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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) ศึกษาบริบทและศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงาน
หัตถกรรมไม้แกะสลักในจังหวัดเชียงใหม่ 2) วิเคราะห์ความสอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมไม้แกะสลักในจังหวัดเชียงใหม่และ 3) เพื่อสืบทอดองค์ความรู้
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า นงานหั ต ถกรรมสาขาไม้ แ กะสลั ก ของจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เพื่ อ เผยแพร่
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ นระดั บ ท้ อ งถิ่ น ระดั บ ชุ ม ชน ระดั บ ประเทศสู่ ส ากล โดยได้ ท าการศึ ก ษา
จากกลุ่มตัวอย่าง 10 กลุ่ม ได้แก่ อาเภอเมือง อาเภอสันกาแพง อาเภอสันทราย และอาเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่
ผลจากการวิ จั ย พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ ง 10 กลุ่ ม เป็ น กลุ่ ม ที่ อ าศัย อยู่ ใ นอ าเภอหางดง
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาอาศัยอยู่ในอาเภอสันกาแพงคิดเป็นร้อยละ40 วัตถุดิบที่จัดซื้อ
มาจากแหล่ ง ผลิ ต ภายนอกชุ ม ชนคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 70จากแหล่ ง ผลิ ต ภายในชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และ
แหล่งที่มาจากผู้ว่าจ้างคิดเป็นร้อยละ 30 การจ้างแรงงานเป็นแรงงานของผู้ประกอบการเองคิดเป็น
ร้อยละ 60 สมาชิกภายในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 50 และแรงงานภายในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 40
สาหรับขั้นตอนการผลิตที่นิยมใช้มากที่สุ ดคือ การร่างแบบ การแกะสลัก และการเก็บรายละเอียด
คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาก็จะเป็นการวัดและตัดไม้ตามแบบ การขัดเนื้อไม้ การทาน้ามัน คิดเป็น
ร้อยละ 20 สถานที่ผลิตของผู้ประกอบการจะใช้สถานที่บ้านคิดเป็นร้อย 90 ส่วนการเช่าสถานที่
เพื่อใช้ผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภั ณฑ์ คิดเป็นร้อยละ10การออกแบบผลิตภัณฑ์จะเป็นการคิดค้น
แบบเองทั้ ง หมด คิ ดเป็ นร้ อยละ 70 ตามแบบที่ ผู้ว่ าจ้า งออกแบบให้นั้ น คิดเป็น ร้อยละ 20และ
การคิดค้นดัดแปลงจากชิ้นงานที่ได้พบเจอ คิดเป็นร้อยละ 10 การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์นั้น
ประเมินจากความเรียบร้ อยของการแกะสลัก คิดเป็นร้อยละ 70 มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ คิดเป็น

ร้อยละ 30 ความละเอียดของผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 20 และความถูก ต้องและความประณีต
คิดเป็นร้อยละ 10 ทางด้านการกาหนดราคานั้น ผู้ประกอบการเป็นผู้กาหนดราคาเอง โดยพิจารณา
จากค่าแรง ขนาดของผลิตภัณฑ์ และระยะเวลาในการผลิต คิดเป็นร้อยละ 60 ต้นทุนราคาสินค้าและ
คุณภาพสินค้า คิดเป็นร้อยละ50 ความต้องการของท้องตลาดคิดเป็นร้อยละ 30 ราคาขายขอคู่แข่งขัน
และกาลังซื้อของลูกค้า คิดเป็นร้อยละ 20 ทางด้านการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นั้น มีการนาสินค้า
ไปจัดในงานแสดงสินค้าต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 40 การใช้สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลาดนัดหรือถนน
คนเดิน สื่อสิ่งพิมพ์ และการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 10 ส่วนช่องทางในการจัด
จาหน่ายใช้ร้านค้าของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 70 ตัวแทนจาหน่ายคิดเป็นร้อยละ40สื่ออิเล็กทรอนิกส์
และการจัดจาหน่ายผ่านช่องทางอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 10 ตลอดจนการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์
SWOT Analysis ในการบริหารจัดการธุรกิจหัตถกรรมสาขาไม้แกะสลักนั้น พบว่า จุดแข็งของกลุ่ม
ตัวอย่างคือ ได้รับการถ่ายทอดความรู้มาจากบรรพบุรุษ ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบลวดลายที่สวยงามและ
หลากหลายตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ราคาผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับราคาท้องตลาด
และคู่ แข่ ง ขั น มี ส ถานที่ ใ นการผลิต ผลิต ภัณ ฑ์ อ ยู่ ใ นแหล่ ง ชุม ชน ส าหรับ ปั ญหาส าคั ญที่ พ บคื อ
ผู้ป ระกอบการยั ง ขาดความรู้ แ ละไม่ ค่ อ ยเข้ า ใจทางด้า นการสร้ า งตราสิ นค้ า และการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ไ ม่มีการส่งเสริมการขาย และมีการประชาสัมพันธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์น้อย ทางด้าน
โอกาสในการทาธุรกิจคือ รัฐบาลมีการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมอย่างจริงจัง และ
อุปสรรคในการดาเนินธุรกิจมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การมีคู่แข่งขันทางการค้าในตลาด
เดียวกันเป็นจานวนมาก
ด้านการวิเคราะห์ความสอดคล้องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านหัตถกรรมไม้แกะสลัก นั้น กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้กับการดาเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยมีหลักสาคัญ
สามประการคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน เป็นแนวทางที่สามารถสร้างให้
ธุรกิจชุมชนดาเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และภูมิปัญญาท้องถิ่นงานไม้แกะสลักก็จะยังคงมีลูกหลาน
สืบทอดงานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นกันต่อไป
ด้านการสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้ องถิ่นมีอยู่ด้วยกัน3ขั้นตอนคือขั้นตอนแรกมีการ
จัดนิทรรศการโดยเชิญสล่าหรือพ่อครูแม่ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสาธิตและให้ความรู้ เพื่อให้ผู้ที่
สนใจได้มาฝึกทางานหัตถกรรมและนาองค์ความรู้ที่ได้รับนั้นไปถ่ายทอดภายในท้องถิ่นไม่ให้สูญ
หายไป ขั้ น ตอนที่ ส อง การให้ ค วามรู้ ด้ ว ยการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการอบสั ม มนา จากการจั ด
โดยคณะผู้วิจัยหรือทางทางรัฐและเอกชนจัดขึ้น ซึ่งสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ให้
เหมาะสมกั บ สถานการณ์ ใ นปั จ จุ บั น ได้ เ ป็ น อย่ า งดี และขั้ น ตอนที่ ส ามคื อ มี ก ารจั ด ท าสื่ อ

ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ป้ายไวนิล สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์
(ใบปลิว)เพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานไม้แกะสลัก และเป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้ทาง
เว็บไซด์แก่ผู้ที่สนใจในระดับท้องถิ่นและประเทศต่อไป

Abstract
This qualitative research aims to study 1) the context and the local wisdom potential the
Department of Wood Carving in Chiang Mai province 2) to analyze the accordance between the
sufficient economy philosophy and the local wisdom inheritance the Department of Wood
Carving of Chiang Mai province 3) to inherit the local wisdom of Wood Carving Chiang Mai
province and to propagate it at the local level to the international level. The qualitative and the
participatory action research were done in four districts: Sankhumpaeng, Sansai, Muang, and
Hang Dong district.
The findings are that the 10 sample groups are mostly in Hang Dong District (60%),
Sankhumpaeng district (40%), More used materials and tools are from other community (70%)
than from in own community or from employers (30%). Employment is a labor within a family
(40%) and community members (50%). The production places are at home (in the family) (90%)
and in rent store (10%). The designs are up to the craft-men and producers (70%). Some are
produced by the customers’ suggestions or made to order (20%) and inspired by the other (10%).
entrepreneurs are persons who fix the price by considering from the principal of the product price,
size and timing (60%), the product quality (50%), purchasing power and the competitors’ prices.
(20%), and marketing demand (30%). For the public relation, the entrepreneurs made it
themselves at Sunday market or exhibition (40%). The propaganda was done through printing
materials and the on-line document or the e-commerce (10%). Regarding to the product’s
distribution channel, the entrepreneurs made it themselves at their own shops (whole sales and
retail sales) (70%), agency (40%). the e-commerce and etc. (10%).
The SWOT analysis on the Department of Wood Carving in Chiang Mai province it is
found that entrepreneurs have feature in operating their business that they have been inherited
knowledge from their previous generations or their ancestors and have obvious distribution
channel that through the entrepreneurs’ stores and official dealers. Their products are variety and
a good quality of materials raw. 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 business, the governmental organizations provide support, cooperation,
knowledge and advice to entrepreneurs that is directly beneficial to sample groups. 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 Wood Carving, 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 Wood Carving of Chiang
Mai province by 3 stage, first the researcher group organizes an exhibition in order to broadcast
local wisdom knowledge and public relation media are vinyl posters, television media, electronic
media, printed matters, etc. to publicize and broadcast Wood Carving, second by inviting local
craftsmen or teachers who teach local wisdom to demonstrate and provide knowledge of Wood
Carving which is to inherit the knowledge of handicraft within the locality to prevent from
vanishing and to make it exists. Moreover, there is a sales promotion in order to increase the
income from product distribution, and it promotes entrepreneurs to join the activities of seminars
and lectures which are activities organized by researcher group or governmental and private
sectors. Entrepreneurs are able to apply those acquired knowledge for their business. Also, the
researcher has published the public relation media within Chiang Mai province as Wood Carving
database in Chiang Mai province. This is also for inheriting folk intellect and Wood Carving
handicraft to locality, country and international level.

บทนา
จังหวัดเชียงใหม่ นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญอันดับสี่ของประเทศรองลงมาจาก
กรุงเทพฯ ภูเก็ต และพัทยา ตามลาดับ เพราะเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทั้งภูเขา
น้าตก ป่าไม้ และพืชพรรณนานาชนิด นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้ว จังหวัด
เชียงใหม่ยังถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สาคัญแห่งหนึ่ง ด้วยประวัติเป็นมาอันยาวนาน
และความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ก่อให้เกิดการสั่งสมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานศิลปหัตถกรรม

โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง งานหั ต ถกรรมไม้ แ กะสลั ก เป็ น งานหั ต กรรมประจ าถิ่ น ที่ ง ดงามประณี ต
บรรจง สร้างชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดเชียงใหม่มากมาย
งานหัตถกรรม “ไม้แกะสลัก ” นิยมทากันมากในภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในจังหวัดเชียงใหม่มีผู้สืบทอดงานหัตกรรมท้องถิ่นงานไม้แกะสลักจานวนมาก ซึ่งคนในท้องที่
จะเรียกว่า “สล่า” หมายถึง ช่าง นั้นเอง สล่าไม้แกะสลัก ในสมัยก่อนจะแกะสลักไม้เพื่อใช้ประดับ
ตกแต่ ง อาคาร บ้ า น เรื อ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ใช้ ต กแต่ ง วั ด วาอาราม เช่ น ตกแต่ ง สถานที่
ตกแต่ ง ธรรมมาศน์ ตกแต่ ง เสา บั น ไดทางขึ้ น ฯลฯ หรื อ งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พระพุ ท ธศาสนา
เป็ น การสร้ า งลวดลายด้ว ยการแกะ หรื อ เจาะ ฯลฯ ให้ เ กิ ด ลวดลาย ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ลวดลาย
ธรรมชาติ หรือเป็นลวดลายกนก หรือเรื่องราวในวรรณคดี เป็นต้น ในปัจจุบัน งานไม้แกะสลักได้
ถูกสืบสานต่อมาและสล่า ได้แปรผันเป็นผู้ประกอบการ เพราะเนื่องจากความงดงามของชิ้นงานให้
ไม้แกะสลักของจังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิช สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้มาสู่
ท้องถิ่น ผู้ประกอบการงานไม้แกะสลักในจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีจานวนมากผู้ประกอบการทั้งสิ้น
103 ราย จากจานวนทั้งหมด 151 รายในภาคเหนือตอนบน(ศิวรัตน์ กุศล, 2548:2)จากตัวเลขทาให้
ทราบว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งรวมรวมสล่าไม้แกะสลักเอาไว้มากที่สุดในภาคเหนือตอนบน
เป็นจานวนเกือบทั้งหมดของสล่าไม้แกะสลักของภาคเหนือตอนบนที่มีอยู่
เนื่องจากความต้องการงานไม้แกะสลักเพิ่มสูงขึ้น ทาให้คนในท้องถิ่นหันมาให้ความ
สนใจและเกิดผู้ประกอบการงานไม้แกะสลักเพิ่มมากขึ้น ทาให้เกิดภาวะสินค้าล้นตลาด เมื่อสินค้ามี
จานวนมากเกินกาลัง ซื้อ ส่งผลให้ราคาของไม้แกะสลักลดลง เนื่องจากผู้ประกอบการต้องการ
ระบายสินค้าออก ดังนั้น จึงต้องใช้กลยุทธ์ด้านราคา คือ การตัดราคากันเองของผู้ประกอบการโดย
แข่ ง กั น ลดราคาเพื่ อดึ ง ดูด ลูก ค้ า เมื่ อสิน ค้า ราคาลดลง ผลก าไรที่ไ ด้ไ ม่ ส มดุล กั บต้ นทุน อี ก ทั้ ง
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปี 2540 ทาให้ผู้ประกอบการบางส่วนต้องปิดตัวลง ส่งผลกระทบต่อคน
ในท้องถิ่นการขาดรายได้ เลิกจ้างงาน และเกิดภาวะว่างงาน อันเนื่องมาจาก การดาเนินธุรกิจที่ไม่
รอบคอบ ไม่มีการวางแผน และไม่สมดุล ดังนั้น ผู้วิจัย จึงได้ริเริ่ม โครงการวิจัย เรื่อง การประยุกต์
พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมท้องถิ่นสาขางานไม้แกะสลัก
เพื่อน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเผยแพร่ให้แก่คนในท้องถิ่น เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ บนทางสายกลาง โดยมี ห ลั ก ส าคั ญ สามประการคื อ ความพอประมาณ
ความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกัน เป็นแนวทางที่สามารถสร้างให้ธุรกิจชุมชนดาเนินธุรกิจได้อย่าง
สมดุลและยั่งยืน

อีก ทั้ ง เมื่ อกลุ่ม ธุรกิ จชุ ม ชน กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิส าหกิ จชุมชน งานไม้แกะสลั ก
สามารถดาเนินธุรกิ จได้อย่ างยั่ งยื นแล้ว ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานไม้แกะสลัก ก็จะยังคงมีลูกหลาน
สืบทอดงานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นกันต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้มีประเด็นสาคัญที่เป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. บริบทและศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาไม้แกะสลัก
ในจังหวัดเชียงใหม่
2. การวิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้ อ งปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
งานหัตถกรรมสาขาไม้แกะสลักในจังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหั ตถกรรมสาขาไม้แกะสลักในจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน ระดับประเทศสู่สากล

ระเบียบวิธีวิจัย
การดาเนินงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ร่วมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมเพื่อมาปรับใช้ในการดาเนินการวิจัย และได้น้อมนาพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อมาประยุกต์ใช้สาหรับการดาเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของกลุ่มธุรกิจชุมชนสาขา
ไม้แกะสลักในอาเภอเมือง อาเภอสันกาแพง อาเภอหางดง อาเภอสัน ทราย เพื่อให้สามารถพัฒนา
ศักยภาพด้านการจัดการธุรกิจของกลุ่มได้อย่างอย่างสมดุลและยั่งยืน

เครื่องมือในการวิจัย
4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการสืบค้นข้อมูลกลุ่มงานหัตถกรรมไม้แกะสลัก โดยอาศัยวิธีวิจัย
แบบมีส่วนร่วม (Participatory research) ซึ่งทาการจัดเก็บข้อมูลด้วยการจดบันทึก การสังเกตการณ์
การสัมภาษณ์เจาะลึก การถ่ายภาพ การถ่ายวีดิทัศน์ เป็นต้น
4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านงานหัตถกรรม
ไม้แกะสลักของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งศึกษารูปแบบ ขั้นตอนการทางาน ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือและวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญา โดยการวิจัยแบบมีส่วนร่วมจากส่วนราชการ และองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

(1) สถาบั น วิจัย และพั ฒนา มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฎเชีย งใหม่ ที่ อยู่ อาคารราชภั ฏ
เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถ.โชตนา 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) เทศบาลต าบลสันก าแพง ที่ อ ยู่ ต าบลสันก าแพง อ าเภอสัน ก าแพง จั งหวั ด
เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ : 053-331904 E-Mail : 5501310@thailocaladmin.go.th หรือ/และ
skp@sankamphaeng.com
(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
(8) กรมส่งเสริมการส่งออก ศูนย์พาณิชยกรรมภาคเหนือ ที่อยู่ สานักงานการส่งออก
ภาคเหนื อ (เชี ย งใหม่ ) 29/19 ถ.สิ ง หราช ต.ศรี ภู มิ อ.เมื อ ง จ.เชี ย งใหม่ 50200 โทรศั พ ท์ :
053-216350-1, 053-221376 โทรสาร 053-215307 E-mail : chutaratn@depthai.go.th
(9) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ที่อยู่ ชั้น 1 อาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 1 158 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 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)
ได้แก่ แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 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 ภูมิปัญญาชาวบ้านงานไม้แกะสลัก
(1.2) ข้อมูลด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการทางาน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
และวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาหัตถกรรมงานไม้แกะสลักของท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่
(1.3) ข้อมูลด้านความต้องการ ปัญหา อุปสรรคของกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย โดยแบบสอบถามได้แบ่งข้อมูลเป็น 8 ส่วน ซึ่งมีลักษณะดังนี้
ส่วนที่ 1 รายละเอียดของผู้ใ ห้สัมภาษณ์ ส่วนที่ 2 ข้อมูลของผลิตภัณฑ์
ส่วนที่ 3 ข้อมูลการทาผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 5 ข้อมูลโครงการ ส่วนที่ 6 การ
ผลิตส่วนที่ 7 ส่วนของการตลาด และส่วนที่ 8 เกณฑ์วิเคราะห์ศักยภาพด้านการผลิตของธุรกิ จ
ชุมชน
(1.4) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อความสมบรูณ์แบบอื่น ๆ ได้แก่ การประชุม
วางแผนงานวิจัย ร่วมกั นระหว่างผู้ที่เกี่ย วข้องในท้องถิ่น ในการดาเนินแผนกิจกรรมการจัดเวที
ชาวบ้าน การจัดประชุมกลุ่มย่อย การจัดประชุมปฏิบัติก าร การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และ
การประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ได้แ ก่ การประชุมเพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย การเผยแพร่ในเว็บไซต์ หนังสือ วีดิทัศน์ ฯลฯ เพื่อนาวิเคราะห์ติดตาม
ผล ประเมินผล และสรุปผลการวิจัย

วิธีการศึกษา
การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านงานหัตถกรรมสาขาไม้แกะสลักของจังหวัดเชียงใหม่” มีวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
4.1 ประชากรศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขาไม้แกะสลักในอาเภอเมือง
อาเภอหางดง อาเภอสันกาแพง และอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน(Multi – stage random
sampling) โดยมีขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดกลุ่มตัวอย่ างโดยใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified sampling)
จากกลุ่มผู้ประกอบการที่คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 15 กลุ่ม ซึ่งคัดเลือกจาก
1) รายชื่อกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)
ในงานผลิตภัณฑ์งานไม้แกะสลักในอาเภอเมือง อาเภอหางดง อาเภอสันกาแพงและอาเภอสันทราย

2) กลุ่มตัวอย่างจากเครือข่ายผู้ประกอบการ ในอาเภอเมือง อาเภอหางดง
อาเภอสันกาแพง และอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
3) ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ในอาเภอเมือง อาเภอหางดง อาเภอสันกาแพง และอาเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
ขั้นตอนที่ 2 เลือกกลุ่มตัวอย่ างโดยวิธีสุ่มแบบเจาะจงตามวัตถุประสงค์ (Purposive
sampling) โดยแยกกลุ่มงานหัตถกรรมงานไม้แกะสลักที่ต้องการเข้าร่วมโครงการแยกตามประเภท
การจัดตั้ง ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน ผู้ประกอบการ กลุ่มแม่บ้าน ร้านค้า ฯลฯ
4.2 ข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการสืบค้นข้อมูลกลุ่มหัตถกรรมงานไม้แกะสลักด้วยการจดบันทึก
การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เจาะลึก ถ่ายภาพ และถ่ายวีดิทัศน์ โดยอาศัยการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Participatory research) เพื่อจัดเก็บข้อมูล
ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านงานหัตถกรรม
สาขางานไม้แกะสลักของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษารูปแบบ ขั้นตอนการทางาน ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ และวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาสาขางานไม้แกะสลั ก เป็นข้อมูลจากการรวบรวม
และการศึ ก ษาขององค์ ก รต่ า ง ๆ ภาครัฐ บาล ชุมชน และเอกชน โดยการนาความรู้ที่ไ ด้ไ ปใช้
ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน นอกนั้นสามารถนาไปพัฒนาให้เกิดรูปแบบงานหัตถกรรม
แนวใหม่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ ทาให้ได้องค์ความรู้ใหม่จ ากวิจัยแบบมีส่วนร่วม
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 เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ด้านต่าง 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) ข้อมูลลักษณะพื้นฐาน และประวัติความเป็นมาของผู้ประกอบการ ข้อมูลในด้าน
สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านงานไม้แกะสลัก
2) ข้อมูล รูปแบบของผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการทางาน วัส ดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และ
วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญางานหัตถกรรมสาขางานไม้แกะสลักในท้องถิ่น
3) ข้อมูลด้านความต้องการ ปัญหาอุปสรรคของกลุ่มตัวอย่างที่จาเป็นจะต้องได้รับ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วน
4) วิธีเก็ บ รวบรวมข้อมูล เพื่ อความสมบรูณ์แบบอื่น ได้แก่ การประชุมวางแผน
งานวิจัยร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นเพื่อดาเนินแผนกิจกรรม การจัดเวทีชาวบ้านเพื่อ
ระดมความคิดเห็น และหาข้อสรุปเพิ่มเติมในความสมบรูณ์ของเนื้อหา ด้านประวัติความเป็นมา
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เศรษฐกิจ สังคม วั ฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 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
กาหนดกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน และผู้ผลิตหัตถกรรม
งานไม้แกะสลัก ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ โดยสุ่มแบบจงใจ (Purposive Sampling) มีจานวน
ทั้งหมด 11 กลุ่ม โดยมีรายชื่อกลุ่ม ดังต่อไปนี้
รายชื่อกลุ่มผู้ประกอบการหัตถกรรมงานไม้แกะสลักที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย
ในพื้นที่อาเภอเมือง อาเภอสันกาแพง อาเภอหางดง และอาเภอสันทราย
ชื่อกลุ่ม
1. คุณสมบัติ บุตรเทพ
2. คุณติ๊บ ริสนา

ที่อยู่
บ้านเลขที่ 112 หมู่ที่ 2 ตาบลขุนคง
อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
บ้านเลขที่ 122 หมู่ที่ 2 ตาบลขุนคง
อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ผลิตภัณฑ์
สิงห์ไม้แผ่น
ตุ๊กตากินรี

ชื่อกลุ่ม
3. คุณสุจินต์ ช่างสุภาพ
4. (ร้านลุงแดง) คุณแดง เสาร์ทอน
5. (ร้านลุงแดง) คุณวิไลพร เสาร์
ทอน
6. กลุ่มส่ลาและแกะสลักล้านนา
คุณชัยรัตน์ มณีวรรณ
7. คุณเสถียร ราจริต
8. กลุ่มแกะสลัก คุณณรงค์ สุวรรณ์
9. คุณอุทิศ จันทร์วิน

10. คุณสมร บุญคุ้ม

ที่อยู่
บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 2 ตาบลขุนคง
อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
บ้านเลขที่ 78/2 หมูท่ ี่ 7 ตาบลบ้านแหวน
อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
บ้านเลขที่ 87/2 หมู่ที่ 7 ตาบลบ้านแหวน
อาหางดง จังหวัดเชียงใหม่
บ้านเลขที่ 52/2 หมู่ที่ 5 บ้านดอนปิน
ตาบลแช่ช้าง อาเภอสันกาแพง
จังหวัดเชียงใหม่
หมู่ที่ 3 ตาบลต้นเปา อาเภอสันกาแพง
จังหวัดเชียงใหม่
บ้านเลขที่ 108/22 หมู่ 3 ตาบลต้นเปา
อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
บ้านเลขที่ 13 หมูท่ ี่ 6 ถนนสะเมิงเก่า
ตาบลหนองควาย อาเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่
บ้านเลขที่ 94/11 หมู่ที่ 3 ซอย 8
ตาบลต้นเปา อาเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่

ผลิตภัณฑ์
หัวเศียรเทพ
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
งานแกะลายไม้
เฟอร์นิเจอร์
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
งานแกะสลักลายช้าง
หน้าบันหอคาหลวง
แหย่งช้าง
และชุดรับแขก

มีแผนการดาเนินกิจกรรมการวิจัยปี 2553 ดังนี้
กิจกรรมการดาเนินงานวิจัย
1.ประชุ ม วางแผนด าเนิ น การวิ จั ย งานหั ต ถกรรมสาขาไม้
แกะสลัก ระยะที่ 1
2.ศึกษาการทางานหัตถกรรมโลหะ และจัดเวทีการเรียนรู้ครั้งที่
1 เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับชุดโครงการวิจัย และคัดเลือกกลุ่ม
ตั ว อย่ า งในงานวิ จั ย อี ก ทั้ ง สอดแทรกความรู้ เ รื่ อ งแนวคิ ด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.ก าหนดกลุ่ ม เป้ า หมาย และพื้ น ที่ เ ฉพาะของงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับหัตถกรรมไม้แกะสลัก

ระยะเวลาดาเนินการวิจัย (เดือน)
มกราคม

กุมภาพันธ์
มีนาคม

กิจกรรมการดาเนินงานวิจัย
4.ศึกษาบริบทและศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายสรุปผลงานระยะ
ที่ 1 รวมถึงการนากลุ่มตัวอย่างเข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้
ในหัวข้อ SMEs ไทยเข้มแข็ง ด้วย ICT จัดโดย SIPA สาขา
เชียงใหม่
5. จั ด ประชุ ม วางแผนงานวิ จั ย ร่ วมระหว่ า งผู้ ที่ เ กี่ย วข้ อ งใน
ท้องถิ่นตามแผนระยะที่ 2 และผลักดันกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมการ
อบรมเรื่อง กลยุทธ์ทางรอด SME
6. ศึ ก ษาบริ บ ทชุ ม ชนโดยการติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ ผู้ ที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อทาการศึกษาเรื่องของการนาเอาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และเชิ ญ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเข้ า ร่ ว มการสั ม มนาในหั ว ข้ อ
ยุทธศาสตร์การค้า การลงทุน และการตลาด
7. นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนิ น
ธุรกิจของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาผลลัพธ์จากการนามาใช้ และการ
ประยุกต์ใช้กับกลุ่มอื่น ๆ
8. สรุปขั้นตอนการทางานหัตถกรรมของกลุ่มตัวอย่างพร้อม
สรุ ป งานวิ จั ย ในระยะที่ 2 และน ากลุ่ ม ตั ว อย่ า งเข้ าร่ ว มการ
สัมมนาเรื่อง เปิดแผนที่เศรษฐกิจปี 54 จัดทัพ SME ก้าวไกลสู่
ภูมิภาคอาเซียน
9. นาข้อมูลที่ได้มาสร้างสื่อที่เป็นชุดองค์ความรู้ด้านหัตถกรรม
ท้ อ งถิ่ น รู ป แบบต่ า ง ๆ โดยจั ด นิ ท รรศการ มองภู มิ ปั ญ ญา
ล้านนาผ่านสายธารแห่งกาลเวลา
10.นากลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมการอบรมและประชุมปฏิบัติการ
เรื่อง โครงการสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ระดับประเทศ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
2555 และเศรษฐกิจล้านนาเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งจัดโดยหน่วยงาน
ของทางภาครัฐและเอกชน
11.จั ด เวที ก ารเรี ย นรู้ ค รั้ ง ที่ 2 การสร้ า งตราสิ น ค้ า และการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ
การสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการ
12.ผลั ก ดั น ให้ ก ลุ่ ม เป้ า หมายเข้ า ร่ ว มรั บ ฟั ง การบรรยายให้
ความรู้ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการส่งออกสู่ตลาด
สหรัฐอเมริกา จัดโดยกรมการส่งออกภาคเหนือ

ระยะเวลาดาเนินการวิจัย (เดือน)
มีนาคม - เมษายน

เมษายน

พฤษภาคม - กรกฎาคม

กรกฎาคม

สิงหาคม - ตุลาคม

กันยายน - ตุลาคม

ตุลาคม

ตุลาคม - พฤศจิกายน

พฤศจิกายน - ธันวาคม

กิจกรรมการดาเนินงานวิจัย
13.จัดนิทรรศการมิติสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมเชิงช่าง เพื่อเป็น
การสนั บ สนุ น การใช้ สิน ค้ าท้ อ งถิ่ น ตลอดจนเพื่ อ วิ เ คราะห์
ประเมินผล สรุปผลการวิจัยระยะที่ 3
14.ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการจั ด นิ ท รรศการเพื่ อ เผยแพร่
ผลงานวิจัย

ระยะเวลาดาเนินการวิจัย (เดือน)
ธันวาคม
ธันวาคม

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง“การประยุกต์พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้า นงานหัต กรรมสาขางานไม้ แ กะสลั ก ของจัง หวั ดเชีย งใหม่ ” เป็น การศึ ก ษากลุ่ม ตัว อย่ างจาก
ผู้ประกอบการทั้งหมด 10 ราย โดยสามารถสรุปให้เห็นถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขตามแนวทาง
ตามวัตถุประสงค์ที่จะนาไปสู่การพัฒนา ดังนี้
1. บริ บ ทและศั ก ยภาพภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น งานหั ต ถกรรมสาขาไม้ แ กะสลั ก ในจั ง หวั ด
เชียงใหม่
2. วิเคราะห์ความสอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรม
สาขาไม้แกะสลักในจังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาไม้แกะสลักในจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน ระดับประเทศสู่สากล
ในการสรุปผลการศึกษาตามแนวทางวัตถุประสงค์นั้น คณะผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย
ได้ดังนี้

1. บริบทและศักยภาพภูมิ ปั ญญาท้ องถิ่น งานหั ตถกรรมสาขาไม้แ กะสลักในจั งหวั ด
เชียงใหม่
จากที่คณะผู้วิจัยได้ทาการศึกษาบริบทและศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมสาขา
งานไม้แกะสลักในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
1.1 กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมในงานวิจัยครั้งนี้อาศัยอยู่ในเขตอาเภอหางดงคิดเป็น
ร้อยละ60และอาศัยอยู่ในอาเภอสันกาแพงคิดเป็นร้อยละ 40
1.2 ผู้ป ระกอบการซื้อวัตถุดิบจากแหล่งผลิตภายนอกชุมชนคิดเป็นร้อยละ 70
โดยมี พ่ อค้ า ไม้ น ามาขายให้ ถึง ที่ บ้า นและซื้อ มาจากร้ านขายไม้เก่ าเช่น ไม้สั ก รากไม้สั ก ฯลฯ
ส่วนวัตถุดิบที่ จัดซื้อจากแหล่ง ผลิตภายในชุมชนและแหล่งวัตถุดิบที่มาจากพ่ อค้าคนกลางหรือ

ผูว้ า่ จ้างมีค่าเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ30วัตถุดิบที่จัดซื้อ ได้แก่ ไม้สักที่จาหน่ายอยู่ในอาเภอหางดงและ
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น สี แล็คเกอร์เคลือบเงา ซื้อตามร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างที่อยู่ภายในชุมชน
1.3 การจ้ า งแรงงานในการผลิ ต หั ต ถกรรมสาขาไม้ แ กะสลั ก ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
แรงงานของผู้ประกอบการเองคิดเป็นร้อยละ 60 ส่วนการจ้างแรงงานสมาชิกภายในชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ50 การจ้างแรงงานภายในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ40และการจ้างแรงงานสมาชิกภายนอก
ชุมชนคิดเป็นร้อยละ 0 ตามลาดับ
1.4 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีวิธีการผลิตหัตถกรรมสาขาไม้แกะสลักที่ คล้าย กัน
ซึ่งขั้นตอนการผลิตหัตถกรรมสาขาไม้แกะสลักที่ผู้ประกอบการหัตถกรรมนิย มใช้มากที่สุดคือ
การร่างแบบ การแกะสลัก และการเก็บรายละเอียดมีร้อยละ40รองลงมาก็จะเป็นการวัดและตัดไม้
ตามแบบ การขัดเนื้อไม้ การทาน้ามัน ที่มีค่าร้อยละเท่ากันคือ 20 และการขึ้นรูป มีร้อยละ 0
1.5 ผู้ ป ระกอบการหั ต ถกรรมสาขางานไม้ แ กะสลั ก ส่ ว นใหญ่ นิ ย มใช้ บ้ า น
เป็ น สถานที่ ใ นการผลิ ต และจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ หั ต ถกรรมสาขาไม้ แ กะสลั ก คิ ด เป็ น ร้ อ ย90
ส่วนการเช่าสถานที่เพื่อใช้ผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 10
1.6 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสาขาไม้แกะสลัก ผู้ประกอบการคิดค้น
แบบเองทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ70โดยจะยึดลวดลายของงานแกะสลักเป็นรูปช้าง สาหรับการผลิต
ผลิตภัณฑ์ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างออกแบบให้นั้นนั้น คิดเป็นร้อยละ 20 ส่วนใหญ่ผู้ว่าจ้างก็จะคิดค้นและ
ดัดแปลงจากชิ้นงานที่ได้พบเจอ ส่วนอีกร้อยละ 10 นั้น เป็นการผลิตสินค้าโดยได้รับข้อเสนอแนะ
จากผู้ว่าจ้าง และสาหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยการศึกษาจากแหล่งที่อื่น ๆ นั้นคิดเป็นร้อยละ 0
1.7 การประเมิ น คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องผู้ ป ระกอบการหั ต ถกรรมสาขา
งานไม้แกะสลักนั้น ตรวจดูความเรียบร้อยของการแกะสลัก คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาจะเป็น
การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น การดูมาตรฐานของผลิตภัณฑ์คิดเป็นร้อยละ30
ส่วนการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยดูจากความละเอียดของผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ20และ
การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางด้านความถูกต้องและความประณีต มีค่าร้อยละเท่ากันคือ10
1.8 การก าหนดราคาของผู้ ป ระกอบการหัต ถกรรมสาขางานไม้แ กะสลั ก นั้ น
ผู้ประกอบการเป็นผู้กาหนดราคาเอง โดยพิ จารณาจากค่าแรง ขนาดของผลิตภัณฑ์และระยะเวลา
ในการผลิต มีร้อยละ 60 รองลงมาเป็นการก าหนดราคาโดยพิ จารณาจากต้นทุนราคาสินค้า และ
คุ ณ ภาพสิ น ค้ า ที่ มี ค่ า ร้ อ ยละเท่ า กั น คื อ 50ส่ ว นปั จ จั ย ทางด้ า นความต้ อ งการของท้ อ งตลาดนั้ น
สามารถคิดเป็นค่าร้อยละได้ 30 ตลอดจนปัจจัยทางด้านราคาขายของคู่แข่งขันและกาลังซื้อของ
ลูกค้าที่มีค่าร้อยละเท่ากันคือ 20 และปัจจัยทางด้านดุลยภาพของผู้ซื้อผู้ขาย มีค่าร้อยละเป็น 0

1.9 ผู้ ป ระกอบการหั ต ถกรรมสาขางานไม้ แ กะสลั ก มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์
ผลิ ตภั ณฑ์ ผ่า นทางงานแสดงสิ นค้ าต่ าง ๆ ถึ งร้ อยละ 40รองลงมาก็ จ ะเป็น การประชาสัม พั น ธ์
โดยการใช้ สื่ อ ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นทางตลาด นั ด หรื อ ถนนคนเดิ น
การประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ และการประชาสัมพันธ์ทางด้ านอื่น ๆ มีค่าร้อยละเท่ากัน
คือร้อยละ 10
1.10 ผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขางานไม้แกะสลัก ใช้ช่องทางในการจัดจาหน่าย
ที่เป็นร้านค้าของของผู้ ประกอบการเองคิดเป็นร้อยละ70 ส่วนการจัดจาหน่ายโดยการใช้ ตัวแทน
จาหน่ายนั้น คิดเป็นร้อยละ 40 ทางด้านการจัดจาหน่ายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการจัดจาหน่าย
ผ่านช่องทางอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 10
1.11 ในการถ่ า ยทอดความรู้ สู่ ชุ ม ชนของผู้ ป ระกอบการหั ต ถกรรมสาขาไม้
แกะสลัก ยังไม่มีการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนเป็นเพียงการถ่ายทอดความรู้ภายในกลุ่มหรือครอบครัว
ที่ปฏิบัติงานร่วมกันเท่านั้น และในบางครั้งก็จะมีนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ
ทางด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ข้ า มาซั ก ถามข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผู้ ป ระกอบการหั ต ถกรรมสาขาไม้
แกะสลัก มีความยินดีที่จะตอบทุกคาถามและถ้ายังมีเวลาเหลือก็จะมีก ารสาธิตวิธีการแกะสลักไม้
ให้ผู้ที่สนใจได้รับชมด้วย
1.12 ในการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ SWOT Analysis ในการบริหารจัดการธุรกิจ
หัตถกรรมสาขางานไม้แกะสลัก สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
1.12.1 จุดแข็ง (S = Strengths )
สาหรับจุดแข็งในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการหัตถกรรม
สาขางานไม้ แกะสลัก นั้ น จุ ด แข็ งที่ มี ความส าคั ญต่ อการประกอบธุ รกิ จ ของผู้ ประกอบการคื อ
ผู้ประกอบการมีประสบการณ์ทางด้านการแกะสลักมานานเพราะได้รับการถ่ายทอดความรู้มาจาก
บรรพบุรุษ ทาให้ผลิตภัณฑ์ ที่ทาการผลิตออกมานั้น มีรูปแบบ ลวดลายที่สวยงามและหลากหลาย
ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคทางด้านราคาผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับราคาท้องตลาดและ
คู่ แ ข่ ง ขั น ส่ วนทางด้ า นช่ องทางในการจั ด จ าหน่ า ยของผู้ ป ระกอบการมี ช่ อ งทางที่ แ น่ น อนคื อ
ผ่า นทางร้า นค้า ของผู้ป ระกอบการและมีส ถานที่ใ นการผลิตผลิตภัณฑ์ อยู่ใ นแหล่งชุมชนทาให้
กระจายสิ น ค้ า ไปยั ง ผู้ บ ริ โ ภคได้ ส ะดวกและรวดเร็ ว ตลอดจนผู้ ป ระกอบการมี ก ารจั ด ท า
การประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดอยู่เป็นประจา ทาให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค
มากขึ้น
1.12.2 จุดอ่อน (W = Weaknesses)

สาหรับจุดอ่อนที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขางานไม้
แกะสลั ก คื อ ผู้ ป ระกอบการยั ง ขาดความรู้ แ ละไม่ ค่ อ ยเข้ า ใจทางด้ า นการสร้ า งตราสิ น ค้ า และ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผู้ประกอบการไม่มีการส่งเสริมการขาย และมีการประชาสัมพันธ์ทางด้าน
ผลิตภัณฑ์ค่อนข้างน้อย ตลอดจนผู้ประกอบการยังขาดงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาล
หรือเอกชนทางด้านการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการตลาด เป็นต้น

1.12.3 โอกาส (O = Opportunities)
ส าหรั บ โอกาสในการท าธุ ร กิ จ ของผู้ ป ระกอบหั ต ถกรรม
สาขางานไม้แกะสลักคือรัฐบาลมีการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจขนาดกลางกลุ่มธุรกิจขนาดย่อมอย่างจริงจัง
เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งในปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายการเปิดการค้าเสรีสู่อาเซียนมากขึ้น
1.12.4 อุปสรรค (T = Threats)
ส าหรั บ อุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ หั ต ถกรรมสาขา
งานไม้แกะสลักของผู้ประกอบการนั้นได้แก่ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลกระทบต่อ
กระบวนการผลิต ทาให้ราคาวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น และการมีคู่แข่งขันในตลาดเดียวกันเป็นจานวน
มาก

2. วิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้ อ งปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น งาน
หัตถกรรมสาขาไม้แกะสลักในจังหวัดเชียงใหม่
จากที่ค ณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย งกั บ
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า นหั ต ถกรรมสาขางานไม้ แ กะสลั ก ในจั ง หวั ด เชี ย ง ใหม่ ท าให้ ท ราบว่ า
ผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขาไม้แกะสลัก ได้มีการนาเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเข้ามาใช้ในหัตถกรรมสาขาไม้แกะสลักด้วย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
2.1 ผู้ ป ระกอบการหั ต ถกรรมสาขางานไม้ แ กะสลั ก สามารถน าองค์ ค วามรู้
ที่ได้จากการนาภูมิ ปั ญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น มาปรับใช้กั บการดาเนินธุรกิ จได้อย่าง
เหมาะสม และยั ง สามารถน าเทคโนโลยี ช าวบ้ า นที่ ประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ นในราคาประหยั ด มาใช้ กั บ
กระบวนการผลิตได้อีกด้วย
2.2 กลุ่มผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขางานไม้แกะสลักนาหลักของความพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจากัด และนาวัตถุดิบของท้องถิ่น

ที่ มี อ ยู่ ภ ายในชุ ม ชนมาเป็ นวั ต ถุดิ บ หลัก ในการผลิ ต สิน ค้ าของตนเองด้ ว ยอี ก ทั้ง มี ก ารค านึ ง ถึ ง
การใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัดและรู้คุณค่าให้มากที่สุดโดยเฉพาะการผลิตที่รักษามลภาวะและ
สิ่งแวดล้อม
2.3 กลุ่ม ผู้ป ระกอบการหัตถกรรมสาขางานไม้แกะทุก กลุ่ม มีก ารจ้า งแรงงาน
ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมากกว่าการใช้แรงงานจากเครื่องจักรหรือเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระจาย
รายได้สู่ชุมชนและช่วยให้คนท้องถิ่นมีงานทาไม่เกิดปัญหาสังคม
2.4 กลุ่มผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขางานไม้แกะสลักทุกกลุ่มยึดมั่นในหลักของ
ความมีเหตุผลในการประกอบธุรกิจของตนเองโดยคานึงถึงการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม
และหลีกเลี่ยงต่อการเกิดภาวะหนี้สิน
2.5 กลุ่ม ผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขางานไม้แกะสลัก มีความตระหนัก และ
ให้ ค วามส าคั ญ กั บ เรื่ อ งของคุ ณ ธรรม ความซื่ อ สั ต ย์ การไม่ เ อารั ด เอาเปรี ย บต่ อ ผู้ บ ริ โ ภค
การผลิ ต สิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพ ยุ ติ ธ รรมต่ อ แรงงานหรื อ ลู ก จ้ า งและผู้ จ าหน่ า ยวั ต ถุ ดิ บ กล่ า วคื อ
เมื่อมีการจ้างงานเกิดขึ้นแล้วลูกจ้างหรือสมาชิกภายในชุมชนผลิตสินค้าได้ตรงตามเวลาที่กาหนด
ผู้ประกอบการก็จ่ายค่าตอบแทนให้ทันที
2.6 กลุ่มผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขางานไม้แกะสลัก คานึงถึงการประกอบ
ธุรกิจที่สร้างความมั่ นใจ ไม่โลภมาก ไม่ค้ากาไรเกินควรทั้งนี้ผู้ประกอบการคานึงถึงการประกอบ
ธุรกิจในระยะยาวมากกว่าการหวังผลในระยะสั้น และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค
อีกทางหนึ่งในหลักของ “ซื้อง่าย ขายคล่อง”
2.7 กลุ่ม ผู้ป ระกอบการหัตถกรรมสาขางานไม้แกะสลัก มีก ารสร้างภูมิคุ้มกั น
ให้แก่ตนเอง และการประกอบธุรกิจหัตถกรรมอยู่ตลอดเวลาด้วยการสร้างรายได้เสริมในระหว่า ง
ที่ว่างงานและเตรียมตนเองให้พร้อมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
โดยการคิดวางแผนอย่างรอบคอบ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. เพื่อสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาไม้แกะสลักในจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ในระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน ระดับประเทศ
สู่สากล
การที่ ค ณะผู้วิจั ย นาองค์ ค วามรู้ที่ ไ ด้รั บมาใช้เพื่ อสืบ ทอดองค์ ความรู้ภู มิปัญ ญาท้ องถิ่ น
ด้านงานหัตถกรรมเครื่องเงินในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น
ระดับชุมชน ระดับประเทศสู่สากล สามารถสรุปได้ดังนี้

3.1 ในการเผยแพร่ ความรู้ทางด้ านหัต ถกรรมสาขางานไม้แ กะสลั ก นั้ น ผู้ วิจั ย
ได้เชิญสล่าหรือพ่อครูแม่ครูภูมิปัญญาชาวบ้านมาสาธิตและให้ความรู้ทางด้านการทาหัตถกรรม
สาขางานไม้แกะสลักแก่นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจงานทางด้านนี้อยู่แล้ว
เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจ ตระหนักและเห็นถึงความสาคัญของงาน
หัตถกรรม และสืบ ทอดงานหัตถกรรมดังกล่าวให้คงอยู่ กั บท้องถิ่นต่อไป โดยสล่า พ่อครูแม่ครู
ได้เตรียมวัสดุหรืออุปกรณ์ในการทามาให้แก่ผู้ที่สนใจได้ลองหัดทาด้วย และถ้าหากมีข้อสงสัย
อะไร สล่าและพ่อครูแม่ครูก็เต็มใจที่จะตอบคาถามเหล่านั้นซึ่งในการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้
ทางด้ า นงานหั ต ถกรรมสาขางานไม้ แกะสลั ก นั้ นจะมี ก ารจั ด ตามสถานที่ ต่ า ง ๆ เช่ น โรงเรี ย น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฯลฯ
3.2 คณะผู้วิจัยได้มีการจัดทาโครงการช่างรุ่นใหม่ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
การสืบสานงานหัตถกรรมท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับสังคม และเป็นการเพิ่มจานวนของสล่า พ่อครูแม่ครู
ภูมิ ปั ญญาท้ องถิ่ นของจัง หวัดเชี ย งใหม่ ซึ่งในการจัดกิ จกรรมครั้งนี้ใ ช้ชื่อว่า การจัดนิทรรศการ
“มองภูมิปัญญาล้ านนาผ่านสายธารแห่งกาลเวลา”กิจกรรมภายในงานเป็นการให้ความรู้วิชาชีพ
ทางด้านศิลปหัตถกรรมของท้องถิ่น โดยผู้ที่สนใจสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ
เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว
3.3 ส าหรั บ การส่ ง เสริ ม การขายและการจั ด จ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องสล่ า และ
ผู้ป ระกอบการนั้น ทางคณะผู้ วิจัย ได้มี ก ารจัดกิ จกรรม“มิ ติสัมพั นธ์ ศิล ปวัฒนธรรมเชิ งช่าง”ขึ้ น
โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุน การใช้ของพื้นบ้านของสล่า
และผู้ป ระกอบการ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรจะอนุรักษ์และสื บทอดไว้โดยในการจัดงาน
ครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รับรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของสล่าและผู้ประกอบการ
มากยิ่ ง ขึ้ น และท าให้ ส ล่ า และผู้ ป ระกอบการมี ร ายได้ จ ากการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ากขึ้ น กว่ า เดิ ม
ตลอดจนสล่าหรือผู้ประกอบการเอง สามารถวิเคราะห์ถึง สถานการณ์ของผลิตภัณฑ์และพฤติกรรม
ของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของตนเองได้ ซึ่งสล่าหรือผู้ประกอบการสามารถนาข้อมูลที่ตนเอง
รับรู้ไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3.4 คณะผู้วิ จั ย ได้ มี ก ารจั ดเวที ก ารเรี ย นรู้ ขึ้ น ด้ วยกั น 2 ครั้ ง โดยในการจัด เวที
การเรียนรู้ครั้งที่ 1 เป็นการสร้างความเข้า ในร่วมกันในการจัดทาโครงการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นผู้วิจัย
ผู้นาท้องถิ่น นักวิจัยท้องถิ่นและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงกลุ่มอาชีพที่ต้องการเข้าร่วม
โครงการซึ่งผู้วิจัยพบว่า ก่อนการเปิดเวทีการเรียนรู้ยังมีผู้เข้าร่วมโครงการบางส่วนยังไม่ ค่อยเข้าใจ
ในส่วนของโครงการวิจัย แต่หลังจากที่มีการพูดคุยและแนะนาโครงการวิจัยแล้ว ทาให้ผู้ที่เข้าร่วม
โครงการมีความเข้าใจโครงการมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งทางคณะผู้วิจัยมี การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่จะ

ทาการวิจัย โดยกลุ่ม ตัวอย่ างที่ทาการวิจัยของหัตถกรรมสาขางานไม้แกะสลัก ในครั้งนี้เป็นเขต
อาเภอหางดงจานวน 6 รายและอาเภอสันกาแพง จานวน 3 ราย สาหรับการจัดเวทีการเรียนรู้ครั้งที่ 2
ทางคณะผู้วิจัยต้องการให้สล่าและผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจในด้านการสร้างตราสินค้า
และการออกแบบบรรจุภัณฑ์มากยิ่งขึ้นจึงได้มีการจัดกิจกรรมการอบรมและฝึกปฏิบัติจริงในหัวข้อ
เรื่องการสร้างตราสินค้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหาทางด้าน
การสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของสล่าและผู้ประกอบการทั้งนี้เพื่อว่าคณะผู้วิจัยจะได้นาปัญหา
เหล่านั้น มาหาแนวทางแก้ไขให้กับสล่าและผู้ประกอบการตลอดจนสล่าและผู้ประกอบการสามารถ
นาองค์ความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางที่สาคัญทางด้านการสร้างตราสินค้าและออกแบบบรรจุภัณฑ์
เพื่อทาให้ผลิตภัณฑ์ของตนเองเป็นที่รู้จักและจดจาของลูกค้ามากขึ้นและทาให้ผู้ประกอบการได้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง
จากการจัดเวทีการเรียนรู้คณะผู้วิจัยพบว่า สล่าหรือผู้ประกอบการมีความคาดหวัง
ที่ จ ะพั ฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องตนเองให้ เ ป็ นที่ ย อมรั บแก่ ผู้ บ ริโ ภคในทุ ก ๆ ด้ า นอย่ า งจริ งจั ง โดยมี
ความคาดหวั ง และความต้ อ งว่ า จะได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ ทางด้ า นข้ อ แนะน าเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นจากทางภาครัฐหรือเอกชน
3.5 คณะผู้ วิ จั ย มี ก ารส่ ง เสริ ม และผลั ก ดั น ให้ ส ล่ า หรื อ ผู้ ป ระกอบการเข้ า ร่ ว ม
กิ จ กรรมทางด้ า นการสั ม มนา การอบรมซึ่ ง เป็ น กิ จ กรรมที่ ท างภาครั ฐ และเอกชนจั ด ขึ้ น นั้ น
ทางคณะผู้วิจัยต้องการให้สล่า และผู้ประกอบมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทางด้านธุรกิจการค้า
มากขึ้ นไม่ว่า จะเป็ นทางด้านกลยุ ทธ์ทางการตลาด การนาเอาระบบ ICT เข้ามาใช้ใ นธุรกิ จของ
ตนเอง ตลอดจนสล่าหรือผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับ
นั้นมาปรับใช้กับธุรกิจของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะ
เป็นทางด้านการผลิต การบริหารจัดการ การตลาด ฯลฯ โดยกิจกรรมที่ทางภาครัฐและเอกชนจัด
ขึ้นมานั้นก็จะมีโครงการต่าง ๆ เช่น การอบรมเรื่อง “เศรษฐกิจล้านนาเชิงสร้างสรรค์”โดยวิทยาลัย
ศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมการสัมมนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการส่งออกสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา”โดยบริษัท
Global source marketing และกรมส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น
3.6 คณะผู้วิจัยมีการจัดทาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยต่าง ๆ ที่ทางคณะผู้วิจัยได้จัดทาขึ้นและ
ใช้ข้อมูลที่ได้มาดังกล่าวเป็นฐานข้อมูลในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศต่อไป สื่อประชาสัมพันธ์
ที่ ท างคณะผู้ วิจัย จั ดท าขึ้ นมา ได้แก่ ป้ายไวนิล สื่อโทรทัศ น์ สื่อ วิทยุ สื่อสิ่ง พิ มพ์ เช่น แผ่นพั บ
วารสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
จากผลการวิจัย คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางด้านงานหัตถกรรม
ไม้แกะสลัก คือ
4.1 ควรมี ก ารจั ด ท าโครงการแลกเปลี่ ย นความรู้ แ ละประสบการณ์ ร ะหว่ า ง
ผู้ประกอบการด้วยกัน เพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการต่อไป
4.2 ควรมี ก ารจัด ทาโครงการพัฒนาศัก ยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ หัตถกรรม
โดยทางภาครั ฐ และเอกชนต้ อ งเข้ า มาส่ ง เสริ ม ทางด้ า นความรู้ ใ นการผลิ ต เพื่ อ สนองตอบ
ความต้องการของผู้บริโภคและรักษาเอกลักษณ์ทางด้านการทาหัตถกรรมสาขาไม้แกะสลักให้คงอยู่
กับท้องถิ่นสืบต่อไป
4.3 หน่ ว ยงานทางภาครั ฐ และเอกชนควรมี ก ารสนั บสนุ น ด้ า นการให้ ค วามรู้
ทางด้านต่าง ๆ เช่น ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ เทคนิคการขาย เป็นต้น ตลอดจนสร้างความตระหนัก
ในเรื่องของการใช้วัสดุภายในท้องถิ่นอย่างรู้คุณค่า
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