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บทที ่ 3 

วธีิด ำเนินงำนวจิยั 
 

 โครงการวิจยัเร่ือง “การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถ่ินด้านงานหัตกรรมสาขางานจักสานของจังหวัดเชียงใหม่” มีวิธีการด าเนินการวิจัย              
กลุ่มประชากร มีระเบียบวธีิวจิยั แผนการด าเนินการวิจยั กิจกรรม เคร่ืองมือ และการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ดงัน้ี  

1. ระเบียบวธิีวจิัย 
 การด าเนินงานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ร่วมกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมเพื่อมาปรับใช้ และได้น้อมน าพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมาประยุกต์ใช้
ส าหรับการด า เนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของกลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน              
กลุ่มผูป้ระกอบการสาขาเคร่ืองจกัสานในอ าเภอเมือง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอหางดง อ าเภอสันทราย 
เพื่อใหส้ามารถพฒันาศกัยภาพดา้นการจดัการธุรกิจของกลุ่มไดอ้ยา่งอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื 
 

2. ประชำกรทีศึ่กษำและกลุ่มตัวอย่ำง 
 การวิจยัในคร้ังน้ีมีกลุ่มประชากรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการงานหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน 
วสิาหกิจชุมชน สาขางานเคร่ืองจกัสานของจงัหวดัเชียงใหม่ มีวธีิการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 ผูว้ิจยัได้ก าหนดพื้นท่ีในการศึกษาโดยแบ่งกลุ่มจากพื้นท่ีในการศึกษาปี 2553 
ไดแ้ก่  
 1) อ าเภอเมือง  
 2) อ าเภอสันก าแพง  
 3) อ าเภอหางดง  
 4) และอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม ่
 ขั้นตอนท่ี 2 ผูว้ิจยัได้ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบการ กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน 
และผูผ้ลิตหัตถกรรมเคร่ืองจกัสานท่ีตอ้งการเขา้ร่วมกิจกรรมในโครงการ เป็นการสุ่มแบบจงใจ 
(Purposive Sampling) ซ่ึงมีจ  านวนทั้งหมด 10 กลุ่ม โดยมีรายช่ือกลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 
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รำยช่ือกลุ่มผู้ประกอบกำรหัตถกรรมงำนเคร่ืองจักสำนทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่ำงในงำนวจัิย 
ในพืน้ทีอ่ ำเภอเมือง อ ำเภอสันก ำแพง อ ำเภอหำงดง และอ ำเภอสันทรำย 

 

ช่ือกลุ่ม ทีอ่ยู่ ผลติภัณฑ์ 

1.คุณป้อม บุญธรรม บา้นเลขท่ี 171 หมู่ 9 ต าบลสันทรายนอ้ย 
อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 50210 

กรงนกเขา(ท าจาก
หวาย) 

2.กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร 
   (คุณบุญเลิศ ด่วงค ำ) 

บา้นเลขท่ี 224 หมู่ 4 ต าบลสันทรายหลวง 
อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 50210 

ตน้หมากสุ่ม ตน้ผึ้งตน้
หมากเบง็        

3.กลุ่มเคร่ืองจักสำนบ้ำนมูเซอ 
   (คุณวรีะ) 

บา้นเลขท่ี 223 หมู่ 11 ต าบลสันทราย 
อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 50210 

ตะกร้าหวาย 

4.กลุ่มหวำยขดบ้ำนป่ำไผ่  
   (คุณเพญ็ มำนิตย์) 

บา้นเลขท่ี 61 หมู่ 4 ต าบลป่าไผ ่          
อ  าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 50210 

หวายไผข่ดและ
กระติบขา้วเหนียว 

5.กลุ่มภูมิปัญญำท ำขันแดง 
   (คุณยุพนิ เจิมจันทร์) 

บา้นเลขท่ี  22/1 หมู่ 2 ต  าบลท่าศาลา   
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50000 

ขนัน ้าพานรอง โคม
ไฟและ   
 ขนัโตก 

6.คุณเสำวลกัษณ์ สุวรรณรังสี บา้นเลขท่ี  151/2  หมู่ 6  ต าบลฟ้าฮ่าม  
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50000 

ต่างหูไมไ้ผ ่

7.คุณพรหม โกนศรี บา้นเลขท่ี 16 หมู่ 4 ต าบลหนองหอย 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50000 

เส่ือแหยง่และตะกร้า
สาน 

8.กลุ่มวดัศรีมำรำม  
   (คุณวนันำ จันทร์วงศ์) 

บา้นเลขท่ี  25/1 หมู่ 4 ต าบลสันกลาง 
อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 50130 

ตน้หมากเบง็กรวยตีน
ชา้งและกรวยดอกไม ้

9.คุณอนุสรณ์ เพช็ร์โรทยั บา้นเลขท่ี  16/1  หมู่ 1 ต าบลขนุคง     
อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่ 50230 

กระเป๋าสาน              
(ท ามาจากตน้กระจูด) 

10.กลุ่มผู้สูงอำยุบ้ำนหนองบัว  
     (คุณค ำ ไครแก้ว) 

บา้นเลขท่ี 196 หมู่ 3 ต าบลหนองบวั   
อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชียงใหม่ 50320 

เส่ือกก 

 
 

 ตารางท่ี 3.1 รายช่ือกลุ่มผูป้ระกอบการหตัถกรรมงานเคร่ืองจกัสาน 
                                         ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยั 
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3. แผนด ำเนินกำรวจิัย 
 โครงการวิจยั “การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ดา้นงานหัตถกรรมสาขางานจกัสานของจงัหวดัเชียงใหม่” ท่ีทางผูว้ิจยัได้มีการจดัท าข้ึนนั้น จะมี    
การใช้แบบแผนด าเนินการวิจยั ให้มีความน่าเช่ือถือ โดยแผนการด าเนินงานวิจยัจะมีระยะเวลา              
ในการด าเนินงาน 12 เดือน หรือ 1 ปี ซ่ึงมีแผนการด าเนินการวจิยัในปี 2553 ดงัน้ี  
 

กจิกรรมกำรด ำเนินงำน ผู้ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร 
1.ประชุมวางแผนด าเนินการวจิยั ระยะท่ี 1  - ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั มกราคม 
2.ศึกษาการท างานหัตถกรรมจักสาน และ               
จัดเวทีการเรียนรู้คร้ังท่ี 1 เพื่อท าความเข้าใจ
เก่ียวกับชุดโครงการวิจัย และคัดเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งในงานวจิยั  

- ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั 
 

 
 

 

กุมภาพนัธ์ 

3.ก าหนดกลุ่มเ ป้ าหมาย  และพื้ น ท่ี เฉพาะ               
ของงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหตัถกรรมจกัสาน 

- ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั  

มีนาคม 

4.ศึกษาบริบทและศกัยภาพของกลุ่มเป้าหมาย
สรุปผลงานระยะท่ี 1 รวมถึงการเขา้ร่วมสัมมนา
เร่ือง SMEs ไทยเขม้แขง็ดว้ย ICT 

- ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั 
- ผูป้ระกอบการ        
  ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

 
 

มีนาคม - เมษายน 

5. จัดประชุมวางแผนงานวิจัยร่วมระหว่าง               
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในทอ้งถ่ินตามแผนระยะท่ี 2 และ    
เข้า ร่วมรับฟังการบรรยายความรู้ในหัวข้อ                   
กลยทุธ์ทางรอด SME 

- ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั 
- ผูป้ระกอบการ        
  ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

 
 

เมษายน 

6. ศึกษาบริบทชุมชน เพื่อท าการศึกษาเร่ืองของ
การน า เ อาป รัชญา เศรษฐ กิ จพอ เพี ย งม า
ประยุกต์ใช้อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง  
และเข้าร่วมสัมมนาเร่ือง ยุทธศาสตร์การค้า        
การลงทุน และการตลาด 

- ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั 
- ผูป้ระกอบการ        
  ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
- นกัศึกษา 

 
 
 
 

พฤษภาคม - กรกฎาคม 

7. น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต ์            
ใช้ ในการด า เ นิน ธุ ร กิ จของก ลุ่มตัวอย่ า ง                  
เพื่อหาผลลัพธ์จากการน ามาใช้ และสร้าง
แนวทางในการประยกุตใ์ชก้บักลุ่มอ่ืน 

- ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั 
- ผูป้ระกอบการ        
  ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

 
 

 

กรกฎาคม 
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กจิกรรมกำรด ำเนินงำน ผู้ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร 
8. สรุปขั้นตอนการท างานหัตถกรรมของกลุ่ม
ตวัอยา่งพร้อมสรุปงานวิจยัในระยะท่ี 2 และเขา้
ร่วมอบรมสัมมนา เปิดแผนท่ีเศรษฐกิจปี 54            
จดัทพั SME กา้วไกลสู่อาเซียน 

- ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั 
- ผูป้ระกอบการ        
  ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

 

 
สิงหาคม - ตุลาคม 

9. น าขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างส่ือท่ีเป็นชุดองคค์วามรู้
ด้ า น หั ต ถ ก ร ร ม ท้อ ง ถ่ิ น รู ป แบบ ต่ า ง  ๆ                      
โดยจัดนิทรรศการ มองภู มิ ปัญญาล้านนา              
ผา่นสายธารแห่งกาลเวลา 

- ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั 
- ผูป้ระกอบการ        
  ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

 
 

กนัยายน - ตุลาคม 

10. น ากลุ่มตวัอย่างเข้าร่วม โครงการสัมมนา
และการประ ชุม เ ชิ งป ฏิบัติการ เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ระดับประเทศ ภายใตแ้ผนปฏิบติั
การไทยเข้มแข็ง 2555 และเศรษฐกิจล้านนา             
เชิงสร้างสรรค ์

- ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั 
- ผูป้ระกอบการ        
  ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

 
 
 

 
ตุลาคม 

11.จดัเวทีการเรียนรู้คร้ังท่ี 2 การสร้างตราสินคา้
และการออกแบบบรรจุภณัฑ์ เพื่อสร้างความรู้
ความเขา้ใจในเร่ืองของการสร้างตราสินคา้และ
บรรจุภณัฑแ์ก่ผูป้ระกอบการ 

- ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั 
- ผูป้ระกอบการ        
  ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

 
 

ตุลาคม - พฤศจิกายน 

12.น ากลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา 
การเตรียมความพร้อมในการส่งออกสู่ตลาด
สหรัฐอเมริกา จดัโดยกรมส่งเสริมการส่งออก 

- ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั 
- ผูป้ระกอบการ        
 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

 

พฤศจิกายน - ธนัวาคม 

13.จัดนิทรรศการมิติสัมพนัธ์ศิลปวฒันธรรม
เชิงช่าง เพื่อเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือ
ผูป้ระกอบการทางด้านการจัดจ าหน่ายสินค้า 
ต ล อ ด จ น เ พื่ อ วิ เ ค ร า ะ ห์ ป ร ะ เ มิ น ผ ล                       
สรุปผลการวจิยัระยะท่ี 3 

- ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั 
- ผูป้ระกอบการ        
  ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

 
 

ธนัวาคม 

14.ประชาสัมพนัธ์และการจดันิทรรศการเพื่อ
เผยแพร่ผลงานวจิยั 

- ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั  

ธนัวาคม 

 

 ตารางท่ี 3.2 แผนการด าเนินการวจิยัในปี 2553 ของหตัถกรรมงานเคร่ืองจกัสาน 
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4. เคร่ืองมอืในกำรวจิัย 

 ขอ้มูลและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 
4.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นการสืบคน้ขอ้มูลกลุ่มงานหตัถกรรมงานจกัสานดว้ยการจดบนัทึก 

การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เจาะลึก การถ่ายภาพ การถ่ายวดิีทศัน์ โดยอาศยัวธีิวจิยัแบบมีส่วนร่วม  
(Participatory research) เพื่อจดัเก็บขอ้มูล 

4.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีท าการศึกษาเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดา้นงานหตัถกรรม
จกัสานของจังหวดัเชียงใหม่ เพื่อท าการศึกษาทางด้านรูปแบบ ขั้นตอนของการท างาน ข้อมูล
เก่ียวกับวสัดุและอุปกรณ์ ตลอดจนเคร่ืองมือและวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญา ซ่ึงเป็นชุดความรู้           
ท่ีสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์จากการบูรณาการในดา้นการเรียนการสอน และน าไปพฒันา   
ให้เกิดรูปแบบงานหัตถกรรมท่ีหลากหลาย มีความแปลกใหม่ โดยขอ้มูลความรู้เหล่าน้ีได้มาจาก          
การศึกษาวจิยัแบบมีส่วนร่วมกบัส่วนราชการ และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

 (1) สถาบันการวิ จัยและการพัฒนา  มหาวิทย าลัย ราชภัฎ เ ชี ย ง ใหม่  ท่ี อยู ่                           
อาคารราชภฏัเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขท่ี 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
โทรศพัท ์และโทรสาร: 053-88-5950 

       (2) ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) SIPA     
สาขาเชียงใหม่ 158 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วดัเกต อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50000 โทรศพัท์: 053-247282                    
โทรสาร: 053-247272  

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

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

 (5) ฝ่ายพฒันาชุมชน ของอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
 (6) เทศบาลต าบลสันก าแพง ท่ีอยูต่  าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่

50130โทรศพัท:์053-331904E-Mail:5501310@thailocaladmin.go.th หรือskp@sankamphaeng.com 
 (7) เทศบาลต าบลหางดง ท่ีอยู่ส 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 
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        (8)  กรมส่งเสริมการส่งออก ศูนยพ์าณิชยกรรมภาคเหนือ ท่ีอยู ่ส านกังานการส่งออก
ภาคเหนือ (เชียงใหม่) 29/19 ถ.สิงหราช ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศพัท:์ 053-216350         
-1, 053-221376 โทรสาร 053-215307 E-mail: chutaratn@depthai.go.th 

 (9)  สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีอยู่ ชั้น 1 อาคารศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรม          
ภาคท่ี1 158 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วดัเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศพัท์ 053-304346-7 โทรสาร           
053-246353 มือถือ 089-6353258, 089-6353259 Email: ftichiangmai@gmail.com 

4.3 ชนิดของเคร่ืองมือในการวจิยั 
 (1) แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต (Interview schedule) 
  ได้แก่ แบบสอบถาม จ านวน 25 ชุด จะเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล ซ่ึงในการเก็บขอ้มูลนั้น จะมีลกัษณะค าถามท่ีก าหนดค าตอบไวล่้วงหนา้ให้เลือกตอบ (Closed 
ended question) และเติมค า (Open ended question) โดยผูว้ิจยัจะท าการสัมภาษณ์ สังเกต และ         
จดบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ ซ่ึงจะแบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

  (1.1) ข้อมูลลักษณะพื้นฐานเก่ียวกับประวติัความเป็นมาของผูป้ระกอบการ      
ดา้นสังคม ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาชาวบา้นงานเคร่ืองจกัสาน 

  (1.2) ขอ้มูลดา้นรูปแบบผลิตภณัฑ์ ขั้นตอนการท างาน วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
และวธีิการถ่ายทอดภูมิปัญญาหตัถกรรมงานเคร่ืองจกัสานของทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ 

  (1.3) ข้อมูลด้านความต้องการ ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มผูป้ระกอบการ            
ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยั โดยแบบสอบถามไดแ้บ่งขอ้มูลเป็น 8 ส่วน ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 
   ส่วนท่ี 1   รายละเอียดของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
   ส่วนท่ี 2   ขอ้มูลของผลิตภณัฑ ์
   ส่วนท่ี 3   ขอ้มูลการท าผลิตภณัฑ์ 
   ส่วนท่ี 4   กลุ่มผลิตภณัฑ ์
   ส่วนท่ี 5   ขอ้มูลโครงการ 
   ส่วนท่ี 6   ส่วนของการผลิต 
   ส่วนท่ี 7   ส่วนของการตลาด 
   ส่วนท่ี 8   เกณฑว์เิคราะห์ศกัยภาพดา้นการผลิตของธุรกิจชุมชน 

  (1.4) วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อความสมบรูณ์แบบอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ การประชุม
วางแผนงานวิจยัร่วมกนัระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้งภายในชุมชน การจดัเวทีชาวบา้น การประชุมกลุ่มยอ่ย 
การประชุมปฏิบติัการ การสัมมนาเชิงปฏิบติั และการประชาสัมพนัธ์องค์ความรู้ท่ีไดจ้ากงานวิจยั   
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ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มและผูท่ี้สนใจ โดยในการ            
จดักิจกรรมเหล่าน้ีข้ึนมา ก็เพื่อเป็นการวเิคราะห์ ติดตามผล ประเมินผล และสรุปผลการวจิยั 

 

5. กจิกรรมกำรวจิัย ผูว้จิยัไดด้ าเนินโครงการตามท่ีไดก้ าหนดไวเ้ป็นขั้นตอน ดงัน้ี 
 5.1 กำรจัดเวทีกำรเรียนรู้คร้ังที่ 1เพื่อการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับชุดโครงการวิจัย        
และโครงการย่อย พร้อมทั้ งให้ความรู้แก่ผู ้ประกอบการงานจักสานในจังหวัดเ ชียงใหม่                          
เร่ืองการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอุตสาหกรรมขนาดย่อม ตามแนวทางการ
ด าเนินการวจิยั 
 5.1.1 วตัถุประสงค์การจดักิจกรรม เพื่อสร้างความเขา้ใจในการด าเนินโครงการวิจยั
ระหวา่งผูว้จิยั ผูป้ระกอบการ ผูน้ าทอ้งถ่ิน นกัศึกษา รวมไปถึงการคดัเลือกผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการ
เขา้ร่วมโครงการ โดยการจดัเวทีในคร้ังน้ีไดเ้ชิญผูป้ระกอบการงานหตัถกรรม 10 สาขา เพื่อเขา้ร่วม
กิจกรรม และเป็นการด าเนินกิจกรรมตามแผนของชุดโครงการ การประยุกต์พระราชด าริ ฯลฯ        
เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นงานหัตถกรรมเคร่ืองจกัสานของจงัหวดัเชียงใหม่ โดยผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม ไดแ้ก่ คณะผูว้จิยั ผูช่้วยนกัวจิยั นกัศึกษา ผูน้ าชุมชน และ กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน 
และผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมเคร่ืองจกัสานในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง และ
อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
  5.1.2 ระยะเวลาในการด าเนินงานการจดัเวทีการเรียนรู้คร้ังท่ี 1 คือ วนัท่ี 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2553 ซ่ึงภายในงานจะมีกิจกรรมการประชุมช้ีแจงจาก ผูว้ิจยั และหัวหน้าชุดโครงการวิจยั
เพื่อให้ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการวิจยั และคดัเลือกกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีประสงค์จะเขา้ร่วมโครงการ              
ณ ห้องประชุม ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล จงัหวดัเชียงใหม่ (ภาพบรรยากาศ
ภายในงาน ดงัภาพท่ี 3.1 และ 3.2)  

 
 

 
 
  
 
 
 
 

 ภาพท่ี 3.1 การจดัเวทีการเรียนรู้คร้ังท่ี 1 เร่ืองการประยกุตพ์ระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
   ณ ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรม ภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ 
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 ภาพท่ี 3.2 ภาพบรรยากาศการจดัเวทีการเรียนรู้คร้ังท่ี 1 ณ ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรม 
   ภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ โดยผูว้จิยัเป็นผูร่้วมด าเนินกิจกรรมในวนังาน 
 

 5.1.3 ผลท่ีได้จากการจดักิจกรรม คือ คณะผูว้ิจยั กลุ่มผูป้ระกอบการ ผูช่้วยนักวิจยั 
ผูน้  าชุมชน นกัศึกษา ฯลฯ มีความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการวิจยั และไดรั้บทราบวิธีการด าเนินงานวิจยั 
และสามารถตดัสินใจเขา้ร่วมกิจกรรมการวจิยัในขั้นตอนต่อไป โดยไดก้ลุ่มตวัอยา่งในโครงการวิจยั
จ  านวนทั้งส้ิน 10 กลุ่ม อีกทั้งผูป้ระกอบการยงัไดค้วามรู้เก่ียวกบัพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงกบั
การประยุกตใ์ชด้ าเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมีหลกัส าคญั ดงัท่ี อภิชยั พนัธเสน (2547: 7) 
กล่าวไว ้คือ 

1) ใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมคือ ใชเ้ทคโนโลยรีาคาไม่แพงแต่ถูกหลกัวชิาการ 
2) มีขนาดการผลิตท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความสามารถการบริหารจดัการ 
3) ไม่โลภเกินไปและไม่เนน้ก าไรระยะสั้นเป็นหลกั 
4) เนน้ความซ่ือสัตย ์สุจริตในการประกอบการ ไม่เอารัดเอาเปรียบผูบ้ริโภค 

และไม่เอารัดเอาเปรียบแรงงานหรือลูกคา้ ตลอดจนมาเอารัดเอาเปรียบผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ 
5) เน้นการกระจายความเส่ียงจากการมีผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย หรือ              

มีความสามารถในการปรับเปล่ียนผลผลิตไดด้ว้ย 
6) เนน้การบริหารความเส่ียงต ่า (Down side risk management) โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ไม่ก่อหน้ีจนเกินขีดความสามารถในการจดัการ 
7) เนน้การตอบสนองตลาดภายในทอ้งถ่ิน ภูมิภาค ตลาดภายในประเทศและ

ตลาดต่างประเทศเป็นหลกัตามล าดบั 
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กล่าวได้ว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีสามารถน าพาเศรษฐกิจ
ชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยเร่ิมจากการเตรียมความพร้อมของแต่ละบุคคล กลุ่ม และชุมชน 
โดยการสร้างฐานะ และสร้างรายไดอ้ย่างมัน่คง และรู้จกัเลือกใช้สินคา้อย่างพอประมาณ และรู้จกั  
ใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุผล และเหมาะสมกับฐานะของตนเอง เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในระดับ
ครอบครัว หลงัจากนั้น กลุ่มธุรกิจชุมชน ผูป้ระกอบการ และวสิาหกิจชุมชน จึงน าหลกัการเหล่าน้ีมา
ใช้ประยุกต์กบัการด าเนินธุรกิจของกลุ่มตนเอง เพื่อสร้างรากฐานในการด าเนินธุรกิจอย่างแข็งแรง 
รอบคอบ สร้างใหเ้ศรษฐกิจชุมชนด ารงอยูไ่ด ้ มีก าไรเพียงพอต่อการด ารงชีพ และมีความเหมาะสม
กบัความสามารถในการบริหารจดัการของกลุ่มนั้น ๆ 
 5.2 กำรจัดสัมมนำ  SMEs เร่ือง “ไทยเขม้แข็งดว้ย ICT” เพื่อส่งเสริมความรู้ดา้นไอซีที           
แก่ผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมเคร่ืองจกัสานท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง และกลุ่มอ่ืนท่ีเป็นอุตสาหกรรม
ขนาดยอ่ม คร้ังน้ีไดรั้บความร่วมมือจากส านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชาติ (องคก์าร
มหาชน) SIPA สาขาเชียงใหม่ ในการจดักิจกรรมให้ความรู้ผูป้ระกอบการ วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจ
ชุมชน ฯลฯ ในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัใกล้เคียง รวมถึง นักศึกษา อาจารย์ และประชาชน
ผูส้นใจทัว่ไปเขา้ร่วมรับฟัง โดยมีประเด็นส าคญั ดงัน้ี 
  5.2.1 วตัถุประสงค์ของการด าเนินกิจกรรมคือ เพื่อสร้างความเข้าใจในการน าเอา
ระบบ ICT เขา้มาช่วยพฒันาธุรกิจให้มีความมัน่คงและย ัง่ยืน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการวางแผน
บริหารจดัการ การตลาด และการเงิน เป็นตน้ โดยผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการ 
กลุ่มธุรกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชนงานเคร่ืองจกัสานท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างในงานวิจัย รวมถึง
ผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมสาขาต่าง ๆ ธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ ในจงัหวดัเชียงใหม่       
และจงัหวดัใกลเ้คียง รวมถึงอาจารย ์นกัศึกษา และประชาชนผูส้นใจทัว่ไป บรรยากาศภายในงาน          
มีลกัษณะดงัภาพท่ี 3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 3.3 ภาพบรรยากาศการจดัเวทีการเรียนรู้คร้ังท่ี 2 SMEs ไทยเขม้แขง็ดว้ย ICT 
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  5.2.2 วธีิการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ การบรรยายและใหค้วามรู้ โดยวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้น ICT กบัการจดัการสินคา้คงคลงั โดยใชว้ิธีการซกั - ถาม และตอบขอ้สงสัยในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั 
ICT และ E-Commerce จากวทิยากรและผูเ้ช่ียวชาญ ฯลฯ ระยะเวลาในการจดักิจกรรมเวทีการเรียนรู้
คร้ังท่ี 2 คือ วนัพุธท่ี 11 สิงหาคม 2553 ณ หอ้งเชียงดาว โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวนั เชียงใหม่ 
  5.2.3 ผลท่ีได ้ คือ ผูป้ระกอบการงานเคร่ืองจกัสานท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยั         
มีความรู้ดา้นการใช้ ICT และเล็งเห็นถึงความส าคญัของการใช้ ICT เพื่อน ามาใช้พฒันาศกัยภาพ  
ดา้นการบริหารจดัการของกลุ่มตนเอง ไม่วา่จะเป็นทางดา้นการท าตลาด online เพื่อช่วยเพิ่มยอดขาย 

ตลอดจนจากการสัมมนาย่อยแยกตามกลุ่มธุรกิจหลกัในภาคเหนือ ในภาคบ่าย สามารถเสริมสร้าง
ความเขา้ใจและการเรียนรู้จากผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จได้เป็นอย่างดี โดยมีการแยก 
ตวัอยา่งกลุ่มธุรกิจออกเป็นหลายประเภท คือ การประยกุตใ์ช ้ICT กบัธุรกิจคา้ปลีกในระบบ Point of 
Sale โดย SBSoft และร้านขายยาฟาร์มาเวย  ์กระประยุกตใ์ช ้ICT กบัธุรกิจ Health Care & SPA และ
ระบบบริหารจดัการธุรกิจ SPA โดย Tap Technology และ Oasis Spa สุดทา้ย คือ กระประยุกตใ์ช ้
ICT เพื่อช่วยดา้นการเงิน การบญัชี และ Business Intelligence ระบบบริหารจดัการดา้นการเงิน   
การยกตวัอยา่งกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีประสบผลส าเร็จจากการประยุกต์ใช ้ICT กบักลุ่มของตนเอง 
ส่งผลใหก้ลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยัมีความเขา้ใจ และมองเห็นภาพรวมไดม้ากกวา่การเรียนรู้ผา่นวิธีอ่ืน 
ส่งผลให้สามารถน าความ รู้ไปต่อยอดธุรกิจของตนเองได้อีกทั้ งได้ รับความช่วย เหลือ                          
จากศูนยส่์งเสริมการใช ้ICT ส าหรับวิสาหกิจ โดย SIPA จงัหวดัเชียงใหม่ไดด้ว้ย บรรยากาศภายใน
งานมีลกัษณะดงัภาพท่ี 3.4 
 

 
 
  

 ภาพท่ี 3.4  ผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั และผูป้ระกอบการอ่ืน ๆ 
   ท่ีสนใจเขา้ร่วมรับฟัง รวมไปถึงวทิยากรร่วมกนัถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก 
   ซ่ึงเป็นการประชุมกลุ่มยอ่ยในภาคบ่าย 
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  5.2.3 ผลท่ีได ้ คือ ผูป้ระกอบการงานเคร่ืองจกัสานท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยั         
มีความรู้ดา้นการใช้ ICT และเล็งเห็นถึงความส าคญัของการใช้ ICT เพื่อน ามาใช้พฒันาศกัยภาพ  
ดา้นการบริหารจดัการของกลุ่มตนเอง ไม่วา่จะเป็นทางดา้นการท าตลาด online เพื่อช่วยเพิ่มยอดขาย 

ตลอดจนจากการสัมมนาย่อยแยกตามกลุ่มธุรกิจหลกัในภาคเหนือ ในภาคบ่าย สามารถเสริมสร้าง
ความเขา้ใจและการเรียนรู้จากผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จไดเ้ป็นอยา่งดี โดยมีการแยกตวั
อยา่งกลุ่มธุรกิจออกเป็นหลายประเภท คือ การประยุกตใ์ช ้ICT กบัธุรกิจคา้ปลีกในระบบ Point of 
Sale โดย SBSoft และร้านขายยาฟาร์มาเวย  ์กระประยุกตใ์ช ้ICT กบัธุรกิจ Health Care & SPA และ
ระบบบริหารจดัการธุรกิจ SPA โดย Tap Technology และ Oasis Spa สุดทา้ย คือ การประยุกตใ์ช ้
ICT เพื่อช่วยดา้นการเงิน การบญัชี และ Business Intelligence ระบบบริหารจดัการดา้นการเงิน   
การยกตวัอยา่งกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีประสบผลส าเร็จจากการประยุกต์ใช ้ICT กบักลุ่มของตนเอง 
ส่งผลใหก้ลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยัมีความเขา้ใจ และมองเห็นภาพรวมไดม้ากกวา่การเรียนรู้ผา่นวิธีอ่ืน 
ส่งผลให้สามารถน าความรู้ไปต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ อีกทั้งได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์
ส่งเสริมการใช ้ICT ส าหรับวสิาหกิจ โดย SIPA จงัหวดัเชียงใหม่ไดด้ว้ย 

 5.3 กำรจัดสัมมนำ เร่ือง “กลยุทธ์ทางรอด SMEs” เป็นการให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบการ              
ในด้านการวางกลยุทธ์การตลาดจากผูเ้ ช่ียวชาญ และการยกตัวอย่างผูป้ระกอบการท่ีประสบ
ความส าเร็จ เป็นตน้ 
  5.3.1 วตัถุประสงค์ของการด าเนินกิจกรรมคือ เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัการวางกลยุทธ์
ทางการตลาด ผา่นกรณีศึกษาท่ีเป็นผูป้ระกอบการท่ีประสบผลส าเร็จ ตลอดจนเพื่อให้แนวทางการ
ด าเนินกลยุทธ์การตลาด และเพื่อสอบถามความตอ้งการ และปัญหาต่าง ๆ ด้านการวางกลยุทธ์
การตลาดของกลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มงานหัตถกรรมเคร่ืองจักสานท่ีเป็น          
กลุ่มตวัอย่างในงานวิจยั ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่   
ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ ธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน และผูป้ระกอบการเคร่ืองจกัสาน ในพื้นท่ี
อ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่  
  5.3.2 วธีิการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ การบรรยายของวทิยากรเพื่อใหค้วามรู้ การซกัถาม 
ตอบข้อสงสัย โดยวิทยากรผู ้มีความเช่ียวชาญ และการประชุมกลุ่มย่อย ฯลฯ ระยะเวลา                    
ในการจดักิจกรรมในคร้ังน้ีคือ วนัท่ี 20 สิงหาคม 2553 ณ ห้องแกรนด์ฮอล์ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง           
ได้รับความสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมในการด าเนินงาน        
จดัสัมมนาข้ึน (ภาพบรรยากาศภายในงานดงัภาพท่ี 3.5 และ 3.6) 
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                  ภาพท่ี 3.5  ภาพบรรยากาศภายนอกหอ้งประชุม การสัมมนา “กลยทุธ์ทางรอด SMEs 
   จดัโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ภายนอก 
   หอ้งประชุมจะมีการจดันิทรรศการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
   รวมไปถึงการเปิดคลินิกใหค้  าปรึกษาดา้นต่าง ๆ แก่ผูป้ระกอบการ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 3.6 ภาพบรรยากาศการสัมมนา ในภาคบ่ายเป็นการเปิดคลินิกใหบ้ริการ 
   ใหค้  าปรึกษาดา้นต่าง ๆ อีกทั้งมีการแนะน าโครงการส าหรับผูป้ระกอบการ 
   เพื่อเขา้ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการพฒันาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม 
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  5.3.3 ผลท่ีได ้ คือ ผูป้ระกอบการงานเคร่ืองจกัสานท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยั 
รวมถึงผูป้ระกอบการกลุ่มอ่ืน ๆ ไดรั้บความรู้เก่ียวกบักลยุทธ์ทางรอดของ SMEs ทางดา้นกลยุทธ์
ทางการตลาดโดยวทิยากรไดใ้หแ้นวทางของกลยุทธ์ทางการตลาด ท่ีส าคญั คือ หน่ึง การมีวิสัยทศัน์ 
(Have Vision) สอง มองโอกาสทางธุรกิจ (Identify Opportunity) สาม ใช้ความเก่งเฉพาะดา้น             
ของตนให้เป็นประโยชน์ (Stick to Core Competencies) ส่ี การสร้างเครือข่ายผูป้ระกอบการ (Build 
Network) ห้า การเรียนรู้จากผูท่ี้ประสบความส าเร็จมาก่อน (Learn from Successful Company)      
หก การวางกลยุทธ์ (Have mind of Strategist) เจ็ด การเรียนรู้ชัว่ชีวิต แปด การใชส่ื้อทางสังคม (Use 
Social Network Media) ให้เป็นประโยชน์ตลอดจนกิจกรรมในวนังานคือ การเปิดคลินิคให้
ค  าปรึกษาดา้นต่าง ๆ จาก ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ โดยไดใ้ห้ค  าปรึกษา
ในด้านการตลาด การบญัชี และการจดัการสินคา้คงคลงั การออกแบบผลิตภณัฑ์ การออกแบบ    
บรรจุภณัฑ ์การผลิต เป็นตน้ โดยผูเ้ช่ียวชาญ และนกัวิชาการของศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 
จงัหวดัเชียงใหม่ นบัว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผูป้ระกอบการงานหตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน และ
สามารถน าเอาความรู้มาประยุกต์ใชใ้นการด าเนินธุรกิจให้แก่กลุ่มต่าง ๆ และน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติจริงไดเ้ป็นอยา่งดี 
 5.4 กำรอบรมสัมมนำ เร่ือง “ยทุธศาสตร์การคา้ การลงทุน และการตลาด” 
  5.4.1 วัตถุประสงค์ของการด าเนินกิจกรรมคร้ังน้ี  คือ เพื่อให้ความรู้ เ ก่ียวกับ             
การวางแผนภาษีกับธุรกิจ การสร้างตราสินค้า (Brand)  และการให้ความรู้เ ร่ือง “ฮวงจุ้ย”                 
ในชีวิตประจ าวนั และการน ามาประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยมีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ 
กลุ่มธุรกิจชุมชน วสิาหกิจชุมชน และผูป้ระกอบการหตัถกรรมจกัสาน ในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง 
อ าเภอสันก าแพง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่    
  5.4.2 วิธีการด าเนินกิจกรรมคือ การบรรยายให้ความรู้ การซักถาม และการประชุม
กลุ่มย่อย ฯลฯ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมคือ วนัท่ี 9 กันยายน 2553 โดยสถานท่ีท่ีใช้ใน        
การจดักิจกรรมในคร้ังน้ีคือ หอ้งแกรนดบ์อลลูม โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวนั จงัหวดัเชียงใหม่ 
  5.4.3 ผลท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็น 
กลุ่มธุรกิจชุมชน วสิาหกิจชุมชน และผูป้ระกอบการหตัถกรรมจกัสาน ในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง 
อ า เภอสันก าแพง อ า เภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ได้มีความรู้เ ก่ียวกับการวางแผนภาษี                
(Tax Planning) กบัธุรกิจ การสร้างแบรนด ์และความสัมพนัธ์ของ “ฮวงจุย้” ท่ีในปัจจุบนันิยมน าเอา 
การดูลกัษณะโหงวเฮง้มาเป็นเคร่ืองประกอบ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและจดัสรรก าลงัคน 
พร้อมกบัน าหลักฮวงจุย้มาประยุกต์เสริมสร้างพลงัความส าเร็จภายใตก้ารหมุนเวียนของกระแส
แม่เหล็กโลก และพลงัจากจกัรวาลมีทั้งพลงัท่ีท าลายลา้งและพลงัท่ีสร้างสรรค ์หลกัของฮวงจุย้น าไป             
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สู่ค  าตอบท่ีสร้างความสมดุลระหว่างพลังของชีวิต (ตวัเราและผูอ่ื้น) พลังโลกและพลังจกัรวาล          
ก่อประโยชน์อย่างไพศาลแก่ความส าเร็จ มัง่คั่งและสันติสุข อันมิอาจประมาณได้จากทิศทาง         
360 องศา จะมีทิศทางท่ีดีและไม่ดีประกอบกนั และตอ้งน ามาค านวณหาทิศทางท่ีเหมาะสมอีกที 
ไม่ใช่น าหลกัทิศทางมาใชไ้ดเ้ลย (บรรยากาศภายในงานดงัภาพท่ี 3.7 - 3.8) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 ภาพท่ี 3.7 ภาพบรรยากาศภายในหอ้งประชุม และ ผศ.ดร.ธีรพนัธ์ โลห์ทองค า 

วทิยากรและผูเ้ช่ียวชาญดา้นการส่ือสารการตลาด และการสร้างแบรนด ์ฯลฯ
   

 
 
             ภาพท่ี 3.8 ภาพบรรยากาศการเปิดงานยทุธศาสตร์การคา้ การลงทุน และการตลาด 
   โดยมีกลุ่มผูป้ระกอบการงานหตัถกรรมสาขาต่าง ๆ เขา้ร่วมงานดว้ย  
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 5.5 กำรอบรม เร่ือง “เปิดแผนท่ีเศรษฐกิจปี 54 จดัทพั SME กา้วไกล สู่ AEC” โดยธนาคาร
ทหารไทย จ ากดั มหาชน 
  5.5.1 วตัถุประสงค์ของการด าเนินกิจกรรมคือ เพื่อให้ความรู้แก่ผู ้ประกอบการ        
กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน ในเร่ืองต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการวิเคราะห์การคาดการณ์
เศรษฐกิจไทยปี 54 กฎเกณฑ์ และเง่ือนไขของเขตการคา้เสรีอาเซียน และโอกาสของ SME กบั     
เขตการค้า เส รีอาเ ซียน ผู ้เข้า ร่วมกิจกรรมจะเป็นผู ้ประกอบการงานหัตถกรรมท้อง ถ่ิน                   
ดา้นเคร่ืองจกัสาน และผูป้ระกอบการสาขาอ่ืน ๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัใกลเ้คียง  
  5.5.2 วิธีการด าเนินกิจกรรมจะเป็นรูปแบบของการบรรยาย การซัก-ถาม และ             
การยกตัวอย่างผู ้ประกอบการท่ีประสบผลส า เ ร็จ  ระยะ เวลาการด า เ นิน กิจกรรม น้ี คือ                     
วนัท่ี  19 พฤศจิกายน 2553 เวลา 12.30 – 17.00 น. ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่  
  5.5.3 ผลท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ีคือ ผูป้ระกอบการ ท่ีเป็นกลุ่มธุรกิจ
ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน มีความรู้ความเขา้ใจและสามารถวิเคราะห์ สถานการณ์เศรษฐกิจไทย      
ปี 54 ได้และมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองกฎเกณฑ์และเง่ือนไขของเขตการค้าเสรีอาเซียน 
(บรรยากาศในวนังานดงัภาพท่ี 3.9) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพท่ี 3.9 ภาพบรรยากาศการสัมมนา เร่ือง เปิดแผนท่ีเศรษฐกิจปี 54  
   จดัทพั SME กา้วไกลสู่ AEC โดยธนาคารทหารไทย จ ากดั มหาชน 
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  5.6  กำรจัดนิทรรศกำรมองภูมิปัญญำล้ำนนำผ่ำนสำยธำรแห่งกำลเวลำ โดยคณะผูว้ิจยัและ
มูลนิธิ เพื่อนสล่าล้านนา กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่  ส านักประชาสัมพันธ์                   
จงัหวดัเชียงใหม่ ส านกัวฒันธรรมจงัหวดัเชียงใหม่ ฯลฯ  
        5.6.1 วตัถุประสงคข์องการด าเนินกิจกรรมคือ เพื่อน าเสนอหลกัการ ความเป็นมา และ
วตัถุประสงคใ์นงานวิจยั รวมถึงการน าเสนอผลงานวิจยัสู่สาธารณาชน และส่งเสริมประชาสัมพนัธ์
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นงานจกัสานของจงัหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นท่ีรู้จกั ตลอดจนเพื่อสาธิตขั้นตอนการ
ท างานหตัถกรรมทอ้งถ่ินสาขาจกัสาน ในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประกอบ
อาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยมีผู ้เข้าร่วมกิจกรรมคือผู ้ประกอบการ                      
งานหตัถกรรมจกัสาน และสาขาอ่ืน ๆ  
  5.6.2 วิธีการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ การจดันิทรรศการให้ความรู้ บรรยาย การสาธิต
การท างานหตัถกรรมสาขาต่าง ๆ และการซกั-ถาม ใหค้วามรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ ระยะเวลาในการด าเนิน
กิจกรรม ตั้งแต่วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2553 – 9 มกราคม 2554 ณ หอศิลปวฒันธรรมเมืองเชียงใหม่  
  5.6.3 ผลท่ีได้ คือ ประชาชนทัว่ไป นกัเรียน นักศึกษา ทราบถึงขั้นตอนการท างาน
หัตถกรรมสาขาจักสาน อีกทั้ งได้เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านงานหัตถกรรมจักสานของ                 
จงัหวดัเชียงใหม่ ให้นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศรู้จกังานหตัถกรรมทอ้งถ่ินมากข้ึน 
ตลอดจนท าให้คนรุ่นลูกรุ่นหลาน อยากอนุรักษ์หัตถกรรมจกัสานให้อยู่คู่กบัสังคมไทยตลอดไป    
ดงัภาพบรรยากาศการจดันิทรรศการ ภาพท่ี 3.10 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
                  ภาพท่ี 3.10   ภาพบรรยากาศนิทรรศการ “มองภูมิปัญญาลา้นนาผา่นสายธาร 
   แห่งกาลเวลา” โดยมีรองผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่เป็นประธาน 
  ในพิธีเปิดรวมไปถึงท่านวฒันธรรมจงัหวดัเชียงใหม่และอธิการบดี 
  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ใหเ้กียรติเขา้ร่วมพิธี  
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5.7  กำรสัมมนำ เร่ือง “โครงการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบติัการเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 
ระดบัประเทศ ภายใตแ้ผนปฏิบติัการไทยเขม้แข็ง 2555” จดัข้ึนดว้ย โดย กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย ์

      5.7.1 วตัถุประสงค์ของการด าเนินกิจกรรมในคร้ังน้ีคือ เพื่อให้สมาชิกหอการค้า
จังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดทั่ว ภู มิภาคของประเทศนักประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค ์
ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม ผูผ้ลิต นกัเรียน นกัศึกษาและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ท่ีเก่ียวข้องมีความรู้ความเข้าใจ และใช้ประโยชน์โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ                  
ในการเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างย ัง่ยืนรวมทั้ งมีส่วนร่วมและร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ ในการสนับสนุนส่งเสริมและขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค ์                     
ของไทยอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นรูปธรรมกลุ่มเป้าหมาย  
  5.7.2 วิธีการด าเนินกิจกรรมคือ ในวันท่ี  21 มีนาคม 2554 ก็จะมีการบรรยาย                  
โดยวทิยากรท่ีมีความรู้ทางดา้นเศรษฐกิจสร้างสรรค ์และผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จในการ
ผลิตผลิตภณัฑใ์นแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 4 ท่านคือ 
   1)  คุณชยธวชั อติแพทย ์นายกสมาคมส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาแห่งประเทศ
ไทย บรรยายในหวัขอ้ การคุม้ครองผลิตภณัฑท์างความคิดสร้างสรรคก์บักรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 2)  พลเรือเอกฐนิธ กิตติอ าพน (อดีต) ผูอ้  านวยการส านกังานบริหาร และพฒันา
องคค์วามรู้ บรรยายในหวัขอ้ จากเศรษฐกิจสร้างสรรค ์สู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค ์ทางออกใหม่ของ
การพฒันาเศรษฐกิจ 
 3)  ดร. วชัรมงคล เบญจธนะฉตัร์ ประธานกรรมการ บริษทั บาธรูมดีไซน์ จ ากดั 
 4)  คุณวเิชียร เชิดชูตระกลูทอง รองประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัเชียงใหม่
และประธานกรรมการ บริษทั อิฐภราดร จ ากดั บรรยายในหวัขอ้ ต่อยอดภูมิปัญญาไทย เติมไอเดีย   
สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์
 ในการจดักิจกรรมในวนัท่ี 22 มีนาคม 2554 มีวธีิด าเนินกิจกรรม คือ การประชุม
เชิงปฏิบติัการ โดยจะแบ่งกลุ่มของผูป้ระกอบการออกเป็นแต่ละจงัหวดั โดยให้จงัหวดัเชียงใหม่ 
และเชียงราย อยู่ในกลุ่มเดียวกัน และให้จงัหวดัน่าน จงัหวดัแพร่ จงัหวดัล าปาง จงัหวดัล าพูน 
จงัหวดัพะเยา และแม่ฮ่องสอนอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั ซ่ึงมีหวัขอ้ในการประชุมเชิงปฏิบติัการอยูด่ว้ยกนั            
3 หวัขอ้ คือ หวัขอ้ท่ี 1การน าเสนอสินคา้หรือบริการ สร้างสรรคข์องกลุ่มจงัหวดัท่ีเขา้ข่ายเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์หวัขอ้ท่ี 2 วเิคราะห์การตลาด ศกัยภาพของผูผ้ลิต โอกาสทางธุรกิจของสินคา้หรือบริการ
สร้างสรรคข์องกลุ่มจงัหวดัท่ีไดน้ าเสนอ และหวัขอ้ท่ี 3การน าเสนอการสนบัสนุนจากภาครัฐเพี่อให้
สินคา้หรือบริการนั้นสามารถพฒันาไปสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และในช่วงทา้ยของการประชุม
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เชิงปฏิบติัการก็จะมีการสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบติัการโดยผูแ้ทนจากแต่ละกลุ่มระยะเวลาในการ
ด าเนินกิจกรรมก็คือวนัท่ี 21–22 มีนาคม 2554 เวลา 09.00–16.00 น. ณ โรงแรม ดิเอ็มเพลส               
อ  าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 5.7.3  ผลท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ีคือผู ้ท่ี เข้าร่วมงานมีความรู้       
ความเข้าใจเ ร่ืองการคุ้มครองผลิตภัณฑ์ทางความคิดสร้างสรรค์จากเศรษฐกิจสร้างสรรค ์                  
สู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการต่อยอดภูมิปัญญาไทย เติมไอเดียสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ไดเ้ป็น
อย่างดี ตลอดจนสามารถน าความรู้ท่ีได้มาวิเคราะห์หาสินค้าหรือผลิตภณัฑ์ท่ีทางแต่ละจงัหวดั
ตอ้งการให้เป็นสินคา้หรือผลิตภณัฑ์สร้างสรรค์ท่ีเด่นและดงัของแต่ละจงัหวดัอีกดว้ย(บรรยากาศ
ของการจดังาน ดงัภาพท่ี 3.11) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ภาพท่ี 3.11 ภาพบรรยากาศการสัมมนา เร่ือง “โครงการสัมมนาและประชุม 
    เชิงปฏิบติัการเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ ระดบัประเทศภายใตแ้ผนปฏิบติัการ 
    ไทยเขม้แขง็ 2555” โดย กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์
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 5.8 กำรอบรม เร่ือง “เศรษฐกิจล้านนาเชิงสร้างสรรค์”จัดโดยวิทยาลัยศิลปะส่ือและ
เทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
  5.8.1 วัต ถุประสงค์ของการด า เ นิน กิจกรรมในค ร้ัง น้ี คื อ เพื่ อให้ความ รู้แ ก่
ผูป้ระกอบการ และประชาชนทัว่ไปถึงกรอบและแนวทางในการด าเนินงานเศรษฐกิจล้านนา         
เชิงสร้างสรรค์ ในเร่ืองของแนวทางการสร้างแบรนด์และการตลาด (Branding and Marketing 
Experience) การประยุกตค์วามคิดสร้างสรรค์ไปสู่ตลาด (From Creative Idea to Market)และเพื่อ
คดัเลือกกลุ่มผูป้ระกอบการสาขางานต่าง ๆ เป็นตวัแทนของทอ้งถ่ินเขา้ร่วมการพฒันาผลิตภณัฑ์เชิง
สร้างสรรค ์ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการงานหตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน และผูป้ระกอบการ
สาขาอ่ืน ๆ รวมไปถึง นกัเรียน นกัศึกษา ครู อาจารย ์ 
  5.8.2 วิธีการด าเนินกิจกรรมก็จะมีการบรรยาย โดยวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบติัการ 
และการคดัเลือกผูป้ระกอบการเพื่อเขา้รับการสนบัสนุนจากส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมก็คือวนัท่ี 22–24 มีนาคม 2554 เวลา 09.00–16.00 น. 
ณ วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
  5.8.3 ผลท่ีได ้ผูป้ระกอบการมีความรู้ ความเขา้ใจเร่ือง แนวทางการสร้างแบรนด์และ
การตลาด (Branding and Marketing Experience) การประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์ไปสู่ตลาด   
(From Creative Idea to Market)ผูป้ระกอบการและประชาชนทัว่ไปทราบถึงกรอบแนวทาง             
ในการด าเนินงานเศรษฐกิจลา้นนาเชิงสร้างสรรค์ และไดก้ลุ่มผูป้ระกอบการสาขางานต่าง ๆ เป็น
ตัวแทนของท้องถ่ินเข้าร่วมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์(บรรยากาศของการจัดงาน                   
ดงัภาพท่ี 3.12) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  ภาพท่ี 3.12  ภาพบรรยากาศการสัมมนา เร่ือง “เศรษฐกิจลา้นนาเชิงสร้างสรรค”์ 
   โดย วทิยาลยัส่ือ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
   และส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
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 5.9 กำรจัดเวทีเพื่อสรุปผลกำรเรียนรู้คร้ังที่  2  เ ร่ือง“การออกแบบตราสินค้าและ             
การออกแบบบรรจุภณัฑ์” โดยคณะผูว้ิจยั ชุดโครงการ “การประยุกตพ์ระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นงานหตัถกรรมของจงัหวดัเชียงใหม่” 
  5.9.1 วตัถุประสงค์ของการด าเนินกิจกรรมคือเพื่อให้ความรู้ในด้านการสร้าง         
ตรา สินค้าและการออกแบบบรร จุภัณฑ์ และ เพื่ อ รับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไ ข                            
ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวิทยากรและคณะผู้วิจัย  ผู ้เข้า ร่วมกิจกรรมในคร้ัง น้ีคือ                      
กลุ่มผูป้ระกอบการงานหตัถกรรมจกัสาน ผูป้ระกอบการสาขาอ่ืน ๆ ตลอดจนอาจารย ์นกัศึกษาและ
บุคคลทัว่ไปท่ีมีความสนใจทางดา้นการออกแบบตราสินคา้และบรรจุภณัฑภ์ณัฑ์  
  5.9.2 วิธีการด า เนินกิจกรรม ได้แก่การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการสาธิต                    
จากวิทยากรผู ้เ ช่ียวชาญได้แก่อาจารย์ศศิธร ทองเปรมจิตและอาจารย์ว ัชรวุธ พุทธิรินโน                  
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และบริษทั Super One Centerบริษทัผูเ้ช่ียวชาญ            
ดา้นการสร้างสรรคบ์รรจุภณัฑ์ทุกชนิด ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมคือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2554 
เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อ าเภอเมือง
จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 3.13  ภาพบรรยากาศของการใหค้วามรู้และการฝึกปฏิบติัการ 
   ทางการออกแบบตราสินคา้และการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 
 

  5.9.3  ผลท่ีไดจ้ากการจดักิจกรรมในคร้ังน้ีคือผูป้ระกอบการมีความรู้ความเขา้ใจและ
ตระหนักถึงเร่ือง แนวทางการออกแบบตราสินค้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซ่ึงภายในงาน                
จะมีการแยกกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วนคือการให้ความรู้และการฝึกปฏิบติัการทางการออกแบบตรา
สินค้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ อีกด้านคือกิจกรรมการให ้ข อ้ม ูลแก ่ผู ป้ ระกอบการ                     
เ ร่ือง “แนวทางการขอรับทุนสนับสนุนการท าบรรจุภณัฑ์จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม                
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ภาคที่ 1 จงัหวดัเชียงใหม่” และแนวทางเขา้ร่วมการประกวด“รางวลัไทยสร้างสรรค์ประจ าปี 
2554”   ซ่ึงงานทั้งสองส่วนน้ี สามารถช่วยส่งเสริมให้ผูป้ระกอบมีแนวทางท่ีจะคิดคน้การออกแบบ
ตราสินคา้และการออกแบบบรรจุภณัฑใ์หเ้ป็นท่ียอมรับของสังคมมากข้ึน  
                5.10 กำรสัมมนำ เร่ือง “การเตรียมความพร้อมในการส่งออกสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา”จดัข้ึน                
โดยบริษทั Global source marketing และกรมส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม่ 
  5.10.1  วตัถุประสงค์ของการด าเนินกิจกรรมคือเพื่อให้ความรู้แก่ผู ้ประกอบการ        
ในเร่ืองของการส่งออกสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา และการแลกเปล่ียนประสบการณ์ ในเร่ืองผลิตภณัฑ์
ของผูส่้งออก ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจชุมชน วสิาหกิจชุมชน ผูป้ระกอบการหตัถกรรม
จกัสาน และกลุ่มหัตถกรรมสาขาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง 
อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
  5.10.2  วิธีการด าเนินกิจกรรมได้แก่การประชุมและการบรรยายให้ความรู้ โดยมีการ
เปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการมีโอกาสซักถามขอ้สงสัยในเร่ืองการส่งออกสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา            
กบัวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญจากบริษทั Global source marketing ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมจดัข้ึน
ในวัน ท่ี  31พฤษภาคม – 1  มิ ถุนายน 2554  ณ ชั้ น  2ศูนย์ส่ ง เส ริมการส่งออกภาคเหนือ                     
จงัหวดัเชียงใหม่ ดงัภาพท่ี 3.14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 3.14   ภาพบรรยากาศการของการสัมมนา เร่ือง “การเตรียมความพร้อม 
  ในการส่งออกสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา”   
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 5 . 10 .3   ผล ท่ี ได้จากการ ร่วมสัมมนาในค ร้ัง น้ี คือผู ้ประกอบการได้ รับความ รู้                         
ในเร่ืองการส่งออกสู่ตลาดสหรัฐอเมริกาโดยคุณ Mark Muntz ผูก่้อตั้งและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บริษทั Global source marketing และไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์ในการเร่ืองการส่งออกกบัคุณ 
Ronald E Flower รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด ตลอดจนผูป้ระกอบการไดข้อ้คิดจากหวัขอ้ 
out of the box วา่การท่ีเราอยูใ่นกล่องความคิดท่ีแคบ ๆ โดยไม่ออกมาพบเจอโลกใหม่ ๆ จะท าให้
ความคิดเราหยดุอยูแ่ค่ตรงนั้น แต่ถา้หากเราออกมาจากกล่องและไปพบเจออะไรใหม่ ๆ ท่ีแปลกและ
สร้างสรรคม์ากยิง่ข้ึน 

                       5.11  กำรจัดนิทรรศกำร “มิติสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมเชิงช่ำง”โดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ และคณะผูว้ิจยั ชุดโครงการ “การประยุกตพ์ระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นงานหตัถกรรมของจงัหวดัเชียงใหม่”  
 5.11.1  วตัถุประสงค์ของการจัดงานคือ เพื่อสนับสนุนการใช้ของพื้นบ้าน และ            
การรณรงคแ์ต่งกายชุดพื้นเมืองทุกวนัศุกร์ ตลอดจนให้ผูป้ระกอบการไดรั้บรู้ถึงแนวทางการคดัสรร
สุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ อาจารย ์เจา้หนา้ท่ี นกัศึกษา 
ในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ คณะผูว้จิยั และกลุ่มผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาต่าง ๆ 
 5.11.2   วิธีการด าเนินกิจกรรม ได้แก่ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ การสาธิตการ
ท างานหัตถกรรมสาขาต่าง ๆ และการจ าหน่ายสินคา้ทางหัตถกรรมจากผูป้ระกอบการหัตถกรรม                  
สาขาต่าง ๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่ ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมคือ วนัท่ี 16 ถึงวนัท่ี 18 มิถุนายน 2554 
เวลา 09.00 – 16.00 น.ซ่ึงสถานท่ีใช้จัดงานคือ บริเวณจตุรคาร หน้าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ตลอดจนการสัมมนาในหัวขอ้ “แนวทางการคดัสรร            
สุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย” ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมคือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2554 
เวลา 13.00 – 16.00 น. สถานท่ีในการจัดงาน คือ ห้องล้านนาศึกษา อาคารเทพรัตนราชสุดา                   
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
 5.11.3  ผลท่ีไดจ้ากการจดักิจกรรมในคร้ังน้ีคือ ผูป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วมฟังการสัมมนา
ในวนัท่ี 16 มิถุนายน 2554 (ในช่วงบ่าย) ไดมี้ความรู้ความเขา้ใจและรับทราบถึงแนวทางการคดัสรร
สุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย  และอาจารย ์เจา้หน้าท่ี นกัศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่ ไดเ้รียนรู้ขั้นตอนการท างานหตัถกรรมสาขาต่าง ๆ ตลอดจนท าให้ผูเ้ขา้ร่วมงานตระหนกั
ถึงความส าคญัของการแต่งกายชุดพื้นเมือง ซ่ึงควรอนุรักษ์ไว ้เพราะเป็นศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน     
ภูมิปัญญาลา้นนา (บรรยากาศในการจดังานดงัภาพท่ี 3.15 และ 3.16) 
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                  ภาพท่ี 3.15  ภาพบรรยากาศการจดันิทรรศการ “มิติสัมพนัธ์ศิลปวฒันธรรมเชิงช่าง” 
   โดยมีรองผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด 
                    รวมไปถึงอธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ใหเ้กียรติเขา้ร่วมพิธี 
                                      
 

 
 
                    
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 3.16 ภาพบรรยากาศการสัมมนาเร่ือง “แนวทางการคดัสรรสุดยอด 
    หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ 
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6. กำรประมวลผลกำรจัดกจิกรรมเพือ่น ำไปสู่ผลกำรวจิัยระยะต่อไป 

 

ช่ือกจิกรรม วตัถุประสงค์ หน่วยงำนที่รับผดิชอบ ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม ผลที่ได้จำกกำรจัดกจิกรรมเพือ่น ำมำ
ประยุกต์ใช้เศรษฐกจิในงำน 
หัตถกรรมเคร่ืองจักสำน 

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

เพ่ือสร้างความเขา้ใจในเร่ืองโครงการวิจยัระหวา่งผูวิ้จยัผูน้  า
ทอ้งถ่ิน นกัวิจยัทอ้งถ่ิน นกัศึกษา กลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยั  
และให้ควำมรู้ในดา้นการสร้างตราสินคา้การออกแบบ           
บรรจุภณัฑ ์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
งานหตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน 

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั 
(มหาชน) 

กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจ
ชุมชน และผูป้ระกอบการ
หตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน  

ไดน้ าเอาแนวคิดของขอ้ 2 กบัขอ้ 5-7   
ของดร.อภิชยั พนัธเสนมาประยกุตใ์ช ้

 

4.กำรจัดนิทรรศกำร                            
มองภูมิปัญญำล้ำนนำ                             
ผ่ำนสำยธำรแห่งกำลเวลำ 

เพ่ือส่งเสริมประชาสมัพนัธ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นหตัถกรรม
เคร่ืองเงินให้เป็นท่ีรู้จกัและจดัให้มีการศึกษาวิชาชีพทางดา้น
ศิลปหตัถกรรมของทอ้งถ่ินลา้นนา  

คณะผูวิ้จยัและมูลนิธิเพื่อน  สล่า
ลา้นนา กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
เชียงใหม ่

ผูป้ระกอบการกลุ่มพ้ืนท่ี
เป้าหมาย 

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

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 
 

กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย ์

ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม 
ผูป้ระกอบการ                  
งานหตัถกรรม               
เคร่ืองจกัสานและ           
สาขาอ่ืน ๆ รวมทั้งนกัเรียน 
นกัศึกษาและหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน  

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

 

6.กำรจัดอบรม เร่ือง “เศรษฐกิจล้ำนนำ
เชิงสร้ำงสรรค์” 

เพื่อให้ความรู้ ความเขา้ใจแก่ผูป้ระกอบการท่ีเป็นตวัแทน     
ของทอ้งถ่ินเขา้ร่วมการพฒันาผลิตภณัฑเ์ชิงสร้างสรรค ์

วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และ
เทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และ
ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม   

ผูป้ระกอบการงาน
หตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน
และผูป้ระกอบการ 
สาขาอ่ืน ๆ  

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

 

7.กำรจัดนิทรรศกำร “มิติสมัพนัธ์
ศิลปวฒันธรรมเชิงช่าง” 

1) เพ่ือสนบัสนุนการใชข้องพ้ืนบา้น 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 




