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การจดัการความรู้เพื่อพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ ์และวิเคราะห์ศกัยภาพของธุรกิจชุมชน

กรณีศึกษาต าบลป่าป้อง ต าบลสง่าบา้น ต าบลตลาดขวญั และต าบลเทพเสด็จ ในอ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่ คณะผูว้ิจยัมีความมุ่งหวงัจะพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์ และทราบศกัยภาพ   
ดา้นการจดัการการตลาดของผูป้ระกอบการเพื่อน าความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันาสินคา้และผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ิน
เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐบาลเพื่อแกปั้ญหาความยากจนของประชาชนระดบัรากหญา้ต่อไป 
 

1.  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
ส าหรับการศึกษาในเร่ืองการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ในด้านงานหัตถกรรมจากผูท่ี้มี

ความรู้ความสามารถ หรือมีความเช่ียวชาญในแต่ละสาขา ควรจะได้มีการศึกษาถึงความเป็นมา 
กลวธีิการผลิต แหล่งท่ีมาของวตัถุดิบ วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ เพื่อเป็นการสืบทอด 
เผยแพร่ และอนุรักษ์ไวใ้ห้กับคนรุ่นหลังโดยการหาแนวทางท่ีจะขบัเคล่ือนให้เป็นประโยชน์              
ต่อสังคมไทย และเพื่อเป็นการสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาประเทศฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550 - 2554) ท่ีมี
ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ยุทธศาสตร์
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานท่ีมัน่คงของประเทศ ยุทธศาสตร์              
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุล และย ัง่ยืน ยุทธศาสตร์การพฒันาบนฐานความหลากหลาย
ทางชีวภาพและการสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการพฒันาคุณค่าแห่ง
ความงาม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร          
ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2517 สรุปความไดว้า่การพฒันาประเทศตอ้ง
ท าตามล าดบัโดยสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบ้ืองตน้       
ใชว้ธีิการและอุปกรณ์แบบประหยดัแต่ถูกตอ้งตามหลกัวิชา เม่ือมีพื้นฐานท่ีมัน่คงและปฏิบติัไดจ้ริง 
จึง เส ริมสร้างความเจริญและฐานะเศรษฐกิจชั้ นสูงข้ึนโดยล าดับต่อไป ซ่ึงอาจถือได้ว่ า                         
เป็นการพระราชทานแนวทางพฒันา แบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคร้ังแรก ต่อมาพระองค์ท่านไดท้รง
จดัตั้งศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริข้ึน เพื่อท าหนา้ท่ีเสมือนพิพิธภณัฑ์ธรรมชาติท่ีมี
ชีวติ ใหป้ระชาชนไดม้าศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง ก่อนน าไปประยกุตใ์ชก้บัตนเอง 
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ เป็นปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวทางการด ารงอยู ่   
และปฏิบติัตนของประชาชนทุกระดบั  ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัประเทศ     
ในการพฒันาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปบนทางสายกลาง ทั้งน้ีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะ คือ ความพอประมาณ หมายถึงความพอดี ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป   
โดยไม่เบียดเบียนตนเองหรือผูอ่ื้น ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัความพอเพียง 
ตอ้งเป็นไปอย่างมีเหตุและผล โดยค านึงถึงเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ตลอดจนผลท่ีคาดว่าจะเกิดจาก   
การกระท านั้น ๆ อยา่งรอบคอบ การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั หมายถึง เตรียมตวัให้พร้อมต่อการรองรับ
ผลกระทบใดๆ จากการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก โดยตอ้งตั้งอยู่
บนเง่ือนไข 2 ประการ ไดแ้ก่  เง่ือนไขความรอบรู้ รอบคอบ คือ น าวิชาการต่าง ๆ มาประกอบกนั
อย่างเหมาะสมรอบด้านในการวางแผนงาน และเง่ือนไขคุณธรรม คือ ตระหนักในคุณธรรม               
มีความซ่ือสัตย์สุจริตและความพากเพียรในการด าเนินชีวิต  จะเห็นได้ว่าพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงมีมานานแลว้และทุกคนพร้อมปฏิบติัตามจนถึงทุกวนัน้ี 

รัฐบาลได้ประกาศนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์ตามแผนบริหาร
ราชการ 4 ปี  (พ.ศ. 2548 - 2551)  โดยถือวา่เป็นปัญหาเร่งด่วนและส าคญัยิ่งของชาติ ทุกส่วนราชการ
ไดน้อ้มน ามาเป็นยทุธศาสตร์พระราชทานในการท าสงครามกบัความยากจน พล.อ.อ.คงศกัด์ิ วนัทนา 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยไดป้ระกาศนโยบายเนน้หนกัเม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2549  มอบหมาย
ให้ทุกจงัหวดัผลักดันและขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างกวา้งขวางโดยภายในปี 2549 
ตั้งเป้าหมาย จ านวน 5,000 หมู่บา้น ปี 2550 ร้อยละ 50 ของหมู่บา้นทัว่ประเทศ และภายในปี 2551 
ครบทุกหมู่บ้านส าหรับลักษณะกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ 
ประกอบด้วย การลดรายจ่าย การเพิ่มรายได้ การออม การด ารงชีวิตด้วยหลกัคุณธรรม จริยธรรม  
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีการเอ้ืออาทรช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

จงัหวดัเชียงใหม่เป็นจงัหวดัท่ีมีการท างานหัตถกรรมมากท่ีสุดจงัหวดัหน่ึง ผลิตภณัฑ ์        
ท่ีพฒันาจนไดม้าตรฐานหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ เป็นจ านวนถึง 640 รายการ (ไทยต าบลดอทคอม, 
2550) ส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ดา้นหตัถกรรม ส าหรับอ าเภอต่างๆ ของจงัหวดัเชียงใหม่ มีการพฒันา
สินคา้อยูต่ลอดเวลา เพื่อใหไ้ดต้ามเกณฑม์าตรฐานการคดัเลือกผลิตภณัฑ ์

อ าเภอดอยสะเก็ด ตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ.2445 ท่ีบา้นเชิงดอย หมู่ท่ี 3 ในต าบลเชิงดอย ส่วนค าว่า                   
“ดอยสะเก็ด” สันนิฐานวา่เป็นค าท่ีเพี้ยนมาจากค าวา่ “ดอยเส้นเกศ” ซ่ึงเป็นสถานท่ีเก็บเส้นพระเกศา
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้บริเวณใกลก้บัตวัอ าเภอ ท่ีตั้งและลกัษณะทางภูมิศาสตร์ อ าเภอ 
ดอยสะเก็ดเป็นอ าเภอหน่ึงในจ านวน 22 อ าเภอ และอีก 2 ก่ิงอ าเภอของจงัหวดัเชียงใหม่ ตั้งอยูท่าง
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือห่างจากจงัหวดัประมาณ 18 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีประมาณ 749 ตารางกิโลเมตร 
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หรือ 468,152 ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกบั อ าเภอพร้าวและอ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศใต ้
ติดต่อกบัอ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ และทิศตะวนัออกติดต่อกบัก่ิงอ าเภอแม่ออน จงัหวดั
เชียงใหม่ ทิศตะวนัตกติดต่อกบั อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ อ าเภอดอยสะเก็ด มีพื้นท่ีทัว่ไป
เป็นป่าและภูเขา เน้ือท่ีป่าส่วนใหญ่จะอยูท่างทิศเหนือและทางทิศตะวนัออก ส่วนท่ีราบมีประมาณ  
1 ใน 5 ของพื้นท่ีทั้งหมดโดยจะตั้งอยูท่างทิศใตแ้ละทางทิศตะวนัตก ซ่ึงราษฎรจะใชพ้ื้นท่ีดงักล่าว                     
ในการเพาะปลูก ซ่ึงในอ าเภอดอยสะเก็ดมีแม่น ้ าไหลผ่าน ซ่ึงสามารถใช้ในการบริโภค ตลอดจน             
น ้ าท่ีใช้ในการเกษตรมี 4 สาย ไดแ้ก่ น ้ าแม่กวงไหลผ่านทอ้งท่ีต าบลป่าเม่ียง ในต าบลลวงเหนือ                     
ต าบลตลาดขวญั ต าบลสันปูเลย น ้ าแม่ดอกแดงไหลผ่านทอ้งท่ีต าบลเชิงดอย และต าบลป่าป้อง                 
ต  าบลสง่าบา้น น ้ าแม่ฮ่องฮกัไหลผ่านทอ้งท่ีต าบลเชิงดอย ต าบลป่าลาน ต าบลสง่าบา้น น ้ าแม่โป่ง 
และไหลผา่นทอ้งท่ีต าบลแม่โป่ง ต าบลแม่ฮอ้ยเงิน ต าบลตลาดใหญ่ ต าบลแม่คือ โดยแม่น ้ าทั้ง 4 สาย         
จะมีมากในช่วงฤดูฝนและจะมีน ้ าน้อยในช่วงฤดูแล้ง แต่ไม่ถึงกับขาดน ้ าไปเลยในช่วงประมาณ                           
เดือนเมษายน ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ เน่ืองจากพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าไมแ้ละภูเขาโดยเฉพาะทอ้งท่ี 
ต าบลป่าเม่ียง ต าบลลวงเหนือ ต าบลแม่โป่ง มีไมเ้บญจพรรณและไมเ้ศรษฐกิจท่ีส าคญั เช่น ไมส้ักไม้
เตง็ไมรั้ง และอ่ืน ๆ เป็นตน้ ส่วนแร่ธาตุส าคญั เช่น แร่ดีบุก มีมากในทอ้งท่ีต าบลป่าเม่ียง และต าบล
แม่โป่ง หินไลนสัสโตน ซ่ึงใชท้  าถนนมีมากในทอ้งท่ีต าบลแม่โป่งเช่นกนั 
 ประชากร 63,721 คน เป็นชาย 31,166 คน เป็นหญิง 32,344 คน ความหนาแน่นของ
ประชากรเฉล่ียต่อพื้นท่ี 84.8 คน/ตารางกิโลเมตร ในเขตเทศบาลเท่ากบั 772.6 คน/ตารางกิโลเมตร 
นอกเขตเทศบาลเท่ากบั 79.9 คน/ตารางกิโลเมตร การคมนาคมติดต่อระหวา่งอ าเภอจงัหวดั ดงัน้ี   
ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1007 (เชียงใหม่ - ดอยสะเก็ด) และทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 118        
(ดอยสะเก็ด - เชียงราย)  หรือทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1014 (ดอยสะเก็ด - บ่อสร้าง) การปกครอง
แบ่งการปกครองออกเป็น 14 ต าบล 109 หมู่บา้น องค์การบริหารส่วนต าบล 13 แห่ง อาชีพหลกั              
ทางการเกษตร ไดแ้ก่ ท านาประมาณร้อยละ 75 ท าสวนประมาณร้อยละ 10 ไร่นาสวนผสมประมาณ
ร้อยละ 15 พืชเศรษฐกิจ คือ ขา้วออก กระเทียม อาชีพอ่ืนๆไดแ้ก่งานหตัถกรรมทอ้งถ่ิน รับจา้งทัว่ไป 
 ประวติัความเป็นมาต าบลป่าป้องซ่ึงมีจ านวนหมู่บา้นทั้งส้ิน 7 หมู่บา้น อนัไดแ้ก่ หมู่ 1           
บา้นป่าตึงนอ้ย หมู่ 2 บา้นป่าไมแ้ดง หมู่ 3 บา้นป่าป้อง หมู่ 4 บา้นป่าป้อง หมู่ 5 บา้นใตร้้อง หมู่ 6 
บา้นดวงดี หมู่ 7 บา้นป่ายาง 
 สภาพทัว่ไปของต าบลป่าป้องเป็นพื้นท่ีราบ พื้นท่ีส่วนมากเป็นท่ีเกษตรกรรม อาณาเขต
ต าบลทิศเหนือติดกบัต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศใตติ้ดกบัต าบลสง่าบา้น  
และต าบลแม่ฮ้อยเงิน อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัออกติดกับ ต าบลแม่โป่ง       
อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ทิศตะวนัตกติดกับต าบลเชิงดอย และต าบลสง่าบา้น อ าเภอ                 
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ดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 3,525 คน และ
จ านวนหลงัคาเรือน 1,335 หลงัคาเรือน อาชีพหลกั ท านา รับจา้ง สถานท่ีส าคญัของต าบล โรงเรียน
ประถม 2 แห่ง โรงเรียนมธัยม 1 แห่ง วดั 5 แห่ง โบสถค์ริสต ์1 แห่ง สถานีอนามยั 2 แห่ง 
 ทฤษฏีการจัดการความรู้นั้ น เป็นวิธีการท่ีใช้ควบคู่กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง             
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการวิเคราะห์หาสาเหตุ หาทางแก้ไขปัญหาความยากจน           
โดยการพฒันาผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อทราบปัญหา สาเหตุ ความต้องการ หาทางช่วยเหลือ                
ในการพฒันาสินคา้ หรือผลิตภณัฑ์จนสามารถยกระดบัไปเป็นสินคา้พฒันาผลิตภณัฑ์พื้นบา้นเพื่อ
ยกระดบัสู่มาตรฐานสินคา้ชุมชนโดยการบูรณาการกบัการเรียนการสอนเพื่อให้นกัศึกษาสาขาวิชา
ศิลปกรรมไดฝึ้กปฏิบติัการท างานร่วมกบัชุมชน เพื่อแสดงแนวทางในการน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัไป
ประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการท างาน และเป็นแนวทางพฒันาทอ้งถ่ินของตน 
 

2.  วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
การจดัความรู้เพื่อพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์  และวิเคราะห์ศกัยภาพธุรกิจชุมชน ต าบล

ป่าป้อง สง่าบา้น ตลาดขวญั เทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ มีดงัต่อไปน้ี 
2.1 เพื่อศึกษาความตอ้งการชุมชน เก่ียวกบัการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละศกัยภาพชุมชน 
2.2 เพื่อศึกษารูปแบบผลิตภณัฑ์ในดา้นแนวความคิด กลวิธีการออกแบบ ขั้นตอนการผลิต 

ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทัศนคติ สภาพแวดล้อม ต้นทุนทางธรรมชาติ ท่ีส่งผลกระทบต่อรูปแบบ
ผลิตภณัฑ ์

2.3 การจดัการความรู้ในด้านการออกแบบพฒันาสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ของชุมชน โดย
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบ 

2.4 การจดัการความรู้เพื่อการวิเคราะห์ศกัยภาพในดา้นการจดัการ การตลาด การผลิต และ
การด าเนินงานดา้นธุรกิจชุมชน 

2.5 การจัดการความรู้ โดยการก าหนดจุดเน้นท่ียึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เพื่อพฒันาชีวติและเศรษฐกิจชุมชนใหย้ ัง่ยนื 
 

3.  ขอบเขตของโครงการวจิัย 
ขอบเขตการวจิยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาโดยใชก้ลวธีิการจดัการความรู้การพฒันาการออกแบบ

ผลิตภณัฑ ์และวเิคราะห์ศกัยภาพของธุรกิจชุมชนดงัต่อไปน้ี 
3.1   ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 



 5 

 พื้นท่ีในการศึกษา ได้แก่ ต าบลป่าป้อง สง่าบ้าน ตลาดขวญั เทพเสด็จ อ าเภอดอย
สะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 

3.2   ขอบเขตดา้นประชากร 
 ส่วนดา้นประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจชุมชนงานหตัถกรรมทอ้งถ่ิน 

ในโครงการ “ผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ิน” ของต าบลป่าป้อง ต าบลสง่าบา้น ต าบลตลาด และต าบล
เทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ 

 3.2.1   กลุ่มตวัอยา่งท่ี 1  คุณ สุภาพ    สายเกิด 
 3.2.2   กลุ่มตวัอยา่งท่ี 2  คุณศรีพรรณ แกว้ตา 
 3.2.3   กลุ่มตวัอยา่งท่ี 3  คุณสุริยา    พรมกร 
 3.2.4   กลุ่มตวัอยา่งท่ี 4  คุณธรัวฒิุ    นงคย์า 
 3.2.5   กลุ่มตวัอยา่งท่ี 5  คุณอารีรักษ ์ ตุ่มทอง 
 3.2.6   กลุ่มตวัอยา่งท่ี 6  คุณพวงเพช็ร บวัเงา 
 3.2.7   กลุ่มตวัอยา่งท่ี 7  คุณเจริญศรี    ค าประเสริฐ 

3.3   ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 เน้ือหาท่ีน ามาใชใ้นการศึกษา และประกอบในงานวิจยั ไดแ้ก่ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ทฤษฎีการจัดการความรู้ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ ์
ผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถ่ิน โครงการหน่ึงต าบล  หน่ึงผลิตภณัฑ์ และแนวทางการคดัสรรสุดยอด
หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย ปี พ.ศ. 2549 (OTOP Product Champion) 

 

4.  ขั้นตอนและวธิีการศึกษา 
การด าเนินงานวิจยัคร้ังน้ีใช้ระเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ ร่วมกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการ

แบบมีส่วนร่วม ในพื้นท่ีชุมชน ต าบลป่าป้อง ต าบลสง่าบา้น ต าบลตลาด และต าบลขวญัเทพเสด็จ 
อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีขั้นตอนท่ีส าคญัดงัน้ี 

4.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 4.1.1 การสร้างความเขา้ใจในการท างานวิจยัท่ีตอ้งการให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั นบัวา่                  
เป็นการวิจัยแบบให้ชุมชนมีส่วนร่วม ได้แก่ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู ้ใหญ่บ้าน                  
ผูน้  าชุมชน ผูน้ าธรรมชาติ ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ท่ีชาวบา้นใหค้วามยอมรับนบัถือ ชาวบา้นผูป้ระกอบการ 
 4.1.2 การศึกษาบริบทชุมชน ไดแ้ก่ ดา้นสภาพพื้นท่ี ประวติัศาสตร์ สังคม วฒันธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพทางเศรษฐกิจ ภูมิปัญญาชาวบา้น และสภาพปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน 
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 4.1.3   ศึกษาบริบทเก่ียวกบัวิถีชีวิต การท ามาหากิน ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม การอพยพยา้ย
ถ่ินขอ้มูลเก่ียวกบัครัวเรือน ภาระหน้ีสิน รายรับ รายจ่าย ศึกษาความตอ้งการปัญหาโดยอาศยั                   
การมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อน ามาวเิคราะห์และหาทางแกไ้ข 
 4.1.4   ท างานร่วมกบัชุมชน ภาคี กลุ่มพฒันาอาชีพ วิสาหกิจชุมชน โดยการศึกษาดูงาน 
ฝึกอบรม และการพฒันาผลิตภณัฑ ์
 4.1.5 การท่ีกลุ่มเป้าหมายเร่ิมตระหนกั และเขา้ใจถึงปัญหา ซ่ึงคน้พบดว้ยการร่วมคิด             
ร่วมวเิคราะห์ ร่วมวสิัยทศัน์ และยทุธศาสตร์ 

4.2  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4.2.1 ศึกษาเอกสาร หรือรายงานการวิจยั ขอ้มูลจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

ดงัเช่น แผนงานโครงการพฒันาต าบล ขอ้มูล จปฐ. กชช.2ค ขอ้มูลจากหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์                
(Online Network กบั CD) แผนท่ี ภาพถ่ายทางอากาศ 

4.2.2 การท าแบบส ารวจ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ เพื่อการศึกษาบริบทชุมชน               
เช่น ประเด็นเร่ือง ประวติับุคคล เศรษฐกิจ และวฒันธรรม 

4.2.3 การสังเกตการณ์โดยตรง (Direct Observation) ดว้ยการเดินส ารวจ และจดบนัทึก    
ส่ิงต่าง ๆ เช่น จ านวนของบา้น วสัดุท่ีใชใ้นการสร้างบา้น การสังเกตดว้ยการเขา้ไปร่วมกิจกรรม         
กบัชาวบา้นในการประกอบอาชีพ เพื่อซกัถามขอ้มูลท่ีก าลงัท าการศึกษา 

4.2.4 การศึกษาชุมชนจากกรณีศึกษา (Case Studies and stories) เป็นการศึกษาชุมชน 
อนัเป็นท่ีมาของเร่ืองราวเก่ียวกบับุคคล ผูน้ าชุมชน เพื่อความเขา้ใจสภาพการณ์ในชุมชนดีข้ึน 

4.2.5 การท าแผนท่ีทางความคิด (Mind Map) เพื่อการศึกษาปัญหา และความตอ้งการ                    
โดยการระดมความคิดเห็นของบุคคล ร่วมกนัก าหนดหวัขอ้เพื่อแสดงความคิดเห็น เป็นการเพิ่มมิติ
ของความคิด แยกแยะความคิด ไดแ้ตกแขนงมากข้ึน ท าใหทุ้กคนเห็นความส าคญัของปัญหา 

4.2.6 กระบวนการจดัเวที เพื่อแลกเปล่ียนการเรียนรู้ร่วมกนัของคนในชุมชน 
4.2.7 ศึกษาดูงานการประกอบอาชีพหตัถกรรม อบรมปฏิบติัการจากแหล่งประกอบการ

และชุมชนท่ีประสบความส าเร็จ ดา้นการจดัการธุรกิจการขาย ขั้นตอนการออกแบบ การผลิต และ
จ าหน่าย 

4.2.8 น าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาดูงาน และการอบรมเชิงปฏิบติัการมาพฒันาสินคา้                              
ใหไ้ดม้าตรฐาน 

4.2.9 จดัท ารายงาน สรุปบทเรียนและองคค์วามรู้ 
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5.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ เช่น เผยแพร่ในวารสาร หรือการจดสิทธิบตัร ฯลฯ และหน่วยงาน 
ท่ีจะสามารถน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ 

5.1 สามารถแกไ้ขปัญหาในการด าเนินงานร่วมกบัพฒันาชุมชน หรืออบต. และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อระดมความคิดเห็นใน แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ สาเหตุ วเิคราะห์ สรุปผลไดต้ามก าหนด 

5.2 บริบทและศกัยภาพของชุมชนเก่ียวกบัการท าหตัถกรรมทอ้งถ่ิน การพฒันาผลิตภณัฑ์ 
ของธุรกิจชุมชน ต าบลป่าป้อง ฯลฯ อ าเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

 5.2.1 การพฒันาผลิตภณัฑ์ โดยอาศยัการจดัการความรู้และทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง      
เพื่อเขา้ไปบริหารจดัการ สามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ของต าบลต่าง ๆ   
ในอ าเภอดอยสะเก็ดและชุมชนอ่ืน จงัหวดัอ่ืน ๆ ได ้

 5.2.2 การวเิคราะห์ศกัยภาพธุรกิจชุมชนสามารถน าหลกัการบริหารจดัการ การตลาด  
การเงิน ตน้ทุนการผลิตในต าบลป่าป้อง ฯลฯ และ น าไปใชใ้นแหล่งชุมชนอ่ืน ๆ ได ้

 5.2.3 สามารถท าวจิยัต่อยอดในชุมชนดอยสะเก็ดหรือชุมชนอ่ืน ๆ 
5.3 บริการความรู้แก่ประชาชน เป็นการรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการพฒันาเปิดอบรม

ให้กบัธุรกิจชุมชนต าบลป่าป้อง ฯลฯ  เพื่อน าไปจดันิทรรศการ และจดัท าคู่มือวารสารประสานกบั
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นธุรกิจ เพื่อรวบรวมในเอกสาร 
ฐานขอ้มูล เพื่อถ่ายทอดใหแ้ก่ประชาชนทุกระดบัได ้

5.4 บริการความรู้แก่ภาคธุรกิจ ผูป้ระกอบการสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการจดัความรู้
ในดา้นต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการบริหารจดัการชุมชนโดยการถ่ายทอดกระบวนการผลิตของจริงท่ีน าไป
จดัจ าหน่าย จดัแสดง การถ่ายทอดในคู่มือ เอกสาร และฐานขอ้มูล 

5.5 น าไปผลิตเชิงพาณิชย ์สามารถสร้างนวตักรรมใหม่ไดจ้ากการศึกษา อบรมเพื่อพฒันา
สินคา้ใหทุ้่นค่าใชจ่้าย ทุ่นเวลา ประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ ผลิตสินคา้ไดจ้  านวนมากข้ึน 

5.6 นบัเป็นการพฒันากระบวนการจดัการเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์ และไดน้วตักรรมใหม่
เพิ่มจ านวนการผลิต การจ าหน่ายและการแข่งขนัดา้นการตลาด 

5.7 ในการท าวจิยัในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจชุมชนทั้งหมดในพื้นท่ีต าบลป่าป้อง 
เพื่อเพิ่มศกัยภาพการจดัการธุรกิจชุมชนใหส้ามารถพฒันาธุรกิจอยา่งมีคุณภาพ สามารถพฒันาสินคา้
สู่โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ สามารถบริหารทรัพยากรตน้ทุนทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ตลอดจนน าธุรกิจของตนสู่สากล เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงและพลวตัโลก 
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5.8 ระบุกลุ่มเป้าหมายท่ีจะไดรั้บประโยชน์และไดรั้บผลกระทบจากผลงานวิจยัท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึน รวมทั้งสนองตอบประเด็นยุทธศาสตร์ใดในยุทธศาสตร์ของแผนบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  2548-2551 ทั้งสามดา้น คือ 

 5.8.1 การจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 
  1)  บริบทและศกัยภาพชุมชนเก่ียวกับการท าหัตถกรรมทอ้งถ่ิน และพฒันา

ผลิตภณัฑธุ์รกิจชุมชนต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
  2)  ปัญหาความตอ้งการในการพฒันาผลิตภณัฑ์ภูมิปัญญาชาวบา้น  ทศันคติ 

สภาพแวดลอ้ม ตน้ทุนทางธรรมชาติท่ีส่งผลกระทบต่อรูปแบบผลิตภณัฑ ์
  3)  องค์ความรู้ในด้านการวิเคราะห์ศกัยภาพ การจดัการการตลาด การผลิต  

และการด าเนินงานดา้นธุรกิจชุมชน อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
  4)  การพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (Cluster)  ซ่ึงไดแ้ก่ แนวคิดการพฒันา

ขีดความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรม 
  5)  นกัศึกษา (ผูช่้วยวจิยั) ไดเ้รียนรู้ร่วมกบัชุมชนในการพฒันา 
 5.8.2 การพฒันา ประกอบดว้ย 
  1)  กลุ่มธุรกิจชุมชนต าบลป่าป้อง ต าบลสง่าบา้น ต าบลตลาดขวญั และต าบล        

เทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ไดเ้กิดการเรียนรู้ดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ์ชุมชน     
ดา้นรูปแบบแนวความคิด กลวิธีการออกแบบ ขั้นตอนการผลิตนวตักรรมใหม่ ขั้นตอนการเลือกใช้
วสัดุใหม่ ๆ เพื่อมาปรับประยุกต์ให้ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภค 

  2)  กลุ่มธุรกิจชุมชนในต าบลป่าป้อง ต าบลป่าป้อง ต าบลสง่าบา้น  และต าบล
ตลาดขวญั และต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ไดเ้กิดการเรียนรู้ดา้นการจดัการ 
การผลิต การตลาด การบญัชี การด าเนินงานดา้นธุรกิจชุมชน 

  3)  จากการใชเ้คร่ืองมือประชาสังคม ท าใหชุ้มชนมีการรวมกลุ่ม มีการสร้าง
เครือข่ายในตวัเองก็คืออ านาจในการต่อรอง 

  4)  เกิดการเรียนรู้การพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจ รวมไปถึงสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้ง  
มารวมตวัด าเนินกิจการในพื้นท่ีใกลเ้คียงกนั (Geographical Proximity) โดยมีความร่วมมือ เก้ือหนุน 
เช่ือมโยง และมีการเสริมกิจการกนัและกนั ภายในกลุ่มของชุมชนผูป้ระกอบการไดอ้ย่างครบวงจร 
(Commonality & Complementarily) 

  5)  กลุ่มธุรกิจชุมชนเขา้ใจในเร่ืองการจดสิทธิบตัรวา่มีประโยชน์ต่อผลิตภณัฑ์
และการป้องกนัการลอกเลียนแบบ หรือการป้องกนัมิให้ผูอ่ื้นสามารถน าผลงานของทางกลุ่มไปใช้
ในทางท่ีไม่ถูกตอ้ง 
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 5.8.3 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถน าการจดัการเรียนรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยัไป
ใชป้ระโยชน์ คือ 

  1) พฒันากรชุมชนระดบัอ าเภอ สามารถน าผลจากการเรียนรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยั
เป็นขอ้มูลในการต่อยอดด้านธุรกิจชุมชนเก่ียวกบัการพฒันาและส่งเสริมศกัยภาพในทุกด้านของ
ผูป้ระกอบการ 

  2) ไดข้อ้มูลเช่ือมโยงกบัจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อน ามาแกไ้ขปัญหาความยากจน
ของชุมชน ปัจจุบนัก าลงัด าเนินการเร่ืองการขยายหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงทัว่ประเทศ 

  3) ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ น าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้าก
การวจิยัไปใชใ้นการจดัการเพื่อส่งเสริมธุรกิจชุมชน 

  4) กระทรวงอุตสาหกรรมน าผลการวจิยัท่ีไดด้ าเนินการ 
  5) มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ไดน้ าผลงานวิจยัไปใชใ้นการเรียนการสอน    

การจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
  6) การจดัการเรียนรู้ โดยนกัศึกษาไดท้  างานวิจยัในชุมชนเป็นประสบการณ์

ตรงท่ีสามารถน าองความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันาการเรียน การท างาน และพฒันาหมู่บา้นตน 
  7) แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยหีรือผลการวจิยักลุ่มเป้าหมาย ผลการวิจยัท่ีได้

สามารถเผยแพร่ในส่ือต่าง ๆ ไดแ้ก่ หนงัสือ วารสาร ส่ืออิเลคทรอนิคส์ การประชุมทางวิชาการ และ    
การแสดงนิทรรศการวชิาการ การฝึกอบรมใหก้บัชุมชนต่าง ๆ หรือผูส้นใจทัว่ไป 
 

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

 

7.  นิยามศัพท์ 
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง หมายถึง ปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชน

ทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศ 
ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจให้ก้าวทนัต่อโลกยุคโลกาภิวตัน์       
ซ่ึงความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมไปถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบ
ภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอก    
และภายใน 

การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีมีอยู ่ซ่ึงกระจดักระจายอยูใ่นตวับุคคล
หรือเอกสารมาพฒันาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเขา้ถึงความรู้และพฒันาตนเอง
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ให้เป็นผูรู้้ รวมทั้งปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลให้มีความสามารถในเชิงแข่งขนั
สูงสุด 

การพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง การพฒันาสินคา้หตัถกรรมทอ้งถ่ิน ของต าบล
ป่าป้อง ต าบลสง่าบา้น ต าบลตลาดขวญั ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัชียงใหม่ 

ศักยภาพธุรกจิชุมชน หมายถึง ความสามารถในดา้นการจดัการ การตลาด การผลิต การเงิน 
การส่งออก ของกลุ่มธุรกิจชุมชน ต าบลป่าป้อง ต าบลสง่าบา้น ต าบลตลาดขวญั ต าบลเทพเสด็จ 
อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 

โครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์” จากแนวคิด“หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ ”              
เป็นแนวคิดท่ีตอ้งการให้แต่ละหมู่บา้น มีผลิตภณัฑ์หลกั 1 ประการ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใชว้ตัถุดิบ 
ทรัพยากรทอ้งถ่ิน ลดปัญหาการอพยพยา้ยถ่ินไปสู่เมืองใหญ่ ซ่ึงถือวา่เป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชน
ให้เกิดข้ึนเป็นแนวคิดท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด า ริ                   
ของพระบาทสมเด็จ พระเจา้อยูห่วัฯ (กระทรวงมหาดไทย, 2544 : 7) 
 




