
 

บทที ่ 3 
วธีิด ำเนินงำนวจิยั 

 
 โครงการวิจยัเร่ือง “การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินดา้นงานหัตกรรมสาขางานไมแ้กะสลกัของจงัหวดัเชียงใหม่” ซ่ึงมีวิธีการด าเนินการวิจยั       
คือ ระเบียบวิธีวิจยั ประชากรท่ีศึกษาและกลุ่มตวัอยา่ง แผนการด าเนินการวิจยั เคร่ืองมือในการวิจยั
กิจกรรมในการวจิยั และการประมวลผลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

1. ระเบียบวธิีวจิัย 
 การด าเนินงานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ร่วมกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมเพื่อมาปรับใชใ้นการด าเนินการวิจยั และไดน้้อมน าพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อมาประยุกต์ใช้ส าหรับการด าเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของกลุ่มธุรกิจชุมชนสาขา      
ไมแ้กะสลกัในอ าเภอเมือง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอหางดง อ าเภอสันทราย เพื่อให้สามารถพฒันา
ศกัยภาพดา้นการจดัการธุรกิจของกลุ่มไดอ้ยา่งอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื 
 

2. ประชำกรทีศึ่กษำและกลุ่มตัวอย่ำง 
 การวิจยัในคร้ังน้ีมีกลุ่มประชากรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการงานหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน 
วสิาหกิจชุมชน สาขางานไมแ้กะสลกัของจงัหวดัเชียงใหม่ มีวธีิการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 ผูว้ิจยัไดก้  าหนดพื้นท่ีในการศึกษาโดยแบ่งกลุ่มจากพื้นท่ีในการศึกษาปี 2553 
ไดแ้ก่  

1) อ าเภอเมือง  
2) อ าเภอสันก าแพง  
3) อ าเภอหางดง  
4) อ าเภอสันทราย  

 ขั้นตอนท่ี 2 ผูว้ิจยัไดก้  าหนดกลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบการ กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน 
และผูผ้ลิตหัตถกรรมไม้แกะสลักท่ีตอ้งการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ เป็นการสุ่มแบบจงใจ 
(Purposive Sampling) ซ่ึงมีจ  านวนทั้งหมด 10 กลุ่ม โดยมีรายช่ือกลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 
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รำยช่ือกลุ่มผู้ประกอบกำรหัตถกรรมงำนไม้แกะสลกัที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำงในงำนวจัิย 
ในพืน้ทีอ่ ำเภอเมือง อ ำเภอสันก ำแพง อ ำเภอหำงดง และอ ำเภอสันทรำย 

 

ช่ือกลุ่ม ทีอ่ยู่ ผลติภัณฑ์ 

1. คุณสมบัติ บุตรเทพ 
 

บา้นเลขท่ี 112 หมู่ท่ี 2 ต าบลขนุคง 
อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

สิงห์ไมแ้ผน่ 

2. คุณติ๊บ ริสนำ 
 

บา้นเลขท่ี 122 หมู่ท่ี 2 ต าบลขนุคง 
อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ตุก๊ตากินรี 

3. คุณสุจินต์  ช่ำงสุภำพ 
 

บา้นเลขท่ี 59 หมู่ท่ี 2 ต าบลขุนคง    
อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

หวัเศียรเทพ 

4. ร้ำนลุงแดง 
     คุณแดง  เสำร์ทอน 

บา้นเลขท่ี 78/2 หมู่ท่ี 7 ต าบลบา้นแหวน 
อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผลิตภณัฑ ์           
ไมแ้กะสลกั 

5. ร้ำนลุงแดง 
     คุณวไิลพร เสำร์ทอน 

บา้นเลขท่ี 87/2  หมู่ท่ี 7 ต าบลบา้นแหวน 
อ าหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

งานแกะลายไม ้
เฟอร์นิเจอร์ 

6. กลุ่มส่ลำและแกะสลกัล้ำนนำ 
    คุณชัยรัตน์  มณวีรรณ 
 

บา้นเลขท่ี 52/2  หมู่ท่ี  5  บา้นดอนปิน 
ต าบลแช่ชา้ง อ าเภอสันก าแพง      

จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ผลิตภณัฑ ์           
ไมแ้กะสลกั 

7. คุณเสถียร  รำจริต 
 

หมู่ท่ี 3 ต าบลตน้เปา อ าเภอสันก าแพง  
จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผลิตภณัฑ ์           
ไมแ้กะสลกั 

8. กลุ่มแกะสลกั 
    คุณณรงค์  สุวรรณ์ 

บา้นเลขท่ี  108/22  หมู่ 3 ต าบลตน้เปา 
อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 

งานแกะสลกั      
ลายชา้ง 

9. คุณอุทิศ  จันทร์วนิ 
 

บา้นเลขท่ี  13  หมู่ท่ี  6  ถนนสะเมิงเก่า  
ต าบลหนองควาย  อ าเภอหางดง    

จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
 

หนา้บนัหอค าหลวง 

10. คุณสมร  บุญคุ้ม บา้นเลขท่ี 94/11 หมู่ท่ี 3 ซอย 8        
ต  าบลตน้เปา อ าเภอดอยสะเก็ด      

จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

แหยง่ชา้งและ     
ชุดรับแขก 

 

ตารางท่ี 3.1 รายช่ือกลุ่มผูป้ระกอบการหตัถกรรมงานไมแ้กะสลกัท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยั 
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3. แผนด ำเนินกำรวจิัย 
 โครงการวจิยั “การประยกุตพ์ระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ดา้นงานหตัถกรรมสาขาไมแ้กะสลกัของจงัหวดัเชียงใหม่” มีแผนการด าเนินการวิจยัปี 2553 ดงัน้ี 

 

กจิกรรมกำรด ำเนินงำนวจัิย ระยะเวลำด ำเนินกำรวจัิย (เดือน) 
1.ประชุมวางแผนด าเนินการวิจยังานหัตถกรรมสาขา
ไมแ้กะสลกั ระยะท่ี 1  

 

มกราคม 

2. ศึกษาการท างานหัตถกรรมโลหะ และจัดเวที         
การ เ รียน รู้ค ร้ัง ท่ี  1  เพื่ อท าความ เข้าใจ เ ก่ียวกับ            
ชุดโครงการวิจยั และคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยั 
อีกทั้งสอดแทรกความรู้เร่ืองแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 
 
 

กุมภาพนัธ์ 

3.ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และพื้นท่ีเฉพาะของงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหตัถกรรมไมแ้กะสลกั 

 

มีนาคม 

4.ศึกษาบริบทและศกัยภาพของกลุ่มเป้าหมายสรุปผล
งานระยะท่ี 1 รวมถึงการน ากลุ่มตัวอย่างเข้ารับฟัง    
การบรรยายให้ความรู้ในหัวขอ้ SMEs ไทยเขม้แข็ง  
ดว้ย ICT จดัโดย SIPA สาขาเชียงใหม่ 

 
 

มีนาคม - เมษายน 

5. จดัประชุมวางแผนงานวิจยัร่วมระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ในทอ้งถ่ินตามแผนระยะท่ี 2 และผลกัดนักลุ่มตวัอยา่ง
เขา้ร่วมการอบรมเร่ือง กลยทุธ์ทางรอด SME 

 
 

เมษายน 

6. ศึกษาบริบทชุมชนโดยการติดต่อประสานงาน       
กับผู ้ท่ีเ ก่ียวข้องในพื้นท่ี เพื่อท าการศึกษาเร่ืองของ     
การน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง และเชิญกลุ่ม
ตวัอยา่งเขา้ร่วมการสัมมนาในหวัขอ้ ยทุธศาสตร์การคา้ 
การลงทุน และการตลาด 

 
 
 
 
 

พฤษภาคม - กรกฎาคม 

7. น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจของกลุ่มตวัอย่าง เพื่อหาผลลพัธ์จากการ
น ามาใช ้และการประยกุตใ์ชก้บักลุ่มอ่ืน ๆ 

 
 

 

กรกฎาคม 
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กจิกรรมกำรด ำเนินงำนวจัิย ระยะเวลำด ำเนินกำรวจัิย (เดือน) 
8. สรุปขั้นตอนการท างานหตัถกรรมของกลุ่มตวัอย่าง
พร้อมสรุปงานวจิยัในระยะท่ี 2 และน ากลุ่มตวัอยา่งเขา้
ร่วมการสัมมนาเร่ือง เปิดแผนท่ีเศรษฐกิจปี 54 จดัทพั 
SME กา้วไกลสู่ภูมิภาคอาเซียน 

 

 
สิงหาคม - ตุลาคม 

9. น าข้อมูลท่ีได้มาสร้างส่ือท่ี เ ป็นชุดองค์ความรู้       
ด้ านหัตถกรรมท้อ ง ถ่ิน รูปแบบ ต่า ง  ๆ  โดยจัด
นิทรรศการ มองภูมิปัญญาล้านนาผ่านสายธารแห่ง
กาลเวลา  

 
 

กนัยายน - ตุลาคม 

10.น ากลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมการอบรมและประชุม
ปฏิบัติการเร่ือง โครงการสัมมนาและการประชุม      
เชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระดับประเทศ 
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการไทยเขม้แข็ง 2555 และเศรษฐกิจ
ล้านนาเชิงสร้างสรรค์  ซ่ึงจัดโดยหน่วยงานของ         
ทางภาครัฐและเอกชน 

 
 
 
 

ตุลาคม 

11.จดัเวทีการเรียนรู้คร้ังท่ี 2 การสร้างตราสินคา้และ
การออกแบบบรรจุภณัฑ์ เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ
ในเ ร่ืองของการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ ์        
แก่ผูป้ระกอบการ 

 
 

ตุลาคม - พฤศจิกายน 

12.ผลกัดนัให้กลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมรับฟังการบรรยาย
ให้ความรู้ในเร่ืองของการเตรียมความพร้อมในการ
ส่งออกสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา จดัโดยกรมการส่งออก
ภาคเหนือ 

 
 

พฤศจิกายน - ธนัวาคม 

13.จดันิทรรศการมิติสัมพนัธ์ศิลปวฒันธรรมเชิงช่าง 
เพื่อเป็นการสนบัสนุนการใช้สินคา้ทอ้งถ่ิน ตลอดจน
เพื่อวเิคราะห์ประเมินผล สรุปผลการวจิยัระยะท่ี 3 

 
 

ธนัวาคม 

14.ประชาสัมพนัธ์และการจดันิทรรศการเพื่อเผยแพร่
ผลงานวจิยั 

 

ธนัวาคม 

 

ตารางท่ี 3.2 แผนการด าเนินการวจิยัในปี 2553 หตัถกรรมสาขาไมแ้กะสลกั 
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4. เคร่ืองมอืในกำรวจิัย  

4.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นการสืบคน้ขอ้มูลกลุ่มงานหัตถกรรมไมแ้กะสลกั โดยอาศยัวิธีวิจยั
แบบมีส่วนร่วม  (Participatory research) ซ่ึงท าการจดัเก็บขอ้มูลดว้ยการจดบนัทึก การสังเกตการณ์ 
การสัมภาษณ์เจาะลึก การถ่ายภาพ การถ่ายวดิีทศัน์ เป็นตน้  

4.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีท าการศึกษาเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดา้นงานหตัถกรรม
ไมแ้กะสลกัของจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงศึกษารูปแบบ ขั้นตอนการท างาน ขอ้มูลเก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์  
เคร่ืองมือและวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญา โดยการวิจยัแบบมีส่วนร่วมจากส่วนราชการ และองค์กร     
ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

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

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

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

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

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

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

 (7) ฝ่ายพฒันาชุมชน ของอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
                   (8)  กรมส่งเสริมการส่งออก ศูนยพ์าณิชยกรรมภาคเหนือ ท่ีอยู่ 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 
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         (9)  สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีอยู่ ชั้น 1 อาคารศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรม          
ภาคท่ี 1 158 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วดัเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศพัท์ 0 53-304346-7 โทรสาร       
053-246353 มือถือ 089-6353258, 089-6353259 Email: ftichiangmai@gmail.com 

4.3 ชนิดของเคร่ืองมือในการวจิยั 
 (1) แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต (Interview schedule) 
  ได้แก่ แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นลกัษณะค าถาม 

ก าหนดค าตอบไวล่้วงหนา้ให้เลือกตอบ (Closed ended question) และเติมค า (Open ended question) 
ผูว้จิยัท าการสัมภาษณ์ สังเกต การบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ แบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

  (1.1) ข้อมูลลักษณะพื้นฐานเก่ียวกับประวติัความเป็นมาของผูป้ระกอบการ      
ดา้นสังคม ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาชาวบา้นงานไมแ้กะสลกั 

  (1.2) ขอ้มูลดา้นรูปแบบผลิตภณัฑ์ ขั้นตอนการท างาน วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
และวธีิการถ่ายทอดภูมิปัญญาหตัถกรรมงานไมแ้กะสลกัของทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ 

  (1.3) ขอ้มูลด้านความตอ้งการ ปัญหา อุปสรรคของกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีเป็น
กลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยั โดยแบบสอบถามไดแ้บ่งขอ้มูลเป็น 8 ส่วน ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 
   ส่วนท่ี 1 รายละเอียดของผูใ้ห้สัมภาษณ์ ส่วนท่ี 2 ข้อมูลของผลิตภณัฑ์ 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลการท าผลิตภณัฑ์ ส่วนท่ี 4 กลุ่มผลิตภณัฑ ์ส่วนท่ี 5 ขอ้มูลโครงการ ส่วนท่ี 6 การผลิต
ส่วนท่ี 7 ส่วนของการตลาด และส่วนท่ี 8 เกณฑว์เิคราะห์ศกัยภาพดา้นการผลิตของธุรกิจชุมชน 

  (1.4) วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อความสมบรูณ์แบบอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ การประชุม
วางแผนงานวิจยัร่วมกันระหว่างผูท่ี้เก่ียวข้องในท้องถ่ิน ในการด าเนินแผนกิจกรรมการจดัเวที
ชาวบา้น การจดัประชุมกลุ่มย่อย การจดัประชุมปฏิบติัการ การจดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการ และ        
การประชาสัมพนัธ์องค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจยัในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การประชุมเพื่อเผยแพร่   
องคค์วามรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย การเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ หนงัสือ วีดิทศัน์ ฯลฯ เพื่อน าวิเคราะห์ติดตาม
ผล ประเมินผล และสรุปผลการวจิยั 

 

5. กจิกรรมกำรวจิัย ผูว้จิยัไดด้ าเนินโครงการตามท่ีไดก้ าหนดไวเ้ป็นขั้นตอน ดงัน้ี 
 5.1 กำรจัดเวทีกำรเรียนรู้คร้ังที่ 1 เพื่อการสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการวิจยั พร้อมทั้ง
ให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบการงานไม้แกะสลักในจงัหวดัเชียงใหม่ เร่ือง การประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกบัอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม ดงัน้ี  
  5.1.1  วตัถุประสงค์การจดักิจกรรม เพื่อสร้างความเขา้ใจในการด าเนินโครงการวิจยั
ระหวา่งผูว้จิยั ผูป้ระกอบการ ผูน้ าทอ้งถ่ิน นกัศึกษา รวมไปถึงการคดัเลือกผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการ
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เขา้ร่วมโครงการ โดยการจดัเวทีในคร้ังน้ีได้เชิญผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมสาขาไมแ้กะสลัก    
เพื่อเขา้ร่วมกิจกรรม และเป็นการด าเนินกิจกรรมตามแผนของโครงการวจิยั  
  5.1.2  วธีิด าเนินกิจกรรม คือ การประชุมช้ีแจงจาก ผูว้ิจยั และหวัหนา้ชุดโครงการวิจยั
เพื่อให้ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการวิจยัและคดัเลือกกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีประสงค์จะเขา้ร่วมโครงการ 
และการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการประยกุตพ์ระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงกบัอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 
  5.1.3   ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ได้แก่คณะผูว้ิจยั ผูช่้วยนักวิจยั นักศึกษา ผูน้ าชุมชน และ   
กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน และผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมไม้แกะสลักในอ าเภอเมือง     
อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
  5.1.4  ระยะเวลาด าเนินการคือ วนัท่ี 24 มิถุนายน 2553ณ ห้องประชุมศูนยส่์งเสริม
อุตสาหกรรมภาคท่ี 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล จงัหวดัเชียงใหม่ ภาพบรรยากาศภายในงาน ดงัภาพท่ี 3.1 และ 
ภาพท่ี 3.2  
 

 
 
 
 
 
 

 

  ภาพท่ี 3.1 การจดัเวทีการเรียนรู้คร้ังท่ี 1  
    เร่ืองการประยกุตพ์ระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 3.2 การจดัเวทีการเรียนรู้คร้ังท่ี 1 กลุ่มตวัอยา่งน าผลิตภณัฑม์าแสดงดว้ย 
     ณ ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่  
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   5.1.5  ผลท่ีไดจ้ากการจดักิจกรรม คือ ผูว้ิจยั ผูป้ระกอบการ ผูช่้วยนกัวิจยั ผูน้  าชุมชน 
นกัศึกษา ฯลฯ ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินงานวิจยั และมีการประชาสัมพนัธ์
ข่าวสาร และการจดักิจกรรมในคร้ังต่อไป จากการจดักิจกรรมในวนังานผูป้ระกอบการยงัได้รับ
ความรู้เก่ียวกับพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ด าเนินธุรกิจขนาดกลางและ     
ขนาดยอ่มมีหลกัส าคญั ดงัท่ี อภิชยั พนัธเสน (2547:7) กล่าวไว ้คือ 

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

และไม่เอารัดเอาเปรียบแรงงานหรือลูกคา้ ตลอดจนมาเอารัดเอาเปรียบผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ 
5) เน้นการกระจายความเส่ียงจากการมีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย และ/หรือ      

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

อยา่งยิง่ไม่ก่อหน้ีจนเกินขีดความสามารถในการจดัการ 
7) เนน้การตอบสนองตลาดภายในทอ้งถ่ิน ภูมิภาค ตลาดภายในประเทศและ

ตลาดต่างประเทศเป็นหลกัตามล าดบั 
กล่าวได้ว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นับว่าเป็นแนวทางการประกอบธุรกิจ   

ของกลุ่มธุรกิจชุมชนใหส้ามารถพึ่งตนเองได ้สามารถด ารงธุรกิจของตนไดอ้ยา่งมัน่คง 
 5.2 กำรอบรม หวัขอ้เร่ือง “SMEs ไทยเขม้แข็งดว้ย ICT” เพื่อส่งเสริมความรู้ดา้นไอซีทีแก่
ผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมไมก้ะสลกัท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง และกลุ่มอ่ืนท่ีเป็นอุตสาหกรรมขนาด
ย่อม คร้ังน้ีได้รับความร่วมมือจากส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) SIPA สาขาเชียงใหม่ ในการจดักิจกรรมให้ความรู้ผูป้ระกอบการ วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจ
ชุมชน ฯลฯ ในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัใกล้เคียง รวมถึง นักศึกษา อาจารย์ และประชาชน
ผูส้นใจทัว่ไปเขา้ร่วมรับฟัง โดยมีประเด็นส าคญั ดงัน้ี 
  5.2.1  วตัถุประสงค์ของการด าเนินกิจกรรม เพื่อให้ความรู้เก่ียวกับการใช้ ICT            
ไม่วา่จะเป็นการท าตลาด online และการวางแผนบริหารจดัการสินคา้คงคลงั เพื่อให้การด าเนินธุรกิจ
เกิดประสิทธิภาพและสะดวก รวดเร็ว ตลอดจนพฒันาธุรกิจใหมี้ความมัน่คงและย ัง่ยนื 
  5.2.2 วธีิการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ การบรรยายและใหค้วามรู้ โดยวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้น ICT กบัการจดัการสินคา้คงคลงั โดยใชว้ธีิการซกั – ถาม ขอ้สงสัย จากวทิยากรและผูเ้ช่ียวชาญ 
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  5.2.3 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการ กลุ่มธุรกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชน      
งานไมแ้กะสลกัท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยั รวมไปถึงผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมสาขาต่าง ๆ        
ในจงัหวดัเชียงใหม่ และนกัศึกษา อาจารย ์และประชาชนผูส้นใจทัว่ไป ดงัภาพท่ี 3.3 
  5.2.4 ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมในคร้ังน้ีคือ จดัข้ึนในวนัท่ี 11 สิงหาคม 2553                    
ณ  หอ้งเชียงดาว โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวนั เชียงใหม่ 
  5.2.5 ผล ท่ี ได้ คื อผู ้ประกอบการ ท่ี เ ป็นก ลุ่ มตัวอย่ า ง ได้ รับความ รู้ ท่ีส าคัญ           
ทางดา้นการใช ้ICT ส าหรับน าไปประยุกตใ์ชก้บัการด าเนินธุรกิจดา้นต่าง ๆ เช่น การบริหารจดัการ
สินค้าคงคลัง การบริหารจดัการกลุ่มตนเอง ตลอดจนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผูป้ระกอบการ     
ทราบถึงการด าเนินงานของศูนยส่์งเสริมการใช ้ICT for SMEs ของส านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) SIPA จงัหวดัเชียงใหม่ และความส าคญัของการท าตลาด 
online เพื่อช่วยเพิ่มยอดขาย การสร้างตลาดใหม่ ๆและสร้างศกัยภาพการแข่งขนัให้แก่กลุ่ม          
ของตนได ้ดงัภาพท่ี 3.3 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 3.3  การสัมมนาเร่ือง SMEs ไทยเขม้แขง็ดว้ย ICT 
    โดยมีวทิยากรดา้นการตลาดออนไลน์ไดใ้หค้วามรู้แก่ผูป้ระกอบการ 

 

 5.3 กำรสัมมนำ เร่ือง “กลยุทธ์ทางรอด SMEs” ให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบการในดา้นการวาง
กลยทุธ์การตลาดจากผูเ้ช่ียวชาญ 
  5.3.1 วตัถุประสงค์ของการด าเนินกิจกรรมคือ เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัการวางกลยุทธ์
ทางการตลาดส าหรับกลุ่มธุรกิจชุมชน และเพื่อใหแ้นวทางการด าเนินกลยทุธ์การตลาดกบัธุรกิจ 
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  5.3.2 วธีิการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ การบรรยายของวทิยากรเพื่อใหค้วามรู้ การซกัถาม  
ตอบขอ้สงสัย โดยวทิยากรผูมี้ความเช่ียวชาญ และการประชุมกลุ่มยอ่ย ฯลฯ 
  5.3.3 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการงานไมแ้กะสลกั ในอ าเภอเมือง อ าเภอ
หางดง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่  
  5.3.4 ระยะเวลาด าเนินงานวนัท่ี 20 สิงหาคม 2553 ณ ห้องแกรนด์ฮอล์ โรงแรม       
อิมพีเรียลแม่ปิง ไดรั้บความสนบัสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
                    5.3.5 ผลท่ีไดคื้อผูป้ระกอบการงานไมแ้กะสลกัท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยั รวมถึง
ผูป้ระกอบการกลุ่มอ่ืน ๆ ได้รับความรู้เก่ียวกับกลยุทธ์ทางรอดของ SMEs ทางด้านกลยุทธ์            
ทางการตลาด โดยการยกตวัอย่างกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จมาให้ความรู้เก่ียวกับ     
การวางกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของตน ท าให้ผูป้ระกอบการเขา้ใจไดดี้ยิ่งข้ึน และการเปิดคลินิก
ใหค้  าปรึกษาดา้นต่าง ๆ จากศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ โดยไดใ้ห้ค  าปรึกษา
ในด้านการตลาด การบญัชี และการจดัการสินคา้คงคลงั การออกแบบผลิตภณัฑ์ การออกแบบ    
บรรจุภณัฑ ์การผลิต เป็นตน้ โดยผูเ้ช่ียวชาญ และนกัวิชาการของศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 
จังหวดัเชียงใหม่ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผูป้ระกอบการ และสามารถน าเอาความรู้            
มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจ และน าไปใช้ในชีวิตจริงได้เป็นอย่างดี(บรรยากาศภายในงาน     
ดงัภาพท่ี 3.4) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  ภาพท่ี 3.4 การสัมมนา “กลยทุธ์ทางรอด SMEs” 
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 5.4 กำรอบรม ในหวัขอ้เร่ือง “ยทุธศาสตร์การคา้ การลงทุน และการตลาด” 
  5.4.1 วตัถุประสงคใ์นการด าเนินกิจกรรมคร้ังน้ีคือการให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบการไม้
แกะสลกัเก่ียวกบัการวางแผนภาษีกบัธุรกิจ การสร้างตราสินคา้(Brand) และการน าเอาเร่ือง“ฮวงจุย้” 
มาประยกุตใ์ชใ้นการประกอบธุรกิจ 
  5.4.2 วิธีการด าเนินกิจกรรมได้แก่ ให้ความรู้ บรรยาย ซักถาม-ตอบของวิทยากร 
ผูเ้ช่ียวชาญ และประชุมกลุ่มยอ่ย ฯลฯ 
  5.4.3 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมได้แก่ กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนและผูป้ระกอบการ
หัตถกรรมไม้แกะสลักในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอสันทราย จงัหวดั
เชียงใหม่ 
  5.4.4 ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมในวนัท่ี 9 กนัยายน 2553ณ หอ้งแกรนด์บอลลูม 
โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวนั จงัหวดัเชียงใหม่ บรรยากาศภายในงานดงัภาพท่ี 3.5 
    

 
 

 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
   
 

 

  ภาพท่ี 3.5  การเปิดงานยทุธศาสตร์การคา้ การลงทุน และการตลาด 
    โดยมีกลุ่มผูป้ระกอบการงานหตัถกรรมสาขาต่าง ๆ เขา้ร่วมงาน 
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  5.4.5 ผลท่ีได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ีคือ ผูป้ระกอบการงานหัตถกรรม       
ไมแ้กะสลกั เม่ือไดเ้ขา้รับการให้ความรู้จากวิทยากรแลว้ มีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบั การวางแผน
เก่ียวกบัภาษี การสร้างตราสินคา้ และการน าเอาวธีิการดูฮวงจุย้เขา้มาประยุกตใ์ชก้บัธุรกิจของตนเอง
ไดเ้ป็นอยา่งดี  
 5.5 ก ำ ร สั มมน ำ เ ร่ื อ ง “ เ ปิ ด แผน ท่ี เ ศ รษ ฐ กิ จ ปี 5 4 จัดทัพ SMEก้ า ว ไ ก ล สู่AEC”                        
โดยธนาคารทหารไทย จ ากดั มหาชน  
                    5.5.1 วัตถุประสงค์ของการด า เ นินกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่ผู ้ประกอบการ            
เร่ืองการวิเคราะห์ การคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 54 ตลอดจนสร้างความเขา้ใจแก่ผูป้ระกอบการ     
ในเร่ือง กฎเกณฑ์ และเง่ือนไขของเขตการคา้เสรีอาเซียนและโอกาสของSMEกบัเขตการคา้เสรี
อาเซียน 
  5.5.2 วิธีการด าเนินกิจกรรมจะเป็นลักษณะของการบรรยาย การซัก -ถามและ         
การยกตวัอยา่งผูป้ระกอบการท่ีประสบผลส าเร็จ 
  5.5.3 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมคือ ผูป้ระกอบการงานหตัถกรรมทอ้งถ่ินดา้นไมแ้กะสลกัและ
ผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาอ่ืน ๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัใกลเ้คียง (บรรยากาศในวนังาน                       
ดงัภาพท่ี 3.6) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 3.6 การสัมมนา เร่ือง เปิดแผนท่ีเศรษฐกิจปี 54 จดัทพั SME 
    กา้วไกลสู่ AEC โดยธนาคารทหารไทย จ ากดั มหาชน 
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  5.5.4 ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมคือวนัท่ี19พฤศจิกายน2553 ณ โรงแรม                    
เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่  
         5.5.5 ผลท่ีได ้ผูป้ระกอบการมีความรู้ความเขา้ใจและสามารถวิเคราะห์ การคาดการณ์
เศรษฐกิจไทยปี 54ได้ ผูป้ระกอบการมีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง กฎเกณฑ์และเง่ือนไขของ         
เขตการคา้เสรีอาเซียน ตลอดจนผูป้ระกอบการเห็นโอกาสทางการคา้ของตนกบัเขตการคา้เสรี  
 5.6 กำรจัดนิทรรศกำร มองภูมิปัญญำล้ำนนำผ่ำนสำยธำรแห่งกำลเวลำ โดยคณะผูว้ิจยัและ
มูลนิธิเพื่อนสล่าล้านนา กรมพฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัเชียงใหม่ ส านักประชาสัมพนัธ์จงัหวดั
เชียงใหม่ ส านกัวฒันธรรมจงัหวดัเชียงใหม่ ฯลฯ  
                    5.6.1 วตัถุประสงคข์องการด าเนินกิจกรรมคือ เพื่อน าเสนอหลกัการ ความเป็นมา และ
วตัถุประสงคใ์นงานวิจยั รวมถึงการน าเสนอผลงานวิจยัสู่สาธารณาชนและส่งเสริมประชาสัมพนัธ์
ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านงานผา้ทอของจงัหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นท่ีรู้จกั ตลอดจนเพื่อสาธิตขั้นตอน     
การท างานหตัถกรรมทอ้งถ่ินสาขาผา้ทอ ในจงัหวดัเชียงใหม่  
  5.6.2 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมไมแ้กะสลกัและหัตถกรรม
สาขาอ่ืน ๆ 
  5.6.3 วธีิการด าเนินกิจกรรมไดแ้ก่ การจดันิทรรศการใหค้วามรู้ บรรยาย การสาธิตการ
ท างานหัตถกรรมสาขาต่าง ๆ และการซัก-ถามให้ความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ ดงัภาพบรรยากาศการจดั
นิทรรศการ ภาพท่ี 3.7 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
    ภาพท่ี 3.7 การจดันิทรรศการ “มองภูมิปัญญาลา้นนาผา่นสายธารแห่งกาลเวลา 
    โดยมีรองผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด 
    รวมไปถึงท่านวฒันธรรมจงัหวดัเชียงใหม่และ 
    อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ใหเ้กียรติเขา้ร่วมพิธี 
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                    5.6.4 ส าหรับระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมตั้ งแต่วนัท่ี 9 ธันวาคม 2553 ถึง       
วนัท่ี 9 มกราคม 2554 ณ หอศิลปวฒันธรรม เมืองเชียงใหม่  
                    5.6.5 ผลท่ีได้คือ ประชาชนทัว่ไป นักเรียน นักศึกษา ทราบถึงขั้นตอนการท างาน
หัตถกรรมสาขาต่าง ๆ อีกทั้ งได้เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านงานหัตถกรรมไม้แกะสลัก             
ของจงัหวดัเชียงใหม่ ให้นักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศรู้จกังานหัตถกรรมทอ้งถ่ิน 
มากข้ึน และใหเ้ด็กรุ่นหลงัรู้จกัอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินไวสื้บต่อไป 

                            5.7 กำรสัมมนำ เร่ือง “โครงการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบติัการเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
ระดับประเทศภายใต้แผนปฏิบติัการไทยเข้มแข็ง2555”ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือ               
จากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์ 
   5.7.1 วตัถุประสงค์ของการด าเนินกิจกรรมคือ เพื่อให้สมาชิกหอการค้าจังหวดั          
สภาอุตสาหกรรมจงัหวดั นักประดิษฐ์ ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นักเรียน 
นักศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ และใช้ประโยชน์โครงการเศรษฐกิจ
สร้างสรรคข์องประเทศ ในการเพิ่มมูลค่าและสร้างรายไดใ้หก้บัประเทศอยา่งย ัง่ยนื 
                    5.7.2 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม นกัเรียน 
นกัศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งทัว่ภูมิภาคของประเทศไทย (บรรยากาศของ
การจดังาน ดงัภาพท่ี 3. 8) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
    
   ภาพท่ี 3.8 โครงการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบติัการ เศรษฐกิจสร้างสรรค ์                               
    ระดบัประเทศภายใตแ้ผนปฏิบติัการไทยเขม้แขง็ 2555  
    โดย กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์
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  5.7.3 วิธีการด าเนินกิจกรรมคือ ในการจดักิจกรรมในคร้ังน้ีจะมีการจดัอยู่ 2 วนั       
ซ่ึงในวนัท่ี 21 มีนาคม 2554 ก็จะมีการบรรยายจากวิทยากรในหัวขอ้เก่ียวกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
และในวนัท่ี 22 มีนาคม 2554 มีวิธีด าเนินกิจกรรมคือการประชุมเชิงปฏิบติัการโดยจะแบ่งกลุ่มของ
ผูป้ระกอบการออกเป็นแต่ละจงัหวดั โดยให้จงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัเชียงรายอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั 
และอีกกลุ่มหน่ึงจะประกอบไปดว้ยจงัหวดัล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอนโดยในช่วง
ท้ายของการประชุมเชิงปฏิบัติการก็จะมีการสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจากผูแ้ทนของ                     
แต่ละกลุ่ม 
  5.7.4 ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมคือ วนัท่ี 21–22 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 น.ถึง 
16.00 น. ณ โรงแรมดิเอม็เพลส เชียงใหม่ 
 5.7.5  ผลท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ีคือ ผู ้ท่ี เข้าร่วมงานมีความรู้         
ความเขา้ใจเก่ียวกบัเศรษฐกิจสร้างสรรคม์ากข้ึน ตลอดจนสามารถน าความรู้ท่ีไดม้าพฒันาสินคา้หรือ
ผลิตภณัฑ ์เพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจของสินคา้หรือบริการสร้างสรรคข์องกลุ่มธุรกิจของตนเอง  
 5.8 กำรจัดอบรม เร่ือง “เศรษฐกิจล้านนาเชิงสร้างสรรค์”โดย วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และ
เทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม              
                    5.8.1 มีวตัถุประสงคข์องการจดังานเพื่อให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบการเร่ืองแนวทางการ
สร้างแบรนด์และการตลาด (Branding and Marketing Experience) และการประยุกต์ความคิด
สร้างสรรคไ์ปสู่ตลาด (From Creative Idea to Market) ตลอดจนเพื่อสร้างเขา้ใจแก่ผูป้ระกอบการ 
และประชาชนทัว่ไปถึงกรอบและแนวทางในการด าเนินงานเศรษฐกิจลา้นนาเชิงสร้างสรรค ์ 
  5.8.2  ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่  ผู ้ประกอบการงานหัตถกรรมไม้แกะสลักและ
ผูป้ระกอบการสาขาอ่ืน ๆ รวมไปถึง นกัเรียน นกัศึกษา ครู อาจารย ์ฯลฯ  
  5.8.3 วิธีการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ การบรรยายโดยวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบติัการ 
และการคดัเลือกผูป้ระกอบการเพื่อเขา้รับการสนบัสนุนจากส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม  
         5.8.4 ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมคือ วนัท่ี 22–24 มีนาคม 2554 ตั้ งแต่เวลา     
09.00–16.00 น. ณ วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  5.8.5 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมงานคือ ผูป้ระกอบการมีความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกับแนวทางการสร้างแบรนด์และการตลาด ตลอดจนการประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์                   
ไปสู่ตลาด(From Creative Idea to Market)ในกรอบการด าเนินงานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์        
บรรยากาศของการจดังาน ดงัภาพท่ี 3.9 
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  ภาพท่ี 3.9 การสัมมนา เร่ือง “เศรษฐกิจลา้นนาเชิงสร้างสรรค”์       
    โดย วทิยาลยัส่ือ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และ 
    ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 

 5.9 กำรจัดเวทีกำรเรียนรู้คร้ังที่  2 เ ร่ือง“การออกแบบตราสินค้าและการออกแบบ                
บรรจุภณัฑ์” โดยคณะผูว้ิจยั ชุดโครงการ “การประยุกตพ์ระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอด
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นงานหตัถกรรมของจงัหวดัเชียงใหม่”  
                    5.9.1 มีวตัถุประสงค์ของการจดังานคือ เพื่อให้ความรู้ในด้านการสร้างตราสินค้า        
การออกแบบบรรจุภณัฑ์ และรับทราบปัญหา และแนวทางแก้ไขด้านการออกแบบบรรจุภณัฑ์      
จากวทิยากร และคณะผูว้จิยั 
  5.9.2 ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ กลุ่มผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมไม้แกะสลักและ
ผูป้ระกอบการสาขาอ่ืน ๆ  
  5.9.3 วธีิการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ การสัมมนาเชิงปฏิบติัการ และการสาธิตฝึกปฏิบติั
จริง ในการออกแบบตราสินคา้และการออกแบบบรรจุภณัฑ์ จากวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญคืออาจารย์
ศศิธร ทองเปรมจิต และอาจารยว์ชัรวธุ พุทธิรินโน อาจารยส์าขาวชิาเทคโนโลยีออกแบบบรรจุภณัฑ ์
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาและบริษทั Super 
One Center บริษทัผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสร้างสรรคบ์รรจุภณัฑทุ์กชนิด                                       
                    5.9.4  ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมคือ วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2554 เวลา 08.00-16.00 น. 
ณ หอ้งประชุมศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ 
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         5.9.5 ผลท่ีได้จากการจดักิจกรรมในคร้ังน้ีคือ ผูป้ระกอบการมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัแนวทางการออกแบบตราสินคา้และการออกแบบบรรจุภณัฑ์มากข้ึนซ่ึงภายในงานจะมี  
การประชาสัมพนัธ์ข่าวสารให้แก่ผูป้ระกอบการได้รับทราบถึงเร่ือง “แนวทางการขอรับทุน
สนับสนุนการท าบรรจุภณัฑ์จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จงัหวดัเชียงใหม่” และ
แนวทางการเขา้ ร่วมประกวด“รางวลัไทยสร้างสรรค์ประจ าปี 2554”ซ่ึงกิจกรรมในส่วนน้ี 
สามารถช่วยส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการมีแนวทางท่ีจะคิดคน้และพฒันาการออกแบบตราสินคา้และ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์อยู่เสมอ เพื่อให้เป็นท่ีรู้จักและมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองมากยิ่งข้ึน 
(บรรยากาศในการจดังานดงัภาพท่ี 3.10)                  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาพท่ี 3.10  ภาพบรรยากาศการของการใหค้วามรู้และการฝึกปฏิบติัการ 
    ทางการออกแบบตราสินคา้และการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 
                  
 5.10 กำรสัมมนำ เ ร่ือง “การเตรียมความพร้อมในการส่งออกสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา”                 
โดยบริษทั Global source marketing และกรมส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม่ 
  5.10.1  วตัถุประสงค์ของการด าเนินกิจกรรม คือ เพื่อให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบการ        
ในเร่ืองของการส่งออกสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา และการแลกเปล่ียนประสบการณ์ในเร่ืองผลิตภณัฑ์
ของผูส่้งออก  
                   5.10.2  ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผูป้ระกอบการ
หัตถกรรมไมแ้กะสลกั และกลุ่มหัตถกรรมสาขาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง 
อ าเภอสันก าแพง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
       5.10.3  วิธีการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ การประชุมและบรรยายให้ความรู้โดยมีการเปิด
โอกาสให้ผู ้ประกอบการมีโอกาสซักถามข้อสงสัยในเร่ืองการส่งออกสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา            
กบัวทิยากรผูเ้ช่ียวชาญจากบริษทั Global source marketing  
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                  5.10.4   ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมในวนัท่ี 31พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2554      
ณ ชั้น 2 ศูนยส่์งเสริมการส่งออกภาคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม่  
  5.10.5   ผลท่ีได้จากการร่วมสัมมนาในคร้ังน้ีคือผูป้ระกอบการได้รับความรู้ในเร่ือง   
การส่งออกสู่ตลาดสหรัฐอเมริกาโดยคุณMark Muntzผูก่้อตั้งและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริษทั 
Global source marketing และไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์ในการเร่ืองการส่งออกกบัคุณ Ronald              
E Flower รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด ตลอดจนผูป้ระกอบการไดข้อ้คิดจากหวัขอ้ out of the 
box วา่การท่ีเราอยูใ่นกล่องความคิดท่ีแคบ ๆ โดยไม่ออกมาพบเจอโลกใหม่ ๆ จะท าให้ความคิดเรา
หยดุอยูแ่ค่ตรงนั้น แต่ถา้หากเราออกมาจากกล่องและไปพบเจออะไรใหม่ ๆ ท่ีแปลกและสร้างสรรค์
มากยิง่ข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
 

   ภาพท่ี 3.11  ภาพบรรยากาศการของการสัมมนา เร่ือง “การเตรียมความพร้อม 
    ในการส่งออกสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา”   

 

                5.11 กำรจัดนิทรรศกำร “มิติสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมเชิงช่ำง”โดยคณะผูว้ิจยัชุดโครงการ 
“การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านงานหัตถกรรม      
ของจงัหวดัเชียงใหม่” และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
                    5.11.1 มีวตัถุประสงค์ของการจดังานคือ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้แต่งกายพื้นเมือง            
ทุกวนัศุกร์ สนับสนุนการใช้ของพื้นบ้าน โดยเฉพาะอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน ซ่ึงเป็น           
ภูมิปัญญาล้านนาและเพื่อให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบการในเร่ืองของแนวทางการคดัสรรสุดยอด       
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย   
                    5.11.2   ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ อาจารย ์เจา้หนา้ท่ี นกัศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่ กลุ่มผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาต่าง ๆ และคณะผูว้จิยั 
  5.11.3 วิธีการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ การจดันิทรรศการให้ความรู้ บรรยาย การสาธิต
การท างานหัตถกรรมสาขาต่าง ๆ และการจ าหน่ายสินคา้จากผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาต่าง ๆ 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ ตลอดจนการสัมมนาเร่ือง แนวทางการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์
ไทย 
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  5.11.4 ระยะเวลาด าเนินกิจกรรมคือวนัท่ี 16 ถึงวนัท่ี 18 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00 – 
16.00 น. ณ บริเวณจตุรคาร หนา้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
ในวนัท่ี 16 มิถุนายน 2554 เวลา13.00 – 16.00 น.มีการสัมมนาเร่ือง แนวทางการคดัสรรสุดยอด            
หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ณ ห้องลา้นนาศึกษา อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่ 
        5.11.5  ผลท่ีไดใ้นคร้ังน้ีคืออาจารย ์เจา้หนา้ท่ี นกัศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
ทราบถึงขั้นตอนการท างานหัตถกรรมสาขาต่าง ๆ อีกทั้งได้เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านงาน
หัตถกรรมของจงัหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งข้ึน และให้เด็กรุ่นหลงัรู้จกัอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินไว้สืบต่อไป ตลอดจนท าให้ผู ้เข้าร่วมงานตระหนักถึงความส าคัญของการแต่งกาย                      
ชุดพื้นเมือง และผูป้ระกอบท่ีเขา้ร่วมรับฟังการสัมมนา จากพฒันากรจงัหวดัเชียงใหม่ มีความรู้           
ความเขา้ใจในเร่ืองของแนวทางการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ไดเ้ป็นอย่างดี 
(บรรยากาศในการจดังานดงัภาพท่ี 3.12)                  
 
 
    
 
 
 
 

   ภาพท่ี 3.12  การจดันิทรรศการ “มิติสัมพนัธ์ศิลปวฒันธรรมเชิงช่าง” 
    โดยมีรองผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด 
    รวมไปถึงอธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ใหเ้กียรติ 
    เขา้ร่วมพิธี 
 
 
 
                    
  
 
   ภาพท่ี 3.13 สัมมนาแนวทางการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย  
    ณ หอ้งลา้นนาศึกษา อาคารเทพรัตนราชสุดา 

 



  
 

6. กำรประมวลผลกำรจัดกจิกรรมเพือ่น ำไปสู่ผลกำรวจิัยระยะต่อไป 

ช่ือกจิกรรม    วตัถุประสงค์  ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม หน่วยงำนที่รับผดิชอบ ผลที่ได้จำกกำรจัดกจิกรรมเพือ่น ำมำ
ประยุกต์ใช้เศรษฐกจิในงำนหัตถกรรม           
ไม้แกะสลกั 

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 ์

กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน 
และผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่ง 

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 

กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน 
และผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอยา่ง                       

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  

กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน 
และผูป้ระกอบการกลุ่มพ้ืนท่ี
เป้าหมาย 

โดยธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั 
(มหาชน) 

ไดน้ าเอาแนวคิดของขอ้ 2 กบัขอ้ 5-7   
ของดร.อภิชยั พนัธเสนมาประยกุตใ์ช ้

 

4.กำรจัดนิทรรศกำรมองภูมิปัญญำ
ล้ำนนำผ่ำนสำยธำรแห่งกำลเวลำ 

เพ่ือส่งเสริมประชาสมัพนัธ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นหตัถกรรม
เคร่ืองเงินให้เป็นท่ีรู้จกัและจดัให้มีการศึกษาวิชาชีพทางดา้น
ศิลปหตัถกรรมของทอ้งถ่ินลา้นนา  

ผูป้ระกอบการกลุ่มพ้ืนท่ี
เป้าหมาย 

โดยคณะผูวิ้จยัและมูลนิธิเพื่อน  
สล่าลา้นนา กรมพฒันาฝีมือ
แรงงาน เชียงใหม่ 

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

5.กำรสัมมนำ เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์            
มีกำรจัดกจิกรรมที่ 5.7- 5.8 

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

ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม ผูป้ระกอบการ                  
งานหตัถกรรมไมแ้กะสลกัและ
สาขาอ่ืน ๆ รวมทั้งนกัเรียน 
นกัศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน  

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) เพื่อให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบการ
เร่ืองแนวทางการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์
ไทยปี 2555 

ผูป้ระกอบการกลุ่มพ้ืนท่ี
เป้าหมายและผูป้ระกอบการ
สาขาอ่ืน ๆ  

โดยคณะผูวิ้จยั ชุดโครงการการ
ประยกุตพ์ระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญหา
ทอ้งถ่ินดา้นงานหตัถกรรมของ
จงัหวดัเชียงใหม่ 

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

 

ตารางท่ี 3.3 ตารางประมวลผลการจดักิจกรรมเพื่อน าไปสู่ผลการวจิยัระยะต่อไป 
 
  

 




