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แนวทางการพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑจากไมสักของชุมชนของตําบลโกสัมพี 
อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร 
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บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการทําธุรกิจจากผลิตภัณฑจากไมสักของชุมชน 

อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร เชน การรวมกลุมในการดําเนินธุรกิจ การระดมทุน การผลิต และรายได  
2) เพ่ือศึกษาความตองการและความคาดหวังในการท่ีธุรกิจชุมชนจากผลิตภัณฑจากไมสักสนองตอคนในชุมชนตาม
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง 3) เพ่ือศึกษาตนทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑจากไมสักในการ
พัฒนาธุรกิจชุมชนของอําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร 4) เพ่ือหาแนวทางพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑจากไมสัก
ของชุมชนตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร โดยประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี จํานวน 80 
คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และ สัมภาษณ (Interview) 
คําสําคัญ: ธุรกิจชุมชน / ผลิตภัณฑจากไมสัก / ตนทุน / ผลตอบแทน / จุดคุมทุน 
 

Abstract 
The study to intended: 1) The study the business conditions of the teak products of the 

community. Kosamphi Nakhon District Kamphaengphet such as business integration, fund raising, 
production and income. 2) To study the needs and expectations of community-based teakwood 
products for the people in the community based on self-reliant community economic 
development. 3) To study the cost and return of teak products for community business 
development in Kosamphum Nakhon Khampangphet. 4) To find out how to develop a teakwood 
product of the community in Kosamphon. Kosamphi Nakhon District Khampangphet. The 
population in this study, the number 80 was used in this study was a questionnaire and Interview. 
Keywords: community business/ teakwood products/ cost / return of an investment / break-even 
point 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ประเทศไทยไดประสบปญหาทางดานเศรษฐกิจอันสืบเน่ืองมาจากแนวทางการพัฒนาและการบริหาร
การเงินของประเทศท่ีลมเหลว ยิ่งโดยเฉพาะภาวะวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีเกิดข้ึนในชวงป 2540 เปนผล
จากการดําเนินนโยบายทําใหภาคเอกชนสามารถกูยืมเงินจากตางประเทศไดในอัตราดอกเบ้ียท่ีต่ํากวาเงินกูยืม
ภายในประเทศ ทําใหเกิดผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สะทอนใหเห็นวาเศรษฐกิจมิใชภาคการผลิตท่ีแทจริง (real 
sector) แตเปนเพียงการเคลื่อนไหวของกระแสเงินเพ่ือการเก็งกําไรเทาน้ัน และไดนําพาประเทศไปสูความวิกฤต ทํา
ใหเกิดปญหาทางดานเศรษฐกิจอยางรุนแรง  

ตามความเปนจริงประเทศไทยมีชุมชนชนบทท่ีมีศักยภาพในการรองรับผูท่ีไดผลกระทบอยางไมนาเช่ือ 
ท้ังน้ีประเทศไทยมีเศรษฐกิจชุมชนเปนแกนค้ําจุนสังคมและวัฒนธรรมไทย และเปนพลังสรางเสริมความมั่นคงและ
เอกราชของชาต ิลักษณะเศรษฐกิจชุมชน หรือเศรษฐกิจพ่ึงตนเอง มีอิสระและเสรีภาพทางเศรษฐกิจอยางแทจริง 

ดวยเหตุน้ีธุรกิจชุมชนถือเปนองคกรชุมชนประเภทหน่ึงซึ่งมีหนาท่ีสําคัญตางๆ เชน การสะสมทุนและการ
ใชทุนอยางเหมาะสม เปนตลาดในการกระจายสินคาและเปนองคกรท่ีทําหนาท่ีเปนหนวยการผลิตสินคาและบริการ
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ท่ีจะกระจายรายไดโอกาสสูคนในชุมชน ท่ีสําคัญองคกรธุรกิจชุมชนยังเปนกลไกท่ีจะทําใหเกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนการเรียนรูซึ่งกันและกัน รวมถึงการประสานงานในดานความรวมมือกับองคกรอ่ืนๆ ในลักษณะเครือขาย
ซึ่งจะเปนผลในการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป 
 การพัฒนาธุรกิจตองพบกับปญหาอุปสรรคมากมาย จนมีธุรกิจชุมชนบางแหงตองปดตัวเองลงไป ซึ่งปญหา
ของการทําธุรกิจท่ีประสบในปจจุบัน คือความชัดเจทางธุรกิจ โดยธุรกิจชุมชนจะตองทําใหเกิดกระบวนการเรียนรู
และการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เปนผลทําใหธุรกิจชุมชนเปนรูปธรรมยากเพราะตองอยูไดท้ังกําไรทางธุรกิจ และ
ตนทุนในการดําเนินกิจการ เปนปญหาของธุรกิจชุมชน เน่ืองจากมีทุนในการดําเนินงานนอยไมเพียงพอ 
 เฟอรนิเจอรถือเปนสิ่งท่ีจําเปนในบานเรือนหรือสํานักงานท่ีผูบริโภคใชสําหรับอํานวยความสะดวกใน
ชีวิตประจําวันหรือตกแตงเพ่ือความสวยงาม โดยวัตถุดิบในการผลิตเฟอรนิเจอรมีหลากหลายประเภท เชน ไม เหล็ก 
หนัง พลาสติก เปนตน ผูบริโภคสวนใหญนิยมเลือกซื้อเฟอรนิเจอรท่ีผลิตจากไม เพราะมีความสวยงาม ทนทาน  
มีรูปแบบท่ีหลากหลาย แตดวยขอจํากัดทางดานกฎหมายและภาวะขาดแคลนไมเน้ือแข็ง จึงทําใหผูประกอบการหัน
มาใชไมเน้ือออน เชน ไมยางพารา ไมอัด เปนตน เพ่ือทดแทนไมเน้ือแข็งในการผลิตเฟอรนิเจอรจนไดรับความนิยม
มาจนปจจุบัน 

คณะผูวิจัยจึงไดเลือกกลุมธุรกิจชุมชมผลิตภัณฑแปรรูปไมสักในอําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร 
เน่ืองจากคณะผูวิจัย ไดการเขารวมธุรกิจในชุมชนรวมกับจังหวัดกําแพงเพชร พบวากลุมธุรกิจน้ีมีปญหาเก่ียวกับการ
ดําเนินงานธุรกิจชุมชนในหลายดานท้ังในดานกระบวนการผลิตและดานการตลาด 

จากปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานดังกลาว จึงทําใหคณะผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาดานตนทุน
และผลตอบแทนซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการทําธุรกิจชุมชน โดยการศึกษาวากลุมธุรกิจชุมชนผลิตภัณฑมีอะไรบาง 
การจัดจําหนายมีการจัดจําหนายอยางไร ใครคือกลุมลูกคา การกําหนดราคามีวิธีการอยางไร การสงเสริมดาน
การตลาดมีการทําอยางไร และตนทุนและผลตอบแทนคุมคาหรือไม เพ่ือเปนแนวทางท่ีทําทุกคนมีงานทํา ไมไป
ทํางานนอกถ่ินซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาธุรกิจชุมชนท่ียั่งยืนในชุมชนตอไป  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการทําธุรกิจจากผลิตภัณฑจากไมสักของชุมชน อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร 
เชน การรวมกลุมในการดําเนินธุรกิจ การระดมทุน การผลิต และรายได 

2. เพ่ือศึกษาความตองการและความคาดหวังในการท่ีธุรกิจชุมชนจากผลิตภัณฑจากไมสัก สนองตอคน
ในชุมชนตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง 

3. เพ่ือศึกษาตนทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑจากไมสักในการพัฒนาธุรกิจชุมชนของอําเภอโกสัมพีนคร 
จังหวัดกําแพงเพชร 
  

ขอบเขตของการวิจัย 
วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑจากไมสักของชุมชนของตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร 

จังหวัดกําแพงเพชรประกอบดวย 
 ขอบเขตดานเนื้อหา 

1. แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจชุมชน 
2. แนวคิดเก่ียวกับตนทุนและผลตอบแทน 
3. แนวคิดเก่ียวกับการตลาด 
4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

พ้ืนท่ีศึกษา 
การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาเฉพาะกรณี (case study) คือ กลุมผลิตภัณฑจากไมสัก จํานวน 25 

หมูบาน ตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร 
 เวลาท่ีศึกษา 

การศึกษาครั้งน้ีใชระยะเวลาในการศึกษา 12 เดือน ตั้งแต มกราคม – ธันวาคม 2559 
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 ประชากรและกลุมเปาหมาย 
1. ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก ผูประกอบธุรกิจผลิตภัณฑจากไมสักตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพี

นคร จังหวัดกําแพงเพชร  
2. กลุมเปาหมาย ทําการสุมตัวอยางจากประชากรจากผูประกอบการจํานวน 80 ราย จาก

ผูประกอบการท่ีมากกวา 100 ราย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงปริมาณ โดยกําหนดประชากรกลุมตัวอยางและตัวแปรท่ีศึกษา 
ดังตอไปน้ี 

1. ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก กลุมผลิตภัณฑจากไม ตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร 
จังหวัดกําแพงเพชร 

2. กลุมเปาหมาย คือ ผูผลิตผลิตภัณฑจากไมสักโดยวิธีการสุมตัวอยางจากผูประกอบการจํานวน 
80 ราย จากผูประกอบการท่ีมากกวา 100 ราย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
1. สังเคราะหจากเอกสารงานและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําผลจากการศึกษามาเปนแนวทางใน

การสรางเครื่องมือสําหรับทําการศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑจากไมสักของชุมชนของตําบลโกสัมพี 
อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร 

2. แบบสอบถามเพ่ือเก็บขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานสภาพการทําธุรกิจจากผลิตภัณฑจากไมสัก
ของชุมชน ความตองการและความคาดหวังในการท่ีธุรกิจชุมชนจากผลิตภัณฑจากไมสักสนองตอคนในชุมชนตาม
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง ตนทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑจากไมสักในการพัฒนาธุรกิจชุมชน 
และแนวทางพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑจากไมสักของชุมชน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ทําหนังสือขอความอนุญาตการเขาไปเก็บขอมูลแบบสอบถามจากผูใหญบานวังใหม ท่ีประชากร

ในชุมชนผลิตผลิตภัณฑจากไมสักตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร 
2. คณะผูวิจัยเขาพ้ืนท่ีเพ่ือทําความเขาใจในประเด็นท่ีจะเก็บขอมูลจากแบบสอบถามกับกลุม

เปาหมายเพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีความละเอียดและความนาเช่ือถือและเปนไปในทิศทางท่ีใกลเคียงกัน 
3. ดําเนินการเก็บขอมูลในพ้ืนท่ี โดยการใชวิธีแบบสอบถามและการสัมภาษณกับผูประกอบการใน

การทําธุรกิจชุมชนจากผลิตภัณฑจากไมสัก  
4. ตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของแบบสอบถามและสัมภาษณท้ังในระหวางท่ีเก็บ

ขอมูล และหลังจากน้ันก็นําขอมูลมาวิเคราะหตอไป 
การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง จํานวน 80 คน นํามาประมวลผลดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical Package for Social science) คณะผูวิจัยนําเสนอขอมูล ดังน้ี 

1. การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดสวนตัว จํานวนสมาชิกในครอบครัว โดยคํานวณหาคาสถิติ ไดแก คาความถ่ี (frequency) 
และคารอยละ (percentage)  

2. การวิเคราะหความตองการและความคาดหวังในการท่ีธุรกิจชุมชนจากผลิตภัณฑจากไมสักสนอง
ตอคนในชุมชนตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง ซึ่งเปนแบบสอบถามมาตราสวน 5 ระดับตาม
เกณฑของ Likert Scale ท่ีอยูในรูปแบบคะแนนเฉลี่ย เกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
  5 หมายถึง  มีความตองการ/ความคาดหวังในระดับมากท่ีสุด 

4 หมายถึง  มีความตองการ/ความคาดหวังในระดับมาก 
3 หมายถึง  มีความตองการ/ความคาดหวังในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง  มีความตองการ/ความคาดหวังในระดับนอย 
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1 หมายถึง  มีความตองการ/ความคาดหวังในระดับนอยท่ีสุด 
 

โดยมีเกณฑท่ีใชในการแปลความหมายขอมูลใชวิธีของ Likert Scale แบบจําแนกแตละชวงยอย
ตางกัน แบงระดับคะแนนเปน 5 ระดับ โดยทําการกําหนดชวงของการวัดไดดังน้ี (ศิริชัย พงษวิชัย, 2551) 
  ระดับ 5 คะแนนตั้งแต 4.21-5.00 หมายถึง ระดับท่ี เห็นดวยมากท่ีสุด 
  ระดับ 4 คะแนนตั้งแต 3.41-4.20 หมายถึง ระดับท่ี เห็นดวยมาก 
  ระดับ 3 คะแนนตั้งแต 2.61-3.40 หมายถึง ระดับท่ี เห็นดวยปานกลาง 
  ระดับ 2 คะแนนตั้งแต 1.81-2.60 หมายถึง ระดับท่ี เห็นดวยนอย 
  ระดับ 1 คะแนนตั้งแต 1.00-1.80 หมายถึง ระดับท่ี เห็นดวยนอยท่ีสุด 
 

3. วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน โดยใชสูตร 

  อัตราสวนตนทุนขายสินคา  =  
ยอดขายสุทธิ

ตนทุนขาย
 

  อัตราสวนผลตอบแทนกําไรสุทธิ  =  
กําไรสุทธิ

ยอดขายสุทธิ
 

  จุดคมทุน  =  
ตนทุนคงท่ีรวม

ราคาขาย/หนวย – ตนทุนผันแปร/หนวย
 

 
4. วิเคราะหแนวทางพัฒนาธุรกิจ โดยใชคาความถ่ี และคารอยละ  

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาสภาพการทําธุรกิจจากผลิตภัณฑจากไมสักของชุมชน อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัด
กําแพงเพชร เก่ียวกับการรวมกลุมในการดําเนินธุรกิจ การระดมทุน การผลิต และรายได พบวา สวนมากเปนผูท่ีมี
โรงงานในการประกอบการ และมีแหลงเงินทุนท่ีนํามาประกอบธุรกิจจากกูธนาคาร รองลงมาเปนเงินกูกองทุน
หมูบานและจากเงินกูนอกระบบตามลําดับ สวนใหญมีเครื่องมือท่ีสําคัญในการผลิต และชุมชนไดรับประโยชนจาก
การประกอบธุรกิจชุมชนผลิตภัณฑจากไมสักคือครอบครัวมีรายได  

2. ผลการศึกษาความตองการและความคาดหวังในการท่ีธุรกิจชุมชนจากผลิตภัณฑจากไมสักสนองตอ
คนในชุมชนตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง โดยแบงออกเปน 4 ดาน พบวา  

1) ดานการเงินพบวา ความตองการและความคาดหวังการจายคาตอบแทนท่ีเหมาะสมของธุรกิจ
ชุมชน 

2) ดานการบริหารจัดการคน ความตองการและความคาดหวังโครงสรางของคณะกรรมการธุรกิจ
ชมชนอยางชัดเจน  

3) ดานการจัดการดานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ ความตองการและความคาดหวังจัดอบรมออกแบบ 
ผลิตภัณฑใหมๆ  

4) ดานการตลาด ความตองการมีการจัดตั้งราคาท่ีเหมาะสมของผลิตภัณฑชุมชน และความหวัง
การจัดตั้งราคาท่ีเหมาะสมของผลิตภัณฑชุมชน 

3. ผลการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑจากไมสักในการพัฒนาธุรกิจชุมชนของอําเภอโกสัมพี
นคร จังหวัดกําแพงเพชร พบวา  

1) กลุมผลิตภัณฑจากไมมีตนทุนคอนขางสูง ไมวาจะเปนตนทุนคงท่ีและตนทุนผันแปร และเมื่อ
เทียบกับปริมาณการขายคอนขางมาก และในเรื่องผลตอบแทนมีอัตราสวนกําไรสุทธิของกลุมผลิตภัณฑจากไมสัก
เทากับ 0.21 และมีจุดคุมทุนท่ีแตกตางกันโดยต่ําท่ีสุดอยู -16.74 ช้ิน 
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2) สิ่งท่ีชุมชนอยากจะใหพัฒนาโดยรวมอยูในระดับมาก และแนวทางพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑจาก 
ไมสักชุมชนมากท่ีสุด คุณภาพของผลิตภัณฑ ชองทางการจัดจําหนายท่ีหลากหลาย และความหลากหลายของ 
รูปผลิตภัณฑ  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษา “แนวทางการพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑจากไมสักของชุมชนของตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพี
นคร จังหวัดกําแพงเพชร” ทําใหทราบถึง สภาพการทําธุรกิจจากผลติภัณฑจากไมสักของชุมชน ความตองการและ
ความคาดหวังในการท่ีธุรกิจชุมชน ตนทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑจากไมสักในการพัฒนาธุรกิจชุมชน และ
แนวทางพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑจากไมสักของชุมชน ตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร สามารถ
สรุปการอภิปรายผลไดดังน้ี 

ความตองการในการท่ีธุรกิจชุมชนจากผลิตภัณฑจากไมสักสนองตอคนในชุมชนตามแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง ในภาพรวมอยูในระดับมากและความคาดหวังในการท่ีธุรกิจชุมชนจากผลิตภัณฑจาก 
ไมสักสนองตอคนในชุมชนตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง ในภาพรวมอยูในระดับมากซึ่ง
สอดคลองกับ ซึ่งสอดคลองกับศุภนารี สุธารส (2552, บทคัดยอ) ท่ีวา ดานการจัดจําหนาย คือ การลดราคาหรือแถม
สินคา ดานการนําเสนอสินคา คือ การจัดโชวเฟอรนิเจอรผสมผสานกับบรรยากาศภายในราน และดานการสงเสริม
การตลาด คือ สถานท่ีจําหนายมีท่ีจอดรถสะดวก ปญหาของลูกคาท่ีพบมากท่ีสุดของดานผลิตภัณฑ คือ คุณภาพ
ผลิตภัณฑไมดี ดานราคา คือ ราคาไมเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ ดานการจัดจําหนาย คือ สถานท่ีจําหนาย
ไมมีท่ีจอดรถ ดานการสงเสริมการตลาด คือ ไมมีการลดราคาหรือแถมสินคา ดานบุคลากร คือ พนักงานใหบริการชา 
และดานการนําเสนอสินคา คือ การจัดโชวสินคาไมคอยผสมผสานกับบรรยากาศภายในราน 

แนวทางพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑจากไมสักของชุมชนตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร 
พบวา สิ่งท่ีชุมชนจะใหพัฒนาโดยรวมอยูในระดับมาก ดานท่ีอยากใหพัฒนามากท่ีสุด คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ 
รองลงมา คือ ชองทางการจัดจําหนายท่ีหลากหลาย ซึ่งสอดคลองกับศุภนารี สุธารส (2552, บทคัดยอ) ท่ีวา ดาน
ผลิตภัณฑ คือ คุณภาพผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑมีความคงทนถาวร ดานบุคลากร คือ พนักงานและผูขายมีความ
นาเช่ือถือ ดานราคา คือ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ ดานการจัดจําหนาย คือ การลดราคาหรือ
แถมสินคา ดานการนําเสนอสินคา คือ การจัดโชวเฟอรนิเจอรผสมผสานกับบรรยากาศภายในราน  
 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1. การรวมกลุมในการดําเนินธุรกิจ การระดมทุน การผลิต และรายได ควรสนับสนุนเรื่องการระดมทุน

ในการผลิตสินคาเพ่ือการจัดจําหนาย เพ่ือใหมีเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตสินคาใหเกิดความตองการท่ีเพียงพอแก
ลูกคา  

2. อัตราผลตอบแทนกลุมชุมชนผลิตภัณฑชุมชนจากไม ควรมีอบรมในเรื่องตนทุนท่ีแทจริง จาก
ผลิตภัณฑชุมชนจากไมซึ่งจะไดวางแผนทางการเงินในการใชจายในผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือใหเกิดสภาพคลองแก
ผลิตภัณฑชุมชน 

3. ความตองการและความคาดหวังในการท่ีธุรกิจชุมชนจากผลิตภัณฑจากไมสัก ชุมชนยังคงตองการ
ดานการเงิน ดานการบริหารจัดการคน ดานการจัดการดานวัตถุดิบและผลติภัณฑ ดานการตลาดอยางมาก เพ่ือให
ผลิตภัณฑอยูในชุมชนอยางยั่งยื่น ดังน้ันควรใหความชวยเหลือในดานดังกลาวอยางเรงดวนเพ่ือเปนแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีพ่ึงตนเองไดตอไป 

4. แนวทางพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑจากไมสักของชุมชน ผลิตภัณฑชุมชนยังคงใหพัฒนาผลิตภัณฑจาก 
ไมสัก ไมวาจะเปนคุณภาพของผลติภัณฑ ชองทางการจัดจําหนายท่ีหลากหลาย ความหลากหลายของรูปผลิตภัณฑ 
เพ่ือใหผลิตภัณฑมีคุณภาพ และเปนท่ีตองการของลูกคาตอไป 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรมีการศึกษาตนทุนท่ีแทจริงผลิตภัณฑอ่ืนๆ หรือใกลเคียง เพ่ือใหเกิดประโยชนในการพัฒนาธุรกิจ

ชุมชน 
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2. ควรมีการผสมผสานในการศึกษาพัฒนาในดานตางๆ รวมกัน ไมวาจะเปนดานการตลาด ดานการเงิน 
ดานบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหสามารถแกปญหาของกลุมผลิตภัณฑชุมชนได 

3. ควรมีการนําเสนอปญหาท่ีเกิดข้ึนใหกับรัฐบาลเพ่ือท่ีจะชวยกันแกปญหาดังกลาวของกลุมธุรกิจชุมชน 
และชวยใหธุรกิจชุมชนอยูอยางยั่งยืน 
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