
 
บทท่ี 1 
บทน า 

 
 การวจิยั การจดัการความรู้เพื่อพ ัฒนาการออกแบบผลิตภ ัณฑ์ และ วิเคราะห์ศักยภาพ
ธุรกจิชมุชนต าบลแมโ่ป่ง  และต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม ่เ ป็นงานวิจัย          
ท่ีมุง่หวงัพฒันาศกัยภาพดา้นตา่ง  ๆ ของธุรกิจช ุมชนท้องถ่ินไมว่า่จะเป็นการจัดการ การบริหาร 
การตลาด การผลิต ฯลฯ และการพฒันาศกัยภาพด้านการออกแบบผลิตภ ัณฑ์ของกลุม่ธุรกิจช ุนชน           
ให้มปีระสิทธิภาพการจัดการความรู้เพื่อพ ัฒนาการออกแบบผลิตภ ัณฑ์  และวิเคราะห์ศักยภาพ      
ของธุรกจิให้ดีย่ิงข้ึนอีกดว้ย 
 

1.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การแกไ้ขปัญหาดา้นเศรษฐกิจและความยากจนของประเทศ ต้องอาศัยปัจจัยหลายด้าน 

ปัจจยัตอ่ไปน้ีเป็นสว่นหน่ึงท่ีจะผลกัดนัให้เกดิการแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจ ได้แก ่ทุนทางสังคม 
ทุนทางวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน เ ป็นการระดมทุนโดยอาศัยช ุมชน 
เพื่อสร้างการเรียนรู้อยา่งมสีว่นรว่ม เพื่อพฒันาศกัยภาพความเป็นอยูข่องเศรษฐกิจช ุมชนให้ดีข้ึน 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ทรงมีพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร           
ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เมือ่วนัท่ี 18 กรกฎาคม  2517 สรุปความได้วา่ ในการพัฒนาประเทศ
ตอ้งท าตามล าดบั โดยสร้างพื้นฐานคือ ความพอม ีพอกนิ พอใชข้องประชาชนสว่นใหญเ่ป็นเ บ้ืองต้น      
ใชว้ธีิการและอุปกรณ์แบบประหยดัแตถู่กตอ้งตามหลกัวชิา เมื่อมีพื้นฐานท่ีม ัน่คงและปฏิบัติได้จริง 
จึงเสริมสร้างความเจริญและฐานะเศรษฐกจิช ั้นสูงข้ึนโดยล าดบัตอ่ไป ถือได้วา่เ ป็นการพระราชทาน
แนวทางพฒันา แบบเศรษฐกิจพอเพียงเ ป็นคร้ังแรก ตอ่มาพระองค์ทา่นได้ทรงจัดตั้ง ศูนย์ศึกษา         
การพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ เพื่อท าหน้าท่ีเสมอืนพิพิธภณัฑ์ธรรมชาติท่ีมชีีวติให้ประชาชน
ไดม้าศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติอยา่งแท้จริง กอ่นน าไปประยุกต์ใชก้บัตนเอง 

ปรัชญาเ ศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ เ ป็นปรัชญาท่ีชี้ ใ ห้เ ห็นถึง แนวทาง              
การด ารงอยูแ่ละปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ ตั้งแตร่ะดับครอบครัว ระดับช ุมชน จนถึง
ระดบัประเทศ  ในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเ นินไปบน ทางสายกลาง ทั้ง น้ี  ปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง ประกอบไปดว้ย 3 คณุลกัษณะ คือ ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ไมม่าก
ไมน่้อยจนเกนิไป โดยต้องไมเ่ บียดเบียนตนเองหรือผู้อ่ืน ความมีเหตุผล หมายถึง  การตัดสินใจ
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เกีย่วกบัระดบัความพอเพียงตอ้งเป็นไปอยา่งมเีหตุผล โดยค านึงถึงเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง  ตลอดจนผล
ท่ีคาดวา่จะเกดิจากการกระท านั้น ๆ อยา่งรอบคอบ การมีภูมิคุ้มกนัท่ีดีในตัว หมายถึง  เตรียมตัวให้
พร้อมตอ่การรองรับผลกระทบใด ๆ จากการเปล่ียนแปลงของสถ านการณ์ตา่ง  ๆ ทั้งภายใ น              
และภายนอก โดยตั้งอยูบ่นเง่ือนไข 2 ประการ ไดแ้ก ่เ ง่ือนไขความรอบรู้ รอบคอบ คือ น าวิชาการ
ตา่ง  ๆ มาประกอบกนัอยา่งเหมาะสมรอบด้านในการวางแผนงาน และเ ง่ือนไขคุณธรรม คือ 
ตระหนักในคณุธรรม มคีวามซ่ือสัตย์สุจริต และความพากเพียรในการด าเ นินชีวิต  จะเห็นได้วา่           
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวทรงมีมานานแล้วและทุกคนพร้อมปฏิบัติตาม              
ถึงทุกวนัน้ี 

รัฐบาลไดป้ระกาศนโยบายการแกไ้ขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์ตามแผนบริหาร
ราชการ 4 ปี  (พ.ศ. 2548 - 2551)  โดยถือวา่เป็นปัญหาเรง่ดว่นและส าคญัย่ิงของชาติ ทุกส่วนราชการ
ไดน้้อมน ามาเป็นยุทธศาสตร์พระราชทานในการท าสงครามกบัความยากจน พล.อ.อ.คงศักด์ิ วนัทนา 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศนโยบายเน้นหนักเมื่อวนั ท่ี 6 มกราคม 2549   
มอบหมายให้ทุกจงัหวดัผลกัดนัและขยายผลหมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพียงอยา่งกวา้งขวาง โดยภายในปี 
2549 ตั้งเป้าหมาย จ านวน 5,000 หมูบ่า้น ปี 2550 ร้อยละ 50 ของหมูบ่้านทั่วประเทศ และภายในปี 
2551 ครบทุกหมูบ่า้น ส าหรับลักษณะกิจกรรมหมูบ่้านเศรษฐกิจพอเพียงตามเกณฑ์ท่ีก  าหนดไว ้ 
ประกอบดว้ย การลดรายจา่ย การเพิ่มรายได้ การออม การด ารงชีวิตด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม  
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การเอ้ืออาทรชว่ยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

จงัหวดัเชียงใหมเ่ป็นจังหวดัท่ีมีการท างานหัตถกรรมมากท่ีสุดจังหวดัหน่ึง ผลิตภ ัณฑ์           
ท่ีพฒันาจนไดม้าตรฐานหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ เป็นจ านวนถึง 640 รายการ (ไทยต าบลดอทคอม, 
2550) สว่นใหญจ่ะเป็นสินคา้ดา้นหัตถกรรม ส าหรับอ าเภอตา่ง ๆ ของจงัหวดัเชียงใหม ่มีการพัฒนา
สินคา้อยูต่ลอดเวลา เพื่อให้ไดต้ามเกณฑ์มาตรฐานการคัดเลือกผลิตภณัฑ์ 

อ าเภอดอยสะเกด็กอ่ตั้งข้ึนเมื่อ พ.ศ.2445 ท่ีบ้านเชิงดอย หมูท่ี่ 3 ต าบลเชิงดอย และค าวา่ 
ดอยสะเกด็ สันนิษฐานวา่เป็นค าท่ีเพี้ยนมาจากค าวา่ “ดอยเส้นเกศ” ซ่ึงเป็นสถานท่ีเก็บเ ส้นพระเกศา
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้บริเวณใกลก้บัตวัอ าเภอ ท่ีตั้งและลักษณะทางภูมิศาสตร์ของอ าเภอ
ดอยสะเก็ดเ ป็นอ าเภอหน่ึงในจ านวน 22 อ าเภอ 2 กิ่งอ าเภอ ของจังหวดัเชียงใหม ่ตั้งอยูท่าง            
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือหา่งจากจงัหวดัประมาณ 18 กโิลเมตร มเีน้ือท่ีประมาณ 749 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 468,152 ไร ่อาณาเขตติดตอ่ ทิศเหนือ ติดตอ่กบั อ าเภอพร้าวและอ าเภอแมแ่ตง  จังหวดัเชียงใหม ่
ทิศใต ้ติดตอ่กบั อ าเภอสันก  าแพง จังหวดัเชียงใหม  ่ทิศตะวนัออก ติดตอ่กบั กิ่งอ าเภอแมอ่อน 
จงัหวดัเชียงใหม ่ทิศตะวนัตก ติดตอ่กบั อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม  ่อ าเภอดอยสะเก็ด มีพื้นท่ี
ทัว่ไปเป็นป่าและภูเขา เ น้ือท่ีป่าส่วนใหญจ่ะอยูท่างทิศเหนือ และทางทิศตะวนัออก ส่วนท่ีราบ         
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มปีระมาณ 1 ใน 5 ของพื้นท่ีทั้งหมดจะอยูท่างทิศใต้และทางทิศตะวนัตก  ซ่ึงราษฎรจะใช ้พื้นท่ี
ดังกลา่วในการเพาะปลูกในอ าเภอดอยสะเก็ดมีแมน่ ้ าไหลผา่น  ซ่ึงสามารถใช ้ในการบริโภค 
ตลอดจนน ้ าท่ีใชใ้นการเกษตรม ี4 สาย คือ น ้ าแมก่วงไหลผา่นท้องท่ีต าบลป่าเมี่ยง  ต าบลลวงเหนือ 
ต าบลตลาดขวญั ต าบลสันปูเ ลย  น ้ าแมด่อกแดงไหลผ ่านท้องท่ีต าบล เชิ งดอย ต าบลป่าป้อง              
ต าบลสงา่บา้น น ้ าแมฮ่อ่งฮกั ไหลผา่นทอ้งท่ีต าบลเชิงดอย ต าบลป่าลาน ต าบลสง ่าบ้าน น ้ าแมโ่ป่ง               
ไหลผา่นทอ้งท่ีต าบลแมโ่ป่ง ต าบลแมฮ่ ้อยเ งิน ต าบลตลาดใหญ ่ต าบลแมคื่อ โดยแมน่ ้ าทั้ง  4 สาย           
มมีากในชว่งฤดูฝน และน ้ าน้อยในชว่งฤดูแล้ง  แตไ่มถึ่งกบัขาดน ้ าในชว่งประมาณเดือนเมษายน     
ทรัพยากรธรรมชาติ เน่ืองจากพื้นท่ีสว่นใหญเ่ป็นป่าไมแ้ละภูเขาโดยเฉพาะท้องท่ี ต าบล ป่าเมี่ยง 
ต าบลลวงเหนือ ต าบลแมโ่ป่ง มไีมเ้บญจพรรณและไมเ้ศรษฐกิจท่ีส าคัญ เชน่ ไมสั้ก ไมเ้ ต็ง ไมรั้ง 
และอ่ืน ๆ เป็นตน้ สว่นแรธ่าตุส าคญั เชน่ แร่ดีบุก มีมากในท้องท่ีต าบลป่าเมี่ยง  และต าบลแมโ่ป่ง   
หินไลนัสสโตนซ่ึงใชท้ าถนนมมีากในทอ้งท่ีต าบลแมโ่ป่งเชน่กนั 

อ าเภอดอยสะเกด็ มจี านวนประชากรทั้งหมด 63,721 คน เ ป็นชาย 31,166 คน และหญิง
32,344 คน (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2546) ความหนาแน่นขอประชากรโดยเฉล่ียตอ่พื้นท่ี     
84.8 คน/ตารางกโิลเมตร ในเขตเทศบาลเทา่กบั 772.6 คน/ตารางกิโลเมตร นอกเขตเทศบาลเทา่กบั 
79.9 คน/ตารางกโิลเมตร การคมนาคมติดตอ่ระหวา่งอ าเภอและจังหวดั มดีัง น้ี  ทางหลวงแผน่ดิน 
หมายเลข 1007 (เชียงใหม ่- ดอยสะเกด็)  ทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข 118 (ดอยสะเก็ด - เชียงราย)  
ทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข 1014 (ดอยสะเกด็ - บอ่สร้าง)  โดยแบง่การปกครองออกเป็น 14 ต าบล 
109 หมูบ่า้น องค์การบริหารสว่นต าบล 13 แหง่การเกษตร อาชีพหลักทางการเกษตร ได้แก ่ท านา 
ประมาณร้อยละ 75 ท าสวน ประมาณร้อยละ10 ไรน่าสวนผสม ประมาณร้อยละ 15 พืชเศรษฐกิจ คือ 
ขา้วออก กระเทียม อาชีพอ่ืน ไดแ้ก ่การท างานหัตถกรรมทอ้งถ่ิน และรับจา้งทัว่ไป 

ต าบลแมโ่ป่ง นับวา่เป็นต าบลหน่ึงของอ าเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม  ่ซ่ึงตั้งอยูท่าง        
ทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องอ าเภอดอยสะเกด็  มพีื้นท่ีทั้งหมด 37,551 ไร่ พื้นเพเ ดิมชาวบ้านส่วนใหญ ่
เป็นคนทอ้งถ่ิน การตั้งถ่ินฐานตั้งอยูต่ามแนวยาวของถนน โดยมีถนน รพช. และถนนชลประทาน
เข่ือนแมก่วงเป็นเส้นทางติดตอ่ระหวา่งหมูบ่า้นกบัอ าเภอไดส้ะดวก เ ป็นต าบลท่ีมีพื้นท่ีของหมูบ่้าน
อยูใ่นเขตศูนย์ศึกษาการพฒันาห้วยฮอ่งไคร้ และเป็นหมูบ่า้นบริวารของศูนย์ศึกษาฯ ทั้ง  10 หมูบ่้าน 
ราษฎรไดรั้บการพฒันาอาชีพอยา่งตอ่เน่ือง  และได้ยกฐานะเป็นองค์กรบริหารส่วนต าบลแมโ่ป่ง   
ตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 เมือ่วนัท่ี 2 มนีาคม 2538 

ต าบลแมโ่ป่ง ลกัษณะภูมปิระเทศเป็นท่ีราบเชิง เขาและภูเขา  อยูใ่นช ั้นความสูงประมาณ       
340 เมตร มลี าห้วยไหลผา่นมีแหลง่น ้ าท่ีส าคัญคืออา่งเก็บน ้ าห้วยฮอ่งไคร้ อา่งเก็บน ้ าห้วยแกว้      
คลองชลประทานแมก่วง  ต าบลแมโ่ ป่งได้รับน ้ าเ ต็มพื้ นท่ี  อาณาเ ขตต าบล ทิศเห นือติดก ับ                 
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ต าบลป่าเมีย่งและต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม ่ทิศใต้ติดกบัต าบลแมฮ่ ้อยเ งิน            
อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม ่ทิศตะวนัออกติดกบัสหกรณ์ กิง่อ าเภอแมอ่อน จังหวดัเชียงใหม ่
ทิศตะวนัตกติดกบัต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม ่ประชากรในเขตองค์การบริหาร
สว่นต าบล 5,278 คน และจ านวนหลงัคาเรือน 1,826 หลงัคาเรือน  ขอ้มลูอาชีพของต าบล อาชีพหลัก
ท านา อาชีพเสริมรับจา้งและอุตสาหกรรมครัวเ รือน สถานท่ีส าคัญของต าบล คือ วดัดอยจอมแจ้ง   
วดักญัน์จนิธยาราม (ป่าไผ)่ วดัใหมม่งคลชยั (ห้วยบอน)  วดัพระนอนแมโ่ป่ง  ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยฮอ่งไคร้อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ และวดัดอยปลอ่ยนก วดัแมฮ่อ่งไคร้ 

การจดัการความรู้เ ป็นกลวิธีการท่ีน ามาความรู้มาใช ้ควบคูก่บัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวในการวิเคราะห์หาสาเหตุ หาทางแกไ้ขปัญหาความยากจน        
โดยการพฒันาผลิตภณัฑ์ชมุชน เพื่อทราบปัญหา สาเหตุ ความตอ้งการ และหาแนวทางพัฒนาสินค้า 
หรือผลิตภณัฑ์จนสามารถยกระดับสู่มาตรฐานสินค้าช ุมชนโดยบูรณาการกบัการเ รียนการสอน
เพื่อให้นักศึกษาสาขาวชิาศิลปกรรมไดฝึ้กปฏิบติัการท างานร่วมกบัช ุมชน  เพื่อแสดงการน าผลท่ีได้
จากการวจิยัไปประยุกต์ใชใ้นการเรียนการท างาน และเป็นแนวทางพฒันาทอ้งถ่ินของตน 
 

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การจัดความรู้เพื่ อพ ัฒนาการออกแบบผลิตภ ัณฑ์ และวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจช ุมชน      

ต าบลแมโ่ป่ง ต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม ่มดีงัตอ่ไปน้ี 
2.1 เพื่อศึกษาความตอ้งการชมุชน เกีย่วกบัการพฒันาผลิตภณัฑ์และศักยภาพชมุชน  
2.2 เพื่อศึกษารูปแบบผลิตภณัฑ์ในดา้นแนวความคิด กลวิธีการออกแบบ ขั้นตอนการผลิต 

ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทัศนคติ  สภาพแวดล้อม ต้นทุนทางธรรมชาติ  ท่ีส่งผลกระทบตอ่รูปแบบ
ผลิตภณัฑ์ 

2.3 การจดัการความรู้ในดา้นการออกแบบ และการพฒันาสร้างสรรค์ผลิตภ ัณฑ์ของช ุมชน
โดยผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบ 

2.4 การจดัการความรู้เพื่อการวิเคราะห์ศักยภาพในด้านการจัดการ การตลาด การผลิต                  
และการด าเนินงานดา้นธุรกจิชมุชน 

2.5 การจดัการความรู้ โดยการก  าหนดจุดเน้นท่ียึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                         
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว เพื่อพฒันาชีวติและเศรษฐกจิชมุชนให้ยัง่ยืน 
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3.  ขอบเขตของโครงการวิจัย 
ขอบเขตการวจิยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาโดยใชก้ลวธีิการจดัการความรู้ เพื่อพ ัฒนาการออกแบบ

ผลิตภณัฑ์ ของต าบลแมโ่ป่ง ต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม ่
3.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 
 พื้นท่ีใ นการ ศึกษา คร้ัง น้ี  ได้แก ่ต าบลแมโ่ป่ง  ต าบลสันปูเ ลย อ าเภอดอยสะเก็ด      

จงัหวดัเชียงใหม ่
3.2 ขอบเขตดา้นประชากร 
 ประชากรท่ีใชศึ้กษาวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก ่กลุม่ธุรกิจช ุมชนหัตถกรรมท้องถ่ินในโครงการ 

“ผลิตภณัฑ์ชมุชนและทอ้งถ่ิน” ต าบลแมโ่ป่ง และต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม ่
ไดแ้ก ่

 3.2.1  กลุม่ตวัอยา่งท่ี  1  คณุวรีา จินะใจ 
 3.2.2  กลุม่ตวัอยา่งท่ี  2  คณุประเสริฐ ทลาบุญ 
 3.2.3  กลุม่ตวัอยา่งท่ี  3  คณุดาวเรือง ธาตุอินจนัทร์ 
 3.2.4  กลุม่ตวัอยา่งท่ี  4  คณุนัททีวรรณ ขติัยะ 
 3.2.5  กลุม่ตวัอยา่งท่ี  5  คณุพรรณี คณูเลิศ 
 3.2.6  กลุม่ตวัอยา่งท่ี  6  คณุบุญเชิด มาชยังวศ์ 
 3.2.7  กลุม่ตวัอยา่งท่ี  7  คณุแจม่จนัทร์ ค าดวงดาว 

3.3 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 เน้ือหาท่ีน ามาใชใ้นการศึกษา และประกอบในงานวจิยั ไดแ้ก ่ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

ความรู้ภูมปัิญญาทอ้งถ่ิน ทฤษฎีการจดัการความรู้ การออกแบบผลิตภ ัณฑ์ การออกแบบบรรจุภ ัณฑ์ 
ผลิตภณัฑ์ชมุชนและทอ้งถ่ิน โครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภ ัณฑ์  และแนวทางการคัดสรรสุดยอด
หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ.2549 (OTOP Product Champion) 
 

4.  ขั้นตอนและวิธีการศึกษา 
การด าเนินงานวจิยัคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ ร่วมกบัการวิจัย เชิงปฏิบัติการ

แบบมสีว่นรว่ม ในพื้นท่ีต าบลแมโ่ป่ง ต าบลสันปูเลย  อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม ่มดีงัน้ี 
4.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 4.1.1 การสร้างความเขา้ใจในการท างานวจิยัท่ีมคีวามตอ้งการให้เกิดการเ รียนรู้ร่วมกนั                  

เป็นการวจิยัแบบให้ช ุมชนมีส่วนร่วม ได้แก ่สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้ใหญบ่้าน                  
ผูน้ าชมุชน ผูน้ าธรรมชาติ คนเฒา่คนแกท่ี่ชาวบา้นให้ความยอมรับนับถือ ชาวบา้นผูป้ระกอบการ 
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 4.1.2 การศึกษาบริบทชมุชน ไดแ้ก ่ดา้นสภาพพื้นท่ี ประวติัศาสตร์  สังคม วฒันธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพทางเศรษฐกจิ ภูมปัิญญาชาวบา้น และสภาพปัญหาตา่ง ๆ ของชมุชน 

 4.1.3 การศึกษาบริบท เกีย่วกบัวถีิชีวติ การท ามาหากิน  ปัญหาส่ิงแวดล้อม การอพยพ
ยา้ยถ่ิน ขอ้มลูเกีย่วกบัครัวเรือน ภาระหน้ีสิน รายรับ รายจา่ยและศึกษาความต้องการปัญหาโดยอาศัย
การมสีว่นรว่มของช ุมชน เพื่อน ามาวเิคราะห์ และหาทางแกไ้ข 

 4.1.4 รว่มกบัชมุชน ภาคี พฒันาอาชีพ วิสาหกิจช ุมชน  โดยการศึกษาดูงาน  ฝึกอบรม 
และการพฒันาผลิตภณัฑ์ 

 4.1.5 การท่ีกลุม่เป้าหมายเร่ิมตระหนัก และเข้าใจถึงปัญหา ซ่ึงค้นพบด้วยการร่วมคิด             
รว่มวเิคราะห์ รว่มวสัิยทศัน์ ยุทธศาสตร์ 

4.2 วธีิการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 4.2.1 การศึกษาเอกสาร รายงานการวจิยั ขอ้มลูจากหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน  ดัง เชน่ 

แผนงานโครงการพัฒนาต าบล หรือข้อมูล จปฐ . กชช .2ค และข้อมูลจากหนังสืออิเ ล็กทรอนิกส์                
(Online Network กบั CD) แผนท่ี ภาพถา่ยทางอากาศ 

 4.2.2 การท าแบบส ารวจ หรือแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาบริบทช ุมชน                
เชน่ ประเด็นเร่ือง ประวติับุคคล เศรษฐกจิ และวฒันธรรม 

 4.2.3 การสังเกตการณ์โดยตรง (Direct Observation) ดว้ยการเดินส ารวจ และจดบันทึก
ส่ิงตา่ง ๆ เชน่ จ านวนของบา้น วสัดุท่ีใช ้ในการสร้างบ้าน  การสังเกตด้วยการเข้าไปร่วมกิจกรรม         
กบัชาวบา้นในการประกอบอาชีพ เพื่อซกัถามขอ้มลูท่ีก  าลงัท าการศึกษา 

 4.2.4 การศึกษาชมุชนจากกรณีศึกษา  (Case Studies and stories) เ ป็นการศึกษาช ุมชน 
อนัเป็นท่ีมาของเร่ืองราวเกีย่วกบับุคคล ผูน้ าชมุชน เพื่อความเขา้ใจสภาพการณ์ในชมุชนดีข้ึน 

 4.2.5 การท าแผนท่ีทางความคิด (Mind Map) เพื่อการศึกษาปัญหาและความต้องการ                    
โดยการระดมความคิดเห็นของบุคคล รว่มกนัก  าหนดหัวข้อเพื่อแสดงความคิดเห็น  เ ป็นการเพิ่มมิติ
ของความคิด แยกแยะความคิดได้มากข้ึน ท าให้ทุกคนเห็นความส าคญัของปัญหา 

 4.2.6 กระบวนการจดัเวที เพื่อแลกเปล่ียนการเรียนรู้รว่มกนัของคนในชมุชน  
 4.2.7 ศึกษาดูงานการประกอบอาชีพหัตถกรรม อบรมปฏิบติัการจากแหลง่ประกอบการ

และชมุชนท่ีประสบความส าเร็จดา้นการจดัการธุรกจิการขาย ขั้นตอนการออกแบบ ขั้นตอนการผลิต      
และจ าหนา่ย 

 4.2.8 น าองค์ความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาดูงาน และการอบรมเชิงปฏิบติัการมาพฒันาสินค้า                              
ให้ไดม้าตรฐาน 

 4.2.9 จดัท ารายงาน สรุปบทเรียนและองค์ความรู้ 
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5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ เชน่ เผยแพรใ่นวารสาร หรือการจดสิทธิบตัร ฯลฯ และหนว่ยงาน 
ท่ีจะสามารถน าผลการวจิัยไปใชป้ระโยชน์ 

5.1 สามารถแกไ้ขปัญหาการด าเนินงานรว่มกบัพ ัฒนาช ุมชน อบต. หน ่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อระดมความคิดเห็นใน แกไ้ขปัญหาตา่ง ๆ สาเหตุ วเิคราะห์ สรุปผลไดต้ามก  าหนด 

5.2 บริบท และศกัยภาพของธุรกจิชมุชนเกีย่วกบัการท าหัตถกรรมท้องถ่ิน และการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ของธุรกจิชมุชนต าบลแมโ่ป่ง และต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม ่

 5.2.1 การพฒันาผลิตภณัฑ์โดยอาศยัการจัดการความรู้  และทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง     
เขา้ไปบริหารจดัการ ซ่ึงสามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้ไปใช ้ในการพัฒนาผลิตภ ัณฑ์ของต าบลตา่ง  ๆ            
ในอ าเภอดอยสะเกด็และชมุชนอ่ืน จงัหวดัอ่ืน ๆ ได ้

 5.2.2 การวเิคราะห์ศกัยภาพธุรกจิของชมุชนนั้น จะสามารถน าหลักการบริหารจัดการ            
ดา้นการตลาด การจดัการ การเงิน ตน้ทุนการผลิตในต าบลแมโ่ป่งและต าบลสันปูเลย และน าไปใช ้
ในแหลง่ชมุชนอ่ืน ๆ ได ้

 5.2.3 สามารถท าวจิยัตอ่ยอดในชมุชนดอยสะเกด็หรือชมุชนอ่ืน 
5.3 บริการความรู้แกป่ระชาชน เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีได้จากการพัฒนาเปิดอบรม

ให้กบัธุรกจิชมุชน ต าบลแมโ่ป่งและต าบลสันปูเลย  เพื่อจัดนิทรรศการ และจัดท าคูม่ือวารสาร
ประสานกบัหนว่ยงานภาครัฐ เอกชน ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ รวบรวม
ในเอกสาร ฐานขอ้มลู เพื่อถา่ยทอดให้แกป่ระชาชนทุกระดบัได ้

5.4 การบริการความรู้แกภ่าคธุรกจิ ผูป้ระกอบการต าบลแมโ่ป่งและต าบลสันปูเลย สามารถ
น าความรู้ท่ีไดรั้บจากการจดัความรู้ในดา้นตา่ง  ๆ เพื่อใช ้บริหารจัดการช ุมชน  โดยวิธีการถา่ยทอด
กระบวนการผลิตจริงท่ีน าไปจัดจ าหนา่ย จดัแสดง การถา่ยทอดในคูม่อื เอกสาร และฐานขอ้มลู 

5.5 น าไปผลิตเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างนวตักรรมใหมไ่ด้จากการศึกษา อบรม เพื่อพ ัฒนา
สินคา้ให้ทุน่คา่ใชจ้า่ย ทุน่เวลา ประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ ผลิตสินคา้ไดจ้ านวนมากข้ึน 

5.6 นับเป็นการพฒันากระบวนการจดัการเพื่อเพิ่มมูลคา่ผลิตภ ัณฑ์ และได้นวตักรรมใหม ่
เพิ่มจ านวนการผลิต การจ าหนา่ยและการแขง่ขนัดา้นการตลาดของธุรกิจช ุมชนต าบลแมโ่ป่ง  และ
ต าบลสันปูเลย 

5.7 การท าวจิยัในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ตอ่ธุรกจิช ุมชนต าบลแมโ่ป่ง  และต าบลสันปูเลย 
ในการเพิ่มศกัยภาพการจดัการธุรกิจช ุมชนให้สามารถพัฒนาธุรกิจอยา่งมีคุณภาพ และสามารถ
พฒันาสินคา้สูโ่ครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” สามารถบริหารทรัพยากรต้นทุนทางธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มตลอดจนน าธุรกิจของตนสู่สากล เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงและพลวตัโลก 
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5.8 ระบุกลุม่เป้าหมายท่ีไดรั้บประโยชน์ และผลกระทบจากผลงานวิจัยท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
รวมทั้งสนองตอบประเด็นยุทธศาสตร์ใดในยุทธศาสตร์แผนบริหารราชการแผน่ดิน  พ.ศ. 2548-2551 
ทั้งสามดา้น คือ 

 5.8.1 การจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 
  1) บริบทและศกัยภาพชมุชน เกีย่วกบัการท าหัตถกรรมท้องถ่ิน และการพัฒนา

ผลิตภณัฑ์ของธุรกจิชมุชน ต าบลแมโ่ป่ง ต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม ่
  2) ปัญหาและความตอ้งการในการพฒันาผลิตภณัฑ์ภูมปัิญญาชาวบ้าน  ทัศนคติ 

สภาพแวดลอ้ม ตน้ทุนทางธรรมชาติท่ีสง่ผลกระทบตอ่รูปแบบผลิตภ ัณฑ์ 
  3) องค์ความรู้ในดา้นการวเิคราะห์ศกัยภาพ การจดัการ การตลาด การผลิต และ

การด าเนินงานดา้นธุรกจิชมุชน 
  4) การพฒันาเครือขา่ยวสิาหกจิชมุชน  (Cluster)  ซ่ึงไดแ้ก ่แนวคิดในการพัฒนา

ขีดความสามารถในการแขง่ขนัของอุตสาหกรรม 
  5) นักศึกษา (ผูช้ว่ยวจิยั) ไดเ้รียนรู้รว่มกบัชมุชนในการพฒันา 
 5.8.2 การพฒันา ประกอบดว้ย 
  1) กลุม่ธุรกจิชมุชนของต าบลแมโ่ป่ง และต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ด 

จงัหวดัเชียงใหม ่เกดิการเรียนรู้ดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ์ รูปแบบแนวความคิดกลวิธีการออกแบบ 
ขั้นตอนการผลิต นวตักรรมใหม ่

  2) กลุม่ธุรกิจช ุมชนในต าบลแมโ่ป่ง  และต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม ่เกดิการเรียนรู้ดา้นการจัดการ การผลิต การตลาด การบัญชี และการด าเ นินงาน        
ดา้นธุรกจิชมุชน 

  3) จากการใชเ้คร่ืองมอืประชาสังคม ท าให้ชมุชนมกีารรวมกลุม่ และมีการสร้าง
เครือขา่ยในตวัเองกคื็ออ านาจในการตอ่รอง 

  4) เกดิการเรียนรู้การพฒันาเครือขา่ยวสิาหกจิ และสถาบันท่ีเกี่ยวข้องมารวมตัว
ด าเนินกจิการในพื้นท่ีใกลเ้คียงกนั (Geographical Proximity) รวมไปถึงมคีวามร่วมมือ และเกื้อหนุน 
เชื่อมโยง และเสริมกจิการกนัและกนัของกลุม่ธุรกจิชมุชนในทอ้งท่ีอยา่งครบวงจร (Commonality & 
Complementarily) 

  5) กลุม่ธุรกจิชมุชนเขา้ใจในเร่ืองการจดสิทธิบัตร วา่มีประโยชน์ตอ่ผลิตภ ัณฑ์   
และป้องกนัการลอกเลียนแบบ หรือน าไปใชใ้นทางท่ีไมถู่กตอ้ง 
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 5.8.3 หนว่ยงานภาครัฐและเอกชน สามารถน าการจดัการเรียนรู้ท่ีได้จากการวิจัยไปใช ้
ประโยชน์ คือ 

  1) พฒันากรชมุชนระดบัอ าเภอ สามารถน าผลจากการเ รียนรู้ ท่ีได้จากการวิจัย
ไปเป็นข้อมูลในการตอ่ยอดด้านธุรกิจช ุมชน  เกี่ยวกบัการพัฒนาส่ง เสริมศักยภาพในทุกด้าน        
ของผูป้ระกอบการ 

  2) ไดข้อ้มลูเชื่อมโยงกบัจังหวดัเชียงใหม ่เพื่อน ามาใช ้ในการแกไ้ขปัญหา   
ความยากจนของชมุชน ปัจจุบนัก  าลงัด าเนินการเร่ืองการขยายหมูบ่า้นเศรษฐกจิพ อเพียงทัว่ประเทศ 

  3) ศูนย์สง่เสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม ่และน าองค์ความรู้ท่ีได ้    
จากการวจิยัไปใชใ้นการจดัการเพื่อสง่เสริมธุรกจิช ุมชน  

  4) กระทรวงอุตสาหกรรมน าผลการวิจยัท่ีได้ด าเนินการ 
  5) มหาวทิยาลยัราชภ ัฏเชียงใหม ่ได้ผลงานวิจัยไปใช ้ในการเ รียนการสอน     

การจดัท าหลกัสูตรท้องถ่ิน 
  6) การจดัการเรียนรู้โดยนักศึกษาท่ีได้ท างานวิจัยในช ุมชนเป็นประสบการณ์

ตรงท่ีสามารถน าองความรู้ท่ีได้ไปพฒันาการเรียน การท างาน และพฒันาหมูบ่า้นตน  
  7) แผนการถา่ยทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยกลุม่เ ป้าหมาย ผลการวิจัย          

ท่ีไดส้ามารถเผยแพรใ่นส่ือตา่ง ๆ ไดแ้ก ่หนังสือ วารสาร ส่ืออิเลคทรอนิคส์ การประช ุมทางวิชาการ 
การแสดงนิทรรศการวชิาการ การฝึกอบรมให้กบัชมุชนตา่ง ๆ หรือผูส้นใจทัว่ไป 
 

6.  ระยะเวลาในการท าวิจัย 
ระยะเวลาท่ีใชท้ าการวจิยั รวมทั้งหมด 12 เดือน (ปี 2551)  

 

7.  นิยามศัพท์ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง หมายถึง ปรัชญาท่ีชี้ ถึงแนวทางการด ารงอยู ่และการปฏิบัติตน     

ของประชาชนทุกระดบัตั้งแตร่ะดับครอบครัวและระดับช ุมชนจนถึงระดับรัฐ  ทั้งในการพัฒนา             
และบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้วทัน           
ตอ่โลกยุคโลกาภิวตัน์ ซ่ึงความพอเพียง  หมายถึง  ความพอประมาณและความมีเหตุผล รวมไปถึง               
ความจ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกนัในตัวท่ีดีพอสมควรตอ่การมีผลกระทบใด  ๆ อันเกิดจาก    
การเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน 

การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมอียู ่ซ่ึงกระจัดกระจายอยูใ่นตัวบุคคล
หรือเอกสารมาพฒันาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเอง
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ให้เป็นผูรู้้ รวมทั้งปฏิบติังานไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้มีความสามารถในเชิงแขง่ขัน
สูงสุด 

การพัฒน าการออกแบบผลิ ตภัณฑ์ หมายถึง การพัฒน าการออกแบบของผลิตภ ัณฑ์
หัตถกรรมทอ้งถ่ินในของต าบลแมโ่ป่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัชียงใหม ่

ศักยภาพธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในดา้นการจดัการ การตลาด การผลิต การเ งิน 
การสง่ออก ของกลุม่ธุรกจิชมุชน ต าบลแมโ่ป่ง ต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม ่

การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการคิด วางแผนและด าเนินการให้งานบรรลุ เ ป้าหมาย
ท่ีก  าหนดอยา่งมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล ของกลุม่ธุรกจิชมุชนในต าบลแมโ่ป่ง  ต าบลสันปูเลย
อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม ่

ประสิทธิผล  (Effectiveness) หมายถึง ความส าเร็จในการด าเนินงานให้มคีวามกา้วหน้า  และ
สามารถบรรลุเป้าหมาย ของกลุม่ธุรกิจช ุมชนในต าบลแมโ่ป่ง ต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม ่

ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การเปรียบเทียบทรัพยากรท่ีได้ใช ้ไปกบัผลท่ีจะได้รับ
จากการด าเนินงานวา่ดีข้ึนอยา่งไร แคไ่หน ขณะท่ีก  าลงัด าเนินการตามเป้าหมายของกลุม่ธุรกิจช ุมชน    
ในต าบลแมโ่ป่ง ต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม ่
 




