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บทที ่5  

สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเร่ืองการพฒันาการดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรีเพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็ง

ของเศรษฐกิจชุมชนอย่างย ัง่ยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นงานวิจยัชุดแผนงานโครงการวิจยัท่ี

ประกอบดว้ยงานวิจยัเด่ียว จาํนวน 3 เร่ือง โดยกาํหนดเป็นวตัถุประสงคข์องการวิจยัชุดโครงการ 

จาํนวน 3 ขอ้ คือ 1)เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้การบริหารจดัการท่ีดีและการออกแบบผลิตภณัฑข์อง

วิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2) เพื่อพฒันากระบวนการ

เรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการตลาดของวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรีโดยชุมชนมี

ส่วนร่วม และ 3) เพื่อจดัการความรู้กระบวนการผลิตและการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนตน้แบบเขต

ธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วมการวิจยัน้ีเป็นวิจยัเชิงคุณภาพโดยใชก้ระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี

ส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) มีระเบียบวิธีวิจยั (Research methodology) ดงัน้ี 

 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 การดาํเนินงานวิจยัการพฒันาการดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรีเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนอย่างย ัง่ยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นงานวิจัยชุดแผนงาน
โครงการวิจยัท่ีประกอบดว้ยงานวิจยัเด่ียว จาํนวน 3 เร่ือง ตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัชุดโครงการ
ตามลาํดบัดงัน้ี (ตามภาพประกอบท่ีแสดงในภาคผนวก ค) 
 งานวิจยัเร่ืองท่ี 1 การพฒันากระบวนการเรียนรู้การบริหารจดัการท่ีดีและการออกแบบ
ผลิตภณัฑข์องวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจ
ชุมชนอยา่งย ัง่ยนืตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 งานวิจยัเร่ืองท่ี 2 การพฒันากระบวนการเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่งเสริม
การตลาดของวิสาหกิจชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
 งานวิจยัเร่ืองท่ี 3 การจดัการความรู้กระบวนการผลิตและการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชน
ตน้แบบเขตธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
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วิธีดาํเนินการวิจยัตามวตัถุประสงคด์งักล่าวเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research) ท่ีผสมผสานการวิจยัแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research) กบัการ
วิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) รวมทั้งวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เขา้ดว้ยกนั  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาในวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1ไดแ้ก่วิสาหกิจชุมชน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิสาหกิจ 
ชุมชนขนมบดิน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตร กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาใน
วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2  ไดแ้ก่ วิสาหกิจชุมชน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิสาหกิจเจียระไนพลอยอญัมณี เขตธนบุรี 
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตร และกรณีศึกษาในวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 ไดแ้ก่ 
วิสาหกิจชุมชนตน้แบบเขตธนบุรี  คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพหตัถกรรมของจ๋ิว 
  
สรุปผลการวจัิย 
 จากการดาํเนินการวิจยัตามขั้นตอน  สามารถสรุปผลท่ีไดจ้ากการการวิจยั โดยแบ่งออกเป็น 4
ตอน ดงัน้ี 

1.ผลการศึกษาสภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐานการดาํเนินงานของวิสาหกิจชุมชน เขตธนบุรี 

2. ผลการพฒันากระบวนการเรียนรู้การบริหารจดัการท่ีดีและการออกแบบผลิตภณัฑ์ของ
วิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 3.ผลพฒันากระบวนการเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการตลาดของวิสาหกิจ
ชุมชนเขตธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

4.ผลจดัการความรู้กระบวนการผลิตและการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนตน้แบบเขตธนบุรี 
โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

5.ผลการพฒันาการดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรีเพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ของ

เศรษฐกิจชุมชนอยา่งย ัง่ยนืตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

 
 โดยสรุปผลการวิจยั ไดด้งัน้ี 
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ตอนที ่1 ผลการศึกษาสภาพทัว่ไปและข้อมูลพืน้ฐานการดําเนินงานของวสิาหกจิชุมชน เขตธนบุรี 

1)  ความเป็นมาและวถีิการดําเนินกจิการของกลุ่มวสิาหกจิชุมชน 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมบดิน  ตั้งอยู่ท่ีชุมชนมสัยิดสวนพลู ซ.เทอดไท 9ถนนเทอดไท แขวง

บางยีเ่รือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีนางยพุิน  นอ้ยปลา   เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิก 7 คน  โดย 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมบดิน    อนุรักษข์นมบดินให้เป็นขนมของชาวชุมชนมสัยิดสวนพลู  มุ่งให้คน
ในชุมชนมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ดา้นคุณค่าความเช่ือขนมบดินเป็น
ขนมมงคลท่ีใชใ้นพิธีการต่างๆของศาสนาอิสลาม ดา้นเครือข่ายทางสังคม การร่วมกบัองคก์รต่างๆใน
การออกแสดงสินคา้ การร่วมมือกับผูค้นในชุมชนมสัยิดสวนพลูในการร่วมผลิตสินคา้ และความ
ร่วมมือกบัชุมชนใกลเ้คียงในการร่วมพฒันาสินคา้ การกระจายสินคา้  วิสาหกิจชุมชนขนมบดินเป็น
เศรษฐกิจชุมชนท่ีดาํเนินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การรวมกลุ่มของชุมชนมุสลิมมสัยิดสวนพลู 
ตามความเช่ือทางศาสนา ทาํให้เกิดความเขม้แขง็  อนัเน่ืองมาจากมีภูมิหลงัทางวฒันธรรม ศาสนาและ
ประเพณีเดียวกนั       

กลุ่มวสิาหกจิชุมชนปลาตะเพยีนฉลุไทยลายวจิิตร ตั้งอยู ่ชุมชนปากคลองบางสะแก   
เลขท่ี 1415 แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์10600ไดจ้ดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชนตามพระราชบญัญติัวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 รหสัทะเบียน 1-10-15-05/1-0001 เม่ือวนัท่ี 4 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2549  ประธานกลุ่ม คือ คุณณัฐธร แดงสีผล ดา้นคุณค่าความเช่ือ ปลาตะเพียนเป็น
สัญลกัษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์  จึงมีผูนิ้ยมนาํใบลานแห้งมาสานเป็นปลาตะเพียนจาํลองแขวนไว้
เหนือเปลนอนของเดก็อ่อนเพื่อใหเ้ดก็ดูเล่นและถือเป็นส่ิงมงคลสาํหรับชีวิตเดก็ ดา้นเครือข่ายทางสงัคม  
มีเครือข่ายความร่วมมือกบัผูผ้ลิตปลาตะเพียนท่ีอยู่จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาหลายกลุ่มและเครือข่าย
ความร่วมมือในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรีและพื้นท่ีใกลเ้คียง การดาํเนินการตามปรัชญา
เศรษฐกิจ ผูป้ระกอบการในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาตะเพียน ส่วนใหญ่ใชชี้วิตเรียบง่าย  ไม่มีหน้ีสิน  มี
รายไดจ้ากการทาํงานของบุคคลในครอบครัว การทาํปลาตะเพียนเป็นอาชีพเสริมตามความชอบ และ 
ภูมิปัญญาดั้งเดิมท่ีสืบทอดมา  ตอ้งการอนุรักษศิ์ลปหตัถกรรมไทยใหสื้บทอดต่อไป และใชชี้วิตตามวิถี
ความพอเพียง และดาํรงชีวิตอยูใ่นคุณธรรม 
   กลุ่มวสิาหกจิชุมชนกลุ่มเจียระไนพลอย อญัมณีเขตธนบุรี ผูมี้อาํนาจทาํการแทนไดแ้ก่ 
นายเสกสรร นันทะวงศา และนายกัญญารัตน์ ดีเจริญ  โดยนายเสกสรร นันทะวงศา ได้มอบให ้        
นายชยัธนวฒัน์ สัมมาสูงเนิน (เมษา) เป็นผูแ้ทน ในการให้ขอ้มูลและนาํเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เจียระไนพลอยรหัสทะเบียน  1-10-15-04/1-0004ท่ีอยู่เลขท่ี 97ซ.ตากสิน 15 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 
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 ลักษะการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเจียระไนพลอย อัญมณีเขตธนบุรี เป็นการ

ดาํเนินงานการผลิตสินคา้เก่ียวกบัอญัมณีต่างๆ เช่น การทาํแหวนเพชร พลอย กาํไร ต่างหู และอ่ืนๆ โดย

ลูกคา้หลกัจะเป็นการสั่งทาํจากเจา้ของร้านเพชร ทอง เคร่ืองประดบั เพื่อนาํงานของกลุ่มไปขายให้กบั

ลูกคา้อีกทอดหน่ึง และอีกส่วนหน่ึงจะเป็นการสั่งทาํโดยตรงจากลูกคา้ โดยกลุ่มจะมีทั้งผลิตสินคา้ตาม

แบบท่ีลูกคา้กาํหนด หรือมีการออกแบบให้แก่ลูกคา้ข้ึนใหม่ โดยการดาํเนินในการผลิตจะแบ่งงานกนั

ตามความชาํนาญของช่าง  ประกอบไปดว้ย 1) ช่างข้ึนแม่พิมพ ์ช่างแวก็ 2) ช่างแต่งประกอบ 3) ช่างคดั

เพชร คดัพลอย 4) ช่างฝังเพชร ฝังพลอย 5) ช่างขดัและชุบ โดยท่ีกลุ่มคนเหล่าน้ีส่วนหน่ึงจะทาํงาน

ประจาํอยูต่ามร้านเคร่ืองประดบัดว้ยส่วนหน่ึง และเม่ือมีเวลาวา่งกจ็ะทาํงานในส่วนของกลุ่ม  

 อญัมณีมีความเช่ือ ช่วยเสริมดวงชะตาโชคลาภวาสนา ความเป็นธรรมชาติ การมีศาสนา การมี
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและความเช่ือของอญัมณีไทยตามท่ีมีมาแต่โบราณ และคนในกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในพื้นท่ีธนบุรีมีความเช่ือและแรงบนัดาลใจในการประดิษฐช้ิ์นงานอนัทรงคุณค่าทางหตัถกรรม 
ในการจดัตั้งวิสาหกิจชุมชนน้ี ไดมี้การรับความรู้จากผูท่ี้เคยมีประสบการณ์ในการทาํแลว้มีการขยายเขา้
มาสู่ชุมชนใหค้นในชุมชนมีงานทาํ โดยแต่ละบา้นจะทาํงานเป็นเครือข่ายในการผลิตช้ินงานร่วมกนั ทาํ
ให้มีความสัมพนัธ์เป็นเครือข่ายทางสังคม และในการผลิตสินคา้แต่ละคร้ังน้ีก็ไดมี้การติดต่อกบัลูกคา้
เม่ือมีออเดอร์จากลูกคา้ และแบ่งงานกนัในกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มต่างก็ประกอบอาชีพในการเจียระไน
พลอยอญัมณีในชุมชนน้ีจึงยดึหลกัอาชีพท่ีสุจริต คนในชุมชนยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียงดาํเนินชีวิต โดย
การประชาสมัพนัธ์ใหทุ้กคนปฏิบติัตาม ในเร่ือง ความขยนั ประหยดั ซ่ือสตัย ์อดทน ปฏิบติัตนเป็นคนดี 
ดาํเนินชีวิตแบบเรียบง่ายพอเพียง พอกิน และพอใชไ้ดย้ดึทางสายกลางในการดาํรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยนอ้มนาํเอาหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว  มาปรับ
ใชใ้นชุมชนและการดาํเนินงานของกลุ่มจึงเกิดการเรียนรู้การพึ่งตนเองมาโดยตลอด 
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ตอนที่ 2 ผลการพัฒนากระบวนการเรียนรู้การบริหารจัดการที่ดีและการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ
วสิาหกจิชุมชนเขตธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วมตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
 2.1.  ผลการศึกษาสภาพและปัจจัยเง่ือนไขการบริหารจัดการและการออกแบบผลติภณัฑ์ของ
วสิาหกจิชุมชนเขตธนบุรีโดยศึกษาจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีเป็นกรณีศึกษา 2 กลุ่ม ผลการวิจยัสรุปได้
ดงัน้ี 
 2.1.1 ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการและการออกแบบผลติภัณฑ์ของกลุ่มวสิาหกจิชุมชน
เขตธนบุรี 

1) สภาพการบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ผลการศึกษาสภาพการบริหารจดัการ4 
ดา้น คือ ดา้นการผลิต ดา้นการเงิน ดา้นการตลาด และดา้นบุคลากร  มีขอ้สรุปไดด้งัน้ี 

ด้านการผลิต ลกัษณะผลิตภณัฑ์และขั้นตอนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจใชภู้มิปัญญาดั้งเดิมท่ี
สืบทอดกนัมา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมบดิน มีเทคนิคและสูตรเคลด็ลบัการผลิตเฉพาะท่ีเป็นตน้กาํเนิด
ของขนมโบราณ ส่วนปลาตะเพียนฉลุลายไทยวิจิตรจะผลิตจากใบลาน ต่อมาพฒันาโดยใชว้สัดุอ่ืน
เพิ่มข้ึน เช่น พลาสติก ผา้ไหม และพฒันาลวดลาย ฉลุลายไทย และลงสีท่ีตวัปลาอยา่งสวยงาม 

ด้านการเงิน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีเป็นกรณีศึกษาทั้งสองกลุ่ม ขาดการวางแผนการเงิน การ
วิเคราะห์ตน้ทุน การควบคุมเก่ียวกบัการเงิน และระบบบญัชี กลุ่มดาํเนินการอย่างไม่เป็นทางการและ
ไม่เป็นระบบ ผูน้าํกลุ่มจะเป็นเจา้ของเงินทุน และจดัการดา้นการเงินของกลุ่ม 

ด้านการตลาด การตั้งราคาขาย จะตั้งจากตน้ทุนบวกกาํไรไม่มากนกั  การจดัจาํหน่ายและการ
กระจายสินคา้ขนมบดินลูกคา้สามารถซ้ือสินคา้ไดจ้ากหนา้ร้านทั้งขายปลีกและขายส่งและตลาดบริเวณ
ชุมชนใกลเ้คียง ผลิตภณัฑ์ขนมบดินและปลาตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตร มีขายในงานจดัแสดงสินคา้ 
OTOP งานแสดงสินคา้ท่ีจดัโดยสํานักงานเขตธนบุรี การส่งเสริมการตลาด การแจกใบปลิว และให้
นามบตัรสาํหรับผูท่ี้สนใจสินคา้ การประชาสัมพนัธ์ ผา่นทาง เวบ็ไซท ์และเคยมีทีวีมาทาํรายการ ของดี
เขตธนบุรี        ช่องทางการจาํหน่ายจากการออกบูธงานต่างๆ 

  ด้านบุคลากร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมบดินและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาตะเพียนฉลุไทยลาย 
วิจิตร มีสมาชิกท่ีร่วมดาํเนินการน้อยลง แต่ทั้งสองกลุ่มไดถ่้ายทอดความรู้ให้กับลูกหลานเพื่อเป็น
ทายาททางธุรกิจสืบทอดกิจการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่อไป 
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2) สภาพการออกแบบผลติภัณฑ์ของกลุ่มวสิาหกจิชุมชน   ผลิตภณัฑ์ขนมบดิน ไม่ไดมี้การ
ออกแบบภาพลกัษณ์และบรรจุภณัฑ ์ผลิตภณัฑท่ี์สวยงามและท่ีส่ือถึงขนมโบราณท่ีเป็นของชาวมุสลิม 
การบรรจุขนมใชก้ล่องพลาสติกใส ขนาดต่างๆรวมทั้งกล่องกระดาษ  ไม่มีตราสญัลกัษณ์ ทาํใหล้กัษณะ
ของขนม ยงัไม่มีความโดดเด่นและไม่มีเอกลกัษณ์ของสินคา้ เช่นเดียวกบั ผลิตภณัฑป์ลาตะเพียนฉลุ
ไทยลายวิจิตร ท่ีตวัผลิตภณัฑมี์ความสวยงาม แต่ขาดการออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์ส่ือสารเร่ืองราวของปลา
ตะเพียน และยงัไม่มีตราสญัลกัษณ์สินคา้ การขายบรรจุใส่ถุงพลาสติกใสธรรมดา 

2.1.2 ปัจจัยเง่ือนไขการบริหารจัดการและการออกแบบผลติภัณฑ์ของกลุ่มวสิาหกจิชุมชน 
วิสาหกิจชุมชนขนมบดินและวิสาหกิจชุมชนปลาตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตรผลการศึกษามีปัจจยั

ท่ีเป็นเง่ือนไขหรืออุปสรรคในการบริหารจดัการ ดงัน้ี 1) ขั้นตอนการผลิตสินคา้ ตอ้งใส่ใจทุกขั้นตอน
อย่างละเอียด มีความปราณีต ตอ้งใชฝี้มือและทกัษะเฉพาะจึงหาคนท่ีจะมาผลิตสินคา้ค่อนขา้งยาก 2) 
บุคคลภายนอกยงัไม่รู้จกัผลิตภณัฑ์ของกลุ่มมากนัก 3) ขาดส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์สินคา้ 4) ขาด
ช่องทางการตลาดใหม่ๆและ ช่องทางการวางขายสินคา้ในโอกาสต่างๆ5) การออกแบบบรรจุภณัฑย์งัไม่
น่าสนใจไม่มีเอกลกัษณ์ 6) ปัญหาเศรษฐกิจโดยภาพรวมไม่ค่อยดี ทาํให้ผูค้นซ้ือสินคา้นอ้ยลง 7) การ
สนบัสนุนจากภาครัฐยงัมีนอ้ยและขาดความต่อเน่ือง8) สถานท่ีตั้งของกลุ่มไม่เอ้ืออาํนวย ถนนทางเขา้
ชุมชน ค่อนขา้งแคบ 9) ขาดการจดัการระบบบญัชีการเงินท่ีดี ดาํเนินการไม่ต่อเน่ือง ขาดการวิเคราะห์
ตน้ทุนท่ีแทจ้ริง 

2.  ผลการพฒันากระบวนการเรียนรู้การบริหารจัดการทีด่ีของวสิาหกจิชุมชนเขตธนบุรีโดย
ชุมชนมีส่วนร่วมตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 โดยใชก้ารวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมไดด้าํเนินการตามขั้นตอน  3  ขั้นตอน คือ  1.ขั้นการ
วางแผน(plan) 2.ขั้นการปฏิบติัการและสังเกตผล(actand observe) 3. ขั้นสะทอ้นความคิด(reflect)ใน
การบริหารจดัการ 4 ดา้น ประกอบดว้ย  ดา้นการผลิต ดา้นการตลาด ดา้นการเงิน และดา้นบุคลากร 
สรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
 2.1. ขั้นการวางแผน (plan) 
  2.1.1 วเิคราะห์กระบวนการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนก่อน
การเข้าร่วมโครงการวจัิย 
  ด้านองค์ความรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมบดินและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลา
ตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตรมีองคค์วามรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมในการผลิตผลิตภณัฑโ์ดยการสืบทอด ทั้งสอง



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

297 
 

  ด้านกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมบดินและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ปลาตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตรมีกิจกรรมการเรียนรู้ในการบริหารจดัการทั้งดา้นการผลิต ดา้นการเงิน 
ดา้นการตลาด และดา้นบุคลากร ท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัในกลุ่ม ระหว่างกลุ่มและในการจดั
งานแสดงสินคา้ต่างๆ 
  ด้านฐานการเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมบดินและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลา
ตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตรมีฐานการเรียนรู้ภายในจากในชุมชน โดยการศึกษาเรียนรู้ในบา้นของกลุ่ม
ผูผ้ลิต ส่วนฐานการเรียนรู้ภายนอกจากการส่งเสริมของสาํนกังานเขตและหน่วยงานต่างๆ  

2.1.2  การวางแผนพฒันากระบวนการเรียนรู้การบริหารจัดการทีด่ีให้กบักลุ่มวสิาหกจิ 
ชุมชนทีเ่ป็นกรณศึีกษาทีเ่ข้าร่วมโครงการวจัิย 
  มีการประชุมวางแผนร่วมกนัระหวา่งทีมผูว้จิยัและกลุ่มผูป้ระกอบการวสิาหกิจชุมชน
ในการพฒันากระบวนการเรียนรู้การบริหารจดัการเพ่ิมเติมจากกระบวนการเรียนรู้เดิมท่ีมี  โดยใหก้ลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเสนอโครงการกิจกรรมท่ีตอ้งการไดรั้บการส่งเสริม พบวา่   ทั้งสองกลุ่มเสนอประเดน็
หวัขอ้ในการพฒันาในดา้นต่างๆร่วมกนั สรุปไดด้งัน้ี  
  (1) ตอ้งการเรียนรู้เพิ่มเติมโดยการศึกษาดูงานการดาํเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อนาํมาประยกุตใ์นการพฒันาการบริหารงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใหส้อดคลอ้งกบั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง และมีความยัง่ยนื  
  (2) การเรียนรู้และฝึกปฏิบติัการเพื่อพฒันาระบบการเงิน การบญัชี ใหมี้ประสิทธิภาพ
โดยสามารถใชก้บัการดาํเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไดโ้ดยตรง และความรู้เก่ียวกบัภาษี เพื่อ
รองรับการท่ีจะตอ้งมีการจ่ายภาษีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่อไป 
  (3) การเรียนรู้การจดัการดา้นการตลาดสมยัใหม่โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
  (4) การบริหารงานบุคคลโดยการพฒันาผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ของวิสาหกิจชุมชนทั้ง
สองกลุ่มเพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลรุ่นใหม่ท่ีสืบทอดการดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนต่อไป 
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2.2 การปฏิบตักิารและสังเกตผล(act and observe)  
 2.2.1 การปฏบิัติการ 
คณะผูว้จิยัไดล้งมือปฏิบติัการร่วมกบักลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยจดัโครงการกิจกรรมเพื่อพฒันา

กระบวนการเรียนรู้ในการบริหารจดัการท่ีดีใหก้บักลุ่มวสิาหกิจชุมชน โดยมีการลงมือปฏิบติัการและ
สงัเกตผลในโครงการกิจกรรม ท่ีจดัข้ึน สรุปดงัต่อไปน้ี 

(1) การศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา คณะผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํโครงการ 
ศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองคส์วนจิตรลดาข้ึน ในวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2558  ตามท่ีกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเสนอ ตอ้งการเรียนรู้เพิ่มเติมโดยการศึกษาดูงานการดาํเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
เป็นต้นแบบนํามาประยุกต์ในการพฒันาการบริหารงานวิสาหกิจชุมชนให้สอดคล้องกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และมีความยัง่ยืน  โดยมีผูป้ระกอบการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมบดินและกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตร  จาํนวน  9 คน เขา้ร่วมโครงการ คณะวิทยากรของ
โครงการส่วนพระองคไ์ดใ้หค้วามรู้แก่คณะศึกษาดูงานและนาํชม   จากการดาํเนินงานโครงการดงักล่าว 
พบว่า  คณะผูป้ระกอบการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไดรั้บความรู้ในการดาํเนินการธุรกิจตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในฐานการเรียนรู้ ของโครงการ เช่น แปลงนา การเล้ียงโคนม โรงผลิตนมจิตรลดา  
การแปรรูปผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร   การทาํนํ้ าผลไมก้ระป๋อง การทาํขนมเบเกอร่ี จากการท่ีมีฟาร์ม  
โคนม  การผลิตนมผง  และครีมเทียม นาํมาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการทาํขนมเบเกอร่ีสูตรต่างๆ  การผลิต
ส่ิงของจากกระดาษสา  การออกแบบลวดลาย  โรงหล่อเทียน และการแกะสลกัเทียนในพิธีต่างๆ 
รวมทั้งการออกแบบผลิตภณัฑ์ของโครงการส่วนพระองคใ์ห้มีเอกลกัษณ์จากฝีพระหัตถข์องพระเจา้
หลานเธอพระองคเ์จา้อทิตยาทรกิติคุณ    

       (2 )การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการพฒันากระบวนการเรียนรู้การบริหารจัดการด้านการเงิน
สําหรับวสิาหกจิชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง   

จากการพิจารณาร่วมกนัของผูว้ิจยัและผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชนไดห้ัวขอ้ในการฝึกอบรม
เชิงปฏิบติัการดา้นการเงิน ประกอบดว้ยเน้ือหา  กลยุทธ์ธุรกิจ/ การวางแผนธุรกิจ สําหรับวิสาหกิจ
ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจดัทาํระบบบญัชีสําหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  การลด
ตน้ทุน/การบนัทึกบญัชีตน้ทุนประกอบอาชีพ การจดัทาํงบการเงิน และระบบภาษีสําหรับวิสาหกิจ
ชุมชน  ผูว้ิจยัได้จดัอบรมเชิงปฏิบติัการการบริหารจดัการด้านการเงินสําหรับวิสาหกิจชุมชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้ึน เม่ือวนัท่ี 18 – 19 กรกฎาคม  2558 ณ อาคาร 2 ชั้น 13 ห้องคอมพิวเตอร์  
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โดยผลการประเมินความพึงพอใจในการรับการอบรม พบว่า มีระดับความพึงพอใจเฉล่ีย
รวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีระดับค่าเฉล่ีย 4.49 โดยเน้ือหาองค์ความรู้/ความรู้ท่ีได้รับ ความรู้
ความสามารถของวิทยากร การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร ความรู้ท่ีได้รับดา้นระบบภาษีสําหรับ
วิสาหกิจชุมชน ประโยชน์ท่ีได้รับจากการอบรม มีค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ซ่ึงมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูท่ี่ 4.67 

(3) การจัดโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการพฒันากระบวนการเรียนรู้การบริหารจัดการด้าน
การตลาดสําหรับวสิาหกจิชุมชน 

คณะผูว้ิจัยได้ประชุมหารือร่วมกันกับกลุ่มผูป้ระกอบการในการจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการพฒันากระบวนการเรียนรู้การบริหารจดัการดา้นการตลาดสาํหรับวิสาหกิจชุมชนข้ึน  โดยได้
กาํหนดประเด็นหัวขอ้ในการอบรมร่วมกนั คือการกาํหนดกลยทุธ์และนโยบายทางการตลาดสมยัใหม่ 
การสร้างตลาดดว้ยการสร้างแบรนด์สินคา้/การสร้างเอกลกัษณ์สินคา้ พฤติกรรมผูบ้ริโภค/การบริหาร
จดัการตลาดดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ การบริหารจดัการเชิงคุณภาพ และผูว้ิจยัไดจ้ดัโครงการข้ึน เม่ือ
วนัท่ี 25- 26 กรกฎาคม  2558 ณ อาคาร 2 ชั้น 13 ห้องคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี โดย 
ผูเ้ขา้ร่วมอบรมเชิงปฏิบติัการประกอบไปดว้ยสมาชิคกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมบดิน และกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนปลาตะเพียนฉลุลายไทยวิจิตร และผูส้นใจ จาํนวน 11 คน ซ่ึงการอบรมในหัวขอ้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการส่งเสริมการตลาดนั้น ตวัแทนกลุ่มผูป้ระกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมบดิน และ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตรไดเ้ขา้ร่วมรับการอบรมในโครงการวิจยัเร่ือง การ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่งเสริมการตลาดของวิสาหกิจชุมชน
โดยชุมชนมีส่วนร่วม   แลว้เม่ือวนัท่ี 16 – 17 พฤษภาคม 2558  อาคาร 2 ชั้น 7 ห้อง 274 มหาวิทยาลยั
ราชภฏัธนบุรี ซ่ึงจดัโดยทีมวิจยัในโครงการวิจยัการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการส่งเสริมการตลาดของวิสาหกิจชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม  ดงันั้นการอบรมท่ีจดัข้ึน
ในโครงการวิจยัน้ีจึงเป็นการต่อยอดความรู้ในดา้นน้ีใหเ้ขม้แขง็ข้ึน 

ความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการพบวา่ มีระดบัความ พึงพอใจเฉล่ียรวมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 4.46 โดยหัวขอ้การฝึกปฏิบติัการด้านการตลาดการสร้างแบรนด์และ
เอกลกัษณ์สินคา้สามารถนาํสู่การปฏิบติัจริงของวิสาหกิจชุมชนการกาํหนดกลยทุธ์และนโยบายทางการ
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  (4) การพัฒนาด้านบุคลากรโดยการพฒันาผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ของวิสาหกิจชุมชนทั้งสอง
กลุ่มเพ่ือเป็นทรัพยากรบุคคลรุ่นใหม่ท่ีสืบทอดการดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชน โดยดาํเนินการ ดงัน้ี1) 
การพฒันาผูป้ระกอบการใหม่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยพฒันาทายาททางธุรกิจให้กบักลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนท่ีเป็นกรณีศึกษาทั้งสองกลุ่มรับการอบรมบ่มเพาะความรู้ในทุกโครงการท่ีผูว้ิจยัจดัข้ึน  2) การจดั
งานกิจกรรมเพื่อให้ทายาททางธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไดร่้วมถ่ายทอดความรู้ เพื่อเกิดความคิด
สร้างสรรคใ์นการพฒันางานของกลุ่ม  

2.2.2 การสังเกตผล 
จากผลการพฒันากระบวนการเรียนรู้ในการบริหารจดัการท่ีดี ทาํให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีเป็น

กรณีศึกษาไดรั้บการพฒันากระบวนการเรียนรู้การบริหารจดัการทั้งดา้นการผลิต ดา้นการเงิน ดา้น
การตลาด และดา้นบุคลากร เพ่ือเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จาก
การสงัเกตผลและการสะทอ้นความคิด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไดน้าํความรู้ท่ีไดรั้บจากการพฒันาไปปฏิบติั 
ทาํใหมี้องคค์วามรู้มากข้ึน และนาํไปปรับปรุงพฒันาจากการลงพ้ืนท่ีติดตามผลของคณะผูว้ิจยั สามารถ
เห็นผลจากการพฒันาไดจ้ากการท่ีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีการพฒันาการผลิตสินคา้ใหมี้ความสวยงามน่า
รับประทาน โดยกลุ่มขนมบดินไดพ้ฒันาหนา้ขนมโดยการใชผ้ลไมแ้ห้งวางหนา้ขนมหลายหลายมาก
ข้ึนจากผลผลิตของโครงการส่วนพระองค ์และในส่วนของการประดิษฐช้ิ์นงานปลาตะเพียนฉลุไทยลาย
วิจิตร กไ็ดแ้นวคิดการจดัทาํลวดลายของสินคา้ท่ีวิจิตรมากข้ึนจากการดูงานการวาดลวดลายในกระดาษ
สา และการหล่อเทียน แกะสลกัเทียนของโครงการส่วนพระองคน์าํมาเป็นตน้แบบในการผลิตช้ินงาน          
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีระบบการเงินท่ีดีข้ึนจากการท่ีมีการลงบญัชีรับจ่ายอย่างต่อเน่ือง จากการอบรม
และกระตุน้จากคณะผูว้ิจยัให้ดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง การลงพ้ืนท่ีแนะนาํในสถานท่ีปฏิบติังานของ
กลุ่ม  และให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนใช้วิธีการวิเคราะห์ตน้ทุน เพื่อลดตน้ทุนการผลิต  จากการรับการ
อบรมและทีมวิจยัคอยติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ือง ทาํให้ระบบการเงินมีประสิทธิภาพมากข้ึน  มี
ระบบการตลาดสมยัใหม่ผา่นทางส่ือสารสนเทศสมยัใหม่ เช่น การจาํหน่ายสินคา้ผา่นเฟสบุ๊ค จากการ
รับการพฒันาในดา้นน้ีของทายาททางธุรกิจ นาํความรู้มาพฒันาให้กบักลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งการ 
แสดงผลงานในงานกิจกรรมต่างๆ 
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2.3. การสะท้อนความคดิเพ่ือการพฒันา 
ขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการสะทอ้นความคิดเพื่อการพฒันา โดยการจดัประชุมอภิปรายกลุ่ม(focus 

group discussion) พบว่า มีปัจจยัส่งเสริมจากการพฒันาของทีมวิจยั และการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรค ไดแ้ก่ เร่ืองการบริหารเวลา ความต่อเน่ืองในการพฒันา และเงินลงทุนท่ีจาํกดั  
และไดเ้สนอแนวทางในการพฒันาเพิ่มเติม ดา้นการผลิต ตอ้งการพฒันาดา้นการเกบ็รักษาสินคา้  การคง
สภาพของสินคา้ ดา้นการตลาดตอ้งการพฒันาให้มีภาษาอ่ืนในการประชาสัมพนัธ์สินคา้ท่ีลงผ่านเวบ็
ไซดเ์ฟสบุค๊ เช่น ภาษาองักฤษ ภาษาจีนเป็นตน้  การจดัทาํเร่ืองราว(story)ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแสดง
กระบวนการผลิตสินคา้เพื่อลงในยูทูฟให้เป็นท่ีรู้จกักนักวา้งขวาง รวมทั้งการพฒันาทายาทธุรกิจและ
ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ให้มากข้ึน จดัเวทีเพื่อส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่มีขวญักาํลงัใจและสืบ
ทอดกิจการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใหก้า้วหนา้ต่อไป    

 
3.ผลการพฒันากระบวนการเรียนรู้ในการออกแบบผลติภณัฑ์ของวสิาหกจิชุมชนเขตธนบุรี 

สรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
การพฒันากระบวนการเรียนรู้การออกแบบผลิตภณัฑ์การวิจยัน้ีมีขอบเขตของการวิจยัโดย

กาํหนด การออกแบบผลิตภณัฑห์มายถึง การออกแบบภาพลกัษณ์(image) ของผลิตภณัฑ์ต่างๆของ
วิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นการส่งขอ้มูลต่างๆเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์น่ึงๆ ผา่นรูปแบบการออกแบบตราสินคา้ 
บรรจุภณัฑ ์รูปแบบทศันศิลป์ท่ีสนบัสนุนการรับรู้การตระหนกัรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑห์น่ึงใดของวิสาหกิจ
ชุมชน โดยมีขั้นตอนในการดาํเนินการวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมตามขั้นตอน  3  ขั้นตอน คือ  1.
การวางแผน(plan) 2.การปฏิบติัการและการสงัเกตผล(act and observe) 3.สะทอ้นความคิด(reflect) 
มีขอ้สรุปผลการวิจยั ดงัน้ี 
 3.1 การวางแผน(plan)  มีการวางแผนกระบวนการในการวิจยัเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ดังนี้  ด้านองค์ความรู้   โดยผูว้ิจัยลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาความเป็นมาและ
กระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์ทั้ง 2 กลุ่ม สัมภาษณ์เชิงลึก เจา้ของผลิตภณัท ์ ถอดองคค์วามรู้ร่วมกนั
ระหว่างเจา้ของผลิตภณัฑ์และผูว้ิจยัเพื่อพฒันาสู่แนวทางการออกแบบภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ร่วมกนั  
ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้คณะผูว้ิจยัวางแผนจดักิจกรรมการเรียนรู้ในการออกแบบภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์
โดยวิเคราะห์จากความตอ้งการและพื้นฐานความรู้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยประชุมร่วมกนักบักลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน วางแผนจดัอบรมเชิงปฏิบติัการสร้างกระบวนการเรียนรู้ดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ์
ใหก้บักลุ่มวิสาหกิจชุมชน และร่วมกนัพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑข์องกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ดา้นฐาน
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3.2 การปฏิบตักิารและสังเกตผล (act and observe)  
3.2.1 การปฎบิตัิการ(act) ในการวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม คณะผูว้จิยัไดล้งมือปฏิบติั 

ร่วมกบัชุมชนโดยจดัโครงการกิจกรรมเพือ่พฒันากระบวนการเรียนรู้ในการออกแบบผลิตภณัฑใ์หก้บั
วิสาหกิจชุมชน ตามท่ีกลุ่มวสิาหกิจชุมชนไดร่้วมวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้และมีความตอ้งการใน
การพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑใ์หมี้ภาพลกัษณ์ท่ีสวยงาม โดดเด่น จึงไดจ้ดัโครงการกิจกรรมพฒันา 
ดงัต่อไปน้ี 

(1) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเรียนรู้การออกแบบผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไดเ้ขา้ใจและเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการออกแบบภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์โดยได้
จดัอบรมเชิงปฏิบติัการข้ึนในวนัอาทิตยท่ี์ 26  กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 – 17.30 น ท่ีหอ้งคอมพิวเตอร์
ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัธนบุรีโดยมีวิทยากร คือ  ดร.วิสิทธ์ิ โพธิวฒัน์  อาจารยส์าขา
นิเทศศิลป์ มหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา ซ่ึงอยู่ในคณะผูว้ิจยัน้ีดว้ย  ไดใ้ห้ความรู้และฝึก
ปฏิบัติการเบ้ืองตน้ โดยนําผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ งสองกลุ่มมาวิเคราะห์และพฒันา
ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ร่วมกัน โดยวิทยากรได้ให้แนวคิดทฤษฎีในการออกแบบภาพลักษณ์
ผลิตภณัฑ ์ผูเ้ขา้ร่วมอบรมเชิงปฏิบติัการประกอบดว้ย ผูป้ระกอบการของวิสาหกิจชุมชนทั้ง 2 กลุ่ม 
จาํนวนรวม 9 คน 

( 2)การพัฒนาการออกแบบภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์   มี ข้อส รุปจากการวิ จัย  ดัง น้ี 
 กระบวนการพฒันาภาพลกัษณ์ผลิตภัณฑ์ เร่ิมกระบวนการด้วยการศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูล
ผลิตภณัฑใ์นมิติต่างๆ เพื่อร่วมกนัแสวงหาจุดเด่น (position) ของสินคา้ ผลของการพฒันากระบวนการ
เรียนรู้การออกแบบภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์มีประเดน็สาํคญั คือ  

  (2.1) การสร้างกระบวนการเรียนรู้ความเขา้ใจเร่ืองการพฒันาภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์     ในดา้น
ความสําคญัของภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกับการตลาด      และ องค์ประกอบท่ีทาํให้
ผูบ้ริโภคจดจาํและเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ ์ซ่ึงประกอบดว้ย ตราสินคา้ หรือเคร่ืองหมายการคา้ สี ตวัอกัษร
และการจดัวางอกัษร รูปลกัษณ์ของอกัษร (type style) ภาพหรือทศันศิลป์อตัลกัษณ์  และเร่ืองราว 
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(2.2) การพฒันาการออกแบบตราสญัลกัษณ์และทศันศิลป์อตัลกัษณ์สาํหรับสินคา้ของกลุ่ม 
วิสาหกิจชุมชน  โดยสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
   ผลิตภณัฑ์วิสาหกิจชุมชนขนมบดิน ตราสัญลกัษณ์และทศันศิลป์อตัลกัษณ์ใช้รูปร่างตรา
สัญลกัษณ์ มีโครงสร้างกรอบรอบนอกเป็นรูปโดมของมสัยิด มีสัญลกัษณ์ทางศาสนาอิสลาม เป็นรูป
ดาว เดือน และรูปลกัษณ์ของขนมเคก้พ้ืนบา้น ใชสี้อตัลกัษณ์ประกอบดว้ย สีเหลืองสม้ สีนํ้ าตาล ซ่ึงเป็น
สีท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ของความเป็นขนมเค้กพื้นบ้าน อีกทั้ งเป็นสีท่ีทาํให้อาหารชนิดต่างๆ น่า
รับประทาน 
   ผลิตภณัฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตรการพฒันาการออกแบบตรา
สัญลกัษณ์ ตามท่ีผูผ้ลิตปลาตะเพียนลายฉลุไทยลายวิจิตร ใช้คาํว่า “ชฎานาง” เป็นตราสัญญลกัษณ์
ประกอบกบัปลาตะเพียน  ใชรู้ปร่างผลิตภณัฑจ์ริง มีโครงสร้างส่วนลาํตวั (ปลา) เป็นรูปส่ีเหล่ียมขนม
เปียกปูน เป็นเสน้ถกัสาน ครีบและหางมีการฉลุลวดลายวิจิตร สีอตัลกัษณ์ประกอบดว้ย สีแดงชาด สีรัก 
และสีทอง ซ่ึงสีทั้งสามนั้นเป็นสีท่ีสะทอ้นเอกลกัษณ์ไทย สามารถพบไดใ้นงานศิลปะไทยแบบดั้งเดิม 

 (3) การพฒันาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการส่ือสารเร่ืองราวของผลติภัณฑ์ 
   ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนขนมบดิน เป็นผลิตภัณฑ์ขนมแบบผลิตด้วยแรงงานคนแบบ
ครัวเรือน ดงันั้นทั้งทุนและปริมาณการผลิตจึงไม่มากนกั ทาํใหป้ระเดน็ดงักล่าวเป็นเง่ือนไขหน่ึงในการ
ผลิตบรรจุภณัฑ ์ซ่ึงไม่สามารถลงทุนผลิตบรรจุภณัฑไ์ดทุ้กกระบวนการ ดงันั้น ส่ิงท่ีกระบวนการวิจยัน้ี
สามารถร่วมพฒันาภาพลกัษณ์ให้ผลิตภณัฑ์ขนมบดินไดคื้อการออกแบบกราฟิกภายนอกบรรจุภณัฑ ์
โดยมีตราสญัลกัษณ์ สีและการส่ือสารเร่ืองราวการผลิตขนมบดินลงในบรรจุภณัฑ ์

 ผลิตภณัฑว์ิสาหกิจชุมชนปลาตะเพียนสานฉลุลาย ผูผ้ลิตตอ้งการท่ีจะใชถุ้งบรรจุภณัฑ ์
สาํเร็จรูป  ดงันั้น กระบวนการวิจยัน้ีไดร่้วมพฒันาภาพลกัษณ์ใหผ้ลิตภณัฑไ์ดคื้อการออกแบบกราฟิก
ภายนอกบรรจุภณัฑ ์   โดยใชต้ราสญัลกัษณ์และการบอกเล่าเร่ืองราวของปลาตะเพียนสานลงใน         
บรรจุภณัฑข์นาดต่างๆตามขนาดของปลาตะเพียนท่ีวางขาย 

3.2.2 การสังเกตผล(observe)โดยสรุปพบว่าการพฒันากระบวนการเรียนรู้การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ ในการออกแบบภาพลกัษณ์สินคา้ ตราสัญลกัษณ์และบรรจุภณัฑ์  เป็นไปตามขั้นตอนการ
วิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม โดยมีการวางแผนปฏิบติัการร่วมกนัโดยวิเคราะห์ตามความตอ้งการของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีเป็นกรณีศึกษา การลงปฏิบติั โดยการอบรมเชิงปฏิบติัการให้ความรู้  การประชุม
กลุ่มเพื่อพฒันางานการออกแบบร่วมกนั และการออกแบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ  การนาํผลการพฒันาออกมา
เป็นช้ินงาน  การสังเกตผล  โดยติดตามผลงานการออกแบบท่ีนาํไปสู่การบรรจุสินคา้ในบรรจุภณัฑ ์    
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 3.2.3 การสะท้อนความคิดเพ่ือการพฒันา  จากการจดัประชุมอภิปรายกลุ่ม (focus group discussion) 
พบว่า มีปัจจัยส่งเสริมจากการได้รับการพฒันาจากคณะผูว้ิจัยท่ีมีความเช่ียวชาญสูงทางด้านการ
ออกแบบภาพลกัษณ์สินคา้และการเรียนรู้จากการศึกษาดูงานไดมี้มุมมองท่ีนาํไปสู่การพฒันา   ส่วน
ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรค จากตน้ทุนการออกแบบท่ีสูง และการบูรณาการองค์ความรู้จากคนรุ่นใหม่ท่ีมี
ความคิดสร้างสรรค์มาต่อยอด  แนวทางการส่งเสริม ตอ้งการนําตราสัญลกัษณ์สินคา้ท่ีได้จากการ
ออกแบบไปจดลิขสิทธ์ิ และตอ้งการรับการพฒันาต่อไปอยา่งต่อเน่ือง 
 
ตอนที ่ 2    ผลการพัฒนากระบวนการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการตลาดของ
วสิาหกจิชุมชนเขตธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
 สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

 1. การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศให้แก่วสิาหกจิชุมชน 

  ผูว้ิจยัได้เร่ิมตน้การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใหแ้ก่วิสาหกิจชุมชนดว้ยการลงพื้นท่ีเพื่อการสัมภาษณ์ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือ

การส่งเสริมการตลาดของวิสาหกิจชุมชนโดยพบว่า กลุ่มเป้าหมายในการวิจยัมีการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศประเภทโซเชียลมีเดียในการติดต่อส่ือสารระหว่างกลุ่มลูกคา้และระหว่างสมาชิกในกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน แต่รูปแบบการใชง้านอยูใ่นระดบัพื้นฐานเท่านั้น และจากการสมัภาษณ์ความตอ้งการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการส่งเสริมการตลาด พบว่า มีความตอ้งการในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

เพื่อการอาํนวยความสะดวก นอกจากน้ียงัมีความตอ้งการความรู้ในการใชเ้ทคโนโลยีต่างๆ เพื่อการ

ส่งเสริมการตลาด นอกจากน้ีแนวโน้มการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ้พื่อการส่งเสริมการตลาด 

พบว่า วิสาหกิจชุมชน มีแนวโนม้ทางดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะเทคโนโลยี

อุปกรณ์โทรศพัทมื์อถือ และแอปพลิเคชัน่ต่างๆในอุปกรณ์โทรศพัทมื์อถือ 

  ดังนั้ นจากการสัมภาษณ์ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สามารถสรุปไดว้่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเป้าหมายมีการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่งเสริม
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   1. ความสาํคญัของการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่งเสริมการตลาด2. Social 

Media กบัการส่งเสริมการตลาด3. การใชป้ระโยชน์จากเวบ็ไซต ์Facebook เพื่อการส่งเสริมการตลาด4. 

การใชป้ระโยชน์จากเวบ็ไซต ์youtube เพื่อการส่งเสริมการตลาด5. การใช ้Line เพื่อการติดต่อส่ือสาร6. 

การสร้างร้านคา้ดว้ย Lineshop และ7. การใชป้ระโยชน์จากโปรแกรม Instagram เพื่อการส่งเสริม

การตลาด 

  สรุปผลจากการจัดฝึกอบรม 

  การดาํเนินการจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ผูว้ิจยัได้

จดัฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเม่ือวนัท่ี 16 – 17 พฤษภาคม 2558 อาคาร 2 ชั้น 7 ห้อง 274 มหาวิทยาลยัราช

ภัฏธนบุรีโดยผูเ้ขา้ร่วมอบรมประกอบไปด้วยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตร 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเจียระไนพลอย อญัมณี เขตธนบุรี  และผูส้นใจ จาํนวน 15 คน โดยไดใ้ห้ผูเ้ขา้รับ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการไดท้าํแบบทดสอบวดัความรู้ก่อนและหลงัเรียน และนาํผลท่ีไดม้าทาํการ

วิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ พบว่า ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการมีผลคะแนนหลงัการ

ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นัน่แสดงให้เห็นว่าเม่ือผูเ้ขา้รับ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการได้รับความรู้จากกการฝึกอบรมแล้ว มีความรู้ความเข้าใจต่อการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการส่งเสริมการตลาดดีข้ึน 

   ดา้นความพึงพอใจต่อการจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามความ

พึงพอใจประเมินความพึงพอใจต่อการเขา้รับการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การใช้

เทคโนโลยีสารเทศซ่ึงเป็นดา้นคาํถามหลกั 4 ดา้น พบว่า ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม มีระดบัความพึงพอใจ
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 ความพึงพอใจต่อวิทยากร พบว่า ความพึงพอใจต่อวิทยากรโดยรวมอยูใ่นระดบัความพึง
พอใจมาก โดยผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการเปิดโอการให้ซักถามขอ้สงสัยและตอบ
คาํถามไดช้ดัเจนเป็นท่ีเขา้ใจสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงใจอยูท่ี่ 4.47 ความพึงพอใจในระดบัรองลงมา
ไดแ้ก่ มีบุคลิกภาพท่ีดี น่าเช่ือถือและมีการใชส่ื้อประกอบการบรรยาย โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูท่ี่ 
4.40 และความพึงพอใจต่อการบรรยายครบถว้นตามวตัถุประสงคมี์ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูท่ี่ 4.07  
  ความคดิเห็นต่อการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการส่งเสริมการตลาด 
 ผูว้ิจยัไดส้อบถามความคิดเห็นของผูเ้ขา้รับการอบรมต่อการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การส่งเสริมการตลาด โดยแบ่งเป็นขอ้คาํถามจาํนวน 12 ขอ้คาํถาม โดยสามารถสรุปความคิดไดด้งัน้ี  
 ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่งเสริม
การตลาดอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความเห็นต่อ Social Media ช่วยยกระดบั
ภาพลกัษณ์ของธุรกิจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ดูทนัสมยั อยู่ในระดับเห็นด้วยมากโดยมี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.33 ลาํดบัต่อมาผูเ้ขา้รับการอบรมมีความคิดเห็นต่อ Social Media มีความเหมาะสมกบั
วิสาหกิจชุมชน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.27 นอกจากน้ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมยงัมี
ความเห็นว่า Social Media ช่วยในการทาํการตลาดให้มีประสิทธิภาพ Social Media ช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัSocial Media ช่วยประหยดัเวลา และลดขั้นตอนทางการตลาดSocial Media 
ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการบริการลูกคา้Social Media ทาํให้รู้สึกว่าขั้นตอนในการทาํงานง่ายข้ึนSocial 
Media ช่วยในการบริหารจัดการภายในวิสาหกิจชุมชนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
ส่งเสริมการตลาดของวิสาหกิจชุมชนเป็นอยา่งมาก โดยมีระดบัความเห็นคิดเฉล่ียอยูท่ี่ 4.20 นัน่คือผูเ้ขา้
รับการอบรมเห็นดว้ยในระดบัมาก และผูเ้ขา้รับการอบรมเห็นดว้ยต่อ Social Media ใชง้านไดง่้าย 
ขั้นตอนไม่ซบัซอ้นเป็นลาํดบัสุดทา้ย โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.93 
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 2. การติดตามผลจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

ส่งเสริมการตลาด 

  การติดตามผลการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการส่งเสริมการตลาดสามารถสรุปผลการ

ติดตามไดด้งัน้ี 

  กลุ่มเจียระไนพลอย อญัมณีเขตธนบุรี มีการสร้างหนา้แฟนเพจ (Fan page) ในเวบ็ไซต์

เฟสบุ๊คเพื่อประชาสัมพนัธ์สินคา้ของกลุ่ม โดยใชช่ื้อแฟนเพจว่า สีทองจิวเวลร่ี มีการใชโ้ปรแกรมไลน์  

(Line) เพื่อการติดต่อส่ือสารระหว่างลูกคา้ มีการสร้างร้านคา้เพื่อประชาสัมพนัธ์สินคา้ผ่านโปรแกรม

ไลน์ช็อป (Lineshop) 

  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาตะเพียนฉลุลายไทยวิจิตรมีการใชเ้วบ็ไซตเ์ฟสบุค๊ (facebook) เพื่อ

การประชาสัมพนัธ์สินคา้และกิจกรรมของกลุ่ม มีการใชโ้ปรแกรมไลน์  (Line) เพื่อการติดต่อส่ือสาร

ระหว่างลูกคา้และติดต่อส่ือสารระหว่างสมาชิกในกลุ่มมีการสร้างร้านคา้เพื่อประชาสัมพนัธ์สินคา้ผา่น

โปรแกรมไลน์ช็อป (Lineshop) 

  นอกจากน้ีกมี็การสร้างกลุ่มสนทนาระหวา่งสมาชิกวิสาหกิจชุมชน โดยใชช่ื้อว่า ม.ราชภฏั

ธนบุรี วสช ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มประกอบไปดว้ยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มต่างๆ ท่ีมีความสนใจเขา้ร่วมกลุ่ม

และผูส้นใจ ซ่ึงในกลุ่มสนทนาน้ีไดมี้การพดูคุยแลกเปล่ียนความรู้ ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมการออกร้าน 

แนะนําพื้นท่ีจัดจําหน่ายสินค้า แนะนําสินค้าต่างๆท่ีกลุ่มของตนเองได้พฒันาข้ึน รวมทั้ งพูดคุย

แลกเปล่ียนในเร่ืองอ่ืนๆ ดว้ย  

 3. ข้อเสนอแนะต่อการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการส่งเสริมการตลาดของวิสาหกิจ

ชุมชน 

  หลงัจากวิสาหกิจชุมชนไดรั้บการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการส่งเสริมการตลาดแลว้นั้น ผูว้ิจยัไดจ้ดัใหมี้การสนทนากลุ่ม (Focus 

group) เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้และแลกเปล่ียนความเห็นระหว่างวิสาหกิจชุมชนทั้ง 2 กลุ่ม ต่อ

การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นต่างๆ มาใชเ้พื่อการส่งเสริมการตลาดโดยสรุปขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 
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  1. หลงัจากท่ีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ืองการส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่งเสริมการตลาดไปแลว้นั้น มีการนาํเอา

ความรู้ท่ีไดจ้ากการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้มาใชป้ระโยชน์อย่างต่อเน่ือง โดยมีการติดต่อส่ือสาร

เพ่ือการสั่งซ้ือสินคา้ มีการประชาสัมพนัธ์สินคา้ กิจกรรมการออกร้านต่างๆ ผา่นทางเวบ็ไซตเ์ฟสบุ๊ค มี

การใชโ้ปรแกรมไลน์ในการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้และระหว่างสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทางกลุ่ม

ไดใ้ห้ความสาํคญัต่อการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่งเสริมการตลาดเพ่ิมข้ึน ช่วยอาํนวยความ

สะดวกไดเ้พิ่มข้ึน นอกจากน้ียงัช่วยลดตน้ทุนในการติดต่อลูกคา้ และการผลิตสินคา้ อีกดว้ย 

  2. หลงัจากท่ีวิสาหกิจชุมชนได้รับการฝึกอบรมไปแลว้นั้นมีกระบวนการของการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการตลาดของวิสาหกิจชุมชน โดยมีการนาํความรู้ท่ีไดม้าพฒันา

เปิดร้านผา่นเวบ็ไซตเ์ฟสบุ๊ค เปิดร้านผา่นโปรแกรมไลน์ช็อป สร้างกลุ่มเพื่อการติดต่อส่ือสารระหว่าง

สมาชิกผา่นโปแกรมไลน์ และใชโ้ปรแกรมไลน์ในการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้  

  3. ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่งเสริมการตลาด

อยา่งไรบา้งและท่านใชว้ิธีการแกปั้ญหานั้น  พบว่า ปัญหาท่ีพบไดแ้ก่ปัญหาดา้นไวรัสคอมพิวเตอร์ เม่ือ

ทาํการลงโปรแกรมในเคร่ืองใหม่ทาํให้ไลน์ช็อปหายไป ซ่ึงแตกต่างจากการใช้โปรแกรมไลน์เพื่อ

ติดต่อส่ือสาร ซ่ึงหากมีการลงโปรแกรมใหม่และไดมี้การตั้งค่าของโปรแกรมไลน์ดว้ยการเพิ่มขอ้มูล

อีเมลไวก้จ็ะสามารถกูข้อ้มูล รายช่ือของผูติ้ดต่อได ้

 4. การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ้พ่ือการส่งเสริมการตลาดสามารถช่วยส่งเสริมดา้น

การตลาด โดยมีการใชเ้ฟสบุค๊ในการประชาสมัพนัธ์สินคา้ เผยแพร่กิจกรรมต่างๆ การออกร้านของกลุ่ม 

การติดต่อระหว่างลูกค้าและสมาชิกในกลุ่ม มีการเปิดร้านเพื่อขายสินค้าและโฆษณาสินค้าผ่าน

โปรแกรมไลน์ช็อป มีการติดต่อกบัลูกคา้และสมาชิกในกลุ่มผา่นโปรแกรมไลน์สามารถใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศในการสร้างภาพลกัษณ์ใหแ้ก่กลุ่ม สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ลูกคา้ และช่วยแกปั้ญหาในดา้น

การตลาด 

 5. วิสาหกิจชุมชนมีขอ้เสนอแนะในดา้นการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้พื่อการ

ส่งเสริมการตลาด โดย ตอ้งการใหมี้การใหค้วามรู้ทางดา้นเทคโนโลยอียา่งต่อเน่ืองและกระจายความรู้
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ตอนที ่4 ผลการจัดการความรู้กระบวนการผลติและการบริหารจัดการวสิาหกจิชุมชนต้นแบบเขตธนบุรี

โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

 สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

ผลจดัการและเผยแพร่องคค์วามรู้ดา้นกระบวนการผลิตและการบริหารจดัการวิสาหกิจ

ชุมชนตน้แบบเขตธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

ด้านการบริหารจัดการ (Management ) ของศูนยฝึ์กอาชีพหตัถกรรมของจ๋ิว ตามหลกัการ
แนวคิดของ POSDCoRB นั้นสรุปไดว้า่ การบริหารจดัการศูนยน์ั้นโดยส่วนใหญ่มีหวัหนา้ศูนยเ์ป็น
ผูรั้บผดิชอบหลกัทั้งในดา้นการวางแผนต่างๆ (Planning ) อาทิเช่น แผนการบริหารจดัการ แผนการเงิน 
แผนดา้นการจดัหาบุคคล  แผนการตลาด  การจดัองคก์ร (Organizing)  ไม่มีความซบัซอ้นส่วนใหญ่เป็น
บุคคลท่ีมีความคุน้เคยกนัและมีใจรักในงานหตัถกรรมของจ๋ิว  การจดัหาบุคลากร (Staffing ) เร่ิมตน้จาก
บุคคลในชุมชนโดยมุ่งสร้างอาชีพสร้างงานใชเ้วลาใหเ้กิดประโยชน์ จนถึงในปัจจุบนัไดข้ยายออกเป็น
ลกัษณะของการกระจายงานใหก้บัเครือข่ายท่ีมีความชาํนาญเฉพาะดา้นในการช่วยดา้นการผลิตต่างๆ  
ต่อมาคือการอาํนวยการ (Directing) และการประสานงาน (Coordinating) ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีหลกัของ
ประธานศูนยช่์วยเหลือประสานเครือข่ายทั้งลูกคา้ บุคลกร เครือข่ายต่างๆ การต่อรองทางธุรกิจ เพื่อ
นาํไปสู่การสร้างสรรคง์านของจ๋ิวเกิดประสิทธิภาพ และมีการรายงาน (Reporting) ถึงผลการปฏิบติังาน
ตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ  ใหส้มาชิกของศูนยท์ราบความเคล่ือนไหวเพื่อนาํไปสู่การพฒันาและ
สุดทา้ยคือ การบริหารจดัการงบประมาณ (Budgeting) ซ่ึงทางศูนยมี์การบริหารจดัการงบประมาณอยา่ง
ระมดัระวงัไม่เนน้การใชร้ะบบส้ินเช่ือจากสถาบนัทางการเงินแต่มีระบบการเรียกเกบ็ค่ามดัจาํจากลูกคา้
เพื่อการลงทุนในการสร้างสรรคผ์ลงานของจ๋ิว 
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 ด้านกระบวนการผลติ (Production Process)  ซ่ึงประกอบดว้ย 
   ปัจจัยนําเข้า  (Input)การผลิตของจ๋ิวของกลุ่มฯ จะผลิตทั้งช้ินงานท่ีประกอบสาํเร็จรูป
และเป็นอุปกรณ์เพื่อนาํไปประกอบเอง  โดยแบ่งการผลิตเป็นประเภทต่าง ๆ ดงัน้ี1.  ประเภทงานแกว้2.  
ประเภทงานไม3้.  ประเภทงานโลหะ4.  ประเภทงานดินวิทยาศาสตร์ซ่ึงปัจจยันาํเขา้ (input) ใน
กระบวนการผลิตของจ๋ิวนั้นจะมีการคาํนึงถึงความตอ้งการของลูกคา้ ความสมจริงเหมือนจริง ในดา้น
วตัถุดิบ และเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ข้ึนอยูก่บัประเภทของงานของจ๋ิวท่ีจะใชใ้นการประกอบเร่ืองราวต่างๆ 
ซ่ึงงานหน่ึงช้ินหรือหน่ึงเร่ืองจะประกอบไปดว้ย งานไม ้ งานโลหะ  งานป้ัน  งานแกว้ และถา้ตอ้งการ
เพิ่มความเหมือนจริงอาจมีงานเทคนิคต่างๆ เขา้มาผสมผสาน ดา้นแรงงานมีการใชแ้รงงานจากชุมชน
ใกลเ้คียงโดยมีการฝึกฝนใหเ้กิดความชาํนาญเฉพาะทางและในปัจจุบนัไดข้ยายเครือข่ายไปสู่ชุมชน
ต่างๆ ท่ีมีใจรักในงานหตัถกรรมของจ๋ิวใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมและเป็นเครือข่ายในทางการผลิตและ
สร้างสรรคช้ิ์นงาน 

การแปรเปลีย่นสภาพ (Transformation) 

การแปรเปล่ียนหรือแปรสภาพจากวตัถุดิบสู่สินคา้หรือบริการนั้น ศูนยห์ตัถกรรม 

ของจ๋ิว มีแนวทางการดาํเนินการผลิต โดยมีกลุ่มผูผ้ลิตประมาณ 7-8 คน แต่ละคนไดแ้บ่งหนา้ท่ีกนัทาํ
ตามความถนดั โดยหนา้ท่ีหลกัของประธานศูนย ์คือ การกาํหนดแนวทางการผลิตและร่างรูปแบบให ้
จากนั้นชาวบา้นแต่ละคนกจ็ะร่วมกนัสร้างสรรคผ์ลงาน ซ่ึงในปัจจุบนัปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจทาํให้
งานส่ิงประดิษฐข์องจ๋ิว ถือวา่เป็นของส้ินเปลืองเกิดผลกระทบทาํใหมี้ลูกคา้ลดลงทั้งกลุ่มนกัสะสมเองก็
ลดนอ้ยลงไปดว้ย ส่วนคนทาํของจ๋ิวกล็ดนอ้ยลงไปเช่นกนั เพราะถา้ไม่มีใจรักจริง กจ็ะรู้สึกเบ่ือและก็
เลิกทาํ ส่วนเราเองมีทีมงานท่ีเป็นชาวบา้นในชุมชน ดงันั้น จึงไม่สามารถหยดุน่ิงได ้เพราะจะไดมี้งาน
ป้อนใหก้บัชาวบา้นไดต้ลอด เพื่อเขาจะไดมี้อาชีพ และไม่เลิกหนัไปทาํอยา่งอ่ืน  ดงันั้นในปัจจุบนัของ
การผลิตของจ๋ิวจึงไม่ใชเ้พื่อการผลิตเพื่อการจดัจาํหน่ายเป็นหลกัเหมือนเช่นเดิมแต่การผลิตของจ๋ิวเป็น
การผลิตเพื่อการนาํไปสู่การขายสินคา้ประเภทอ่ืนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัอาทิเช่น สินคา้ยอ้นยคุ ซ่ึง
บทบาทหลกัของหตัถกรรมของจ๋ิวของศูนยก์ลายเป็นใบเบิกทางสาํหรับการขายสินคา้อ่ืนมากกวา่การ
จาํหน่ายเป็นหลกัส่วนการจาํหน่ายของจ๋ิวจะจาํหน่ายในงาน OTOP 

 ผลผลิต (Product)  ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนน้ีแบ่งการผลิตออกเป็น  2 กลุ่ม คือ    
                1. งานอะไหล่  ซ่ึงเป็นงานท่ียงัมิไดน้าํไปประกอบเป็นเร่ืองราว โดยจาํแนกไปตามประเภท
ของงาน ซ่ึงแต่เดิมของจ๋ิวจะนาํไปจาํหน่ายแบบช้ินเดียวไม่เป็นเร่ืองราวแต่ในปัจจุบนัของจ๋ิวถูกนาํมา
ถกัทอร้อยเรียงเป็นเร่ืองราวมากกวา่จาํหน่ายเป็นช้ินๆ 
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                           2. งานท่ีประกอบเป็นเร่ืองราว  ซ่ึงเป็นงานท่ีนาํอะไหล่ มาประกอบเป็นเร่ืองราว ตาม
ความตอ้งการของลูกคา้ โดยเนน้ความเป็นไทยยอ้นยคุ  ซ่ึงการผลิตท่ีมุ่งเนน้การจาํหน่ายของจ๋ิวเป็น
หลกั จะจาํหน่ายในงาน OTOP แต่ส่วนใหญ่ในปัจจุบนัการจดัแสดงของจ๋ิวท่ีเป็นเร่ืองราวน้ีเป็นเพียง
ส่วนหน่ึงของธุรกิจของศูนยเ์ท่านั้นเป็นการจูงใจใหลู้กคา้ซ้ือสินคา้ตวัอ่ืนท่ีศูนยน์าํไปจาํหน่ายร่วมกนั 

ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน  (Community Participations)  ซ่ึงสรุปแนวทางการมีส่วนร่วมไดด้งัน้ี 
สมาชิกมีส่วนร่วมในการพฒันาความรู้เก่ียวกบัรูปแบบงานของจ๋ิวแบบใหม่ ๆ อยูเ่สมอ   มีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนความคิดและช่วยกนัปรับปรุงงานท่ี ทาํใหง้านมีคุณภาพดีข้ึน  
การนาํผลงานมาจาํหน่ายเม่ือทางศูนยไ์ดอ้อกร้านหรือแสดงผลงาน  มีส่วนร่วมในผลสาํเร็จของการ
ดาํเนินงานและไดรั้บค่าตอบแทนตามจาํนวนช้ินงานท่ีตนผลิตข้ึน  ขยายเครือข่ายความร่วมมือในการ
สร้างสรรคแ์ละอนุรักษห์ตัถกรรมของจ๋ิวในวงกวา้งโดยการถ่ายทอดความรู้ฝึกปฏิบติัตลอดจนความ
ร่วมมือในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

 2.   ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของนวตักรรมการจัดการองค์ความรู้โดยผู้เช่ียวชาญ  
ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของนวตักรรมการจดัการองคค์วามรู้โดยผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่ภาพรวม
นวตักรรมการจดัการองคค์วามรู้ท่ีพฒันาข้ึนมีระดบัความถูกตอ้ง เหมาะสม เป็นไปไดแ้ละเป็น

ประโยชน์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.84  S.D. = 0.61) เม่ือพิจารณาเป็นรายการพบวา่ ดา้น

องคป์ระกอบสาระสนเทศ และดา้นเน้ือหาสาระมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 5.00  

S.D. = 0.00) และดา้นรูปแบบของสาระสนเทศทางกายภาพมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุดอยูร่ะดบัมากท่ีสุด (  
= 4.60  S.D. = 0.54) 

Χ

Χ

Χ

3.ผลการประเมินความเหมาะสมของงานสนเทศการจัดการองค์ความรู้ในรูปแบบส่ือส่ิงพมิพ์
และวดีีทศัน์ผลการประเมินความเหมาะสมของงานสนเทศการจดัการองคค์วามรู้ในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพ์

และวดีีทศันภ์าพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.82  S.D. = 0.19) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้น

เน้ือหาสาระทางวิชาการถูกตอ้งมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (Χ  = 4.93  S.D. = 0.25) 

และดา้นทนัสมยัในรูปแบบการนาํเสนอองคค์วามรู้มีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (Χ  = 
4.67  S.D. = 0.48)   ซ่ึงมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมในดา้นช่องทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการเขา้ถึงสารสนเทศในวงกวา้งมากข้ึน   

Χ
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ตอนที ่5 สรุปภาพรวมผลการพฒันาการดาํเนินงานวสิาหกจิชุมชนเขตธนบุรีเพ่ือเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของเศรษฐกจิชุมชนอย่างยัง่ยืนตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ผลการศึกษาการพฒันาการดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรีเพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็ง

ของเศรษฐกิจชุมชนอย่างย ั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากการวิเคราะห์ผลการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ในดา้นต่างๆใหแ้ก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม โดยชุมชนมี

ส่วนร่วมและดาํเนินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้ น ผลสําเร็จของโครงการ จากการวิเคราะห์

ผลการวิจยัและการจดัประชุมอภิปรายกลุ่ม ผูท้รงคุณวฒิุ ผูแ้ทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และคณะผูว้ิจยัร่วม

สรุปสะทอ้นความคิด สามารถสรุปผลความสาํเร็จของการพฒันาไดด้งัน้ี 

1. ด้านการพฒันาการดําเนินงานของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

จากการท่ีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์ตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ไดฟั้งบรรยายแนวคิดการดาํเนินงานของโครงการส่วนพระองคท์ั้งในเชิงท่ีไม่ใช่ธุรกิจและใน

เชิงก่ึงธุรกิจ ทาํให้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจไดแ้บบอย่างการดาํเนินการวิสาหกิจชุมชนตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ไดแ้นวคิดในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีภูมิคุม้กนั มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมี

ความรู้คู่คุณธรรม การใชท้รัพยากรท่ีมีในชุมชนอยา่งคุม้ค่า การประดิษฐ์ช้ินงานท่ีมีความปราณีต จาก

วสัดุต่างๆ ตวัอย่างงานประดิษฐ์ของโครงการ เช่น การประดิษฐ์ช้ินงานโดยวสัดุกระดาษสา การหล่อ

เทียน การแกะสลกั และการผลิตขนมอบและนํ้ าผลไมข้องโครงการ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นแบบอย่างให้กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนสามารถใช้วตัถุดิบท่ีมีอยู่ในชุมชนมาพฒันาผลิตภณัฑ์ของกลุ่มให้มีความน่าสนใจ 

สวยงามและมีความคุม้ค่า ส่งเสริมให้การดาํเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจมีความเขม้แข็งอย่างย ัง่ยืนตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

การพฒันาตามลาํดบัขั้นเป็นเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซ่ึงเช่ือมโยงกบัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงไดมี้การพฒันาตามแนวพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียงตามขั้นตอนทฤษฎีใหม่มี 3 

ขั้นตอนคือ 
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 ขั้นท่ี 1 พึ่งตนเอง คือ พอเพียงในระดบัครอบครัวสมดุลพอดี พออยู่ พอกินเนน้ผลิตให้

เพียงพอกบัความตอ้งการบริโภคในครัวเรือนสามารถเล้ียงตวัเองไดมี้ชีวิตท่ีประหยดั จากการศึกษา

พบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 4 กลุ่ม มีการพึ่งตนเองในการผลิต การดาํรงอยู่อย่างพอเพียง การผลิต

ช้ินงานเนน้ความปราณีตสวยงาม การลงทุนไม่เกินตวั ไม่เป็นหน้ีสิน และสามารถพึ่งตนเองได ้

 ขั้นท่ี 2 พึ่งพากนัร่วมมือกนั คือ พอเพียงในระดบัชุมชนซ่ึงวิสาหกิจชุมชนทั้ง 4 กลุ่ม มีการ

รวมกลุ่มกนัในพื้นท่ีเพื่อดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมมือในการพฒันาการผลิตสินคา้ เช่น กลุ่ม

ขนมบดินพึ่งพากนัในกลุ่มมุสลิมในพื้นที กลุ่มเจียระไนพลอยมีการรวมกลุ่มกนั ประมาณ 10 ครัวเรือน

ในซอยตากสิน 15 เขตธนบุรี ผลิตช้ินงานเจียระไนพลอย มีการตลาดร่วมกนัในการรับคาํสั่งซ้ือการออก

แสดงสินคา้ เป็นตน้ทาํให้ คุณภาพชีวิตดีข้ีน มีการดูแลสวสัดิการการศึกษา สังคม และส่ิงแวดลอ้ม มี

การทาํงานร่วมกนั ร่วมปรึกษาหารือร่วมแกปั้ญหาทาํใหค้นในชุมชนรู้จกัการใหแ้ละการรับ 

 ขั้นท่ี 3 ร่วมมือกบัองคก์รอ่ืนๆภายนอกชุมชนคือ พอเพียงในระดบัประเทศ  กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนมีการรวมกลุ่มและร่วมมือกบัองคก์รภายนอก เช่น โครงการ OTOP และโครงการของรัฐบาลผา่น

สาํนกังานเขตธนบุรี มีการออกแสดงสินคา้กบัสโมสรโรตาร่ีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาตะเพียนฉลุ

ไทยลายวิจิตร รวมทั้งการจดัแสดงในงานประชุมระดบันานาชาติ และมีปริมาณการผลิตมากข้ึนสามารถ

ป้อนออกสู่ตลาด  เป็นการร่วมมือท่ีเป็นพนัธมิตรกบัเอกชนและภาครัฐบาล 

 เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล  หมายถึง ความสามารถในการดํารงชีวิตได้อย่างไม่

เดือดร้อน กาํหนดความเป็นอยูอ่ยา่งพอประมาณตนตามฐานะ ตามอตัภาพ และท่ีสาํคญัไม่หลงไหลใน

วตัถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่พนัธนาการอยู่กบัส่ิงใด ยึดทางสายกลางในการดาํรงชีวิต เศรษฐกิจ

พอเพียงจึงเป็นพื้นฐานของความมัน่คงในการดาํรงชีวิต ส่งผลให้สามารถใชห้ลกัการพ่ึงตนเอง โดยยึด

หลกัสาํคญั  

 1.ดา้นจิตใจ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีศึกษาทั้ง 4  กลุ่ม ไดผ้ลิตช้ินงานท่ีมีความประณีตร่วมกนั มี

ใจรักงานศิลปะ งานสร้างสรรค ์เหมือนกนั เช่น งานหัตถกรรมของจ๋ิว งานเจียระไนพลอย เป็นตน้ ทาํ

ให้มีสมาธิ ทาํตนให้เป็นท่ีพึ่งของตนเอง มีจิตสาํนึกท่ีดี สร้างสรรคใ์ห้ตนเองและกลุ่มมีความกา้วหนา้ 

โดยเอ้ืออาทร ประนีประนอม และเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง 
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 2.ด้านสังคม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นท่ีเขตธนบุรีท่ีศึกษาแต่ละชุมชน มีการช่วยเหลือ

เก้ือกูลกนั เช่ือมโยงเป็นเครือข่ายชุมชนท่ีเขม้แข็ง เป็นอิสระ อยู่บนพื้นฐานของเมตตาธรรม มีการ

แบ่งปันความรู้ การผลิตช้ินงานเพื่อให้ส่งสินคา้ไดท้นัตามคาํสั่งซ้ือ โดยมีกลุ่มสมาชิกในชุมชนมาร่วม

กนัในการผลิตเป็นเครือข่าย เช่น กลุ่มปลาตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตรมีเครือข่ายผลิตร่วมกบักลุ่มชุมชนท่ี

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาในการผลิตปลาตะเพียนร่วมกนั เป็นตน้ 

 3.ดา้นธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนใชแ้ละจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และ

อนุรักษ ์พร้อมหาทางเพิ่มคุณค่า โดยยดึอยูบ่นหลกัของความยัง่ยนื สินคา้ท่ีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตจะ

ใชว้สัดุธรรมชาติ ไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม การใชสี้จากธรรมชาติ  เช่น ปลาตะเพียนทาํจากใบลาน  และผา้

ไหม เป็นตน้ 

 4.ดา้นเทคโนโลย ีในการวิจยัน้ีไดส่้งเสริมกระบวนการเรียนรู้ดา้นเทคโนโลยีสมยัใหม่ใหก้บั

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 4 กลุ่ม เพื่อใชเ้ทคโนโลยีในการส่งเสริมการตลาดสมยัใหม่ โดยเลือกใชเ้ฉพาะ

ส่ิงท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ สภาพแวดลอ้มและการพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมสินคา้ของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน 

 5.ดา้นเศรษฐกิจ การพฒันาการดาํเนินงานของวิสาหกิจชุมชนจากการวิจยัน้ี กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนไดย้ดึหลกัความพออยู ่พอกิน พอใช ้ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความเขา้ใจหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและสามารถนาํไปประยกุตใ์ช ้ทาํใหก้ารดาํเนินธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน คิดหารายไดเ้พิ่ม

ในลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป หลีกเล่ียงการก่อหน้ี และมีความพอประมาณ 

 ดงันั้นการพฒันาการดาํเนินงานของวิสาหกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงมีแนว

การดาํรงอยู่และปฏิบติัตนของสมาชิกในทุกระดับตั้ งแต่ระดับครอบครัว และระดับชุมชน ทาํให้

เศรษฐกิจชุมชนมีความเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื 

นอกจากน้ีในการวิจยัเพื่อพฒันาการดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรีเพื่อเสริมสร้างความ

เขม้แข็งของเศรษฐกิจชุมชนอย่างย ัง่ยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ี ผลท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันา

กระบวนการเรียนรู้ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  
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 การพฒันากระบวนการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทีด่ี 

จากผลการวิจยัในการพฒันากระบวนการเรียนรู้ดา้นการบริหารท่ีดี ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นการ

ผลิต ดา้นการเงิน ดา้นการตลาด และดา้นบุคลากร ซ่ึงใชก้ระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

4 ขั้นตอน สร้างองคค์วามรู้ โดยจดักิจกรรมการเรียนรู้ และฐานการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ประกอบดว้ย 

1)ขั้นการวางแผน(plan) โดยการวางแผนการพฒันาร่วมกนัระหวา่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและนกัวิจยั 

2)ขั้นการปฏิบติัการและสังเกตผล(actand observe) มีการจดัศึกษาดูงานและจดัโครงการอบรมเชิง

ปฏิบติัการให้ความรู้และฝึกปฏิบติัแก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยฝึกปฏิบติัจริงในการบริหาร

จดัการ ครอบคลุมทั้งดา้นการเงิน ดา้นการตลาด และการผลิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้

ทายาทรุ่นใหม่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขา้ร่วมรับการพฒันาและส่งเสริมต่อยอดในการนาํเสนอและ

แสดงผลงาน เพื่อสืบทอดการดําเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจต่อไป ทาํให้เกิดความยัง่ยืนของการ

ดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนอยา่งแทจ้ริง 

3)ขั้นสะทอ้นความคิด(reflect)มีการจดัประชุมอภิปรายกลุ่มเพื่อสะทอ้นความคิดผลการพฒันาและ

แนวทางในการพฒันาการบริหารจดัการทั้ง4 ดา้น เพื่อใหน้าํไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

1.2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้การออกแบบผลติภัณฑ์มีการวางแผนวิเคราะห์ผลิตภณัฑ ์จดั
อบรมเชิงปฏิบติัการใหค้วามรู้การออกแบบภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์ปฏิบติัการพฒันาออกแบบบรรจุภณัฑ์
และตราสญัญลกัษณ์ สร้างจุดเด่น ทศันศิลป์อตัลกัษณ์สาํหรับสินคา้ การส่ือสารเร่ืองราว ความเป็นมา 
คุณค่าทางวฒันธรรมและวิถีชีวิต ลงในตราสญัญลกัษณ์และบรรจุภณัฑข์องสินคา้ขนมบดินและปลา
ตะเพียนฉลุไทยลายวจิิตรส่งผลใหสิ้นคา้ของทั้งสองกลุ่มไดรั้บการพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑท์ั้งตรา
สญัลกัษณ์และบรรจุภณัฑใ์หม่ท่ีสวยงาม  นาํไปบรรจุสินคา้และวางจาํหน่ายทาํใหย้อดขายสูงข้ึนส่งผล
ต่อรายไดข้องกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนใหเ้ขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื 

1.3.ผลการการพฒันากระบวนการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการตลาด
ของวสิาหกจิชุมชนเขตธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

จากผลการพฒันากระบวนการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การตลาดใหก้บักลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเจียระไนพลอย อญั
มณีเขตธนบุรี และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตร ส่งผลต่อการพฒันาการดาํเนินงาน
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีการขายสินคา้ผ่านส่ือออนไลน์สมยัใหม่ ทาํให้การดาํเนินงานของกลุ่ม
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  จากผลการพฒันาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศดงักล่าวส่งผลให้ มีลูกคา้สนใจเขา้มาสั่ง

สินคา้ผา่นส่ือดงักล่าวมากข้ึน  ทาํใหก้ลุ่มวิสาหกิจชุมชนมียอดการสัง่สินคา้มากข้ึน เพิ่มรายได ้และเป็น

การขายท่ีลดตน้ทุนจากการตั้งขายหน้าร้าน  ทาํให้การดาํเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไดรั้บการ

พฒันาอยา่งย ัง่ยนืสอดคลอ้งกบัยคุปัจจุบนัอีกดว้ย 

1.4.ผลการจัดการความรู้วสิาหกจิชุมชนต้นแบบ 
 ผลการจดัการความรู้กระบวนการผลิตและการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนตน้แบบวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มอาชีพหัตถกรรมของจ๋ิว ทาํให้สามารถจดัเก็บองค์ความรู้ท่ีไดจ้ากการจดัการความรู้เพื่อ
ถ่ายทอดให้กบับุคคลทัว่ไปทั้งในวงการวิชาการและในวงการของวิสาหกิจชุมชนไดศึ้กษาเรียนรู้เพื่อ
เป็นตน้แบบในการดาํเนินงานของกลุ่มให้มีความเจริญกา้วหนา้อย่างย ัง่ยืนต่อไปดว้ย  ซ่ึงองคค์วามรู้ท่ี
ไดจ้ากการจดัการความรู้ ประกอบดว้ย  ดา้นการบริหารจดัการ (management ) ของศูนยฝึ์กอาชีพ
หตัถกรรมของจ๋ิว ตามหลกัการแนวคิดของ POSDCoRB  ดา้นกระบวนการผลิต (production process)   
การแปรเปล่ียนสภาพ (transformation) การแปรเปล่ียนหรือแปรสภาพจากวตัถุดิบสู่สินคา้หรือผลผลิต 

(product)  ดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน  (community participations)  และนอกจากน้ีผลการจดัการ

ความรู้ได้นวัตกรรมงานสารสนเทศการจัดการองค์ความรู้ในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพ์และวีดีทัศน์                
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 จากผลการพฒันาการดาํเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา่นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ทั้ง

ดา้นองคค์วามรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ และฐานการเรียนรู้ โดยการวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

ซ่ึงชุมชนและนักวิจัยมีส่วนร่วมตั้ งแต่การวางแผน การปฏิบัติการการสังเกตผล และการสะท้อน

ความคิด ในประเด็นหลกัของการดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชน ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการออกแบบ

ผลิตภณัฑ ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทางการตลาดสมยัใหม่ ซ่ึงองคค์วามรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้และ

ฐานการเรียนรู้อยู่ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมีการจดัการความรู้ของชุมชนตน้แบบ

เพ่ือเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กบัวงการวิชาการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย  และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมี

การดาํเนินงานท่ีอยูภ่ายใตค้วามพอประมาณ ความมีเหตุผล  มีภูมิคุม้กนั และมีความรู้คู่กบัคุณธรรมดว้ย 

จากการไดศึ้กษาเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวเป็นหลกัในการ

ดาํเนินงาน  ส่งผลให้การดาํเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความยัง่ยืนและส่งผลให้เศรษฐกิจของ

ชุมชนมีความเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนืดว้ย 

2. ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรีเพ่ือการพัฒนา
อย่างยัง่ยืน จากผลการประชุมอภิปรายกลุ่ม สามารถสรุปประเดน็ไดด้งัน้ี 

 1) การส่งเสริมจากภาครัฐในการจัดแสดงสินค้าของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนในรูปแบบ 
ต่างๆให้มากขึน้ อาทิเช่น การส่งเสริมของสาํนกังานเขตธนบุรี ในการจดัพื้นท่ีของชุมชนท่ีเป็นท่ีตั้งของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยจดัป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม มีการชมการสาธิตสินคา้หัตถกรรมต่างๆ
การขายสินคา้โดยตรงของสมาชิกกลุ่ม  เช่น  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเจียระไนพลอยอญัมณีท่ีตั้งอยูใ่นซอย
ตากสิน 15 สมาชิกกลุ่มจะจดัทาํเคร่ืองประดบัในบา้นของตนเองซ่ึงอยูร่วมกนั ประมาณ 10 ครัวเรือน 
ซ่ึงถ้ารัฐบาล โดยสํานักงานเขตธนบุรีจัดพื้นท่ีดังกล่าวให้เป็นแหล่งประดิษฐ์เคร่ืองประดับ ให้
นกัท่องเท่ียวไดช้มการประดิษฐ์ เจียระไนพลอย อญัมณีจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีความชาํนาญ และสั่ง
ทาํสินคา้โดยตรงกบัผูผ้ลิต และร่วมกนัออกแบบลวดลายท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ โดยราคาไม่
แพงเน่ืองจากจดัทาํและสั่งซ้ือโดยตรงกบักลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยไม่ตอ้งผา่นพ่อคา้คนกลาง หรือกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนขนมบดินท่ีตั้ งอยู่ในชุมชนมสัยิดสวนพลู รัฐบาลโดยสํานักงานเขตธนบุรีควรร่วม
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  2.การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนผ่านส่ือต่างๆให้มากขึ้น  การจดั
แสดงสินคา้ท่ีภาครัฐ หรือเอกชนจดัข้ึน ส่วนใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีผา่นการคดัเลือกเพียงกลุ่มหรือ
สองกลุ่มท่ีมีโอกาสไดแ้สดงผลงานในงานแสดงสินคา้ต่างๆ ซ่ึงภาครัฐหรือหน่วยงานต่างๆควรให้
โอกาสกับวิสาหกิจชุมชนทุกแห่งได้มีโอกาสแสดงผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งปี ซ่ึงจากการ
สมัภาษณ์พบวา่ บางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยงัไม่มีโอกาสไดร่้วมงานแสดงสินคา้ต่างๆท่ีภาครัฐหรือเอกชน
จดัข้ึนเลย  
  3.การจัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเน่ือง จากการประชุมอภิปรายกลุ่มพบวา่องคค์วามรู้ท่ี
ไดจ้ากการวิจยัในการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการในดา้นต่างๆมีประโยชน์ในการพฒันาการดาํเนินงานของ
กลุ่มวิสาหกิจเป็นอยา่งยิง่ แต่การพฒันาท่ีไม่ต่อเน่ือง เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาการดาํเนินงานของ
กลุ่มอยา่งย ัง่ยนื เช่นการใหค้วามรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วน
ใหญ่อายมุาก การเรียนรู้ชา้และไม่มีการทาํอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นการพฒันาใหเ้กิดความยัง่ยนืไดข้ึ้นอยูก่บั
ปัจจยัในการพฒันาท่ีต่อยอดองคค์วามรู้อยูเ่สมออยา่งต่อเน่ือง จึงจะทาํใหเ้กิดความยัง่ยนือยา่งแทจ้ริง 

4.  การร่วมพฒันาผู้สืบทอดการดําเนินงานของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนรุ่นใหม่ 
การพฒันาการดาํเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใหเ้กิดความยัง่ยนืไดน้ั้น ตอ้งร่วมกนัสร้างทายาททาง
ธุรกิจรุ่นใหม่มาสืบทอด ซ่ึงปัจจุบนัมีนอ้ย ภาครัฐควรมีมาตรการส่งเสริมใหมี้ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่เขา้
มาร่วมดาํเนินการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มากข้ึน ทดแทนคนรุ่นเก่าท่ีมีอายมุาก และส่วนใหญ่มีปัญหา
ทั้งในดา้นสุขภาพ การทาํงาน และขาดองคค์วามรู้สมยัใหม่มาต่อยอดการผลิต  การสร้างทายาททาง
ธุรกิจยคุใหม่จะช่วยใหก้ารพฒันาการดาํเนินงานของวิสาหกิจชุมชนมีความยัง่ยนื  
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อภิปรายผล 
     1.การพฒันาการดําเนินงานของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

จากการดาํเนินการพฒันาโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไดศึ้กษาดูงานโครงการส่วนพระองคต์ามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ทาํให้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจไดแ้บบอย่างการดาํเนินการวิสาหกิจชุมชนตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดแ้นวคิดในการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีภูมิคุม้กนั มีความพอประมาณ มีเหตุผล 

และมีความรู้คู่คุณธรรม การใชท้รัพยากรท่ีมีในชุมชนอย่างคุม้ค่า ส่งเสริมให้การดาํเนินงานของกลุ่ม

วิสาหกิจมีความเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงตรงตามหลกัการดาํเนินงานของ

วิสาหกิจชุมชนท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 

 นอกจากน้ีในการวิจยัเพื่อพฒันาการดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรีเพื่อเสริมสร้างความ

เขม้แข็งของเศรษฐกิจชุมชนอย่างย ัง่ยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ี ผลท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันา

กระบวนการเรียนรู้ในดา้นต่างๆทาํใหเ้กิดการพฒันาท่ีเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื ตรงกบัแนวคิดของ เสรี พงศ์

พิศ(2550: 66-69)  ท่ีกล่าวถึงความสําคญัของกระบวนการเรียนรู้ในการพฒันาความเขม้แข็งทาง

เศรษฐกิจของชุมชนโดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหค้นในสงัคมในความหมายของการถ่ายทอดวิชา

ความรู้ท่ีใชใ้นการดาํเนินชีวิตและการประกอบอาชีพจากคนรุ่นหน่ึงไปยงัอีกรุ่นหน่ึง หรือท่ีเรียกว่าการ

ถ่ายทอดทางวัฒนธรรมการพัฒนาความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างย ั่งยืนและต่อเน่ืองการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ในชุมชนจึงตอ้งอาศยัความร่วมมือของทุกส่วนในสังคมทั้งการสนับสนุนของ

นโยบายภาครัฐการร่วมสนบัสนุนของบุคลากรภาครัฐการจดัระบบสนบัสนุนในชุมชนรวมทั้ง การรวม

พลงัของทุกส่วนในสงัคมการดาํเนินเศรษฐกิจชุมชนจึงตอ้งตั้งอยูบ่นฐานความรู้ 

 การดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วมจะส่งผลทาํใหเ้ศรษฐกิจของชุมชนมีความ
เขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนืได ้ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของรังสรรค ์ ปิติปัญญา (2542) ไดอ้ธิบายวา่ธุรกิจ
ชุมชน เป็นธุรกิจของชุมชน โดยมีคนในชุมชน ร่วมกนัเป็นเจา้ของ ร่วมกนัคิด ร่วมกนัทาํ และร่วมกนั
รับผดิชอบผลท่ีเกิดจากการดาํเนินงาน ถือวา่ เป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการพฒันาใหเ้ศรษฐกิจชุมชนมี
ความเจริญกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนื การส่งเสริมให ้ ชาวบา้นทาํธุรกิจชุมชน เป็นการส่งเสริมใหช้าวบา้นมี
โอกาสเรียนรู้วิธีการจดัการธุรกิจ การทาํงาน ร่วมกนัเพื่อตวัเองและเพื่อส่วนรวม ตลอดจนไดเ้รียนรู้ถึง
การจดัการผลประโยชน์เพื่อพฒันาชุมชน การเรียนรู้ผา่นการทาํธุรกิจชุมชนน้ีจะทาํใหช้าวบา้นและ
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2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้การบริหารจัดการทีด่ีและการออกแบบผลติภัณฑ์ของ 
วิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จากผลการวิจัย มี
ประเดน็ท่ีควรนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 

 2.1 ผลการศึกษาสภาพการบริหารจดัการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน   4 ดา้น คือ ดา้นการ
ผลิต ดา้นการเงิน ดา้นการตลาด และดา้นบุคลากร พบว่า ดา้นการผลิตผลิตภณัฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนมีองคค์วามรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมท่ีสืบทอดกนัมา มีเทคนิคและสูตรเฉพาะ มีความปราณีตของสินคา้
ท่ีตอ้งใชท้กัษะความชาํนาญในการผลิต สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของนงเยาว ์อุทุมพร(2558: 68) ผล
การศึกษาผลงานหรือผลิตภณัฑข์องภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ส่วนใหญ่เป็นงานท่ีตอ้งใชฝี้มือและมีความเก่าแก่
สืบทอดกนัมารุ่นต่อรุ่น ถา้เป็นงานท่ีเป็นสาขาคหกรรม เช่น อาหารส่วนใหญ่จะเป็นอาหารท่ีทาํกนัมา
ตั้งแต่โบราณสืบทอดต่อๆกนัมาจนถึงยคุปัจจุบนั ส่วนสาขาศิลปกรรม หตัถกรรม ส่วนใหญ่ผลิตภณัฑ์
จะเป็นงานท่ีตอ้งใชฝี้มือในการผลิต มีความปราณีต สวยงาม ซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้ ประสบการณ์และ
ความชาํนาญของผูท้รงภูมิปัญญาอยา่งแทจ้ริง  

ส่วนสภาพการบริหารจดัการดา้นการเงินนั้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีเป็นกรณีศึกษาทั้งสองกลุ่ม 
ขาดการวางแผนการเงิน การวิเคราะห์ต้นทุน การควบคุมเก่ียวกับการเงิน และระบบบัญชี กลุ่ม
ดาํเนินการอยา่งไม่เป็นทางการและไม่เป็นระบบ ผูน้าํกลุ่มจะเป็นเจา้ของเงินทุน และจดัการดา้นการเงิน
ของกลุ่มซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของธงพล พรหมสาขา  ณ  สกลนคร  และอุทิศ  สังขรัตน์
(2556)พบว่า ปัญหาด้านบัญชีและการเงินของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลา 
ผูป้ระกอบการไม่มีระบบบญัชีท่ีดี ทาํใหไ้ม่สามารถคาํนวณตน้ทุนการผลิตท่ีแทจ้ริงได ้การตั้งราคาขาย
จึงเกิดจากการประมาณการ และการใชป้ระสบการณ์ ส่วนการเงินเช่น การขาดกระแสเงินสด เพราะขาย
สินคา้เป็นเงินเช่ือ และการขาดเงินทุนเพื่อการขยายกิจการ และงานวิจยัของ กษมาพร พวงประยงค์
(2556) แนวทางการพฒันาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มการแปรรูปและผลิตภณัฑ์จงัหวดัสมุทรสงคราม ดา้น
เงินทุนสมาชิกวิสาหกิจมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก การจดัการวิสาหกิจชุมชนดา้นเงินทุนท่ี
มากท่ีสุดคือการจดัสรรผลประโยชน์ใหก้บัสมาชิกในกลุ่มอยา่งเป็นธรรมและสอดคลอ้งกบัมงคล จอม
พนัธ์(2548)ขอ้เสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาํเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคณะกรรมการ
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 2.2. ผลการศึกษาสภาพการออกแบบผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากผล
การศึกษาพบว่า ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่ไดมี้การออกแบบภาพลกัษณ์และบรรจุภณัฑ ์
ผลิตภัณฑ์ท่ีสวยงาม และขาดการส่ือสารเร่ืองราวความเป็นมาอนัทรงคุณค่าของสินคา้  ไม่มีตรา
สัญญลกัษณ์ ไม่มีเอกลกัษณ์ของสินคา้ ใชบ้รรจุภณัฑ์เป็นกล่องหรือถุงพลาสติกใสเน่ืองจากราคาถูก 
สอดคลอ้งกับผลการวิจัยของธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และอุทิศ สังขรัตน์(2556)ท่ีกล่าวว่า  
ปัญหาดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแถบลุ่มทะเลสาบสงขลา  การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสร้างความ ดึงดูดให้แก่ผูบ้ริโภคทั้งในส่วนของบรรจุภณัฑ์และผลิตภณัฑ ์
อย่างไรก็ตามวิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่ม ทะเลสาบสงขลาจาํนวนมากต่างก็ยอมรับว่า ปัญหาดา้นการ
ออกแบบผลิตภณัฑข์องกลุ่ม รวมไปถึงบรรจุภณัฑย์งัไม่ดีเท่าท่ีควร ถึงแมบ้างวิสาหกิจจะไดรั้บความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐเช่น มหาวิทยาลยัในพื้นท่ีเพื่อช่วยในการออกแบบบรรจุภณัฑ ์แต่ก็ยงัไม่
สามารถสัง่ผลิตบรรจุภณัฑต์ามท่ีออกแบบได ้เพราะมีตน้ทุนค่อนขา้งสูง 

2.3จากผลการศึกษาปัจจัยเง่ือนไขการบริหารจัดการและการออกแบบผลติภัณฑ์ของ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีประเด็นท่ีนาํมาอภิปรายผล คือ บุคคลภายนอกยงัไม่รู้จกัผลิตภณัฑ์ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนมากนัก ขาดส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์สินคา้  ขาดช่องทางการตลาดใหม่ๆและ ช่อง
ทางการวางขายสินคา้ในโอกาสต่างๆ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของชาํนิ  ก่ิงแก้วและคณะ เร่ืองการ
เสริมสร้างศกัยภาพการบริหารจดัการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกะ
ปาง อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีพบว่า กลุ่มยงัคงตอ้งมีการให้ข่าวหรือการประชาสัมพนัธ์ 
ไดแ้ก่ การให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนช่วยในการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์ของ
กลุ่ม และการจดัพิมพเ์อกสารใบปลิวเพื่ออธิบายหรือใหค้วามรู้เก่ียวกบันํ้ าด่ืมของกลุ่มว่ามีคุณภาพดีกว่า
นํ้ าด่ืมดว้ยการกรองโดยแจกให้ประชาชนทัว่ไปทราบ ตามสถานท่ีต่าง ๆ ไดแ้ก่หมู่บา้นสถานศึกษา
หน่วยงานภาครัฐเป็นตน้เพื่อสร้างความเขา้ใจและความนิยมในตวัสินคา้มากยิง่ข้ึนการส่งเสริมการขาย
ควรมีการจดัแสดงสินคา้ตามงานแสดงสินคา้ท่ีจดัข้ึนซ่ึงควรมีการประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐเพื่อ
เป็นการประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑข์องกลุ่มเพิ่มช่องทางการโฆษณาเช่นมีการจดัการทาํแผน่พบัแจกตาม
หมู่บา้นหรือตามสถานท่ีต่างๆเช่นสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐเป็นตน้ 
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นอกจากน้ี จากผลการวิจยัปัจจยัเง่ือนไขดา้นการบริหารจดัการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จาก

ปัญหาเศรษฐกิจโดยภาพรวมไม่ค่อยดี ทาํให้ผูค้นซ้ือสินคา้น้อยลง คนจะบริโภคสินคา้ท่ีจาํเป็นใน

ชีวิตประจาํวนัมากกวา่ ประกอบกบัการสนบัสนุนจากภาครัฐยงัมีนอ้ยและขาดความต่อเน่ือง และสถาน

ท่ีตั้ งของกลุ่มก็ไม่เอ้ืออาํนวยต่อการดาํเนินการทางเศรษฐกิจ สอดคลอ้งกับผลการวิจัยของณัฐพล 

นิมมานพชัรินทร์ (2552) ไดอ้ภิปรายถึงรายงานสถานการณ์วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอ่ม ซ่ึงรวม

ไปถึงวิสาหกิจชุมชน ท่ีไดท้าํการสาํรวจในปี พ.ศ. 2552 ไวว้า่  ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการประกอบการ

ได้แก่  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจไทย  เ น่ืองจากความ  วิตกกังวลเร่ือง  การลงทุน  ความเช่ือมั่น  และ

ความสามารถในการส่งออก พฤติกรรมผูบ้ริโภคหันกลบัมาเก็บออม แทนการบริโภคท่ีน่าจะเป็นตาม

นโยบายกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะ SMEs ในพ้ืนท่ีภาค กลาง  โดยคาดว่าพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคภายในประเทศน่าจะเป็น ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ SMEs  

2.4. ผลการพัฒนากระบวนการเรียนรู้การบริหารจัดการที่ดีของวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรีโดย
ชุมชนมีส่วนร่วมตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมได้
ดาํเนินการตามขั้นตอน3ขั้นตอน คือ  1.ขั้นการวางแผน(plan) 2.ขั้นการปฏิบติัการและสังเกตผล(actand 
observe) 3.ขั้นสะทอ้นความคิด(reflect)ในการบริหารจดัการ 4 ดา้น ประกอบดว้ย  ดา้นการผลิต ดา้น
การตลาด ดา้นการเงิน และดา้นบุคลากร ในการพฒันากระบวนการเรียนรู้ดงักล่าว จากการวางแผน
ร่วมกนัของผูว้ิจยัและผูป้ระกอบการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในการวิเคราะห์ปัญหาความตอ้งการของ
กลุ่ม  วิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ท่ีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีก่อนการพฒันา นาํไปสู่การตั้งประเด็นหวัขอ้
ในการพฒันาโดยชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมพิจารณา และเข้าร่วมในการจัดดําเนินการอบรมเชิง
ปฏิบติัการในการพฒันากระบวนการเรียนรู้การบริหารจดัการดา้นการเงิน  ทั้งดา้นระบบบญัชี การ
วิเคราะห์ตน้ทุน  รวมถึงความรู้ดา้นระบบภาษี ดา้นการตลาดท่ีใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ และการพฒันา
ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่จากทายาทของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหชุ้มชนมีการบริหารการ
จดัการท่ีดีสู่ความเขม้แข็งของวิสาหกิจชุมชนและส่งผลต่อเศรษฐกิจชุมชนท่ีเขม้แข็งอย่างย ัง่ยืนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการศึกษาโครงการส่วนพระองคส์วนจิตรลดาเพื่อนาํมาเป็นตน้แบบใน
การพฒันา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรังสรรค ์ปิติปัญญา (2542) ท่ีไดอ้ธิบายว่าธุรกิจชุมชน เป็นธุรกิจ
ของชุมชน โดยมีคนในชุมชน ร่วมกนัเป็นเจา้ของ ร่วมกนัคิด ร่วมกนัทาํ และร่วมกนัรับผิดชอบผลท่ี
เกิดจากการดาํเนินงาน ถือว่า เป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการพฒันาใหเ้ศรษฐกิจชุมชนมีความเจริญกา้วหนา้
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การพฒันาโดยผ่านการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการในโครงการต่างๆท่ีงานวิจยัน้ีไดด้าํเนินการ ถือ
เป็นพฒันากระบวนการเรียนรู้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนท่ี จึงเป็นส่ิงท่ีสําคญัท่ีทาํให้วิสาหกิจ
ชุมชนมีความเขม้แข็ง ดงัท่ี เสรี พงศ์พิศ (2552:65) ไดเ้ขียนไวใ้นคู่มือการทาํวิสาหกิจชุมชนว่า เม่ือ
คน้พบทุนหรือขุมทรัพยใ์นชุมชน ถา้หากมีการเรียนรู้ การจดัการท่ีดี โดยมีฐานท่ีภูมิปัญญา บวกกบั
ความรู้และเทคโนโลยีสมยัใหม่ และได้ความคิดสร้างสรรค์ดีๆก็จะออกมาเป็นนวตกรรม หรือส่ิง
สร้างสรรคใ์หม่ๆกลายเป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีดีได ้
  2.5. ผลการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรี
จากสรุปผลการวิจัย สามารถนําประเด็นมาอภิปรายผลได้ดังน้ี การพฒันากระบวนการเรียนรู้การ
ออกแบบผลิตภณัฑโ์ดยการ การออกแบบภาพลกัษณ์(image) ของผลิตภณัฑต่์างๆของวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อเป็นการส่งขอ้มูลต่างๆเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หน่ึงๆ ผ่านรูปแบบการออกแบบตราสินคา้ บรรจุภณัฑ ์
รูปแบบทศันศิลป์ท่ีสนบัสนุนการรับรู้การตระหนกัรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑห์น่ึงใดของวิสาหกิจชุมชน โดย
มีขั้นตอนในการดาํเนินการวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเร่ิมกระบวนการดว้ยการศึกษา วิเคราะห์
ขอ้มูลผลิตภณัฑใ์นมิติต่างๆ เพ่ือร่วมกนัแสวงหาจุดเด่น (position) ของสินคา้การสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ความเขา้ใจเร่ืองการพฒันาภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ในดา้นความสําคญัของภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์
วิสาหกิจชุมชนกบัการตลาด     และ องคป์ระกอบท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคจดจาํและเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ์ซ่ึง
ประกอบดว้ย ตราสินคา้ หรือเคร่ืองหมายการคา้สี ตวัอกัษรและการจดัวางอกัษร รูปลกัษณ์ของอกัษร 
(type style) ภาพหรือทศันศิลป์อตัลกัษณ์  และเร่ืองราว การพฒันาการออกแบบตราสัญลกัษณ์และ
ทศันศิลป์อตัลกัษณ์สาํหรับสินคา้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนขนมบดินตรา
สัญลกัษณ์และทศันศิลป์อตัลกัษณ์ใชรู้ปร่างตราสัญลกัษณ์ มีโครงสร้างกรอบรอบนอกเป็นรูปโดมของ
มสัยดิ มีสญัลกัษณ์ทางศาสนาอิสลาม เป็นรูปดาวเดือน และรูปลกัษณ์ของขนมเคก้พ้ืนบา้น ผ ลิตภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตรการพฒันาการออกแบบตราสัญลกัษณ์ ตามท่ีผูผ้ลิต
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 จากการวิจยัพฒันาการออกแบบบรรจุภณัฑ ์ท่ีมีเอกลกัษณ์ มีการส่ือสารเร่ืองราวลงบน
บรรจุภณัฑแ์ละมีตราสญัลกัษณ์สินคา้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้งสองกลุ่ม พบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจ
และสามารถดึงดูดความสนใจของลูกคา้  สร้างมูลค่าของสินคา้และยอดขายท่ีสูงข้ึนสอดคลอ้งกับ
ผลการวิจยัของสุรพงษ ์ประเสริฐศกัด์ิ (2552) ไดว้ิจยัเร่ืององคป์ระกอบบรรจุภณัฑ ์ส่งผลให้สามารถ 
เพิ่มมูลค่าสินค้าได้ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงผู ้ตอบ
แบบสอบถามเห็นดว้ยกบัตวัสินคา้และยีห่อ้ ท่ีส่งผลต่อราคา เลขนศิลป์บนบรรจุภณัฑส์ามารถส่งผลให้
สินคา้ดูมีราคาสูงข้ึนโดยมีตวัอกัษร สี ภาพประกอบหรือลวดลายเชิงกราฟฟิก การจดัองคป์ระกอบ สรุป
ตวัอกัษรบนบรรจุภณัฑเ์ป็นตวัอกัษรท่ีให้ความรู้สึกหรูหรา เป็นทางการ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
และง่ายต่อการอ่าน ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ 
 3.การพฒันากระบวนการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการตลาดของ
วสิาหกจิชุมชนเขตธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
  3.1ผลของการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่งเสริม
การตลาด พบว่า วิสาหกิจชุมชนเกิดการเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่งเสริมการตลาด 
โดยไดรั้บการส่งเสริมความรู้ดว้ยการเขา้รับการฝึกอบรม ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้าํหนดหัวขอ้ตามความตอ้งการ
ของวิสาหกิจท่ีไดม้าจากการสัมภาษณ์ร่วมกบัความคิดเห็นจากทีมวิจยัท่ีไดท้าํการศึกษาทฤษฎีและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในคร้ังน้ี โดยไดก้าํหนดหัวขอ้ในภาพรวมเป็นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศดา้น
โซเชียลมีเดียเพื่อการส่งเสริมการตลาด ประกอบไปด้วย 1) ความสําคัญของการใช้เทคโนโลยี
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 ผลของความรู้ของวิสาหกิจชุมชนหลงัจากไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมใหค้วามรู้ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผูเ้ขา้รับการอบรมมีผลการเรียนรู้หลงัเขา้รับการอบรมสูง
กว่าก่อนการเขา้รับการฝึกอบรม อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งน้ีเน่ืองดว้ยหัวขอ้ในการจดั
ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ีเป็นหวัขอ้ท่ีอยูใ่นความสนใจของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจึงทาํใหผู้เ้ขา้รับ
การฝึกอบรมมีความตั้งใจและให้ความสําคญักับการเรียนรู้ นอกจากน้ีในการฝึกอบรมผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบติัการใช้งานจริง ได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมและ
ระหว่างผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมกบัทีมวิทยากร โดยไดรั้บขอ้แนะนาํในการใช้งานจากทีมวิทยากรท่ีมี
ความรู้ความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในดา้นน้ีโดยตรง ทาํให้หากเกิดขอ้สงสัยหรือปัญหาจากการ
ใชง้านผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถซักถาม และแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนไดท้นัที ซ่ึงสอดคลอ้งกบัBurman 
(1969 อา้งถึงในสมคิด อิสระวฒัน์, 2541 : 8) ไดก้ล่าวถึงวิธีการเรียนรู้ไวว้่า 1) วิธีการเรียนรู้อาจเกิดจาก
การเรียนรู้โดยบงัเอิญ (Random or Incidental Learning) เป็นผลพลอยไดจ้ากเหตุการณ์อยา่งใดอยา่ง
หน่ึงโดยท่ีผูเ้รียนมิไดเ้จตนาท่ีจะเรียน แต่มีโอกาสเห็นจึงเกิดการเรียนรู้ 2) การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-
Directed Learning) เป็นการเรียนท่ีเกิดจากความอยากรู้อยากเรียน ผูเ้รียนมีความตอ้งการท่ีจะเรียน จะมี
การวางแผนการเรียนเร่ืองนั้นดว้ยตนเอง 3) การเรียนจากกลุ่ม (Collaborative Learning) สมาชิกในกลุ่ม
จะจดัการเรียนรู้ใหก้บัสมาชิกดว้ยกนั เช่น การสอนกนัเองหรือเชิญวิทยากร ฯลฯ 4) การเรียนรู้ท่ีจดัโดย
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 3.2. วิสาหกิจชุมชนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมการตลาดให้แก่วิสาหกิจ
ชุมชน จากการติดตามผลการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการส่งเสริมการตลาด พบว่า วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเป้าหมายทั้งสองวิสาหกิจชุมชนมีการนาํเอาความรู้ท่ีไดจ้ากการฝึกอบรมมาใชไ้ดแ้ก่ การสร้างหนา้
แฟนเพจ (Fan page) ในเวบ็ไซตเ์ฟสบุค๊เพื่อประชาสัมพนัธ์สินคา้ของกลุ่มการใชโ้ปรแกรมไลน์  (Line) 
เพื่อการติดต่อส่ือสารระหว่างลูกคา้การสร้างร้านคา้เพื่อประชาสัมพนัธ์สินคา้ผ่านโปรแกรมไลน์ช็อป 
(Lineshop) ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายทั้งสองกลุ่มเห็นประโยชน์และตระหนกัถึงความสาํคญัของการ
ส่งเสริมการตลาดใหแ้ก่วิสาหกิจชุมชนดว้ยวิธีการน้ี โดยจากการจดัสนทนากลุ่ม (Focus group) ผูว้ิจยั
ไดท้าํการสร้างขอ้คาํถามเพ่ือใชใ้นการสนทนากลุ่ม ขอ้หน่ึงคือว่า หลงัจากท่ีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไดเ้ขา้
รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ืองการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการ
ส่งเสริมการตลาดไปแลว้นั้น ปัจจุบนัวิสาหกิจชุมชนมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
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4.การจัดการความรู้กระบวนการผลติและการบริหารจัดการวสิาหกจิชุมชนต้นแบบเขตธนบุรี
โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

4.1 ประวตัแิละวถีิการดําเนินกจิการกระบวนการผลติและการบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วน
ร่วม 

ประวติัและวิถีการดาํเนินกิจการกระบวนการผลิตและการบริหารจดัการโดยชุมชนมีส่วนร่วม
ซ่ึงผลการวิจยั พบวา่ ศูนยฝึ์กอาชีพหตัถกรรมของจ๋ิวมีแนวทางการผลิตท่ีมีความแตกต่างจากคู่แข่งขนั
เนน้แนวทางวถีิความเป็นไทย โดยอยูบ่นหลกัการสาํคญั 3 ประการคือ มุ่งเนน้คุณภาพ (Quality)  
การบูรณาการและสร้างสรรค ์ (Integrate and Create)  และการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม (Network) 
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4.2  ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของนวตักรรมการจัดการองค์ความรู้โดยผู้เช่ียวชาญ 

ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของนวตักรรมการจดัการองคค์วามรู้โดยผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่ 
ภาพรวมนวตักรรมการจดัการองคค์วามรู้ท่ีพฒันาข้ึนมีระดบัความถูกตอ้ง เหมาะสม เป็นไปไดแ้ละเป็น

ประโยชน์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.84 S.D. = 0.61) เม่ือพิจารณาเป็นรายการพบวา่ ดา้น

องคป์ระกอบสาระสนเทศ และดา้นเน้ือหาสาระมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 5.00 

S.D. = 0.00) และดา้นรูปแบบของสาระสนเทศทางกายภาพมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุดอยูร่ะดบัมากท่ีสุด (  
= 4.60 S.D. = 0.54) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะกระบวนการไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการสกดัองคค์วามรู้จาก
ผูรู้้นั้นมีความเหมาะสมทั้งการลงพื้นท่ีในการสมัภาษณ์เชิงลึก การสงัเกตในขณะลงพ้ืนท่ีทาํใหไ้ด้
เน้ือหาสาระเป็นขอ้มูลท่ีมีความตรงและมีความน่าสนใจประกอบกบัรูปแบบการนาํเสนอองคค์วามรู้มี
ความเหมาะสมครบถว้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (Bennett & Bennett,2003)  ท่ีกล่าววา่ การจดัการความรู้มี
จุดมุ่งหมาย เพื่อใหอ้งคก์ารตระหนกัถึงความสาํคญัของความรู้ท่ีมีอยูใ่นตวับุคคลต่างๆ และในองคก์าร
รวมทั้งการนาํความรู้นั้นมาใชป้ระโยชน์ใหเ้กิดผลมากท่ีสุดและยงัสอดคลอ้งกบัสาํนกังาน 
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.,2548) ใหค้วามหมายวา่ การจดัการความรู้ เป็นการรวบรวม
องคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่นส่วนราชการซ่ึงกระจดักระจายอยูใ่นตวับุคคลหรือเอกสารมาพฒันาใหเ้ป็นระบบหรือ
ใหทุ้กคนในองคก์ารสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  อนัจะส่งผลใหอ้งคก์ารมีความสามารถใน
เชิงแข่งขนัสูงสุด   

Χ

Χ

Χ

4.3  ผลการประเมินความเหมาะสมของานสนเทศการจัดการองค์ความรู้ในรูปแบบส่ือส่ิงพมิพ์
และวดีีทศัน์ 

ผลการประเมินความเหมาะสมของานสนเทศการจดัการองคค์วามรู้ในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพแ์ละวี

ดีทศัน์ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.82  S.D. = 0.19) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้น

เน้ือหาสาระทางวิชาการถูกตอ้งมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด(  = 4.93  S.D. = 0.25) และ

ดา้นทนัสมยัในรูปแบบการนาํเสนอองคค์วามรู้มีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุดอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (  = 4.67  
S.D. = 0.48)   ซ่ึงมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในดา้นช่องทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การเขา้ถึงสารสนเทศใน วงกวา้งมากข้ึน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนวตักรรมท่ีพฒันาข้ึนมีเน้ือหาสาระทาง

Χ

Χ

Χ
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ข้อเสนอแนะ 
 

 การพัฒนาการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วมตามปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวจัิยไปใช้ 
  1. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของรัฐทั้งในระดบัพื้นท่ีและ
ระดบัรัฐบาลควรนาํแนวทางและวิธีการในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการพฒันากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มต่างๆให้มีการดาํเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างย ัง่ยืนและต่อเน่ือง รวมทั้งการ
ขยายผลไปสู่เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนท่ีให้มีกระบวนการเรียนรู้ในการบริหารจดัการเพ่ือให้การ
ดาํเนินการธุรกิจในระดบัชุมชนยงัคงอยูแ่ละสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน มีการสร้างงานสร้างอาชีพ 
และมีผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้ในการพฒันาการดาํเนินงาน  มีการบริหารจดัการท่ีดี และใช้
เทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาช่วยในการส่งเสริมการตลาดต่อไปดว้ย 
  2. การส่งเสริมการตลาดดว้ยวิธีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเป็นวิธีการท่ีไดป้ระโยชน์ มี
ตน้ทุนตํ่า สะดวก รวดเร็วและตรงเป้าหมาย จึงควรมีการส่งเสริมให้มีการใชว้ิธีการส่งเสริมการตลาด
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  3. ผลการวิจยั พบว่า ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการผลิต คือ แรงงานฝีมือท่ีใชใ้นการผลิตท่ี
นบัวนัมีจาํนวนลดนอ้ยลงดงันั้นภาครัฐหรือส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งควรให้การสนบัสนุนการผลิตช่างฝีมือ
หัตถกรรมของจ๋ิวให้เพียงพอและถือเป็นการอนุรักษ์หัตถกรรมของจ๋ิวให้คงอยู่สืบไปและจาก
ผลการวิจยั ท่ีพบว่า ปัจจุบนัการผลิตของจ๋ิวมิไดมุ่้งจาํหน่ายแต่ถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือทางการตลาดเพ่ือนาํ
สินคา้ยอ้นยุคท่ีเก่ียวขอ้งไปจาํหน่ายมากกว่าการจาํหน่ายหัตถกรรมของจ๋ิว ดงันั้นภาครัฐหรือส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งควรใหค้วามสาํคญัช่วยเหลือหาช่องทางการจดัจาํหน่ายทั้งในและต่างประเทศ   
 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิยคร้ังต่อไป 
  1.ควรมีการศึกษาวิจยัการพฒันาการดาํเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตอ่ืน หรือ
พื้นท่ีอ่ืนๆตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2.ควรมีการศึกษาวิจยัเพื่อพฒันากระบวนการเรีนรู้ในการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชน 
ทุกกลุ่มเพื่อศึกษาปัญหา หาแนวทางในการพฒันาสร้างความเขม้แขง็ใหก้บักลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุกกลุ่ม 

3.ควรมีการศึกษาวิจยัโดยขยายพื้นท่ีการทาํวิจยัไปสู่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตอ่ืนๆ  
หรือพื้นท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีการดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนต่อไป ให้ครอบคลุมความตอ้งการในการพฒันาของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

4.ควรวิจยัและพฒันาต่อยอดในการนาํตราสญัลกัษณ์สินคา้ และบรรจุภณัฑท่ี์ไดจ้าก 
การออกแบบน้ี ไปสู่การจดลิขสิทธ์ิ และการสร้างแบรนด์สินคา้ไปสู่ตลาดระดบัชาติและนานาชาติ
ต่อไป 
     5. เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพฒันาเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วจึงควรมีการอบรมให้
ความรู้แก่วิสาหกิจชุมชนอยา่งต่อเน่ือง และ ควรมีการวิจยัส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยี
ดา้นต่างๆ เพื่อการส่งเสริมการตลาดใหแ้ก่กลุ่มอ่ืนนอกเหนือจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
  6.การวิจยัการจดัการความรู้วิสาหกิจชุมชนตน้แบบ ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษา
ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอ่ืนๆท่ีในวงกวา้งมากข้ึน นอกเขตธนบุรี เพื่อใหมี้ความหลากหลายมากข้ึน 

 


	 ด้านกระบวนการผลิต (Production Process)  ซึ่งประกอบด้วย
	   ปัจจัยนำเข้า  (Input)การผลิตของจิ๋วของกลุ่มฯ จะผลิตทั้งชิ้นงานที่ประกอบสำเร็จรูปและเป็นอุปกรณ์เพื่อนำไปประกอบเอง  โดยแบ่งการผลิตเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้1.  ประเภทงานแก้ว2.  ประเภทงานไม้3.  ประเภทงานโลหะ4.  ประเภทงานดินวิทยาศาสตร์ซึ่งปัจจัยนำเข้า (input) ในกระบวนการผลิตของจิ๋วนั้นจะมีการคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า ความสมจริงเหมือนจริง ในด้านวัตถุดิบ และเครื่องมือเครื่องจักร ขึ้นอยู่กับประเภทของงานของจิ๋วที่จะใช้ในการประกอบเรื่องราวต่างๆ ซึ่งงานหนึ่งชิ้นหรือหนึ่งเรื่องจะประกอบไปด้วย งานไม้ งานโลหะ  งานปั้น  งานแก้ว และถ้าต้องการเพิ่มความเหมือนจริงอาจมีงานเทคนิคต่างๆ เข้ามาผสมผสาน ด้านแรงงานมีการใช้แรงงานจากชุมชนใกล้เคียงโดยมีการฝึกฝนให้เกิดความชำนาญเฉพาะทางและในปัจจุบันได้ขยายเครือข่ายไปสู่ชุมชนต่างๆ ที่มีใจรักในงานหัตถกรรมของจิ๋วให้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเครือข่ายในทางการผลิตและสร้างสรรค์ชิ้นงาน
	นอกจากนี้ จากผลการวิจัยปัจจัยเงื่อนไขด้านการบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จากปัญหาเศรษฐกิจโดยภาพรวมไม่ค่อยดี ทำให้ผู้คนซื้อสินค้าน้อยลง คนจะบริโภคสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันมากกว่า ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐยังมีน้อยและขาดความต่อเนื่อง และสถานที่ตั้งของกลุ่มก็ไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินการทางเศรษฐกิจ สอดคล้องกับผลการวิจัยของณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ (2552) ได้อภิปรายถึงรายงานสถานการณ์วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งรวมไปถึงวิสาหกิจชุมชน ที่ได้ทำการสำรวจในปี พ.ศ. 2552 ไว้ว่า  ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบการได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจไทย เนื่องจากความ วิตกกังวลเรื่อง การลงทุน ความเชื่อมั่น และความสามารถในการส่งออก พฤติกรรมผู้บริโภคหันกลับมาเก็บออม แทนการบริโภคที่น่าจะเป็นตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะ SMEs ในพื้นที่ภาค กลาง  โดยคาดว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคภายในประเทศน่าจะเป็น ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ SMEs 



