
 
บทที ่7 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 ส ำหรับกำรวิจยัเร่ือง “กำรประยุกต์พระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญำ
ทอ้งถ่ิน  ดำ้นงำนหัตกรรมสำขำงำนจกัสำนของจงัหวดัเชียงใหม่” เป็นกำรศึกษำจำกกลุ่มตวัอย่ำง
จำกผูป้ระกอบกำรทั้ งหมด 10 รำย ซ่ึงสำมำรถสรุปถึงแนวทำงตำมวตัถุประสงค์ท่ีจะน ำไปสู่             
กำรพฒันำ ดงัน้ี 

1.  บริบทและศกัยภำพภูมิปัญญำทอ้งถ่ินงำนหตัถกรรมสำขำงำนจกัสำนในจงัหวดัเชียงใหม่ 
2.  วิเครำะห์ควำมสอดคลอ้งปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงกบัภูมิปัญญำทอ้งถ่ินงำนหัตถกรรม

สำขำงำนจกัสำนในจงัหวดัเชียงใหม่ 
3.  เพื่อสืบทอดองค์ควำมรู้ภูมิปัญญำทอ้งถ่ินงำนหัตถกรรมสำขำงำนจกัสำนในจงัหวดั

เชียงใหม่ เป็นกำรเผยแพร่ ประชำสัมพนัธ์ในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชุมชน ระดบัประเทศสู่สำกล 
ในกำรสรุปผลกำรศึกษำนั้น คณะผูว้ิจยัสำมำรถสรุปผลกำรวิจัยให้เห็นถึงปัญหำและ       

แนวทำงแกไ้ข ตำมควำมตอ้งกำรของกลุ่มตวัอยำ่ง ไดด้งัน้ี 

1.  บริบทและศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขางานจักสานในจังหวัด
เชียงใหม่ 

คณะผูว้ิจยัไดท้  ำกำรศึกษำบริบทและศกัยภำพภูมิปัญญำทอ้งถ่ินดำ้นงำนหัตถกรรมสำขำ   
จกัสำนในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีประเด็นท่ีส ำคญัน ำมำวเิครำะห์และสรุปไดด้งัน้ี 
 1.1  กลุ่มตวัอยำ่งผูป้ระกอบกำรหตัถกรรมสำขำงำนกระดำษท่ีเขำ้ร่วมในงำนวิจยั
ค ร้ัง น้ี  อำศัยอยู่ในเขตอ ำ เภอสันทรำยคิดเ ป็นร้อยละ 40  อ ำ เภอเ มืองคิดเ ป็นร้อยละ 30                           
อ ำ เภอสันก ำแพงและอ ำ เภอหำงดง มีค่ ำ ร้อยละ เท่ ำกัน คือ ร้อยละ  10  และอำศัยอยู่ ใน                         
อ ำเภอไชยปรำกำรคิดเป็นร้อยละ 10 ตำมล ำดบั 
 1.2  ในกำรเลือกสรรวตัถุดิบของผูป้ระกอบกำรหัตถกรรมสำขำงำนจกัสำนนั้น 
ส่วนใหญ่ผูป้ระกอบกำรซ้ือวตัถุดิบจำกแหล่งผลิตภำยในชุมชนร้อยละ 60 โดยวตัถุดิบท่ีจดัซ้ือ เช่น
หวำย ไมไ้ผ่ ใบตอง ใบลำน ส่วนอุปกรณ์อ่ืน ๆ ซ้ือจำกตลำดวโรรส ตลำดหนองหอย ส่วนวตัถุดิบ            
ท่ีจดัซ้ือจำกแหล่งผลิตภำยนอกชุมชนคิดเป็นร้อยละ 30 วตัถุดิบท่ีจดัซ้ือได้แก่ หวำย ต้นแหย่ง           
ตน้กระจูด ตน้กก โดยซ้ือมำจำกจงัหวดัเชียงรำย จงัหวดันครรำชสีมำ จงัหวดักรุงเทพ ประเทศพม่ำ 
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และประเทศอินโดนีเซีย และวตัถุดิบท่ีรับมำจำกพอ่คำ้คนกลำง คิดเป็นร้อยละ 10 โดยผูป้ระกอบกำร
หตัถกรรมงำนจกัสำน คิดเพียงค่ำแรงในกำรผลิตเท่ำนั้น 
 1.3  กำรจำ้งแรงงำนในกำรผลิตหตัถกรรมสำขำงำนจกัสำน ส่วนใหญ่เป็นแรงงำน
ภำยในครอบครัวถึงร้อยละ 70 รองลงมำเป็นกำรรับจำ้งหรือผลิตแต่เพียงผูเ้ดียว คิดเป็นร้อยละ 30 
และกำรจำ้งแรงงำนสมำชิกภำยในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 10 ตำมล ำดบั   
 1.4 ผูป้ระกอบกำรหัตถกรรมสำขำงำนจกัสำน ใช้วิธีกำรสำนมำกถึงร้อยละ 80 
กำรจกัและกำรยอ้มสี คิดเป็นร้อยละ 50 กำรถกัคิดเป็นร้อยละ 20 และกำรทอ กำรรมควนัและอ่ืน ๆ 
มีค่ำเท่ำกนัคิดเป็นร้อยละ 10 ตำมล ำดบั   
 1.5  ผูป้ระกอบกำรหตัถกรรมสำขำงำนจกัสำน ส่วนใหญ่นิยมใชบ้ำ้นเป็นสถำนท่ี            
ในกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเคร่ืองจักสำนถึงร้อยละ 70 ส่วนอีกร้อยละ 30                    
เป็นกำรใช้สถำนท่ีภำยในกลุ่มท่ีผูป้ระกอบกำรร่วมเป็นสมำชิกอยู่ด้วย ไม่ว่ำจะเป็นสถำนท่ีวดั                  
หรือบำ้นก ำนนั   
 1.6  กำรออกแบบผลิตภณัฑ์หตัถกรรมสำขำงำนจกัสำน ผูป้ระกอบกำรหตัถกรรม
งำนจกัสำนจะเป็นผูคิ้ดค้นแบบเองทั้งหมดถึงร้อยละ 90 โดยในกำรคิดค้นแบบเองทั้งหมดนั้น         
ยึดลวดลำยของงำนจักสำนตำมแบบดั้ งเดิม ส ำหรับกำรผลิตสินค้ำตำมแบบของผู ้ว่ำจ้ำงนั้ น                      
คิดเป็นร้อยละ 20 ส่วนอีกร้อยละ10 นั้น จะเป็นกำรผลิตสินคำ้โดยไดรั้บขอ้เสนอแนะจำกผูว้่ำจำ้ง 
และส ำหรับกำรออกแบบผลิตภณัฑโ์ดยกำรศึกษำ จำกท่ีอ่ืน ๆ นั้นยงัไม่มี คิดเป็นร้อยละ 0  
 1.7 ผู้ป ระกอบกำ รหัต ถกรรมส ำข ำ ง ำนจักส ำน  มี แห ล่ ง เ งิ น ทุน ท่ี ใ ช ้                              
ในกำรบริหำรธุรกิจ มำจำกเงินออมส่วนตวั ถึงร้อยละ 50 และกำรออมทรัพยจ์ำกสมำชิกภำยในกลุ่ม
ท่ีรวบรวมกนั มีถึงร้อยละ 50 เช่นเดียวกนั  
 1.8  ผูป้ระกอบกำรหัตถกรรมสำขำงำนจักสำน มี กำรประชำสัมพันธ์สินค้ำ               
ผ่ำนทำงงำนแสดงสินค้ำต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นงำนสินค้ำ OTOP และบ้ำนควำย ถึงร้อยละ 100 
รองลงมำก็เป็นกำรใชส่ื้อทำงอิเล็กทรอนิกส์คือ ร้อยละ 10 และทำงส่ือส่ิงพิมพ ์ตลำดนดัหรือถนน
คนเดิน และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 0 ตำมล ำดบั    
 1.9  ผูป้ระกอบกำรหตัถกรรมสำขำงำนจกัสำน ใชช่้องทำงในกำรจดัจ ำหน่ำยท่ีเป็น
ร้ำนคำ้ของของผูป้ระกอบกำรเอง ถึงร้อยละ 70 ส่วนกำรจดัจ ำหน่ำยโดยกำรใชต้วัแทนจ ำหน่ำยนั้น 
คิดเป็นร้อยละ 50 ทำงด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำยผ่ำนส่ืออิ เล็กทรอนิกส์ หรือทำงอินเตอร์เน็ต                                  
เป็นอีกทำงเลือกหน่ึงท่ีผูป้ระกอบกำรเลือกเป็นช่องทำงในกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ คิดเป็นร้อยละ 10 
และ   กำรจดัจ ำหน่ำยโดยวธีิอ่ืน ๆ นั้น คิดเป็นร้อยละ 10 ซ่ึงผูป้ระกอบกำรจะท ำกำรจดัจ ำหน่ำย โดย
ฝำกขำยตำมร้ำนคำ้ในเขตชุมชน 
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 1.10  ในกำรก ำหนดรำคำของผลิตภัณฑ์นั้ น ผู ้ประกอบกำรหัตถกรรมสำขำ                  
งำนจกัสำน เป็นผูก้  ำหนดรำคำเอง โดยพิจำรณำจำกตน้ทุนรำคำสินคำ้ คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมำ
เป็นกำรก ำหนดรำคำแบบอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 50 ส่วนกำรก ำหนดรำคำโดยพิจำรณำจำกก ำลงัซ้ือ                 
ของลูกคำ้และคุณภำพของสินคำ้ มีค่ำเท่ำกนัคือ ร้อยละ 30 และทำงดำ้นควำมตอ้งกำรของทอ้งตลำด
มีค่ำร้อยละ 10 ตลอดจนรำคำขำยของคู่แข่งขนั และดุลยภำพของผูซ้ื้อผูข้ำย มีค่ำเป็นร้อยละ 0 
ตำมล ำดบั 
 1.11  ในกำรถ่ำยทอดควำมรู้สู่ชุมชนของผูป้ระกอบกำรหตัถกรรมสำขำงำนจกัสำน
นั้น ยงัไม่มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้สู่ชุมชน เป็นเพียงกำรถ่ำยทอดควำมรู้ภำยในกลุ่มท่ีท ำงำนร่วมกนั
เท่ำนั้น และในบำงคร้ังก็จะมีนกัเรียน นกัศึกษำ และบุคคลทัว่ไป ท่ีมีควำมสนใจทำงดำ้นผลิตภณัฑ์
เข้ำมำซักถำมข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ ซ่ึงผูป้ระกอบกำรหัตถกรรมสำขำงำนจักสำนทุกท่ำน            
ก็มีควำมยินดีท่ีจะตอบทุกค ำถำม ตลอดจนบำงคร้ังก็จะมีกำรสำธิตและให้ผูท่ี้สนใจลองฝึกท ำ
หตัถกรรมงำนจกัสำนดว้ย 
 1.12  ในกำรวิเครำะห์ตำมหลกัเกณฑ์ SWOT  Analysis ในกำรบริหำรจดักำรธุรกิจ
หตัถกรรมสำขำงำนจกัสำน คณะผูว้จิยัสำมำรถสรุปรำยละเอียดไดด้งัน้ี 
 1.12.1   S = STRENGTH หมายถึง จุดแข็ง 
  ส ำหรับจุดแข็งในกำรด ำเนินธุรกิจของผูป้ระกอบกำรหัตถกรรม
สำขำงำนจกัสำนนั้น จุดเร่ิมตน้ก็คือกำรท่ีผูป้ระกอบกำรมีควำมรู้ ควำมช ำนำญทำงดำ้นงำนจกัสำน
มำนำน โดยไดรั้บกำรถ่ำยทอดมำจำกรุ่นปู่ ย่ำตำยำยหรือรุ่นคุณพ่อคุณแม่ ท ำให้ผลิตภณัฑ์ท่ีท ำกำร
ผลิตออกมำนั้นมีควำมหลำกหลำย ตรงกบัควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค ส่วนทำงดำ้นรำคำผลิตภณัฑ์มี
ควำมเหมำะสมกบัทอ้งตลำด เพรำะมีตน้ทุนในกำรผลิตต ่ำ ท ำให้สำมำรถตั้งรำคำขำยได้ถูกกว่ำ        
คู่แข่งขัน ทำงด้ำนช่องทำงในกำรจัดจ ำหน่ำยของผูป้ระกอบกำรมีช่องทำงในกำรจัดจ ำหน่ำย            
ท่ีแน่นอนคือ ผ่ำนทำงร้ำนค้ำของผูป้ระกอบกำร ตวัแทนจ ำหน่ำย ซ่ึงสถำนท่ีในกำรผลิตอยู่ใน              
แหล่งชุมชน ท ำให้กระจำยสินคำ้ไปยงัผูบ้ริโภคไดส้ะดวก ตลอดจนผูป้ระกอบกำรมีกำรจดัท ำกำร
ส่งเสริมกำรตลำดและกำรส่งเสริมกำรขำยอยู่เป็นประจ ำ เพื่อเป็นกำรสร้ำงกำรรับรู้ทำงด้ำน
ผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ผูบ้ริโภค                          

                               1.12.2   W= WEAKNESS หมายถึง จุดอ่อน 
   ส ำหรับจุดอ่อนท่ี เ กิด ข้ึนกับผู ้ประกอบกำรหัตถกรรมสำขำ                  

งำนจกัสำนคือ ผูป้ระกอบกำรยงัขำดควำมรู้ควำมเขำ้ใจทำงดำ้นกำรสร้ำงตรำสินคำ้และกำรออกแบบ
บรรจุภณัฑ์  ผูป้ระกอบกำรไม่มีกำรส่งเสริมกำรขำย และมีกำรประชำสัมพนัธ์ทำงดำ้นผลิตภณัฑ์
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ค่อนขำ้งน้อย ตลอดจนผูป้ระกอบกำรหัตถกรรมงำนจกัสำนบำงรำยมีสถำนท่ีในกำรผลิตห่ำงจำก            
ตวัเมือง และตอ้งเสียค่ำขนส่งวตัถุดิบท่ีมีรำคำสูงข้ึน 
 1.12.3   O= OPPORTUNITY หมายถึง โอกาส 
  ส ำหรับโอกำสในกำรท ำธุรกิจของผู ้ประกอบหัตถกรรมสำขำ            
งำนจกัสำนคือ รัฐบำลมีกำรส่งเสริมธุรกิจขนำดกลำง ขนำดยอ่ม อยำ่งจริงจงั โดยจดัให้มีหน่วยงำน
ทำงภำครัฐและเอกชนท่ีรับผิดชอบและให้ค  ำปรึกษำกับผูป้ระกอบกำรทำงด้ำนกำรผลิต กำรจดั
จ ำหน่ำย กำรลงทุน กำรตลำด เป็นตน้ ตลอดจนกระแสควำมนิยมของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัเร่ืองของ
สินค้ำหน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภัณฑ์และในปัจจุบันสังคมให้ควำมส ำคัญต่อส่ิงแวดล้อมมำกข้ึน 
ผลิตภณัฑท่ี์ท ำมำจำกธรรมชำติจะไดรั้บควำมนิยมจำกผูบ้ริโภคอยูใ่นระดบัตน้ ๆ 
 1.12.4   T= THREAT หมายถึง อุปสรรค 
  ส ำหรับอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในกำรด ำเนินธุรกิจหตัถกรรมสำขำงำนจกั
สำนของผูป้ระกอบกำรนั้น ไดแ้ก่ ปัญหำทำงดำ้นกำรเมือง เศรษฐกิจและสังคม ท่ีท ำให้รำคำวตัถุดิบ 
หรือรำคำค่ำขนส่งวตัถุดิบมีรำคำสูงข้ึน จุดอ่ิมตวัของผูบ้ริโภคในกำรซ้ือสินคำ้หัตถกรรมจกัสำน 
ตลอดจนกำรมี คู่ แข่ งขันในตลำด เ ดี ยวกัน เ ป็นจ ำนวนมำก  เพรำะกำรประกอบธุร กิ จ                       
ทำงดำ้นงำนหตัถกรรมจกัสำนใชเ้งินลงทุนไม่เยอะ 
 

2.   วิ เคราะห์ความสอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิ ปัญญาท้องถิ่น                         
งานหัตถกรรมสาขางานจักสานในจังหวดัเชียงใหม่ 
     กำรวิ เครำะห์ควำมสอดคล้องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิ ปัญญำท้อง ถ่ิน                        
ดำ้นงำนหตัถกรรมสำขำงำนจกัสำน ในจงัหวดัเชียงใหม่ สำมำรถสรุปหลกักำรใชเ้ศรษฐกิจพอเพียง 
ไดด้งัน้ี 
       2.1 ผูป้ระกอบกำรหัตถกรรมสำขำงำนจกัสำนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่ำง สำมำรถน ำ            
องค์ควำมรู้ท่ีไดจ้ำกกำรน ำภูมิปัญญำทอ้งถ่ินหรือภูมิปัญญำชำวบำ้น มำปรับใช้กบักำรด ำเนินธุรกิจ
ได้เป็นอย่ำงดี และสำมำรถคิดค้นเทคโนโลยีชำวบ้ำนในรำคำประหยดัเข้ำมำช่วยในกำรผลิต
ผลิตภณัฑไ์ดเ้ป็นอยำ่งดี   

 2.2  กลุ่มผู ้ประกอบกำรหัตถกรรมสำขำงำนจักสำน สำมำรถน ำหลักของ            
ควำมพอเพียงมำประยุกตใ์ชก้บัทรัพยำกรธรรมชำติและวตัถุดิบของทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอย่ำงดี โดยรู้จกั
ใช้ทรัพยำกรท่ีมีอยูอ่ย่ำงจ ำกดั ดว้ยควำมประหยดัและรู้คุณค่ำ โดยเฉพำะกระบวนกำรผลิตท่ีรักษำ
มลภำวะและส่ิงแวดลอ้ม 
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           2.3  กลุ่มผูป้ระกอบกำรหัตถกรรมสำขำงำนจักสำนทุกกลุ่ม มีกำรจ้ำงงำนท่ีมี                 
อยูใ่นทอ้งถ่ิน มำกกวำ่กำรใชแ้รงงำนจำกเคร่ืองจกัร ทั้งน้ีเพื่อเป็นกำรกระจำยรำยไดใ้ห้กบัทอ้งถ่ินท่ี
ตนเองอำศยัอยู ่และเป็นกำรลดค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่จ  ำเป็นของผูป้ระกอบกำรเอง 
   2.4 กลุ่มผูป้ระกอบกำรหัตถกรรมสำขำงำนจักสำน มีกำรยึดมั่นในหลักของ              
ควำมมีเหตุผลในกำรประกอบธุรกิจ โดยค ำนึงถึงกำรบริหำรจดักำรท่ีมีควำมสอดคลอ้งกบัสถำนภำพ
ของตนเอง เพื่อหลีกเล่ียงต่อกำรเกิดภำวะหน้ีสินของผูป้ระกอบกำร 
   2.5 กลุ่มผูป้ระกอบกำรหัตถกรรมสำขำงำนจกัสำน มีควำมตระหนักและยึดมัน่       
ในเร่ืองของคุณธรรม ควำมซ่ือสัตย ์ควำมอดทน ควำมเพียร และกำรไม่เอำรัดเอำเปรียบต่อผูบ้ริโภค 
มีกระบวนกำรผลิตสินคำ้ท่ีมีคุณภำพและไดม้ำตรฐำน ตรงกบัควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค และยงัมี
ควำมยุติธรรมต่อสมำชิกภำยในกลุ่มหรือลูกจำ้งคือ เม่ือมีกำรผลิตสินคำ้เสร็จแลว้ก็จ่ำยค่ำตอบแทน
ใหท้นัที 
   2.6 กลุ่มผูป้ระกอบกำรหัตถกรรมสำขำงำนจกัสำน ค ำนึงถึงกำรจบัจ่ำยซ้ือสินคำ้       
ท่ีง่ำย สะดวก รวดเร็ว และตรงเวลำ เพื่อน ำมำประยุกตใ์ชใ้นกำรประกอบธุรกิจของตนเอง ทั้งน้ีเพื่อ
เป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค และค ำนึงถึงกำรประกอบธุรกิจในระยะยำวดว้ย 
  2.7 กลุ่มผูป้ระกอบกำรหัตถกรรมสำขำงำนจกัสำน มีกำรสร้ำงภูมิคุม้กนัให้แก่
ตนเองคือ กำรสร้ำงรำยได้เสริมให้แก่ตนเอง และครอบครัว โดยไม่สร้ำงหน้ียืมสิน เพื่อเป็น                  
กำรเตรียมตวัให้พร้อมกับกำรประกอบธุรกิจของตนเอง และให้พร้อมกับสภำวะทำงเศรษฐกิจ 
กำรเมือง สังคมท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลำ โดยมีกำรคิดวำงแผนอยำ่งรอบคอบตลอดเวลำ      
ทั้งในปัจจุบนัและอนำคต 
 

3.  เพือ่สืบทอดองค์ความรู้ภูมปัิญญาท้องถิ่นด้านงานจักสานในจังหวัดเชียงใหม่ เพือ่เป็น
การเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ในระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน ระดับประเทศสู่สากล 

จำกกำรท่ีคณะผูว้ิจยัได้ท ำกำรศึกษำในเร่ืองเพื่อสืบทอดองค์ควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถ่ิน      
ดำ้นงำนหตัถกรรมสำขำงำนจกัสำนในจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นกำรเผยแพร่ ประชำสัมพนัธ์ ในระดบั
ทอ้งถ่ิน ระดบัชุมชน ระดบัประเทศสู่สำกล คณะผูว้จิยัสำมำรถรำยละเอียดไดด้งัน้ี 
 3.1 ในกำรเผยแพร่ควำมรู้ทำงด้ำนหัตถกรรมงำนจักสำนนั้ น คณะผู ้วิจ ัยได ้               
เชิญสล่ำหรือพ่อครูแม่ครูภูมิปัญญำท้องถ่ิน มำสำธิตและให้ควำมรู้ทำงด้ำนกำรท ำหัตถกรรม             
งำนจกัสำน แก่นกัเรียน นกัศึกษำ และบุคคลทัว่ไป โดยในกำรจดังำนทุกคร้ัง สล่ำหรือพ่อครูแม่ครู 
มีกำรเตรียมอุปกรณ์ต่ำง ๆ ท่ีใช้ในกำรท ำงำนหัตถกรรมงำนจกัสำนมำดว้ย เพื่อให้ผูท่ี้สนใจไดฝึ้ก
ท ำงำนหัตถกรรมจักสำน และถ้ำหำกมีข้อสงสัยประกำรใดเก่ียวกับงำนจกัสำนก็สำมำรถท่ีจะ
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สอบถำมจำกสล่ำหรือพ่อครูแม่ครูไดทุ้กเร่ือง ซ่ึงสล่ำ พ่อครู แม่ครู มีควำมยินดีท่ีจะตอบทุกค ำถำม 
โดยในกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำว จะมีกำรใช้สถำนท่ีต่ำง  ๆ เ ช่น โรงเรียน  มหำวิทยำลัย                            
โฮงเฮียนสืบสำนภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน ส ำหรับกิจกรรมท่ีจดัข้ึนก็จะมีกำรจดันิทรรศกำร “มิติสัมพนัธ์
ศิลปวฒันธรรมเชิงช่ำง”  และกำรจดันิทรรศกำร “มองภูมิปัญญำลำ้นนำผำ่นสำยธำรแห่งกำลเวลำ” 
ซ่ึงวตัถุประสงค์ของกำรจดักิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม เพื่อส่งเสริมประชำสัมพนัธ์ภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน  
ดำ้นหัตถกรรมสำขำจกัสำนให้เป็นท่ีรู้จกั และให้เด็กรุ่นใหม่ เล็งเห็นถึงคุณค่ำของงำนหัตถกรรม 
ตลอดจนอยำกจะอนุรักษ์และสืบทอดงำนหัตถกรรมดงักล่ำวให้อยู่คู่กบัชุมชนทอ้งถ่ินของตนเอง
ต่อไป 
 3.2  คณะผูว้จิยัไดมี้กำรจดัท ำโครงกำรช่ำงรุ่นใหม่ โดยวตัถุประสงคใ์นกำรจดังำน
คร้ังน้ี เพื่อเป็นกำรสืบสำนงำนหัตถกรรมสำขำต่ำง ๆ ไดแ้ก่  งำนจกัสำน งำนโลหะ งำนเคร่ืองเงิน 
เคร่ืองป้ันดินเผำ งำนกระดำษ งำนเคร่ืองหนัง งำนผำ้ทอ ฯลฯ ให้คงอยู่กบัรุ่นลูกรุ่นหลำนต่อไป    
และเพื่อให้ควำมรู้ทำงด้ำนศิลปหัตถกรรมของทอ้งถ่ินล้ำนนำ โดยผูท่ี้ได้รับควำมรู้ สำมำรถน ำ
ควำมรู้ท่ีไดรั้บไปประกอบอำชีพ สร้ำงรำยไดใ้ห้แก่ตนเองและครอบครัว ซ่ึงกิจกรรมท่ีคณะผูว้ิจยั 
จัดข้ึนในคร้ังน้ีคือ กำรจัดนิทรรศกำร “มองภูมิปัญญำล้ำนนำผ่ำนสำยธำรแห่งกำลเวลำ”                       
ณ หอศิลปวฒันธรรมเมืองเชียงใหม่  
 3.3  ส ำหรับทำงด้ำนกำรส่งเสริมกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของสล่ำและ
ผูป้ระกอบกำรนั้น ทำงคณะผูว้ิจยัได้จดัให้มีโครงกำร “มิติสัมพนัธ์ศิลปวฒันธรรมเชิงช่ำง”ข้ึน      
โดยมีวตัถุประสงค์ของกำรจดังำนคือ เพื่อเป็นกำรสนบัสนุนกำรใช้ของพื้นบำ้น ซ่ึงเป็นภูมิปัญญำ
ชำวบำ้นหรือภูมิปัญญำทอ้งถ่ินท่ีควรจะอนุรักษ์ไว ้ ซ่ึงในกำรจดังำนคร้ังน้ีถือไดว้่ำเป็นโอกำสท่ีดี    
ท่ีคณะผูว้ิจยัช่วยกระจำยรำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑ์ให้กบัสล่ำและผูป้ระกอบกำร ตลอดจนท ำให ้ 
สล่ำและผูป้ระกอบกำรสำมำรถวเิครำะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑข์องตนเองได ้ 
 3.4  ทำงคณะผูว้ิจยัไดมี้กำรจดัเวทีกำรเรียนรู้ข้ึน ทั้งน้ีเพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมรู้และ
ควำมเขำ้ใจทำงดำ้นกำรพฒันำผลิตภณัฑ์หัตถกรรมทำงดำ้นต่ำง ๆ เพื่อให้สล่ำหรือผูป้ระกอบกำร
สำมำรถน ำองคค์วำมรู้ท่ีไดรั้บนั้นไปประยกุตใ์ชก้บักำรประกอบธุรกิจของตนเอง ส ำหรับกำรจดัเวที
กำรเรียนรู้ของคณะผูว้ิจยันั้น จะมีกำรจดัเวทีกำรเรียนรู้อยู่ด้วยกนัจ ำนวน 2 คร้ัง โดยกำรจดัเวที     
กำรเรียนรู้คร้ังท่ี 1 จะเป็นกำรประชุมทีมวจิยั เพื่อสร้ำงควำมเขำ้ใจร่วมกนัระหวำ่งผูว้ิจยั ผูน้  ำทอ้งถ่ิน 
นกัวจิยัทอ้งถ่ิน และนกัศึกษำในกำรด ำเนินงำนวจิยั โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อสร้ำงควำมเขำ้ใจในเร่ือง
โครงกำรวิจยัย่อย รวมถึงกลุ่มผูป้ระกอบกำรท่ีต้องกำรเข้ำร่วมโครงกำรวิจยั ซ่ึงผูว้ิจยัพบว่ำ                   
ก่อนกำรเปิดเวทีกำรเรียนรู้ผูร่้วมโครงกำรมีควำมเขำ้ใจโครงกำรในระดบัหน่ึงเท่ำนั้น แต่เม่ือปิดเวที           
กำรเรียนรู้แล้ว ผูร่้วมโครงกำรวิจยั มีควำมเข้ำใจในโครงกำรวิจยัเพิ่มมำกข้ึน พร้อมทั้งคดัเลือก               
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กลุ่มตวัอยำ่งท่ีจะท ำกำรวิจยั โดยกลุ่มตวัอยำ่งท่ีท ำกำรวิจยัของหตัถกรรมสำขำงำนจกัสำนในคร้ังน้ี 
ประกอบไปด้วยเขตอ ำเภอสันทรำยจ ำนวน 4 รำย อ ำเภอเมือง จ ำนวน 1 รำย อ ำเภอสันก ำแพง 
จ ำนวน 1 รำย อ ำเภอหำงดง จ ำนวน 1 รำย อ ำเภอไชยปรำกำร จ ำนวน 1 รำย  ส ำหรับกำรจดัเวทีกำร
เรียนรู้คร้ังท่ี 2 จะเป็นกำรให้ควำมรู้และฝึกปฏิบัติจริงทำงด้ำนกำรออกแบบตรำสินค้ำและ             
กำรออกแบบบรรจุภณัฑ์ โดยมีวตัถุประสงค์ของกำรจดักิจกรรมคร้ังน้ี เพื่อรับทรำบปัญหำและ      
หำแนวทำงแกไ้ขทำงดำ้นกำรออกแบบตรำสินคำ้ และกำรออกแบบบรรจุภณัฑ์ของผูป้ระกอบกำร     
จำกวิทยำกรและคณะผู้วิจัย ผลท่ีได้จำกกำรจัดเวทีกำรเรียนรู้คร้ังท่ี 2คือสล่ำหรือผู ้ประกอบ                      
ท่ีเขำ้ร่วมกิจกรรม มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในเร่ือง กำรออกแบบตรำสินคำ้และกำรออกแบบบรรจุภณัฑ์
มำกข้ึน และสำมำรถช่วยส่งเสริมให้ผูป้ระกอบมีแนวทำงท่ีคิดคน้ผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ท่ีมีเอกลกัษณ์
เป็นของตนเอง และเป็นท่ีจดจ ำของผูบ้ริโภคมำกยิง่ข้ึน  
        จำกกำรจัดเวทีกำรเรียนรู้ คณะผู ้วิจ ัยพบว่ำ  สล่ำหรือผู ้ประกอบกำรมี          
ควำมต้องกำรท่ีจะพฒันำผลิตภณัฑ์ รวมถึงศกัยภำพผลิตภณัฑ์ของตนเอง ให้เป็นท่ียอมรับของ
ผูบ้ริโภคในทุก ๆ ดำ้น ไม่วำ่จะเป็นทำงดำ้นผลิตภณัฑ ์กำรตลำด กำรผลิต กำรจดัจ ำหน่ำย ฯลฯ  
 3.5  จำกกำรท่ีคณะผูว้ิจยั มีกำรส่งเสริมและผลกัดนัให้สล่ำหรือกลุ่มธุรกิจชุมชน 
เขำ้ร่วมกิจกรรมกำรอบรม กำรสัมมนำ ของทำงภำครัฐและภำคเอกชนท่ีมีกำรจดักิจกรรมข้ึนนั้น 
ทำงคณะผูว้จิยัมีวตัถุประสงค ์เพื่อให้สล่ำและกลุ่มธุรกิจชุมชนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัทำงดำ้น
กำรด ำเนินธุรกิจงำนหัตถกรรมสำขำงำนจักสำนมำกข้ึน ตลอดจนสล่ำหรือกลุ่มธุรกิจชุมชน                     
ท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำว สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ท่ีได้รับนั้ นมำปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง                      
ได้อย่ำงเหมำะสมและสอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ทำงด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง               
อยูต่ลอดเวลำ โดยกิจกรรมท่ีทำงภำครัฐและเอกชนจดัข้ึนมำนั้น มีโครงกำรต่ำง ๆ ไดแ้ก่ กำรสัมมนำ
เร่ือง “สถำนกำรณ์เศรษฐกิจไทยปี 54 และโอกำสของ SME กบัเขตกำรคำ้เสรีอำเซียน” โดยธนำคำร
ทหำรไทย จ ำกัด มหำชน และกำรสัมมนำเร่ือง “ยุทธศำสตร์กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรตลำด”                
โดยธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) และหนงัสือพิมพฐ์ำนเศรษฐกิจ                         
 3.6  คณะผูว้ิจยัไดมี้กำรจดัท ำกำรประชำสัมพนัธ์โครงกำรวิจยั ผำ่นส่ือต่ำง ๆ เช่น     
ส่ือวิทยุ ส่ือโทรทัศน์ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ป้ำยไวนิล ทั้ งน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็น                   
กำรเผยแพร่โครงกำรวิจยั และเพื่อใช้เป็นฐำนข้อมูลส ำหรับกำรเผยแพร่โครงกำรวิจยัในระดับ
ทอ้งถ่ิน และระดบัประเทศ สู่สำกลต่อไป 
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4.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาวจิัยคร้ังต่อไป   
 จำกผลกำรวิจยั คณะผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะต่อผูท่ี้มีควำมเก่ียวขอ้งทำงด้ำนงำนหัตถกรรม     
จกัสำน คือ 
  4.1  ควรมีกำรจัดท ำโครงกำรแลกเปล่ียนควำมรู้และประสบกำรณ์ระหว่ำง
ผูป้ระกอบกำรดว้ยกนั เพื่อน ำมำเป็นประโยชน์ทำงดำ้นปรับปรุงแกไ้ขผลิตภณัฑ์ ของผูป้ระกอบกำร
ต่อไป 
  4.2 หน่วยงำนทำงภำครัฐและเอกชนควรมีกำรสนบัสนุนทำงดำ้นกำรให้ควำมรู้  
ในเร่ืองของตรำสินคำ้และบรรจุภณัฑ ์เทคนิคกำรขำย ฯลฯ และสร้ำงควำมตระหนกัในเร่ืองของกำร
ใชว้สัดุภำยในทอ้งถ่ินใหม้ำกแก่ผูป้ระกอบกำร 
  4.3   ควรมีกำรจดัท ำโครงกำรพฒันำศักยภำพในกำรผลิตผลิตภณัฑ์หัตถกรรม    
โดยน ำผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์หัตถกรรมประเภทเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั มำแลกเปล่ียนควำมรู้ เพื่อเพิ่ม
ศักยภำพให้แก่ผูผ้ลิต ซ่ึงทำงภำครัฐและเอกชนมีโอกำสเข้ำมำส่งเสริมทำงด้ำนทักษะควำมรู้          
ในกำรผลิตเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค และรักษำเอกลกัษณ์ทำงดำ้นกำรท ำหตัถกรรม
สำขำเคร่ืองจกัสำนของแต่ละบุคคลหรือแต่ละทอ้งถ่ินใหสื้บต่อไป 
 




