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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาสินค้าท้องถิ่นสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
และท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้คือ เพื่อศึกษาบริบทและศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น
หัตถกรรมสาขางานกระดาษในจังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์ความสอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขากระดาษ
ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นระดับชุมชนระดับประเทศ
สู่สากล โดยได้ทาการสุ่มตัวอย่างทังหมด 10 กลุ่ม
ผลการวิจัยพบว่า (1) จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้ง 10 กลุม่ ตัวอย่าง เป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่ใน
อาเภอเมืองคิดเป็นร้อยละ 40 อาเภอสันกาแพงคิดเป็นร้อยละ 40 และอาเภอสันทรายคิดเป็น
ร้อยละ 20 สาหรับวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ส่วนใหญ่มาจากจากพ่อค้าคนกลาง หรือวัตถุดิบ
ของศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง ( ไม้ไผ่ กระดาษสา ) คิดเป็นร้อยละ 30 การจัดซื้อวัตถุดิบ
จากแหล่งผลิตภายในชุมชน วัตถุดิบที่จัดซื้อคือ ไม้ไผ่ จากบ้านถวาย กระดาษสา จากตาบลต้นเปา
และแหล่งผลิตภายนอกชุมชน (ไม้ไผ่ จากจังหวัดแพร่) ซึ่งมีค่าร้อยละเท่ากันคือร้อยละ 10
การจ้างแรงงานเป็นการจ้างแรงงานของสมาชิกภายในชุมชนคิดเป็นร้อยละ 60 การจ้างแรงงาน
สมาชิกภายในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 50 และการใช้แรงงานของผู้ประกอบการเอง คิดเป็น
ร้อยละ 30 ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการนิยมทาการผลิตมากที่สุดคือ โคมล้านนาคิดเป็นร้อยละ 60
ผลิตภัณฑ์ประเภทตุงคิดเป็นร้อยละ 50 ผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษคิดเป็นร้อยละ 40 ส่วนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ประเภทร่มและประเภทอื่น ๆ (สมุดโน้ต พัด ของที่ระลึก ถุงกระดาษ) คิดเป็นร้อยละ 20
สถานที่ในการปฏิบัติงานใช้บ้านของผู้ประกอบการเอง คิดเป็นร้อยละ 50 สถานที่ของผู้ว่าจ้าง
(ศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง) และการใช้สถานที่ของกลุ่มในการปฏิบัติงาน (ศูนย์การเรียนรู้

หัตถกรรมพื้นบ้านสล่าสันทราย) มีค่าร้อยละเท่ากันคือ คิดเป็นร้อยละ 20 การออกแบบผลิตภัณฑ์จะ
ออกแบบเองทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 50 โดยยึดลวดลายของงานหัตถกรรมตามแบบล้านนาดั้งเดิม
สาหรับการผลิตสินค้าตามแบบของผู้ว่าจ้าง และการออกแบบโดยคิดค้นหรือดัดแปลงผลงาน
จากที่ได้พบเจอมานั้น คิดเป็นร้อยละ 40 ในการกาหนดราคาผู้ประกอบกาหนดราคาเอง โดยตั้งตาม
ราคากลางของทางกลุ่ม ราคาของท้องตลาด คิดเป็นร้อยละ 40 ผู้ประกอบการมีการประชาสัมพันธ์
สินค้าผ่านทางงานแสดงสินค้าต่าง ๆ (งานแสดงสินค้า OTOP) คิดเป็นร้อยละ 40 สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ได้แก่ Face book คิดเป็นร้อยละ30 และช่องทางที่ใช้ในการจัดจาหน่ายสินค้าคือ ช่องทางในการจัด
จาหน่ายโดยวิธีอื่น ๆ (ถนนคนเดิน งานแสดงสินค้าต่าง ๆ) คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาเป็น
การจาหน่ายที่ร้านค้าของผู้ประกอบการเอง คิดเป็นร้อยละ 40 ส่วนการจัดจาหน่ายโดยการใช้
ตัวแทนจาหน่าย ( พ่อค้าคนกลาง) คิดเป็นร้อยละ 10 การวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ SWOT Analysis
ในการบริหารจัดการธุรกิจ พบว่า จุดแข็งของผู้ประกอบการคือ ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
ทาให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมานั้นมีรูปแบบ ลวดลายที่สวยงามในรูปแบบของแบบดั้งเดิม หรือ
สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ศิลปะการตัดฉลุกระดาษด้วยกรรไกร การทาตุงที่ใช้ประกอบ
พิธีกรรมงานมงคล ได้แก่ ตุงค่าคิง ตุงไส้หมู ตุงสิบสองราศี ตุงเจดีย์ชาย เป็นต้น ราคาของผลิตภัณฑ์
มีความเหมาะสมกับราคาท้องตลาด มีช่องทางการจัดจาหน่ายที่แน่นอน โดยผ่านการจาหน่าย
ร้านค้าของผู้ประกอบการ ตัวแทนจาหน่าย ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์ผ่านงานแสดงสินค้า
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น จุดอ่อนของผู้ประกอบการที่พบเจอคือ ผู้ประกอบการบางรายขาดความรู้
ในเรื่องการวางแผนการจัดการด้านการตลาด ผู้สืบทอดด้านหัตถกรรมสาขางานกระดาษลดน้อยลง
และขาดแคลนแรงงานผลิตในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร ส่วนโอกาสในการทาธุรกิจ
หัตถกรรมสาขางานกระดาษคือ ปัจจุบันรัฐบาลให้มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อมอย่าจริงจัง ผู้นาท้องถิ่นให้การสนับสนุนด้านการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลทาให้
เกิดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สาหรับอุปสรรคที่พบเจอของธุรกิจ
คือ มีคู่แข่งแข่งขันในตลาดเดียวกันเป็นจานวนมาก สภาพอากาศแปรปรวนที่ส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการผลิต และปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง เป็นต้น
(2) วิเคราะห์ความสอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น จากการ
อบรมให้ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ประกอบการกลุ่มตัวอย่างทั้ง 10 กลุ่ม ได้
นาเอาหลักการดาเนินงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กับการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านหัตถกรรมกระดาษ ประยุกต์ใช้ในการดาเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี เช่น ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น
มีความพอเพียง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เข้มแข็งอดทน มีคุณธรรม ไม่ก่อหนี้สิน สร้างความเจริญเติบโต

ให้กับท้องถิ่น ส่งผลให้การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมสาขากระดาษของ
จังหวัดเชียงใหม่ ให้อยู่คู่กับรุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อไป
(3) ด้านการสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการเผยแพร่ด้วยการจัดนิทรรศการ
ตามสถานที่สาคัญหลายแห่ง โดยเชิญสล่า หรือพ่อครูแม่ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสาธิตให้ความรู้
และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ อีกทั้งให้ความรู้ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนา
ในด้านบริหารจัดการธุรกิจธุรกิจ การออกแบบการสร้างตราสินค้า ฯลฯ จากการจัดของคณะผู้วิจัย
รวมทั้งประสานกลุ่มตัวอย่างให้เข้าร่วมอบรมสัมมนา กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนจัดขึ้น
ซึ่งสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับธุรกิจของตนเองได้อย่างเหมาะสม ตลอดจน
มีการประสานกับศูนย์ส่งเสริมการส่งออก หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านการส่งออกเพื่อการจาหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ โดยให้ผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายเจรจา
ด้านการค้าโดยตรง รวมทั้งได้ประสานศูนย์การเรียนรู้ตามหมู่บ้านเพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ตลอดจนจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เพื่อเป็นฐานข้อมูล องค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหัตถกรรมงานกระดาษในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ สู่สากล
Abstract
The purpose of this study aims to inherit local wisdom of the Department of Paper
Making 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 the Department of Paper Making in Chiang Mai province, (2) analyze the consistency
of Self-Sufficiency Economy and local wisdom of the Department of Paper Making in Chiang
Mai province, and (3) inherit the local wisdom knowledge of the Department of Paper Making 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 in chiangmai
district 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
Kamphaeng district (40%), then Mueang Chiang Mai district (40%) and San Sai district (20%)
respectively. Most of raw materials and equipment are from customer or employer (30%); e.g.
(bamboo paper) raw materials and equipment are from locality and outside of Chiang Mai

province (10%); e.g. bamboo from Ban Tawai and Prae province village, sa paper from Tonpao
village, etc. Employment is a labor within a family (50%) and community members (60%)
and do it by yourself (30%). And product type are popularity such as: Lanna Lantern (60%),
Tung Lanna (50%), Paper Product (40%), Lanna Paper Umbrella and etc (notebook, fan,
souvenir, paper bag) (20%). Sample groups’ production place mostly manufactures in their home
(50%) and the groups’ places (20%) (Bo - Sang Handicrafts Centre) or employers places (20%)
(Sansai Handicrafts Learning Centre), The format of product is mostly designed by the group by
using conventional format (50)%, or designed by employers (40%). On price fixing,
entrepreneurs are persons who fix the price by considering from the principal of the neutrally of
groups’ price (40%), Quality of product (0%), purchasing power (0%), and marketing demand
(0%). Regarding to the product’s distribution channel and public relation, it is distributed by the
product exhibitions (40%) (OTOP exhibition) , electronic media (30%) (Website), and distributed
by exhibition (50%) (Sat – Sun Walking street), community’s stores (40%), and agency (10%).
According to the analysis based on SWOT (SWOT analysis) in the Department of Paper
Making business management, it was found that the strength of the business owner is inheriting
the knowledge about Paper Making from their ancestors. The prices are suitable for the market
and products are guaranteed by the government. For the problems found during the process,
some entrepreneurs still lack of knowledge and understanding in principle of marketing
management, and lack of ability of labor to produce product in harvest season. For the
opportunity of performing the business, the governmental sector has supported SME (Small and
Medium Enterprises) more. However, the obstacles where the entrepreneurs are facing currently
are economic issue, political issue, and there are lots of competitors in the same market.
(2) According to the analysis of the consistency in Self-Sufficiency Economy Philosophy
and local wisdom inheritance on Paper Marking, all entrepreneurs have applied Self-Sufficiency
Economy Philosophy to their business operation with current situation by applying attitudes of
running sufficient and stable business as principle in running their business, so that the
entrepreneurs will be able to carry on their business with sustainability.
(3) In inheriting folk intellect, the publication is done by exhibition. Sa-La or skilled
elder people are invited to teach and show their skills. Products are exhibited for sales.
This increases income to the groups. The sample groups can also get knowledge by attending

the seminar arranged by the researcher or the researcher can cooperate with the government
and individual organization in arranging seminar. The sample groups can apply the knowledge
gained in their business properly. There is cooperation with the export center, chamber of
commerce and related organization’s in order to export products overseas and let the business
owners have the opportunity in bartering and trading directly. There is also organizing advertising
media such as vinyl board, printed media and electronic media which can be information
databases for anyone who is interested. This is also for inheriting folk intellect and paper marking
to locality, country and international level.

บทนา
งานหัตถกรรมท้องถิ่นที่สะท้อนถึงศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีพื้นบ้านของสถานที่นั้น
นับว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นมรดกที่มีคุณค่า อีกทั้งควรแก่การอนุรักษ์สืบสานให้คนรุ่นหลัง
ได้เรียนรู้และสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่ต่อไป งานหัตถกรรมท้องถิ่นถือเป็นงานที่ถูกประดิษฐ์คิดค้น
และสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อใช้ในชีวิตประจาวันหรือเพื่อใช้ในพิธีกรรม ประเพณีของท้องที่นั้น ๆ เป็น
งานที่แสดงถึงความเพียรพยายามหรื อประสบการณ์ของแต่ละคนที่สั่งสมขึ้น รวมไปถึงกลวิธีใน
การเลือกวัตถุดิบหรือกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสม งานหัตถกรรมสาขาต่าง ๆ เหล่านี้ยกตัวอย่าง
เช่น งานจักสาน ผ้าทอ เครื่องปั้นดินเผา และงานกระดาษ
“กระดาษสา” คือ วัตถุดิบที่สาคัญในการทางานหัตถกรรมท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่
มาเป็ น เวลาช้ า นาน แม้ ว่ า จะน าไปใช้ ใ นการท าตุ ง โคม ร่ ม เพื่ อ ใช้ ใ นพิ ธี ก ารที่ ส าคั ญ ๆ และ
ใช้ในชีวิตประจาวัน ในปัจจุบันการผลิตกระดาษสา มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นวัสดุในอุตสาหกรรม
ของที่ ร ะลึ ก เพื่ อ ตอบสนองอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วของจั ง หั ด เชี ย งใหม่ ท าให้ ก ารผลิ ต
กระดาษสากลายมาเป็นการผลิตแบบอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมขนาดย่อม และ
ธุรกิจขนาดกลาง สอดคล้องกับ เสกสรร พาป้อง (2544 : 1) กล่าวว่า การผลิตเยื่อและกระดาษสานั้น
เป็ นอุตสาหกรรมพื้ นบ้ า นขนาดเล็ก ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิ จของชุมชน โดยเฉพาะในเขต
ภาคเหนื อ ตอนบนท าให้ เ กิ ด การสร้ า งงานในชนบทเพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง ภาคการเกษตร ภาคการผลิ ต
ภาคพาณิ ช ยกรรม ช่ ว ยยกฐานะทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม อั น เป็ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชากร ซึ่งการผลิตกระดาษสา ในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมในครั วเรือนและเป็น
อาชีพเสริม นอกจากนั้นยังมีการผลิตในลักษณะโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากผลิตกระดาษสาด้วย
มือแล้วยังใช้เครื่องจักรในการผลิตด้วย มีปริมาณการเลือกใช้เปลือกสาในประเทศไม่ต่ากว่า 7,000
ตันต่อปีมีการส่งออกทารายได้เข้าประเทศไม่ต่ากว่า 600 ล้านบาทต่อปี จากตัวเลขดังกล่าว ทาให้เรา

ทราบว่าอุตสาหกรรมกระดาษสามีความสาคัญเป็นอย่างมากต่อคนในท้องถิ่นภาคเหนือตอนบน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีการทาอุตสาหกรรมกระดาษสา รวมไปถึงการแปรรูป
ผลิตภั ณฑ์ จากกระดาษสาจ านวนมาก ซึ่งจะกระจายอยู่ ใ นเขตอาเภอสั นก าแพง อาเภอเมือ ง
อาเภอหางดงและอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มผู้ประกอบการงานหัตถกรรมงานกระดาษสา
ซึ่งเป็นผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาในเขตอาเภอสันกาแพง อาเภอเมือง อาเภอสันทราย และ
อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จะสามารถแยกการผลิตออกเป็น 2 ประเภท คือ หนึ่ง การผลิตร่ม
โคม ตุง ต้องลาย ซึ่งนับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานพิธีกรรมทางศาสนาหรือประเพณีท้องถิ่น เช่น
การใช้ โคมในงานประเพณียี่ เป็ ง หรื อใช้ตุงแบบต่าง ๆ ส าหรับประเพณีปีใ หม่เมือ ง รวมไปถึ ง
การต้องลาย หรือการตัดกระดาษ ฉลุกระดาษให้เกิดลวดลาย ซึ่งจะนามาตกแต่งโคมและตุงได้ สอง
การผลิ ต หรื อ แปรรู ป กระดาษสาให้เ ป็ นของที่ร ะลึก แบบต่ า ง ๆ เช่ น กล่ องใส่ข อง พวงกุ ญ แจ
กระดาษห่อของขวัญ ถุงกระดาษ สมุดโน้ต กรอบรูป อัลบั้มรูป ร่ม นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้ นมา
เพื่อจาหน่ายเป็นของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยว เป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้อย่างมาก
งานประเภทนี้จะต้องอาศัย เทคนิค วิธีก ารออกแบบผลิตภัณฑ์ สมัยใหม่ที่สาคัญ เช่น พฤติกรรม
ผู้บริโภค รสนิยม เพศ การศึกษา รวมไปถึงแนวโน้มของแฟชั่นเพื่อให้สามารถออกแบบผลิ ตภัณฑ์
ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง
ถึงแม้ว่าตัวเลขการผลิต และตัวเลขการส่งออกในระบบอุตสาหกรรมกระดาษสาจะมีมูลค่า
มากเพียงใด แต่เมื่อผู้ประกอบการดาเนินธุรกิจอย่างขาดความระมัดระวัง และลืมตัวจะสามารถทา
ให้ธุรกิจนั้นขาดทุนและล้มสลายไปได้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมี
จานวนเงินลงทุนต่า ขนาดการผลิตที่ไม่มาก ทาให้พื้นฐานการทาธุรกิจสามารถสั่นไหวได้ ตาม
สภาวะเศรษฐกิจประเทศและเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ริเริ่ม การทาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์
พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสื บทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมงานกระดาษสาของ
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ” ซึ่ ง จะเน้ น หนั ก ไปที่ ก ารผลิ ต โคม ตุ ง ร่ ม และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น ของที่ ร ะลึ ก
ในอุตสาหกรรมแปรรูปกระดาษสา โดยน้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีหัวใจหลัก
สาคัญสามประการคือ ความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน เป็นหลักในการดาเนินธุรกิจ
อย่างมีสติและประมาณตน เพื่อให้พร้อมรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งยัง เป็น
การสร้างรากฐานของผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง ในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการ การตลาด การเงิน
การบัญชี การผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการออกแบบตราสินค้า ฯลฯ
โดยการได้รับความรู้จากคณะผู้วิจัยเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการในการดาเนินธุรกิจให้มั่นคง และยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านงานหัตถกรรมกระดาษสา ให้ยังคงอยู่คู่สังคมและให้คนรุ่นหลังได้มาศึกษา ตลอดจนนาไป
สืบทอดต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้มีประเด็นสาคัญที่เป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี้
1 เพื่ อ ศึ ก ษาบริ บ ทและศั ก ยภาพภูมิ ปัญ ญาท้อ งถิ่ นงานหัตถกรรมสาขากระดาษของ
จังหวัดเชียงใหม่
2 วิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้ อ งปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น งาน
หัตถกรรมสาขางานกระดาษในจังหวัดเชียงใหม่
3 เพื่ อสืบ ทอดองค์ ค วามรู้ภูมิปัญ ญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขากระดาษในจังหวั ด
เชียงใหม่ เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน ระดับประเทศสู่สากล

ระเบียบวิธีวิจัย
การดาเนินงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ร่วมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมเพื่อมาปรับใช้ และน้อมนาพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมาประยุกต์ใช้ สาหรับ
การดาเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของกลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ประกอบการ
สาขางานกระดาษ ในเขตอ าเภอเมือง อ าเภอสันก าแพง อาเภอสันทราย และอาเภอหางดง ให้
สามารถพัฒนาศักยภาพของกลุ่มได้อย่างอย่างสมดุลและยั่งยืน

เครื่องมือในการวิจัย
ข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการสืบค้นข้อมูลกลุ่มงานหัตถกรรมงานผ้าทอด้วยการจดบันทึก
การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เจาะลึก การถ่ายภาพ การถ่ายวีดิทัศน์ อาศัยการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
(Participatory research) เพื่อจัดเก็บข้อมูล
4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านงานหัตถกรรม
สาขากระดาษของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษารูปแบบ ขั้นตอนการทางาน ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุ และ
อุปกรณ์ เครื่องมือและวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญา เป็นชุดความรู้ ที่ได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ จาก
การบูรณาการในการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาให้เกิดรูปแบบงานหัตถกรรมใหม่ ๆ และนาไป
เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั นธ์ ใ นสื่ อต่ า ง ๆ ท าให้ไ ด้ องค์ค วามรู้ใ หม่ ๆ ด้ว ยการวิ จั ย แบบมี ส่ว นร่ ว ม
จากส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

(1) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ที่อยู่ อาคารราชภัฏเฉลิม
พระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ และ
โทรสาร: 053-88-5950
(2) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ที่อยู่ 158 ถนนทุ่งโฮเต็ล
ตาบลวัดเกต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ : 053-254361-2 โทรสาร: 053-248315
E-Mail: ipc1@dip.go.th
(3) ส านัก งานส่ง เสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์ก ารมหาชน) SIPA
สาขาเชียงใหม่ 158 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์: 053-247282
โทรสาร: 053-247272
(4) เทศบาลตาบลสันกาแพง ที่อยู่ ต.สันกาแพง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
50130 เบอร์โทรศัพท์: 053-331904 E-Mail: 5501310@thailocaladmin.go.th
(5) เทศบาลตาบลหางดง ที่อยู่ สานักงานเทศบาลตาบลหางดง 999 หมู่ที่ 3 ตาบล
หางดง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์: 053-441543, 053-442105 โทรสาร ต่อ 214
E-mail: ed_hangdongtbs@yahoo.com
(6) สานักงานเทศบาลตาบลสันทรายหลวง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์: 053-397248 โทรสาร ต่อ 207 E-Mail: info@sansailuang.org
(7) ฝ่ายพัฒนาชุมชน ของอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
4.3 ชนิดของเครื่องมือในการวิจัย
(1) แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต (Interview schedule)
ได้แก่ แบบสอบถาม นับเป็นเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นลักษณะคาถาม
กาหนดคาตอบไว้ล่วงหน้า ให้เลือกตอบ (Closed ended question) และเติมคา (Open ended
question) ผู้วิจัยทาการสัมภาษณ์ สังเกต การบันทึกข้อมูลต่าง ๆ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
(1.1) ข้ อมู ล ลัก ษณะพื้ นฐานเกี่ ย วกั บประวัติความเป็ นมาของผู้ประกอบการ
ด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านงานกระดาษ
(1.2) ข้อมูลด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการทางาน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
และวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาหัตถกรรมงานกระดาษของท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่
(1.3) ข้อมูลด้านความต้องการ ปัญหาอุปสรรคของกลุ่มตัวอย่าง
และแบบสอบถามได้แบ่งข้อมูลเป็น 8 ส่วน ซึ่งมีลักษณะดังนี้
ส่วนที่ 1 รายละเอียดของผู้ให้สัมภาษณ์
ส่วนที่ 2 ข้อมูลของผลิตภัณฑ์

ส่วนที่ 3 ข้อมูลการทาผลิตภัณฑ์
ส่วนที่ 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์
ส่วนที่ 5 ข้อมูลโครงการ
ส่วนที่ 6 ส่วนของการผลิต
ส่วนที่ 7 ส่วนของการตลาด
ส่วนที่ 8 เกณฑ์วิเคราะห์ศักยภาพด้านการผลิตของธุรกิจชุมชน
(1.4) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อความสมบรูณ์แบบอื่น ๆ ได้แก่
1) การประชุมวางแผนงานวิจัยร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ ยวข้องในท้องถิ่น
เพื่อดาเนินแผนกิจกรรม
2) การจั ดเวทีชาวบ้านเพื่ อ ระดมความคิด เห็น และหาข้ อสรุ ปเพิ่ มเติ ม
ด้านประวัติความเป็นมา ภูมิปัญญาท้องถิ่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม
3) จัดประชุมกลุ่มย่อยเป็นการติดตามผล ประเมินผล
4) จัดประชุมปฏิบัติการ ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม และเผยแพร่
องค์ความรู้แก่ประชาชนผู้สนใจ
5) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อ ทาการวิเคราะห์ ประเมินผล และสรุป
ผลการวิจัย
6) ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่
การประชุมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย การเผยแพร่ในเว็บไซต์ หนังสือ วีดิทัศน์ ฯลฯ

วิธีการศึกษา
การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านงานหัตถกรรมสาขางานกระดาษของจังหวัดเชียงใหม่” มีวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
4.1 ประชากรศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขางานกระดาษ ในอาเภอเมือง
อาเภอหางดง อาเภอสันกาแพง และอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – stage random
sampling) โดยมีขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธี การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified sampling)
จากกลุ่มผู้ประกอบการที่คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 20 กลุ่ม ซึ่งคัดเลือกจาก

1) รายชื่ อ กลุ่ ม ผู้ป ระกอบการที่ ไ ด้ รั บ มาตรฐานผลิ ต ภั ณฑ์ ชุ ม ชน (มผช.) ในงาน
ผลิตภัณฑ์กระดาษสา หรือแปลรูปกระดาษสา ในอาเภอเมือง อาเภอหางดง อาเภอสันกาแพง และ
อาเภอสันทราย
2) กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจากเครื อ ข่ า ยผู้ ป ระกอบการ ในอ าเภอเมื อ ง อ าเภอสั น ก าแพง
อาเภอหางดง และอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
3) ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในอาเภอเมือง
อาเภอหางดง อาเภอสันกาแพง และอาเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
ขั้ น ตอนที่ 2 เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยวิ ธี สุ่ ม แบบเจาะจง ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ (Purposive
sampling) โดยแยกกลุ่มงานหัตถกรรมงานกระดาษที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ แยกตามประเภท
การจัดตั้ง ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน ผู้ประกอบการ กลุ่มแม่บ้าน ร้านค้า ฯลฯ
4.2 ข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการสืบค้นข้อมูลกลุ่มหัตถกรรมงานกระดาษด้วยการจดบันทึก
การสัง เกตการณ์ การสัมภาษณ์เจาะลึก ถ่ายภาพ ถ่ายวีดิทัศน์ โดยอาศัยการวิจัย แบบมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Participatory research) เพื่อจัดเก็บข้อมูล
ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านงานหัตถกรรม
สาขางานกระดาษของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษารูปแบบ ขั้นตอนการทางาน ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ และวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาสาขางานกระดาษ เป็นชุดข้อมูลจากการรวบรวม
และศึกษาขององค์กรต่าง ๆ ภาครัฐบาล ชุมชน และเอกชน โดยการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในการเรียนการสอน นอกจากนั้นสามารถนาไปพัฒนาให้เกิดรูปแบบงานหัตถกรรม
แนวใหม่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ ทาให้ได้องค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
ต้องอาศัยความร่วมมือจากส่วนราชการ องค์กรที่เกี่ยวข้องที่ถือเป็นผู้ร่วมการวิจัยในท้องถิ่นด้วย
ได้แก่
1) กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน เป็ น ผู้ ที่ มี ห น้ า ที่ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน
ส่งเสริมศักยภาพของประชาชน ผู้นาชุมชน องค์กร เครือข่ายชุมชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้าน
ต่าง ๆ ของประชาชน โดยเฉพาะด้านการประกอบอาชีพ
2) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชีย งใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นองค์กรหลักในการนาภูมิปัญญา นวัตกรรม องค์ความรู้ เพื่อการพัฒนา
ธุรกิจอุตสาหกรรมไทยให้มั่นคง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
3) ศูนย์ประสานงาน OTOP ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นับว่าเป็นศูนย์ประสานงาน
ด้านต่าง ๆ ในโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) จังหวัดเชียงใหม่

4) สถานที่ราชการ เอกชนที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ตัวอย่างเช่น พิพิธภัณฑ์ชาวเขา
หอศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ
4.3 ชนิดของเครื่องมือในการวิจัย
แบบสั มภาษณ์ และแบบสังเกต (Interview schedule) ได้แก่ เครื่องมือเพื่ อเก็ บ
รวบรวมข้อมูลเป็นลักษณะคาถาม กาหนดคาตอบไว้ล่วงหน้าให้เลือกตอบ (Closed ended question)
และคาตอบแบบเติมคา (Open ended question) ผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ สังเกต และจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
แบ่งเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์เป็น 3 ตอน ดังนี้
1) ข้ อ มู ล ลั ก ษณะพื้ น ฐาน และประวั ติ ค วามเป็ น มาของผู้ ป ระกอบการ ข้ อ มู ล ใน
ด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านงานกระดาษ
2) ข้อมู ล รูปแบบของผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการทางาน วัส ดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และ
วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญางานหัตถกรรมสาขางานกระดาษในท้องถิ่น
3) ข้อมูลด้านความต้องการ ปัญหาอุปสรรคของกลุ่มตัวอย่างที่จาเป็นจะต้องได้รับ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วน
4) วิธีเก็ บ รวบรวมข้ อมูล เพื่ อความสมบรูณ์แบบอื่น ได้แก่ การประชุมวางแผน
งานวิจัยร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นเพื่อดาเนินแผนกิจกรรม การจัดเวทีชาวบ้านเพื่อ
ระดม ความคิดเห็น และหาข้อสรุปเพิ่มเติมในความสมบรูณ์ของเนื้อหา ด้านประวัติความเป็นมา
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่ง แวดล้อม จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อติดตามผล
จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารให้ ค วามรู้ แ ก่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายทุ ก กลุ่ ม และการเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ แ ก่
ประชาชนผู้สนใจ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์ ประเมินผล และสรุปผลการวิจัย

แผนดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน และผู้ผลิต
หัตถกรรมงานกระดาษที่ต้องการเข้าร่วมโครงการวิจัย เป็นการสุ่มแบบจงใจ (Purposive Sampling)
ซึ่งมีจานวนทั้งหมด 10 กลุ่ม โดยมีรายชื่อกลุ่ม ดังต่อไปนี้

รายชื่อกลุ่มผู้ประกอบการหัตถกรรมงานกระดาษที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย
ในพื้นที่อาเภอเมือง อาเภอสันกาแพง อาเภอหางดง และอาเภอสันทราย
ชื่อกลุ่ม
พ่อครูเบญจพล สิทธิประณีต

คุณลมัย ประชุมพันธ์

คุณฟองจันทร์ บุ่งคา
คุณละเอียด ทิพย์แดง

คุณจันทรา อุตมะ
คุณจักรพันธ์ ชัยแปง
คุณสุพิศ มอแสง

คุณสุดารัตน์ อภิโชติกร
คุณฟองคา หล้าปินตา
แม่ครูบัวไหล คณะปัญญา

ที่อยู่
บ้านเลขที่ 8 - 10 บ้านอาภรณ์
ถนนเจริญเมือง เชิงสะพานนวรัฐ
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
บ้านเลขที่ 1 หมูท่ ี่ 1 ซอยต๋าเหิน
ถนนเมืองสาตร ตาบลหนองหอย
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
บ้านเลขที่ 80 หมู่ 4 ตาบลต้นเปา
อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
บ้านเลขที่ 93/1 หมูท่ ี่ 3 ตาบลท่าศาลา
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
บ้านเลขที่ 77/1 หมู่ 4 ตาบลต้นเปา
อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
บ้านสันหลวง ตาบลสันนาเม็ง
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
บ้านเลขที่ 61 หมู่ 1 บ้านร้องสัก
ตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่
บ้านเลขที่ 95/2 หมูท่ ี่ 1 ตาบลต้นเปา
อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
บ้านเลขที่ 29/3 หมูท่ ี่ 1 ตาบลต้นเปา
อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
บ้านเลขที่ 19 หมู่บ้านเมืองสาตร
ตาบลหนองหอย อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

ผลิตภัณฑ์
โคมล้านนา

โคมล้านนา
กระดาษสา
โคมล้านนา
กระดาษสา
โคมล้านนา
โคมล้านนา
กระดาษสา
กระดาษสา
โคมล้านนา

โครงการวิจัย “การประยุกต์พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านงานหัตถกรรมสาขางานกระดาษของจังหวัดเชียงใหม่” มีแผนการดาเนินการวิจัย ดังนี้

กิจกรรมการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
1.คณะผู้วิจัยประชุม เพื่อวางแผนการดาเนินการวิจัย มกราคม
ระยะที่ 1
2.ศึกษาการทางานของหัตถกรรมสาขากระดาษและ
การจัดเวทีการเรียนรู้ครั้งที่ 1 เพื่อทาความเข้าใจชุด
โครงการวิจัย และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย
และนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอดแทรกมาใช้
กับธุรกิจของผู้ประกอบการ
กุมภาพันธ์

ผู้ดาเนินการ
- ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย

- ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
3.กาหนดกลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่เฉพาะของงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับหัตถกรรมกระดาษ
4.การศึกษาบริบ ทและศักยภาพของกลุ่ม เป้ าหมาย
สรุปผลงานระยะที่ 1 รวมถึง การเข้าร่วมรับฟังการ
สัมมนาในหัวข้อ SMEs ไทยเข้มแข็งด้วย ICT
5.จัดประชุมวางแผนงานวิ จัยตามแผนระยะ ที่ 2
และ นาผู้ประกอบการเข้าร่วมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับ
ด้านกลยุทธ์ทางรอด SME
6.การศึกษาบริบทของชุมชน และการนาเอาปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพี ยงมาประยุกต์ ใช้ใ นงานหัตถกรรม
กระดาษ โดยได้เข้ารับฟัง การบรรยายให้ความรู้ด้าน
ยุทธศาสตร์การค้า การลงทุนและการตลาด ซึ่งจัดขึ้น
โดยทางหน่วยงานของภาครัฐ
7. น าปรั ชญาเศรษฐกิจ พอเพี ย งมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
การดาเนินธุรกิจของกลุ่มตัวอย่าง
8.สรุปงานวิ จัยในระยะที่ 2 และเข้าร่ วมการอบรม
เรื่องเปิดแผนที่เศรษฐกิจปี 54 จัดทัพ SME ก้าวไกลสู่
ภูมิภาคอาเซียน
9.การนาข้อมูลที่ได้มาสร้างสื่อที่เป็นชุดองค์ความรู้
ด้ า นหั ต ถกรรมท้ อ งถิ่ น รู ป แบบต่ า ง ๆโดยจั ด
นิทรรศการมองภูมิปั ญญาล้านนาผ่านสายธารแห่ ง
กาลเวลา

มีนาคม

มีนาคม - เมษายน

เมษายน

พฤษภาคม - กรกฎาคม

กรกฎาคม

สิงหาคม - ตุลาคม

กันยายน - ตุลาคม

- ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
- ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
- ผู้ประกอบการ
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
- ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
- ผู้ประกอบการ
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
- ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
- ผู้ประกอบการ
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
- นักศึกษา
- ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
-กลุ่มตัวอย่าง
- ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
- ผู้ประกอบการ
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
- ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
- ผู้ประกอบการ
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

กิจกรรมการดาเนินงาน
1 0 .เ ข้ าร่ ว มป ร ะ ชุ มป ฏิ บั ติ การ ใ ห้ ค วามรู้ แ ก่
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ใ น เ รื่ อ ง โ ค ร ง ก า ร สั ม ม น า
และการประชุมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ระดับ ประเทศ ภายใต้แ ผนปฏิบั ติการไทยเข้ มแข็ ง
2555 และเศรษฐกิจล้านนาเชิงสร้างสรรค์
11.การจัดเวทีการเรียนรู้ครั้งที่ 2 การสร้างตราสินค้า
และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องของการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์
ให้กับทางกลุ่มเป้าหมาย
12.เข้ า ร่ ว มรั บ ฟั ง ในหั ว ข้ อ การสั ม มนา เรื่ อ ง การ
เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ น ก า ร ส่ ง อ อ ก สู่ ต ล า ด
สหรัฐอเมริกา
13.จั ด นิ ท รรศการมิ ติ สั ม พั น ธ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
เชิงช่าง เพื่อการจัดจาหน่ายสินค้าและให้นักเรียนได้
เรี ย นรู้ ถึ งวิ ธีการทางานของหั ต ถกรรมสาขาต่าง ๆ
ตลอดจนเพื่อวิเคราะห์ประเมินผล สรุปผลการวิจัย
ระยะที่ 3
14.ประชาสัมพันธ์และการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่
ผลงานวิจัย

ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม

ตุลาคม - พฤศจิกายน

พฤศจิกายน - ธันวาคม

ธันวาคม

ธันวาคม

ผู้ดาเนินการ
- ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
- ผู้ประกอบการ
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

- ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
- ผู้ประกอบการ
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
- ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
- ผู้ประกอบการ
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

- ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
- ผู้ประกอบการ
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
- ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านงานหัตกรรมสาขากระดาษของจังหวัดเชียงใหม่” เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างจากผู้ประกอบการ
ทั้งหมด 10 ราย โดยสามารถสรุปให้เห็นตามแนวทางตามวัตถุประสงค์ที่จะนาไปสู่การพัฒนา ดังนี้
1. บริบ ทและศั ก ยภาพภูมิ ปัญญาท้อ งถิ่น งานหัตถกรรมสาขางานกระดาษ ในจั งหวั ด
เชียงใหม่
2. วิเคราะห์ความสอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรม
สาขางานกระดาษในจังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขางานกระดาษในจังหวัด
เชียงใหม่เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน ระดับประเทศสู่สากล

ในการสรุปผลการศึกษาตามแนวทางวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนั้น คณะผู้วิจัยสามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้

1. บริ บ ทและศั ก ยภาพภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น หั ต ถกรรมสาขางานกระดาษในจั ง หวั ด
เชียงใหม่
จากการศึกษาผู้วิจัยได้ศึกษาบริบทและศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขา
งานกระดาษในจัง หวัด เชี ย งใหม่ สามารถสรุป ความส าคั ญของการศึ ก ษาบริ บ ทและศั ก ยภาพ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมกระดาษได้ดังนี้
1.1 กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขางานกระดาษที่เข้าร่วมในงานวิจัย
ในครั้งนี้ อาศั ยอยู่ใ นเขตอาเภอเมื องคิดเป็นร้อยละ 40 อาเภอสันก าแพงคิดเป็นร้อยละ 40 และ
อาเภอสันทรายคิดเป็นร้อยละ 20
1.2 ในการเลือกสรรวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ของผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขา
งานกระดาษนั้น ผู้ประกอบการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอื่น ๆ โดยซื้อจากพ่อค้าคนกลางหรือวัตถุดิบ
ของศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง ( ไม้ไผ่ กระดาษสา ) คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาเป็นการจัดซื้อ
วัตถุดิบจากแหล่งผลิตภายในชุมชน วัตถุดิบที่จัดซื้อคือ ไม้ไผ่ จากบ้านถวาย กระดาษสา จากตาบล
ต้นเปา และแหล่งผลิตภายนอกชุมชน (ไม้ไผ่ จากจังหวัดแพร่) ซึ่งมีค่าร้อยละเท่ากันคือร้อยละ 10
1.3 การจ้างแรงงานในการผลิตหัตถกรรมสาขางานกระดาษ ส่วนใหญ่เป็นแรงงาน
ของสมาชิกภายในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาเป็นการจ้างแรงงานสมาชิกภายในครอบครัว
คิดเป็นร้อยละ 50 และการใช้แรงงานของผู้ประกอบการเอง คิดเป็นร้อยละ 30 ตามลาดับ
1.4 ประเภทของงานหัตถกรรมสาขางานกระดาษนั้น ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์
โคมล้า นนามากที่ สุด คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 60 รองลงมาเป็น ผลิต ภั ณฑ์ ป ระเภทตุ งคิ ด เป็ น ร้อ ยละ 50
ผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษคิดเป็นร้อยละ 40 ส่วนการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทร่มและประเภทอื่น ๆ
(สมุดโน้ต พัด ของที่ระลึก ถุงกระดาษ) คิดเป็นร้อยละ 20 ตามลาดับ
1.5 ผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขางานกระดาษ ใช้บ้านเป็นสถานที่ในการผลิตและ
จาหน่ายสินค้า คิดเป็นร้อยละ 80 ใช้สถานที่ของผู้ว่าจ้าง (ศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง) และการใช้
สถานที่ของกลุ่มในการปฏิบัติงาน (ศูนย์การเรียนรู้หัตถกรรมพื้นบ้านสล่าสันทราย) มีค่าร้อยละ
เท่ากันคือ คิดเป็นร้อยละ 20
1.6 การออกแบบผลิตภัณฑ์ หัตถกรรมสาขางานกระดาษ เป็นการออกแบบเอง
ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 50 โดยยึดลวดลายของงานหัตถกรรมตามแบบล้านนาดั้งเดิม สาหรั บการ
ผลิตสินค้าตามแบบของผู้ว่าจ้าง และการออกแบบโดยคิดค้นหรือดัดแปลงผลงานจากที่ได้พบเจอมา
นั้น คิดเป็นร้อยละ 40 ตามลาดับ

1.7 ในการก าหนดราคาของผู้ ป ระกอบการหั ต ถกรรมสาขางานกระดาษนั้ น
ผู้ประกอบการพิจารณาจากปัจจัยอื่น ๆ (ตั้งตามราคากลางของทางกลุ่ม ราคาของท้องตลาด) คิดเป็น
ร้อยละ 40 ส่วนการพิจารณาจากต้นทุนราคาของสินค้า ความต้องการของท้องตลาด กาลังซื้อของ
ลูกค้า คุณภาพสินค้า มีค่าร้อยละเท่ากันคือร้อยละ 0 ตามลาดับ
1.8 ผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขางานกระดาษ มีการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านทาง
งานแสดงสินค้าต่าง ๆ (งานแสดงสินค้า OTOP งานแสดงสินค้าของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
งานที่ ห อศิ ล ป์ ม หาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 40 ส่ ว นการประชาสั ม พั น ธ์ ท างด้ า น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Face book) คิดเป็นร้อยละ30 และผ่านตลาดนัดหรือถนนคนเดิน คิดเป็นร้อยละ
0
1.9 ผู้ ป ระกอบการหั ตถกรรมสาขางานกระดาษ ใช้ช่ องทางในการจั ดจาหน่า ย
โดยวิธี อื่น ๆ (ถนนคนเดิน งานแสดงสิน ค้า ต่า ง ๆ ส่ง ออกไปต่ างประเทศ) คิด เป็ นร้ อยละ 50
การจาหน่า ยที่ ร้า นค้ า ของผู้ป ระกอบการเอง คิดเป็นร้อยละ 40 ส่วนการจัดจาหน่ายโดยการใช้
ตัวแทนจาหน่ายนั้น คิดเป็นร้อยละ 10 ตามลาดับ
1.10 ในการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ SWOT Analysis ในการบริหารจัดการธุรกิจ
หัตถกรรมสาขางานกระดาษ สามารถสรุปได้ดังนี้คือ
10.1.1 จุ ด แข็ ง ของผู้ ป ระกอบการหั ต ถกรรมสาขางานกระดาษนั้ น
ผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดความรู้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งทาให้มีประสบการณ์มานาน
ทาให้ผลิตภัณฑ์ที่ ผลิตออกมานั้นมีรูปแบบ ลวดลายที่ส วยงามในรูปแบบของแบบดั้งเดิม หรือ
สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วนราคาของผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการมีความเหมาะสมกับ
ท้องตลาด มีช่องทางการจัดจาหน่ายที่แน่นอนคือ การจาหน่ายผ่านร้านค้าของผู้ประกอบการเอง
และผ่านตัวแทนจาหน่าย ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์ผ่านงานแสดงสินค้า เป็นต้น
10.1.2 จุ ด อ่ อ นที่ พ บของผู้ ป ระกอบการหั ต ถกรรมสาขางานกระดาษคื อ
ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการวางแผนการทางานการจัดการด้านการตลาด
ผู้สืบทอดด้านหัตถกรรมสาขางานกระดาษลดน้อยลง และขาดแคลนแรงงานผลิตในช่วงฤดูเก็บ
เกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร เพราะแรงงานส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก
10.1.3 โอกาสของผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขางานกระดาษ คือ ปัจจุบัน
รัฐบาลมีก ารส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างจริงจัง ผู้นาท้องถิ่นหรือผู้นา
ชุมชนให้การสนับสนุนด้านการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลให้ประชาชนได้รับการศึกษาเกี่ยวกับ
งานหัตถกรรมอย่างทั่วถึง ทาให้ชุมชนได้ดาเนินชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งผลให้

เกิดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และตลาดของผลิตภัณฑ์กระดาษสามี
อัตราในการเติบโตสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
10.1.4 อุ ป สรรคที่ พ บบ่ อ ยครั้ ง ของผู้ ป ระกอบการหั ต ถกรรมสาขางาน
กระดาษ คือ เป็นธุรกิจที่ลงทุนไม่มาก ทาให้มีคู่แข่งขันในตลาดเดียวกันเป็นจานวนมาก ฤดูฝนเป็น
อุปสรรคในการผลิตขั้นตอนกระดาษสา เพราะทาให้ขาดง่ายและลวดลายไม่สวยงาม ตลอดจน
สินค้าของผู้ประกอบการมีการเลียนแบบได้ง่าย ทาให้กิจการจาเป็นต้องสร้างความแตกต่างรวมทั้ง
สร้า งการรับ รู้ใ นตราสินค้ า ให้กั บกั บผู้บ ริโภค และการอิ่มตั วของผู้บริ โภคทางด้ านผลิตภัณ ฑ์
กระดาษสา

2. วิเคราะห์ความสอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรม
สาขางานกระดาษในจังหวัดเชียงใหม่
จากการศึกษา การวิเคราะห์ความสอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานหัตถกรรมสาขางานกระดาษในจังหวัดเชียงใหม่ ทาให้ทราบว่า ผู้ประกอบการหัตถกรรม
สาขากระดาษ ได้มีการประยุกต์พระราชดาริเศรษฐกิจพอพี ยงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
ถึงการนาไปประยุกต์กับการดาเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อให้ธุรกิจ
ประสบความสาเร็จและคงอยู่ได้ ซึ่งคณะผู้วิจัยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
2.1 กลุ่มผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขางานกระดาษ สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับ
จากการดาเนินชีวิต มาปรับใช้การดาเนินธุรกิจของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจน
การใช้เทคโนโลยีชาวบ้านที่ประดิษฐ์คิดค้นในราคาประหยัดมาใช้ในการผลิตผลงานได้เป็นอย่างดี
2.2 กลุ่มผู้ป ระกอบการหัตถกรรมงานกระดาษ มีความพอเพียงโดยการเลือกใช้
วัตถุดิบของท้องถิ่นมาใช้ในการผลิตงานหัตถกรรม คานึงถึงการใช้อย่างประหยัด และรู้คุณค่า
2.3 กลุ่มผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขางานกระดาษ มีการเน้นการจ้างงานอย่าง
ประหยัด โดยใช้แรงงานในท้องถิ่น ช่วยให้คนท้องถิ่นมีงานทาไม่เกิดปัญหาสังคม
2.4 กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการหั ต ถกรรมสาขางานกระดาษ มี ก ารยึ ด มั่ น ในหลั ก ของ
ความมีเหตุผลในการประกอบธุรกิจ โดยคานึงถึงการบริหารจัดการที่มีระบบการผลิตอย่างรอบคอบ
2.5 กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการหั ต ถกรรมสาขางานกระดาษ มี ค วามตระหนั ก และ
ให้ ค วามส าคั ญ กั บ เรื่ อ งของคุ ณ ธรรม ความซื่ อ สั ต ย์ และการผลิ ต สิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพ ยุ ติ ธ รรม
ต่อแรงงาน และผู้จาหน่ายวัตถุดิบ

2.6 กลุ่มผู้ประกอบการหัตถกรรมงานกระดาษ มีการนาเอาหลักคาพูดที่ว่า ซื้อง่าย
ขายคล่อ ง มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการประกอบธุร กิ จ ของตนเอง ทั้ง นี้ เ พื่ อ เป็ น การประกอบธุ ร กิ จ ที่
สร้างความมั่นใจ และการคานึงถึงการค้าในระยะยาวเป็นหลัก
2.7 กลุ่มผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขางานกระดาษ ได้มีการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่
ตนเองครอบครัว และธุรกิจ ด้วยการเตรียมตนเองให้พ ร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยมี
การวางแผนอย่างรอบคอบตลอดเวลา ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. เพื่อสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขางานกระดาษในจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน ระดับประเทศ
สู่สากล
จากการศึกษาวิจัยในด้านของการสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขา
งานกระดาษ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน
ระดับประเทศสู่สากล คณะผู้วิจัยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
3.1 ในการเผยแพร่ความรู้ ทางด้านหัตถกรรมสาขางานกระดาษนั้น ผู้วิจัยได้เชิญ
สล่าหรือพ่อครูแม่ครูภูมิปัญญาชาวบ้าน มาสาธิตและให้ความรู้ทางด้านการผลิตหัตถกรรมสาขา
งานกระดาษ และสนับสนุนการใช้ของพื้นบ้าน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ซึ่งมี
การจัดตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชีย งใหม่ หอศิลปวัฒนธรรมเมือง
เชี ย งใหม่ ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป็ นการปลูก ฝั งให้นั ก เรี ย น นัก ศึก ษา และผู้ที่ ส นใจ ตระหนั ก และเห็น ถึ ง
ความสาคัญของงานหัตถกรรมสาขางานกระดาษ และหัตถกรรมสาขาต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อสืบทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาให้คงอยู่คู่กับรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป
3.2 คณะผู้วิจัยได้มีการจัดทาโครงการช่างรุ่นใหม่ เพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น ด้า นงานหัต ถกรรมสาขางานกระดาษ ให้ อ ยู่ แ ละสื บ ทอดคู่กั บ สัง คมไทยต่ อ ไป โดยมี
วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการศึกษาวิชาทางด้านศิลปหัตถกรรมของท้องถิ่ นล้านนา
เพื่อนาความรู้ ความสามารถที่ได้รับไปประกอบอาชีพในวันข้างหน้าได้ และเพื่อสร้างรายได้ให้แก่
ตนเอง ครอบครัว และคนภายในชุมชน เช่น การจัดนิทรรศการเรื่อง มองภูมิปัญญาล้านนาผ่าน
สายธารแห่งกาลเวลา จัดขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
3.3 ทางคณะผู้วิจัยได้มีการจัดเวทีการเรียนรู้ขึ้น เพื่อให้สล่าหรือผู้ประกอบการได้มี
ความรู้และความเข้าใจทางด้านการพัฒนางานหัตถกรรมสาขาต่าง ๆ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ
ของผู้ประกอบการเอง ในการจัดเวทีการเรียนรู้ของคณะผู้วิจัยในครั้งนี้ คือ มีการจัดเวที การเรียนรู้
ขึ้นด้วยกั น 2 ครั้ง ได้แก่ การจัดเวทีการเรีย นรู้ครั้งที่ 1 การประชุมทีมผู้วิจัย เพื่ อทาความเข้าใจ

เกี่ยวกับการดาเนินงานวิจัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการวิจัยย่อย ระหว่าง
ผู้วิจัย ผู้นาท้องถิ่น นักวิจัยท้องถิ่น และนักศึกษา รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนที่ต้องการ
เข้าร่วมโครงการวิจัย ทาให้ผู้วิจัยพบว่า ก่อนการเปิดเวทีการเรียนรู้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจ
โครงการในระดับหนึ่ง ซึ่งเมื่อปิ ดเวทีการเรียนรู้ไปแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย จะมีความเข้าใจ
ในโครงการมากขึ้น พร้อมที่จะทาการดาเนินงานวิจัย โดยกลุ่มตัวอย่างที่ทาการวิจัยของหัตถกรรม
สาขางานกระดาษ ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยเขตอาเภอเมืองจานวน 4 ราย อาเภอสันกาแพงจานวน
4 ราย และอาเภอสัน ทรายจ านวน 2 ราย ส่ วนการจัด เวทีก ารเรีย นรู้ ค รั้ง ที่ 2 เพื่ อ ให้ ค วามรู้ แ ก่
ผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขางานกระดาษเกี่ยวกับด้านการสร้างตราสินค้าและการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบปัญหาและแนวทางในการแก้ไขด้านการสร้าง
ตราสินค้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งความรู้ที่ผู้ประกอบการได้รับคือ สล่าหรือผู้ประกอบการ
มีความรู้ความเข้าใจ คานึงถึงเรื่อง แนวทางการออกแบบตราสินค้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์
มากขึ้น และสามารถส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีแนวทางในการคิดค้นการออกแบบตราสินค้าและ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักของลูกค้ามากขึ้น
จากการจัดเวทีการเรียนรู้ ทาให้ผู้วิจัยพบว่า สล่าหรือผู้ประกอบการมีความหวัง
หรือต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และต้องการได้รับการช่วยเหลือทางด้านข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักและนิยมแก่ผู้บริโภคในทุก ๆ ด้าน ซึ่งสิ่งที่กล่าวมานี้เป็นข้อดี
สาหรับธุรกิจของผู้ประกอบการเอง ในการช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจชุมชนให้ได้รับการพัฒนา ทาให้
มีแรงกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ที่จะผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการได้เป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภค และสังคมต่อไป
3.4 คณะผู้ วิ จั ย มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ ส ล่ า หรื อ ผู้ ป ระกอบการ ได้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
การจัดอบรมหรือสัมมนาที่ทางภาครัฐและเอกชนทาการจัดขึ้น เนื่องจากคณะผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้สล่าหรือผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนได้รับความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับทางธุรกิจการค้า
มากขึ้น เช่น ความรู้เกี่ยวกับทางด้านการผลิต การจัดจาหน่าย การตลาด ฯลฯ ตลอดจนทาให้สล่า
หรือผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนที่เข้าร่วมงานกิจกรรมดังกล่าวนั้น สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับมา
ปรับใช้กับธุรกิจของผู้ประกอบการเองได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
ส าหรั บ กิ จกรรมการจั ดอบรมหรื อสัม มนาที่ ทางภาครั ฐและเอกชนได้ จัดขึ้ นนั้น ได้แ ก่ 1) การ
สัมมนาเรื่อง “SMEs ไทยเข้มแข็งด้วย ICT” ได้รับการสนับสนุนจากซึ่งได้รับความร่วมมือจาก
สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) SIPA สาขาเชียงใหม่ 2) การ
บรรยายและให้ความรู้เรื่อง “จัดทัพ SME ก้าวไกลสู่ภูมิภาคอาเซียน” โดยธนาคารทหารไทย จากัด
มหาชน และ 3) การสั ม มนาเรื่ อ ง “โครงการสั ม มนาและการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารเศรษฐกิ จ

สร้า งสรรค์ ระดับ ประเทศ ภายใต้แผนปฏิบัติก ารไทยเข้มแข็ง 2555” จัดโดยกรมทรัพ ย์ สินทาง
ปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
3.5 คณะผู้วิจัยมี ก ารจัดทาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นป้ายไวนิล สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ แผ่นพับ วารสาร
เป็นต้น เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในการจัด โครงการงานวิจัยต่าง ๆ และ
ใช้เป็นฐานข้อมูลในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น และระดับประเทศต่อไป

ข้อเสนอแนะในการศึกษาผลงานวิจัยในครั้งต่อไป
จากผลการวิจัย ผู้วิจัย มี ข้ อเสนอแนะต่อผู้ที่มีความเกี่ ย วข้องทั้งทางด้านงานหัตถกรรม
เครื่องหนัง คือ
4.1 ควรมี ก ารจั ด ท าโครงการแลกเปลี่ ย นความรู้ แ ละประสบการณ์ ร ะหว่ า ง
ผู้ประกอบการด้วยกัน เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์ต่อไป
4.2 หน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนควรมีการสนับสนุนโดยให้ความรู้ทางด้าน
ตราสินค้ า และบรรจุภัณฑ์ และสร้างความตระหนัก ในการใช้วัส ดุภายในท้องถิ่นให้มากแก่ ตัว
ผู้ประกอบการ
4.3 ควรมี ก ารจั ด ท าโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพในการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หั ต ถกรรม
โดยผู้ผ ลิ ตผลิ ตภั ณ ฑ์ หั ต ถกรรมประเภทที่ ใ กล้ เ คีย งกั น มาแลกเปลี่ย นความรู้ ปัญ หา และเพิ่ ม
ศักยภาพให้แก่ผู้ผลิต ซึ่งทางภาครัฐและเอกชนมีโอกาสเข้ามาส่งเสริมทางด้านทักษะ ความรู้ในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค และรักษาเอกลักษณ์ด้านการทาหัตถกรรม
กระดาษไว้สืบต่อไป
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