
 
บทที ่ 3 

วธีิด ำเนินงำนวจิยั 
 

 การวิจยัเร่ือง “การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
ดา้นงานหัตกรรมสาขาเคร่ืองเงินของจงัหวดัเชียงใหม่” มีการจดัล าดบัความส าคญั และการจดัท า
ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในเน้ือหาการวิจัย คือ ระเบียบวิธีวิจัย  ประชากรท่ีศึกษา และกลุ่มตัวอย่าง     
แผนการด าเนินการวจิยั เคร่ืองมือในการวิจยั กิจกรรมในการวิจยั การประมวลผล และการวิเคราะห์
ขอ้มูล 
 

1. ระเบียบวธิีวจิัย 
 การด าเนินงานวิจยัคร้ังน้ีใช้ระเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพร่วมกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่  
เพื่อน้อมน าพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจขนาดย่อมของ         
กลุ่มผูป้ระกอบการ ธุรกิจชุมชน วสิาหกิจชุมชนใหพ้ฒันาอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื 
 

2. ประชำกรทีศึ่กษำและกลุ่มตัวอย่ำง 
 การวิจยัในคร้ังน้ีมีกลุ่มประชากรท่ีศึกษา คือ ผูป้ระกอบการ ธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน 
และผูผ้ลิตงานหัตถกรรมทอ้งถ่ินสาขาเคร่ืองเงินของจงัหวดัเชียงใหม่ (Finite Population) ซ่ึงมี
วธีิการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดพื้นท่ีในการศึกษาโดยวิธีการแบ่งกลุ่ม ซ่ึงจะแบ่งกลุ่มพื้นท่ีทั้งใน 
และติดกบัเขตอ าเภอเมือง มีพื้นท่ีศึกษาในปี 2553 ไดแ้ก่  

1) อ าเภอเมือง  
2) อ าเภอสันก าแพง  
3) อ าเภอหางดง  
4) อ าเภอสันทราย 
ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดกลุ่มตวัอย่างผูป้ระกอบการ กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน และ

ผูผ้ลิตงานหัตถกรรมเคร่ืองเงินท่ีต้องการเข้าร่วมโครงการ โดยวิธีการสุ่มแบบจงใจ (Purposive 
Sampling) มีจ  านวนทั้งหมด 10 กลุ่ม โดยมีรายช่ือกลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 
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รำยช่ือกลุ่มผู้ประกอบกำรหัตถกรรมเคร่ืองเงินทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่ำงในงำนวจัิย 
ในพืน้ทีอ่ ำเภอเมือง อ ำเภอสันก ำแพง อ ำเภอหำงดง และอ ำเภอสันทรำย 

 
 

ช่ือกลุ่ม   ทีอ่ยู่  ผลติภัณฑ์ 

ร้ำนเงินทองยนต์               
คุณทองยนต์ วงษ์วชิำสวสัดิ์ 

บา้นเลขท่ี 1 ซอย 7 ถนนสวนดอก    
ต าบลสุเทพ อ าเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

สลุงเงิน (ขนัเงิน)  พาน 
และแจกนั 

กลุ่มเคร่ืองเงินบ้ำนววัลำย   
สล่ำอนงค์ แสงมณี 

บา้นเลขท่ี 33 ถนนววัลาย ต าบลหายยา 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ขันโลหะ ขันทองแดง 
ขนัเงิน เคร่ืองประดบั 

กลุ่มเชียงใหม่ศิลป์            
คุณประธำน ล้อบุญมำ 

บา้นเลขท่ี 10/11 ซอย 3 ต าบลหายยา 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

แผ่นภาพแกะสลักเงิน 
เคร่ืองประดบัและขนั     

กลุ่มบ้ำนววัลำย                
คุณเจริญ บุญตัน 

บา้นเลขท่ี 102/1  ซอย 3 ถนนววัลาย 
ต าบลหายยา อ าเภอเมือง             

จงัหวดัเชียงใหม่ 

ขันทองแดง ขันโลหะ
ขันเ งิน และแผ่นภาพ  
ดุนโลหะ 

คุณอ ำภำพร ฟรังเค้ บา้นเลขท่ี 102/3 ต าบลหายยา        
อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

ท่ีรองแก้ว  พวงกุญแจ
และโคมไฟ 

คุณดุสิต โอมำ บา้นเลขท่ี 40 ซอย 3 ต าบลหายยา  
อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

กรอบตูพ้ระไตรปิฎก 

ร้ำนเชียงใหม่ซิลเวอร์แวร์        
คุณเสนีย์ ไชยรังสี 

บา้นเลขท่ี 4 หมู่ท่ี 2 ต าบลตน้เปา  
อ าเภอสันก าแพง  จงัหวดัเชียงใหม ่

แผน่ภาพแกะสลกัเงิน 

กลุ่มบ้ำนววัลำย                 
คุณมำนพ ชัยแก้ว 

บา้นเลขท่ี 12/6 ซอย 10 ต าบลหายยา 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

สลุงเงิน 

กลุ่มฮ่วมเฮียนศิลป์ 

คุณชลกำล สัตย์ต่อชำต ิ
บา้นเลขท่ี 27 ถนนววัลาย ต าบลหายยา 

อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ขนัเงิน 

ร้ำนสยำมซูวเีนียร์              
คุณเอกชัย  ถวลิวิศำล 

บา้นเลขท่ี 42 ซอย 4 ถนนศรีภูมิ     
ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมือง          

จงัหวดัเชียงใหม่ 

ขันเงิน พาน ช้อนเงิน 
ส้อมเงิน และตลบัเงิน 

 

  ตารางท่ี 3.1 รายช่ือกลุ่มผูป้ระกอบการหตัถกรรมเคร่ืองเงิน 
                                              ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยั 
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3. แผนด ำเนินกำรวจิัย 
 โครงการ “การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน       
ด้านงานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงินของจังหวัดเชียงใหม่”  ทางคณะผู้วิจัยได้มีการจัดท าข้ึน           
ตามแผนการด าเนินงานวิจัย คือ ระยะเวลาในการด าเนินงาน 12 เดือน (เดือนมกราคม ถึง                
เดือนธนัวาคม 2553) มีแผนการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
 

กจิกรรมกำรด ำเนินงำนวจัิย ระยะเวลำ (เดือน) ผลทีไ่ด้รับ 
1 .ประ ชุม เพื่ อ ว า งแผนด า เ นิ น       
การวจิยั ระยะท่ี 1  

 

มกราคม 
-ได้ข้อก าหนดและแนวทาง      
ในการท างานวจิยั 

2 . ศึกษาการท า ง านหัตถกรรม
เคร่ืองเงินและจัดเวทีการเรียนรู้   
คร้ังท่ี 1 เพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบั       
ชุดโครงการวิจัย  และคัด เ ลือก    
ก ลุ่มตัวอย่า ง  อีกทั้ งสอดแทรก
ความ รู้ เ ร่ื อ งป รัชญา เศรษฐ กิ จ
พอเพียง 

 
 
 
 

กุมภาพนัธ์ 

- ได้รับความรู้เร่ืองหัตถกรรม
เคร่ืองเงินมากข้ึน 
- ก ลุ่มตัวอย่า ง มีความ เข้า ใจ
เก่ียวกบัชุดโครงการวิจยัท่ีจดัท า
ข้ึน 

3.ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และพื้นท่ี
เฉพาะของงานวจิยั  

 

มีนาคม 
- ผูว้ิจ ัยและผูร่้วมวิจัย สามารถ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและพื้นท่ี   
ท่ีจะเก็บขอ้มูลได ้

4.ศึกษาบริบทและศักยภาพของ
กลุ่มเป้าหมายสรุปผลงานระยะท่ี 1 
และเขา้ร่วมรับฟังการสัมมนาเร่ือง 
SMEs ไทยเขม้แขง็ดว้ย ICT 

 
 
 
 
 

มีนาคม - เมษายน 

-ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั รับทราบ
ขอ้มูลบริบท ของกลุ่มตวัอยา่ง 
-กลุ่มตวัอย่างมีความรู้ทางด้าน
การใช้ ICT กบังานของตนเอง
มากยิง่ข้ึน 

5.จดัประชุมวางแผนงานวิจัยร่วม
ระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้งในทอ้งถ่ินตาม
แผนระยะท่ี 2 และเข้าร่วมรับฟัง
ข่ าวสารข้อมูลทางด้านกลยุท ธ์    
ทางรอด SME 

 
 
 
 
 

เมษายน 

- ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั สามารถ
ระบุแผนงานระยะท่ี 2 ได ้
- กลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมรับฟัง
สามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้รับ        
ไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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กจิกรรมกำรด ำเนินงำนวจัิย ระยะเวลำ (เดือน) ผลทีไ่ด้รับ 
6.ศึกษาบริบทชุมชน และศึกษา   
การน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และรับฟัง
ก า รบ ร ร ย า ย ค ว า ม รู้ ใ นหั ว ข้อ 
ยุทธศาสตร์การคา้ การลงทุน และ
การตลาด ท่ีทางหน่วยงานรัฐจดัข้ึน 

 
 
 
 
 

พฤษภาคม - กรกฎาคม 

-ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั ไดรั้บรู้ถึง
การน า เอาป รัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินงานหัตถกรรมเคร่ืองเงิน 
และกลุ่มตัวอย่างได้รับทราบ
ขอ้มูลทางดา้นการคา้ การลงทุน 
และการตลาดมากยิง่ข้ึนดว้ย 

7.น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใ์ช้ในการด าเนินธุรกิจของ
กลุ่มเคร่ืองเงิน เพื่อหาผลลัพธ์จาก
การน ามาใช ้ 

 
 

 

กรกฎาคม 

- ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั สามารถน า
ผลลัพธ์ท่ีได้มาปรับใช้กับกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

8 . ส รุ ป ขั้ น ต อ น ก า ร ท า ง า น
หตัถกรรมของกลุ่มเคร่ืองเงินพร้อม
สรุปงานวิจัยในระยะท่ี 2 และเข้า
ร่วมการอบรมในหัวขอ้ เปิดแผนท่ี
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ปี  5 4  จั ด ทั พ  SME         
กา้วไกลสู่ภูมิภาคอาเซียน 

 
 
 
 
 

สิงหาคม - ตุลาคม 

- ผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั สามารถ
สรุปงานระยะท่ี 2 ได ้
- กลุ่มตวัอยา่งมองเห็นแนวทาง 
ท่ี จะน า เ ศรษฐ กิจไทยก้า ว สู่
สมาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

9.น าข้อมูลท่ีได้มาสร้างส่ือท่ีเป็น  
ชุดองค์ค ว าม รู้ด้ านหัตถกรรม
ท้อง ถ่ิน รูปแบบต่าง  ๆ  โดยจัด
นิทรรศการ มองภูมิปัญญาล้านนา
ผา่นสายธารแห่งกาลเวลา  

 
 
 
 

กนัยายน - ตุลาคม 

- ได้ ส่ือ ท่ี เ ป็นชุดความ รู้ด้าน
หตัถกรรมทอ้งถ่ิน 

10.เขา้อบรมและประชุมปฏิบติัการ
ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย เร่ือง 
โครงการสัมมนาและการประชุม        
เชิงปฏิบติัการเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
ระดับประเทศ ภายใต้แผนปฏิบัติ
ก า ร ไ ท ย เ ข้ ม แ ข็ ง  2 5 5 5  แ ล ะ 
เศรษฐกิจลา้นนาเชิงสร้างสรรค ์

 
 
 

 
ตุลาคม 

- ก ลุ่มตัวอย่ า งได้ รับความ รู้
ทางด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
มากยิง่ข้ึน 
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กจิกรรมกำรด ำเนินงำนวจัิย ระยะเวลำ (เดือน) ผลทีไ่ด้รับ 
1 1 . จัด เ ว ที ก า ร เ รี ยน รู้ ค ร้ั ง ท่ี  2           
ในหัวข้อเ ร่ืองการออกแบบตรา
สินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการ
ออกแบบตราสินคา้ และบรรจุภณัฑ์
แก่กลุ่มเป้าหมาย 

 
 
 
 
 

ตุลาคม - พฤศจิกายน 

- ก ลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความ
เขา้ใจทางดา้นการออกแบบตรา
สินคา้และผลิตภณัฑม์ากยิง่ข้ึน 

12 . เ ข้ า ร่ วม รับ ฟั งก ารสั มมนา        
หัวข้อเร่ือง การเตรียมความพร้อม
ในการส่งออกสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา  

 
 
 

พฤศจิกายน - ธนัวาคม 

- ก ลุ่มตัวอย่าง  ได้ รับ รู้ข้อมูล
ข่าวสารการส่งออกมากข้ึน 

13 . จัด นิทรรศก าร มิ ติสั มพัน ธ์
ศิลปวฒันธรรมเชิงช่าง เพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือผู ้ประกอบการทางด้าน
การจัดจ าห น่ าย สินค้า  และให้
เยาวชนได้เรียนรู้ถึงวิธีการท างาน
หตัถกรรมสาขาต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อ
วิเคราะห์ประเมินผลการวิจยัระยะ  
ท่ี 3 

 
 
 

 
ธนัวาคม 

-บุคคลทัว่ไปได้เรียนรู้และรู้จกั
หัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงินมาก
ข้ึน 
-ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ไ ด้ ก ร ะ จ า ย
ผลิตภณัฑไ์ปยงัผูบ้ริโภคมากข้ึน 

14.จัดประชาสัมพนัธ์นิทรรศการ
เพื่อเผยแพร่ผลงานวจิยั 

 

ธนัวาคม 
-กลุ่มบุคคลทัว่ไปไดรั้บรู้ถึง
ผลงานวจิยัท่ีท าข้ึน 

 

  ตารางท่ี 3.2 แผนการด าเนินการวจิยัในปี 2553 ของหตัถกรรมงานเคร่ืองเงิน 
 

4. เคร่ืองมอืในกำรวจิัย  
 ขอ้มูลและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 

4.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นการสืบคน้ขอ้มูลกลุ่มงานหัตถกรรมเคร่ืองเงินด้วยการจดบนัทึก 
การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เจาะลึก การถ่ายภาพ การถ่ายวีดิทศัน์ อาศยัการวิจยัแบบมีส่วนร่วม  
(Participatory research) เพื่อจดัเก็บขอ้มูล 

4.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีท าการศึกษาเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดา้นงานหตัถกรรม
เคร่ืองเงินของจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อศึกษารูปแบบ ขั้นตอนการท างาน ขอ้มูลเก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์  
เคร่ืองมือ และวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านงานเคร่ืองเงิน ซ่ึงเป็นชุดขอ้มูลจากการรวบรวมและ
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ศึกษาขององคก์รต่าง ๆ และองค์กรของภาครัฐบาล โดยการน าความรู้ท่ีไดไ้ปใช้ให้เป็นประโยชน์    
ในการเรียนการสอน นอกจากนั้ นยงัสามารถพัฒนาให้เกิดรูปแบบงานหัตถกรรมแนวใหม่            
การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ในส่ือต่าง ๆ ท าใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ใหม่ดว้ยการศึกษา วิจยั แบบมีส่วนร่วม 
ซ่ึงต้องอาศัยความร่วมมือจากส่วนราชการ และองค์กรท่ีเก่ียวข้องท่ีถือว่าเป็นผู ้ร่วมการวิจัย             
ในทอ้งถ่ินดว้ย  ไดแ้ก่ 

 (1) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ท่ีอยู่อาคารราชภัฏ        
เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขท่ี 202 ถ.โชตนา ต.ชา้งเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศพัท ์และ
โทรสาร : 053-88-5950 

 (2) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีอยู่ 158 ถนนทุ่งโฮเต็ล 
ต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50000 โทรศพัท ์: 053-254361-2 โทรสาร : 053-248315 
E-Mail : ipc1@dip.go.th 

 (3) ส านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) SIPA สาขา
เชียงใหม่ 158 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วดัเกต อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50000 โทรศพัท:์ 053-247282 โทรสาร: 
053-247272 

 (4) เทศบาลต าบลสันก าแพง ท่ีอยู่ต  าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง  จังหวัด
เชียงใหม่ 50130 โทรศพัท์: 053-331904 E-Mail: 5501310@thailocaladmin.go.th หรือ/และ 
skp@sankamphaeng.com 

 (5) เทศบาลต าบลหางดง ท่ีอยู่ ส านักงานเทศบาลต าบลหางดง 999 หมู่ท่ี 3 ต าบล               
หางดง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 50230 โทรศพัท:์ 053-441543, 053-442105 โทรสาร ต่อ 214 
E-mail: ed_hangdongtbs@yahoo.com 

 (6) ส านกังานเทศบาลต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 50210 
โทรศพัท ์: 053-397248  โทรสาร ต่อ 207 E-Mail : info@sansailuang.org 

4.3 ชนิดของเคร่ืองมือในการวจิยั 
 (1) แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต (Interview schedule) 
  ได้แก่ แบบสอบถามจ านวน 20 ชุด นับเป็นเคร่ืองมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล     

เป็นลักษณะค าถาม ก าหนดค าตอบไวล่้วงหน้าให้เลือกตอบ (Closed ended question) และ          
แบบเติมค า (Open ended question) ผูว้ิจยัจะท าการสัมภาษณ์ สังเกต การบนัทึกข้อมูลต่าง ๆ         
แบ่งเน้ือหาแบบสัมภาษณ์ เป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

  (1.1) ข้อมูลลักษณะพื้นฐานเก่ียวกับประวติัความเป็นมาของผูป้ระกอบการ      
ดา้นสังคม ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาชาวบา้นงานเคร่ืองเงิน 
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  (1.2) ข้อมูลด้านรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ขั้ นตอนการท างาน ว ัสดุอุปกรณ์  
เคร่ืองมือ และวธีิการถ่ายทอดภูมิปัญญาของงานหตัถกรรมงานเคร่ืองเงินทอ้งถ่ิน 

  (1.3) ขอ้มูลดา้นความตอ้งการ ปัญหาอุปสรรคของกลุ่มตวัอยา่ง 
 และแบบสอบถามได้แบ่งขอ้มูลเป็น 8 ส่วน ลกัษณะเป็นค าถามแบบปลายปิด 
และค าถามแบบปลายเปิด ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 
 ส่วนท่ี  1  รายละเอียดของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
 ส่วนท่ี  2  ขอ้มูลของผลิตภณัฑ ์
 ส่วนท่ี  3  ขอ้มูลการท าผลิตภณัฑ์ 
 ส่วนท่ี  4  กลุ่มผลิตภณัฑ ์
 ส่วนท่ี  5  ขอ้มูลของโครงการ 
 ส่วนท่ี  6  ส่วนของการผลิต 
 ส่วนท่ี  7  ส่วนของการตลาด 
 ส่วนท่ี  8  เกณฑว์เิคราะห์ศกัยภาพดา้นการผลิตของธุรกิจชุมชน 

  (1.4) วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อความสมบรูณ์แบบอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ 
   1) การประชุมวางแผนงานวิจยัร่วมกันระหว่างผูท่ี้เก่ียวข้องในทอ้งถ่ิน    

เพื่อด าเนินแผนกิจกรรม 
   2) การจัดเวทีชาวบ้านเพื่อระดมความคิดเห็น และหาข้อสรุปเพิ่มเติม      

ในความสมบรูณ์ของเน้ือหา ดว้ยการใชกิ้จกรรมเส้นแบ่งเวลา (Time line) ดา้นประวติัความเป็นมา 
ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม 

   3) จดัประชุมกลุ่มยอ่ยเป็นการติดตามผล ประเมินผล 
   4) จดัประชุมปฏิบติัการ ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม และเผยแพร่

องคค์วามรู้แก่ประชาชนผูส้นใจ 
   5) จดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการ เพื่อวเิคราะห์ ประเมินผล และสรุปผลการวจิยั 
   6) ประชาสัมพนัธ์องค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจยัในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่   

การประชุมเพื่อเผยแพร่องคค์วามรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย การเผยแพร่ในเวบ็ไซต ์หนงัสือ วดิีทศัน์ ฯลฯ 
 

5. กจิกรรมในกำรวจิัย 
 การด าเนินกิจกรรมการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินกิจกรรมตามท่ีก าหนดไวเ้ป็นขั้นตอน ดงัน้ี 
 5.1 กำรจัดเวทีกำรเรียนรู้คร้ังที่ 1 เพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการวิจยั และให้ความรู้
เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการน ามาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
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โดยมีว ัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจในเร่ืองโครงการวิจัยระหว่างผู ้วิจ ัย              
ผูน้  าทอ้งถ่ิน นักวิจยัท้องถ่ิน นักศึกษา กลุ่มตวัอย่างในงานวิจยั เพื่อคดัเลือกกลุ่มผูป้ระกอบการ         
ท่ีตอ้งการเขา้ร่วมโครงการ 
 5.1.1 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน และผูป้ระกอบการ
หตัถกรรมเคร่ืองเงินในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
 5.1.2 วธีิการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ การจดัการประชุม เพื่อช้ีแจงเก่ียวกบัโครงการวิจยั 
การจัดกิจกรรมกลุ่ม เพื่อคัดเลือกกลุ่มผู ้ประกอบการท่ีมีความประสงค์ เข้า ร่วมโครงการ               
โดยระยะเวลาด าเนินการคือ วนัท่ี 24 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม      
ภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีลกัษณะการจดังานดงัภาพท่ี 3.1  
 

    
 

  ภาพท่ี 3.1 ภาพบรรยากาศการจดัเวทีการเรียนรู้คร้ังท่ี 1 
                   ณ หอ้งประชุมศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

  5.1.3 ผลท่ีไดจ้ากการประชุมในคร้ังน้ี สามารถสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนิน
โครงการวิจยั ให้แก่ คณะผูว้ิจยั ผูช่้วยนักวิจยั หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้งผูป้ระกอบการ     
งานหตัถกรรมเคร่ืองเงิน ในอ าเภอเมือง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอหางดง และอ าเภอสันทราย จงัหวดั
เชียงใหม่ ท่ีเขา้ร่วมการประชุมได้รับทราบวิธีการด าเนินงานวิจยั และสามารถตดัสินใจเข้าร่วม
กิจกรรมการวิจัยในขั้นตอนต่อไป ซ่ึงมีความต้องการเข้าร่วมโครงการวิจัยจ านวนทั้ ง ส้ิน                 
10 กลุ่มตวัอยา่ง  

กล่าวไดว้า่ หลกัเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินธุรกิจ 
โดยผูป้ระกอบการจะเป็นผูท่ี้สามารถประเมินความสามารถและศกัยภาพของตนไดดี้ท่ีสุด ดงันั้น 



62 
 

การน าไปใชผู้ป้ระกอบการจะตอ้งค านึงถึงหลกัความเป็นจริงของกลุ่มตนเองให้มากท่ีสุด เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพจากการประยกุตใ์ชม้ากท่ีสุดดว้ยเช่นกนั  
                         5.2  กำรอบรม เร่ือง SMEs ไทยเขม้แข็งด้วย ICT โดยการอบรมเชิงปฏิบติัการซ่ึงได้รับ  
ความร่วมมือจากส านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) SIPA สาขา
เชียงใหม่ ในการจดักิจกรรมใหค้วามรู้เก่ียวกบั ICT มีวตัถุประสงค์คือ 1) เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบั ICT 
ท่ีสามารถน ามาใชง้านส าหรับวิสาหกิจชุมชนหตัถกรรมเคร่ืองเงิน ในอ าเภอเมือง อ าเภอสันก าแพง 
และอ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่  2) เพื่อส่งเสริม และทดลองปฏิบติัการใชง้าน ICT เช่น Software 
ท่ีใชจ้ดัการระบบการผลิต การบญัชี รวมไปถึง ระบบ E-Commerce เป็นตน้ และ 3) การสอบถาม
ความตอ้งการและปัญหาต่าง ๆ ของกลุ่มหตัถกรรมชุมชนในดา้นการใชง้าน ICT ในชีวิตประจ าวนั
กิจกรรม  
  5.2.1 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน และผูป้ระกอบการ
หตัถกรรมเคร่ืองเงินในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
  5.2.2 วิธีการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ การจดัประชุมให้ความรู้โดยวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้น ICT การซักถาม-ตอบขอ้สงสัยในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยกิจกรรมจดัข้ึนในวนัท่ี 11 สิงหาคม  
2553 ณ ห้องเชียงดาว โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวนั เชียงใหม่  (บรรยากาศภายในวนังานมีลกัษณะ   
ดงัภาพท่ี 3.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 3.2 การอบรมเร่ือง SMEs ไทยเขม้แขง็ดว้ย ICT 

      ไดรั้บความร่วมมือจากส านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ 
       แห่งชาติ (SIPA) เชียงใหม่ 
 

                   5.2.3 ผลท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมกิจกรรมคือ ผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง รวมถึง
ประชาชนผูส้นใจทัว่ไปไดรั้บความรู้เก่ียวกบั ICT ตั้งแต่ประวติัความเป็นมาของ ICT การจดัการ
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ตลาดสมัยใหม่ และแนวทางการพัฒนา E-Marketingฯลฯ ส่งผลให้ผู ้ประกอบการรายย่อย     
สามารถเขา้ใจแนวทางในการใชง้านไดดี้ยิง่ข้ึน (บรรยากาศภายในวนังานดงัภาพท่ี 3.3) 
 
 

 
 
 ภาพท่ี 3.3 การบรรยายใหค้วามรู้ในหวัขอ้ SMEs ไทยเขม้แขง็ดว้ย ICT 
                                            ไดรั้บความร่วมมือจากส านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ 
                แห่งชาติ (SIPA) เชียงใหม่ 

 

 5.3 กำรจัดสัมมนำ เร่ือง กลยุทธ์ทางรอด SMEs ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือจากกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมในการด าเนินงานจดัสัมมนาข้ึน โดยมีวตัถุประสงค์ของการ
ด าเนินกิจกรรม  เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบักลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสามารถน ามาใชง้านส าหรับวิสาหกิจ
ชุมชน ผูป้ระกอบการ หรือกลุ่มธุรกิจชุมชนงานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน ในอ าเภอเมือง อ าเภอ     
สันก าแพง อ าเภอสันทราย และอ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ และการยกตวัอย่างกลยุทธ์ และ
ทดลองปฏิบติัการใช้งานกลยุทธ์ทางการตลาดจากผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ ตลอดจน    
การสอบถามความตอ้งการและปัญหาต่าง ๆ ของกลุ่มหัตถกรรมชุมชน ดา้นกลยุทธ์ทางการตลาด
ของแต่ละกลุ่ม 
  5.3.1 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน และผูป้ระกอบการ
หตัถกรรมเคร่ืองเงินในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่  
  5.3.2 วิธีการด าเนินกิจกรรมได้แก่ การจัดประชุมให้ความรู้ โดยมีการบรรยาย        
การซกัถาม - ตอบ และประชุมกลุ่มย่อย ซ่ึงระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมคือ วนัท่ี 20 สิงหาคม 
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2553 ณ ห้องอิมพีเรียลแกรนด์ฮอล โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จงัหวดัเชียงใหม่ (ภาพบรรยากาศ       
ในวนังานมีลกัษณะดงัภาพท่ี 3.4 และภาพท่ี 3.5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพท่ี 3.4 การสัมมนา “กลยทุธ์ทางรอด SMEs” ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือ  

                                 และจดังานโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 
 

 
 

  ภาพท่ี 3.5 การสัมมนากลยทุธ์ทางรอด SMEs 
                  กลุ่มผูป้ระกอบการและกลุ่มตวัอยา่งในชุดโครงการวจิยั 

                            การประยกุตพ์ระราชด าริฯลฯทั้ง 10 สาขา ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
  5.3.3 ผลท่ีได ้ คือ ผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง รวมถึงประชาชนผูส้นใจทัว่ไป
ไดรั้บความรู้เก่ียวกบักลยทุธ์ทางรอดของ SMEs ซ่ึงภายในงานจะมีการแยกกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน 
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คือ การให้ความรู้จากวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญดา้น SMEs ไดแ้ก่ คุณธนัยวชัร์ ไชยตระกูลชยั นกับรรยาย
ช่ือดงั พิธีกร นกัจดัรายการวิทยุ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการตลาด และอาจารยส์อนวิชา Brand Management 
ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี               
และกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ คือ ผูป้ระกอบการกลุ่มธุรกิจส่งออกเคร่ืองประดบัเงิน     
ร้านอจัฉราซิลเวอร์ (Achara Silver) ในต าบลช้างม่อย อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ในอีกด้าน       
คือ เปิดคลินิกให้ค  าปรึกษาด้านต่าง ๆ จากศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่       
ซ่ึงงานทั้งสองส่วนสามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารธุรกิจในปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้ง      
ยงัเสริมสร้างศกัยภาพดา้นต่าง ๆ ของผูป้ระกอบการให้เขม้แข็งอีกดว้ย ประเด็นส าคญัในการจดัเวที
ให้ความรู้ท่ีวิทยากรได้เน้นหนักเก่ียวกับกลยุทธ์ทางรอดของ SMEsโดยผูป้ระกอบการจะต้อง          
มีคุณสมบติัท่ีส าคญัหลายประการ ไดแ้ก่ วิสัยทศัน์ โอกาสทางธุรกิจ ความเก่งเฉพาะดา้นของตน     
การสร้างเครือข่ายผูป้ระกอบการ การเรียนรู้จากผูท่ี้ประสบความส าเร็จ การวางกลยุทธ์ การเรียนรู้    
ชัว่ชีวิต และท่ีส าคญัคือการใชส่ื้อทางสังคม (Social Media) เม่ือผูป้ระกอบการมีคุณสมบติัดงัน้ีแลว้
การด าเนินธุรกิจนั้นก็จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่์าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาอยา่งแน่นอน 
 5.4 กำรสัมมนำ  ยุทธศาสตร์การคา้ การลงทุน และการตลาด โดยธนาคารเกียรตินาคิน 
จ ากดั (มหาชน) และหนงัสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจ โดยวตัถุประสงค์ของการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่     
1) เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบักลยุทธ์การสร้างแบรนด์ของผูป้ระกอบการรายย่อยท่ีสามารถน ามาใช้
ส าหรับวิสาหกิจชุมชนงานหตัถกรรม เคร่ืองเงิน ในอ าเภอเมือง อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอหางดง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 2) เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัการวางแผนภาษีกบัธุรกิจของผูป้ระกอบการรายย่อย 
วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ เพื่อใช้จัดการระบบภาษีของกลุ่มตนเองอย่างรอบคอบ 3) “ฮวงจุ้ย”                
กบัการประกอบธุรกิจโดยซินแสผูเ้ช่ียวชาญ  4) การยกตวัอยา่งผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ
ในการสร้างแบรนด ์และวางแผนภาษีกบัธุรกิจ 
  5.4.1 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน และผูป้ระกอบการ
หตัถกรรมเคร่ืองเงินในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
  5.4.2 วิธีการด าเนินกิจกรรมได้แก่ การจัดประชุมให้ความรู้ โดยมีการบรรยาย        
การซักถาม - ตอบ และประชุมกลุ่มย่อย ฯลฯ กิจกรรมน้ีจัดข้ึนในวันท่ี  9 กันยายน 2553                   
ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน เชียงใหม่ โดยภาพบรรยากาศในวนังาน                 
ดงัตวัอยา่งภาพท่ี 3.6 และ 3.7  
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  ภาพท่ี 3.6 การสัมมนายทุธศาสตร์การคา้ การลงทุน และการตลาด  
                                            โดยธนาคารเกียรตินาคินและหนงัสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจ 
                                            ร่วมกนัสนบัสนุนการจดัสัมมนาในคร้ังน้ี 
 

 
 

  
  ภาพท่ี 3.7 การสัมมนา ยทุธศาสตร์การคา้ การลงทุน และการตลาด 

                       โดยมีผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยัเขา้ร่วมดว้ย 
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  5.4.3 ผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง รวมถึงประชาชนผูส้นใจทัว่ไปไดรั้บความรู้
เก่ียวกบักลยทุธ์การเนินธุรกิจ 3 หวัขอ้ คือ 
   1) การวางแผนภาษี (Tax Planning) กบัธุรกิจ นับเป็นการน าสิทธิประโยชน์  
ต่าง ๆ ทางภาษีท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ไปใชล้ดหย่อนภาษีเงินได ้ไปใชล้ดหยอ่นภาษีเงินไดป้ระจ าปี 
เพื่อบรรเทาภาระภาษีใหน้อ้ยลง โดยไม่ผดิกฎหมาย 
   2) การสร้างแบรนดข์องธุรกิจ และผูป้ระกอบการ มีประเด็นส าคญัท่ีวิทยากรได้
เนน้หนกั คือ การปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัผูบ้ริโภค ใหส้ัมพนัธ์กบัชีวติประจ าวนั รูปแบบการใชชี้วิต
ของผูบ้ริโภค โดยการสร้างแบรนด์มีปัจจยัท่ีส าคญั ได้แก่ Brand จะตอ้งโดดเด่นและแตกต่าง      
สร้างสถานะของสินคา้ ความคุม้ค่าส าคญักวา่ราคา มีคุณภาพและหลากหลาย ทนัสมยั ง่าย กระชบั
ฯลฯ โดยจะตอ้งค านึงถึงปัจจยัรอบดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มลูกคา้ของตนใหม้ากท่ีสุด 
   3) ฮวงจุย้ กบัการด าเนินธุรกิจ สรุปได ้คือ 
    3.1) ฮวง คือ ลม เปรียบเสมือนกระแสคล่ืนท่ีมาองไม่เห็นรอบ ๆ ตวัเรา   
ซ่ึงเราต้องปรับตวัให้รับกับกระแสทิศทางของแม่เหล็กโลก หรือพลังงานท่ีมีประโยชน์ต่อเรา 
เปรียบเสมือนทีวส่ีงคล่ืนมาดา้นไหน เราตอ้งหนัเสาอากาศใหไ้ปรับดา้นนั้น เป็นตน้ 
    3.2) จุย้ คือ น ้ า เปรียบเสมือนกระแสคล่ืนท่ีเรามองเห็น กระแสน ้ าไหล   
ไปเร่ือย ๆ ไม่เช่ียวก็จะดี แต่ถา้อยู่น่ิงหรือไหลรุนแรงมากไปก็ไม่ดี อยู่หัวโคง้น ้ าก็จะเซาะตล่ิงพงั 
เช่นเดียวกบัถนนถา้เป็นทางแยกหวัโคง้มกัจะไม่ดี เป็นตน้ 
    สรุปไดว้า่เป็นการน าเอาหลกัการดูลกัษณะโหงวเฮง้มาเป็นเคร่ืองประกอบ
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและจดัสรรก าลงัคน พร้อมกบัน าหลกัฮวงจุย้มาประยุกต์เสริมสร้าง
พลังความส าเร็จภายใต้การหมุนเวียนของกระแสแม่เหล็กโลก และพลังจากจักรวาลซ่ึงมี                 
ทั้งพลงัท่ีท าลายลา้งและพลงัท่ีสร้างสรรค ์หลกัของฮวงจุย้น าไปสู่ค าตอบท่ีสร้างความสมดุลระหวา่ง
พลงัของชีวิต (ตวัเราและผูอ่ื้น) พลงัโลกและพลงัจกัรวาลก่อประโยชน์อยา่งไพศาลแก่ความส าเร็จ   
ความมัง่คัง่และสันติสุข อนัมิอาจประมาณไดจ้ากทิศทางทั้งหมด 360 องศา จะมีทิศทางท่ีดีและไม่ดี
ประกอบกนั และตอ้งน ามาค านวณหาทิศทางท่ีเหมาะสมกนัอีกที ไม่ใช่น าหลกัทิศทางมาใชไ้ดเ้ลย 
 5.5 กำรอบรมบรรยำยให้ควำมรู้ เร่ือง “เปิดแผนท่ีเศรษฐกิจปี 54 จดัทพั SME กา้วไกล       
สู่  AEC” โดยธนาคารทหารไทย จ ากัด มหาชน ซ่ึงมีว ัตถุประสงค์ของการด าเนินกิจกรรม         
เพื่อใหค้วามรู้แก่ผูป้ระกอบการ เร่ือง การวเิคราะห์ การคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 54 และโอกาสของ 
SME กบัเขตการคา้เสรีอาเซียน ตลอดจนสร้างความเขา้ใจแก่ผูป้ระกอบการ เร่ือง กฎเกณฑ์ และ
เง่ือนไขของเขตการคา้เสรีอาเซียน 
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  5.5.1 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมทอ้งถ่ินดา้นเคร่ืองเงิน และ
ผูป้ระกอบการสาขาอ่ืน ๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัใกลเ้คียง  
  5.5.2 วิธีการด าเนินกิจกรรม คือ จะเป็นลกัษณะของการบรรยาย การซัก-ถาม และ         
การยกตัวอย่างผู ้ประกอบการท่ีประสบผลส า เ ร็จ  ระยะเวลาของการด า เ นินกิจกรรมคือ                       
วนัท่ี19 พฤศจิกายน 2553 เวลา 12.30 – 17.00 น. ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ (บรรยากาศ        
ในวนังานดงัภาพท่ี 3.8) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 3.8 การสัมมนา เร่ือง เปิดแผนท่ีเศรษฐกิจปี 54 จดัทพั SME 
                                            กา้วไกลสู่ AEC โดยธนาคารทหารไทย จ ากดั มหาชน 
 

  5.5.3 ผลท่ีได้ คือผู ้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจและสามารถวิ เคราะห์             
คาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 54ได้ และผูป้ระกอบการมีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง กฎเกณฑ์และ
เง่ือนไขของเขตการค้าเสรีอาเซียน ตลอดจนผูป้ระกอบการเห็นโอกาสทางการค้าของตนกับ          
เขตการคา้เสรี  
 5.6 กำรจัดนิทรรศกำร มองภูมิปัญญำล้ำนนำผ่ำนสำยธำรแห่งกำลเวลำ โดยคณะผูว้ิจยัและ
มูลนิธิเพื่อนสล่าล้านนา กรมพฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัเชียงใหม่ ส านักประชาสัมพนัธ์จงัหวดั
เชียงใหม่ ส านักวฒันธรรมจังหวดัเชียงใหม่ ฯลฯ มีวตัถุประสงค์ของการด าเนินกิจกรรมคือ          
เพื่อน าเสนอหลกัการ ความเป็นมา และวตัถุประสงค์ในงานวิจยั รวมถึงการน าเสนอผลงานวิจยั        
สู่สาธารณาชน และส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นงานเคร่ืองเงินของจงัหวดัเชียงใหม่ 
ให้เป็นท่ีรู้จัก ตลอดจนเพื่อสาธิตขั้นตอนการท างานหัตถกรรมท้องถ่ินสาขาเคร่ืองเคร่ืองเงิน          
ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีสล่าชั้นครูเป็นผูส้าธิตการท างาน และจดัให้มีการศึกษาวิชาชีพทางด้าน
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ศิลปหตัถกรรมของทอ้งถ่ินลา้นนา เพื่อน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประกอบอาชีพ สร้างรายไดใ้ห้แก่ตนเอง
และครอบครัว 
  5.6.1 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ผูป้ระกอบการงานหตัถกรรมเคร่ืองเงินและสาขาอ่ืน ๆ  
  5.6.2 วิธีการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ การจดันิทรรศการให้ความรู้ บรรยาย การสาธิต
การท างานหตัถกรรมสาขาต่าง ๆ และการซกั-ถาม ให้ความรู้จากสล่าผูเ้ช่ียวชาญ ส าหรับระยะเวลา
ในการด าเนินกิจกรรม ตั้งแต่วนัท่ี 9 ธันวาคม 2553 – 9 มกราคม 2554 ณ หอศิลปวฒันธรรม        
เมืองเชียงใหม่ หลงัอนุสาวรียส์ามกษตัริย ์ดงัภาพบรรยากาศการจดันิทรรศการ ภาพท่ี 3.9 
 

 
 
                   ภาพท่ี 3.9 ภาพบรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการ “มองภูมิปัญญาลา้นนาผา่นสายธาร 
        แห่งกาลเวลา” โดยมีรองผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่เป็นประธาน 
       ในพิธีเปิด รวมไปถึงท่านวฒันธรรมจงัหวดัเชียงใหม่และอธิการบดี  
                                             มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ใหเ้กียรติเขา้ร่วมพิธี  
 

                   5.6.3 ผลท่ีได้ คือ ประชาชนทัว่ไป นกัเรียน นักศึกษา ทราบถึงขั้นตอนการท างาน
หัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน อีกทั้งได้เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านงานหัตถกรรมเคร่ืองเงินของ
จงัหวดัเชียงใหม่ ใหน้กัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศรู้จกังานหตัถกรรมทอ้งถ่ินมากข้ึน 
 5.7   กำรสัมมนำ เร่ือง “โครงการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบติัการเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 
ระดบัประเทศภายใตแ้ผนปฏิบติัการไทยเขม้แข็ง 2555” โดย กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์ มีวตัถุประสงค์ของการด าเนินกิจกรรมในคร้ังน้ีคือ เพื่อให้สมาชิกหอการค้าจังหวดั          
สภาอุตสาหกรรมจงัหวดั นักประดิษฐ์  ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผูผ้ลิต 
นกัเรียน นักศึกษาและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งทัว่ภูมิภาคของประเทศ มีความรู้      
ความเขา้ใจ และใช้ประโยชน์โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ ในการเพิ่มมูลค่าและ    
สร้างรายไดใ้หก้บัประเทศอยา่งย ัง่ยนื 



70 
 

                   5.7.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ผู ้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
ผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมเคร่ืองเงินและสาขาอ่ืน ๆ รวมทั้งนกัเรียน นักศึกษาและหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งทัว่ภูมิภาคของประเทศ  
  5.7.2 วธีิการด าเนินกิจกรรมคือในการจดักิจกรรมในคร้ังน้ีจะมีการจดัอยู ่2 วนัดว้ยกนั 
ซ่ึงในวนัท่ี 21 มีนาคม 2554 ก็จะมีการบรรยายจากวทิยากรทั้งหมด 4 ท่านคือ1)คุณชยธวชั อติแพทย ์
นายกสมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย 2)พลเรือเอกฐนิธกิตติอ าพน(อดีต) 
ผูอ้  านวยการส านักงานบริหารและพฒันาองค์ความรู้3)ดร.วชัรมงคล เบญจธนะฉัตร์ ประธาน
กรรมการ บริษทั บาธรูมดีไซน์ จ ากดั 4) คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง รองประธานสภาอุตสาหกรรม
จงัหวดัเชียงใหม่และประธานกรรมการ บริษทั อิฐภราดร จ ากดั ซ่ึงหวัขอ้ท่ีใชใ้นการบรรยายมีดงัน้ี 

     1)  การคุม้ครองผลิตภณัฑท์างความคิดสร้างสรรคก์บักรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 
     2) จากเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทางออกใหม่ของ                

การพฒันาเศรษฐกิจ 
       3) ต่อยอดภูมิปัญญาไทย เติมไอเดียสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์
                             ส าหรับกิจกรรมในวนัท่ี 22 มีนาคม 2554 มีวิธีด าเนินกิจกรรมคือการประชุม    
เชิงปฏิบติัการ โดยจะแบ่งกลุ่มของผูป้ระกอบการออกเป็นแต่ละจงัหวดั โดยหัวขอ้ท่ีใช้ในการ
ประชุมเชิงปฏิบติัการมีอยูด่ว้ยกนั 3 หวัขอ้ ดงัน้ี 
                             หัวขอ้ท่ี 1 การน าเสนอสินคา้หรือบริการ สร้างสรรค์ของกลุ่มจงัหวดัท่ีเขา้ข่าย
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์  
                             หวัขอ้ท่ี 2 วเิคราะห์การตลาด ศกัยภาพของผูผ้ลิต โอกาสทางธุรกิจของสินคา้หรือ
บริการสร้างสรรคข์องกลุ่มจงัหวดัท่ีไดน้ าเสนอ  
                             หัวขอ้ท่ี 3 การน าเสนอการสนบัสนุนจากภาครัฐเพี่อให้สินคา้หรือบริการนั้น
สามารถพฒันาไปสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค ์ 
                        โดยในช่วงท้ายของการประชุมเชิงปฏิบัติการก็จะมีการสรุปผลการประชุม             
เชิงปฏิบติัการจากผูแ้ทนของแต่ละกลุ่ม ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมคือวนัท่ี 21–22 มีนาคม 
2554 เวลา 09.00–16.00 น. ณ โรงแรมดิเอม็เพลส เชียงใหม่ 
        5.7.3 ผลท่ีได้รับจากการเข้า ร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ีคือผู ้ท่ี เข้า ร่วมงานมีความรู้                   
ความเขา้ใจเก่ียวกบัเศรษฐกิจสร้างสรรคม์ากข้ึน ตลอดจนสามารถน าความรู้ท่ีไดม้าพฒันาสินคา้หรือ
ผลิตภณัฑท่ี์ทางผูป้ระกอบการตอ้งการใหเ้ป็นสินคา้หรือผลิตภณัฑท่ี์สร้างสรรค ์และมีความโดดเด่น
ไม่เหมือนใคร โดยท าการวิเคราะห์การตลาด ศกัยภาพของผูผ้ลิต โอกาสทางธุรกิจของสินคา้หรือ
บริการสร้างสรรคข์องกลุ่มธุรกิจของตนเอง (บรรยากาศของการจดังาน ดงัภาพท่ี 3.10) 
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   ภาพท่ี 3.10 สัมมนา “โครงการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบติัการ 
          เศรษฐกิจสร้างสรรคร์ะดบัประเทศภายใตแ้ผนปฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

                            โดย กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์
 

 5.8 กำรจัดอบรม เร่ือง “เศรษฐกิจล้านนาเชิงสร้างสรรค์” โดยวิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม           
มีวตัถุประสงค์ของการจดังานเพื่อให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบการ เร่ือง แนวทางการสร้างแบรนด์และ
การตลาด (Branding and Marketing Experience) และเร่ือง การประยุกต์ความคิดสร้างสรรคไ์ปสู่
ตลาด (From Creative Idea to Market) ตลอดจนเพื่อสร้างเขา้ใจแก่ผูป้ระกอบการ และประชาชน
ทัว่ไปถึงกรอบและแนวทางในการด าเนินงานเศรษฐกิจล้านนาเชิงสร้างสรรค์ และเพื่อคดัเลือก     
กลุ่มผูป้ระกอบการสาขางานต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวแทนของท้องถ่ินเข้าร่วมการพฒันาผลิตภัณฑ ์         
เชิงสร้างสรรค ์
  5.8.1 ผู ้เข้า ร่วมกิจกรรมได้แ ก่  ผู ้ประกอบการงานหัตถกรรมเคร่ืองเ งินและ
ผูป้ระกอบการสาขาอ่ืน ๆ รวมไปถึง นกัเรียน นกัศึกษา ครู อาจารย ์ฯลฯ  
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  5.8.2 วิธีการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ การบรรยายโดยวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบติัการ 
และการคดัเลือกผูป้ระกอบการเพื่อเขา้รับการสนบัสนุนจากส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ซ่ึงระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมคือ วนัท่ี 22–24 มีนาคม 2554 ตั้ งแต่เวลา     
09.00–16.00 น. ณ วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
  5.8.3 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมงานคือ ผูป้ระกอบการมีความรู้ ความเขา้ใจ
เร่ือง แนวทางการสร้างแบรนด์และการตลาด (Branding and Marketing Experience) การประยุกต์
ความคิดสร้างสรรค์ไปสู่ตลาด (From Creative Idea to Market) ตลอดจนผูป้ระกอบการ และ
ประชาชนทัว่ไป ทราบถึงกรอบและแนวทางในการด าเนินงานเศรษฐกิจล้านนาเชิงสร้างสรรค ์        
บรรยากาศของการจดังาน ดงัภาพท่ี 3.11 
 

 
 

 
  ภาพท่ี 3.11 การสัมมนา เร่ือง “เศรษฐกิจลา้นนาเชิงสร้างสรรค”์              
                                              โดย วทิยาลยัส่ือ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และ  
                                              ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 

 5.9 กำรจัดเวทีเพื่อสรุปผลกำรเรียนรู้คร้ังที่  2เ ร่ือง “การออกแบบตราสินค้าและ             
การออกแบบบรรจุภณัฑ์” โดยคณะผูว้ิจยั ชุดโครงการ “การประยุกตพ์ระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง   
เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านงานหัตถกรรมของจังหวดัเชียงใหม่” มีวตัถุประสงค์ของ           
การจดังานคือ เพื่อให้ความรู้ในดา้นการสร้างตราสินคา้ การออกแบบบรรจุภณัฑ์ และเพื่อรับทราบ
ปัญหา และแนวทางแกไ้ขดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑจ์ากวทิยากร และคณะผูว้จิยั 
  5.9.1 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ได้แก่ กลุ่มผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมเคร่ืองเงิน และ
ผูป้ระกอบการสาขาอ่ืน ๆ 
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  5.9.2 วิธีการด าเนินกิจกรรมได้แก่ การสัมมนาเชิงปฏิบติัการ และการสาธิตจาก
วทิยากรผูเ้ช่ียวชาญคือ อาจารยศ์ศิธร ทองเปรมจิต และอาจารยว์ชัรวุธ พุทธิรินโน อาจารยส์าขาวิชา
เทคโนโลยีออกแบบบรรจุภณัฑ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ซ่ึงมีระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมคือวนัศุกร์ท่ี 20 พฤษภาคม 2554 ตั้ งแต่         
เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หอ้งประชุมศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ 
  5.9.3 ผลท่ีไดจ้ากการจดักิจกรรมในคร้ังน้ีคือ ผูป้ระกอบการมีความรู้ความเขา้ใจและ
ตระหนกัถึง แนวทางการออกแบบตราสินคา้และการออกแบบบรรจุภณัฑม์ากข้ึน ซ่ึงภายในงานจะมี
การให้ขอ้มูลแก่ผูป้ระกอบการ เร่ืองแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนการท าบรรจุภณัฑ์จาก
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่” และแนวทางการเขา้ร่วมประกวด “รางวลั
ไทยสร้างสรรค์ประจ าปี 2554” ซ่ึงกิจกรรมในส่วนน้ี สามารถช่วยส่งเสริมให ้ผูป้ระกอบมีแนวทาง
ท่ีจะคิดคน้การออกแบบตราสินคา้และการออกแบบบรรจุภณัฑ์ให้เป็นท่ีรู้จกัและจดจ าของลูกคา้   
มากข้ึน ตลอดจนท าให้ผูป้ระกอบการได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ท่ีจะผลิตสินค้าท่ีมีเอกลักษณ์      
เป็นของตนเองมากยิง่ข้ึน (บรรยากาศในการจดังานดงัภาพท่ี 3.12)                  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาพท่ี 3.12 การใหค้วามรู้และการฝึกปฏิบติัการ 
                                             การออกแบบตราสินคา้และการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 
                                              ณ หอ้งประชุม ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1  
 

                5.10 กำรสัมมนำ เร่ือง “การเตรียมความพร้อมในการส่งออกสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา” โดย
บริษัท Global source marketingและกรมส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ จังหวดัเชียงใหม่                        
มีวตัถุประสงค์ในการคร้ังน้ี เพื่อให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบการในเร่ืองของส่งออกผลิตภณัฑ์สู่ตลาด
สหรัฐอเมริกา 
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  5.10.1  ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผูป้ระกอบการ
หตัถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน และกลุ่มหัตถกรรมสาขาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง 
อ าเภอสันก าแพง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
  5.10.2 วิธีการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ การบรรยายให้ความรู้ โดยมีการเปิดโอกาสให้
ผูป้ระกอบการมีโอกาสซักถามข้อสงสัยในเร่ืองการส่งออกสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา           
ในการด าเนินกิจกรรม จดัข้ึนในวนัท่ี 31พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2554 ณ ชั้น 2 ศูนยส่์งเสริม             
การส่งออกภาคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม่ 
  5.10.3 ผลท่ีได้จากการร่วมสัมมนาในคร้ังน้ีคือ ผูป้ระกอบการไดรั้บความรู้ในเร่ือง   
และแลกเปล่ียนประสบการณ์ในเร่ืองการส่งออกสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา และผูป้ระกอบการไดข้อ้คิด
จากหวัขอ้ out of the box วา่การท่ีเราอยูใ่นกรอบความคิดท่ีแคบ ๆ อาจท าให้เรามองไม่เห็นส่ิงท่ีมี
ความแปลกใหม่และสร้างสรรค ์แต่ถา้หากเราออกมาจากกล่อง เราอาจจะไดไ้ปพบเจออะไรใหม่ ๆ 
ท่ีแปลกและสร้างสรรคม์ากยิง่ข้ึน 
    
 
 
 
 
 

 
 

    ภาพท่ี 3.13 การสัมมนาการเตรียมความพร้อมในการส่งออกสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา 
 

 5.11 กำรจัดนิทรรศกำร “มิติสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมเชิงช่ำง”โดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ และคณะผูว้ิจยั ชุดโครงการ “การประยุกตพ์ระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านงานหัตถกรรมของจังหวัดเชียงใหม่”                
มีวตัถุประสงค์ในการจดังานคร้ังน้ี เพื่อสนับสนุนการใช้ของพื้นบ้าน และการรณรงค์แต่งกาย          
ชุดพื้นเมืองทุกวนัศุกร์ ตลอดจนเพื่อให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบการในเร่ืองของแนวทางการคดัสรร    
สุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑไ์ทยปี 2555 
                   5.11.1 ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ีได้แก่ คณะผู้วิจัย อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา           
ในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ และกลุ่มผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาต่าง ๆ 
  5.11.2 วิธีการด าเนินกิจกรรม ได้แก่ การสัมมนาในหัวข้อ “แนวทางการคัดสรร           
สุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ไทย ”สถานท่ีจัดงานคือ ณ ห้องล้านนาศึกษา อาคาร                  
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เทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ส าหรับระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมคือ วนัท่ี         
16 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00 – 16.00 น.  และการจัดนิทรรศการให้ความรู้ การสาธิต                    
การท างานหตัถกรรมสาขาต่าง ๆ และการจ าหน่ายสินคา้ทางหตัถกรรมจากผูป้ระกอบการหตัถกรรม
สาขาต่าง ๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่ ส าหรับระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมคือ วนัท่ี 16-18 มิถุนายน  
2554 เวลา 09.00 – 16.00 น. สถานท่ีใช้จดังานคือ บริเวณจตุรคาร หน้าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
  5.11.3 ผลท่ีได้จากการจัด กิจกรรมในคร้ัง น้ี คืออาจารย์ เจ้าหน้า ท่ี  นัก ศึกษา                  
ในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ไดเ้รียนรู้ขั้นตอนการท างานหตัถกรรมสาขาต่าง ๆ ตลอดจนท าให้
ผูเ้ขา้ร่วมงานตระหนกัถึงความส าคญัของการแต่งกายชุดพื้นเมือง และการหันมาสนบัสนุนการใช้
ของพื้นบา้น ซ่ึงเป็นของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ท่ีควรจะอนุรักษ์ไว ้ตลอดจนผูป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วม    
รับฟังการสัมมนาในวนัท่ี 16 มิถุนายน 2554 (ในช่วงบ่าย) ไดมี้ความรู้ความเขา้ใจและรับทราบถึง
แนวทางการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย (บรรยากาศในการจดังานดงัภาพท่ี 3.14)            
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   ภาพท่ี 3.14 การจดันิทรรศการ “มิติสัมพนัธ์ศิลปวฒันธรรมเชิงช่าง” 
                                              โดยมีรองผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด 
 
 
 
                    
    
 
 
 
 
 
 

   ภาพท่ี 3.15 ภาพบรรยากาศการสัมมนา “แนวทางการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล 
                                              หน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย” ณ อาคารเทพรัตนราชสุดาฯ



6. กำรประมวลผลกำรจัดกจิกรรมเพือ่น ำไปสู่ผลกำรวจิัยระยะต่อไป 

 

ช่ือกจิกรรม วตัถุประสงค์ หน่วยงำนที่รับผดิชอบ ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม ผลที่ได้จำกกำรจัดกจิกรรมเพือ่น ำมำ
ประยกุต์ใช้เศรษฐกจิในงำน 

หัตถกรรมเคร่ืองเงนิ 

1 .กำรจั ด เวทีกำร เ รียน รู้  มีกำรจั ด
กจิกรรมที่ 5.1 กบักจิกรรมที่ 5. 9 

เพ่ือสร้างความเขา้ใจในเร่ืองโครงการวิจยัระหวา่งผูวิ้จยัผูน้  า
ทอ้งถ่ิน นกัวิจยัทอ้งถ่ิน นกัศึกษา กลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยั  
และให้ควำมรู้ในดา้นการสร้างตราสินคา้การออกแบบบรรจุ
ภณัฑ ์และรับทราบปัญหา และแนวทางแกไ้ขดา้นการ
ออกแบบบรรจุภณัฑ ์

คณะผูวิ้จยัชุดโครงการ            
การประยกุตพ์ระราชด าริฯลฯ 

กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจ
ชุมชน และผูป้ระกอบการ
กลุ่มตวัอยา่ง 

ไดน้ าเอาพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือน ามาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินธุรกิจ
ไดน้ าเอาแนวคิดของดร. อภิชยั พนัธเสน                 
ทั้ง 7 ขอ้มาประยกุตใ์ช ้

2.กำรจัดอบรม เร่ือง SMEs มีการจดั                
กิจกรรมท่ี 5.2 - 5.3 และกิจกรรมท่ี 5.5 

เพ่ือส่งเสริม และทดลองปฏิบติัการใชง้าน ICT เช่น Software 
ท่ีใชจ้ดัการระบบการผลิตการบญัชี รวมไปถึง ระบบ E-
Commerce  /ให้ความรู้เก่ียวกบักลยทุธท์างการตลาดท่ี
สามารถน ามาใชก้บังานวิสาหกิจชุมชนงานหตัถกรรม
เคร่ืองเงิน /ให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบการในการวิเคราะห์
เศรษฐกิจไทยปี 54 และโอกาสของ SME กบัเขตการคา้เสรี
อาเซียน 

ส านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟตแ์วร์แห่งชาติ (องคก์าร
มหาชน) SIPA เชียงใหม/่ศูนย์
ส่งเสริมอุตสำหกรรม/ธนำคำร
ทหำรไทย จ ำกดั มหำชน 

กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจ
ชุมชน และผูป้ระกอบการ
กลุ่มตวัอยา่ง                       

ไดน้ าเอาแนวคิดของขอ้ 2 กบัขอ้ 5-7      
ของดร.อภิชยั พนัธเสนมาประยกุตใ์ช ้

 

3.กำรจัดสัมมนำ  ยุทธศำสตร์กำรค้ำ 
กำรลงทุน และกำรตลำด 

เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบักลยทุธ์การสร้างแบรนดข์อง
ผูป้ระกอบการรายยอ่ยท่ีสามารถน ามาใชก้บัวิสาหกิจชุมชน
งานหตัถกรรมเคร่ืองเงิน  

โดยธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั 
(มหาชน) 

กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจ
ชุมชน และผูป้ระกอบการ
หตัถกรรมเคร่ืองเงิน  

ไดน้ าเอาแนวคิดของขอ้ 2 กบัขอ้ 5-7   
ของดร.อภิชยั พนัธเสนมาประยกุตใ์ช ้

 

4.กำรจัดนิทรรศกำร                            
มองภูมิปัญญำล้ำนนำ                             
ผ่ำนสำยธำรแห่งกำลเวลำ 

เพ่ือส่งเสริมประชาสมัพนัธ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นหตัถกรรม
เคร่ืองเงินให้เป็นท่ีรู้จกัและจดัให้มีการศึกษาวิชาชีพทางดา้น
ศิลปหตัถกรรมของทอ้งถ่ินลา้นนา  
 

โดยคณะผูวิ้จยัและมูลนิธิเพื่อน  
สล่าลา้นนา กรมพฒันาฝีมือ
แรงงาน เชียงใหม่ 

ผูป้ระกอบการกลุ่มพ้ืนท่ี
เป้าหมาย 

ไดน้ าเอาแนวคิดของขอ้ 1- 2 ขอ้ 4 - 7 
ของดร.อภิชยั พนัธเสน มาประยกุตใ์ช ้
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ช่ือกจิกรรม วตัถุประสงค์ หน่วยงำนที่รับผดิชอบ ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม ผลที่ได้จำกกำรจัดกจิกรรมเพือ่น ำมำ
ประยุกต์ใช้เศรษฐกจิในงำน 

หัตถกรรมเคร่ืองเงนิ 

5.กำรสัมมนำ เร่ือง “โครงกำรสัมมนำ
และประชุมเชิงปฏิบัติ กำรเศรษฐกิจ
ส ร้ ำงสรร ค์ ระดับประ เทศภำย ใ ต้
แผนปฏิบัติกำรไทยเข้มแข็ง 2555” 

เพื่อให้สมาชิกหอการคา้ สภาอุตสาหกรรมจงัหวดั                 
ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง มีความรู้ความเขา้ใจในการใช้
ประโยชน์ในการเพ่ิมมูลค่าและสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศ
อยา่งย ัง่ยนื 
 

โดย กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย ์

ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม 
ผูป้ระกอบการ                  
งานหตัถกรรมเคร่ืองเงิน
และสาขาอ่ืน ๆ รวมทั้ง
นกัเรียน นกัศึกษาและ
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน  

ไดน้ าเอาแนวคิดของขอ้ 1 กบัขอ้ 2 ขอ้ 5 
ขอ้ 7 ของดร.อภิชยั พนัธเสน                          
มาประยกุตใ์ช ้

 

6.กำรจัดอบรม เร่ือง “เศรษฐกิจล้ำนนำ
เชิงสร้ำงสรรค์” 

เพื่อให้ความรู้ ความเขา้ใจแก่ผูป้ระกอบการท่ีเป็นตวัแทน     
ของทอ้งถ่ินเขา้ร่วมการพฒันาผลิตภณัฑเ์ชิงสร้างสรรค ์

โดยวิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และ
เทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และ
ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม   

ผูป้ระกอบการงาน
หตัถกรรมเคร่ืองเงินและ
ผูป้ระกอบการสาขาอ่ืน ๆ  

ไดน้ าเอาแนวคิดของขอ้ 1 - 2 ขอ้ 5 -7 
ของดร.อภิชยั พนัธเสน                          
มาประยกุตใ์ช ้

 

7.กำรจัดนิทรรศกำร “มิติสมัพนัธ์
ศิลปวฒันธรรมเชิงช่าง” 

1) เพื่อสนบัสนุนการใชข้องพ้ืนบา้น และการรณรงคแ์ต่งกาย
ชุดพ้ืนเมืองทุกวนัศุกร์  2) เพ่ือให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบการ
เร่ืองแนวทางการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์
ไทยปี 2555 

โดยคณะผูวิ้จยั ชุดโครงการการ
ประยกุตพ์ระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญหา
ทอ้งถ่ินดา้นงานหตัถกรรมของ
จงัหวดัเชียงใหม่ 

คณะผูวิ้จยัอาจารย ์
เจา้หนา้ท่ี นกัศึกษา                  
ในมหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่ และ                      
กลุ่มผูป้ระกอบการ
หตัถกรรมสาขาต่าง ๆ 
 

ไดน้ าเอาแนวคิดของขอ้ 1 -2 ขอ้ 4 - 7 
ของดร.อภิชยั พนัธเสน                          
มาประยกุตใ์ช ้

 

ตารางท่ี 3.3 ตารางประมวลผลการจดักิจกรรมเพื่อน าไปสู่ผลการวจิยัระยะต่อไป 




