
 
 

 
บทที ่ 3 

วธีิด ำเนินงำนวจิยั 
 

 โครงการวจิยัเร่ือง การประยกุตพ์ระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ดา้นงานหตักรรมสาขาเคร่ืองหนงัของจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นหน่ึงในโครงการวิจยัภายใตแ้ผนงานวิจยั
ซ่ึงในการจดัท าโครงการวจิยัน้ีมีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในเน้ือหาการวจิยัดงัน้ี 
 1. ระเบียบวธีิวจิยั 
 2. ประชากรท่ีศึกษา และกลุ่มตวัอยา่ง 
 3. แผนการด าเนินการวจิยั 
 4.  เคร่ืองมือในการวจิยั 
 5. กิจกรรมในการวจิยั 
 6. การประมวลผล และการวเิคราะห์ขอ้มูล  
 

1. ระเบียบวธิีวจิัย 
 การด าเนินงานวิจยัคร้ังน้ีใช้ระเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพร่วมกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมในพื้นท่ีอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่  
เพื่อน้อมน าพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจขนาดย่อม           
ของกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชน วสิาหกิจชุมชนสาขาเคร่ืองหนงัใหพ้ฒันาอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื 
 

2. ประชำกรทีศึ่กษำและกลุ่มตัวอย่ำง 
 การวิจยัในคร้ังน้ีมีกลุ่มประชากรท่ีศึกษา คือ ผูป้ระกอบการ ธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน 
และผู ้ผลิตงานหัตถกรรมท้องถ่ินสาขาเคร่ืองหนังในเขตพื้นท่ีอ า เภอเมือง อ า เภอหางดง                   
อ  าเภอสันก าแพง อ าเภอสันทราย ของจงัหวดัเชียงใหม่ (Finite Population) ซ่ึงมีวิธีการคดัเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดกลุ่มตวัอย่าง โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – stage 
random Sampling) คือ กระบวนการของการสุ่มตวัอย่างในแต่ละกลุ่มลงไปในระดบัย่อยต่าง ๆ 
จนถึงหน่วยการวิเคราะห์ท่ีเล็กท่ีสุดท่ีตอ้งการศึกษากลุ่ม แบ่งกลุ่มพื้นท่ีการศึกษา และวิธีการสุ่ม
แบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) คือ กระบวนการของการจ าแนกสมาชิกของประชากร
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ออกเป็นชั้นต่าง ๆ โดยท่ีสมาชิกของประชากรท่ีอยู่ใน ชั้นภูมิเดียวกนัจะมีลกัษณะหรือคุณสมบติั
เดียวกนั แต่ต่างชั้นภูมิกนัจะมีลกัษณะหรือคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนัและมีการสุ่มตวัอย่างเพื่อให้ได้
กลุ่มตวัอยา่งจากแต่ละชั้นภูมิเพื่อน ามาศึกษา ในปี 2553 ไดแ้ก่ อ าเภอเมือง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอ
หางดง และอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดกลุ่มตวัอย่างผูป้ระกอบการ กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน และ
ผูผ้ลิตงานหตัถกรรมเคร่ืองหนงัท่ีตอ้งการเขา้ร่วมโครงการ โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Selection) มีจ  านวนทั้งหมด 17 กลุ่มโดยมีรายช่ือกลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 

รำยช่ือกลุ่มผู้ประกอบกำรหัตถกรรมเคร่ืองหนังทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่ำงในงำนวจัิย 
ในพืน้ทีอ่ ำเภอเมือง อ ำเภอสันก ำแพง อ ำเภอหำงดง และอ ำเภอสันทรำย 

ช่ือกลุ่ม ทีอ่ยู่ ผลติภัณฑ์ 

นายทศพร กุมภณัฑ์ บา้นเลขท่ี 140/1ต าบลร้องววัแดง 
อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 

รับตดั-ซ่อม รองเทา้หนงั 
กระเป๋าหนงั 

นายอุดมศิลป์ ขนัทะพนั บา้นเลขท่ี 20/12  ซอย 5  
ถนนสนามกีฬา ต าบลศรีภูมิ  
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

กระเป๋าหนงั 

นายวรีะชยั ปัญญาภากุล 206/14 หมู่ท่ี 3 ต าบลแม่เหียะ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

กระเป๋าสะพายหนงั 
กระเป๋าสตางคห์นงั 

นางชยอร  ธรรมาวรานุคุปต์ บา้นเลขท่ี  299/86  หมู่  2  หมู่บา้น
ศิริพรวลิล่า ต าบลสันทรายนอ้ย  
อ าเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่ 

กระเป๋าสะพายหนงั 
กระเป๋าสตางคห์นงั 

นางกลัยานี อินทรสรณ์ บา้นเลขท่ี 76/3 หมู่ 3                      
บา้นสันกลางเหนือ ซอยบา้นมอญ                     
ต าบลบา้นสันกลาง อ าเภอสัน
ก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 

กระเป๋าหนงั 

นางกญัญาภคั  ทองเช้ือ บา้นเลขท่ี  133/16  หมู่ท่ี  7           
ต าบลป่าแดด  อ าเภอเมือง          

จงัหวดัเชียงใหม่ 

กระเป๋าสะพายหนงั    
พวงกุญแจ 

กระเป๋ามือถือ 
นางออ้ย  คุม้ผอ่ง บา้นเลขท่ี 356/6-7 ถนนเจริญเมือง 

ต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง             
จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผลิตภณัฑห์นงัเทียม 
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รำยช่ือกลุ่มผู้ประกอบกำรหัตถกรรมเคร่ืองหนังทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่ำงในงำนวจัิย 
ในพืน้ทีอ่ ำเภอเมือง อ ำเภอสันก ำแพง อ ำเภอหำงดง และอ ำเภอสันทรำย(ต่อ) 
ช่ือกลุ่ม ทีอ่ยู่ ผลติภัณฑ์ 

นายเสรี รัตนูตระกลู บา้นเลขท่ี 12 ต าบลสุเทพอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

กระเป๋าหนงั 

นายวทิูน ค ามูลเมือง บา้นเลขท่ี 1226/57 หมู่ท่ี 5           
ต าบลเมืองเลน อ าเภอสันทราย    

จงัหวดัเชียงใหม่ 

ช่างท ารองเทา้ 

นางแสงทอง แสงจนัทร์ บา้นเลขท่ี 127 หมู่ 8 ต าบลสันนา
เมง็ อ าเภอสันทราย จงัหวดั

เชียงใหม่ 

ช่างท ารองเทา้ 

นางนาริวนั แซ่ล่ี บา้นเลขท่ี 92 ซอย 5 ต าบลวดัเกตุ     
อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

ช่างท ารองเทา้ 

นายสวงค ์ประสบธรรม บา้นเลขท่ี  5/2  หมู่ท่ี  2  ต าบล
ทรายมูล อ าเภอสันก าแพง จงัหวดั

เชียงใหม่ 

เยบ็รองเทา้แตะหนงั 

นายรุ่งโรจน์ แกว้น า บา้นเลขท่ี  36/1  หมู่ท่ี  2  ต าบลตน้
เปา  อ าเภอสันก าแพง  จงัหวดั

เชียงใหม่ 

ช่างท ารองเทา้ 

นางสาวจิรนนัท ์ ศรีทะแกว้ บา้นเลขท่ี  1/8  ถนนชา้งเผอืก   
ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง   

จงัหวดัเชียงใหม่ 

รองเทา้หนงั 
กระเป๋าหนงั 

นายลิขสิทธ์ิ อิสรา บา้นเลขท่ี 90/41หมู่ท่ี 9 ต าบลตน้
เปา อ าเภอสันก าแพง จงัหวดั

เชียงใหม่ 

กระเป๋าหนงั 

นายเอกชยั จนัพนู บา้นเลขท่ี 91/165 ต าบลตน้เปา    
อ าเภอสันก าแพง จงัหวดั เชียงใหม่ 

เยบ็รองเทา้หนงั 

นางศรีรัตน์ ประพนัธ์วาส บา้นเลขท่ี 78/3 ต าบลหนองป่าคร่ัง  
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

รองเทา้หนงั 

 

ตารางท่ี 3.1 รายช่ือกลุ่มผูป้ระกอบการหตัถกรรมเคร่ืองหนงัท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยั 
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3. แผนด ำเนินกำรวจิัย 
 โครงการวิจยั “การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ด้านงานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองหนังของจงัหวดัเชียงใหม่” มีแผนการด าเนินการวิจยัในปี 2553 
(ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม –31 ธนัวาคม 2553) ดงัน้ี 
 

 

กจิกรรมกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ประชุมวางแผนด าเนินการวจิยัระยะท่ี 1             

2. ศึกษาการท างานหัตถกรรมช่างหนังและจัดเวทีการ
เรียนรู้คร้ังท่ี 1 เพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบัชุดโครงการวิจยั 
และคัดเลือกกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยั อีกทั้ งสอดแทรก
ความรู้เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

            

3. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และพื้นท่ีเฉพาะของโครงการ
งานวจิยั 

            

4. ศึกษาบริบทและศกัยภาพของกลุ่มเป้าหมายสรุปผลงาน
ระยะท่ี 1 และการอบรมเร่ืองSMEs ไทยเขม้แขง็ดว้ย ICT 

            

5. จดัประชุมวางแผนงานวิจยัร่วมระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้งใน
ทอ้งถ่ินตามแผนระยะท่ี 2 และการสัมมนาเร่ือง กลยุทธ์
ทางรอด SME 

            

6.  ศึกษาบริบทชุมชน และศึกษาการน า เอาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และการสัมมนา เร่ือง ยุทธศาสตร์การค้า                 
การลงทุน และการตลาด 

            

7. น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาผลลัพธ์จากการ
น ามาใช ้ 

            

8. สรุปขั้นตอนการท างานหัตถกรรมของกลุ่มตวัอย่าง
พร้อมสรุปงานวิจัยในระยะท่ี  2  และการอบรมเชิง
ปฏิบติัการ เปิดแผนท่ีเศรษฐกิจปี 54 จดัทพั SME กา้วไกล
สู่ภูมิภาคอาเซียน 
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กจิกรรมกำรด ำเนินงำน 
 

ระยะเวลำ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

9. น าข้อมูลท่ีได้มาสร้างส่ือท่ีเป็นชุดองค์ความรู้ด้าน
หัตถกรรมทอ้งถ่ินรูปแบบต่าง ๆ โดยจดันิทรรศการ มอง
ภูมิปัญญาลา้นนาผา่นสายธารแห่งกาลเวลา  

            

10 .จัดอบรมและประ ชุมปฏิบัติการ  ให้ความ รู้แ ก่
กลุ่มเป้าหมายเร่ือง โครงการสัมมนาและการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระดับประเทศ ภายใต้
แผนปฏิบติัการไทยเขม้แข็ง  2555 และเศรษฐกิจลา้นนา
เชิงสร้างสรรค ์

            

11. จดัเวทีการเรียนรู้คร้ังท่ี 2 การออกแบบตราสินคา้และ         
บรรจุภณัฑ์ เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการ
ออกแบบตราสินคา้และบรรจุภณัฑแ์ก่ผูป้ระกอบการ 

            

12.จดัการสัมมนา ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย เร่ืองการ
เตรียมความพร้อมในการส่งออกสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา 

            

13.จดันิทรรศการมิติสัมพนัธ์ศิลปวฒันธรรมเชิงช่าง เพื่อ
เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือสล่าและผู ้ประกอบการ
ทางด้านการจัดจ าหน่ายสินค้า ตลอดจนเพื่อวิเคราะห์
ประเมินผล สรุปผลการวจิยัระยะท่ี 3 

            

14. ประชาสัมพนัธ์และการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่
ผลงานวิจยัเพื่อประชาสัมพนัธ์งานหัตถกรรมเคร่ืองหนัง
ของจงัหวดัเชียงใหม่ในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศและ
ระดบัสากล 

            

 

ตารางท่ี 3.2 แผนการด าเนินการวจิยัหตัถกรรมสาขาช่างหนงัในปี 2553 
 

4. เคร่ืองมอืในกำรวจิัย 

 ขอ้มูลและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ 
4.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นการสืบคน้ขอ้มูลกลุ่มงานหตัถกรรมช่างหนงัดว้ยการจดบนัทึก การ

สังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เจาะลึก การถ่ายภาพ การถ่ายวีดิทศัน์ อาศยัการวิจยัแบบมีส่วนร่วม  
(Participatory research) เพื่อจดัเก็บขอ้มูล 
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4.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีท าการศึกษาเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดา้นงานหตัถกรรม
เคร่ืองหนงัของจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อศึกษารูปแบบ ขั้นตอนการท างาน ขอ้มูลเก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์  
เคร่ืองมือ และวธีิการถ่ายทอดภูมิปัญญาดา้นงานเคร่ืองหนงั เป็นชุดขอ้มูลจากการรวบรวมและศึกษา
ขององคก์รต่าง ๆ และภาครัฐบาล โดยน าความรู้ท่ีไดไ้ปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน 
นอกจากนั้นยงัสามารถพฒันาให้เกิดรูปแบบงานหัตถกรรมแนวใหม่การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์   
ในส่ือต่าง ๆ ท าให้ไดอ้งคค์วามรู้ใหม่ดว้ยการศึกษา วิจยั แบบมีส่วนร่วม ซ่ึงตอ้งอาศยัความร่วมมือ
จากส่วนราชการ และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งท่ีถือวา่เป็นผูร่้วมการวจิยัในทอ้งถ่ินดว้ย ไดแ้ก่ 

 (1) สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ ท่ีอยูอ่าคารราชภฏัเฉลิมพระ
เกียรติ ชั้น 14 เลขท่ี 202 ถ.โชตนา ต.ชา้งเผือก อ.เมืองจ.เชียงใหม่ 50300 โทรศพัท ์และโทรสาร: 
053-88-5950 

 (2) 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 

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

 (4) เทศบาลต าบลสันก าแพง ท่ีอยู ่ต.สันก าแพง อ.สันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 50130 
โทรศพัท:์ 053-331904 E-Mail: 5501310@thailocaladmin.go.th 

 (5) เทศบาลต าบลหางดงท่ีอยู่ 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 207E-Mail:info@sansailuang.org 

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

เป็นลกัษณะค าถาม ก าหนดค าตอบไวล่้วงหนา้ให้เลือกตอบ (Closed ended question) และแบบเติม
ค า (Open ended question) ผูว้จิยัจะท าการสัมภาษณ์ สังเกต การบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ แบ่งเน้ือหาแบบ
สัมภาษณ์ เป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

mailto:ipc1@dip.go.th
mailto:5501310@thailocaladmin.go.th
mailto:ed_hangdongtbs@yahoo.com
mailto:info@sansailuang.org
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  (1.1) ข้อมูลลักษณะพื้นฐานเก่ียวกับประวติัความเป็นมาของผูป้ระกอบการ      
ดา้นสังคม ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาชาวบา้นงานเคร่ืองหนงั 

  (1.2) ข้อมูลด้านรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ขั้ นตอนการท างาน ว ัสดุอุปกรณ์  
เคร่ืองมือ รวมไปถึงวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาดา้นหัตถกรรมงานเคร่ืองหนงัของทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ 

  (1.3) ขอ้มูลดา้นความตอ้งการ ปัญหาอุปสรรคของกลุ่มตวัอยา่ง 
 และแบบสอบถามไดแ้บ่งขอ้มูลเป็น 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) การจดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการ เพื่อวิเคราะห์ และประเมินผล หรือเพื่อ

การสรุปผลการวจิยั 
   6) ประชาสัมพนัธ์องค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจยัในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่   

การประชุมเพื่อเผยแพร่องคค์วามรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย การน ามาเผยแพร่ในเวบ็ไซต ์ต ารา หนงัสือ และ
วดิีทศัน์ ฯลฯ 
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5. กจิกรรมในกำรวจิัย 
 การด าเนินกิจกรรมการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินกิจกรรมตามท่ีก าหนดไวเ้ป็นขั้นตอน ดงัน้ี 
 5.1 กำรจัดเวทกีำรเรียนรู้คร้ังที ่1เพื่อสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการวิจยั และให้ความรู้
แก่ผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมเคร่ืองหนงัในจงัหวดัเชียงใหม่ เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบั
การประยกุตใ์ชใ้นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 5.1.1 วตัถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจในการด าเนินโครงการวิจยั
ระหวา่งผูว้จิยั ผูน้  าทอ้งถ่ิน นกัศึกษา และคดัเลือกผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการเขา้ร่วมโครงการ 
 5.1.2 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน และผูป้ระกอบการ
หตัถกรรมเคร่ืองหนงัในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
 5.1.3 วธีิการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ การจดัการประชุม เพื่อช้ีแจงเก่ียวกบัโครงการวิจยั 
การจดักิจกรรมกลุ่ม เพื่อคดัเลือกกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีมีความประสงค ์เขา้ร่วมโครงการ 
 5.1.4 ระยะเวลาด าเนินการวนัท่ี 24 มิถุนายน 2553ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคท่ี 1 ถนนทุ่งโฮเตล็ จงัหวดัเชียงใหม่ภาพบรรยากาศภายในงาน ดงัภาพท่ี 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 3.1  ภาพบรรยากาศการจดัเวทีการเรียนรู้คร้ังท่ี 1 
  ณ หอ้งประชุมศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

 5.1.5 ผลท่ีไดจ้ากการประชุม ไดแ้ก่การสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการวิจยั ให้แก่
คณะผูว้ิจยั ผูช่้วยนกัวิจยั หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผูป้ระกอบการงานเคร่ืองหนงั   ใน
อ าเภอเมือง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอหางดง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีเขา้ร่วมการประชุม
และไดรั้บทราบวิธีการด าเนินงานวิจยั สามารถตดัสินใจเขา้ร่วมกิจกรรมการวิจยัในขั้นตอนต่อไป 
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ซ่ึงมีความตอ้งการเข้าร่วมโครงการวิจยัจ  านวนทั้งส้ิน 17 กลุ่มตวัอย่าง และกลุ่มผูป้ระกอบการ       
ไดค้วามรู้เก่ียวกบัการน้อมน าพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมาประยุกตใ์ช้ในการด าเนินธุรกิจ
ของตนได ้โดยมีหลกัการท่ีส าคญั 7 ประการดงัท่ี อภิชยั พนัธเสน (2547 : 7) ไดก้ล่าวไว ้คือ 

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

และไม่เอารัดเอาเปรียบแรงงานหรือลูกคา้ ตลอดจนมาเอารัดเอาเปรียบผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ 
5) เน้นการกระจายความเส่ียงจากการมีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย และ/หรือ      

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

อยา่งยิง่ไม่ก่อหน้ีจนเกินขีดความสามารถในการจดัการ 
7) เนน้การตอบสนองตลาดภายในทอ้งถ่ิน ภูมิภาค ตลาดภายในประเทศและ

ตลาดต่างประเทศเป็นหลกัตามล าดบั 
กล่าวไดว้า่ การน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมาประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินธุรกิจ     

จ  าเป็นจะตอ้งค านึงถึงศกัยภาพของกลุ่มผูป้ระกอบการเองเป็นส าคญั ซ่ึงในบางขอ้อาจใช้ไม่ไดผ้ล 
แต่ในทางกลับกันในบางข้ออาจจะใช้ได้ผลเป็นอย่างมากส าหรับผูป้ระกอบการกลุ่ม จึงไม่มี
หลักเกณฑ์ตายตัวว่าจะต้องด าเนินการตามขั้นตอนทั้ งหมดท่ีกล่าวมา การประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไดผ้ลดีมากนอ้ยแค่ไหนนั้นข้ึนอยู่กบัผูป้ระกอบการเองว่าจะสามารถน าแนวทาง
มาปรับใชก้บัการด าเนินธุรกิจของตนไดดี้เพียงใด 
 5.2 กำรอบรม เร่ืองSMEsไทยเขม้แขง็ดว้ย ICT โดยการอบรมเชิงปฏิบติัการซ่ึงไดรั้บความ
ร่วมมือจากส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) SIPAสาขา
เชียงใหม่ ในการจดักิจกรรมใหค้วามรู้เก่ียวกบั ICT โดยมีขั้นตอนการจดักิจกรรม ดงัน้ี 
  5.2.1 วตัถุประสงคข์องการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ 
   1)เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบั ICT ส าหรับผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมเคร่ืองหนงั
ในอ าเภอเมือง อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
   2) เพื่อทดลองใช้งาน ICT เช่น Software ท่ีใช้จดัการระบบการผลิต การบญัชี 
รวมถึง ระบบ E-Commerce เป็นตน้ 
   3) สอบถามความตอ้งการและปัญหาต่าง ๆ ของหตัถกรรมชุมชนดา้นการใชง้าน 
ICT ในการด าเนินธุรกิจ 
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  5.2.2 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน และผูป้ระกอบการ
หตัถกรรมเคร่ืองหนงัในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
  5.2.3 วิธีการด าเนินกิจกรรมได้แก่ การจดัประชุม บรรยาย และการให้ความรู้โดย
วทิยากรผูเ้ช่ียวชาญดา้น ICT ในการซกั – ถาม และมีการตอบขอ้สงสัยในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั ICT   และ 
E-Commerce ฯลฯ 
  5.2.4 ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมคร้ังน้ีได้จดัข้ึนในวนัท่ี 11 สิงหาคม 2553               
ณ หอ้งเชียงดาว โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวนั เชียงใหม่ ภาพบรรยากาศ ดงัภาพท่ี 3.2และ 3.3 
  
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 ภาพท่ี 3.2 การจดัเวทีการเรียนรู้คร้ังท่ี 2 SMEs ไทยเขม้แขง็ดว้ย ICT 
  ไดรั้บความร่วมมือจากส านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชาติ  
  (SIPA) เชียงใหม่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 ภาพท่ี 3.3 ภาพบรรยากาศภายนอกหอ้งสัมมนา จะมีบริษทัเอกชนท่ีใหบ้ริการ 
  ดา้น ICT มาออกบูทเพื่อให้รายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของบริษทั 
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  5.2.5 ผลท่ีไดคื้อผูป้ระกอบการเคร่ืองหนงัไดรั้บความรู้เร่ือง ICT ดงัน้ี 
   1) การตลาดผ่านส่ือInternet ช่องทางการจ าหน่ายสินคา้สู่ผูบ้ริโภคโดยไม่ตอ้ง      
มีหนา้ร้าน ผูป้ระกอบการเพียงเปิดหน้าร้านผ่านระบบ Internet และรอตรวจสอบการสั่งซ้ือสินคา้
ของผูบ้ริโภคและท าการจดัส่งสินคา้ตามท่ีตอ้งการเท่านั้น 
   2) การน า ICT มาปรับปรุงเพื่อการวางแผนบริหารจดัการสินคา้คงคลงั เพื่อเป็น
การจดัการระบบสินคา้คงคลงั การเช็คสินคา้เขา้ – ออก ฯลฯ เพื่อช่วยบริหารจดัการสินคา้คงคลงั         
ให้มีประสิทธิภาพสัมพนัธ์กบัระบบการขายหน้าร้าน ฯลฯ โดยยกตวัอย่างของผูป้ระกอบการท่ีใช้ 
ICT เพื่อการวางแผนบริหารจดัการสินคา้คงคลงัดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ICT กบัธุรกิจคา้ปลีก ICTกบัธุรกิจ 
Health Care & SPA ICT กบัธุรกิจรถเช่า ICT กบัดา้นการเงิน บญัชีและBusiness Intelligence ท่ี
ประสบความส าเร็จ เป็นตน้ 
 5.3 กำรสัมมนำ เร่ืองกลยุทธ์ทางรอด SMEsซ่ึงได้รับความร่วมมือจากกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมในการด าเนินงานจดัสัมมนาข้ึน 
  5.3.1 วตัถุประสงคข์องการด าเนินกิจกรรมไดแ้ก่ 
   1) เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบักลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสามารถน ามาใช้งานส าหรับ
วิสาหกิจชุมชน ผูป้ระกอบการ หรือกลุ่มธุรกิจชุมชนงานหตัถกรรมสาขาเคร่ืองหนงั ในอ าเภอเมือง 
อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
   2) การยกตวัอย่างกลยุทธ์ และทดลองปฏิบติัการใช้งานกลยุทธ์ทางการตลาด
จากผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ 
   3) เพื่อสอบถามความต้องการและปัญหาต่าง ๆ ของกลุ่มหัตถกรรมชุมชน    
ดา้นกลยทุธ์การตลาดของแต่ละกลุ่ม 
  5.3.2 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน และผูป้ระกอบการ
หัตถกรรมสาขาเคร่ืองหนังในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอสันทราย จงัหวดั
เชียงใหม่ 
  5.3.3 วิธีการด าเนินกิจกรรมไดแ้ก่ การจดัประชุมให้ความรู้ การบรรยาย การประชุม
กลุ่มยอ่ย และการซกัถาม-ตอบ ฯลฯ 
  5.3.4 ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมในวนัท่ี 20 สิงหาคม 2553ณ ห้องอิมพีเรียลแก
รนดฮ์อล โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จงัหวดัเชียงใหม่ ภาพบรรยากาศในวนังาน ดงัภาพท่ี 3.4และภาพ
ท่ี 3.5 
   
 



69 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 3.4 การสัมมนา “กลยทุธ์ทางรอด SMEs”ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือ และจดังาน 
  โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 ภาพท่ี 3.5 ภาพบรรยากาศการสัมมนา กลยทุธ์ทางรอด SMEs โดยในภาคบ่าย 
  จะเป็นการยกตวัอยา่งกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ 
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  5.3.5 ผลท่ีไดคื้อผูป้ระกอบการช่างหนงั รวมถึงประชาชนทัว่ไปไดรั้บความรู้เก่ียวกบั
กลยทุธ์ทางรอดของ SMEs กิจกรรมภายในงานจะมีการแยกกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน คือ 
   1) การใหค้วามรู้จากวทิยากรผูเ้ช่ียวชาญดา้น SMEs คุณธนัยวชัร์ ไชยตระกูลชยั 
นกับรรยายช่ือดงั พิธีกรนกัจดัรายการวิทยุผูเ้ช่ียวชาญและอาจารยส์อนวิชา Brand Management ท่ี
บณัฑิตวิทยาลยัการจดัการและนวตักรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเด็น
ส าคญัในการจดัเวทีให้ความรู้ท่ีท่านวิทยากรได้เน้นหนกัเก่ียวกบักลยุทธ์ทางรอดของ SMEs คือ
ผูป้ระกอบการจะตอ้งมีคุณสมบติัท่ีส าคญั ได้แก่ วิสัยทศัน์ โอกาสทางธุรกิจ ความเก่งเฉพาะดา้น 
สร้างเครือข่ายผูป้ระกอบการ การเรียนรู้จากผูท่ี้ประสบความส าเร็จ การวางกลยุทธ์ เรียนรู้ชัว่ชีวิต 
และท่ีส าคญัคือการใช้ส่ือทางสังคม (Social Media) ปัจจยัท่ีได้กล่าวมาเหล่าน้ีนับเป็นแนวทาง       
ในการด าเนินธุรกิจอยา่งรอบคอบและรัดกุม ซ่ึงถือเป็นคุณสมบติัและกลยุทธ์ส าคญัท่ีผูป้ระกอบการ
พึงมีไว ้และในส่วนการให้ความรู้ภาคบ่าย คือ ยกตวัอย่างกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ 
ไดแ้ก่ผูป้ระกอบการกลุ่มธุรกิจส่งออกเคร่ืองประดบัเงิน ร้าน อจัฉรา ซิลเวอร์ (Achara Silver) 
   2) การเปิดคลินิกใหค้  าปรึกษาดา้นต่าง ๆ จาก ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
   งานทั้งสองส่วนสามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ดา้นการจดัการธุรกิจในปัจจุบนั
ไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งยงัเสริมสร้างศกัยภาพดา้นต่าง ๆ ของผูป้ระกอบการใหเ้ขม้แขง็อีกดว้ย 
 5.4 กำรอบรม เร่ืองยุทธศาสตร์การคา้ การลงทุน และการตลาด โดยธนาคารเกียรตินาคิน 
จ ากดั (มหาชน) 
  5.4.1 วตัถุประสงคข์องการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ 
   1) เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัการสร้างแบรนด์ ท่ีสามารถน ามาปรับใช้ใช้ส าหรับ
ผูป้ระกอบการหตัถกรรมเคร่ืองหนงั ในอ าเภอเมือง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอสันทราย อ าเภอหางดง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
   2) เพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบัการวางแผนภาษีกบัธุรกิจ 
   3) เพื่อใหค้วามรู้เร่ือง “ฮวงจุย้” กบัการประกอบธุรกิจโดยซินแสผูเ้ช่ียวชาญ 
  5.4.2 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมได้แก่ กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน และผูป้ระกอบการ
หตัถกรรมงานเคร่ืองหนงัในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอสันทรายจงัหวดั
เชียงใหม่ 
  5.4.3 วิธีการด าเนินกิจกรรมไดแ้ก่ การจดัประชุมให้ความรู้ และการประชุมกลุ่มยอ่ย 
การบรรยาย และการซกัถาม  - ตอบ ฯลฯ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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  5.4.4 ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมจดัข้ึนในวนัท่ี 9 กนัยายน 2553ณ ห้องแกรนด์
บอลลูม โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวนั เชียงใหม่บรรยากาศภายในงาน ดงัภาพท่ี 3.6 และภาพท่ี 3.7 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 3.6 ภาพบรรยากาศการสัมมนา ยทุธศาสตร์การคา้ การลงทุน และการตลาด 
  ไดรั้บความสนบัสนุนจากธนาคารเกียรตินาคินและหนงัสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 ภาพท่ี 3.7 ภาพบรรยากาศการสัมมนา ยทุธศาสตร์การคา้ การลงทุน และการตลาด 
  โดยมีผูป้ระกอบการจากหลายสาขาเขา้ร่วม รวมถึงผูป้ระกอบการ 
  ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยัหตัถกรรม 10 สาขา ของจงัหวดัเชียงใหม่ดว้ย 
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  5.4.5 ผลท่ีได้คือผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง รวมถึงประชาชนผูส้นใจทัว่ไป
ไดรั้บความรู้เก่ียวกบักลยทุธ์การเนินธุรกิจ 3 ประเด็น ไดแ้ก่ 
   1) การวางแผนภาษี (Tax Planning) กบัธุรกิจ เป็นการน าสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
ทางภาษีท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ไปใชล้ดหยอ่นภาษีเงินได ้ไปใชล้ดหยอ่นภาษี เพื่อบรรเทาภาระภาษี
ใหน้อ้ยลง โดยไม่ผดิกฎหมาย 
   2) การสร้างแบรนด์ของธุรกิจ และผูป้ระกอบการ มีประเด็นส าคญั คือความ
คาดหวงัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ (Brand) ได้แก่ สถานะของตราสินคา้ท่ีเยี่ยมยอด (Perfect 
Status Brand) ผลิตภณัฑ์ค านึงถึงสุขภาพ (Health Conscious) ผลิตภณัฑ์ท่ีค  านึงถึงคุณภาพมากกวา่
ราคา (Value is more Important than Price) ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพและหลากหลาย (Looking for 
Quality and Variety) ผลิตภณัฑ์ท่ีตอบสนองวิถีชีวิตแบบสมยัใหม่ (Modernity) ผลิตภณัฑ์ท่ี
ประหยดัเวลา สะดวก และรวดเร็ว (Time saving is an Important Issue) ผลิตภณัฑ์ท่ีค  านึงถึงขนาด
ของครอบครัว (Nuclear Families) โดยปัจจยัท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ีนบัว่าเป็นกุญแจส าคญัท่ีจะท าให้
ผูป้ระกอบการสามารถผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ และตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง 
   3) ผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมเคร่ืองหนงั มีเขา้ใจถึงหลกัการของฮวงจุย้กบั
การด าเนินธุรกิจ และสามารถน าไปประยุกต์หลกัของฮวงจุย้กบัการด าเนินธุรกิจไปประยุกตใ์ชก้บั
กลุ่มของตนเองได ้
 5.5 กำรสัมมนำ  เร่ือง “เปิดแผนท่ีเศรษฐกิจปี 54 จัดทัพ SMEก้าวไกลสู่ AEC” โดย
ธนาคารทหารไทย จ ากดั มหาชน 
  5.5.1 วตัถุประสงคข์องการด าเนินกิจกรรมไดแ้ก่ 
   1) เพื่อให้ความรู้กบัผูป้ระกอบการเก่ียวกบัการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2554
โดยการใหค้วามรู้จากวทิยากร 
   2) เพื่อใหค้วามรู้กบัผูป้ระกอบการเก่ียวกบัอุตสาหกรรมขนาดยอ่มของไทยกบั 
ภูมิภาคอาเซียน (SME ไทย กบั AEC) 
   3) ให้ความรู้กบัผูป้ระกอบการเร่ืองโอกาสทางการคา้ของอุตสาหกรรมขนาด
ยอ่มของไทยกบัภูมิภาคอาเซียน 
  5.5.2 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมได้แก่ กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน และผูป้ระกอบการ
หตัถกรรมเคร่ืองหนงัในจงัหวดัเชียงใหม่และกลุ่มผูป้ระกอบการสาขาอ่ืน ๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่และ
จงัหวดัใกลเ้คียงท่ีสนใจเขา้ร่วมกิจกรรม 
  5.5.3 วธีิการด าเนินกิจกรรมไดแ้ก่ การใหค้วามรู้ การบรรยาย การซกัถาม - ตอบ ฯลฯ
บรรยากาศภายในงาน ดงัภาพท่ี 3.8 
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  ภาพท่ี 3.8 บรรยากาศการสัมมนา เปิดแผนท่ีเศรษฐกิจปี 54 จดัทพั SME  
    กา้วไกลสู่ AEC โดยมีผูป้ระกอบการจากหลายสาขาเขา้ร่วมกิจกรรม 
 

  5.5.4 ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมในวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2553ณ โรงแรม เลอ เม
อริเดียน เชียงใหม่ 
  5.5.5 ผลท่ีได้คือ ผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง รวมถึงประชาชนผูส้นใจทัว่ไป
ไดรั้บความรู้เก่ียวกบั SME ดงัน้ี   
   1) ผูป้ระกอบการสามารถเขา้ใจถึงภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจทัว่โลก         
ในปีท่ีผา่นมา และสามารถคาดการณ์เศรษฐกิจทัว่โลกและเศรษฐกิจไทยในปี 2554ได ้ 
   2) กลุ่มผูป้ระกอบการมีความรู้ความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งขอ้ตกลง
เขตการคา้เสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area – AFTA) ซ่ึงถือวา่เป็นโอกาสทางการคา้ใหม่
ของ SME ไทย ใหส้ามารถส่งสินคา้ออกไปจ าหน่ายในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนในปี 2558  
   3) กลุ่มผูป้ระกอบการไดรั้บโอกาส และช่องทางการคา้ใหม่ของ SME ไทย    
ใหส้ามารถส่งสินคา้ออกไปจ าหน่ายในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนในปี 2558  
 5.6 กำรจัดนิทรรศกำร “มองภูมิปัญญาล้านผ่านสายธารแห่งกาลเวลา”ซ่ึงได้รับความ
ร่วมมือจาก คณะผูว้ิจ ัยและมูลนิธิเพื่อนสล่าล้านนา กรมพฒันาฝีมือแรงงานจังหวดัเชียงใหม่      
ส านกัประชาสัมพนัธ์จงัหวดัเชียงใหม่ ส านกัวฒันธรรมจงัหวดัเชียงใหม่ ฯลฯ 
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  5.6.1 วตัถุประสงคข์องการด าเนินกิจกรรมไดแ้ก่  
   1) เพื่อน าเสนอหลกัการ ความเป็นมา และวตัถุประสงค์ในงานวิจยั รวมไปถึง
การน าเสนอผลงานวจิยัสู่สาธารณาชนและผูส้นใจทัว่ไป 
   2) เพื่อการสาธิตขั้นตอนการท างานหัตถกรรมท้องถ่ินสาขาเคร่ืองหนังใน
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยผูป้ระกอบการเป็นผูส้าธิตการท างาน 
   3) เพื่อจดัให้มีการศึกษาวิชาชีพทางด้านศิลปหัตถกรรมของท้องถ่ิน ให้แก่
ผูด้้อยโอกาส ผูพ้ิการ ไปจนถึงเยาวชนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์พร้อมให้โอกาสทางการศึกษาและ
แนวทางประกอบอาชีพควบคู่กนัไป โดยไดรั้บความร่วมมือกบัศูนยห์ัตถกรรมและภูมิปัญญาไทย
จงัหวดัเชียงใหม่ 
  5.6.2 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมผูป้ระกอบการช่างหนัง และผูป้ระกอบการงานหัตถกรรม
ทอ้งถ่ินสาขาอ่ืน ๆ 
  5.6.3 วธีิการด าเนินกิจกรรมไดแ้ก่ การจดันิทรรศการใหค้วามรู้ บรรยาย การสาธิตการ
ท างานหตัถกรรมเคร่ืองหนงั การซกั-ถาม ใหค้วามรู้จากผูป้ระกอบการท่ีมีความเช่ียวชาญ 
  5.6.4 ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมตั้งแต่วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2553 – 9 มกราคม 2554
สถานท่ีณ หอศิลปวฒันธรรมเมืองเชียงใหม่ หลงัอนุสาวรียส์ามกษตัริยอ์  าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
บรรยากาศการจดังานดงัภาพท่ี 3.9 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ภาพท่ี 3.9  บรรยากาศการจดันิทรรศการ “มองภูมิปัญญาลา้นผา่นสายธารแห่งกาลเวลา” 
   ณ หอศิลปวฒันธรรมเมืองเชียงใหม่ หลงัอนุสาวรียส์ามกษตัริย ์
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  5.6.5 ผลท่ีได้คือ ประชาชนทั่วไป รวมถึงนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และ
ผูป้ระกอบการ มีความเขา้ใจหลกัการ ความเป็นมา และวตัถุประสงคใ์นงานวิจยั รวมถึงการน าเสนอ
ผลงานวิจยัสู่สาธารณาชน อีกทั้งประชาชนทัว่ไปทราบขั้นตอนการท างานหตัถกรรมทอ้งถ่ินสาขา
ช่างหนังในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีผูป้รักอบการท่ีเช่ียวชาญเป็นผูส้าธิตการท างาน และสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชก้บัการด าเนินชีวติประจ าวนั หรือสามารถน าไปใชส้ร้างเป็นอาชีพเสริมของตนเอง
ได ้และประชาสัมพนัธ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นงานช่างหนงัของจงัหวดัเชียงใหม่ ให้แก่นกัท่องเท่ียว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้เป็นท่ีรู้จกัและเพื่อให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่า และความส าคญัของ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน น ามาซ่ึงการสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหค้งอยูก่บัรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป 
 5.7 กำรสัมมนำ เร่ือง “โครงการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบติัการเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
ระดบัประเทศภายใตแ้ผนปฏิบติัการไทยเขม้แข็ง 2555”โดยกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย ์
  5.7.1 วตัถุประสงคข์องการด าเนินกิจกรรมในคร้ังน้ีคือ  
   1)  เพื่อให้ผูป้ระกอบการ ผูผ้ลิตเคร่ืองหนงั สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัทัว่ภูมิภาค
ของประเทศรวมทั้งนกัประดิษฐ์ ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม ผูผ้ลิต นกัเรียนนกัศึกษา
และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง มีความรู้ความเขา้ใจ และสามารถใชป้ระโยชน์โครงการ
เศรษฐกิจสร้างสรรคข์องประเทศ 
   2)  เพื่อให้ผูป้ระกอบการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุน
ส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องไทยอยา่งมีประสิทธิภาพ  
  5.7.2 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ผูป้ระกอบการ ผูผ้ลิตเคร่ืองหนงั 
  5.7.3  วธีิการด าเนินกิจกรรมคือ วนัแรกคือวนัท่ี 21 มีนาคม 2554 มีวทิยากรผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวนทั้งหมด 4 ท่านมาใหค้วามรู้ คือ 1) คุณชยธวชัอติแพทย2์) พลเรือเอกฐนิธกิตติอ าพน3) ดร.วชั
รมงคลเบญจธนะฉตัร์4) คุณวเิชียรเชิดชูตระกลูทองส่วนการจดักิจกรรมในวนัท่ี 22 มีนาคม 2554 จะ
มีวธีิด าเนินกิจกรรม คือ การประชุมเชิงปฏิบติัการโดยจะแบ่งกลุ่มของผูป้ระกอบการออกเป็นแต่ละ
จังหวดั  ซ่ึงมีหัวข้อในการประชุมเชิงปฏิบัติการคือ หัวข้อท่ี 1การน าเสนอสินค้าหรือบริการ 
สร้างสรรคข์องกลุ่มจงัหวดัท่ีเขา้ข่ายเศรษฐกิจสร้างสรรคห์วัขอ้ท่ี 2วิเคราะห์การตลาด ศกัยภาพของ
ผูผ้ลิต โอกาสทางธุรกิจของสินคา้หรือบริการสร้างสรรคข์องกลุ่มจงัหวดัท่ีไดน้ าเสนอและหวัขอ้ท่ี 3
การน าเสนอการสนบัสนุนจากภาครัฐเพี่อให้สินคา้หรือบริการนั้นสามารถพฒันาไปสู่อุตสาหกรรม
สร้างสรรคแ์ละใหต้วัแทนของแต่ละกลุ่มออกมาสรุปการประชุมเชิงปฏิบติัการ 
  5.7.4  ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมก็คือวนัท่ี 21–22 มีนาคม 2554สถานท่ี  ณ 
โรงแรม ดิเอม็เพลส อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 



76 

 

  5.7.5 ผลท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ีคือ ผูท่ี้เขา้ร่วมงานได้รับความรู้       
ในเร่ืองการคุ้มครองผลิตภณัฑ์ทางความคิดสร้างสรรค์จากเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่อุตสาหกรรม
สร้างสรรคแ์ละการต่อยอดภูมิปัญญาไทยเติมไอเดียสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์บรรยากาศภายในงานดงั
ภาพท่ี 3.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 3.10 บรรยากาศภายในงาน“โครงการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบติั 
  การเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ระดบัประเทศภายใตแ้ผนปฏิบติัการ 
  ไทยเขม้แขง็ 2555”ณ โรงแรม ดิเอม็เพลส อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

 5.8กำรอบรม  เร่ือง “เศรษฐกิจล้านนาเชิงสร้างสรรค์” โดยวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และ
เทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  5.8.1 วตัถุประสงคข์องการด าเนินกิจกรรม 
   1) ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการแปลงความคิดสร้างสรรคเ์ป็นทุน และการน าเศรษฐกิจ
สร้างสรรคม์าต่อยอดใหเ้ป็นผลิตภณัฑสู่์ตลาด 
   2) การใหค้วามรู้เร่ือง แนวทางการสร้างแบรนดแ์ละการตลาด  
   3) สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินงาน “เศรษฐกิจลา้นนาเชิงสร้างสรรค”์ 
  5.8.2 ผู ้เข้า ร่วมกิจกรรมได้แ ก่  ผู ้ประกอบการงานหัตถกรรมช่างหนัง  และ
ผูป้ระกอบการงานหตัถกรรมสาขาอ่ืน ๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัใกลเ้คียง 
  5.8.3 วิธีการด าเนินกิจกรรมการให้ความรู้ บรรยาย การซักถาม และเขา้ร่วมกิจกรรม 
การ Work Shop และการเขา้รับความช่วยเหลือดา้นต่าง ๆ จากวิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี
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มหาวิทยาลยัชียงใหม่ และส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว) บรรยากาศ
ภายในงาน ดงัภาพท่ี 3.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ภาพท่ี 3.11 บรรยากาศการสัมมนา เร่ือง “เศรษฐกิจลา้นนาเชิงสร้างสรรค”์ 
   โดยวทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

  5.8.4 ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมระหวา่งวนัท่ี 
22  – 24  มีนาคม  2554  เวลา  09 .00  – 16 .00  น.ณ วิทยาลัย ศิลปะ ส่ือ  และเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  5.8.5 ผลท่ีได้คือ ผูป้ระกอบการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการแปลงความคิด
สร้างสรรค์เป็นทุน และการน าเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาต่อยอดให้เป็นผลิตภณัฑ์สู่ตลาด และทราบ
แนวทางการสร้างแบรนด์และการตลาด รวมไปถึงมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินงาน “เศรษฐกิจ
ลา้นนาเชิงสร้างสรรค”์ 
5.9   กำรจัดเวทีกำรเรียนรู้ คร้ังที่ 2 เร่ือง การสร้างตราสินคา้และการออกแบบบรรจุภณัฑ์ โดย
คณะผูว้ิจยั ชุดโครงการ “การประยุกตพ์ระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ดา้นงานหตัถกรรมของจงัหวดัเชียงใหม่” 
  5.9.1วตัถุประสงคข์องการด าเนินกิจกรรมไดแ้ก่ 
     1) เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองหนัง เร่ือง
การสร้างตราสินคา้และการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 
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     2) เพื่อรับทราบปัญหา และแนวทางแก้ไขด้านการออกแบบบรรจุภณัฑ์จาก
วทิยากรและคณะผูว้จิยั 
  5.9.2  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดแ้ก่ กลุ่มผูป้ระกอบการงานหตัถกรรมสาขาเคร่ืองหนงั และ
ผูป้ระกอบการสาขาอ่ืน ๆ 
  5.9.3 วธีิการด าเนินกิจกรรมไดแ้ก่ การสัมมนาเชิงปฏิบติัการ และการสาธิต 
  5.9.4 ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2554ณ หอ้งประชุมศูนย์
ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่บรรยากาศการจดังานดงัภาพท่ี 3.12  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.12 บรรยากาศภายในงานการสร้างตราสินคา้และการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 
 ณ หอ้งประชุมศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

 5.9.5 ผลท่ีได้คือ  ก ลุ่มผู ้ประกอบการงานหัตถกรรมสาขา เค ร่ืองหนัง  และ
ผูป้ระกอบการสาขาอ่ืน ๆ ไดรั้บความรู้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
   1)  ผูป้ระกอบการไดรั้บความรู้ในเร่ืองการสร้างตราสินคา้ และการออกแบบ
บรรจุภณัฑ ์
   2) ผูป้ระกอบการได้รับทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านการออกแบบ        
บรรจุภณัฑจ์ากวทิยากรและคณะผูว้จิยั 
5.10  กำรสัมมนำ เร่ือง“การเตรียมความพร้อมในการส่งออกสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา” ริเร่ิมการจดั
กิจกรรมโดยบริษทั Global source marketing และไดรั้บการสนบัสนุนจากกรมส่งเสริมการส่งออก
ภาคเหนือ 



79 

 

  5.10.1  วตัถุประสงคข์องการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ 
      1)เพื่อใหค้วามรู้แก่ผูป้ระกอบการในเร่ืองการส่งออกสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา 
      2) เพื่อให้ผูป้ระกอบการได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ ในเร่ืองผลิตภัณฑ ์        
ของตนเอง 
      3) เพื่อให้ผูป้ระกอบการได้มีโอกาสพูดคุยแบบส่วนตวัโดยมีเวลา 35 นาที       
ต่อ 1 บริษทั กบั Mark Muntz ผูก่้อตั้งและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั Global source marketing 
และ Ronald E Flower รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด   
  5.10.2 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน และผูป้ระกอบการ
หัตถกรรมสาขางานเคร่ืองหนังในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
  5.10.3  วิธีการด าเนินกิจกรรมได้แก่ การจดัประชุม การบรรยาย และการให้ความรู้ 
โดยวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญจากบริษทั Global source marketing และการตอบปัญหา ขอ้สงสัยในเร่ือง
การส่งออกสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา 
  5.10.4 ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมคร้ังน้ีโดยจดัข้ึนในวนัท่ี 31 พฤษภาคม ถึงวนัท่ี
1 มิถุนายน2554 บริเวณหอ้งประชุม ชั้น 2 ศูนยส่์งเสริมการส่งออกภาคเหนือ ของจงัหวดัเชียงใหม่ 
 5.10.5 ผลท่ีไดคื้อผูป้ระกอบการได้รับความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการส่งออกสินคา้สู่
ต่างประเทศ ดงัน้ี 
   1) ผูป้ระกอบการได้รับความรู้ในเร่ืองการส่งออกสู่ตลาดสหรัฐอเมริกาโดย 
Mark Muntz ผูก่้อตั้งและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั Global source marketing เป็นวทิยากร 
   2) ผู ้ประกอบการได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการเ ร่ืองการส่งออก              
และผลิตภณัฑข์องตนเอง 
   3)  ผูป้ระกอบการไดรั้บแนวคิดในเร่ืองout of the box วา่การท่ีเราอยูใ่นกล่อง
ความคิดท่ีแคบๆโดยไม่ออกมาพบเจอโลกใหม่ๆจะท าให้ความคิดเราหยุดอยู่แค่ตรงนั้น แต่ถา้หาก
เราออกมาจากกล่องและไปพบเจออะไรใหม่ๆจะท าให้เราได้ความคิดท่ีแปลกแตกต่างและ
สร้างสรรคม์ากยิง่ข้ึน ภาพบรรยากาศภายในวนังาน ดงัภาพท่ี 3.13 
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 ภาพท่ี 3.13 บรรยากาศการสัมมนาเร่ือง การเตรียมความพร้อมในการส่งออกสู่ตลาด 
  สหรัฐอเมริกาณ หอ้งประชุม ชั้น 2 ศูนยส่์งเสริมการส่งออกภาคเหนือเชียงใหม่ 

 

5.11 กำรจัดนิทรรศกำร “มิติสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมเชิงช่ำง”โดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่และคณะผูว้ิจยั ชุดโครงการ “การประยุกตพ์ระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นงานหตัถกรรมของจงัหวดัเชียงใหม่” 

5.11.1 วตัถุประสงคข์องการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ 
 1) เพื่อใหผู้ป้ระกอบการไดเ้ขา้ใจถึงความส าคญัของศิลปวฒันธรรมเชิงช่าง 
 2) รณรงคใ์หมี้แต่งกายชุดพื้นเมืองเพื่อสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

  3) เพื่อใหผู้ป้ระกอบการไดส่้งเสริมศิลปวฒันธรรมและสร้างเครือข่ายความรู้
สู่ชุมชน ในงานวิจยัเร่ือง “การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมของจงัหวดัเชียงใหม่” 
  4) เพื่อเนน้กระบวนการสร้างรายไดจ้ากผลิตภณัฑ์ OTOP ในแต่ละต าบล 
  5) เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการกระตุน้ให้ปฏิบติัตามค าแนะน าและช่วยส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรม 

 5.11.2ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน และผูป้ระกอบการ
หตัถกรรมเคร่ืองหนงั เคร่ืองเขิน เคร่ืองป้ันดินเผา ผา้ทอ นกัเรียน นกัศึกษา คณาจารย ์และบุคลากร
จากมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ฯลฯ 
  5.11.3วธีิการด าเนินกิจกรรมไดแ้ก่ การจดัประชุม บรรยาย และการให้ความรู้การตอบ
ปัญหาการสาธิตงานเชิงช่างของสล่าเคร่ืองหนงัเคร่ืองเขินการตดัตุงไส้หมู ฯลฯ  
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  5.11.4 ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมวนัท่ี 16 – 18 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00 ถึง
16.00 น.ณ จตุรคาร หน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการจดัประชุมสัมมนา ณ ชั้น 2 
อาคารพระเทพรัตนราชสุดา 
  5.11.5 ผลท่ีได ้คือ ท าใหบุ้คคลทัว่ไป ไดท้ราบเก่ียวกบัความส าคญัการรณรงคแ์ต่งกาย
พื้นเมืองทุกวนัศุกร์ และอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาลา้นนาเน่ืองจากน้ีเป็นการ
เนน้กระบวนการสร้างรายไดจ้ากผลิตภณัฑ์ OTOP ในแต่ละต าบล สนบัสนุนและส่งเสริมให้แต่ละ
ชุมชนไดน้ าทรัพยากรภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินมาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์และบริการคุณภาพท่ีมีจุดเด่น
และมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนผูป้ระกอบการท่ีเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาในวนัท่ี 16 มิถุนายน 2554 
(ในช่วงบ่าย) ได้มีความรู้ความเขา้ใจและรับทราบถึงแนวทางการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึง
ผลิตภณัฑไ์ทยและในส่วนของการสัมมนานั้นไดพู้ดถึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่สากล (Local yet Global) 
ผลิตสินคา้และบริการท่ีใชภู้มิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ินใหเ้ป็นท่ียอมรับในระดบัสากลพึ่งตนเอง
และคิดอยา่งสร้างสรรค(์Self - Reliance – Creativity) สร้างกิจกรรมท่ีอาศยัศกัยภาพของทอ้งถ่ิน 
คิดคน้พฒันาผลิตภณัฑ์ให้ไดส่ิ้งท่ีดีท่ีสุด เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของชุมชนไม่ซ ้ าแบบกนัดงัภาพท่ี 
3.14 และ 3.15 

 

   

 

 

 

 

 ภาพท่ี 3.14งานนิทรรศการ “มิติสัมพนัธ์ศิลปวฒันธรรมเชิงช่าง”ไดรั้บเกียรติจาก 
   รองผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ คุณนฤมล ปาลวฒัน์มาเป็นประธานเปิดงาน 

 

 
 
 
 
 

 

 
 ภาพท่ี 3.17  บรรยากาศการสัมมนาเร่ือง แนวทางการคดัสรรสุดยอด 
   หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑไ์ทยณ หอ้งลา้นนาศึกษา อาคารเทพรัตนราชสุดา
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6. กำรประมวลผลกำรจัดกจิกรรมเพือ่น ำไปสู่ผลกำรวจิัยระยะต่อไป 
ช่ือกจิกรรม    วตัถุประสงค์  หน่วยงำนที่รับผดิชอบ ผลที่ได้จำกกำรจัดกจิกรรมเพือ่น ำมำ

ประยุกต์ใช้เศรษฐกจิในงำนหัตถกรรม
เคร่ืองหนัง 

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

เพ่ือสร้างความเขา้ใจในเร่ืองโครงการวิจยัระหวา่ง
ผูวิ้จยัผูน้  าทอ้งถ่ิน นกัวิจยัทอ้งถ่ิน นกัศึกษา กลุ่ม
ตวัอยา่งในงานวิจยั และให้ควำมรู้ในดา้นการสร้าง
ตราสินคา้การออกแบบบรรจุภณัฑ ์และรับทราบ
ปัญหา และแนวทางแกไ้ขดา้นการออกแบบบรรจุ
ภณัฑ ์

คณะผูวิ้จยัชุดโครงการ การประยกุตใ์ช้
พระราชด 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 รวม
ไปถึง ระบบ E-Commerce  /ให้ความรู้เก่ียวกบักล
ยทุธ์ทางการตลาดท่ีสามารถน ามาใชก้บังาน
วิสาหกิจชุมชนงานหตัถกรรมเคร่ืองหนงั /ให้ความรู้
แก่ผูป้ระกอบการในการวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยปี 54 
และโอกาสของ SME กบัเขตการคา้เสรีอาเซียน 

ส านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟตแ์วร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 
SIPA เชียงใหม่/ศูนย์ส่งเสริม
อุตสำหกรรม/ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั 
มหำชน 

ไดน้ าเอาแนวคิดของขอ้ 2 กบัขอ้ 5-7      
ของดร.อภิชยั พนัธเสนมาประยกุตใ์ช ้

 

3.กำรจัดสัมมนำ ยุทธศำสตร์กำรค้ำ 
กำรลงทุน และกำรตลำด 

เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบักลยทุธ์การสร้างแบรนดข์อง
ผูป้ระกอบการรายยอ่ยท่ีสามารถน ามาใชก้บั
วิสาหกิจชุมชนงานหตัถกรรมเคร่ืองหนงั 

โดยธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) ไดน้ าเอาแนวคิดของขอ้ 2 กบัขอ้ 5-7   
ของดร.อภิชยั พนัธเสนมาประยกุตใ์ช ้

 

4.กำรจัดนิทรรศกำร                           
มองภูมิปัญญำล้ำนนำ                             
ผ่ำนสำยธำรแห่งกำลเวลำ 

เพ่ือส่งเสริมประชาสมัพนัธ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้น
หตัถกรรมเคร่ืองหนงัให้เป็นท่ีรู้จกัและจดัให้มี
การศึกษาวิชาชีพทางดา้นศิลปหตัถกรรมของ
ทอ้งถ่ินลา้นนา  

โดยคณะผูวิ้จยัและมูลนิธิเพ่ือน สล่า
ลา้นนา กรมพฒันาฝีมือแรงงาน เชียงใหม่ 

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

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
ชุดพ้ืนเมืองทุกวนัศุกร์2) เพ่ือให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบการเร่ือง
แนวทางการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑไ์ทยปี 
2555 

โดยคณะผูวิ้จยั ชุดโครงการการ
ประยกุตพ์ระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญหา
ทอ้งถ่ินดา้นงานหตัถกรรมของ
จงัหวดัเชียงใหม่ 

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

 

ตารางท่ี 3.3 ตารางประมวลผลการจดักิจกรรมเพื่อน าไปสู่ผลการวจิยัระยะต่อไป 
 
  
 




