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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพกลุ ่ ม แม่ บ ้ า นให้ ส ามารถเข้ า สู ่ ม าตรฐานระบบ
การจัดการผลิตภัณฑ์ของชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มแม่บ้านต�ำบลแม่สลองนอก อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย จ�ำนวน 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มน�้ำพริกบ้านตงจาใส จ�ำนวน 10 คน 2) กลุ่มผ้าปักลายเย้า
บ้านเลาสิบ จ�ำนวน 17 คน 3) กลุ่มแม่บ้านลีซอผ้าปักบ้านธาตุ จ�ำนวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
แบ่งออกเป็น 3 ชุด คือ 1) แบบสัมภาษณ์ 2) แบบวิเคราะห์สถานการณ์ และ 3) แบบประเมินศักยภาพ
โดยการวิเคราะห์เนื้อหาสาระ การวิเคราะห์เชิงบรรยาย และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติส�ำเร็จรูป
สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ น�ำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของตารางประกอบค�ำบรรยาย
การประเมิ น ศั ก ยภาพของกลุ ่ ม แม่ บ ้ า นตามมาตรฐานระบบการจั ด การผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน
ผลการศึกษาพบว่า 1) กลุ่มน�้ำพริกบ้านตงจาใส ในภาพรวมกลุ่มจัดอยู่ในระดับศักยภาพค่อนข้างต�่ำ  โดย
ส่วนใหญ่กลุ่มยังไม่มีการจัดท�ำเอกสาร/หลักฐาน ตามระบบ 2) กลุ่มผ้าปักลายเย้าบ้านเลาสิบ ในภาพรวม
กลุ่มจัดอยู่ในระดับศักยภาพปานกลาง โดยส่วนใหญ่มีเอกสาร/หลักฐาน ตามข้อก�ำหนด แต่ยังไม่มีการน�ำ
ไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบครบถ้วน 3) กลุ่มลีซอผ้าปักบ้านธาตุ ในภาพรวมกลุ่มจัดอยู่ในระดับศักยภาพปาน
กลาง โดยส่วนใหญ่มีเอกสาร/หลักฐาน ตามข้อก�ำหนด แต่ยังไม่มีการน�ำไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบครบถ้วน
จากการศึกษาศักยภาพการบริหารจัดการของกลุ่ม และการประเมินศักยภาพตนเองของกลุ่ม
แม่บ้านตามมาตรฐานระบบการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน จ�ำนวน 3 กลุ่ม พบว่า กลุ่มแม่บ้านต�ำบลแม่สลอง
นอกยังขาดความรู้ความเข้าในการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงิน อีกทั้งการออกแบบปรับปรุง พัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ยังไม่สอดคล้องกับแนวทางความต้องการของตลาด และจากการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงิน พบว่า กลุ่มแม่บ้านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีและ
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การเงิน สามารถค�ำนวณต้นทุนการผลิต ทั้งด้านการจัดท�ำระบบบัญชี การบริหารเงิน และการจัดการ
ทางการเงิน อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถเข้าใจในการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการวางแผนการเงินและ
ภาษี การจัดท�ำแผนบริหารเงิน และการจัดการทางการเงิน ตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่ม
แม่บ้านรู้สถานะที่แท้จริงของการด�ำเนินงานได้อย่างถ่องแท้อีกด้วย อีกทั้งยังมีการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ พบว่า กลุ่มแม่บ้านได้มีการพัฒนา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงฉลากผลิตภัณฑ์ให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้บริโภค และสอดคล้องกับตัวสินค้า และทั้งมีการออกแบบสติกเกอร์บรรจุภัณฑ์
ที่สอดคล้องกับตัวผลิตภัณฑ์ของแต่ละกลุ่มแม่บ้าน
แนวทางการพัฒนาศักยภาพของกลุม่ แม่บา้ นในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ให้มคี วามเข้มแข็ง
และสามารถเข้าสู่มาตรฐานระบบการจัดการผลิตภัณฑ์ของชุมชน ผลการศึกษาพบว่า หน่วยงานภาครัฐ
ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน ส่งเสริมการขอรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มแม่บ้าน หรือ
ควรมีการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการหรือขั้นตอนการยื่นขอมาตรฐานและระบบมาตรฐาน
สินค้าประเภทต่าง ๆ ที่สะดวกไม่ยุ่งยากซับซ้อนและทราบผลเร็ว หากเป็นไปได้ต้องการให้หน่วยงานภาค
รัฐจัดเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน และให้ค�ำปรึกษา ค�ำแนะน�ำในลักษณะเป็นพี่เลี้ยง โดยจะเป็นแนวทางที่
กลุ่มแม่บ้านสามารถน�ำมาปฏิบัติได้และมีความคล่องตัวในการด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
กลุ่มแม่บ้านด�ำเนินการจัดท�ำสินค้าให้ตรงกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์มากที่สุด อีกทั้งการก�ำหนดแผนการส่ง
เสริมการตลาด และควรมีการสนับสนุนงบประมาณในลักษณะโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานภาครัฐ
เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มคี ณ
ุ ภาพมากขึน้ ซึง่ จะท�ำให้คณ
ุ ภาพของผลิตภัณฑ์เพิม่ ขึน้ และกลุม่ แม่บา้ นเกิดแรง
จูงใจที่จะขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไปอันจะท�ำให้กลุ่มแม่บ้านเห็นคุณค่าและประโยชน์ของ
การได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มากขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนาศักยภาพ กลุ่มแม่บ้าน ต�ำบลแม่สลองนอก ผลิตภัณฑ์ชุมชน
Abstract
The objective of this research was to develop the housewife groups’potentials
to approach the standard on the community product management system in Maesalongnok
sub-district, Mae Fa Luang district, Chiang Rai province. Data were collected from 3
housewife groups in Maesalongnok district, Mae Fa Luang district, Chiang Rai province;
1) Ban Tong Ja Sai’s Chilli Paste Group consisted of 10 people, 2) Ban Lao Sib’s Yao
Tribal Hand Embroidered Fabric Group consisted of 17 people, and 3) Ban That’s Lisu
Tribal Hand Embroidered Fabric Group consisted of 11people. Research instruments used
in this study are 3 sets which are 1) interview form, 2) SWOT analysis form, and
3) evaluation form. Data were analyzed by using content analysis and narrative analysis,
and analyzed the data by using the instant statistical program. The statistics used in this
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study are frequency, percentage, and present the results of the data analysis in the form
of a description table.
For their self-assessments according to the standard on the community product
management system, the findings revealed that the overall potentiality of Ban Tong Ja
Sai’s Chilli Paste Group was quite low, because there was mostly no documentation or
evidences according to the system. On the contrary, both Ban Lao Sib’s Yao Tribal Hand
Embroidered Fabric Group as well as Ban That’s Lisu Tribal Hand Embroidered Fabric
Group had a moderate level of the overall potentiality; the documentation or evidences
were managed according to the regulation without implementation in a systematic and
complete manner.
According to the community product management system standard, the finding
of the group management potentiality as well as the self-assessment of the three
housewife groups revealed that the lack of knowledge on accounting and financial
management; moreover, product improvement and package design were not consistent
with the market demand trend. Even so, when their potentials on the accounting and
financing management had already been developing, they learned more knowledge that
brought them the capacity on calculating the production cost and preparing the suitable
accounting and finance management system effectively. Moreover, they clearly understood
how to employ the accounting data for dealing with tax and financial planning; money
management planning; and financial management planning according to the accurate
technicalities could completely indicate the actual situation of the group’s operation. In
addition, for the product and package development, housewife groups had developed,
improved, and changed the labels that were conformed to the products in order to meet
the consumer needs, and also designed the sticker label related to the product of each
housewife group.
The finding on the management guidelines for strengthening community products
and being able to approach the community product management system standard
revealed that the government sectors should participate in supporting and promoting the
application of the community product standard for the housewife groups, or passing on
the knowledge and perception of applying for the standards of any kind of products that
uncomplicated, convenient, and fast informed procedure were provided. That auditors
as mentors for consulting and advising should be provided by the government sectors as
much as possible would help them to achieve their effective and agile operations as so
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to create the most improved products according to the standards. Moreover, marketing
promotion plan should be provided; meanwhile, some supportive budgets should be
offered in the form of projects or activities by the government sectors in order to further
develop the housewife groups’product quality. The more their products get the high
quality, the more their motivation for certifying their community products will be increased.
Then the housewife groups will more appreciate the benefits of the community product
certification.
Keywords: Potentiality development, Housewife groups, Maesalongnok sub-district,
Community product
บทน�ำ
การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลาง
สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การแข่งขันด้านเศรษฐกิจจะเข้มข้น
มากขึ้น สังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีจะมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการด�ำเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจ�ำกัดของปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด้านและจะ
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นับเป็นจังหวะเวลาที่ท้าทายอย่างมาก
ที่ประเทศไทยต้องปรับตัวขนานใหญ่ โดยจะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวั ต กรรม ให้ เ ป็ น ปั จ จั ย หลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาในทุ ก ด้ า นเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศไทยท่ามกลางการแข่งขันในโลกที่รุนแรงขึ้นมากแต่ประเทศไทยมีข้อจ�ำกัดหลาย
ด้าน และประเทศต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้าน ซึ่งต้องด�ำเนินการควบคู่กับ
การเร่งยกระดับทักษะฝีมือแรงงานกลุ่มที่ก�ำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มที่อยู่ในตลาดแรงงาน
ในปัจจุบันให้สอดคล้องกับสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
รวมถึง การพัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนทีส่ มบูรณ์ในทุกช่วงวัยทีส่ ามารถบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลง
ที่เป็นสภาพแวดล้อม การด�ำเนินชีวิตได้อย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทุนมนุษย์จากการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงในทุก
พื้นที่ นอกจากนั้นในช่วงเวลาต่อจากนี้การพัฒนาต้องมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่และเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของเมืองต่าง ๆ ให้สูงขึ้นภายใต้การใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ลักษณะการใช้ที่ดิน การจัด
ระเบียบผังเมือง และความปลอดภัยตามเกณฑ์เมืองน่าอยูท่ เี่ หมาะสมเพือ่ กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและ
สังคมให้ทวั่ ถึงและเป็นการสร้างฐานเศรษฐกิจและรายได้จากพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจใหม่มากขึ้น ซึง่ จะช่วยลดความ
เหลื่อมล�้ำภายในสังคมไทยลง และในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันจากการ
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Product Management System in Maesalongnok Sub-district, Mae Fa Luang District, Chiang Rai Province

พัฒนาเมืองให้น่าอยู่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ทั้งตอนในและตามแนวจุดชายแดนหลัก (ส�ำนักนายกรัฐมนตรี.
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559 : 1)
จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงเป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะ
พื้นที่ต�ำบลแม่สลองนอก อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่ง
ท่องเที่ยว ทางศิลปวัฒนธรรมที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนจ�ำนวนมากและเพิ่มขึ้นในแต่ละปี จึงท�ำให้มีสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลาย ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอย่างหลากหลายแต่ยังขาดกระบวนการบริหาร
จัดการที่ถูกต้องและเป็นระบบ เพื่อให้สินค้าชุมชนสามารถสร้างรายได้ สร้างงานให้กับคนในท้องถิ่นและ
ชุมชน โดยสินค้าจะสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนสินค้าต้องมีมาตรฐาน คือ “มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน”
ซึ่งมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ ข้อก�ำหนดด้านคุณภาพที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่เชื่อถือ
เป็นที่ยอมรับ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนด ทั้งนี้กลุ่มแม่บ้าน
ต�ำบลแม่สลองนอก อ�ำเภอแม่ฟา้ หลวง จังหวัดเชียงราย ซึง่ ในปัจจุบนั พบว่า การด�ำเนินงานด้านการจัดการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนยังไม่มีกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เช่น ยังไม่มีการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่
รับผิดชอบงานการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้านงบประมาณไม่มีการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เพียง
พอและทั่วถึง บุคลากรที่เกี่ยวข้องยังไม่เคยได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
ไม่มีการติดตามผลประเมินผลการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจการศึกษาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านต�ำบลแม่สลองนอก อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย เพื่อพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานระบบการจัดการผลิตภัณฑ์ของชุมชน ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทาง
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ก�ำหนดไว้ให้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพส�ำหรับกลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และท้องถิน่ น�ำไปใช้ในการบริหารจัดการให้มคี วามเข้มแข็งและสามารถพึง่ พาตนเองได้ ซึง่ จะต้องครอบคลุม
รูปแบบการจัดการธุรกิจ 5 หมวด คือ หมวด 1 ด้านการบริหารองค์กรและบุคลากร หมวด 2 การบริหาร
จัดการตลาดและลูกค้า หมวด 3 การบริหารจัดการด้านการผลิตและบริการ หมวด 4 การบริหารจัดการ
ด้านบัญชี และการเงิน หมวด 5 ด้านการปรับปรุงและพัฒนาสู่ความยั่งยืน อันจะเป็นการพัฒนาศักยภาพ
คน กลุ่มหรือองค์การด้านอาชีพ ในชุมชนเพื่อให้กลุ่มแม่บ้านต�ำบลแม่สลองนอก อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย ให้มคี วามเข้าใจและมีความรูใ้ นการผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ พร้อมทัง้ มีการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
ชุ ม ชนให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง และสามารถเข้ า สู ่ ม าตรฐานระบบการจั ด การผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องชุ ม ชน โดยมี
กระบวนการและวิธีการจัดการทุนทางธรรมชาติ ทรัพยากรในท้องถิ่น ผลผลิตที่ได้ มีการน�ำความรู้และ
ภูมปิ ญ
ั ญาหรือทุนทางสังคมมาบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ตอ่ ครอบครัว
ชุมชน และสังคม เพื่อประโยชน์ในการบริโภค สร้างอาชีพที่มั่นคง และสร้างรายได้แก่คนในครอบครัวและ
ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
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การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านต�ำบลแม่สลองนอก อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เพื่อการเข้าสู่มาตรฐานระบบการจัดการผลิตภัณฑ์ของชุมชน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาศักยภาพการบริหารจัดการของกลุ่มแม่บ้านต�ำบลแม่สลองนอก อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถเข้าสู่
มาตรฐานระบบการจัดการผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ประโยชน์ของการวิจัย
1. กลุ่มแม่บ้านต�ำบลแม่สลองนอก อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีการพัฒนาและสามารถ
พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนและเติบโตอย่างมีคุณภาพ
2. ทราบแนวทางในการพัฒนาอาชีพและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐาน รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาธุรกิจชุมชนที่ประสบความส�ำเร็จ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญใน
การพัฒนาชุมชน
3. คนในชุมชนและท้องถิ่นมีความสามารถในการสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมทั้งมีความสามารถ
ในการคิด การวิเคราะห์ปญ
ั หา และสามารถแก้ปญ
ั หาด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการมีสว่ นร่วม และสามารถ
น�ำข้อมูลที่ได้เป็นต้นแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นได้
ขอบเขตของการวิจัย
		
1. การวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มแม่บ้าน โดยใช้การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ
อุปสรรคขององค์กร ที่เกี่ยวกับกลุ่มแม่บ้านที่ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ซึ่งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
เป็นการวิเคราะห์ภายในองค์กร โอกาสและอุปสรรค เป็นการวิเคราะห์ภายนอกองค์กร
2. การวิเคราะห์การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้าน โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
ร่วมกับการวิเคราะห์รูปแบบการจัดการธุรกิจ 5 หมวด คือ หมวด 1 ด้านการบริหารองค์กรและบุคลากร
หมวด 2 การบริหารจัดการตลาดและลูกค้า หมวด 3 การบริหารจัดการด้านการผลิตและบริการ หมวด 4
การบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงิน หมวด 5 ด้านการปรับปรุงและพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อให้ทราบ
ว่า มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการอยู่ในระดับใด และกลุ่มแม่บ้านมีปัญหาอุปสรรคในการบริหาร
จัดการอยู่ในระดับใด ควรมีการปรับปรุงด้านใดให้มีความเข้มแข็งและสามารถเข้าสู่มาตรฐานระบบ
การจัดการผลิตภัณฑ์ของชุมชน
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Potentiality Development for the Housewife Groups to Approach the Standard on the Community
Product Management System in Maesalongnok Sub-district, Mae Fa Luang District, Chiang Rai Province

วิธีด�ำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ในการศึกษาครั้งนี้คือ กลุ่มแม่บ้านที่ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในต�ำบลแม่สลองนอก
อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จ�ำนวน 13 หมู่บ้าน
กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ใช้การเลือกแบบมีจุดมุ่งหมาย หรือการเลือกแบบจ�ำเพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากการพิจารณาของผู้วิจัยโดยตรงที่เน้นลักษณะ
ของ กลุ่มตัวอย่างที่มีการด�ำเนินงานที่เป็นกลุ่มแม่บ้าน โดยผู้วิจัยเจาะจงเลือกจากกลุ่มแม่บ้านที่มีการ
ด�ำเนินงานของกลุ่มมาแล้วมากกว่า 1 ปี มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประธาน รองประธาน และสมาชิก
ของกลุ่ม ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มน�้ำพริกบ้านตงจาใส จ�ำนวน 10 คน 2) กลุ่มผ้าปัก
บ้านเลาสิบ จ�ำนวน 17 คน และ 3) กลุ่มแม่บ้านลีซอผ้าปักบ้านธาตุ จ�ำนวน 11 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ชุด
1. แบบสัมภาษณ์เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยท�ำการศึกษาด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
2. แบบวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค ผู้วิจัยใช้วิธีการสนทนากลุ่มเพื่อร่วมกันศึกษาศักยภาพการด�ำเนินงานและหาแนวทาง
การพัฒนาการด�ำเนินงาน
3. แบบประเมินศักยภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นแบบสอบถามแบบ Rating Scale โดยมีระดับ
การให้คะแนน 5 ระดับ ผู้วิจัยใช้แบบประเมินที่ปรับปรุงจากการประเมินตนเองตามมาตรฐานระบบ
การจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน (มจก.) ประเมินการจัดการธุรกิจ 5 หมวด คือ หมวด 1 การบริหารจัดการ
องค์กรและบุคลากร หมวด 2 การบริหารจัดการตลาดและลูกค้า หมวด 3 การบริหารจัดการด้านการผลิต
และบริการ หมวด 4 การบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงิน หมวด 5 ด้านการปรับปรุงและพัฒนาสู่
ความยั่งยืน
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้การวิเคราะห์คะแนนการประเมิน โดยมีเกณฑ์การประเมินเพื่อให้ทราบ
ว่ามีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการอยู่ในระดับใด และกลุ่มแม่บ้านทราบผลการประเมินเพื่อใช้ใน
การปรับปรุงด้านใดให้มีความเข้มแข็งและสามารถเข้าสู่มาตรฐานระบบการจัดการผลิตภัณฑ์ของชุมชน
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจชุทชนในต�ำบลแม่สลองนอก อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และ
เอกสารอื่น ๆ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน
2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนามที่เก็บข้อมูลตาม
เครื่องมือที่ก�ำหนดไว้ในการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้ก�ำหนดไว้ 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มแม่บ้านที่ได้คัดเลือกทั้งหมด 3 กลุ่ม โดยใช้แบบสัมภาษณ์
ข้อมูลทั่วไปและสถานภาพกลุ่ม เช่น ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่ม ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
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การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านต�ำบลแม่สลองนอก อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เพื่อการเข้าสู่มาตรฐานระบบการจัดการผลิตภัณฑ์ของชุมชน

การผลิต ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานเบื้องต้น น�ำข้อมูลมา
วิเคราะห์เนื้อหาสาระ การสังเคราะห์เนื้อหา และน�ำเสนอเชิงพรรณนา
ระยะที่ 2 การสนทนากลุ่ม ทั้งหมด 3 กลุ่มแม่บ้าน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพการด�ำเนินงาน
และหาแนวทางการพัฒนาการด�ำเนินงานของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ใช้เทคนิคการวิเคราะห์สถานการณ์
ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค และน�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหาสาระ
การสังเคราะห์เนื้อหามาน�ำเสนอเชิงพรรณนา
ระยะที่ 3 การประเมินกลุ่มแม่บ้านที่ได้คัดเลือกทั้งหมด 3 กลุ่ม โดยใช้แบบประเมินศักยภาพของ
กลุ่มแม่บ้าน การประเมินตนเองตามมาตรฐานระบบการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน (มจก.) ประเมิน
การจัดการธุรกิจ 5 หมวด โดยมีเกณฑ์การประเมินเพื่อให้ทราบว่ามีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
อยู่ในระดับใด และมีการน�ำข้อมูลคืนสู่กลุ่มแม่บ้านให้กลุ่มทราบผลการประเมินเพื่อใช้ในการปรับปรุงด้าน
ใด ให้มคี วามเข้มแข็งและสามารถเข้าสูม่ าตรฐานระบบการจัดการผลิตภัณฑ์ของชุมชน น�ำข้อมูลทีว่ เิ คราะห์
ทางสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ น�ำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของตารางประกอบค�ำบรรยาย
สรุปผลการวิจัย
1. ศักยภาพของกลุ่มแม่บ้านต�ำบลแม่สลองนอก อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
กลุ่มน�้ำพริกบ้านตงจาใส พบว่า ท�ำการผลิตภัณฑ์แปรรูปน�้ำพริก มีทั้งน�้ำพริกกุ้งและน�้ำพริก
หม่าล่า โดยเป็นการรวมกลุม่ กันเอง ขนาดของกลุม่ แม่บา้ นเป็นขนาดเล็ก มีสมาชิกไม่เกิน 15 คน โดยภาพรวม
สมาชิกของกลุ่มมีทักษะและความรู้ในการผลิตน�้ำพริก ในด้านบุคลากรกลุ่มยังไม่มีการก�ำหนดโครงสร้าง
แต่มีการแบ่งหน้าที่ของประธาน รองประธาน กรรมการ และสมาชิกอย่างชัดเจน มีระยะเวลาด�ำเนินการ
อยู่ในช่วง 4-6 ปี มีรายได้ของกลุ่ม 15,000-20,000 บาท ต่อเดือน มีเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่ได้จากการรวมหุ้นกัน และมาจากก�ำไรที่ได้รับจากการจ�ำหน่ายตั้งแต่เริ่มต้น และ
กลุม่ แม่บา้ นยังไม่มรี ะบบควบคุมทางด้านการเงิน ไม่มกี ารด�ำเนินการสรุปผลก�ำไร ขาดทุน การจัดเก็บข้อมูล
การเงิ น ที่ เ หมาะสม โดยมี ศั ก ยภาพการผลิ ต ด้ า นวั ต ถุ ดิ บ มี แ หล่ ง จั ด ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต น�้ ำ พริ ก
ที่เพียงพอในการใช้ผลิตแต่ไม่ใช่วัตถุดิบในท้องถิ่น โดยเป็นการสั่งซื้อวัตถุดิบจากแหล่งอื่น มีรูปแบบใน
การจัดจ�ำหน่ายน�ำ้ พริก 2 ลักษณะ คือ ขายปลีก โดยจะด�ำเนินการขายปลีก ณ แหล่งผลิต และตลาดในชุมชน
จากการศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค พบว่า มีจุดแข็ง คือ มีประธานเป็นผู้น�ำที่ดี
มีความเสียสละ ทุ่มเทให้กับงานในการน�ำสมาชิกด�ำเนินงานกลุ่ม และมีสูตรในการผลิตน�้ำพริกและท�ำ 
การผลิตมาเป็นเวลานาน โดยสมาชิกมีทักษะประสบการณ์ในการผลิตน�้ำพริกเป็นอย่างดี มีจุดอ่อน คือ
กลุ่มยังขาดความรู้และทักษะในการจัดระบบการเงิน-การบัญชี การจดบันทึกไม่ถูกต้อง บันทึกบ้างเป็นบาง
ครั้ง ไม่ทราบต้นทุนการผลิตที่แท้จริง ผลิตภัณฑ์น�้ำพริกมีฉลากกระปุกน�้ำพริกที่ไม่แสดงรายละเอียดข้อมูล
ครบถ้วน ฉลากไม่สวย ไม่มีตราสัญลักษณ์ (Logo) ของตนเอง อีกทั้งบรรจุภัณฑ์มีสภาพด้อย ดูไม่มีมูลค่า
บรรจุภัณฑ์ไม่คงทน มีโอกาส คือ กลุ่มน�้ำพริกบ้านตงจาใสได้รับโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนและ
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ช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ และมีอุปสรรค คือ กลุ่มผู้บริโภคจ�ำนวนน้อย และผลิตภัณฑ์น�้ำพริก
ยังขาดความเชื่อมั่น เชื่อถือจากผู้บริโภค
กลุ่มผ้าปักลายเย้าบ้านเลาสิบ พบว่า ท�ำการผลิตภัณฑ์กระเป๋าและเครื่องแต่งกายที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะเป็นลายเย้าผ้าปักชนเผ่าเมี่ยน มีผลิตภัณฑ์ทั้งกระเป๋า ผ้าคลุม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าตกแต่ง และชุดชนเผ่า
เมี่ยน โดยเป็นการรวมกลุ่มกันจากการเข้าร่วมโครงการของภาครัฐ “โครงการชุมชนพอเพียง” ขนาดของ
กลุ่มแม่บ้านเป็นขนาดย่อม มีสมาชิกระหว่าง 16-50 คน ระยะเวลาด�ำเนินการอยู่ในช่วง 7-9 ปี มีรายได้
ของกลุ่ม 5,000-7,000 บาท ต่อเดือน ในการซื้อวัตถุดิบ เป็นเงินทุนหมุนเวียนเริ่มแรกมาจากการสนับสนุน
จากภาครัฐ กลุ่มแม่บ้านยังไม่มีระบบควบคุมทางด้านการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มผ้าปักบ้านเลาสิบมี
การบันทึกรายการ รายรับ-รายจ่าย หรือระบบบัญชีอย่างง่าย ๆ โดยประธานเป็นผู้ด�ำเนินการ แต่ยังไม่มี
การด�ำเนินการสรุป ผลก�ำไร ขาดทุน การจัดเก็บข้อมูลการเงินที่เหมาะสม มีการจัดจ�ำหน่ายแบบขายปลีก
ในด้านบุคลากรกลุ่ม มีการก�ำหนดโครงสร้างและการแบ่งหน้าที่ของประธาน รองประธาน กรรมการ และ
สมาชิกอย่างชัดเจน
จากการศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค พบว่า มีจุดแข็ง คือ การมีคู่แข่งในตลาดน้อย
อีกทั้งมีจุดแข็งในเรื่องวัตถุดิบ กลุ่มผ้าปักบ้านเลาสิบมีแหล่งวัตถุดิบเพียงพอ หาได้ง่าย และราคาไม่สูง
ประกอบกับกลุ่มมีผู้น�ำที่ดี มีประธานที่มีความเสียสละ ทุ่มเทให้กับงานในการน�ำสมาชิกด�ำเนินงานกลุ่ม
และกลุ่มมีสถานที่ผลิต มีอาคารที่ท�ำการกลุ่มเป็นของตนเอง แยกสถานที่ผลิตชัดเจน มีจุดอ่อน คือ กลุ่ม
ยังขาดความรู้และทักษะในการจัดระบบการเงิน-การบัญชี การจดบันทึกบัญชี ที่กลุ่มมีการบันทึกบ้างเป็น
บางครั้ง แต่ยังไม่มีความถูกต้องและเป็นระบบ ยังไม่มีโอกาส คือ การสนับสนุนและช่วยเหลือจากหน่วย
งานราชการ กลุ่มมีโอกาสพัฒนาเพราะด�ำเนินงานสร้างงานให้กับหมู่บ้าน มีอุปสรรค คือ ขาดบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถในการจัดเตรียมเอกสาร และกลุ่มยังไม่เคยด�ำเนินการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนกลุ่มลีซอผ้าปักบ้านธาตุ พบว่า ท�ำการผลิตภัณฑ์กระเป๋าและเครื่องแต่งกายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเป็น
ลายผ้าปักชนเผ่าลีซอ มีผลิตภัณฑ์ทั้งกระเป๋า หมวก และชุดชนเผ่าลีซอ โดยเป็นการรวมกลุ่มกันเอง
มีสมาชิกระหว่าง 16-50 คน ในด้านบุคลากร กลุ่มยังไม่มีการก�ำหนดโครงสร้าง แต่มีการแบ่งหน้าที่ ของ
ประธาน รองประธาน กรรมการ และสมาชิกอย่างชัดเจน มีระยะเวลาด�ำเนินการอยู่ในช่วง 10 ปี ขึ้นไป
มีรายได้ของกลุ่ม 5,000-7,000 บาท ต่อเดือน กลุ่มแม่บ้านยังไม่มีระบบควบคุมทางด้านการเงิน และไม่มี
การด�ำเนินการสรุปผลก�ำไร ขาดทุน และการจัดเก็บข้อมูลการเงินที่เหมาะสม โดยวัตถุดิบไม่ใช่วัตถุดิบใน
ท้องถิ่นจะเป็นการสั่งซื้อวัตถุดิบจากแหล่งอื่น รูปแบบในการจัดจ�ำหน่าย คือ ผลิตตามการสั่งซื้อ หากได้
รับค�ำสั่งซื้อจะส่งต่อไปยังสมาชิกกลุ่มให้ด�ำเนินการผลิตตามแบบที่ได้รับการสั่งน�ำมาจ�ำหน่ายต่อไป
จากการศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค พบว่า มีจุดแข็ง คือ การผลิตผลิตภัณฑ์มี
แหล่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพียงพอ อีกทั้งใช้สมาชิกเป็นแรงงานในการผลิต โดยมีทักษะ ประสบการณ์
ในการผลิต มีประสบการณ์ในการเย็บปัก มีจุดอ่อน คือ ยังขาดความรู้และทักษะในการจัดระบบการเงินการบัญชี ผลิตภัณฑ์ไม่มีฉลากแสดงรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน ไม่มีตราสัญลักษณ์ของตนเอง บรรจุภัณฑ์
มีลกั ษณะธรรมดา ใส่ซองพลาสติกใส บรรจุภณ
ั ฑ์ทสี่ วยงาม และยังขาดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
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การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านต�ำบลแม่สลองนอก อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เพื่อการเข้าสู่มาตรฐานระบบการจัดการผลิตภัณฑ์ของชุมชน

มีโอกาส คือ มีโอกาสจากการได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ มีอุปสรรค คือ ขาด
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดเตรียมเอกสาร และการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
2. ศักยภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านต�ำบลแม่สลองนอก อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย
11
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านตามแบบระบบมาตรฐาน
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ของกลุํมแมํบ๎านตามแบบระบบมาตรฐานการจัดการ
การจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน (มจก.) 5 หมวด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มจก.) 5 หมวด
หน่วย : ร้อยละ
ระบบมาตรฐานการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน (มจก.)
หมวด 1 ด๎านการบริหารองค์กรและบุคลากร
หมวด 2 ด๎านการบริหารจัดการตลาดและลูกค๎า
หมวด 3 ด๎านการบริหารจัดการด๎านการผลิตและการบริหาร
หมวด 4 ด๎านการบริหารจัดการด๎านบัญชีและการเงิน
หมวด 5 ด๎านการปรับปรุงและพัฒนาสูํความยั่งยืน
ภาพรวม

บ้านตงจาใส บ้านเลาสิบ
35.00
71.62
29.00
61.76
44.00
70.00
28.33
26.47
34.72
60.29
35.00
58.03

บ้านธาตุ
45.23
56.36
51.59
37.12
47.73
47.61

จากตารางที
จากตารางที่ 1่ 1ผลการวิ
ผลการวิเคราะห์
เ คราะห์กการบริ
ารบริหหารจั
ารจัดดการผลิ
การผลิตตภัภัณณฑ์ฑ์ขของกลุ
องกลุ่มํมแม่
แมํบบ้า๎านตามแบบระบบ
นตามแบบระบบ
มาตรฐานการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน (มจก.) 5 หมวด พบว่า
มาตรฐานการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน (มจก.) 5 หมวด พบวํา
กลุม่ น�ำ้ พริกบ้านตงจาใส ในภาพรวมกลุม่ จัดอยูใ่ นระดับศักยภาพค่อนข้างต�ำ 
่ คิดเป็นร้อยละ 35.00
กลุ
่
ม
น้
าพริ
ก
บ้
า
นตงจาใส
ในภาพรวมกลุ
ํ
ม
จั
ด
อยู
ํ
ใ
นระดั
บ
ศั
ก
ยภาพคํ
อ
นข๎
างต่า บคิัตดิทเป็ี่สอดคล้
นร๎อยละ
โดยส่วนใหญ่กลุ่มยังไม่มีการจัดท�ำเอกสาร/หลักฐาน ตามระบบ แต่เริ่มมีแนวทางการปฏิ
อง
35.00
โดยสํ
ว
นใหญํ
ก
ลุ
ม
ํ
ยั
ง
ไมํ
ม
ก
ี
ารจั
ด
ท
าเอกสาร/หลั
ก
ฐาน
ตามระบบ
แตํ
เ
ริ
่
ม
มี
แ
นวทางการปฏิ
บ
ั
ต
ิ
ท
่
ี
ส
อดคล๎
อ
งกั
กับระบบ โดยกลุ่มแม่บ้านน�้ำพริกบ้านตงจาใสมีการจัดระบบมากที่สุดใน หมวด 3 ด้านการบริหารจัดการบ
โดยกลุตํมและการบริ
แมํบ๎านน้าพริ
การจั44.00
ดระบบมากที
่สุดในอหมวด
หารจั
ดการด๎การและ
นการ
ด้ระบบ
านการผลิ
หารกบ๎คิานตงจาใสมี
ดเป็นร้อยละ
รองลงมาคื
หมวด3 1ด๎าด้นการบริ
านการบริ
หารองค์
หาร คิดหมวด
เป็นร๎อ5ยละ
44.00 รองลงมาคื
อ หมวด
านการบริ
คลากร
บุผลิคตลากร คิดเป็นและการบริ
ร้อยละ 35.00
ด้านการปรั
บปรุงและพั
ฒนาสู1 ่คด๎วามยั
่งยืน หคิารองค์
ดเป็นกร้อรและบุ
ยละ 34.72
หมวด
านการบริ
ารจัดการตลาดและลู
า คิดเป็
นร้อํคยละ
ด้านการบริ
การ
คิดเป็น2ร๎อด้ยละ
34.72 หหมวด
5 ด๎านการปรับปรุกงค้และพั
ฒนาสู
วามยั29.00
่งยืน คิและหมวด
ดเป็นร๎อยละ4 34.72
หมวดห2ารจั
ด๎าดนการ
ด้บริาหนบัารจัญดชีการตลาดและลู
และการเงิน คิกดค๎เป็า นคิดร้เป็
อยละ
28.3329.00
ตามล�และหมวด
ำดับ 4 ด๎านการบริหารจัดการด๎านบัญชีและการเงิน
นร๎อยละ
าบ้านเลาสิ
่มจัดอยู่ในระดับศักยภาพปานกลาง คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็น กลุ่มผ้าปัร๎กอลายเย้
ยละ 28.33
ตามลบาดัในภาพรวมกลุ
บ
58.03 โดยส่
มีเอกสาร/หลั
กฐาน
ตามข้อก�ำหนด
แต่ํใยนระดั
ังไม่มบีกศัารน�
ำไปปฏิบัติอย่คิาดงเป็
กลุว่มนใหญ่
ผ้าปักลายเย้
าบ้านเลาสิ
บ ในภาพรวมกลุ
ํ มจัดอยู
กยภาพปานกลาง
เป็นนร๎ระบบ
อยละ
ครบถ้วนโดยกลุ่มแม่บ้านผ้าปักบ้านเลาสิบมีการจัดระบบมากที่สุดในหมวด 1 คือ ด้านการบริหารองค์กร
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บริหาร คิดเป็นร้อยละ 70.00 หมวด 2 ด้านการบริหารจัดการตลาดและลูกค้า คิดเป็นร้อยละ 61.76 หมวด
รองลงมาบปรุ
คืองและพั
หมวด ฒ3 นาสู
ด๎านการบริ
ตและการบริ
หาร คิด4เป็ด้นาร๎นการบริ
อยละ 70.00
571.62
ด้านการปรั
่ความยัห่งยืารจั
น ดคิการด๎
ดเป็นาร้นการผลิ
อยละ 60.29
และหมวด
หารจัหมวด
ดการ
2ด้าด๎นบั
านการบริ
ห
ารจั
ด
การตลาดและลู
ก
ค๎
า
คิ
ด
เป็
น
ร๎
อ
ยละ
61.76
หมวด
5
ด๎
า
นการปรั
บ
ปรุ
ง
และพั
ฒ
นาสู
ํ
ค
วามยั
่งยืน
ญชีและการเงิน คิดเป็นร้อยละ 26.47 ตามล�ำดับ
คิดเป็นร๎อยละ 60.29 และหมวด 4 ด๎านการบริหารจัดการด๎านบัญชีและการเงิน คิดเป็นร๎อยละ 26.47 ตามลาดับ
กลุ่มลีซอผ้าปักบ้านธาตุ ในภาพรวมกลุํมจัดอยูํในระดับศักยภาพปานกลาง คิดเป็นร๎อยละ 47.61
บั
ณ
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2563
68วนใหญํมฑิตีเอกสาร/หลั
โดยสํ
กฐาน ตามข๎อกาหนด แตํยังไมํมีการนาไปปฏิบัติอยํางเป็นระบบครบถ๎วน โดยกลุํมแมํบ๎าน
ผ๎าปักบ๎านธาตุมีการจัดระบบมากที่สุดในหมวด 2 ด๎านการบริหารจัดการตลาดและลูกค๎า คิดเป็นร๎อยละ 56.36
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กลุ่มลีซอผ้าปักบ้านธาตุ ในภาพรวมกลุ่มจัดอยู่ในระดับศักยภาพปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 47.61
โดยส่วนใหญ่มีเอกสาร/หลักฐาน ตามข้อก�ำหนด แต่ยังไม่มีการน�ำไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบครบถ้วน โดย
กลุ่มแม่บ้านผ้าปักบ้านธาตุมีการจัดระบบมากที่สุดในหมวด 2 ด้านการบริหารจัดการตลาดและลูกค้า
คิดเป็นร้อยละ 56.36 รองลงมา คือ หมวด 3 ด้านการบริหารจัดการด้านการผลิตและการบริหาร คิดเป็น
ร้อยละ 51.59 หมวด 5 ด้านการปรับปรุงและพัฒนาสู่ความยั่งยืน คิดเป็นร้อยละ 47.73 หมวด 1
ด้านการบริหารองค์กรและบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 45.23 และหมวด 4 ด้านการบริหารจัดการด้านบัญชี
และการเงิน คิดเป็นร้อยละ 37.12 ตามล�ำดับ
จากการศึกษาศักยภาพของกลุ่มแม่บ้าน และการประเมินศักยภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มแม่บ้านตามมาตรฐานระบบการจัดการผลิตภัณฑ์ชุนชน จ�ำนวน 3 กลุ่ม พบว่า กลุ่มแม่บ้านต�ำบล
แม่สลองนอกยังขาดความรู้ความเข้าในการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงิน อีกทั้งการออกแบบ
ปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ ยังสอดคล้องกับแนวทางความต้องการของตลาด คณะผู้วิจัยจึง
ได้ด�ำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านต�ำบลแม่สนองนอก อ�ำเภอแม่ฟ้า
หลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อการเข้าสู่มาตรฐานระบบการจัดการผลิตภัณฑ์ของชุมชน จ�ำนวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินเพื่อการเข้าสู่
มาตรฐานระบบการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน” เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มแม่บ้านให้มีความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับบัญชีและการเงิน วิธกี ารค�ำนวณต้นทุนการผลิต ทัง้ ด้านการจัดท�ำระบบบัญชีการบริหาร
เงินและการจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้สามารถเข้าใจในการใช้ข้อมูลทางบัญชี
ในการวางแผนการเงินและภาษี การจัดท�ำแผนบริหารเงิน และการจัดการทางการเงิน ตามหลักวิชาการ
ที่ถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มแม่บ้านรู้สถานะที่แท้จริงของการด�ำเนินงานได้อย่างถ่องแท้อีกด้วย
2. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อการเข้าสู่
มาตรฐานระบบการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน” เพื่อเป็นการผลิตภัณฑ์ เป็นการพัฒนา ปรับปรุง หรือ
เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค การร่วมกันระหว่างกลุ่มแม่บ้านและวิทยากร
เพื่อร่วมกันออกแบบ ปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ สอดคล้องกับตัวสินค้า การออกแบบ
ฉลากบรรจุภัณฑ์ท่ีสอดคล้องกับตัวผลิตภัณฑ์ของแต่ละกลุ่มแม่บ้าน
3. แนวทางการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชมุ ชนให้มคี วามเข้มแข็งและสามารถเข้าสูม่ าตรฐานระบบ
การจัดการผลิตภัณฑ์ของชุมชน
3.1 ควรให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน ส่งเสริมการขอรับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มแม่บ้าน หรือควรมีการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการหรือขั้นตอน
การยื่นขอมาตรฐานและระบบมาตรฐานสินค้าประเภทต่าง ๆ ที่สะดวก ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและทราบผลเร็ว
หากเป็นไปได้ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐจัดเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินและให้ค�ำปรึกษา ค�ำแนะน�ำ
ในลักษณะเป็นพี่เลี้ยง โดยจะเป็นแนวทางที่กลุ่มแม่บ้านสามารถน�ำมาปฏิบัติได้และมีความคล่องตัวใน
การด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านด�ำเนินการจัดท�ำสินค้าให้ตรงกับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์มากที่สุด
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การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านต�ำบลแม่สลองนอก อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เพื่อการเข้าสู่มาตรฐานระบบการจัดการผลิตภัณฑ์ของชุมชน

3.2 กลุ่มแม่บ้านต้องการให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนงบประมาณในลักษณะโครงการ/
กิจกรรม ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากขึ้นซึ่งจะท�ำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์
เพิ่มขึ้นและกลุ่มแม่บ้านเกิดแรงจูงใจที่จะขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป
3.3 หน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุน ส่งเสริมด้านการตลาด การก�ำหนดแผนการส่งเสริม
การตลาด หรืออาจจะหาช่องทางการจัดจ�ำหน่ายให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้าน อันจะท�ำให้กลุ่มแม่บ้าน
เกิดแรงจูงใจที่จะขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.4 ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มแม่บ้านที่ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันมีการเชื่อมโยง
ข้อมูลข่าวสารหรือแลกเปลี่ยนช่วยเหลือกันในด้านต่าง ๆ เช่น การก�ำหนดราคาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
หรือการช่วยเหลือด้านวัตถุดิบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบริหารจัดการกลุ่ม
แม่บ้าน อันจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ และถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกันได้อย่างดี เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานตามที่ก�ำหนด หน่วยงานภาครัฐ
ควรมีการส่งเสริมการจดทะเบียนสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มแม่บ้าน
3.5 หน่วยงานภาครัฐควรมีการช่วยเหลือทางด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มแม่บ้าน
ให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการได้รบั รองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชนให้มากขึน้ เพือ่ ให้สมาชิกกลุม่ แม่บา้ น
เกิดความภูมิใจในเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่ได้รับมา
การอภิปรายผล
1. ศักยภาพของกลุ่มแม่บ้านต�ำบลแม่สลองนอก อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ผลการศึกษาศักยภาพของกลุ่มแม่บ้านต�ำบลแม่สลองนอก อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค พบว่า ทุกกลุ่มแม่บ้านมีจุดแข็ง คือ คู่แข่งในตลาด
น้อย เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว การผลิตภัณฑ์โดยมีแหล่งวัตถุดิบเพียงพอที่ใช้ในการผลิต
อีกทั้งใช้สมาชิกเป็นแรงงานในการผลิต โดยมีทักษะ ประสบการณ์ในการผลิต ประกอบกับมีผู้น�ำที่ดี
ประธานมี ความเสียสละ ทุ่มเทให้กับงานในการน�ำสมาชิกด�ำเนินงานกลุ่ม จุดอ่อน คือ ทุกกลุ่มแม่บ้านยัง
ขาดความรู้ และทักษะในการจัดระบบการเงิน-การบัญชี ผลิตภัณฑ์ไม่มีฉลากแสดงรายละเอียดข้อมูลครบ
ถ้วน ไม่มีตราสัญลักษณ์ ของตนเอง บรรจุภัณฑ์มีลักษณะธรรมดา ใส่ซองพลาสติกใส ขาดบรรจุภัณฑ์ที่
สวยงาม และขาดการส่งเสริมและหาช่องทางการจัดจ�ำหน่ายสินค้าที่หลากหลายทั้งในจังหวัดและต่าง
จังหวัด การผลิตจะเห็นว่า กลุ่มผลิตเป็นสินค้า Handmade ผลิตได้ทีละไม่มาก ท�ำการผลิตไม่สม�่ำเสมอ
และยังขาดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และกลุม่ ไม่มกี ารก�ำหนดเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนา
กลุ่มที่ชัดเจน โอกาส คือ ทุกกลุ่มแม่บ้านยังมีโอกาสพัฒนากลุ่มอีกมาก เนื่องจากกลุ่มได้รับการสนับสนุน
และช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ อุปสรรค คือ ทุกกลุ่มแม่บ้านยังไม่ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจ ปัญหา
ส่วนหนึ่งมาจากการด�ำเนินการด้านเอกสารมีความยุ่งยากขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัด
เตรียมเอกสาร ส่วนการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนทุกกลุ่มแม่บ้านยังไม่เคยด�ำเนินการ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ธานินทร์ ศิลป์จารุ (2549 : 3) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และ
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Potentiality Development for the Housewife Groups to Approach the Standard on the Community
Product Management System in Maesalongnok Sub-district, Mae Fa Luang District, Chiang Rai Province

อุปสรรคของธุรกิจผลิตสินค้าหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของธุรกิจผลิตสินค้าหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จ�ำแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์
อาหาร เครื่องดื่ม ผ้า/เครื่องแต่งกาย ของใช้/ของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผลการวิจัย พบว่า
จุดแข็งของธุรกิจ ได้แก่ ผู้น�ำมีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบและศักยภาพความพร้อมในการเป็นผูน้ ำ 
� มี
แรงงานฝีมอื ดีจงึ ผลิตสินค้าได้คณ
ุ ภาพ การประสานงานกันภายในกลุม่ เข้ากันได้เป็นอย่างดี จุดอ่อนของธุรกิจ
ได้แก่ การขายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ยงั ท�ำไม่ได้ผล ขาดการโฆษณาประชาสัมพันธ์สนิ ค้า
ให้เป็นที่รู้จัก ไม่สามารถหาตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าและช่องทางการกระจายสินค้าได้ และขาดการวางแผน
การใช้จ่ายเงิน โอกาสของธุรกิจ ได้แก่ ระบบการติดต่อสื่อสารปัจจุบันมีความสะดวกและรวดเร็ว วัตถุดิบ
ในพืน้ ทีม่ เี ป็นจ�ำนวนมากและได้มาตรฐานจึงผลิตสินค้าได้คณ
ุ ภาพสูง ตลาดสินค้าขยายตัวเพิม่ ขึน้ และลูกค้า
มีความสนใจดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้นจึงส่งผลดีต่อยอดขาย อุปสรรคของธุรกิจ ได้แก่ ระดับภาวะราคา
น�้ำมันมีแนวโน้มสูงขึ้น ค่าเงินบาทแข็งตัวท�ำให้สินค้าส่งออกได้ยาก อัตราค่าครองชีพของประชาชนสูงขึ้น
ท�ำให้อ�ำนาจการซื้อลดลง ไม่ได้รับการสนับสนุนเงินกู้จากสถาบันการเงินเหมือนในอดีต ธุรกิจมีขนาดเล็ก
การระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์จึงท�ำได้ยาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เสาวลักษณ์ จิตติมงคล,
สมพร นนทภา และ ยุพาภรณ์ ชัยเสนา (2558 : 105-106) วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่
บ้านแปรรูปเนือ้ สัตว์เข้าสูม่ าตรฐานระบบการจัดการผลิตภัณฑ์ชมุ ชน (มจก.) กรณีศกึ ษากลุม่ แม่บา้ นแปรรูป
เนื้อสัตว์บ้านนาจารย์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า กลุ่มวิสาหกิจมีจุดแข็ง คือ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
ของคนในจังหวัดกาฬสินธุ์ วัตถุดิบที่ใช้มีคุณภาพหาได้จากท้องถิ่น กระบวนการผลิตใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีความมั่นคงทางการเงิน มีความเชี่ยวชาญในการผลิต มีจุดอ่อนที่เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตไม่ทัน
สมัยและไม่เพียงพอ ยังขาดทักษะด้านเทคนิคการผลิต ขาดประสิทธิภาพของการควบคุมการผลิต ขาดการ
วิจัยและนวัตกรรม ด้านผลิตภัณฑ์ ขาดความรู้และทักษะในการจัดการระบบบัญชี และมีโอกาสได้รับ
การสนับสนุนจากรัฐบาล มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว ผู้บริโภคซื้อเป็นที่ระลึก การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์กับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐในการขยายตลาดไปยังต่าง
ประเทศ อุปสรรคของกลุม่ คือ มีคแู่ ข่งทีผ่ ลิตผลิตภัณฑ์เดียวกัน และผลการวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค มีผลตรงกันข้ามกับงานวิจัยของ คณิดา ไกรสันติ และรัสมนต์ ค�ำศรี (2559 : 564) ศึกษา
เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุชาวดี ต�ำบลปริก อ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุชาวดี และศึกษาแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุชาวดี ต�ำบลปริก อ�ำเภอสะเดา ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis พบว่า
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุชาวดีมีศักยภาพด้านผู้น�ำและการบริหารจัดการกลุ่มอย่างเป็นระบบ ผู้น�ำกลุ่มมีการ
สนับสนุนให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการก�ำหนดเป้าหมาย ทิศทาง และการด�ำเนินงาน ในการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน ด้านการผลิต มีแหล่งวัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นการลดต้นทุนในการผลิต มีการควบคุมคุณภาพสินค้า
ผ่านตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เครื่องหมายรับรองฮาลาลและองค์การอาหารและยา (อย.)
จนผลิตภัณฑ์ได้รับระดับ 4 ดาว ด้านสมาชิกและชุมชนมีรายได้เสริมและมีการจัดสรรเงินปันผลให้กับ
สมาชิกเป็นรายปี และผลก�ำไรบางส่วนน�ำมาท�ำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นการสร้างขวัญก�ำลังใจ
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การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านต�ำบลแม่สลองนอก อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เพื่อการเข้าสู่มาตรฐานระบบการจัดการผลิตภัณฑ์ของชุมชน

แก่สมาชิก
2. ศักยภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านต�ำบลแม่สลองนอก อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย
ผลการศึกษาศักยภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านต�ำบลแม่สลองนอก อ�ำเภอแม่
ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยการประเมินศักยภาพตนเองของกลุ่มแม่บ้านตามมาตรฐานระบบการจัดการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่า ในภาพรวมกลุ่มแม่บ้านต�ำบลแม่สลองนอก อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
มีระดับศักยภาพตัง้ แต่คอ่ นข้างต�ำ่ ถึงระดับปานกลาง บางกลุม่ ยังไม่มกี ารจัดท�ำเอกสาร/หลักฐานตามระบบ
และบางกลุ่มมีเอกสาร/หลักฐาน ตามข้อก�ำหนด แต่ยังไม่มีการน�ำไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบครบถ้วน ทั้งนี้
กลุม่ แม่บา้ นมีความพร้อมในการเข้าสูร่ ะบบมาตรฐานการจัดการ โดยกลุม่ แม่บา้ นมีการจัดระบบทีค่ ล้ายคลึง
กัน โดยเรียงล�ำดับในการปฏิบัติตามระบบ คือ หมวด 3 ด้านการบริหารจัดการด้านการผลิตและการบริหาร
หมวด 5 ด้านการปรับปรุงและพัฒนาสู่ความยั่งยืน และหมวด 4 ด้านการบริหารจัดการด้านบัญชีและ
การเงิน ซึ่งแตกต่างกับผลการวิจัยของ เสาวลักษณ์ จิตติมงคล, สมพร นนทภา และ ยุพาภรณ์ ชัยเสนา
(2558 : 93) วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านแปรรูปเนื้อสัตว์เข้าสู่มาตรฐานระบบ
การจัดการผลิตภัณฑ์ชมุ ชน (มจก.) กรณีศกึ ษากลุม่ แม่บา้ นแปรรูปเนือ้ สัตว์บา้ นนาจารย์ อ�ำเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ พบว่า การวิเคราะห์การบริหารจัดการกลุ่มโดยใช้เกณฑ์ประเมิน 5 หมวด ในภาพรวมของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนมีการจัดท�ำระบบทุกหมวดอยู่ในระดับดีมาก โดยส่วนใหญ่มีการจัดท�ำเอกสาร/หลักฐาน
มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบ และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมี
ระบบบริหารจัดการ คือ หมวด 3 ด้านการบริหารจัดการด้านการผลิตและการบริการ คิดเป็นร้อยละ 95.38
หมวด 4 ด้านการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงิน คิดเป็นร้อยละ 85.36 หมวด 1 ด้านการบริหาร
องค์กรและบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 81.05 หมวด 5 ด้านการปรับปรุงและพัฒนาวิสาหกิจ สู่ความยั่งยืน
คิดเป็นร้อยละ 80.86 และหมวด 2 ด้านการบริหารจัดการด้านการตลาด คิดเป็นร้อยละ 80.00 ตามล�ำดับ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. ควรมีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของกลุ่มแม่บ้านในเรื่องแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจ
ชุมชนในรูปแบบการสร้างเครือข่าย ซึ่งเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
ท�ำให้เกิดประโยชน์ในทางธุรกิจ
2. กลุม่ แม่บา้ นควรมีการบูรณาการร่วมกันเพือ่ พัฒนาและเพิม่ ศักยภาพจากจุดแข็งทีม่ แี ละโอกาส
ที่เกิดขึ้น ลดจุดอ่อนและอุปสรรคเพื่อการด�ำเนินงานที่ยั่งยืน โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเชิงลึกถึงปัญหาของการจัดการเข้าสู่มาตรฐานระบบการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน
ของกลุ่มแม่บ้านต�ำบลแม่สลองนอก อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
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2. ควรศึกษาความสามารถในการปรับตัวของกลุ่มแม่บ้านเพื่อเข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. ควรมีการศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
4. ควรมีการศึกษาสภาพการด�ำเนินงานของธุรกิจผลิตภัณฑ์ชมุ ชน และผลทีเ่ กิดจากการได้รบั รอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
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