การประยุกต์พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานหัตถกรรมสาขางานศิลปะประดิษฐ์ของจังหวัดเชียงใหม่
Applied an Edict of a King in Sufficiency Economy to Inherit the Local
Knowledge in the Field of Handicrafts in Chiang Mai Province, the
Department of Invent Art
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญศรี พื้นผาสุก
สาขาวิชาศิลปกรรมคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ร่วมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วม
(Participatory Action Research) โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ (1) ศึกษาบริบทและศักยภาพ
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า นงานหั ต ถกรรมศิ ล ปะประดิ ษ ฐ์ ใ นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ (2) วิ เ คราะห์ ค วาม
สอดคล้องปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพีย งกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมศิล ปะประดิษฐ์ใ น
จังหวัดเชียงใหม่และ (3) เพื่อสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมสาขาศิลปะ
ประดิ ษ ฐ์ ข องจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เ พื่ อ เผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์ ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ระดั บ ชุ ม ชน
ระดับประเทศสู่สากล โดยได้ทาการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอสันกาแพง
อาเภอสันทราย อาเภอเมือง และอาเภอหางดง
ผลการวิจัย พบว่ากลุ่ม ตัวอย่างทั้ง 10 กลุ่ม เป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่ในอาเภอเมืองมากที่สุด
รองลงมาอาเภอสันกาแพง และอาเภอสันทรายวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ส่วนใหญ่มาจากแหล่งผลิต
ภายในท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ (ผ้ากามะหยี่ กระดุม นุ่น ใยสังเคราะห์) มากกว่าแหล่งผลิต
ภายนอกชุม ชน(ดินไทย ดินญี่ปุ่น ) ซึ่งมาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศสถานที่ผลิตของกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่จะทากันที่บ้าน มีลักษณะการบริหารงานร่วมกับสมาชิกภายในครอบครัว รูปแบบ
ของผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบที่ ผู้ประกอบการออกแบบเองทั้งหมด รองลงมาเป็นการ
ออกแบบตามคาแนะนาของผู้บริโภค การออกแบบตามที่ผู้ว่าจ้างออกแบบให้ผลิต สาหรับช่องทาง
ในการจัดจาหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ร้านค้าของผู้ประกอบการ ตัวแทนจาหน่าย
ตลาดนั ด ถนนคนเดิ น สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ สื่ อ ออนไลน์ และในการก าหนดราคาผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั้ น
ผู้ประกอบการจะเป็นผู้กาหนดเองทั้งหมด โดยพิจารณาจากต้นทุนราคาสินค้า คุณภาพสินค้ากาลัง
ซื้อ และราคาขายของคู่แข่งขัน สาหรับ การวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ SWOT Analysis พบว่าจุดเด่น

ของผู้ประกอบการได้แก่ ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ราคาผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับท้องตลาด ปัญหาสาคัญที่พบคือ ผู้ประกอบการบางรายยังขาด
ความรู้ทางด้านการมีตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เป็นของตนเอง ไม่มีการจัดการทางด้านการส่งเสริม
การตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านผลิตภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีงบประมาณสาหรับโอกาสในการ
ประกอบธุรกิจของผู้ป ระกอบการคือในปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริมธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมมากขึ้นและอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการที่พบเจอในปัจจุบัน
ได้แก่ ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจการเมือง สังคม การมีคู่แข่งขันในตลาดระดับเดียวกันเป็นจานวน
มาก ผลิตภัณฑ์สามารถทาการลอกเลียนรูปแบบได้ง่าย และจุดอิ่มตัวของผู้บริโภค เป็นต้น
ด้านการวิเคราะห์ความสอดคล้องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านหัตถกรรมศิลปะประดิษฐ์นั้นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้กับการดาเนินธุรกิ จโดยไม่รู้ตัวจากการให้ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทาให้
ผู้ประกอบการเข้าใจและถือว่าเป็นหนทางที่จะสร้างความเจริญเติบโตให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น ขจัด
ปัญหาความยากจน สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถต้านทานกระแสความเปลี่ยนแปลงของ
โลกได้เป็นอย่างดีรวมทั้งสร้างค่านิยมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของไทย ส่งผลให้การสืบ
ทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป
ด้านการสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ของ
จังหวัดเชียงใหม่ มีการเผยแพร่ด้วยการจัดนิทรรศการ โดยการเชิญสล่าหรือพ่อครูแม่ครูภูมิปั ญญา
ท้องถิ่น มาสาธิตและให้ความรู้การจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ นอกจากนั้นยังส่งเสริม
ให้ ค วามรู้ ด้ ว ยการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการอบรมสั ม มนาจากการจั ด โดยคณะผู้ วิ จั ย หรื อ ร่ ว มกั บ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนจัดขึ้น ซึ่ง นาองค์ความรู้ที่ได้รับปรับใช้กับธุรกิจของตนเองได้เป็นอย่างดี
ตลอดจนมีการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หัตถกรรมสาขาต่าง ๆ ภายใน
ท้ อ งถิ่ น ของจั ง หวั ด ชี ย งใหม่ เพื่ อ เป็ น ฐานข้ อ มู ล องค์ ความรู้ ท างเว็บ ไซด์ แ ก่ ผู้ ที่ ส นใจ ส าหรั บ
สื่อประชาสัมพันธ์ที่จัดทาขึ้น ได้แก่ ป้ายไวนิล สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์
เพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมศิลปะประดิษฐ์

Abstract
This qualitative research aims to study 1) the context and the local wisdom potential of
Chiang Mai handicraft 2) to analyze the accordance between the sufficient economy philosophy
and the local wisdom inheritance of Chiang Mai handicraft 3) to inherit the local wisdom of
Chiang Mai handicraft 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 research tools are the constructed interview for the
entrepreneur general information and the rating scale questionnaires for the accordance between
the sufficient economy philosophy and the local wisdom inheritance.
The findings are that the 10 sample groups are mostly in Muang district, Chiang Mai, then in
Sankhumpaeng and Sansai district. More used materials and tools are from Chiang Mai than from
the other provinces or other countries. The production places are at home (in the family). The
designs are up to the craft-men and producers. Some are produced by the customers’ suggestions
or made to order. For the marketing, the entrepreneurs made it themselves at their own shops
(whole sales and retail sales) or at Sunday market. The propaganda was done through printing
materials and the on-line document or the e-commerce. The producers or the entrepreneurs also
manage the product prices according to the capital, the product quality, and the competitors’
prices.
The SWOT analysis on Chiang Mai handicraft business management shows that the vary
designs and the price meet the customers’ needs. But the lack of knowledge on the packages and
the trademark need the support from different sectors. Another barrier is the supporting and the
propaganda budget. Moreover, the politics, the economic problems, the competitors, the copying
and the customers’ full are also the objections of Chiang Mai handicraft. For the accordance
between the sufficient economy philosophy and the local wisdom inheritance of Chiang Mai
handicraft, it was found that the entrepreneurs and the craft-men naturally used the sufficient
economy philosophy in performing their progressive jobs.
The local wisdom inheritance projects of Chiang Mai handicraft were conducted through
the seminars, the exhibitions, the demonstration, and the distribution places. The co-operation
among the researchers, the private sectors and the government units to help inherit Chiang Mai
handicraft was done on the training and the public relations on mass media, the printing materials,
and the web-site in order to be the data information for interested people.

บทนา
หลังจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ เมื่อปี พ.ศ. 2540 ทาให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย
เช่น การล้มละลายของบริษัทเอกชน หรือผู้ประกอบการรายย่อย ก่อให้เกิดปัญหาการลดจานวน

คนงาน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ส่งผลให้เกิดปัญหาการตกงาน รายจ่ายที่มากว่ารายได้ นับเป็นปัญหา
เศรษฐกิจที่ร้ายแรงเป็นอย่างยิ่ง และในขณะเดียวกันภาครัฐบาลก็ได้กาหนดนโยบายในการฟื้นฟู
เศรษฐกิจในหลายด้าน ซึ่ง นโยบายที่ส าคัญด้านหนึ่งก็คือ การพัฒนาและแก้ไ ขปัญหาเศรษฐกิ จ
ระดับรากหญ้า โดยการเลือกพั ฒนาสินค้าท้องถิ่น เพื่ อสร้างมูลค่าเพิ่ ม จากการนาเอาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีอยู่ดั้งเดิมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม และนามาใช้ให้เป็นประโยชน์ และนามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์
และบริการ เพื่อสร้างจัดจาหน่ายทั้งในท้องถิ่น
ศิลปะประดิษฐ์ แต่เดิมหมายถึง งานช่างฝีมือ เป็นงานที่มนุษย์ใช้สติปัญญาสร้างสรรค์ขึ้น
ด้วยความประณีต วิจิตรบรรจง ฉะนั้น งานศิลปะประดิษฐ์จึงไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
แต่ เ ป็ น ผลงานที่ ม นุ ษ ย์ ใ ช้ ปั ญ ญาและความพากเพี ย รสร้ า งสรรค์ ขึ้ น มาใหม่ ในสมั ย โบราณ
นัก ปราชญ์ใ ห้ค วามหมายไว้ ว่า ศิ ล ปะประดิ ษ ฐ์ เป็ นสิ่ง ที่ม นุษ ย์ ส ร้า งขึ้ น ไม่ไ ด้ เกิ ด ขึ้น เองตาม
ธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นงานปั้น งานแกะสลัก งานประดิษฐ์ ฯ ล้วนเป็นศิลปะประดิษฐ์ทั้งสิ้น จึงสรุป
ได้ว่า “ศิลปะประดิษฐ์ เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการเพื่อให้เกิด
ความงามและความพึงพอใจ”
การที่ จะอนุรัก ษ์ หัตถกรรมศิล ปะประดิษ ฐ์ไ ด้ นั้น ผู้ วิจัย จึงได้ริเริ่ มงานวิ จั ย เรื่ อง “การ
ประยุกต์พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตกรรมสาขาศิลปะ
ประดิษฐ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ” เพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ลูกหลานได้สืบทอด และ
ยั ง ได้ ส อดแทรกกระบวนการพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู้ ป ระกอบการ ด้ ว ยการให้ ค วามรู้ ด้ านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการตลาด อีก
ทั้ ง ยั ง ได้น้อมน าปรัช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย งมาเป็น หลัก ในการดาเนินธุร กิ จที่มีหั วใจส าคัญสาม
ประการคือ ความพอเพี ยง ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนา
ตนเองได้อย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้มีประเด็นสาคัญที่เป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. บริ บ ทและศั ก ยภาพภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น งานหั ต ถกรรมสาขางานศิ ล ปะประดิ ษ ฐ์
ในจังหวัดเชียงใหม่
2. วิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้ อ งปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น งาน
หัตถกรรมสาขางานศิลปะประดิษฐ์ในจังหวัดเชียงใหม่

3. เพื่ อสืบ ทอดองค์ ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขางานศิล ปะประดิษ ฐ์
ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน ระดับประเทศ
สู่สากล

ระเบียบวิธีวิจัย
การดาเนินงานวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อาเภอเมือง อาเภอหางดง อาเภอสันกาแพง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
เพื่ อ น้ อ มน าพระราชด าริ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งเพื่ อ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ขนาดย่ อ ม
ของกลุ่มผู้ประกอบการ ธุรกิ จชุมชน วิสาหกิจชุมชนสาขาศิลปะประดิษ ฐ์ให้พัฒนาอย่างสมดุล
และยั่งยืน

เครื่องมือในการวิจัย
ข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
4.1 ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ เป็ น การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล กลุ่ ม งานหั ต ถกรรมศิ ล ปะประดิ ษ ฐ์ ด้ ว ย
การจดบันทึก การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เจาะลึก การถ่ายภาพ การถ่ายวีดิทัศน์ อาศัยการวิจัย
แบบมีส่วนร่วม (Participatory research) เพื่อจัดเก็บข้อมูล
4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านงานหัตถกรรม
สาขาศิลปะประดิษฐ์ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษารูปแบบ ขั้นตอนการทางาน ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุ
อุป กรณ์ เครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก ารถ่ า ยทอดภู มิ ปัญ ญาด้ า นงานศิ ล ปะประดิ ษ ฐ์ เป็ น ชุ ด ข้ อ มู ล จาก
การรวบรวมและศึกษาขององค์กรต่าง ๆ และภาครัฐบาล โดยนาความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์
ในการเรี ย นการสอน นอกจากนั้ น ยั ง สามารถพั ฒ นาให้ เ กิ ด รู ป แบบงานหั ต ถกรรมแนวใหม่
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ ทาให้ได้องค์ความรู้ใหม่ด้วยการศึกษา วิจัย แบบมีส่วนร่วม
ซึ่ ง ต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ จากส่ ว นราชการ และองค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ร่ ว มการวิ จั ย
ในท้องถิ่นด้วย ได้แก่
(1) สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ เชี ย งใหม่ อาคารราชภั ฏ เฉลิ ม
พระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ และ
โทรสาร: 053-88-5950
(2) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ที่อยู่ 158 ถนนทุ่งโฮเต็ล
ตาบลวัดเกต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ : 053-254361-2 โทรสาร: 053-248315
E-Mail: ipc1@dip.go.th

(3) สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) SIPA
สาขาเชียงใหม่ 158 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์: 053-247282
โทรสาร: 053-247272
(4) เทศบาลตาบลสันกาแพง ที่อยู่ ตาบลสันกาแพง อาเภอสันกาแพง จังหวัด
เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์: 053-331904 E-Mail: 5501310@thailocaladmin.go.th
(5) เทศบาลตาบลหางดง ที่อยู่ สานักงานเทศบาลตาบลหางดง เลขที่ 999 หมู่ที่ 3
ตาบลหางดง 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
4.3 ชนิดของเครื่องมือในการวิจัย
(1) แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต (Interview schedule)
ได้แก่ แบบสอบถามจานวน 20 ชุด นับเป็นเครื่องมือเพื่ อเก็ บรวบรวมข้อมู ล
เป็ นลัก ษณะค าถาม ก าหนดค าตอบไว้ล่วงหน้าให้เลือกตอบ (Closed ended question) และ
แบบเติมคา (Open ended question) ผู้วิจัยจะทาการสัมภาษณ์ สังเกต การบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
แบ่งเนื้อหาแบบสัมภาษณ์ เป็น 3 ตอน ดังนี้
(1.1) ข้ อมู ล ลัก ษณะพื้ นฐานเกี่ ย วกั บประวัติความเป็ นมาของผู้ประกอบการ
ด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านงานเครื่องหนัง
(1.2) ข้ อ มู ล ด้ า นรู ป แบบของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ขั้ น ตอนการท างาน วั ส ดุ อุ ป กรณ์
เครื่องมือ และวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาหัตถกรรมงานเครื่องหนังของท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม่
(1.3) ข้อมูลด้านความต้องการ ปัญหาอุปสรรคของกลุ่มตัวอย่าง
และแบบสอบถามได้แบ่งข้อมูลเป็น 8 ส่วน ลักษณะเป็นคาถามแบบปลายปิด
และคาถามแบบปลายเปิด ซึ่งมีลักษณะดังนี้
ส่วนที่ 1 รายละเอียดของผู้ให้สัมภาษณ์
ส่วนที่ 2 ข้อมูลของผลิตภัณฑ์
ส่วนที่ 3 ข้อมูลการทาผลิตภัณฑ์
ส่วนที่ 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์
ส่วนที่ 5 ข้อมูลของโครงการ
ส่วนที่ 6 ส่วนของการผลิต
ส่วนที่ 7 ส่วนของการตลาด

ส่วนที่ 8 เกณฑ์วิเคราะห์ศักยภาพด้านการผลิตของธุรกิจชุมชน
(1.4) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อความสมบรูณ์แบบอื่น ๆ ได้แก่
1) การประชุมวางแผนงานวิจัยร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ ยวข้องในท้องถิ่น
เพือ่ ดาเนินแผนกิจกรรม
2) การจั ดเวทีชาวบ้านเพื่ อ ระดมความคิด เห็น และหาข้ อสรุ ปเพิ่ มเติ ม
ในความสมบรูณ์ของเนื้อหา ด้วยการใช้กิจกรรมเส้นแบ่งเวลา (Time line) ด้านประวัติความเป็นมา
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
3) จัดประชุมกลุ่มย่อยเป็นการติดตามผล ประเมินผล
4) จัดประชุมปฏิบัติการ ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม และเผยแพร่
องค์ความรู้แก่ประชาชนผู้สนใจ
5) จั ด สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ วิ เ คราะห์ ประเมิ น ผล และสรุ ป
ผลการวิจัย
6) ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่
การประชุมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย การเผยแพร่ในเว็บไซต์ หนังสือ วีดิทัศน์ ฯลฯ

วิธีการศึกษา
การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านงานหัตถกรรมสาขางานศิลปะประดิษฐ์ของจังหวัดเชียงใหม่” มีวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
4.1 ประชากรศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ อาเภอเมือง
อาเภอหางดง อาเภอสันกาแพง และอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน(Multi – stage random
sampling) โดยมีขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดกลุ่ม ตั วอย่ างโดยใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified sampling)
จากกลุ่มผู้ประกอบการที่คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 15 กลุ่ม ซึ่งคัดเลือกจาก
1) รายชื่อกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)
ในงานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ง านศิ ล ปะประดิ ษ ฐ์ ใ นอ าเภอเมื อ ง อ าเภอหางดง อ าเภอสั น ก าแพง และ
อาเภอสันทราย
2) กลุ่มตัวอย่างจากเครือข่ายผู้ประกอบการ ในอาเภอเมือง อาเภอหางดง
อาเภอสันกาแพง และอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

3) ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ในอาเภอเมือง อาเภอหางดง อาเภอสันกาแพง และอาเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
ขั้นตอนที่ 2 เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิ ธีสุ่มแบบเจาะจง ตามวัตถุประสงค์ (Purposive
sampling) โดยแยกกลุ่มงานหัตถกรรมสาขางานศิลปะประดิษฐ์ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการแยกตาม
ประเภทการจัดตั้ง ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน ผู้ประกอบการ กลุ่มแม่บ้าน ร้านค้า ฯลฯ
4.2 ข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการสืบค้นข้อมูลกลุ่มหัตถกรรมศิลปะประดิษฐ์ ด้วยการจดบันทึก
การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เจาะลึก ถ่ายภาพ และถ่ายวีดิทัศน์ โดยอาศัยการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Participatory research) เพื่อจัดเก็บข้อมูล
ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านงานหัตถกรรม
สาขางานศิลปะประดิษฐ์ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษารูปแบบ ขั้นตอนการทางาน ข้อมูลเกี่ยวกับ
วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก ารถ่ า ยทอดภู มิ ปั ญ ญาสาขางานศิ ล ปะประดิ ษ ฐ์ เป็ น ข้ อ มู ล
จากการรวบรวมและการศึกษาขององค์กรต่าง ๆ ภาครัฐบาล ชุมชน และเอกชน โดยการนาความรู้
ที่ไ ด้ไปใช้ ให้เป็ นประโยชน์ในการเรีย นการสอน นอกนั้นสามารถนาไปพั ฒนาให้เกิ ดรูปแบบ
งานหัตถกรรมแนวใหม่ เผยแพร่ประชาสัมพั นธ์ในสื่อต่าง ๆ ทาให้ไ ด้องค์ความรู้ใหม่จากวิจัย
แบบมีส่วนร่วม ต้องอาศัยความร่วมมือจากส่วนราชการ องค์กรที่เกี่ยวข้องที่ถือเป็นผู้ร่วมการวิจัย
ในท้องถิ่นด้วย 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 เพื่ อพัฒนาและแก้ไขปัญหา
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
หอศิลปวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ
4.3 ชนิดของเครื่องมือในการวิจัย
แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต (Interview schedule)ได้แก่ เครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นลักษณะคาถาม กาหนดคาตอบไว้ล่วงหน้าให้เลือกตอบ (Closed ended question) และ

คาตอบแบบเติมคา (Open ended question) ผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ สังเกต และจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
แบ่งเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์เป็น 3 ตอน ดังนี้
1) ข้ 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
ผู้ประกอบการ ข้อมูลในด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านงานศิลปะประดิษฐ์
2) ข้อมูล รูปแบบของผลิต ภัณฑ์ ขั้นตอนการทางาน วัส ดุอุปกรณ์
เครื่องมือ และวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญางานหัตถกรรมสาขางานศิลปะประดิษฐ์ในท้องถิ่น
3) ข้ อ มู ล ด้ า นความต้ อ งการ ปั ญ หาอุ ป สรรคของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่
จาเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
4) วิธี เก็ บรวบรวมข้อมูล เพื่ อความสมบูร ณ์แบบอื่น ได้แก่ การ
ประชุมวางแผนงานวิจัยร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นเพื่อดาเนินแผนกิจกรรม การจัดเวที
ชาวบ้านเพื่อระดมความคิดเห็น และหาข้อสรุปเพิ่ มเติมในความสมบูรณ์ของเนื้อหา ด้านประวัติ
ความเป็นมา ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม จัดประชุมกลุ่มย่อย
เพื่อติดตามผล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม และการเผยแพร่องค์
ความรู้แก่ประชาชนผู้สนใจ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์ ประเมินผล และสรุป
ผลการวิจัย

แผนดาเนินการวิจัย
ก าหนดกลุ่ ม ตัว อย่ า งผู้ ป ระกอบการ กลุ่ ม ธุร กิ จ ชุม ชน วิ ส าหกิ จ ชุ มชน และผู้ ผลิ ต งาน
หัตถกรรมศิลปะประดิษฐ์ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ โดยวิธีการสุ่มแบบจงใจ(Purposive Sampling)
มีจานวนทั้งหมด 9 กลุ่ม โดยมีรายชื่อกลุ่ม
รายชื่อกลุ่มผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย
ในพื้นที่อาเภอเมือง อาเภอสันกาแพง อาเภอหางดง และอาเภอสันทราย
ชื่อกลุ่ม
คุณพันธ์ศรี มูลศรี
คุณศศินภา ปิ่นทอง
คุณอุษา วิกสิตกุล
คุณประกอบ อินยศ

ที่อยู่
เลขที่ 63 หมูท่ ี่ ตาบลฟ้าฮ่าม อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 127/29 หมูท่ ี่ 3 ตาบลป่าแดด
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 251/1 หมู่ที่ 3 ตาบลต้นเปา
อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 233 ตาบลวัดเกตุ
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผลิตภัณฑ์
ดอกไม้ประดิษฐ์ดินไทย
ผ้าสาลูเพ้นท์ลาย
อุปกรณ์บาบัดสุขภาพ
ตะเกียงเปลือกหอย และ
มอเตอร์ไซค์ฝาขวดน้า

ชื่อกลุ่ม
คุณกุมาลี วานิกาพร
คุณประกายแก้ว ปาณะวงค์
คุณเมสินี เทพดา
คุณจาลองลักษณ์ ไชยอินทร์

คุณวรวิทย์ ซื่อจริง

คุณธัญรัศมิ์ โกมลนิธิพงศ์

ที่อยู่
เลขที่ 465 หมู่ 4 ตาบลสันทรายหลวง
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 96/1 หมู่ 6 ตาบลต้นเปา
อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 88/4 หมูท่ ี่ 5 ตาบลสันกลาง
อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 51/62 ถนนประชาสัมพันธ์
ตาบลช้างคลาน อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 3 ถนนปราณี ตาบลช้างเผือก
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 94/10 หมูท่ ี่ 3 ตาบลต้นเปา
อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่

ผลิตภัณฑ์
ตุ๊กตาผ้า
มู่ลี่กามะหยี่และภาพเขียน
กามะหยี่
สร้อยคอและกาไล
ตุ๊กตาผ้า และพวงกุญแจตุ๊กตา

หมวกไหมพรม
นาฬิกาข้อมือ
กระเป๋าผ้ารูปสัตว์ต่างๆ
ตุ๊กตาฐานไม้สาหรับ เสียบ
รูป-นามบัตร และพวงกุญแจ
ไม้แฟชั่นปีศาจ

มีแผนการดาเนินกิจกรรมการวิจัย ดังนี้
ระยะเวลา (เดือน)
กิจกรรมการดาเนินงาน
1. ประชุมวางแผนดาเนินการวิจัย ระยะที่ 1
2. ศึ กษาการท างานหั ต ถกรรมศิ ล ปะประดิ ษ ฐ์ แ ละจั ด เวที
การเรี ย นรู้ ค รั้ ง ที่ 1 เพื่ อ ท าความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ชุ ด
โครงการวิจัย และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย อีกทั้ ง
สอดแทรกความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. กาหนดกลุ่ มเป้าหมาย และพื้ นที่ เฉพาะของโครงการ
งานวิจัย
4. ศึกษาบริบทและศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายสรุปผลงาน
ระยะที่ 1 และส่ง เสริ ม กลุ่ ม ตั วอย่ างให้ เข้ าร่ วมสัม มนาใน
หัวข้อ SMEs ไทยเข้มแข็งด้วย ICT
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ระยะเวลา (เดือน)
กิจกรรมการดาเนินงาน
5. จัดประชุมวางแผนงานวิจัยร่วมระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องใน
ท้องถิ่น ตามแผนระยะที่ 2 และนากลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมการ
สัมมนาเรื่อง กลยุทธ์ทางรอด SME
6. ศึกษาบริบทชุมชน และศึกษาการนาเอาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจและส่งเสริมให้กลุ่มตัวอย่าง
เข้าร่วมการสัมมนาอบรม เรื่อง ยุทธศาสตร์การค้า การลงทุน
และการตลาด
7. นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนิ น
ธุรกิจของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาผลลัพธ์จากการนามาใช้
8. สรุปขั้นตอนการทางานหัตถกรรมของกลุ่มตัวอย่างพร้อม
สรุปงานวิจัยในระยะที่ 2 และเข้าร่วมการอบรมสัมมนาเรื่อง
เปิดแผนที่เศรษฐกิจปี 54 จัดทัพ SME ก้าวไกลสู่ภูมิภาค
อาเซียน
9. น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าสร้ า งสื่ อ ที่ เ ป็ น ชุ ด องค์ ค วามรู้ ด้ า น
หัตถกรรมท้องถิ่น โดยจัดนิทรรศการ มองภูมิปัญญาล้านนา
ผ่านสายธารแห่งกาลเวลา
10. นากลุ่มเป้าหมายเข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง โครงการ
สัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ระดับประเทศ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และ
เศรษฐกิ จ ล้ า นนาเชิ ง สร้ า งสรรค์ ตลอดจนการสั ม มนา
การพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย
อาหาร และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
11. จัดเวทีการเรี ยนรู้ครั้งที่ 2 การออกแบบตราสินค้าและ
บรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการสร้าง
ตราสิ น ค้ า และบรรจุ ภั ณ ฑ์ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการที่ เ ป็ น กลุ่ ม
ตัวอย่าง
12. นากลุ่มเป้าหมายรับฟังการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ
การเตรียมความพร้อมในการส่งออกสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา
13. จัดนิทรรศการมิติสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมเชิงช่าง เพื่อ
เป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการทางการจัด
จาหน่ายสินค้า ตลอดจนประเมินผล สรุปผลการวิจัยระยะที่ 3
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ระยะเวลา (เดือน)
กิจกรรมการดาเนินงาน
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14. ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการจั ด นิ ท รรศการเพื่ อ เผยแพร่
ผลงานวิจัย

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
“การประยุ ก ต์ พ ระราชด าริ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งเพื่ อ สื บ ทอดภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า นงาน
หัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ของจังหวัดเชียงใหม่” การวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างจาก
ผู้ประกอบการทั้งหมด 10 ราย โดยสามารถสรุปให้เห็นตามแนวทางตามวัตถุป ระสงค์ที่จะนาไปสู่
การพัฒนา ดังนี้
1. บริบ ทและศั กยภาพภูมิ ปัญญาท้องถิ่น งานหัตถกรรมสาขาศิล ปะประดิษฐ์ ใ นจังหวัด
เชียงใหม่
2. วิเคราะห์ความสอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรม
สาขาศิลปะประดิษฐ์ในจังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ในจังหวัด
เชียงใหม่เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน ระดับประเทศสู่สากล
ในการสรุปผลการศึกษาตามแนวทางวัตถุประสงค์ ของงานวิจัย นั้น คณะผู้วิจัยสามารถ
สรุปผลการศึกษา ได้ดังนี้

1. บริบทและศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ในจังหวัด
เชียงใหม่
จากที่คณะผู้วิจัยได้ทาการศึกษาบริบทและศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านหัตถกรรมสาขา
ศิลปะประดิษฐ์ในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
1.1 กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมในงานวิจัยครั้งนี้ อยู่ในเขตอาเภอเมืองคิดเป็นร้อยละ 50
อาเภอสันกาแพง คิดเป็นร้อยละ 40 อยู่ในเขตอาเภอสันทราย คิดเป็นร้อยละ 10 และเขตอาเภอหาง
ดง คิดเป็นร้อยละ 0
1.2 ผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ ซื้อวัตถุดิบจากแหล่งผลิตภายใน
ชุมชนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 60 วัตถุดิบที่จัดซื้อ ได้แก่ ผ้ากามะหยี่ นุ่นใยสังเคราะห์ ฯลฯ โดยซื้อ
จากตลาดวโรรส และวั ส ดุ ที่ เ หลื อ ใช้ ที่ ห าได้ จ ากบ้ า นและร้ า นอาหาร เช่ น เศษไม้ ฝาขวดน้ า

รองลงมาเป็นการซื้อวัตถุดิบ จากแหล่งผลิตภายนอกชุมชนคิดเป็นร้อยละ 20 วัตถุดิบที่จัดซื้อ เช่น
ดินไทยและดินญี่ปุ่น ซึ่งสั่งซื้อมาจากต่างจังหวัดและต่างประเทศ ส่วนวัตถุดิบที่รับมาจากผู้ว่าจ้าง
คิดเป็นร้อยละ 10 โดยผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์คิดเพียงค่าแรงที่ใช้ในการผลิต
เท่านั้น
1.3 การจ้างแรงงานในการผลิตหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์นั้น ส่วนใหญ่จะเป็น
การจ้างแรงภายในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาเป็นการใช้แรงงานของผู้ประกอบการเอง
การจ้างแรงงานสมาชิ กภายในครอบครัว ซึ่งมีค่าร้อยละเท่ากันคือ ร้อยละ 40 และการจ้างแรงงาน
สมาชิกภายนอกชุมชนคิดเป็นร้อยละ 0 ตามลาดับ
1.4 ผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ทั้งหมด เลือกใช้บ้านเป็นสถานที่
ปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนการใช้สถานที่ของกลุ่ม การใช้สถานที่ของผู้ว่าจ้าง และการเช่า
สถานที่ในการผลิต คิดเป็นร้อยละ 0 ตามลาดับ
1.5 การออกแบบผลิตภัณฑ์ ของผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์เป็น
การออกแบบผลิตภัณฑ์ตามแบบที่ผู้ประกอบการคิดค้นแบบเองทั้งหมดถึงร้อยละ 70 รองลงมาเป็น
การออกแบบโดยวิธีอื่น ๆ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ตามคาแนะนาของผู้บริโภค คิดเป็นร้อยละ
30 ส่วนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตามที่ผู้ว่าจ้างออกแบบให้ผลิตนั้น คิดเป็นร้อยละ 20 และการ
ออกแบบโดยได้รับคาเสนอแนะจากผู้ว่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ 0 ตามลาดับ
1.6 ผู้ ป ระกอบการหั ต ถกรรมสาขาศิ ล ปะประดิ ษ ฐ์ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ สิ น ค้ า
ผ่านทางตลาดนัดหรือถนนคนเดิน ซึ่งมีถึงร้อยละ 67 รองลงมาจะเป็นการประชาสัมพันธ์ ทาง
สื่อสิ่งพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 22 สาหรับการประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ และการประชาสัมพันธ์
ทางด้านอื่น ๆ มีค่าร้อยละเท่ากันคือ ร้อยละ 11 ส่วนการประชาสัมพันธ์ตามงานแสดงสินค้าต่าง ๆ
มีค่าร้อยละเป็น 0
1.7 ผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ ใช้ช่องทางในการจัดจาหน่ายที่
เป็ นร้านค้า ของของผู้ป ระกอบการ และการจัดจาหน่ายโดยการใช้ตัวแทนจาหน่าย มีค่าร้อยละ
เท่ากันคือ ร้อยละ 33 สาหรับการจัดจาหน่ายสินค้าผ่านถนนคนเดิน สาหรับการใช้ช่องทางการจัด
จาหน่ายอื่น ๆ มีค่าร้อยละเท่ากันคือ ร้อยละ 11 และการจาหน่ายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยัง
ผู้บริโภคคิดเป็นร้อยละ 0
1.8 การกาหนดราคาของผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ เป็นผู้กาหนด
ราคาเอง โดยพิ จารณาจากต้นทุ นราคาสินค้า คิดเป็นร้อยละ 67 รองลงมาเป็นการก าหนดราคา
แบบอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 33 สาหรับการกาหนดราคาโดยพิจารณาจากกาลังซื้อของลูกค้าและราคา

ขายของคู่แข่งขัน มีค่าเท่ากันคือ ร้อยละ 22 ส่วนด้านคุณภาพของสินค้า มีค่าร้อยละ 11 ตลอดจน
ความต้องการของท้องตลาด และดุลยภาพของผู้ซื้อผู้ขาย มีค่าเป็นร้อยละ 0 ตามลาดับ
1.9 ในการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนของผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์
นั้น ยั ง ไม่ มี ก ารถ่า ยทอดความรู้ สู่ชุมชน เป็นเพี ย งการถ่ายทอดความรู้ภายในกลุ่มที่ปฏิบัติงาน
ร่วมกันหรือสมาชิกภายในครอบครัวเท่านั้น และในบางครั้งก็จะมีนักเรียน นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไปที่มีความสนใจทางด้านผลิตภัณฑ์เข้ามาซักถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภั ณฑ์ ซึ่งผู้ประกอบการ
หัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ทุกท่าน มีความยินดีและเต็มใจที่จะตอบคาถามเหล่านั้น
1.10 ในการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ SWOT Analysis ในการบริหารจัดการธุรกิจของ
ผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ สามารถสรุปผลได้ดังนี้
1.10.1 S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง
สาหรับจุดแข็งในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขา
ศิลปะประดิษฐ์คือ ผู้ประกอบการมีประสบการณ์การผลิตหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ ทาให้
ผลิตภัณฑ์ที่ทาการผลิต ออกมานั้น มี รูปแบบหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
สาหรับราคาผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับ ท้องตลาด ส่วนทางด้านช่องทางในการจัดจาหน่ายของ
ผู้ป ระกอบการมี ช่ องทางที่ ใช้ ใ นการจัดจาหน่ายและการประชาสัมพั นธ์ ที่แน่นอนคือ ผ่านทาง
ร้า นค้ า ของผู้ ป ระกอบการ ตัว แทนจาหน่ า ย พนั ก งานขาย และผู้ป ระกอบการมีก ารจั ดท าการ
ประชาสัมพันธ์ ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ งานแสดงสินค้าต่าง ๆ และถนนคนเดิน
ตลอดจนผู้ประกอบการมีการส่งเสริมการขายคือ เมื่อลูกค้าสั่งสินค้าคราวละมาก ๆ จะมีส่วนลด
ราคาเงิน
1.10.2 W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน
ส าหรั บ จุ ด อ่ อนที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บการประกอบธุ ร กิ จ ของผู้ป ระกอบการ
หัต ถกรรมสาขาศิ ล ปะประดิ ษ ฐ์ คือ ผู้ป ระกอบการยั งขาดความรู้ท างด้ า นการมี ตราสิน ค้ าและ
บรรจุภัณฑ์เป็นของตนเอง ผู้ประกอบการบางรายไม่มีการจัดการทางด้านการส่งเสริมการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีงบประมาณทางด้านนี้
1.10.3 O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส
โอกาสในการประกอบธุรกิ จของผู้ประกอบหัตถกรรมสาขาศิล ปะ
ประดิษฐ์คือ ในปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
ธุรกิจขนาดย่อมอย่างจริงจัง และได้ จัดให้มีหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนเข้ามามีบทบาท
ทางด้า นการให้ค าปรึก ษาทางด้า นการทาธุรกิ จ แก่ ผู้ประกอบการมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน

การผลิ ต การจั ด จ าหน่ า ย การตลาด ฯลฯ ตลอดจนการเปิ ด การค้ า เสรี ที่ จ ะเพิ่ ม โอกาสทาง
ด้านการผลิตของผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์
1.10.4 T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค
สาหรับอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบหัตถกรรม
สาขาศิลปะประดิษฐ์นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจการเมือง และสังคม ที่ทาให้ราคา
วั ต ถุ ดิ บ สู ง ขึ้ น การมี คู่ แ ข่ ง ขั น ในตลาดระดั บ เดี ย วกั น เป็ น จ านวนมาก เนื่ อ งจากการผลิ ต
งานหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ใช้เงินลงทุนไม่มากนัก และผลิตภัณฑ์สามารถทาการลอกเลียน
รูปแบบได้ง่าย ตลอดจนจุดอิ่มตัวทางด้านการบริโภคหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ของผู้บริโภค
2. วิเคราะห์ความสอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขา
เครื่องหนังในจังหวัดเชียงใหม่
จากที่ค ณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย งกั บ
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า นหั ต ถกรรมสาขาศิ ล ปะประดิ ษ ฐ์ ใ นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ท าให้ ท ราบว่ า
ผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ ได้มีการน้อมนาเอาปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เข้ ามาประยุ กต์ ใช้ ใ นการประกอบธุรกิ จของตนเองด้วย ซึ่งคณะผู้วิจัย สามารถสรุป รายละเอีย ด
ได้ดังนี้
2.1 กลุ่มผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้
จากการนาภูมิปัญญาชาวบ้าน มาปรับใช้กับการดาเนินธุรกิจของตนเองได้อย่างเหมาะสม ตลอดจน
สามารถนาเทคโนโลยีชาวบ้านที่ประดิษฐ์คิดค้นในราคาประหยัดมาใช้ในการผลิตผลงานได้เป็น
อย่างดี
2.2 กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการหั ต ถกรรมสาขาศิ ล ปะประดิ ษ ฐ์ มี ก ารน าเอาหลั ก ของ
ความพอเพียงเข้ามาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบของท้องถิ่นมาใช้
ในการผลิตงานหัตถกรรมได้เป็นอย่างดี โดยคานึงถึงการใช้อย่างประหยัด และรู้คุณค่า
2.3 กลุ่มผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ มีการเน้นการจ้างแรงงานคน
มากกว่าเทคโนโลยีหรือเครื่องจักร โดยใช้แรงงานภายในท้องถิ่น เพื่อลดค่าใช้จ่าย เป็นการกระจาย
รายได้ ช่ ว ยให้ ค นท้ อ งถิ่ น มี ง านท าไม่ เ กิ ด ปั ญ หาสั ง คม และลดค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ไ ม่ จ าเป็ น ของ
ผู้ประกอบการ
2.4 กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการหัต ถกรรมสาขาศิ ล ปะประดิ ษ ฐ์ ทุก กลุ่ ม มี เหตุผ ลในการ
ประกอบธุ ร กิ จ ที่ ค านึ ง ถึ ง การบริ ห ารจั ด การที่ เ หมาะสมกั บ สถานภาพของผู้ ป ระกอบการ
เพื่อหลีกเลี่ยงต่อการเกิดภาวะหนี้สินของผู้ประกอบการ

2.5 กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการหั ต ถกรรมสาขาศิ ล ปะประดิ ษ ฐ์ มี ค วามตระหนั ก และ
ให้ ค วามส าคั ญ กั บ เรื่ อ งของคุ ณ ธรรม ความซื่ อ สั ต ย์ และการไม่ เ อารั ด เอาเปรี ย บต่ อ ผู้ บ ริ โ ภค
การมีกระบวนการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และการมีความยุติธรรมต่อสมาชิกใน
กลุ่มหรือลูกจ้าง
2.6 กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการหั ต ถกรรมสาขาศิ ล ปะประดิ ษ ฐ์ มี ก ารประกอบธุ ร กิ จ
ที่สร้างความมั่นใจ ไม่โลภมาก ไม่ค้ากาไรเกินควร และควรคานึงถึงการค้าในระยะยาวเป็นหลัก
โดยนาคาพูดที่ว่า ซื้อง่าย ขายคล่อง มาประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจของตนเองด้วย
2.7 กลุ่มผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ ได้มีการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่
ตนเอง ครอบครัว และการประกอบธุรกิ จงานหัตถกรรม โดยมี ก ารคิดวางแผนอย่ างรอบคอบ
อยู่ตลอดเวลาทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

3. เพื่ อ สื บ ทอดองค์ ค วามรู้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น งานหั ต ถกรรมสาขาศิ ล ปะประดิ ษ ฐ์
ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เ ป็ น การเผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์ใ นระดั บ ท้ อ งถิ่ น ระดั บ ชุ ม ชน
ระดับประเทศสู่สากล
คณะผู้วิจั ย น าองค์ ค วามรู้ ท างด้ านภูมิปั ญญาท้อ งถิ่น ที่ไ ด้รับ มาเพื่ อ สืบ ทอดองค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ ในจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน ระดับประเทศสู่สากล สามารถสรุปผลการศึกษา
ได้ดังนี้
3.1 ในการเผยแพร่ ค วามรู้ ท างด้า นหั ต ถกรรมสาขาศิ ล ปะประดิ ษ ฐ์ นั้ น ผู้ วิ จั ย ได้
เชิญสล่า หรือพ่อครูแม่ครูภูมิปัญญาชาวบ้าน มาสาธิตและให้ความรู้ทางด้านการทาหัตถกรรมสาขา
ศิลปะประดิษ ฐ์แก่ นัก เรียน นักศึก ษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ทั้งนี้เพื่ อเป็นการปลูกฝัง
ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา หรื อ ผู้ ที่ ส นใจ ตระหนั ก และรู้ จั ก คุ ณ ค่ า ของงานหั ต ถกรรมท้ อ งถิ่ น ที่ มี
การสืบ ทอดจากรุ่น สู่อี ก รุ่น ให้ ค งอยู่ กั บ ชุม ชนท้องถิ่น ของตนเองต่อ ไป ซึ่ง ในการจั ดกิ จกรรม
เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านงานหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์นั้น จะมีการจัดกิจกรรมตามสถานที่
ต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โรงเรียนสาธิตราชภัฏเชียงใหม่ ฯลฯ
3.2 คณะผู้วิจัยได้มีการจัดทาโครงการช่างรุ่นใหม่ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็น
การสืบสานงานหัตถกรรมภายในท้องถิ่นล้านนาให้คงอยู่คู่กับสังคม ซึ่ง กิจกรรมภายในงานเป็น
การให้ค วามรู้ วิชาชี พทางด้า นศิล ปหัตถกรรมของท้องถิ่น โดยผู้ที่สนใจสามารถนาองค์ความรู้
ที่ได้รับไปประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว
ตลอดจนเป็นการเพิ่มจานวนสล่า หรือพ่อครูแม่ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีจานวนเพิ่มขึ้นด้วย

3.3 ส าหรั บ การส่ ง เสริ ม การขายและการจั ด จ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องสล่ า และ
ผู้ประกอบการนั้น ทางคณะผู้วิจัยได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการสนับสนุน การใช้ของพื้นบ้าน
ของสล่า และผู้ป ระกอบการ โดยใช้ ชื่อ ของกิ จ กรรมครั้ งนี้ ว่ า การจั ด นิท รรศการ “มิ ติสั มพั น ธ์
ศิลปวัฒนธรรมเชิงช่าง” ซึ่งภายในงานได้มีการส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รับ รู้ข้อมูลในเรื่องของ
ผลิต ภัณฑ์ ข องสล่า และผู้ป ระกอบการ ท าให้ ส ล่า และผู้ประกอบการมีร ายได้จากการจาหน่า ย
ผลิต ภัณฑ์ ม ากขึ้ น ตลอดจนสล่า หรือผู้ ประกอบการ สามารถนาข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ พฤติก รรมของ
ผู้ บ ริ โ ภคมาปรั บ ปรุ ง กลยุ ท ธ์ ท างด้ า นการตลาด ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ เหตุ ก ารณ์ ปั จ จุ บั น
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างเหมาะสม
3.4 คณะผู้ วิ จั ย ได้ มี ก ารจั ด เวที ก ารเรี ย นรู้ ใ ห้ กั บ สล่ า และผู้ ป ระกอบการอยู่ เ สมอ
โดย ในการจัดเวทีการเรียนรู้ครั้งที่ 1 จะเป็นการจัดเวทีการเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ในการจัดทาโครงการวิจัย ไม่ว่าจะเป็ นผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และนัก ศึกษา พร้อมทั้งทางคณะผู้วิจัย
มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่จะทาการวิจัยด้วย สาหรับการจัดเวทีการเรียนรู้ครั้งที่ 2 ทางคณะผู้วิจัย
ได้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมการอบรมและฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง ในหั ว ข้ อ เรื่ อ ง การสร้ า งตราสิ น ค้ า และการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบปัญหาทางด้านการสร้างตราสินค้าและการ
ออกแบบบรรจุภั ณฑ์ ข องสล่ า และผู้ป ระกอบการ ทั้ง นี้ เพื่ อคณะผู้วิ จั ย จะได้น าปั ญ หาที่เ กิ ด ขึ้ น
ไปหาแนวทางแก้ไขและปรึกษาวิทยากรที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้ ตลอดจนสล่าและผู้ประกอบการ
สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางที่สาคัญเกี่ยวกับการสร้างตราสินค้าและออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภค
จากการจัดเวทีการเรียนรู้ คณะผู้วิจัยพบว่า สล่าหรือผู้ประกอบการมีความคาดหวังที่
จะพั ฒ นาผลิต ภั ณ ฑ์ ข องตนเองให้เ ป็ นที่ ย อมรับ ในทุก ๆ ด้า น โดยมี ความต้อ งว่า จะได้รั บการ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้งทางภาครัฐหรือเอกชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
3.5 คณะผู้วิจัย มีการส่งเสริมและผลักดันให้ส ล่าหรือผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางด้านการสัมมนา การอบรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง
โดยทางคณะผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้สล่าและผู้ประกอบมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การดาเนินงานทางด้านธุรกิจของตนเอง และสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับนั้นมาปรับใช้กับธุรกิจ
ของตนเองได้เป็นอย่างดีและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งกิจกรรมที่ทางหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนจัดขึ้นมานั้น มีโครงการต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น การบรรยายเรื่อง “จัดทัพ SME ก้าวไกลสู่
ภูมิภาคอาเซียน” โดยธนาคารทหารไทย จากัด มหาชน
3.6 คณะผู้วิจัยได้มีการจัดทาการประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ ได้แก่ ป้ายไวนิล สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานศิลปะประดิษฐ์ และเพื่อเป็นฐานองค์ความรู้ทางเว็บไซด์
สาหรับผู้ที่สนใจ ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศต่อไป

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทั้งทางด้านงานหัตถกรรมศิลปะ
ประดิษฐ์ คือ
4.1 ควรมี ก ารจัดทาโครงการพัฒนาศัก ยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ หัตถกรรม
โดยน าผู้ ผ ลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หั ต ถกรรมประเภทเดี ย วกั น หรื อ ใกล้ เ คี ย งกั น มาแลกเปลี่ ย นความรู้
ข้อคิดเห็น ต่าง ๆ ร่วมกัน ตลอดจนให้หน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนมีโอกาสเข้ามามีบทบาท
ส่งเสริมทางด้านทักษะ ความรู้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ และรักษาเอกลักษณ์ทางด้านการทาหัตถกรรม
สาขาศิลปะประดิษฐ์ของท้องถิ่นไว้ได้อย่างยั่งยืน
4.2 ควรมี ก ารจั ด ท าโครงการแลกเปลี่ ย นความรู้ แ ละประสบการณ์ ร ะหว่ า ง
ผู้ประกอบการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อนาข้อมูลหรือข้อคิดเห็น
ที่ได้มานั้น มาทาการปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการต่อไป
4.3 หน่ว ยงานทั้ ง ทางภาครัฐและเอกชนควรจะมีก ารจั ดตั้ง จัดหน่วยงานที่ใ ห้
ความรู้ทางด้านการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ การตกแต่งร้าน เทคนิคการขาย ฯลฯ ตลอดจน
สร้างความตระหนักในการใช้วัสดุภายในท้องถิ่นให้มาก และคานึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือท้องถิ่น
แก่ผู้ประกอบการ
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