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การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ (1) ศึ ก ษาบริ บ ทและศั ก ยภาพภู มิ ปั ญ ญาท๎ อ งถิ่ น
ด๎านงานหัตถกรรมผ๎าทอในจังหวัดเชียงใหมํ (2) วิเคราะห์ความสอดคล๎องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กับภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านงานหัตถกรรมผ๎าทอในจังหวัดเชียงใหมํและ (3) เพื่อสืบทอดองค์ความรู๎
ภู มิ ปั ญ ญาท๎ อ งถิ่ น ด๎ า นงานหั ต ถกรรมสาขา ผ๎ า ทอของจั ง หวั ด เชี ย งใหมํ เ ป็ น การเผยแพรํ
ประชาสัม พั น ธ์ใ นระดั บ ท๎ องถิ่น ระดับ ชุม ชน ระดั บประเทศสูํ ส ากล โดยได๎ท าการศึก ษาจาก
ตัวอยํางทั้งหมด 4 อาเภอ คือ อาเภอหางดง อาเภอสันทราย อาเภอสันกาแพง และอาเภอเมือง
ผลจากการศึกษากลุํมตัวอยํางทั้ง 11 กลุํม พบวํา กลุํมผู๎ประกอบการจะเป็นกลุํมที่อาศัยอยูํ
ในอาเภอสันกาแพง มากที่สุด รองลงมาอาเภอเมื อง อาเภอสันทราย และอาเภอหางดง ตามลาดับ
วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์สํวนใหญํมาจากในท๎องถิ่นของจังหวัดเชียงใหมํ ได๎แกํ ผ๎าไหมปนฝ้าย
ผ๎าฝ้ายทอมือ ผ๎าฝ้ายสาเร็จรูป ซิป ด๎ายดิ้น สีย๎อมผ๎า สถานที่ผลิตสํวนใหญํจะใช๎สถานที่บ๎าน และ
การเชําสถานที่ในการผลิตและจัดจาหนํ าย เนื่องจากมีลักษณะการบริหารงานเป็นแบบครอบครัว
การจ๎างแรงงานจะมาจากแรงงานภายในครอบครัว และสมาชิกภายในชุมชน รูปแบบผลิตภัณฑ์
สํวนใหญํจะเป็นแบบที่ออกแบบเอง และผู๎วําจ๎างออกแบบให๎ สาหรับชํองทางในการจาหนํายและ
ประชาสัม พันธ์ ได๎แกํ งานแสดงสินค๎า สื่ออิเล็ ก ทรอนิก ส์ (Website) ร๎านค๎าภายในชุมชน และ
วิทยุชุมชน การวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ SWOT Analysis พบวํา กลุํมตัวอยํางมีจุดเดํนคือ ได๎รับ
การถํายทอดความรู๎ทางด๎านงานผ๎าทอมาจากบรรพบุรุษ ผลิตภัณฑ์ที่ทาการผลิตออกมานั้นมีรูปแบบ
ที่ ส วยงาม มี ก ารรั บ รองคุ ณ ภาพจากหนํ ว ยงานภาครั ฐ ส าหรั บ ปั ญ หาที่ พ บคื อ ผู๎ ป ระกอบการ
สํวนใหญํยังขาดความรู๎และความเข๎าใจเรื่องตราสินค๎าและบรรจุภัณฑ์ ไมํมีการสํงเสริมการขายและ
การประชาสัมพันธ์ สํวนโอกาสในการทาธุรกิจของผู๎ประกอบการผ๎าทอ คือ ปัจจุบันประเทศไทย

มี ก ารเปิ ด การค๎ า เสรี กั บ กลุํ ม อาเซี ย นขึ้ น สํ ง ผลให๎ ชํ อ งทางการตลาดของผู๎ ป ระกอบการงาน
หัตถกรรมเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งหนํวยงานของภาครัฐบาล มีนโยบายให๎ความชํวยเหลือ และบริการ
ความรู๎ และให๎คาปรึกษาด๎านตําง ๆ แกํผู๎ประกอบการอยํางจริงจัง ซึ่งสํงผลดีตํอผู๎ประกอบการผ๎าทอ
โดยตรง และอุ ป สรรคที่ ผู๎ป ระกอบการก าลั งเผชิ ญ อยูํ ใ นปั จจุ บัน คื อ ปัญ หาทางด๎ านเศรษฐกิ จ
การเมือง และการมีคูํแขํงขันในตลาดเดียวกันเป็นจานวนมาก
การวิเคราะห์ความสอดคล๎องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสืบทอดภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นด๎านหัตถกรรมผ๎า ทอนั้น กลุํมผู๎ประกอบการทั้งหมด มีการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุ ก ต์ ใ ช๎ กั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ได๎ อ ยํ า งเหมาะสมกั บ สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยใช๎ ทั ศ นคติ
ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ พอเพี ย งอยํ า งสมดุ ล และมั่ น คง มาเป็ น หลั ก ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ ให๎
ผู๎ประกอบการสามารถดาเนินธุรกิจของตนเองได๎อยํางยั่งยืนตํอไป
ด๎านการสืบทอดองค์ความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านงานหัตถกรรมสาขาผ๎าทอของจังหวัด
เชียงใหมํเป็นการเผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ในระดับท๎องถิ่น ระดับชุมชน ระดับประเทศ สูํสากล คือ
มี ก ารจั ดนิ ท รรศการเพื่ อ เผยแพรํค วามรู๎ ด๎า นภูมิ ปั ญญาท๎อ งถิ่น โดยเชิ ญสลํ า หรือ พํ อครู แมํ ค รู
ภู มิ ปั ญ ญาท๎ อ งถิ่ น สาขาตํ า ง ๆ มาสาธิ ต และให๎ ค วามรู๎ เ กี่ ย วกั บ งานหั ต ถกรรมแกํ ผู๎ ที่ ส นใจ
ในงานหัตถกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบทอดองค์ความรู๎ทางด๎านงานหัตถกรรมภายในท๎องถิ่นไมํให๎
สูญหายและคงอยูํคูํกั บสัง คมไทยตํอไป นอกจากนี้ไ ด๎มีก ารสํงเสริมการขายเพื่อชํวยเพิ่ มรายได๎
ให๎แกํสลําหรือผู๎ประกอบการด๎วย ตลอดจนมีการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ หัตถกรรมสาขาตําง ๆ
ภายในท๎องถิ่นของจังหวัดชียงใหมํ และทาฐานข๎อมูลทางด๎านงานหัตถกรรมผ๎าทอ ผ๎าแปรรูป และ
สื่อประชาสัมพันธ์ที่จัดทาขึ้น ได๎แกํ ป้ายไวนิล สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์
เป็นต๎น

Abstract
The purpose of this study aims to (1) study the context and potential of local wisdom of
Handmade Textile in Chiang Mai province, (2) analyze the consistency of Self-Sufficiency
Economy and local wisdom of Handmade Textile in Chiang Mai province, and (3) inherit the
local wisdom knowledge of Handmade Textile 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
Kamphaeng district, then Mueang Chiang Mai district and San Sai district respectively. Most of
raw materials and equipment are from locality of Chiang Mai province; e.g. silk cloth mixed with
cotton cloth, readymade cotton cloth, zip braid thread, dyeing colors, etc.. Sample groups’
production place mostly manufactures in their home and the groups’ places, and rent the
manufacturing and distributing places 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.
Regarding to the product’s distribution channel and public relation, it is distributed by the product
exhibitions, electronic media (Website), community’s stores, and community radio.
According to SWOT Analysis, it is found that the sample groups have been inherited
knowledge from their ancestors. Their products are beautiful and are certified by governmental
organizations. For the problems found during the process, some entrepreneurs still lack of
knowledge and understanding in creating their product symbol and packaging. For the
opportunity of running texturing business, nowadays, Thailand have opened for free trade with
ASEAN which leads to more marketing channels of handicraft entrepreneurs. Also,
governmental organizations provide support, cooperation, knowledge and advice to entrepreneurs
that is directly beneficial to Handmade Textile. However, the obstacles where the entrepreneurs
are facing currently are economic issue, political issue, and there are lots of competitors in the
same market.
According to the analysis of the consistency in Self-Sufficiency Economy Philosophy and
local wisdom inheritance on Handmade Textile, 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.
However, regarding to the inheritance of local wisdom on Handmade Textile of Chiang
Mai province, it is done in local level, community level, national level to international level by
arranging exhibition in order to broadcast local wisdom knowledge by inviting local craftsmen or
teachers who teach local wisdom to demonstrate and provide knowledge of Handmade Textile
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 to
craftsmen and entrepreneurs as well as publishing handicraft media with in Chiang Mai locality
and create database of texturing, processed cloth, and the public relation media are vinyl posters,
television media, electronic media, printed matters, etc.

บทนา
งานหัตถกรรมผ๎าทอ เป็นสิ่งประดิษฐ์ หรือสิ่งของเครื่องใช๎ที่ถูกคิดค๎นขึ้นเพื่อนามาตอบสนองการ
ใช๎สอยในชีวิตประจาวันของคนไทยมาเนิ่นนานแล๎ว นับแตํอดีตผ๎าทอจะมีอยูํในแทบทุกครัวเรือน
กระจายอยูํในทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพราะผ๎าทอเป็นสิ่งจาเป็นในชีวิตประจาวันของทุกคน
และจนถึงปัจจุบันผ๎าทอได๎กลายเป็นสํวนหนึ่งของวิถีชีวิตคงท๎องถิ่น ไมํวําจะเป็นผู๎ชาย ผู๎หญิง เด็ก
ผู๎สูงอายุ โดยเฉพาะอยํางยิ่งกับกลุํมผู๎หญิงที่มีหน๎าที่เป็นผู๎ผลิต และผู๎ใช๎ในเวลาเดียวกัน ผ๎าทอนับวํา
มีคุ ณลัก ษณะที่เอนกประสงค์ ไมํวําจะนามาใช๎ในการสวมใสํของทุก เพศทุก วัย ใช๎เป็นภาชนะ
หํอหุ๎ม ป้องกัน ใช๎ปูนอน ใช๎เป็นสายสะพายเด็ก ใช๎ในงานพิธีกรรมตําง ๆ หรืองานที่เกี่ยวข๎องกับ
วัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่นนั้น ๆ เป็นต๎น
จะเห็นได๎วํา งานหัตถกรรมผ๎าทอ เป็นสิ่งที่อยูํคูํสังคมไทยมาเนิ่นนาน ไมํเพียงแตํจะให๎
ประโยชน์ใช๎สอยที่หลายหลายเทํานั้น ผ๎าทอยัง เป็นสิ่งที่ใช๎สะท๎อนถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
วิธีชีวิต ความเชื่อ รวมถึงสุนทรียภาพของท๎องที่นั้น ๆ โดยผํานลวดลายของผ๎าทอ ผ๎าทอในแตํละ
ท๎องที่ ของประเทศไทยก็ จะมี ลวดลายแตกตํางกั นไปตามความเชื่อ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนีย ม
ประเพณี ข องแตํ ล ะท๎ อ งที่ นั้ น และระบบการผลิ ต ผ๎ า ทอนั้ น ในสมั ย กํ อ นเป็ น การผลิ ต เพื่ อ ใช๎
ในชีวิตประจาวัน ผู๎หญิง แมํบ๎าน คุณยํา คุณยาย จะเป็นผู๎ถํายทอดความรู๎ด๎านการทอผ๎าให๎แกํรุํน
หลัง และคนรุํนหลังก็จะสืบสานงานผ๎าทอตํอมาเรื่อย ๆ ซึ่งสมาชิกในครอบครัวจะสามารถชํวยกัน
ท าภายในครอบครั ว ได๎ ในสมั ย กํ อ นผ๎ า ทอจะถู ก ผลิ ต เพื่ อ ใช๎ ใ นครอบครั ว ตั ว อยํ า งเชํ น เป็ น
เครื่องนุํง หํม ของทุ ก ๆ คนในครอบครั ว หรือทอขึ้น เพื่ อใช๎ประกอบงานพิ ธีก รรมที่ส าคัญของ
ท๎องถิ่นนั้นได๎แกํ งานแตํงงาน เป็นต๎น
ปั จ จุ บั น การผลิ ต ผ๎ า ทอมี ก ารพั ฒ นาระบบการผลิ ตแบบจ าหนํ าย เพื่ อ ตอบสนองความ
ต๎องการของผู๎บริโภค โดยมีลักษณะของการประกอบอาชีพ และการผลิตดังที่ บัวรัตน์ ศรีนิลและ
คณะ (ม.ป.ป. : 7) กลําวไว๎วํา การทอผ๎าเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่สมาชิกครอบครัวสามารถ
ชํวยดาเนินการรํวมกันได๎ภายในครอบครัวหรือภายในชุมชน อาชีพทอผ๎ามี 4 ลักษณะ คือ ลักษณะที่
1 การรวมกลุํมของสมาชิกชุมชนเพื่อดาเนินการ โดยไมํมีหนํวยงานสนับสนุนและสมาชิกบางสํวน
ชํ วยเหลื อในเรื่ องเงิ น ทุ นตามก าลั งความสามารถ จะทอผ๎า อยูํ ที่ บ๎า นแล๎ วจึ งนามาผ๎ ามาสํง กลุํ ม

เพื่ อจาหนํา ย ไมํมี โครงสร๎า งและระบบที่ชัดเจน ลักษณะที่ 2 การรับจ๎างทอให๎กับธุรกิ จเอกชน
โดยสมาชิก ที่มี กี่ท อผ๎า เป็ นของตนเอง รับจ๎างทอให๎กับนายทุนซึ่งจะเป็นผู๎กาหนดลวดลายและ
เตรี ย มการบางขั้ น ตอนให๎ เมื่ อ ทอเสร็ จ จึ ง น ามาสํ ง นายทุ น เพื่ อ จั ด จ าหนํ า ยและได๎ รั บ คํ า จ๎ า ง
ตามข๎อตกลง ลักษณะที่ 3 เป็นการดาเนินการเองอยํางอิสระ โดยผู๎ทอผ๎าซึ่งจะจัดซื้อเส๎นใยจาก
ร๎า นค๎า ในท๎องถิ่นท าการทอแล๎วนาไปสํงร๎านเพื่อจาหนําย หรือจาหนํายเองที่บ๎าน ลัก ษณะที่ 4
รวมกลุํม เพื่อดาเนินการในแบบธุรกิจชุมชน โดยมีการจัดระบบโครงสร๎าง ระบบการบริหารจัดการ
ระบบบัญชี ระบบสวัสดีการ สมาชิกมีสํวนรํวมในการเป็นเจ๎าของ ดาเนินการรํวมกัน มีการแบํงปัน
ผลประโยชน์ให๎แกํสมาชิกอยํางยุติธรรมตามข๎อตกลง
ในอดีตผ๎าทอนับวําเป็นสิ่งของจาเป็น ที่ใช๎ในชีวิตประจาวันของคนในท๎องถิ่น เป็นสิ่งที่
บอกถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ฝีมือทางชํางและแสดงถึงความมานะอุตสาหะของผู๎ทอ แตํใน
ปัจจุบันผ๎าทอถูกนามาใช๎ในบริบทของการผลิตเพื่อจาหนําย หรือเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร๎างรายได๎และ
สร๎ า งอาชี พ ให๎ แ กํ ใ ห๎ แ กํ ค นในชุ ม ชน ซึ่ ง จะมี ก ลุํ ม ผู๎ ป ระกอบการ เชํ น กลุํ ม ธุ ร กิ จ ชุ ม ชน
ผู๎ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน เป็นต๎น ที่เป็นกลุํมผู๎ผลิตผ๎าท๎องถิ่นที่สาคัญของไทย และพื้นที่ที่นิยม
ผลิตผ๎าทอมากที่สุดในประเทศไทยได๎แกํ จังหวัดเชียงใหมํ ดังที่ นิตยา มหาไชยวงศ์ (ม.ป.ป. : 1)
ได๎กลําวไว๎วาํ ในปี 2547 มีกลุํมผู๎ประกอบการผ๎าและผลิตภัณฑ์จากผ๎าทั้งหมด 1,707 กลุํม เป็นกลุํม
OTOP จานวน 556 กลุํม และกลุํมทั่วไป 1,151 กลุํม จังหวัดที่มีกลุํม/ผู๎ประกอบการมากที่สุด คือ
จัง หวั ดเชี ย งใหมํ รองลงมา ได๎แ กํ จัง หวัดพะเยา จังหวัดนํา น และจังหวัดอุต รดิตถ์ ตามล าดั บ
ซึ่งกลุํมชุมชนที่ได๎รับ การคัดสรรในโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผ๎าและเครื่อง
แตํงกายใน 17 จังหวัดภาคเหนือมีจานวน 556 กลุํม โดยได๎รับการคัดเลือกระดับ 3 ดาวมากที่สุด
จานวน 241 กลุํม รองลงมาได๎รับคัดเลือกระดับ 2 ดาว จานวน 173 กลุํม ได๎รับการคั ดเลือกระดับ
4 ดาว จานวน 121 กลุํม และได๎รับการคัดเลือกระดับ 5 ดาว 21 กลุํมตามลาดับ จังหวัดที่ได๎รับ
การคั ดเลือกมาที่ สุด คือ จังหวัดเชีย งใหมํ จานวน 56 กลุํม รองลงมาได๎แกํจังหวัดนําน จานวน
53 กลุํม และจังหวัดแพรํ จานวน 44 กลุํม จะเห็นได๎วําแตํละจังหวัดล๎วนมีชื่อเสียงในเรื่องการทอผ๎า
มายาวนาน และมีผู๎ผลิตเป็นจานวนมาก สํวนจังหวัดที่ได๎รับคัดเลือกน๎อยที่สุด คือ จังหวัดตาก
มีจานวนทั้งสิ้น 13 กลุํม
จากข๎อความข๎างต๎น สามารถสรุปได๎วํา เชียงใหมํ เป็นจังหวัดที่มีการทาอุตสาหกรรมผ๎าทอ
มากที่ สุ ด ในประเทศไทย อี ก ทั้ ง ผู๎ ป ระกอบการเหลํ า นี้ ยั ง มี ศั ก ยภาพและได๎ เ ข๎ า รั บ การคั ด สรร
และได๎รับการขึ้นทะเบียนหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มากเป็นอันดับหนึ่ง จากศักยภาพที่เข๎มแข็ง
ของผู๎ ป ระกอบการงานผ๎ า ทอของจั ง หวั ด เชี ย งใหมํ โดยเฉพาะผู๎ ป ระกอบการในอ าเภอเมื อ ง
อาเภอหางดง อาเภอสันกาแพง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ มีผู๎ประกอบการงานผ๎าทออยูํ

จานวนมาก ทาให๎ผู๎วิจัยได๎ริเริ่มโครงการ “การประยุกต์พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอด
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านงานหัตถกรรมสาขางานผ๎าทอของจังหวัดเชียงใหมํ ” เพื่อเป็นการสืบทอด
ภูมิปัญญางานหัตถกรรมพื้นบ๎านของล๎านนาเอาไว๎ ให๎รุํนลูกรุํนหลานได๎มาศึกษาหาความรู๎ อีกทั้ง
ยังต๎องการสร๎างทัศ นคติในการดาเนินธุรกิจพอเพียงอยํางสมดุล และมั่นคง โดยการน๎อมนาเอา
พระราชดาริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว มาเป็นหลักในการดาเนิน
ธุรกิจอยํางพอเพียง มีเหตุผล และสร๎างภูมิคุ๎มกัน เพื่อให๎ผู๎ประกอบการ กลุํมธุรกิจชุมชน วิสาหกิจ
ชุมชน ฯลฯ สามารถดาเนินธุรกิจของตนได๎อยํางสมดุล และยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้มีประเด็นสาคัญที่เป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังตํอไปนี้
1. บริบทและศักยภาพภูมิปัญญาท๎องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาผ๎าทอในจังหวัดเชียงใหมํ
2. วิ เ คราะห์ ค วามสอดคล๎ อ งปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ ภู มิ ปั ญ ญาท๎ อ งถิ่ น งาน
หัตถกรรมสาขาผ๎าทอในจังหวัดเชียงใหมํ
3. เพื่ อ สื บ ทอดองค์ ค วามรู๎ ภู มิ ปั ญ ญาท๎ อ งถิ่ น งานหั ต ถกรรมสาขาผ๎ า ทอในจั ง หวั ด
เชียงใหมํ เป็นการเผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ในระดับท๎องถิ่น ระดับชุมชน ระดับประเทศสูํสากล

ระเบียบวิธีวิจัย
การดาเนินงานวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยใช๎ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ รํวมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสํวนรํวมเพื่อมาปรับใช๎ และน๎อมนาพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมาประยุกต์ใช๎สาหรับ
การดาเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอมของกลุํมธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน กลุํมผู๎ประกอบการ
สาขางานผ๎าทอให๎สามารถพัฒนาศักยภาพของกลุํมได๎อยํางอยํางสมดุลและยั่งยืน โดยศึกษาในพื้นที่
อาเภอเมือง อาเภอหางดง อาเภอสันกาแพง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ

เครื่องมือในการวิจัย
ข๎อมูลและเครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ได๎แกํ
4.1 ข๎อมูลปฐมภูมิ เป็นการสืบค๎นข๎อมูลกลุํมงานหัตถกรรมงานผ๎าทอด๎วยการจดบันทึก
การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เจาะลึก การถํายภาพ การถํายวีดิทัศน์ อาศัยการวิจัยแบบมีสํวนรํวม
(Participatory research) เพื่อจัดเก็บข๎อมูล
4.2 ข๎อมูลทุติยภูมิ เป็นข๎อมูลที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท๎องถิ่น ด๎านงานหัตถกรรม
ผ๎า ทอของจัง หวัดเชี ย งใหมํ เพื่ อศึ ก ษารูปแบบ ขั้น ตอนการทางาน ข๎อมู ล เกี่ ย วกั บวัส ดุ อุปกรณ์

เครื่องมือและวิธีการถํายทอดภูมิปัญญา เป็นชุดความรู๎ที่ได๎ไปใช๎ให๎เป็นประโยชน์ จากการบูรณา
การในการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาให๎เกิดรูปแบบงานหัตถกรรมใหมํ ๆ และนาไปเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ์ในสื่อตําง ๆ ทาให๎ได๎องค์ความรู๎ใหมํด๎วยการวิจัยแบบมีสํวนรํวมจากสํวนราชการ
และองค์กรที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ
(1) สถาบั น วิจัย และพั ฒนา มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฎเชีย งใหมํ ที่ อยูํ อาคารราชภั ฏ
เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช๎างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหมํ 50300 โทรศัพท์ และ
โทรสาร : 053-88-5950
(2) ศูนย์สํงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชีย งใหมํ ที่อยูํ 158 ถนนทุํงโฮเต็ล
ตาบลวัดเกต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ 50000 โทรศัพท์ : 053-254361-2 โทรสาร : 053-248315
E-Mail : ipc1@dip.go.th
(3) ส านัก งานสํง เสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แหํงชาติ (องค์ก ารมหาชน) SIPA
สาขาเชียงใหมํ 158 ถ.ทุํงโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ. เชียงใหมํ 50000 โทรศัพท์ : 053-247282
โทรสาร : 053-247272
(4) เทศบาลต าบลสันก าแพง ที่ อยูํ ต าบลสันก าแพง อ าเภอสัน ก าแพง จั งหวั ด
เชียงใหมํ 50130 โทรศัพท์ : 053-331904 E-Mail : 5501310@thailocaladmin.go.th หรือ/และ
skp@sankamphaeng.com
(5) เทศบาลตาบลหางดง ที่อยูํ สานักงานเทศบาลตาบลหางดง 999 หมูํที่ 3 ตาบล
หางดง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมํ 50230 โทรศัพท์ : 053-441543, 053-442105 โทรสาร ตํอ
214 E-mail : ed_hangdongtbs@yahoo.com
(6) สานักงานเทศบาลตาบลสันทรายหลวง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ 50210
โทรศัพท์ : 053-397248 โทรสาร ตํอ 207 E-Mail : info@sansailuang.org
(7) กรมสํงเสริมการสํงออก ศูนย์พาณิชยกรรมภาคเหนือ ที่อยูํ สานักงานการสํงออก
ภาคเหนือ (เชียงใหมํ) เลขที่ 29/19 ถนนสิงหราช ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหมํ 50200 โทรศัพท์ :
053-216350-1, 053-221376 โทรสาร 053-215307 E-mail : chutaratn@depthai.go.th
(8) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหมํ ที่อยูํ ชั้น 1 อาคารศูนย์สํงเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 1 158 ถ.ทุํงโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหมํ 50000 โทรศัพท์ 0 53-304346-7 โทรสาร
053-246353 มือถือ 089-6353258, 089-6353259 Email: ftichiangmai@gmail.com
4.3 ชนิดของเครื่องมือในการวิจัย
(1) แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต (Interview schedule)

ได๎แกํ แบบสอบถาม นับเป็นเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข๎อมูล เป็นลักษณะคาถาม
กาหนดคาตอบไว๎ลํวงหน๎าให๎เลือกตอบ (Closed ended question) และแบบเติมคา (Open ended
question) ผู๎วิจัยทาการสัมภาษณ์ สังเกต การบันทึกข๎อมูลตําง ๆ แบํงเนื้อหาแบบสัมภาษณ์ออกเป็น
3 ตอน ดังนี้
(1.1) ข๎ อมู ล ลัก ษณะพื้ นฐานเกี่ ย วกั บประวัติความเป็ นมาของผู๎ประกอบการ
ด๎านสังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ๎านงานผ๎าทอ
(1.2) ข๎อมูลด๎านรูปแบบผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการทางาน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
และวิธีการถํายทอดภูมิปัญญาหัตถกรรมงานผ๎าทอของท๎องถิ่น ในจังหวัดเชียงใหมํ
(1.3) ข๎อมูลด๎านความต๎องการ ปัญหาอุปสรรคของกลุํมตัวอยําง
และแบบสอบถามได๎แบํงข๎อมูลเป็น 8 สํวน ลักษณะเป็นคาถามแบบปลายปิด
และคาถามแบบปลายเปิด ซึ่งมีลักษณะดังนี้ สํวนที่ 1 รายละเอียดของผู๎ให๎สัมภาษณ์ สํวนที่ 2 ข๎อมูล
ของผลิตภัณฑ์ สํวนที่ 3 ข๎อมูลการทาผลิตภัณฑ์ สํวนที่ 4 กลุํมผลิตภัณฑ์ สํวนที่ 5 ข๎อมูลโครงการ
สํวนที่ 6 สํวนของการผลิต สํวนที่ 7 สํวนของการตลาด สํวนที่ 8 เกณฑ์วิเคราะห์ศักยภาพด๎าน
การผลิตของธุรกิจชุมชน
(1.4) วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลเพื่อความสมบรูณ์แบบอื่น ๆ ได๎แกํ
1) การประชุมวางแผนงานวิจัยรํวมกันระหวํางผู๎ที่เกี่ ยวข๎องในท๎องถิ่น
เพื่อดาเนินแผนกิจกรรม
2) การจั ดเวทีชาวบ๎านเพื่ อ ระดมความคิด เห็น และหาข๎ อสรุ ปเพิ่ มเติ ม
ด๎า นประวัติความเป็ นมา ด๎า นภูมิ ปัญญาท๎องถิ่น ด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสังคม ด๎านวัฒนธรรม และ
ด๎านสิ่งแวดล๎อม
3) จัดประชุมกลุํมยํอยเป็นการติดตามผล ประเมินผล
4) จัดประชุมปฏิบัติการ ให๎ความรู๎แกํกลุํมเป้าหมายทุกกลุํม และเผยแพรํ
องค์ความรู๎แกํประชาชนผู๎สนใจ
5) การจั ด สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ วิ เ คราะห์ ประเมิ น ผล และ
สรุปผลการวิจัย
6) ประชาสัมพันธ์องค์ความรู๎ที่ได๎จากงานวิจัยในรูปแบบตําง ๆ ได๎แกํ
การประชุมเพื่อเผยแพรํองค์ความรู๎แกํกลุํมเป้าหมาย การเผยแพรํในเว็บไซต์ หนังสือ วีดิทัศน์ และ
สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ

วิธีการศึกษา
การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ด๎านงานหัตถกรรมสาขาผ๎าทอของจังหวัดเชียงใหมํ” มีวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
4.1 ประชากรศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ กลุํมตัวอยํางผู๎ประกอบการงานหัตถกรรมสาขาผ๎าทอ ในอาเภอเมือง
อาเภอหางดง อาเภอสันกาแพง และอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ด๎วยวิธีการสุํมแบบหลายขั้นตอน (Multi – stage random
sampling) โดยมีขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดกลุํมตัวอยําง โดยจะใช๎วิธีสุํมแบบแบํงชั้น (Stratified sampling)
จากกลุํมผู๎ประกอบการที่คาดวําจะมีผู๎เข๎ารํวมโครงการประมาณ 20 กลุํม ซึ่งคัดเลือกจาก
1) รายชื่อกลุํมผู๎ประกอบการที่ได๎รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
ในงานผลิตภัณฑ์ ผ๎าทอ หรือแปรรูปผ๎าทอ ในอาเภอเมือง อาเภอหางดง อาเภอสันก าแพง และ
อาเภอสันทราย
2) กลุํมตัวอยํางจากเครือขํายผู๎ประกอบการ ในอาเภอเมือง อาเภอหางดง
อาเภอสันกาแพง และอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ
3) ผู๎ประกอบการที่ได๎รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ในอาเภอเมือง อาเภอหางดง อาเภอสันกาแพง และอาเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหมํ
ขั้นตอนที่ 2 เลือกกลุํมตัวอยํางโดยวิธีสุํมแบบเจาะจง ตามวัตถุประสงค์ (Purposive
sampling) โดยแยกกลุํมงานหัตถกรรมผ๎าทอที่ต๎องการเข๎ารํวมโครงการ แยกตามประเภทการจัดตั้ง
ได๎แกํ กลุํมวิสาหกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน ผู๎ประกอบการ กลุํมแมํบ๎าน ร๎านค๎า ฯลฯ
4.2 ข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการสืบค๎นข๎อมูลกลุํมงานหัตถกรรมสาขาผ๎าทอด๎วยการจดบันทึก
การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เจาะลึก ถํายภาพ และถํายวีดิทัศน์ โดยอาศัยการวิจัยแบบมีสํวนรํวม
ของชุมชน (Participatory research) เพื่อจัดเก็บข๎อมูล
ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข๎อมูลที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท๎องถิ่น ด๎านงานหัตถกรรม
สาขาผ๎าทอของจังหวัดเชียงใหมํ เพื่อศึกษารูปแบบ ขั้นตอนการทางาน ข๎อมูลเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์
เครื่ องมื อ และวิธีก ารถํา ยทอดภูมิ ปัญญาสาขาผ๎าทอ เป็น ชุดข๎ อมูล จากการรวบรวมและศึ ก ษา
ขององค์กรตําง ๆ ภาครัฐบาล ชุมชน และเอกชน โดยการนาความรู๎ที่ได๎ไปใช๎ให๎เป็นประโยชน์
ในการเรียนการสอน นอกนั้นสามารถนาไปพัฒนาให๎เกิดรูปแบบงานหัตถกรรมแนวใหมํ เผยแพรํ

ประชาสัมพันธ์ในสื่อตําง ๆ ทาให๎ได๎องค์ความรู๎ใหมํจากวิจัยแบบมีสํวนรํวม ต๎องอาศัยความรํวมมือ
จากสํวนราชการ องค์กรที่เกี่ยวข๎องที่ถือเป็นผู๎รํวมการวิจัยในท๎องถิ่นด๎วย 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 เครือขํายชุ มชน 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 เอกชนที่เป็นแหลํงรวบรวมข๎ อมูล 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) ข๎ อ มู ล ลั ก ษ ณ ะ พื้ น ฐ า น แ ล ะ ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป็ น ม า ข อ ง
ผู๎ประกอบการ ข๎อมูลในด๎านสังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ๎านด๎านงานผ๎าทอ
2) ข๎อมูล รูปแบบของผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการทางาน วัส ดุอุปกรณ์
เครื่องมือ และวิธีการถํายทอดภูมิปัญญางานหัตถกรรมสาขาผ๎าทอในท๎องถิ่น
3) ข๎ อ มู ล ด๎ า นความต๎ อ งการ ปั ญ หาอุ ป สรรคของกลุํ ม ตั ว อยํ า งที่
จาเป็นจะต๎องได๎รับการแก๎ไขอยํางเรํงดํวน
4) วิ ธีเก็ บรวบรวมข๎อมูล เพื่ อความสมบรูณ์แบบอื่น ได๎แกํ การ
ประชุมวางแผนงานวิจัยรํวมกันระหวํางผู๎ที่เกี่ยวข๎องในท๎องถิ่นเพื่อดาเนินแผนกิจกรรม การจัดเวที
ชาวบ๎านเพื่อระดมความคิดเห็น และหาข๎อสรุปเพิ่มเติมในความสมบรูณ์ของเนื้อหา ด๎านประวัติ
ความเป็นมา ด๎านภูมิปัญญาท๎องถิ่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล๎อม จัดประชุมกลุํมยํอย
เพื่อติดตามผล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให๎ความรู๎แกํกลุํมเป้าหมายทุกกลุํม และการเผยแพรํองค์
ความรู๎แกํประชาชนผู๎สนใจ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์ ประเมินผล และสรุป
ผลการวิจัย

แผนดาเนินการวิจัย
กาหนดกลุํมตัวอยํางผู๎ประกอบการ กลุํมธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน และผู๎ผลิตหัตถกรรม
งานผ๎าทอที่ต๎องการเข๎ารํวมโครงการ เป็นการสุํมแบบจงใจ (Purposive Sampling) ซึ่งมีจานวน
ทั้งหมด 11 กลุํม โดยมีรายชื่อกลุํมดังตํอไปนี้
รายชื่อกลุ่มผู้ประกอบการหัตถกรรมงานผ้าทอที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย
ในพื้นที่อาเภอเมือง อาเภอสันกาแพง อาเภอหางดง และอาเภอสันทราย
ชื่อกลุ่ม
Chiang Mai Brand
คุณทิวาพร ศรีบุญเรือง
คุณนวลศรี แซ่เฮ้ง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
คุณวิญาภร แว่นทอง
กลุ่มขุนทองผ้าฝ้าย
คุณเอี่ยมศิริ ตันสหวัฒน์
กลุ่มทอผ้าบ้านสันก้างปลา
คุณจันทร์เพ็ญ พากาเนิด
กลุ่มเย็บผ้าแม่บ้านเกษตรกร
บ้านแม่ตาด (คุณจุรีย์ เดชยิ่ง)
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าฝ้ายสาเร็จรูป
คุณจักรพันธ์ วงค์รินทร์
คุณถาวร ณรงค์ศรี

คุณสิริกัลยารัศ ธรรมชัย
กลุ่มทอผ้าบ้านท่ายาว
คุณอรทัย กาญจนานันท์
กลุ่มตัดเย็บผ้าหม้อฮ่อม
คุณปวีณธ์ ิดา กันมะโน

ที่อยู่
บ๎านเลขที่ 201/41 หมูทํ ี่ 1 ซอย 19
ตาบลช๎างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ
บ๎านเลขที่ 78/13 หมูํ 3 ตาบลหนองหอย
อาเภอเมือง จังหวัด เชียงใหมํ
บ๎านเลขที่ 111/4 หมูํ 10 ตาบลสุเทพ
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ
บ๎านเลขที่ 18/2 หมูํ 7 ถนนคชสาร
ตาบลสันกาแพง อาเภอสันกาแพง
จังหวัดเชียงใหมํ

ผลิตภัณฑ์
กระเป๋าผ๎า

ตาบลทรายมูล อาเภอสันกาแพง
จังหวัดเชียงใหมํ
บ๎านเลขที่ 10 หมูํที่ 1 ตาบลห๎วยทราย
อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหมํ
บ๎านเลขที่ 9 หมูํที่ 3 ซอย 1 ตาบลสันกลาง
อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหมํ
บ๎านเลขที่ 292 หมูทํ ี่ 2 ซอยสหไท
ตาบลสันทรายน๎อย อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหมํ
บ๎านเลขที่ 9/98 หมูํที่ 9 ตาบลสันทรายหลวง
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ
บ๎านเลขที่ 157 หมูทํ ี่ 11 ตาบลป่าไผํ
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ
บ๎านเลขที่ 47/2 หมูทํ ี่ 1 ตาบลหารแก๎ว
อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมํ

ผลิตภัณฑ์ผ๎าฝ้าย

ผ๎าคลุมเตียงและ
ปลอกหมอน

ผลิตภัณฑ์ผ๎าฝ้าย

ปลอกหมอนอิง
ผลิตภัณฑ์ผ๎าฝ้าย
ผลิตภัณฑ์ผ๎าฝ้าย

ผลิตภัณฑ์ผ๎าฝ้าย
ผ๎าถุงทอมือ ผ๎ามําน
ผลิตภัณฑ์
ผ๎าหม๎อฮํอม

มีแผนการดาเนินการวิจัยในปี 2553 ดังนี้
ระยะเวลาดาเนินการ (เดือน)
กิจกรรมการดาเนินงาน
1.ประชุมวางแผนดาเนินการวิจัย ระยะที่ 1
2.ศึกษาการทางานหัตถกรรมเครื่องจักสาน และจัดเวทีการ
เรียนรู๎ครั้งที่ 1 เพื่อทาความเข๎าใจเกี่ยวกับชุดโครงการวิจัย
และคัดเลือกกลุํมตัวอยํางในงานวิจัย อีกทั้งสอดแทรกความรู๎
เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.กาหนดกลุํมเป้าหมาย และพื้นที่เฉพาะของงานวิจัย
4.ศึกษาบริบทและศักยภาพของกลุํมเป้าหมายสรุปผลงาน
ระยะที่ 1 และนากลุํมตัวอยํางเข๎ารํวมการสัมมนาเรื่อง SMEs
ไทยเข๎มแข็งด๎วย ICT
5.จั ดประชุม วางแผนงานวิจั ยรํวมระหวํางผู๎ที่ เกี่ย วข๎อ งใน
ท๎องถิ่นตามแผนระยะที่ 2 และเข๎ารํวมการสัมมนาเรื่อง กล
ยุทธ์ทางรอด SME
6.ศึกษาบริบทชุมชน และศึกษาการนาเอาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช๎อุตสาหกรรม ขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และสํ งเสริมให๎กลุํม ตัวอยํางเข๎ารํ วมรั บฟัง การบรรยายให๎
ความรู๎ในหัวข๎อ ยุทธศาสตร์การค๎า การลงทุน และการตลาด
7.นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎ในการดาเนิน
ธุรกิจของกลุํมตัวอยําง
8.สรุปขั้นตอนการทางานหัตถกรรมของกลุํมตัวอยํางพร๎อม
สรุปงานวิจัยในระยะที่ 2 และนากลุํมตัวอยํางเข๎ารํวมการ
สัมมนาเรื่อง เปิดแผนที่เศรษฐกิจปี 54 จัดทัพ SME ก๎าวไกล
สูํภูมิภาคอาเซียน
9.น าข๎ อ มู ล ที่ ไ ด๎ ม าสร๎ า งสื่ อ ที่ เ ป็ น ชุ ด องค์ ค วามรู๎ ด๎ า น
หัตถกรรมท๎องถิ่นรูปแบบตําง ๆ โดยจัดนิทรรศการ มองภูมิ
ปัญญาล๎านนาผํานสายธารแหํงกาลเวลา
10. นากลุํมตัวอยํางเข๎ารํวมการสัมมนาเรื่องการประชุมเชิง
ปฏิ บั ติ ก ารเศรษฐกิ จ สร๎ า งสรรค์ ระดั บ ประเทศ ภายใต๎
แผนปฏิ บั ติ การไทยเข๎ ม แข็ ง 2555 และเศรษฐกิ จ ล๎ านนา
เชิงสร๎างสรรค์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

กิจกรรมการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ (เดือน)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11.นากลุํมตัวอยํางเข๎ารํวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การพัฒนาคุณภาพสินค๎า OTOP ประเภทผ๎า เครื่องแตํงกาย
อาหาร และสมุนไพรที่ไมํใชํอาหาร
12. จัดเวที การเรียนรู๎ ครั้งที่ 2 การออกแบบตราสินค๎าและ
บรรจุ ภัณฑ์ เพื่ อ สร๎ า งความรู๎ ค วามเข๎ า ใจในเรื่ อ งของการ
ออกแบบตราสินค๎าและบรรจุภัณฑ์แกํกลุํมตัวอยําง
13.นากลุํมตัวอยํางเข๎ารํวมรับฟังการบรรยายในหัวข๎อ การ
เตรียมความพร๎อมในการสํงออกสูํตลาดสหรัฐอเมริกา
14.จัดนิทรรศการมิติสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมเชิงชําง เพื่อเป็น
การสนับสนุนและชํวยเหลือผู๎ประกอบการทางด๎านการจัด
จ าหนํ า ยสิ น ค๎ า ตลอดจนเพื่ อ วิ เ คราะห์ ป ระเมิ น ผล สรุ ป
ผลการวิจัยระยะที่ 3
15.ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการจั ด นิ ท รรศการเพื่ อ เผยแพรํ
ผลงานวิจัย

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ด๎านงานหัตกรรมสาขาผ๎าทอของจังหวัดเชียงใหมํ ” เป็นการศึกษากลุํมตัวอยํางจากผู๎ประกอบการ
ทั้งหมด 11 ราย โดยสามารถสรุปให๎เห็นตามแนวทางตามวัตถุประสงค์ที่จะนาไปสูํการพัฒนา ดังนี้
1. บริบทและศักยภาพภูมิปัญญาท๎องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาผ๎าทอในจังหวัดเชียงใหมํ
2. วิเคราะห์ความสอดคล๎องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปั ญญาท๎องถิ่นงานหัตถกรรม
สาขาผ๎าทอในจังหวัดเชียงใหมํ
3. เพื่อสืบทอดองค์ความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาผ๎าทอในจังหวัดเชียงใหมํ
เป็นการเผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ในระดับท๎องถิ่น ระดับชุมชน ระดับประเทศสูํสากล
ในการสรุปผลการศึกษาตามแนวทางวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนั้น คณะผู๎วิจัยสามารถสรุป
ผลการวิจัยได๎ดังนี้

1. บริบทและศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาผ้าทอในจังหวัดเชียงใหม่
จากที่ ค ณะผู๎วิ จั ย ได๎ท าการศึ ก ษาบริ บ ทและศั ก ยภาพภูมิ ปัญ ญาท๎ องถิ่ น ด๎ านหั ตถกรรม
สาขาผ๎าทอในจังหวัดเชียงใหมํ สามารถสรุปผลได๎ดงั นี้

1.1 กลุํม ตัว อยํ า งที่ เข๎ ารํ วมในงานวิจัย ครั้ งนี้ อาศัย อยูํ ใ นเขตอาเภอสัน ก าแพง
คิดเป็นร๎อยละ 36 อาเภอเมืองคิดเป็นร๎อยละ 27 อาเภอสันทรายคิดเป็นร๎อยละ 27 และเขตอาเภอ
หางดงคิดเป็นร๎อยละ 9
1.2 ผู๎ประกอบการหัตถกรรมสาขาผ๎าทอ มีการจัดหาวัตถุดิบในการผลิตผ๎าทอเอง
ถึงร๎อยละ 100 โดยจะซื้อวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์จากแหลํงผลิตภายในชุมชนได๎แกํ ผ๎าไหมปนฝ้าย
ผ๎าฝ้ายทอมือ ผ๎าฝ้ายสาเร็จรูป ผ๎าหม๎อฮํอม ไหมประดิษฐ์ ซิป ด๎ายดิ้น สีย๎อมผ๎า เป็นต๎น สํวนวัตถุดิบ
ที่รับมาจากผู๎วําจ๎าง และการจัดหาวัตถุดิบอื่น ๆ นั้น คิดเป็นร๎อยละ 9 วัตถุดิบที่มาจากผู๎วําจ๎างนั้น
ผู๎ประกอบการหัตถกรรมผ๎าทอ คิดเพียงคําแรงในการผลิตเทํานั้น สํวนการจัดหาวัตถุดิบอื่น ๆ นั้น
จะซื้อมาจากตํางจังหวัด
1.3 การจ๎ า งแรงงานในการผลิ ต หั ต ถกรรมสาขาผ๎ า ทอ สํว นใหญํเ ป็ นการจ๎ า ง
แรงงานภายในครอบครัวถึงร๎อยละ 73 รองลงมาเป็นการจ๎างแรงงานสมาชิกภายในชุมชนร๎อยละ 64
และลูกจ๎างร๎อยละ 9 ตามลาดับ
1.4 ผู๎ประกอบการหัตถกรรมสาขาผ๎าทอ สํวนใหญํมีวิธีการผลิตหัตถกรรมผ๎าทอ
ที่คล๎าย ๆ กัน วิธีการผลิตผ๎าทอโดยวิธีอื่น ๆ คือ การซื้อผ๎าผ๎าฝ้ายสาเร็จรูป เป็นที่นิย มใช๎ในการผลิต
มากถึงร๎อยละ 91 รองลงมาเป็นการตัดเย็บตามแบบที่วางไว๎ คิดเป็นร๎อยละ 82 สาหรับการฟอกสี
และการตากมีคําเทํากันคือ ร๎อยละ 46 สํวนการทอและการย๎อมมีคําเทํากัน คิดเป็นร๎อยละ 9 และ
การแชํน้ายา มีคําคิดเป็นร๎อยละ 0 ตามลาดับ
1.5 ผู๎ประกอบการสํวนใหญํนิยมใช๎บ๎านเป็นสถานที่ในการปฏิบัติงานทางด๎าน
ผลิตและจาหนํายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ๎าทอถึงร๎อยละ 91 สํวนอีกร๎อยละ 18 เป็นการเชําสถานที่ใช๎
ในการผลิตและจาหนํายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ๎าทอ
1.6 การออกแบบผลิต ภั ณ ฑ์ หั ต ถกรรมสาขาผ๎ า ทอ ผู๎ ประกอบการผลิ ตสิ น ค๎ า
ตามแบบที่ผู๎ประกอบการคิดค๎นแบบเองทั้งหมดถึงร๎อยละ 73 การผลิตสินค๎าโดยได๎รับข๎อเสนอแนะ
จากผู๎วําจ๎างนั้น คิดเป็นร๎อยละ 46 สํวนการผลิตสินค๎าตามแบบของผู๎วําจ๎างนั้น คิดเป็นร๎อยละ 36
และการออกแบบโดยการศึกษาจากที่อื่น ๆ นั้น คิดเป็นร๎อยละ 9
1.7 การก าหนดราคาของผู๎ประกอบการหัตถกรรมสาขาผ๎าทอนั้น ผู๎ประกอบ
กาหนดราคาเอง โดยพิจารณาจากปัจจัยหลาย ๆ ด๎านรวมกัน ซึ่งการกาหนดราคาโดยพิจารณาจาก
ต๎นทุนราคาสินค๎า คิดเป็นร๎อยละ 100 การกาหนดราคาโดยพิจารณาจากคุณภาพของสินค๎า คิดเป็น
ร๎อยละ 73 การกาหนดราคาโดยพิจารณาจากกาลังซื้อของลูกค๎า คิดเป็นร๎อยละ 46 ความต๎องการของ
ท๎องตลาด คิดเป็นร๎อยละ 36 การกาหนดราคาโดยพิจารณาจากปัจจัยอื่น ๆ เชํน คําแรง คิดเป็นร๎อย

ละ 18 การกาหนดราคาโดยพิจารณาจากราคาขายของคูํแขํงขัน คิดเป็นร๎อยละ 9 และการกาหนด
ราคาโดยพิจารณาจากดุลยภาพผู๎ซื้อผู๎ขาย คิดเป็นร๎อยละ 0 ตามลาดับ
1.8 ผู๎ประกอบการหัตถกรรมสาขาผ๎าทอ ใช๎ชํองทางในการจัดจาหนํายผลิตภัณฑ์
ที่เป็นร๎านค๎า ของผู๎ประกอบการเองไปยังผู๎บริโภคถึงร๎อยละ 46 สํวนการจัดจาหนํายโดยการใช๎
ตัวแทนจาหนํายนั้น คิดเป็นร๎อยละ 27 ทางด๎านการจัดจาหนํายผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร๎อยละ
18 และการจัดจาหนํายโดยวิธีอื่น ๆ เชํน ฝากขายตามร๎านค๎าในเขตชุมชน คิดเป็นร๎อยละ 9
1.9 ผู๎ประกอบการหัตถกรรมสาขาผ๎าทอ มีการประชาสัมพันธ์สินค๎าผํานทางงาน
แสดงสินค๎าตําง ๆ ถึงร๎อยละ 64 สาหรับการประชาสัมพันธ์ทางด๎านตลาดนัดและถนนคนเดิน
คิ ด เป็ น ร๎ อ ยละ 36 สํ ว นการประชาสั ม พั น ธ์ ท างสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ และการประชาสั ม พั น ธ์ ท างด๎ า น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์จะมีคําร๎อยละเทํากั นคือ ร๎อยละ 27 และการประชาสัมพันธ์โดยการใช๎วิธีอื่น ๆ
เชํน วิทยุชุมชน คิดเป็นร๎อยละ 18 ตามลาดับ
1.10 ในการถํายทอดความรู๎สูํชุมชนของผู๎ประกอบการหัตถกรรมสาขาผ๎าทอนั้น
ยังไมํมีการถํายทอดความรู๎สูํชุมชน เป็นเพียงการถํายทอดความรู๎ภายในกลุํมที่ปฏิบัติงานรํวมกั น
เทํ า นั้น และเมื่ อผู๎ ป ระกอบการน าผลิต ภัณ ฑ์ ไ ปแสดงตามงานตํา ง ๆ ก็ มี ก ารสาธิ ตวิ ธีก ารผลิ ต
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห๎ แ กํ บุ ค คลทั่ ว ไปได๎ รั บ ชม และหากผู๎ ที่ ส นใจต๎ อ งการซั ก ถามข๎ อ มู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ผู๎ประกอบการหัตถกรรมสาขาผ๎าทอทุกทําน มีความยินดีที่จะตอบทุกคาถาม
1.11 ในการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ SWOT Analysis ในการบริหารจัดการธุรกิจ
ของผู๎ประกอบการหัตถกรรมสาขาผ๎าทอ สามารถสรุปรายละเอียดได๎ดังนี้
1.11.1 Strengths = จุดแข็ง
สาหรับจุดแข็งในการดาเนินธุรกิจของผู๎ประกอบการหัตถกรรม
สาขาผ๎าทอคือ ผู๎ประกอบการมีประสบการทางานหัตถกรรมผ๎าทอมานาน ทาให๎ผลิตภัณฑ์ที่ทาการ
ผลิตมีรูปแบบที่สวยงาม สามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคได๎เป็นอยํางดี และสินค๎า
ได๎รับการรับคุณภาพจากหนํวยงานของทางรัฐ ไมํวําจะเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค๎า หนึ่ง
ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ทางด๎านราคาผลิตภัณฑ์ มีความเหมาะสมกับราคาคูํแขํงขันและท๎องตลาด
สํวนทางด๎า นชํองทางในการจัดจาหนํายของผู๎ประกอบการมีชํองทางที่ใ ช๎ใ นการจัดจาหนํายที่
แนํ น อนคื อ ผํ า นทางร๎ า นค๎ า ของผู๎ ป ระกอบการ หรื อ ตามงานแสดงสิ น ค๎ า ตํ า ง ๆ ตลอดจน
ผู๎ป ระกอบการมี ก ารจัด ท าการประชาสั มพั นธ์ แ ละการสํ งเสริ มการตลาดอยูํ เ ป็น ประจ า ทาให๎
ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับและรู๎จักของผู๎บริโภคมากขึ้น

1.11.2 Weaknesses = จุดอ่อน
สาหรับจุดอํอนที่เกิดขึ้นกับการประกอบธุรกิจของผู๎ประกอบการ
หัตถกรรมสาขาผ๎าทอคือ ผู๎ประกอบการยังขาดความรู๎และความเข๎าใจทางด๎านการมีตราสินค๎าและ
บรรจุภั ณฑ์ เป็ นของตนเอง ผู๎ป ระกอบการไมํมีก ารสํงเสริมการขาย และมี ก ารประชาสัมพั น ธ์
ทางด๎านผลิตภัณฑ์คํอนข๎างน๎อย ตลอดจนไมํ คํอยมีหนํวยงานจากทางภาครัฐและเอกชนเข๎ามาให๎
ความชํวยเหลือทางด๎านการประชาสัมพันธ์และการสํงเสริมทางการตลาด
1.11.3 Opportunities = โอกาส
สาหรับโอกาสในการทาธุรกิจของผู๎ประกอบหัตถกรรมสาขาผ๎าทอ
คื อ ในปั จ จุ บั น รัฐ บาลได๎มี ก ารเปิ ด การค๎ า เสรี กั บ กลุํ ม อาเซีย นมากขึ้ น และมี นโยบายให๎ ความ
ชํ ว ยเหลื อ แกํ ผู๎ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ขนาดกลาง ธุ ร กิ จ ขนาดยํ อ ม ทางด๎ า นตํ า ง ๆ เชํ น การผลิ ต
การตลาด
แหลํงเงินทุน ฯลฯ อยํางจริงจัง ตลอดจนมีหนํวยงานของทางภาครัฐและเอกชนที่
พร๎อมให๎คาปรึกษาทางด๎านการทาธุรกิจ
1.11.4 Threats = อุปสรรค
ส าหรั บ อุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของผู๎ ป ระกอบ
หัตถกรรมสาขาผ๎าทอนั้น สํวนใหญํจะเป็นปัญหาทางด๎านเศรษฐกิจและการเมือง และการมีคูํแขํง
ขันในตลาดหมูํบ๎านเป็นจานวนมาก

2. วิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้ อ งปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น งาน
หัตถกรรมสาขาผ้าทอในจังหวัดเชียงใหม่
จากที่คณะผู๎วิจัยได๎ทาการศึก ษาวิเคราะห์ความสอดคล๎องปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพีย งกั บ
ภูมิปั ญญาท๎ องถิ่นด๎า นหัตถกรรมสาขาผ๎าทอในจังหวัดเชีย งใหมํ ทาให๎ทราบวํา ผู๎ประกอบการ
หัตถกรรมสาขาผ๎าทอ ได๎มีการนาเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข๎ามาประยุกต์ใช๎ในการประกอบ
ธุรกิจของตนเอง ซึ่งคณะผู๎วิจัยสามารถสรุปหลักการดังกลําว ได๎ดังนี้
2.1 ผู๎ป ระกอบการหัตถกรรมสาขาผ๎าทอ สามารถนาองค์ความรู๎ที่ไ ด๎จากการ
นาภูมิ ปั ญญาชาวบ๎ า น มาปรับ ใช๎ กั บการดาเนิน ธุรกิ จ ของตนเองได๎อยํ างถูก ต๎อ งและเหมาะสม
ตลอดจนยั ง สามารถน าเทคโนโลยี ช าวบ๎ า นที่ คิ ด ค๎ น เองและมี ร าคาประหยั ด เข๎ า มาชํ ว ยใน
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ได๎เป็นอยํางดี
2.2 กลุํมผู๎ประกอบการหัตถกรรมสาขาผ๎าทอ มีการนาเอาหลักของความพอเพียง
เข๎ามาประยุกต์ใช๎ในเรื่องของการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ ได๎เป็นอยํางดี ตลอดจนนาวัตถุดิบของ

ท๎องถิ่นที่มีอยูํภายในชุมชนมาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสินค๎าของตนเองด๎วย ซึ่งคานึงถึงการใช๎
ทรัพยากรอยํางประหยัด รู๎คุณคํา โดยเฉพาะการผลิตที่รักษามลภาวะและสิ่งแวดล๎อม
2.3 กลุํ ม ผู๎ ป ระกอบการหั ต ถกรรมสาขาผ๎ า ทอทุ ก กลุํ ม มี ก ารเน๎ น การจ๎ า ง
แรงงานคนมากกวําเทคโนโลยีหรือเครื่องจักร ทั้งนี้เป็นเพราะวําการทาหัตถกรรมสาขาผ๎าทอเป็น
งานที่มีความประณีต จะต๎องใช๎ผู๎ที่มีประสบการณ์มานาน ซึ่งบุคคลเหลํานี้ได๎รับการสืบทอดงาน
หัต ถกรรมผ๎ า ทอมาจากบรรพบุ รุ ษ ตลอดจนเป็ น การกระจายรายได๎ สูํ ค นภายในท๎ อ งถิ่ น และ
ลดคําใช๎จํายที่ไมํจาเป็นของผู๎ประกอบการหัตถกรรมสาขาผ๎าทอ
2.4 กลุํมผู๎ประกอบการหัตถกรรมสาขาผ๎าทอทุกกลุํม มีการยึดมั่นในหลักของ
ความมีเหตุผลในการประกอบธุรกิจของตนเอง โดยคานึงถึงการบริหารจัดการที่ เป็นระบบการผลิต
อยํางรอบคอบ และหลีกเลี่ยงตํอสภาวะการเกิดหนี้สินใหมํ ๆ
2.5 กลุํมผู๎ประกอบการหัตถกรรมสาขาผ๎าทอ มีความตระหนักและให๎ความสาคัญ
กับเรื่องของคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และการไมํเอารัดเอาเปรียบ การแบํงปัน การมุํงตํอประโยชน์
สํวนรวม การมี ก ระบวนการผลิต สินค๎ าที่ ไ ด๎มาตรฐานและมี คุณภาพ และการมี ความยุ ติ ธ รรม
ตํอสมาชิกในกลุํมหรือลูกจ๎างและผู๎จาหนํายวัตถุดิบ
2.6 กลุํมผู๎ป ระกอบการหัตถกรรมสาขาผ๎าทอ มีก ารนาคาพู ดที่วํา ซื้องําย ขาย
คลํอง มาประยุกต์ใช๎ในการประกอบธุรกิจของตนเอง ทั้งนี้เป็นเพราะวําคานึงถึงการประกอบธุรกิจ
ในระยะยาวมากกวําการหวังผลตอบแทนในระยะสั้น และสร๎างความมั่นใจ ไมํโลภมาก ไมํค๎ากาไร
เกินควรแกํผู๎บริโภค
2.7 กลุํ ม ผู๎ ป ระกอบการหั ต ถกรรมสาขาผ๎ า ทอ ได๎ มี ก ารสร๎ างภู มิ คุ๎ มกั น ให๎ แ กํ
ตนเองและครอบครั ว ด๎ ว ยการเตรี ย มตนเองให๎ พ ร๎ อ มกั บ การเปลี่ ย นแปลงทางด๎ า นการเมื อ ง
เศรษฐกิจและสังคมอยูํตลอดเวลาโดยมีการคิดวางแผนอยํางรอบคอบทั้งในปัจจุบันและอนาคตอยูํ
ตลอดเวลา

3. เพื่ อ สื บ ทอดองค์ ค วามรู้ภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น งานหั ต ถกรรมสาขาผ้ า ทอในจั ง หวั ด
เชียงใหม่ เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน ระดับประเทศ
สู่สากล
จากการที่ ค ณะผู๎ วิจัย น าองค์ความรู๎ ท างด๎า นภูมิปั ญญาท๎องถิ่ น ที่ไ ด๎รับมานั้น มาใช๎ เพื่ อ
สืบ ทอดองค์ ค วามรู๎ ภูมิ ปั ญ ญาท๎ องถิ่ น งานหัต ถกรรมสาขาผ๎ า ทอในจั ง หวั ดเชี ย งใหมํ เพื่ อ เป็ น
การเผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ในระดับท๎องถิ่น ระดับชุมชน ระดับประเทศสูํสากล สามารถสรุป
รายละเอียดได๎ดังนี้

3.1 ในการเผยแพรํความรู๎ทางด๎านหัตถกรรมสาขาผ๎าทอนั้น ผู๎วิจัยเชิญสลํา หรือ
พํ อ ครู แ มํ ค รู ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ๎ า น มาสาธิ ต และให๎ ค วามรู๎ ท างด๎ านการท าหั ต ถกรรมสาขา ผ๎ า ทอ
แกํนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังให๎นักเรียน นักศึกษา
หรือผู๎ที่ ส นใจ ตระหนัก และรู๎จัก หวงแหนงานหัตถกรรม และสืบทอดงานหั ตถกรรมดังกลํา ว
ให๎คงอยูํกับชุมชนของตนเองตํอไป ซึ่งในการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรํความรู๎ทางด๎านงานหัตถกรรม
สาขางานผ๎ า ทอนั้ น จะมี ก ารจั ด กิ จ กรรมตามสถานที่ ตํ า ง ๆ เชํ น โรงเรี ย น มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเชียงใหมํ ฯลฯ
3.2 คณะผู๎วิจัย ได๎มีก ารจัดทาโครงการชํางรุํนใหมํขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่ อเป็น
การสืบสานงานหัตถกรรมภายในท๎องถิ่นล๎านนาให๎คงอยูํคูํกับสังคม และเพื่อเป็นการเพิ่มจานวน
ของสลํา พํ อครูแ มํ ค รูภู มิ ปั ญญาท๎อ งถิ่ นด๎ วย ซึ่ ง กิ จกรรมภายในงานเป็ นการให๎ ความรู๎ วิ ชาชี พ
ทางด๎านศิลปหัตถกรรมของท๎องถิ่นล๎านนา โดยผู๎ที่สนใจสามารถนาองค์ความรู๎ที่ได๎รับไปประกอบ
เป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม เพื่อสร๎างรายได๎ให๎แกํตนเองและครอบครัว
3.3 ส าหรั บ การสํ ง เสริ ม การขายและการจั ด จ าหนํ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องสลํ า และ
ผู๎ประกอบการนั้น ทางคณะผู๎วิจัยได๎มีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการสนับสนุน การใช๎ของพื้นบ๎าน
ของสลําและผู๎ประกอบการ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่ควรจะอนุรักษ์ไว๎ โดยใช๎ชื่อของกิจกรรม
ในครั้งนี้วํา การจัดนิทรรศการ “มิติสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมเชิงชําง” การจัดงานในครั้งนี้ถือได๎วํา
เป็ น การสํ ง เสริ ม ให๎ ผู๎ บ ริ โ ภคได๎ รั บ รู๎ ข๎ อ มู ล ขํ า วสารในเรื่ อ งของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องสลํ า และ
ผู๎ประกอบการ ทาให๎สลําและผู๎ประกอบการมีรายได๎จากการขายผลิตภัณฑ์มากขึ้น ตลอดจนสลํา
หรือผู๎ประกอบการ สามารถนาข๎อมูลทางด๎านผลิตภัณฑ์หรือข๎อมูลทางด๎านพฤติกรรมของผู๎บริโภค
มาปรับปรุง
กลยุทธ์ทางด๎านการขาย การตลาด ฯลฯ ให๎มีความเหมาะสมกับเหตุการณ์ใน
ปัจจุบันได๎เป็นอยํางดี
3.4 คณะผู๎วิจัยได๎มีการจัดเวทีการเรียนรู๎ให๎กับสลําและผู๎ประกอบการอยูํบํอยครั้ง
โดยในการจัดเวที ก ารเรียนรู๎ครั้งที่ 1 จะเป็นการจัดเวทีก ารเรียนรู๎ เพื่อสร๎างความเข๎าใจรํวมกั น
ในการจัดทาโครงการวิจัย ไมํวําจะเป็น ผู๎วิจัย ผู๎นาท๎องถิ่น นักวิจัย ท๎องถิ่น และนักศึกษา พร๎อมทั้ง
ทางคณะผู๎วิจัยมีการคัดเลือกกลุํมตัวอยํางที่จะทาการวิจัยด๎วย สาหรับการจัดเวทีการเรียนรู๎ครั้งที่ 2
ทางคณะผู๎ วิจั ย ได๎ มี ก ารจั ดกิ จกรรมการอบรมและฝึก ปฏิบั ติจ ริ งให๎แ กํ ส ลํ าและผู๎ ประกอบการ
ในหัวข๎อเรื่อง การสร๎างตราสินค๎าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให๎สลําและ
ผู๎ประกอบการมีความรู๎และรับทราบถึงแนวทางในการสร๎างตราสินค๎าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ให๎เป็นที่ยอมรับของผู๎บริโภค และรับทราบปัญหาทางด๎านการสร๎างตราสินค๎าและการออกแบบ
บรรจุ ภั ณ ฑ์ ข องสลํ า และผู๎ ป ระกอบการ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ วํ า คณะผู๎ วิ จั ย จะได๎ น าปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น

ไปหาแนวทางแก๎ไขจากวิทยากร ตลอดจนสลําและผู๎ประกอบการสามารถนาองค์ความรู๎ที่ได๎รับไป
เป็นแนวทางที่สาคัญเกี่ยวกับการสร๎างตราสินค๎าและออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อทาให๎ผลิตภัณฑ์ของ
ตนเองเป็นทีร่ ู๎จักและยอมของผู๎บริโภคมากยิ่งขึ้น
จากการจั ด เวที ก ารเรี ย นรู๎ คณะผู๎ วิ จั ย พบวํ า สลํ า หรื อ ผู๎ ป ระกอบการ
มีความคาดหวังที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของตนเองให๎เป็นที่ยอมรับในทุก ๆ ด๎านอยํางจริงจัง โดยมี
ความต๎องวําจะได๎รับการชํวยเหลือ ด๎านตําง ๆ จากหนํวยงานทั้งทางภาครัฐหรือเอกชนอยํางจริงจัง
ไมํวําจะเป็นด๎านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฯลฯ
3.5 คณะผู๎วิจัย มีการสํงเสริมและสนับสนุนให๎สลําหรือผู๎ประกอบการเข๎ารํวม
กิจกรรมทางด๎านการสัมมนา การอบรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่หนํวยงานทางภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นอยูํ
บํอยครั้ง โดยทางคณะผู๎วิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อต๎องการให๎สลําและผู๎ประกอบมีความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการดาเนินงานทางด๎านธุรกิจการค๎าของตนเองมากขึ้น และสามารถนาองค์ความรู๎ที่ได๎รับ
นั้นมาปรับใช๎กับธุรกิจของตนเองได๎เป็นอยํางดีและเหมาะสมกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งกิจกรรมที่
ทางหนํวยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นมานั้น มีโครงการตําง ๆ ที่นําสนใจ เชํน การสัมมนาเรื่อง
“SMEs ไทยเข๎มแข็งด๎วย ICT” ได๎รับการสนับสนุนจากซึ่งได๎รับความรํวมมือจากสานักงานสํงเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แหํงชาติ (องค์การมหาชน) SIPA สาขาเชียงใหมํ การบรรยายเรื่อง “จัดทัพ
SME ก๎าวไกลสูํภูมิภาคอาเซียน” โดยธนาคารทหารไทย จากัด มหาชน การสัมมนาเรื่อง “โครงการ
สัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ระดับประเทศ ภายใต๎แผนปฏิบัติการไทย
เข๎มแข็ง 2555” จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
3.6 คณะผู๎ วิ จั ย ได๎ มี ก ารจั ด ท าการประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการวิ จั ย ผํ า นสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ตําง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการที่ทางคณะผู๎วิจัยได๎
จัดทาขึ้น ในระดับท๎องถิ่น และระดับประเทศ สื่อประชาสัมพันธ์ที่ทางคณะผู๎วิจัยได๎จัดทาขึ้นมานั้น
ได๎ แ กํ ป้ า ยไวนิ ล (ใช๎ ใ นการประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมตํ า ง ๆ ที่ ค ณะผู๎ วิ จั ย ได๎ มี ก ารจั ด ท าขึ้ น )
สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet เว็บไซต์) สื่อสิ่งพิมพ์ เชํน แผํนพับ วารสาร

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
จากผลการวิจัย คณะผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะตํอผู๎ที่มีความเกี่ยวข๎องทางด๎านงานหัตถกรรม
ผ๎าทอ คือ
4.1 หนํวยงานทางภาครัฐและเอกชน ควรมี ก ารสนับ สนุน ด๎านการให๎ค วามรู๎
ด๎านตราสินค๎าและบรรจุภัณฑ์ เทคนิคการขาย การบริการ เป็นต๎น ตลอดจนสร๎างความตระหนัก
ในเรื่องของการใช๎วัสดุภายในท๎องถิ่นที่มีอยูํอยํางจากัด อยํางรู๎คุณคํา

4.2 ควรมี ก ารจั ด ท าโครงการแลกเปลี่ ย นความรู๎ แ ละประสบการณ์ ร ะหวํ า ง
ผู๎ประกอบการด๎วยกัน เพื่อนาข๎อมูลที่ได๎รับเหลํานั้นมาปรับปรุงแก๎ไขผลิตภัณฑ์ และเป็นประโยชน์
ด๎านการตลาดของผู๎ประกอบการตํอไป
4.3 ควรมี ก ารจัดทาโครงการพัฒนาศัก ยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ หัตถกรรม
โดยทางภาครั ฐ และเอกชนควรเข๎ า มาสํ ง เสริ ม ทางด๎ า นทั ก ษะความรู๎ ใ นการผลิ ต เพื่ อ สนอง
ความต๎องการของผู๎บริโภค และรักษาเอกลักษณ์ด๎านการทาหัตถกรรมสาขาผ๎าทอของแตํละท๎องถิ่น
ให๎สืบตํอไป

เอกสารอ้างอิง
กฤติกา เพี้ยนศรี. (ม.ป.ป.). ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริกับการแก้ปัญหาสังคม.
กรุงเทพฯ : สานักพัฒนาสังคมและสวัสดิการ.
กลุํมมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. (2542). วิถีไทย : ภูมิปัญญาไทย.
กรุงเทพฯ : เธิร์ดเวฟ.
แกํนจันทร์ มะลิซอ. (2546). การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอไทใหญ่ บ้านใหม่หมอกจ๋าม อาเภอ
แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ. (2550). ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในภาคเอกชน บ้าน
อนุรักษ์กระดาษสา อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพฯ : สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ.
จุรีย์ เดชยิ่ง. (2553). สมาชิกกลุ่มเย็บผ้าแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่ตาด. สัมภาษณ์. 15 ธันวาคม.
จตุรงค์ เกริกเกรียงไกร. (2552). อัตลักษณ์และคุณค่าในสินค้าแม็คบุ๊ค ตราแอปเปิ้ล ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร สารนิพนธ์ บริหาธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ.
จักรพันธ์ วงค์รินทร์. (2553). สมาชิกกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าฝ้ายสาเร็จรูป. สัมภาษณ์. 15 ธันวาคม.
จันทร์เพ็ญ พากาเนิด. (2553). สมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านสันก้างปลา. สัมภาษณ์. 5 ธันวาคม.
ไทยตาบล. (2545). ข้อมูลผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์.[ออนไลน์] เข๎าถึงข๎อมูลได๎จาก:
http://www.thaitambon.com (2553, สิงหาคม 26).

ไทยตาบล. (2545). แนวทางการดาเนินงาน หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์.[ออนไลน์] เข๎าถึงข๎อมูลได๎
จาก: http://www.thaitambon.com/OTOP/OTOPProcess/ProcessPage3.htm.
(2553, สิงหาคม 26).
ธวัช ปุณโณทก. (2531). “ภูมิปัญญาชาวบ๎านทัศนะของอ. ปรีชา พิณทอง” ใน ทิศทางหมู่บ้านไทย.
กรุงเทพฯ : หมูํบ๎าน.
ธิดารัตน์ พุทธอาส์น. (2551). การศึกษากระบวนการออกแบบเครื่องแต่งกายที่สะท้อน
อัตลักษณ์เกย์. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ.
ถนอม จันทร์ต๏ะเครือ. (2552). สีสันในความรู้สึกของงานประเพณีและพิธีกรรมล้านนา.
วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ.
ถาวร ณรงค์ศรี. (2553).ข้อมูลผู้ประกอบการ. สัมภาษณ์.
ทิวาพร ศรีบุญเรือง. (2553). สมาชิกกลุ่มเชียงใหม่แบรนด์. สัมภาษณ์. 7 พฤศจิกายน.
ทีวีบูรพา. (2553). ผู้ดาเนินรายการ : ประสาน. [ออนไลน์] เข๎าถึงข๎อมูลได๎จาก :
http://www.tvburabha.com/. (2553 สิงหาคม 14).
เทคนิคพิเศษที่ใช้ในการทอผ้า. [ระบบออนไลน์] เข๎าถึงได๎จาก:
http://phathai.tripod.com/html/Phathai2_1_1.html
ธนาคาร เรืองศิลป์สุวิทย์. (2549). การดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานใน
จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ บริหารธุริจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ.
ธวัช ปุณโณทก. (2531). “ภูมิปัญญาชาวบ้านอีสาน : ทัศนะของอาจารย์ปรีชา พิณทอง” ใน ทิศทาง
หมู่บ้านไทย. กรุงเทพฯ : หมูํบ๎าน
นิ ต ยา มหาไชยวงศ์ . (ม.ป.ป.). รายงานการศึ ก ษา สถานภาพและสถานการณ์ ผ้ า ทอพื้ น บ้ า น
ภาคเหนือ.
เชียงใหมํ : สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
นิภาพร เครือมา. (2551). การจัดการธุรกิจผ้าตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มธุรกิจชุมชน
บ้านข้างน้า ตาบลลวงเหนืออาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ.
นิรัช สุดสังข์.( 2548). ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
นวลศรี แซํเฮ๎ง.(2553). ข้อมูลผู้ประกอบการ. สัมภาษณ์.

บุญเสริม เสนนันตา. (2546). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านหลวง กรมสามัญศึกษา จังหวัดน่าน.
วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
ประทิว ทองเหลือ. (2552). การออกแบบและพัฒนาสิ่งทอพื้นเมืองไทยทรงดา จังหวัดเพชรบุรี
กรณีศึกษา : ชุดผ้าบนโต๊ะอาหาร. วิทยานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ.
ปวีณ์ธิดา กันมะโน. (2553). สมาชิกกลุ่มตัดเย็บผ้าหม้อฮ่อม. สัมภาษณ์. 22 ธันวาคม.
ผู๎จัดการออนไลน์. (2549). ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม “สังคมอยู่เย็นเป็นสุข”. [ออนไลน์]
เข๎าถึงข๎อมูลได๎จาก : http://www.positioningmag.com/Magazine/Details.aspx?id=53865.
(2553 สิงหาคม 14).
ภาณุ ปัญโญใหญํ. (2551). การพัฒนาเส้นใยต้นกล้วยสาหรับสิ่งทอ. วิทยานิพนธ์
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ.
ภูฐาน : ดินแดนแห่งความสุขในสังคมโลกยุคใหม่ (ภาพ ศ. ดร. อภิชัย พันธเสน). (2553).
[ออนไลน์] เข๎าถึงข๎อมูลได๎จาก : http://www.suan-spirit.com/activity.asp?go=read&id=82.
(2553 สิงหาคม 14).
มหาวิทยาลัยนเรศวร. (2553). คณะกรรมการสภาคณาจารย์. [ออนไลน์] เข๎าถึงข๎อมูลได๎จาก :
http://www.nu.ac.th/ab-committee2.php. (2553 สิงหาคม 14).
มุทิตา ชมพูแสง. (2546). การศึกษาโครงสร้างการตลาดและกลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มบารุงกาลังในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
มูลนิธิกองทุนไทย. (2553). คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ Board Members and Stsffs . [ออนไลน์]
เข๎าถึงข๎อมูลได๎จาก : http://www.tff.or.th/?q=node/13. (2553 สิงหาคม 14).
มณเฑียร บุญช๎างเผือก และคณะ. (2550).การพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของชุมชนบ้านป่าสักงาม ตาบลลวงเหนืออาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.
กทมฯ:สกว.
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม. (2553). [ออนไลน์] เข๎าถึงข๎อมูลได๎จาก :
http://www.sansai.ac.th/main/index.php?name=page&file=page&op=History.
(2553 สิงหาคม 14).

ฤทัยรัตน์ แผนทอง. (2551). การเพิ่มผลผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่มทอผ้าบ้านแม่แรง
ตาบลแม่แรง อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน .วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ.
วัชรินทร์ จรุงจิตสุนทร. (2548). หลักการและแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์.
กรุงเทพฯ : แอ๏ปป้า พริ้นติ้งกรุ๏ป จากัด.
วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้า. [ระบบออนไลน์] เข๎าถึงได๎จาก:
http://www.banruan.org/NewsInfo.aspx?NewsID=00000001&NewsGroupID=0005
วรพล สิงห์เขียวพงษ์ และ ทีมงาน. (2553). เอเชียนฮอนด้าฯ ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่.
[ออนไลน์] เข๎าถึงข๎อมูลได๎จาก : http://www.thaidriver.com/totalnews.asp?id=1209.
(2553 สิงหาคม 14).
วิญาภร แวํนทอง. (2553). สมาชิกกลุ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย. สัมภาษณ์. 25 พฤศจิกายน
วีระพงษ์ กังวานนวกุล. (2548). กระบวนการบริหารการจัดการวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา :
ศูนย์การศึกษาพัฒนาตลาดทางเลือกชุมชน หมู่ 3 บ้านป่าแดด ตาบลป่าแดด อาเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย. ภาคนิพนธ์รายวิชา 830491 มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สถานีตารวจภูธรสันกาแพง จังหวัดเชียงใหมํ. (ม.ป.ป.). [ออนไลน์] เข๎าถึงข๎อมูลได๎จาก :
http://sankamphang.chiangmai.police.go.th/areapage.htm. (2553 สิงหาคม 14).
สารานุกรมวิกีพีเดีย. (2553). เศรษฐกิจพอเพียง. [ออนไลน์] เข๎าถึงข๎อมูลได๎จาก :
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%
E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%
E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87.
(2553 สิงหาคม 14).
__________ . (2553). จังหวัดเชียงใหม่. [ออนไลน์] เข๎าถึงข๎อมูลได๎จาก :
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%
E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%
E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.
(2553, สิงหาคม 26).
__________ . (2553). อาเภอเมืองเชียงใหม่ .[ออนไลน์] เข๎าถึงข๎อมูลได๎จาก :
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0
%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%8

7%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83
%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88. (2553, ตุลาคม 16).
__________ . (2553). อาเภอหางดง .[ออนไลน์] เข๎าถึงข๎อมูลได๎จาก :
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0
%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%87.
(2553, ตุลาคม 16).
__________ . (2553). อาเภอสันทราย .[ออนไลน์] เข๎าถึงข๎อมูลได๎จาก :
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0
%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A
3%E0%B8%B2%E0%B8%A2 .(2553, ตุลาคม 16).
__________ . (2553). อาเภอสันกาแพง .[ออนไลน์] เข๎าถึงข๎อมูลได๎จาก :
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0
%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B3
%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87 (2553, ตุลาคม 16).
สิริกัลยารัศ ธรรมชัย.(2553). ข้อมูลผู้ประกอบการ. สัมภาษณ์.
สิริลักษณ์ ศรีประสิทธิ์. (2553). ถอดกระบวนการประชาธิปไตย จากรากหญ้าถึงสังคมไทย.
[ออนไลน์] เข๎าถึงข๎อมูลได๎จาก
http://www.localtalk2004.com/V2005/detail.php?file=1&code=a1_09062006_02.
(2553 สิงหาคม 30).
สื่อมวลชนสัมพันธ์:บริษัท เอเชี่ยนฮอนด๎า มอเตอร์ จากัด. (2549). ฮอนด้าจัดค่ายศูนย์เรียนรู้
สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ สร้างต้นแบบเครือข่ายสิ่งแวดล้อมตอกย้าแนวคิด “ตามรอย
เท้าพ่อ...กับฮอนด้า”. [ออนไลน์] เข๎าถึงข๎อมูลได๎จาก :
http://www.hondagreenschool.com/News/center%20camp_approve.htm.
(2553 สิงหาคม 14).
สุขสรรค์ กันตะบุตร. (2553). เศรษฐกิจพอเพียง สร๎าง SMEs ยั่งยืน สร๎างไทยเข๎มแข็ง.
อุตสาหกรรมสาร, 53(เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์), หน๎า12-17.
สุนิษา สุรินทร์แก๎ว. (2551). พระตาหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์. (ภาพถํายประกอบบทความ).
สุรพล ดาริห์กุล. (2542). ล้านนา. กรุงเทพฯ : คอมแพคท์พรินท์.

สมบูรณ์ ทานอง. (2540). กระบวนการฝึกลูกมือช่างฝีมืองานหัตถกรรมในชุมชนเมือง. วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ.
สานักงานจังหวัดเชียงใหมํ. (2552). ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ท
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหมํ. (2552). ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2551. ม.ป.ท.
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). (2551). ไทยเสนอโลกใช้ ศก.พอเพียงกู้วิกฤติ.
[ออนไลน์] เข๎าถึงข๎อมูลได๎จาก : http://www.trf.or.th/News/Content.asp?Art_ID=1029.
(2553 สิงหาคม 14).
สานักงานกองทุนหมูํบ๎านและชุมชนเมืองแหํงชาติ. (2553). ประมวลพระราชดารัสและพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. [ออนไลน์] เข๎าถึงข๎อมูลได๎จาก :
http://www.villagefund.or.th/index.aspx?pageid=470&parent=433&directory=2225&pag
ename=content. (2553 สิงหาคม 14).
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ. (2550). ชีวิตพอเพียง. กทมฯ :
ดอกเบี้ย.
สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู๎. (ม.ป.ป.). เตรียมความพร้อมองค์กรสู่เศรษฐกิจ.
[ออนไลน์] เข๎าถึงได๎จาก :
http://www.okmd.or.th/th/knowledge_detail.asp?id=381. (2553, กันยายน 28).
__________ . (2550). ยุทธศาสตร์ CE ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอังกฤษ –จีน. [ออนไลน์] เข๎าถึงได๎จาก :
http://www.okmd.or.th/th/knowledge_detail.asp?id=381. (2553, กันยายน 28).
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2553). พระราชดารัสเศรษฐกิจ
พอเพียง. [ออนไลน์] เข๎าถึงได๎จาก :
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%
E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%
E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87. (2553, มิถุนายน
9).
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. (2553). โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของ
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.). [ออนไลน์] เข๎าถึงข๎อมูลได๎จาก:
http://app.tisi.go.th/otop/otop_project.html. (2553, กรกฎาคม 20).
สานักนายกรัฐมนตรี. (2553). ไฟล์:รุ่ง แก้วแดง.jpg. [ออนไลน์] เข๎าถึงข๎อมูลได๎จาก :
http://www.thaigov.go.th/Sitedirectory/my_pictures/467_rung1.jpg. (2553 สิงหาคม 14).

สานักรับรองมาตรฐานสินค๎าและระบบคุณภาพ. (ม.ป.ป.). การควบคุม & เครื่องหมายรับรอง
มาตรฐาน. [ออนไลน์] เข๎าถึงข๎อมูลได๎จาก:
http://www.acfs.go.th/news/docs/acfschm05.pdf. (2553, กรกฎาคม 20).
ศุภกร มณีภาค และคณะ. (2548). โครงการการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นสิ่งทอพื้นบ้าน เพื่อการ
พัฒนาอาชีพของชุมชนบ้านดอยเต่า อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพ ฯ: สกว.
อดินันท์ พรหมพันธ์ใจ. (2550). การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชน เพื่อการ
จัดการทุนประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. วิทยานิพนธ์ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ.
อมรพันธ์ เขื่อนรอบเขต. (2542). แนวทางการปลูกฝังวัฒนธรรมล้านนาให้กับนักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาในโนรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาตรมหา
บัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
อภิชัย พันธเสน. (2542). เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงกับการวิเคราะห์ความหมายของ
นักเศรษฐศาสตร์. กรุงเทพฯ : สานักงานการวิจัยแหํงชาติ.
____________. (2545). การวิเคราะห์อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนวพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ : สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
____________ . (บก.) (2549). สังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ : สกว.
อภิชัย พันธเสน และคณะ. (2546). จะประยุกต์พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อมได้อย่างไร. กรุงเทพฯ : สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
อภิรักษ์ โกษะยิน. (ม.ป.ป.). จากพลังความคิดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์. ม.ป.ท.
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว. (2543). คนเชียงใหมํ. ใน สุดารา สุจฉายา (บก.), เชียงใหม่. (หน๎า 202-203).
กรุงเทพฯ : สารคดี.
อรทัย กาญจนานันท์. (2553). สมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านท่ายาว. สัมภาษณ์. 7 พฤศจิกายน.
เอี่ยมศิริ ตันสหวัฒน์. (2553). สมาชิกกลุ่มขุนทองผ้าฝ้าย. สัมภาษณ์. 7 พฤศจิกายน.
อัญชลี โสมดี. (2553). รวบรวมภาพกระแส K-POP อาหารเกาหลี ละครเกาหลี. (ภาพประกอบ
บทความ) .
____________ . (2553). รวบรวมภาพการตัดสินใจในการซื้อสินค้าจากตราสินค้า. (ภาพประกอบ
บทความ) .
อรรถพงษ์ ศักดิ์สงวนมนูญ. (2551). ศรีศักร วัลลิโภดม – รัฐไทยกับความหลากหลายทางชาติพันธุ์.
[ออนไลน์] เข๎าถึงข๎อมูลได๎จาก :
http://www.prachatham.com/detail.htm?code=n3_25122008_02. (2553, กรกฎาคม 21).

เอกวิทย์ ณ ถลาง. (2540) ภูมิปัญญาชาวบ้านสี่ภูมิภาค : วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรู้
ของชาวบ้านไทย กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

