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รายงานการเข	าร
วมโครงการเอพีโอ 
รหัส 19-AG-24-GE-WSP-B   

หลักสูตร Workshop on Trends in Development of Traditional Craft Villages in the Industry 4.0 Era 
ระหว
างวันท่ี 2-4 ตุลาคม 2562 

ณ นครโฮจิมินซิต้ี ประเทศเวียดนาม 

จัดทําโดย น.ส.กรกช  บุญทิม 
ผู	ชํานาญการพัฒนาโครงการ ฝUายพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ  

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย
อม 
วันท่ี 2 ธันวาคม 2562 

 

ส
วนท่ี 1 เนื้อหา/องค[ความรู	จากการเข	าร
วมโครงการ  
1.1 ท่ีมาหรือวัตถุประสงค[ของโครงการโดยย
อ 

รหัสโครงการ :  19-AG-24-GE-WSP-B 
ช่ือโครงการ :  Workshop on Trends in the Development of Traditional Craft Villages  

in the Industry 4.0 Era 
  ระยะเวลา :  2-4 ตุลาคม 2562 
  สถานท่ีจัด :  นครโฮจิมินซิต้ี ประเทศเวียดนาม 
  เจ	าหน	าท่ีเอพีโอประจําโครงการ : 3 ทGาน ได�แกG 

Ms.Jisoo YUN   Program Officer Agriculture Department 
Ms.Miley Nguyen  Project Coordinator SMEDEC2 
Mr.Pham Hoa  International Cooperation Department SMEDEC2 

  จํานวนและรายช่ือวิทยากร : 4 ทGาน ได�แกG  
   Dr.Ha Minh Hiep  Deputy Director General of STAMEQ 
   Dr.Alexandra Coghlan Associate Professor, Department of Tourism,  

Sport and Hotel Management,  
Griffith University, Australia 

   Ms.Elizabeth Slaunwhite, Marketing manager, Cape Breton Center  
for Craft & Design, Canada 

   Mr.Mansoor Nadeem Lari, Managing Director, MIA Dastkaar Zariwale Pvt.Ltd., India 
  จํานวนผู	เข	าร
วมโครงการจากต
างประเทศ : 18 ทGาน จาก 14 ประเทศ ได�แกG  

บังกลาเทศ กัมพูชา ไต�หวัน ฟdจิ อินเดีย อินโดนีเซีย อิหรGาน ลาว มาเลเซีย เนปาล ปากีสถาน 
ฟdลิปปdนสg ศรีลังกา และ ไทย  
จํานวนผู	เข	าร
วมโครงการจากในพ้ืนท่ี : 6 ทGาน จากประเทศเวียดนาม 
 

  ท่ีมาของโครงการ : 
หลายประเทศในเอเชียมีชุมชนท่ีทํางานฝlมือ และมีประวัติศาสตรgทางวัฒนธรรมอันยาวนานของแตGละพ้ืน

ถิ่น ใน 2014 มีชุมชนท่ีทํางานฝlมือในประเทศเวียดนาม ประมาณ 100 ชุมชน ท่ีมีประวัติศาสตรg 500-1,000 ปl  
โดยท่ัวไปแล�วผลิตภัณฑgหมูGบ�านหัตถกรรมแบบด้ังเดิมเปtนสัญลักษณgของหมูGบ�านและเอกลักษณgของชาติ พวกเขา
จะได�รับการยอมรับและหวงแหนสําหรับความเปtนเอกลักษณgแบบด้ังเดิม วิธีการผลิตแบบด้ังเดิมน้ี จะถูกสGงตGอจาก
รุGนสูGรุGน ภายในครอบครัว ตามความชํานาญและประสบกาณgสืบทอดกันมา  แรงงานสGวนใหญG มาจากคนใน
ครัวเรือน ท่ีใช�เวลานอกเหนือจากการทําการเกษตรมาสูGการทํางานหัตถกรรม ดังน้ันงานฝlมือจึงสามารถเข�าถึงได�
งGาย ไมGแพง เหลGาน้ีเปtนแหลGงรายได�ของชุมชนชนบท 
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ประโยชนgของการผลิตสินค�างานฝlมือของชุมชน มีหลากหลาย เชGน การพัฒนาหมูGบ�านหัตถกรรมให�มี
ความเข�มแข็ง ในชGวงไมGก่ีปlท่ีผGานมา มีความต�องการการทGองเท่ียวหมูGบ�านหัตถกรรมในเอเชียเพ่ิมขึ้นมาก หมูGบ�าน
ทGองเท่ียวได�เห็นรายได�เพ่ิมข้ึนนําไปสูGการฟyzนฟูเศรษฐกิจและความเพียงพอของพ้ืนท่ีชนบท ด�วยเหตุน้ี รัฐบาลจึง
พยายามอยGางมากในการท่ีจะขยายการทGองเท่ียวชุมชนท่ีทํางานฝlมือ และพัฒนาชุมชนให�เปtนแหลGงทGองเท่ียวครบ
วงจรและเปtนต�นแบบการทGองเท่ียวชุมชน นอกจากน้ียังถือเปtนการรักษาวิถีชีวิต คGานิยมและประเพณีท่ีดีงามให�คง
อยูGตGอไป 

อยGางไรก็ตาม หมูGบ�านหัตถกรรมก็ไมGได�มีแตGท่ีประสบความสําเร็จ แม�พวกเขาจะมีศักยภาพท่ีดี หลาย
หมูGบ�านประสบป|ญหาไมGพึงประสงคg เชGน มลพิษด�านสิ่งแวดล�อม การขาดโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะ
หมูGบ�านท�องถิ่นท่ีหGางไกล มลภาวะท่ีเพ่ิมข้ึน การปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐานและอุปกรณg โดยการสนับสนุนของ 
นักลงทุน รวมถึงทางด�านทรัพยากรบุคคล เปtนสิ่งจําเปtนและเปtนป|ญหาของการทGองเท่ียวหมูGบ�านหัตถกรรมท่ียัง
เกิดขึ้น สินค�าหัตถกรรมมักจะข้ึนอยูGกับฤดูกาล วัตถุดิบบางอยGางข้ึนอยูGกับสภาพอากาศ รวมถึงความไมGลงตัวของ
การจัดหาและคุณภาพวัตถุดิบ ซ่ึงมีผลตGอโอกาสการใช�บริการของนักทGองเท่ียวท่ีจะเข�ามาเท่ียวหมูGบ�าน 

การอบรมและฝ�กปฏิบัติน้ี จะชGวยในการตรวจสอบสถานะป|จจุบัน และสร�างความท�าทายท่ีต�องเผชิญกับ
หมูGบ�านหัตถกรรมแบบด้ังเดิม เม่ือพยายามท่ีจะไตGข้ึนจากครัวเรือนสูGธุรกิจ นอกจากน้ี ยังจะเปtนการหารือรGวมกัน
เก่ียวกับวิธีการท่ีหลากหลายในการท่ีจะเพ่ิมผลผลิตและการแขGงขันของงานฝlมือแบบด้ังเดิม ผGานความก�าวหน�าทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสGงเสริมในด�านการผลิต การประชาสัมพันธg และการขาย 

 
วัตถุประสงค[โครงการ : 
1. เพ่ือสร�างความตระหนักรู� ในเร่ืองหมูGบ�านหัตถกรรมแบบด้ังเดิม ทรัพยากรท่ีควรรักษา ฟyzนฟู และ

พัฒนาเพ่ือสร�างความย่ังยืน 
2. เพ่ือทบทวนในเร่ืองหมูGบ�านหัตถกรรมแบบด้ังเดิม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขGงขันด�าน

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี 4.0 
3. เพ่ือพัฒนาแผนการดําเนินการสําหรับการพัฒนาธุรกิจในหมูGบ�าน เชGน ผลิตภัณฑgงานฝlมือท่ีเปtน

นวัตกรรมใหมG และหรือการทGองเท่ียวเชิงฝlมือ เพ่ือนําไปสูGการพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน 
 

เนื้อหาการอบรมและฝ̂กปฏิบัติ 
วัน/เวลา เนื้อหา/กิจกรรม 
2 ต.ค.62 Session1 ความรู	เบื้องต	นเก่ียวกับ การพัฒนาหมู
บ	านหัตถกรรม 

present1-เกร่ินนําเข�าสูGเร่ืองหมูGบ�านหัตถกรรม เทรนดgการใช�ดิจิทัล 
present2-รูปแบบ เทรนดg และ นวัตกรรมในอุตสาหกรรมงานฝlมือ ข�อมูลเชิงลึกสําหรับ 
การจัดการธุรกิจ หมูGบ�านหัตถกรรม 
Session2 โครงสร	างการพัฒนาหมู
บ	านหัตถกรรม 
Present1-การพัฒนากลุGมและเครือขGายหมูGบ�านหัตถกรรม เพ่ือสร�างพันธมิตร 
Presnet2-การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบการอบรมความรู� 
Session3-การส
งเสริมสินค	าหัตถกรรม 
Present1-การผลิตสินค�าหัตถกรรมในยุค 4.0 
Present2-งานฝlมือกับการใช�เทคโนโลยีในป|จจุบัน 

3 ต.ค.62 Session3-การส
งเสริมสินค	าหัตถกรรม (ต
อ) 
Present3-กรณีศึกษา การตลาด และการสGงออกสินค�างานฝlมือ  
Session4-นําเสนอกรณีศึกษา หมู
บ	านท
องเท่ียวงานหัตถกรรม การใช�นวัตกรรม และ
การจัดการในรูปแบบธุรกิจชุมชน (กรณีศึกษาฟdลิปปdนสg และ ไทย) 
Field visit เย่ียมชม Craft Village Tu Bon Co.,Ltd 

4 ต.ค.62 Session5-การพัฒนาการท
องเท่ียวหมู
บ	านหัตถกรรม 
Present1-ตัวอยGาง หมูGบ�านทGองเท่ียว กิจกรรม และลูกค�า(นักทGองเท่ียว) 
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วัน/เวลา เนื้อหา/กิจกรรม 
Present2-ตัวอยGางรูปแบบธุรกิจ สําหรับ หมูGบ�านทGองเท่ียว 
Session6-ระดมสมอง การพัฒนาการท
องเท่ียวหมู
บ	านหัตถรรม (จากการลงพ้ืนท่ี) 
นําเสนอเปtนกลุGม โอกาสในการพัฒนา ส่ิงท่ีพบ เพ่ือนํามาทํากลยุทธg พร�อมนําเสนอผล
การวิเคราะหgเปtนกลุGม จากแนวคิดและข�อมูลของสมาชิกแตGละคน นํามาสูGการนําไปใช�
กับองคgกร และกําหนดแผนการติดตามผล 
ปdดการอบรม 

 
 

1.2  เนื้อหา/องค[ความรู	ท่ีได	จากกิจกรรมต
างๆ พร	อมแสดงความคิดเห็นหรือยกตัวอย
างประเด็นท่ีสามารถ
นํามาปรับใช	ในองค[กรหรือประเทศไทย (สามารถจําแนกตามหัวข	อและระบุช่ือวิทยากรบรรยาย) ได	แก
 
� สรุปการบรรยาย  

งานฝhมือโบราณ และวิวัฒนาการของหมู
บ	านหัตกรรม 
โดย Dr. Alexandra Coghlan  
1. งานฝhมือโบราณ และวิวัฒนาการของหมู
บ	านหัตถกรรม 

นิยามงานฝlมือ  = เปtนงานท่ีทําจากคน ทําด�วยมือ ทําจากทักษะเฉพาะ  
หรือทําจากความคิดสร�างสรรคg 

   หมูGบ�านหัตถกรรม = เปtนแหลGงรวมงานฝlมือช้ันดีให�กับผู�สนใจ หรือนักทGองเท่ียว โดยชุมชนรอบ 
พ้ืนท่ีมีสGวนรGวมในกิจกรรม 

   อุตสาหกรรมยุค 4.0 เปtนการเปล่ียนโลกโดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเข�ามาใช� และการรวบรวม 
ข�อมูลจะเปtนประโยชนgอยGางมาก เพ่ือนําไปสูGพัฒนาตGอยอดในอนาคต 
 
ความแตกต
างของงานศิลปะและงานฝhมือ 

 ศิลปะ งานฝhมือ 
ความหมาย งานท่ีไมGมีรูปรGางและไมGมี

ขอบเขตท่ีแสดงออกถึง
อารมณg 

แสดงให�เห็นถึงวิธี ข้ันตอน การ
ออกแบบงาน ด�วยมือและแนว
การสร�างสรรคg 

มาจาก พรสวรรคg ฝ�กฝนด�วยทักษะและเทคนิค 
เหมาะกับ สุนทรียg ผู�เสพงานศิลป� ผู�ใช�สินค�า 
จุดเดGน ความคิด ความรู�สึก และ

คุณภาพของส่ือ 
การใช�เคร่ืองมือในการทําท่ี
เหมาะสม 

ความสามารถในการผลิต ยาก งGาย 
ทําซํ้า ไมGได� ได� 
การสร�างผลงานมาจาก จิตวิญญาณ ใจ 
ความสามารถเฉพาะ มีมาแตGกําเนิด มาจากทักษะและประสบการณg 

    
ตัวอยGางประเภทของงานฝlมือ ได�แกG 

• เซรามิค 
• งานทอผ�า 
• งานเย็บมือ 
• เฟอรgนิเจอรg 
• เคร่ืองประดับ 
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ตัวอยGางวัสดุท่ีใช�ในงานฝlมือ ได�แกG 

• เซรามิค 
• แก�ว 
• ไม� 
• ไฟเบอรg 
• กระดาษ 
• พลาสติกรีไซเคิล 

 
ตัวอยGางงานฝlมือ ได�แกG 

• งานจากผ�า เชGน ถักโครเช , ป|กนิตต้ิง, งานค้ิว, งานป|กมือ 
• งานจากไม� เชGน เคร่ืองใช�ตGางๆ ในชีวิตประจําวัน  
• งานจากกระดาษ เชGน เดโคพารgท เปเปอรgมาเชG 
• งานเคร่ืองป|zนดินเผาและแก�ว เชGน เซรามิค โมเสก ลูกป|ด จานชามแก�ว 

 
2. หมู
บ	านหัตถกรรม 

สังคม  เปtนแหลGงของงานฝlมือ ท่ีสGงตGอรุGนสูGรุGน และแหลGงรวบรวมผลงานให�กับ 
นักทGองเท่ียวท่ีมาเยือน 

วัฒนธรรม สGงเสริมวัฒนธรรมท�องถ่ิน ผGานงานฝlมืออยGางย่ังยืน 
กายภาพ  ต�องมีพ้ืนท่ีในการทํากิจกรรมท่ีเพียงพอ และเหมาะสมกับการอบรมให� 

ความรู�การฝ�กงานฝlมือ 
เศรษฐกิจ กGอให�เกิดการกระจายรายได� 
รวมถึง ต�องมีชGางฝlมือ มีการบริหารจัดการ สร�างให�มีท่ีในการแสดงผลงาน หรือพ้ืนท่ีในการ
จําหนGายสินค�า ส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืน การฝ�กปฏิบัติและการอบรม 
 
จุดมุGงหมาย 

• สืบทอดมรดกภูมิป|ญญา 
• การพัฒนาทักษะงานฝlมือ 
• การใช�นวัตกรรม 
• การพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน 
• การสร�างความย่ังยืนให�กับธุรกิจ สินค�า และการทGองเท่ียว 
• การสGงออก 

การตลาด 2 ทาง = ศิลปdน-นักทGองเท่ียว 
ความท�าทายและโอกาสของหมูGบ�านหัตถกรรม 

• เปtนแหลGงรวบรวมผลงานความคิดสร�างสรรคg ท่ีทําให�ผู�สนใจเข�าถึงได�งGาย 
• เปtนตลาดท่ีมีความต�องการสูง 
• สร�างขีดความสามารถในการแขGงขัน 
• การเข�าถึงตลาดได�โดยใช�เทคโนโลยี 
• การขายถึงลูกค�าได�โดยตรง 
• รายได�อาจไมGสูงมาก 
• เปtนธุรกิจเล็ก/SME และต�องใช�ทักษะความชํานาญพิเศษ 
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สรุปการบรรยาย 
โอกาสสําหรับการใช	 นวัตกรรมสู
การพัฒนาอุตสาหกรรมงานฝhมือของชุมชนท	องถ่ิน 
โดย Ms. Elizabeth Slaunwhite 
พวกเราเปtน 

• หนGวยฝ�กงานฝlมือ 
• เปtนผู�นําการทGองเท่ียววิถีชุมชน 
• เปtนท่ีจําหนGายสินค�างานฝlมือ 
• การจัดการเศรษฐกิจแบบสร�างสรรคg 
• การจัดการธุรกิจงานฝlมือ 

เราอยูGท่ีไหน 
• อยูGบนเกาะ Cape Breton และ ท่ีประเทศเวียดนาม 
• ศูนยgกลางอยูGท่ีซิดนียg / ประชากร 132,000 คน  
• Cape Breton Center for Craft & Design กGอต้ังในปl 1972 เพ่ือสร�างการรับรู�ให�กับ

ผู�สนใจงานฝlมือ งานดีไซนg ท่ีคัดสรรมาแล�ว รวมถึงเปtนท่ีศึกษาอบรมความรู�เก่ียวกับงาน
ฝlมือด�วย ป|จจุบันมีสมาชิก 300 ราย และถือเปtนผู�นําด�านงานฝlมือบนเกาะ 

เราทําอะไร 
• สGงเสริมและสนับสนุนนักออกแบบ ชGางฝlมือ ในการจัดการการผลิต ด�านการเงิน การ

จัดการธุรกิจ 
• เปtนส่ือกลางประสานงานการขนสGง และสนับสนุนสูGภาคอุตสาหกรรมงานฝlมือ และภาค

การทGองเท่ียว 
• จัดการเร่ืององคgความรู� โอกาสธุรกิจ และสGงเสริมงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับงานศิลป� งานฝlมือ 

สื่อ กิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับงานฝlมือ และธุรกิจการออกแบบ 
สิ่งท่ีสนับสนุน 

พ้ืนท่ีใช�สอย 14,000 ตร.ม. ในอาคาร 3 ช้ัน / 5 โซนสําหรับห�องสตูดิโอ ท่ีสามารถใช�ทํางานศิลป�
ได�หลากหลาย / มีห�องจัดแสดงผลงาน และห�องสมุด / ร�านจําหนGายงานฝlมือ ท่ีมีผู�เย่ียมชมแล�วกวGา 
4แสนคน สมาชิกท่ีเปtนชGางฝlมือ 100 กวGาทGาน / ห�องโชวgผลงานงานฝlมือและผลิตภัณฑgพร�อม
จําหนGาย จากหลายหลายประเภทและวัสดุท่ีใช� และสินค�าทุกช้ินต�องผGานการตรวจสอบ โดยมี
คณะกรรมการจากภายนอกรGวมตรวจสอบ นักออกแบบจะชGวยชGางฝlมือในการตรวจสอบคุณภาพ
ให�กับพวกเค�า เพ่ือประเมินความเปtนไปได�ในการขาย และดูความเหมาะสมกGอนออกสูGตลาด  
หลักสูตรอบรมและฝ�กปฏิบัติ 
 มี 3 ชGวง ได�แกG ฤดูใบไม�ผลิ ฤดูใบไม�รGวง และ ฤดูหนาว 

มี 3 ระดับ ได�แกG เบ้ืองต�น ระดับกลาง และระดับสูง 
ตัวอยGาง หลักสูตร เชGน เคร่ืองประดับ การวาดภาพ การป|zน การทําแก�ว การสกรีน การทํา

ตะกร�า การเย็บป|กผ�า เปtนต�น 
การเผยแพรGและสร�างการรับรู� 

• ประชาสัมพันธgเผยแพรGในโรงเรียน 
• สร�างกิจกรรมรGวมกับเยาวชน 
• ฟyzนฟูชุมชนเล็กๆ 
• Artist Relocation Program ให�ศิลปdนปรับปรุงสถานท่ีท่ีมีคุณคGาทางงานศิลป� เพ่ือให�ใช�

งานใหมGได� โดยมีตัวอยGางการปรับปรุงพ้ืนท่ีหอศิลป�เกGาโดยนักออกแบบหลายทGาน และใช�
เปtนท่ีแสดงงานศิลปะ ศูนยgการอบรมงานศิลป� รวมถึงเปtนศูนยgจําหนGายงานศิลป� ซ่ึงถือวGา
เปtนโมเดลธุรกิจท่ีครบวงจรและย่ังยืน 
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สรุปการบรรยาย  
กลยุทธ[การสร	างเครือข
าย หมู
บ	านหัตถกรรม เพ่ือสร	างความย่ังยืนให	กับธุรกิจ 
โดย Dr. Alexandra Coghlan 
งานฝhมือมีความเก่ียวข	องกับ  

• วัตถุดิบจากท�องถ่ิน 
• ภูมิป|ญญาท�องถ่ิน 
• ปราชญgชาวบ�าน หรือชGางฝlมือ 
• แหลGงแปรรูป และการบรรจุพร�อมขาย 
• ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืน 

เหลGาน้ีถือเปtนส่ิงสําคัญในการสGงเสริมให�เกิดเครือขGายสําหรับการทํากิจกรรม 
   องค[ประกอบสําคัญของการสร	างเครือข
าย 

1. เงินทุน 
2. ความรู�ของผ ู	ให�บริการ 
3. ชุมชน ผู�ผลิตสินค�า และ ผู�ซ้ือ 
4. องคgกร / อุตสาหกรรม 

ผู	สนับสนุนและขับเคล่ือนให	ธุรกิจเกิดความย่ังยืน ได	แก
  
1. ภาครัฐ 
2. ผู�มีสGวนได�เสีย 
3. การพัฒนาองคgความรู�ของชุมชน 
4. การอบรมให�ความรู�การจัดการธุรกิจ 
5. ลูกค�า 
6. ผู�ผลิตและผู�ให�บริการ 
7. กลุGมเครือขGายท่ีประสบความสําเร็จ 
8. ผู�ผลิตและโรงงานอุตสาหกรรม 
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ออสเตรเลีย กับ ธุรกิจการท
องเท่ียว 

1. การทGองเท่ียว แนวธรรมชาติ 
2. การทGองเท่ียว แนวผจญภัย 
3. การทGองเท่ียว แนวอาหารและไวนg 

 
การท
องเท่ียวจะมีความเก่ียวข	องกันกับ 

1. วัฒนธรรม 
2. อาหารและเคร่ืองด่ืม 
3. การจับจGาย 
4. กิจกรรม 

 
มีหนGวยงานท่ีเปtนตัวกลางในการส่ือสารด�านการตลาด ให�กับลูกค�ามากมาย ได�แกG 
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ความร
วมมือท่ีเกิดขึ้น 
1. ความตรงไปตรงมา 
2. เกิดภาวะผู�นํา 
3. การอบรมให�ความรู� ทักษะท่ีจําเปtนกับธุรกิจ 
4. การตลาด และผลกําไร 
5. เครือขGาย 
6. ข�อแนะนําเพ่ือสร�างโอกาสใหมGๆ 
7. พ้ืนท่ีของการสร�างสรรคg 

 
กิจกรรมหลักของพันธมิตรธุรกิจ 

1. การขายปลีก งานแฟรg (สินค�า/การทGองเท่ียว) 
2. บริษัทเกิดการจ�างงาน 
3. การอบรมและนวัตกรรม 
4. โปรแกรมการเรียนรู� ใช�เผยแพรGในโรงเรียน  
5. ชGางฝlมือท�องถ่ิน 
6. การบริหารจัดการธุรกิจถูกกฎหมาย 
7. นโยบายและการสนับสนุน 
8. เครือขGาย 

 
ผู	มีส
วนได	เสียอ่ืน 

1. เอกสารสร�างแกลอร่ี และร�านจําหนGาย คราฟตgเซ็นเตอรg 
2. การสนับสนุนจากบริษัทเอกชน 
3. การไว�วางใจจากผู�บริจาค 
4. การให�ความรู�และทักษะ (วิทยาลัยเทคนิค มหาวิทยาลัย การอบรมเฉพาะ) 
5. ผลิตภัณฑgสําเร็จรูป บรรจุภัณฑg ฯลฯ 

 
แกลอร่ีออนไลน[เปnนส่ิงจําเปnน 
ตัวอยGาง ETSY กGอนต้ังในปl 2005 ท่ีนิวยอรgกซิต้ี เปtนธุรกิจ E-commerce เว็บไซตgเก่ียวกับงาน

ฝlมือ มีสมาชิก 30 ล�านคน กGอเกิด 9 แสนธุรกิจใหมG ใช�เปtนพ้ืนท่ีในการขายสินค�า เปtนบล็อก 
ประชาสัมพันธgออนไลนg และข�อมูลตGางๆ หรือเปtนคอมมูนิต้ี 

 
สรุปการบรรยาย 
ความสําคัญของผู	มีส
วนร
วมในการสนับสนุนเครือข
ายสินค	างานฝhมือ 
โดย Ms. Elizabeth Slaunwhite 
 
Cape Center เปtนองคgกรเก่ียวกับงานฝlมือ และการดีไซนg ท่ีไมGแสวงหากําไร ท่ีมุGงม่ันสร�างความ

รGวมมือ สร�างเครือขGายให�เกิดข้ึนระหวGางหนGวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือขGายตGางๆ เพ่ือกGอให�เกิด
ธุรกิจขนาดเล็กและการสร�างรายได� 

 
ประโยชน[ท่ีเกิดข้ึน 

• สร�างโอกาสทางธุรกิจใหมGๆ 
• เกิดการขยายเครือขGาย และสร�างแรงงาน 
• การเช่ือมโยงองคgกรใหมGๆ 
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• เพ่ิมการระดมทุน 
• เชื่อมโยงผู�ท่ีเก่ียวข�อง 
• สร�างความเช่ือม่ัน 
• สร�างการรับรู�ให�กับกลุGมผู�ประกอบการงานฝlมือ 

 
วิธีการดําเนินงาน การสร	างพันธมิตร 

• หาพันธมิตรท่ีมีความเข�มแข็ง (ไมGรับผู�ท่ีเพ่ิงเร่ิมกGอต้ัง) 
• ใช�จุดแข็งของคุณ เพ่ือสร�างความสัมพันธg เชGน 

- ความเปtนกลุGม หรือเครือขGาย 
- เข�ารGวมกิจกรรมชุมชนและการฝ�กอบรม 
- ค�นหาองคgกรท่ีมีเป�าหมายคล�ายกันกับคุณ 
- ทํางานวิจัย และนํามาใช�กับองคgกรของคุณ 

 
ความร
วมมือกับภาครัฐ 
• หนGวยงานมีความเข�มแข็ง และมีความสัมพันธgท้ังในสGวนกลางและตGางจังหวัด 
• หนGวยงานชGวยในเร่ืองการบริหารจัดการ การระดมทุน และโครงการพิเศษตGางๆ 
• สร�างความสัมพันธg 
• แสดงผลการดําเนินงาน 
• ผลักดันงานฝlมือเข�าสูGแผนการพัฒนาธุรกิจ 
• สร�างการตระหนักรู�ถึงความสําคัญของเศรษฐกิจแบบสร�างสรรคg 
• เศรษฐกิจสร�างสรรคgชGวยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 
พันธมิตรในอุตสาหกรรมงานฝhมือ 
• Pan-Atlantic เปtนองคgกรพันธมิตรด�านงานฝlมือ ทํางานเก่ียวข�องกับการสGงเสริมเพ่ือ

ขยายอุตสาหกรรมงานฝlมือในแอตแลนติก ประเทศแคนาดา 
• ผGานการเปtนหุ�นสGวน ซ่ึงพวกเค�าจะรับผิดชอบในด�าน 

- งานแสดงสินค�า Buyers’Expo (ผู�ค�าสGงรับซ้ือสินค�า) 
- โอกาสทางการตลาด 
- โอกาสท่ีจะพบกับเคร่ืองมือการจัดการท่ีดี 
- การฝ�กปฏิบัติ workshop จากธุรกิจงานฝlมือ 

พันธมิตรในอุตสาหกรรมการท
องเท่ียว 
• Cape Breton เปtนองคgกรท่ีเปtนหนGวยงานกลาง และด�านการตลาดของเกาะแหGงน้ี 
• การดําเนินงานขององคgกร  

- มีโอกาสเปtนสมาชิกของอุตสาหกรรม และได�รับการขยายตลาด 
- เปtนผู�รวมรวมผลิตภัณฑg และการจัดการธุรกิจ 
- โอกาสในการโฆษณา ประชาสัมพันธg 
- โอกาสในการทําการตลาด และการสร�างคอนเทนทgทางการตลาด 
- การทํากิจกรรมกับนักทGองเท่ียว 

พันธมิตรในพ้ืนท่ี (ชุมชน) 
• บ�านศุลกากร ท่ีสําเร็จลุลGวงได� เน่ืองจากได�รับการสนับสนุน ได�แกG 

- เมือง Port Hawhesbury ให�อาคารและพ้ืนท่ี เพ่ือปรับปรุงใหมG 
- จังหวัดโนวาสโกเทีย สนับสนุนในเร่ืองงบประมาณเพ่ือการปรับปรุงคร้ังน้ี 
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- เอเจนซ่ี Atlantic Canada สนับสนุนงบประมาณ 
- ชุมชนท�องถิ่น อาสาสมัคร ชGวยสนับสนุนในเร่ืองการให�คําแนะนําตGางๆ 

• ความรGวมมือท่ีเกิดข้ึนท่ีบ�านศุลกากร ทําให�งานฝlมือบนเกาะของ Cape Breton เติบโต
ข้ึน โดยสGงผลให� 
- ภาพรวมเศรษฐกิจดีข้ึน 
- เกิดการเช่ือมโยง 

 
• ชุมชนอ่ืน ๆ บนเกาะได�เข�ามาหาเราเพ่ือขอให�พัฒนาศูนยgบGมเพาะงานฝlมือในพ้ืนท่ีของ

พวกเขา ได�แกG Louisbourg, Baddeck, Margaree, Inverness  
ตัวอยGาง Park Canada  
- เร่ิมกGอต้ังในปl 2017 ป|จจุบันสร�างงานแล�วกวGา 200 โปรเจค 
- ส่ือประชาสัมพันธgครอบคลุม 
- จัดให�มีการเผยแพรGโปรแกรมในการประชุมเชิงปฏิบัติการในโรงเรียน 
- จัดให�มีงานเอกซิบิช่ันเพ่ือเผยแพรGผลงานในปlถัดมา 
- พัฒนาโอกาสให�กับโครงการท่ีอยูGอาศัย อีกแหGงท่ีป�อมปราการแหGงโบราณสถาน

แหGงชาติ Luisbourg โดยความรGวมมือกับสวนสาธารณะแคนาดา 
 

• คุณจะสร�างพันธมิตรท่ีแข็งแกรGงในบทบาทท่ีมีอยูGของคุณได�อยGางไรเพ่ือชGวยในการ
เติบโตของภาคงานฝlมือ 
กิจกรรม workshop : 
- คิดเก่ียวกับบทบาทของคุณหรือบทบาทขององคgกรในภาคงานฝlมือ 
- Partner ของคุณคือใครบ�าง และจะชGวยสนับสนุนในงานได�อยGางไร 
- บันทึกและแบGงป|นกับกลุGม เพ่ือนําไปปฏิบัติเม่ือคุณกลับสูGชุมชนของคุณ 

 
สรุปการบรรยาย  
นวัตกรรมในการเพ่ิมมูลค
าสําหรับสินค	าหัตถกรรม ผ
านการพัฒนาผลิตภัณฑ[และการออกแบบ
โดยจากการขับเคล่ือนของลูกค	า โดย Mr. Mansoor Nadeem Lari  

• การออกแบบ และ ศิลปะ มีความคล�ายกัน โดย การออกแบบจะมีการแสดงออกเปtน 
รูปแบบ โครงสร�าง สี ด้ังน้ัน การออกแบบ คือ งานศิลปะอยGางหน่ึง ซ่ึงแสดงให�เห็นท้ัง 
รูป ภาพ เสียง การแสดงออก และการเข�าถึง เปtนต�น   

• ตัวอยGาง รองเท�า ท่ีเปtนงานศิลปะและการดีไซนg ท่ีชGวยให�เกิดการใช�งานได�จริงตามยุค
สมัย 

• การออกแบบ เปtนสGวนสําคัญของการตลาด เพราะลําพังอาจไมGสามารถประสบ
ความสําเร็จ แตGสGวนสําคัญน้ีเปtนการเชื่อมโยงลูกค�าใหมGกับสินค�า และเม่ือขายได�จึงถือ
วGาประสบความสําเร็จ 

• การออกแบบงานศิลปะ เปtนการกําหนดยุคท่ีมีความแตกตGางกัน เชGน รูปลักษณg แฟชั่น 
วัฒนธรรม และ ภาษา 

• ออกแบบต�องขายได� งานศิลปะขายไมGได� ไมGได�แปลวGาไมGดี แตGศิลปะมีไว�เพ่ือเปtนท่ีมา 
หรือรอการดัดแปลง ปรับปรุง 

• งานออกแบบเปtนอาชีพท่ีรับรู�ในวงกว�าง และถูกกฎหมาย เชGน ปฏิมากร การวาดภาพ 
จิตรกร สไตลgลิสตg เปtนต�น 
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• งานศิลปะยังรวมถึง ดนตรี การแสดง การวาดรูปแบบอิสระ ชGางภาพ การออกแบบใน
โรงงาน คอสตูมและแฟช่ัน นักเต�น ศิลปะท�องถ่ิน สถาป|ตยกรรม ประติมากรรม นัก
ออกแบบกราฟฟdก และการออกแบบงานฝlมือ เปtนต�น 

• ส่ือมีเดียและดิจิทัลอารg ได�แกG การพัฒนาสินค�าและงานจัดหาภาพเคล่ือนไหวทางทีวี 
ล�วนแล�วแตGเก่ียวข�องกับการนําเสนอผลงานและนิทรรศการของรูปแบบศิลปะเหลGาน้ี 

• ใครคือ ศิลปdน และ นักออกแบบ ศิลปdนจะเปtนผู�สร�างแรงบันดาลใจในการสร�างชิ้นสGวน
ท่ีไมGมีประโยชนg สGวนนักออกแบบ จะเปtนผู�ท่ีสร�างวัตถุท่ีใช�งานได�จริง 

• นักออกแบบ จะตรวจสอบการออกแบบส่ือสารอยGางชัดเจนและตGอเน่ืองกับผู�ใช�งาน 
เพ่ือให�เปtนไปตามวัตถุประสงคgการใช�งานอยGางครบถ�วน รวมถึงตรวจสอบผลกระทบ
ของงานน้ันๆ 

• การออกแบบ และเทรนดg การออกแบบคือวงจร และเป�าหมายของการออกแบบ คือ
การขายผลิตภัณฑgในเวลาท่ียาวนานท่ีสุด 

• ไลฟ�สไตลg คือ การดําเนินชีวิต เทรนดg คือ แนวโน�มทิศทางในอนาคต ท่ีกําลังมาถึง 
ความเคล่ือนไหววงการแฟช่ัน คุณลักษณะท่ีชัดเจนสําหรับฤดูกาลท่ีจะมาถึง 

• แฟช่ันเปtนสGวนผสมของ ลักษณะ รูปรGาง วัสดุท่ีใช� ท่ีมีคุณภาพ มากําหนดฟ|งกgชัน การ
ใช�งาน สไตลgคือแฟชั่นของแตGละบุคคล ท่ีบGงบอกภาพลักษณg ดังน้ัน สไตลgจะมีเฉพาะ
บุคคลเทGาน้ัน แฟช่ันจะเปtนส่ิงบGงบอกลักษณะความฮิตของชGวงเวลาน้ันๆ 

• วงจรของเทรนดg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 3C ของงานดีไซนg 
Clarity ความชัดเจน Consistency ความม่ันคง Continuity ความตGอเน่ือง 

• ดีไซนg=สินค�า การพัฒนา=เพ่ือขาย รายได�=มาจากกําไร ดังน้ัน งานดีไซนgถือเปtนหัวใจ
ของการทําธุรกิจของคุณ 
 

สรุปการบรรยาย 
การพัฒนาผลิตภัณฑ[ โดย Mr. Mansoor Nadeem Lari 
12 ข้ันตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ[  

1. รีวิวธุรกิจ  
ต�องทําความเข�าใจ กิจการ บริษัท หรือ ลูกค�า ท่ีเรากําลังจะทําการออกแบบผลิตภัณฑgใหมG
ให� วGาตัวตนเปtนอยGางไร รวมถึงทําการ SWOT กิจการ ให�ทราบรายละเอียดท่ีชัดเจน
ทางด�านการตลาด ทราบตําแหนGงทางการตลาด และนําข�อมูลมาใช�ในการกําหนดผลิตภัณฑg
ใหมGได� 

2. ค�นหาข�อมูลทางการตลาด 
มีความสําคัญทําให�ทราบแนวโน�มทางการตลาด ตลาด และลูกค�าต�องการอะไร ดังน้ันข�อมูล
ทางการตลาดจะสามารถนํามาใช�ในการกําหนดทิศทางให�กับผลิตภัณฑgใหมGได�ดี 
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3. แนวคิด และไอเดียในการสร�างผลิตภัณฑg 
4. กําหนดกลยุทธgการออกแบบ 
5. ลําดับข�อมูลเพ่ือวิเคราะหg 

- แยกประเภทตามกลุGมสินค�า 
- การวิเคราะหgข�อมูลการขาย โดยเรียงจากยอดตามกลุGมสินค�า และตามยอดขายดีจาก

ลูกค�า เปtนต�น 
- หายอดรวม และขนาดของยอดแตGละแบบ 
- กลุGมสินค�าเปtนคอลเล็กชัน 
- กลยุทธgราคา มาชGวยในการกําหนดราคาขาย  

6. รีวิวผลิตภัณฑg 
- กําหนด ผลิตภัณฑg 
- วางกลยุทธg จุดอGอน จุดแข็ง ให�กับสินค�า 
- วางแผนฉุกเฉินไว�หากเกิดป|ญหา ท้ังเร่ืองสินค�าและ วัตถุดิบจาก suppliers  

7. วางแผนงานออกแบบ 
- กําหนดตัวผลิตภัณฑgท่ีจะเก็บ 
- ปรับผลิตภัณฑg 
- ปรับเพ่ิมนวัตกรรมใหมGๆ การใช�งานใหมG การเลือกแหลGงวัตถุดิบใหมGๆ 
- วิเคราะหgภาพรวม ของการทําผลิตภัณฑgใหมGท่ีคุณต�องการสร�าง 

8. วางแผนกระบวนการ 
- ลําดับแผน และดูวGาแผนไหนเหมาะกับการทําผลิตภัณฑgใหมG 
- ลําดับผลิตภัณฑgตามแนวคิดใหมG 
- กําหนดจุดเร่ิมต�น 

9. สรุปงานออกแบบ Design Brief 
- ข�อมูลเก่ียวกับรายละเอียดของตัวผลิตภัณฑgในสGวนน้ีมีความสําคัญมากกับดีไซนgเนอรg  

10. ออกแบบและสร�างต�นแบบ 
- นําข�อมูลท่ีได�มาทําการออกแบบผลิตภัณฑgใหมG หรือเปtนคอลเล็กชัน 
- กําหนดต�นทุน และราคา 
- ทดลองขาย 
- ประเมินผลการทดลองคร้ังแรก 
- ปรับปรุงผลิตภัณฑg จากผลการขายคร้ังแรก พร�อมเก็บข�อมูลจากลูกค�า 
- ทําบรรจุภัณฑg 

11. กําหนดผลิตภัณฑg 
- เลือกผลิตภัณฑgคร้ังสุดท�าย 
- กําหนดราคาคร้ังสุดท�าย 
- กําหนดรายละเอียดสินค�า รูปแบบ ราคา  

12. นําเสนอผลิตภัณฑg 
- ตรวจสอบให�แนGใจวGาคุณได�เลือกผลิตภัณฑgท่ีเหมาะสมสําหรับการสGงเสริมการขายแตG

ละรายการ 
- จัดแสดงสินค�าในแตGละชGวง 
- สGงเสริมการขาย 
- สํารวจลูกค�ากลุGมเป�าหมาย และลูกค�าใหมGอยูGเสมอ เพ่ือรับทราบความคิดเห็นและนํา

ข�อมูลเหลGาน้ีมาใช�ในวงจรธุรกิจตGอไป 
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สรุปการบรรยาย 
การตลาดและการพัฒนาการท
องเท่ียวแบบเรียนรู	วิถี และงานฝhมือ 
โดย Ms. Elizabeth Slaunwhite 
 
การตลาดของ Cape Breton Center 

• เปtนแกลอร่ีและร�านค�า 
• เปdดคอรgสอบรมและฝ�กปฏิบัติ 
• เปtนศูนยgบGมเพาะธุรกิจ และ  
• เปtนแหลGงทGองเท่ียวเชิงประสบการณg 

โครงสร	างการตลาดของ Cape Breton 
• สร�างการเติบโตให�กับผลิตภัณฑgงานฝlมือ และสร�างประสบการณgให�กับนักทGองเท่ียว  
• พัฒนาผู�ท่ีมีสGวนเก่ียวข�องให�เข�มแข็ง และสร�างความรGวมมือระหวGางกัน ทางด�านกิจกรรม

การตลาด 
• สร�างยอดขายให�เติบโตจากศูนยgการเรียนรู� และแกลอร่ีช�อป 
• สร�างความเคลื่อนไหวทางออนไลนg ท้ังโซเชียลมีเดีย และเว็บไซตg 

การตลาดนักท
องเท่ียว 
• Cape Breton Centre เปtนผู�นําทางด�านการทGองเท่ียวแบบวิถีชุมชน 
• พวกเราทํางานและเติบโตมาบนเกาะน้ี 
• การโปรโมทชGางฝl มือ จัดอยูG ในสGวนของสตูดิโอและแกลอร่ี ผู�มาฝ�กปฏิ บัติจะได� รับ

ประสบการณgน้ี 
นักท
องเท่ียวจะได	รับประสบการณ[อะไรบ	างจากท่ีนี่ 

• ได�รับประสบการณgตรงในการทดลองทํางานฝlมือ 
• นักทGองเท่ียวต�องการออกแบบ หรือทดลองทําไปไกลกวGาจินตนาการ ต�องการด่ืมดํ่ากับ

ตัวเอง 
การสร	างประสบการณ[ใหม
ให	นักท
องเท่ียว ต	องรู	อะไรบ	าง 

• รู�กลุGมลูกค�าเป�าหมาย 
• ลักษณะพ้ืนท่ี ท่ีต�องการ 
• กําหนด สิ่งท่ีจะทํา 
• กําหนด ผู�มีสGวนเก่ียวข�อง 

การวาดภาพวิวทิวทัศน[ 
• ลูกค�าต�องชอบวาดภาพ 
• พ้ืนท่ี : ทิวทัศนgท่ีสวยงาม 
• กําหนด : จัดกิจกรรมวาดภาพวิวทิวทัศนg 
• กําหนดสถานท่ีและชGางฝ�มือ : พารgค ในแคนนาดา 

การเน�นและสGงเสริมผลิตภัณฑgงานฝlมือแฮนดgเมดเปtนส่ิงจําเปtน ใช�หลายชGองทางเพ่ือ 
โปรโมทข�อความท่ีเจาะจงไปยังกลุGมเป�าหมาย ได�แกG วิดีโอ ส่ือสารการตลาด ทีวี เว็บไซตg โซเชียล
มีเดียว โมบายแอพพลิเคชัน เปtนต�น รวมถึงการสร�างแคมเปญตGางๆ  

ชGางฝlมือท่ีเข�ารGวมกิจกรรม หรือแคมเปญตGางๆ ท่ีถูกจัดข้ึน ให�ข�อมูลวGา มผู�สนใจเข�าชม
สตูดิโอ workshop และซ้ือสินค�าท่ีเปtนงานฝlมือของพวกเค�าเพ่ิมมากขึ้น 

การสร�างการรับรู�กับลูกค�าได�จาก ทางเว็บไซตg 20% ลูกค�าใหมGจากเว็บไซตg35% และลูกค�า
จากแกลอร่ีช�อป15% 
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วิทยากรให	ดูตัวอย
างส่ือการตลาด ท่ีชGวยสGงเสริมกิจกรรม ได�แกG  
• Craft Capital Cape Breton Island ท่ีเปtนเหมือนแผนท่ีของชGางฝlมือท่ีอยูGใน

เครือขGาย และแสดงให�เห็นถึงจุดเดGนของแตGละท่ี รวมถึงรายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีไฮไลทgในแตGละฤดูกาล 

• Email Marketing e-newsletter 
• บทความ การสัมภาษณg ลงนิตยสารตGางๆ  
• โซเชียลมีเดีย แพลตฟอรgมทุกชGองทาง เพ่ือสะดวกท้ังผู�สนใจ ลูกค�า และชGางฝlมือ 

ในการติดตGอส่ือสาร และการลงทะเบียนทํากิจกรรมตGางๆ และการใช�ภาพถGาย
คุณภาพสูงระดับมืออาชีพเปtนสิ่งจําเปtนสําหรับโซเชียลมีเดีย 

• แพลตฟอรgม Facebook เพ่ือเปtนชGางทางการสื่อสาร โชวgผลงาน รวมถึงสร�าง
ความเคล่ือนไหว และการแจ�งกิจกรรมตGางๆ ควรโพสตgคอนเทนตgเชิงบวกเทGาน้ัน 

• Instagram 
• Twitter 

 
สรุปการบรรยาย  
รูปแบบธุรกิจและนวัตกรรม การท
องเท่ียวชุมชนและงานหัตถกรรม 
โดย Mr. Mansoor Nadeem Lari 
 
Mr. Morihiko Hiramatsu ผู�ริเร่ิมโครงการ OVOP One Village One Product และเผยแพรGไปสูG
ประเทศท่ีสนใจ โดยมีหลักในการพัฒนาผลิตภัณฑgให�มีจุดเดGน มีเอกลักษณgของพ้ืนท่ีน้ัน  
3 ขั้นตอน ของสินค�า OVOP 

1. ใช�ทรัพยากรและวิถีชุมชน ในการสร�างสินค�าสูGตลาดโลก 
2. ใช�ความคิดสร�างสรรคg และเอกลักษณgท�องถ่ิน 
3. ใช�การบริหารจัดการบุคคลท่ีดี 

วิทยากรให�เห็นการนําหลักการน้ีไปใช� และเรียกตGางกันในแตGละประเทศ เชGน ประเทศ
ไทย = OTOP รวมถึงให�เห็นถึงขั้นตอนจากวัตถุดิบ แปรรูป พร�อมการทําโปรโมช่ัน การทํา 
แบรนดg ฉลากสินค�า และบรรจุภัณฑgของแตGละแหGง ได�แกG ญ่ีปุ�น ไทย อินเดีย 

ตัวอยGางภาพงานนิทรรศการแสดงสินค�าโอทอป และตัวอยGางสินค�าของแตGละประเทศ  
 
สรุปการบรรยาย  
นโยบายธุรกิจและการจัดการการท
องเท่ียวหมู
บ	านหัตถกรรมในออสเตรเลีย 
โดย Dr. Alexandra Coghlan 
 
ในออสเตรเลียการสร�างทัศนศิลป�เปtนท่ีนิยมมากกวGาการใช�ทวิตเตอรg 
ประเภทของนักทGองเท่ียว  
1. นักทGองเท่ียวท่ีเปtนนักทGองเท่ียวตัวจริง เท่ียวแบบเชิงลึก  
2. นักทGองเท่ียวท่ีมีการวางแผนรGวมกิจกรรม 
3. นักทGองเท่ียวท่ีต�องการประสบการณgใหมGๆ 
4. นักทGองเท่ียวท่ัวไป แบบฉาบฉวย 
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องค[ประกอบการท
องเท่ียว ในออสเตรเลีย ประกอบด	วย  
นักทGองเท่ียววิถี-อาหารและเคร่ืองด่ืม-การตลาด-กิจกรรมตGางๆ  
และวิทยากรให�เห็นตัวอยGางของส่ือสารการตลาดท่ีช้ีให�เห็นภาพพ้ืนท่ี ชุมชน และกิจกรรมตGางๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hipster 
 วิถีของวัยรุGนหญิงชายป|จจุบันโดยท่ัวไป ในชGวงอายุ 20 และ 30 ปl มีความคิดอิสระ ด�าน
วัฒนธรรม ความก�าวหน�าทางการเมือง การชื่นชมศิลปะ และอินด้ีร็อค สติป|ญญา และความคิด
สร�างสรรคg ข้ีเลGน และมีไหวพริบ 
 
ประสบการณ[ท่ีประสบความสําเร็จ มักประกอบด	วย 
1. โอกาสและการเข�าถึง มักมาจากการแบGงป|นความรู� การให� ไมGวGาจะเปtนบุคลากร พ้ืนท่ี และ

กิจกรรมตGางๆ ซ่ึงบางคร้ังเค�าไมGสามารถหาได�ด�วยตัวเอง 
2. มุมมอง ประสบการณgของแตGละคน มีความหมายกับโฮส และบGงบองถึงความเปtนเอกลักษณgของ

ตน ประสบการณg ยังบอกเร่ืองราวและท่ีมาให�กับคนท่ัวโลกได� 
3. การมีสGวนรGวม การท่ีโฮสได�มีโอกาสรGวมทํากิจกรรม ทําให�ทราบกระบวนการ ความหมายอยGาง

ลึกซ้ึง ในแตGละกิจกรรมเปtนประสบการณg ไมGใชGแคGการสังเกตเพียงอยGางเดียว 
4. แรงบันดาลใจ ประสบการณgจะชGวยผลักดันให�เกิดการเรียนรู� การฝ�กทักษะในกิจกรรมตGางๆ  
 
สรุปการบรรยาย 
ความย่ังยืนของธุรกิจงานฝhมือ เครือข
าย และกลยุทธ[ในการสร	างความร
วมมือ 
โดย Dr. Alexandra Coghlan 
 
วงจรธุรกิจของงานคราฟท[ 
1.วัตถุดิบ 
2.เทคนิคและวิธีการ 
3.ชGางฝlมือ 
4.บรรจุภัณฑg หีบหGอ และสินค�าสําเร็จรูป 
5.ธุรกิจ ผู�มีสGวนรGวม (การประสานเครือขGาย) 
 
ความร
วมมือ ได	แก
 

1. กฎหมาย  
2. การเงิน  
3. ผู�นํา  
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4. การอบรมทักษะการทํางานฝlมือ 
5. การสร�างการรับรู� และการตลาด 
6. การเช่ือมโยงเครือขGาย และกลุGม 
7. คําแนะนําและการสร�างโอกาส 
8. พ้ืนท่ีของความคิดสร�างสรรคg 

 
กิจกรรมสําคัญของพันธมิตร 

1. การขาย การจัดอีเว�นทg 
2. การวGาจ�าง 
3. การอบรม และนวัตกรรม 
4. โปรแกรมให�ความรู�สําหรับนักเรียน นักศึกษา และผู�สนใจ 
5. ชGางฝlมือท่ีพ้ืนท่ี 
6. การฝ�กอบรมทางกฎหมายและธุรกิจ 
7. การสนับสนุนและนโยบาย 
8. การเช่ือมโยงเครือขGาย 

 
ผู	มีส
วนได	เสียอ่ืนๆ 

1. ธุรกิจแกลอร่ี ธุรกิจค�าปลีก และศูนยgอบรมคราฟทgเซ็นเตอรg 
2. ผู�สนับสนุน sponsors 
3. มูลนิธิ เงินบริจาค  
4. การอบรมอยGางจริงจัง (วิทยาลัยเทคนิค มหาวิทยาลัย ศูนยgอบรมเฉพาะทาง) 
5. สินค�าสําเร็จรูป บรรจุภัณฑg และอ่ืนๆ 

 
บางพ้ืนท่ีของออสเตรเลีย ท่ีมุ
งเน	นงานฝhมือ 

1. มีมาตรฐานอุตสาหกรรม 
2. เปtนพ้ืนท่ีแหGงแรก แหGงเดียว และถือเปtนมรดกของชาติ 
3. ชGางฝlมือต�องมีรายได�ท่ีดี 
4. ชGางฝlมือ ต�องมีระบบการบริหารท่ีดี 
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� กรณีศึกษาของประเทศสมาชิก (Country Paper) (ถ�ามี) อาจจําแนกตามรายช่ือประเทศ หรือใช�

รูปแบบตาราง 
ประเทศ เนื้อหา รายละเอียด 

ฟdลิปปdนสg สินค�างานฝlมือ การผลิต 
การตลาด และการสGงออก 

การพัฒนางานฝlมือกลุGมการทอผ�าในรูปแบบตGางๆ โดยการ
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยในฟdลิปปdนสg และความรGวมมือของ
หนGวยงานภาครัฐและเอกชนในฟdลิปปdนสg  
พร�อมภาพตัวอยGางประกอบ 
ตามเอกสารแนบ 

ไทย กระบวนการจัดการทGองเท่ียว
หมูGบ�านหัตถุกรรม 

วิสาหกิจชุมชนกลุGมโฮมสเตยgบ�านโคกเมือง จ.บุรีรัมยg 
• ท่ีมา ประวัติ และความเข็มแข็งของชุมชนทGองเท่ียว

แบบครบวงจร 
• แนวคิดและการการต้ังการเปtนชุมชนทGองเท่ียวแบบ

วิถีชุมชน 
• การจัดการและการจัดสรรประโยชนgให�กับ partner

ทุกๆ คนอยGางเทGาเทียม 
• ผลิตภัณฑgชุมชนท่ีเปtนเอกลักษณgของชุมชนบ�านโคก

เมือง จ.บุรีรัมยg 
• สถานท่ีทGองเท่ียว และกิจกรรมการทGองเท่ียวของ

ชุมชนบ�านโคกเมือง จ.บุรีรัมยg 
• โปรแกรมทัวรgแบบตGางๆ และกิจกรรมท่ีลูกค�าจะ

ได�รับบริการ 
• ร�านจําหนGายสินค�าโอทอปของชุมชน 
• รางวัลการันตีคุณภาพของชุมชน 

(ข�อมูลตามเอกสารแนบ) 
 

� การศึกษาดูงานแต
ละแห
ง (ถ	ามี) พร	อมแนบภาพประกอบ 
ศึกษาดูงาน ณ TU Bon WARES&HANDICRAART CO.,LTD  

โรงงานผลิตสินค�างานฝlมือ งานเคลือบสีตGางๆ เปtนโรงงานขนาดเล็ก ดําเนินการปl 1989-
2007 บนพ้ืนท่ี 500 ตร.ม. พนักงาน 20 คน รายได�ตGอปl 7 พันล�าน VND หรือประมาณ 3 แสน 
USD 

ผลิตภัณฑgจาก TU Bon ได�แกG งานเคลือบ และงานวาด ท่ีน่ีผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ได�แกG ไม� 
ไม�อัด ไม�ไผG ไฟเบอรgกลาส เซรามิค เปลือกหอย เสื่อกก ฯลฯ ผGานกระบวนการชุบเงิน ชุบทอง 
หรือลักษณะงานส่ังทําจากลูกค�า 

กิจการมีความชํานาญในการผลิต การสร�างลวดลายเปtนท่ียอมรับ จากการสGงออกสินค�าไปยัง 
สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส เยอรมนี อังกฤษ ออสเตรเลีย ญ่ีปุ�น และ เกาหลีใต�  

TU Bon ได�รับการรับรองและการสนับสนุน ให�เปtนโรงงานต�นแบบสินค�างานเคลือบและงาน
คราฟทgของเวียดนาม 

 
ข	อสังเกตจากการศึกษาดูงาน 
1.ข้ันตอนการผลิตมาก ใช�แรงงานเยอะ พนักงานมีทักษะและความชํานาญในงานสูง 
2.งานออกแบบยังไมGทันสมัย แรงงานด้ังเดิมรุGนเกGา 
3.เคร่ืองจักรทันสมัย (2018) กิจการได�รับโอกาสการสนับสนุนจากภาครัฐ 
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4.ไมGได�จ�างพนักงานรุGนใหมG เจ�าของมองวGาคGาจ�างแพง 
5.ยังขาดในเร่ืองการประชาสัมพันธg การใช�โซเชียลมีเดีย หรือตลาดออนไลนg 
6.กิจการเปtนศูนยgการเรียนรู� แตGยังขาดความพร�อมในเร่ืองสถานท่ี และการนําเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� การเข	าร
วมกิจกรรมกลุ
ม (Group Discussion) 
- กิจกรรมฝ̂กปฏิบัติ หมู
บ	านผ้ึง แบGงออกเปtน 3 กลุGม ได�แกG 

รูปแบบกิจกรรม 
1.แบGงสมาชิกออกเปtน 3 กลุGม ประกอบด�วย 
กลุGมแปรรูปผ�าจากข้ีผึ้ง 
กลุGมทําบรรจุภัณฑgนํ้าผ้ึง 
กลุGมทํา Display รวงผึ้งสําหรับตกแตGง 
 
2.ให�สมาชิกทุกคนในกลุGม แบGงหน�าท่ีและชGวยกันทําสินค�าให�เสร็จตามต�นแบบ ได�แกG 
ผ�าลอกลายข้ีผึ้ง บ�านผ้ึง และขวดนํ้าผ้ึง ใช�เวลาประมาณ 15 นาที จากน้ัน ให�แตGละทีมแบGง
สมาชิกออกมาเปtนลูกค�าสลับกันตรวจโดยคํานึงถึงหลักเกณฑg 10 ประการในการพัฒนาการ
ทGองเท่ียว วGาสินค�า บริการท่ีรGวมกันทํา สอดคล�องกับเกณฑgหรือไมGอยGางไร สมมติตัวเองเปtน
ลูกค�า วGาจะซ้ือสินค�าน้ีหรือไมG สินค�าส่ือให�เห็นถึงความเปtนหมูGบ�านผ้ึงอยGางไร ราคาคุ�มคGาหรือไมG  
 
Check list หลักเกณฑ[ 10 ประการ ในการพัฒนาการท
องเท่ียวเชิงสร	างสรรค[ 
1.กิจกรรมถูกออกแบบมาจากพ้ืนฐานของทุนวัฒนธรรมท�องถ่ิน และมีเอกลักษณgเฉพาะตัวของ
ท�องถ่ิน 
2.มีปราชญg/ศิลปdน หรือคนเลGาเร่ืองท่ีสามารถออกแบบเร่ืองราวท่ีสร�างแรงบันดาลใจและเกิด
ความดึงดูด ความนGาสนใจในการเรียนรู�และสร�างสรรคgผลงาน 
3.การออกแบบกิจกรรมเปtนการเรียนรู�จากผู�รู�ท่ีมีประสบการณgจริง ได�รGวมทําจริง ทําให�เกิด
ความรู�ความเข�าใจอยGางลึกซ้ึง และได�ความสนับสนุนน 
4.มีการออกแบบกิจกรรมท่ีเปdดโอกาสให�ได�มีสGวนรGวมและแลกเปลี่ยนความคิดสร�างสรรคgในการ
ทํากิจกรรม ได�ลงมือปฏิบัติรGวมกัน ระหวGางผู�มาเยือนกับเจ�าของบ�านหรือศิลปdน 
5.กิจกรรมออกแบบโดยใช�ประสาทสัมผัสได�อยGางเดGนชัด (มีสุนทรียภาพขณะการทํากิจกรรม) 
เชGน รูป รส กล่ิน เสียง สัมผัส และ (ใจ) จิตวิญญาณ 
6.สถานท่ีจัดกิจกรรมมีการออกแบบไว�อยGางเหมาะสมกับการเรียนรู� แลกเปล่ียนและสร�างสรรคg
ผลงาน 
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7.กิจกรรมถูกออกแบบไว�ให�มีความไหลลื่นสามารถกระตุ�นให�เกิดความคิดสร�างสรรคgและ
สุนทรียภาพ 
8.การออกแบบกิจกรรมเปdดโอกาสให�พัฒนาศักยภาพในการสร�างสรรคgผลงานของตัวเอง ซ่ึง
กิจกรรมดังกลGาว อาจจะถึงข้ันสามารถสร�างแรงบันดาลใจในการสร�างสรรคgส่ิงใหมG ท้ังผู�มาเยือน
และเจ�าบ�านหรือศิลปdน 
9.นักออกแบบกิจกรรมการทGองเท่ียวสร�างสรรคgมีศักยภาพในการสร�างแบรนดgให�แตกตGาง
ทางการตลาดอยGางสร�างสรรคg 
10.นักออกแบบกิจกรรมทGองเท่ียวสร�างสรรคgมีความพร�อมในการส่ือสารกิจกรรมได�อยGาง
สร�างสรรคgในรูปแบบตGางๆ อยGางตGอเน่ือง (ความคิดสร�างสรรคgไมGหยุดน่ิง) 
 
สิ่งท่ีได	รับจากการเรียนรู	 
1.นําไปปรับใช�เปtนแนวทางในการวางโปรแกรมและการพัฒนาการทGองเท่ียว ชุมชนทGองเท่ียว 
หรือแม�กระท่ังการออกแบบกิจกรรมให�สอดคล�องกับเอกลัษณg วิถี โดยไมGเปลี่ยนแปลงความเปtน
ตัวตนของชุมชนน้ัน 
2.ใช�เปtนเคร่ืองมือในการสํารวจความเปtนไปได�ของหมูGบ�านทGองเท่ียว วGาอยูGในระดับใด อยูGในชGวง
เร่ิมต�น หรือกําลังพัฒนา เพ่ือนําไปสูGการเติมเต็มในสGวนท่ีขาดให�กับหมูGบ�านทGองเท่ียวน้ันๆ  
3.ได�ใช�กิจกรรมในการแลกเปล่ียนเรียนรู�ระหวGางสมาชิกกลุGม สร�างสัมพันธgท่ีดีตGอกัน 
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- กิจกรรมระดมสมอง แนวคิดในการพัฒนาหมู
บ	านท
องเท่ียว (จากการลงพ้ืนท่ี) 

รูปแบบกิจกรรม 
1.แบGงสมาชิกออกเปtน 4 กลุGม  
2.ระดมสมอง ส่ิงท่ีได�พบจากการลงพ้ืนท่ี และแนวทางการพัฒนา 
3.สรุปและนําเสนอ 

ประเด็น ข	อสังเกตุ แนวคิดในการปรับปรุง 
ด�านเทคโนโลยี การใช�เทคโนโลยี AI มาชGวยในการผลิต 

การใช�เทคโนโลยีชGวยในการตลาด 
การใช�เคร่ืองจักรชGวยในการผลิต 50% 

-ให�ข�อมูลหรือการตัดงานท่ีมีความยากให�กับ
โรงงานขนาดเล็กรายอ่ืนทราบ+รับOEM เพ่ือ
เปtนการกระจายความคุ�มคGาของเคร่ืองจักรท่ี
รัฐสนับสนุนมา 
-เลือกใช�เทคโนโลยีออนไลนgในการทํา
การตลาดโดยเลือกชGองทางท่ีเหมาะสมกับ
กิจการ 

ด�านการพัฒนา
ผลิตภัณฑg 

วิเคราะหgข�อมูล วัตถุดิบ คGาแรง คGาใช�จGาย  
เพ่ือนํามาสูGการพัฒนาด�านผลิตภัณฑg 

- ใช�ข�อมูลความต�องการของลูกค�าท่ีผGานมา ใน
การวิเคราะหg+ดีไซนg+เทคโนโลยี เพ่ือคิด
ผลิตภัณฑgใหมG 
- ค�นหาไลฟ�สไตลgป|จจุบัน หรือไลฟ�สไตลgใหมGๆ 
เพ่ือนํามาออกแบบผลิตภัณฑgใหมG 
- ปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยใช�การ Lean 

ด�านการเชื่อมโยง การค�นหาโอกาสในตลาดสGงออกท่ีมีอยูG และ 
การเชื่อมนวัตกรรมรGวมกันระหวGาง ผู�ผลิต-นัก
ออกแบบ-ชGางฝlมือ-ลูกค�า 

-การเช่ือมโยงpartner จะสามารถสร�างสิ่งใหมG
ได�สมบูรณgแบบ 

ด�านประสบการณg 
การออกแบบ 

เจ�าของเปtนผู�ออกแบบเสนอขายตรงกับลูกค�า 
ป|จจัยความสําเร็จ ได�แกG 
1.เคร่ืองจักรทันสมัย (2018) 
2.โรงงานเปtนต�นแบบ แหลGงศึกษาดูงานให�กับ
หลายประเทศ 
3.ออกงาน exhibition ในหลายประเทศ 

-รายละเอียดสําคัญของกิจการหากเพ่ิมลงใน
story หรือ สินค�า จะสามารถสร�างเอกลักษณg
และมูลคGาเพ่ิมได� 
-บางข้ันตอนการผลิต อาจตัด outsource ให�
คนนอกทํา เพ่ือลดกระบวนการผลิตในโรงงาน
ลง ทําให�ปริมาณการผลิตสูงข้ึน เวลาลดลง 
-ด�วยประสบการณgและความชํานาญ สามารถ
นํามาสร�างกิจกรรมทางการตลาด เชGน จัด 
Business tour ไพรเวททัวรg พานักธุรกิจชม
ข้ันตอนการผลิตสินค�า และรับ OEM 
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สิ่งท่ีได�รับจากการเรียนรู� 
1.ได�แนวทางในการคิด เรียบเรียง และวิเคราะหgข�อมูล จากวิทยากร โดยทGานได�ให�แนวทาง แยก
แนวคิดการพัฒนา ท้ัง internal และ external และดูวGาแนวทางการพัฒนาน้ันๆ มีผลกระทบ
กับสGวนใดบ�าง หรือ เกิดผลกับสGวนใดบ�าง  
2.แนวคิดท่ีได�จากการระดมสมอง ให�เรานํากลับไปแตกรายละเอียดเพ่ิม (เชิงลึก) เพ่ือนําไปปรับ
ใช�กับงานของตัวเองในอนาคต  
3.ได�ใช�กิจกรรมในการแลกเปล่ียนเรียนรู�ระหวGางสมาชิกกลุGม สร�างสัมพันธgท่ีดีตGอกัน 
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ส
วนท่ี 2  ประโยชน[ท่ีได	รับและการขยายผลจากการเข	าร
วมโครงการ  
 โปรดระบุประโยชนgท่ีได�รับจากการเข�ารGวมโครงการ โดยแบGงเปtน 

� ประโยชนgตGอตนเอง  
- ได�รับความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับ งานฝlมือ และหมูGบ�านทGองเท่ียว พร�อมตัวอยGางท่ีได�รับจาก

วิทยากร ถือเปtนการ update ข�อมูลใหมGๆ เก่ียวกับสินค�างานฝlมือ 
- ได�รับประสบการณgใหมGในการอบรมเชิงปฏิบัติการรGวมกับชาวตGางชาติ นักวิชาการ อาจารยg

มหาวิทยาลัย นักธุรกิจ ผู�เข�าอบรมมีความหลากหลาย ทําให�ได� connection ท้ังภาครัฐเอกชน 
� ประโยชนgตGอหนGวยงานต�นสังกัด 

- ได�ความรู�ในเร่ืองของระบบการจัดการหมูGบ�านทGองเท่ียว การพัฒนางานฝlมือ ตัวอยGางของหมูGบ�าน
ทGองเท่ียวและสินค�าท่ีเปtนงานฝlมือจากหลายแหGง ของประเทศออสเตรเลีย และแคนาดา ท่ี
วิทยากรนํามาให�ความรู� ซ่ึงสามารถนําไปตGอยอดงานโครงการท่ีเก่ียวข�องในอนาคต 

- Connection ผู�เข�าอบรม จะสามารถนํามาตGอยอดงานโครงการให�ประสบความสําเร็จได� โดย
อาจมีการประสานข�อมูลความรGวมมือระหวGางกัน เชGน การจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ โดยการพา
ผู�ประกอบการประเทศไทยไปพบตัวแทนผู�ซ้ือสินค�าจากประเทศฟdลิปปdนสg เปtนต�น 

- ถGายทอดองคgความรู�ท่ีได�รับ ให�กับเพ่ือนพนักงานในหนGวยงาน เพ่ือนําความรู�ไปปรับใช�กับ
โครงการท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนางานฝlมือ สินค�าชุมชน และการทGองเท่ียว 

� ประโยชนgตGอสายงานหรือวงการวิชาชีพในหัวข�อน้ันๆ  
- ความรู�ท่ีได�รับ สามารถนํามาเปtนแนวทางในการจัดทําโครงการพัฒนาผู�ประกอบการทGองเท่ียว

ชุมชน ท่ีมีความเปtนเอกลักษณgและมีสินค�าท่ีเปtนงานฝlมือ เพ่ือให�เกิดความย่ังยืนและแขGงขันได� 
- ตัวอยGางท่ีได�รับ จะนําไปตGอยอดเพ่ือพัฒนาเปtนการสร�างองคgความรู�ให�กับชุมชนท่ีต�องการพัฒนา

เปtนชุมชนทGองเท่ียวแบบหมูGบ�านงานฝlมือ โดยดูเปtนตัวอยGางเทGาน้ัน แตGไมGเลียนแบบ 
� กิจกรรมการขยายผลท่ีได�ดําเนินการภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันสุดท�ายของโครงการ  

- ถGายทอด การสรุปบทเรียนท่ีได�รับจากการ workshop น้ีให�กับ ฝ�ายพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ เพ่ือ
นําไปเปtนข�อมูลในการออกแบบกิจกรรม ในโครงการพัฒนาผู�ประกอบการทGองเท่ียวในปl 63 

(กิจกรรม เช�น การฝ$กอบรมภายในหน�วยงาน การบรรยายใหกับทีมงาน บทความท่ีลงจดหมายข�าวใน
หน�วยงาน เป(นตน โดยสรุปรายละเอียดกิจกรรม พรอมภาพประกอบ และใบลงช่ือผูร�วมกิจกรรม)  

� กิจกรรมการขยายผลท่ีจะดําเนินการภายใน 6 เดือนหลังเข�ารGวมโครงการ  
(กิจกรรมขยายผล เช�น แผนงานกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ เป(นตน โดยส�งเอกสารสรุปรายละเอียด
กิจกรรม พรอมภาพประกอบ เม่ือเสร็จสิ้นกิจกรรมใหส�วนความร�วมมือระหว�างประเทศ) 
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ส
วนท่ี 3 เอกสารแนบ  
� รายชื่อผู�เข�ารGวมโครงการและประเทศท่ีเข�ารGวมโครงการ - 

 
� กําหนดการฉบับลGาสุด (Program) 
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� เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา (Training Materials) 
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� รายงานกGอนการเดินทางท่ีทGานดําเนินการ (Country Paper-Thailand)  

 

�  
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