมชน 

กระบวนการเรียนรู้ 

-เน้ือหาองคค์วามรู้ 

-กิจกรรมการเรียนรู้ 

-ฐานการเรียนรู้ 

การจดัการความรู้ 

กระบวนการผลิตและการบริหาร

จดัการวสิาหกิจชุมชนตน้แบบ 

เศรษฐกิจ

ชุมชน

เขม้แขง็

อยา่งย ัง่ยนื การออกแบบผลิตภณัฑ ์

วสิาหกิจชุมชนมี
กระบวนการเรียนรู้
ในการบริหาร
จดัการท่ีดีตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-มีการออกแบบ
ผลิตภณัฑท่ี์สวยงาม 
มีเอกลกัษณ์ 

-มีกระบวนการ
เรียนรู้ในการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การตลาด 

-มีชุดความรู้จากการ
จดัการความรู้
กระบวนการผลิต
และการบริหาร
จดัการวสิาหกิจ
ชุมชนตน้แบบ 
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นิยามศัพย์เฉพาะ 

วิสาหกิจชุมชนหมายถึง กิจการของชุมชนเก่ียวกบัการผลิตสินคา้การใหบ้ริการหรือการอ่ืนๆท่ี
ดาํเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผกูพนัมีวิถีชีวิตร่วมกนัและรวมตวักนัประกอบกิจการดงักล่าวไม่ว่า
จะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคลเพ่ือสร้างรายได้และเพื่อการพฒันาตนเองของ
ครอบครัวชุมชนและระหวา่งชุมชน 

การดําเนินการวิสาหกิจชุมชน  หมายถึง การดําเนินการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีเป็น
กรณีศึกษาในดา้นการบริหารจดัการ การออกแบบผลิตภณัฑ ์การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือส่งเสริม
การตลาด และมีการจดัการความรู้กระบวนการผลิตและการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนตน้แบบ 

การบริหารจัดการที่ดีหมายถึงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนใหมี้ศกัยภาพในการบริหารงานท่ีได้
มาตรฐานครอบคลุมความสามารถในการบริหารและการจดัการ 4 ดา้นคือ ดา้นการผลิต ดา้นการเงิน
ดา้นการตลาด และดา้นบุคลากร 

การออกแบบผลิตภัณฑ์หมายถึง การออกแบบภาพลกัษณ์(image) ของผลิตภณัฑ์ต่างๆของ
วิสาหกิจชุมชน เพ่ือเป็นการส่งขอ้มูลต่างๆเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์น่ึงๆ ผา่นรูปแบบการออกแบบตราสินคา้ 
บรรจุภณัฑ ์รูปแบบทศันศิลป์ท่ีสนบัสนุนการรับรู้การตระหนกัรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑห์น่ึงใดของวิสาหกิจ
ชุมชน 

กระบวนการเรียนรู้ของวิสาหกจิชุมชน หมายถึง มีองคป์ระกอบหรือกระบวนการของการ
เรียนรู้ของวิสาหกิจชุมชน ประกอบดว้ย เน้ือหาองคค์วามรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และฐานการเรียนรู้ ผา่น
วิธีการหรือช่องทางการเรียนรู้ท่ีหลากหลายจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและจากการปฎิบติั 

เทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถึง การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม เพ่ือ
จดัเกบ็ คน้หา ส่งผา่นและจดัดาํเนินการขอ้มูลของวิสาหกิจชุมชน 
 การจัดการความรู้ หมายถึง การแลกเปล่ียนเรียนรู้  การถ่ายทอดประสบการณ์ และสรุป
เป็นองค์ความรู้จากตวับุคคลและนาํขอ้มูลมาจดัให้อยู่ในรูปแบบของสารสนเทศส่ือส่ิงพิมพแ์ละ
ส่ือ  วีดีทศัน์ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กระบวนการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิตหัตถกรรมของจิ๋ว ตั้งแต่ขั้นตอนการจดัหา
วสัดุอ ุปกรณ์ การผลิต    การประดิษฐ์ตกแต่งและการประกอบชิ้นงานจนกระทัง่ เสร็จสิ้น
กระบวนการผลิต นาํไปจดัแสดงและเผยแพร่ 
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การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั ่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงหมายถึง การเสริมสร้างให้เศรษฐกิจของชุมชนในพื้นท่ีท่ีศึกษามีเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนผ่านการ
พฒันาการดาํเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีการบริหารจดัการท่ีดี มีการออกแบบผลิตภณัฑ์
ที่สวยงาม  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดา้นการตลาด  เพื่อส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนมีความ
เขม้แข็งอย่างย ัง่ยืนโดยยึดหลกัการดาํเนินกิจการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ขอบเขตการวจิัย 
 ในการวิจยัการพฒันาการดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรีเพ่ือเสริมสร้างความเขม้แขง็ของ
เศรษฐกิจชุมชนอยา่งย ัง่ยนืตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดก้าํหนดขอบเขตของการวิจยัดงัต่อไปน้ี 
 1.ขอบเขตพื้นท่ี  
  พ้ืนท่ีท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นพ้ืนท่ีในเขตธนบุรี โดยผูวิ้จยัได้เลือกกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนท่ีจดทะเบียนในเขตพื้นท่ีเขตธนบุรี  
 2.ขอบเขตประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  ประชากร ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตธนบุรีท่ีจดทะเบียน จาํนวน 13 กลุ่ม 

    กลุ่มตัวอย่างได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงผูว้ิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง โดย

กาํหนดเกณฑก์ารเลือกจากปัจจยัความพร้อมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ความคงอยู ่และความสมคัรใจใน

การเขา้ร่วมโครงการ ไดก้ลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีเป็นกรณีศึกษาในแต่ละวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาในวตัถุประสงคท่ี์ 1  

การพฒันากระบวนการเรียนรู้การบริหารจดัการท่ีดีและการออกแบบผลิตภณัฑข์องวิสาหกิจชุมชนเขต

ธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดแ้ก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมบดิน และ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตร 

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาในวตัถุประสงคท่ี์ 2 

การพฒันากระบวนการเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการตลาดของวิสาหกิจชุมชน

เขตธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วมไดแ้ก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชมเจียระไนพลอยอญัมณี และกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนปลาตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตร 
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- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาในวตัถุประสงคท่ี์ 3 

การจดัการความรู้กระบวนการผลิตและการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนตน้แบบเขตธนบุรี โดยชุมชน

มีส่วนร่วม คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหตัถกรรมของจ๋ิว 

 3. ขอบเขตดา้นเวลา 

  ระยะเวลาในการวิจยั เร่ิมตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ.2557ถึง เดือนมกราคม 2559 

 4.ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

  เน้ือหาสาระท่ีใชเ้ป็นกรอบการวิจยัการพฒันาการดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรีเพ่ือ

เสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจชุมชนอยา่งย ัง่ยนืตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดแ้ก่ 

  1) การพฒันาการบริหารจดัการท่ีดีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  เน้ือหาสาระประกอบดว้ย     

4 ดา้นคือ ดา้นการผลิต ดา้นการเงิน ดา้นการตลาดและดา้นบุคลากร 

  2) การออกแบบผลิตภณัฑ ์เน้ือหาสาระศึกษาดา้นการออกแบบภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์

ไดแ้ก่ การออกแบบตราสญัลกัษณ์ และบรรจุภณัฑข์องวิสาหกิจชุมชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

  3) การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการตลาด เน้ือหาสาระ

จะเนน้พฒันาโดยจดัอบรมเชิงปฏิบติัการการใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่เพ่ือการตลาดให้กบักลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง การนาํไปใชแ้ละติดตามผล 

  4) การจดัการความรู้กระบวนการผลิตและการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนตน้แบบ เนน้

กระบวนการจดัการความรู้ ผลิตเป็นส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือวิดิทศัน์ เพ่ือเผยแพร่ 

  

ประโยชน์ท่ีได้รับ 

 1. ไดท้ราบขอ้มูลสภาพและปัจจยัเง่ือนไขการบริหารจดัการและการออกแบบผลิตภณัฑ์ของ
วิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรีเพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานนาํไปสู่กระบวนการพฒันาในดา้นต่างๆ 

2.  วิสาหกิจชุมชนท่ีเป็นกรณีศึกษาไดรั้บการพฒันากระบวนการเรียนรู้การบริหารจดัการท่ีดี
และการออกแบบผลิตภณัฑ ์

3.วิสาหกิจชุมชนท่ีเป็นกรณีศึกษาไดรั้บการพฒันากระบวนการเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลย ี
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สารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการตลาดของวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
 4.ได้ผลจากการจัดการความรู้วิสาหกิจชุมชนต้นแบบท่ีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือผูส้นใจ
สามารถนาํไปศึกษาต่อยอดได ้

5.ไดข้อ้มูลและวิธีการในการพฒันาการดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนในเขตธนบุรี เพ่ือพ้ืนท่ีอ่ืนๆ
ท่ีมีบริบทใกลเ้คียง สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาการดาํเนินงาน เพื่อประโยชน์ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนต่อไป 
 6.หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งได้ขอ้มูลเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการดาํเนินงานวิสาหกิจ
ชุมชนใหมี้ความกา้วหนา้ต่อไปดว้ย 
 

 




