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บทคัดยอ 

การศึกษาศักยภาพชุมชนเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนจากภูมิปญญาทองถิ่น อำเภออูทอง  

จังหวัดสุพรรณบุรี การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือจำแนกกลุมผลิตภัณฑชุมชนเชื่อมโยงกับอัตลักษณของ

ชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่นของทุกตำบลในอำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และคัดเลือกวิสาหกิจชุมชน

ตนแบบที่มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ ตลอดจนศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน

เชื่อมโยงกับอัตลักษณของชุมชนหรือภูมิปญญาทองถิ่นของวิสาหกิจชุมชนตนแบบ จากการศึกษาวิสาหกิจ

ชุมชนครอบคลุม 13 ตำบลของ อ.อูทอง จำนวน 105 แหง คัดเลือกเหลือ 20 แหง และคัดเลือกวิสาหกิจ

ชุมชนตนแบบได 2 แหง ผลการวิจัย พบวา กลุมผลิตภัณฑชุมชนเชื่อมโยงกับอัตลักษณของชุมชนและภูมิ

ปญญาทองถิ่นมีความโดดเดนดานวัฒนธรรมของชาติพันธุและเกษตรอินทรีย ซึ่งวิสาหกิจชุมชนตนแบบที่

ถูกคัดเลือกมามีองคประกอบดานศักยภาพขององคกรครบถวนทั้ง 6 ดาน คือ ดานผูนำ องคความรู 

กระบวนการเรียนรู องคกรชุมชนและเครือขาย การสนับสนุนจากองคกรภายนอก และมีผลการ

ดำเนินงาน หมายถึง รายได/กำไรเพ่ิมขึ้น ลดตนทุน และ/หรือลดปญหา ทั้งสองกลุมมีจุดแข็งเหมือนกัน

คือผูนำการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนศักยภาพดานองคความรูเชิงวัฒนธรรมและภูมิปญญา จัดการ

กระบวนการเรียนรูและเครือขายไดเปนอยางดี ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงการมีผลการดำเนินงานที่สมาชิกพึงพอใจ

และสามารถพัฒนาตอไปไดมากยิ่งขึ้น 

คำสำคัญ: ศักยภาพ ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ ภูมิปญญาทองถิ่น 

 

Abstract 

 The Study of Potential for Community Wisdom Product Development of U-thong 
District in Suphanburi Province.  The purpose of this study is to identify community 
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product groups linked to community identities and local wisdom of every sub-district in 
U-thong District, Suphanburi Province, and select potential prototype community 
enterprises for product development.  The purpose includes studying the feasibility of 
developing community products, which are linked to community identities or local 
wisdom of the prototype enterprise. From the study of community enterprises covering 
13  sub-districts, total 105  villages, we select 20  villages and 2  community prototype 
enterprises. The results show that the community product group is linked to the identity 
of the community and the local wisdom, and is unique in ethnic culture and organic 
agriculture. The selected enterprises have the full potential of the organization in all six 
aspects, namely, the leadership, knowledge, the learning process, community 
organizations and networks, support from external organizations, and performance 
( increase in revenue/ profit, cost reduction and/ or reduce the problem) .  Both groups 
have the same strengths as the leaders of change and the support of cultural and 
intellectual knowledge. They can effectively manage the learning process and network 
as well, which links to the performance and increase the members’ satisfaction, and can 
be further developed. 
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ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

สถานการณตาง ๆ ของโลกที่ผันแปรไปอยางรวดเร็ว ลวนมีผลกระทบตอการพัฒนาประเทศใน

ทุก ๆ ดาน การรับวัฒนธรรม ความเจริญทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีของตางประเทศเขามาพัฒนา

ประเทศมากขึ้นสงผลใหสังคมไทยในปจจุบันถูกครอบงําดวยกระแสโลกาภิวัตนทางความคิดและภูมิ

ปญญาตะวันตก กลายเปนสังคมทุนนิยม วัตถุนิยมและบริโภคนิยม ในขณะที่ประเทศไทยกำลังมุงสูทิศ

ทางการพัฒนาประเทศ ตาม “โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” (Thailand 

4.0) เนนความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ดวยระบบเศรษฐกิจที่เนนการสรางมูลคา (Value - Based Economy) 

ที่ขับเคลื่อนดวย นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค ความอยูดีมีสุขทางสังคม เปน “สังคมที่

เดินหนาไปดวยกัน ไมทอดทิ้งใครไวขางหลัง” (Inclusive Society) ดวยการเติมเต็มศักยภาพของผูคนใน

สังคม เพ่ือสรางหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม ฟนความสมานฉันท และความเปนปกแผน

ของคนในสังคม การยกระดับคุณคามนุษย ดวยการพัฒนาคนไทย แลวหันมามองสังคมของเกษตรกรไทย 

ทำใหเห็นความจำเปนในการขับเคลื่อนชุมชนตาง ๆ ดวยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค 

เพ่ือความอยูดีมีสุขของสังคม  
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