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บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะสืบทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการทาหัตถกรรมสาขาจัก
สาน โดยใช๎ระเบี ยบวิธีวิจัยเชิง คุ ณภาพ รํวมกับ การวิจัยเชิงปฏิบัติก ารมีสํวนรํวม (Participatory
Action Research) โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ (1) ศึกษาบริบทและศักยภาพภูมิปัญญา
ท๎ อ งถิ่น ด๎ า นงานหั ตถกรรมจัก สานในจั ง หวั ด เชี ย งใหมํ (2) วิเ คราะห์ค วามสอดคล๎อ งปรั ช ญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ ภู มิ ปั ญ ญาท๎ อ งถิ่ น ด๎ า นงานหั ต ถกรรมจั ก สานในจั ง หวั ด เชี ย งใหมํ แ ละ
(3) เพื่อสืบทอดองค์ความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านงานหัตถกรรมสาขาจัก สานของจังหวัดเชียงใหมํ
เป็ น การเผยแพรํ ประชาสัม พั นธ์ใ นระดับ ท๎ องถิ่น ระดั บชุม ชน ระดั บประเทศสูํส ากล โดยได๎
ทาการศึกษาจากกลุํมตัวอยํางทั้งหมด 4 อาเภอ คือ อาเภอหางดง อาเภอสันทราย อาเภอสันกาแพง
และอาเภอเมือง
จากการศึกษากลุํมตัวอยํางทั้ง 10 กลุํม พบวํา กลุํมผู๎ประกอบการอาศัยอยูํในอาเภอสัน
ทรายมากที่สุด รองลงมา คือ อาเภอเมือง อาเภอสันกาแพง อาเภอหางดง และอาเภอไชยปราการ
ตามลาดับ วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์สํวนใหญํมาจากในท๎องถิ่นของจังหวัดเชียงใหมํ ได๎แกํ หวาย
ไม๎ ไ ผํ ใบตอง ใบลาน สี กาว ลวด ตะปู สํว นวัต ถุดิ บที่ มาจากแหลํ งผลิ ตภายนอก เชํ น ต๎น กก
(จังหวัดเชียงราย) กระจูด (จังหวัดนครราชสีมา) หวาย (ประเทศพมํา) สถานที่ผลิตของกลุํมตัวอยําง
สํวนใหญํจ ะผลิตที่ บ๎ า น และสถานที่ของกลุํม เชํน วัด บ๎ านก านัน เป็นต๎น เนื่องจากมีลัก ษณะ
การบริ ห ารงานเป็ น แบบครอบครั ว และการรวมกลุํ ม การจ๎ า งแรงงานจะเป็ น แรงงานภายใน

ครอบครัว และสมาชิกภายในชุมชน รูปแบบของผลิตภัณฑ์สํวนใหญํจะเป็นรูปแบบที่ออกแบบเอง
อาศัยรูปแบบดั้ง เดิม หรือผู๎วําจ๎างออกแบบให๎ และได๎รับคาแนะนาจากผู๎วําจ๎าง สาหรับชํองทาง
ในการจัดจาหนํายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ได๎แกํ ร๎านค๎าของผู๎ประกอบการ ตัวแทนจาหนําย
การกาหนดราคานั้น ผู๎ประกอบการเป็นผู๎กาหนดเองทั้งหมด โดยพิจารณาจากต๎นทุนราคาสินค๎า
ความยากงํายในการผลิต กาลังซื้อ ดุลยภาพผู๎ซื้อผู๎ขาย ความต๎องการทางด๎านการตลาด ในสํวนของ
การลงทุนมีการใช๎เงินออมสํวนตัวมากที่สุด รองลงมาเป็นการใช๎เงินของกลุํม
การวิเคราะห์ ตามหลักเกณฑ์ SWOT Analysis พบวํา ผู๎ประกอบการมีจุดเดํนในการ
ดาเนินธุรกิจคือ ได๎รับการถํายทอดความรู๎มาจากรุํนปู่ยําตายายหรือ บรรพบุรุษ มีชํองทางในการจัด
จาหนํายที่แนํนอนคือ ผํานทางร๎านค๎าของผู๎ประกอบการ และตัวแทนจาหนําย สาหรับปัญหาที่พบ
คือ ผู๎ประกอบการบางรายยังขาดความรู๎ความเข๎าใจทางด๎านการสร๎างตราสินค๎าและการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ ไมํมีการสํงเสริมการขาย และมีการประชาสัมพันธ์ทางด๎านผลิตภัณฑ์คํอนข๎างน๎อย
มีสถานที่ในการผลิตหํางจากตัวเมือง สาหรับโอกาสในการทาธุรกิจนั้น ภาครัฐมีการสํงเสริมธุรกิจ
ขนาดกลางและธุรกิจขนาดยํอมมากขึ้น และอุปสรรคที่ผู๎ประกอบการกาลังเผชิญอยูํในปัจจุบัน
ได๎แกํ ปัญหาทางด๎านเศรษฐกิจ จุดอิ่มตัวของผู๎บริโภค และการมีคูํแขํงขันในตลาดเดียวกันมากราย
การวิเคราะห์ความสอดคล๎องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสืบทอดภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นด๎า นหัตถกรรมจัก สานนั้น กลุํมตัวอยํางทั้งหมดมีการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงมา
ประยุ กต์ใ ช๎ กับ การดาเนิ นธุรกิจ ได๎อยํ างสมเหตุส มผล โดยนาหลัก การมาผสมผสานกั บความรู๎
ด๎านการจัดการ การตลาด การเงิน การบัญชี การผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการออกแบบ
ตราสินค๎า ฯลฯ ไปใช๎ในการสร๎างศักยภาพด๎านการดาเนินธุรกิจของตนให๎มีความสมดุล และยั่งยืน
ด๎านการสืบทอดองค์ความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านงานหัตถกรรมสาขาจักสานของจังหวัด
เชียงใหมํ คณะผู๎วิจัยได๎จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรํความรู๎ด๎านภูมิปัญญาท๎องถิ่น โดยเชิญสลําหรือ
พํ อ ครู แ มํ ค รู ภู มิ ปั ญ ญาท๎ อ งถิ่ น มาสาธิ ต และให๎ ค วามรู๎ เ กี่ ย วกั บ งานหั ต ถกรรมสาขาจั ก สาน
เป็ น การสื บ ทอดองค์ ค วามรู๎ ท างด๎ า นงานหั ต ถกรรมภายในท๎ อ งถิ่ น ไมํ ใ ห๎ สู ญ หายและ คงอยูํ
นอกจากนี้ได๎มีการสํงเสริมการขายเพื่อชํวยเพิ่มรายได๎จากการจาหนํายผลิตภัณฑ์ และได๎สํงเสริมให๎
ผู๎ประกอบการเข๎ารํวมกิจกรรมทางด๎านการอบรมสัมมนา การบรรยายให๎ความรู๎ ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่ทางคณะผู๎วิจัยหรือภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น โดยผู๎ประกอบการสามารถนาองค์ความรู๎มาปรับใช๎

ให๎เหมาะสมกับธุรกิจของตนได๎เป็นอยํางดี อีกทั้ง ผู๎วิจัยได๎จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ภายในจังหวัด
เชี ย งใหมํ เพื่ อ เป็ น ฐานข๎ อ มู ล ด๎ า นงานหั ต ถกรรมจั ก สานของจั ง หวั ด เชี ย งใหมํ สํ ว นสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ที่จัดทาขึ้น ได๎แกํ ป้ายไวนิล สื่อโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพรํงานจักสาน

Abstract
The purpose of this study aims to inherit local wisdom of Wicker Ware by utilizing
Qualitative Research Method together with Participatory Action Research Method, in which the
research’s purposes aim to (1) study the context and potential of local wisdom of Wicker Ware
in Chiang Mai province, (2) analyze the consistency of Self-Sufficiency Economy and local
wisdom of Wicker Ware in Chiang Mai province, and (3) inherit the local wisdom knowledge of
Wicker Ware in Chiang Mai province in order to publicize and broadcast in local level,
communal level, and international level by performing research from sample groups in 4 districts
as follows; Hang Dong District, San Sai district, San Kamphaeng district, and Mueang Chiang
Mai district.
According to 10 sample groups, it is found that the entrepreneurs mostly reside in San Sai
district, then Mueang Chiang Mai district, San Kamphaeng district, Hang Dong district, and Chai
Prakan district respectively. Most of raw materials and equipment are from locality of
Chiang Mai province; e.g. palm rattan, bamboo, banana leaf, palm leaf, painting, glue, wire, and
nail; raw material from external manufacturing sources; e.g. Papyrus (Chiang Rai province),
Sedge (Nakhon Ratchasima), and Rattan (Myanmar). Sample groups’ production place mostly
manufactures in their home and the groups’ places; such as temple, sub-district headman’s house,
etc. because of family-type and association administration process. Employment is a labor within
a family and community members. The format of product is mostly designed by the group by
using conventional format, or designed by employers and advised by employers. Regarding to
the product’s distribution channel and public relation, it is distributed by the entrepreneurs’ stores
and shops. On price fixing, entrepreneurs are persons who fix the price by considering from the
principal of the product price, manufacturing difficulty, purchasing power, balance of buyers and
sellers, and marketing demand. On investment, the entrepreneurs mostly use their saving and the
group’s saving respectively.

According to SWOT Analysis, it is found that entrepreneurs have feature in operating
their business that they have been inherited knowledge from their previous generations or their
ancestors and have obvious distribution channel that through the entrepreneurs’ stores and official
dealers. For the problems found during the process, some entrepreneurs still lack of knowledge
and understanding in creating their product symbol, design, and packaging. There’s no sales
promotion and few product public relation. The manufacturing location is located far from the
city. For the opportunity of performing the business, the governmental sector has supported SME
(Small and Medium Enterprises) more. However, the trouble where entrepreneurs are facing
currently are; economic problem, consumer’s saturation point and numerous competitors.
According to the analysis of the consistency in Self-Sufficiency Economy Philosophy
and local wisdom inheritance on weaving handicraft, all sample groups have applied SelfSufficiency Economy Philosophy to their business operation rationally by applying principles to
combine with knowledge of management, marketing, finance, accounting, manufacturing, product
design, and product logo design, etc. in order to create potential for their business with balance
and sustainability.
However, regarding to the inheritance of local wisdom on Wicker Ware of Chiang Mai
province, the researcher group organizes an exhibition in order to broadcast local wisdom
knowledge by inviting local craftsmen or teachers who teach local wisdom to demonstrate and
provide knowledge of Wicker Ware which is to inherit the knowledge of handicraft within the
locality to prevent from vanishing and to make it exists. Moreover, there is a sales promotion in
order to increase the income from product distribution, and it promotes entrepreneurs to join the
activities of seminars and lectures which are activities organized by researcher group or
governmental and private sectors. Entrepreneurs are able to apply those acquired knowledge for
their business. Also, the researcher has published the public relation media within Chiang Mai
province as Wicker Ware database in Chiang Mai province. These public relation media are vinyl
posters, television media, electronic media, printed matters, etc. to publicize and broadcast
weaving handicraft.

บทนา
“เครื่องจักสาน”นับวําเป็นงานหัตถกรรมท๎องถิ่นที่อยูํคูํกับวิถีชีวิตของคนในท๎องถิ่นไทย
มาตั้งแตํโบราณ เนื่องจากชีวิตความเป็นอยูํในแบบสังคมเกษตรกรรมมีวิถีชีวิตที่พึ่งพาธรรมชาติ
จาเป็นต๎องใช๎อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการดารงชีพ เชํน อุปกรณ์หํอหุ๎มอาหาร น้า หรืออุปกรณ์
ในการจั บ สั ต ว์ น้ าเพื่ อ น ามาเป็ น อาหารในการด ารงชี พ ฯลฯ ซึ่ ง เกิ ด จากการน าเอาไม๎ ไ ผํ
มาสาน จั ก หรื อ ขั ด ให๎ เ กิ ด เป็ น ภาชนะในการหํ อ หุ๎ ม เพื่ อ ใช๎ ใ นสถานการณ์ ตํ า ง ๆ กั น ออกไป
เชํ น เดี ย วกั บ ที่ ไชยวั ฒ น์ รุํ ง เรื อ งศรี ( 2538 :1)กลํ า วไว๎ คื อ การจั ก สานเป็ น งานหั ต ถกรรม
ของชาวชนบทตั้งแตํในอดีตเป็นวิถีชีวิตอยํางหนึ่ง เนื่องจากเป็นการผลิตสิ่งของเครื่องใช๎ที่จาเป็น
ในการดาเนินชีวิตประจาวัน และสามารถหาวัสดุ คือ ไม๎ไผํได๎งําย คนสํวนใหญํทั้งชายและหญิง
ตํา งก็ มี ทั ก ษะ ในการจั ก สานกั น เกื อ บทั้ งสิ้ น บางคนก็ ส านสิ่ งของเครื่ องใช๎ ที่ล ะเอี ย ดสวยงาม
หมายชนิด บางคนก็สานได๎พอใช๎สอยในครัวเรือนของตนเองได๎แตกตํางกันออกไป อยํางไรก็ตาม
การจักสาน สํวนใหญํก็ยังเป็นกิจกรรมการผลิตขึ้นเพื่อใช๎สอยในครอบครัว มิได๎ผลิตมาเพื่อการค๎า
จนกระทั่ ง สมั ย ปั จจุบั น ปรากฏวําผู๎ที่มีทัก ษะในด๎านการจัก สานในบางหมูํบ๎านสามารถยึ ดเอา
เป็นอาชีพ และสร๎างรายได๎ ให๎เกิดขึ้นมา
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น รวมถึงงานศิลปะหัตกรรมที่เกี่ยวข๎องประเพณี วัฒนธรรมของท๎องที่นั้น
จะเป็นสิ่ง ที่สร๎างความแตกตํา งของผลิตภัณฑ์ งานจักสานได๎เป็นอยํางดี เครื่องจักสานนับได๎วํา
เป็ น สิ่ ง ที่ ส ะท๎ อ นแนวคิ ด วิ ถี ชี วิ ต ของคนในท๎ อ งถิ่ น ได๎ เ ป็ น อยํ า งดี และในขณะเดี ย วกั น
ก็ ส ร๎ า งเอกลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมของแตํ ล ะท๎ อ งที่ ขึ้ น มา โดยเฉพาะอยํ า งยิ่ ง เครื่ อ งจั ก สาน
ของจังหวัดเชีย งใหมํ ในพื้นที่ อาเภอเมือง อาเภอสันก าแพง อาเภอหางดง และอาเภอสันทราย
เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าและที่สาคัญคือ ป่าไผํ ซึ่งเป็นวัต ถุดิบสาคัญในการผลิต
เครื่องจักสาน ผสมผสานกับเอกลักษณ์ของพื้นเมืองล๎านนา ทาให๎งานจักสานของจังหวัดเชียงใหมํมี
ความโดดเดํ น และสวยงามยิ่ ง เครื่ อ งจั ก สานนอกจากจะใช๎ เ ป็ น เครื่ อ งอ านวยความสะดวก
ในการด ารงชี พ แล๎ ว ปั จ จุ บั นยั ง ถูก น ามาประยุ ก ต์ ใ ช๎ เ หมาะสมกั บ ยุ ค สมั ย เชํ น ท าเครื่ อ งเรื อ น
เฟอร์นิเจอร์ ของตกแตํงบ๎านจากเครื่องจักสาน รวมถึงดัดแปลงการสาน การจัก ไปสูํผลิตภัณฑ์
ตําง ๆ อีกมากมาย โดยปรับเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อใช๎ในครัวเรือนกลายมาเป็นผลิตเพื่อจาหนําย
โดยในปัจจุบันได๎มีผู๎ประกอบการ กลุํมธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ เป็นผู๎ผลิตและสร๎างสรรค์
งานเครื่ อ งจั ก สาน และแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งจั ก สานออกมาอยํ า งตํ อ เนื่ อ งเพื่ อ จ าหนํ า ย
ทั้งในประเทศ และสามารถสํงออกไปยังตํางประเทศได๎อีกด๎วย
ด๎วยเหตุนี้เอง ผู๎วิจัย จึงได๎ริเริ่มการวิจัย เรื่อง “การประยุกต์พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่ อ สื บ ทอดภู มิ ปั ญ ญาท๎ อ งถิ่ น ด๎ า นงานหั ต ถกรรมสาขาเครื่ อ งจั ก สานของจั ง หวั ด เชี ย งใหมํ ”

โดยทาการศึกษากลุํมตัวอยํางผู๎ประกอบการในพื้นที่อาเภอเมือง อาเภอสันกาแพง อาเภอหางดง
และอ าเภอสั น ทราย จั ง หวั ด เชี ย งใหมํ เพื่ อ เป็ น การสื บ ทอดภู มิ ปั ญ ญาท๎ อ งถิ่ น งานหั ต ถกรรม
เครื่องจักสานให๎คงอยูํคูํกั บรุํนลูกรุํนหลานตํอไป ในกระบวนการวิจัยครั้งนี้จะมีการสอดแทรก
กระบวนการพัฒนาธุรกิจอยํางยั่งยืนโดยการน๎อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎
ในก ารด าเนิ นธุ ร กิ จ ข องอุ ตสา หกร รมข นาด ยํ อม มี ห ลั ก ก ารที่ ส าคั ญส า มปร ะ กา ร
คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ๎มกัน โดยนาหลักการนี้มาผสมผสานกับความรู๎
ด๎านการจัดการ การตลาด การเงิน การบัญชี การผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการออกแบบ
ตราสินค๎า โดยการบริการความรู๎ จากคณะผู๎วิจัย ผู๎เชี่ยวชาญและวิทยากร เพื่อให๎ความรู๎แกํกลุํม
ผู๎ ป ระกอบการได๎ น าเอาแนวคิ ด นี้ ไ ปใช๎ ใ นการสร๎ า งศั ก ยภาพด๎ า นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของตน
ให๎มีความสมดุล และยั่งยืนตํอไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้มีประเด็นสาคัญที่เป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังตํอไปนี้
1. เพื่อทาการศึกษาบริบทและศักยภาพภูมิปัญญาท๎องถิ่นงานหัตถกรรมสาขางานจักสาน
ในจังหวัดเชียงใหมํ
2. วิ เ คราะห์ ค วามสอดคล๎ อ งปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ ภู มิ ปั ญ ญาท๎ อ งถิ่ น งาน
หัตถกรรมสาขางานจักสานในจังหวัดเชียงใหมํ
3. เพื่ อ สื บ ทอดองค์ ค วามรู๎ ภู มิ ปั ญ ญาท๎ อ งถิ่ น ด๎ า นงานหั ต ถกรรมสาขางานจั ก สาน
ในจั ง หวั ด เชี ย งใหมํ เพื่ อ เป็ น การเผยแพรํ ประชาสั ม พั น ธ์ ในระดั บ ท๎ อ งถิ่ น ระดั บ ชุ ม ชน
ระดับประเทศสูํสากล

ระเบียบวิธีวิจัย
การดาเนินงานวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยใช๎ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ รํวมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสํวนรํวมเพื่ อมาปรับใช๎ และได๎ น๎อมนาพระราชดาริเศรษฐกิ จพอเพี ยงเพื่อ มาประยุก ต์ใ ช๎
ส าหรั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดยํ อ มของกลุํ ม ธุ ร กิ จ ชุ ม ชน วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
กลุํมผู๎ประกอบการสาขาเครื่องจักสานในอาเภอเมือง อาเภอสันกาแพง อาเภอหางดง อาเภอสัน
ทราย เพื่อให๎สามารถพัฒนาศักยภาพด๎านการจัดการธุรกิจของกลุํมได๎อยํางอยํางสมดุลและยั่งยืน

เครื่องมือในการวิจัย
ข๎อมูลและเครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ได๎แกํ
4.1 ข๎อมูลปฐมภูมิ เป็นการสืบค๎นข๎อมูลกลุํมงานหัตถกรรมงานจักสานด๎วยการจดบันทึก
การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เจาะลึก การถํายภาพ การถํายวีดิทัศน์ โดยอาศัยวิธีวิจัยแบบมีสํวน
รํวม (Participatory research) เพื่อจัดเก็บข๎อมูล
4.2 ข๎อมูลทุติยภูมิ เป็นข๎อมูลที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท๎องถิ่น ด๎านงานหัตถกรรม
จัก สานของจัง หวัดเชี ย งใหมํ เพื่ อ ทาการศึก ษาทางด๎านรูปแบบ ขั้นตอนของการทางาน ข๎อมู ล
เกี่ ย วกั บ วั ส ดุ และอุป กรณ์ ตลอดจนเครื่ องมื อและวิธี ก ารถํา ยทอดภูมิปั ญญา ซึ่ง เป็น ชุด ความรู๎
ที่สามารถนาไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์จากการบูรณาการในด๎านการเรียนการสอน และนาไปพัฒนา
ให๎เกิดรูปแบบงานหัตถกรรมที่หลากหลาย มีความแปลกใหมํ โดยข๎อมูลความรู๎เหลํานี้ได๎มาจาก
การศึกษาวิจัยแบบมีสํวนรํวมกับสํวนราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ
(1) สถาบั น การวิ จั ย และการพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ เชี ย งใหมํ ที่ อ ยูํ
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช๎างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหมํ 50300
โทรศัพท์ และโทรสาร: 053-88-5950
(2) ส านัก งานสํง เสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แหํงชาติ (องค์ก ารมหาชน) SIPA
สาขาเชียงใหมํ 158 ถ.ทุํงโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ. เชียงใหมํ 50000 โทรศัพท์: 053-247282
โทรสาร: 053-247272
(3) ศูนย์สํงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหมํ ที่อยูํ 158 ถนนทุํงโฮเต็ล
ตาบลวัดเกต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ 50000 โทรศัพท์ : 053-254361-2 โทรสาร: 053-248315
E-Mail: ipc1@dip.go.th
(4) สานักงานเทศบาลตาบลสันทรายหลวง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ 50210
โทรศัพท์: 053-397248 โทรสาร ตํอ 207 E-Mail: info@sansailuang.org
(5) ฝ่ายพัฒนาชุมชน ของอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ
(6) เทศบาลตาบลสันกาแพง ที่อยูํตาบลสันกาแพง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหมํ
50130โทรศัพท์:053-331904E-Mail:5501310@thailocaladmin.go.thหรือskp@sankamphaeng.com
(7) เทศบาลตาบลหางดง ที่อยูํสานักงานเทศบาลตาบลหางดง 999 หมูํที่ 3 ตาบล
หางดง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมํ 50230 โทรศัพท์: 053-441543, 053-442105 โทรสาร ตํอ 214
E-mail : ed_hangdongtbs@yahoo.com

(8) กรมสํงเสริมการสํงออก ศูนย์พาณิชยกรรมภาคเหนือ ที่อยูํ สานักงานการสํงออก
ภาคเหนือ (เชียงใหมํ) 29/19 ถ.สิงหราช ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหมํ 50200 โทรศัพท์: 053-216350
-1, 053-221376 โทรสาร 053-215307 E-mail: chutaratn@depthai.go.th
(9) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหมํ ที่อยูํ ชั้น 1 อาคารศูนย์สํงเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่1 158 ถ.ทุํงโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหมํ 50000 โทรศัพท์ 053-304346-7 โทรสาร
053-246353 มือถือ 089-6353258, 089-6353259 Email: ftichiangmai@gmail.com
4.3 ชนิดของเครื่องมือในการวิจัย
(1) แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต (Interview schedule)
ได๎แกํ แบบสอบถาม จานวน 25 ชุด จะเป็นเครื่องมือที่ใช๎ใ นการเก็ บรวบรวม
ข๎ อ มู ล ซึ่ ง ในการเก็ บ ข๎ อ มู ล นั้ น จะมี ลัก ษณะค าถามที่ ก าหนดค าตอบไว๎ลํ ว งหน๎ า ให๎ เ ลื อกตอบ
(Closed ended question) และเติมคา (Open ended question) โดยผู๎วิจัยจะทาการสัมภาษณ์ สังเกต
และ จดบันทึกข๎อมูลตําง ๆ ซึ่งจะแบํงเนื้อหาออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
(1.1) ข๎ อมู ล ลัก ษณะพื้ นฐานเกี่ ย วกั บประวัติความเป็ นมาของผู๎ประกอบการ
ด๎านสังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ๎านงานเครื่องจักสาน
(1.2) ข๎อมูลด๎านรูปแบบผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการทางาน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
และวิธีการถํายทอดภูมิปัญญาหัตถกรรมงานเครื่องจักสานของท๎องถิ่นในจังหวัดเชียงใหมํ
(1.3) ข๎ อมู ล ด๎า นความต๎องการ ปั ญหาและอุปสรรคของกลุํ ม ผู๎ ประกอบการ
ที่เป็นกลุํมตัวอยํางในงานวิจัย โดยแบบสอบถามได๎แบํงข๎อมูลเป็น 8 สํวน ซึ่งมีลักษณะดังนี้
สํวนที่ 1 รายละเอียดของผู๎ให๎สัมภาษณ์
สํวนที่ 2 ข๎อมูลของผลิตภัณฑ์
สํวนที่ 3 ข๎อมูลการทาผลิตภัณฑ์
สํวนที่ 4 กลุํมผลิตภัณฑ์
สํวนที่ 5 ข๎อมูลโครงการ
สํวนที่ 6 สํวนของการผลิต
สํวนที่ 7 สํวนของการตลาด
สํวนที่ 8 เกณฑ์วิเคราะห์ศักยภาพด๎านการผลิตของธุรกิจชุมชน
(1.4) วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลเพื่อความสมบรูณ์แบบอื่น ๆ ได๎แกํ การประชุม
วางแผนงานวิจัยรํวมกันระหวํางผู๎ที่เกี่ยวข๎องภายในชุมชน การจัดเวทีชาวบ๎าน การประชุมกลุํมยํอย
การประชุมปฏิบัติการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติ และการประชาสัมพันธ์องค์ความรู๎ที่ได๎จากงานวิจัย

ในรู ป แบบตํ า ง ๆ เพื่ อ เผยแพรํอ งค์ ค วามรู๎ แ กํ ก ลุํ ม เป้ า หมายทุก กลุํ ม และผู๎ ที่ ส นใจ โดยในการ
จัดกิจกรรมเหลํานี้ขึ้นมา ก็เพื่อเป็นการวิเคราะห์ ติดตามผล ประเมินผล และสรุปผลการวิจัย

วิธีการศึกษา
การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ด๎านงานหัตถกรรมสาขางานจักสานของจังหวัดเชียงใหมํ” มีวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
4.1 ประชากรศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ กลุํมตัวอยํางผู๎ประกอบการหัตถกรรมสาขางานจักสาน ในอาเภอเมือง
อาเภอหางดง อาเภอสันกาแพง และอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ด๎วยวิธีการสุํมแบบหลายขั้นตอน (Multi – stage random
sampling) โดยมีขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดกลุํม ตัวอยํ างโดยใช๎วิธีสุํมแบบแบํงชั้น (Stratified sampling)
จากกลุํมผู๎ประกอบการที่คาดวําจะมีผู๎เข๎ารํวมโครงการประมาณ 20 กลุํม ซึ่งคัดเลือกจาก
1) รายชื่อกลุํมผู๎ประกอบการที่ได๎รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
ในงานผลิตภัณฑ์งานจักสาน ในอาเภอเมือง อาเภอหางดง อาเภอสันกาแพง และอาเภอสันทราย
2) กลุํมตัวอยํางจากเครือขํายผู๎ประกอบการ ในอาเภอเมือง อาเภอหางดง
อาเภอสันกาแพง และอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ
3) ผู๎ประกอบการที่ได๎รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ในอาเภอเมือง อาเภอหางดง อาเภอสันกาแพง และอาเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหมํ
ขั้นตอนที่ 2 เลือกกลุํมตัวอยํางโดยวิธีสุํมแบบเจาะจง ตามวัตถุประสงค์ (Purposive
sampling) โดยแยกกลุํมงานหัตถกรรมงานจักสานที่ต๎องการเข๎ารํวมโครงการ แยกตามประเภท
การจัดตั้ง ได๎แกํ กลุํมวิสาหกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน ผู๎ประกอบการ กลุํมแมํบ๎าน ร๎านค๎า ฯลฯ
4.2 ข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อ มู ลปฐมภูมิ เป็นการสืบค๎นข๎อมูล กลุํมหัตถกรรมงานจัก สานด๎วยการจดบันทึก
การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เจาะลึก ถํายภาพ และถํายวีดิทัศน์ โดยอาศั ยการวิจัยแบบมีสํวนรํวม
ของชุมชน (Participatory research) เพื่อจัดเก็บข๎อมูล
ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข๎อมูลที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท๎องถิ่น ด๎านงานหัตถกรรม
สาขางานจั ก สานของจั ง หวั ด เชี ย งใหมํ เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบ ขั้ น ตอนการท างาน ข๎ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
วัส ดุอุ ป กรณ์ เครื่องมื อ และวิธี ก ารถํายทอดภู มิปัญญาสาขางานจัก สาน เป็นชุ ดข๎อ มูล จากการ
รวบรวมและการศึกษาขององค์กรตําง ๆ ภาครัฐบาล ชุมชน และเอกชน โดยการนาความรู๎ที่ได๎ไป

ใช๎ ใ ห๎ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการเรี ย นการสอน นอกนั้ น สามารถน าไปพั ฒ นาให๎ เ กิ ด รู ป แบบ งาน
หัตถกรรมแนวใหมํ เผยแพรํประชาสัมพันธ์ในสื่อตําง ๆ ทาให๎ได๎องค์ความรู๎ใหมํจากวิจัยแบบมี
สํวนรํวมต๎องอาศั ย ความรํวมมื อจากสํวนราชการ องค์ก รที่เกี่ ย วข๎องที่ถือเป็นผู๎รํวมการวิจัย ใน
ท๎องถิ่นด๎วย ได๎แกํ
1) กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน เป็ น ผู๎ ที่ มี ห น๎ า ที่ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ ความเข๎ ม แข็ ง ของชุ ม ชน
สํงเสริมศักยภาพของประชาชน ผู๎นาชุมชน องค์กร เครือขํายชุมชน เพื่อพัฒนาและแก๎ไขปัญหา
ด๎านตําง ๆ ของประชาชน โดยเฉพาะด๎านการประกอบอาชีพ
2) ศูนย์สํงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชีย งใหมํ กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นองค์กรหลักในการนาภูมิปัญญา นวัตกรรม องค์ความรู๎ เพื่อการพัฒนา
ธุรกิจอุตสาหกรรมไทยให๎มั่นคง และพึ่งพาตนเองได๎อยํางยั่งยืน
3) ศูนย์ประสานงาน OTOP ศาลากลางจังหวัดเชียงใหมํ นับวําเป็นศูนย์ประสานงาน
ด๎านตําง ๆ ในโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท๎องถิ่น (OTOP) จังหวัดเชียงใหมํ
4) สถานที่ราชการ เอกชนที่เป็นแหลํงรวบรวมข๎อมูล ตัวอยํางเชํน พิพิธภัณฑ์ชาวเขา
หอศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหมํ ฯลฯ
4.3 ชนิดของเครื่องมือในการวิจัย
แบบสั มภาษณ์ และแบบสังเกต (Interview schedule) ได๎แกํ เครื่องมือเพื่ อเก็ บ
รวบรวมข๎อมูลเป็นลักษณะคาถาม กาหนดคาตอบไว๎ลํวงหน๎าให๎เลือกตอบ (Closed ended question)
และคาตอบแบบเติมคา (Open ended question) ผู๎วิจัยจะสัมภาษณ์ สังเกต และจดบันทึกข๎อมูลตําง ๆ
แบํงเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์เป็น 3 ตอน ดังนี้
1) ข๎อมูลลักษณะพื้นฐานและประวัติความเป็นมาของผู๎ประกอบการ
ข๎อมูลในด๎านสังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ๎านด๎านงานจักสาน
2) ข๎อมูล รูปแบบของผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการทางาน วัส ดุอุปกรณ์
เครื่องมือ และวิธีการถํายทอดภูมิปัญญางานหัตถกรรมสาขางานจักสานในท๎องถิ่น
3) ข๎ อ มู ล ด๎ า นความต๎ อ งการ ปั ญ หาอุ ป สรรคของกลุํ ม ตั ว อยํ า งที่
จาเป็นจะต๎องได๎รับการแก๎ไขอยํางเรํงดํวน
4) วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข๎ อ มู ล เพื่ อ ความสมบรู ณ์ แ บบอื่ น ได๎ แ กํ
การประชุมวางแผนงานวิจัยรํวมกันระหวํางผู๎ที่เกี่ยวข๎องในท๎องถิ่นเพื่อดาเนินแผนกิจกรรม การจัด
เวทีชาวบ๎านเพื่อระดมความคิดเห็น และหาข๎อสรุปเพิ่มเติมในความสมบรูณ์ของเนื้อหา ด๎านประวัติ
ความเป็นมา ด๎านภูมิปัญญาท๎องถิ่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล๎อม จัดประชุมกลุํมยํอย
เพื่อติดตามผล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให๎ความรู๎แกํกลุํมเป้าหมายทุกกลุํม และการเผยแพรํองค์

ความรู๎แกํประชาชนผู๎สนใจ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์ ประเมินผล และสรุป
ผลการวิจัย

แผนดาเนินการวิจัย
รายชื่อกลุ่มผู้ประกอบการหัตถกรรมงานเครื่องจักสานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย
ในพื้นที่อาเภอเมือง อาเภอสันกาแพง อาเภอหางดง และอาเภอสันทราย
ชื่อกลุ่ม
1.คุณป้อม บุญธรรม
2.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
(คุณบุญเลิศ ด่วงคา)
3.กลุ่มเครื่องจักสานบ้านมูเซอ
(คุณวีระ)
4.กลุ่มหวายขดบ้านป่าไผ่
(คุณเพ็ญ มานิตย์)
5.กลุ่มภูมิปัญญาทาขันแดง
(คุณยุพนิ เจิมจันทร์)
6.คุณเสาวลักษณ์ สุวรรณรังสี
7.คุณพรหม โกนศรี
8.กลุ่มวัดศรีมาราม
(คุณวันนา จันทร์วงศ์)
9.คุณอนุสรณ์ เพ็ชร์โรทัย
10.กลุม่ ผู้สูงอายุบ้านหนองบัว
(คุณคา ไครแก้ว)

ที่อยู่
บ๎านเลขที่ 171 หมูํ 9 ตาบลสันทรายน๎อย
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ 50210
บ๎านเลขที่ 224 หมูํ 4 ตาบลสันทรายหลวง
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ 50210
บ๎านเลขที่ 223 หมูํ 11 ตาบลสันทราย
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ 50210
บ๎านเลขที่ 61 หมูํ 4 ตาบลป่าไผํ อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหมํ 50210
บ๎านเลขที่ 22/1 หมูํ 2 ตาบลทําศาลา อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหมํ 50000
บ๎านเลขที่ 151/2 หมูํ 6 ตาบลฟ้าฮําม
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ 50000
บ๎านเลขที่ 16 หมูํ 4 ตาบลหนองหอย อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหมํ 50000
บ๎านเลขที่ 25/1 หมูํ 4 ตาบลสันกลาง
อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหมํ 50130
บ๎านเลขที่ 16/1 หมูํ 1 ตาบลขุนคง อาเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหมํ 50230
บ๎านเลขที่ 196 หมูํ 3 ตาบลหนองบัว
อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหมํ 50320

ผลิตภัณฑ์
กรงนกเขา(ทาจากหวาย)
ต๎นหมากสุํม ต๎นผึ้งต๎น
หมากเบ็ง
ตะกร๎าหวาย
หวายไผํขดและกระติบ
ข๎าวเหนียว
ขันน้าพานรอง โคมไฟ
และขันโตก
ตํางหูไม๎ไผํ
เสื่อแหยํงและตะกร๎าสาน
ต๎นหมากเบ็งกรวยตีนช๎าง
และกรวยดอกไม๎
กระเป๋าสาน(ทามาจาก
ต๎นกระจูด)
เสื่อกก

โครงการวิจัย “การประยุกต์พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ด๎านงานหัตถกรรมสาขางานจักสานของจังหวัดเชียงใหมํ ” ที่ทางผู๎วิจัยได๎มีการจัดทาขึ้นนั้น จะมี
การใช๎แบบแผนดาเนินการวิจัย ให๎มีความนําเชื่อถือ โดยแผนการดาเนินงานวิจัยจะมีระยะเวลา
ในการดาเนินงาน 12 เดือน หรือ 1 ปี ซึ่งมีแผนการดาเนินการวิจัยในปี 2553 ดังนี้
กิจกรรมการดาเนินงาน
ผู้ดาเนินการ
1.ประชุมวางแผนดาเนินการวิจัย ระยะที่ 1
- ผู๎วิจัยและผู๎รํวมวิจัย
2.ศึกษาการทางานหัตถกรรมจักสาน และจัดเวทีการ - ผู๎วิจัยและผู๎รํวมวิจัย
เรี ย นรู๎ ค รั้ ง ที่ 1 เพื่ อ ท าความเข๎ า ใจเกี่ ย วกั บ ชุ ด
โครงการวิจัย และคัดเลือกกลุํมตัวอยํางในงานวิจัย

ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม

กุมภาพันธ์
3.กาหนดกลุํมเป้าหมาย และพื้นที่เฉพาะของงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎องกับหัตถกรรมจักสาน
4.ศึกษาบริบทและศักยภาพของกลุํมเป้าหมายสรุปผล
งานระยะที่ 1 รวมถึงการเข๎ารํวมสัมมนาเรื่อง SMEs
ไทยเข๎มแข็งด๎วย ICT
5. จัดประชุมวางแผนงานวิจัยรํวมระหวํางผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
ในท๎องถิ่น ตามแผนระยะที่ 2 และเข๎ารํวมรับฟังการ
บรรยายความรู๎ในหัวข๎อกลยุทธ์ทางรอด SME
6. ศึกษาบริบทชุมชน เพื่อทาการศึกษาเรื่องของการ
น าเอาปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาประยุ ก ต์ ใช๎
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลางและเข๎ารํวมสัมมนา
เรื่อง ยุทธศาสตร์การค๎า การลงทุน และการตลาด

- ผู๎วิจัยและผู๎รํวมวิจัย
มีนาคม
- ผู๎วิจัยและผู๎รํวมวิจัย
- ผู๎ประกอบการ
ที่เป็นกลุํมตัวอยําง
- ผู๎วิจัยและผู๎รํวมวิจัย
- ผู๎ประกอบการ
ที่เป็นกลุํมตัวอยําง
- ผู๎วิจัยและผู๎รํวมวิจัย
- ผู๎ประกอบการ
ที่เป็นกลุํมตัวอยําง
- นักศึกษา

มีนาคม - เมษายน

เมษายน

พฤษภาคม - กรกฎาคม
7. นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎ในการ
ดาเนินธุรกิจของกลุํมตัวอยําง เพื่อหาผลลัพธ์จากการ
นามาใช๎ และสร๎างแนวทางในการประยุกต์ใช๎กับกลุํม
อื่น
8. สรุปขั้นตอนการทางานหัตถกรรมของกลุํมตัวอยําง
พร๎ อ มสรุ ป งานวิ จั ย ในระยะที่ 2 และเข๎ ารํ วมอบรม
สัมมนา เปิดแผนที่เศรษฐกิจปี 54 จัดทัพ SME ก๎าว
ไกลสูํอาเซียน

- ผู๎วิจัยและผู๎รํวมวิจัย
- ผู๎ประกอบการ
ที่เป็นกลุํมตัวอยําง
กรกฎาคม
- ผู๎วิจัยและผู๎รํวมวิจัย
- ผู๎ประกอบการ
ที่เป็นกลุํมตัวอยําง

สิงหาคม - ตุลาคม

กิจกรรมการดาเนินงาน
9. นาข๎อมูลที่ได๎มาสร๎างสื่อที่เป็นชุดองค์ความรู๎ด๎าน
หัตถกรรมท๎องถิ่นรูปแบบตําง ๆ โดยจัดนิทรรศการ
มองภูมิปัญญาล๎านนาผํานสายธารแหํงกาลเวลา
10. นากลุํมตัวอยํางเข๎ารํวม โครงการสัมมนาและการ
ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ส ร๎ า ง ส ร ร ค์
ระดับประเทศ ภายใต๎แผนปฏิบัติการไทยเข๎มแข็ง 2555
และเศรษฐกิจล๎านนา เชิงสร๎างสรรค์

ผู้ดาเนินการ
- ผู๎วิจัยและผู๎รํวมวิจัย
- ผู๎ประกอบการ
ที่เป็นกลุํมตัวอยําง
- ผู๎วิจัยและผู๎รํวมวิจัย
- ผู๎ประกอบการ
ที่เป็นกลุํมตัวอยําง

ระยะเวลาดาเนินการ

กันยายน - ตุลาคม

ตุลาคม
11.จัดเวทีการเรียนรู๎ครั้งที่ 2 การสร๎างตราสินค๎าและ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ
ในเรื่ อ งของการสร๎ า งตราสิ น ค๎ าและบรรจุ ภัณ ฑ์ แ กํ
ผู๎ประกอบการ
12.น ากลุํ ม ตั ว อยํ า งเข๎ า รํ ว มรั บ ฟั ง การสั ม มนา การ
เตรียมความพร๎อมในการสํงออกสูํตลาดสหรัฐอเมริกา
จัดโดยกรมสํงเสริมการสํงออก
13.จัดนิทรรศการมิติสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมเชิงชําง
เพื่อเป็นการสนับสนุนและชํ วยเหลือ ผู๎ประกอบการ
ทางด๎านการจัดจาหนํายสินค๎ า ตลอดจนเพื่อวิเคราะห์
ประเมินผลสรุปผลการวิจัยระยะที่ 3
14.ประชาสัมพันธ์และการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรํ
ผลงานวิจัย

- ผู๎วิจัยและผู๎รํวมวิจัย
- ผู๎ประกอบการ
ที่เป็นกลุํมตัวอยําง
- ผู๎วิจัยและผู๎รํวมวิจัย
- ผู๎ประกอบการ
ที่เป็นกลุํมตัวอยําง
- ผู๎วิจัยและผู๎รํวมวิจัย
- ผู๎ประกอบการ
ที่เป็นกลุํมตัวอยําง

ตุลาคม - พฤศจิกายน

พฤศจิกายน - ธันวาคม

ธันวาคม

- ผู๎วิจัยและผู๎รํวมวิจัย
ธันวาคม

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
สาหรับการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น ด๎านงานหัตกรรมสาขางานจักสานของจังหวัดเชียงใหมํ ” เป็นการศึกษาจากกลุํมตัวอยําง
จากผู๎ประกอบการทั้งหมด 10 ราย ซึ่งสามารถสรุปถึงแนวทางตามวัตถุประสงค์ที่จะนาไปสูํการ
พัฒนา ดังนี้
1. บริ บ ทและศั ก ยภาพภู มิ ปั ญ ญาท๎ อ งถิ่ น งานหั ต ถกรรมสาขางานจั ก สานในจั ง หวั ด
เชียงใหมํ
2. วิเคราะห์ความสอดคล๎องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิ ปัญญาท๎องถิ่นงานหัตถกรรม
สาขางานจักสานในจังหวัดเชียงใหมํ

3. เพื่อสืบทอดองค์ความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นงานหัตถกรรมสาขางานจักสานในจังหวัด
เชียงใหมํ เป็นการเผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ในระดับท๎องถิ่น ระดับชุมชน ระดับประเทศสูํสากล
ในการสรุป ผลการศึ ก ษานั้ น คณะผู๎วิ จัย สามารถสรุ ปผลการวิจั ย ให๎เห็ นถึ งปัญ หาและ
แนวทางแก๎ไข ตามความต๎องการของกลุํมตัวอยําง ได๎ดังนี้

1. บริบทและศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขางานจักสานในจังหวัด
เชียงใหม่
คณะผู๎วิจัยได๎ทาการศึกษาบริบทและศักยภาพภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านงานหัตถกรรมสาขา
จักสานในจังหวัดเชียงใหมํ ซึ่งมีประเด็นที่สาคัญนามาวิเคราะห์และสรุปได๎ดังนี้
1.1 กลุํมตัวอยํางผู๎ประกอบการหัตถกรรมสาขางานกระดาษที่เข๎ารํวมในงานวิจัย
ครั้ ง นี้ อาศั ย อยูํ ใ นเขตอ าเภอสั น ทรายคิ ด เป็ น ร๎ อ ยละ 40 อ าเภอเมื อ งคิ ด เป็ น ร๎ อ ยละ 30
อ าเภอสั น ก าแพงและอ าเภอหางดงมี คํ า ร๎ อ ยละเทํ า กั น คื อ ร๎ อ ยละ 10 และอาศั ย อยูํ ใ น
อาเภอไชยปราการคิดเป็นร๎อยละ 10 ตามลาดับ
1.2 ในการเลือกสรรวัตถุดิบของผู๎ประกอบการหัตถกรรมสาขางานจักสานนั้น
สํวนใหญํผู๎ประกอบการซื้อวัตถุดิบจากแหลํงผลิตภายในชุมชนร๎อยละ 60 โดยวัตถุดิบที่จัดซื้อ เชํน
หวาย ไม๎ไผํ ใบตอง ใบลาน สํวนอุปกรณ์อื่น ๆ ซื้อจากตลาดวโรรส ตลาดหนองหอย สํวนวัตถุดิบ
ที่จัดซื้อจากแหลํง ผลิตภายนอกชุ มชนคิดเป็นร๎อยละ 30 วัตถุดิบที่จัดซื้อได๎แกํ หวาย ต๎นแหยํ ง
ต๎นกระจูด ต๎นกก โดยซื้อมาจากจังหวัดเชียงราย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดกรุงเทพ ประเทศพมํา
และประเทศอิ น โดนี เ ซี ย และวั ต ถุ ดิ บ ที่ รั บ มาจากพํ อ ค๎ า คนกลาง คิ ด เป็ น ร๎ อ ยละ 10 โดย
ผู๎ประกอบการหัตถกรรมงานจักสาน คิดเพียงคําแรงในการผลิตเทํานั้น
1.3 การจ๎างแรงงานในการผลิตหัตถกรรมสาขางานจักสาน สํวนใหญํเป็นแรงงาน
ภายในครอบครัวถึงร๎อยละ 70 รองลงมาเป็นการรับจ๎างหรือผลิตแตํเพียงผู๎เดียว คิดเป็นร๎อยละ 30
และการจ๎างแรงงานสมาชิกภายในชุมชน คิดเป็นร๎อยละ 10 ตามลาดับ
1.4 ผู๎ประกอบการหัตถกรรมสาขางานจักสาน ใช๎วิธีการสานมากถึงร๎อยละ 80
การจักและการย๎อมสี คิดเป็นร๎อยละ 50 การถักคิดเป็นร๎อยละ 20 และการทอ การรมควันและอื่น ๆ
มีคําเทํากันคิดเป็นร๎อยละ 10 ตามลาดับ
1.5 ผู๎ประกอบการหัตถกรรมสาขางานจักสาน สํวนใหญํนิยมใช๎บ๎านเป็นสถานที่
ในการผลิ ต และจ าหนํ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ หั ต ถกรรมเครื่ อ งจั ก สานถึ ง ร๎ อ ยละ 70 สํ ว นอี ก ร๎ อ ยละ 30
เป็ นการใช๎ สถานที่ ภายในกลุํมที่ ผู๎ประกอบการรํวมเป็นสมาชิก อยูํ ด๎วย ไมํวําจะเป็นสถานที่วัด
หรือบ๎านกานัน

1.6 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสาขางานจักสาน ผู๎ประกอบการหัตถกรรม
งานจัก สานจะเป็น ผู๎คิ ดค๎ นแบบเองทั้งหมดถึงร๎อยละ 90 โดยในการคิดค๎นแบบเองทั้งหมดนั้น
ยึ ด ลวดลายของงานจั ก สานตามแบบดั้ ง เดิ ม ส าหรั บ การผลิ ต สิ น ค๎ า ตามแบบของผู๎ วํ า จ๎ า งนั้ น
คิดเป็นร๎อยละ 20 สํวนอีกร๎อยละ10 นั้น จะเป็นการผลิตสินค๎าโดยได๎รับข๎อเสนอแนะจากผู๎วําจ๎าง
และสาหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยการศึกษา จากที่อื่น ๆ นั้นยังไมํมี คิดเป็นร๎อยละ 0
1.7 ผู๎ ป ระ กอบการหั ต ถ กรรมส าขางานจั ก ส าน มี แ หลํ ง เงิ น ทุ น ที่ ใ ช๎
ในการบริหารธุรกิจ มาจากเงินออมสํวนตัว ถึงร๎อยละ 50 และการออมทรัพย์จากสมาชิกภายในกลุํม
ที่รวบรวมกัน มีถึงร๎อยละ 50 เชํนเดียวกัน
1.8 ผู๎ ป ระกอบการหั ต ถกรรมสาขางานจั ก สาน มี การประชาสั ม พั น ธ์ สิ น ค๎ า
ผํา นทางงานแสดงสินค๎ า ตํา ง ๆ ไมํวําจะเป็นงานสินค๎า OTOP และบ๎านควาย ถึงร๎อยละ 100
รองลงมาก็เป็นการใช๎สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์คือ ร๎อยละ 10 และทางสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดนัดหรือถนน
คนเดิน และอื่น ๆ คิดเป็นร๎อยละ 0 ตามลาดับ
1.9 ผู๎ประกอบการหัตถกรรมสาขางานจักสาน ใช๎ชํองทางในการจัดจาหนํายที่
เป็นร๎านค๎าของของผู๎ประกอบการเอง ถึงร๎อยละ 70 สํวนการจัดจาหนํายโดยการใช๎ตัวแทนจาหนําย
นั้ น คิ ด เป็ น ร๎ อ ยละ 50 ทางด๎ า นการจั ด จ าหนํ า ยผํ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ ทางอิ น เตอร์ เ น็ ต
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู๎ประกอบการเลือกเป็นชํองทางในการจัดจาหนํายสินค๎า คิดเป็นร๎อยละ 10
และ การจัดจาหนํายโดยวิธีอื่น ๆ นั้น คิดเป็นร๎อยละ 10 ซึ่งผู๎ประกอบการจะทาการจัดจาหนําย
โดยฝากขายตามร๎านค๎าในเขตชุมชน
1.10 ในการก าหนดราคาของผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั้ น ผู๎ ป ระกอบการหั ต ถกรรมสาขา
งานจักสาน เป็นผู๎กาหนดราคาเอง โดยพิจารณาจากต๎นทุนราคาสินค๎า คิดเป็นร๎อยละ 70 รองลงมา
เป็นการกาหนดราคาแบบอื่น ๆ คิดเป็นร๎อยละ 50 สํวนการกาหนดราคาโดยพิจารณาจากกาลังซื้อ
ของลู ก ค๎ า และคุ ณ ภาพของสิ น ค๎ า มี คํ า เทํ า กั น คื อ ร๎ อ ยละ 30 และทางด๎ า นความต๎ อ งการของ
ท๎องตลาดมีคําร๎อยละ 10 ตลอดจนราคาขายของคูํแขํงขั น และดุลยภาพของผู๎ซื้อผู๎ขาย มีคําเป็นร๎อย
ละ 0 ตามลาดับ
1.11 ในการถํายทอดความรู๎สูํชุมชนของผู๎ประกอบการหัตถกรรมสาขางานจัก
สานนั้น ยั ง ไมํ มีก ารถํา ยทอดความรู๎สูํชุมชน เป็นเพีย งการถํายทอดความรู๎ภายในกลุํมที่ทางาน
รํวมกันเทํานั้น และในบางครั้งก็จะมีนักเรียน นัก ศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจทางด๎าน
ผลิตภัณฑ์เข๎ามาซักถามข๎อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู๎ประกอบการหัตถกรรมสาขางานจักสานทุก
ทํานก็มีความยินดีที่จะตอบทุกคาถาม ตลอดจนบางครั้งก็จะมีการสาธิตและให๎ผู๎ที่สนใจลองฝึกทา
หัตถกรรมงานจักสานด๎วย

1.12 ในการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ SWOT Analysis ในการบริหารจัดการธุรกิจ
หัตถกรรมสาขางานจักสาน คณะผู๎วิจัยสามารถสรุปรายละเอียดได๎ดังนี้
1.12.1 S = STRENGTH หมายถึง จุดแข็ง
สาหรับจุดแข็งในการดาเนินธุรกิจของผู๎ประกอบการหัตถกรรม
สาขางานจักสานนั้น จุดเริ่มต๎นก็คือการที่ผู๎ประกอบการมีความรู๎ ความชานาญทางด๎านงานจักสาน
มานาน โดยได๎รับการถํายทอดมาจากรุํนปู่ยําตายายหรือรุํนคุณพํอคุณแมํ ทาให๎ผลิตภัณฑ์ที่ทาการ
ผลิตออกมานั้นมีความหลากหลาย ตรงกับความต๎องการของผู๎บริโภค สํวนทางด๎านราคาผลิตภัณฑ์
มีความเหมาะสมกับท๎ องตลาด เพราะมีต๎นทุนในการผลิตต่า ทาให๎สามารถตั้งราคาขายได๎ถูกกวํา
คูํ แ ขํ ง ขั น ทางด๎า นชํ องทางในการจั ดจ าหนํา ยของผู๎ ประกอบการมี ชํอ งทางในการจัด จาหนํ า ย
ที่แนํนอนคือ ผํา นทางร๎า นค๎า ของผู๎ประกอบการ ตัวแทนจาหนําย ซึ่งสถานที่ใ นการผลิตอยูํ ใ น
แหลํงชุมชน ทาให๎กระจายสินค๎าไปยังผู๎บริโภคได๎สะดวก ตลอดจนผู๎ประกอบการมีการจัดทาการ
สํง เสริ ม การตลาดและการสํ ง เสริ ม การขายอยูํ เป็ น ประจ า เพื่ อเป็ น การสร๎ า งการรั บ รู๎ ท างด๎ า น
ผลิตภัณฑ์ให๎แกํผู๎บริโภค
1.12.2 W= WEAKNESS หมายถึง จุดอ่อน
ส าหรั บ จุ ด อํ อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู๎ ป ระกอบการหั ต ถกรรมสาขา
งานจั ก สานคื อ ผู๎ ป ระกอบการยั ง ขาดความรู๎ ค วามเข๎ า ใจทางด๎ า นการสร๎ า งตราสิน ค๎ า และการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผู๎ประกอบการไมํมีการสํงเสริมการขาย และมีการประชาสัมพันธ์ ทางด๎าน
ผลิตภัณฑ์คํอนข๎างน๎อย ตลอดจนผู๎ประกอบการหัตถกรรมงานจักสานบางรายมีสถานที่ในการผลิต
หํางจากตัวเมือง และต๎องเสียคําขนสํงวัตถุดิบที่มีราคาสูงขึ้น
1.12.3 O= OPPORTUNITY หมายถึง โอกาส
ส าหรั บ โอกาสในการท าธุ ร กิ จ ของผู๎ ป ระกอบหั ต ถกรรมสาขา
งานจักสานคือ รัฐบาลมีการสํงเสริมธุรกิจขนาดกลาง ขนาดยํอม อยํางจริงจัง โดยจัดให๎มีหนํวยงาน
ทางภาครัฐและเอกชนที่รับผิดชอบและให๎คาปรึกษากับผู๎ประกอบการทางด๎านการผลิต การจัด
จาหนําย การลงทุน การตลาด เป็นต๎น ตลอดจนกระแสความนิยมของผู๎บริโภคเกี่ยวกับเรื่องของ
สินค๎ า หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และในปัจจุบัน สังคมให๎ความส าคัญตํอสิ่งแวดล๎อมมากขึ้น
ผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากธรรมชาติจะได๎รับความนิยมจากผู๎บริโภคอยูํในระดับต๎น ๆ
1.12.4 T= THREAT หมายถึง อุปสรรค
สาหรับอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดาเนินธุรกิจหัตถกรรมสาขางาน
จักสานของผู๎ประกอบการนั้น ได๎แกํ ปัญหาทางด๎านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ที่ทาให๎ราคา
วัตถุดิบ หรือราคาคําขนสํงวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น จุดอิ่มตัวของผู๎บริโภคในการซื้อสินค๎าหัตถกรรม

จั ก สาน ตลอดจนการมี คูํ แ ขํ ง ขั น ในตลาดเดี ย วกั น เป็ น จ านวนมาก เพราะการประกอบธุ ร กิ จ
ทางด๎านงานหัตถกรรมจักสานใช๎เงินลงทุนไมํเยอะ

2. วิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้ อ งปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
งานหัตถกรรมสาขางานจักสานในจังหวัดเชียงใหม่
การวิ เ คราะห์ ค วามสอดคล๎ อ งปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ ภู มิ ปั ญ ญาท๎ อ งถิ่ น
ด๎านงานหัตถกรรมสาขางานจักสาน ในจังหวัดเชียงใหมํ สามารถสรุปหลักการใช๎เศรษฐกิจพอเพียง
ได๎ดังนี้
2.1 ผู๎ป ระกอบการหัตถกรรมสาขางานจักสานที่เป็นกลุํมตัวอยํ าง สามารถนา
องค์ความรู๎ที่ได๎จากการนาภูมิปัญญาท๎องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ๎าน มาปรับใช๎กับการดาเนินธุรกิจ
ได๎เ ป็ นอยํ า งดี และสามารถคิ ดค๎ นเทคโนโลยี ชาวบ๎า นในราคาประหยั ดเข๎ามาชํว ยในการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ได๎เป็นอยํางดี
2.2 กลุํ ม ผู๎ ป ระกอบการหั ต ถกรรมสาขางานจั ก สาน สามารถน าหลั ก ของ
ความพอเพียงมาประยุกต์ใช๎กับทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบของท๎องถิ่นได๎เป็นอยํางดี โดยรู๎จัก
ใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจากัด ด๎วยความประหยัดและรู๎คุณคํา โดยเฉพาะกระบวนการผลิตที่รักษา
มลภาวะและสิ่งแวดล๎อม
2.3 กลุํม ผู๎ป ระกอบการหัต ถกรรมสาขางานจัก สานทุก กลุํม มีก ารจ๎างงานที่ มี
อยูํในท๎องถิ่น มากกวําการใช๎แรงงานจากเครื่องจักร ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระจายรายได๎ให๎กับท๎องถิ่นที่
ตนเองอาศัยอยูํ และเป็นการลดคําใช๎จํายที่ไมํจาเป็นของผู๎ประกอบการเอง
2.4 กลุํ ม ผู๎ป ระกอบการหั ต ถกรรมสาขางานจัก สาน มีก ารยึ ด มั่น ในหลั ก ของ
ความมี เ หตุ ผ ลในการประกอบธุ ร กิ จ โดยค านึ ง ถึ ง การบริ ห ารจั ด การที่ มี ค วามสอดคล๎ อ งกั บ
สถานภาพของตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงตํอการเกิดภาวะหนี้สินของผู๎ประกอบการ
2.5 กลุํมผู๎ประกอบการหัตถกรรมสาขางานจักสาน มีความตระหนักและยึดมั่น
ในเรื่องของคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความอดทน ความเพียร และการไมํเอารัดเอาเปรียบตํอผู๎บริโภค
มีกระบวนการผลิตสินค๎าที่มีคุณภาพและได๎มาตรฐาน ตรงกับความต๎องการของผู๎บริโภค และยังมี
ความยุติธรรมตํอสมาชิกภายในกลุํมหรือลูกจ๎างคือ เมื่อมี การผลิตสินค๎าเสร็จแล๎วก็จํายคําตอบแทน
ให๎ทันที
2.6 กลุํมผู๎ประกอบการหัตถกรรมสาขางานจักสาน คานึงถึงการจับจํายซื้อสินค๎า
ที่งําย สะดวก รวดเร็ว และตรงเวลา เพื่อนามาประยุกต์ใช๎ในการประกอบธุรกิจของตนเอง ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการสร๎างความเชื่อมั่นให๎แกํผู๎บริโภค และคานึงถึงการประกอบธุรกิจในระยะยาวด๎วย

2.7 กลุํมผู๎ประกอบการหัตถกรรมสาขางานจักสาน มีการสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎แกํ
ตนเองคื อ การสร๎ า งรายได๎ เ สริม ให๎แ กํ ต นเอง และครอบครั ว โดยไมํ ส ร๎า งหนี้ยื ม สิน เพื่ อ เป็ น
การเตรีย มตัวให๎พ ร๎อมกั บการประกอบธุรกิ จของตนเอง และให๎พร๎อมกับสภาวะทางเศรษฐกิ จ
การเมือง สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา โดยมีการคิดวางแผนอยํางรอบคอบตลอดเวลา
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. เพื่อสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานจักสานในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ
เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน ระดับประเทศสู่สากล
จากการที่ ค ณะผู๎ วิจัย ได๎ท าการศึ ก ษาในเรื่ องเพื่ อสืบ ทอดองค์ค วามรู๎ ภูมิปั ญญาท๎ องถิ่ น
ด๎านงานหัตถกรรมสาขางานจักสานในจังหวัดเชียงใหมํ เป็นการเผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ ในระดับ
ท๎องถิ่น ระดับชุมชน ระดับประเทศสูํสากล คณะผู๎วิจัยสามารถรายละเอียดได๎ดังนี้
3.1 ในการเผยแพรํ ค วามรู๎ ท างด๎ า นหั ต ถกรรมงานจั ก สานนั้ น คณะผู๎ วิ จั ย ได๎
เชิ ญ สลํ า หรื อพํ อครู แมํ ค รูภู มิ ปั ญญาท๎อ งถิ่น มาสาธิต และให๎ ความรู๎ ทางด๎า นการท าหัต ถกรรม
งานจักสาน แกํนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่ วไป โดยในการจัดงานทุกครั้ง สลําหรือพํอครูแมํครู
มีการเตรียมอุปกรณ์ตําง ๆ ที่ใช๎ในการทางานหัตถกรรมงานจักสานมาด๎วย เพื่อให๎ผู๎ที่สนใจได๎ฝึก
ทางานหัตถกรรมจัก สาน และถ๎า หากมีข๎อสงสัย ประการใดเกี่ย วกั บงานจัก สานก็ ส ามารถที่จะ
สอบถามจากสลําหรือพํอครูแมํครูได๎ทุกเรื่อ ง ซึ่งสลํา พํอครู แมํครู มีความยินดีที่จะตอบทุกคาถาม
โดยในการจั ด กิ จ กรรมดั ง กลํ า ว จะมี ก ารใช๎ ส ถานที่ ตํ า ง ๆ เชํ น โรงเรี ย น มหาวิ ท ยาลั ย
โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่น สาหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นก็จะมีการจัดนิทรรศการ “มิติสัมพันธ์
ศิลปวัฒนธรรมเชิงชําง” และการจัดนิทรรศการ “มองภูมิปัญญาล๎านนาผํานสายธารแหํงกาลเวลา”
ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม เพื่อสํงเสริมประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ด๎านหัตถกรรมสาขาจักสานให๎เป็นที่รู๎จัก และให๎เด็กรุํนใหมํ เล็งเห็นถึงคุณคําของงานหัตถกรรม
ตลอดจนอยากจะอนุรักษ์และสืบทอดงานหัตถกรรมดังกลําวให๎อยูํคูํกับชุมชนท๎องถิ่นของตนเอง
ตํอไป
3.2 คณะผู๎วิจัยได๎มีการจัดทาโครงการชํางรุํนใหมํ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงาน
ครั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานงานหัตถกรรมสาขาตําง ๆ ได๎แกํ งานจักสาน งานโลหะ งานเครื่องเงิน
เครื่องปั้นดินเผา งานกระดาษ งานเครื่องหนัง งานผ๎าทอ ฯลฯ ให๎คงอยูํกับรุํนลูกรุํนหลานตํอไป
และเพื่ อให๎ค วามรู๎ทางด๎านศิล ปหัตถกรรมของท๎องถิ่นล๎านนา โดยผู๎ที่ไ ด๎รับความรู๎ สามารถนา
ความรู๎ที่ได๎รับไปประกอบอาชีพ สร๎างรายได๎ให๎แกํต นเองและครอบครัว ซึ่งกิจกรรมที่คณะผู๎วิจัย

จั ด ขึ้ น ในครั้ ง นี้ คื อ การจั ด นิ ท รรศการ “มองภู มิ ปั ญ ญาล๎ า นนาผํ า นสายธารแหํ ง กาลเวลา”
ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหมํ
3.3 ส าหรั บ ทางด๎ า นการสํ ง เสริ ม การจั ด จ าหนํ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องสลํ า และ
ผู๎ป ระกอบการนั้น ทางคณะผู๎วิจัย ได๎จัดให๎มีโครงการ“มิติสัมพั นธ์ศิล ปวัฒนธรรมเชิงชําง”ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานคือ เพื่อเป็นการสนับสนุน การใช๎ของพื้นบ๎าน ซึ่งเป็นภูมิปัญญา
ชาวบ๎านหรือภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่ควรจะอนุรักษ์ไว๎ ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ถือได๎วําเป็นโอกาสที่ดี
ที่คณะผู๎วิจัยชํวยกระจายรายได๎จากการขายผลิตภัณฑ์ให๎กับสลําและผู๎ประกอบการ ตลอดจนทาให๎
สลําและผู๎ประกอบการสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของผู๎บริโภคที่มีตํอผลิตภัณฑ์ของตนเองได๎
3.4 ทางคณะผู๎วิจัยได๎มีการจัดเวทีการเรียนรู๎ขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร๎างความรู๎และ
ความเข๎าใจทางด๎านการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมทางด๎านตําง ๆ เพื่อให๎สลําหรือผู๎ประกอบการ
สามารถนาองค์ความรู๎ที่ได๎รับนั้นไปประยุกต์ใช๎กับการประกอบธุรกิจของตนเอง สาหรับการจัด
เวทีการเรียนรู๎ของคณะผู๎วิจัยนั้น จะมีการจัดเวทีการเรียนรู๎อยูํด๎วยกันจานวน 2 ครั้ง โดยการจัดเวที
การเรียนรู๎ครั้งที่ 1 จะเป็นการประชุมทีมวิจัย เพื่อสร๎างความเข๎าใจรํวมกันระหวํางผู๎วิจัย ผู๎นาท๎องถิ่น
นักวิจัยท๎องถิ่น และนักศึกษาในการดาเนินงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร๎างความเข๎าใจในเรื่อง
โครงการวิ จั ย ยํ อ ย รวมถึ ง กลุํ ม ผู๎ ป ระกอบการที่ ต๎ อ งการเข๎ า รํ ว มโครงการวิ จั ย ซึ่ ง ผู๎ วิ จั ย พบวํ า
กํอนการเปิดเวทีการเรียนรู๎ผู๎รํวมโครงการมีความเข๎ าใจโครงการในระดับหนึ่งเทํานั้น แตํเมื่อปิดเวที
การเรียนรู๎แล๎ว ผู๎รํวมโครงการวิจัย มี ความเข๎าใจในโครงการวิจัยเพิ่มมากขึ้น พร๎อมทั้งคัดเลือก
กลุํมตัวอยํางที่จะทาการวิจัย โดยกลุํมตัวอยํางที่ทาการวิจัยของหัตถกรรมสาขางานจักสานในครั้งนี้
ประกอบไปด๎วยเขตอาเภอสันทรายจานวน 4 ราย อาเภอเมือง จานวน 1 ราย อาเภอสันก าแพง
จานวน 1 ราย อาเภอหางดง จานวน 1 ราย อาเภอไชยปราการ จานวน 1 ราย สาหรับการจัดเวทีการ
เรี ย นรู๎ ค รั้ ง ที่ 2 จะเป็ น การให๎ ค วามรู๎ แ ละฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง ทางด๎ า นการออกแบบตราสิ น ค๎ า และ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อรับทราบปัญหาและ
หาแนวทางแก๎ไขทางด๎านการออกแบบตราสินค๎า และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผู๎ประกอบการ
จากวิ ท ยากรและคณะผู๎ วิ จั ย ผลที่ ไ ด๎ จ ากการจั ด เวที ก ารเรี ย นรู๎ ค รั้ ง ที่ 2คื อ สลํ า หรื อ ผู๎ ป ระกอบ
ที่เข๎ารํวมกิจกรรม มีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่อง การออกแบบตราสินค๎าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์
มากขึ้น และสามารถชํวยสํงเสริมให๎ผู๎ประกอบมีแนวทางที่คิดค๎นผลิตภัณฑ์ใหมํ ๆ ที่มีเอกลักษณ์
เป็นของตนเอง และเป็นที่จดจาของผู๎บริโภคมากยิ่งขึ้น
จากการจัดเวทีการเรียนรู๎ คณะผู๎วิจัย พบวํา สลําหรือผู๎ประกอบการมีความต๎องการที่จะ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงศักยภาพผลิตภัณฑ์ของตนเอง ให๎เป็นที่ยอมรับของผู๎บริโภคในทุก ๆ ด๎าน
ไมํวําจะเป็นทางด๎านผลิตภัณฑ์ การตลาด การผลิต การจัดจาหนําย ฯลฯ

3.5 จากการที่คณะผู๎วิจัย มีการสํงเสริมและผลักดันให๎สลําหรือกลุํมธุรกิจชุมชน
เข๎ารํวมกิจกรรมการอบรม การสัมมนา ของทางภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการจัดกิจกรรมขึ้นนั้น
ทางคณะผู๎วิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให๎สลําและกลุํมธุรกิจชุมชนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับทางด๎าน
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ งานหั ต ถกรรมสาขางานจั ก สานมากขึ้น ตลอดจนสลํ า หรื อ กลุํ ม ธุ ร กิ จ ชุ ม ชน
ที่ เ ข๎ า รํ ว มกิ จ กรรมดั ง กลํ า ว สามารถน าองค์ ค วามรู๎ ที่ ไ ด๎ รั บ นั้ น มาปรั บ ใช๎ กั บ ธุ ร กิ จ ของตนเอง
ได๎อยํางเหมาะสมและสอดคล๎องกับสถานการณ์ทางด๎านการเมือง เศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยูํ ต ลอดเวลา โดยกิ จ กรรมที่ ท างภาครั ฐ และเอกชนจั ด ขึ้ น มานั้ น มี โ ครงการ ตํ า ง ๆ ได๎ แ กํ
การสัมมนาเรื่อง “สถานการณ์เศรษฐกิจไทยปี 54 และโอกาสของ SME กับเขตการค๎าเสรีอาเซียน”
โดยธนาคารทหารไทย จากัด มหาชน และการสัมมนาเรื่อง “ยุทธศาสตร์การค๎า การลงทุน และ
การตลาด”โดยธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) และหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
3.6 คณะผู๎วิจัยได๎มีการจัดทาการประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย ผํานสื่อตําง ๆ เชํน
สื่ อ วิ ท ยุ สื่ อ โทรทั ศ น์ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ป้ า ยไวนิ ล ทั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น
การเผยแพรํโครงการวิจัย และเพื่ อใช๎เป็นฐานข๎อมูล สาหรับการเผยแพรํโครงการวิจัยในระดับ
ท๎องถิ่น และระดับประเทศ สูํสากลตํอไป

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
จากผลการวิจัย คณะผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะตํอผู๎ที่มีความเกี่ยวข๎องทางด๎านงานหัตถกรรม
จักสาน คือ
4.1 ควรมี ก ารจั ด ท าโครงการแลกเปลี่ ย นความรู๎ แ ละประสบการณ์ ร ะหวํ า ง
ผู๎ ป ระกอบการด๎ ว ยกั น เพื่ อ น ามาเป็ น ประโยชน์ ท างด๎ า นปรั บ ปรุ ง แก๎ ไ ขผลิ ต ภั ณ ฑ์ ของ
ผู๎ประกอบการตํอไป
4.2 หนํวยงานทางภาครัฐและเอกชนควรมีการสนับสนุนทางด๎านการให๎ความรู๎
ในเรื่องของตราสินค๎าและบรรจุภัณฑ์ เทคนิคการขาย ฯลฯ และสร๎างความตระหนักในเรื่องของการ
ใช๎วัสดุภายในท๎องถิ่นให๎มากแกํผู๎ประกอบการ
4.3 ควรมี ก ารจัดทาโครงการพัฒนาศัก ยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ หัตถกรรม
โดยนาผู๎ผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประเภทเดียวกันหรือใกล๎เคียงกัน มาแลกเปลี่ยนความรู๎ เพื่อเพิ่ม
ศั ก ยภาพให๎ แกํ ผู๎ ผลิ ต ซึ่ ง ทางภาครัฐ และเอกชนมี โอกาสเข๎า มาสํ ง เสริ มทางด๎ า นทั ก ษะความรู๎
ในการผลิ ต เพื่ อ ตอบสนองความต๎ อ งการของผู๎ บ ริ โ ภค และรั ก ษาเอกลั ก ษณ์ ท างด๎ า นการท า
หัตถกรรมสาขาเครื่องจักสานของแตํละบุคคลหรือแตํละท๎องถิ่นให๎สืบตํอไป
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