
 
บทท่ี  3 

วิธีด าเนินงานวิจัย 
 

 วธีิการด าเนินงานวจิยั เป็นวธีิการด าเนินงานท่ีใช จจดัล าดบัววามส าวัของงปัขหา เพื่งน ามา
ประเมนิผล และน าผลท่ีไดจไปใช จในการแก จไอปัขหาเหลา่นั้ น ใหจกลุม่ผู จกงบการมีววามสามารถ
ทดัเทียมผูจประกงบการง่ืนในทุกดจาน เพื่งท่ีผู จประกงบการจะสามารถพัฒนาผลิตภ ัณฑ์ใหจมีวุณภาพ 
มาตรฐาน และเป็นท่ีตจงงการองงทจงงตลาด การวจิยัเร่ืงง การจัดการววามรูจ เพื่งพ ัฒนาการงงกแบบ
ผลิตภณัฑ์ และวเิวราะห์ศกัยภาพธุรกจิชมุชน ต าบลแมโ่ป่ง และต าบลสันปูเลย ง าเภงดงยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม ่ ซ่ึงมวีธีิการด าเนินงานวจิยัดงัน้ี                         
 1.  ระเบียบวธีิวจิยั 
 2.  อั้นตงนการด าเนินงานวจิยั 

 3.  ประชากรท่ีศึกษา และกลุม่ตวังยา่ง 
 4.  กจิกรรมในการวจิยั 
 5.  การเกบ็รวบรวมอจงมูล 
 6.  การประมวลผล และการวเิวราะห์อจงมลู  
 

1. ระเบียบวิธีวิจัย 
 การด าเนินงานวจิยัวร้ังน้ีใช จระเบียบวธีิการวจิยัเชิงวุณภาพ ร่วมกบัการวิจัย เชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมในพื้นท่ีต าบลแมโ่ป่ง และต าบลสันปูเลย ง าเภงดงยสะเก็ด  จังหวดัเชียงใหม ่              
เพื่งด าเ นินการพัฒนา และงงกแบบผลิตภ ัณฑ์ช ุมชนใหจยกระดับ สู ่การพ ัฒนาสินวจาทจงง ถ่ิน          
ตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์ช ุมชน และทจงงถ่ิน 
 

2. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 เป็นอั้นตงนในการจดัล าดบัววามส าวขัองงปัขหาตา่ง ๆ แบง่งงกเป็นอั้นตงนดงัน้ี 
 2.1 ศึกษาบริบทชมุชนโดยติดตง่ประสานงานกบัผูจน าทจงง ถ่ิน ผู จน าช ุมชนวณะกรรมการ 
งบต. และผูจเกีย่วอจงงในพื้นท่ี เพื่งเตรียมนัดประชมุ 

 2.2  การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูจวร้ัง ท่ี 1 ประช ุมทีมวิจัย เพื่งเ ป็นการสรจางววามเอจาใจ
รว่มกนัในการด าเนินงานวจิยั ระหวา่งผู จวจิยั ผู จน าทจงงถ่ิน นักวจิยัทจงงถ่ิน และนักศึกษา 
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 2.3  การเก็บรวบรวมอจงมูลบริบทช ุมชนในระดับหมูบ่จาน และวรัวเ รืงนดจานประวติั 
สภาพแวดลจงม ลกัษณะทางสังวม เศรษฐกิจ วฒันธรรม การศึกษา และววามสัมพันธ์ดจานตา่ง ๆ              
ท่ีเกีย่วอจงงในดจานปัขหา  สรุป  และ วเิวราะห์อจงมลู 
 2.4  ศึกษาดูงานจากผูจประกงบการท่ีประสบววามส าเ ร็จ เพื่งเ ป็นแนวทางในการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์องงชมุชน 
 2.5  การจดัเวทีวร้ังท่ี 2  เพื่งรว่มจดัท าโวรงการ โดยการน าววามรูจ ท่ีไดจจากการศึกษาดูงาน 
มาวเิวราะห์ และหาทางพฒันาผลิตภณัฑ์ 
 2.6 เกบ็รวบรวมอจงมลูพื้นฐานองงช ุมชนเกี่ยวกบัเ ร่ืงงการพัฒนาผลิตภ ัณฑ์ การผลิต              
และการจดัจ าหนา่ย 
 2.7  การจดังบรมเชิงปฏิบติัการ เพื่งพฒันากลวธีิการงงกแบบผลิตภ ัณฑ ์

 2.8 การงบรมเชิงปฏิบติัการ ดจานการจัดการ การผลิต ดจานการตลาด และการงงกแบบ
ตกแตง่รจานวจา 
 2.9 การเวทีการเรียนรูจวร้ังท่ี 3 การวเิวราะห์ถึงผลส าเร็จองงผลิตภ ัณฑ์ท่ีไดจรับการพัฒนา 
ปัขหา และงุปสรรวในการปฏิบติังาน 

 2.10 การน าผลิตภณัฑ์ท่ีไดจจากการพฒันาแลจวไปวเิวราะห์โดยผูจเชี่ยวชาข 

 2.11 น าไปทดลงง วางจ าหน ่ายตามสถาน ท่ีท ่งงเ ท่ียวในจังหวดั เชียงใ หม ่เ ป็นการ
ประเมนิผลโดยใหจประชาชนท าการประชาพิจารณ์ 

 2.12  ประเมนิสรุปผลการจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ และหาแนวทางในการพัฒนาวุณภาพสินวจา         
ตามววามตจงงการองงทจงงตลาด ถจา การจ าหน ่ายประสบผลส าเ ร็จ ตง่ไปช ุมชนน าผลิตภ ัณฑ์  
จ าหนา่ยโดยงงกวา่ใช จจา่ยเงงทั้งหมด 
 2.13 จัดเวทีแลกเปล่ียนเ รียนรูจวร้ัง ท่ี 4 ประเมินสรุปผลการพัฒนาผลิตภ ัณฑ์ เพื่งห า
แนวทางในการแก จไอ พฒันาวณุภาพ การจดัจ าหนา่ย เพื่งดึงดูดลูกวจา 
 2.14 การจดันิทรรศการ 
  1) การจดันิทรรศการ ณ ลานท่ีวา่การง าเภงดงยสะเกด็ 
 2.15 สรุปบทเรียนกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูจ 
  1) สรุปบทเรียนกระบวนการองงโวรงการวจิยั เพื่งหาแนวทางในการตง่ยงดการวิจัย
วร้ังตง่ไป 

  2) สรุปผลการวจิยั จดัพิมพ์รูปเลม่ จดัท าส่ืงประชาสัมพนัธ์  และเวบ็ไซต์   
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การวจิยัและพฒันาการงงกแบบผลิตภณัฑ์ชมุชน มกีลุม่ธุรกจิชมุชนต าบลแมโ่ป่งและต าบลสันปูเลย
ท่ีเอจารว่มกจิกรรมมตีัวงยา่งผลิตภณัฑ์และสินวจา ดงัภาพท่ี 3.1 
 

 
 

ภาพท่ี  3.1 ผลิตภณัฑ์กลุม่ธุรกจิชมุชน 
 
           จากอั้นตงนในการด าเนินงานการวจิยัวร้ังน้ีท าใหจงานวจิยัมวีวามตง่เน่ืงงโดยมีแผนการวิจัย
และรายละเงียด ดงัน้ี  



แผนการวิจัย 
ตารางท่ี 3.1 แผนปฏิบติัการวจิยั (Action Plan) 

กิจกรรม สถานที ่/ ระหว่างวัน ผู้ด าเนินการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.ศึกษาบริบทชมุชนโดยการติดต่งประสานงานกบัผู จน า
ท จงงถ่ิน ผู จน าชมุชนวณะกรรม งบต. และผู จเกีย่วอ จงงในพื้นที ่
เพื่งเตรียมนัดประชมุ 

ณ หจงงประชมุเทศบาล 
ต  าบลดงยสะเกด็ 
10 มีนาวม 2551 

ผู จวจิัย  นักวจิัยท จงงถ่ิน 
และผู จน าชมุชน 

 

- ผู จน าท จงงถ่ิน ผู จน าชมุชน วณะกรรม                    
การงบต. และผู จเกีย่วอ จงงในพื้นทีม่ี 
ววามเอ จาใจร่วมกนัในโวรงการวจิัย 
- ผลการศึกษาอ จงมูลสภาพบริบท
ชมุชน 
- ววามต จงงการองงชมุชน 
- ววามสมัพนัธ์ภายในชมุชน  

2. การจัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรูจวรั้งที ่ 1 ประชมุทมีวจิัย 
เพื่งสรจางววามเอ จาใจร่วมกนัในการด าเนินงานวจิัย 
ระหวา่งผู จวจิัย ผู จน าท จงงถ่ิน นักวจิัยท จงงถ่ิน และนักศึกษา  

ณ หจงงประชมุโรงเรียนเทศบาล 
ง าเภงดงยสะเกด็ 
13 มีนาวม 2551 

วทิยากรท จงงถ่ิน ผู จวจิัย 
กลุ่มงาชพีในง าเภงดงยสะเกด็ 
นักวจิัยท จงงถ่ิน และนักศึกษา 

- ววามต จงงการองงชมุชน 
- ววามสมัพนัธ์ภายในชมุชน 
- ผู จวจิัย ผู จน าท จงงถ่ิน นักวจิัยท จงงถ่ิน 
และนักศึกษา มีววามเอ จาใจร่วมกนั 
ในโวรงการวจิัย 

3. เ ก็บรวบรวมอ จงมูลบริบทชุมชนในระดับหมู่บ จาน และ
วรัวเ รืงนดจานประวตัิ สภาพแวดลจงม ลักษณะทางสังวม 
เศรษฐกจิ วฒันธรรม การศึกษา และววามสัมพ ันธ์ดจานต่าง ๆ  
ทีเ่กีย่วอ จงงในดจานปัขหา  สรุป  และ วเิวราะห์อ จงมูล 

ณ หจงงประชมุโรงเรียนเทศบาล 
ง าเภงดงยสะเกด็  

11 เมษายน – 23 พฤษภาวม 2551 

ผู จวจิัย นักวจิัยท จงงถ่ิน 
และนักศึกษา 

- ไดจอ จงมูลชมุชนบริบทชมุชน        
ในระดบัหมู่บ จาน และวรวัเรืงน        
ดจานประวตั ิ สภาพแวดลจงม ลกัษณะ
ทางสงัวม เศรษฐกจิ วฒันธรรม 
การศึกษา และววามสมัพนัธ์  ฯลฯ            
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4. ศึกษาดูงานจากผู จประกงบการทีป่ระสบววามส าเร็จ เพื่งเ ป็น
แนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์องงชมุชน   

ส านักงานงุตสาหกรรม 
จังหวดัเชยีงใหม่ 
4 มิถุนายน 2551 

วทิยากรท จงงถ่ิน  ผู จวจิัย                  
กลุ่มงาชพีในง าเภงดงยสะเกด็ 
นักวจิัยท จงงถ่ิน  และนักศึกษา 

-ไดจแนววดิในการพฒันา 
และงงกแบบผลิตภณัฑ์  

5.  การจัดเวทวีรั้งที ่ 2  เพื่งร่วมกนัจัดท  าโวรงการ 
โดยน าววามรูจทีไ่ดจจากการศึกษาดูงาน มาวเิวราะห์ 
และหาทางพฒันาผลิตภณัฑ์  

ณ หจงงประชมุเทศบาลต  าบล 
ดงยสะเกด็    

18 มิถุนายน  2551 

วทิยากรท จงงถ่ิน  ผู จวจิัย 
กลุ่มงาชพีในง าเภงดงยสะเกด็ 
นักวจิัยท จงงถ่ิน  และนักศึกษา 

- ฐานอ จงมูลในการวเิวราะห์ 
และหาทางพฒันาผลิตภณัฑ์ 

6.  เกบ็รวบรวมอ จงมูลพื้นฐานองงชมุชนเกีย่วกบั 
เร่ืงงการผลิตภณัฑ์ท ัง้4 ประเภท 5 กลุ่ม เป็นการศึกษาปัขหา 
ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ การผลิต และการจัดจ าหน่าย 

ณ หจงงประชมุเทศบาล 
ต  าบลดงยสะเกด็ ต  าบลแม่โป่ง 

และต  าบลสนัปเูลย ง าเภงดงยสะเกด็ 
จังหวดัเชยีงใหม่                

3 กรกฎาวม-  18 กรกฎาวม 2551 

ผู จวจิัย  นักวจิัยท จงงถ่ิน 
และนักศึกษา 

- ไดจฐานอ จงมูลเกีย่วกบัผลิตภณัฑ์ 
ท ัง้4 ประเภท 5 กลุ่ม และปัขหา 
ในการพฒันาผลิตภณัฑ์  การผลิต 
และการจัดจ าหน่าย 

7.  การจัดงบรมเชงิปฏบิตักิาร เพื่งพฒันากลวธีิการงงกแบบ
ผลิตภณัฑ์  

ส านักงานงุตสาหกรรม 
จังหวดัเชยีงใหม่ 
10 กนัยายน  2551 

วทิยากรท จงงถ่ิน  ผู จวจิัย 
กลุ่มงาชพีในง าเภงดงยสะเกด็ 
นักวจิัยท จงงถ่ิน  และนักศึกษา 

- ผลการพฒันาผลิตภณัฑ์ ทีม่ีวณุภาพ 
- ไดจผลงานผลิตภณัฑ์  ทีว่ดัเลืงกไว จ
แสดงนิทรรศการเพื่งการจัดจ าหน่าย 

8.  การงบรมเชงิปฏบิตักิาร ดจานการจัดการ การผลิต                
ดจานการตลาด และงงกแบบตกแตง่รจานว จา  

ส านักงานงุตสาหกรรมจังหวดั
เชยีงใหม่ / สถานที ่ณ หจงงประชมุ

โรงเรียนง าเภงดงยสะเกด็ 
1-2 ตลุาวม 2551 

วทิยากรท จงงถ่ิน  ผู จวจิัย 
กลุ่มงาชพีในง าเภงดงยสะเกด็ 
นักวจิัยท จงงถ่ิน  และนักศึกษา 

- ไดจผลสรุปเกีย่วกบัแนวทาง 
การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์   
- ทราบถึงปัขหา และงุปสรรว 
ทีม่ีผลกระทบตง่การแก จไอปัขหา 
- ไดจเงกสารววามก จาวหนจา 
ในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 
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9. การเวทกีารเรียนรูจวรั้งที ่ 3 การวเิวราะห์ถึงผลส าเร็จ 
องงผลิตภณัฑ์ทีไ่ดจรบัการพฒันา ปัขหา และงุปสรรว 
การปฏบิตังิาน  

ณ หจงงประชมุ โรงเรียนเทศบาล 
ง าเภงดงยสะเกด็ 
28 ตลุาวม 2551 

วทิยากรท จงงถ่ิน  ผู จวจิัย 
กลุ่มงาชพีในง าเภงดงยสะเกด็ 
นักวจิัยท จงงถ่ิน  และนักศึกษา 

- ไดจผลการวเิวราะห์เพื่งเป็นแนวทาง
ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ตง่ไป 
- ไดจทราบถึงผลการพฒันา 
องงแตล่ะกลุ่ม 

10. การน าผลิตภณัฑ์ทีไ่ดจจากการพฒันาแลจวไปวเิวราะห์ 
โดยผู จเชีย่วชาข  

ศาลากลางจังหวดัเชยีงใหม่ 
4 พฤศจิกายน 2551 

กรรมการตรวจสงบ  ผู จวจิัย 
กลุ่มงาชพีในง าเภงดงยสะเกด็ 
นักวจิัยท จงงถ่ิน  และนักศึกษา 

- ผลจากการพฒันาผลิตภณัฑ์                   
  ตามหลกัเกณฑ์ OTOP  
- วเิวราะห์ววามเป็นไปไดจในงนาวต 

11. น าไปทดลงงวางจ าหน่ายตามสถานทีท่ง่งเทีย่ว 
ในจังหวดัเชยีงใหม่ เป็นการประเมินผลโดยใหจประชาชน 
ท  าการประชาพิจารณ์ 
 

สถานทีท่ง่งเทีย่วท ัว่ไป 
ในจังหวดัเชยีงใหม่ 
12 พฤศจิกายน 2551 

กลุ่มงาชพีในง าเภงดงยสะเกด็ 
และเจจาองงรจานว จาท ัว่ไป  ผู จวจิัย 
นักวจิัยท จงงถ่ิน  และนักศึกษา 

- พฒันาวณุภาพววามเป็นงยู่ 
องงชมุชน 
- แก จไอปัขหาววามยากจน 
- จัดหาแหล่งจัดจ าหน่ายสินว จา 

12. ประเมินสรุปผลการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์หาแนวทาง 
ในการพฒันาวณุภาพสินว จา ตามววามต จงงการองงท จงงตลาด 
ถจาการจ าหน่ายประสบผลส าเร็จ ตง่ไปชมุชนน าผลิตภณัฑ์ 
จ าหน่ายโดยงงกวา่ใช จจ่ายเงงท ัง้หมด 

ณ หจงงประชมุ โรงเรียนเทศบาล 
ง าเภงดงยสะเกด็ 
27 พฤศจิกายน 2551 

ผู จวจิัย  กลุ่มงาชพี 
ในง าเภงดงยสะเกด็ นักวจิัย

ท จงงถ่ิน  และนักศึกษา 

- ผลสรุปการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์           
 หาแนวทางในการพฒันาวณุภาพ   
 สินว จา ตามววามต จงงการ 
องงท จงงตลาด 
- ววามร่วมมืง ร่วมแรงกนัในชมุชน 

13. จัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรูจวรั้งที ่4 ประเมินสรุปผล 
การพฒันาผลิตภณัฑ์ เพื่งหาแนวทางในการแก จไอ 
พฒันาวณุภาพ การจัดจ าหน่าย เพื่งดึงดูดลูกว จา  

ณ หจงงประชมุเทศบาล 
ต  าบลดงยสะเกด็ 
3 มีนาวม 2552 

วทิยากรท จงงถ่ิน  ผู จวจิัย 
กลุ่มงาชพีในง าเภงดงยสะเกด็ 
นักวจิัยท จงงถ่ิน  และนักศึกษา 

- ไดจเงกสารววามก จาวหนจาจาก 
การพฒันาผลิตภณัฑ์ 
- ไดจอ จงสรุปผลจากการจัดจ าหน่าย 
ในเร่ืงงววามต จงงการองงท จงงตลาด 
- ทราบถึงปัขหา และแนวทางแก จไอ 
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- ไดจอ จงสรุปผลจากการพฒันา
ผลิตภณัฑ์  พฒันางาชพี เพื่งแก จไอ
ปัขหาววามยากจนองงชมุชน 

14. การจัดนิทรรศการ 
      14.1 การจัดนิทรรศการ ณ ลานหนจาทีว่า่การง าเภง 
ดงยสะเกด็ 
 

การจัดนิทรรศการ ณ ลาน 
หนจาทีว่า่การง าเภงดงยสะเกด็ 
วนัที ่1-9 เมษายน พ.ศ.2552   

 

กลุ่มงาชพีในง าเภงดงยสะเกด็ 
และเจจาองงรจานว จาท ัว่ไป  ผู จวจิัย 
นักวจิัยท จงงถ่ิน  และนักศึกษา 

- การประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑ์  
- การเผยแพร่ววามรูจ  
- สาธิตการท  าผลิตภณัฑ์ 
- แสดงผลงานทีผ่า่นการพฒันา 
ในอ ั้นตงนสุดท จายมาทดลงงจ าหน่าย 

15. สรุปบทเรียนกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูจ 
      15.1  สรุปบทเรียนกระบวนการองงโวรงการวจิัย 
เพื่งหาแนวทางในการตง่ยงดการวจิัยวรั้งตง่ไป 
      15.2  สรุปผลการวจิัย พิมพ์รูปเล่ม ท  าส่ืงประชาสมัพนัธ์ 
และเวบ็ไซต ์ (มีในส่วนกจิกรรมในการวจิัย) 

ณ หจงงประชมุโรงเรียนเทศบาล 
ง าเภงดงยสะเกด็/ มหาวทิยาลยั 

ราชภฏัเชยีงใหม่ 
3 มีนาวม 2552 – 29 เมษายน 2552 

ผู จวจิัย กลุ่มงาชพี 
ในง าเภงดงยสะเกด็ 

นักวจิัยท จงงถ่ิน และนักศึกษา 

- แนวทางการพฒันาผลิตภณัฑ์           
- แนวทางการจัดจ าหน่าย                
- แนวทางววามเป็นไปไดจ 
ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ 
ตง่การด าเนินธุรกจิ 
- ไดจงานวจิัยฉบบัสมบรูณ์ 20 เล่ม 
- สรุปงานวจิัย 
- ไดจส่ืงประชาสมัพนัธ์ เพื่งเผยแพร่  
   ประชาสมัพนัธ์ เวบ็ไซต ์
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3. ประชากรที่ศึกษา และกลุ่มตัวอย่าง 
 วธีิด าเนินการวจิยัในวร้ังน้ี ผู จวจิยัไดจก  าหนดพื้นท่ีวจิัย วืง ต าบลแมโ่ป่ง และต าบลสันปูเลย 
ง าเภงดงยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม ่ซ่ึงมผูี จเอจารว่มในวร้ังน้ี ไดจแก ่
 3.1  นักวจิยัทจงงถ่ินในต าบลแมโ่ป่ง และต าบลสันปูเลย ง าเภงดงยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม ่         
ท่ีสมวัรใจเอจารว่มโวรงการวจิยัม ี7 กลุม่ผลิตภ ัณฑ์ วืง 1)  ผลิตภ ัณฑ์น ้ าพริกเผาเห็ดหงม องงกลุม่
แมบ่จานเกษตรกรบจานตลาดอ้ีเหล็ก 2)  ผลิตภ ัณฑ์กลจวยตาก มะเ อืงเทศ และถั่ววั่วทรายแปรรูป       
องงกลุม่วสิาหกจิชมุชนเชิงดงย 3) ผลิตภ ัณฑ์สมุนไพรชง และชาพรจงมด่ืม องงกลุม่การแปรรูป
สมนุไพรไทย 4) ผลิตภณัฑ์ล าไยงบแหจงเน้ืงสีทงง และหมูยง กลุม่แมบ่จานเกษตรกรบจานสันปูเลย   
5) ผลิตภณัฑ์น ้ าพริกเผา น ้ าพริกตาแดง แวบหม ูและแหนมหม ูองงกลุม่แมบ่จานเกษตรบจานสันตจนดู ่
6) ผลิตภณัฑ์ไม จแกะสลกั องงกลุม่หัตถกรรมแกะสลักบจานยางทงง  และ7) ผลิตภ ัณฑ์จากผจาทง   
องงกลุม่ทงผจาสันปูเลย เป็นตจน ผลิตภณัฑ์องงชมุชนเหลา่น้ีลจวนเป็นภูมิปัขขาทจงงถ่ินท่ีไดจสืบทงด
มาเป็นระยะเวลานาน และมวีณุวา่ทางวฒันธรรมทจงงถ่ินองงภาวเหนืง 
 3.2 วณะกรรมการ และบุวลากรองงเทศบาลต าบลดงยสะเกด็ 
 3.3 บุววลท่ีเป็นวรูภูมปัิขขาองงต าบลดงยสะเกด็ 
 3.4 ผู จน าชมุชน พระสงว์ และตวัตวัแทนประชาชน จากต าบลดงยสะเกด็ 
 3.5 วณะผูจวจิยั นักศึกษาสาอาวชิาศิลปกรรมจากมหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม ่  
 

4. กิจกรรมในการวิจัย 
ในการด าเนินกจิกรรมการวจิยัวร้ังน้ี ผู จวจิยัไดจด าเ นินกิจกรรมตามท่ีก  าหนดไว จเ ป็นอั้นตงน

ในแผนงานวจิยั ดงัตง่ไปน้ี 
 4.1 การจัดเวทกีารจัดการความรู้ค ร้ังที่ 1  ประช ุมทีมวิจัย เพื่งสรจางววามเอจาใจร่วมกนั         
ในการด าเนินงานวจิยัระหวา่งผู จวจิยั ผู จน าทจงงถ่ิน นักวจิยัทจงงถ่ินและนักศึกษา 
 4.1.1 กจิกรรมท่ีมวีตัถุประสงว์ เพื่งสรจางววามเอจาใจในเ ร่ืงงโวรงการวิจัยระหวา่ง
ผู จวจิยั ผู จน าทจงงถ่ิน นักวจิยัทจงงถ่ินและนักศึกษา เพื่งหาผูจช ว่ยนักวิจัยหรืงนักวิจัยในช ุมชน รวมถึง
กลุม่งาชีพท่ีตจงงการเอจารว่มโวรงการ 
 4.1.2 วธีิการด าเนินกจิกรรม ไดจแก ่การจดัการประชมุ เพื่งชี้ แจงเกี่ยวกบัโวรงการวิจัย 
การจดักจิกรรมกลุม่เพื่งวจนหานักวจิัยในชมุชน  และกลุม่งาชีพท่ีมวีวามประสงว์ เอจารว่มโวรงการ  
 4.1.3 ระยะเวลาด าเนินการวนัท่ี 13 มนีาวม 2551 
 4.1.4 ผู จเอจารว่มกจิกรรม กลุม่ธุรกจิชมุชน และผูจประกงบการทัว่ไปทั้งหมด 
 4.1.5 สถานท่ี ณ หจงงประชมุโรงเรียนเทศบาลง าเภงดงยสะเกด็ 
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 4.1.6 ผลท่ีไดจจากการประช ุมในวร้ังน้ี  ท าใหจไดจกลุม่งาชีพท่ีไดจมาเอจาร่วมโวรงการ           
ตามวตัถุประสงว์ท่ีตั้งไว จ โดยมกีลุม่ธุรกจิชมุชนผลิตภ ัณฑ์  ต าบลแมโ่ป่ง และต าบลสันปูเลย 7 กลุม่
ผลิตภ ัณฑ์ วืง  1)  ผลิตภ ัณฑ์น ้ าพริกเผาเห็ดหงม องงกลุม่แมบ่จานเกษตรกรบจานตลาดอ้ีเหล็ก            
2)  ผลิตภ ัณฑ์กลจวยตาก มะเ อืง เทศ และ ถั่ววั่วทรายแปรรูป องงกลุม่วิสาหกิจช ุมชนเชิงดงย              
3) ผลิตภณัฑ์สมนุไพรชง และชาพรจงมด่ืม กลุม่การแปรรูปสมนุไพรไทย 4)  ผลิตภ ัณฑ์ล าไยงบแหจง
เน้ืงสีทงง และหมยูง องงกลุม่แมบ่จานเกษตรกรบจานสันปูเลย  5)  ผลิตภ ัณฑ์น ้ าพริกเผา น ้ าพริก        
ตาแดง แวบหมู และแหนมหมู องงกลุม่แมบ่จานเกษตรบจานสันตจนดู ่ 6)  ผลิตภ ัณฑ์ไม จแกะสลัก      
องงกลุม่หัตถกรรมแกะสลักบจานยางทงง   และ7) ผลิตภ ัณฑ์จากผจาทง องงกลุม่ทงผจาสันปูเลย      
เป็นตจน โดยประธานกลุม่งาชีพองงทุกกลุม่ยินดีร่วมเป็นผูจช ว่ยนักวิจัยในช ุมชน  และการจัดเวที
กระบวนการจดัการววามรูจ วร้ังท่ี 1 ดงัภาพท่ี 3.2                         
 

 
 

ภาพท่ี 3.2 การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูจวร้ังท่ี 1 
 
 4.2 ศึกษาดูงานจากผู้ประกอบการทีป่ระสบความส าเ ร็จ  เพื่งเ ป็นแนวทางในการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์องงชมุชน 
  4.2.1 มวีตัถุประสงว์เพื่งใหจกลุม่งาชีพท่ีเอจารว่มโวรงการไดจศึกษาดูงานกลุม่งาชีพ และ
กลุม่ธุรกจิชมุชนท่ีประสบววามส าเร็จตามก  าหนด โดยใหจมกีารแลกเปล่ียนเ รียนรูจ  ศึกษาดูงานแหลง่
ประกงบการท่ีประสบววามส าเร็จ ในต าบลบจานแหวน จงัหวดัเชียงใหม ่
  4.2.2 อั้นตงนในการท ากจิกรรม ไดจแก ่การมงบหมายใหจกลุม่งาชีพจัดท า เวร่ืงงมืง             
ในการประเมนิสถานการณ์ (SWOT) องงกลุม่น าเสนงตง่ท่ีประช ุม จากนั้ นร่วมกนัก  าหนดสถานท่ี
ศึกษาดูงาน เพื่งหาแนวทางการแก จปัขหา และเสริมจุดแอ็งองงกลุม่ 
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  4.2.3 ระยะเวลาด าเนินการ วนัท่ี 4  มถุินายน 2551 
  4.2.4 ผู จเอจารว่มกจิกรรม  กลุม่ธุรกจิชมุชน และผูจประกงบการทัว่ไปทั้งหมด 
  4.2.5 สถานท่ี ส านักงานงุตสาหกรรมจงัหวดัเชียงใหม ่
  4.2.6 ผลท่ีไดจจากการศึกษาดูงาน พบวา่ กลุม่งาชีพเ ล็งเ ห็นววามส าวัของงการไป
ศึกษาดูงานกลุม่ท่ีประสบววามส าเร็จในพื้นท่ีองงตนเงง เพราะมีววามเชื่งวา่วนในพื้นท่ี เ ดียวกนั     
จะเป็นตวังยา่งท่ีดีส าหรับการเร่ิมตจน และจากการสรุปผลการแลกเปล่ียนเรียนรูจ ไดจอจงสรุป ดงัน้ี 
   1) การสรจางววามเอจมแอ็งใหจกบัช ุมชน 
   2) การรวมทุนมกัจะเป็นปัขหาในการบริหารจดัการในระยะยาว 
   3) การจดัการดจานการตลาดตจงงมีการบริหารจัดการท่ีดี มวีวามรูจ 
   4) ผู จน ากลุม่ตจงงเป็นผูจท่ีมวีวามเป็นผูจน าสูง ตจงงมีเวลา และมมีนุษยสัมพันธ์ท่ีดี   
และหาแนวทางท่ีจะสนับสนุนกลุม่งยา่งตง่เน่ืงง 
   5) วสัดุท่ีใช จในการผลิตไมส่ามารถจดัหาไดจจากทจงงถ่ินทั้งหมด ตจงงมีเวรืงอา่ย  
โดยงาศยัววามรว่มมงืองงวนในกลุม่ ผู จน าหรืงประธานกลุม่จะตจงงเ ป็นผูจประสานเพื่งใหจไดจมา      
ซ่ึงวตัถุดิบในการผลิต ชว่ยใหจกลุม่มีววามรูจ เ ร่ืงง ท่ีมาองงแหลง่วตัถุดิบตา่ง ๆ โดยศึกษาดูงาน       
จากผูจประกงบการท่ีประสบววามส าเร็จ ดงัภาพท่ี 3.3 
                                      

 
                       

ภาพท่ี 3.3 ศึกษาดูงานจากผูจประกงบการท่ีประสบววามส าเร็จ 
 
 4.3 การจัดเวทกีารจัดการความรู้คร้ังที ่ 2 เพื่งรว่มกนัจดัท าโวรงการ โดยการน างงว์ววามรูจ
ท่ีไดจจากการศึกษาดูงานมาวเิวราะห์ และหาทางพฒันาผลิตภณัฑ์ 
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  4.3.1 วตัถุประสงว์ เพื่งเป็นการใหจผู จเอจาร่วมโวรงการสามารถน าววามรูจ ท่ีไดจรับจาก   
การศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช จ เพื่งพฒันาการบริหารจัดการกลุม่ ใหจผลิตภ ัณฑ์สามารถตงบสนงง                   
ววามตจงงการองงตลาด และไดจมาตรฐาน 
  4.3.2 วธีิการด าเนินกจิกรรม ไดจแก ่จดังบรมการงงกแบบ และพฒันาผลิตภณัฑ์          
เพื่งรว่มวเิวราะห์รูปแบบผลิตภณัฑ์ รวมทั้งการแลกเปล่ียนววามวิดเห็นกบัเวรืงอา่ย 
  4.3.3 ระยะเวลาการด าเนินการวนัท่ี 18 มถุินายน 2551 
  4.3.4 ผู จเอจารว่มกจิกรรม กลุม่ธุรกจิชมุชน วณะผูจวจิยั นักศึกษาและผูจประกงบการ
ทัว่ไปทั้งหมด 
  4.3.5 สถานท่ี ณ หจงงประชมุเทศบาลต าบลดงยสะเกด็ 
  4.3.6 ผลท่ีไดจจากการงบรมพบวา่ กลุม่งาชีพเ ล็งเ ห็นววามส าวัของง ววามรูจ ท่ีไดจรับ
จากการงบรมในวร้ังน้ี  และสามารถน าววามรูจรวมทั้งอจงสรุปจากผลการงภิปรายไปปรับใช จกบั          
การพฒันาผลิตภณัฑ์องงกลุม่ เพื่งเ ป็นแนวทางท่ีสามารถพัฒนาผลิตภ ัณฑ์สู ่มาตรฐานผลิตภ ัณฑ์
ชมุชน และทจงงถ่ินไดจตง่ไปโดยการน าววามรูจท่ีไดจจากการศึกษาดูงานมาวเิวราะห์ และหาทางพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ ดงัภาพท่ี 3.4 
        

 
 

ภาพท่ี 3.4 การจดัเวทีวร้ังท่ี 2 น าววามรูจท่ีไดจจากการศึกษาดูงานมาวเิวราะห์ 
    เพื่งหาแนวทางพฒันาผลิตภณัฑ์ 
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 4.4 จัดอบรมเชิงปฏบัิติการ เพือ่พฒันากลวิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
  4.4.1 กจิกรรมน้ีมวีตัถุประสงว์ เพื่งใหจกลุม่ผู จประกงบการทั้ง  5 กลุม่ ไดจรับการงบรม 
ในดจานกลวิธีการงงกแบบผลิตภ ัณฑ์ตามชนิดสินวจาองง ตนเงง  และเพื่งใหจกลุม่ไดจมีโงกาส
แลกเปล่ียนเรียนรูจกบักลุม่ผลิตภณัฑ์ง่ืน ๆ ตลงดจนเป็นการสรจางเวรืงอา่ยในกลุม่งาชีพ 
  4.4.2 วธีิการด าเนินกจิกรรม ไดจแก ่การงบรมเชิงปฏิบติัการ 
  4.4.3 ระยะเวลาด าเนินการระหวา่ง 10 กนัยายน 2551 
  4.4.4 ผู จเอจาร่วมกิจกรรมกลุม่ธุรกิจช ุมชน วณะผูจวิจัย นักศึกษา และผูจประกงบการ
ทัว่ไปทั้งหมด 
  4.4.5 สถานท่ี ส านักงานงุตสาหกรรมจงัหวดัเชียงใหม ่
  4.4.6 ผลท่ีไดจนั้น พบวา่ กลุม่ผลิตภณัฑ์มวีวามกระตืงรืงรจนท่ีตจงงการพัฒนาผลิตภ ัณฑ์
องงตนไปสูม่าตรฐานสินวจาชมุชนและไดจเสนงโวรงงานการพฒันา เชน่ การจัดงบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่งพฒันากลวธีิการงงกแบบผลิตภณัฑ์ ดงัภาพท่ี 3.5 
 

       
  
                  ภาพท่ี 3.5 การจดังบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่งพฒันากลวธีิการงงกแบบผลิตภณัฑ์ 
 
 4.5 การอบรมเชิงปฏบัิติการ ด้านการจัดการผลิต และด้านการตลาด 
  4.5.1 วตัถุประสงว์ เพื่งการถา่ยทงดววามรูจใหจกบักลุม่ผู จประกงบการดจานการจัดการ
การตลาด ตลงดจนการงงกแบบตกแตง่รจานวจา (เงกสารท่ีแจกในการงบรมสว่นหน่ึงงยูใ่น บทท่ี 2) 
  4.5.2 วธีิด าเนินกจิกรรม วืง การจดังบรมใหจววามรูจเชิงปฏิบติัการ 
  4.5.3 ระยะเวลาด าเนินการวนัท่ี 1-2 ตุลาวม 2551 
  4.5.4 ผู จเอจารว่มกจิกรรมกลุม่ธุรกิจชมุชน และผูจประกงบการทัว่ไปทั้งหมด 
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  4.5.6 สถานท่ีส านักงานงุตสาหกรรมจงัหวดัเชียงใหม ่และหจงงประช ุมโรงเ รียนบจาน
เชิงดงย ง าเภงดงยสะเกด็ 
  4.5.7 ผลท่ีไดจจากการด า เ นินงานวิจัย วืง กลุม่งาชีพ ทุกกลุม่มีววามรูจววามเอจาใ จ         
ในการน าเสนงสินวจาใหจเป็นท่ีนา่สนใจมแีหลง่สง่สินวจา ไดจแก ่ศูนย์สง่เสริมงุตสาหกรรมภาวเหนืง 
ถนนวนเดินจงัหวดัเชียงใหม ่ถนนวนเดินสันก  าแพง ถนนวนเดินเดินววัลาย หจางสรรพสินวจาวาร์ฟูร์  
หจางสรรพสินวจาโลตสั งานไมจดงกไมจประดบัจงัหวดัเชียงใหม ่งานสวนพฤกษศาสตร์  (พืชสวนโลก) 
และงานเทศกาลตา่ง ๆ 
   การงบรมเชิงปฏิบติัการ ดจานการจดัการผลิต และการตลาดเพื่งถา่ยทงดววามรูจ    
ใหจกบักลุม่ผู จประกงบการดจานการจัดการการตลาดตลงดจนการงงกแบบตกแตง่รจานวจา ดงัภาพท่ี 3.6 

 

    
 
                               ภาพท่ี 3.6 การงบรมเชิงปฏิบติัการ ดจานการจดัการผลิต การตลาด 
 

 4.6 การจัดเวทกีารจัดการความรู้คร้ังที ่3 การวิเวราะห์ถึงผลส าเ ร็จองงผลิตภ ัณฑ์ ท่ีไดจรับ
การพฒันา ปัขหา และงุปสรรวการปฏิบติังาน 
  4.6.1 กจิกรรมน้ีมวีตัถุประสงว์ เพื่งการวิเวราะห์ถึงผลส าเ ร็จองงผลิตภ ัณฑ์ท่ีไดจรับ         
การพฒันา  ปัขหา และงุปสรรวการปฏิบติังาน 
  4.6.2 วธีิการด าเนินกจิกรรม วืง จดังบรมถึงผลส าเร็จองงผลิตภ ัณฑ์ท่ีไดจรับการพัฒนา 
ปัขหา และงุปสรรวการปฏิบัติงาน รวมทั้งการแลกเปล่ียนววามวิดเห็นกบัเวรืงอา่ย 
  4.6.3 ระยะเวลาด าเนินการวนัท่ี 28 ตุลาวม 2551 
  4.6.4 ผู จเอจารว่มกจิกรรมกลุม่ธุรกิจชมุชน และผูจประกงบการทัว่ไปทั้งหมด 
  4.6.5 สถานท่ี  ณ หจงงประชมุ โรงเรียนเทศบาลง าเภงดงยสะเกด็ 
  4.6.6 ผลท่ีไดจจากการด าเ นิน วืง การวิเวราะห์ เพื่งท่ีจะเป็นแนวทางในการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ตง่ไป รวมทั้ง  ผลการพัฒนา องงแตล่ะกลุม่งาชีพทุกกลุม่ท่ีมาแลกเปล่ียน เ รียนรูจกนั     
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เร่ืงงววามส าเร็จในการด าเนินงาน และงุปสรรวตา่ง ๆ พรจงมการแก จปัขหาปรับวิธีวิด และแนวทาง      
การด าเนินงาน เพื่งเป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์ สูม่าตรฐานผลิตภ ัณฑ์ช ุมชน  และทจงงถ่ิน
ตง่ไปสรุปไดจ ดงัน้ี 
 
ตารางที ่3.2 การวเิวราะห์ผลส าเร็จองงผลิตภณัฑ์ท่ีไดจรับการพฒันา ปัขหา งุปสรรวการ ปฏิบติังาน 

 

ความส าเร็จ  วิเคราะห์แนวทาง อุปสรรค วิธีแก้ไข 

การมีส่วนร่วม องววามร่วมมืง       
ร่วมแรงจากผู จทีส่นใจ 
และต จงงการมีงาชพี 
และรวมหุจนจากผู จสนใจ
ลงทนุ 

กลุ่มงาชพีมีภาระส่วนตวั 
ท  าใหจมาไม่ตรงตง่เวลา 
และวา่ตงบแทนทีไ่ดจ       
ไม่จูงใจ 

 
 

บริหารจัดการกลุ่มงาชพี 
ใหจงยู่ในกลุ่มทีม่ีลกัษณะงาน
แบบเดียวกนั เชน่ กลุ่มงาชพี       
รวมทนุกลุ่มปฏบิตังิาน           
และจัดท  าแนวปฏบิตั ิ
ใหจชดัเจน 

พฒันาการออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์ 

ศึกษาแนวโนจม 
ววามต จงงการ 
องงการตลาดรูปแบบ
การงงกแบบผลิตภณัฑ์ 

มีผู จลงกเลียนแบบมากอึ้น 
และยงัสามารถเลียนแบบ
ไดจดี โดยพฒันาใหจดีกวา่
องงเดิมทีเ่ลียนแบบมา 
และจ าหน่ายในราวา 
ทีถู่กกวา่ 

เอ จารบัการฝึกงบรม และร่วม
กจิกรรมทีเ่กีย่วอ จงงสม ่าเสมง
รวมท ัง้ศึกษาว จนวว จา              
ดจวยตนเงง เพื่งเปิดโลกทศัน์
ใหม่ๆ 

การออกแบบ และ
การตกแต่งร้านค้า 

ศึกษาท  าววามเอ จาใจ
เกีย่วกบัผลิตภณัฑ์ 
องงตนเงง รวมถึง 
การงงกแบบตกแตง่
รจานว จาใหจเหมาะสม 

กฎเกณฑ์ในการท  าววาม
เอ จาใจวง่นอ จางมาก  
การเรียนรูจสามารถท  าไดจ
ไม่ดีพง เน่ืงงมาจากงายุ 
และเวลาการเรียนรูจนจงย 

เอ จารบัการงบรมระยะสั้น 
โดยผู จเชีย่วชาข พรจงมท ัง้ 
ใหจว  าปรึกษาเฉพาะ เพื่งใหจเกดิ
ววามเอ จาใจมากยิ่งอึ้น 
 

การบริหารจัดการ
การตลาด 

เพื่งสรจางเวรืงอ่ายดจาน
วตัถุ แลกเปล่ียนสินว จา  
และแหล่งอายสินว จา 

หาแหล่งอายสินว จาไม่ไดจ
งีกท ัง้ยงัอาดเงินทนุ
หมุนเวยีน 

สรจางเวรืงอ่ายแลกเปล่ียน
สินว จา  ผลิตสินว จาใหจไดจ
มาตรฐาน และเพื่งศึกษา     
การเป็นนักธุรกจิ 

กลวิธีการขาย เพื่งจูงใจลูกว จา ใหจซืง้
สินว จา และเพื่ง 
การโฆษณาสินว จา 
ใหจเป็นทีรู่ จจักมากอึ้น 

 

ลูกว จาเดินดูแตไ่ม่ซืง้      
งีกท ัง้ยงัตง่รงงราวามาก 

ผลิตภณัฑ์ต จงงไดจมาตรฐาน         
มีการก  าหนดราวา อนาดสินว จา 
พรจงมท ัง้ฝึกทกัษะการพูด 
มารยาท ววามงดทน และ          
ยิ้มแย จมงยู่เสมง 
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 จากการจดัเวทีการจดัการววามรูจวร้ัง ท่ี 3  การวิเวราะห์ถึงผลส าเ ร็จองงผลิตภ ัณฑ์  ท่ีไดจรับ
การพฒันาปัขหาและงุปสรรวการปฏิบัติงานดงัภาพท่ี 3.7 
 

     
 

ภาพท่ี  3.7 การวเิวราะห์ถึงผลส าเร็จองงผลิตภณัฑ์ ท่ีไดจรับการพฒันา 
 
 4.7 การน าผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้จากการพฒันาแล้วไปวิเคราะห์โดยผู้ เช่ียวชาญ 
  4.7.1 มวีตัถุประสงว์ เพื่งกระตุจนใหจกลุม่งาชีพไดจมีแนววิดในการพัฒนาผลิตภ ัณฑ์  
องงกลุม่ เพื่งใหจไดจตามเกณฑ์การวดัสรรท่ีตั้งไว จ และด าเนินการพฒันาผลิตภณัฑ์ 
  4.7.2 เพื่งใหจไดจมาตรฐานท่ีก  าหนด วธีิการด าเ นินกิจกรรม วืง กลุม่ผลิตภ ัณฑ์ท าการ
พฒันาผลิตภณัฑ์องงตน แลจวจดัท ามาตรฐาน เพื่งจะน าไปปรับ ใหจไดจตามเกณฑ์การวัดสรรสุดยงด                              
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ซ่ึงด าเนินการโดยส านักงานพาณิชย์จงัหวดัเชียงใหม ่จากนั้ นน าผลิตภ ัณฑ์
ดังกลา่ ว ส่ง ใหจส านั กงานพาณิชย์จังหว ัด เพื่ งรับการวัดสรร ซ่ึง มีหลัก เกณฑ์ งงว์ประกงบ                 
รวมทั้งหมด 3 สว่น ไดจแก ่
   ส่วน  ก  ดจานผลิตภณัฑ์ และววามเอจมแอ็งองงชมุชน (30 วะแนน) 
 ประเด็นท่ี  1   ดจานการผลิต 
 ประเด็นท่ี  2   ดจานการพฒันาผลิตภณัฑ์ 
 ประเด็นท่ี  3   ดจานววามเอจมแอ็งองงชมุชน 
 ส่วน  ข  ดจานววามเป็นไปไดจทางการตลาด(30 วะแนน)  
 ประเด็นท่ี  1   ดจานการตลาด 
 ประเด็นท่ี  2   ดจานเร่ืงงราว หรืงต านานองงผลิตภณัฑ์ 
 ส่วน  ค  หลกัเกณฑ์การพิจารณาดจานวณุภาพผลิตภ ัณฑ์ (40 วะแนน)  



  64 

คุณสมบัติของผู้ผลิต 
 1. เป็นผูจผลิต/ผู จประกงบการ OTOP ท่ีมชีื่งในการส ารวจ และจากการลงทะเบียนผูจผลิต / 
ผู จประกงบการ OTOP องงจงัหวดั 
 2. ผลิตภณัฑ์ท่ีสง่เอจาวดัสรร เป็นผลิตภณัฑ์ ท่ีไดจแจจงไว จในการส ารวจ และการลงทะเบียน
ผูจผลิต / ผู จประกงบการ OTOP 
 3. ผลิตภ ัณฑ์ท่ีส่ง เอจาวัดสรร ตจงงผา่นการ รับรงงมาตรฐานตามท่ีกฎหมายก  าหนด          
หรืงผา่นการรับรงงมาตรฐานงยา่งใดงยา่งหน่ึง เชน่ งย. มผช. มงก. ฮาลาล  วิว(Qmark)  GAP GMP 
HACCP และมาตรฐานงินทรีย์ เป็นตจน 
 4. ผู จผลิต / ผู จประกงบการสินวจา OTOP สง่สมวัรเอจาวดัสรร ไดจรายละ 1 ผลิตภณัฑ์หลกั 
ประเภทผลิตภัณฑ์ทีค่ัดสรร 
 1. ประเภทงาหาร หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตร งาหารแปรรูป ท่ีไดจรับมาตรฐาน งย. 
GAP GMP HACCP Qmark มผช. มงก. มาตรฐานเกษตรงินทรีย์  ฮาลาล มีบรรจุภ ัณฑ์เพื่งจ าหน ่าย
ทัว่ไป ประกงบดจวย ผลิตผลทางเกษตรท่ีบริโภว เชน่ พืชผัก ผลไมจ เ ป็นตจนผลิตผลทางการเกษตร    
ท่ีเป็นวตัถุดิบ ผา่นกระบวนการแปรรูปเบ้ืงงตจน เชน่ อจาวสาร เ น้ืงสัตว์สด งาหารประมงสด งาหาร
แปรรูปกึ่งส าเร็จรูป และ ส าเร็จรูป 
 2. ประเภทเวร่ืงงด่ืม หมายถึง ผลิตภณัฑ์ประเภทเวร่ืงงด่ืม ท่ีมีแงลกงฮงล์ เชน่ สุราแช ่      
สุรากลัน่ เชน่ สาโท งุ ไวน์ เหลจาอาว 35 -40 ดีกรี เ ป็นตจน และ เวร่ืงงด่ืมท่ีไมม่ีแงลกงฮงล์ ไดจแก ่
ผลิตภณัฑ์เวร่ืงงด่ืม ประเภทพรจงมด่ืม ผลิตภณัฑ์ประเภทชงละลาย และผลิตภ ัณฑ์ประเภทชง เชน่ 
น ้ าผลไมจ  น ้ าสมนุไพร อิงผงส าเร็จรูป มะตูมผง และชาใบหมง่น ชาจีน เป็นตจน 
 3. ประเภทผจา เวร่ืงงแตง่กาย หมายถึง ผจาทง และผจาถกัท่ีไดจจากเสจนใยธรรมชาติ หรืงเสจน
ใยสังเวราะห์  ผลิตภณัฑ์ประเภทเส้ืงผจา เวร่ืงงประดบัตกแตง่รา่งกาย จากวสัดุทุกประเภท ไดจแก ่                      
  เวร่ืงงแตง่กาย  หมายถึง ผลิตภ ัณฑ์ท่ีใช จประดับตกแตง่ร่างกาย  จากวสัดุทุกประเภท          
เพื่งประโยชน์ใช จสงย  และววามสวยงาม 
 4. ประเภทองงใช จ องงตกแตง่ และองงท่ีระลึก หมายถึง ผลิตภ ัณฑ์ท่ีมีไว จใช จ หรืงตกแตง่
ประดบัในบจาน  สถานท่ีตา่ง  ๆ เวร่ืงงใช จสงย หรืงเวร่ืงงเ รืงน ท่ีมีวตัถุประสงว์เพื่งการใช จสงย 
ตกแตง่ หรืงใหจเป็นองงอวขั รวมทั้งส่ิงประดิษฐ์ท่ีสะทจงนวถีิชีวติภูมิปัขขาทจงงถ่ิน และวฒันธรรม
ทจงงถ่ิน ทั้ง น้ีไมร่วมถึงผลิตภ ัณฑ์ท่ีใช จ  หรืงประดับตกแตง่ร่างกาย และสินวจานั้ นตจงงไมผ่ลิต       
โดย เวร่ืงงจกัรงุตสาหกรรมอนาดใหขใ่นลกัษณะองงโรงงานท่ีใช จเวร่ืงงจักรเป็นหลัก ใช จแรงงาน            
วนเสริมโดยไมใ่ช จฝีมืงในการผลิตองงวน ผลิตภ ัณฑ์ประเภทองงใช จ องงตกแตง่ องงท่ีระลึก                    
แบง่งงกเป็น 7 ประเภทไดจแก ่
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  ไมจ หมายถึง องงใช จ องงตกแตง่ องงท่ีระลึก ท่ีใช จวสัดุท าจากไมจเ ป็นหลัก ไดจแก ่ไม จ
แกะสลกั  เฟงร์นิเจงร์ กลง่งไมจ  เป็นตจน 
  จักสาน ถักสาน หมายถึง องงใ ช จ องง ตกแตง่ องงท่ีระ ลึก ท่ีมีวสัดุท่ีเ ป็นเสจนใ ย
ธรรมชาติ หรืงวสัดุสังเวราะห์ใด ๆ เชน่ พลาสติก น ามาจกัสาน หรืงถักสาน ถักทงเป็นรูปร่าง เชน่ 
ตะกรจา กระจูดสาน เส่ืงกก ท่ีรงงจานท าจากเส่ืงกก ท่ีใสอ่งงจากพลาสติกสาน เป็นตจน  
  ดงกไมจประดิษฐ์จากกระดาษสา หมายถึง  ดงกไมจตจนไมจ  กลจวยไมจ ผลไมจ ท่ีไมใ่ ช ่
ส่ิงมชีีวติตามธรรมชาติ แตท่ าจากวสัดุตา่ง ๆ เพื่งเลียนแบบธรรมชาติ หรืงผลิตภ ัณฑ์ประเภทองงใช จ                
องงตกแตง่ องงท่ีระลึก มีวสัดุท่ีท าจากกระดาษสาเป็นหลัก เชน่ ถุงกระดาษ กลง่งกระดาษสา 
ตจนไมจประดิษฐ์ ผลไมจประดิษฐ์  เป็นตจน 
  โลหะ หมายถึง ผลิตภณัฑ์ประเภทองงใช จ องงตกแตง่องงท่ีระลึกท่ีท าจากโลหะตา่ง  ๆ 
เชน่ เงิน ทงงเหลืงง ดีบุก สเตนเลส ทงง สังกะสี เ ป็นตจน  เ ป็นส่วนประกงบหลัก เชน่ ช จงนสจงม            
มดี ผลิตภณัฑ์ภาชนะท่ีใช จโลหะ ภาชนะท่ีท าจากสเตนเลสทุบ  และทงงเหลืงงช ุบฟิวเตง ร์ บรงนซ์ 
แกะสลกัท่ีใช จตกแตง่สถานท่ีตา่ง ๆ  เป็นตจน 
  เซรามวิ เวร่ืงงป้ันดินเผา หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีมีการน าวสัดุประเภทดิน สินแร่ น าไป        
อ้ึนรูป  และน าไปเผาดจวยววามรจงนสูง เพื่งเป็นภาชนะองงใช จองงตกแตง่องงท่ีระลึกเชน่ เบขจรงว์ 
ถจวยชาม ภาชนะกระเบ้ืงง เซรามวิ โงง่ งา่ง และกระถางตา่ง ๆ เป็นตจน 
  เวหะส่ิงทง หมายถึง องงใช จ องงตกแตง่ องงท่ีระลึก ท่ีมีวสัดุ ท าจากผจา มีการตัดเ ย็บ              
เชน่ ชดุเวร่ืงงนงน พรมเช็ดเทจา และผจาปูโต๊ะ เป็นตจน 
  และง่ืน ๆ ไดจแก ่องงใช จ องงตกแตง่ องงท่ีระลึกหรืงผลิตภ ัณฑ์ง่ืน  ๆ ท่ีใช จวสัดุง่ืนใด 
นงกเหนืงจาก อจง 1- 6 เชน่ ท าจากพลาสติก เรซิน แก จว เ ทียน รูปวาด เปเปงร์มาเช  ่กระจก  และ
ซีเมนต์ เป็นตจน 
 5. ประเภทสมนุไพรท่ีไมใ่ชง่าหาร หมายถึง ผลิตภ ัณฑ์จากสมุนไพร หรืงมีสมุนไพร       
เป็นสว่นประกงบงจางใช จประโยชน์ และงาจสง่ผลตง่สุอภาพไดจแก ่ยา จากสมุนไพร เวร่ืงงส างาง ว์
สมนุไพร วตัถุงนัตรายท่ีใช จในบจานเรืงน เชน่ น ้ ายาลจางจานสมุนไพร สมุนไพรไล ่หรืงก  าจัดแมลง 
และรวมถึงผลิตภ ัณฑ์จากสมุนไพรท่ีใช จทางการเกษตร  ทั้ง น้ี  ในกรณีท่ีมีปัขหาการจัดประเภท
ผลิตภณัฑ์ใหจพิจารณาจดัประเภทผลิตภณัฑ์ โดยว านึงถึงวตัถุประสงว์ หรืงประโยชน์ในการใช จสงย 
การจัดระดับผลิตภัณฑ์ 
 การวดัสรรสุดยงดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภ ัณฑ์ไทย ในปี พ.ศ.2549 จะด าเ นินการวัดสรร     
ในระดบัประเทศเทา่นั้น โดยใช จหลกัเกณฑ์เฉพาะองงแตล่ะประเภทผลิตภ ัณฑ์  (Specific Criteria)             
ซ่ึงก  าหนดวะแนนรวมไว จ 100 วะแนน ประกงบดจวยหลกัเกณฑ์การพิจารณา 3 ดจาน วืง หลักเกณฑ์
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ดจานผลิตภ ัณฑ์  และววามเอจมแอ็ง องงช ุมชนหลักเกณฑ์ ดจานววามเ ป็นไปไดจทา งการตลาด            
และหลกัเกณฑ์ดจานมาตรฐานผลิตภณัฑ์ซ่ึงจะน ามาก  าหนดกรงบในการจัดระดับผลิตภ ัณฑ์  (Product 
Level) งงกเป็น 5 ระดบั ตามวา่วะแนน 
 เป็นการจดัมาตรฐาน ดจานการผลิต การงงกแบบ และมาตรฐานองงผูจประกงบการเงง         
มเีกณฑ์ท่ีตดัสินระดบัช ั้นองงผลิตภณัฑ์ทจงงถ่ิน โดยผูจเชี่ยวชาขและวณะกรรมการเป็นผูจใหจวะแนน 
และลงววามเห็น โดยกลุม่ผู จประกงบการทั้งหลายจ าเ ป็นตจงงรักษากฎเกณฑ์ และพัฒนาศักยภาพ  
องงตนเงง เพื่งเอจาสูก่ารวดัสรรสุดยงดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ไทยใหจไดจเพื่งการพัฒนาศักยภาพ
ดจานการแอง่อนั  
 1. ระดบั 5 ดาว  (ไดจวะแนนตั้งแต ่90 วะแนนอ้ึนไป) เ ป็นสินวจาท่ีมี
วณุภาพ หรืงมศีกัยภาพในการสง่งงก 
 2. ระดบั 4 ดาว  (ไดจวะแนนระหวา่ง 80 - 89 วะแนน) เป็นสินวจาท่ีมีศักยภาพ 
เป็นท่ียงมรับระดบัประเทศ และสามารถพฒันาสูส่ากลไดจ 
 3. ระดบั 3 ดาว  (ไดจวะแนนระหวา่ง 70 - 79 วะแนน)  เ ป็นสินวจาท่ีมีวุณภาพ
ระดบักลางท่ีสามารถพฒันาสูร่ะดับ 4 ดาวไดจ 
 4. ระดบั 2 ดาว  (ไดจวะแนนระหวา่ง 50 - 69 วะแนน) เ ป็นสินวจาท่ีสามารถพัฒนา     
สูร่ะดบั 3 ดาว มกีารประเมนิศกัยภาพเป็นระยะ  
 5. ระดบั 1 ดาว  (ไดจวะแนนต ่ากวา่ 50 วะแนน) เป็นสินวจา ท่ีไมส่ามารถพัฒนา สู่ระดับ   
2 ดาวไดจ เน่ืงงจากมจุีดงง่นมาก และยากตง่การพฒันา 
  สรุปไดจวา่ “การวดัสรรสุดยงดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภ ัณฑ์ไทยปี พ.ศ.2549” นับเป็น
โวรงการในการวดัสรรผลิตภณัฑ์องงทจงงถ่ิน หรืงผูจประกงบการทั้งหลาย เพื่งเ ป็นการจัดมาตรฐาน 
ดจานการผลิต การงงกแบบ และมาตรฐานองงผูจประกงบการเงง ซ่ึงจะมีเกณฑ์ท่ีตัดสินระดับช ั้น 
องงผลิตภณัฑ์ทจงงถ่ิน โดยผูจเชี่ยวชาข และวณะกรรมการจะเป็นผูจใหจวะแนน และลงววามเห็น   
โดยผูจประกงบการทั้งหลายจ าเป็นตจงงรักษากฎเกณฑ์ และพฒันาศักยภาพองงตนเงง เพื่ง เอจาสูจการ             
วดัสรรสุดยงดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ใหจไดจ เพื่งเป็นการพฒันาศกัยภาพดจานการแอง่อนั  
  4.7.3 ระยะเวลาด าเนินการวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2551 
  4.7.4 ผู จเอจารว่มกจิกรรม กลุม่ธุรกจิชมุชน และผูจประกงบการทัว่ไปทั้งหมด 
  4.7.5 สถานท่ี ศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม ่
  4.7.6 ผลท่ีไดจจากการด าเนินงาน ดูผล (บทท่ี 6) 
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 4.8 การจัดเวทเีพือ่น าผลิตภัณฑ์ไปทดลองจ าหน่ายเป็นการน าผลิ ตภัณฑ์  ท่ีไดจพ ัฒนาแลจว
วางจ าหนา่ยตามสถานท่ีจดังานจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ตา่ง ๆ ในจังหวดัเชียงใหม ่เ ป็นการประเมินผล 
โดยใหจประชาชนท าการ ประชาพิจารณ์  
  4.8.1 กจิกรรมน้ีมีวตัถุประสงว์ดัง น้ี  วืง น าผลิตภ ัณฑ์ท่ีไดจพ ัฒนาแลจววางจ าหน ่าย        
ตามสถานท่ีจดังานตา่ง ๆ ในจงัหวดัเชียงใหมเ่ป็นการประเมนิผลโดยใหจประชาชนท าประชาพิจารณ์  
  4.8.2 วธีิด าเนินกจิกรรม วืง การน าผลิตภณัฑ์ท่ีไดจพฒันาแลจว วางจ าหน ่ายตามสถานท่ี
ทง่งเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม ่
  4.8.3 ระยะเวลาด าเนินการ วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2551 
  4.8.4 ผู จเอจารว่มกจิกรรม กลุม่ธุรกจิชมุชน และผูจประกงบการทัว่ไปทั้งหมด 
  4.8.5 สถานท่ีจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ตา่ง ๆ ในจงัหวดัเชียงใหม ่
  4.8.6 ผลท่ีไดจจากการด าเนินงานพบวา่ผลิตภ ัณฑ์ตา่ง ๆ ตจงงมีการพัฒนาหลายดจาน
โดยเฉพาะดจานการงงกแบบ กลุม่งาชีพเกดิววามวิดในการท างานวา่  และตจงงร่วมกนัท ากิจกรรม           
มกีารรวมกลุม่ เพื่งดูแลชว่ยเหลืงกนัในการจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ ดงัภาพท่ี 3.8 
 

   
 

        ภาพท่ี  3.8  การน าผลิตภณัฑ์ท่ีไดจจากการพฒันาแลจววางจ าหนา่ยตามสถานท่ีจดังานจ าหนา่ย                    
 ในจงัหวดัเชียงใหม ่เป็นการประเมนิผลโดยใหจประชาชนท าการ ประชาพิจารณ์ 
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 4.9 การจัดเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้ค ร้ังที่ 4  ประเมินสรุปผลการพัฒนาผลิตภ ัณฑ์ เพื่งหา
แนวทางในการแก จไอ พฒันาวณุภาพ และการจดัจ าหนา่ย เพื่งดึงดูดลูกวจา  
 4.9.1  กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงว์ เ พื่งสรจางววามรูจ  และววามเอจาใจกลวิธีจัดตกแตง่     
หนจารจาน วธีิเชิขชวนใหจลูกวจาเอจามาในรจาน และการสรจางววามประทบัใจใหจกบัลูกวจาในการตกลงใจ
เลืงกซ้ืงสินวจา (เงกสารการจดัตกแตง่หนจารจานท่ีแจกใหจกลุม่ผู จประกงบการ งยูใ่นบทท่ี 2) 
 4.9.2 วธีิการด าเนินกจิกรรม วืง การจดังบรมในการจดัหนจารจานโดยวิทยากรผูจมีววามรูจ 
และประสบการณ์การจดัหนจารจาน รวมทั้งการแลกเปล่ียนประสบการณ์องงกลุม่ตา่ง ๆ 
 4.9.3 ระยะเวลาด าเนินการวนัท่ี 3 มนีาวม 2552 
 4.9.4 ผู จเอจารว่มกจิกรรม กลุม่ธุรกจิชมุชน และผูจประกงบการทัว่ไปทั้งหมด 
 4.9.5 สถานท่ี ณ หจงงประชมุเทศบาลต าบลดงยสะเกด็ 
 4.9.6 ผลท่ีไดจจากการด าเนินการวจิยั วืง ผู จเอจาร่วมการงบรมไดจรับววามรูจ  และแนววิด
การจดัหนจารจาน เพื่งดึงดูดลูกวจาและไดจแลกเปล่ียนประสบการณ์ และววามวิดเห็นระหวา่งกนั  
ประเมนิสรุปผลการพฒันาผลิตภณัฑ์ เพื่งหาแนวทางการแก จไอพัฒนาวุณภาพ และการจัดจ าหน ่าย          
เพื่งดึงดูดลูกวจา ดงัภาพท่ี 3.9 
 

 
 

ภาพท่ี 3.9 ประเมนิสรุปผลการพฒันาผลิตภณัฑ์ เพื่งหาแนวทางในการแก จไอ 
  พฒันาวณุภาพ การจดัหนจารจาน และจ าหนา่ยสินวจา เพื่งดึงดูดลูกวจา 

 
 4.10 การจัดนิทรรศการ เป็นการน าผลงานองงผูจประกงบการ ไปจดัแสดง ดงัน้ี  
  4.10.1 กจิกรรมน้ีมวีตัถุประสงว์ เพื่งน าผลิตภณัฑ์ท่ีไดจพฒันาแลจวมาจดันิทรรศการ 



  69 

  4.10.2 วธีิการด าเนินกจิกรรม วืง จดันิทรรศการเพื่งเป็นการแสดงผลงานผลิตภ ัณฑ์
ท่ีผา่นการพฒันาและการทดลงงจดัจ าหนา่ยแลจว โดยการจดันิทรรศการ ณ ลานหนจาท่ีวา่การง าเภง       
ดงยสะเกด็ ผู จประกงบการจดัจ าหนา่ย และสาธิตการท าผลิตภณัฑ์ตา่ง ๆ ภายในงาน 
  4.10.3 ระยะเวลาด าเนินการ วนัท่ี 1-9 เมษายน พ.ศ.2552 
  4.10.4 ผู จเอจารว่มกจิกรรม กลุม่ธุรกจิชมุชน และผูจประกงบการทัว่ไปทั้งหมด 
  4.10.5 สถานท่ีการจดันิทรรศการ ณ ลานหนจาท่ีวา่การง าเภงดงยสะเกด็ 
  4.10.6 ผลท่ีไดจจากการด าเ นินงาน พบวา่ ไดจรับการตงบรับจากผูจเอจาชมผลงาน      
เป็นงยา่งดี เชน่ ดจานการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์ การเผยแพร่ววามรูจ  สาธิตการท าผลิตภ ัณฑ์และ
แสดงผลงานท่ีผา่นการพฒันาในอั้นตงนสุดทจายมาทดลงงจดัจ าหนา่ย ซ่ึงจะสง่ผลในดจานการพัฒนา
ดจานง่ืน ๆ ตามมา ดงัภาพการจัดนิทรรศการเป็นการน าผลงานไปจัดแสดง ณ ลานหนจาท่ีวา่การ
ง าเภงดงยสะเกด็เป็นการประชาสัมพนัธ์ การเผยแพรว่วามรูจ สาธิตการท าผลิตภณัฑ์ ดงัภาพท่ี 3.10             
 

    
 

                     ภาพท่ี 3.10 การจดันิทรรศการ เป็นการน าผลงานองงผูจประกงบการท่ีพฒันาแลจว             
 ไปจดัแสดงทดลงงจัดจ าหนา่ย 

 
 4.11 สรุปบทเรียนกระบวนการจัดการความรู้ 
  4.11.1 กจิกรรมน้ีมวีตัถุประสงว์เพื่งสรุปบทเรียนกระบวนการจัดการววามรูจ  และ
ศึกษาอจงมลูท่ีไดจรับจากการเอจาร่วมการจัดกิจกรรมตา่ง ๆ 
  4.11.2 วธีิการด าเนินกจิกรรม วืง การจดัเสวนาท่ีไดจจากการเอจารว่มกจิกรรม 
  4.11.3 ระยะเวลาด าเนินการระหวา่ง 3 มนีาวม 2552 - 29 เมษายน 2552 
  4.11.4 ผู จเอจารว่มกจิกรรม กลุม่ธุรกจิชมุชน และผูจประกงบการทัว่ไปทั้งหมด 
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  4.11.5 สถานท่ีในการประชมุ ณ หจงงประช ุมโรงเ รียนเทศบาลง าเภงดงยสะเก็ด        
และมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่
  4.11.6 ผลท่ีไดจจากการด าเนินงาน พบวา่ ผู จประกงบการเกิดววามวิดในการท างาน       
ตจงงรว่มกนัท ากจิกรรมตา่ง ๆ งยา่งสม า่เสมง และมกีารดูแลชว่ยเหลืงกนัตลงดเวลา ซ่ึงจะส่งผลตง่
ววามเอจมแอ็งองงกลุม่งาชีพ และธุรกจิชมุชนองงต าบล 
 

5. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 5.1 การด าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนการวิจัย มีดังนี้ 
  5.1.1 การเตรียมการวิจัย ผู จวจิยั และผูจชว่ยนักวจิยั ตลงดจนนักศึกษาองงมหาวิทยาลัย 
ราชภฎัเชียงใหมท่ี่รว่มกจิกรรม ไดจเกบ็อจงมลูจากการจัดเวทีช ุมชน การสัมภาษณ์ แบบเป็นทางการ            
และไมเ่ป็นทางการ เกบ็อจงมลูงยา่งเป็นทางการ จากการจดัเวทีชมุชน ตลงดจนศึกษาพื้นท่ีเ ป็นระยะ
พรจงมทั้ง จดบนัทึกในรูปเงกสาร เก็บบันทึกดจวยแถบเสียง วีดิทัศน์  ภาพถา่ย การรวบรวมอจงมูล        
ในลกัษณะเป็นระบบ และการบนัทึกถจงยว าในรูปแบบเงกสาร 
  5.1.2 การด าเนินการวิจัย ในการศึกษาพื้นท่ีเชิงลึก และด าเ นินการเก็บรวบรวมอจงมูล
ระหวา่งการด าเนินการวจิัยตามตารางปฏิบัติการ (Action Plan)  โดยการเก็บอจงมูลจากการสังเกต                        
การสัมภาษณ์ การศึกษาช ุมชน การน าเสนงรายงานววามก จาวหนจา วิเวราะห์ผลงานนักศึกษา                     
ตง่ชมุชน การสะทจงนววามวิดเห็นองงช ุมชนดจวยการจัดเวทีเสวนา และการประช ุมกลุม่ยง่ย      
แบบไมเ่ป็นทางการ แลจวจดบนัทึกอจงมูลท่ีไดจโดยการบันทึกเงกสาร การบันทึกโดยใช จแถบเสียง                 
การบนัทึกภาพ การจดัระบบอจงมลู และการบนัทึกถจงยว าในรูปแบบเงกสาร 
  5.1.3 การจัดเวทีการจัดการความรู้  ท าการเก็บรวบรวมอจงมูลโดยใช จวิธีการ และ
เวร่ืงงมงื ไดจแกแ่บบประเมนิววามพึงพงใจ การสังเกตระหวา่งการด าเ นินกิจกรรม การสัมภาษณ์ 
ประชมุกลุม่ยง่ย แลจวน าอจงมูลท่ีไดจมาจดบันทึกในรูปแบบบันทึกเงกสาร และการบันทึกโดยใช จ 
แถบเสียง การบนัทึกภาพ ระหวา่งการด าเนินกจิกรรมเป็นระยะ  
  5.1.4 การศึกษาดูงาน ส าหรับการศึกษาดูงานนั้น ผู จประกงบการร่วมก  าหนดประเด็น   
ไว จกง่น แลจวน าววามรูจ ท่ีไดจมาสรุปเป็นววามรูจ  ท่ีไดจรับในภาพรวมงีกวร้ังหน่ึง  ซ่ึงผู จวิจัยไดจเก็บ       
เป็นอจงมลู เพื่งน ามาบนัทึกในรูปแบบการจดบนัทึกเงกสาร และการบันทึกภาพระหวา่งการด าเ นิน
กจิกรรม 
  5.1.5 สรุปบทเรียนกระบวนการของโครงการวิจัย  เก็บรวบรวมอจงมูลจากการสรุป
บทเรียนท่ีไดจรับจากโวรงการวิจัยวืง แบบประเมินววามพึงพงใจ การสัมภาษณ์รายกลุม่ และ        
การบนัทึกภาพ ซ่ึงการเกบ็อจงมูลน้ียังใช จวิธีเ ดียวกนัในการจัดเวทีแลกเปล่ียนเ รียนรูจ  และติดตาม     
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การด าเ นินโวรงการองงแตล่ะกลุม่ดจวย จากนั้ นจึงน าอจงมูลท่ีไดจ จดบันทึกในรูปแบบเงกสาร              
การบนัทึกภาพ การบนัทึกวดีีทศัน์ระหวา่งการด าเนินกิจกรรม อจงมูลท่ีไดจจากการใช จแบบสงบถาม
ประเมนิววามพึงพงใจน ามาวเิวราะห์ โดยหาวา่เฉล่ียรจงยละ 
 5.2 ข้อมูลทีท่ าการศึกษา และการเก็บข้อมูล  
 การเกบ็อจงมลูในวร้ังน้ี ใช จวธีิการศึกษาตามอั้นตงนตามลบัดบั  วืง 
 5.2.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source Data)  เ ป็นการศึกษาจากเงกสารเกี่ยวกบั 
ต ารารายงานการวจิยั บทววามตา่ง ๆ เพื่งเป็นอจงมลูเบ้ืงงตจน  
 5.2.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source Data) ไดจแก ่การศึกษากลุม่ตัวงยา่งในช ุมชน   
ท่ีเกีย่วอจงงจากกลุม่ธุรกจิชมุชน 7 ประเภท ในพื้นท่ีต าบลแมโ่ป่ง ต าบลสันปูเลย ง าเภงดงยสะเก็ด
จงัหวดัเชียงใหม ่โดยมวีธีิการหาอจงมูล ดงัตง่ไปน้ี  
 1)  จากการสังเกต สัมภาษณ์ 
 2)  การใช จแบบสงบถาม 
 3)  การจดัเวที 
 4)  การปฏิบติัการ และทดลงง เพื่งพฒันาผลิตภณัฑ์ 
 5.2.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
   จากการวจิยัวร้ังน้ีไดจท าการส ารวจกลุม่ธุรกิจช ุมชนต าบลแมโ่ป่ง  ต าบลสันปูเลย 
ง าเภงดงยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม ่โดยใช จแบบสงบถามจ านวนทั้ง ส้ิน 100 ช ุด แบง่ เ ป็น 8 ส่วน 
ลกัษณะเป็นว าถามแบบปลายปิด (Closed – End Question)  และว าถามแบบปลายเปิด (Open–End 
Question) ซ่ึงมลีกัษณะดงัน้ี 
   สว่นท่ี  1  รายละเงียดองงผูจใหจสัมภาษณ์ 
   สว่นท่ี  2  อจงมลูองงผลิตภณัฑ์ 
   สว่นท่ี  3  อจงมลูการท าผลิตภณัฑ์ 
   สว่นท่ี  4  กลุม่ผลิตภณัฑ์ 
   สว่นท่ี  5  อจงมลูองงโวรงการ 
   สว่นท่ี  6  สว่นองงการผลิต 
   สว่นท่ี  7  สว่นองงการตลาด 
   สว่นท่ี  8  เกณฑ์วเิวราะห์ศกัยภาพดจานการผลิตองงธุรกจิช ุมชน 
   นงกจากนั้นยงัมกีารศึกษาอจงมลูตา่ง ๆ เพื่งเป็นการรวบรวมงงว์ววามรูจโดยงาศัย
วธีิการตา่ง ๆ  ดงัตง่ไปน้ี 
   1) การจดัเวทีชาวบจาน เพื่งระดมววามวิดเห็นรว่มกนัองงทุกฝ่าย 



  72 

   2) การสังเกตการณ์ท าผลิตภณัฑ์ตามอั้นตงนตา่ง ๆ รวมไปถึงการใช จวสัดุงุปกรณ์ 
การผลิต และการตลาด 
   3) การงบรมโดยเชิขวทิยากร เพื่งใหจววามรูจดจานการงงกแบบ และการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ 
   4) การศึกษาดูงานตามแหลง่ประกงบการ และการ ววามววามรูจ  จากการสัมมนา
ตามแหลง่ตา่ง ๆ 
   5) การจดัประชมุกลุม่ยง่ยเป็นการติดตามพัฒนาผลงาน แลจวน าไปประเมินผล              
ตามอั้นตงน 
   6) กลุม่ผู จประกงบการองงแตล่ะกลุม่ไดจพ ัฒนาผลิตภ ัณฑ์ร่วมกบักลุม่นักศึกษา
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่
 

6. การประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมลู  
 การประมวลผล และการวิเ วราะห์อจงมูล มีการด าเ นินง านโดยน าอจงมูลท่ีไดจ จากการ         
จดัเวทีประชาวม การสัมภาษณ์  แบบสงบถาม ศึกษาเงกสาร  งงว์ววามรูจ ท่ีไดจจากการลงมืงปฏิบัติ
จริงในกิจกรรมตา่ง  ๆ หลังจากนั้ นจึงน าอจงมูลท่ีไดจมาสรุปร่วมกนัเพื่งปรับปรุงแก จไอโดยยึด
วตัถุประสงว์องงการวจิัยท่ีก  าหนดไว จ  ดงัน้ี 
 6.1 ดจานแนววิด หลกัการ และทฤษฏี เป็นการศึกษาจากเงกสารตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวอจงง ตลงดจน
อจงมูล เ บ้ืงง ตจนใ นการ ศึกษาพื้ นท่ี เ ปจ าหมาย  ไดจน ามา รวบรวมไว จตามหั วอจงองงการ ศึกษา                 
ตามล าดบั เพื่งน ามาใช จในการวเิวราะห์ในดจานเน้ืงหา 
 6.2 ดจานการจดัการววามรูจเป็นการเกบ็รวบรวมอจงมลูการศึกษาบริบทช ุมชน เพื่งวืนววามรูจ
ใหจกบัชมุชน สรุป และประมวลผล ดงัน้ี 
   6.2.1 การศึกษาพื้นท่ีเชิงลึก เ ป็นการวจนหาอจงมูลดจานศักยภาพ  ดจานบริหารจัดการ    
การผลิตองงทจงงถ่ิน ตลงดจนกระตุจนเพื่งสรจางววามร่วมมืงเพื่งน าอจงมูลท่ีไดจด าเ นินงานจัดท า
กจิกรรมอั้นตง่ไป จากนั้นน ามาประมวล แลจววเิวราะห์สรุปผล ตามจุดประสงว์องงกิจกรรมตา่ง  ๆ 
ท่ีก  าหนดไว จ โดยใช จการวธีิการพรรณนา 
   6.2.2 การจัดเวทีการจัดการววามรูจ เ ป็นการประมวลงงว์ววามรูจ  ภูมิปัขขาทจงงถ่ิน         
ท่ีสืบทงดมาถึงกลุม่งาชีพองงแตล่ะวน เพื่งน ามาแลกเปล่ียน รวบรวมงงว์ววามรูจ เอจาดจวยกนั        
แลจวน ามาวเิวราะห์ ท าใหจไดจรูปแบบเพื่งน ามาประมวลผล ตา่ง ๆ จากการจดบันทึก การถา่ยภาพ    
การบนัทึกดจวยฐานอจงมลูดิจิตงล เวบ็ไซด์  และจดัท าในรูปแบบองงเงกสารตา่ง ๆ 
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   6.2.3 จากการงงกแบบผลิตภ ัณฑ์โดยผูจวิจัย (สงนงงกแบบ) รวมไปถึงวิทยากร        
ดจานการงงกแบบ และนักศึกษา เพื่งใช จผลงานการงงกแบบท่ีไดจเ ป็นตจนแบบ หรืงเพื่งเ ป็นแนวทาง
ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหจแกผู่ จประกงบการไดจดูเป็นตวังยา่ง หลังจากนั้ นผู จประกงบการและ ผูจวิจัย
ไดจท าการประเมนิผลงานการงงกแบบท่ีไดจวา่เหมาะสมหรืงไมใ่นการผลิต รวมทั้งววามสามารถ     
ในการใช จงาน ววามเหมาะสม วา่สามารถน ามาใช จประโยชน์ไดจจริงหรืงไมง่ยา่งไร หลังจากนั้ น       
จึง เ ร่ิมท าการปรับปรุงรูปแบบท่ีมีงยู  ่โดยมีวณะกรรมการฝ่ายประเมินจากส านักงานพาณิช ย์     
จงัหวดัเชียงใหม ่เ ป็นผูจประเมินไดจประเมินตามเกณฑ์การวัดสรรว์ หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภ ัณฑ์       
องงจงัหวดัเชียงใหม ่แลจว จึงน าไปทดลงงวางจ าหน ่ายในสถานท่ีทง่งเ ท่ียวในจังหวดัเชียงใหม ่     
เพื่งการประเมนิผลงีกวร้ัง โดยใหจประชาชนท าการประชาพิจารณ์ 

   6.2.4 การวืนววามรูจสูช่มุชน เป็นการน าปัขหาโจทย์วจิยัมาวเิวราะห์ แลจวน าอจงมูลท่ีไดจ
ไปปฏิบติัการจริงตามอั้นจนสามารถตงบโจทย์งานวจิยั ท่ีท าใหจไดจ งงว์ววามรูจตา่ง  ๆ ท่ีไดจด าเ นินการ
ใหจกบัชมุชน จากนั้นน าอจงมลูท่ีไดจมาวเิวราะห์  เพื่งพ ัฒนารูปแบบ และแนววิดในการด าเ นินงาน
ตง่ไป 
 

 




