
 

 

 
บทที ่ 3 

วธีิด ำเนินงำนวจิยั 
 

 วิธีการด าเนินงานวิจยัของโครงการวิจยัเร่ือง การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  
เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นงานหัตกรรมสาขางานโลหะของจงัหวดัเชียงใหม่ มีวิธีการและ
ระเบียบวิธีวิจยั คือ 1) ระเบียบวิธีวิจยั 2) ประชากรท่ีศึกษา และกลุ่มตวัอยา่ง 3) แผนการด าเนินการ
วจิยั 4) เคร่ืองมือในการวจิยั 5) กิจกรรมในการวจิยั 6) การประมวลผล และการวเิคราะห์ขอ้มูล  
 

1. ระเบียบวธิีวจิัย 
 การด าเนินงานวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ร่วมกับการน าวิธีวิจัย       
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อมาปรับใช้ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง 
อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่  อีกทั้งยงัได้น้อมน าเอาพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมา
ประยุกตใ์ช้ส าหรับการด าเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของกลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มผูป้ระกอบการสาขางานโลหะใหส้ามารถพฒันาศกัยภาพของกลุ่มไดอ้ยา่งอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื 
 

2. ประชำกรทีศึ่กษำและกลุ่มตัวอย่ำง 
 การวจิยัในคร้ังน้ีมีกลุ่มประชากรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการ ธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน 
และผูผ้ลิตหตัถกรรมทอ้งถ่ินสาขางานโลหะในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง 
และอ าเภอสันทราย ของจงัหวดัเชียงใหม่ มีวธีิการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 ขั้ นตอนท่ี  1  ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง  โดยจะใช้วิ ธี สุ่มแบบแบ่งชั้ น  จากราย ช่ือกลุ่ม
ผู ้ประกอบการท่ีได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มตัวอย่างจากเครือข่ายผู ้ประกอบการ 
ผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์ 
 ขั้นตอนท่ี 2 ผูว้ิจยัไดก้  าหนดกลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบการ กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน 
และผูผ้ลิตหตัถกรรมงานโลหะท่ีตอ้งการเขา้ร่วมโครงการ โดยสุ่มแบบจงใจ (Purposive Sampling) 
มีจ  านวนทั้งหมด 9 กลุ่ม โดยมีรายช่ือกลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 
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รำยช่ือกลุ่มผู้ประกอบกำรหัตถกรรมงำนโลหะทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่ำงในงำนวจัิย 
ในพืน้ทีอ่ ำเภอเมือง อ ำเภอสันก ำแพง อ ำเภอหำงดง และอ ำเภอสันทรำย 

 

ช่ือกลุ่ม ทีอ่ยู่ ผลติภัณฑ์ 

กลุ่มฮ่วมเฮียนศิลป์ 
คุณดิเรก สิทธิกำร 

บา้นเลขท่ี 27  ถนนววัลาย ซอย 2ก      
ต าบลหายยา  อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

เคร่ืองเงินตกแต่งและ
กรอบรูปเงิน 

กลุ่มนำยสนิท พนัธวงค์คุณ
สนิท พนัธวงค์       

บา้นเลขท่ี  67/1  ซอย  1 ถนนววัลาย   
ต าบลหายยา  อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

งานแผน่โลหะตอก
ลายมงักร และหงส์ 

กลุ่มหัตถศิลป์ล้ำนนำ         
วดัศรีสุพรรณ                  
คุณมณฑกำนต์ ตันทรัตน์ 

บา้นเลขท่ี 9/4 ซอย 2 ถนนววัลาย        
ต  าบลหายยา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

การบุดุลทองแดงรูป
พระพิฆเนศ 

คุณดวงใจ  ปัญญำวงค์ บา้นเลขท่ี 21/1 ถนนววัลาย ต าบลหายยา 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

สลุง ขนั กรอบรูป 
ท่ีคัน่หนงัสือ  ป่ินและ 
จานรองแกว้ 

กลุ่มฮ่วมเฮียนศิลป์         
คุณหทัยรัตน์ ไชยรักษ์ 

บา้นเลขท่ี 27  หมู่ 1 ซอย 2(ก) ถนนววัลาย 
ต าบลหายยา  อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ของท่ีระลึก  ของใช้
และของตกแต่ง 

คุณสุพรรณ สิทธ์ิกำร บา้นเลขท่ี 27/1/2  ถนนววัลาย ต าบลหายยา 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

แผน่ภาพรูปเหมือน
กรอบรูป ของตกแต่ง 
และเคร่ืองประดบั 

กลุ่มฮ่วมเฮียนศิลป์         
คุณวฒันำ เรืองศรี 

บา้นเลขท่ี 47 ต าบลหายยา อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

ป้ายทะเบียนรถ 

คุณรัตติกำล พรมมี บา้นเลขท่ี 1 ซอย 6  ถนนววัลาย          
ต  าบลหายยา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

แผน่ภาพอลูมิเนียม 

คุณสุรัตน์  ทำน ำ บา้นเลขท่ี 76 หมู่ 13 ต าบลสันก าแพง  
อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 

กรอบรูป 12 ราศี 

 

 ตารางท่ี 3.1 รายช่ือกลุ่มผูป้ระกอบการหตัถกรรมงานโลหะท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 

3. แผนด ำเนินกำรวจิัย 
 โครงการวิจยั “การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ดา้นงานหตัถกรรมสาขางานโลหะของจงัหวดัเชียงใหม่” มีแผนการด าเนินการวจิยัในปี 2553 ดงัน้ี 
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กจิกรรมกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้ด ำเนินกำร 
1.คณะผูว้ิจ ัยประชุมวางแผนด าเนินการวิจัย 
ระยะท่ี 1  

มกราคม - ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั 

2.ศึกษาการท างานหตัถกรรมโลหะ และจดัเวที
การเรียนรู้คร้ังท่ี 1 เพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบัชุด
โครงการวิจัย  และคัด เ ลือกก ลุ่มตัวอย่า ง          
ในงานวจิยั อีกทั้งสอดแทรกความรู้เร่ืองปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 

กุมภาพนัธ์ 

- ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั 
 

3.ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และพื้นท่ีเฉพาะของ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหตัถกรรมโลหะ 

 

มีนาคม 
- ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั 

4.ศึกษาบริบทและศกัยภาพของกลุ่มเป้าหมาย
สรุปผลงานระยะท่ี 1 รวมถึงการอบรมเร่ือง
SMEs ไทยเขม้แขง็ดว้ย ICT 

 
 

มีนาคม - เมษายน 
- ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั 
- ผูป้ระกอบการ        
  ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

5. จดัประชุมวางแผนงานวิจยัร่วมระหว่างผูท่ี้
เก่ียวข้องในท้องถ่ินตามแผนระยะท่ี 2 และ    
การสัมมนาเร่ือง  กลยทุธ์ทางรอด SME 

 
 

เมษายน 
- ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั 
- ผูป้ระกอบการ        
 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

6.ศึกษาบริบทชุมชนโดยการติดต่อประสานงาน
กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในพื้นท่ี เพื่อท าการศึกษาเร่ือง
ของการน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง  
และการสัมมนาเ ร่ือง  ยุทธศาสตร์การค้า                  
การลงทุน และการตลาด 

 
 
 
 
 

พฤษภาคม - กรกฎาคม 

- ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั 
- ผูป้ระกอบการ        
 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

- นกัศึกษา 

7. น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้น
การด า เนินธุรกิจของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหา
ผลลพัธ์จากการน ามาใช้ และสร้างแนวทางใน
การประยกุตใ์ชก้บักลุ่มอ่ืน 

 
 

 

กรกฎาคม 

- ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั 
- ผูป้ระกอบการ        
 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

8. สรุปขั้นตอนการท างานหัตถกรรม พร้อม
สรุปงานวิจยัในระยะท่ี 2 และการสัมมนาเร่ือง
เปิดแผนท่ีเศรษฐกิจปี 54 จดัทพั SME กา้วไกล
สู่ภูมิภาคอาเซียน 

 

 
สิงหาคม - ตุลาคม 

- ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั 
- ผูป้ระกอบการ        
 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
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กจิกรรมกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้ด ำเนินกำร 
9. น าขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างส่ือท่ีเป็นชุดองคค์วามรู้
ด้านหัตถกรรมท้องถ่ินรูปแบบต่าง ๆ โดยจัด
นิทรรศการ มองภูมิปัญญาลา้นนาผ่านสายธาร
แห่งกาลเวลา  

 
 

กนัยายน - ตุลาคม 
- ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั 
- ผูป้ระกอบการ        
  ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

10. จดัอบรมและประชุมปฏิบติัการ ให้ความรู้
แก่กลุ่มเป้าหมายเร่ือง โครงการสัมมนาและการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
ระดับประเทศ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็ง  2555  และ เศรษฐกิจล้านนา เ ชิ ง
สร้างสรรค ์

 
 
 

 
ตุลาคม 

- ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั 
- ผูป้ระกอบการ        
  ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

11.จดัเวทีการเรียนรู้คร้ังท่ี 2 การสร้างตราสินคา้
และการออกแบบบรรจุภณัฑ์ เพื่อสร้างความรู้
ความเขา้ใจในเร่ืองของการสร้างตราสินคา้และ
บรรจุภณัฑแ์ก่ผูป้ระกอบการ 

 
 

ตุลาคม - พฤศจิกายน 
- ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั 
- ผูป้ระกอบการ        
 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

12.จดัการสัมมนา ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
เร่ือง การเตรียมความพร้อมในการส่งออกสู่
ตลาดสหรัฐอเมริกา 

 

พฤศจิกายน - ธนัวาคม 
- ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั 
- ผูป้ระกอบการ        
 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

13.จดันิทรรศการมิติสัมพนัธ์ศิลปวฒันธรรม
เชิงช่าง เพื่อเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือ
ผูป้ระกอบการทางด้านการจัดจ าหน่ายสินค้า 
ตลอดจน เพื่ อวิ เ คราะ ห์ประ เ มินผล  ส รุป
ผลการวจิยัระยะท่ี 3 

 
 

ธนัวาคม 

- ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั 
- ผูป้ระกอบการ        
  ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

14.ประชาสัมพนัธ์และการจดันิทรรศการเพื่อ
เผยแพร่ผลงานวิจยั “การประยุกต์พระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ดา้นงานหัตถกรรมสาขางานโลหะของจงัหวดั
เชียงใหม่” 

 

ธนัวาคม 
 

- ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยั 

 

  ตารางท่ี 3.2 แผนการด าเนินการวจิยัในปี 2553 ของหตัถกรรมงานโลหะ 
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4. เคร่ืองมอืในกำรวจิัย 

 ขอ้มูลและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 
4.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นการสืบคน้ขอ้มูลกลุ่มงานหัตถกรรมงานโลหะดว้ยการจดบนัทึก 

การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เจาะลึก การถ่ายภาพ การถ่ายวีดิทศัน์ อาศยัการวิจยัแบบมีส่วนร่วม  
(Participatory research) เพื่อจดัเก็บขอ้มูล 

4.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีท าการศึกษาเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดา้นงานหตัถกรรม
งานโลหะของจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อศึกษารูปแบบ ขั้นตอนการท างาน ขอ้มูลเก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์  
เคร่ืองมือ และวธีิการถ่ายทอดภูมิปัญญาดา้นงานโลหะ เป็นขอ้มูลจากการรวบรวมขององคก์รต่าง ๆ 
และภาครัฐบาล โดยน าความรู้ท่ีไดไ้ปใช้ให้เป็นประโยชน์จากการบูรณาการในการเรียนการสอน 
เพื่อการพฒันาให้เกิดรูปแบบงานหัตถกรรมใหม่ ๆ และน าไปเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ในส่ือต่าง ๆ 
ท าใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ใหม่ดว้ยการศึกษา วิจยั แบบมีส่วนร่วมจากส่วนราชการ และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่ 

 (1) สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ ท่ีอยู่ อาคารราชภฏัเฉลิม
พระเกียรติ ชั้น 14 เลขท่ี 202 ถนนโชตนา ต าบลชา้งเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศพัท ์และ
โทรสาร : 053-88-5950 

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

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

 (3) 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 

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

        (5) เทศบาลต าบลสันก าแพง ท่ีอยู่ ต.สันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
50130 โทรศพัท ์: 053-331904 E-Mail : 5501310@thailocaladmin.go.th  
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4.3 ชนิดของเคร่ืองมือในการวจิยั 
 (1) แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต (Interview schedule) 
  ได้แก่ แบบสอบถามจ านวน 20 ชุด ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล     

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

  (1.1) ข้อมูลลักษณะพื้นฐานเก่ียวกับประวติัความเป็นมาของผูป้ระกอบการ      
ดา้นสังคม ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาชาวบา้นเก่ียวกบังานโลหะ 

  (1.2) ข้อมูลด้านรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ขั้ นตอนการท างาน ว ัสดุอุปกรณ์  
เคร่ืองมือ และวธีิการถ่ายทอดภูมิปัญญาหตัถกรรมงานโลหะของทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

  (1.3) ขอ้มูลดา้นความตอ้งการ ปัญหาอุปสรรคของกลุ่มตวัอยา่ง 
            แบบสอบถามไดแ้บ่งขอ้มูลเป็น 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    

ดา้นประวติัความเป็นมา ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม 
   3) จดัประชุมกลุ่มยอ่ยเป็นการติดตามผล ประเมินผล 
   4) จดัประชุมปฏิบติัการ ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม และเผยแพร่

องคค์วามรู้แก่ประชาชนผูส้นใจ 
   5) จดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการ เพื่อวเิคราะห์ ประเมินผล และสรุปผลการวจิยั 
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   6) ประชาสัมพนัธ์องค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจยัในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่   
การประชุมเพื่อเผยแพร่องคค์วามรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย การเผยแพร่ในเวบ็ไซต ์หนงัสือ วดิีทศัน์ ฯลฯ 
 

5. กจิกรรมกำรวจิัย 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินกิจกรรมตามท่ีไดก้ าหนดไวเ้ป็นขั้นตอน ดงัน้ี 
 5.1 กำรจัดเวทกีำรเรียนรู้คร้ังที ่1 สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการวิจยั และการให้ความรู้
แก่ผูป้ระกอบการงานโลหะในจงัหวดัเชียงใหม่ ในเร่ืองการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ตามวตัถุประสงค์ของงานวิจยัท่ีไดต้ั้งไวคื้อ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในการด าเนินโครงการวิจัยระหว่างผู ้วิจ ัย ผู ้น าท้องถ่ิน นักศึกษา และคัดเลือก
ผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการเขา้ร่วมโครงการ  
 5.1.1  วิธีด าเนินกิจกรรม คือ จดัการประชุม บรรยาย เพื่อช้ีแจงเก่ียวกบัโครงการวิจยั 
การจัดกิจกรรมกลุ่ม เพื่อคัดเลือกกลุ่มผู ้ประกอบการท่ีมีความประสงค์ เข้า ร่วมโครงการ                  
ส าหรับผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ี ได้แก่ กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน และผูป้ระกอบการ
หตัถกรรมงานโลหะในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่
ตามระยะเวลาด าเนินการคือ วนัท่ี 24 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม                    
ภาคท่ี 1 ถนนทุ่งโฮเตล็ จงัหวดัเชียงใหม่ ภาพบรรยากาศภายในงาน ดงัภาพท่ี 3.1 
  

 
 
  ภาพท่ี 3.1 ภาพบรรยากาศการจดัเวทีการเรียนรู้คร้ังท่ี 1 ซ่ึงมีผูว้จิยัเขา้ร่วมในคร้ังน้ีดว้ย 

                    ณ หอ้งประชุมศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัชียงใหม่  
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  5.1.2  ผลท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วมการสัมมนา คือ กลุ่มผูป้ระกอบการงานโลหะ และผูช่้วย
นกัวจิยั มีความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการวิจยั และไดรั้บทราบวิธีการด าเนินงานวิจยั สามารถตดัสินใจ
เขา้ร่วมกิจกรรมการวิจยัในขั้นตอนต่อไป ซ่ึงมีความตอ้งการเขา้ร่วมโครงการวิจยัจ  านวนทั้งส้ิน      
10 กลุ่มตวัอย่าง อีกทั้งมีการให้ความรู้เก่ียวกบัการนอ้มน าพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน ามา
ประยุกต์ใชด้ าเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม อีกทั้งการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางหน่ึงท่ีช่วยให้ผูป้ระกอบการงานหตักรรมงานโลหะสามารถด ารงธุรกิจของตนไดอ้ยา่ง
รอบคอบ มีเหตุผล และย ัง่ยืน ตลอดจนยงัเป็นการสร้างรายไดใ้ห้แก่ตนเอง และสร้างงานให้แก่คน
ในทอ้งถ่ินอีก 
 

 5.2 กำรอบรม เร่ือง SMEs “ไทยเขม้แขง็ดว้ยระบบ ICT” ไดรั้บความร่วมมือจากส านกังาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) SIPA สาขาเชียงใหม่ เพื่อจดักิจกรรมให้
ความรู้เก่ียวกบัระบบ ICT โดยมีวตัถุประสงค์ของการด าเนินกิจกรรมคือ ให้ความรู้เก่ียวกบัระบบ 
ICT ส าหรับผูป้ระกอบการงานหตัถกรรมงานโลหะท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยั และความส าคญั
ในการใช ้ICT เพื่อพฒันาธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน และแนะน าบริการศูนยส่์งเสริม การใชร้ะบบ 
ICT for SMEs ในจงัหวดัเชียงใหม่ ตลอดจนการน าระบบ ICT มาใชป้รับปรุงเพื่อใชใ้นการวางแผน 
การบริหารจดัการ สินคา้คงคลงั และการท าตลาด Online ผา่นส่ือ internet เพื่อช่วยเพิ่มยอดขาย 
  5.2.1 วธีิการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ การบรรยายและใหค้วามรู้ โดยวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นระบบ ICT ในการซกั – ถาม และการตอบขอ้สงสัยในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั ICT และ E-Commerce 
ฯลฯ  ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผูป้ระกอบการงานโลหะท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยั ส าหรับ
ระยะเวลา  ในการด าเนินกิจกรรม จดัข้ึนในวนัท่ี 11 สิงหาคม 2553 ณ ห้องเชียงดาว โรงแรมเซ็นทา
ราดวงตะวนั เชียงใหม่  
                    5.2.2 ผูป้ระกอบการงานโลหะท่ีเข้าร่วมในกิจกรรมคร้ังน้ี ได้รับความรู้ท่ีส าคัญ                 
คือผูป้ระกอบการเล็งเห็นความส าคญัในการใช้ระบบ ICT เพื่อน ามาพฒันาธุรกิจ และศกัยภาพดา้น
เทคโนโลยีของกลุ่มตนเอง อีกทั้งผูป้ระกอบการทราบถึงการด าเนินงานของศูนยส่์งเสริมการใช้
ระบบ ICT for SMEs ในจงัหวดัเชียงใหม่ และยงัน าระบบ ICT มาใชป้รับปรุงเพื่อวางแผนการ
บริหารจดัการสินคา้คงคลงัและการท าตลาด Online ผา่นส่ือ internet เพื่อช่วยเพิ่มยอดขายของกลุ่ม
ตนเองได ้ ตลอดจนภาคบ่ายของการสัมมนา ยงัไดมี้การจดัสัมมนายอ่ยแยกตามกลุ่มธุรกิจหลกัใน                                
ภาคเหนือ อาทิ ระบบ ICT กบัธุรกิจคา้ปลีก ระบบ Point of Sale โดย SBSoft ร้านขายยาฟาร์มาเวย ์
it[[ICT กบัธุรกิจ Health Care & SPA ระบบบริหารจดัการธุรกิจ SPA โดย Tap Technology และ 
Oasis Spa และ it[[ ICT ช่วยดา้นการเงิน   การบญัชี และ Business Intelligence ระบบบริหารจดัการ
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ดา้นการเงิน ซ่ึงผูป้ระกอบการท่ีเขา้รับฟังสัมมนา สามารถน าความรู้ไปต่อยอดธุรกิจของตนเองได ้
และยงัสามารถสมคัรเป็นสมาชิกของศูนยส่์งเสริมการใช ้ICT ส าหรับวสิาหกิจ โดย SIPA ไดอี้กดว้ย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 3.2 ภาพบรรยากาศการจดัเวทีการเรียนรู้คร้ังท่ี 2 SMEs ไทยเขม้แขง็ดว้ย ICT 
                                     ณ หอ้งเชียงดาว โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวนั เชียงใหม่ 
 

 
  
 ภาพท่ี 3.3 ภาพบรรยากาศภายนอกหอ้งสัมมนาของการจดัเวทีการเรียนรู้คร้ังท่ี 2 
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 5.3 กำรสัมมนำ เร่ือง กลยุทธ์ทางรอด SMEs ซ่ึงได้รับความร่วมมือ จากกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมในการด าเนินงานจดัสัมมนาข้ึน ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ของการ
ด าเนินกิจกรรมคือ เพื่อให้ความรู้เก่ียวกับกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสามารถน ามาใช้งานส าหรับ
วิสาหกิจชุมชน ผูป้ระกอบการ หรือกลุ่มธุรกิจชุมชนงานหัตถกรรมงานโลหะ ในอ าเภอเมือง                 
อ  าเภอสันก าแพง และอ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ และน าตัวอย่างของกลุ่มผูป้ระกอบการ                       
ท่ีใช้กลยุทธ์การตลาดแล้วประสบผลส าเร็จมาเสนอแนะวิธีการต่าง ๆ ตลอดจนสอบถามความ
ตอ้งการและปัญหาต่าง ๆ ของกลุ่มหตัถกรรมชุมชนดา้นกลยทุธ์การตลาดของแต่ละกลุ่ม 
  5.3.1 วิธีการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ การจดัประชุมให้ความรู้ บรรยาย ซักถาม-ตอบ 
และการประชุมกลุ่มย่อย โดยผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ ธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผูป้ระกอบการ
งานโลหะในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ระยะเวลา
การด า เ นินกิจกรรมคร้ัง น้ี คือ ในวันท่ี  20 สิงหาคม 2553 ณ ห้องอิมพี เ รียลแกรนด์ฮอล                               
โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จงัหวดัเชียงใหม่ (ภาพบรรยากาศวนังาน ดงัภาพท่ี 3.4)  
   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 3.4 วทิยากรไดใ้หค้วามรู้ในการสัมมนา “กลยทุธ์ทางรอด SMEs” 
                                ไดรั้บความร่วมมือจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

                    5.3.2 ผูป้ระกอบการงานโลหะ รวมถึงผูป้ระกอบการกลุ่มธุรกิจอ่ืน ๆ ไดรั้บความรู้            
ในการเขา้ร่วมกิจกรรมคร้ังน้ีคือ ในการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด ตอ้งประกอบไปดว้ย วิสัยทศัน์ 
โอกาสทางธุรกิจ ความเก่งเฉพาะดา้น การสร้างเครือข่ายผูป้ระกอบการ การเรียนรู้จากผูท่ี้ประสบ
ความส าเร็จ  การวางกลยุทธ์  และการเรียนรู้ชั่วชีวิต ส าหรับท่ีส าคญัคือใช้ส่ือทางสังคม (Social 
Media) ให้ไดป้ระโยชน์มากท่ีสุด ตลอดจนการเปิดคลินิกให้ค  าปรึกษาดา้นต่าง ๆ จากศูนยส่์งเสริม
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อุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จังหวดัเชียงใหม่ ยกตัวอย่างเช่น ให้ค  าปรึกษาด้านการตลาด การบัญชี            
การจดัการสินค้าคงคลัง  การออกแบบผลิตภณัฑ์ การออกแบบบรรจุภณัฑ์ การผลิต เป็นต้น         
โดยผู ้เ ช่ียวชาญ และนักวิชาการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม่                
การท่ีผูป้ระกอบการงานโลหะไดรั้บความรู้ทั้งสองส่วนสามารถส่งเสริมศกัยภาพด้านการจดัการ
ธุรกิจของผูป้ระกอบการไดเ้ป็นอย่างดี และส่งผลให้ธุรกิจของแต่ละกลุ่มเขม้แข็ง สามารถพฒันา
กลุ่มผู ้ประกอบการให้ด าเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและย ัง่ยืนอีกด้วย (ภาพบรรยากาศวนังาน                      
ดงัภาพ  ท่ี 3.5) 
 

   
 

 ภาพท่ี 3.5 ภาพบรรยากาศการสัมมนาในภาคบ่าย เป็นการสัมภาษณ์ 
                                     กลุ่มผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ 
   

 5.4 กำรสัมมนำ เร่ือง ยุทธศาสตร์การคา้ การลงทุน และการตลาด ซ่ึงในการจดังานคร้ังน้ี   
มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เก่ียวกับการสร้างแบรนด์ การวางแผนภาษีกับการด าเนินธุรกิจ                   
ของผูป้ระกอบการ และการน า “ฮวงจุย้”มาประยกุตใ์ชใ้นการประกอบธุรกิจ 
  5.4.1 วิธีการด าเนินกิจกรรมคร้ังน้ี ไดแ้ก่ การให้ความรู้ บรรยาย ซกัถาม และประชุม      
กลุ่มย่อย ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน และผูป้ระกอบการหตัถกรรม
งานโลหะในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่                           
และมีระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมคร้ังน้ี คือ ในวนัท่ี 9 กนัยายน 2553 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม                  
โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวนั จงัหวดัเชียงใหม่ (บรรยากาศภายในงานดงัภาพท่ี 3.6 และ 3.7) 
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 ภาพท่ี 3.6 ภาพบรรยากาศการบรรยายเร่ืองการวางแผนภาษีกบัธุรกิจ 
                                      ของวทิยากรผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวางแผนภาษี 
 

 
 
 ภาพท่ี 3.7 ภาพบรรยากาศการบรรยายเร่ืองการวางแผนภาษีกบัธุรกิจ 

                           ของวทิยากรผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวางแผนภาษีจากธนาคารเกียตรินาคิน 
  โดยมีผูป้ระกอบการ กลุ่มธุรกิจชุมชน วสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 
   รวมถึงกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีเป็นตวัอยา่งในงานวจิยัเขา้ร่วมงานดว้ย 
 

  5.4.6 ผลท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ีคือ ผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
รวมถึงประชาชนผูส้นใจทัว่ไปได้รับความรู้เก่ียวกับกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ 3 ประเด็น ได้แก่         
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1) การวางแผนภาษี (Tax Planning) กบัการด าเนินการธุรกิจ ในปัจจุบนัการศึกษาเร่ืองภาษีและ                     
การวางแผนการจ่ายภาษีของกลุ่มผูป้ระกอบการ ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการประกอบธุรกิจ เน่ืองจาก
เป็นการลดตน้ทุน และการเพิ่มกระแสเงินสด (Cash Flow) ให้แก่กิจการได ้ 2) การสร้างแบรนด์      
เป็นส่ิงท่ีนกัการตลาด หรือนกัธุรกิจกล่าวถึงเป็นอยา่งมาก อีกทั้งผูบ้ริโภคก็ให้ความส าคญักบัเร่ืองน้ี
อย่างมาก การสร้างแบรนด์เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัขององค์กร                
ท่ีเรียกวา่ Competitive Advantage ซ่ึงการสร้างแบรนด์ให้ประสบความส าเร็จไดน้ั้น จะตอ้งศึกษาถึง         
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นส าคญั และในการสร้างแบรนด์นอกจากจะเป็นการสร้างภาพลกัษณ์  
ท่ีดี สร้างพื้นท่ีในใจของผูบ้ริโภคแล้ว สินค้าจะตอ้งสอบสนองความต้องการ และมีคุณภาพท่ีดี       
อีกด้วย ซ่ึงเป็นการตอกย  ้าความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้นั่นเอง โดยปัจจยัท่ีกล่าวไปนั้น           
เป็นแนวทางการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคได้อย่างแท้จริง                
3) ฮวงจุย้ คือ การศึกษาสภาพแวดลอ้ม ไม่วา่จะเป็นธุรกิจ กิจการ การด าเนินการ การวางแผน หรือ
สถานท่ีตั้ ง ซ่ึงถ้าสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม การด าเนินธุรกิจคงไม่ประสบผลส าเร็จ ฮวงจุ้ย                
เป็นการน าพลังธรรมชาติท่ีมีอยู่มาใช้ในการด าเนินธุรกิจประสบความส าเร็จสูงสุด ฮวงจุ้ย                
จึงเป็นความเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ และอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เป็นตน้ 

                         5.5 กำรอบรม เร่ือง เปิดแผนท่ีเศรษฐกิจปี 54 จดัทพั SME กา้วไกลสู่ ACE จดัโดยธนาคาร
ทหารไทย จ ากดั มหาชน มีวตัถุประสงคคื์อ เพื่อสร้างความเขา้ใจแก่ผูป้ระกอบการ เร่ือง เขตการคา้
เสรีอาเซียน กรอบการด าเนินงาน ความส าคญั และผลกระทบต่อผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม     
ขนาดยอ่มของจงัหวดัเชียงใหม่ และการวิเคราะห์ คาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 54 ตลอดจนประเมิน
โอกาสทางการคา้ใหม่ของอุตสาหกรรมขนาดยอ่มของไทยในภูมิภาคอาเซียน 
  5.5.1 วิธีการด าเนินกิจกรรมในคร้ังน้ีคือ การบรรยาย และการซัก-ถามขอ้สงสัย               
ส าหรับผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมคร้ังน้ี จะเป็นผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมโลหะ และผูป้ระกอบการ            
สาขาอ่ืน ๆ ท่ีสนใจ รวมไปถึงประชาชนทัว่ไป มีระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม คือในวนัท่ี                 
19 พฤศจิกายน 2553 เวลา 12.30 – 17.00 น. ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน จงัหวดัเชียงใหม่  
                    5.5.2 ผลลพัธ์ท่ีได ้ คือ ผูป้ระกอบการงานโลหะมีความเขา้ใจเก่ียวกบัเขตการคา้เสรี
อาเซียน กรอบการด าเนินงาน ความส าคญั และผลกระทบต่อผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม
ของจงัหวดัเชียงใหม่ รวมไปถึงทราบสถานการณ์เศรษฐกิจไทยปี 54 ท าให้ทราบโอกาสทางการค้า
ใหม่ของอุตสาหกรรมขนาดย่อมของไทย ว่าจะสามารถไปเจริญเติบโต และท าการค้า                               
ในภูมิภาคอาเซียนไดใ้นอนาคต (บรรยากาศในวนังานดงัภาพท่ี 3.8) 
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  ภาพท่ี 3.8 ภาพบรรยากาศการสัมมนา เร่ือง เปิดแผนท่ีเศรษฐกิจปี 54 จดัทพั SME 
                                       กา้วไกลสู่ ACE จดัโดย ธนาคารทหารไทย จ ากดั มหาชน 

  

               5.6 กำรจัดนิทรรศกำร “มองภูมิปัญญาลา้นนาผา่นสายธารแห่งกาลเวลา” โดยคณะผูว้ิจยั        
ชุดโครงการ “การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นงาน
หัตถกรรมของจังหวัดเ ชียงใหม่”  และมูลนิธิ เพื่อนสล่าล้านนา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน                    
จงัหวดัเชียงใหม่ ส านักประชาสัมพนัธ์จงัหวดัเชียงใหม่ และส านักวฒันธรรมจงัหวดัเชียงใหม่                     
มีวตัถุประสงค์ของการด าเนินกิจกรรม ก็เพื่อประชาสัมพนัธ์โครงการวิจยั และประชาสัมพนัธ์        
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นงานโลหะของจงัหวดัเชียงใหม่ ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั และเพื่อให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่า 
และความส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินตน  
  5.6.1 วิธีการด าเนินกิจกรรมคือ การจดันิทรรศการประชาสัมพนัธ์ การสาธิต และ            
การอบรม โดยผู ้ท่ี เข้าร่วมงานได้แก่ ผู ้ประกอบการงานหัตถกรรมโลหะท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง               
ในการวิจยั และนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย ์ประชาชนผูส้นใจทัว่ไป ระยะเวลาในการด าเนิน
กิจกรรม ตั้งแต่วนัท่ี 9 ธันวาคม 2553 – 9 มกราคม 2554 ณ หอศิลปวฒันธรรมเมืองเชียงใหม่ 
(ดา้นหลงัอนุสาวรียส์ามกษตัริย)์ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
  5.6.2   ผลท่ีได ้คือ นกัเรียน นกัศึกษา และประชาชนทัว่ไป ทราบถึงขั้นตอนการท างาน
ของหัตถกรรมสาขาโลหะ อีกทั้ งได้เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านงานหัตถกรรมโลหะของ              
จงัหวดัเชียงใหม่ ให้นกัท่องเท่ียวไดรู้้จกังานหัตถกรรมทอ้งถ่ินมากข้ึน รวมถึงเห็นความส าคญัของ
งานหัตถกรรมทอ้งถ่ินและร่วมสืบสานงานหัตถกรรมโลหะให้คงอยู่สืบไปรุ่นลูกและรุ่นหลาน            
(บรรยากาศภายในงาน ดงัภาพท่ี 3.9) 
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  ภาพท่ี 3.9 บรรยากาศการจดันิทรรศการ 
         มองภมิูปัญญาลา้นนาผา่นสายธารแห่งกาลเวลา 

 

5.7  กำรสัมมนำ เร่ือง “โครงการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบติัการเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 
ระดบัประเทศภายใตแ้ผนปฏิบติัการไทยเขม้แข็ง 2555” โดย กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย ์มีวตัถุประสงค์ของการด าเนินกิจกรรมในคร้ังน้ีคือ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
สมาชิกหอการคา้จงัหวดั สภาอุตสาหกรรมจงัหวดั นักประดิษฐ์คิดคน้สร้างสรรค์ ผูป้ระกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ผูผ้ลิต นกัเรียน นักศึกษาและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง       
ทัว่ภูมิภาคของประเทศ มีความรู้ความเข้าใจ และใช้ประโยชน์โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค ์               
ของประเทศ ในการเพิ่มมูลค่าและสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศอย่างย ัง่ยืน รวมทั้งมีส่วนร่วมและ
ร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐ ในการสนบัสนุนส่งเสริมและขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของไทยอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  5.7.1 วธีิการด าเนินกิจกรรมคือ ในการจดักิจกรรมในคร้ังน้ีจะมีการจดัอยู ่2 วนัดว้ยกนั 
ซ่ึงในวนัท่ี 21 มีนาคม 2554 ก็จะมีการบรรยายจากวทิยากรทั้งหมด 4 ท่านคือ  
        1) ดร. วชัรมงคล เบญจธนะฉตัร์ ประธานกรรมการ บริษทั บาธรูมดีไซน์ จ ากดั 

 2)  คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง รองประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัเชียงใหม่                     
และประธานกรรมการ บริษทั อิฐภราดร จ ากดั 

 3) คุณชยธวชั อติแพทย ์นายกสมาคมส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาแห่งประเทศ
ไทย 
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 4) พลเรือเอกฐนิธ กิตติอ าพน (อดีต) ผูอ้  านวยการส านกังานบริหาร และพฒันา
องคค์วามรู้        

                    ส าหรับกิจกรรมในวนัท่ี 22 มีนาคม 2554 มีวิธีด าเนินกิจกรรม คือ การประชุม           
เชิงปฏิบัติการ โดยจะแบ่งกลุ่มของผู ้ประกอบการออกเป็นแต่ละจังหวดั โดยหัวข้อท่ีใช้ใน            
การประชุมเชิงปฏิบติัการมีอยู่ด้วยกัน 3 หัวข้อ คือ หัวข้อท่ี 1 การน าเสนอสินคา้หรือบริการ 
สร้างสรรคข์องกลุ่มจงัหวดัท่ีเขา้ข่ายเศรษฐกิจสร้างสรรค ์  หวัขอ้ท่ี 2 วิเคราะห์การตลาด ศกัยภาพ
ของผู ้ผลิต โอกาสทางธุรกิจของสินค้าหรือบริการสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวดัท่ีได้น าเสนอ                   
และหวัขอ้ท่ี 3 การน าเสนอการสนบัสนุนจากภาครัฐเพี่อใหสิ้นคา้หรือบริการนั้นสามารถพฒันาไปสู่
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์  ซ่ึงในช่วงทา้ยของการประชุมเชิงปฏิบติัการก็จะมีการสรุปผลการประชุม
เชิงปฏิบติัการโดยผูแ้ทนจากแต่ละกลุ่ม ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมในคร้ังน้ีก็ คือวนัท่ี 21–22 
มีนาคม 2554 เวลา 09.00–16.00 น. ณ โรงแรมดิเอม็เพลส อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
          5.7.2 ผลท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ีคือ ผู ้ท่ี เข้าร่วมงานมีความรู้       
ความเขา้ใจเก่ียวกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค์มากข้ึน ตลอดจนสามารถน าความรู้ท่ีได้มาวิเคราะห์         
หาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ท่ีทางผู ้ประกอบการต้องการให้เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์                         
ท่ีโดดเด่นของธุรกิจแต่ละคนได ้(บรรยากาศของการจดังาน ดงัภาพท่ี 3.10) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 3.10 ภาพบรรยากาศการสัมมนา เร่ือง “โครงการสัมมนาและ 
                                        ประชุมเชิงปฏิบติัการเศรษฐกิจสร้างสรรค ์  
                                        ระดบัประเทศภายใตแ้ผนปฏิบติัการไทยเขม้แขง็ 2555”                    

                        โดย กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์
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 5.8 กำรสัมมนำ  เร่ือง “เศรษฐกิจลา้นนาเชิงสร้างสรรค์” จดัโดยวิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดงานคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์คือ ให้ความรู้แก่กลุ่ม
ผูป้ระกอบการเร่ือง แนวทางการสร้างแบรนด์และการตลาด การแปลงความคิดสร้างสรรค์สู่ตลาด 
และแนวทางในการด าเนินงานเศรษฐกิจล้านนาเชิงสร้างสรรค์ และคัดเลือกผู ้ประกอบการ                    
ท่ีมีศกัยภาพเขา้เป็นตวัแทนของผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ิน ในการเขา้รับการพฒันาและส่งเสริมผลิตภณัฑ ์     
จากส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) 
  5.8.1 วิธีการด า เนินกิจกรรมในคร้ัง น้ี  จะมี รูปแบบของการจัดกิจกรรมแบบ             
การบรรยาย และการทดลองปฏิบติัจริง กลุ่มท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ี จะเป็นผูป้ระกอบการงาน
หตัถกรรมโลหะ ส าหรับระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมคือ ระหว่างวนัท่ี 22 – 24 มีนาคม 2554
สถานท่ีท่ีใช้ในการจัด กิจกรรมคร้ัง น้ีคือ ห้องประชุมวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ การเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (บรรยากาศการจดังาน ดงัภาพท่ี 3.11) 
   

 
 
  ภาพท่ี 3.11 ภาพบรรยากาศการสัมมนา เร่ือง “เศรษฐกิจลา้นนาเชิงสร้างสรรค”์  
                                        จดัโดยวทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
 

  5.8.2 ผู้ประกอบการท่ีเข้า ร่วมในกิจกรรมคร้ังน้ี มีความรู้ความเข้าใจในด้าน           
แนวทางการสร้างแบรนด์และการตลาด ด้านผู ้ประกอบการเร่ือง แนวทางการสร้างแบรนด์                 
และการตลาด รวมถึงทราบแนวทางในการด าเนินงานเศรษฐกิจล้านนาเชิงสร้างสรรค์ และเขา้รับ        
การคดัเลือกผูป้ระกอบการท่ีมีศกัยภาพเขา้เป็นตวัแทนของผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินในการเขา้รับการพฒันา
และส่งเสริมผลิตภณัฑจ์ากส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) 



64 
 

 

 5.9 กำรจัดเวทกีำรเรียนรู้คร้ังที ่2 เร่ือง  “การสร้างตราสินคา้และการออกแบบบรรจุภณัฑ์” 
โดยคณะผูว้ิจยั  ชุดโครงการ “การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินดา้นงานหตัถกรรมของจงัหวดัเชียงใหม่” ซ่ึงวตัถุประสงค์ของการจดังานคือ เพื่อให้ความรู้            
ในดา้นการสร้างตราสินคา้และการออกแบบบรรจุภณัฑ์ และเพื่อรับทราบปัญหา และแนวทางแกไ้ข
ดา้นการสร้างตราสินคา้และออกแบบบรรจุภณัฑ์  
  5.9.1 วิธีการด าเนินกิจกรรมคร้ังน้ี ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบติัการ การสาธิต และ                       
การบรรยาย โดยผู ้ท่ี เข้าร่วมในกิจกรรมคร้ังน้ี จะมีผู ้ประกอบการงานหัตถกรรมโลหะ และ
ผูป้ระกอบการสาขาอ่ืน ๆ ท่ีสนใจ ส าหรับระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมคือ จดัข้ึนในวนัท่ี          
20 พฤษภาคม 2554 ณ หอ้งประชุมศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่  
  5.9.2 ผลท่ีได้จากการจดักิจกรรมในคร้ังน้ีคือ ผูป้ระกอบการมีความรู้ความเข้าใจ            
เร่ือง แนวทางการออกแบบตราสินค้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซ่ึงภายในงานจะมีการ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลเร่ือง แนวทางการขอรับทุนสนับสนุนการท าบรรจุภณัฑ์ จากกรมส่งเสริม                       
อุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ และแนวทางของการเขา้ร่วมการประกวด “รางวลัไทย
สร้างสรรค์ประจ าปี 2554” ซ่ึงการประชาสัมพนัธ์ข่าวดงักล่าว สามารถช่วยส่งเสริมให้ผูป้ระกอบ  
มีแนวทางท่ีจะประดิษฐ์และคิดค้นการออกแบบตราสินค้าและการออกแบบบรรจุภณัฑ์ให้เป็น        
ท่ียอมรับของสังคมและเป็นท่ีจดจ าแก่ผูบ้ริโภคมากข้ึน (บรรยากาศในการจดังาน ดงัภาพท่ี 3.12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  ภาพท่ี 3.12 ภาพบรรยากาศการของการใหค้วามรู้และการฝึกปฏิบติัการ 
                ทางการออกแบบตราสินคา้และการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 
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                5.10 กำรสัมมนำ เร่ือง “การเตรียมความพร้อมในการส่งออกสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา”             
โดยกรมส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม่ และบริษทั Global source marketing                 
มีวตัถุประสงคใ์นการจดังานในคร้ังน้ี เพื่อให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบการและแลกเปล่ียนประสบการณ์        
ในเร่ืองของการส่งออกสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา 
            5.10.1 วิธีการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ การประชุม การบรรยาย และการเปิดโอกาส       
ให้ ผูป้ระกอบการซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ เก่ียวกับเร่ืองการส่งออกสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมี
ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาในคร้ังน้ีคือ กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาโลหะ
และกลุ่มหัตถกรรมสาขาต่าง ๆ ในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชียงใหม่ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม จดัข้ึนในวนัท่ี 31พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2554   
ณ ชั้น 2 ศูนยส่์งเสริมการส่งออกภาคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม่  
 5.10.2. ผลท่ีไดจ้ากการร่วมสัมมนาในคร้ังน้ีคือ ผูป้ระกอบการไดรั้บความรู้ในเร่ือง   
การส่งออกและได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการเร่ืองการส่งออกสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา                     
และไดข้อ้คิดจากหวัขอ้ out of the box วา่การท่ีเราอยูใ่นกล่องความคิดท่ีแคบ ๆ โดยไม่ออกมาพบ
เจอโลกใหม่ ๆ จะท าให้ความคิดเราหยุดอยูแ่ค่ตรงนั้น แต่ถา้หากเราออกมาจากกล่อง จะไดไ้ปพบ
เจออะไรใหม่ ๆ ท่ีแปลกและสร้างสรรคม์ากยิง่ข้ึน 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 3.13  ภาพบรรยากาศการของการสัมมนา  
                            เร่ือง “การเตรียมความพร้อมในการส่งออกสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา”   
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 5.11  กำรจัดนิทรรศกำร “มิติสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมเชิงช่ำง”โดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ และคณะผูว้ิจยั ชุดโครงการ “การประยุกตพ์ระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านงานหัตถกรรมของจังหวัดเชียงใหม่”                
มีวตัถุประสงค์ในการจัดงานคร้ังน้ีเพื่อเป็นการรณรงค์และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน                      
โดยการรณรงค์แต่งกายพื้นเ มืองทุกวันศุก ร์  และสนับสนุนการใช้ของพื้ นบ้าน ซ่ึ ง เป็น                          
ภูมิปัญญาลา้นนา 
                    5.11.1 วิธีการด าเนินกิจกรรมจะมีอยู่ด้วยกัน 2 ส่วนคือ กิจกรรมส่วนแรกจะเป็น       
การจดันิทรรศการให้ความรู้ การสาธิตการท างานหัตถกรรมสาขาต่าง ๆ และการจ าหน่ายสินคา้     
ทางหัตถกรรมจากผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขา ต่าง ๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงจะจดัข้ึนในวนัท่ี 
16-18 มิถุนายน 2554 ตั้ งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ซ่ึงสถานท่ีใช้จดังานคือ บริเวณจตุรคาร                       
หนา้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ และอีกกิจกรรมหน่ึงจะเป็น             
การสัมมนาในหวัขอ้ “แนวทางการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย”  ซ่ึงจดัข้ึนในช่วง
บ่ายของวนัท่ี 16 มิถุนายน 2554 เวลา 13.000-16.00 น. สถานท่ีจัดงานคือ ห้องล้านนาศึกษา                                       
อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ อาจารย ์เจา้หนา้ท่ี 
นกัศึกษา ในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ คณะผูว้จิยั และกลุ่มผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาต่าง ๆ
(บรรยากาศในการจดังานดงัภาพท่ี 3.14)     
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 3.14   ภาพบรรยากาศการจดันิทรรศการ 
   “มิติสัมพนัธ์ศิลปวฒันธรรมเชิงช่าง”โดยมีรองผูว้า่ราชการ 
   จงัหวดัเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด รวมไปถึง 
   อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ใหเ้กียรติเขา้ร่วมพิธี และ 
   ภาพบรรยากาศการสัมมนาเร่ือง “แนวทางการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล 
   หน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย” ณ ห้องลา้นนาศึกษา อาคารเทพรัตนราชสุดา 
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                   5.11.2 ผลท่ีได้จากการจดักิจกรรมในคร้ังน้ีคือ ผูป้ระกอบท่ีเขา้ร่วมรับฟังการสัมมนา 
จากพัฒนากรจังหวดัเชียงใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของแนวทางการคัดสรรสุดยอด          
หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ได้เป็นอย่างดี และอาจารย ์เจา้หน้าท่ี นักศึกษา ในมหาวิทยาลยั      
ราชภฏัเชียงใหม่ ไดท้ราบถึงขั้นตอนการท างานหัตถกรรมสาขาต่าง ๆ อีกทั้งไดเ้ผยแพร่ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินให้กบัเด็กรุ่นหลงัได้รู้จกั และอยากจะอนุรักษ์ไวสื้บต่อไป ตลอดจนท าให้ผูเ้ขา้ร่วมงาน
ตระหนักถึงความส าคัญของการแต่งกายชุดพื้นเมือง ท่ีแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน                       
ของชาวเชียงใหม่  
 

6.  กำรประมวลผลกำรจัดกจิกรรม เพือ่น ำไปสู่ผลกำรวจิัยระยะต่อไป 
 

 

ช่ือกจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
 

ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 
ผลทีไ่ด้รับทีส่อดคล้องกบั 
แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 

1.การจดัเวทีการเรียนรู้ 
(กิจกรรมท่ี 5.1 และ 5.9) 

เพื่อสร้างความเข้าใจใน
เ ร่ื อ ง ข อ ง ก า ร ด า เ นิ น
โครงการวิ จัย  และให้
ความรู้ด้านการสร้างตรา
สินค้า และการออกแบบ
บรรจุภณัฑ ์ 

- กลุ่มตวัอยา่งงานวจิยั        
ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
- คณะผูว้จิยั 

1. มีการน าเอาเทคโนโลยีชาวบ้านท่ี
คิดคน้เอง ซ่ึงมีราคาประหยดั เขา้มาช่วย
ในกระบวนการผลิตไดเ้ป็นอยา่งดี 
2.เนน้การตอบสนองตลาดภายในทอ้งถ่ิน 
ภูมิภาค ตลาดภายในประเทศเป็นหลัก
ตามล าดบั  

2.กิจกรรมเก่ียวกบัธุรกิจ 
SMEs (กิจกรรมท่ี 5.2 - 5.5  
และ 5.10) 

เพื่ อให้ความ รู้ด้านการ
บริหารจดัการธุรกิจ SMEs  

- กลุ่มตวัอยา่งงานวจิยั        
ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
- คณะผูว้จิยั 

1.เน้นการบริหารความเส่ียงต ่า (Down 
side risk management) โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งไม่ก่อหน้ีจนเกินขีดความสามารถใน
การจดัการ 
2.น าวตัถุดิบของท้องถ่ินท่ีมีอยู่ภายใน
ชุมชนมาเป็นวตัถุดิบหลักในการผลิต
สินคา้ของตนเองดว้ย  
3.มีการสร้างภูมิคุม้กนัให้แก่ธุรกิจตนเอง 
ด้วยการเตรียมตนเองให้พร้อมกับการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นต่าง ๆ อยูต่ลอดเวลา 
โดยมีการคิดวางแผนอยา่งรอบคอบ 
 4.ไม่โลภเกินไปและไม่เน้นก าไรระยะ
สั้นเป็นหลกั 
5.มีขนาดการผลิตท่ีเหมาะสมสอดคลอ้ง
กบัความสามารถการบริหารจดัการ 
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ช่ือกจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
 

ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 
ผลทีไ่ด้รับทีส่อดคล้องกบั 
แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 

   6.เน้นความซ่ือสัตย ์ความสุจริต ในการ
ประกอบการ  
7.เน้นการกระจายความเส่ียงจากการมี
ผลิตภัณฑ์ ท่ีหลากหลาย ตลอดจนมี
ความสามารถในการปรับเปล่ียนผลผลิต
ไดด้ว้ย 

3.กิจกรรมส่งเสริม         
ดา้นเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
(กิจกรรมท่ี 5.7 และ 5.8) 

เ พื่ อ ส ร้ า ง ค ว าม รู้ แ ล ะ  
ความเขา้ใจดา้นเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ทั้ งน้ีเพ่ือการ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ค ว า ม คิ ด
สร้างสรรคไ์ปสู่ตลาด 
   

- กลุ่มตวัอยา่งงานวจิยั        
ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
-  คณะผูว้จิยั 
- นกัเรียน นกัศึกษา   
- หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง  

1.เน้นการกระจายความเส่ียงจากการ       
ท่ีมีผลิตภณัฑห์ลากหลาย  
2.เนน้การตอบสนองตลาดภายในทอ้งถ่ิน 
ภูมิภาค ตลาดภายในประเทศเป็นหลัก
ตามล าดบั 

4.การจดันิทรรศการงาน
หตัถกรรมสู่สาธารณชน
(กิจกรรมท่ี  5.6 และ 5.11) 

เพื่อสนับสนุนการใชข้อง
พ้ื นบ้ า น  แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
ล้านนาให้คงอยู่คู่สังคม
สืบต่อไป 

- กลุ่มตวัอยา่งงานวจิยั        
ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
-  คณะผูว้จิยั 
- คณาจารย ์ เจา้หนา้ท่ี 
และนักศึกษา ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 
- นักเรียนและบุคคล
ทัว่ไป 

1.มีการน าเอาเทคโนโลยชีาวบา้นท่ีคิดคน้
เอง เขา้มาช่วยในกระบวนการผลิตไดเ้ป็น
อยา่งดี 
2.เนน้การตอบสนองตลาดภายในทอ้งถ่ิน 
ภูมิภาค ตลาดภายในประเทศและตลาด
ต่างประเทศเป็นหลกัตามล าดบั 
 

   

  ตารางท่ี 3.3 การประมวลผลการจดักิจกรรม เพื่อน าไปสู่ผลการวจิยัระยะต่อไป 




