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ส ำนกังำนคณะกรรมกำรวจิยัแห่งชำติ                                       แบบ ว-1สค 
  

แบบสรุปสาระส าคญัข้อเสนอการวจิัย 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามมติคณะรัฐมนตรี 

----------------------------------- 
ช่ือข้อเสนอการวจัิย (ภาษาไทย)  กำรจดักำรควำมรู้ทำงกำรตลำด เพื่อพฒันำวสิำหกิจชุมชนในกำรผลิต 
 ผลิตภณัฑ์จำกถัว่ลิสง ถัว่เหลือง และน ้ ำมนังำของกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร
 บำ้นปำงหมูและบำ้นสบสอย ต ำบลปำงหมู อ ำเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
                        (ภาษาองักฤษ)  The Knowledge Management of Marketing to Develop Community  
 Enterprises of Peanuts Products, Soilbean Products and Sesame Oil at 
 Pangmoo and Sobsoi Village, Amphur Muang,  Maehongson Province. 

ส่วน ก   :   ลกัษณะข้อเสนอการวจิัย 
                / แผนงำนวิจยั/ชุดโครงกำรวจิยั   โครงกำรวจิยั   

               ใหม่                

               ต่อเน่ืองระยะเวลำ….ปี ปีน้ีเป็นปีท่ี….. รหสัขอ้เสนอกำรวจิยั…...…..…… 

ส่วน ข  :  องค์ประกอบในการจัดท าข้อเสนอการวิจัย (โดยย่อ) 

1. ช่ือหัวหน้าข้อเสนอการวจิัย หน่วยงาน และสถานทีอ่ยู่ทีต่ิดต่อได้สะดวก 
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2. ความส าคญัและทีม่าของปัญหาทีท่ าการวจิัย 
 กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรบ้ำนปำงหมู หมู่ 9 ต ำบลปำงหมู อ ำเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอนได้
รวมกลุ่มกันท ำกำรผลิตผลิตภัณฑ์จำกถั่วลิสง ถั่วเหลืองและน ้ ำมนังำ ได้แก่ ถั่วลิสงทอด ถั่วเหลืองคั่ว          
ถัว่เหลืองแผ่น (ถัว่เน่ำแค่บ) และน ้ ำมนังำ และจดัจ ำหน่ำยในตลำดชุมชนและตลำดในตวัเมืองเพื่อเป็นของ
ฝำกหรือของท่ีระลึกส ำหรับนักท่องเท่ียว แต่กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรตลำด กำรผลิต กำรเลือกวตัถุดิบ          
กำรบริหำรจดักำร และกำรบญัชี ยงัคงตอ้งพึ่งพิงควำมรู้จำกหน่วยงำนภำยนอก อำทิ  ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอ 
ซ่ึงยงัขำดแคลนผูเ้ช่ียวชำญในสำขำต่ำง ๆ ในกำรท่ีจะให้กำรช่วยเหลือ หรือในบำงคร้ังก็จะใชก้ำรด ำเนินงำน
ในลักษณะของกำรลองผิดลองถูก ซ่ึงส่งผลท ำให้กำรท ำธุรกิจของชุมชน ส่วนใหญ่ตอ้งพึ่ งพึง แต่ตลำด
นกัท่องเท่ียวของจงัหวดั ประกอบกบับริษทัเอกชนขนำดใหญ่จำกส่วนกลำง ก็เร่ิมเขำ้มำแข่งขนัในกำรผลิต
สินคำ้ลกัษณะเดียวกนั แต่มีกำรท ำกำรตลำดท่ีดีกวำ่ มีเทคโนโลยใีนกำรผลิตท่ีสูงกวำ่มำใชใ้นกำรด ำเนินงำน  
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 อย่ำงไรก็ตำม หำกมีกำรพฒันำด้ำนกำรบริหำรกำรตลำดและกำรผลิตท่ีดีแล้ว ผลิตภณัฑ์จำก     
ถั่วลิสง ถั่วเหลืองและน ้ ำมนังำในพื้นท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ยงัมีโอกำสในกำรเติบโตท่ีดีได้ เน่ืองจำกมี    
ควำมไดเ้ปรียบในเร่ืองของตน้ทุนกำรผลิต ดำ้นกำรขนส่ง ตลอดจนใกลแ้หล่งวตัถุดิบ คือ แหล่งผลิตถัว่ลิสง       
ถัว่เหลืองและงำในพื้นท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ฉะนั้น หำกกลุ่มฯ สำมำรถรวมกลุ่มกนัเป็นเครือข่ำยวิสำหกิจ 
ชุมชน สำมำรถน ำสินคำ้ท่ีเกิดจำกวิสำหกิจชุมชนในเครือข่ำยมำแลกเปล่ียนในเชิงกำรคำ้ จนเกิดเป็นระบบ
เครือข่ำยกำรคำ้ระหวำ่งวิสำหกิจชุมชนต่ำง ๆ แลว้ ก็จะส่งผลท ำให้วิสำหกิจชุมชนของกลุ่มสำมำรถขยำยตวั
ได้เป็นอย่ำงดี  เช่น ผลิตผลิตภณัฑ์จำกถั่วลิสง ถั่วเหลืองและน ้ ำมนังำ ของวิสำหกิจชุมชนบ้ำนปำงหมู 
สำมำรถส่งไปจ ำหน่ำยยงัวิสำหกิจชุมชนอ่ืน ๆ เช่น กลุ่มวิสำหกิจชุมชนเมืองสำมหมอก หรือสำมำรถขยำย
ตลำดไปยงัจงัหวดัใกลเ้คียง นอกจำกน้ีแลว้ วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบำ้นปำงหมู ยงัสำมำรถซ้ือวตัถุดิบ  
ถัว่เหลืองและถัว่ลิสง จำกวสิำหกิจชุมชนกลุ่มผลิตถัว่เหลืองคริสตจกัรแม่ปิงไดใ้นรำคำท่ีต ่ำดว้ย  เป็นตน้  

 ปัจจุบนั ปัญหำของวิสำหกิจชุมชนท่ีส ำคญั ก็คือ กำรขำดควำมรู้ทำงด้ำนกำรตลำด  กำรผลิต  
กำรบริหำรจดักำร และกำรพฒันำผลิตภณัฑ ์อำทิ ผลิตภณัฑ์ยงัไม่มีแบรนด์หรือตรำสินคำ้ ซ่ึงในกำรตลำดถือ
ว่ำกำรสร้ำงแบรนด์เป็นส่ิงท่ีจ  ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรแข่งขนัในปัจจุบนั หรือไม่ไดร้ะบุวนัเดือนปีท่ีหมดอำย ุ
ไม่ไดบ้อกถึงส่วนผสมของผลิตภณัฑ์ กำรบรรจุภณัฑ์ท่ียงัอำศยัวสัดุอุปกรณ์ท่ีหำไดภ้ำยจำกภำยในทอ้งถ่ิน 
หรือกำรด ำเนินกำรผลิตท่ีไม่ถูกสุขลกัษณะในกำรผลิตเป็นตน้ อย่ำงไรก็ดี หำกน ำเอำแนวคิดในกำรพฒันำ
เศรษฐกิจแบบพอเพียงและวสิำหกิจชุมชน ท่ีก ำลงัไดรั้บควำมสนใจและไดรั้บกำรส่งเสริมจำกรัฐบำลปัจจุบนั 
ผนวกเขำ้กบักำรน ำควำมรู้จำกวิทยำกำรสมยัใหม่ทั้งทำงดำ้นกำรตลำด เศรษฐศำสตร์ กำรผลิต กำรเกษตร 
กำรบริหำรจดักำร กำรเงิน  กำรบญัชี  และกำรคดัเลือกวตัถุดิบท่ีจะใชใ้นกำรผลิต มำประยกุตใ์ชก้บัภูมิปัญญำ
ทอ้งถ่ินในชุมชนแลว้ ก็จะสำมำรถท ำใหเ้กิดกำรพฒันำวสิำหกิจอยำ่งย ัง่ยืน ท ำให้ชุมชนสำมำรถพึ่งพำตนเอง
และใชท้รัพยำกรภำยในชุมชนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดตำมแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียงต่อไป 

 ผูว้ิจยัจึงได้แนวคิดในกำรศึกษำว่ำ หำกน ำเอำภูมิปัญญำและควำมรู้ท่ีมีอยู่ในตวัปรำชญ์ของ
ชุมชนนั้น มำบูรณำกำรเขำ้กบักบัควำมรู้สำกลของทีมผูว้ิจยั อนัไดแ้ก่ ควำมรู้ดำ้นกำรตลำด เศรษฐศำสตร์ 
กำรผลิต กำรเกษตร กำรคดัเลือกวตัถุดิบ กำรระดมทุนและทรัพยำกรในท้องถ่ิน กำรบริหำรจดักำรแบบ
สหกรณ์ และระบบกำรจดัท ำบญัชี ตลอดจนศึกษำจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน  (Weaknesses) โอกำส 
(Opportunities) ปัญหำหรืออุปสรรค (Threats) หรือท่ีเรียกว่ำ “SWOT Analysis” ของวิสำหกิจชุมชน 
ตลอดจนศึกษำถึงตน้ทุนกำรผลิตท่ีแทจ้ริง และหำแนวทำงในกำรระดมทุนและทรัพยำกรในชุมชน ศึกษำ
ขนำดของกำรลงทุนท่ีเหมำะสมและสอดคลอ้งกบัตลำดของชุมชน โดยเนน้เป้ำหมำยกำรบริหำรจดักำรตำม
หลักกำรสหกรณ์และกำรพฒันำตลำดวิสำหกิจชุมชน ตลอดจน กำรเรียนรู้วิธีปฏิบติัตำมพระรำชด ำรัส
เศรษฐกิจพอเพียงแลว้ ก็จะสำมำรถพฒันำเป็นฐำนควำมรู้กลบัคืนสู่ทอ้งถ่ิน จนก่อให้เกิดกำรสืบทอดและ
พฒันำเครือข่ำยควำมรู้แบบยัง่ยนืต่อไป 
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3. วตัถุประสงค์หลกั 

 3.1 เพื่อศึกษำสภำพและศกัยภำพในกำรด ำเนินกำรดำ้นกำรตลำดของผลิตผลิตภณัฑ์จำกถัว่ลิสง 
ถัว่เหลือง และน ้ำมนังำในปัจจุบนัและในอนำคต เพื่อก่อใหเ้กิดกำรพึ่งพำตนเองไดข้องกลุ่มแม่บำ้นเกษตรกร
บำ้นปำงหมูและบำ้นสบสอย ต ำบลปำงหมู อ ำเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 3.2 เพื่อพฒันำรูปแบบกำรจดักำรดำ้นกำรตลำดของวิสำหกิจชุมชนท่ีเหมำะสม และสอดคลอ้ง
กบัทรัพยำกรและขีดควำมสำมำรถของกลุ่มแม่บำ้นเกษตรกรบำ้นปำงหมูและบำ้นสบสอย ต ำบลปำงหมู 
อ ำเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตำมหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  

4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
  4.1 ด้านความรู้ จะได้องค์ควำมรู้เก่ียวกบักำรตลำด อนัน ำไปสู่รูปแบบกำรท ำกำรตลำดและ     
กลยุทธ์กำรตลำดวิสำหกิจชุมชนท่ีเหมำะสม สำมำรถแข่งขนัและสร้ำงกำรเจริญเติบโตให้กบักลุ่มผูผ้ลิตได้
ยำ่งย ัง่ยนืต่อไป  
 4.2 ด้านการพัฒนา  สำมำรถพัฒนำกำรผลิตเช่ือมโยงเข้ำสู่รูปแบบของกำรท ำกำรตลำด             
ท่ีเหมำะสมและย ัง่ยืน ทั้งน้ีเพื่อให้ชุมชนสำมำรถจ ำหน่ำยสินคำ้ไดดี้มำกข้ึน อีกทั้งยงัช่วยเตรียมควำมพร้อม
ในกำรพฒันำผลิตภณัฑจ์ำกถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและน ้ำมนังำ ใหเ้ป็นสินคำ้แปรรูปท่ีหลำกหลำยมำกข้ึนและเป็น
กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรพฒันำตลำด และกำรขยำยกลุ่มตลำดจำกชุมชนไปยงัตลำดกลุ่มอ่ืน ๆ ต่อไป    
 4.3 ด้านผลผลติ ไดรู้ปแบบกำรพฒันำตลำดวสิำหกิจชุมชน  เพื่อกำรพึ่งพำตนเองแบบยัง่ยนืตำม
ใชแ้นวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และสำมำรถน ำไปเผยแพร่และสร้ำงเครือข่ำยวสิำหกิจชุมชน ตลอดจนมี
เอกสำรและบทเรียนท่ีเป็นผลผลิตของโครงกำร  

5. แนวทางการด าเนินการวจิัย 
 กำรด ำเนินกำรวิจยัในคร้ังน้ี เป็นงำนวิจยัเชิงคุณภำพผนวกกบัเชิงปริมำณ โดยจะท ำกำรเก็บ
ขอ้มูลโดยเร่ิมจำกกำรสอบถำมกลุ่มผูผ้ลิตเก่ียวกบัสภำพ    กำรด ำเนินงำนดำ้นกำรตลำด กำรผลิต กำรบริหำร 
และกำรจดักำรในปัจจุบนั เพื่อวิเครำะห์และคน้หำมปัญหำและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนกบักลุ่มในกำรด ำเนินงำน
ดำ้นวิสำหกิจชุมชน และควำมตอ้งกำรควำมช่วยเหลือของกลุ่มผูผ้ลิต จำกนั้นจึงศึกษำแนวคิดในกำรท ำ
กำรตลำดของกลุ่มผูผ้ลิต เพื่อปรับแนวควำมคิดให้สอดคล้องกบัแนวคิดกำรพฒันำเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
และยงัเป็นกำรศึกษำรูปแบบในกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรตลำดท่ีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลของผลิต
ผลิตภณัฑ์จำกถัว่ลิสงถัว่เหลือง และน ้ ำมนังำ ท่ีชุมชนด ำเนินอยูใ่นปัจจุบนัและก ำลงัจะด ำเนินกำรต่อไปใน
อนำคต โดยจดัเวทีชำวบำ้นเพื่อท ำกำรแลกเปล่ียนแนวคิดและประสบกำรณ์ร่วมกนั  จำกนั้นร่วมกนัพฒันำ
รูปและหำรูปแบบ (Model) กำรตลำดและกลยุทธ์กำรตลำดแบบวิสำหกิจชุมชน ให้มีควำมเหมำะสม 
สอดคลอ้งกบัทรัพยำกรและขีดควำมสำมำรถของกลุ่มผูผ้ลิต ท่ีสำมำรถแข่งขนัและสร้ำงกำรเจริญเติบโตได้
ยำ่งย ัง่ยนื โดยมุ่งใชท้รัพยำกรภำยในทอ้งถ่ิน ภำยใต ้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อกำรพึ่ งพำตนเอง และ      
ผลจำกกำรวจิยั จะน ำไปเผยแพร่สู่เครือข่ำยวสิำหกิจชุมชนทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ เพื่อกำรน ำไปประยกุตใ์ชต่้อไป 
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6. ระยะเวลาท าการวจิัย 
 1 ตุลำคม 2551 ถึง 30 กนัยำยน 2552 
7. งบประมาณการวจิัย 
 367,000 บำท 

8. ผลส าเร็จทีไ่ด้ 
 8.1 ด้านองค์ความรู้ 
 8.1.1 จะไดบ้ริบทและศกัยภำพชุมชนในกำรบริหำรจดักำรในผลิตภณัฑ์ถัว่ลิสง ถัว่เหลือง
และน ้ำมนังำ ดำ้นกำรตลำดของกลุ่ม กำรแสดงควำมสัมพนัธ์ของงำนกำรบริหำร กำรจดักำร และกำรผลิต   
 8.1.2 จะไดส้ภำพปัญหำและควำมตอ้งกำรในกำรบริหำรจดักำรผลิตภณัฑถ์ัว่ลิสง ถัว่เหลือง
และน ้ำมนังำของกลุ่มผูผ้ลิต 
 8.1.3 จะไดก้ำรพฒันำกระบวนกำรในกำรบริหำรจดักำรดำ้นกำรตลำด และกำรด ำเนินงำน
ของกลุ่มผูผ้ลิตท่ีเหมำะสมกบัพื้นท่ี 
 8.1.4 นกัวจิยัละผูช่้วยนกัวจิยั ไดเ้รียนรู้ร่วมกบักลุ่มผูผ้ลิต ในกำรใชค้วำมรู้ทำงวิชำกำรของ
ตนมำประยกุตใ์ชก้บัสถำนกำรณ์ในชุมชนไดอ้กยำ่งใกลชิ้ด   
 8.2 ด้านการพฒันา 
 8.2.1 วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์จำกถั่วลิสง ถัว่เหลืองและน ้ ำมนังำได้รับกำร
พฒันำดำ้นแนวคิดกำรตลำดสมยัใหม่ เพื่อน ำไปใชเ้ป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรผลิตและกำรตลำด
ของชุมชน และชุมชนอ่ืน ๆ    
 8.2.2 เกิดกำรรวมกลุ่มทำงกำรตลำดและกำรผลิต เพื่อเป็นเครือข่ำยชุมชนท่ีเขม้แขง็ 
 8.2.3 เกิดกำรรวมกลุ่มเพื่อเป็นเครือข่ำยท่ีเขม้แขง็ 
 8.2.4 เกิดควำมย ัง่ยนืและเจริญเติบโตในกำรประกอบอำชีพ หรือกำรท ำธุรกิจชุมชน 
 8.3 หน่วยงานต่าง ๆ 
 8.3.1 กลุ่มงำนพัฒนำในพื้นท่ี สำมำรถน ำผลกำรวิจัย และรูปแบบกำรวิจัยคร้ังน้ีไป
ประยกุตใ์ชใ้นกำรพฒันำผลิตผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ หรือในพื้นท่ีส่วนอ่ืน ๆ ต่อไป 
 8.3.2 พฒันำกรชุมชนระดบัอ ำเภอ สำมำรถน ำผลกำรวิจยัและแนวทำงกำรวิจยัแบบมีส่วน
ร่วมไปใชส่้งเสริม สนบัสนุนกลุ่มอำชีพในชุมชนนอกเหนือจำกผลิตภณัฑก์ลุ่มน้ีได ้
 8.3.3 น ำเอำองคค์วำมรู้ดำ้นกำรบริหำรจดักำรท่ีดีของกลุ่มผูผ้ลิตท่ีไดจ้ำกกำรวิจยัสู่กำรเรียน
กำรสอนใหแ้ก่นกัศึกษำ ทั้งยงัเป็นแนวทำงในกำรพฒันำหลกัสูตรเพื่อพฒันำทอ้งถ่ินต่อไป 
 8.3.4 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสำมำรถเขำ้ร่วมพฒันำอำชีพของกลุ่มวิสำหกิจชุมชนได ้
ดว้ยจดัสร้ำงสำธำรณูปโภคใหก้บัชุมชน เช่น สร้ำงโรงผลิตผลิตภณัฑจ์ำกถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและน ้ ำมนังำ ท่ีได้
มำตรฐำน จดัหำเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์กำรผลิตท่ีจ ำเป็น ซ่ึงเป็นกำรส่งเสริมอำชีพของชำวบำ้นในพื้นของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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ภาคผนวก ข. 
โครงการที่ได้รับอนุมัติ 
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 เร่ือง “การศึกษาศักยภาพทางการตลาดของวสิาหกจิชุมชนด้วยการวเิคราะห์ SWOT   

ในผลติภัณฑ์จากถั่วลสิง ถั่วเหลอืง และน า้มันงา”   
วนัอาทติย์ที ่28 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เวลา 08.00 น. - 17.00 น. 

ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

--------------------------------------------------------------------- 
 

หลกัการและเหตุผล 

 จากการเกิดเสรีทางการคา้ของประเทศไทยท่ีผ่านมา ไดส่้งผลให้การแข่งขนัในปัจจุบนัเป็นแบบ 
ไร้พรมแดนมากข้ึน ท าใหว้สิาหกิจชุมชนตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบักลไกการแข่งขนัอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้วิสาหกิจ
ชุมชนใดมีศกัยภาพในการแข่งขนัท่ีดีกวา่ ยอ่มน าพาใหธุ้รกิจมีการพฒันาและเจริญเติบโตท่ีดีได ้โครงการอบรม
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เร่ือง “การศึกษาศกัยภาพทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนด้วยการวิเคราะห์ 
SWOT ในผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง ถัว่เหลือง และน ้ ามนังา” จดัข้ึนโดยมีเป้าหมายหลกัเพื่อศึกษาศกัยภาพ บริบท 
และสภาพปัญหาในการท าการตลาดวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมูและบา้นสบสอย 
ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ผ่านเคร่ืองมือการวิเคราะห์ SWOT ทั้งน้ีเพื่อใช้เป็นขอ้มูลและ
แนวทางในการจดัการความรู้ทางการตลาด การพฒันากลยุทธ์และขีดความสามารถในการแข่งขนัในผลิตภณัฑ์
จากถัว่ลิสง ถัว่เหลือง และน ้ามนังาของกลุ่มต่อไป 

วตัถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพื่อศึกษาศกัยภาพ บริบท และสภาพปัญหาในการท าการตลาดวิสาหกิจชุมชนของกลุ่ม
แม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมูและบา้นสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 2. เพื่อพฒันากลยุทธ์และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัในผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง      
ถัว่เหลือง และน ้ ามนังาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมูและบ้านสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. นดัประชุมผูน้ ากลุ่มเพื่อก าหนดวนัในการท ากิจกรรมตามโครงการ 
 2. จดัท าโครงการเพื่อขออนุมติั 
 3. ประสานงานกบัวทิยากรและชุมชนเพื่อเตรียมการเขา้รับการอบรม 
 4. ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ 
 5. ประเมินผลการฝึกอบรม 
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กลุ่มเป้าหมายทีจ่ะเข้าร่วมฝึกอบรม 

 ผูน้ ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมูและบา้นสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ านวน 50 คน 

วธีิการฝึกอบรม 
 1. การบรรยายเพื่อสร้างความเขา้ใจในหลกัของการวิเคราะห์ SWOT จากทีมวทิยากร 
 2. การแบ่งกลุ่มปฏิบติัการร่วมกนัคน้หา SWOT ศกัยภาพ บริบท และสภาพปัญหาในการท า
การตลาดวสิาหกิจชุมชนของกลุ่มฯ โดยทีมวยิากร 
 3. การตอบปัญหาและขอ้ซกัถามโดยทีมวทิยากร  

ระยะเวลาและสถานทีใ่นการจัดอบรม 

 วนัอาทิตยท่ี์ 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ณ กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมู 
ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 
งบประมาณทีใ่ช้ในการฝึกอบรม 

 งบประมาณท่ีใชใ้นการฝึกอบรมรวมทั้งส้ิน 34,400 บาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 ที่ รายการ จ านวนเงิน (บาท)   หมายเหตุ 
1 ค่าเช่าสถานท่ีและอุปกรณ์   
 -   ค่าเช่าสถานท่ี (จา้งเหมาพร้อมตกแต่งเวทีและสถานท่ี) 3,000  
 -   ค่าเช่าเหมาอุปกรณ์ (อาทิ เคร่ืองเสียง โอเวอร์เฮด) 3,000  
2 ค่าอาหาร   
 -   ค่าอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง 2 ม้ือ 50 คน ๆ 200 บาท  10,000  

3 ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ 3 ชุด 3,000  
4 ค่าวสัดุในการฝึกอบรมและหมึกพิมพ ์ 2,000  
5 ค่าเอกสารการอบรม 50 ชุด ๆ 40 2,000  
6 ค่าตอบแทนวทิยากร   
 -   ค่าตอบแทนวทิยากร 2 คน ๆ ละ 7 ชม. ๆ  ละ 600 บาท 8,400  
7 ค่าท่ีพกัวทิยากรและทีมนกัวจิยั 3 คนX500 บาท/คืนX 2 คืน 3,000  
 รวมค่าใช้จ่ายทั้งส้ิน 34,400     

 

หมายเหตุ :  ขอถัว๋เฉล่ียทั้งโครงการ 
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรม 

 1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมูและบ้านสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จังหวดั
แม่ฮ่องสอนไดท้ราบถึงศกัยภาพในดา้นการผลิตและการตลาดท่ีด านินอยูข่องกลุ่ม   

 2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมูและบ้านสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จังหวดั
แม่ฮ่องสอนไดข้อ้มูลและแนวทางในการจดัการความรู้ทางการตลาด การพฒันากลยทุธ์และขีดความสามารถใน
การแข่งขนัในผลิตภณัฑจ์ากถัว่ลิสง ถัว่เหลือง และน ้ามนังาของกลุ่มต่อไป 

วธีิการติดตามและประเมินผล 

 สามารถประเมินได้จากองค์ความรู้ทางด้านการวิเคราะห์ศกัยภาพด้วย SWOT กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบา้นปางหมูและบา้นสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอนท่ีมีมากข้ึน และความสาม
รถในการน าเอาขอ้มูลจาก SWOT มาวิเคราะห์ สังเคราะห์และใช้ประโยชน์ในการพฒันาวิสาหกิจชุมชนของ
กลุ่มท่ีดีมากข้ึน 
 
ผู้รับผดิชอบโครงการ ผูช่้วยศาสตราจารยม์านพ  ชุ่มอุ่น 
 
 
 
 ลงช่ือ ..................................................  ผูข้ออนุมติัโครงการ 
 (ผูช่้วยศาสตราจารยม์านพ  ชุ่มอุ่น) 
 นกัวจิยั 
                                                                            ................../......................../...................... 
 
 
 ลงช่ือ ..................................................  ผูอ้นุมติัโครงการ 
 (รองศาสตราจารยส์นิท  สัตโยภาส)   

                                                                  ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา 
                       มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
                                                                           ................../......................../...................... 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 เร่ือง “การสังเคราะห์แผนการตลาดในผลติภัณฑ์จากน า้มันงา  

ถั่วแปหล่อ แปย ีถั่วลสิงคั่ว และถั่วเน่าแผ่น”   
วนัอาทติย์ที ่8 กุมภาพนัธ์ 2552 ระหว่างเวลา 09.00 น.-16.00 น. และ 17.00 น.-20.00น. 
ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

--------------------------------------------------------------------- 
 

หลกัการและเหตุผล 

 สืบเน่ืองมาจากโครงการศึกษาศกัยภาพทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนดว้ยการวิเคราะห์ SWOT 
ในผลิตภณัฑจ์ากถัว่ลิสง ถัว่เหลือง และน ้ามนังา ท่ีจดัข้ึนเม่ือวนัอาทิตยท่ี์ 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2551โดยมีเป้าหมาย
หลกัเพื่อศึกษาศกัยภาพ บริบท และสภาพปัญหาในการท าการตลาดวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร
บา้นปางหมูและบา้นสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอนผ่านเคร่ืองมือการวิเคราะห์ SWOT 
ซ่ึงเป็นการด าเนินงานทางการตลาดในระยะท่ี 1 ดงันั้นโครงการการสังเคราะห์แผนการตลาดในผลิตภณัฑ์จาก
ถัว่ลิสง ถัว่เหลือง และน ้ ามนังาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมูและบา้นสบสอย ต าบล
ปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จึงเป็นโครงการท่ีสานต่อจากโครงการในขา้งตน้ และเป็นโครงการ  
การพฒันาทางการตลาดในระยะท่ี 2 โครงการดงักล่าวไดใ้ชห้ลกัการดา้นการบริหารการตลาด ซ่ึงประกอบไป
ดว้ยทฤษฎีและหลกัการ คือ  การวางแผนการตลาดท่ีประกอบไปดว้ยการส ารวจสภาวะแวดลอ้มทางการตลาด      
การก าหนดเป้าหมายทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์
การจดัการตราสินคา้ และการก าหนดกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด   

วตัถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพื่อศึกษาการบริหารจดัการด้านการตลาดของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบา้นปางหมูและบา้น     
สบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 2. เพื่อทบทวนทิศทางการท าการตลาดในปัจจุบันและในอนาคตในผลิตภัณฑ์จากน ้ ามันงา        
ถัว่แปหล่อ แปยี ถัว่ลิสงคัว่ถัว่เน่าแผน่ และผา้ไตของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมูและบา้นสบสอย ต าบล
ปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 3. เพื่อสังเคราะห์และพฒันาแผนการตลาดและกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มแบบ   
มีส่วนร่วมในผลิตภณัฑ์จากน ้ ามนังา ถัว่แปหล่อ แปยี ถัว่ลิสงคัว่ และถัว่เน่าแผ่นของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร   
บา้นปางหมูและบา้นสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 1. นดัประชุมผูน้ ากลุ่มเพื่อก าหนดวนัในการท ากิจกรรมตามโครงการ 

 2. จดัท าโครงการเพื่อขออนุมติั 

 3. ประสานงานกบัวทิยากรและชุมชนเพื่อเตรียมการเขา้รับการอบรม 

 4. ด าเนินการอบรมและจดักิจกรรมกลุ่ม ตามก าหนดการดงัน้ี 
  

สมาชิกกลุ่ม วนัอาทติย์ที ่8 กุมภาพนัธ์ 2552  
ช่วงที ่1 เวลา 09.00 น.-16.00 น. และช่วงที ่2 เวลา 17.00 น.20.00 น. 

 
 

1. กลุ่มน ้ามนังา การจดัเวทีชุมชน        
เร่ือง การส ารวจศกัยภาพ
การบริหารจดัการกลุ่ม
วสิาหกิจและการจดัท า
หลกัการบริหารกลุ่ม
วสิาหกิจ (ผูร่้วมกิจกรรม 
คือ กรรมการกลุ่มและ    
ผูมี้ส่วนรวมในกิจกรรม
กลุ่มวสิาหกิจ) 

การสัมภาษณ์         
เร่ือง การส ารวจ
ศกัยภาพการบริหาร
จดัการกลุ่มวสิาหกิจ 
(แหล่งขอ้มูลจาก
ปราชญแ์ละผูรู้้          
ในชุมชน) 

การจดัเวทีชุมชน เร่ือง 
การบริหารการตลาด 
หวัขอ้ การจดัท า
แผนการตลาด        
การส ารวจสภาวะ
แวดลอ้ม   
(ผูร่้วมกิจกรรม
กรรมการกลุ่มและ     
ผูมี้ส่วนรวมใน
กิจกรรมกลุ่มวสิาหกิจ) 
 

2. กลุ่มถัว่แปหล่อ แปย ี          
    และถัว่ลิสงคัว่ 
 
 
 

 

การจดัเวทีชุมชน        
เร่ือง การส ารวจศกัยภาพ
การบริหารจดัการกลุ่ม
วสิาหกิจ 
การจดัท าหลกัการบริหาร
กลุ่มวสิาหกิจ 
(ผูร่้วมกิจกรรม คือ 
กรรมการกลุ่มฯและผูมี้
ส่วนรวมในกิจกรรมกลุ่ม
วสิาหกิจ) 

การสัมภาษณ์เร่ือง 
การส ารวจศกัยภาพ
การบริหารจดัการ
กลุ่มวสิาหกิจ  
(แหล่งขอ้มูลจาก
ปราชญแ์ละผูรู้้ใน
ชุมชน) 
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ก าหนดการกจิกรรมการวจัิย (ต่อ) 

 วนัอาทติย์ที ่8 กุมภาพนัธ์ 2552  
ช่วงที ่1 เวลา 09.00 น.-16.00 น. และช่วงที ่2 เวลา 17.00 น.20.00 น. 

 
3. กลุ่มถัว่เน่าแผน่ การจดัเวทีชุมชน        

เร่ือง การส ารวจศกัยภาพ   
การบริหารจดัการกลุ่ม
วสิาหกิจและการจดัท า
หลกัการบริหารกลุ่ม
วสิาหกิจ (ผูร่้วมกิจกรรม 
คือ กรรมการกลุ่มฯและผู ้
มีส่วนรวมในกิจกรรม
กลุ่มวสิาหกิจ) 

การสัมภาษณ์เร่ือง 
การส ารวจศกัยภาพ
การบริหารจดัการ
กลุ่มวสิาหกิจ  
(แหล่งขอ้มูลจาก
ปราชญแ์ละผูรู้้ใน
ชุมชน) 

 

 
กลุ่มเป้าหมายทีจ่ะเข้าร่วมอบรม 

 ผูน้ ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรผูผ้ลิตน ้ ามนังา ถัว่แปหล่อ แปยี ถัว่ลิสงคัว่ และถัว่เน่า
แผน่ บา้นปางหมูและบา้นสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอนจ านวน 50 คน 

วธีิการฝึกอบรม 
 1. การบรรยายเพื่อสร้างความเขา้ใจในหลกัของการท าแผนการตลาดและหลกัในการก าหนด    
กลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด 
 2. การจดัเวทีชุมชนและกิจกรรมกลุ่มโดยทีมวยิากรร่วมกบัสมาชิกกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
 3. การสัมภาษณ์ปราชญแ์ละผูรู้้ในชุมชนแบบก่ึงมีโครงสร้าง  
ระยะเวลาและสถานทีใ่นการจัดอบรม 

 วนัอาทิตยท่ี์ 8 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 โดยแบ่งการอบรมและการท ากิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง คือ 
ช่วงท่ี 1 เวลา 09.00 น.-16.00 น. และช่วงเวลาท่ี 2 เวลา 17.00 น.20.00 น. ณ กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมู 
และบา้นของสมาชิกกลุ่ม ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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งบประมาณทีใ่ช้ในการฝึกอบรม 

 งบประมาณท่ีใชใ้นการฝึกอบรมรวมทั้งส้ิน  39,990 บาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 ที่ รายการ จ านวนเงิน (บาท)   หมายเหตุ 
1 ค่าเช่าสถานท่ีและอุปกรณ์   
 -  ค่าเช่าสถานท่ี (จา้งเหมาพร้อมตกแต่งเวทีและสถานท่ี) 3,000  
 -  ค่าเช่าเหมาอุปกรณ์ (อาทิ เคร่ืองเสียง โอเวอร์เฮด ค่าไฟฟ้า) 3,000  
2 ค่าอาหาร   
 -  ค่าอาหารกลางวนั 1 ม้ือ อาหารเยน็ 1 ม้ือ และอาหารวา่ง        

   2 ม้ือ จ  านวน 50 คนๆ ละ200 บาท 
 

10,000 
 

3 ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ 2 ชุด 760  
4 ค่าเอกสารการอบรม 60 ชุด ๆ 30 บาท 1,800  
5 ค่าตอบแทนวทิยากร   
 -   ค่าตอบแทนวทิยากร 2 คน ๆ ละ 7 ชม. ๆ  ละ 600 บาท 8,400  
6 ค่าท่ีพกัวทิยากรและทีมนกัวจิยั 3 คน x 500 บาท/คืน x 2 คืน 3,000  
7 ค่าเช่าเหมารถยนตป์รับอากาศ (รถตู)้ 3 วนั ๆ ละ 3,000 บาท 9,000  
8 ค่าเบ้ียเล้ียง 1 คน x 210 บาท/วนั x 3 วนั 630  
9 ค่าจา้งทีมงานส าหรับท ากิจกรรมกลุ่ม 2 คน ๆ ละ 200 บาท  400  
 รวมค่าใช้จ่ายทั้งส้ิน 39,990   

 

หมายเหตุ :  ขอถัว๋เฉล่ียทั้งโครงการยกเวน้ค่าตอบแทนวิทยากร 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรม 

 1. ทราบถึงการบริหารจดัการการตลาดของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมูและบา้นสบสอย 
ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอนท่ีก าลงัด านินอยู ่ 

 2. ทราบถึงทิศทางการท าตลาดในปัจจุบนัและในอนาคตในผลิตภณัฑ์จากน ้ ามนังา ถัว่แปหล่อ 
แปยี ถัว่ลิสงคัว่ และถัว่เน่าแผน่ ของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมูและบา้นสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอ
เมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 3. ได้แผนการตลาดและกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสมในผลิตภณัฑ์น ้ ามนังา      
ถัว่แปหล่อ แปยี ถัว่ลิสงคัว่ และถั่วเน่าแผ่น ของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมูและบ้านสบสอย ต าบล      
ปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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วธีิการติดตามและประเมินผล 

 สามารถประเมินผลจากแผนการตลาดและกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑ์
น ้ ามนังา ถัว่แปหล่อ แปยี ถัว่ลิสงคัว่ และถัว่เน่าแผ่น ของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมูและบา้นสบสอย 
ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ท่ีจะน าไปปฏิบติัการทางการตลาดต่อไป 

ผู้รับผดิชอบโครงการ ผูช่้วยศาสตราจารยม์านพ  ชุ่มอุ่น 
 
 
 
 ลงช่ือ ..................................................  ผูข้ออนุมติัโครงการ 
 (ผูช่้วยศาสตราจารยม์านพ  ชุ่มอุ่น) 
 นกัวจิยั 
                                                                            ................../......................../...................... 
 
 
 ลงช่ือ ..................................................  ผูอ้นุมติัโครงการ 
 (รองศาสตราจารยส์นิท  สัตโยภาส)   

                                                                  ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา 
                       มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
                                                                           ................../......................../...................... 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
เร่ือง “การบริหารการตลาดในผลติภัณฑ์จากน า้มันงา ถั่วแปหล่อ แปย ีถั่วลสิงคั่ว และถั่วเน่าแผ่น”   

วนัพุธที ่18 มีนาคม 2552 ระหว่างเวลา 08.00 น.-17.00 น. 
ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

--------------------------------------------------------------------- 
 

หลกัการและเหตุผล 

 จากโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เร่ือง “การศึกษาศกัยภาพทางการตลาดของ
วิสาหกิจชุมชนดว้ยการวิเคราะห์ SWOT  ในผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง ถัว่เหลือง และน ้ ามนังา”  ท่ีไดจ้ดัข้ึนในวนั
อาทิตยท่ี์ 28 ธนัวาคม และโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เร่ือง “การสังเคราะห์แผนการตลาดใน
ผลิตภณัฑจ์ากน ้ามนังา ถัว่แปหล่อ แปยี ถัว่ลิสงคัว่ และถัว่เน่าแผน่” ท่ีจดัข้ึนในวนัอาทิตยท่ี์ 8 กุมภาพนัธ์ 2552 
ซ่ึงไดข้อ้มูลดา้นศกัยภาพทางการตลาด ไดท้ราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการท าการตลาด 
และไดน้ ามาร่วมกนัวเิคราะห์และสังเคราะห์เป็นแผนการตลาดของกลุ่มนั้น โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการแบบ
มีส่วนร่วมเร่ือง “การบริหารการตลาดในผลิตภณัฑ์จากน ้ ามนังา ถัว่แปหล่อ แปยี ถัว่ลิสงคัว่และถัว่เน่าแผ่น”   
จึงเป็นโครงการท่ีจะน าเอา SWOT และแผนการตลาดของกลุ่มลงสู่การปฏิบติั ซ่ึงจะเป็นส่วนของการพฒันา
และการจดัท าตราสินค้า บรรจุภณัฑ์ โลโก้ และกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดจริง อันได้แก่ กลยุทธ์
ผลิตภณัฑ์ กลยุทธ์ราคา กลยุทธ์ ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด และจะเป็นโครงการท่ี
สืบเน่ืองไปยงัโครงการทดสอบตลาดจริง ท่ีจะจดัท าข้ึนในช่วงระหวา่งวนัท่ี 1 เม.ย. 52- 30 พ.ค. 2552 ต่อไป   
 
วตัถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพื่อพฒันาและสร้างตราสินค้า บรรจุภณัฑ์  โลโก้ กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด และ      
ส่ือการส่งเสริมการขาย ณ จุดขายในผลิตภณัฑจ์ากน ้ามนังา ถัว่แปหล่อ แปย ีถัว่ลิสงคัว่และถัว่เน่าแผน่ ของกลุ่ม
แม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมูและบา้นสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 2. เพื่อพฒันาการท าการตลาดและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันแบบยัง่ยืนให้กับกลุ่มผูผ้ลิต
ผลิตภณัฑ์จากน ้ ามนังา ถัว่แปหล่อ แปยี ถัว่ลิสงคัว่ และถัว่เน่าแผน่ ของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมูและ
บา้นสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 3. เพื่อเป็นโครงการต่อเน่ืองไปสู่โครงการการปฏิบติัการทางการตลาดและการทดสอบตลาดจริง
ในผลิตภณัฑ์จากน ้ ามนังา ถัว่แปหล่อ แปยี ถัว่ลิสงคัว่ และถัว่เน่าแผ่น ของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมู
และบา้นสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอนต่อไป 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 1. นดัประชุมผูน้ ากลุ่มเพื่อก าหนดวนัในการท ากิจกรรมตามโครงการ 
 2. จดัท าโครงการเพื่อขออนุมติั 
 3. ประสานงานกบัวทิยากรและชุมชนเพื่อเตรียมการเขา้รับการอบรม 
 4. ด าเนินการอบรมและจดักิจกรรมกลุ่ม ตามก าหนดการ 
  
กลุ่มเป้าหมายทีจ่ะเข้าร่วมอบรม 

 ผูน้ ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรผูผ้ลิตน ้ ามนังา ถัว่แปหล่อ แปยี ถัว่ลิสงคัว่ และถัว่เน่า
แผน่ บา้นปางหมูและบา้นสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ านวนประมาณ 50 คน 
 
วธีิการฝึกอบรม 
 1. การบรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักของการพัฒนาและการสร้างตราสินค้าโลโก ้       
บรรจุภณัฑ ์ และเทคนิคการประยกุตใ์ชก้ลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด 
 2. การจดักิจกรรมกลุ่มแบบเจาะลึกโดยทีมวยิากรกบัสมาชิกกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ดงัน้ี 
 2.1 กลุ่มน ้ามนังา : ทบทวนแผนการตลาดท่ีย ัง่ยืนซ่ึงเป็นการทบทวนแผนการตลาดท่ีเป็นอยู่
ในปัจจุบนั โดยมุ่งเนน้ประเด็นเป้าหมายของกลุ่มในปี 2552 การสร้างและพฒันาตรายี่ห้อ โลโกแ้ละบรรจุภณัฑ ์
จดัท าเป้าหมายทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ ทั้งน้ี
เพื่อวางแผนการน าสินคา้ไปทดสอบตลาดจริงในช่วง เดือนเมษายน 2552-พฤษภาคม 2552 
 2.2 กลุ่มถัว่แปหล่อ แปยี และถัว่ลิสงคัว่ : ทบทวน SWOT ของกลุ่มโดยกิจกรรมเนน้การมี
ส่วนร่วมของสมาชิกภายในกลุ่ม เพื่อให้ทราบถึงขอ้ดีและขอ้เสียของกลุ่ม สร้างกิจกรรมการเพื่อเพิ่มศกัยภาพ
ของกลุ่มให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของกลุ่ม คือการสร้างตรายี่ห้อ บรรจุภณัฑ์และการขยายตลาด ทั้งน้ีเพื่อวาง
แผนการน าสินคา้ไปทดสอบตลาดจริงในช่วงเดือนเมษายน 2552-พฤษภาคม 2552 
 2.3 กลุ่มถัว่เน่าแผน่ : ทบทวน SWOT ของกลุ่มโดยกิจกรรมเนน้การมีส่วนร่วมของสมาชิก
ภายในกลุ่ม เพื่อใหท้ราบถึงขอ้ดีและขอ้เสียของกลุ่ม ทบทวนการบริหารจดัการกลุ่มและการตลาดใหย้ ัง่ยืน ทั้งน้ี
เพื่อวางแผนการน าสินคา้ไปทดสอบตลาดจริงในช่วงเดือนเมษายน 2552-พฤษภาคม 2552 
  
ระยะเวลาและสถานทีใ่นการจัดอบรม 
 วนัพุธท่ี 18 มีนาคม 2552 ระหวา่งเวลา 08.00 น. - 17.00 น. ณ กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมู 
ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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งบประมาณทีใ่ช้ในการฝึกอบรม 

 งบประมาณท่ีใชใ้นการฝึกอบรมรวมทั้งส้ิน  59,400 บาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 ที่ รายการ จ านวนเงิน (บาท)   หมายเหตุ 
1 ค่าเช่าสถานท่ีและอุปกรณ์   
 -  ค่าเช่าสถานท่ี (จา้งเหมาพร้อมตกแต่งเวทีและสถานท่ี) 3,000  
 -  ค่าเช่าเหมาอุปกรณ์ (อาทิ เคร่ืองเสียง โอเวอร์เฮด ค่าไฟฟ้า) 3,000  
2 ค่าอาหาร   
 -  ค่าอาหารกลางวนั 1 ม้ือ และอาหารวา่ง        

   2 ม้ือ จ  านวน 50 คนๆ ละ 200 บาท 
 

10,000 
 

3 ค่าป้ายการประชาสัมพนัธ์ 2 ชุด 1,000  
4 ค่าเอกสารการอบรม 50 ชุด ๆ 20 บาท 1,000  
5 ค่าวสัดุ อุปกรณ์ส าหรับฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 

-  ตวัอยา่งบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ โลโกข้องน ้ามนังา   
   300 ตวัอยา่ง 
-  ตวัอยา่งบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ โลโกข้องถัว่แปหล่อ แปย ีและ  
   ถัว่ลิสงคัว่ 300 ตวัอยา่ง 
-  ตวัอยา่งบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ โลโกข้องถัว่เน่าแผน่  
   200 ตวัอยา่ง 

 
 

9,000 
5,000 

 
3,000 

 

หลงัจาก
ฝึกอบรม

มอบใหก้ลุ่ม 
เพื่อท า
การตลาด
ต่อไป  

6 ค่าจา้งวเิคราะห์ขอ้มูลทางโภชนาการในผลิตภณัฑจ์ากน ้ามนังา
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการสร้างบรรจุภณัฑ์ 

4,000  

7 ค่าตอบแทนวทิยากร   
 -   ค่าตอบแทนวทิยากร 2 คน ๆ ละ 7 ชม. ๆ  ละ 600 บาท 8,400  
8 ค่าท่ีพกัวทิยากรและทีมนกัวจิยั 3 คน x 500 บาท/คืน x 2 คืน 3,000  
9 ค่าเช่าเหมารถยนตป์รับอากาศ (รถตู)้ 3 วนั ๆ ละ 3,000 บาท 9,000  
 รวมค่าใช้จ่ายทั้งส้ิน 59,400     

 

หมายเหตุ :  ขอถัว๋เฉล่ียทั้งโครงการยกเวน้ค่าตอบแทนวิทยากร 
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรม 

 1. ไดรู้ปแบบของตราสินคา้ บรรจุภณัฑ ์ โลโก ้และกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดและส่ือการ
ส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย ในผลิตภณัฑ์จากน ้ ามนังา ถัว่แปหล่อ แปยี ถัว่ลิสงคัว่ และถัว่เน่าแผ่น ของกลุ่ม
แม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมูและบา้นสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 2. ไดท้ราบถึงศกัยภาพการแข่งขนัแบบยัง่ยืนให้กบักลุ่มผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์จากน ้ ามนังา ถัว่แปหล่อ 
แปยี ถั่วลิสงคั่ว และถั่วเน่าแผ่น ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมูและบ้านสบสอย ต าบลปางหมู        
อ  าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 3. ได้ข้อมูลทางด้านการตลาด อันจะน าไปสู่โครงการการปฏิบัติการทางการตลาดและ                    
การทดสอบตลาดจริงในผลิตภณัฑ์จากน ้ ามนังา ถัว่แปหล่อ แปยี ถัว่ลิสงคัว่ และถัว่เน่าแผ่น ของกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรบา้นปางหมูและบา้นสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  

วธีิการติดตามและประเมินผล 

 สามารถประเมินผลไดจ้ากรูปแบบของตราสินคา้ บรรจุภณัฑ์  โลโก ้และกลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีได้รับการพฒันาข้ึนมาใหม่ ของผลิตภณัฑ์น ้ ามนังา ถัว่แปหล่อ แปยี ถัว่ลิสงคัว่  และถัว่เน่าแผ่น    
ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมูและบ้านสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จังหวดัแม่ฮ่องสอน                
ท่ีสามารถน าไปปฏิบติัการทางการตลาดและการทดสอบตลาดจริงต่อไป 
 
ผู้รับผดิชอบโครงการ ผูช่้วยศาสตราจารยม์านพ  ชุ่มอุ่น 
 
 
 ลงช่ือ ..................................................  ผูข้ออนุมติัโครงการ 
  (ผูช่้วยศาสตราจารยม์านพ  ชุ่มอุ่น) 
 นกัวจิยั 
  ................../......................../...................... 
 
 
 ลงช่ือ ..................................................  ผูอ้นุมติัโครงการ 
 (ผูช่้วยศาสตราจารยม์นตรี  ศิริจนัทร์ช่ืน)   

                                                                     ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา 
                           มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 ................../......................../...................... 
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โครงการวจัิย 
เร่ือง “การทดสอบตลาดในผลติภัณฑ์จากน า้มันงา ถั่วแปหล่อ แปย ี 

ถั่วลสิงคั่ว และถั่วเน่าแผ่น” 
ระหว่างวนัที ่1 เมษายน 2552 - 30 พฤษภาคม 2552 

..................................................................................................................... 
  
หลกัการและเหตุผล 

 สืบเน่ืองมาจากการเปิดเวทีชาวบา้น การประชุมกลุ่ม การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มและปราชญ์
ในชุมชน และการจดัท าโครงการเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 3 โครงการ คือ (1) โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เร่ืองการศึกษาศกัยภาพทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนดว้ยการวิเคราะห์ SWOT 
ในผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและน ้ ามนังา (2) โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เร่ืองการ
สังเคราะห์แผนการตลาดในผลิตภัณฑ์จากน ้ ามันงา ถั่วแปหล่อ แปยี ถั่วลิสงคั่ว และถั่วเน่าแผ่น และ                
(3) โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เร่ืองการบริหารการตลาดในผลิตภณัฑ์จากน ้ ามันงา               
ถัว่แปหล่อ แปย ีถัว่ลิสงคัว่ และถวัเน่าแผน่ ดงัภาพท่ี 1ถึงภาพท่ี 3 ต่อไปน้ี  
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ภาพที ่1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเร่ือง การศึกษาศกัยภาพทางการตลาด
ของวสิาหกิจชุมชนดว้ยการวเิคราะห์ SWOT ในผลิตภณัฑจ์ากถัว่ลิสง ถัว่เหลือง และน ้ามนังา 

 จากภาพท่ี 1 การอบรมไดข้อ้มูลดา้นศกัยภาพในการท าการตลาดของกลุ่มในปัจจุบนั ไดท้ราบถึง
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการท าการตลาดของกลุ่ม ซ่ึงขอ้มูลดังกล่าวได้น าไปวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เพื่อการพฒันาเป็นแผนการตลาดต่อไป 
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 ภาพที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เร่ืองการสังเคราะห์แผนการตลาดใน
ผลิตภณัฑจ์ากน ้ามนังา ถัว่แปหล่อ แปย ีถัว่ลิสงคัว่ และถัว่เน่าแผน่     

 จากภาพท่ี 2 การอบรมได้แผนการตลาดท่ีจะน าไปบริหารการตลาดของผลิตภณัฑ์จากน ้ ามนังา   
ถัว่แปหล่อ แปย ีถัว่ลิสงคัว่ และถัว่เน่าแผน่   

 

 

 

 

 

 

 
 

 ภาพที ่3 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเร่ือง การบริหารการตลาดในผลิตภณัฑ์จาก
น ้ามนังา ถัว่แปหล่อ แปย ีถัว่ลิสงคัว่ และถัว่เน่าแผน่   

 จากภาพท่ี 3 การอบรมได้รูปแบบของตราสินคา้ โลโก้ บรรจุภณัฑ์ และกลยุทธ์ส่วนผสมทาง
การตลาดของผลิตภณัฑจ์ากน ้ามนังา ถัว่แปหล่อ แปย ีถัว่ลิสงคัว่ และถัว่เน่าแผน่   

 จากโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการทั้ง 3 โครงการในขา้งตน้ จึงก่อให้เกิดโครงการสืบเน่ือง คือ 
โครงการปฏิบติัการเร่ืองการทดสอบตลาดในผลิตภณัฑจ์ากน ้ามนังา ถัว่แปหล่อ แปย ีถัว่ลิสงคัว่ และถัว่เน่าแผน่   
ซ่ึงจะเป็นโครงการท่ีน าเอาผลิตภณัฑ์ของกลุ่มท่ีผ่านกระบวนการจดัการองค์ความรู้ทางด้านการตลาดไป
ทดสอบตลาดจริง ทั้งน้ีเพื่อเป็นการน าเอาทฤษฏี หลกัการ และองค์ความรู้สู่การปฏิบติัจริง โดยมุ่งหวงัผลใน 
การพฒันาศกัยภาพทางการแข่งขนั ยอดขาย และการท าการตลาดเชิงรุกใหก้บักลุ่มต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพื่อน าเอาผลิตภณัฑ์ผลิตภณัฑ์จากน ้ ามนังา ถัว่แปหล่อ แปยี ถัว่ลิสงคัว่ และถัว่เน่าแผ่นของ
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมูและบา้นสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอนท่ีได้ผ่าน    
การจดัการความรู้ทางการตลาดแลว้ไปทดสอบตลาดจริง  
 2. เพื่อให้สมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมูและบา้นสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอนได้แนวทางในการท าการตลาดท่ีดีข้ึน และน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการก าหนด     
ทิศทางการท าการตลาดและทิศทางในการแข่งขนัในอนาคตต่อไป  
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 1. ประชุมกลุ่มฯ เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงคโ์ครงการและคดัเลือกผลิตภณัฑเ์พื่อน าไปทดสอบตลาด 
 2. จดัท าโครงการเพื่อขออนุมติั  
 3. ประสานงานกบัร้านคา้เพื่อจะน าเอาผลิตภณัฑข์องกลุ่มฯไปทดสอบตลาดหรือจดัจ าหน่าย 
 4. ด าเนินการทดสอบการขาย หรือการจดัแสดงสินคา้ตวัอยา่งจริงในตลาด 
 5. ประเมินผลการตอบรับจากลูกคา้  
 
สถานทีใ่นการท าโครงการ 

  การทดสอบตลาดคร้ังน้ี จะน าผลิตภณัฑ์จากน ้ ามนังา ถัว่แปหล่อ แปยี ถัว่ลิสงคัว่ และถัว่เน่าแผ่น 
ท่ีผา่นการจดัการความรู้ทางการตลาดแลว้ ไปทดสอบตลาดโดยผา่นช่องทางจดัจ าหน่าย 4 แห่ง*  คือ   
 1. ร้านขายผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ ศูนยว์ิจยัเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดของร้าน คือ กลุ่มคนท่ีรักษาสุขภาพ กลุ่มเป้าหมายน้ีส่วน
ใหญ่จะมีการศึกษาในระดบัปานกลางข้ึนไป และชอบรับประทานอาหารท่ีปลอดภยัต่อสุขภาพ 

 2. กาดหลวงแอร์พอร์ท  ศูนย์การค้าโรบินสันแอร์พอร์ท เป็นส่วนศูนย์การค้าอยู่ชั้ นใต้ดิน 
จ าหน่ายผลิตภณัฑข์องฝากและสินคา้ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่และใกลเ้คียง รวมทั้งมีส่วนร้านอาหารพื้นเมือง 
ใหก้ลุ่มนกัท่องเท่ียวต่างจงัหวดัท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้ท่ีระลึก สินคา้ทอ้งถ่ินของจงัหวดัเชียงใหม่และใกลเ้คียง 

 3. ร้านชิน ศูนย์การค้าโรบินสันแอร์พอร์ท เป็นร้านขายผลิตภณัฑ์เคร่ืองหอม และเคร่ืองบ ารุงผิว
จากสารธรรมชาติ ร้านเป็นลกัษณะเคา้ตเ์ตอร์ขายสินคา้ บริเวณริมระเบียงทางเดินชั้น 2 กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็น
กลุ่มคนท่ีบ ารุงรักษาผิวพรรณดว้ยสารจากธรรมชาติ มีการศึกษาตั้งแต่ ปานกลางข้ึนไป เป็นลูกคา้ท่ีทั้งมาจาก
ต่างจงัหวดั และอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ 

 4. ศูนย์การค้ากาดฝร่ัง ตั้งอยูใ่นเขตอ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่เป็นศูนยก์ารคา้ท่ีจดัในลกัษณะ
ของการเดินกลางแจง้เลือกหาชมสินคา้ จดัร้านคา้เป็นลกัษณะอาคารขนาดเล็กแยกกนั ลูกคา้เดิมเลือกชมร้านคา้
จากภายนอกก่อนจึงเขา้ไปเลือกซ้ือสินคา้ภายในร้าน 
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* หมายเหตุ 

 คณะนกัวิจยัไดน้ าผลิตภณัฑ์ของกลุ่มไปวาง ณ จุดทดสอบอีก 2 ช่องทาง คือ ร้านวนสันนัท ์และ
ร้านทอ้แสงทอง จงัหวดัเชียงใหม่ แต่มิได้ทดสอบตลาดด้วยการจ าหน่ายสินคา้ แต่เป็นการน าผลิตภณัฑ์ไป
ทดสอบดา้นการรับรู้ของผูบ้ริโภคในผลิตภณัฑแ์ละตรายีห่้อ (Brand Awareness)  

 

ระยะเวลาในการทดสอบตลาด 

 ใชเ้วลาในการทดสอบตลาดตั้งแต่ 1 เมษายน 2552 – 30 พฤษภาคม 2552 รวมทั้งส้ิน 60 วนั 

  งบประมาณทีใ่ช้ในโครงการ 

 งบประมาณท่ีใชใ้นโครงการ รวมทั้งส้ิน 75,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 ที่ รายการ จ านวนเงิน (บาท)   หมายเหตุ 
1 ค่าจา้งค่าตกแต่งพื้นท่ี ณ จุดขาย (Point of Purchase : POP) ส าหรับ

วางจ าหน่ายสินคา้เพื่อการทดสอบตลาดตลอดโครงการ     
 

8,000 
 

2 ค่าจา้งพนกังานแนะน าใหข้อ้มูลแก่ลูกคา้และดูแลสินคา้ การติดต่อ
ประสานงานกบักลุ่มและแหล่งขายตลอดช่วงการทดสอบตลาด 
จ านวน 2 คน ๆ ละ 200 บาท/คน/วนั X 60 วนั 

 
24,000 

 

3 ค่าซ้ือตวัอยา่งเพื่อน าไปวางจ าหน่าย เพื่อการเปล่ียนหรือเพิ่มสินคา้
ส าหรับการทดสอบตลาด ตลอดโครงการ 60 วนั   
-  ค่าซ้ือตวัอยา่งน ้ามนังา 
-  ค่าซ้ือตวัอยา่งผา้ไต 
-  ค่าซ้ือตวัอยา่ง ถัว่แปหล่อ แปย ีถัว่ลิสงคัว่   
-  ค่าซ้ือตวัอยา่งถัว่เน่าแผน่ 

 
  

14,000 
4,000 
6,000 
5,000  

   

4 ค่าจา้งท าส่ือส่งเสริมการตลาด การโฆษณา และประชาสัมพนัธ์
สินคา้ อาทิ แผน่พบั แคต็ตาล็อก โบรชวัร์ ใบปลิว หรือเวบ็ไซต ์    

 
18,000 

 

 รวมค่าใช้จ่ายทั้งส้ิน 75,000   
 
หมายเหตุ :  1. ขอถัว๋เฉล่ียทั้งโครงการ 
 2. รายไดท่ี้เกิดจากการขายมอบใหแ้ก่กลุ่มแม่บา้นบา้นปางหมูและบา้นสบสอยตามรายการ 
 ผลิตภณัฑท่ี์น าไปวางจ าหน่าย 
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับจากโครงการ 

 1. สมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมูและบา้นสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน ไดน้ าเอาผลิตภณัฑ์จากน ้ ามนังา ถัว่แปหล่อ แปยี ถัว่ลิสงคัว่ และถัว่เน่าแผ่น ท่ีผ่านการพฒันา    
องคค์วามรู้ทางดา้นการตลาดแลว้ไปทดสอบตลาดจริง และสามารถสร้างอ านาจในการต่อรองราคาไดดี้ข้ึน  
 2. สมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมูและบา้นสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน ได้แนวคิดทางการตลาดสมยัใหม่ในการประยุกต์ใช้ในการท าการตลาดของกลุ่ม และใช้เป็น
แนวทางในการท าการตลาดและเป็นทิศทางในการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนืใหก้บักลุ่มต่อไป  
 
วธีิการติดตามและประเมินผล 

 1. ติดตามจากการตอบรับหรือการซ้ือของผูบ้ริโภคในผลิตภณัฑ์จากน ้ ามนังา ถัว่แปหล่อ แปย ี   
ถัว่ลิสงคัว่ และถัว่เน่าแผน่ ท่ีผา่นการพฒันากระบวนการการจดัการดา้นการตลาดแลว้ 
 2. ติดตามจากยอดขายก่อนเขา้ร่วมโครงการและภายหลงัจากการไดรั้บการพฒันาองคค์วามรู้ทาง
การตลาดแลว้วา่ ยอดขายเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใด และรูปแบบการท าการตลาดต่างจากเดิมอยา่งไร   
 3. ติดตามจากจ านวนสมาชิกของกลุ่มก่อนจดัโครงการและภายหลงัจากการด าเนินการโรงการไป
แลว้วา่มีจ  านวนแตกต่างกนัอยา่งไร 
 
ผู้รับผดิชอบโครงการ ผูช่้วยศาสตราจารยม์านพ  ชุ่มอุ่น 
 
 
 ลงช่ือ ..................................................  ผูข้ออนุมติัโครงการ 
  (ผูช่้วยศาสตราจารยม์านพ  ชุ่มอุ่น) 
 นกัวจิยั 
  ................../......................../...................... 
 
 
 ลงช่ือ ..................................................  ผูอ้นุมติัโครงการ 
 (ผูช่้วยศาสตราจารยม์นตรี  ศิริจนัทร์ช่ืน)   

                                                                     ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา 
                           มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 ................../......................../...................... 
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โครงการสัมมนาสรุปและน าเสนอผลการวจัิย (ร่วมกบัชุดแผนงานวจัิย)  
เรือง “การวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพือ่พฒันาผลติภัณฑ์จากถั่วลสิง ถั่วเหลอืงและน า้มันงาของกลุ่ม

แม่บ้านเกษตรกร บ้านปางหมูและบ้านสบสอย หมู่ 1 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน”   
วนั จันทร์ ที ่17 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 8.00 น.- 17.00 น. 

ณ  ห้องประชุมกลางดอย อาคารหอพกัอาจารย์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนวทิยาเขตปางหมู 
มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต.ปางหมู อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน 

--------------------------------------------------------------------- 
หลกัการและเหตุผล 

 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง ถัว่เหลือง และน ้ ามนังา ซ่ึงมีผลิตภณัฑ์ท่ีท าการ
ผลิตในหมู่บา้นปางหมูและบา้นสบสอย ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ไดแ้ก่ ถัว่เหลืองแผ่น (ถัว่เน่าแค่บ)    
ถัว่ลิสงทอด ถัว่แปหล่อ แปจ่อ และน ้ามนังา  ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ตลาดภายในหมู่บา้น ตลาด
ในตวัจงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของผลิตภณัฑ์จะซ้ือไปเป็นของฝากของท่ีระลึกจากจงัหวดั
แม่ฮ่องสอนเน่ืองจากปัญหาความซบเซาดา้นการท่องเท่ียวและฤดูกาลท่องเท่ียวของจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเป็นช่วง
ระยะเวลาท่ีสั้นมากอยูร่ะหวา่งกนัยายน-มีนาคม ท าให้การจ าหน่ายสินคา้ดงักล่าวประสบปัญหาไม่สามารถเพิ่ม
ก าลงัการผลิตและตลาดให้มากข้ึนได ้มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ โดยคณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลยั
แม่ฮ่องสอนวิทยาเขตปางหมู จึงได้น าเสนอแผนงานวิจยัเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์จากถัว่เหลือง       
ถัว่ลิสงและน ้ ามนังาข้ึนเพื่อแก้ปัญหาด้านการจดัการ การผลิตและการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูผ้ลิต
ผลิตภณัฑด์งักล่าว ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.) ไดอ้นุมติั
ชุดแผนงานวิจยั เร่ืองการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์จาก ถัว่ลิสง ถัว่เหลือง และ
น ้ามนังาของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมูและบา้นสบสอย อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอนภายใตโ้ครงการวจิยั ดงัน้ี  

 1. การจดัการความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภณัฑจ์ากถัว่ลิสง 
ถัว่เหลืองและน ้ามนังาของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมู และบา้นสบสอย ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 

 2. โครงการวจิยัเชิงปฏิบติัการ การบญัชีแบบมีส่วนร่วม เพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนดว้ยการจดัการ
ความรู้ในการผลิตผลิตภณัฑจ์ากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและน ้ามนังาของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมู ต.ปางหมู 
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 

 3. การจดัการความรู้ทางการตลาด เพื่อพฒันาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง  
ถัว่เหลือง และน ้ ามนังาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมูและบ้านสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 บดัน้ีการวิจยัตามโครงการดงักล่าวไดเ้สร็จส้ินลงแลว้ ผูรั้บผิดชอบโครงการจึงไดจ้ดัท าโครงการ
สัมมนาสรุปและน าเสนอผลการวจิยัต่อผูป้ระกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน าผลการศึกษาวิจยัดงักล่าว
ไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันากระบวนการผลิต การจดัการ และการตลาดเพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพื่อสรุปและน าเสนอผลการศึกษาวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในการพฒันาผลิตภณัฑ์
จากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและน ้ ามนังาของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร บา้นปางหมูและบา้นสบสอย หมู่ 1 ต าบลปางหมู 
อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
 2.  เพื่อรับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูป้ระกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินการวจิยัต่อเน่ืองจากโครงการน้ี 
 3.  เพื่อเผยแพร่ผลการวจิยัสู่กลุ่มวสิาหกิจชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจะน าไปใชป้ระโยชน์ไดต่้อไป 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 1. สรุปผลการศึกษาวจิยั จดัท ารายงานการศึกษาวจิยัและส่ือต่างๆ เพื่อน าเสนอผลการวิจยั  
 2. จดัท าโครงการเพื่อขออนุมติั  
 3. ประสานงานกบัวทิยากรและชุมชน เพื่อเตรียมการและก าหนดช่วงเวลาในการสัมมนา 
 4. ด าเนินการสัมมนา 
 5. ประเมินผลการสัมมนา 
 
กลุ่มเป้าหมายทีจ่ะเข้าร่วมสัมมนา 

 ผูน้ ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชนของหมู่บา้นปางหมูและบา้นสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอ
เมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ านวน 40 คน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอนจ านวน 20 คน 
 
วธีิการสัมมนา 
 1.  การบรรยายสรุปและน าเสนอผลการวจิยั โดยนกัวจิยัและกลุ่มผูผ้ลิตในพื้นท่ีวจิยั 
 2.  การบรรยายโดยวิทยากรในทอ้งถ่ินท่ีเป็นผูน้ าชุมชนและมีความรู้ดา้นการบริหารจดัการกลุ่ม
วสิาหกิจชุมชน 
 3. การตอบปัญหาและขอ้ซกัถาม  
 

ระยะเวลาและสถานทีใ่นการจัดสัมมนา 

 วนัจนัทร์ ท่ี 17 สิงหาคม 2552 เวลา 08.00 น.-17.00 น. ณ ห้องประชุมกลางดอย ชั้น 1 อาคาร
หอพกัอาจารย ์วทิยาลยัแม่ฮ่องสอนวทิยาเขตปางหมู มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ อ าเภอเมือง แม่ฮ่องสอน 
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งบประมาณทีใ่ช้ในการสัมมนา 

 งบประมาณท่ีใชใ้นการสัมมนารวมทั้งส้ิน 50,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 ที่ รายการ จ านวนเงิน (บาท)   หมายเหตุ 
1 ค่าอาหาร   
 -   ค่าอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง 2 ม้ือ 60 คน ๆ 200 บาท  12,000  

2 ค่าจดัท าเอกสารและวสัดุ อุปกรณ์และวดิีทศัน์ประกอบการสัมมนา 
ในการน าเสนองานวิจยั 

9,000  

3 ค่าจดัท ารูปเล่มรายงานการวิจยั    5,000  
4 ค่าตอบแทนวทิยากร   
 -   ค่าตอบแทนวทิยากร 4 คน ๆ ละ 2 ชม. ๆ  ละ 600 บาท 4,800  
5 ค่าวสัดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และแผน่ CD 2,000  
6 ค่าติดต่อประสานงาน เช่น ค่าซองจดหมายและแสตมป์  

และคา่โทรศพัท ์ 
1,600  

7 ค่าป้ายผา้ประชาสัมพนัธ์และค่าลา้ง อดั ภาพ 2,000  
8 ค่าจา้งเหมารถยนต ์(รถตู)้ ในการเดินทาง 9,000  
9 ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทางและค่าเช่าท่ีพกั 4,600  
 รวมค่าใช้จ่ายทั้งส้ิน (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  50,000  

 

หมายเหตุ :  ขอถวัเฉล่ียจ่ายทั้งโครงการ 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับจากการสัมมนา 

 1. ได้สรุปผลของการศึกษาวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง   
ถัว่เหลืองและน ้ามนังาของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร บา้นปางหมูและบา้นสบสอย ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  

 2. ได้แนวทางในการวิจยัต่อยอดโครงการฯ และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจากผูป้ระกอบการและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3. ได้เผยแพร่ผลการวิจยัและรูปแบบการพฒันากลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีผลิตผลิตภณัฑ์ต่างๆ ใน
พื้นท่ีใหก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสาธารณชน 
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วธีิการติดตามและประเมินผล 
 สามารถประเมินประสิทธิผลของการสัมมนาไดจ้ากแบบประเมินผลการสัมมนาสรุปและน าเสนอ
ผลการวจิยั 
 
ผู้รับผดิชอบโครงการ ผูช่้วยศาสตราจารยส์มบติั  สิงฆราช 
 
 
 
 

ลงช่ือ ..................................................  ผูข้ออนุมติัโครงการ 
                            (ผูช่้วยศาสตราจารยส์มบติั  สิงฆราช) 
              นกัวจิยั 
               .............../.................../..................... 
 

ลงช่ือ ..................................................  ผูอ้นุมติัโครงการ 
          (ผูช่้วยศาสตราจารยม์นตรี   ศิริจนัทร์ช่ืน)   

                                                   ผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา 
                                 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
                 .............../.................../..................... 
 
 
 

 



ภาคผนวก ค. 
ภาพการจัดกจิกรรม 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 เร่ือง “การศึกษาศักยภาพทางการตลาดของวสิาหกจิชุมชน 

ด้วยการวเิคราะห์ SWOT ในผลิตภัณฑ์จากถั่วลสิง  
ถั่วเหลอืง และน า้มันงา”   

วนัอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เวลา 08.00 น. - 17.00 น. 
ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู ต าบลปางหมู  

อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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ภาคผนวก ง. 
ภาพการจัดกจิกรรม 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารแบบมีส่วนร่วม 
 เร่ือง “การสังเคราะห์แผนการตลาดในผลติภณัฑ์จากน า้มันงา ถัว่แปหล่อ  

แปย ีถัว่ลสิงคัว่ ถัว่เนาแผ่น และผ้าไต”   
วนัอาทิตย์ที่ 8 กมุภาพนัธ์ 2552 ระหว่างเวลา 09.00 น. - 16.00 น.  

และ 17.00 น.-20.00น. ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู ต าบลปางหมู  
อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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ภาคผนวก จ. 
ภาพการจัดกจิกรรม 

 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการแบบมส่ีวนร่วม 

เร่ือง “การบริหารการตลาดในผลติภณัฑ์จากน า้มันงา ถัว่แปหล่อ แปย ี 
ถัว่ลสิงคัว่ ถัว่เนาแผ่น และผ้าไต”   

วนัพุธที่ 18 มีนาคม 2552 ระหว่างเวลา 08.00 น. - 17.00 น. 
ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู ต าบลปางหมู  

อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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ภาคผนวก ฉ. 
 โครงการปฏิบัติการ 

เร่ือง “การทดสอบตลาดในผลติภัณฑ์จากน า้มันงา ถั่วแปหล่อ แปย ี        
ถั่วลสิงคัว่ และถั่วเนาแผ่น” 

1 เมษายน 2552- 30 พฤษภาคม 2552 
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ภาพที ่1 การทดสอบตลาด ณ กาดหลวง เซ็นทรัลแอร์พอร์ทพลาซ่า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 การทดสอบตลาด ณ ศูนยว์จิยัฯ คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
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ภาพที ่3 การทดสอบตลาด ณ ร้านชิน เซ็นทรัลแอร์พอร์ทพลาซ่า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4 การทดสอบตลาด ณ กาดฝร่ัง (อ าเภอหางดง) 
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ภาพที ่5 การวางตลาด ณ ร้านของฝากวนสันนัทเ์พื่อสร้างการรับรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่6 การวางตลาด ณ ร้านของฝากทอ้แสงทองเพื่อสร้างการรับรู้ 
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ภาคผนวก ช. 
แบบประเมินการฝึกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (42) 

แบบประเมินความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
เร่ือง “การศึกษาศักยภาพทางการตลาดของวสิาหกจิชุมชน 

ด้วยการวเิคราะห์ SWOT ในผลติภัณฑ์จากถั่วลสิง ถั่วเหลือง และน า้มันงา”   
วนัอาทติย์ที ่28 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เวลา 08.00 น.-17.00 น. 

ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

………………………………………………………………………….. 
ค าอธิบาย  จงท ำเคร่ืองหมำย    √    ในช่องระดบัควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรอบรมและให้ขอ้เสนอแนะ 

หัวข้อการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

หลกัสูตรการฝึกอบรม      
1 เน้ือหำเป็นไปตำมจุดมุ่งหมำยท่ีเขำ้ฟัง      
2 เน้ือหำตรงกบัส่ิงท่ีตอ้งกำรทรำบ      
3 เน้ือหำเป็นประโยชน์ต่อกำรรวมกลุ่ม      
ส่ือการอบรม      
1 เอกสำรประกอบครอบคลุมเน้ือหำท่ีจดัอบรม      
2 ควำมเพียงพอของเอกสำรฝึกอบรม      
3 โสตทศันูปกรณ์ ช่วยใหก้ำรเรียนรู้ดียิง่ข้ึน      
4 โสตทศันูปกรณ์ช่วยกระตุน้ควำมสนใจไดดี้       
ระยะเวลา      
1 ช่วงเวลำในกำรอบรมเหมำะสม      
2 ระยะเวลำครอบคลุมเน้ือหำท่ีตอ้งกำรทรำบ      
การด าเนินการอบรม      
1 ควำมสะดวกในกำรเดินทำงเขำ้รับกำรอบรม      
2 หอ้งประชุมหรืออบรม เหมำะสมกบัจ ำนวน     

ผูเ้ขำ้รับกำรอบรม 
     



 (43) 

 
หัวข้อการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
3 บรรยำกำศในกำรเขำ้ร่วมฝึกอบรม       
4 ควำมรู้ควำมสำมำรถของวทิยำกรและทีมงำน       
5  เทคนิคกำรถ่ำยทอดควำมรู้ของวทิยำกร      
6  กำรจดัล ำดบัขั้นกำรน ำเสนอของวทิยำกร       
7 กำรตอบขอ้ซกัถำมของวทิยำกร       
ผลทีเ่กดิขึน้กบัผู้เข้าร่วมการอบรม      
1 ไดรั้บองคค์วำมรู้ดำ้น SWOT เพิ่มข้ึน      
2 แนะน ำควำมรู้ SWOT แก่สมำชิกได ้      
3 สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีไดรั้บไปใชป้ระโยชน์ได ้      
 
ปัญหาข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้ความร่วมมือด้วยดี 
คณะผู้วจัิย มหาวทิยาลยัราชภัฎเชียงใหม่ 



 (44) 

แบบประเมินความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
แบบประเมินความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

เร่ือง “การสังเคราะห์แผนการตลาดในผลติภัณฑ์จากน า้มันงา  
ถั่วแปหล่อ แปย ีถั่วลสิงคั่ว ถั่วเนาแผ่น และผ้าไต”   

วนัอาทติย์ที ่8 กุมภาพนัธ์ 2552 ระหว่างเวลา 09.00 น.-16.00 น.  และ 17.00 น.-20.00น.  
ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

………………………………………………………………………….. 
ค าอธิบาย  จงท ำเคร่ืองหมำย    √    ในช่องระดบัควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรอบรมและให้ขอ้เสนอแนะ 

หัวข้อการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

หลกัสูตรการฝึกอบรม      
1 เน้ือหำเป็นไปตำมจุดมุ่งหมำยท่ีเขำ้ฟัง      
2 เน้ือหำตรงกบัส่ิงท่ีตอ้งกำรทรำบ      
3 เน้ือหำเป็นประโยชน์ต่อกำรวำงแผนกำรตลำด      
ส่ือการอบรม      
1 เอกสำรประกอบครอบคลุมเน้ือหำท่ีจดัอบรม      
2 ควำมเพียงพอของเอกสำรฝึกอบรม      
3 โสตทศันูปกรณ์ ช่วยใหก้ำรเรียนรู้ดียิง่ข้ึน      
4 โสตทศันูปกรณ์ช่วยกระตุน้ควำมสนใจไดดี้       
ระยะเวลา      
1 ช่วงเวลำในกำรอบรมเหมำะสม      
2 ระยะเวลำครอบคลุมเน้ือหำท่ีตอ้งกำรทรำบ      
การด าเนินการอบรม      
1 ควำมสะดวกในกำรเดินทำงเขำ้รับกำรอบรม      
2 สถำนท่ีอบรม เหมำะสมกบัจ ำนวนผูเ้ขำ้รับ   

กำรอบรม 
     



 (45) 

 
หัวข้อการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
3 บรรยำกำศในกำรเขำ้ร่วมฝึกอบรม       
4 ควำมรู้ควำมสำมำรถของวทิยำกรและทีมงำน       
5  เทคนิคกำรถ่ำยทอดควำมรู้ของวทิยำกร      
6  กำรจดัล ำดบัขั้นกำรน ำเสนอของวทิยำกร       
7 กำรตอบขอ้ซกัถำมของวทิยำกร       
ผลทีเ่กดิขึน้กบัผู้เข้าร่วมการอบรม      
1 ไดรั้บองคค์วำมรู้ดำ้นแผนกำรตลำดเพิ่มข้ึน      
2 แนะน ำวธีิเขียนแผนกำรตลำดแก่สมำชิกได ้      
3 สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีไดรั้บไปใชป้ระโยชน์ได ้      
 
ปัญหาข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้ความร่วมมือด้วยดี 
คณะผู้วจัิย มหาวทิยาลยัราชภัฎเชียงใหม่ 



 (46) 

แบบประเมินความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 เร่ือง “การบริหารการตลาดในผลติภัณฑ์จากน า้มันงา  
ถั่วแปหล่อ แปย ีถั่วลสิงคั่ว ถั่วเนาแผ่น และผ้าไต”   

วนัพุธที ่18 มีนาคม 2552 ระหว่างเวลา 08.00 น. - 17.00 น. 
ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

………………………………………………………………………….. 
 

ค าอธิบาย  จงท ำเคร่ืองหมำย    √    ในช่องระดบัควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรอบรมและให้ขอ้เสนอแนะ 

หัวข้อการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

หลกัสูตรการฝึกอบรม      
1 เน้ือหำเป็นไปตำมจุดมุ่งหมำยท่ีเขำ้ฟัง      
2 เน้ือหำตรงกบัส่ิงท่ีตอ้งกำรทรำบ      
3 เน้ือหำเป็นประโยชน์ต่อกำรท ำตลำดของกลุ่ม      
ส่ือการอบรม      
1 เอกสำรประกอบครอบคลุมเน้ือหำท่ีจดัอบรม      
2 ควำมเพียงพอของเอกสำรฝึกอบรม      
3 โสตทศันูปกรณ์ ช่วยใหก้ำรเรียนรู้ดียิง่ข้ึน      
4 โสตทศันูปกรณ์ช่วยกระตุน้ควำมสนใจไดดี้       
ระยะเวลา      
1 ช่วงเวลำในกำรอบรมเหมำะสม      
2 ระยะเวลำครอบคลุมเน้ือหำท่ีตอ้งกำรทรำบ      
การด าเนินการอบรม      
1 ควำมสะดวกในกำรเดินทำงเขำ้รับกำรอบรม      
2 สถำนท่ีอบรม เหมำะสมกบัจ ำนวนผูเ้ขำ้รับ   

กำรอบรม 
     



 (47) 

 
หัวข้อการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
3 บรรยำกำศในกำรเขำ้ร่วมฝึกอบรม       
4 ควำมรู้ควำมสำมำรถของวทิยำกรและทีมงำน       
5  เทคนิคกำรถ่ำยทอดควำมรู้ของวทิยำกร      
6  กำรจดัล ำดบัขั้นกำรน ำเสนอของวทิยำกร       
7 กำรตอบขอ้ซกัถำมของวทิยำกร       
ผลทีเ่กดิขึน้กบัผู้เข้าร่วมการอบรม      
1 ไดรั้บองคค์วำมรู้ดำ้นกำรบริกำรกำรตลำดดีข้ึน      
2 สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีไดรั้บไปใชป้ระโยชน์ได ้      
 
ปัญหาข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้ความร่วมมือด้วยดี 
คณะผู้วจัิย มหาวทิยาลยัราชภัฎเชียงใหม่ 




