
 

 

บทที ่1 
บทน ำ 

 
 การวิเคราะห์การออกแบบผลิตภัณฑ์ และศกัยภาพของธุรกิจชุมชน ตามโครงการ 
“หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์” อ  า เภอหางดง จังหวัดเ ชียงใหม่  กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ ์                 
เดินเส้นลวดลาย   ในชุมชน หมู่ 5  ต าบลบา้นแหวนหมู่ 8  ต าบลบา้นแหวน หมู่ 11 ต าบลบา้นแหวน           
และหมู่ 2  ต าบลขุนคง  อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่โดยผูว้ิจยัมีความมุ่งหวงัในการทราบถึง
ศกัยภาพด้านการผลิต การตลาด การเงิน  การจดัการ ฯลฯ ของผูป้ระกอบการในอ าเภอหางดง       
อีกทั้งตอ้งการท่ีจะพฒันาศกัยภาพ  ในดา้นการออกแบบผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการเป็นส าคญั 
 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

 จากการประมวลแนวคิด ความรู้ส าหรับการท างาน เพื่อเอาชนะความยากจน            
ของ พลเดช ป่ินประทีป เรียบเรียงไวก้ล่าวถึงปัญหาความจนในอดีตคือ  ธนาคารโลก (2001)         
ได้สรุปสาเหตุของความยากจนในประเทศไทยไวว้่า ประกอบด้วยเหตุปัจจยั  4 ประการ                 
คือ เหตุปัจจยัทางเศรษฐกิจ ทางโครงสร้างประชากร ทางสังคม และทางวฒันธรรม โดยมีงานศึกษา
หลายช้ินได้พยายามครอบคลุมถึงเหตุปัจจยัต่างๆ ขา้งตน้พอสรุปได้ว่า   ปัจจยัทางเศรษฐกิจ  
ประชากรท่ีตอ้งประสบกบัภาวะยากจนโดยส่วนใหญ่คือ กลุ่มประชากรท่ีขาดแคลนทรัพยสิ์น           
ท่ีจะก่อให้เกิดรายได ้ ไม่ว่าจะเป็นท่ีดิน หรือทุนต่างๆ ท่ีหมายรวม ไปถึงทุนทรัพยากรมนุษย ์               
ซ่ึงงานศึกษาส่วนใหญ่พบวา่ นอกจากจะขาดแคลนซ่ึงทรัพยสิ์นเหล่าน้ีแลว้ ยงัขาดโอกาสท่ีจะลงทุน
ในการหามาซ่ึงทรัพยสิ์นเหล่าน้ีดว้ย ซ่ึงหากเป็นเช่นน้ีหลายๆ ชัว่คน ครอบครัวนั้นจะตอ้งเผชิญกบั
ความยากจนถาวร ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุปัจจยัทางเศรษฐกิจเท่าท่ีส ารวจได ้ และมีผลต่อการ
ก่อใหเ้กิดความยากจน ไดแ้ก่  ขนาดของท่ีดินท ากิน พบวา่ ถา้ประชากรในชนบทมีท่ีดินท ากินเพิ่มข้ึน 
1% แลว้จะสามารถลดโอกาสท่ีจะตกอยู่ในภาวะยากจนไดป้ระมาณ 0.1% นอกจากน้ียงัพบว่า 
ลกัษณะการถือครองท่ีดินมีความส าคญัไม่นอ้ยดว้ย โดยถา้เป็นผูเ้ช่า (แทนท่ีจะเป็นเจา้ของท่ีดิน)           
จึงเพิ่มโอกาสของการตกอยูใ่นภาวะความยากจนถึง 30%  โอกาสไดรั้บการศึกษา พบวา่ ครัวเรือน        
ท่ีมีผูใ้หญ่ท่ีได้รับการศึกษา จนจบระดบัประถมศึกษาหรือมธัยมศึกษาตอนตน้เป็นอย่างน้อย           
ความเส่ียงของการตกอยู่ในภาวะความยากจนจะลดลงถึง 66 – 74% เม่ือเทียบกบัครัวเรือน                
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ท่ีไม่มีการศึกษาเลย และถา้ไดรั้บการศึกษาไปถึงระดบัมหาวิทยาลยัโอกาสท่ีจะถูกจดัอยูใ่นกลุ่มคน
ยากจนจะลดลงไปถึง 90% อยา่งไรก็ดีผลท่ีไดน้ี้ ค่อนขา้งท่ีจะชดัเจนกบัเขตเมืองมากกวา่เขตชนบท
ภาวะเศรษฐกิจตกต ่า จดัเป็น Shock อย่างหน่ึงท่ีท าให้เกิดภาวะชักงกักนัของการหารายได ้        
พบว่าภายหลงัการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 แลว้ ประเทศไทยยงัมีสัดส่วนประชากรท่ีจดัว่า
ยากจนเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 6.15 ในปี 2539 เป็นร้อยละ 8.58 ในปี 2542 
  สาเหตุเชิงโครงสร้างประชากร จดัเป็นสาเหตุก่อให้เกิดความยากจน ไดท้ั้งในเขตเมือง
และเขตชนบท โดยการศึกษาของธนาคารโลก (2001) พบวา่ ครอบครัวท่ีมีขนาดใหญ่จะมีโอกาส
ตกอยูใ่นภาวะความยากจนมากกวา่ครอบครัวขนาดเล็ก นอกจากน้ี ถา้ก าหนดให้ครอบครัวมีขนาด
เท่ากนัแล้ว ครอบครัวท่ีมีสัดส่วนของผูใ้หญ่มากกว่า จะเส่ียงต่อภาวะความยากจนน้อยกว่า          
ซ่ึงแน่นอนว่าการมีเด็กอยูใ่นครอบครัวเป็นจ านวนมาก จดัเป็นภาวะทางเศรษฐกิจให้กบัผูใ้หญ่ท่ี  
เป็นก าลงัแรงงานอย่างสูง และด้านปัจจยัเชิงภูมิศาสตร์ พบว่า การมีท่ีพกัอาศยัอยู่ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยจะมีความเส่ียงต่อความยากจนเพิ่มข้ึนถึง 56% ในขณะท่ี  ถา้ท่ีพกั
อาศยัตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล โอกาสท่ีจะตกเป็นคนยากจนจะลดลงอยา่งมากถึง 
80% ปัจจยัเชิงสังคม  และวฒันธรรม  เป็นปัจจยัทางสถาบนัท่ีส าคญั ไม่ยิ่งหยอ่น  ไปกวา่ปัจจยัทาง
เศรษฐศาสตร์ 
  จงัหวดัเชียงใหม่เป็นจงัหวดัท่ีมีการท างานหัตถกรรมมากท่ีสุดจงัหวดัหน่ึง  ผลิตภณัฑ ์      
ท่ีพัฒนาจนได้มาตรฐานหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ เป็นจ านวนถึง 5 70 รายการ   ส่วนใหญ่               
จะเป็นสินค้าด้านหัตถกรรม ส าหรับอ าเภอต่างๆ  ของจังหวดัเชียงใหม่ มีการพฒันาสินค้าอยู่
ตลอดเวลา เพื่อใหไ้ดต้ามเกณฑม์าตรฐานการคดัเลือกผลิตภณัฑ์ โดยอาศยัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้น
การผลิตสินคา้ ถา้เป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ  สามารถยกระดบัจนสามารถยกระดบัจนพฒันา ไปเป็น
สินคา้ หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ (One Tambon One Product, OTOP) เป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพดี
ระดบัประเทศ พฒันาสู่ตลาดโลก   เพื่อสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน 
 อ าเภอหางดงตั้งอยู่ทางทิศไตห้ากจากอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 15  กิโลเมตร           
ไปตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108  มีพื้นท่ีประมาณ 302 ตารางกิโลเมตร  สูงจาก
ระดบัน ้ าทะเลปานกลางประมาณ 310  เมตร ทางทิศเหนือและทางทิศตะวนัตกของอ าเภอมีสภาพ 
เป็นภูเขาสลบัซับซ้อน และมีป่าไมเ้บญจพรรณ และป่าเต็งรังประมาณ 2 ใน 3 ของพื้นท่ีทั้งหมด  
เป็นท่ีราบเอียงจากทิศตะวนัตกไปจรดแม่น ้ าปิงทางทิศตะวนัออก ส่วนทางตอนใต ้ ของอ าเภอ    
เป็นบริเวณราบลุ่มต ่า ส าหรับการคมนาคมในพื้นท่ี มีถนนติดต่อระหว่างต าบล หมู่บ้านต่างๆ               
ไดทุ้กต าบล หมู่บา้นบางแห่งยงัมีสภาพเป็นลูกรัง เช่น หมู่ท่ี 10ต าบลบา้นปง และหมู่ท่ี 11 ต าบล          
น ้ าแพร่  ส่วนการคมนาคมขนส่งระหว่าอ าเภอ  และจงัหวดั มีรถโดยสารประจ าทางส าหรับภายใน
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หมู่บา้น เดินทางโดยใช้บริการรถรับจา้ง อ าเภอหางดงแบ่งเขตการปกครองเป็น 11 ต าบล  108 
หมู่บา้น อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจา้ง คา้ขาย และรับราชการ 
นอกจากนั้นยงัมีการประกอบอาชีพหัตถกรรมในครัวเรือน ท่ีสามารถพฒันาธุรกิจชุมชนไดห้ลาย
อาชีพ มีการส่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ จ าหน่ายในตลาดส าคัญของอ าเภอหางดง เช่น ร้านค้าต่างๆ              
ในหมู่บา้นถวาย    อ าเภอหางดง  ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่ นอกจากนั้น     
ยงัส่งไปจ าหน่ายในแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ อีก ส าหรับธุรกิจในอ าเภอหางดงแบ่งออกหลายประเภทคือ 
ธุรกิจชุมชนผลิตโคมไฟ ธุรกิจชุมชนผลิตตุ๊กตาเคลือบ ตุ๊กตาเซรามิค ธุรกิจชุมชนปูนป้ัน แกะสลกั
ไม ้และทองสัมฤทธ์ิ ธุรกิจชุมชนไม ้ และของตกแต่ง กลุ่มผลิตภณัฑไ์มไ้ผ ่กลุ่มผลิตภณัฑ ์ผา้ฝ้ายทอ
มือ ฯลฯ  ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในอ า เภอหางดงได้มีการพัฒนาให้ไปถึงโครงการหน่ึงต าบล                 
หน่ึงผลิตภณัฑ ์แลว้หลายโครงการ 
 หลักเกณฑ์ในการคดัเลือกผลิตภัณฑ์ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2544) พิจารณา      
สองด้านได้แก่ ตวัสินคา้ กบัความเขา้แข็งหรือการบริหารจดัการของชุมชน ในด้านตวัสินคา้นั้น        
ตอ้งค านึงถึงการใชว้ตัถุดิบในการผลิต ท่ีไดม้าจากพื้นท่ีในจงัหวดันั้นๆ โดยอาศยัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ซ่ึงเป็นความรู้ทักษะท่ีได้สืบสานมาจากบรรพบุรุษ ซ่ึงการผลิตสินค้าต้องพัฒนาแบบสินค้า                
ว่ามีความแตกต่างจากสินคา้ดั้ งเดิมหรือไม่  มีคุณภาพสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากน้อย
เพียงใด  ส่วนท่ีเป็นสินคา้ตอ้งได้ค  ารับรองจากคณะกรรมการอาการและยา สินคา้ทัว่ไป  ตอ้งมี
เอกสารท่ีชดัเจน ในขบวนการผลิตมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเพียงใด 
 ดา้นความเขม้แข็งของชุมชน การบริหารจดัการของชุมชน ปัจจยัท่ีใช้ในการผลิตตอ้ง
ค านึงถึงจ านวนสมาชิกของผูผ้ลิตทั้งหมด อายุของกลุ่มท่ีเร่ิมผลิตเพื่อจ าหน่าย หมายถึงจ านวนปี       
ท่ีเร่ิมท าธุรกิจ นอกจากนั้นยงัตอ้งค านึงถึงความต่อเน่ืองในการผลิตของแต่ละปี หากเป็นการผลิต     
ท่ีต้องพึ่ งฤดูกาล เช่นผลผลิตทางการเกษตร ต้องพิจารณาถึงการผลิต ต่อพื้นท่ีท่ีท าการผลิตผล
ทางการเกษตรของชุมชนดว้ย ส่วนการจดัการดา้นกระบวนการผลิตนั้น ตอ้งดูถึงการจดัการท่ีกลุ่ม
ผลิต ใช้ในการผลิตภณัฑ์ ว่ามีกระบวนการผลิตท่ีชัดเจนหรือไม่ มีการควบคุม  และตรวดสอบ
คุณภาพผลิตภณัฑก่์อนส่งจ าหน่ายหรือไม่ 
 การด าเนินธุรกิจหรือกิจกรรมต่างๆ การจดัการถือเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีจะท าให้
องค์การหรือธุรกิจนั้นประสบความส าเร็จ สามารถบริหารงานให้ลุล่วงไปด้วยดี โดยถ้าองค์กร         
มีการจดัการท่ีดีมีประสิทธิภาพ ก็จะท าใหธุ้รกิจองคก์รนั้นมีความเขม้แขง็  
 ในการประกอบธุรกิจหรือการท ากิจกรรมใดๆ นั้ น  การบริหารจัดการถือว่า               
เป็นส่ิงส าคญัยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นด้านบริหารงาน บริหารคน และการบริหารทรัพยากร ถ้าในองค์กร      
มีการจัดการท่ีดีมีคุณภาพ ก็จะท าให้ธุรกิจเหล่านั้นประสบความส าเร็จตามความต้องการได ้           
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จึงไดท้  าการศึกษาถึงการออกแบบผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพของธุรกิจชุมชน เพื่อเป็นการวิเคราะห์
ศกัยภาพในดา้นการออกแบบ รูปแบบผลิตภณัฑ์ ดา้นการจดัการ การตลาด  และการเงินของธุรกิจ
ชุมชนภายใตโ้ครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์”  
 
2.  วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 
 เพื่อวเิคราะห์ศกัยภาพของธุรกิจชุมชน  หมู่ 5  ต าบลบา้นแหวนหมู่ 8  ต าบลบา้นแหวน 
หมู่ 11   ต าบลบา้นแหวน  และหมู่ 2  ต าบลขุนคง  อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่ในด้านต่างๆ       
ของโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์แต่ละต าบลตามหวัขอ้ดงัน้ี 
 1.เพื่อวเิคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ิน 
 2.เพื่อวิเคราะห์ศกัยภาพดา้นการจดัการของธุรกิจชุมชน ดา้นการบริหารทรัพยากรคน  
เงิน งาน วสัดุอุปกรณ์ ใหมี้ประสิทธิภาพ 
 3.เพื่อวเิคราะห์ศกัยภาพดา้นการตลาด ในการน าสินคา้จากผูผ้ลิต ไปสู่ผูบ้ริโภค 
  
3.  ขอบเขตของโครงกำรวจัิย 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์และส ารวจการออกแบบผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ิน วิเคราะห์
ศกัยภาพดา้นการจดัการ การตลาด การผลิต และการเงินของธุรกิจชุมชน  กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ 
 3.1 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 
              พื้นท่ีในการศึกษา ไดแ้ก่ หมู่ 5  ต าบลบา้นแหวนหมู่ 8  ต าบลบา้นแหวน หมู่ 11        
ต าบลบา้นแหวน  และหมู่ 2  ต าบลขนุคง  อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
  3.2  ขอบเขตด้ำนประชำกร 
              ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจชุมชนงานหัตถกรรม
ทอ้งถ่ิน  ในโครงการ “ผลิตภณัฑชุ์มชน และทอ้งถ่ิน” 
 3.2.1 กลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 คุณอินศร    ทิพสุทา 
 3.2.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 คุณอารี    กาวลิะ 
 3.2.3 กลุ่มตวัอยา่งท่ี 3 คุณฟองนวล    ปลูกงา 
 3.2.4 กลุ่มตวัอยา่งท่ี 4 คุณศวร    ทิพยอุ่์น 
 3.2.5 กลุ่มตวัอยา่งท่ี 5 คุณอมัพร    ยาวชิยั  
 3.2.6 กลุ่มตวัอยา่งท่ี 6 คุณอ าพร    ศรีกุนะ  
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 3.2.7 กลุ่มตวัอยา่งท่ี 7 จนัทิรา    ตัน๋ปาลี 
 3.2.8 กลุ่มตวัอยา่งท่ี 8 คุณแกว้ศรี    ปลูกงา  
 3.2.9 กลุ่มตวัอยา่งท่ี 9 คุณสุพาณี    แกว้ใจ   
 3.2.10กลุ่มตวัอยา่งท่ี 10 คุณชานนท ์   นนัไชย 
 3.3   ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
                 เ น้ือหาท่ีน ามาใช้ในการศึกษา และประกอบในงานวิจัย ได้แก่ทฤษฎี                    
เศรษฐกิจพอเพียง  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ทฤษฎีการจัดการความรู้  การออกแบบผลิตภัณฑ ์                      
การออกแบบ บรรจุภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ชุมชน และทอ้งถ่ิน โครงการหน่ึงต าบล  หน่ึงผลิตภณัฑ์                 
แ ล ะ แ น ว ท า ง ก า ร คั ด ส ร ร สุ ด ย อ ดห น่ึ ง ต า บ ล  ห น่ึ ง ผ ลิ ต ภัณฑ์ ไ ท ย  ปี  พ . ศ . 2 5 4 9                              
(OTOP Product Champion) 
 
4.  ขั้นตอนและวธีิกำรศึกษำ 
 
              การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยกรณีศึกษา (Case Study) โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม               
(Based on Community) วิจยัเอกสาร (Documentary Research) โดยการวิเคราะห์เน้ือหาจากเอกสาร
บนัทึก   หรือส่ิงพิมพต่์าง ๆ การวิจยัภาคสนาม (Field Study) ถึงสภาพความเป็นจริงในสังคม                      
หรือธรรมชาติวิจยัเชิงส ารวจ  (Survey Research) เพื่อคน้หาข้อเท็จจริงท่ีปรากฏว่ามีสภาพ                
เป็นอยา่งไร วิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) เพื่อปรับเปล่ียนหรือสร้างภาพการณ์ข้ึนเพื่อ
สร้างผลผลิตท่ีไดจ้ากการเปล่ียนแปลง เป็นการวิจยัสร้างสรรค์ (Creative Research) เพื่อสร้าง            
องค์ความรู้ วิธีการ ทฤษฎี และผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ  และการวิจยัทางศิลปะประยุกต์  
(Applied Art Research) ซ่ึงเป็นการวิจยัเพื่อน าผลวิจยัไปใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการออกแบบ          
โดยมีขั้นตอนท่ีส าคญัดงัน้ี 
 
 4.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
   4.1.1 สร้างความเขา้ใจในการท างานวิจยั ท่ีตอ้งการให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั 
เป็นการวิจยัแบบให้ชุมชนมีส่วนร่วม ได้แก่สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ผูใ้หญ่บ้าน             
ผูน้ าชุมชน ผูน้ าธรรมชาติ คนเฒ่าคนแก่ท่ีชาวบา้นใหค้วามยอมรับนบัถือ ชาวบา้นผูป้ระกอบการ 
   4.1.2 ศึกษาบริบทชุมชน ดา้นสภาพพื้นท่ี ประวติัศาสตร์ สังคม วฒันธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพทางเศรษฐกิจ ภูมิปัญญาชาวบา้น และสภาพปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน 
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   4.1.3 ศึกษาบริบท เก่ียวกบัวิถีชีวิต การท ามาหากิน ปัญหาส่ิงแวดล้อม         
การอพยพ ยา้ยถ่ินขอ้มูลเก่ียวกบัครัวเรือน ภาระหน้ีสิน รายรับ รายจ่าย ศึกษาความตอ้งการ      
ปัญหา โดยอาศยัการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อน ามาวเิคราะห์ และหาทางแกไ้ข 
   4.1.4 ร่วมกบัชุมชน และภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง พฒันาอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน                
โดยการศึกษาดูงาน ฝึกอบรม และการพฒันาผลิตภณัฑ์ 
   4.1.5 เชิญวทิยากรดา้นการออกแบบ และวเิคราะห์ผลิตภณัฑ์ มาให้ความรู้เร่ือง
พฒันาผลิตภณัฑ์ จากการร่วมวิเคราะห์การออกแบบโดยเจา้ของผลิตภณัฑ์ และนกัศึกษาสาขาวิชา
ศิลปกรรมท่ีมีความรู้ด้านการออกแบบ ร่วมกันวิเคราะห์ และออกแบบ เพื่อหาแนวทางพฒันา
ผลิตภณัฑ ์ ใหเ้หมาะสม กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
   4.1.6 เชิญวิทยากรท่ีเช่ียวชาญดา้นการจดัการ การตลาด การผลิต และการเงิน              
เพื่อวเิคราะห์ศกัยภาพธุรกิจชุมชน ตามโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์
   4.1.7 กลุ่มเป้าหมายเร่ิมตระหนกั และเขา้ใจปัญหาซ่ึงคน้พบดว้ยการร่วมคิด              
ร่วมวเิคราะห์ ร่วมวสิัยทศัน์ ยทุธศาสตร์ 
 4.2 วธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
   4.2.1 ศึกษาเอกสาร รายงานการวิจยั ขอ้มูลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน               
เช่น แผนงานโครงการพฒันาต าบล ขอ้มูล จปฐ. กชช.2ค ขอ้มูลจากหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(Online/CD Network) แผนท่ี ภาพถ่ายทางอากาศ 
   4.2.2 การท าแบบส ารวจ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาบริบทชุมชน             
เช่น ประเด็นเร่ือง ประวติับุคคล เศรษฐกิจ วฒันธรรม 
   4.2.3 การสังเกตการณ์โดยตรง (Direct Observation) ดว้ยการเดินส ารวจ       
จดบนัทึกส่ิงต่าง ๆ เช่น จ านวนของบา้น วสัดุท่ีใชใ้นการสร้างบา้น การสังเกตดว้ยการเขา้ไปร่วม
กิจกรรม กบัชาวบา้น ในการประกอบอาชีพ เพื่อซกัถามขอ้มูลท่ีก าลงัท าการศึกษา 
   4.2.4 การศึกษาชุมชนจากกรณีศึกษา (Case Studees and stories) เป็นการศึกษา
ชุมชน อนัเป็นท่ีมาของเร่ืองราวเก่ียวกบับุคคล ผูน้ าชุมชน เพื่อความเขา้ใจถึงสภาพการณ์ในชุมชน      
ดีข้ึน 
   4.2.5 การท าแผนท่ีทางความคิด (Mind Map) เพื่อศึกษาปัญหา และความ
ตอ้งการ โดยการระดมความคิดเห็นของบุคคล  ร่วมกันก าหนดหัวขอ้เพื่อแสดงความคิดเห็น            
เป็นการเพิ่มมิติของความคิด แยกแยะความคิด ไดแ้ตกแขนงมากข้ึน ท าให้ทุกคนเห็นความส าคญั
ของปัญหา 
   4.2.6 กระบวนการจดัเวที เพื่อแลกเปล่ียนการเรียนรู้ร่วมกนัของคนในชุมชน 



 7 

   4.2.7 ศึกษาดูงานในการประกอบอาชีพหัตถกรรม  การอบรมปฏิบัติการ                 
จากแหล่งประกอบการ และชุมชนท่ีประสบความส าเร็จ ดา้นการจดัการธุรกิจการขาย ขั้นตอน       
การออกแบบ การผลิต และจ าหน่าย 
   4.2.8  น าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาดูงาน  การอบรมเพื่อหาแนวทางพฒันา
สินคา้ใหไ้ดม้าตรฐานในโอกาสต่อไป 
                                       4.2.9 จดัท ารายงาน สรุปบทเรียน และองคค์วามรู้ 
 
5.  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 
             ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ เช่น เผยแพร่ในวารสาร การจดสิทธิบตัร ฯลฯ  และหน่วยงาน         
ท่ีสามารถน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ 
              5.1 แกไ้ขปัญหาในการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีท าการวิจยัดว้ยการติดต่อ ประสานงาน
เป็นระยะ โดยก าหนดกรอบ ระยะเวลาในการท าวิจยัอย่างเป็นระบบ  ถา้มีปัญหาเกิดข้ึนตอ้งมีการ
ประชุม ระดมความคิดเพื่อแกปั้ญหาต่างๆ กาสาเหตุ วเิคราะห์ สรุปผล 
              5.2  การวจิยัในคร้ังน้ีเน่ืองจากเป็นงานเพื่อใหเ้ห็นภาพรวมของผลิตภณัฑ์พื้นบา้น ในชุมชน
ต่างๆ  เห็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  และเทคโนโลยีพื้นบา้นว่าเป็นอย่างไร มีการถ่ายทอด ภูมิปัญญา             
มานานแค่ไหนจากการวเิคราะห์ เพื่อน าไปพฒันาผลิตภณัฑโ์ดยอาศยัจดัการความรู้  3 ประเด็นคือ 
                              5.2.1  แนวทางการพฒันาผลิตภณัฑ์โดยอาศยัความรู้ด้านการออกแบบ เขา้ไป
บริหารจดัการ ซ่ึงสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ ของต าบลต่างๆ ในอ าเภอ
หางดง ในชุมชนอ่ืน จงัหวดัอ่ืนๆได ้
    5.2.2  การวิเคราะห์ศกัยภาพธุรกิจชุมชน สามารถน าหลกัในการบริหารจดัการ 
ในดา้นการตลาด การจดัการ การเงิน ตน้ทุนการผลิต ไปใชใ้นแหล่งชุมชนอ่ืนๆได ้
    5.2.3  สามารถท าวจิยัต่อยอดในอ าเภอหางดง  และอ าเภอใกลเ้คียงอ่ืนๆ 
              5.3  บริการความรู้แก่ประชาชนเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีได้จากการพัฒนา               
เปิดอบรมใหป้ระชาชนท่ีสนใจ จดันิทรรศการ  และจดัท าคู่มือวารสารประสานกบัหน่วยงานภาครัฐ  
เอกชน ผู ้เ ช่ียวชาญด้านการออกแบบ ผู ้เ ช่ียวชาญด้านธุรกิจ รวบรวมในเอกสาร ฐานข้อมูล                 
เพื่อถ่ายทอดใหแ้ก่ประชาชนทุกระดบัได ้
              5.4  บริการความรู้แก่ภาคธุรกิจ ผูป้ระกอบการสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการจดัความรู้
ในด้านต่างๆ  เพื่อใช้ในการบริหารจดัการชุมชน โดยการถ่ายทอดผลิตภณัฑ์ของจริงท่ีน าไปจดั
จ าหน่าย  จดัแสดง  การถ่ายทอดในคู่มือ  เอกสาร และฐานขอ้มูล 
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              5.5  น าไปผลิตเชิงพาณิชย์  สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ได้จากการศึกษา อบรม             
เพื่อพฒันาสินคา้ให้ทุ่นค่าใช้จ่าย  ทุ่นเวลา  ประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ  ผลิตสินคา้ได้จ  านวน            
มากยิง่ข้ึน 
              5.6  ในการท าวิจัยคร้ังน้ี เป็นการพฒันากระบวนการจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ ์            
ไดน้วตักรรมใหม่  เพิ่มจ านวนการผลิต การจ าหน่าย และการแข่งขนัดา้นการตลาด 
              5.7  ในการท าวิจัยในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ในด้านเพิ่ม
ศกัยภาพการจดัการในธุรกิจชุมชนให้สามารถพฒันาธุรกิจอย่างมีคุณภาพ สามารถพฒันาสินค้า       
สู่โครงการ หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  สามารถบริหารทรัพยากรต้นทุนทางธรรมชาติ                          
และส่ิงแวดลอ้มตลอดจนท าธุรกิจของตนสู่สากล เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง และพลวตัโลก 
              5.8  ระบุกลุ่มเป้าหมายท่ีจะได้รับประโยชน์ และผลกระทบจากผลงานวิจัยท่ีคาดว่า              
จะเกิดข้ึนรวมทั้งสนองตอบประเด็นยุทธศาสตร์ใดในยุทธศาสตร์ของแผนบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  2548-2551 ทั้งสามดา้นคือ 
   5.8.1   การจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 
  (1)  บริบทและศกัยภาพของชุมชน เก่ียวกบัการท าหัตถกรรมทอ้งถ่ิน              
และการพฒันาผลิตภณัฑ์ของธุรกิจชุมชนใน 2  ต าบล  4 หมู่บา้น ได้แก่ หมู่ 5  ต าบลบา้นแหวน                
หมู่  8  ต าบลบ้านแหวน หมู่  11  ต าบลบ้านแหวน  และหมู่  2  ต าบลขุนคง  อ าเภอหางดง              
จงัหวดัเชียงใหม่ 
  ( 2 )   ปัญหาความต้องการในการพัฒนาผ ลิตภัณฑ์ภู มิ ปัญญา
ชาวบา้น ทศันคติ สภาพแวดลอ้ม ตน้ทุนทางธรรมชาติท่ีส่งผลกระทบต่อรูปแบบผลิตภณัฑ ์
  (3)  องค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ศกัยภาพ การจดัการตลาด การผลิต             
และการด าเนินงานดา้นธุรกิจชุมชน 
  (4)  การพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) ไดแ้ก่แนวคิดในการพฒันา           
ขีดความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรม 
  (5)  นกัศึกษา (ผูช่้วยวจิยั) ไดเ้รียนรู้ร่วมกบัชุมชนในการพฒันา 
 5.8.2   การพฒันา ประกอบดว้ย 
  ( 1 )   ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ ชุมชน  ภ า ย ในหมู่  5  ต าบลบ้านแหวนหมู่  8                      
ต าบลบา้นแหวน หมู่ 11  ต าบลบา้นแหวน  และหมู่ 2  ต าบลขุนคง  อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่  
เกิดการเรียนรู้ด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์ชุมชน ด้านรูปแบบแนวความคิด กลวิธีการออกแบบ  
ขั้นตอนการผลิต นวตักรรมใหม่ 
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                                            ( 2 )   ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ ชุมชนภาย ในหมู่  5   ต าบลบ้ านแหวนหมู่  8                      
ต าบลบา้นแหวน หมู่ 11  ต าบลบา้นแหวน  และหมู่ 2  ต าบลขุนคง  อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่        
เกิดการเรียนรู้ดา้นการจดัการ การผลิต การตลาด การบญัชี  การด าเนินงาน  ดา้นธุรกิจชุมชน 
  (3)  จากการใช้เคร่ืองมือประชาสังคม  ท าให้ชุมชนมีการรวมกลุ่ม             
มีการสร้างเครือข่ายในตวัเอง ก็คือ อ านาจในการต่อรอง 
   (4)  เกิดการเรียนรู้การพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจ และสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้ง
มารวมตวัด าเนินกิจการในพื้นท่ีใกลเ้คียงกนั (Geographical Proximity) มีความร่วมมือ เก้ือหนุน 
เช่ือมโยง และเสริมกิจการกนั และกนัอยา่งครบวงจร (Commonality & Complementarily)  
  (5)  กลุ่มธุรกิจชุมชนเขา้ใจ เร่ืองการจดสิทธิบตัรวา่มีประโยชน์ต่อการ
ท าผลิตภณัฑป้์องกนัการลอกเลียนแบบ หรือน าไปใชใ้นทางท่ีไม่ถูกตอ้ง 
 5.8.3   หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนสามารถน าการ
จดัการเรียนรู้ท่ีไดจ้ากการวจิยัไปใชป้ระโยชน์คือ 
  (1)  พฒันากรชุมชนระดบัอ าเภอ สามารถน าผลจากการเรียนรู้ท่ีไดจ้าก
การวจิยัไปเป็นขอ้มูลในการต่อยอดดา้นธุรกิจชุมชน เก่ียวกบัการพฒันาส่งเสริมศกัยภาพในทุกดา้น         
ของผูป้ระกอบการ 
  (2)  ได้ขอ้มูลเช่ือมโยงกบัจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการแกไ้ขปัญหา           
ความยากจนของชุมชน ปัจจุบนัก าลงัด าเนินการเร่ืองการขยายหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงทัว่ประเทศ 
  (3)  ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ น าองคค์วามรู้            
ท่ีไดจ้ากการวจิยัไปใชใ้นการจดัการเพื่อส่งเสริมธุรกิจชุมชน 
  (4)    กระทรวงอุตสาหกรรมน าผลการวจิยัท่ีไดด้ าเนินการ 
  (5)    มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ ได้ผลงานวิจยัไปใช้ในการเรียน          
การสอน การจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
  ( 6 )   ก ารจัดการ เ รี ยน รู้โดยนัก ศึกษาได้ท า ง านวิ จัย ใน ชุมชน                        
เป็นประสบการณ์ตรงท่ีสามารถน าองความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันาการเรียน การท างาน และพฒันาหมู่บา้น 
  (7)  แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยกลุ่มเป้าหมาย  
ผลการวจิยั  ท่ีไดส้ามารถเผยแพร่ในส่ือต่างๆ ไดแ้ก่ หนงัสือ วารสาร ส่ืออิเลคทรอนิคส์ การประชุม
ทางวชิาการ การแสดงนิทรรศการวชิาการ การฝึกอบรมใหก้บัชุมชนต่างๆ หรือผูส้นใจทัว่ไป 
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6.  ระยะเวลำในกำรท ำวจัิย 
 
 ระยะเวลาท่ีใชท้  าการวิจยั รวมทั้งหมด 12 เดือน (ปี 2550)  
 
7.  นิยำมศัพท์ 
 
 ธุรกิจชุมชน คือ การรวมกนัของประชาชนในทอ้งถ่ินเพื่อร่วมกนั ประกอบธุรกิจ          
ท่ีสามารถสร้างรายไดเ้พิ่มให้แก่ประชาชนในชุมชน หรือการสร้าง ศกัยภาพท่ีมีอยู่ภายในชุมชน     
ใหเ้กิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยการจดัตั้งร้านคา้ชุมชน 
 โครงกำรหน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ หรือเรียกสั้นๆว่า โอทอป (OTOP) เป็นโครงการ       
ท่ีส่งเสริมใหช้าวบา้นในแต่ละต าบลสร้างอาชีพในการผลิตสินคา้ เพื่อออกจ าหน่าย  โดยสร้างสินคา้
ท่ีเป็นสินค้าประจ าต าบลนั้นๆในห้วงเวลาท่ีประเทศชาติ ก าลังเผชิญปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ        
และประชาชน ทุก ระดบั ประสบปัญหาต่าง ๆปัญหาหน่ึงท่ีประชาชนระดบัรากหญา้ ซ่ึงเป็นคนกลุ่ม
ใหญ่ของประเทศถูก รุมเร้าคือปัญหาความยากจน รัฐบาลจึงไดป้ระกาศสงครามกบัความยากจน  
โดยไดแ้ถลงนโยบายต่อรัฐสภาวา่ จะจดัใหมี้โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ เพื่อให้แต่ละชุมชน
ได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการพฒันาสินค้าโดยรัฐพร้อมท่ีจะเข้า ช่วยเหลือในด้านต่างๆ
 เดินเส้นลวดลำย คือการเดินเส้นลวดลายด้วยการใช้เส้น ”มุก” ได้แก่ส่วนผสม          
ของปูนขาว ชนั สีน ้ามนั ปิดลงบนวสัดุท่ีตอ้งการ 
 กลุ่มผลิตภัณฑ์เดินเส้นลวดลำย  คือกลุ่มผูป้ระกอบการในการท าเดินเส้นลวดลาย           
บนภาชนะ  ท่ีท าการศึกษาภายในเขตอ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่  




