
 

 

 
บทที ่ 3 

วธีิด ำเนินงำนวจิยั 
 

 โครงการวจิยัเร่ือง การประยกุตพ์ระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ด้านงานหัตกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ของจังหวัด เ ชียงใหม่  เ ป็นหน่ึงในโครงการวิจัย               
ภายใตแ้ผนงานวิจยั โดยมีวิธีการด าเนินการวิจยั และการจดัท าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในเน้ือหาการวิจยั
ดงัน้ี               
 1) ระเบียบวธีิวจิยั  
 2) ประชากรท่ีศึกษาและกลุ่มตวัอยา่ง 
 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           
ของกลุ่มผูป้ระกอบการ ธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนสาขาศิลปะประดิษฐ์ให้พฒันาอย่างสมดุล            
และย ัง่ยนื 
 

2. ประชำกรทีศึ่กษำและกลุ่มตัวอย่ำง 
 การวิจยัในคร้ังน้ีมีกลุ่มประชากรท่ีศึกษา คือ ผูป้ระกอบการ ธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน 
และผูผ้ลิตงานหัตถกรรมท้องถ่ินสาขาศิลปะประดิษฐ์ในเขตเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง 
อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอสันทราย ของจงัหวดัเชียงใหม่ มีวธีิการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี  
 ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง โดยจะใชว้ิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified sampling) จาก     
1) รายช่ือกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน (มผช.) 2) กลุ่มตวัอยา่งจากเครือข่าย
ผูป้ระกอบการ 3) ผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์ 
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 ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบการ กลุ่มธุรกิจชุมชน วสิาหกิจชุมชน ผูผ้ลิตงาน
หตัถกรรมศิลปะประดิษฐท่ี์ตอ้งการเขา้ร่วมโครงการ โดยวธีิการสุ่มแบบจงใจ (Purposive Sampling) 
มีจ  านวนทั้งหมด 10 กลุ่ม  

รำยช่ือกลุ่มผู้ประกอบกำรหัตถกรรมสำขำศิลปะประดิษฐ์ทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่ำงในงำนวจัิย 
ในพืน้ทีอ่ ำเภอเมือง อ ำเภอสันก ำแพง อ ำเภอหำงดง และอ ำเภอสันทรำย  

ช่ือกลุ่ม ทีอ่ยู่ ผลติภัณฑ์ 
คุณพนัธ์ศรี มูลศรี เลขท่ี 63 หมู่ท่ี ต  าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ 
ดอกไมป้ระดิษฐ์ดินไทย 

คุณศศินภำ  ป่ินทอง เลขท่ี 127/29 หมู่ท่ี 3 ต าบลป่าแดด 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผา้สาลูเพน้ทล์าย 

คุณอุษำ  วกิสิตกุล เลขท่ี 251/1 หมู่ท่ี 3  ต าบลตน้เปา   
อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 

อุปกรณ์บ าบดัสุขภาพ 

คุณประกอบ อนิยศ เลขท่ี 233 ต าบลวดัเกตุ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ตะเกียงเปลือกหอย และ
มอเตอร์ไซคฝ์าขวดน ้า 

คุณกุมำล ีวำนิกำพร เลขท่ี 465 หมู่ 4  ต าบลสันทรายหลวง 
อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

ตุก๊ตาผา้ 

คุณประกำยแก้ว ปำณะวงค์ เลขท่ี 96/1 หมู่ 6 ต าบลตน้เปา         
อ  าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 

มู่ล่ีก  ามะหยี ่ และ
ภาพเขียนก ามะหยี ่

คุณเมสินี  เทพดำ เลขท่ี 88/4  หมู่ท่ี  5  ต าบลสันกลาง  
อ าเภอสันก าแพง  จงัหวดัเชียงใหม ่

สร้อยคอ และก าไล 
 

คุณจ ำลองลกัษณ์ ไชยอนิทร์ เลขท่ี 51/62 ถนนประชาสัมพนัธ์    
ต าบลชา้งคลาน อ าเภอเมือง           

จงัหวดัเชียงใหม่ 

ตุก๊ตาผา้  และ             
พวงกุญแจตุก๊ตา 

คุณวรวทิย์ ซ่ือจริง เลขท่ี 3 ถนนปราณี ต าบลชา้งเผอืก 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

หมวกไหมพรม 
นาฬิกาขอ้มือ 
กระเป๋าผา้รูปสัตวต่์าง ๆ 

คุณธัญรัศมิ์  โกมลนิธิพงศ์ เลขท่ี  94/10  หมู่ท่ี 3 ต าบลตน้เปา  
อ าเภอสันก าแพง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

ตุก๊ตาฐานไมส้ าหรับ 
เสียบรูป-นามบตัร และ        
พวงกุญแจไมแ้ฟชัน่ปีศาจ 

 ตารางท่ี 3.1 รายช่ือกลุ่มผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐท่ี์เป็นกลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยั 
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3. แผนด ำเนินกำรวจิัย 
 โครงการวิจยั “การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ด้านงานหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ของจงัหวดัเชียงใหม่” ทางคณะผูว้ิจยัได้มีการจดัท าข้ึน    
ตามแผนการด าเนินงานวิจยัคือ ระยะเวลาในการด าเนินงาน ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 
2553 มีแผนการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
 

 

กจิกรรมกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ (เดือน) 

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

1. ประชุมวางแผนด าเนินการวจิยั ระยะท่ี 1              

2. ศึกษาการท างานหัตถกรรมศิลปะประดิษฐ์และ    
จดัเวทีการเรียนรู้คร้ังท่ี 1 เพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบั
ชุดโครงการวจิยั และคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยั 
อีกทั้ งสอดแทรกความรู้ เ ร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

            

3. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และพื้นท่ีเฉพาะของ
โครงการงานวจิยั  

            

4. ศึกษาบริบทและศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย
สรุปผลงานระยะท่ี 1 และส่งเสริมกลุ่มตวัอยา่งให้เขา้
ร่วมสัมมนาในหวัขอ้  SMEs ไทยเขม้แขง็ดว้ย ICT 

            

5.  จัดประชุมวางแผนงานวิจัย ร่วมระหว่างผู ้ท่ี
เ ก่ี ย วข้อง ในท้อง ถ่ิน  ตามแผนระยะ ท่ี  2  และ            
น ากลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมการสัมมนาเร่ือง กลยุทธ์    
ทางรอด SME 

            

6. ศึกษาบริบทชุมชน และศึกษาการน าเอาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ช้ในธุรกิจและส่งเสริม
ให้กลุ่มตัวอย่างเข้า ร่วมการสัมมนาอบรม เร่ือง 
ยทุธศาสตร์การคา้ การลงทุน และการตลาด 

            

7. น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาผลลัพธ์จาก    
การน ามาใช ้ 
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กจิกรรมกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำ (เดือน) 

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

8.  สรุปขั้ นตอนการท างานหัตถกรรมของกลุ่ม
ตวัอย่างพร้อมสรุปงานวิจยัในระยะท่ี 2 และเขา้ร่วม
การอบรมสัมมนาเร่ือง เปิดแผนท่ีเศรษฐกิจปี 54      
จดัทพั SME กา้วไกลสู่ภูมิภาคอาเซียน 

            

9. น าขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างส่ือท่ีเป็นชุดองคค์วามรู้ดา้น
หตัถกรรมทอ้งถ่ิน โดยจดันิทรรศการ มองภูมิปัญญา
ลา้นนาผา่นสายธารแห่งกาลเวลา  

            

10. น ากลุ่มเป้าหมายเข้ารับฟังการบรรยาย เร่ือง 
โครงการสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เศรษฐ กิจส ร้ า งสรรค์  ระดับประ เทศ  ภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  2555 และเศรษฐกิจ
ล้านนา เ ชิ งส ร้ างสรรค์  ตลอดจนการสัมมนา           
การพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP ประเภทผ้า        
เคร่ืองแต่งกาย อาหาร และสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร  

            

11. จดัเวทีการเรียนรู้คร้ังท่ี 2 การออกแบบตราสินคา้
และบรรจุภณัฑ์ เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง
ของก า รส ร้ า ง ตร า สิ นค้ า แล ะบรร จุ ภัณฑ์ แ ก่
ผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

            

12. น ากลุ่มเป้าหมายรับฟังการบรรยายให้ความรู้     
ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมในการส่งออกสู่
ตลาดสหรัฐอเมริกา 

            

13. จดันิทรรศการมิติสัมพนัธ์ศิลปวฒันธรรมเชิงช่าง 
เพื่อเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือผูป้ระกอบการ
ทางด้านการจดัจ าหน่ายสินคา้ ตลอดจนประเมินผล 
สรุปผลการวจิยัระยะท่ี 3 

            

14.  ประชาสัมพันธ์และการจัดนิทรรศการเพื่อ
เผยแพร่ผลงานวจิยั 

            

ตารางท่ี 3.2 แผนการด าเนินงานวจิยัในปี 2553 ของหตัถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ 
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4. เคร่ืองมอืในกำรวจิัย 

 ขอ้มูลและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 
4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ เ ป็นการสืบค้นข้อมูลกลุ่มงานหัตถกรรมศิลปะประดิษฐ์ด้วย              

การจดบนัทึก การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เจาะลึก การถ่ายภาพ การถ่ายวีดิทศัน์ อาศยัการวิจยั
แบบมีส่วนร่วม (Participatory research) เพื่อจดัเก็บขอ้มูล 

4.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีท าการศึกษาเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดา้นงานหตัถกรรม
สาขาศิลปะประดิษฐ์ของจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อศึกษารูปแบบ ขั้นตอนการท างาน ขอ้มูลเก่ียวกบัวสัดุ
อุปกรณ์  เคร่ืองมือ และวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านงานศิลปะประดิษฐ์ เป็นชุดข้อมูลจาก          
การรวบรวมและศึกษาขององคก์รต่าง ๆ และภาครัฐบาล โดยน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้ห้เป็นประโยชน์    
ในการเรียนการสอน นอกจากนั้ นยงัสามารถพัฒนาให้เกิดรูปแบบงานหัตถกรรมแนวใหม่           
การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ในส่ือต่าง ๆ ท าใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ใหม่ดว้ยการศึกษา วิจยั แบบมีส่วนร่วม 
ซ่ึงต้องอาศัยความร่วมมือจากส่วนราชการ และองค์กรท่ีเก่ียวข้องท่ีถือว่าเป็นผู ้ร่วมการวิจัย            
ในทอ้งถ่ินดว้ย ไดแ้ก่ 

 (1) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อาคารราชภัฏเฉลิม         
พระเกียรติ ชั้น 14 เลขท่ี 202 ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศพัท์ 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 านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  SIPA 
สาขาเชียงใหม่ 158 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วดัเกต อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50000 โทรศพัท์: 053-247282 
โทรสาร: 053-247272 

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

 (5) เทศบาลต าบลหางดง ท่ีอยู่ ส านักงานเทศบาลต าบลหางดง เลขท่ี 999 หมู่ท่ี 3 
ต าบลหางดง 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 
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4.3 ชนิดของเคร่ืองมือในการวจิยั 
 (1) แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต (Interview schedule) 
  ได้แก่ แบบสอบถามจ านวน 20 ชุด นับเป็นเคร่ืองมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล     

เป็นลกัษณะค าถามท่ีมีการก าหนดค าตอบไวล่้วงหน้าให้เลือกตอบ (Closed ended question) และ           
จะเป็นแบบเติมค า (Open ended question) ผูว้ิจยัจะท าการสัมภาษณ์ สังเกต การบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ         
แบ่งเน้ือหาแบบสัมภาษณ์ เป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

  (1.1) ข้อมูลลักษณะพื้นฐานเก่ียวกับประวติัความเป็นมาของผูป้ระกอบการ      
ดา้นสังคม ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาชาวบา้นงานเคร่ืองหนงั 

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

  (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 
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   5) จดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการ เพื่อวเิคราะห์ ประเมินผล และสรุปผลการวจิยั 
   6) ประชาสัมพนัธ์องค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจยัในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่   

การประชุมเพื่อเผยแพร่องคค์วามรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย การเผยแพร่ในเวบ็ไซต ์หนงัสือ วดิีทศัน์ ฯลฯ 
 

5. กจิกรรมในกำรวจิัย 
 การด าเนินกิจกรรมการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินกิจกรรมตามท่ีก าหนดไวเ้ป็นขั้นตอน ดงัน้ี 
 5.1 กำรจัดเวทกีำรเรียนรู้คร้ังที ่1 เพื่อสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการวิจยั และให้ความรู้
แก่ผูป้ระกอบการงานหตัถกรรมศิลปะประดิษฐ์ในจงัหวดัเชียงใหม่ เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
กบัการประยกุตใ์ชใ้นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 5.1.1 วตัถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจในการด าเนินโครงการวิจยั
ระหวา่งผูว้จิยั ผูน้  าทอ้งถ่ิน นกัศึกษา และผูป้ระกอบการท่ีมาเขา้ร่วมโครงการ 
 5.1.2  วธีิการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ การจดัการประชุม เพื่อช้ีแจงเก่ียวกบัโครงการวิจยั 
การจดักิจกรรมกลุ่มเพื่อใหก้ลุ่มผูป้ระกอบการไดมี้การแลกเปล่ียนประสบการณ์ของแต่ละกลุ่ม 
 5.1.3  ระยะเวลาด าเนินการวนัท่ี 24 มิถุนายน 2553 
 5.1.4  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน และผูป้ระกอบการ
หัตถกรรมศิลปะประดิษฐ์ในเขตอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอสันทราย ของ
จงัหวดัเชียงใหม่ 
 5.1.5  สถานท่ี ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล 
จงัหวดัเชียงใหม่ ภาพบรรยากาศภายในงาน ดงัภาพท่ี 3.1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 3.1 ภาพบรรยากาศการจดัเวทีการเรียนรู้คร้ังท่ี 1  

                  ณ หอ้งประชุมศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ 
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 5.1.6 ผลท่ีได้จากการประชุม คือ สามารถสร้างความเข้าใจเก่ียวกับโครงการวิจยั  
ให้แก่คณะผู ้วิจ ัย ผูช่้วยนักวิจัย หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงผูป้ระกอบการสาขางาน               
ศิลปะประดิษฐ์ในอ าเภอเมือง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอหางดง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่        
ท่ีเขา้ร่วมการประชุมไดรั้บทราบวธีิการด าเนินงานวจิยัและเขา้ร่วมกิจกรรมการวิจยัในขั้นตอนต่อไป 
ในท่ีน้ีมีกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีมีความตอ้งการเขา้ร่วมโครงการวิจยัจ  านวนทั้งส้ิน 9 กลุ่มตวัอยา่ง และ               
กลุ่มผูป้ระกอบการไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการนอ้มน าพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมาประยุกตใ์ช้
ในการด าเนินธุรกิจของตนได ้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 
 5.2 กำรสัมมนำ เร่ือง SMEs ไทยเขม้แข็งดว้ย ICT โดยการอบรมเชิงปฏิบติัการ ซ่ึงไดรั้บ
ความร่วมมือจากส านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) SIPA สาขา
เชียงใหม่ ในการจดักิจกรรมใหค้วามรู้เก่ียวกบั ICT โดยมีขั้นตอนการจดักิจกรรม ดงัน้ี 
  5.2.1  วตัถุประสงคข์องการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ 
   1) เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัระบบ ICT ส าหรับผูป้ระกอบการงานหตัถกรรมสาขา           
งานศิลปะประดิษฐ์ในอ าเภอเมือง อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอหางดง ของจงัหวดัเชียงใหม่ และ                
ให้ผูป้ระกอบการไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของ ICT ท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้กบังานหัตกรรม
ศิลปะประดิษฐข์องกลุ่มตนเองได ้
   2)  เพื่อให้กลุ่มผู ้ประกอบการงานหัตถกรรมศิลปะประดิษฐ์ได้ทดลอง
ปฏิบติัการใช้งาน ICT ดว้ยตนเองจริง เช่น Software ท่ีใช้จดัการระบบการผลิต การบญัชี รวมถึง 
ระบบ E-Commerce เป็นตน้ โดยมีผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หค้  าแนะน าโดยตรง 
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   3)  สอบถามความต้องการและปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนของหัตถกรรมชุมชน                 
ดา้นการใช้งาน ICT ในการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งตอบค าถามและช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีผูป้ระกอบการ   
ไดป้ระสบอยู ่
  5.2.2 วิธีการด าเนินกิจกรรมคร้ังน้ี ไดแ้ก่ การจดัประชุม บรรยาย และการให้ความรู้          
โดยวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญดา้น ICT และไดก้ารเปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการพูดคุยถึงขอ้สงสัย รวมถึง
ปัญหาของตวัผูป้ระกอบการเองในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั ICT และ E-Commerce ฯลฯ  
  5.2.3  ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม จดัข้ึนในวนัท่ี 11 สิงหาคม 2553 
  5.2.4  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน และผูป้ระกอบการ
หตัถกรรมศิลปะประดิษฐ์ ภาพบรรยากาศภายในวนังาน ดงัภาพท่ี 3.2 และ 3.3 
   

 
 

 ภาพท่ี 3.2 การสัมมนาเร่ือง SMEs ไทยเขม้แขง็ดว้ย ICTไดรั้บความร่วมมือ 
                                จากส านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชาติ (SIPA) เชียงใหม ่

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 ภาพท่ี 3.3 บรรยากาศภายนอกของการสัมมนาเร่ือง SMEs ไทยเขม้แขง็ดว้ย ICT 
   ณ หอ้งเชียงดาว โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวนั เชียงใหม่ 
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                   5.2.5  สถานท่ี ณ หอ้งเชียงดาว โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวนั เชียงใหม่  
  5.2.6  ผลท่ีได ้ คือ ผูป้ระกอบการศิลปะประดิษฐ์ไดรั้บความรู้มากมายเก่ียวกบั ICT     
ซ่ึงจะเห็นไดว้่ามีความส าคญัไม่น้อยไปกว่าการผลิตเลย เพราะ ICT เป็นอีกหน่ึงทางเลือกส าหรับ
ผูป้ระกอบการท่ีท างานศิลปะประดิษฐ์เป็นอาชีพรองไม่มีเวลามานั่งขายผลิตภณัฑ์ท่ีตลาด อีกทั้ง     
ยงัช่วยในการหาไอเดียใหม่ ๆ ท่ีจะใช้ในการประดิษฐ์สินค้าจากโลกอินเทอร์เนตได้อีกด้วย   
หลักการน า ICT มาใช้พฒันาและปรับปรุงเพื่อการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการแบ่งออก            
ไดเ้ป็น 2 ทางหลกั ดงัน้ี 
   1)  การตลาดผ่าน Internet เป็นช่องทางการจ าหน่ายสินคา้สู่ผูบ้ริโภคอีกกลุ่ม
หน่ึงท่ีใช้อินเทอร์เนตในชีวิตประจ าวนั โดยท่ีผูป้ระกอบการไม่ต้องมานั่งเฝ้าหน้าร้านเพียงแต่
ผูป้ระกอบการเปิดหนา้ร้านผา่นระบบ Internet ตกแต่งใหเ้ป็นท่ีน่าสนใจ และรอตรวจสอบการสั่งซ้ือ
สินคา้ของผูบ้ริโภค จากนั้นก็ท าการจดัส่งสินคา้ตามท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการผา่นทางไปรษณีย ์
   2)  การน า ICT มาประยุกตใ์ชใ้นการวางแผนการบริหารจดัการทางดา้นต่าง ๆ 
เช่น ระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี ระบบการบริหารจดัการธุรกิจ และระบบ         
การบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้มีความสัมพนัธ์กับระบบการขายหน้าร้าน โดยภายในงาน                  
มีการยกตวัอยา่งของผูป้ระกอบการท่ีใช ้ICT เพื่อการวางแผนบริหารจดัการสินคา้คงคลงัดา้นต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ 1) ICT กบัธุรกิจคา้ปลีก 2) ICT กบัธุรกิจ Health Care & SPA 3) ICT กบัดา้นการเงินและ
บญัชีกบัธุรกิจรถเช่า และ Business Intelligence ท่ีประสบความส าเร็จ เป็นตน้ 
 5.3 กำรอบรมสัมมนำ เร่ือง สัมมนากลยุทธ์ทางรอด SMEs ซ่ึงได้รับความร่วมมือจาก     
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมในการด าเนินงานจดัสัมมนาข้ึน 
  5.3.1  วตัถุประสงคข์องการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ 
   1)  เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบักลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสามารถน ามาใช้งานส าหรับ
วิสาหกิจชุมชน ผู ้ประกอบการ หรือกลุ่มธุรกิจชุมชนงานหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์                
ในอ าเภอเมือง อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
   2)  การยกตวัอย่างผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จมาเล่าประสบการณ์
เก่ียวกบักลยุทธ์ทางการตลาด และให้ผูป้ระกอบการทดลองปฏิบติัการใช้งานกลยุทธ์ทางการตลาด
กบัผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ 
   3)  เพื่อเปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการไดพู้ดคุยถึงปัญหาและขอ้สงสัยในกลยุทธ์
ทางตลาดของกลุ่มตนเอง กบัวทิยากรผูเ้ชียวชาญและผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ   
  5.3.2  วิธีการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ การจดัประชุมให้ความรู้ การบรรยาย การซกัถาม   
และตอบค าถาม และประชุมกลุ่มยอ่ย ฯลฯ 
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  5.3.3 ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมคือ ในวนัท่ี 20 สิงหาคม 2553 
  5.3.4 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน และผูป้ระกอบการ
งานหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
  5.3.5 สถานท่ี ณ หอ้งอิมพีเรียลแกรนด์ฮอล โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ภาพบรรยากาศวนังาน ดงัภาพท่ี 3.4 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 3.4 การสัมมนากลยทุธ์ทางรอด SMEs 
                            ณ หอ้งอิมพีเรียลแกรนดฮ์อล โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

  5.3.6  ผลท่ีได ้คือ ผูป้ระกอบการศิลปะประดิษฐ์ รวมถึงประชาชนทัว่ไปในงานไดรั้บ
ความรู้เก่ียวกบักลยทุธ์ทางรอดของ SMEs ภายในงานจะมีการแยกกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน คือ 

    1)  คุณธนัยวชัร์ ไชยตระกูลชยั นกับรรยายช่ือดงั พิธีกร และนกัจดัรายการวิทยุ 
ผูเ้ช่ียวชาญและอาจารยส์อนวิชา Brand Management ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัการจดัการและนวตักรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยากรผูเ้ช่ียวชาญด้าน SMEs  ท่านได้แนะแนว
ทางการประกอบธุรกิจเพื่อให้อยู่รอดไดอ้ย่างมีกลยุทธ์ สรุปไดว้่าผูป้ระกอบการจะตอ้งมีคุณสมบติั  
ท่ีส าคญั ได้แก่ วิสัยทัศน์ โอกาสทางธุรกิจ ความเก่งเฉพาะด้าน สร้างเครือข่ายผูป้ระกอบการ         
การเรียนรู้จากผู ้ท่ีประสบความส าเร็จ การวางกลยุทธ์ เรียนรู้ชั่วชีวิต และท่ีส าคัญคือการใช ้            
ส่ือทางสังคม (Social Media) ปัจจัยท่ีได้กล่าวมาเหล่าน้ีนับเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ         
อย่างรอบคอบ ตอนท้ายวิทยากรยงัได้ให้ข้อคิดแก่ผูป้ระกอบการในการด าเนินธุรกิจ รวมถึง         
การด าเนินชีวิตว่าการด าเนินธุรกิจจะต้องมีองค์ประกอบท่ีส าคญั คือ “มอง ฟัง คิด ถาม ประชุม 
ปฏิบติั ติดตามผล” ซ่ึงถือเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีผูป้ระกอบการพึงมีไว ้และในส่วนการให้ความรู้
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ภาคบ่ายมีการยกตวัอย่างกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการกลุ่มธุรกิจ
ส่งออกทางดา้นเคร่ืองประดบัเงิน ร้านอจัฉราซิลเวอร์ (Achara Silver) สรุปไดว้า่ในการท่ีธุรกิจจะ       
ประสบผลส าเร็จ และสามารถอยู่รอดได้อย่างย ัง่ยืนนั้ น จ  าเป็นท่ีจะต้องอาศัยองค์ประกอบ            
ดังท่ีวิทยากรได้บรรยายมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจ รวมไปถึงต้องอาศัยความมุมานะ 
อุตสาหะ และความพยายามของผูป้ระกอบการเป็นหลกัดว้ย องค์ประกอบทั้งสองอย่างน้ี เม่ือน า     
มารวมกนัแลว้ก็จะสามารถส่งผลใหกิ้จการใด ๆ ส าเร็จไดอ้ยา่งแน่นอน 
   2)  การเปิดคลินิกใหค้  าปรึกษาแก่กลุ่มผูป้ระกอบการ 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการผลิต 
ดา้นการลงทุน ดา้นการตลาด ดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ ดา้นการบริหารการบญัชี
และการเงิน ด้านการวางแผนกลยุทธ์ เงินทุนหมุนเวียน /สถาบันการเงิน จากศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ 
   งานทั้งสองส่วนสามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ดา้นการจดัการธุรกิจในปัจจุบนั
ไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งยงัเสริมสร้างศกัยภาพดา้นต่าง ๆ ของผูป้ระกอบการใหเ้ขม้แขง็อีกดว้ย 
 5.4 กำรสัมมนำ เร่ือง ยุทธศาสตร์การคา้ การลงทุน และการตลาด ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือ
จากธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) และหนงัสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจ 
  5.4.1  วตัถุประสงคข์องการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ 
   1)  ให้ความรู้เก่ียวกบัการสร้างแบรนด์ เพื่อท่ีผูป้ระกอบการสามารถน าความรู้   
ท่ีได้มาปรับใช้กับธุรกิจของหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ ในอ าเภอเมือง อ าเภอสันก าแพง              
อ  าเภอสันทราย อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
   2)  ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการวางแผนงานทางดา้นภาษี (Tax Planning) ให้กบัธุรกิจ         
แก่ผูป้ระกอบการหัตถกรรมศิลปะประดิษฐ์ ในอ าเภอเมือง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอสันทราย     
อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
   3)  เพื่อให้ความรู้เร่ือง “ฮวงจุย้” กบัการประกอบธุรกิจโดยซินแสผูเ้ช่ียวชาญ
  5.4.2 วิธีการด าเนินกิจกรรมคร้ังน้ี ไดแ้ก่ การจดัประชุมให้ความรู้ การบรรยาย และ         
การเปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการไดซ้กัถามขอ้สงสัยในเวทีน้ี 
  5.4.3 ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ในวนัท่ี 9 กนัยายน 2553 
  5.4.4 ผู ้เข้า ร่วมกิจกรรมคร้ัง น้ีได้แก่  ก ลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน และ
ผูป้ระกอบการหัตถกรรมงานศิลปะประดิษฐ์ ในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ า เภอสันก าแพง และ
อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
  5.4.5 สถานท่ี ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวนั จงัหวดัเชียงใหม่           
ภาพบรรยากาศวนังาน ดงัในภาพท่ี 3.5 
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  ภาพท่ี 3.5 การสัมมนา เร่ือง ยทุธศาสตร์การคา้ การลงทุน และการตลาด 
                           ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือจาก ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) และ 

                                       หนงัสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจ 
 

  5.4.6 ผลท่ีได ้ คือ ผูป้ระกอบการท่ีเป็นเขา้ร่วมประชุมคร้ังน้ี รวมถึงประชาชนทัว่ไป
ไดรั้บความรู้เก่ียวกบักลยทุธ์การด าเนินธุรกิจ 3 ประเด็น ไดแ้ก่ 
   1)  ในหัวขอ้การบรรยายเร่ืองการสร้างแบรนด์ของธุรกิจ และผูป้ระกอบการ     
มีประเด็นส าคญัต่าง ๆ ท่ีวิทยากรไดพู้ดถึงคือ ความคาดหวงัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ (Brand) 
ไดแ้ก่ สถานะของตราสินคา้ท่ีเยี่ยมยอด (Perfect Status Brand) ผลิตภณัฑ์ค านึงถึงสุขภาพ (Health 
Conscious) ผลิตภณัฑ์ท่ีค  านึงถึงคุณภาพมากกวา่ราคาสินคา้ (Value is more Important than Price) 
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพและหลากหลาย (Looking for Quality and Variety) ผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถ
ตอบสนองวิถีชีวิตแบบสมยัใหม่ (Modernity) ผลิตภณัฑ์ท่ีประหยดัเวลา สะดวก รวดเร็ว (Time 
saving is an Important Issue) ผลิตภณัฑ์ท่ีค  านึงถึงขนาดของครอบครัว (Nuclear Families) โดย
ปัจจยัท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ี เป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีท าให้ผูป้ระกอบการสามารถผลิตสินค้าท่ีมี
คุณภาพตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง รวมไปถึงสินคา้เป็นท่ีจดจ าของผูบ้ริโภค ซ่ึง
ผูบ้ริโภคจะจดจ าแบรนดสิ์นคา้ท่ีติดตลาดและจ าไดง่้าย 
           2)  การวางแผนภาษี (Tax Planning) กบัธุรกิจ เป็นการน าสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ    
ท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ไปใชล้ดหยอ่นภาษีเงินได ้ 
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           3)  ผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมศิลปะประดิษฐ์ มีความเขา้ใจถึงหลกัการของ 
ฮวงจุย้กบัการด าเนินธุรกิจ และสามารถน าไปประยุกตใ์ช้กบักลุ่มธุรกิจของตนเองรวมทั้งน าไปใช ้  
ในชีวติประจ าวนัไดด้ว้ย 
 

 5.5 กำรอบรมสัมมนำ เร่ือง “เปิดแผนท่ีเศรษฐกิจปี 54 จดัทพั SME ก้าวไกลสู่ AEC”            
ซ่ึงได้รับความร่วมมือจากธนาคารทหารไทย จ ากัด มหาชน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ 
มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 
  5.5.1  วตัถุประสงคข์องการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ 
   1)  เพื่อให้ความรู้กบัผูป้ระกอบการและประชาชนทัว่ไปท่ีมาร่วมงานเก่ียวกบั      
การคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2554 โดยวทิยากรผูเ้ช่ียวชาญ 
   2) เพื่อให้ความรู้กบัผูป้ระกอบการและประชาชนทัว่ไปท่ีมาร่วมงานเก่ียวกบั
อุตสาหกรรมขนาดยอ่มของไทยกบั ภูมิภาคอาเซียน (SME ไทย กบั AEC) 
   3) เพื่อให้ความรู้กบัผูป้ระกอบการกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ และประชาชนทัว่ไปท่ีมา
ร่วมงานเร่ืองโอกาสทางการคา้อุตสาหกรรมขนาดยอ่มของไทยกบัภูมิภาคอาเซียน (SME ไทยกบั 
AEC) 
  5.5.2 วิธีการด าเนินกิจกรรมคร้ังน้ี ไดแ้ก่ การให้ความรู้ การบรรยาย การเปิดโอกาส                 
ใหผู้ป้ระกอบการไดซ้กัถามขอ้สงสัย ฯลฯ 
  5.5.3 ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ในวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2553  
  5.5.4  ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมคร้ังน้ี  ได้แก่  กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน และ
ผูป้ระกอบการหตัถกรรมงานศิลปะประดิษฐ์ และกลุ่มผูป้ระกอบการสาขาอ่ืน ๆ ท่ีสนใจ 
  5.5.5  สถานท่ี ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่  
 

 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 3.6 การสัมมนา เร่ือง เปิดแผนท่ีเศรษฐกิจปี 54 จดัทพั SME กา้วไกลสู่ AEC” 
                                       ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่             
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  5.5.6 ผลท่ีไดรั้บคือ ผูป้ระกอบการกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงประชาชนท่ีสนใจไดรั้บ
ความรู้เก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ดงัน้ี 
   1) ผูป้ระกอบการเข้าใจถึงสภาวะเศรษฐกิจของทั่วโลกในปีท่ีผ่านมา และ      
สามารถคาดการณ์เศรษฐกิจทัว่โลกและเศรษฐกิจไทยในปี 2554ได ้โดยวิทยากรคือ คุณภูมิวฒัน์ 
นนัทวณิชย ์ผูอ้  านวยการอาวโุส สายงานธุรกิจตลาดเงิน จากธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) หรือ 
TMB 
   2) กลุ่มผูป้ระกอบการมีความรู้ความเขา้ใจถึงขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีอาเซียน 
(ASEAN Free Trade Area – AFTA) ดา้นวตัถุประสงคก์ารจดัตั้ง AFTA ซ่ึงเป็นโอกาสทางการคา้
ของ SME ไทย ให้สามารถส่งสินคา้ออกไปจ าหน่ายในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนในปี 2558 โดยวิทยากร 
คือ ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู ้อ  านวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย      
หอการคา้ไทย 
   3) กลุ่มผูป้ระกอบการได้รับความรู้เก่ียวกับโอกาส และช่องทางการคา้ใหม่   
ของ SME ไทย ให้สามารถส่งสินคา้ออกไปจ าหน่ายในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนในปี 2558 โดยวิทยากร 
คือ ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ เนาวรัตน์ ผูอ้  านวยการสถาบนัเอเชียและแอฟริกาศึกษา มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 
 5.6 กำรจัดนิทรรศกำร “มองภูมิปัญญาล้านนาผ่านสายธารแห่งกาลเวลา” ซ่ึงได้รับ      
ความร่วมมือจาก คณะผูว้ิจยัและมูลนิธิเพื่อนสล่าลา้นนา กรมพฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัเชียงใหม่      
ส านกัประชาสัมพนัธ์จงัหวดัเชียงใหม่ ส านกัวฒันธรรมจงัหวดัเชียงใหม่ ฯลฯ 
  5.6.1  วตัถุประสงคข์องการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่  
   1)  เพื่อน าเสนอหลักการ ความเป็นมา และวตัถุประสงค์ในงานวิจัยคร้ังน้ี 
รวมถึงการน าเสนอผลงานวจิยัสู่สาธารณาชนและผูส้นใจทัว่ไป 
   2)  เพื่อสาธิตขั้ นตอนการท างานหัตถกรรมท้องถ่ินสาขาศิลปะประดิษฐ ์         
ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีผูป้ระกอบการมาสาธิตการผลิตสินคา้ 
   3)  เพื่อประชาสัมพนัธ์งานหัตถกรรมท้องถ่ินด้านงานศิลปะประดิษฐ์ของ
จงัหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นท่ีรู้จกัแก่ประชาชน และส่งเสริมให้มีการผลิตสินคา้ท ามือ (Hand made) 
มากยิง่ข้ึน   
  5.6.2  วิธีการด าเนินกิจกรรม คือ การจดันิทรรศการให้ความรู้ การบรรยาย การสาธิต
การท างานหตัถกรรมทอ้งถ่ินสาขางานศิลปะประดิษฐ ์การซกั-ถาม ใหค้วามรู้แก่ผูท่ี้สนใจในงาน 
  5.6.3 ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมคร้ังน้ี คือ ตั้งแต่วนัท่ี 9 ธันวาคม 2553 ถึง                   
วนัท่ี 9 มกราคม  2554 บรรยากาศการจดังานดงัภาพท่ี 3.7 
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  ภาพท่ี 3.7 บรรยากาศภายในงาน “มองภูมิปัญญาลา้นนาผา่นสายธารแห่งกาลเวลา” 
            ณ หอศิลปวฒันธรรมเมืองเชียงใหม่ 

 

                    5.6.4  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการงานหตัถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ ์
ผูป้ระกอบการงานหตัถกรรมทอ้งถ่ินสาขาอ่ืน ๆ อาจารย ์นกัศึกษา และประชาชนผูท่ี้สนใจ 
  5.6.5  สถานท่ีจดักิจกรรมคร้ังน้ีคือ ณ หอศิลปวฒันธรรมเมืองเชียงใหม่ หลงัอนุสาวรีย ์      
สามกษตัริยอ์  าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  
  5.6.6 ผลท่ีไดรั้บจากการจดันิทรรศการ คือ ประชาชนทัว่ไป รวมถึง นกัศึกษา อาจารย ์
และผูป้ระกอบการไดค้วามรู้ต่าง ๆ ดงัน้ี  
   1) เขา้ใจถึงหลกัการ ความเป็นมา วตัถุประสงคใ์นงานวิจยั รวมถึงการน าเสนอ
ผลงานวจิยัสู่สาธารณาชน  
   2) ประชาชนทัว่ไปไดท้ราบถึงขั้นตอนของการท างานหัตถกรรมทอ้งถ่ินสาขา          
ศิลปะประดิษฐ์ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีผูป้ระกอบการเป็นผูส้าธิตการผลิตสินคา้ และสามารถน า
องคค์วามรู้ท่ีไดรั้บไปสร้างเป็นอาชีพเสริมของตนเองได ้ 
   3)  การประชาสัมพนัธ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินด้านงานศิลปะประดิษฐ์ของจงัหวดั
เ ชียงใหม่  ได้รับความสนใจจากนักท่อง เ ท่ียวทั้ งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซ่ึง เ ห็น                       
ไดจ้ากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีนิยมสินคา้ท าดว้ยมือของไทย 
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5.7   กำรสัมมนำ เร่ือง “โครงการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบติัการเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
ระดบัประเทศภายใตแ้ผนปฏิบติัการไทยเขม้แข็ง 2555” โดยไดรั้บการสนบัสนุนจาก กรมทรัพยสิ์น
ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์

       5.7.1  วตัถุประสงคข์องการด าเนินกิจกรรมในคร้ังน้ีคือ  
      1) เพื่อให้ผู ้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผูผ้ลิต นักเรียน 

นักศึกษาและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ และใช้ประโยชน์
โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องประเทศ ในการเพิ่มมูลค่าและสร้างรายไดใ้หก้บัประเทศ          

      2) เพื่อใหส่้วนร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐในการสนบัสนุนส่งเสริมและขบัเคล่ือน
การพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นรูปธรรม        
ในกลุ่มเป้าหมาย  
  5.7.2  วิธีการด าเนินกิจกรรมคือ มีการจดักิจกรรม 2 วนั คือวนัท่ี 21 มีนาคม 2554    
เป็นการบรรยายโดยวิทยากรท่ีมีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และผู ้ประกอบการ                  
ท่ีประสบความส าเร็จในการผลิตผลิตภณัฑ์ในแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์มีจ  านวนทั้งหมด 4 ท่าน
คือ 
 1) คุณชยธวชั อติแพทย ์นายกสมาคมส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาแห่งประเทศ               
ไทย        

2)  พลเรือเอกฐนิธ กิตติอ าพน อดีตผูอ้  านวยการส านกังานบริหารและพฒันา
องคค์วามรู้        
                             3)  ดร. วชัรมงคล เบญจธนะฉตัร์ ประธานกรรมการ บริษทั บาธรูมดีไซน์ จ ากดั 
                             4)  คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง รองประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัเชียงใหม่
และประธานกรรมการ บริษทั อิฐภราดร จ ากดั  
                            ส่วนการจัดกิจกรรมในวันท่ี  22 มีนาคม 2554 มีวิ ธีด า เ นินกิจกรรม คือ                
การประชุมเชิงปฏิบติัการ โดยจะแบ่งกลุ่มของผูป้ระกอบการออกเป็นแต่ละจงัหวดั ซ่ึงมีหัวข้อ       
ในการประชุมเชิงปฏิบติัการอยู่ด้วยกัน 3 หัวข้อ คือ หัวข้อท่ี 1 การน าเสนอสินค้าหรือบริการ 
สร้างสรรคข์องกลุ่ม จงัหวดัท่ีเขา้ข่ายเศรษฐกิจสร้างสรรค ์  หวัขอ้ท่ี 2 วิเคราะห์การตลาด ศกัยภาพ
ของผูผ้ลิต โอกาสทางธุรกิจของสินคา้หรือบริการสร้างสรรค์ของกลุ่มจงัหวดัท่ีไดน้ าเสนอ และ
หัวขอ้ท่ี 3 การน าเสนอการสนบัสนุนจากภาครัฐเพี่อให้สินคา้หรือบริการนั้นสามารถพฒันาไปสู่
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์  และในช่วงท้ายของการประชุมเชิงปฏิบัติการ จะเป็นการสรุปผล           
การประชุมเชิงปฏิบติัการโดยตวัแทนแต่ละกลุ่ม 
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 5.7.3  ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมก็คือวนัท่ี 21–22 มีนาคม 2554 บรรยากาศ     
การจดังานดงัภาพท่ี 3.8   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 3.8 บรรยากาศการสัมมนาเร่ือง โครงการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบติัการ 
                                       เศรษฐกิจสร้างสรรค ์ระดบัประเทศภายใตแ้ผนปฏิบติัการไทยเขม้แขง็ 2555 
                                       ณ โรงแรมดิเอม็เพลส อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

 5.7.4  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ผูผ้ลิต นักเรียน 
นกัศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 5.7.5  สถานท่ี  ณ โรงแรม ดิเอม็เพลส อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 5.7.6  ผลท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ีคือ ผู ้ท่ี เข้าร่วมงานมีความรู้       
ความเขา้ใจในเร่ืองการคุม้ครองผลิตภณัฑ์ทางความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้ง ยงัสามารถน าความรู้         
ท่ี ไดม้าวเิคราะห์หาผลิตภณัฑส์ร้างสรรคท่ี์เด่นของแต่ละจงัหวดัอีกดว้ย  
 5.8 กำรอบรม เร่ือง “เศรษฐกิจลา้นนาเชิงสร้างสรรค”์ ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือจากวิทยาลยั
ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  5.8.1  วตัถุประสงคข์องการด าเนินกิจกรรม 
   1) ให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบการและประชาชนท่ีสนใจในงานเก่ียวกบัการแปลง
ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นทุน และการน าเศรษฐกิจสร้างสรรคม์าต่อยอดให้เป็นผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาด 
(From Creative Idea to Market) 
   2) การให้ความรู้ เร่ือง แนวทางการสร้างแบรนด์และการตลาด (Branding and 
Marketing Experience) 
   3) สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินงาน “เศรษฐกิจลา้นนาเชิงสร้างสรรค”์ 
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   4)  คดัเลือกกลุ่มผูป้ระกอบการสาขางานต่าง ๆ เพื่อเป็นตวัแทนของท้องถ่ิน    
เขา้ร่วมการพฒันาผลิตภณัฑเ์ชิงสร้างสรรค ์
  5.8.2  วิธีการด าเนินกิจกรรม การให้ความรู้ การบรรยาย การซกัถาม และการเขา้ร่วม 
การท ากิจกรรมกลุ่ม (Work Shop) และการเขา้รับความช่วยเหลือดา้นต่าง ๆ จากวิทยาลยัศิลปะ ส่ือ 
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัชียงใหม่ และส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว) 
  5.8.3  ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ระหวา่งวนัท่ี 
22 – 24 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
  5.8.4 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการงานหตัถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ และ
ผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมสาขาอ่ืน ๆ ในจังหวดัเชียงใหม่และจังหวดัใกล้เคียง บรรยากาศ    
ภายในงาน ดงัภาพท่ี 3.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 3.9 บรรยากาศภายในงาน “เศรษฐกิจลา้นนาเชิงสร้างสรรค”์ 
             ณ วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

  5.8.5 สถานท่ี ณ วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  5.8.6 ผลท่ีได ้ คือ ผูป้ระกอบการงานหตัถกรรมศิลปะประดิษฐ์ และผูป้ระกอบการ
งานหตัถกรรมสาขาอ่ืน ๆ ไดรั้บความรู้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
   1)  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการแปลงความคิดสร้างสรรค์เป็นทุนและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กบังานธุรกิจของกลุ่มได ้ และสามารถน าความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค ์     
มาต่อยอดใหเ้ป็นผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดได ้
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   2)  ทราบแนวทางการสร้างแบรนด์และการตลาด รวมไปถึงมีความเข้าใจ
เก่ียวกบัแนวทางการด าเนินงาน “เศรษฐกิจลา้นนาเชิงสร้างสรรค”์    
   3)  ได้กลุ่มผูป้ระกอบการสาขางานต่าง ๆ เป็นตวัแทนของท้องถ่ินเข้าร่วม      
การพฒันาผลิตภณัฑเ์ชิงสร้างสรรค ์
 5.9 กำรอบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง การพฒันาคุณภาพสินคา้ OTOP ประเภทผา้               
เคร่ืองแต่งกาย อาหาร และสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร ให้ได้มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน ซ่ึงได้รับ    
ความร่วมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
  5.9.1  วตัถุประสงคข์องการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ 
   1)  เพื่อให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ และ
สาขาอ่ืน ๆ เ ก่ียวกับการส่งผลิตภัณฑ์และปัญหาท่ีพบเข้าในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ 5 ดาว             
สินคา้ OTOP    
                            2)  เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่กลุ่มผูป้ระกอบการถึงบทบาทของ
กระทรวงอุตสาหกรรมในการส่งเสริมและพฒันาผูป้ระกอบการ OTOP 
  5.9.2  วิธีการด าเนินกิจกรรมคร้ังน้ี ไดแ้ก่ การให้ความรู้ การบรรยาย และเปิดโอกาส          
ใหผู้ป้ระกอบการซกัถามปัญหา บรรยากาศการจดังานดงัภาพท่ี 3.10  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 3.10 ภาพบรรยากาศการสัมมนาเร่ือง การพฒันาคุณภาพสินคา้ OTOP  
           ประเภทผา้ เคร่ืองแต่งกาย อาหาร และสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร  
                                        ใหไ้ดม้าตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน 
  5.9.3 ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ระหวา่งวนัท่ี 25 – 26 มีนาคม 2554 
  5.9.4 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ีคือ ผูป้ระกอบการงานหตัถกรรมงานศิลปะประดิษฐ ์
และผูป้ระกอบการสาขาต่าง ๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัใกลเ้คียง 
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  5.9.5 สถานท่ีจดังาน ณ หอ้งประชุมเอม็เพลสแกรนดฮ์อลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิเอ็มเพลส 
เชียงใหม่ 
  5.9.6 ผลท่ีไดคื้อ ผูป้ระกอบการงานหตัถกรรมงานศิลปะประดิษฐ์ และผูป้ระกอบการ
สาขาต่าง ๆ ไดรั้บความรู้ดงัน้ี 
   1)  ผูป้ระกอบการได้รับความรู้เก่ียวกับการส่งผลิตภัณฑ์เข้าคดัสรร 5 ดาว 
เก่ียวกับสินค้า OTOP และได้ทราบเก่ียวกับปัญหา และแนวทางการแก้ไขการส่งผลิตภัณฑ ์           
เขา้คดัสรร 5 ดาว เก่ียวกบัสินคา้ OTOP  
   2)  ผูป้ระกอบการเขา้ใจถึงบทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรมในการส่งเสริม
และพฒันาผูป้ระกอบการ OTOP โดยสามารถเข้ารับการช่วยเหลือจากกระทรวงอุตสาหกรรม        
ไดใ้นหลาย ๆ โครงการ 
 5.10 กำรจัดเวทีกำรเรียนรู้ คร้ังที่ 2  เร่ือง การสร้างตราสินคา้และการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 
โดยคณะผูว้ิจยั ชุดโครงการ “การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินดา้นงานหตัถกรรมของจงัหวดัเชียงใหม่” 
  5.10.1  วตัถุประสงคข์องการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ 
     1) ให้ความรู้แก่กลุ่มผู ้ประกอบการหัตกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ เร่ือง        
การสร้างตราสินคา้และการออกแบบบรรจุภณัฑ์ เพื่อให้กลุ่มผูป้ระกอบการไดน้ าไปประยุกตใ์ชก้บั
กลุ่มธุรกิจของตนเอง 
     2)  เพื่อรับทราบปัญหา และแนวทางแก้ไขด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ ์      
จากวทิยากรและคณะผูว้จิยั 
  5.10.2  วธีิการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ การสัมมนาเชิงปฏิบติัการ และการสาธิต 
  5.10.3   ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2554 
  5.10.4  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม คือ กลุ่มผูป้ระกอบการงานหตัถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ ์
และผูป้ระกอบการสาขาอ่ืน ๆ  
                   5.10.5   สถานท่ี ณ หอ้งประชุมศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ 
  5.10.6   ผลท่ีได้คือ กลุ่มผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ และ
ผูป้ระกอบการสาขาอ่ืน ๆ ไดรั้บความรู้ต่าง ๆ ดงัน้ี  
    1)  ผูป้ระกอบการไดรั้บความรู้ในเร่ืองการสร้างตราสินคา้ และการออกแบบ
บรรจุภณัฑ ์โดยน าไปประยกุตใ์ชก้บักลุ่มธุรกิจของตนเอง 
    2)  วิทยากรได้รับทราบปัญหาและ หาแนวทางการแกไ้ขการสร้างตราสินคา้ 
และดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑแ์ก่ผูป้ระกอบการ บรรยากาศภายในงานดงัภาพท่ี 3.11 
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  ภาพท่ี 3.11 บรรยากาศภายในงานการสร้างตราสินคา้และการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 
                           ณ หอ้งประชุมศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ 

   

                5.11 กำรสัมมนำ เร่ือง การเตรียมความพร้อมในการส่งออกสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา โดย          
บริษทั Global source marketing และกรมส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ 
  5.11.1  วตัถุประสงคข์องการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ 
    1)  เพื่อใหค้วามรู้แก่ผูป้ระกอบการเร่ืองการส่งออกสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา 
    2)  เพื่อใหผู้ป้ระกอบการไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์ ผลิตภณัฑข์องตนเอง 
    3) เพื่อให้ผูป้ระกอบการได้มีโอกาสพูดคุยแบบส่วนตวักับ Mark Muntz               
ผูก่้อตั้งและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั Global source marketing และ Ronald E Flower           
รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด โดยมีเวลา 35 นาทีต่อ 1 บริษทั 
  5.11.2  วิธีการด าเนินกิจกรรม ได้แก่ การจดัประชุม บรรยาย และการให้ความรู้       
โดยวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญจากบริษทั Global source marketing และการตอบปัญหา ขอ้สงสัยในเร่ือง       
การส่งออกสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา 
  5.11.3  ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม วนัท่ี 31พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2554  
                   5.11.4  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน บริษทั ห้างร้านต่าง ๆ 
และผูป้ระกอบการจงัหวดัเชียงใหม่ 
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  5.11.5  สถานท่ี ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนยส่์งเสริมการส่งออกภาคเหนือ จงัหวดั
เชียงใหม่         
                   5.11.6   ผลท่ีได ้คือ ผูป้ระกอบการไดรั้บความรู้ในเร่ืองการส่งออก ดงัน้ี 
     1)  ผูป้ระกอบการไดรั้บความรู้ในเร่ืองการส่งออกสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา        
     2)  ผูป้ระกอบการได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการเร่ืองการส่งออกและ
ผลิตภณัฑข์องตนเอง 
     3) ผูป้ระกอบการไดรั้บขอ้คิดจาก out of the box ว่าการท่ีเราอยู่ในกล่อง
ความคิดท่ีแคบๆโดยไม่ออกมาพบเจอโลกใหม่ ๆ จะท าให้ความคิดเราหยุดอยูแ่ค่ตรงนั้น แต่ถา้หาก
เราออกมาจากกล่องและไปพบเจออะไรใหม่ ๆ จะท าให้เราได้เจอความคิดท่ีแปลกแตกต่างและ
สร้างสรรคม์ากยิง่ข้ึน ดงันั้นเราออกมากล่องกนัเถอะ 
     4)  ผูป้ระกอบการไดซ้กัถามและพูดคุยแบบใกลชิ้ดกบั Mark Muntz ผูก่้อตั้ง
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั Global source marketing และ Ronald E Flower รองกรรมการ
ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด ภาพบรรยากาศภายในวนังานดงัภาพท่ี 3.12 และ 3.13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.12 บรรยากาศการใหค้วามรู้เร่ืองการส่งออกสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา 

                                        โดยคุณ Mark Muntz ผูก่้อตั้งและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
                                         บริษทั Global source marketing 
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  ภาพท่ี 3.13 บรรยากาศการใหค้วามรู้เร่ืองขอ้คิดในหวัขอ้ out of the box 

                     โดยคุณ Ronald E Flower รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
 

                5.12  กำรจัดนิทรรศกำร “มิติสัมพนัธ์ศิลปวฒันธรรมเชิงช่ำง” โดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ และคณะผูว้ิจยั ชุดโครงการ “การประยุกตพ์ระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นงานหตัถกรรมของจงัหวดัเชียงใหม่” 
 5.12.1  วตัถุประสงคข์องการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ 
          1)  เพื่อให้ผูป้ระกอบการไดเ้ขา้ใจถึงความส าคญัของศิลปวฒันธรรมเชิงช่าง          
และการรณรงคแ์ต่งกายชุดพื้นเมืองเพื่อสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
        2)  เพื่อให้ผูป้ระกอบการส่งเสริมศิลปวฒันธรรม และสร้างเครือข่ายความรู้  
สู่ชุมชนในงานวิจยัเร่ือง “การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมของจงัหวดัเชียงใหม่” 
       3)  เพื่อเนน้กระบวนการสร้างรายไดจ้ากผลิตภณัฑ์ในแต่ละหมู่บา้น ชุมชนหรือ 
ต าบล และส่งเสริมใหมี้การผลิตผลิตภณัฑ ์OTOP มากข้ึน 
       4)  เพื่อเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในกระตุ้นให้ปฏิบัติตามค าแนะน าและส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรม 
  5.12.2 วิธีการด าเนินกิจกรรมคร้ังน้ี ไดแ้ก่ การจดัประชุม บรรยาย และการให้ความรู้          

การตอบปัญหา การสาธิตงานเชิงช่างของสล่าเคร่ืองหนงั เคร่ืองเขิน การตดัตุงไส้หมู ฯลฯ 

  5.12.3  ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมคร้ังน้ีคือ วนัท่ี 16 – 18 มิถุนายน 2554                 
เวลา 09.00 – 16.00 น. และการสัมมนาในหัวข้อ แนวทางการคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบล              
หน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย จดัข้ึนวนัท่ี 16 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00 -16.00 น.  
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  5.12.4   ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน และผูป้ระกอบการ
หตัถกรรมสาขาต่าง ๆ  คณาจารย ์บุคลากร นกัเรียน นกัศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
  5.12.5   สถานท่ี ณ บริเวณจตุรคาร หน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ                     
ณ หอ้งลา้นนาศึกษา อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
  5.12.6 ผลท่ีได้จากการจัดกิจกรรมในคร้ังน้ีคือ อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา                  
ในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ไดเ้รียนรู้ขั้นตอนการท างานหตัถกรรมสาขาต่าง ๆ ตลอดจนท าให้
ผูเ้ข้าร่วมงานตระหนักถึงความส าคัญของการแต่งกายชุดพื้นเมือง และการหันมาสนับสนุน           
การใช้ของพื้นบา้น ตลอดจนผูป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วมรับฟังการสัมมนาในวนัท่ี 16 มิถุนายน 2554      
(ในช่วงบ่าย) ได้มีความรู้ความเข้าใจและรับทราบถึงแนวทางการคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบล                     
หน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย  บรรยากาศในงาน ดงัภาพท่ี 3.13 และ 3.14 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  ภาพท่ี 3.14 บรรยากาศการจดันิทรรศการ “มิติสัมพนัธ์ศิลปวฒันธรรมเชิงช่าง” 
                                        โดยมีรองผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด 
                                         ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 

 
  ภาพท่ี 3.15 การสัมมนาแนวทางการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย” 

    ณ หอ้งประชุมลา้นนาศึกษา อาคารเทพรัตนราชสุดา 
  



64 

 

 

6. กำรประมวลผลกำรจัดกจิกรรม เพือ่น ำไปสู่ผลกำรวจิัยระยะต่อไป 
 

 

ช่ือกจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
 

ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 
ผลทีไ่ด้รับทีส่อดคล้องกบั 
แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 

1.การจดัเวทีการเรียนรู้ 
(กิจกรรมท่ี 5.1 และ 5.10) 

เพื่อสร้างความเข้าใจใน
การด าเนินโครงการวิจัย 
และให้ความ รู้ ในด้าน      
การสร้างตราสินค้า และ       
การออกแบบบรรจุภณัฑ ์ 

- กลุ่มตวัอยา่งงานวจิยั        
ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
- คณะผูว้จิยั 

1.เนน้การตอบสนองตลาดภายในทอ้งถ่ิน 
ภูมิภาค ตลาดภายในประเทศและตลาด
ต่างประเทศเป็นหลกัตามล าดบั  
2.น าเทคโนโลยีชาวบา้นท่ีคิดคน้เองและ
ซ่ึ ง มี ร าค าประหยัด  เ ข้ า ม า ช่ ว ย ใน
กระบวนการผลิตไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.การสมัมนา เร่ือง SMEs                   
(กิจกรรมท่ี 5.2 - 5.5  และ 
5.11) 

เพื่ อให้ความ รู้ด้านการ
จั ด ก า ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ
เ ก่ียวกับ ธุร กิจ  SMEs ท่ี
สอดคล้อ ง กับ แนว คิ ด
เศรษฐกิจพอเพียง 

- กลุ่มตวัอยา่งงานวจิยั        
ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
- คณะผูว้จิยั 

1 .ใช้ เทคโนโลยี ท่ี เหมาะสมคือ  ใช้
เทคโนโลยีราคาไ ม่แพงแต่ ถูกหลัก
วชิาการ 
2.มีขนาดการผลิตท่ีเหมาะสมสอดคลอ้ง
กบัความสามารถการบริหารจดัการ 
3.ไม่โลภเกินไปและไม่เนน้ก าไรระยะสั้น
เป็นหลกั 
4 . เ น้นคว าม ซ่ือสัต ย์  สุ จ ริ ต ในการ
ประกอบการ ไม่เอารัดเอาเปรียบผูบ้ริโภค 
และแรงงานหรือลูกค้า และผูจ้  าหน่าย
วตัถุดิบ 
5.เน้นการกระจายความเส่ียงจากการมี
ผลิตภณัฑท่ี์หลากหลาย  
6.เนน้การบริหารความเส่ียงต ่า  
7.เนน้การตอบสนองตลาดภายในทอ้งถ่ิน 
ภูมิภาค ตลาดภายในประเทศและตลาด
ต่างประเทศเป็นหลกัตามล าดบั 

3.การสมัมนา เร่ือง        
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์
(กิจกรรมท่ี 5.7 และ 5.8) 

เพื่อให้ความรู้ความเขา้ใจ
ดา้นเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
และการประยกุต์ความคิด
สร้างสรรคไ์ปสู่ตลาด 
   

- กลุ่มตวัอยา่งงานวจิยั        
ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
-  คณะผูว้จิยั 
- นักเรียน นักศึกษา 
และหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง  

1.เนน้การตอบสนองตลาดภายในทอ้งถ่ิน 
ภูมิภาค ตลาดภายในประเทศเป็นหลัก
ตามล าดบั 
2.เน้นการกระจายความเส่ียงจากการ       
ท่ีมีผลิตภณัฑห์ลากหลาย  
3.น าวตัถุดิบของท้องถ่ินท่ีมีอยู่ภายใน
ชุมชนมาเป็นวตัถุดิบหลักในการผลิต
สินคา้ของตนเอง 
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ช่ือกจิกรรม 
 

วตัถุประสงค์ 
 

ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 
ผลทีไ่ด้รับทีส่อดคล้องกบั 
แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 

   4.น าเทคโนโลยีชาวบา้นท่ีคิดคน้เอง เขา้
มาช่วยในกระบวนการผลิตไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.การจดันิทรรศการ      
เพ่ือเผยแพร่งานวจิยั           
สู่สาธารณชน 
(กิจกรรมท่ี  5.6 และ 5.12) 

เพื่อสนับสนุนการใชข้อง
พ้ื น บ้ า น  โ ด ย เ ฉ พ า ะ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นภูมิปัญญา
ล้านนาให้คงอยู่คู่สังคม
สืบต่อไป 

- กลุ่มตวัอยา่งงานวจิยั        
ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
-  คณะผูว้จิยั 
- คณาจารย ์ เจา้หนา้ท่ี 
และนักศึกษา ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 
- บุคคลทัว่ไป 

1.น าเอาเทคโนโลยีชาวบ้านท่ีคิดคน้เอง 
เขา้มาช่วยในกระบวนการผลิต 
 2.เน้นความซ่ือสัตย ์ความสุจริตในการ
ประกอบการ ไม่เอารัดเอาเปรียบผูบ้ริโภค 
3.เนน้การตอบสนองตลาดภายในทอ้งถ่ิน 
ภูมิภาค ตลาดภายในประเทศและตลาด
ต่างประเทศเป็นหลกัตามล าดบั 
4.ไม่โลภเกินไปและไม่เนน้ก าไรระยะสั้น
เป็นหลกั 
5.มีขนาดการผลิตท่ีเหมาะสมสอดคลอ้ง
กบัความสามารถการบริหารจดัการ 

 

  ตารางท่ี 3.3 การประมวลผลการจดักิจกรรม เพื่อน าไปสู่ผลการวจิยัระยะต่อไป 




