
 
 

 
บทที ่ 3 

วธีิด ำเนินงำนวจิยั 
 
 การวิจยัเร่ือง “การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   
ดา้นงานหัตกรรมสาขาเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบของจงัหวดัเชียงใหม่” โดยมีการจดัล าดบั
ความส าคญัและการจดัท าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในเน้ือหาการวจิยัดงัน้ี  
 1. ระเบียบวธีิวจิยั 
 2. ประชากรท่ีศึกษา และกลุ่มตวัอยา่ง 
 3. แผนการด าเนินการวจิยั 
 4.  เคร่ืองมือในการวจิยั 
 5. กิจกรรมในการวจิยั 
 6. การประมวลผล และการวเิคราะห์ขอ้มูล 

  

1.   ระเบียบวธิีวจิัย 
 การด าเนินงานวิจยัคร้ังน้ีใช้ระเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพร่วมกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม ในพื้ น ท่ีอ า เภอเ มือง  อ า เภอหางดง  อ า เภอสันก าแพง อ า เภอสันทราย                    
จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อน้อมน าพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจขนาดยอ่มของผูป้ระกอบการ ธุรกิจชุมชน วสิาหกิจชุมชนใหมี้ความสมดุลและย ัง่ยนื 
 

2.   ประชำกรทีศึ่กษำและกลุ่มตัวอย่ำง 
 การวิจยัในคร้ังน้ีมีกลุ่มประชากรท่ีศึกษา คือ ผูป้ระกอบการ ธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน 
และผูผ้ลิตงานหัตถกรรมทอ้งถ่ินสาขาเคร่ืองป้ันดินเผาฯของจงัหวดัเชียงใหม่ (Finite Population)               
ซ่ึงมีวธีิการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดพื้นท่ีในการศึกษาโดยวิธีการแบ่งกลุ่ม ซ่ึงแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษา                 
ในปี 2553 ไดแ้ก่ อ าเภอเมือง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอหางดง และอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดกลุ่มตัวอย่างผู ้ประกอบการ กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน                  
และผูผ้ลิตงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีตอ้งการเขา้ร่วมโครงการ โดยวิธีสุ่มตวัอย่างแบบจงใจ                   
(Purposive Sampling) มีจ  านวนทั้งหมด 10 กลุ่ม โดยมีรายช่ือกลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 
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รำยช่ือกลุ่มผู้ประกอบกำรหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผำและเคร่ืองเคลอืบที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง 
งำนวจัิยในพืน้ที่อ ำเภอเมือง อ ำเภอสันก ำแพง อ ำเภอหำงดง และอ ำเภอสันทรำย 
ช่ือกลุ่ม ท่ีอยู ่ ผลิตภณัฑ ์

1.คุณวกิรกาญจน์ เก่ียวการคา้   
กลุ่มเรียงดินเซรามิค   

บา้นเลขท่ี 140/1 หมู่ท่ี 7 
ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 
ต าบลหนองป่าคร่ัง อ าเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่  

 
 

 

เซรามิค 

2.คุณดารุณี นนัโท 
กลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผาต าบลหารแกว้ 

บา้นเลขท่ี 1 ม.6 ต าบลหารแกว้ 
อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

เคร่ืองป้ันดินเผา 

3.คุณสงวน ศิริลาพา 
กลุ่มบา้นตุก๊ตาป้าสงวน 

237 หมู่ท่ี 4 ต าบลสนัผกัหวาน 
อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

เคร่ืองป้ันดินเผา 

4.คุณกมลวรรณ กิติ 
กลุ่มตา้หงส์ ตุก๊ตาดินเผา 

บา้นเลขท่ี 312 หมู่ท่ี 4 บา้นป่าตาล           
ต าบลสนัผกัหวาน อ าเภอหางดง                 

จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
 

เคร่ืองป้ันดินเผา 

5.คุณสมนึก ชยัตามล 
กลุ่มเตาเผาสนัทราย 

บา้นเลขท่ี 300 หมู่ท่ี 4 
บา้นสนัทรายหลวง ต าบลสนัทรายหลวง 

อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

เคร่ืองป้ันดินเผา 
และเซรามิค 

6.ธุรกิจชุมชน 
ป้าบวัแกว้ ศรีจนัทร์ 

บา้นเลขท่ี 29 หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองควาย 
อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

เคร่ืองป้ันดินเผา 

7.คุณชุจิตรา ศรีจนัทร์ 
กลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผาเหมืองกงุ 

บา้นเลขท่ี 32 หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองควาย 
อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

เคร่ืองป้ันดินเผา 

8.คุณอมัพร  สมาธิ 
กลุ่มตูบป้ันดินเผา 

หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองควาย 
อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

เคร่ืองป้ันดินเผา 

9.คุณจนัทร์ สืบสุริยะ บา้นเลขท่ี 99 หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองควาย 
อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

เคร่ืองป้ันดินเผา 

10.คุณถวลิ ปะมาละ 
กลุ่มประติมากรรมเคร่ืองป้ันดินเผา  

บา้นเลขท่ี 109/1 หมู่ท่ี 4 
ต าบลสนัผกัหวาน อ าเภอหางดง                

จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
 

เคร่ืองป้ันดินเผา 

11.คุณกานดา  กาญจนากร 

บา้นศิลาดล 

บา้นเลขท่ี 7 ถ.เชียงใหม่-บ่อสร้าง หมู่ 3                 
ต.ป่าป่อง อ.สนัก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130 

เคร่ืองป้ันดินเผา 
เคร่ืองเคลือบ 

  
 ตารางท่ี 3.1 รายช่ือกลุ่มผูป้ระกอบการหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ 
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3.   แผนด ำเนินกำรวจิัย 
 โครงการ “การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน               
ดา้นงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบของจงัหวดัเชียงใหม่”  มีแผนด าเนินการวิจยั 
ดงัน้ี 

 

กจิกรรม สถำนที/่เวลำ ผู้ด ำเนินกำร 

1.ประชุมวางแผนด าเนินการวจิยั ระยะท่ี 1  มกราคม - ผูว้จิยั 
- ผูร่้วมวิจยั 

2.ศึกษาการท างานของหัตถกรรมสาขา
เค ร่ือ ง ป้ัน ดิน เผ าและ เค ร่ื อ ง เค ลื อบ 
ตลอดจนจดัเวทีการเรียนรู้คร้ังท่ี 1 เพื่อท า
ความเขา้ใจเก่ียวกบัชุดโครงการวิจยั และ
คดัเลือกกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัอีกทั้งยงั
น าความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                    
มาประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจ 

กุมภาพนัธ์ - ผูว้จิยั 
- ผูร่้วมวิจยั 

3.ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และพื้นท่ีเฉพาะ
ของงานวจิยั 

มีนาคม  - ผูว้จิยั 
- ผูร่้วมวิจยั 

4 . ศึ ก ษ า บ ริ บ ท แ ล ะ ศั ก ย ภ า พ ข อ ง
กลุ่มเป้าหมาย สรุปผลงานระยะท่ี 1 และ
สนบัสนุนให้ผูป้ระกอบการเขา้ร่วมรับฟัง
การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อสัมมนา
เร่ือง SMEs ไทยเขม้แขง็ดว้ย ICT 

มีนาคม ถึง เมษายน  - ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั 
- กลุ่มตวัอยา่ง 

5.จดัประชุมวางแผนงานวิจยัร่วมระหวา่ง
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในทอ้งถ่ินตามแผนระยะท่ี 2 
และส่งเสริมให้กลุ่มตัวอย่างเข้ารับฟัง   
การบรรยายให้ความรู้ในหัวขอ้การอบรม
เร่ือง กลยทุธ์ทางรอด SMEs 

เมษายน 2553 - ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั 
- กลุ่มตวัอยา่ง 
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กจิกรรม สถำนที/่เวลำ ผู้ด ำเนินกำร 

6 . ศึ ก ษ า บ ริ บท ข อ ง ชุ ม ชน แล ะ        
การน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ม าประยุ กต์ ใ ช้ กับ อุตสาหกรรม    
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และเชิญกลุ่ม
ตัวอย่า ง เข้า รับ ฟังการให้ความ รู้        
ใ น หั ว ข้ อ  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร ค้ า           
การลงทุนและการตลาด ท่ีหน่วยงาน
ของทางภาครัฐจดัข้ึน 

พฤษภาคม – กรกฎาคม  - ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั 
- กลุ่มตวัอยา่ง 
- นกัศึกษา 

7. การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
มาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินธุรกิจของ
ก ลุ่มหัตถกรรม เค ร่ือง ป้ันดิน เผา                 
และเค ร่ืองเคลือบ เพื่อหาผลลัพธ์    
จากการน ามาใช ้

กรกฎาคม  - ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั 
- กลุ่มตวัอยา่ง 

8.สรุปขั้นตอนการท างานหัตถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ
พร้อมสรุปงานวิจยัในระยะท่ี 2 และ
เขา้ร่วมในการอบรม เร่ือง เปิดแผนท่ี
เศรษฐกิจปี 54 จดัทพัSME กา้วไกลสู่
ภูมิภาคอาเซียน 

สิงหาคม – ตุลาคม  - ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั 
- กลุ่มตวัอยา่ง 

9.น าขอ้มูลท่ีไดรั้บมาสร้างส่ือชุดองค์
ความรู้ดา้นหัตถกรรมทอ้งถ่ินโดยจดั
นิทรรศการ มองภูมิปัญญาลา้นนาผา่น
สายธารแห่งกาลเวลา  

กนัยายน – ตุลาคม  - ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั 

- กลุ่มตวัอยา่ง 

10. น ากลุ่มตวัอยา่งเขา้ร่วมอบรมเร่ือง 
โครงการสัมมนาและการประชุมเชิง
ปฏิบัติก าร เศรษฐ กิจส ร้า งสรรค ์
ระดบัประเทศ ภายใตแ้ผนปฏิบติัการ
ไทยเข้มแข็ง 2555 และเศรษฐกิจ
ลา้นนาเชิงสร้างสรรค ์

ตุลาคม  - ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั 
- กลุ่มตวัอยา่ง 
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กจิกรรม สถำนที/่เวลำ ผู้ด ำเนินกำร 

11 .การจัด เวทีการเ รียน รู้ค ร้ัง ท่ี  2     
ด้านการอบรมและฝึกปฏิบัติจ ริง     
ด้านการออกแบบตราสินค้า  และ    
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้าง
คว าม รู้คว าม เข้า ใ จ ใน เ ร่ื อ งของ       
การสร้างตราสินค้าและออกแบบ
บรรจุภณัฑ ์แก่กลุ่มตวัอยา่ง 

ตุลาคม – พฤศจิกายน  - ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั 

- กลุ่มตวัอยา่ง 

1 2 . ก ลุ่ ม ตัว อ ย่ า ง เ ข้ า ร่ ว ม รับ ฟั ง         
การสัมมนาในหัวขอ้เร่ือง การเตรียม
ความพร้อมในการส่งออกสู่ตลาด
สหรัฐอเมริกา  

พฤศจิกายน - ธนัวาคม  - ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั 

- กลุ่มตวัอยา่ง 

13.การจัดนิทรรศการมิติสัมพันธ์
ศิลปวฒันธรรมเชิงช่าง เพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือผู ้ประกอบการทางด้าน               
การจดัจ าหน่ายสินคา้ และให้นกัเรียน 
นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงวิธีการท างาน
ดา้นหัตถกรรมสาขาต่าง ๆ ตลอดจน
เพื่อวิเคราะห์ประเมินผล  สรุปผล
ผลการวจิยัระยะท่ี 3 

ธนัวาคม  - ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั 

- กลุ่มตวัอยา่ง 

14.การประชาสัมพนัธ์ และเผยแพร่                        
ผลงานวจิยั 

ธนัวาคม  - ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั 

  ตารางท่ี 3.2  แผนการด าเนินการวจิยัปี 2553 ของหตัถกรรมสาขาเคร่ืองป้ันดินเผาและ 
                                          เคร่ืองเคลือบ 

                                    

4. เคร่ืองมอืในกำรวจิัย  
 ขอ้มูลและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 
 4.1    ข้อมูลปฐมภูมิเป็นข้อมูล โดยสืบค้นข้อมูลกลุ่มงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาฯ                              
ดว้ยการจดบนัทึก การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เจาะลึก ถ่ายภาพ ถ่ายวีดิทศัน์ โดยอาศยัการวิจยั
แบบมีส่วนร่วม  (Participatory research) เพื่อจดัเก็บขอ้มูล 
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 4.2  ข้อมูลทุ ติยภู มิ เ ป็นข้อมูล  ท่ีท าการศึกษาเ ก่ียวกับภูมิ ปัญญาท้อง ถ่ินด้านงาน                                
หัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ และงานเซรามิคของจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อศึกษา
รูปแบบ ขั้นตอนการท างาน ขอ้มูลเก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญา     
ซ่ึงเป็นชุดขอ้มูล จากการรวบรวมและศึกษาขององคก์รต่าง ๆ และองคก์รของภาครัฐบาล โดยการน า
ความรู้ท่ีได้ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน นอกจากนั้นยงัสามารถพฒันาให้เกิด
รูปแบบงานหัตถกรรมแนวใหม่ การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ในส่ือต่าง ๆ ท าให้ไดอ้งคค์วามรู้ใหม่
ด้วยการศึกษา วิจัยแบบมีส่วนร่วมต้องอาศัยความร่วมมือ จากส่วนราชการ และองค์กร                     
ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีถือวา่เป็นผูร่้วมการวจิยัในทอ้งถ่ินดว้ย ไดแ้ก่ 
  1) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อาคารราชภัฏเฉลิม          
พระเกียรติ  ชั้น 14 เลขท่ี 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 และโทรสาร:              
053-88-5950 
  2) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จังหวดัเชียงใหม่ ท่ีอยู่ 158 ถนนทุ่งโฮเต็ล                 
ต  าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50000 โทรศพัท์ : 053-254361-2 โทรสาร: 053-248315                         
E-Mail: ipc1@dip.go.th 
  3) ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) SIPA                     
สาขาเชียงใหม่ 158 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วดัเกต อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50000 โทรศพัท์: 053-247282 
โทรสาร: 053-247272 
  4) เ ท ศ บ า ล ต า บ ล สั น ก า แ พ ง ท่ี อ ยู่ ต  า บ ล สั น ก า แ พ ง  อ า เ ภ อสั น ก า แ พ ง                           
จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่  50130โ ท ร ศัพ ท์ :053-33190E-Mail:5501310@thailocaladmin.go.th ห รื อ
skp@sankamphaeng.com 
  5) ส านกังานเทศบาลต าบลหางดง เลขท่ี 999 หมู่ท่ี 3 ต าบลหางดง อ าเภอหางดง                          
จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่  50230 โ ท ร ศั พ ท์ : 0 5 3 -441543,053-442105 โ ท ร ส า ร ต่ อ 214                                         
E-mail: ed_hangdongtbs@yahoo.com 
  6)  ส านักงานเทศบาลต 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 แบบสอบถาม                  
จ  านวน 20 ชุด นับเป็นเคร่ืองมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นลักษณะค าถาม ก าหนดค าตอบ                      
ไวล่้วงหน้าให้เลือกตอบ (Closed ended question) และแบบเติมค า (Open ended question)                     
ผูว้จิยัจะท าการสัมภาษณ์ สังเกต การบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ แบ่งเน้ือหาแบบสัมภาษณ์ เป็น 3 ตอน ดงัน้ี 



 
 

 

60 

   (1.1)    ขอ้มูลลกัษณะพื้นฐานเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของผูป้ระกอบการ                
ดา้นสังคม ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาชาวบา้นงานเคร่ืองป้ันดินเผา 
   (1.2)  ข้อมูลด้านรูปแบบของผลิตภัณฑ์  ขั้ นตอนการท างาน ว ัสดุอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือและวธีิการถ่ายทอดภูมิปัญญาของงานหตัถกรรมงานเคร่ืองเงินทอ้งถ่ิน 
   (1.3)    ข้อมูลด้านความต้องการ  ปัญหาอุปสรรคของก ลุ่มตัวอย่างและ
แบบสอบถาม ไดแ้บ่งขอ้มูลเป็น 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) การประชุมวางแผนงานวิจยัร่วมกันระหว่างผูท่ี้เก่ียวขอ้งในท้องถ่ิน            
เพื่อด าเนินแผนกิจกรรม 
   2) การจดัเวทีชาวบ้านเพื่อระดมความคิดเห็น และหาข้อสรุปเพิ่มเติม               
ในความสมบรูณ์ของเน้ือหา ดว้ยการใชกิ้จกรรมเส้นแบ่งเวลา (Time line) ดา้นประวติัความเป็นมา 
ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม 
   3) จดัประชุมกลุ่มยอ่ยเป็นการติดตามผล ประเมินผล 
   4) จดัประชุมปฏิบติัการ ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มและเผยแพร่
องคค์วามรู้แก่ประชาชนผูส้นใจ 
   5) จดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการ เพื่อวเิคราะห์ ประเมินผลและสรุปผลการวจิยั 
   6)ประชาสัมพันธ์องค์ความ รู้ ท่ีได้จากงานวิจัยในรูปแบบต่าง  ๆ                   
ไดแ้ก่  การประชุมเพื่อเผยแพร่องคค์วามรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย การเผยแพร่ในเวบ็ไซต ์หนงัสือ วดิีทศัน์  

 

5.   กจิกรรมในกำรวจิัย 
 การด าเนินกิจกรรมการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้ าเนินกิจกรรมตามท่ีก าหนดไวเ้ป็นขั้นตอน ดงัน้ี 
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 5.1   กำรจัดเวทีกำรเรียนรู้คร้ังที่ 1 เพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการวิจยั และให้ความรู้
เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการน ามาประยกุตใ์ชใ้นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
        5.1.1 วตัถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อสร้างความเขา้ใจในเร่ืองโครงการวิจยัระหว่าง
ผูว้จิยั ผูน้  าทอ้งถ่ิน นกัวจิยัทอ้งถ่ิน นกัศึกษา กลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยั เพื่อคดัเลือกกลุ่มผูป้ระกอบการ                 
ท่ีตอ้งการเขา้ร่วมโครงการ 
  5.1.2  วธีิการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ การจดัการประชุม เพื่อช้ีแจงเก่ียวกบัโครงการวิจยั 
การจดักิจกรรมกลุ่ม เพื่อคดัเลือกกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีมีความประสงค ์เขา้ร่วมโครงการ 
  5.1.3  ระยะเวลาด าเนินการวนัท่ี 24 มิถุนายน 2553 
  5.1.4   ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน และผูป้ระกอบการ
หัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ ในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง  อ าเภอสันก าแพง      
อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
  5.1.5  สถานท่ี ณ หอ้งประชุมศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ภาพท่ี 3.1 ภาพบรรยากาศการจดัเวทีการเรียนรู้คร้ังท่ี 1  
                                 ณ ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 

  

  5.1.6   ผลท่ีไดจ้ากการประชุมในคร้ังน้ี สามารถสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนิน
โครงการวิจยั ให้แก่ คณะผูว้ิจยั ผูช่้วยนักวิจยั หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้งผูป้ระกอบการ             
งานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีเขา้ร่วมการประชุมได้รับทราบวิธีการด าเนินงานวิจยั สามารถ
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ตดัสินใจเขา้ร่วมกิจกรรมการวิจยัในขั้นตอนต่อไป และกลุ่มผูป้ระกอบการยงัไดรั้บความรู้เก่ียวกบั
การน าพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจของตน โดยมี                        
หลักการท่ีส าคัญ 7 ประการดังท่ีอภิชัย พันธเสน(2547:7)ได้กล่าวไว้ คือ 1)ใช้เทคโนโลยี                      
ท่ีเหมาะสม คือ ใช้เทคโนโลยีราคาไม่แพงแต่ถูกหลักวิชาการ 2) มีขนาดการผลิตท่ีสอดคล้อง         
กบัความสามารถ การบริหารจดัการ 3)ไม่โลภเกินไปและไม่เน้นก าไรระยะสั้ นเป็นหลกั 4) เน้น
ความซ่ือสัตย์ สุจริตในการประกอบการ ไม่เอารัดเอาเปรียบผูบ้ริโภค และไม่เอารัดเอาเปรียบ
แรงงานหรือลูกคา้ ตลอดจนมาเอารัดเอาเปรียบผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ 5)เน้นการกระจายความเส่ียง     
จากการมีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย และ/หรือ มีความสามารถในการปรับเปล่ียนผลผลิตได้ด้วย          
6) เนน้การบริหารความเส่ียงต ่า (Down side risk management)โดยเฉพาะอยา่งยิ่งไม่ก่อหน้ีจนเกิน
ขีดความสามารถในการจดัการธุรกิจ 7) เน้นการตอบสนองตลาดภายในทอ้งถ่ินภูมิภาค ตลาดใน
ประเทศและตลาดต่างประเทศ 
 5.2   กำรอบรมSMEsเ ร่ืองไทยเข้มแข็งด้วย ICT การอบรมเชิงปฏิบัติการ ซ่ึงได้รับ                
ความร่วมมือจากส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) SIPA      
สาขาเชียงใหม่ ในการจดักิจกรรมใหค้วามรู้เก่ียวกบั ICT โดยมีขั้นตอนการจดักิจกรรม ดงัน้ี 
 5.2.1  วตัถุประสงคข์องการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ 
      1) เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบั ICT ท่ีสามารถน ามาใชง้านส าหรับวิสาหกิจชุมชน
เคร่ืองป้ันดินเผา ในอ าเภอเมือง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
      2) เพื่อส่งเสริม ทดลองปฏิบติัการใชง้าน ICT เช่น Software ท่ีใชจ้ดัการระบบ
การผลิต บญัชี สินคา้คงคลงั ระบบ E-Commerce ฯลฯ 
      3) การสอบถามความต้องการและปัญหาต่าง ๆ ของกลุ่มหัตถกรรมชุมชน
เคร่ืองป้ันดินเผา ในดา้นการใชง้าน และปัญหาในการใช ้ICT ในการด าเนินธุรกิจ 
 5.2.2  วิธีการด าเนินกิจกรรม ได้แก่ การให้ความรู้โดยวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญดา้น ICT                
การซกัถาม - ตอบขอ้สงสัยในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ฯลฯ  
  5.2.3  ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม จดัข้ึนในวนัท่ี 11 สิงหาคม 2553 
  5.2.4 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ ธุรกิจชุมชน ผูป้ระกอบกาหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา
และเคร่ืองเคลือบ ในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
  5.2.5 สถานท่ี ณ หอ้งเชียงดาว โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวนั เชียงใหม่ 
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                  ภาพท่ี 3.2 การจดัเวทีการเรียนรู้คร้ังท่ี 2 SMEs ไทยเขม้แขง็ดว้ย ICTไดรั้บความร่วมมือ 
                                 จากส านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชาติ (SIPA) เชียงใหม่ 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 
 
 
 
 
 

                                ภาพท่ี 3.3 การใหค้วามรู้เร่ืองพฒันาการของเวบ็ไซต ์และ E – Commerce 
  



 
 

 

64 

 5.2.6 ผลท่ีได ้ คือ ผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง รวมถึงประชาชนผูส้นใจทัว่ไป
ไดรั้บความรู้เก่ียวกบั ICT และแนวทางการใช ้ICT กบัอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม ไดคื้อ 

   1)   การตลาดผ่านส่ือ Internet นบัเป็นทางเลือกในการจ าหน่ายให้แก่ผูบ้ริโภค
โดยผูป้ระกอบการไม่ตอ้งเปิดหนา้ร้าน ประหยดัตน้ทุน เพียงเปิดหนา้ร้านผา่นระบบ Internet เท่านั้น 
   2)  การน า ICTมาปรับปรุงเพื่อการวางแผนบริหารจัดการสินค้าคงคลัง                 
เพื่อเป็นการจัดการระบบสินค้าคงคลัง การเช็คสินค้าเข้า – ออก ฯลฯ เพื่อช่วยบริหารจัดการ                  
สินคา้คงคลงัใหมี้ประสิทธิภาพสัมพนัธ์กบัระบบการขายหนา้ร้าน เป็นตน้ 
 5.3 กำร สัมมนำ  เร่ือง กลยุทธ์ทางรอด SMEsซ่ึงได้รับความร่วมมือจากศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมในการด าเนินงานจดัสัมมนาข้ึน 
  5.3.1 วตัถุประสงคข์องการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ 
            1)   เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบักลยุทธ์การตลาดส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชน
เคร่ืองป้ันดินเผา  อ าเภอเมือง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
    2)  เพื่อยกตัวอย่างการใช้กลยุทธ์ทางด้านการตลาดจากผู ้ประกอบการ              
ท่ีประสบความส าเร็จ 
    3) เพื่อการสอบถามความต้องการและปัญหาต่าง ๆของกลุ่มหัตถกรรม               
ชุมชน 
  5.3.2 วธีิการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ การบรรยาย ซกั - ถาม และประชุมกลุ่มยอ่ย  
  5.3.3 ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ในวนัท่ี 20 สิงหาคม 2553 
  5.3.4 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน และผูป้ระกอบการ 
ในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
  5.3.5 สถานท่ีจัดกิจกรรม ณ ห้องอิมพีเรียลแกรนด์ฮอล โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง                 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ภาพท่ี 3.4 ภาพบรรยากาศภายนอกการสัมมนา “กลยทุธ์ทางรอด SMEs” 
                                 จดังานโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
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             ภาพท่ี 3.5 ภาพบรรยากาศการสัมมนา กลยทุธ์ทางรอด SMEs และ 
                                  กลุ่มตวัอยา่งชุดโครงการวจิยั การประยกุตพ์ระราชด าริ ฯลฯ 10 สาขา 

 

 5.3.6   ผลท่ีได ้ คือ ผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง รวมถึงประชาชนผูส้นใจทัว่ไป
ได้รับความรู้เก่ียวกับกลยุทธ์ทางรอดของ SMEs โดยมีประเด็นส าคญัเก่ียวกับกลยุทธ์ทางรอด        
SMEs ของผูป้ระกอบการรายยอ่ยท่ีวทิยากรไดเ้นน้ย  ้าความส าคญั คือ ผูป้ระกอบการตอ้งมีคุณสมบติั               
ท่ีส าคัญ ได้แก่ 1) วิสัยทัศน์ 2) โอกาสทางธุรกิจ 3) ความเก่งเฉพาะด้าน 4) สร้างเครือข่าย
ผูป้ระกอบการ 5) การเรียนรู้จากผูท่ี้ประสบความส าเร็จ 6) เป็นนกัวางกลยุทธ์ 7) การเรียนรู้ชัว่ชีวิต 
และ 8) การใชส่ื้อทางสังคม (Social Media) เม่ือผูป้ระกอบการมีคุณสมบติัดงัน้ีแลว้การด าเนินธุรกิจ
ก็จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่์าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งแน่นอน 
 5.4 กำรสัมมนำ ยุทธศาสตร์การคา้ การลงทุน และการตลาด โดยธนาคารเกียรตินาคิน 
จ ากดั (มหาชน) 
        5.4.1 วตัถุประสงคข์องการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ 
   1) เพื่อให้ความรู้เก่ียวกับการวางแผนภาษีกับธุรกิจ ของผู ้ประกอบการ            
รายยอ่ย วสิาหกิจชุมชน ฯลฯ เพื่อใชจ้ดัการระบบภาษีของกลุ่มตนเองอยา่งรอบคอบ 
   2) เพื่อให้ความรู้เ ก่ียวกับกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ของผู ้ประกอบการ              
รายย่อยท่ีน ามาใช้ส าหรับผู ้ประกอบการงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ               
ในอ าเภอเมือง อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
   3)  เพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบั “ฮวงจุย้” กบัการประกอบธุรกิจ 
  5.4.2  วธีิการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ การใหค้วามรู้ บรรยาย การซกัถาม - ตอบ  
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  5.4.3  ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ในวนัท่ี 9 กนัยายน 2553 
 5.4.4 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน และผูป้ระกอบการ
หัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ ในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง               
อ าเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่ 
  5.4.5 สถานท่ี ณ หอ้งแกรนดบ์อลลูม โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวนั เชียงใหม่ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       ภาพท่ี 3.6  ภาพบรรยากาศการสัมมนา และบริเวณภายนอกหอ้งสัมมนา 
   เร่ือง ยทุธศาสตร์การคา้ การลงทุน และการตลาด 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 3.7 ภาพบรรยากาศภายในงาน และกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีเป็นตวัอยา่ง 
    ในงานวจิยัดา้นงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา 
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 5.4.6 ผลท่ีได ้ คือ ผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง รวมถึงประชาชนผูส้นใจทัว่ไป
ไดรั้บความรู้เก่ียวกบักลยทุธ์การเนินธุรกิจ 3 หวัขอ้ คือ 

            1)  การวางแผนภาษี (Tax Planning) กบัธุรกิจ เป็นการลดหย่อนภาษีเงินได ้     
และลดหยอ่นภาษีเงินไดป้ระจ าปี เพื่อบรรเทาภาระภาษีใหน้อ้ยลง โดยไม่ผดิกฎหมาย 
            2)  การสร้างแบรนด์ของธุรกิจ มีประเด็นส าคัญ คือ การค านึงถึงผู ้บริโภค                  
และค านึงถึงรูปแบบการใช้ชีวิตของผูบ้ริโภค ฯลฯ การสร้างแบรนด์มีปัจจยัส าคญั ไดแ้ก่ ตอ้งมี                 
ความโดดเด่นและแตกต่าง สร้างสถานะของสินค้า ความคุ้มค่า มีคุณภาพ หลากหลาย ทนัสมยั              
และสะดวก ฯลฯ โดยต้องค านึงถึงปัจจัยรอบด้านท่ีเก่ียวข้องกับผู ้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มลูกค้า                       
ของตนใหม้ากท่ีสุด 
                             3)  ฮวงจุ้ย กับการด าเนินธุรกิจ สรุปได้คือ การน าหลักฮวงจุ้ยไปสู่ค าตอบท่ี     
สร้างความสมดุลระหว่างพลงัของชีวิต พลงัโลกและพลงัจกัรวาลก่อเกิดประโยชน์อย่างไพศาล           
แก่ความส าเร็จความมั่งคั่งและสันติสุขอันมิอาจประมาณได้จากทิศทางทั้ งหมด 360 องศา                        
มี ทิ ศทาง ท่ี ดี และไม่ ดีประกอบกัน  และต้อ งน าม าค านวณหา ทิศทาง ท่ี เหมาะสมกัน                           
อีกทีไม่ใช่น าหลกัทิศทางมาใชไ้ดเ้ลย 

5.5    กำรอบรม  เร่ือง เปิดแผนท่ีเศรษฐกิจปี 54 จดัทพั SMEs กา้วไกลสู่ AEC โดยธนาคาร
ทหารไทย จ ากดั มหาชน 
 5.5.1   วตัถุประสงคข์องการด าเนินกิจกรรม 
   1)   เพื่ อให้ความ รู้กับผู ้ประกอบการเ ก่ียวกับการศึกษาการคาดการณ์               
เศรษฐกิจไทยปี 2554 เพื่อจดัทพั SMEs กา้วไกลสู่ ACE 
                            2)   เพื่อใหค้วามรู้กบัผูป้ระกอบการเก่ียวกบั SMEs ไทย กบั AEC 
           3)  ใ ห้ ค ว าม รู้ กับ ผู ้ป ร ะกอบก า ร เ ร่ื อ ง โอก าสท า งก า รค้ า ใหม่  SMEs                            
ไทยสู่ AEC เพื่อน าไดน้ ามาปรับปรุงกบัธุรกิจใหก้วา้งขวางข้ึน 
 5.5.2 วธีิการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ การใหค้วามรู้ บรรยาย การซกัถาม - ตอบ  
  5.5.3 ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ในวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2553 
  5.5.4 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน และผูป้ระกอบการ
หัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ ในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง                
อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ และกลุ่มผูป้ระกอบการอ่ืน ๆ ท่ีสนใจ  
  5.5.5 สถานท่ี ไดแ้ก่ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ 
  5.5.6 ผลท่ีได ้ผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง รวมถึงประชาชนผูส้นใจทัว่ไปไดรั้บ
ความรู้เก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ดงัน้ี 
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   1) ผู ้ประกอบการสามารถเข้าใจถึงภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกในปีท่ีผ่านมา                            
เก่ียวกบัการคาดการณ์เศรษฐกิจทัว่โลกและเศรษฐกิจไทยในปี 2554 โดยบรรยายให้ความรู้จาก               
คุณภูมิวฒัน์ นนัทวณิชย ์ ผูอ้  านวยการอวุโส สายงานธุรกิจตลาดเงิน จากธนาคารทหารไทย จ ากดั 
(มหาชน) หรือ TMB 
 2 )  ก ลุ่ มผู ้ป ระกอบการ เข้ า ใ จ ถึ ง เ ขตก า รค้า เ ส รี  AFTด้ านกฎ เกณฑ ์                    
และเง่ือนไข ซ่ึงเป็นโอกาสทางการคา้ใหม่ของ SME ไทย ให้สามารถส่งสินคา้ออกไปจ าหน่าย          
ในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนในปี 2558 โดยวิทยากร คือ ผศ.ดร.อทัธ์ พิศาลวานิช ผูอ้  านวยการศูนย์
การศึกษาการคา้ระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 3)  กลุ่มผูป้ระกอบการได้รับความรู้เก่ียวกบัโอกาส และช่องทางการคา้ใหม่   
ของ SME ไทย ให้สามารถส่งสินคา้ออกไปจ าหน่ายในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนในปี 2558 โดยวิทยากร 
คือ ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ เนาวรัตน์ ผูอ้  านวยการสถาบนัเอเชียและแอฟริกาศึกษา มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ภาพท่ี 3.8   บรรยากาศภายในงาน โดยมีผูป้ระกอบการจากหลากหลายสาขา 
     เขา้ร่วมงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา 
 

 5.6    จัดนิทรรศกำร เร่ือง “มองภูมิปัญญาลา้นนาผา่นสายธารแห่งกาลเวลา” โดยคณะผูว้ิจยั
และมูลนิธิเพื่อนสล่าลา้นนา กรมพฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัเชียงใหม่ 
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 5.6.1   วตัถุประสงคข์องการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ 
   1)  เพื่ อน า เสนอหลักการ ความเป็นมา และวัตถุประสงค์ในงานวิ จัย                 
รวมถึงการน าเสนอผลงานวจิยัสู่สาธารณาชนและผูส้นใจทัว่ไป 
   2)  เพื่อสาธิตขั้นตอนการท างานหัตถกรรมท้องถ่ินสาขาเคร่ืองป้ันดินเผาฯ                  
ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีสล่าชั้นครูเป็นผูส้าธิตการท างาน 
   3)  เพื่อจดัให้มีการศึกษาวิชาชีพทางด้านศิลปหัตถกรรมของท้องถ่ินล้านนา       
แก่ผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้ิการ ไปจนถึงผูมี้วุฒิทางการศึกษาและเยาวชนท่ีขาดแคลนทุนทรัพยใ์นทอ้งถ่ิน 
รวมถึงบุคคลทั่วไปพร้อมให้โอกาสทางการศึกษาและแนวทางประกอบอาชีพควบคู่กันไป           
โดยไดรั้บความร่วมมือกบัศูนยห์ตัถกรรมและภูมิปัญญาไทยจงัหวดัเชียงใหม่ 
   4)  เพื่อใหผู้ท่ี้เขา้รับการศึกษาสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประกอบอาชีพ สร้าง
รายไดใ้ห้แก่ตนเองและครอบครัว กระทัง่สามารถพฒันาไปเป็นสล่าชั้นครู เพื่อสืบสานเจตนารมณ์  
ท่ีจะรักษางานและบูรณาการศิลปะและหตัถกรรมทอ้งถ่ินไวใ้หค้งอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 
   5)  เพื่อส่งเสริม ประชาสัมพนัธ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินด้านงานเคร่ืองป้ันดินเผาฯ    
ของจงัหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นท่ีรู้จกัและเพื่อให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าความส าคญัของภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินตน น ามาซ่ึงการสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหค้งอยูก่บัรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป 
  5.6.2 วิธีการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ การจดันิทรรศการให้ความรู้ บรรยาย การสาธิต
การท างานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ การซกั-ถาม ให้ความรู้จากสล่าผูเ้ช่ียวชาญ 
ภาพบรรยากาศ การจดันิทรรศการ ดงัภาพท่ี 3.9 
 

 
                

 
 

   
 
 
 
 

 ภาพท่ี 3.9   บรรยากาศภายในงานโดยมีสล่าชั้นครูเป็นผูส้าธิต 

   ขั้นตอนการท างานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาแก่นกัศึกษา 
   สาขาวชิาศิลปกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่และนกัศึกษา  
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  5.6.3 ระยะเวลาในการด า เ นินกิจกรรมเ ร่ิมตั้ งแต่ว ันท่ี  9  ธันวาคม 2553 ถึง                             
9  มกราคม 2554 
  5.6.4 ผู ้เข้า ร่วมกิจกรรม สล่าและผู ้ประกอบการเค ร่ืองป้ันดินเผารวมไปถึง               
ผูป้ระกอบการสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 
  5.6.5 สถานท่ี ณ หอศิลปวฒันธรรมเมืองเชียงใหม่ หลงัอนุสาวรียส์ามกษตัริย ์
  5.6.6 ผลท่ีได ้คือ สาธารณาชนและผูส้นใจทัว่ไปทราบถึงหลกัการ ความเป็นมา และ
วตัถุประสงคใ์นงานวจิยัได ้ อีกทั้งประชาชนทัว่ไปทราบขั้นตอนการท างานหตัถกรรมทอ้งถ่ินสาขา
เคร่ืองป้ันดินเผา โดยมีสล่าชั้ นครูเป็นผู ้สาธิตการท างาน ผู ้ด้อยโอกาส ผู ้พิการ ไปจนถึง                     
ผูมี้วุฒิทางการศึกษาและเยาวชนท่ีขาดแคลนทุนทรัพยใ์นทอ้งถ่ิน รวมถึงบุคคลทัว่ไป มีโอกาสทาง
การศึกษาและแนวทางประกอบอาชีพควบคู่กันไป และสืบสานเจตนารมณ์ท่ีมีการรักษางาน                  
และบู รณาก าร ศิลปหัตถกรรมท้อง ถ่ินไว้ให้ ค งอยู่ อ ย่ า ง ย ั่ง ยื นคน รุ่นใหม่ เ ห็น คุณค่ า                          
และความส าคัญของภู มิ ปัญญาท้อง ถ่ินของตนน ามา ซ่ึ งการสืบทอดภู มิ ปัญญาท้อง ถ่ิน                                 
ใหค้งอยูก่บัรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป ดงัภาพท่ี 3.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 3.10 ภาพบรรยากาศภายในหอ้ง ท าการสาธิตงานประดิษฐใ์หน้กัศึกษา  

 



 
 

 

71 

5.7  กำรสัมมนำ  เ ร่ือง  “โครงการสัมมนาและประ ชุม เ ชิ งปฏิบัติการเศรษฐกิจ                     
เชิงสร้างสรรค ์ระดบัประเทศภายใตแ้ผนปฏิบติัการไทยเขม้แขง็ 2555” จดัข้ึนโดย กระทรวงพาณิชย ์

        5.7.1 วตัถุประสงคข์องการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ 
   1)  เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องประเทศ  
   2)  เพื่อใหผู้ป้ระกอบการวเิคราะห์ศกัยภาพการผลิตของตลาดไทย 

 5.7.2 วธีิการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ การบรรยาย และการท ากิจกรรมแบบร่วมกลุ่ม  
 5.7.3 ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ตั้งแต่วนัท่ี 21 - 22 มีนาคม 2554   
 5.7.4  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม คือ กลุ่มนกัธุรกิจชุมชน วสิาหกิจชุมชน 
  5.7.5 สถานท่ี ณ โรงแรม ดิเอม็เพลส อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 5.7.6   ผลท่ีได้รับ คือ สมาชิกหอการคา้จงัหวดั สภาอุตสาหกรรมจงัหวดั ทัว่ภูมิภาค
ของประเทศ นกัประดิษฐคิ์ดคน้สร้างสรรค ์ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม ผูผ้ลิต นกัเรียน 
นักศึกษาและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง ได้มีความรู้ความเขา้ใจ และใช้ประโยชน์
โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศในการเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับประเทศ                 
อย่างย ัง่ยืน และการต่อยอดภูมิปัญญาไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ภาพบรรยากาศภายในงาน                   
ดงัภาพท่ี 3.11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 

   
 ภาพท่ี 3.11 ผูป้ระกอบการท าการบรรยายหรือสาธิตผลิตภณัฑข์องตวัเอง  



 
 

 

72 

5.8  กำรสัมมนำ  เ ร่ือง “เศรษฐกิจล้านนาเชิงสร้างสรรค์” โดยวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ                    
และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
         5.8.1 วตัถุประสงคข์องการด าเนินกิจกรรม 
   1)  ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการแปลงความคิดสร้างสรรคเ์ป็นทุน 
   2)  การประชุมดา้นเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
   3 )  ก า ร ให้ ค ว า ม รู้ เ ร่ื อ ง แนวท า ง ก า รส ร้ า ง แบ รนด์ แ ล ะ ก า รตล า ด                   
(Branding and Marketing Experience) 
   4) การให้ความรู้เร่ืองความคิดสร้างสรรค์สู่ตลาด (From Creative Idea                      
to Market) 
   5)  ส ร้างความ เข้า ใจ เ ก่ี ยวกับ  กรอบและแนวทางในการด า เ นินงาน                         
“ เศรษฐกิจลา้นนาเชิงสร้างสรรค ์” 
  5.8.2 วิธีการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ การให้ความรู้ บรรยาย การซักถาม – และตอบ 
รวมไปถึงการเขา้ร่วมกิจกรรมการ WorkShopและการเขา้รับความช่วยเหลือดา้นต่าง ๆ จากวิทยาลยั
ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัชียงใหม่ และส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม (สสว) 
 5.8.3 ระยะเวลาในการด า เ นินกิจกรรมระหว่างว ันท่ี  22 – 24 มีนาคม 2554                 
เวลา 09.00 – 16.00 น. บรรยากาศในการจดังาน ดงัภาพท่ี 3.12 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ภาพท่ี 3.12 บรรยากาศภายในงาน โดยมีวทิยากรเป็นผูใ้หค้วามรู้แก่ผูป้ระกอบการ 
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  5.8.4 ผู ้เข้า ร่วมกิจกรรมได้แก่  ผู ้ปะกอบการงานหัตถกรรมเค ร่ืองป้ันดินเผา                   
และผูป้ระกอบการงานหตัถกรรมสาขาอ่ืน ๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัใกลเ้คียง 
  5.8.5 สถานท่ี ณ วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  5.8.6 ผลท่ีไดคื้อผูป้ระกอบการมีความรู้เก่ียวกบัการแปลงความคิดสร้างสรรค์เป็นทุน 
ผูป้ระกอบการทราบแนวทางการสร้างแบรนด์และการตลาด (Branding and Marketing Experience) 
ผูป้ระกอบการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความคิดสร้างสรรค์สู่ตลาด (From Creative Idea 
toMarket)  ผู ้ประกอบการมีความเข้าใจ เ ก่ียวกับความเข้าใจเ ก่ียวกับ กรอบและแนวทาง                        
การด าเนินงาน “เศรษฐกิจลา้นนาเชิงสร้างสรรค”์ 
 5.9 กำรจัด เวทีกำรเ รียน รู้  ค ร้ังที่  2  เ ร่ืองการสร้างตราสินค้าและการออกแบบ                
บรรจุภณัฑ์ โดยคณะผูว้ิจยั ชุดโครงการ “การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอด          
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาของจงัหวดัเชียงใหม่” 
  5.9.1  วตัถุประสงคข์องการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ 
   1)  เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมของจงัหวดัเชียงใหม่  
ดา้นการสร้างตราสินคา้และการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 
   2)  เพื่อให้ผูป้ระกอบการไดค้วามรู้เก่ียวกบัสัมมนาเชิงปฏิบติัเก่ียวกบัการสาธิต
การสร้างตราสินคา้และออกแบบบรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑ์ 
   3) เพื่อให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความส าคญัและประโยชน์ของบรรจุภณัฑ์                                
แก่ผูป้ระกอบการ 
 5.9.2  วิธีการด า เนินกิจกรรมได้แก่การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการสาธิต                   
การออกแบบบรรจุภณัฑข์องสินคา้ 
  5.9.3   ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2554 เวลา 08.00 – 16.00 น. 
 5.9.4  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ กลุ่มผูป้ระกอบการงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาฯ 
และผูป้ระกอบการสาขาอ่ืน ๆ  
 5.9.5 สถานท่ี ณ หอ้งประชุมศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1  จงัหวดัเชียงใหม่          
 5.9.6   ผล ท่ี ได้ คื อท า ให้ ผู ้ป ระกอบการทราบ ถึ ง เ ร่ื อ งก ารส ร้ า งตรา สินค้ า                         
และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ว่าได้รับความรู้และความเข้าใจจากวิทยากรและคณะผู ้วิจ ัย                 
เก่ียวกบัปัญหาของการสร้างตราสินคา้และออกแบบบรรจุภณัฑ์เป็นอยา่งไรและมีแนวทางการแกไ้ข
ด้านการสร้างตราสินค้าและออกแบบบรรจุภณัฑ์ และได้ความรู้เก่ียวกบัการสัมมนาเชิงปฏิบติั
เก่ียวกบัการสาธิตการท าการสร้างตราสินคา้และออกแบบบรรจุภณัฑ์ของผลิตภณัฑ์วา่มีขั้นตอนการ
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ผลิตอยา่งไรและไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมและไดก้ารแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มสล่า      
วา่มีการออกแบบบรรจุภณัฑแ์ละตราสินคา้ของตนเองในรูปแบบไหน ดงัภาพท่ี 3.13 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       ภาพท่ี 3.13 ภาพบรรยายการออกแบบตราสินคา้และการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 
                                    ณ หอ้งประชุมศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

5.10  กำรจัดสัมมนำ  การเตรียมความพร้อมในการส่งออกสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา                
โดยบริษทั Global source marketing และกรมส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ 
                    5.10.1   วตัถุประสงคข์องการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ 
             1)  เพื่อใหค้วามรู้แก่ผูป้ระกอบการเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมในเร่ืองการ
ส่งออกสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา 
             2)  เพื่อให้ผูป้ระกอบการได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ ในเร่ืองผลิตภณัฑ์   
ของตนเอง 
             3)  เพื่อให้ผู ้ประกอบการได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแบบเป็นส่วนตัว                                    
โดยมีเวลา 35 นาทีต่อ 1 บริษทักบั Mark Muntz ผูก่้อตั้งและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั Global 
source marketing และ Ronald E Flower รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด   
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  5.10.2  วิธีการด าเนินกิจกรรมได้แก่ การจดัประชุม บรรยาย และการให้ความรู้             
โดยวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญจากบริษทั Global source marketing และการตอบปัญหาขอ้สงสัยต่าง ๆ     
ในเร่ืองการส่งออกสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา 
 5.10.3   ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมจัดข้ึนภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม ถึง                  
1 มิถุนายน 2554 
 5.10.4   ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจชุมชน วสิาหกิจชุมชนและผูป้ระกอบการ
หัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอสันทราย                 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
  5.10.5 สถานท่ีจัดกิจกรรม ณ ชั้ น 2 ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ จงัหวดั
เชียงใหม่ ภาพบรรยากาศภายในวนังาน ดงัภาพท่ี 3.14 และ 3.15 

 
 

 
 
      
 
 
 
 
 
 

         ภาพท่ี 3.14 บรรยากาศภายในหอ้งศูนยส่์งเสริมการส่งออกภาคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  ภาพท่ี 3.15  Mark Muntz ผูก่้อตั้งและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
                           บริษทั Global source marketing ไดใ้หค้วามรู้ 
                           เร่ืองการส่งออกสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา 
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 5.10.6   ผ ล ท่ี ไ ด้ คื อ ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ไ ด้ รั บ ค ว า ม รู้ ใ น เ ร่ื อ ง ก า ร ส่ ง อ อ ก                                    
ในเร่ืองการส่งออกสู่ตลาดสหรัฐอเมริกาโดย Mark Muntz ผูก่้อตั้งและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั 
Global source marketing เป็นวิทยากรได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการเร่ืองการส่งออก                  
และผลิตภณัฑ์ของตนเองโดยมี Ronald E Flower รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด เป็นวิทยากร
หลงัจากนั้นผูป้ระกอบการไดซ้กัถาม และพูดคุยแบบใกลชิ้ดกบั Mark Muntz ผูก่้อตั้งและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั Global source marketing และ Ronald E Flower รองกรรมการผูจ้ดัการ                 
ฝ่ายการตลาด  

5.11     กำรจัดนิทรรศกำร “ มิติสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมเชิงช่ำง ” โดยคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะผูว้ิจ ัย ชุดโครงการ “ การประยุกต์
พ ระ ร าชด า ริ เ ศ รษฐ กิ จพอ เพี ย ง เพื่ อ สื บทอด ภู มิ ปัญญาท้อ ง ถ่ิ นด้ า น ง านหัตถก รรม                                    
เคร่ืองป้ันดินเผาของจงัหวดัเชียงใหม่ ” 
                       5.11.1   วตัถุประสงคข์องการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ 
                1.  เพื่อให้ผูป้ระกอบการได้เข้าใจถึงความส าคัญของศิลปวฒันธรรม           
เชิงช่างเพื่อเป็นการรณรงคใ์หแ้ต่งกายชุดพื้นเมืองเพื่อสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 2.  เพื่อให้ผูป้ระกอบการได้ทราบถึงปัจจัยแห่งความส าเร็จและปัจจัย                       
ความเส่ียงของผลิตภณัฑ ์OTOP 

             3.  เพื่อใหส่้งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์องชุมชนสืบสานต่อภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

4.  เพื่อให้ความรู้ เ ก่ียวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับสากล                           
มีเอกลกัษณ์เป็นท่ีลือช่ือเพียงหน่ึงเดียว  มีการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละการปรับปรุงเทคโนโลยี 
                          5.  เพื่อให้ทราบหลกัการพื้นฐานของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่สากล พึ่งตนเอง
และคิดอยา่งสร้างสรรค ์ การสร้างทรัพยากรมนุษย ์   
 5.11.2 วิธีการด าเนินกิจกรรมได้แก่ การจดัประชุม บรรยาย และการให้ความรู้          
การตอบปัญหา การสาธิตงานเชิงช่างของสล่าเคร่ืองหนงั เคร่ืองเขิน การตดัตุงไส้หมู ฯลฯ 

 5.11.3  ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมวนัท่ี16 – 18มิถุนายน2554 เวลา 09.00 – 
16.00 น. 
 5.11.4 กลุ่มผู ้เข้า ร่วมกิจกรรม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนและ
ผูป้ระกอบการหตัถกรรมเคร่ืองหนงั เคร่ืองเขิน เคร่ืองป้ันดินเผา ผา้ทอ ฯลฯ 

 5.11.5 สถานท่ีจดักิจกรรม ณ จตุรคาร หน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                        
และจดัประชุมสัมมนา ณ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา ดงัภาพท่ี 3.16 และ 3.17 
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 ภาพท่ี 3.16  การสาธิตงานช่างของสล่าเคร่ืองป้ันดินเผาและมีเด็กนกัเรียน                   
  โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่มาเรียนดว้ย 
 

 

 

 

             
 
             ภาพท่ี 3.17  ภาพบรรยากาศการ การสัมมนาเร่ือง  “แนวทางการคดัสรรสุดยอด 
   หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย ณ หอ้งประชุม ชั้น 2  
   อาคารเทพรัตนราชสุดา  
 

  5.11.6 ผลท่ีได้ คือ ท าให้อาจารยใ์นมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ได้สนับสนุน       
ให้ใชข้องพื้นบา้น โดยการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาลา้นนา นอกจากน้ีเป็น
การเน้นกระบวนการสร้างรายไดจ้ากผลิตภณัฑ์ ในทอ้งถ่ินมาใช้ให้สอดคล้องกบัวฒันธรรมและ            
วิถีชีวิตของท้องถ่ิน ส่วนการสัมมนานั้นได้พูดถึงการขยายสินค้าท้องถ่ินไปยงัตลาด โดยเป็น
ผลิตภณัฑท่ี์สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน เพื่อเป็นการอนุรักษ ์รวมทั้งการพฒันาคุณภาพ
เพื่อขยายออกสู่ตลาดทุกระดบัผลิตและคิดคน้ข้ึนเอง โดยคนในชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เป็นผูใ้ห้การสนบัสนุนในดา้นความรู้เทคโนโลยี เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและการวิจยัท่ีครบวงจร
สร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพของทอ้งถ่ิน มีความรู้ความสามารถความคิดกวา้งไกล มีการบริหารจดัการ
ท่ีดีมุ่งเนน้การผลิตและบริการโดยค านึกถึงผูบ้ริโภคเป็นหลกั 
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6.   กำรประมวลผลกำรจัดกจิกรรมเพือ่น ำไปสู่ผลกำรวจิัยระยะต่อไป 

ช่ือกจิกรรม    วตัถุประสงค์  หน่วยงำนที่รับผดิชอบ ผลที่ได้จำกกำรจัดกจิกรรมเพือ่น ำมำ
ประยุกต์ใช้เศรษฐกจิในงำนหัตถกรรม
เคร่ืองป้ันดนิเผำและเคร่ืองเคลอืบ 

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 

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 

ไดน้ าเอาแนวคิดของขอ้ 2 กบัขอ้ 5-7      
ของดร.อภิชยั พนัธเสนมาประยกุตใ์ช ้

 

3.กำรจัดสัมมนำ ยุทธศำสตร์กำรค้ำ 
กำรลงทุน และกำรตลำด 

เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบักลยทุธ์การสร้างแบรนดข์อง
ผูป้ระกอบการรายยอ่ยท่ีสามารถน ามาใชก้บัวิสาหกิจชุมชน
งานหตัถกรรมเคร่ืองเงิน  

โดยธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั 
(มหาชน) 

ไดน้ าเอาแนวคิดของขอ้ 2 กบัขอ้ 5-7   
ของดร.อภิชยั พนัธเสนมาประยกุตใ์ช ้

 

4.กำรจัดนิทรรศกำร                            
มองภูมิปัญญำล้ำนนำ                             
ผ่ำนสำยธำรแห่งกำลเวลำ 

เพ่ือส่งเสริมประชาสมัพนัธ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นหตัถกรรม
เคร่ืองเงินให้เป็นท่ีรู้จกัและจดัให้มีการศึกษาวิชาชีพทางดา้น
ศิลปหตัถกรรมของทอ้งถ่ินลา้นนา  

โดยคณะผูวิ้จยัและมูลนิธิเพื่อน  
สล่าลา้นนา กรมพฒันาฝีมือ
แรงงาน เชียงใหม่ 

ไดน้ าเอาแนวคิดของขอ้ 1- 2 ขอ้ 4 - 7 
ของดร.อภิชยั พนัธเสน มาประยกุตใ์ช้ 
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ช่ือกจิกรรม วตัถุประสงค์ หน่วยงำนที่รับผดิชอบ ผลที่ได้จำกกำรจัดกจิกรรมเพือ่น ำมำ
ประยุกต์ใช้เศรษฐกจิในงำนหัตถกรรม
เคร่ืองป้ันดนิเผำและเคร่ืองเคลอืบ 

5.กำรสัมมนำ เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์            
มีกำรจัดกจิกรรมที่ 5.7- 5.8 

เพื่อให้สมาชิกหอการคา้ สภาอุตสาหกรรมจงัหวดั                 
ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง มีความรู้ความเขา้ใจในการใช้
ประโยชน์ในการเพ่ิมมูลค่าและสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศ
อยา่งย ัง่ยนื/ให้ความรู้ ความเขา้ใจแก่ผูป้ระกอบการท่ีเป็น
ตวัแทนของทอ้งถ่ินเขา้ร่วมการพฒันาผลิตภณัฑเ์ชิง
สร้างสรรค ์
 

จดักรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย/์วิทยาลยัศิลปะ 
ส่ือ และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และ
ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม   

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

 

6.กำรจัดนิทรรศกำร “มิติสมัพนัธ์
ศิลปวฒันธรรมเชิงช่าง” 

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

โดยคณะผูวิ้จยั ชุดโครงการการ
ประยกุตพ์ระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญหา
ทอ้งถ่ินดา้นงานหตัถกรรมของ
จงัหวดัเชียงใหม่ 

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

 

ตารางท่ี 3.3 ตารางประมวลผลการจดักิจกรรมเพื่อน าไปสู่ผลการวจิยัระยะต่อไป 




