
 

 

บทที ่1 
บทน า 

 

 ชุดโครงการ การจดัการความรู้เพื่อพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพธุรกิจชุมชน 
อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ คณะผูว้ิจยัไดริ้เร่ิมโครงการเพื่อสนบัสนุน และการส่งเสริมเพื่อ
พฒันาผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ินของผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชนอ าเภอดอยสะเก็ด มีรายละเอียดโครงการ
ดงัต่อไปน้ี 
 

1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 หตัถกรรมนบัเป็นการผลิตนอกระบบการเกษตรท่ีมีความส าคญัของไทย เน่ืองจากสามารถ
รองรับแรงงานไดถึ้ง 5.24 ลา้นคนในปี 2543 (ส ารวจรอบท่ี 1 (ก.พ.) โดยส านกัสถิติแห่งชาติ) หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.59 ของแรงงานนอกภาคการเกษตรทั้งหมด และการจา้งงานในสาขา
หตัถกรรมไดเ้พิ่มข้ึนจากปี 2541 ร้อยละ 14.46 ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่สาขาการผลิตดงักล่าวเป็นท่ีพึ่งพิง
ของก าลงัแรงงานไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ีสินคา้หตัถกรรมยงัเป็นท่ีนิยมของชาวต่างประเทศ และ
ท ารายได้ให้กับประเทศอย่างมาก และการพฒันาอุตสาหกรรมหัตถกรรมในระดับชุมชนยงั
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาชนบทซ่ึงเนน้หนกัในเร่ืองธุรกิจชุมชน เพื่อยกระดบัรายไดแ้ละเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ชุมชน นอกจากน้ีการส่งเสริมอุตสาหกรรมหัตถกรรมในชุมชนจะมีส่วนช่วย
อนุรักษ์และสืบสานศิลปวฒันธรรมของแต่ละชุมชน ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่งต่อการด ารงไวซ่ึ้ง
เอกลกัษณ์ของชาติ (ทรงศกัด์ิ ศรีบุญจิตต,์ 2544) 

ถึงแม้ว่าจงัหวดัเชียงใหม่จะเป็นจงัหวดัท่ีมีการท างานหัตถกรรมมากท่ีสุดจงัหวดัหน่ึง 
ผลิตภณัฑท่ี์พฒันาจนไดม้าตรฐานหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ เป็นจ านวนถึง 640 รายการ (ไทยต าบล
ดอทคอม, 2550) ส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ดา้นหัตถกรรม ส าหรับอ าเภอต่างๆ ของจงัหวดัเชียงใหม่      
มีการพฒันาสินคา้อยูต่ลอดเวลา เพื่อให้ไดต้ามเกณฑ์มาตรฐานการคดัเลือกผลิตภณัฑ์ แต่การพฒันา
งานหตัถกรรมและการประกอบธุรกิจของชุมชนยงัเป็นไปในทิศทางท่ีตรงกนัขา้ม ดงัท่ี ส านกังาน
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) (2544) กล่าวว่า ในการประเมินผลการพฒันา
ประเทศในช่วง 4 ทศวรรษท่ีผ่านมา มีผลสรุปว่าเป็นการพฒันาท่ีไม่สมดุล เน่ืองจากประสบ
ความส าเร็จเฉพาะปริมาณ แต่ขาดความสมดุลด้านคุณภาพจึงอาจกล่าวไดว้่าเป็นการพฒันาท่ีขาด   
ภูมิคุน้กนัและไม่สามารถปรับตวัไดท้นัต่อการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วจากกระแสโลกาภิวตัน์และ
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เศรษฐกิจยคุใหม่ไดย้งัผลใหมี้การพึ่งพาตนเองนอ้ยลง นอกจากน้ีการพฒันายงัก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ 
ตามมามากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาท่ีเกิดจากความเหล่ือมล ้ าระหว่างเมืองกบัชนบทมากข้ึน 
เช่น คนในชนบทจะต้องละทิ้งถ่ินฐานเข้าสู่เมืองเพื่อแสวงหาหนทางในการสร้างรายได้ให้แก่
ครอบครัว เป็นตน้ 

ซ่ึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ เป็นปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวทางการด ารงอยู ่   
และปฏิบติัตนของประชาชนทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชนไปจนถึงระดบัประเทศ 
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 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศนโยบายเน้นหนักเม่ือว ันท่ี 6 มกราคม 2549  
มอบหมายใหทุ้กจงัหวดัผลกัดนัและขยายผลหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งกวา้งขวางโดยภายในปี 
2549 ตั้งเป้าหมาย จ านวน 5,000 หมู่บา้น ปี 2550 ร้อยละ 50 ของหมู่บา้นทัว่ประเทศ และภายในปี 
2551 ครบทุกหมู่บา้นส าหรับลกัษณะกิจกรรมหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ 
ประกอบด้วย การลดรายจ่าย การเพิ่มรายได ้การออม การด ารงชีวิตดว้ยหลกัคุณธรรม จริยธรรม  
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีการเอ้ืออาทรช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

อีกทั้ง การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริท่ีน าไปประยุกต์กับ
ระบบอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม (อภิชยั พนัธเสน, 2545) กล่าววา่ ปัจจยัเหล่าน้ีจะช่วย
ให้วิสาหกิจสามารถพฒันาผ่านวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจมาได ้เพื่อพฒันาเป็นตวัช้ีวดัและก าหนด
เป็นเกณฑ์ท่ีจะให้การสนบัสนุน แทนการเน้นปัจจยัดา้นการเงินเพียงอย่างเดียวซ่ึงนบัเป็นจุดเน้น    
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ท่ีส าคญัของการสนบัสนุนอุตสาหกรรมขนาดกลางและยอ่มโดยรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐบาล   
มาโดยตลอด และคงจะเป็นแนวทางส าคญัต่อไปในอนาคต 

ทฤษฏีการจดัการความรู้นั้น นับเป็นวิธีการท่ีใช้ควบคู่กบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัในการวเิคราะห์หาสาเหตุเพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจน โดยการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ของชุมชน เพื่อทราบปัญหา สาเหตุ ความตอ้งการ หาทางช่วยเหลือในการพฒันาสินคา้ 
หรือผลิตภณัฑ์จนสามารถยกระดบัไปเป็นสินคา้พฒันาผลิตภณัฑ์พื้นบา้นเพื่อยกระดบัสู่มาตรฐาน
สินคา้ชุมชน อีกทั้งเป็นการบูรณาการกบัการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม     
ได้ฝึกปฏิบติัการท างานร่วมกบัชุมชน เพื่อเป็นการแสดงแนวทางในการน าผลท่ีได้จากการวิจยั       
ไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการท างาน และเป็นแนวทางพฒันาทอ้งถ่ินของตน 
 
2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 ชุดโครงการ การจดัการความรู้เพื่อพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพธุรกิจชุมชน 
อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคใ์นงานวจิยั ดงัน้ี 

2.1 เพื่อศึกษาความตอ้งการชุมชน เก่ียวกบัการพฒันาผลิตภณัฑ์และศกัยภาพชุมชนของ
กลุ่มธุรกิจชุมชนในอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 

2.2 เพื่อศึกษารูปแบบผลิตภณัฑ์ในดา้นแนวความคิด กลวิธีการออกแบบ ขั้นตอนการผลิต 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทัศนคติ สภาพแวดล้อม ต้นทุนทางธรรมชาติ ท่ีส่งผลกระทบต่อรูปแบบ
ผลิตภณัฑข์องกลุ่มธุรกิจชุมชนในอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 

2.3 การจดัการความรู้ดา้นการออกแบบพฒันาสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์ชุมชน โดยผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการออกแบบของกลุ่มธุรกิจชุมชนในอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 

2.4 การจดัการความรู้เพื่อการวิเคราะห์ศกัยภาพในดา้นการจดัการ การตลาด การผลิต และ
การด าเนินงานดา้นธุรกิจชุมชนของกลุ่มธุรกิจชุมชนในอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 

2.5 การจดัการความรู้ โดยการก าหนดจุดเน้นท่ียึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เพื่อพฒันาชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนให้ย ัง่ยืนของกลุ่มธุรกิจชุมชน     
ในอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

3. ขอบเขตของโครงการวจิัย 
3.1 ขอบเขตด้านพืน้ที่ 
 ขอบเขตพื้นท่ีการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ต าบลเชิงดอย ต าบลตลาดขวญั ต าบลตลาดใหญ่ 

ต าบลส าราญราษฎร์ ต าบลป่าป้อง ต าบลสง่าบา้น ต าบลเทพเสด็จ ต าบลแม่คือ และต าบลสันปูเลย     
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ต าบลป่าเม่ียง ต าบลแม่ฮอ้ยเงิน ต าบลแม่โป่ง ต าบลสันปูเลย และต าบลลวงใต ้ อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

3.2 ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจชุมชนงานหัตถกรรมทอ้งถ่ิน   

ในโครงการ “ผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ิน” ของอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
3.3 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 เน้ือหาท่ีน ามาใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้เก่ียวกบั    

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

4. ขั้นตอน และวธิีการศึกษา 
การด าเนินงานวิจยัคร้ังน้ีใช้ระเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ ร่วมกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการ

แบบมีส่วนร่วม ในพื้นท่ีชุมชนอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ มีขั้นตอนท่ีส าคญัดงัน้ี 
4.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 การสร้างความเขา้ใจในการท างานวิจยัท่ีตอ้งการให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนันบัเป็นการ
วิจยัแบบให้ชุมชนมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ผูใ้หญ่บา้น ผูน้ าชุมชน ผูน้ า
ธรรมชาติ ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ท่ีชาวบา้นใหค้วามยอมรับนบัถือ ชาวบา้นผูป้ระกอบการ 

4.1.1 การศึกษาบริบทชุมชน ไดแ้ก่ ดา้นสภาพพื้นท่ี ประวติัศาสตร์ สังคม วฒันธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพทางเศรษฐกิจ ภูมิปัญญาชาวบา้นและสภาพปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน 

4.1.2 ศึกษาบริบทเก่ียวกบัวิถีชีวิต การท ามาหากิน ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และการอพยพ
ยา้ยถ่ินขอ้มูลเก่ียวกบัครัวเรือน ภาระหน้ีสิน รายรับ รายจ่าย และศึกษาความตอ้งการปัญหาโดยอาศยั                   
การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อน ามาวเิคราะห์และหาทางแกไ้ข 

4.1.3 ท างานร่วมกบัชุมชน ภาคี กลุ่มพฒันาอาชีพ วิสาหกิจชุมชน โดยการศึกษาดู
งาน ฝึกอบรม และการพฒันาผลิตภณัฑ์ 

4.1.4 การท่ีกลุ่มเป้าหมายเร่ิมตระหนกั และเขา้ใจถึงปัญหา ซ่ึงคน้พบดว้ยการร่วมคิด             
ร่วมวเิคราะห์ ร่วมวสิัยทศัน์ และยทุธศาสตร์ 

4.2  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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4.2.1 ศึกษาเอกสาร หรือรายงานการวจิยั 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 และจด
บนัทึกส่ิงต่าง ๆ เช่น จ านวนของบา้น วสัดุท่ีใชใ้นการสร้างบา้น การสังเกตดว้ยการเขา้ไปร่วม
กิจกรรมกบัชาวบา้นในการประกอบอาชีพ 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 
 

5. ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจิัย 
ชุดโครงการ การจดัการความรู้เพื่อพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพธุรกิจชุมชน 

อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนอ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 46 กลุ่ม ใน 14 ต าบล โดยมีประโยชนท่ี์จะไดรั้บจากการวจิยั คือ 

5.1 ทราบความตอ้งการพฒันาผลิตภณัฑ์และศกัยภาพกลุ่มธุรกิจชุมชน อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

5.2 ทราบรูปแบบผลิตภณัฑ์ แนวความคิด กลวิธีการออกแบบ ขั้นตอนการผลิต ภูมิปัญญา
ชาวบา้น ทศันคติ สภาพแวดลอ้ม และตน้ทุนทางธรรมชาติ ท่ีส่งผลกระทบต่อรูปแบบผลิตภณัฑ ์       
ของกลุ่มธุรกิจชุมชนในอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
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5.3 กลุ่มธุรกิจ และชุมชน อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ มีชุดความรู้ดา้นการออกแบบ
และการพฒันาผลิตภณัฑ ์

5.4 กลุ่มธุรกิจชุมชนบริหารจดัการธุรกิจของตน ดา้นการจดัการ การตลาด การผลิต และ
การด าเนินงานดา้นธุรกิจไดเ้ป็นอยา่งดี 

5.5 การด ารงชีวติและเศรษฐกิจของชุมชน อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ มีการพฒันา
อยา่งย ัง่ยนืจากการประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
 

6. ระยะเวลาในการท าวจิัย 
ระยะเวลาท่ีใชท้  าการวจิยั รวมทั้งหมด 12 เดือน (ปี 2551-2552)  

 

7. นิยามศัพท์ 
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง หมายถึง ปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชน

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

การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีมีอยู ่ซ่ึงกระจดักระจายอยูใ่นตวับุคคล
หรือเอกสารมาพฒันาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเขา้ถึงความรู้และพฒันาตนเอง
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 ของกลุ่มธุรกิจชุมชนอ 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) 




