
 การลงพื้นที่ หรือ การเข้าสนาม หรือการท�างานภาค

สนามถือเป็นงานส�าคัญส่วนหนึ่งของการด�าเนินงานวิจัยของนัก

วิจัย ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นการรวบรวม

ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) จากแหล่งข้อมูลหรือแหล่ง

รากเหง้าของข้อมลู ทีต้่องมกีารวางแผนล่วงหน้า มกีารตระเตรยีม

เพื่อให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการ โดยมีหลักการในการลงพื้นที่

ที่เป็นเสมือนเทคนิคในการเตรียมตัวส�าหรับนักวิจัย บทความน้ี

จึงมีวัตถุประสงค์จะเขียนถึงแนวทางการท�าวิจัยแบบ Area-

based ตามที่ รศ. ดร.โยธิน แสวงดี (แสวงดี 2558) จาก

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แนะน�า

ไว้ ผนวกกับประสบการณ์ของผู้เขียน ในการท�างานวิจัยและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบรรจุภัณฑ์สู่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็น

ผู้ประกอบการในชุมชนและ SME ในจังหวัดต่างๆ ทั่วภูมิภาค 

อันเป็นงานส่วนหนึ่งของการน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่

ผู้ประกอบการของ วว.  

บุษกร ประดิษฐนิยกูล

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แนวทางการท�าวิจัยแบบ Area-based      
    ...ทักษะและประสบการณ์เป็นเรื่องส�าคัญ
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2.

และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลหรือตามต�าแหน่งงาน กฎ

ระเบียบการปฏิบัติงาน และการเตรียมความพร้อมก่อนการ

ลงพื้นที่ ซึ่งสามารถจัดท�าในรูปของการประชุม  การสนทนากลุ่ม

แบบเจาะจง (focus group discussion) การอบรมตามบทบาท

หน้าที่ เช่น ผู้ช่วยงานสนาม ผู้น�าการประชุม/สนทนา (mod-

erator) หรือ ผู้เป็น note taker ที่ต้องเข้าใจในวิธีการจด ฯลฯ

 1.6 ตระหนักในเร่ืองของจรรยาบรรณการวิจัยอยู่

เสมอ ทั้งการปฏิบัติงานทั้งกับบุคคล สัตว์ สถานที่ สิ่งของ การ

รักษาความลับ ตระหนักถึงความเสียหาย ภัยคุกคาม โดยต้อง

ค�านึงถึงปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น พร้อมเตรียมการ

แก้ไขปัญหาล่วงหน้า 

      วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล

 2.1 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เป็นวิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูลที่ใช้มาก ท�าให้สามารถค้นหาค�าตอบหรือทราบ

ข้อมูลจากแหล่งต้นก�าเนิดหรือผู้ให้ข้อมูลได้มากที่สุด แต่ต้อง

ระมัดระวัง ต้องให้ความเคารพผู้ให้ข้อมูล และไม่ให้เป็นการ

สอบสวนมากเกินไป ซึ่งวิธีการอาจเป็นการสัมภาษณ์หลายครั้ง 

ทั้งแบบคนเดียว หรือเป็นกลุ่มในรูปแบบของการสนทนาเชิง

พูดคุยแบบเน้นประเด็นที่ต้องการ ส่ือด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่

วกวน หากมีการถ่ายรูปหรือบันทึกเทป ต้องขออนุญาตก่อน

 2.2 การสังเกต การเฝ้ามอง เป็นการศึกษาเพื่อให้

ทราบถึงลักษณะปัจจัยหรือความแปรเปลี่ยนของสิ่งต่างๆ ที่เป็น

ประเด็นเกี่ยวข้องกับการท�างานวิจัย การคัดลอก การถ่ายรูป จึง

ต้องได้รับอนุญาตจากแหล่งข้อมูล หรือเจ้าของ 

 2.3 การใช้แบบสอบถาม เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล

โดยใช้แบบสอบถามส่งไปให้กลุ่มตัวอย่างตอบ เป็นวิธีที่นิยมใช้

กันอย่างแพร่หลายเพราะเป็นวิธีที่ท�าได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน

มากนัก ประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายมากกว่าการ

สังเกตหรือการสัมภาษณ์ มีรัศมีท�าการไกล กว้างขวาง เป็นแบบ

เดียวกัน สะดวกต่อการวิเคราะห์และการเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ได้นาน นอกจากน้ี ยังสามารถใช้แบบสอบถามเป็นแนวในการ

สัมภาษณ์ หรือสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม ซ่ึงท�าให้ได้ข้อมูลท่ี

ถูกต้องเพิ่มขึ้นอีก อีกทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยการสังเกต ท�าให้ได้ข้อมูลกว้างขวางละเอียดลึกลงไป

ในสิ่งที่ต้องทราบ

      สิ่งส�ำคัญที่ต้องเตรียมกำรก่อนลงพื้นที่

 1.1 การก�าหนดผู้รู้ และการค้นหาแหล่งปรากฏ-

การณ์ เน้นการเข้าถึงผู้ให้ข้อมูลหรือสถานที่จริง หรือเป็นการ

ค้นหาความรู้จากผู้ที่รู้จริง จากหลักฐานและปรากฏการณ์จริง

จากแหล่งต้นก�าเนิด อีกทั้งต้องเตรียมหาข้อมูลเพื่อการพิสูจน์

ตามกรอบหรือทฤษฎีนั้นๆ ด้วย รวมทั้งนักวิจัยต้องเข้าใจในด้าน

จิตวิทยาของการท�างานร่วมกับคน สัตว์ และส่ิงแวดล้อมต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซ่ึงข้อมูล และต้องได้รับความร่วมมือ

จากแหล่งข้อมูลด้วยความสมัครใจ

 1.2 ช่วงเวลา ฤดูกาล ในการลงพื้นที่หรือออกภาค

สนาม โดยเฉพาะการวิจัยเชิงปริมาณ อาจมีผลกระทบจากการ 

กระจายตัวหรือการกระจุกตัวของกลุ่มตัวอย่าง เช่น ผลของการ

ย้ายถิ่น การท�างานตามฤดูกาลของผลิตผลที่ปลูก การท�างาน

ตามวันราชการ หรือการท�างานตามช่วงเวลาเช้า ตอนกลางวัน

ตอนเย็น ฯลฯ หรือการวิจัยเชิงคุณภาพที่เชื่อตามแนวคิด 

ปรากฏการณ์นิยม ซึ่งฤดูกาลอาจจะเกี่ยวข้องกับงานอาชีพ 

การเข้าพบแหล่งข้อมูล ตลอดจนความสะดวกในการค้นข้อมูล 

โดยเฉพาะในเชิงมานุษวิทยา ชาติพันธุ์ โบราณคดี และศิลป-

วัฒนธรรม ดังนั้น จึงต้องวางแผนในเรื่องนี้ก่อนลงพื้นที่เสมอ

 1.3 การขออนุญาตเข้าพบหรือลงพื้นที่ สามารถ

ท�าได้หลายวิธี ท้ังการติดต่อเจ้าของพื้นท่ีโดยตรงหรือหน่วยงาน

เครือข่ายที่ท�างานกับกลุ่มเป้าหมาย บางครั้งอาจต้องมีหนังสือ

อนุญาต หนังสือราชการ (กรณีเป็นหน่วยงานราชการ) ในการ

ลงพื้นที่หรือออกภาคสนามเพื่อใช้สถานที่จริงในการปฏิบัติงาน 

พร้อมติดต่อประสานงาน และนัดหมายล่วงหน้ากับบุคคลที่จะ

ให้ความสะดวกและให้ข้อมูลในการลงพื้นที่ทุกครั้ง

 1.4 การแต่งกายและกิริยามารยาท เมื่ออยู่ในพื้นที่

หรือการท�างานภาคสนาม ต้องเคารพแหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคล 

ผูกมิตร มีความอ่อนน้อมถ่อมตน สร้างความประทับใจในการ

พบกันครั้งแรก อีกทั้งเคารพแหล่งข้อมูลที่เป็นสถานที่ ป่า ภูเขา 

และแหล่งน�้าต่างๆ ฯลฯ  ส่วนการแต่งกายต้องเรียบง่าย มีความ

เหมาะสมกับลักษณะงาน สังคม และสถานที่ที่แตกต่างกัน  เช่น 

งานสังคมในแต่ละพ้ืนท่ี (งานบุญ งานบวช งานศพ ฯลฯ) งาน

ส�ารวจสถานที่เป็นป่าเขา งานประชุมเปิดตัว หรือการอบรม

ถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นต้น

 1.5 การประชุม หรืออบรมทีมงาน/คณะท่ีท�าการ

ลงพืน้ท่ี     เพือ่ซกัซ้อมความเข้าใจถงึวธิกีารรวบรวมข้อมลู บทบาท

1.
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และ SME ส่วนใหญ่ วว. ด�าเนินงานผ่านเครือข่ายหน่วยงาน

ต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งพัฒนาการจังหวัด กรมส่งเสริมการเกษตร สภา

เกษตร อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด หรือมหาวิทยาลัย

ต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค ฯลฯ ทั้งติดต่อด�าเนินการเองโดยตรง 

หรือผ่านศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประจ�าภูมิภาคทั้ง 4 ภาค เพื่อคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามท่ีเรา

ก�าหนดไว้ หากต้องการจ�านวนมาก ต้องด�าเนินการในรูปของ

การจัดประชุม สัมมนาเพื่อให้นักวิจัยจากฝ่ายต่างๆ เข้าท�าการ

คัดเลือกพร้อมกันทีเดียว เป็นการประหยัดทั้งงบประมาณและ

เวลา เพื่อคัดเลือกและคัดกรองผู้ประกอบการที่พร้อมรับการ

ถ่ายทอด และพัฒนาเป็นผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพในอนาคต   

หลังจากนั้น จึงวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของผู้ประกอบ-

การ เส้นทางการตลาด รวมทั้งเลือกเทคโนโลยีของ วว. ให้ตรง

กัน ซึ่งหน้าที่นี้ทางส�านักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วว. 

จะช่วยด�าเนินการให้กับนักวิจัย และท�าหน้าที่เป็นผู้ประสาน

งานกับกลุ่มต่อไปด้วย 

 2. เตรียมการก่อนลงพื้นที่ หลังจากได้กลุ ่มท่ีคัด

เลือกแล้ว งานต่อไป คือ การติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเบื้อง

ต้น เพื่อเตรียมพร้อมก่อนลงพื้นที่ โดยเฉพาะเมื่อไม่มีหน่วยงาน

เครือข่ายในพื้นที่น�าไป  ท้ังการก�าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม

พร้อมการนัดหมายล่วงหน้ากับกลุ่ม/จัดเตรียมข้อมูลเพื่อการ

วิจัยพัฒนา, ต�าแหน่งที่ตั้งของกลุ่ม, เส้นทางที่ใช้ (ซึ่งปัจจุบัน

มีเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราท�างานสบายขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก เรา

สามารถปักหมุดต�าแหน่งที่ตั้งจากสมาร์ตโฟนที่เราใช้ ท�าให้การ

เดินทางกลับไปที่กลุ่มอีกครั้งเป็นเรื่องที่สะดวกมากขึ้น) การนัด

หมายผู้ช่วยวิจัยคนส�าคัญ (คนขับรถทั้งในพื้นที่และที่ วว.จัดหา) 

ข้อมูลบางส่วนที่ต้องทราบก่อนการลงพื้นที่จริง เพื่อให้สามารถ

เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ กล้องถ่ายรูป และตัวอย่างบรรจุภัณฑ์

หรือผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมตรงกับกลุ่มหรือผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

และที่ส�าคัญ คือ การเตรียมความพร้อมของทีมงานในด้าน

ต่างๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากเป็นพื้นที่เสี่ยง เช่น พ้ืนท่ีใน 

3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อความปลอดภัย วว. มักขอความร่วม

มือในการน�าเข้าพื้นที่จากหน่วยงานเครือข่ายหลายๆ หน่วย

งาน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งกรมส่งเสริมการเกษตร 

(จ.นราธิวาส) และศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาค

ใต้ (ศอ.บต.) ในพื้นที่เขตจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

 3. การลงพื้นที่ การลงพื้นที่ของนักวิจัย วว. มัก

ไม่มีเรื่องท่าทีหรือความไม่เต็มใจของผู้ประกอบการ ท้ังกลุ่ม

ผู ้ประกอบการชุมชน OTOP และ SME เพราะเป็นการไป

ให้มากกว่าไปเรียกร้องเอาอะไร ผู้ประกอบการเหล่านี้จึงมี

3.

4.

        กำรเก็บรักษำและกำรแสดงข้อมลูจำกกำรลงพืน้ท่ี

 3.1 จัดท�าตารางแสดงความก้าวหน้าของกิจกรรม

ในการลงพื้นที่  โดยแบ่งตามหมวดของกิจกรรม  ช่วงเวลา 

ผลลัพธ์ที่ได้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน และเรียกดูได้ง่าย

 3.2 ต้องรักษาข้อมูลไว้อย่างดีและปลอดภัยท่ีสุด 

เช่น ส�าเนาลงคอมพิวเตอร์หรือบันทึกเป็นภาพเพื่อจัดเก็บ ตาม

ระบบข้อมูลนั้นๆ หากเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบ

ฟอร์ม แบบบันทึกข้อมูล เทปเสียง ภาพถ่าย ต้องจัดเก็บโดย

แบ่งเป็นหมวดหมู่ และควรท�าส�าเนาไว้ด้วย หากเป็นงานใน

เชิงโบราณคดี ศิลปกรรม วรรณคดี ต้องจัดเก็บตามระบบของ

ศาสตร์นั้นๆ

 3.3 การเปิดเผยผลการส�ารวจข้อมูลเบื้องต้น หากได้

รับค�าขอ สามารถท�าได้ เพราะเป็นการส่งเสริมในด้านประโยชน์

ใช้สอยของงานวิจัย

         ประสบกำรณ์กำรลงพื้นที่

     ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 จนถึงปัจจุบัน ผู ้เขียน

ได้มีโอกาสท�างานวิจัยและงานพัฒนา รวมทั้งงานถ่ายทอด

เทคโนโลยีด้านการบรรจุภัณฑ์ในพ้ืนท่ีจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดภาคใต้ ดินแดนฝนชุก ที่ร่มรื่น

ตลอดทั้งปี โดยได้ลงพื้นที่ท�างานถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนา

บรรจุภัณฑ์ ให้กับผู้ประกอบการหลายโครงการ อาทิ โครงการ

พัฒนาผลิตภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้าน

การค้าและบริการ โครงการคูปองวิทย์ โครงการถ่ายทอด

เทคโนโลยี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้

รับการสนับสนุนงบประมาณของ วว. ผ่านกลไกการจัดสรรงบ

ประมาณในรูปแบบต่างๆ เพื่อน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ลงสู่พื้นที่ชุมชน โดยในเบื้องต้นผู้ประกอบการชุมชน และ SME 

จะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การ

เลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ แหล่งจัด

จ�าหน่ายวัสดุบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการร่วมกัน

ท�างานเพื่อพัฒนาและเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมส�าหรับ

ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ และหลังจากนั้น จึงน�าองค์ความ

รู้เหล่านี้ไปช่วยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และ

ตลาดที่จัดจ�าหน่ายต่อไป

 จากประสบการณ์ของผู้เขียนในการลงพื้นที่ สามารถ

ก�าหนดขั้นตอนในการท�างานได้ดังต่อไปนี้ 

 1. การก�าหนดผู้รู้ หรือคัดเลือกผู้ประกอบการชุมชน 
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ท่าทีที่เต็มใจและยินดีต้อนรับ เพราะการน�าวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีไปถ่ายทอดเพ่ือให้ความรู้ ท้ังสร้างความเข้าใจ หรือ

ช่วยพัฒนา เป็นไปเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาเพื่อยกระดับ

ผู้ประกอบการที่ตรงจุดมากที่สุด (หลังจากผ่านการวิเคราะห์

ข้อมูลในขั้นตอนการคัดเลือกมาแล้ว) ผู้เขียนอยากถ่ายทอด

ถึงกรณีหนึ่งที่ประทับใจมากๆ เมื่อคร้ังลงพื้นที่อ�าเภอรือเสาะ 

จังหวัดนราธิวาส (เมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้ว) คือ เส้นทางที่

เข้าไปเป็นสวนยาง มืดครึ้ม ดูน่าหวาดหวั่น แต่เม่ือเข้าถึงพื้นที่ 

กลับได้รับการต้อนรับด้วยท่าทีดีใจ พร้อมน�้าเต้าหู้ที่ทางกลุ่มแม่

บ้านทั้งกลุ่มช่วยกันท�าอย่างสุดฝีมือมาเลี้ยงต้อนรับ ความจริงที่

เราทราบตอนหลัง คือ เพราะไม่เคยมีใครเข้าไปช่วยที่กลุ่มเลย 

วว. เป็นทีมแรกที่กล้าเข้าไปถึง ส�าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล

นักวิจัยมีการใช้วิธีการตามความเหมาะสมของแต่ละคน เพื่อเก็บ

รวบรวมข้อมูลให้ได้มากท่ีสุด ส�าหรับผู้เขียนใช้ท้ังวิธีการสังเกต

และการสัมภาษณ์อย่างเจาะลึก ซึ่งในการเก็บข้อมูลครั้งแรก 

อาจจะต้องมีการสาธิตท�าผลิตภัณฑ์ให้ดู เพื่อให้ทราบสาเหตุ

ของปัญหา  เพื่อช่วยในการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ การ

เก็บตัวอย่างเพื่อไปทดสอบ/ทดลองในห้องปฏิบัติการฯลฯ เหล่า

นี้ คือสิ่งที่ต้องแจ้งให้กลุ่มทราบก่อนลงพื้นที่เสมอ หลังจากน้ัน 

การลงพ้ืนที่จะเกิดตามมาอีกหลายครั้ง ตั้งแต่ 2 ครั้ง ไปจนถึง 

5-6 ครั้ง ขึ้นกับขอบเขตและระยะเวลาการท�างานของแต่ละ

โครงการ เพื่อน�าเสนอแบบร่างการออกแบบและพัฒนา การน�า

เสนอแบบสุดท้ายพร้อมส่งมอบต้นแบบบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการ

อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการท้ังกลุ่ม เป็น

อันสิ้นสุดกระบวนการท�างานท่ีมาพร้อมกับความคุ้นเคยมากขึ้น 

และการขอค�าปรึกษาในเรื่องบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ก็อาจมีตามมา 

ทั้งของกลุ่มเองและแนะน�ากลุ่มหรือ SME อื่นๆ มาให้ ท�าให้ วว. 

เกิดการสร้างงานจากลูกค้าใหม่ๆ ที่แนะน�ากันมา (ที่ได้ท้ังราย

ได้และงานบริการแบบไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายตามมา แล้วแต่กรณี)  

 4. ผลของการลงพื้นที่ จะเกิดกระบวนการท�างาน

ตามกิจกรรมที่วางไว้จนจบโครงการ ซึ่งเป็นท่ีน่ายินดีว่า หลัง

จากผู้ประกอบการทุกกลุ่ม/ราย ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จาก วว. ไปแล้ว มักท�าให้

เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด สามารถสร้างมูลค่า

เพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ และมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้น สร้างช่อง

ทางการจัดจ�าหน่ายและลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสร้าง

ความมั่นใจให้กับลูกค้า ซึ่งผลที่ตามมาที่สามารถวัดได้อย่างเป็น

รูปธรรม คือเกิดการสร้างรายได้นั่นเอง  

 กล่าวโดยสรุปแล้ว แนวทางการท�าวิจัยแบบ Area-

based หรือการเข้าถึงพื้นที่ ชุมชนนั้น ทักษะและประสบการณ์

ของผู้วิจัยนับเป็นเรื่องส�าคัญ นอกจากนักวิจัยจะต้องมีองค์-

ความรู้ที่ดีในการน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปช่วยเหลือ

ผู้ประกอบการท้องถิ่นแล้ว ยังต้องมีทักษะเชิงสังคม ไม่ว่าจะเป็น

ในเรื่องของความสามารถในการส่ือสาร ความช่างสังเกต ความ

รอบรู้ทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ในท้ายสุด เมื่อด�าเนินงาน

จนโครงการแล้วเสร็จ นอกจากนักวิจัยจะสามารถน�าองค์ความ-

รู ้ทางวิทยาศาสตร์ไปสร้างผลงานที่มีประโยชน์ในการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศแล้ว นักวิจัยเองยังได้รับความอิ่มเอมใจ 

และความปลาบปล้ืมยินดีที่สามารถช่วยผู้ประกอบการท้องถิ่น 

หรือชาวบ้านได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ให้ก้าวไกลสูต่ลาดระดบัประเทศหรอืระดบัโลกอย่างภาคภมูใิจ 
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