
ข 
 

ช่ือโครงการวจัิย การจดัการความรู้เพื่อพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ ์และวเิคราะห์
ศกัยภาพธุรกิจชุมชน อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 

ช่ือผู้วจัิย  ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ญัชลี โสมดี และคณะ 
ทุนอุดหนุนการวจัิย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.) 
ระยะเวลาการท าวจัิย 2551-2552 
 

 

บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความตอ้งการชุมชนเก่ียวกบัการพฒันาผลิตภณัฑ์

และศกัยภาพชุมชน การศึกษารูปแบบผลิตภณัฑ์ในดา้นแนวความคิด กลวิธีการออกแบบ ขั้นตอน
การผลิต ภูมิปัญญาชาวบา้น ทศันคติ สภาพแวดลอ้ม ตน้ทุนทางธรรมชาติท่ีส่งผลกระทบต่อรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการจัดการความรู้ด้านการออกแบบพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ชุมชน             
โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบ และการจดัการความรู้เพื่อการวิเคราะห์ศกัยภาพดา้นการจดัการ 
การตลาด การผลิต และการด าเนินงานด้านธุรกิจชุมชนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเพื่อการพฒันาชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนให้ย ัง่ยืนดว้ยกระบวนการ
จัดการความรู้ และการใช้วิธีวิจัย เชิงคุณภาพ ร่วมกับการวิจัย เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม            
โดยมีกลุ่มตวัอยา่งการศึกษา ไดแ้ก่ กลุ่มผูป้ระกอบการในพื้นท่ีอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
จ  านวน 46 กลุ่ม จาก 14 ต าบล 

ผลจากการวิจยั พบวา่ กลุ่มธุรกิจชุมชนมีความตอ้งการท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพ
ในกลุ่มตนเองเพื่อการพฒันาความรู้ และความเช่ียวชาญในการผลิตและการออกแบบผลิตภณัฑ ์  
และการศึกษา ดา้นรูปแบบผลิตภณัฑ์และกลวิธีการออกแบบกลุ่มธุรกิจชุมชนมีการออกแบบและ
พฒันาผลิตภณัฑ์เป็นการร่วมกนัแสดงความคิดเห็นโดยมีประธานกลุ่มเป็นผูค้วบคุมดูแลการผลิต
และการออกแบบ ส่วนขั้นตอนการผลิตเป็นการถ่ายทอดกลวิธีปฏิบติังานจากประธานกลุ่มไปสู่
สมาชิกภายในกลุ่ม หลงัจากนั้นสมาชิกภายในกลุ่มจะเป็นผูถ่้ายทอดให้แก่สมาชิกคนอ่ืน ๆ ต่อไป 
การจดัการความรู้ดา้นการออกแบบพฒันาสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์ชุมชน และศกัยภาพดา้นการจดัการ 
การตลาด การผลิต และการด าเนินงานด้านธุรกิจชุมชน พบว่า จากการท่ีกลุ่มธุรกิจชุมชนได้รับ   
การบริการความรู้ดา้นต่าง ๆ จากคณะผูว้ิจยั และวิทยากร รวมถึงจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ส่งผลให้
กลุ่มธุรกิจชุมชนมีความพร้อมในการพฒันาตนเองและการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
อีกทั้งยงัสามารถน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจดัการธุรกิจของตน เพื่อ                   
การด าเนินงานพฒันาชีวติและเศรษฐกิจชุมชนใหย้ ัง่ยนืต่อไป 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this research aim to study the community’s need about product and 
community’s potential development, to study product pattern concerning with concept, design 
methods, manufacturing procedure, local wisdom, attitude, environment, natural capital affecting 
to product pattern including knowledge management on community’s product development by 
design experts.  Also, it is to provide the knowledge management to analyze the potential of 
marketing, manufacturing and community business operation on self-sufficiency economy basis 
by His Majesty the King Rama IX for sustainable life quality and community business 
development with knowledge management process and utilization of Qualitative Research and 
Participatory Action Research. The research sample groups are 46 groups from 14 sub-districts in 
Doi Saket district, Chiang Mai province. 

According to the study, it was found that the community needs to improve the products 
and potential within their group in order to develop knowledge and expertise in manufacturing and 
designing their further products.  Also, for the study on product pattern and design method, the 
community business groups design and develop their products by giving opinion as the group 
president will be in charge of supervising the manufacturing and designing.  On, manufacturing 
process, it is performed by instructing procedures from group president to members.  After that, 
members will instruct to other members.  On, community product knowledge management process 
and potential of management, marketing, manufacturing, and operating, it was found that after 
being instructed for variety of knowledge from researchers and lecturers including knowledge 
exchanging session, community business groups have become more prepared to improve 
themselves and to perform with better effectiveness.  Also, they are able to apply self-sufficiency 
economy concept for their business, operations and community business for sustainability. 




