
 
 

บทที ่ 3 
วธีิด าเนินงานวจิยั 

 
ชุดโครงการวิจยัเร่ือง การจดัการความรู้เพื่อพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพ

ธุรกิจชุมชน อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ มีวธีิการด าเนินงานวจิยัดงัน้ี 
 

1. ระเบียบวธิีวจิัย 
 การด าเนินงานวิจยัคร้ังน้ีใช้ระเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพร่วมกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม ในพื้นท่ีต าบลของเชิงดอย ต าบลตลาดขวญั ต าบลตลาดใหญ่ ต าบลส าราญราษฎร์ 
ต าบลป่าป้อง ต าบลสง่าบา้น ต าบลเทพเสด็จ ต าบลแม่คือ ต าบลสันปูเลย ต าบลป่าเม่ียง ต าบล                      
แม่ฮอ้ยเงิน ต าบลแม่โป่ง ต าบลลวงใต ้อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อด าเนินการพฒันา และ
ออกแบบผลิตภณัฑชุ์มชนใหย้กระดบัสู่การพฒันาสินคา้ทอ้งถ่ิน ตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนและ
ทอ้งถ่ิน 
  
2. ขั้นตอนการด าเนินการวจิัย 
 ขั้นตอนในการจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาต่าง ๆ แบ่งออกเป็นขั้นตอนดงัน้ี 
 2.1 ศึกษาบริบทชุมชนโดยติดต่อประสานงานกบัผูน้ าทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชนคณะกรรมการ 
อบต. และผูเ้ก่ียวขอ้งในพื้นท่ี เพื่อเตรียมนดัประชุม 
 2.2  การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้คร้ังท่ี 1 ประชุมทีมวิจยั เพื่อการสร้างความเขา้ใจร่วมกนั
ในการด าเนินงานวจิยั ระหวา่งผูว้จิยั ผูน้  าทอ้งถ่ิน นกัวจิยัทอ้งถ่ิน และนกัศึกษา 
 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 
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 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 าหน่ายผลิตภณัฑ์เพื่อหาแนวทางในการพฒันาคุณภาพสินคา้
ตามความต้องการของท้องตลาด ถ้าการจ าหน่ายประสบผลส าเร็จต่อไปชุมชนจะน าผลิตภณัฑ์        
ไปจ าหน่ายโดยออกค่าใชจ่้ายเองทั้งหมด 
 2.13 จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้คร้ังท่ี 4 ประเมินสรุปผลการพฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อหาแนวทาง
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 ์  
 
 การด าเนินงานวิจยัจะมีแผนการวิจยั ซ่ึงนบัว่าเป็นแนวทางในการด าเนินงานชุดโครงการ 
การจดัการความรู้เพื่อพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพธุรกิจชุมชน อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่ ของคณะผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั ประกอบไปดว้ย กิจกรรมในการด าเนินงาน สถานท่ี
ในการจดักิจกรรม วนัเวลาท่ีจดังาน ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม และตวัช้ีวดัความส าเร็จ ดงัตารางท่ี 3.1  
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แผนการวจิัย  
ตารางท่ี 3.1 แผนปฏิบติัการวิจยั (Action Plan) 

กจิกรรม สถานที่ ผู้ด าเนินการ ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
1.ศึกษาบริบทชุมชนโดยการติดต่อ
ประสานงานกบัผูน้ าทอ้งถ่ิน 
ผู ้ น า ชุ ม ช น คณ ะ ก ร ร ม  อ บ ต .                 
แ ล ะ ผู ้ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง ใ น พ้ื น ท่ี  เ พ่ื อ
เตรียมการนดัหมายประชุม 

ณ หอ้งประชุมเทศบาล 
ต าบลดอยสะเก็ด 

1 - 10  มีนาคม 2551 

ผูว้จิยั นกัวจิยัทอ้งถ่ิน 
และผูน้ าชุมชน 

 

- ผูน้ าทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชน                      
คณะกรรม การอบต. และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ีมี             
ความเขา้ใจในโครงการวจิยั
ร่วมกนั 
- ขอ้มูลสภาพบริบทชุมชน 
- ความตอ้งการของชุมชน 
- ความสมัพนัธ์ภายในชุมชน  

2. การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
คร้ังท่ี 1 ประชุมทีมวิจัย เพื่อสร้าง
ความเขา้ใจร่วมกนัในการด าเนินงาน
วิจัยระหว่างผู ้วิจัย  ผู ้น าท้อง ถ่ิน 
นกัวจิยัทอ้งถ่ิน และนกัศึกษา  

ณ หอ้งประชุม 
โรงเรียนบา้นเชิงดอย 
อ าเภอดอยสะเก็ด 

10 - 15 มีนาคม 2551 

วทิยากรทอ้งถ่ิน  
ผูว้จิยั กลุ่มอาชีพ 

ในอ าเภอดอยสะเก็ด 
นกัวจิยัทอ้งถ่ิน 
และนกัศึกษา 

- ความตอ้งการของชุมชน 
- ความสมัพนัธ์ภายในชุมชน 
- ผูว้จิยั ผูน้ าทอ้งถ่ิน นกัวจิยั
ทอ้งถ่ิน และนกัศึกษา มี 
ความเขา้ใจร่วมกนัใน
โครงการวจิยั 

3. เก็บรวบรวมขอ้มูลบริบทชุมชน 
ในระดบัหมู่บา้น และครัวเรือน 
ดา้นประวติั สภาพแวดลอ้ม ลกัษณะ
ทางสังคม เศรษฐกิจ ว ัฒนธรรม 
การศึกษา ความสมัพนัธ์ดา้นต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งในด้านปัญหา สรุป และ
วเิคราะห์ขอ้มูล 

ณ หอ้งประชุม 
โรงเรียนบา้นเชิงดอย 
อ าเภอดอยสะเก็ด  
11 เมษายน – 23 
พฤษภาคม 2551 

ผูว้จิยั นกัวจิยัทอ้งถ่ิน 
และนกัศึกษา 

- ไดข้อ้มูลชุมชนบริบทชุมชน        
ระดบัหมู่บา้น และครัวเรือน        
ดา้นประวติั สภาพแวดลอ้ม 
ลกัษณะทางสงัคม เศรษฐกิจ 
วฒันธรรม การศึกษา และ
ความสมัพนัธ์  ฯลฯ            

4. ศึกษาดูงานจากผูป้ระกอบการ 
ท่ีประสบความส า เ ร็ จ  เพื่ อ เ ป็น
แนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ ์
ของชุมชน   

ศูนยส่์งเสริม
อุตสาหกรรมภาคท่ี 1 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

1 - 5 มิถุนายน 2551 

วทิยากรทอ้งถ่ิน  
ผูว้จิยั กลุ่มอาชีพ 

ในอ าเภอดอยสะเก็ด 
นกัวจิยัทอ้งถ่ิน 
และนกัศึกษา 

-ไดแ้นวคิดในการพฒันา  
และออกแบบผลิตภณัฑ ์ 

5.  การจัดเวทีคร้ังท่ี 2  เพ่ือร่วมกัน
จดัท าโครงการ โดยการน าความรู้ 
ท่ีไดจ้ากการศึกษาดูงานมาวิเคราะห์ 
และหาทางพฒันาผลิตภณัฑ ์ 

ณ หอ้งประชุมเทศบาล 
ต าบลดอยสะเก็ด    

15 - 20 มิถุนายน  2551 

วทิยากรทอ้งถ่ิน  
ผูว้จิยั  กลุ่มอาชีพ 

ในอ าเภอดอยสะเก็ด 
นกัวจิยัทอ้งถ่ิน 

- ฐานขอ้มูลในการวเิคราะห์ 
และหาทางพฒันาผลิตภณัฑ ์

77 
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และนกัศึกษา 
 

6.  เก็บรวบรวมขอ้มูลพ้ืนฐาน 
ของชุมชนเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
ทั้ง 46 กลุ่มเป็นการศึกษาปัญหา 
ในการพฒันาผลิตภณัฑก์ารผลิต และ
การจดัจ าหน่าย 

ณ หอ้งประชุมเทศบาล 
ต าบลดอยสะเก็ด 

 3 - 18 กรกฎาคม 2551 

ผูว้จิยั  นกัวจิยัทอ้งถ่ิน 
และนกัศึกษา 

- ผูว้ิจัยได้ฐานข้อมูลเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์ทั้ ง  46  กลุ่ม และ
ปัญหาในการพฒันาผลิตภณัฑ ์
การผลิต และการจดัจ าหน่าย 

7.  การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ 
เพื่อพฒันาวธีิการออกแบบผลิตภณัฑ ์ 

ศูนยส่์งเสริม
อุตสาหกรรม 
ภาคท่ี 1 

จงัหวดัเชียงใหม่ 
10 -15 กนัยายน  2551 

วทิยากรทอ้งถ่ิน  
ผูว้จิยั กลุ่มอาชีพ 

ในอ าเภอดอยสะเก็ด 
นกัวจิยัทอ้งถ่ิน  
และนกัศึกษา 

- ผลการพฒันาผลิตภณัฑ ์
ท่ีมีคุณภาพ 
- ไดผ้ลงานผลิตภณัฑ ์
ท่ีคดัเลือกไวแ้สดงนิทรรศการ
เพื่อการจดัจ าหน่าย 

8.  การอบรมเชิงปฏิบติัการ 
ด้านการจัดการ การผลิต การตลาด 
และออกแบบตกแต่งร้านคา้  

ศูนยส่์งเสริม
อุตสาหกรรมภาคท่ี 1
จงัหวดัเชียงใหม่  
1-5 ตุลาคม 2551 

วทิยากรทอ้งถ่ิน  
ผูว้จิยั  กลุ่มอาชีพ 

ในอ าเภอดอยสะเก็ด 
นกัวจิยัทอ้งถ่ิน 
และนกัศึกษา 

- ไดผ้ลสรุปเก่ียวกบัแนวทาง 
การจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์  
- ทราบถึงปัญหา และอุปสรรค 
ท่ีมีผลกระทบต่อการแกไ้ข
ปัญหา 
- ไดเ้อกสารความกา้วหนา้ 
ในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์

9.  การเวทีการเรียนรู้คร้ังท่ี 3 
การวเิคราะห์ผลส าเร็จของผลิตภณัฑ์
ท่ีไดรั้บการพฒันา 
 

ณ หอ้งประชุม 
โรงเรียนบา้นเชิงดอย 
อ าเภอดอยสะเก็ด 

20 - 28 ตุลาคม 2551 

วทิยากรทอ้งถ่ิน 
ผูว้จิยั กลุ่มอาชีพ 

ในอ าเภอดอยสะเก็ด 
นกัวจิยัทอ้งถ่ิน 
และนกัศึกษา 

- ไดผ้ลวเิคราะห์เพื่อท่ีจะเป็น
แนวทางการพฒันาผลิตภณัฑ์
ต่อไป 
- ไดท้ราบถึงผลการพฒันา 
ของแต่ละกลุ่ม 

10.  การน าผลิตภณัฑ ์
ท่ีไดจ้ากการพฒันาแลว้ไปวเิคราะห์ 
โดยผูเ้ช่ียวชาญ  

ศาลากลางจงัหวดั
เชียงใหม่ 

1-10 พฤศจิกายน 2551 

กรรมการตรวจสอบ  
ผูว้จิยั กลุ่มอาชีพ 

ในอ าเภอดอยสะเก็ด 
นกัวจิยัทอ้งถ่ิน 
และนกัศึกษา 

- ผลจากการพฒันาผลิตภณัฑ ์                  
  ตามหลกัเกณฑ ์OTOP 
- วเิคราะห์ความเป็นไปได ้
ในอนาคต 

11.  น าไปทดลองวางจ าหน่าย 
ตามสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดั
เชียงใหม่ เป็นการประเมินผลโดยให้
ประชาชนท าการประชาพิจารณ์ 
 

สถานท่ีท่องเท่ียวทัว่ไป 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
10 - 25 พฤศจิกายน 

2551 

กลุ่มอาชีพ 
ในอ าเภอดอยสะเก็ด 
และเจา้ของร้านคา้
ผูว้จิยันกัวจิยัทอ้งถ่ิน  

และนกัศึกษา 

- พฒันาคุณภาพความเป็นอยู ่
ของชุมชน 
- แกไ้ขปัญหาความยากจน 
- จดัหาแหล่งจดัจ าหน่ายสินคา้ 

79 
78 
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12.  ประเมินสรุปผลการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์หาแนวทางในการพฒันา
คุณภาพสินคา้ ตามความตอ้งการของ
ท้องตลาด ถ้าการจ าหน่ายประสบ
ผลส าเร็จ ต่อไปชุมชนน าผลิตภณัฑ ์
จ าหน่ายโดยออกค่าใชจ่้ายเอง 

ณ หอ้งประชุมเทศบาล 
ต าบลดอยสะเก็ด 

27 พฤศจิกายน 2551 

ผูว้จิยั กลุ่มอาชีพ 
ในอ าเภอดอยสะเก็ด 
นกัวจิยัทอ้งถ่ิน และ

นกัศึกษา 

- ผลสรุปการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ ์หาแนวทาง 
การพฒันาคุณภาพสินคา้ ตาม
ความตอ้งการของทอ้งตลาด 
- ความร่วมมือร่วมแรงกนั 
ในชุมชน 

13.  จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้คร้ังท่ี  4 
ประเมินสรุปผลการพฒันาผลิตภณัฑ ์
เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไข และ
พฒันาคุณภาพ การจดัจ าหน่าย 
เพื่อดึงดูดลูกคา้  

ณ หอ้งประชุมเทศบาล 
ต าบลดอยสะเก็ด 
3 - 6  มีนาคม 2552 

วทิยากรทอ้งถ่ิน 
ผูว้จิยั กลุ่มอาชีพ 

ในอ าเภอดอยสะเก็ด 
นกัวจิยัทอ้งถ่ิน 
และนกัศึกษา 

- ไดเ้อกสารความกา้วหนา้ 
จากการพฒันาผลิตภณัฑ ์
- ไดข้อ้สรุปผลจากการจดั
จ าหน่าย ในเร่ืองความตอ้งการ
ของทอ้งตลาด 
- ทราบถึงปัญหา และแนวทาง
แกไ้ข 
- ไดข้อ้สรุปผลจากการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์ พฒันาอาชีพ 
เพ่ือแกไ้ขปัญหาความยากจน
ของชุมชน 

14.  การจดันิทรรศการ  
ณ ลานหนา้ท่ีวา่การอ าเภอดอยสะเก็ด 
 

การจดันิทรรศการ 
ณ ลานหนา้ท่ีวา่การ
อ าเภอดอยสะเก็ด 
วนัท่ี 1 - 9 เมษายน 

พ.ศ.2552   
 

กลุ่มอาชีพ 
ในอ าเภอดอยสะเก็ด 
และเจา้ของร้านคา้ 
ผูว้จิยั นกัวจิยัทอ้งถ่ิน  

และนกัศึกษา 

-การประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑ ์ 
-การเผยแพร่ความรู้ 
-สาธิตการท าผลิตภณัฑ ์
-แสดงผลงานท่ีผา่นการพฒันา
ในขั้นตอนสุดทา้ยมาทดลอง
จดัจ าหน่าย 

15.  สรุปบทเรียนกระบวนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
      15.1  สรุปบทเรียนกระบวนการ
ของโครงการวจิยั เพื่อหาแนวทาง 
ในการต่อยอดการวจิยัคร้ังต่อไป 
      15.2  สรุปผลการวจิยั จดัพิมพ์
รูปเล่ม จดัท าส่ือประชาสมัพนัธ์ และ
เวบ็ไซต ์ 

ณ หอ้งประชุมเทศบาล 
ต าบลดอยสะเก็ด/ 
มหาวทิยาลยั 

ราชภฏัเชียงใหม่ 
10 - 29 เมษายน 2552 

ผูว้จิยั กลุ่มอาชีพ 
ในอ าเภอ ดอยสะเก็ด 
นกัวจิยัทอ้งถ่ิน  และ

นกัศึกษา 

- แนวทางการพฒันาผลิตภณัฑ ์          
- แนวทางการจดัจ าหน่าย                
- แนวทางความเป็นไปได ้
ในการพฒันาผลิตภณัฑ ์
ต่อการด าเนินธุรกิจ 
- ไดง้านวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 
20 เล่ม 
- สรุปงานวจิยั 
- ไดส่ื้อประชาสมัพนัธ์ 
เพ่ือเผยแพร่ และ
ประชาสมัพนัธ ์เวบ็ไซต ์

80 
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3. ประชากรทีศึ่กษา และกลุ่มตัวอย่าง 
 ชุดโครงการวิจยัเร่ือง การจดัการความรู้เพื่อพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพ
ธุรกิจชุมชน อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ประชากรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ 

3.1 กลุ่มธุรกิจชุมชน หรือกลุ่มผูป้ระกอบการ และวิสาหกิจชุมชน อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีจ านวน 46 กลุ่ม ในสาขาต่าง ๆ เช่น กลุ่มธุรกิจชุมชนงานหัตกรรมทอ้งถ่ิน 
กลุ่มธุรกิจชุมชนผูผ้ลิตอาหาร กลุ่มธุรกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มผูผ้ลิตสินค้า    
จากวสัดุเหลือใช้ กลุ่มธุรกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรพื้นบา้น เป็นตน้ โดยมีความตอ้งการเขา้ร่วม
กิจกรรมในโครงการวจิยั 

3.2 ผูบ้ริหาร คณะกรรมการ สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ผูใ้หญ่บา้น และผูน้ าชุมชน 
ของอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 

3.3 ผูน้ าธรรมชาติ ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ท่ีชาวบา้นใหค้วามยอมรับนบัถือ ครูภูมิปัญญา 
3.4 นกัศึกษาสาขาวชิาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จ  านวน 50 คน 
 

4. กจิกรรมในการวจิัย 
 ในการด าเนินกิจกรรมการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้ าเนินกิจกรรมตามท่ีก าหนดไวเ้ป็นขั้นตอน
ในแผนงานวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
 4.1 การจัดเวทีการจัดการความรู้คร้ังที่ 1 ประชุมทีมวิจัย เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน         
ในการด าเนินงานวจิยั ระหวา่งคณะผูว้จิยั ผูน้  าทอ้งถ่ิน นกัวจิยัทอ้งถ่ิน และนกัศึกษา 
 4.1.1  กิจกรรมท่ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อสร้างความเขา้ใจในเร่ืองโครงการวิจยัระหว่าง
คณะผูว้ิจยั ผูน้  าทอ้งถ่ิน นกัวิจยัทอ้งถ่ิน และนกัศึกษา เพื่อหาผูช่้วยนักวิจยั หรือนกัวิจยัในชุมชน 
รวมถึงกลุ่มอาชีพท่ีตอ้งการเขา้ร่วมโครงการ 
 4.1.2 วิธีการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ การจดัการประชุม เพื่อช้ีแจงเก่ียวกบัโครงการวิจยั 
การจดักิจกรรมกลุ่ม เพื่อคน้หานกัวจิยัในชุมชน และกลุ่มอาชีพท่ีมีความประสงค ์เขา้ร่วมโครงการ  
 4.1.3 ระยะเวลาด าเนินการวนัท่ี 10 -15 มีนาคม 2551  
 4.1.4 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม กลุ่มธุรกิจชุมชน และผูป้ระกอบการทัว่ไปทั้งหมด 
 4.1.5 สถานท่ี ณ หอ้งประชุมโรงเรียนบา้นเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด 
 4.1.6   ผลท่ีได้จากการประชุมในคร้ังน้ี ท าให้ได้กลุ่มอาชีพท่ีเข้าร่วมโครงการตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยมีกลุ่มธุรกิจชุมชนในอ าเภอดอยสะเก็ดทั้งหมด 46 กลุ่ม ใน 14 ต าบล ดงัน้ี 
  1) กลุ่มธุรกิจชุมชนในต าบลเชิงดอย และต าบลตลาดขวญั มีดงัน้ี 
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   1.1) ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมถัว่เหลืองผสมงา 
   1.2) ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมชนิดผงส าเร็จรูป 
   1.3) ผลิตภณัฑข์นมกาละแมกะทิ 
    ของกลุ่มแปรรูปอาหารบา้นหนองบวัเจา้พระหลวง 
   1.4) ผลิตภณัฑแ์ปรรูปสมุนไพรลูกประคบ 
   1.5) ผลิตภณัฑพ์วงกุญแจเชือก ของ หจก. แสนฮา 
   1.6) ผลิตภณัฑแ์ปรรูปผา้ทอชาวเขา ของร้านหน่ึงสยามเคร่ืองหนงั 
   1.7) ผลิตภณัฑก์ลุ่มหตัถกรรมผา้ทอมือ จกัสาน งานฝีมือ 
   1.8) ผลิตภณัฑไ์ข่เคม็ ของกลุ่มผลิตภณัฑไ์ข่เคม็ บา้นบ่อหิน 
   1.9) ผลิตภณัฑส์มุนไพรลูกประคบ ชาสมุนไพรดอกค าฝอยและดอกไมจ้นั 
    กลุ่มผูสู้งอาย ุ
  2) กลุ่มธุรกิจชุมชนในต าบลตลาดใหญ่ ต าบลส าราญราษฎร์ มีดงัน้ี 
   2.1) ผลิตภณัฑผ์า้ไทยและเคร่ืองประดบั 
    กลุ่มวงเดือนผา้ไทยและเคร่ืองประดบั 
   2.2) ผลิตภณัฑพ์ริกลาบ ของกลุ่มเกษตรแปรรูปบา้นแม่ก๊ะเหนือ 
   2.3) ผลิตภณัฑแ์ปรรูปไมจ้ากกลุ่มผลิตภณัฑปั์นนาไม ้
   2.3) ผลิตภณัฑแ์ชมพแูละครีมนวดผม กลุ่มผลิตภณัฑส์มุนไพรบา้นจอ้งใต ้ 
   2.4) ผลิตภณัฑก์ลุ่มน ้าพริกตาแดงบา้นสันตน้ม่วงเหนือ 
   2.5) ผลิตภณัฑเ์คร่ืองเขิน ไมแ้กะสลกั สบู่แกะสลกั กลุ่มม่ิงไมเ้มืองเหนือ 
   2.6) ผลิตภณัฑก์ระดาษสาและหมวกคาวบอย 
   2.7) ผลิตภณัฑข์นมไทย ของกลุ่มผลิตภณัฑป้์าค าขนมไทย 
   2.8) ผลิตภณัฑเ์คร่ืองประดบัเงินแท ้
  3) กลุ่มธุรกิจชุมชนต าบลป่าป้อง ต าบลสง่าบา้น ต าบลตลาดขวญั 
   และต าบลเทพเสด็จ มีดงัน้ี 
   3.1) ผลิตภณัฑจ์ากขวดน ้าอดัลมพลาสติก (รีไซเคิลขยะ) 
    กลุ่มผลิตภณัฑป์ระดิษฐ ์
   3.2) ผลิตภณัฑต์ดัเยบ็บา้นดอกแดง 
   3.3) ผลิตภณัฑส์มุนไพรขมิ้นชนั ดอกอญัชนั มะขามป้อมและไพลอบแหง้ 
    กลุ่มพฒันาวตัถุดิบและแปรรูปสมุนไพรภาคเหนือ 
   3.4) ผลิตภณัฑป้ั์น กลุ่มงานป้ันศิลปะตกแต่ง 



70 

 

   3.5) ผลิตภณัฑร่์มไมไ้ผ ่กลุ่มหตัถกรรมท าร่มไมไ้ผบ่า้นป่าง้ิว 
   3.6) ผลิตภณัฑข์า้วแตนและกลว้ยฉาบสมุนไพร 
    กลุ่มแปรรูปอาหาร ขา้วแตน และกลว้ยฉาบสมุนไพร 
   3.7) ผลิตภณัฑข์า้วเกรียบเห็ดหอม กลุ่มผลิตภณัฑแ์ปรรูปเห็ดหอม 
  4) กลุ่มธุรกิจชุมชนในต าบลแม่คือ ต าบลลวงใต ้ ต าบลสันปูเลย ต าบลป่าเม่ียง  
   และต าบลแม่ฮอ้ยเงิน มีดงัน้ี 
   4.1) ผลิตภณัฑส์มุนไพรแปรรูป กลุ่มผลิตภณัฑแ์ปรรูปสมุนไพรพร้อมด่ืม 
   4.2) ผลิตภณัฑโ์คมไฟร่ม โคมไฟดาว โคมไฟเดือน พดัและร่มโมบาย 
    กลุ่มวสิาหกิจชุมชนรัฐประชา 
   4.3) ผลิตภณัฑก์ระเป๋าผา้ชาวเขา 
   4.4) ผลิตภณัฑเ์คร่ืองเขิน ปลาเงิน ปลาทอง 
    กลุ่มผลิตภณัฑห์ตัถกรรมเคร่ืองเขิน 
   4.5) ผลิตภณัฑถ์าดไมไ้ผ ่ของกลุ่มหตัถกรรมไมไ้ผ ่
   4.6) ผลิตภณัฑข์นมทองมว้นสมุนไพร กลุ่มผลิตภณัฑแ์ปรรูปสมุนไพรไทย  
   4.7) ผลิตภณัฑก์ล่องไมใ้ส่ของ หรือหีบและผลิตภณัฑ ์ของกลุ่มร้านใจนาง 
  5) กลุ่มธุรกิจชุมชนต าบลแม่โป่ง และต าบลสันปูเลย มีดงัน้ี 
   5.1) ผลิตภณัฑน์ ้าพริกเผาเห็ดหอม กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นตลาดข้ีเหล็ก 
   5.2) ผลิตภณัฑก์ลว้ยตาก มะเขือเทศ และถัว่คัว่ทรายแปรรูป 
    กลุ่มวสิาหกิจชุมชนเชิงดอย 
   5.3) ผลิตภณัฑส์มุนไพรชงและชาพร้อมด่ืม กลุ่มการแปรรูปสมุนไพรไทย 
   5.4) ผลิตภณัฑล์ าไยอบแหง้เน้ือสีทอง หมูยอ 
    กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นสันปูเลย 
   5.5) ผลิตภณัฑน์ ้าพริกเผา น ้าพริกตาแดง แคบหมู และแหนมหมู 
    ของกลุ่มแม่บา้นเกษตรบา้นสันตน้ดู่ 
   5.6) ผลิตภณัฑไ์มแ้กะสลกั ของกลุ่มหตัถกรรมแกะสลกับา้นยางทอง 
   5.7) ผลิตภณัฑจ์ากผา้ทอของกลุ่มทอผา้สันปูเลย 
  6) กลุ่มธุรกิจชุมชนต าบลลวงใต ้มีดงัต่อไปน้ี 
   6.1) กลุ่มผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายทอมือ 
   6.2) กลุ่มผลิตภณัฑตุ์ก๊ตาไมรู้ปสัตวต่์าง ๆ 
   6.3) กลุ่มผลิตภณัฑป์ลอกหมอนตดัต่อลาย 
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   6.4) กลุ่มผลิตภณัฑโ์คมไฟเส้นดา้ย 
   6.5) กลุ่มผลิตภณัฑก์ระดาษสา 
   6.6) กลุ่มผลิตภณัฑข์า้วแคบ 
   6.7) กลุ่มผลิตภณัฑผ์า้ม่านปักมือ 
  โดยประธานกลุ่มอาชีพของทุกกลุ่มยินดีร่วมเป็นผูช่้วยนกัวิจยัในชุมชน รวมถึง
ใหค้วามร่วมมือในการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้คร้ังท่ี 1 เป็นอยา่งดี โดยมีประธานกลุ่ม และสมาชิก
ของแต่ละกลุ่มเขา้ร่วมกินกรรมการวิจยัอย่างต่อเน่ือง ผลิตภณัฑ์ของแต่ละกลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรมการวจิยัดูไดด้งัภาพท่ี 3.1 - 3.6 
  ผลิตภณัฑข์องกลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยัต าบลเชิงดอย และต าบลตลาดขวญั อ าเภอ
ดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ มีดงัน้ี 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

   ภาพท่ี 3.1 ผลิตภณัฑข์องกลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัต าบลเชิงดอย และต าบลตลาดขวญั 
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              ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มตวัอย่างงานวิจยัต าบลตลาดใหญ่ และต าบลส าราญราษฎร์ 
อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ มีดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    ภาพท่ี 3.2 ผลิตภณัฑข์องกลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัต าบลตลาดใหญ่ ต าบลส าราญราษฎร์ 

  อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
 



73 

 

  ผลิตภณัฑข์องกลุ่มตวัอยา่งงานวจิยัต าบลป่าป้อง ต าบลสง่าบา้น ต าบลตลาดขวญั 
ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ มีดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.3 ผลิตภณัฑข์องกลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยัต าบลป่าป้อง ต าบลสง่าบา้น 
 ต าบลตลาดขวญั ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
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  ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัต าบลแม่คือ ต าบลลวงใต ้ต าบลสันปูเลย     
ต าบลป่าเม่ียง และต าบลแม่ฮอ้ยเงิน อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ มีดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 3.4 ผลิตภณัฑข์องกลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยัต าบลแม่คือ ต าบลลวงใต ้
  ต าบลสันปูเลย ต าบลป่าเม่ียง และต าบลแม่ฮอ้ยเงิน 
  อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
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 ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัต าบลแม่โป่ง ต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่ มีดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 3.5 ผลิตภณัฑข์องกลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยัต าบลแม่โป่ง ต าบลสันปูเลย 
  อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
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  ผลิตภณัฑ์ตวัอย่างของกลุ่มธุรกิจชุมชนต าบลลวงใต ้อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดั
เชียงใหม่ มีดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 3.6 ผลิตภณัฑข์องกลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยัต าบลลวงใต ้
  อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
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 4.2 ศึกษาดูงานจากผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา
ผลิตภณัฑข์องชุมชน 
  4.2.1 มีวตัถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มอาชีพท่ีเขา้ร่วมโครงการได้ศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ 
และกลุ่มธุรกิจชุมชนท่ีประสบความส าเร็จตามก าหนด โดยให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน
แหล่งประกอบการท่ีประสบความส าเร็จ ในต าบลบา้นแหวน จงัหวดัเชียงใหม่ 
 4.2.2 ขั้นตอนในการท ากิจกรรม ได้แก่ การมอบหมายให้กลุ่มอาชีพจดัท าเคร่ืองมือ             
ในการประเมินสถานการณ์ (SWOT) ของกลุ่มน าเสนอต่อท่ีประชุม จากนั้นร่วมกนัก าหนดสถานท่ี
ศึกษาดูงาน เพื่อหาแนวทางการแกปั้ญหาและเสริมจุดแขง็ของกลุ่ม  
 4.2.3 ระยะเวลาด าเนินการ วนัท่ี 1 - 5 มิถุนายน 2551 
 4.2.4 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม กลุ่มธุรกิจชุมชน และผูป้ระกอบการทัว่ไปทั้งหมด  

 4.2.5 สถานท่ีศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ 
 4.2.6 ผลท่ีได้จากการศึกษาดูงาน พบว่า กลุ่มอาชีพเล็งเห็นความส าคญัของการไป
ศึกษาดูงานกลุ่มท่ีประสบความส าเร็จในพื้นท่ีของตนเอง เพราะมีความเช่ือว่าคนในพื้นท่ีเดียวกนั    
จะเป็นตวัอยา่งท่ีดีส าหรับการเร่ิมตน้ และจากการสรุปผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้ไดข้อ้สรุป ดงัน้ี 
  1) กลุ่มธุรกิจชุมชนจะเขม้แขง็ไดด้ว้ยการสร้างเครือข่ายในชุมชนของตนเอง 
  2) กลุ่มธุรกิจชุมชนมีปัญหาดา้นแหล่งทุน อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากหน้ีเดิม 
  3) การจดัการดา้นการตลาดตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีดี มีความรู้ 
  4) ผูน้ ากลุ่ม จะตอ้งแสวงหาความรู้เพื่อน ามาพฒันาตนเองและกลุ่มของตนเสมอ 
  5) วสัดุท่ีใชใ้นการผลิตไม่สามารถจดัหาไดจ้ากทอ้งถ่ินทั้งหมด ตอ้งมีเครือข่าย  
โดยอาศยัความร่วมมือของคนในกลุ่ม ผูน้ าหรือประธานกลุ่มจะตอ้งเป็นผูป้ระสานงานและให้กลุ่ม  
มีความรู้เร่ืองแหล่งวตัถุดิบ โดยศึกษาดูงานจากผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ ดงัภาพท่ี 3.7 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3.7 การศึกษาดูงานจากผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ 
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 4.3  การจัดเวทกีารจัดการความรู้คร้ังที ่2 เพื่อเป็นการน าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาดูงาน
มาวเิคราะห์และหาทางพฒันาผลิตภณัฑ์ 
 4.3.1 วตัถุประสงค์ เพื่อให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการสามารถท่ีจะน าความรู้ท่ีได้รับจาก                         
การศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้เพื่อพฒันาการบริหารจดัการกลุ่ม ให้ผลิตภณัฑ์สามารถตอบสนอง                   
ความตอ้งการของตลาด และไดม้าตรฐาน 
 4.3.2 วิธีการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ จดัอบรมดา้นการออกแบบ และพฒันาผลิตภณัฑ ์         
เพื่อร่วมวเิคราะห์รูปแบบผลิตภณัฑ ์รวมทั้งการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเครือข่าย 
 4.3.3 ระยะเวลาการด าเนินการวนัท่ี 15 - 20 มิถุนายน 2551 
 4.3.4 ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มธุรกิจชุมชน คณะผูว้ิจยั นักศึกษาและผูป้ระกอบการ
ทัว่ไปทั้งหมด 
 4.3.5 สถานท่ี ณ หอ้งประชุมเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด 
 4.3.6 ผลท่ีไดจ้ากการอบรมพบว่า กลุ่มอาชีพเล็งเห็นความส าคญัของความรู้ท่ีไดรั้บ
จากการอบรมในคร้ังน้ี และสามารถน าความรู้รวมทั้ งข้อสรุปจากผลการอภิปรายไปปรับใช ้         
กบัการพฒันาผลิตภณัฑข์องกลุ่ม เพื่อเป็นแนวทางท่ีสามารถพฒันาผลิตภณัฑ์สู่มาตรฐานผลิตภณัฑ์
ชุมชนและทอ้งถ่ินไดต่้อไป โดยการน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาดูงานมาวิเคราะห์และหาทางพฒันา
ผลิตภณัฑ ์ดงัภาพท่ี 3.8 
 

 
 

ภาพท่ี 3.8 การจดัเวทีคร้ังท่ี 2 น าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาดูงานมาวเิคราะห์ 
 เพื่อหาทางพฒันาผลิตภณัฑ์ 
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 4.4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพือ่พฒันากลวธีิการออกแบบผลติภัณฑ์ 
 4.4.1 กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ลุ่มอ าเภอดอยสะเก็ด ไดรั้บการอบรมดา้นกลวิธี
การออกแบบผลิตภณัฑ์ตามชนิดสินคา้ของตนเอง และเพื่อให้กลุ่มได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้    
กบักลุ่มผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายในกลุ่มอาชีพ 
 4.4.2 วธีิการด าเนินกิจกรรมคือ การอบรมเชิงปฏิบติัการ ระหวา่ง 10-15 กนัยายน 2551 
 4.4.3 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มธุรกิจชุมชนทั้งหมด คณะผูว้จิยั และนกัศึกษา 
 4.4.4 สถานท่ี ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ 
 4.4.5 ผลท่ีไดจ้ากการอบรมเชิงปฏิบติัการ พบว่า กลุ่มผลิตภณัฑ์มีความกระตือรือร้น    
ท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑ์ของตนไปสู่มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถ่ิน โดยการให้ความร่วมมือ  
ในการท ากิจกรรม การซกัถาม แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งวิทยากร และในเครือข่ายกลุ่มธุรกิจชุมชน
ด้วยกันเอง อีกทั้งผูมี้ส่วนร่วมส าคญัในขั้นตอนน้ีได้แก่ นักวิจยั และศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ท่ีเป็นผูร่้วมด าเนินโครงการดว้ยการออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ให้แก่
กลุ่มธุรกิจชุมชนเพื่อเป็นตวัอย่าง และเป็นแนวทาง หรือทางเลือกอ่ืน ๆ ต่อไป โดยการใช้วิธีการ     
ท่ีเรียกวา่ Sketch Design (ดูไดจ้ากภาคผนวก ข ในทุกโครงการวจิยัยอ่ย) ดงัภาพท่ี 3.9  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3.9 การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ เพื่อพฒันากลวธีิการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
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 4.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดการผลติ และด้านการตลาด 
 4.5.1 มีวตัถุประสงค์เพื่อการถ่ายทอดความรู้ให้กบักลุ่มธุรกิจชุมชนด้านการจดัการ
การตลาด การท าบญัชีรูป ตลอดจนการออกแบบตกแต่งร้านคา้ (เอกสารประกอบอยูใ่นบทท่ี 2) 
 4.5.2 วธีิด าเนินกิจกรรม คือ การจดัอบรมใหค้วามรู้เชิงปฏิบติัการ 
 4.5.3 ระยะเวลาด าเนินการวนัท่ี 1-5 ตุลาคม 2551 
 4.5.4 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มธุรกิจชุมชน และผูป้ระกอบการในอ าเภอดอยสะเก็ด 
 4.5.6 สถานท่ี ไดแ้ก่ ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ และภายใน
หอ้งประชุมโรงเรียนบา้นเชิงดอย และหอ้งประชุมของเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด 
 4.5.7 ผลท่ีได้จากการด า เนินงาน คือ กลุ่มอาชีพทุกกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจ                
ในการน าเสนอสินคา้ให้เป็นท่ีน่าสนใจ โดยมีแหล่งจ าหน่ายสินคา้ ไดแ้ก่ ศูนยส่์งเสริมอุสาหกรรม       
ภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ ถนนคนเดินจงัหวดัเชียงใหม่ ถนนคนเดินสันก าแพง ถนนคนเดินววัลาย 
ห้างสรรพสินคา้คาร์ฟูร์ หรือห้างสรรพสินคา้โลตสั งานไมด้อกไม้ประดบัจงัหวดัเชียงใหม่ และ  
สวนพฤกษศาสตร์ (พืชสวนโลก) และงานเทศกาลต่าง ๆ ท่ีจดัข้ึนในจงัหวดัเชียงใหม่ ดงัภาพท่ี 3.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.10 การอบรมเชิงปฏิบติัการ ดา้นการจดัการผลิต และดา้นการตลาด 
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 4.6 การจัดเวทีการจัดการความรู้คร้ังที่ 3 เพื่อเป็นการวิเคราะห์ถึงผลส าเร็จของผลิตภณัฑ์          
ท่ีไดรั้บการพฒันา ปัญหา และอุปสรรคการปฏิบติังาน 
 4.6.1 กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ถึงผลส าเร็จของผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับ        
การพฒันา ปัญหา และอุปสรรคการปฏิบติังาน 
 4.6.2 วธีิการด าเนินกิจกรรม คือ จดัอบรมถึงผลส าเร็จของผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บการพฒันา 
ปัญหา และอุปสรรคการปฏิบติังาน รวมทั้งการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเครือข่ายผูป้ระกอบการ 
 4.6.3 ระยะเวลาด าเนินการวนัท่ี 20 - 28 ตุลาคม 2551 
 4.6.4 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มธุรกิจชุมชนอ าเภอดอยสะเก็ด และคณะผูว้จิยั 
 4.6.5 สถานท่ี ณ หอ้งประชุม โรงเรียนบา้นเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
 4.6.6 ผลท่ีไดจ้ากการด าเนิน คือ ผลในการวิเคราะห์รูปแบบผลิตภณัฑ์ของแต่ละกลุ่ม 
เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์ต่อไป รวมทั้ง ผลการพฒันาของแต่ละกลุ่มอาชีพ     
ทุกกลุ่มท่ีมาแลกเปล่ียนกันเร่ืองความส าเร็จในการด าเนินงาน และอุปสรรคต่าง ๆ พร้อม                           
การแก้ปัญหาปรับวิธีคิด และแนวทางการด าเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางการพฒันาผลิตภัณฑ์สู่
มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน และทอ้งถ่ินต่อไปสรุปได ้ดงัน้ี 
ตารางที ่3.2 การวเิคราะห์ผลส าเร็จของผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บการพฒันา ปัญหา อุปสรรคการปฏิบติังาน 
 

ความส าเร็จ แนวทางการปฏิบัติ อุปสรรค วธีิแก้ไข 

การมีส่วนร่วม - ความร่วมมือร่วมแรงจาก
ผูท่ี้สนใจ และตอ้งการ 
มีอาชีพ  
- ขอความร่วมมือจากผูท่ี้
ตอ้งการสนบัสนุน
กิจกรรมในทอ้งถ่ิน 

- กลุ่มอาชีพมีภาระ
ส่วนตวั ท าใหม้าไม่ตรง
ต่อเวลา และค่าตอบแทน
ท่ีไดไ้ม่มีความน่าจูงใจ 
 

- บริหารจดัการกลุ่ม โดยใหมี้
ตารางการท างานท่ีชดัเจน 
- ช้ีใหเ้ห็นถึงผลตอบแทน 
ของการท างานอยา่งเป็นระบบ
และมีมาตรฐาน 

พฒันาการออกแบบ 
ผลติภัณฑ์ 

- พฒันาแนวคิดของตนเอง
อยา่งสม ่าเสมอ 
- ศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคของ
ตน 
- ศึกษารูปแบบของ                     
การออกแบบท่ีร่วมสมยั
ทางนิตยสาร โทรทศัน์ 
หนงัสือ เวบ็ไซต ์ฯลฯ 

- แนวคิดท่ีไม่ตรงกบั
ความตอ้งการของลูกคา้ 
- คุณสมบติัของวสัดุเป็น
ขอ้จ ากดัในการออกแบบ 
- เทคโนโลยเีป็นขอ้จ ากดั
ในการออกแบบ 
- การลอกเลียนแบบสินคา้ 
- การไม่พฒันาตนเอง 

- ศึกษา คน้ควา้รูปแบบของ
ผลิตภณัฑใ์หม่จากส่ือต่าง ๆ 
- ทดลองผลิตสินคา้ตน้แบบ
เพื่อทดสอบความแขง็แรง และ
ทดสอบความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภค 
- ปรับเปล่ียนรูปแบบใหม่ ๆ 
อยูเ่สมอ เพ่ือป้องกนั                        
การลอกเลียนแบบ 
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การออกแบบ
ตกแต่งร้านค้า 

- ศึกษารูปแบบการจดั 
หนา้ร้านจากผูป้ระกอบ 
ท่ีประสบความส าเร็จ หรือ
หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ 
- ศึกษารูปแบบผลิตภณัฑ์
และกลุ่มลูกคา้ของตน เพื่อ
น าปัจจยัทั้งสองส่วนมา
ผสมผสานการออกแบบ
เพื่อใหดึ้งดูดใจ 

- การจดังานตามเทศกาล 
หรือถนนคนเดินท่ีต่าง ๆ 
มกัตอ้งเคล่ือนยา้ยอยูเ่ป็น
ประจ า นบัเป็นขอ้จ ากดั 
ในการตกแต่งหนา้ร้าน
อยา่งมาก 
- การจดัหนา้ร้านกบั
รูปแบบสินคา้ของกลุ่มยงั
ไม่มีความสอดคลอ้งกนั 

- ควรมีการออกแบบหนา้ร้าน
ท่ีเป็นแบบถอดประกอบได ้
หรือสามารถปรับเปล่ียนได้
เพื่อการขนยา้ย 
- การเลือกวตัถุดิบ 
ในการน ามาตกแต่งควรเป็น
เน้ือหาท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
ของทางกลุ่ม 

การบริหารจัดการ
การตลาด 

- การสร้างเครือข่ายของ
กลุ่มธุรกิจชุมชนจาก            
การร่วมเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ช่องทางการตลาด 
- การสร้างกิจกรรมเพ่ือ 
ส่งเสริมการขายใหก้บั
ผลิตภณัฑข์องตน 

- วตัถุดิบมีราคาแพง 
- ความร่วมมือของ
เครือข่ายธุรกิจชุมชน 
ยงัไม่ดีเท่าท่ีควร 
- กิจกรรมส่งเสริมการขาย
ไม่ไดรั้บการตอบรับ
เท่าท่ีควร 

- หาวตัถุดิบท่ีเป็นส่ิงทดแทน
วตัถุดิบชนิดเดิมหรือวตัถดิุบ 
ท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงมาใช ้
- การเลือกกิจกรรมส่งเสริม
การขายท่ีตรงกบัความตอ้งการ
ของลูกคา้  และมีความคุม้ค่า
ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์

กลวธีิการขาย - กลุ่มธุรกิจชุมชนตอ้ง
เสนอสินคา้ต่อผูบ้ริโภค 
และดูแลอยา่งเอาใจใส่ 
เม่ือลกูคา้มีขอ้สงสยั และ
ตอ้งสร้างความประทบัใจ
ใหก้บัลูกคา้ 
- กิจกรรมการขาย และ
โปรโมชัน่จะเป็นส่ิงดึงดูด
ท่ีส าคญัในการตดัสินใจ
ซ้ือของผูบ้ริโภค 

- ผูข้ายมีความรู้ในเร่ือง
ของผลิตภณัฑน์อ้ย 
- ผูข้ายไม่มีเวลาใน               
การดูแลและเอาใจใส่
ลูกคา้ 
- คู่แขง่ทางการคา้ใน
ผลิตภณัฑเ์ดียวกนัมีมาก
ท าใหเ้กิดการตดัราคา
กนัเองของผูป้ระกอบการ 

- ผูข้ายควรศึกษาผลิตภณัฑ์
ของตนเองอยา่งถ่ีถว้น 
- ผูข้ายเอาใจใส่แก่ลูกคา้ทุกคน
ท่ีเดินเขา้มาในร้าน 
- การเปล่ียนกิจกรรม และ 
การพฒันาผลิตภณัฑอ์ยูเ่สมอ
จะส่งผลใหก้ารลอกเลียนแบบ 
ลดนอ้ยลง 

 
 4.7 การน าผลติภัณฑ์ทีไ่ด้จากการพฒันาแล้วไปวเิคราะห์โดยผู้เช่ียวชาญ    
 4.7.1 มีวตัถุประสงค ์เพื่อกระตุน้ให้กลุ่มอาชีพมีแนวคิดการพฒันาผลิตภณัฑ์ของกลุ่ม 
เพื่อใหไ้ดต้ามเกณฑก์ารคดัสรรท่ีตั้งไว ้และด าเนินการพฒันาผลิตภณัฑ์ 
 4.7.2 เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ท าการพฒันาผลิตภัณฑ์     
ของตนแล้วจัดท ามาตรฐาน เพื่อน าไปปรับให้ได้ตามเกณฑ์การคัดสรรสุดยอด หน่ึงต าบล           
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หน่ึงผลิตภณัฑ์ ซ่ึงด าเนินการโดยส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัเชียงใหม่ จากนั้นน าผลิตภณัฑ์ดงักล่าว 
ส่งใหส้ านกังานพาณิชยจ์งัหวดั เพื่อรับการคดัสรร ซ่ึงมีเกณฑร์วมทั้งหมด 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
 ส่วน  ก  ดา้นผลิตภณัฑ ์และความเขม้แขง็ของชุมชน (30 คะแนน) 
 ประเด็นท่ี  1   ดา้นการผลิต 
 ประเด็นท่ี  2   ดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ 
 ประเด็นท่ี  3   ดา้นความเขม้แขง็ของชุมชน 
 ส่วน  ข ดา้นความเป็นไปไดท้างการตลาด(30 คะแนน) 
 ประเด็นท่ี  1   ดา้นการตลาด 
 ประเด็นท่ี  2   ดา้นเร่ืองราว หรือต านานของผลิตภณัฑ์ 
 ส่วน  ค หลกัเกณฑก์ารพิจารณาดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ ์(40 คะแนน) 
 โดยคุณสมบติัของผูผ้ลิตท่ีเขา้รับการคดัสรร หรือการแบ่งประเภทของผลิตภณัฑ ์
และการจดัระดบัผลิตภณัฑ ์สามารถดูไดจ้ากเอกสารบทท่ี 2 
  4.7.3  ระยะเวลาด าเนินการวนัท่ี 1- 10 พฤศจิกายน 2551 
  4.7.4 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม กลุ่มธุรกิจชุมชน และผูป้ระกอบการทัว่ไปทั้งหมด 
  4.7.5 สถานท่ี ศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม่ 
  4.7.6 ผลท่ีไดจ้ากการด าเนินงาน (ดูไดจ้ากบทท่ี 4 และ 5) 
 
 4.8 การจัดเวที เพื่อน าผลิตภัณฑ์ไปทดลองวางจ าหน่ายเป็นการน าผลิตภัณฑ์ ท่ีพฒันา     
วางจ าหน่ายตามสถานท่ีจดังานต่าง ๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่ นบัเป็นการประเมินผล โดยให้ประชาชน
ท าการประชาพิจารณ์ 
  4.8.1 กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงคด์งัน้ี คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากการพฒันาแลว้วางจ าหน่าย
ตามสถานท่ีจดังานต่าง ๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการประเมินผลจากการท าประชาพิจารณ์  
  4.8.2 วิธีด าเนินกิจกรรม คือ การน าผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากการพฒันาแลว้ มาวางจ าหน่าย
ตามสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 
  4.8.3 ระยะเวลาด าเนินการ วนัท่ี 10 - 25 พฤศจิกายน 2551 
  4.8.4 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม กลุ่มธุรกิจชุมชน และผูป้ระกอบการอ าเภอดอยสะเก็ด 
   จงัหวดัเชียงใหม่ 
  4.8.5 สถานท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑต่์าง ๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
  4.8.6 ผลท่ีไดจ้ากการด าเนินงานพบวา่ ผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะตอ้ง   
มีการพฒันาในหลายดา้น โดยเฉพาะดา้นการออกแบบ ซ่ึงการลงพื้นท่ีในการจ าหน่ายสินคา้จะท าให้
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ผูป้ระกอบการไดรั้บค าติชม หรือค าแนะน าจากกลุ่มผูบ้ริโภคโดยตรง อีกทั้งสามารถพบเห็นรูปแบบ
ผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ จากกลุ่มผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ ดว้ย ดงัภาพท่ี 3.11 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 3.11 การน าผลิตภณัฑ ์ท่ีไดจ้ากการพฒันาแลว้ไปวางจ าหน่าย 
    ใหป้ระชาชนท าการประชาพิจารณ์               
    
 4.9 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คร้ังที่ 4 ประเมินสรุปผลการพฒันาผลิตภณัฑ์ เพื่อหา
แนวทางในการแกไ้ข พฒันาคุณภาพ และการจดัจ าหน่าย เพื่อดึงดูดลูกคา้ 
 4.9.1 กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจในวิธีจดัตกแต่งหนา้ร้าน 
วิธีเชิญชวนให้ลูกคา้เขา้มาในร้าน และการสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้เพื่อแรงดึงดูดให้เกิด  
การตดัสินใจซ้ือสินคา้ (เอกสารการจดัตกแต่งหนา้ร้านท่ีแจกใหก้ลุ่มผูป้ระกอบการอยูใ่น บทท่ี 2) 
 4.9.2 วิธีการด าเนินกิจกรรม คือ โดยการจดัอบรมให้ในการจดัหน้าร้านโดยวิทยากร    
ผูมี้ความรู้ และประสบการณ์การจดัหนา้ร้าน รวมทั้งการแลกเปล่ียนประสบการณ์ของกลุ่มต่าง ๆ 
 4.9.3 ระยะเวลาด าเนินการวนัท่ี 3 - 6 มีนาคม 2552 
 4.9.4 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม กลุ่มธุรกิจชุมชน และผูป้ระกอบการทัว่ไปทั้งหมด 
 4.9.5 สถานท่ี ณ หอ้งประชุมเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด 
 4.9.6 ผลท่ีได้จากการด าเนิน คือ กลุ่มธุรกิจชุมชนไดเ้ขา้ร่วมการอบรม และยงัไดรั้บ
ความรู้ และแนวคิดการจดัหน้าร้านเพื่อดึงดูดลูกค้าจากวิทยากร และภายในเครือข่ายกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนดว้ยกนัเอง 
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และได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ ความคิดเห็นระหว่างการประเมินสรุปผลการพฒันาผลิตภณัฑ ์   
เพื่อหาแนวทางในการแกไ้ข พฒันาคุณภาพ และการจดัจ าหน่ายเพื่อดึงดูดลูกคา้ ดงัภาพท่ี 3.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ภาพท่ี 3.12 ประเมินสรุปผลการพฒันาผลิตภณัฑ ์เพื่อหาแนวทางในการแกไ้ข 
 พฒันาคุณภาพ การจดัหนา้ร้านและจ าหน่ายสินคา้เพื่อดึงดูดลูกคา้ 
 
 4.10 การจัดนิทรรศการ เป็นการน าผลงานของผูป้ระกอบการ ไปจดัแสดง ดงัน้ี 
  4.10.1 กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อเป็นการน าผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากการพฒันา เพื่อจดั
นิทรรศการ 
  4.10.2 วิธีการด าเนินกิจกรรม คือ จดันิทรรศการแสดงผลงานของผลิตภณัฑ์ท่ีผ่าน
การพฒันา และการทดลองจดัจ าหน่ายแล้ว โดยการจดันิทรรศการ 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 สถานท่ีในด าเนินงานการจดันิทรรศการ ณ ลานหนา้ท่ีวา่การอ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
  4.10.6 ผลท่ีไดจ้ากการด าเนินงานนั้น พบว่า ไดรั้บการตอบรับจากผูเ้ขา้ชมผลงาน   
เป็นอย่างดี เช่น ดา้นการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์ การเผยแพร่ความรู้ สาธิตการท าผลิตภณัฑ์ และ
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แสดงผลงานท่ีผา่นการพฒันาในขั้นตอนสุดทา้ยมาทดลองจดัจ าหน่าย ซ่ึงจะส่งผลในดา้นการพฒันา 
ด้านอ่ืน ๆ ตามมา ดงัภาพการจดันิทรรศการเป็นการน าผลงานไปจดัแสดง ณ ลานหน้าท่ีว่าการ
อ าเภอดอยสะเก็ดเป็นการประชาสัมพนัธ์ การเผยแพร่ความรู้ สาธิตการท าผลิตภณัฑ์ของกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการวจิยั ดงัภาพท่ี 3.13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.13   การจดันิทรรศการ เป็นการน าผลงานของผูป้ระกอบการท่ีพฒันาแลว้ 
         ไปจดัแสดงทดลองจดัจ าหน่าย 
 
 4.11 สรุปบทเรียนกระบวนการจัดการความรู้ 
  4.11.1 กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ สรุปบทเรียนในกระบวนการจดัการความรู้ และ
ศึกษาขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมการจดักิจกรรมต่าง ๆ 
  4.11.2 วธีิการด าเนินกิจกรรม คือ การจดัเสวนาท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วมกิจกรรม 
  4.11.3 ระยะเวลาด าเนินการระหวา่ง 10 - 29 เมษายน 2552 
  4.11.4 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม กลุ่มธุรกิจชุมชน และผูป้ระกอบการทัว่ไปทั้งหมด 
  4.11.5 สถานท่ีในการจัดงาน ได้แก่ ห้องประชุมของเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด / 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
  4.11.6 ผลท่ีได้จากการด าเนินงาน พบว่า ในขั้นตอนของการผลิตของกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนนั้น จะตอ้งประกอบไปดว้ยความรู้ท่ีหลากหลายเพื่อท่ีจะน ามาประกอบกนัเพื่อให้เกิดเป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน อีกทั้งในผลิตภณัฑ์บางชนิดเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีควรอนุรักษ์
ใหค้นรุ่นหลงัสืบทอดต่อไป ดงันั้นจึงควรจดัท าชุดความรู้ หรือหลกัสูตรของทอ้งถ่ินในดา้นขั้นตอน
การท างานผลิตภณัฑ์ของชุมชน เพื่อเก็บรักษาไวใ้ห้ผูอ่ื้นมาศึกษาและสืบทอดต่อไป อีกทั้งกลุ่ม
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ธุรกิจชุมชนยงัเกิดความคิดในการท างานว่าตอ้งท างานร่วมกนั ท ากิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอ      
มีการดูแลช่วยเหลือกนัตลอดเวลาส่งผลต่อความเขม้แขง็ของกลุ่มอาชีพ 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 การสะท้อนความคิดเห็นของชุมชนด้วยการจดัเวทีเสวนา และการประชุมกลุ่มย่อย      
แบบไม่เป็นทางการ แลว้จดบนัทึกขอ้มูลท่ีไดโ้ดยการบนัทึกเอกสาร การบันทึกโดยใช้แถบเสียง                 
การบนัทึกภาพ การจดัระบบขอ้มูล และการบนัทึกถอ้ยค าในรูปแบบเอกสาร 
  5.1.3 การจัดเวทีการจัดการความรู้ ท  าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการ และ
เคร่ืองมือ ไดแ้ก่ แบบประเมินความพึงพอใจ การสังเกตระหวา่งการด าเนินกิจกรรม การสัมภาษณ์ 
ประชุมกลุ่มย่อย แล้วน าขอ้มูลท่ีได้มาจดบนัทึกในรูปแบบบนัทึกเอกสาร และการบนัทึกโดยใช ้
แถบเสียง การบนัทึกภาพระหวา่งการด าเนินกิจกรรมเป็นระยะ 
  5.1.4 การศึกษาดูงาน ส าหรับการศึกษาดูงานนั้น ผูป้ระกอบการร่วมก าหนดประเด็น
ไวก่้อน แลว้น าความรู้ท่ีไดม้าสรุปเป็นความรู้ท่ีไดรั้บในภาพรวมอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ก็บเป็น
ขอ้มูล เพื่อน ามาบนัทึกในรูปแบบการจดบนัทึกเอกสาร และการบนัทึกภาพระหว่างการด าเนิน
กิจกรรม 
  5.1.5 สรุปบทเรียนกระบวนการของโครงการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสรุป
บทเรียนท่ีได้รับจากโครงการวิจยัคือ แบบประเมินความพึงพอใจ การสัมภาษณ์รายกลุ่ม และ       
การบนัทึกภาพ ซ่ึงการเก็บขอ้มูลน้ียงัใช้วิธีเดียวกนัในขั้นตอนการจดัเวที แลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
ติดตามการด าเนินโครงการของแต่ละกลุ่มดว้ย จากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีได ้จดบนัทึกในรูปแบบเอกสาร              
การบนัทึกภาพ การบนัทึกวีดิทศัน์ในระหว่างการด าเนินกิจกรรม และส่วนขอ้มูลท่ีได้จากการใช้
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจน ามาวเิคราะห์ โดยหาค่าเฉล่ียร้อยละ 
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 5.2 ข้อมูลทีท่ าการศึกษา และการเกบ็ข้อมูล 
 การเก็บขอ้มูลในคร้ังน้ี ใชว้ธีิการศึกษาตามขั้นตอนตามลบัดบั  คือ 
 5.2.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source Data) เป็นการศึกษาจากเอกสารเก่ียวกบั 
ต ารา รายงานการวจิยั บทความต่าง ๆ เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
 5.2.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source Data) ไดแ้ก่ การศึกษาโดยกลุ่มตวัอย่างใน
ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งจากกลุ่มธุรกิจชุมชนทั้ง 46 กลุ่ม ใน 14 ต าบล อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยมีวธีิการหาขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
 1)  จากการสังเกต สัมภาษณ์ 
 2)  การใชแ้บบสอบถาม 
 3)  การจดัเวที 
 4)  การปฏิบติัการ และทดลอง เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ 
 5.2.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 จากการวิจยัในคร้ังน้ีได้ท าการส ารวจกลุ่มธุรกิจชุมชนในอ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชแ้บบสอบถามทั้งส้ิน 100 ชุด แบ่งขอ้มูลเป็น 8 ส่วน มีลกัษณะเป็นค าถาม
แบบปลายปิด (Closed – End Question) และค าถามแบบปลายเปิด (Open–End Question) มีดงัน้ี 
 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 
 นอกจากนั้นยงัมีการศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อเป็นการรวบรวมองคค์วามรู้โดยอาศยั
วธีิการต่าง ๆ  ดงัต่อไปน้ี 
 1) การจดัเวทีชาวบา้น เพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกนัของทุกฝ่าย 
 2) การสังเกตการณ์ท าผลิตภณัฑ์ตามขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้งการใชว้สัดุอุปกรณ์   
การผลิต และการตลาด 
 3) การอบรมโดยเชิญวิทยากร เพื่อให้ความรู้ด้านการออกแบบ การพฒันา
ผลิตภณัฑ ์
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 4) การศึกษาดูงานตามแหล่งประกอบการ และความรู้จากการสัมมนาตาม
แหล่งต่าง ๆ 
 5) การจดัประชุมกลุ่มยอ่ยเป็นการติดตามพฒันาผลงานแลว้น าไปประเมินผล              
ตามขั้นตอน 
 6) กลุ่มผู ้ประกอบการของแต่ละกลุ่มได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันกับกลุ่ม
นกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

 
6. การประมวลผล และการวเิคราะห์ข้อมูล  
 การประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยจะมีการด าเนินงานจากการน าขอ้มูลท่ีได ้    
จากการจดัเวทีประชาคม การสัมภาษณ์  แบบสอบถาม ศึกษาเอกสาร องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการลงมือ
ปฏิบติัจริงในกิจกรรมต่าง ๆ 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 ด้านการจดัการความรู้เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาบริบทชุมชน เพื่อคืน
ความรู้ใหก้บัชุมชน สรุป และประมวลผล ดงัน้ี 
   6.2.1 การศึกษาพื้นท่ีเชิงลึก นับว่าเป็นการค้นหาข้อมูลด้านศักยภาพ ด้านบริหาร
จดัการ การผลิตของทอ้งถ่ิน ตลอดจนกระตุน้และสร้างความร่วมมือเพื่อน าขอ้มูลท่ีไดด้ าเนินงาน
จดัท ากิจกรรมขั้นต่อไป จากนั้นน ามาประมวล แลว้วิเคราะห์สรุปผล ตามจุดประสงค์ของกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว ้โดยใชว้ธีิการพรรณนา 
  6.2.2  การจดัเวทีการจดัการความรู้เป็นการประมวลองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน        
ท่ีสืบทอดมาถึงกลุ่มอาชีพของแต่ละคน เพื่อน ามาแลกเปล่ียน รวบรวมองค์ความรู้เขา้ดว้ยกนัแลว้
น ามาวิเคราะห์ ท าให้ได้รูปแบบเพื่อน ามาประมวลผลจากการจดบนัทึก การถ่ายภาพ การบนัทึก   
ดว้ยฐานขอ้มูลดิจิตอล เวบ็ไซต ์และจดัท าในรูปแบบของเอกสารต่าง ๆ  
 6.2.3 จากการออกแบบ ผลิตภณัฑ์โดยผูว้ิจยั  (สอนออกแบบ) รวมทั้งวิทยากรด้าน    
การออกแบบและนกัศึกษา เพื่อใช้ผลงานจากการออกแบบท่ีไดเ้ป็นตน้แบบ หรือเพื่อเป็นแนวทาง
ในการพฒันาผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ผูป้ระกอบการไดดู้เป็นตวัอยา่ง จากนั้นผูป้ระกอบการ ผูว้ิจยัไดท้  าการ
ประเมินผลงานการออกแบบท่ีได ้ว่าเหมาะสมหรือไม่ในการผลิต รวมทั้งความสามารถการใชง้าน 
ความเหมาะสม วา่สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง หรือไม่อยา่งไร จึงเร่ิมท าการปรับปรุงรูปแบบ
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ท่ีมีอยู่ โดยมีคณะกรรมการฝ่ายประเมินจากส านักงานพาณิชย์จงัหวดัเชียงใหม่เป็นผูป้ระเมิน          
ไดป้ระเมินตามเกณฑ์การคดัสรรค์ หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ของจงัหวดัเชียงใหม่ แลว้จึงน าไป
ทดลองวางจ าหน่ายในสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อการประเมินผลอีกคร้ัง โดยให้
ประชาชนท าการประชาพิจารณ์  
  6.2.4 การคืนความรู้สู่ชุมชน เป็นการน าปัญหาโจทยว์จิยัมาวเิคราะห์ แลว้น าขอ้มูลท่ีได้
ไปปฏิบติัการจริง ตามขั้นตอนจนสามารถตอบโจทยง์านวิจยั ท่ีท าให้ได้ องค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ีได้
ด าเนินการใหก้บัชุมชน จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์เพื่อพฒันารูปแบบ ะแนวคิดการด าเนินงาน
ต่อไป 

 
 

 




