
 
 

บทที ่ 3 
วธีิด าเนินงานวจิยั 

 
 การวจิยัเร่ือง การจดัการความรู้เพื่อพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพธุรกิจชุมชน                
ต าบลป่าป้อง ต าบลสง่าบา้น ต าบลตลาดขวญั ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่     
มีการจดัล าดบัความส าคญั ในการจดัท าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในเน้ือหาการวจิยัดงัน้ี  
 1. ระเบียบวธีิวจิยั 
 2. ขั้นตอนการด าเนินงานวจิยั 

 3.  ประชากรท่ีศึกษา และกลุ่มตวัอยา่ง 
 4. กิจกรรมในการวจิยั 
 5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 6. การประมวลผล และการวเิคราะห์ขอ้มูล  
 

1. ระเบียบวธิีวจิัย 
 การด าเนินงานวิจยัคร้ังน้ีใช้ระเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพร่วมกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม ในพื้นท่ีต าบลป่าป้อง ต าบลสง่าบา้น ต าบลตลาดขวญั และต าบลเทพเสด็จ อ าเภอ
ดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่  เพื่อด าเนินการพฒันา และออกแบบผลิตภณัฑ์ชุมชนให้ยกระดับ           
สู่การพฒันาสินคา้ทอ้งถ่ิน ตามมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ิน 
 

2. ขั้นตอนการด าเนินการวจิัย  
 เป็นขั้นตอนในการจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาต่างๆ แบ่งออกเป็นขั้นตอนดงัน้ี 
 2.1 ศึกษาบริบทชุมชนโดยติดต่อประสานงานกบัผูน้ าทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชนคณะกรรมการ 
อบต. และผูเ้ก่ียวขอ้งในพื้นท่ี เพื่อเตรียมนดัประชุม 
 2.2  การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้คร้ังท่ี 1 ประชุมทีมวิจยั เพื่อสร้างความเขา้ใจร่วมกนัใน
การด าเนินงานวจิยั ระหวา่งผูว้จิยั ผูน้  าทอ้งถ่ิน นกัวจิยัทอ้งถ่ิน และนกัศึกษา 
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 2.3  เก็บรวบรวมขอ้มูลบริบทชุมชนในระดบัหมู่บา้น และระดบัครัวเรือนในดา้นประวติั 
สภาพแวดลอ้ม ลกัษณะทางสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม การศึกษา และความสัมพนัธ์ในดา้นต่าง ๆ              
ท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นปัญหา สรุปและวเิคราะห์ขอ้มูล 
 2.4  ศึกษาดูงานจากผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา
ผลิตภณัฑข์องชุมชน 
 2.5  การจดัเวทีคร้ังท่ี 2  เพื่อร่วมกนัจดัท าโครงการ โดยน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาดูงาน 
มาวเิคราะห์ และหาทางพฒันาผลิตภณัฑ์ 
 2.6 เก็บรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานของชุมชนเก่ียวกับเร่ืองการพฒันาผลิตภณัฑ์ การผลิต              
และการจดัจ าหน่าย 
 2.7  การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ เพื่อพฒันากลวธีิการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
 2.8  การอบรมเชิงปฏิบติัการดา้นการจดัการ การผลิต ดา้นการตลาด และออกแบบตกแต่ง
ร้านคา้ 
 2.9  การเวทีการเรียนรู้คร้ังท่ี 3 การวิเคราะห์ถึงผลส าเร็จของผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บการพฒันา 
ปัญหา และอุปสรรคการปฏิบติังาน 
 2.10 การน าผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการพฒันาแลว้ไปวเิคราะห์โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
 2.11 การน าไปทดลองวางจ าหน่ายตามสถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็น                
การประเมินผลโดยใหป้ระชาชนท าการประชาพิจารณ์ 
 2.12 ประเมินสรุปผลการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์หาแนวทางในการพฒันาคุณภาพสินคา้ตาม
ความตอ้งการของทอ้งตลาด ถา้การจ าหน่ายประสบผลส าเร็จ ต่อไปชุมชนน าผลิตภณัฑ์ไปจ าหน่าย
โดยออกค่าใชจ่้ายเองทั้งหมด 
 2.13 จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้คร้ังท่ี 4 ประเมินสรุปผลการพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อหาแนวทาง
ในการแกไ้ข พฒันาคุณภาพ การจดัจ าหน่าย เพื่อดึงดูดลูกคา้ 
 2.14 การจดันิทรรศการ 
  1) การจดันิทรรศการ ณ ลานท่ีวา่การอ าเภอดอยสะเก็ด 
 2.15 สรุปบทเรียนกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
  1) สรุปบทเรียนกระบวนการของโครงการวิจยัเพื่อหาแนวทางในการต่อยอดการวิจยั
คร้ังต่อไป 
  2) สรุปผลการวจิยั จดัพิมพรู์ปเล่ม จดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ และเวบ็ไซต ์  
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การวจิยัดา้นพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑชุ์มชน ดงัภาพท่ี 3.1              . 
                                             

     
 
    

                                                              
      

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  3.1 ผลิตภณัฑก์ลุ่มธุรกิจชุมชน 
 
 จากขั้นตอนการด าเนินงานการวจิยัคร้ังน้ี ท าใหง้านวิจยัมีความต่อเน่ืองโดยมีแผนการวิจยั  
และรายละเอียด ดงัน้ี  
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แผนการวจิัย  
ตารางท่ี 3.1 แผนปฏิบติัการวิจยั (Action Plan) 

กจิกรรม สถานที ่/ ระหว่างวนั ผู้ด าเนินการ ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
1.ศึกษาบริบทชุมชนโดยการติดต่อประสานงาน 
กบัผูน้ าทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชนคณะกรรม อบต. และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
ในพ้ืนท่ี เพ่ือเตรียมนดัประชุม 

ณ หอ้งประชุมเทศบาล 
ต าบลดอยสะเก็ด 
10 มีนาคม 2551 

ผูว้จิยั  นกัวจิยัทอ้งถ่ิน 
และผูน้ าชุมชน 

 

- ผูน้ าทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชน                      
คณะกรรม การอบต. และผูเ้ก่ียวขอ้ง
ในพ้ืนท่ีมีความเขา้ใจร่วมกนั            
ในโครงการวจิยั 
- ผลการศึกษาขอ้มูลสภาพบริบท
ชุมชน 
- ความตอ้งการของชุมชน 
- ความสมัพนัธ์ภายในชุมชน  

2. การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้คร้ังท่ี 1 ประชุมทีมวจิยั 
เพ่ือสร้างความเขา้ใจร่วมกนัในการด าเนินงานวจิยั 
ระหวา่งผูว้จิยั ผูน้ าทอ้งถ่ิน นกัวจิยัทอ้งถ่ิน และนกัศึกษา  

ณ หอ้งประชุมโรงเรียนเทศบาล 
อ าเภอดอยสะเก็ด 
13 มีนาคม 2551 

วทิยากรทอ้งถ่ิน  ผูว้จิยั 
กลุ่มอาชีพในอ าเภอดอยสะเก็ด 
นกัวจิยัทอ้งถ่ิน และนกัศึกษา 

- ความตอ้งการของชุมชน 
- ความสมัพนัธ์ภายในชุมชน 
- ผูว้จิยั ผูน้ าทอ้งถ่ิน นกัวจิยัทอ้งถ่ิน 
และนกัศึกษา มีความเขา้ใจร่วมกนั 
ในโครงการวจิยั 

3. เก็บรวบรวมขอ้มูลบริบทชุมชนในระดบัหมู่บา้น 
และครัวเรือนดา้นประวติั สภาพแวดลอ้ม ลกัษณะทางสงัคม 
เศรษฐกิจ วฒันธรรม การศึกษา และความสมัพนัธ์ดา้นต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นปัญหา สรุป และวเิคราะห์ขอ้มูล 

ณ หอ้งประชุมโรงเรียนเทศบาลอ าเภอ
ดอยสะเก็ด  

11 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2551 

ผูว้จิยั นกัวจิยัทอ้งถ่ิน 
และนกัศึกษา 

- ไดข้อ้มูลชุมชนบริบทชุมชน        
ในระดบัหมู่บา้น และครัวเรือน        
ดา้นประวติั สภาพแวดลอ้ม ลกัษณะ
ทางสงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม 
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การศึกษา และความสมัพนัธ์  ฯลฯ            
4. ศึกษาดูงานจากผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ 
เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑข์องชุมชน   

ส านกังานอุตสาหกรรม 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
4 มิถุนายน 2551 

วทิยากรทอ้งถ่ิน  ผูว้จิยั                  
กลุ่มอาชีพในอ าเภอดอยสะเก็ด 
นกัวจิยัทอ้งถ่ิน  และนกัศึกษา 

-ไดแ้นวคิดในการพฒันา  
และออกแบบผลิตภณัฑ ์ 

5.  การจดัเวทีคร้ังท่ี 2  เพ่ือร่วมกนัจดัท าโครงการ โดยการน า
ความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาดูงาน  มาวเิคราะห์ และหาทางพฒันา
ผลิตภณัฑ ์ 

ณ หอ้งประชุมเทศบาล 
ต าบลดอยสะเก็ด    
18 มิถุนายน  2551 

วทิยากรทอ้งถ่ิน  ผูว้จิยั  
กลุ่มอาชีพในอ าเภอดอยสะเก็ด 
นกัวจิยัทอ้งถ่ิน  และนกัศึกษา 

- ฐานขอ้มูลในการวเิคราะห์ 
และหาทางพฒันาผลิตภณัฑ ์

6.  เก็บรวบรวมขอ้มูลพ้ืนฐานของชุมชนเก่ียวกบั 
เร่ืองการผลิตภณัฑท์ั้ง4 ประเภท 5 กลุ่ม เป็นการศึกษาปัญหา                 
ในการพฒันาผลิตภณัฑ ์การผลิต และการจดัจ าหน่าย 

ณ หอ้งประชุมเทศบาล 
ต าบลดอยสะเก็ด 

/ ต  าบลป่าป้อง ต าบลสง่าบา้น 
ต าบลตลาดขวญั และต าบลเทพเสด็จ 
อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
3 กรกฎาคม-  18 กรกฎาคม 2551 

ผูว้จิยั  นกัวจิยัทอ้งถ่ิน 
และนกัศึกษา 

- ได้ฐานข้อมูล เ ก่ียวกับผลิตภัณฑ ์          
ทั้ง4 ประเภท 5 กลุ่ม และปัญหา 
ในการพฒันาผลิตภณัฑ ์
การผลิต และการจดัจ าหน่าย 

7.  การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ เพื่อพฒันากลวิธีการออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์ 

ส านกังานอุตสาหกรรม 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
10 กนัยายน  2551 

วทิยากรทอ้งถ่ิน  ผูว้จิยั 
กลุ่มอาชีพในอ าเภอดอยสะเก็ด 
นกัวจิยัทอ้งถ่ิน  และนกัศึกษา 

- ผลการพฒันาผลิตภณัฑ ์ท่ีมีคุณภาพ 
- ไดผ้ลงานผลิตภณัฑท่ี์คดัเลือกไว้
แสดงนิทรรศการเพื่อการจดัจ าหน่าย 

8.  การอบรมเชิงปฏิบติัการ ดา้นการจดัการ การผลิต 
ดา้นการตลาด และออกแบบตกแต่งร้านคา้  

ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั
เชียงใหม่ / สถานท่ี ณ หอ้งประชุม

โรงเรียนอ าเภอดอยสะเก็ด 
1-2 ตุลาคม 2551 

วทิยากรทอ้งถ่ิน  ผูว้จิยั  กลุ่ม
อาชีพในอ าเภอดอยสะเก็ด 

นกัวจิยัทอ้งถ่ิน  และนกัศึกษา 

- ไดผ้ลสรุปเก่ียวกบัแนวทาง 
การจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์  
- ทราบถึงปัญหา และอุปสรรค 
ท่ีมีผลกระทบต่อการแกไ้ขปัญหา 
- ไดเ้อกสารความกา้วหนา้ใน 
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การจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
9. การเวทีการเรียนรู้คร้ังท่ี 3 การวเิคราะห์ถึงผลส าเร็จ 
ของผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการพฒันา ปัญหา และอุปสรรค 
การปฏิบติังาน  

ณ หอ้งประชุม โรงเรียนเทศบาล 
อ าเภอดอยสะเก็ด 
28 ตุลาคม 2551 

วทิยากรทอ้งถ่ิน ผูว้จิยั 
กลุ่มอาชีพในอ าเภอดอยสะเก็ด 
นกัวจิยัทอ้งถ่ิน และนกัศึกษา 

- ไดผ้ลการวเิคราะห์เพื่อท่ีจะเป็น
แนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์
ต่อไป 
- ไดท้ราบถึงผลการพฒันา 
ของแต่ละกลุ่ม 

10. การน าผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการพฒันาแลว้ไปวเิคราะห์ 
โดยผูเ้ช่ียวชาญ  

ศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม่ 
4 พฤศจิกายน 2551 

กรรมการตรวจสอบ  ผูว้จิยั 
กลุ่มอาชีพในอ าเภอดอยสะเก็ด 
นกัวจิยัทอ้งถ่ิน  และนกัศึกษา 

- ผลจากการพฒันาผลิตภณัฑ ์                  
  ตามหลกัเกณฑ ์OTOP 
- วเิคราะห์ความเป็นไปไดใ้นอนาคต 

11. น าไปทดลองวางจ าหน่ายตามสถานท่ีท่องเท่ียว 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการประเมินผลโดยใหป้ระชาชน 
ท าการประชาพิจารณ์ 
 

สถานท่ีท่องเท่ียวทัว่ไป 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
12 พฤศจิกายน 2551 

กลุ่มอาชีพในอ าเภอดอยสะเก็ด 
และเจา้ของร้านคา้ทัว่ไป  ผูว้จิยั 
นกัวจิยัทอ้งถ่ิน  และนกัศึกษา 

- พฒันาคุณภาพความเป็นอยู ่
ของชุมชน 
- แกไ้ขปัญหาความยากจน 
- จดัหาแหล่งจดัจ าหน่ายสินคา้ 

12. ประเมินสรุปผลการจ าหน่ายผลิตภณัฑห์าแนวทาง 
ในการพฒันาคุณภาพสินคา้ ตามความตอ้งการของทอ้งตลาด 
ถา้การจ าหน่ายประสบผลส าเร็จ ต่อไปชุมชนน าผลิตภณัฑ ์
จ าหน่ายโดยออกค่าใชจ่้ายเองทั้งหมด 

ณ หอ้งประชุม โรงเรียนเทศบาล 
อ าเภอดอยสะเก็ด 

27 พฤศจิกายน 2551 

ผูว้จิยั กลุ่มอาชีพ 
ในอ าเภอดอยสะเก็ด 

นกัวจิยัทอ้งถ่ิน และนกัศึกษา 

- ผลสรุปการจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์          
 หาแนวทางในการพฒันาคุณภาพ   
 สินคา้ ตามความตอ้งการ 
ของทอ้งตลาด 
- ความร่วมมือร่วมแรงกนัในชุมชน 

13. จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้คร้ังท่ี 4 ประเมินสรุปผล 
การพฒันาผลิตภณัฑ ์เพ่ือหาแนวทางในการแกไ้ข 
พฒันาคุณภาพ การจดัจ าหน่าย เพ่ือดึงดูดลูกคา้  

ณ หอ้งประชุมเทศบาล 
ต าบลดอยสะเก็ด 
3 มีนาคม 2552 

วทิยากรทอ้งถ่ิน ผูว้จิยั 
กลุ่มอาชีพในอ าเภอดอยสะเก็ด 
นกัวจิยัทอ้งถ่ิน และนกัศึกษา 

- ไดเ้อกสารความกา้วหนา้ 
จากการพฒันาผลิตภณัฑ ์
- ไดข้อ้สรุปผลจากการจดัจ าหน่าย 
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ในเร่ืองความตอ้งการของทอ้งตลาด 
- ทราบถึงปัญหา และแนวทางแกไ้ข 
- ไดข้อ้สรุปผลจากการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์ พฒันาอาชีพ เพ่ือแกไ้ข
ปัญหาความยากจนของชุมชน 

14. การจดันิทรรศการ 
                         14.1  การจดันิทรรศการ ณ ลานหนา้ท่ีวา่การ
อ าเภอดอยสะเก็ด 
 

การจดันิทรรศการ 
ณ ลานหนา้ท่ีวา่การอ าเภอดอยสะเก็ด 

วนัท่ี 1-9 เมษายน พ.ศ.2552   
 

กลุ่มอาชีพในอ าเภอดอยสะเก็ด 
และเจา้ของร้านคา้ทัว่ไป  ผูว้จิยั 
นกัวจิยัทอ้งถ่ิน  และนกัศึกษา 

-การประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑ ์ 
-การเผยแพร่ความรู้ 
-สาธิตการท าผลิตภณัฑ ์
-แสดงผลงานท่ีผา่นการพฒันาใน
ขั้นตอนสุดทา้ยมาทดลองจดัจ าหน่าย 

15. สรุปบทเรียนกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
15.1  สรุปบทเรียนกระบวนการของโครงการ 

วจิยั เพ่ือหาแนวทางในการต่อยอดการวจิยัคร้ังต่อไป 
15.2  สรุปผลการวจิยั จดัพิมพรู์ปเล่ม จดัท าส่ือ

ประชาสมัพนัธ์ และเวบ็ไซต ์ (มีในส่วนกิจกรรมในการวจิยั) 

ณ หอ้งประชุมโรงเรียนเทศบาล 
อ าเภอดอยสะเก็ด/ มหาวทิยาลยั 

ราชภฏัเชียงใหม่ 
3 มีนาคม 2552 – 29 เมษายน 2552 

ผูว้จิยั กลุ่มอาชีพ 
ในอ าเภอ ดอยสะเก็ด 

นกัวจิยัทอ้งถ่ิน  และนกัศึกษา 

- แนวทางการพฒันาผลิตภณัฑ ์          
- แนวทางการจดัจ าหน่าย                
- แนวทางความเป็นไปได ้
ในการพฒันาผลิตภณัฑ ์
ต่อการด าเนินธุรกิจ 
- ไดง้านวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 20 เล่ม 
- สรุปงานวจิยั 
- ไดส่ื้อประชาสมัพนัธ์ เพ่ือเผยแพร่  
   ประชาสมัพนัธ ์เวบ็ไซต ์
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3. ประชากรทีศึ่กษา และกลุ่มตัวอย่าง 
 วิธีด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ก าหนดพื้นท่ีวิจยั คือ ต าบลป่าป้อง ต าบลสง่าบ้าน   
ต าบลตลาดขวญั และต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมในคร้ังน้ี 
ไดแ้ก่ 
 3.1 นกัวิจยัทอ้งถ่ินในต าบลป่าป้อง ต าบลสง่าบา้น ต าบลตลาดขวญั และต าบลเทพเสด็จ 
อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการวิจยั จากกลุ่มธุรกิจชุมชนผลิตภณัฑ์ 
ต าบลป่าป้อง ต าบลสง่าบ้าน ต าบลตลาดขวญั และต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดั
เชียงใหม่ 7 กลุ่มผลิตภณัฑ์  คือ 1) ผลิตภณัฑ์จากน ้ าอดัลมพลาสติก (รีไซเคิลขยะ) กลุ่มผลิตภณัฑ์
ประดิษฐ ์2) ผลิตภณัฑ์ตดัเยบ็บา้นดอกแดง 3) ผลิตภณัฑ์สมุนไพรขมิ้นชนั ดอกอญัชนั มะขามป้อม 
และไพลอบแห้ง กลุ่มพฒันาวตัถุดิบและแปรรูปสมุนไพรภาคเหนือ 4) ผลิตภณัฑ์ป้ัน กลุ่มงานป้ัน
ศิลปะตกแต่ง 5) ผลิตภณัฑร่์มไมไ้ผ ่กลุ่มหตัถกรรมท าร่มไมไ้ผบ่า้นป่าง้ิว 6) ผลิตภณัฑข์า้วแตน และ
กลว้ยฉาบสมุนไพร กลุ่มแปรรูปอาหาร ขา้วแตนและกลว้ยฉาบสมุนไพร 7) ผลิตภณัฑ์ขา้วเกรียบ
เห็ดหอม กลุ่มผลิตภณัฑ์แปรรูปเห็ดหอม เป็นตน้ ในพื้นท่ีต าบลป่าป้อง ต าบลสง่าบ้าน ต าบล     
ตลาดขวญั และต าบลเทพเสด็จ ในอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ผลิตภณัฑ์ในชุมชนเหล่าน้ี
ลว้นเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีไดสื้บทอด มาเป็นระยะเวลานาน และมีคุณค่าทางวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
ของภาคเหนือ 
 3.2 คณะกรรมการ และบุคลากรของเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด 
 3.3 บุคคลท่ีเป็นครูภูมิปัญญาของต าบลดอยสะเก็ด  
 3.4 ผูน้ าชุมชน พระสงค ์และตวัตวัแทนประชาชน จากต าบลดอยสะเก็ด 
 3.5 คณะผูว้จิยั นกัศึกษาสาขาวชิาศิลปกรรมจากมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
 

4. กจิกรรมในการวจิัย 
 ในการด าเนินกิจกรรมการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้ าเนินกิจกรรมตามท่ีก าหนดไวเ้ป็นขั้นตอน
ในแผนงานวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
 4.1 การจัดเวทีการจัดการความรู้คร้ังที่ 1 ประชุมทีมวิจยั เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน         
ในการด าเนินงานวจิยั ระหวา่งผูว้จิยั ผูน้  าทอ้งถ่ิน นกัวจิยัทอ้งถ่ิน และนกัศึกษา 
 4.1.1  กิจกรรมท่ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจในเร่ืองโครงการวิจยัระหว่าง
ผูว้จิยั ผูน้  าทอ้งถ่ิน นกัวจิยัทอ้งถ่ิน  และนกัศึกษา  เพื่อหาผูช่้วยนกัวิจยั หรือนกัวิจยัในชุมชน รวมถึง
กลุ่มอาชีพท่ีตอ้งการเขา้ร่วมโครงการ 



 82 

 4.1.2 วิธีการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ การจดัการประชุม เพื่อช้ีแจงเก่ียวกบัโครงการวิจยั 
การจดักิจกรรมกลุ่ม เพื่อคน้หานกัวจิยัในชุมชน  และกลุ่มอาชีพท่ีมีความประสงค ์เขา้ร่วมโครงการ  
 4.1.3 ระยะเวลาด าเนินการวนัท่ี 13 มีนาคม 2551  
 4.1.4 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม กลุ่มธุรกิจชุมชน และผูป้ระกอบการทัว่ไปทั้งหมด 
 4.1.5 สถานท่ี ณ หอ้งประชุมโรงเรียนเทศบาลอ าเภอดอยสะเก็ด 
 4.1.6   ผลท่ีได้จากการประชุมในคร้ังน้ี ท าให้ได้กลุ่มอาชีพท่ีเข้าร่วมโครงการตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยมีกลุ่มธุรกิจชุมชนผลิตภณัฑ ์ต าบลป่าป้อง ต าบลสง่าบา้น ต าบลตลาดขวญั 
และต าบลเทพเสด็จ 7 ผลิตภณัฑ์ คือ 1) ผลิตภณัฑ์จากน ้ าอดัลมพลาสติก (รีไซเคิลขยะ) ของกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ประดิษฐ์  2) ผลิตภณัฑ์ตดัเยบ็บา้นดอกแดง 3) ผลิตภณัฑ์สมุนไพรขมิ้นชนั ดอกอญัชนั 
มะขามป้อมและไพลอบแหง้ของกลุ่มพฒันาวตัถุดิบและแปรรูปสมุนไพรภาคเหนือ 4) ผลิตภณัฑ์ป้ัน 
กลุ่มงานป้ันศิลปะตกแต่ง  5) ผลิตภณัฑร่์มไมไ้ผ ่กลุ่มหตัถกรรมท าร่มไมไ้ผบ่า้นป่าง้ิว  6) ผลิตภณัฑ์
ขา้วแตนและกลว้ยฉาบสมุนไพร กลุ่มแปรรูปอาหาร ขา้วแตนและกลว้ยฉาบสมุนไพร 7) ผลิตภณัฑ์
ขา้วเกรียบเห็ดหอม ของกลุ่มผลิตภณัฑแ์ปรรูปเห็ดหอม เป็นตน้ โดยประธานกลุ่มอาชีพของทุกกลุ่ม
ยินดีร่วมเป็นผูช่้วยนกัวิจยัในชุมชน รวมถึงให้ความร่วมมือในการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้คร้ังท่ี 1 
ดงัภาพท่ี 3.2                         
                

 
 

ภาพท่ี 3.2 การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้คร้ังท่ี 1 
 

 4.2 ศึกษาดูงานจากผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา
ผลิตภณัฑข์องชุมชน 
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  4.2.1 มีวตัถุประสงค์เพื่อ ให้กลุ่มอาชีพท่ีเขา้ร่วมโครงการได้ศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ 
และกลุ่มธุรกิจชุมชนท่ีประสบความส าเร็จตามก าหนด โดยให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน
แหล่งประกอบการท่ีประสบความส าเร็จ ในต าบลบา้นแหวน จงัหวดัเชียงใหม่ 
 4.2.2 ขั้นตอนในการท ากิจกรรม ได้แก่ การมอบหมายให้กลุ่มอาชีพจดัท า เคร่ืองมือ             
ในการประเมินสถานการณ์ (SWOT) ของกลุ่มน าเสนอต่อท่ีประชุม จากนั้นร่วมกนัก าหนดสถานท่ี
ศึกษาดูงาน เพื่อหาแนวทางการแกปั้ญหา และเสริมจุดแขง็ของกลุ่ม  
 4.2.3 ระยะเวลาด าเนินการ วนัท่ี 4  มิถุนายน 2551 
 4.2.4 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม กลุ่มธุรกิจชุมชน และผูป้ระกอบการทัว่ไปทั้งหมด  

 4.2.5 สถานท่ี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ 
 4.2.6 ผลท่ีได้จากการศึกษาดูงาน พบว่า กลุ่มอาชีพเล็งเห็นความส าคญัของการไป
ศึกษาดูงานกลุ่มท่ีประสบความส าเร็จในพื้นท่ี ของตนเอง เพราะมีความเช่ือว่าคนในพื้นท่ี เดียวกนั   
จะเป็นตวัอยา่งท่ีดีส าหรับการเร่ิมตน้ และจากการสรุปผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ไดข้อ้สรุป ดงัน้ี 
  1) การสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน 
  2) การรวมทุนมกัจะเป็นปัญหาในการบริหารจดัการในระยะยาว 
  3) การจดัการดา้นการตลาดตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีดี มีความรู้ 
  4) ผูน้  ากลุ่มตอ้งเป็นผูท่ี้มีความเป็นผูน้ าสูง โดยตอ้งมีเวลา มีมนุษยสัมพนัธ์ดีและ                        
หาแนวทางท่ีจะสนบัสนุนกลุ่มอยา่งต่อเน่ือง 
  5) วสัดุท่ีใชใ้นการผลิตไม่สามารถจดัหาไดจ้ากทอ้งถ่ินทั้งหมด จะตอ้งมีเครือข่าย  
โดยอาศยัความร่วมมือของคนในกลุ่ม ผูน้ าหรือประธานกลุ่มจะตอ้งเป็นผูป้ระสาน ช่วยให้กลุ่มมี
ความรู้เร่ืองท่ีมาของแหล่งวตัถุดิบต่าง ๆ โดยศึกษาดูงานจากผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ          
ดงัภาพท่ี 3.3 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.3 ศึกษาดูงานจากผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ 
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 4.3  การจัดเวทกีารจัดการความรู้คร้ังที ่2 เพื่อร่วมกนัจดัท าโครงการ โดยการน าองคค์วามรู้
ท่ีไดจ้ากการศึกษาดูงานมาวิเคราะห์ และหาทางพฒันาผลิตภณัฑ ์   
 4.3.1 วตัถุประสงค์ เพื่อให้ผู ้เข้าร่วมโครงการสามารถท่ีจะน าความรู้ท่ีได้รับจาก                         
การศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ เพื่อพฒันาการบริหารจดัการกลุ่ม ให้ผลิตภณัฑ์สามารถตอบสนอง                   
ความตอ้งการของตลาด และไดม้าตรฐาน 
 4.3.2 วิธีการด าเนินกิจกรรม ได้แก่ จัดอบรมการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ ์         
เพื่อร่วมวเิคราะห์รูปแบบผลิตภณัฑ ์รวมทั้งการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเครือข่าย 
 4.3.3 ระยะเวลาการด าเนินการวนัท่ี 18 มิถุนายน 2551 
 4.3.4 ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มธุรกิจชุมชน คณะผูว้ิจยั นักศึกษาและผูป้ระกอบการ
ทัว่ไปทั้งหมด 
 4.3.5 สถานท่ี ณ หอ้งประชุมโรงเรียนบา้นเชิงดอย ดอยสะเก็ด 
 4.3.6 ผลท่ีไดจ้ากการอบรม พบว่า กลุ่มอาชีพเล็งเห็นความส าคญัของความรู้ท่ีไดรั้บ
จากการอบรมในคร้ังน้ี และสามารถน าความรู้รวมทั้งขอ้สรุปจากผลการอภิปราย ไปปรับใช้กับ                
การพฒันาผลิตภณัฑ์ของกลุ่ม เพื่อเป็นแนวทางท่ีสามารถพฒันาผลิตภณัฑ์ สู่มาตรฐานผลิตภณัฑ์
ชุมชน และทอ้งถ่ินไดต่้อไปโดยการน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาดูงานมาวเิคราะห์ และหาทางพฒันา
ผลิตภณัฑ ์ ดงัภาพท่ี 3.4 
 

 
     

ภาพท่ี  3.4 การจดัเวทีคร้ังท่ี 2 น าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาดูงานมาวเิคราะห์ 
 เพื่อหาทางพฒันาผลิตภณัฑ์ 
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 4.4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพือ่พฒันากลวธีิการออกแบบผลติภัณฑ์ 
 4.4.1 กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ลุ่มผูป้ระกอบการทั้ง 5 กลุ่ม ให้ไดรั้บการอบรม 
ในด้านกลวิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามชนิดสินค้าของตนเอง  และเพื่อให้กลุ่มได้มีโอกาส
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบักลุ่มผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายในกลุ่มอาชีพ 
 4.4.2 วธีิการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ การอบรมเชิงปฏิบติัการ 
 4.4.3 ระยะเวลาด าเนินการระหวา่ง 10 กนัยายน 2551 
 4.4.4 ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มธุรกิจชุมชน คณะผูว้ิจยั นักศึกษา และผูป้ระกอบการ
ทัว่ไปทั้งหมด 
 4.4.5 สถานท่ี ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัเชียงใหม่ 
 4.4.6 ผลท่ีไดจ้าก พบวา่ กลุ่มผลิตภณัฑมี์ความกระตือรือร้นท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑ ์
ของตนไปสู่มาตรฐานสินคา้ชุมชน 
  ผลท่ีไดจ้าก พบวา่ กลุ่มผลิตภณัฑ์มีความกระตือรือร้นท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑ์ของ
ตนไปสู่มาตรฐานสินคา้ชุมชน และได้เสนอโครงงานในการพฒันา ดงัตวัอย่างเช่น การจดัอบรม             
เชิงปฏิบติัการ เพื่อพฒันากลวธีิการออกแบบผลิตภณัฑ์ ดงัภาพท่ี 3.5 
 

 
 
 
 
 
 
 
     

ภาพท่ี 3.5 การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ เพื่อพฒันากลวธีิการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
 
 4.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดการผลติ และด้านการตลาด 
 4.5.1 วตัถุประสงค์ เพื่อการถ่ายทอดความรู้ให้กบักลุ่มผูป้ระกอบการดา้นการจดัการ
การตลาด ตลอดจนการออกแบบตกแต่งร้านคา้ (เอกสารท่ีแจกในการอบรมส่วนหน่ึงอยูใ่น บทท่ี 2) 
 4.5.2 วธีิด าเนินกิจกรรม คือ การจดัอบรมใหค้วามรู้เชิงปฏิบติัการ 
 4.5.3 ระยะเวลาด าเนินการวนัท่ี 1-2 ตุลาคม 2551 
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 4.5.4 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มธุรกิจชุมชน และผูป้ระกอบการทัว่ไปทั้งหมด 
 4.5.6 สถานท่ี ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัเชียงใหม่ และห้องประชุมเทศบาลต าบล
ดอยสะเก็ด อ าเภอดอยสะเก็ด 
 4.5.7 ผลท่ีได้จากการด า เนินงานคือ ก ลุ่มอาชีพทุกก ลุ่มมีความรู้ความเข้าใจ                
ในการน าเสนอสินค้าให้เป็นท่ีน่าสนใจ และมีแหล่งส่งสินค้า ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมอุสาหกรรม
ภาคเหนือ ถนนคนเดินจังหวัดเ ชียงใหม่  ถนนคนเดินสันก าแพง ถนนคนเดินเดินวัวลาย 
ห้างสรรพสินค้าคาร์ฟู ร์  ห้างสรรพสินค้าโลตัส  งานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเ ชียงใหม่                
สวนพฤกษศาสตร์ (พืชสวนโลก) และงานเทศกาลต่าง ๆ 
  การอบรมเชิงปฏิบติัการ ด้านการจดัการผลิต การตลาดเพื่อถ่ายทอดความรู้ให ้         
กบักลุ่มผูป้ระกอบการดา้นการจดัการการตลาด ตลอดจนการออกแบบตกแต่งร้านคา้ ดงัภาพท่ี 3.6 
 

 
 
                       ภาพท่ี 3.6 การอบรมเชิงปฏิบติัการ ดา้นการจดัการผลิต การตลาด 
 
 4.6 การจัดเวทีการจัดการความรู้คร้ังที่ 3 การวิเคราะห์ถึงผลส าเร็จของผลิตภณัฑ์ ท่ีไดรั้บ
การพฒันา ปัญหา  และอุปสรรคการปฏิบติังาน 
 4.6.1 กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ถึงผลส าเร็จของผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับ        
การพฒันา  ปัญหา และอุปสรรคการปฏิบติังาน 
 4.6.2 วธีิการด าเนินกิจกรรม คือ จดัอบรมถึงผลส าเร็จของผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บการพฒันา 
ปัญหา และอุปสรรคการปฏิบติังาน รวมทั้งการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเครือข่าย 
 4.6.3 ระยะเวลาด าเนินการวนัท่ี 28 ตุลาคม 2551 
 4.6.4 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มธุรกิจชุมชน และผูป้ระกอบการทัว่ไปทั้งหมด 
 4.6.5 สถานท่ี  ณ หอ้งประชุม โรงเรียนเทศบาลอ าเภอดอยสะเก็ด 
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 4.6.6 ผลท่ีได้จากการด าเนิน คือ การวิเคราะห์ เพื่อท่ีจะเป็นแนวทางในการพฒันา
ผลิตภัณฑ์ต่อไป รวมทั้ ง ผลการพฒันา ของแต่ละกลุ่มอาชีพทุกกลุ่มท่ีมาแลกเปล่ียนกันเร่ือง
ความส าเร็จในการด าเนินงาน และอุปสรรคต่าง ๆ พร้อมการแก้ปัญหาปรับวิธีคิด และแนวทาง      
การด าเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์ สู่มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน และทอ้งถ่ิน
ต่อไปสรุปได ้ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 3.2 การวิเคราะห์ถึงผลส าเร็จของผลิตภัณฑ์ ท่ีได้รับการพฒันา ปัญหา และอุปสรรค            
การปฏิบติังาน 

ความส าเร็จ  วเิคราะห์แนวทาง อุปสรรค วธีิแก้ไข 

การมีส่วนร่วม ขอความร่วมมือ       
ร่วมแรงจากผู ้ท่ีสนใจ 
และตอ้งการมีอาชีพ 
และรวมหุน้จากผูส้นใจ
ลงทุน 

กลุ่มอาชีพมีภาระส่วนตวั 
ท าใหม้าไม่ตรงต่อเวลา 
และค่าตอบ-แทนท่ีได ้      
ไม่จูงใจ 
 

บริหารจดัการกลุ่มอาชีพ 
ใหอ้ยูใ่นกลุ่มท่ีมีลกัษณะงาน
แบบเดียวกนั เช่น กลุ่มอาชีพ       
รวมกลุ่มปฏิบติังาน และจดัท า
แนวปฏิบติัใหช้ดัเจน 

พฒันาการออกแบบ 
ผลติภัณฑ์ 

ศึกษาแนวโนม้       
ความตอ้งการของ
การตลาดรูปแบบ      
การออกแบบผลิตภณัฑ ์

มีผูล้อกเลียนแบบมากข้ึน 
และยงัสามารถเลียนแบบ
ไดดี้ โดยพฒันาใหดี้กวา่
ของเดิมท่ีเลียนแบบมา 
และจ าหน่ายราคาท่ีถูกกวา่ 

เขา้รับการฝึกอบรม และร่วม
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งสม ่าเสมอ
รวมทั้งศึกษาคน้ควา้              
ดว้ยตนเอง เพื่อเปิดโลกทศัน์
ใหม่ๆ 

การออกแบบ และ
การตกแต่งร้านค้า 

ศึกษาท าความเขา้ใจ
เก่ียวกบัผลิตภณัฑข์อง
ตนเอง รวมถึงการ
ออกแบบตกแต่งร้านคา้
ใหเ้หมาะสม 

เกณฑก์ารท าความเขา้ใจ
ค่อนขา้งมาก การเรียนรู้
สามารถท าไดไ้ม่ดีพอ 
อนัเน่ืองมาจากอาย ุและ
เวลาในการเรียนรู้นอ้ย 

เขา้รับการอบรมระยะสั้นโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ พร้อมทั้งให้
ค  าปรึกษาเฉพาะ เพ่ือใหเ้กิด
ความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 
 

การบริหารจัดการ
การตลาด 

เพ่ือสร้างเครือข่ายดา้น
วตัถุ แลกเปล่ียนสินคา้  
และแหล่งขายสินคา้ 

หาแหล่งขายสินคา้ไม่ได้
อีกทั้งยงัขาดเงินทุน
หมุนเวยีน 

สร้างเครือข่ายแลกเปล่ียน
สินคา้  ผลิตสินคา้ใหไ้ด้
มาตรฐาน และเพื่อศึกษา     
การเป็นนกัธุรกิจ 

กลวธีิการขาย เพื่อจูงใจลูกคา้ใหซ้ื้อ
สินคา้ และเพื่อ 
การโฆษณาสินคา้ให้
เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 

 

ลูกคา้เดินดูแต่ไม่ซ้ือ      
อีกทั้งยงัต่อรองราคามาก 

ผลิตภณัฑต์อ้งไดม้าตรฐาน         
มีการก าหนดราคา ขนาดสินคา้ 
พร้อมทั้งฝึกทกัษะการพดู 
มารยาท ความอดทน และ          
ยิม้แยม้อยูเ่สมอ 
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 จากการจดัเวทีการจดัการความรู้คร้ังท่ี 3 การวิเคราะห์ถึงผลส าเร็จของผลิตภณัฑ์ ท่ีไดรั้บ
การพฒันา ปัญหา และอุปสรรคการปฏิบติังาน เพื่อน าผลมาพฒันาขอ้บกพร่องของผลิตภณัฑ์ และ
น ามาออกแบบปรับปรุงผลิตภณัฑใ์หดี้ข้ึน ดงัภาพท่ี 3.7 
 

 
 

ภาพท่ี  3.7 การวเิคราะห์ถึงผลส าเร็จของผลิตภณัฑ์ ท่ีไดรั้บการพฒันา 
 
 4.7 การน าผลติภัณฑ์ทีไ่ด้จากการพฒันาแล้วไปวเิคราะห์โดยผู้เช่ียวชาญ    
 4.7.1 มีวตัถุประสงค์ เพื่อกระตุน้ให้กลุ่มอาชีพมีแนวคิดในการพฒันาผลิตภณัฑ์ ของ
กลุ่ม เพื่อใหไ้ดต้ามเกณฑก์ารคดัสรรท่ีตั้งไว ้และด าเนินการพฒันาผลิตภณัฑ ์ 
 4.7.2 เพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีก าหนด วิธีการด าเนินกิจกรรม คือ กลุ่มผลิตภัณฑ ์            
ท าการพฒันาผลิตภณัฑ์ของตน แลว้จดัท ามาตรฐาน เพื่อจะน าไปปรับ ให้ไดต้ามเกณฑ์การคดัสรร
สุดยอด หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ซ่ึงด าเนินการโดยส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัเชียงใหม่ จากนั้นน า
ผลิตภณัฑด์งักล่าว ส่งใหส้ านกังานพาณิชยจ์งัหวดั เพื่อรับการคดัสรร ซ่ึงมีหลกัเกณฑ์ องคป์ระกอบ                 
รวมทั้งหมด 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
 ส่วน  ก  ดา้นผลิตภณัฑ ์และความเขม้แขง็ของชุมชน (30 คะแนน) 
 ประเด็นท่ี  1   ดา้นการผลิต 
 ประเด็นท่ี  2   ดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ 
 ประเด็นท่ี  3   ดา้นความเขม้แขง็ของชุมชน 
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 ส่วน  ข ดา้นความเป็นไปไดท้างการตลาด(30 คะแนน) 
 ประเด็นท่ี  1   ดา้นการตลาด 
 ประเด็นท่ี  2   ดา้นเร่ืองราว หรือต านานของผลิตภณัฑ์ 
 ส่วน  ค หลกัเกณฑก์ารพิจารณาดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ ์(40 คะแนน) 
 
คุณสมบัติของผู้ผลติ 
 1.  เป็นผูผ้ลิต/หรือผูป้ระกอบการ OTOP ท่ีมีช่ือในการส ารวจ และลงทะเบียนผูผ้ลิต / 
ผูป้ระกอบการ OTOP ของจงัหวดั 
 2. ผลิตภณัฑท่ี์ส่งเขา้คดัสรรเป็นผลิตภณัฑ ์ท่ีไดแ้จง้ไวใ้นการส ารวจและลงทะเบียนผูผ้ลิต 
/ ผูป้ระกอบการ OTOP 
 3. ผลิตภณัฑ์ท่ีส่งเข้าคดัสรร ต้องได้ผ่านการรับรองมาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด          
หรือผา่นการรับรองมาตรฐานอยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น อย. มผช. มอก. ฮาลาล  คิว(Qmark) GAP GMP 
HACCP และมาตรฐานอินทรีย ์เป็นตน้ 
 4. ผูผ้ลิต / ผูป้ระกอบการสินคา้ OTOP ส่งสมคัรเขา้คดัสรร ไดร้ายละ 1 ผลิตภณัฑห์ลกั 
ประเภทผลติภัณฑ์ทีค่ัดสรร 
 1. ประเภทอาหาร หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตร อาหารแปรรูป ท่ีไดรั้บมาตรฐาน อย. 
GAP GMP HACCP Qmark มผช.  มอก. มาตรฐานเกษตรอินทรียฮ์าลาล  และมีบรรจุภณัฑ์ เพื่อ    
การจ าหน่ายทัว่ไป ประกอบด้วย ผลิตผลทางเกษตรท่ีบริโภค เช่น พืชผกั ผลไม ้เป็นตน้ผลิตผล
ทางการเกษตรท่ีเป็นวตัถุดิบ ผ่านกระบวนการแปรรูปเบ้ืองตน้ เช่น ขา้วสาร เน้ือสัตวส์ด อาหาร
ประมงสด  อาหารแปรรูปก่ึงส าเร็จรูป และ ส าเร็จรูป 
 2. ประเภทเคร่ืองด่ืม หมายถึง ผลิตภณัฑ์ประเภทเคร่ืองด่ืม ท่ีมีแอลกอฮอล์ เช่น สุราแช่       
สุรากลัน่ เช่น สาโท อุ ไวน์ เหล้าขาว 35-40 ดีกรี เป็นตน้ และเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ได้แก่ 
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืม ประเภทพร้อมด่ืม ผลิตภณัฑ์ประเภทชงละลาย และผลิตภณัฑ์ประเภทชง เช่น 
น ้าผลไม ้ น ้าสมุนไพร ขิงผงส าเร็จรูป มะตูมผง และชาใบหม่อน ชาจีน เป็นตน้ 
 3. ประเภทผา้ เคร่ืองแต่งกาย หมายถึง ผา้ทอและผา้ถกัท่ีไดจ้ากเส้นใยธรรมชาติ หรือเส้น
ใยสังเคราะห์ ผลิตภณัฑป์ระเภทเส้ือผา้ เคร่ืองประดบัตกแต่งร่างกาย จากวสัดุทุกประเภท ไดแ้ก่                      
  เคร่ืองแต่งกาย  หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ประดบัตกแต่งร่างกาย จากวสัดุทุกประเภท          
เพื่อประโยชน์ใชส้อย  และความสวยงาม 
 4. ประเภทของใช ้ของตกแต่ง และของท่ีระลึก หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีมีไวใ้ช้ หรือตกแต่ง
ประดับในบา้น สถานท่ีต่าง ๆ เคร่ืองใช้สอย หรือเคร่ืองเรือน ท่ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อการใช้สอย 
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ตกแต่ง หรือใหเ้ป็นของขวญั รวมทั้งส่ิงประดิษฐ์ท่ีสะทอ้นวิถีชีวิตภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีไม่รวมถึงผลิตภณัฑ์ท่ีใช้  หรือประดบัตกแต่งร่างกาย และสินคา้นั้นตอ้งไม่ผลิตโดย 
เคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในลักษณะของโรงงานท่ีใช้เคร่ืองจกัรเป็นหลัก ใช้แรงงาน           
คนเสริมโดยไม่ใช้ฝีมือในการผลิตของคน ผลิตภณัฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก                    
แบ่งออกเป็น 7 ประเภทไดแ้ก่ 
  ไม้  หมายถึง ของใช้  ของตกแต่ง ของท่ีระลึก ท่ีใช้วสัดุท าจากไม้ เป็นหลักได้แก่              
ไมแ้กะสลกั  เฟอร์นิเจอร์  กล่องไม ้ เป็นตน้ 
  จกัสาน ถกัสาน หมายถึง ของใช ้ของตกแต่ง ของท่ีระลึกท่ีมีวสัดุท่ีเป็นเส้นใยธรรมชาติ 
หรือวสัดุสังเคราะห์ใด ๆ เช่น พลาสติก น ามาจกัสาน หรือถกัสาน ถกัทอเป็นรูปร่าง เช่น ตะกร้า 
กระจูดสาน เส่ือกก ท่ีรองจานท าจากเส่ือกก ท่ีใส่ของจากพลาสติกสาน เป็นตน้ 
  ดอกไมป้ระดิษฐจ์ากกระดาษสา หมายถึงดอกไมต้น้ไม ้กลว้ยไม ้ผลไมท่ี้ไม่ใช่ส่ิงมีชีวิต
ตามธรรมชาติ แต่ท าจากวสัดุต่าง ๆ เพื่อเลียนแบบธรรมชาติ หรือผลิตภัณฑ์ประเภทของใช ้               
ของตกแต่ง  ของท่ีระลึก มีวสัดุท่ีท าจากกระดาษสาเป็นหลกั เช่น ถุงกระดาษ กล่องกระดาษสา 
ตน้ไมป้ระดิษฐ ์ผลไมป้ระดิษฐ ์ เป็นตน้ 
  โลหะ หมายถึง ผลิตภณัฑ์ประเภทของใช ้ของตกแต่งของท่ีระลึกท่ีท า จากโลหะต่างๆ 
เช่น เงิน ทองเหลือง ดีบุก สเตนเลส ทอง สังกะสี เป็นตน้ เป็นส่วนประกอบหลกั เช่น ช้อนส้อม            
มีด ผลิตภณัฑ์ภาชนะท่ีใชโ้ลหะ ภาชนะท่ีท าจากสเตนเลสทุบ  และทองเหลืองชุบฟิวเตอร์ บรอนซ์ 
แกะสลกัท่ีใชต้กแต่งสถานท่ีต่าง ๆ  เป็นตน้ 
  เซรามิค เคร่ืองป้ันดินเผา หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีมีการน าวสัดุประเภทดิน สินแร่ น าไป        
ข้ึนรูป  และน าไปเผาดว้ยความร้อนสูง เพื่อเป็นภาชนะของใชข้องตกแต่งของท่ีระลึกเช่น เบญจรงค ์
ถว้ยชาม ภาชนะกระเบ้ือง เซรามิค โอ่ง อ่าง และกระถางต่าง ๆ เป็นตน้ 
  เคหะส่ิงทอ หมายถึง ของใช ้ของตกแต่ง ของท่ีระลึก ท่ีมีวสัดุ ท าจากผา้ มีการตดัเยบ็              
เช่น ชุดเคร่ืองนอน พรมเช็ดเทา้ และผา้ปูโตะ๊ เป็นตน้ 
  และอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึกหรือผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ท่ีใช้วสัดุอ่ืนใด 
นอกเหนือจาก ขอ้ 1- 6 เช่น ท าจากพลาสติก เรซิน แก้ว เทียน รูปวาด เปเปอร์มาเช่ กระจก และ
ซีเมนต ์เป็นตน้ 
 5. ประเภทสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร หมายถึง ผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร หรือมีสมุนไพรเป็น
ส่วนประกอบอ้างใช้ประโยชน์ และอาจส่งผลต่อสุขภาพได้แก่ ยาจากสมุนไพร เคร่ืองส าอาง
สมุนไพร วตัถุอนัตรายท่ีใชใ้นบา้นเรือน เช่น น ้ ายาลา้งจานสมุนไพร สมุนไพรไล่ หรือก าจดัแมลง 
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และรวมถึงผลิตภณัฑ์จากสมุนไพรท่ีใช้ทางการเกษตร ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีปัญหาการจดัประเภท
ผลิตภณัฑใ์หพ้ิจารณาจดัประเภทผลิตภณัฑ ์โดยค านึงถึงวตัถุประสงค ์หรือประโยชน์ในการใชส้อย 
การจัดระดับผลติภัณฑ์ 
 การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ในปี พ.ศ.2549 จะด าเนินการ คดัสรรใน
ระดบัประเทศเท่านั้น โดยการใชห้ลกัเกณฑ์เฉพาะของแต่ละประเภทผลิตภณัฑ์ (Specific Criteria)             
ซ่ึงก าหนดคะแนนรวมไว้ 100 คะแนน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณา  3 ด้าน คือ 
หลักเกณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์  และความเข้มแข็งของชุมชนหลักเกณฑ์ ด้านความเป็นไปได ้                    
ทางการตลาด และหลกัเกณฑ์ด้านมาตรฐานผลิตภณัฑ์ซ่ึงจะน ามาก าหนดกรอบในการจดัระดับ
ผลิตภณัฑ ์(Product Level) ออกเป็น 5 ระดบั ตามค่าคะแนน 
 เป็นการจดัมาตรฐาน ดา้นการผลิต การออกแบบ และมาตรฐานของผูป้ระกอบการเอง ซ่ึงจะ
มีเกณฑ์ท่ีตดัสินระดับชั้นของผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ิน โดยผูเ้ช่ียวชาญ และคณะกรรมการจะเป็นผูใ้ห้
คะแนน และลงความเห็น โดยผูป้ระกอบการทั้งหลายจ าเป็นตอ้งรักษากฎเกณฑ์ และพฒันาศกัยภาพ
ของตนเอง เพื่อเขา้สู้การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ให้ได้ เพื่อเป็นการพฒันา
ศกัยภาพดา้นการแข่งขนั 
 1. ระดับ 5 ดาว  (ได้คะแนนตั้ งแต่ 90 คะแนนข้ึนไป) เป็นสินค้าท่ีมี
คุณภาพ หรือมีศกัยภาพในการส่งออก 
 2. ระดบั 4 ดาว  (ไดค้ะแนนระหวา่ง 80 - 89 คะแนน) เป็นสินคา้ท่ีมีศกัยภาพ 
เป็นท่ียอมรับระดบัประเทศ และสามารถพฒันาสู่สากลได ้
 3. ระดบั 3 ดาว  (ไดค้ะแนนระหว่าง 70 - 79 คะแนน) เป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ
ระดบักลางท่ีสามารถพฒันาสู่ระดบั 4 ดาวได ้
 4. ระดบั 2 ดาว  (ไดค้ะแนนระหวา่ง 50 - 69 คะแนน) เป็นสินคา้ท่ีสามารถพฒันาสู่
ระดบั 3 ดาว มีการประเมินศกัยภาพเป็นระยะ 
 5. ระดบั 1 ดาว  (ไดค้ะแนนต ่ากวา่ 50 คะแนน) เป็นสินคา้ท่ีไม่สามารถพฒันาสู่ระดบั 
2 ดาวได ้เน่ืองจากมีจุดอ่อนมาก และยากต่อการพฒันา 
  สรุปได้ว่า “การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทยปี พ.ศ.2549” นับเป็น
โครงการในการคดัสรรผลิตภณัฑข์องทอ้งถ่ิน หรือผูป้ระกอบการทั้งหลาย เพื่อเป็นการจดัมาตรฐาน 
ดา้นการผลิต การออกแบบ และมาตรฐานของผูป้ระกอบการเอง ซ่ึงจะมีเกณฑ์ท่ีตดัสินระดบัชั้น 
ของผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ิน โดยผูเ้ช่ียวชาญ และคณะกรรมการจะเป็นผูใ้ห้คะแนน และลงความเห็น   
โดยผูป้ระกอบการทั้งหลายจ าเป็นต้องรักษากฎเกณฑ์ และพฒันาศกัยภาพของตนเอง เพื่อเขา้สู่     
การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย ใหไ้ด ้เพื่อเป็นการพฒันาศกัยภาพดา้นการแข่งขนั  
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  4.7.3  ระยะเวลาด าเนินการวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2551 
  4.7.4 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม กลุ่มธุรกิจชุมชน และผูป้ระกอบการทัว่ไปทั้งหมด 
  4.7.5 สถานท่ี ศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม่ 
  4.7.6 ผลท่ีไดจ้ากการด าเนินงาน ดูผล (บทท่ี 6) 
 
 4.8 การจัดเวที เพื่อน าผลิตภัณฑ์ไปทดลองวางจ าหน่ายเป็นการน าผลิตภัณฑ์ ท่ีได้จาก     
การพฒันาแลว้วางจ าหน่ายตามสถานท่ีจดังานจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่ เป็น    
การประเมินผลโดยใหป้ระชาชนท าการประชาพิจารณ์ 
  4.8.1 กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงคด์งัน้ี คือผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากการพฒันาแลว้วางจ าหน่าย
ตามสถานท่ีจดังานต่างๆในจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการประเมินผล โดยใหป้ระชาชนท าประชาพิจารณ์  
  4.8.2 วธีิด าเนินกิจกรรม คือ การน าผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากการพฒันาแลว้ วางจ าหน่ายตาม
สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 
  4.8.3 ระยะเวลาด าเนินการ วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2551 
  4.8.4 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม กลุ่มธุรกิจชุมชน และผูป้ระกอบการทัว่ไปทั้งหมด 
  4.8.5 สถานท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑต่์างๆในจงัหวดัเชียงใหม่ 
  4.8.6 ผลท่ีได้จากการด าเนินงานพบว่า ผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ตอ้งมีการพฒันาหลายด้าน   
อยู่เสมอ โดยเฉพาะด้านการออกแบบ กลุ่มอาชีพเกิดความคิดในการท างานว่าต้องท าร่วมกัน                    
ท  ากิจกรรม มีการรวมกลุ่ม เพื่อดูแลช่วยเหลือกนัในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ดงัภาพท่ี 3.8 
 

   
 

ภาพท่ี 3.8 การน าผลิตภณัฑ ์ท่ีไดจ้ากการพฒันาแลว้วางจ าหน่ายตามสถานท่ีจดังานจ าหน่าย 
 ในจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการประเมินผลโดยใหป้ระชาชนท าการ ประชาพิจารณ์ 



 93 

 4.9 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คร้ังที่ 4 ประเมินสรุปผลการพฒันาผลิตภณัฑ์ เพื่อหา
แนวทางในการแกไ้ข พฒันาคุณภาพ และการจดัจ าหน่าย เพื่อดึงดูดลูกคา้ 
 4.9.1 กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจในกลวิธีการจัด 
ตกแต่งหน้าร้าน วิธีเชิญชวนให้ลูกค้าเข้ามาในร้าน และการสร้างความประทบัใจให้กับลูกค้า         
ในการตกลงใจเลือกซ้ือสินคา้ (เอกสารการจดัตกแต่งหนา้ร้านท่ีแจกใหก้ลุ่มผูป้ระกอบการรวมอยูใ่น  
บทท่ี 2) 
 4.9.2 วิธีการด าเนินกิจกรรม คือ โดยการจดัอบรมให้ในการจดัหน้าร้านโดยวิทยากร    
ผูมี้ความรู้ และประสบการณ์การจดัหนา้ร้าน รวมทั้งการแลกเปล่ียนประสบการณ์ของกลุ่มต่างๆ 
 4.9.3 ระยะเวลาด าเนินการวนัท่ี 3 มีนาคม 2552 
 4.9.4 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม กลุ่มธุรกิจชุมชน และผูป้ระกอบการทัว่ไปทั้งหมด 
 4.9.5 สถานท่ี ณ หอ้งประชุมเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด 
 4.9.6 ผลท่ีไดจ้ากการด าเนิน คือ ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมไดรั้บความรู้ และแนวคิดการจดั
หน้าร้าน เพื่อดึงดูดลูกคา้ และไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์ และความคิดเห็นระหว่างกนั ประเมิน
สรุปผลการพฒันาผลิตภณัฑ์ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข พฒันาคุณภาพ และการจดัจ าหน่าย          
เพื่อดึงดูดลูกคา้ ดงัภาพท่ี 3.9   
                              

 
 

ภาพท่ี  3.9  ประเมินสรุปผลการพฒันาผลิตภณัฑ ์เพื่อหาแนวทางในการแกไ้ข 
 พฒันาคุณภาพ การจดัหนา้ร้านและจ าหน่ายสินคา้เพื่อดึงดูดลูกคา้ 
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 4.10 การจัดนิทรรศการ เป็นการน าผลงานของผูป้ระกอบการ ไปจดัแสดง ดงัน้ี 
  4.10.1  กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อ การน าผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากการพฒันา เพื่อจดั
นิทรรศการ 
  4.10.2  วิธีการด าเนินกิจกรรม คือ จดันิทรรศการแสดงผลงานของผลิตภณัฑ์ท่ีผ่าน
การพฒันา และการทดลองจดัจ าหน่ายแล้ว โดยการจัดนิทรรศการ ณ ลานหน้าท่ีว่าการอ าเภอ       
ดอยสะเก็ด ผูป้ระกอบการจดัจ าหน่าย และสาธิตการท าผลิตภณัฑต่์าง ๆ ภายในงาน 
  4.10.3  ระยะเวลาด าเนินการ วนัท่ี 1-9 เมษายน พ.ศ.2552 
  4.10.4  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม กลุ่มธุรกิจชุมชน และผูป้ระกอบการทัว่ไปทั้งหมด 
  4.10.5  สถานท่ีการจดันิทรรศการ ณ ลานหนา้ท่ีวา่การอ าเภอดอยสะเก็ด 
  4.10.6  ผลท่ีได้จากการด าเนินพบว่า ได้รับเสียงตอบรับจากผูเ้ขา้ชมผลงานดี เช่น       
ดา้นการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์ การเผยแพร่ความรู้ สาธิตการท าผลิตภณัฑ์ และแสดงผลงานท่ี
ผ่านการพฒันาในขั้นตอนสุดทา้ยมาทดลองจดัจ าหน่าย ซ่ึงจะส่งผลในด้านการพฒันา ดา้นอ่ืน ๆ 
ตามมาดังภาพการจัดนิทรรศการ เป็นการน าผลงาน ไปจัดแสดง ณ ลานหน้าท่ีว่าการอ าเภอ          
ดอยสะเก็ดเป็นการ ประชาสัมพนัธ์ การเผยแพร่ความรู้ สาธิตการท าผลิตภณัฑ์ ดงัภาพท่ี 3.10              

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3.10 การจดันิทรรศการ เป็นการน าผลงานของผูป้ระกอบการท่ีพฒันาแลว้ 

               ไปจดัแสดงทดลองจดัจ าหน่าย 
 
 4.11 สรุปบทเรียนกระบวนการจัดการความรู้ 
 4.11.1  กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ สรุปบทเรียนกระบวนการจดัการความรู้ และ
ศึกษาขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมการจดักิจกรรมต่าง ๆ 
 4.11.2  วธีิการด าเนินกิจกรรม คือ การจดัเสวนาท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วมกิจกรรม 
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 4.11.3  ระยะเวลาด าเนินการระหวา่ง 3 มีนาคม 2552 – 29 เมษายน 2552 
 4.11.4  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม กลุ่มธุรกิจชุมชน และผูป้ระกอบการทัว่ไปทั้งหมด 
 4.11.5  สถานท่ี ณ หอ้งประชุมโรงเรียนเทศบาลอ าเภอดอยสะเก็ด / หรือมหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่ 
 4.11.6  ผลท่ีได้จากการด าเนินพบว่า ผูป้ระกอบการเกิดความคิดในการท างานว่า        
ตอ้งท างานร่วมกนั ท ากิจกรรมต่าง ๆ อยา่งสม ่าเสมอ มีการดูแลช่วยเหลือกนัตลอดเวลา ซ่ึงจะส่งผล
ต่อความเขม้แขง็ของกลุ่มอาชีพ และธุรกิจชุมชนของต าบล 
 

5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 5.1 การด าเนินการเกบ็ข้อมูลตามข้ันตอนการวจัิย มีดังนี ้
  5.1.1 การเตรียมการวิจัย ผูว้ิจยั และผูช่้วยนกัวิจยั ตลอดจนนกัศึกษาของมหาวิทยาลยั 
ราชภฎัเชียงใหม่ท่ีร่วมกิจกรรม ไดเ้ก็บขอ้มูลจากการจดัเวทีชุมชน การสัมภาษณ์ แบบเป็นทางการ            
และไม่เป็นทางการ เก็บขอ้มูลอยา่งเป็นทางการ จากการจดัเวทีชุมชน ตลอดจนศึกษาพื้นท่ีเป็นระยะ
พร้อมทั้ง จดบนัทึกในรูปเอกสาร เก็บบนัทึกด้วยแถบเสียงวีดิทศัน์ ภาพถ่าย การรวบรวมขอ้มูล        
ในลกัษณะเป็นระบบ และการบนัทึกถอ้ยค าในรูปแบบเอกสาร 
  5.1.2 การด าเนินการวิจัย ในการศึกษาพื้นท่ีเชิงลึก ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ระหว่างการด าเนินการวิจยัตามตารางปฏิบติัการ (Action Plan) โดยการเก็บขอ้มูลจากการสังเกต                        
การสัมภาษณ์ การศึกษาชุมชน การน าเสนอรายงานความก้าวหน้า วิเคราะห์ผลงานนักศึกษา                     
ต่อชุมชน การสะท้อนความคิดเห็นของชุมชนด้วยการจัดเวทีเสวนา และการประชุมกลุ่มย่อย      
แบบไม่เป็นทางการ แล้วจดบนัทึกขอ้มูลท่ีไดโ้ดยการบนัทึกเอกสาร การบนัทึกโดยใช้แถบเสียง                 
การบนัทึกภาพ การจดัระบบขอ้มูล และการบนัทึกถอ้ยค าในรูปแบบเอกสาร 
  5.1.3 การจัดเวทีการจัดการความรู้ ท  าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการ และ
เคร่ืองมือ ไดแ้ก่แบบประเมินความพึงพอใจ การสังเกตระหว่างการด าเนินกิจกรรม การสัมภาษณ์ 
ประชุมกลุ่มย่อย แล้วน าขอ้มูลท่ีไดม้าจดบนัทึกในรูปแบบบนัทึกเอกสาร และการบนัทึกโดยใช้  
แถบเสียง การบนัทึกภาพ ระหวา่งการด าเนินกิจกรรมเป็นระยะ 
  5.1.4 การศึกษาดูงาน ส าหรับการศึกษาดูงานนั้น ผูป้ระกอบการร่วมก าหนดประเด็นไว้
ก่อน แล้วน าความรู้ท่ีได้มาสรุปเป็นความรู้ ท่ีได้รับในภาพรวมอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงผูว้ิจยัได้เก็บเป็น
ขอ้มูล เพื่อน ามาบนัทึกในรูปแบบการจดบนัทึกเอกสาร และการบนัทึกภาพระหว่างการด าเนิน
กิจกรรม 
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  5.1.5 สรุปบทเรียนกระบวนการของโครงการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสรุป
บทเรียนท่ีได้รับจากโครงการวิจยัคือ แบบประเมินความพึงพอใจ การสัมภาษณ์รายกลุ่ม และ       
การบนัทึกภาพ ซ่ึงการเก็บขอ้มูลน้ียงัใช้วิธีเดียวกนัในขั้นตอนการจดัเวที แลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
ติดตามการด าเนินโครงการของแต่ละกลุ่มดว้ย จากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีได ้จดบนัทึกในรูปแบบเอกสาร              
การบันทึกภาพ การบันทึกวีดิทัศน์ ระหว่างการด าเนินกิจกรรมส่วนข้อมูลท่ีได้จากการใช้
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจน ามาวเิคราะห์ โดยหาค่าร้อยละ 
 5.2 ข้อมูลทีท่ าการศึกษา และการเกบ็ข้อมูล 
 การเก็บขอ้มูลในคร้ังน้ี ใชว้ธีิการศึกษาตามขั้นตอนตามลบัดบั คือ 
 5.2.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source Data) เป็นการศึกษาจากเอกสารเก่ียวกบั 
ต ารารายงานการวจิยั บทความต่าง ๆ เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
 5.2.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source Data) ไดแ้ก่การศึกษากลุ่มตวัอยา่งในชุมชน      
ท่ีเก่ียวขอ้งจากกลุ่มธุรกิจชุมชนพื้นท่ีต าบลป่าป้อง ต าบลสง่าบา้น ต าบลตลาดขวญั ต าบลเทพเสด็จ 
อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวธีิการหาขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
 1)  จากการสังเกต สัมภาษณ์ 
 2)  การใชแ้บบสอบถาม 
 3)  การจดัเวที 
 4)  การปฏิบติัการ และทดลอง เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ 
 5.2.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 จากการวจิยัในคร้ังน้ีไดท้  าการส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 100 ชุด 
จากกลุ่มธุรกิจชุมชนในต าบลป่าป้อง ต าบลสง่าบ้าน ต าบลตลาดขวญั ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอ        
ดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ โดยแบ่งขอ้มูลเป็น 8 ส่วน ลกัษณะเป็นค าถามแบบปลายปิด (Closed – 
End Question) และค าถามแบบปลายเปิด (Open–End Question) ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 รายละเอียดของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
 ส่วนท่ี  2  ขอ้มูลของผลิตภณัฑ ์
 ส่วนท่ี  3  ขอ้มูลการท าผลิตภณัฑ ์
 ส่วนท่ี  4  กลุ่มผลิตภณัฑ ์
 ส่วนท่ี  5  ขอ้มูลของโครงการ 
 ส่วนท่ี  6  ส่วนของการผลิต 
 ส่วนท่ี  7  ส่วนของการตลาด 
 ส่วนท่ี  8  เกณฑว์เิคราะห์ศกัยภาพดา้นการผลิตของธุรกิจชุมชน 
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 นอกจากนั้นยงัมีการศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อเป็นการรวบรวมองคค์วามรู้โดยอาศยั
วธีิการต่าง ๆ  ดงัต่อไปน้ี 
 1) การจดัเวทีชาวบา้น เพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกนัของทุกฝ่าย 
 2) การสังเกตการณ์ท าผลิตภณัฑ์ตามขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้งการใชว้สัดุอุปกรณ์   
การผลิต และการตลาด 
 3) การอบรมโดยเชิญวิทยากร เพื่อให้ความรู้ด้านการออกแบบ การพฒันา
ผลิตภณัฑ ์
 4) การศึกษาดูงานตามแหล่งประกอบการ และความรู้จากการสัมมนาตามแหล่ง
ต่าง ๆ 
 5) การจดัประชุมกลุ่มยอ่ยเป็นการติดตามพฒันาผลงาน แลว้น าไปประเมินผล              
ตามขั้นตอน 
 6) กลุ่มผู ้ประกอบการของแต่ละกลุ่มได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันกับกลุ่ม
นกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 

6. การประมวลผล และการวเิคราะห์ข้อมูล  
 การประมวลผล  และการวิเคราะห์ข้อมูล มีการด าเนินงานโดยน าข้อมูลท่ีได้ จาก              
การจดัเวทีประชาคม การสัมภาษณ์  แบบสอบถาม ศึกษาเอกสาร องค์ความรู้ท่ีได้จากการลงมือ
ปฏิบติัจริงในกิจกรรมต่างๆ หลงัจากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีไดม้าสรุปร่วมกนัเพื่อปรับปรุงแกไ้ขโดยยึด
วตัถุประสงคข์องการวจิยัท่ีก าหนดไว ้ ดงัน้ี 
 6.1 ดา้นแนวคิด หลกัการ และทฤษฏี เป็นการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน
ข้อมูลเ บ้ืองต้นในการศึกษาพื้นท่ี เป้าหมาย ได้น ามารวบรวมไว้ตามหัวข้อของการศึกษา                 
ตามล าดบั เพื่อน ามาใชใ้นการวเิคราะห์ในดา้นเน้ือหา 
 6.2 ดา้นการการจดัการความรู้เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาบริบทชุมชน เพื่อคืน
ความรู้ใหก้บัชุมชน สรุป และประมวลผล ดงัน้ี 
   6.2.1 การศึกษาพื้นท่ีเชิงลึก นบัวา่เป็นการคน้หาขอ้มูลดา้นศกัยภาพ ดา้นบริหารจดัการ    
การผลิตของทอ้งถ่ิน ตลอดจนกระตุน้ และสร้างความร่วมมือเพื่อน าขอ้มูลท่ีได้ด าเนินงานจดัท า
กิจกรรมขั้นต่อไป จากนั้นน ามาประมวล แลว้วเิคราะห์สรุปผล ตามจุดประสงคข์องกิจกรรมต่างๆ ท่ี
ก าหนดไว ้โดยใชก้ารวธีิการพรรณนา 
  6.2.2  การจดัเวทีการจดัการความรู้เป็นการประมวลองค์ความรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ี   
สืบทอดมาถึงกลุ่มอาชีพของแต่ละคน เพื่อน ามาแลกเปล่ียน รวบรวมองค์ความรู้เขา้ด้วยกนัแล้ว
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น ามาวิเคราะห์ ท าให้ได้รูปแบบเพื่อน ามาประมวลผล ต่าง ๆ จากการจดบันทึก การถ่ายภาพ          
การบนัทึกดว้ยฐานขอ้มูลดิจิตอล เวบ็ไซต ์ และจดัท าในรูปแบบของเอกสารต่าง ๆ  
 6.2.3 จากการออกแบบ ผลิตภณัฑ์โดยผูว้ิจยั  (สอนออกแบบ) รวมทั้งวิทยากรด้าน    
การออกแบบและนกัศึกษา  เพื่อใชผ้ลงานจากการออกแบบท่ีได ้เป็นตน้แบบ หรือ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพฒันาผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ผูป้ระกอบการไดดู้เป็นตวัอยา่ง จากนั้นผูป้ระกอบการ ผูว้ิจยัไดท้  าการ
ประเมินผลงานการออกแบบท่ีได ้ว่าเหมาะสมหรือไม่ในการผลิต รวมทั้งความสามารถในการใช้
งาน ความเหมาะสม ว่าสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง หรือไม่อย่างไร จึงเร่ิมท าการปรับปรุง
รูปแบบท่ีมีอยู่ โดยมีคณะกรรมการฝ่ายประเมินจากส านักงานพาณิชย์จังหวดัเชียงใหม่ เป็น              
ผูป้ระเมินได้ประเมินตามเกณฑ์การคัดสรรค์ หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ของจังหวดัเชียงใหม่      
แลว้ จึงน าไปทดลองวางจ าหน่ายในสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อการประเมินผลอีกคร้ัง 
โดยใหป้ระชาชน ท าการประชาพิจารณ์  
  6.2.4 การคืนความรู้สู่ชุมชน เป็นการน าปัญหาโจทยว์จิยัมาวเิคราะห์ แลว้น าขอ้มูลท่ีได้
ไปปฏิบัติการจริง ตามขั้น จนสามารถตอบโจทย์งานวิจัย ท่ีท าให้ได้ องค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ีได้
ด าเนินการให้กับชุมชน จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ เพื่อพฒันารูปแบบ และแนวคิดใน        
การด าเนินงานต่อไป 
 

 




