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บทคัดย่อ 
                

การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงคท่ี์จะสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการท าหตัถกรรมสาขาจกัสาน 
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ร่วมกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research) โดยมีวตัถุประสงค์ของการวิจยั คือ (1) ศึกษาบริบทและศกัยภาพภูมิปัญญาท้องถ่ิน       
ด้านงานหัตถกรรมจกัสานในจงัหวดัเชียงใหม่ (2) วิเคราะห์ความสอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินด้านงานหัตถกรรมจกัสานในจงัหวดัเชียงใหม่และ (3) เพื่อสืบทอด    
องคค์วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นงานหตัถกรรมสาขาจกัสานของจงัหวดัเชียงใหม่เป็นการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถ่ิน ระดับชุมชน ระดับประเทศสู่สากล โดยได้ท าการศึกษา               
จากกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด 4 อ าเภอ คือ อ าเภอหางดง อ าเภอสันทราย อ าเภอสันก าแพง และ         
อ าเภอเมือง 
 จากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งทั้ง 10 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มผูป้ระกอบการอาศยัอยูใ่นอ าเภอสันทราย
มากท่ีสุด รองลงมา คือ อ าเภอเมือง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอหางดง และอ าเภอไชยปราการ 
ตามล าดบั วตัถุดิบและวสัดุอุปกรณ์ส่วนใหญ่มาจากในทอ้งถ่ินของจงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ หวาย   
ไมไ้ผ ่ใบตอง ใบลาน สี กาว ลวด ตะปู ส่วนวตัถุดิบท่ีมาจากแหล่งผลิตภายนอก เช่น ตน้กก (จงัหวดั
เชียงราย) กระจูด (จังหวดันครราชสีมา) หวาย (ประเทศพม่า) สถานท่ีผลิตของกลุ่มตัวอย่าง         
ส่วนใหญ่จะผลิตท่ีบ้าน และสถานท่ีของกลุ่ม เช่น วดั บ้านก านัน เป็นต้น เน่ืองจากมีลักษณะ        
การบริหารงานเป็นแบบครอบครัวและการรวมกลุ่ม การจา้งแรงงานจะเป็นแรงงานภายในครอบครัว 
และสมาชิกภายในชุมชน รูปแบบของผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบท่ีออกแบบเอง             
อาศยัรูปแบบดั้งเดิม หรือผูว้่าจา้งออกแบบให้ และได้รับค าแนะน าจากผูว้่าจา้ง ส าหรับช่องทาง       
ในการจดัจ าหน่ายและประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์ไดแ้ก่ ร้านคา้ของผูป้ระกอบการ ตวัแทนจ าหน่าย 
การก าหนดราคานั้น ผูป้ระกอบการเป็นผูก้  าหนดเองทั้งหมด โดยพิจารณาจากตน้ทุนราคาสินคา้ 



ง 
 

ความยากง่ายในการผลิต ก าลงัซ้ือ ดุลยภาพผูซ้ื้อผูข้าย ความตอ้งการทางดา้นการตลาด ในส่วนของ
การลงทุนมีการใชเ้งินออมส่วนตวัมากท่ีสุด รองลงมาเป็นการใชเ้งินของกลุ่ม  
 การวิเคราะห์ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis พบวา่ ผูป้ระกอบการมีจุดเด่นในการด าเนิน
ธุรกิจคือ ไดรั้บการถ่ายทอดความรู้มาจากรุ่นปู่ ยา่ตายายหรือบรรพบุรุษ มีช่องทางในการจดัจ าหน่าย
ท่ีแน่นอนคือ ผ่านทางร้านค้าของผูป้ระกอบการ และตวัแทนจ าหน่าย ส าหรับปัญหาท่ีพบคือ 
ผูป้ระกอบการบางรายยงัขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านการสร้างตราสินค้าและการออกแบบ    
บรรจุภณัฑ์ ไม่มีการส่งเสริมการขาย และมีการประชาสัมพนัธ์ทางด้านผลิตภณัฑ์ค่อนขา้งน้อย        
มีสถานท่ีในการผลิตห่างจากตวัเมือง ส าหรับโอกาสในการท าธุรกิจนั้น ภาครัฐมีการส่งเสริมธุรกิจ
ขนาดกลางและธุรกิจขนาดยอ่มมากข้ึน และอุปสรรคท่ีผูป้ระกอบการก าลงัเผชิญอยูใ่นปัจจุบนัไดแ้ก่ 
ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ จุดอ่ิมตวัของผูบ้ริโภค และการมีคู่แข่งขนัในตลาดเดียวกนัมากราย 
 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสืบทอดภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินด้านหัตถกรรมจกัสานนั้น  กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดมีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้กับการด าเนินธุรกิจได้อย่างสมเหตุสมผล โดยน าหลักการมาผสมผสานกับความรู้         
ดา้นการจดัการ การตลาด การเงิน การบญัชี การผลิต การออกแบบผลิตภณัฑ์ และการออกแบบ          
ตราสินคา้ ฯลฯ ไปใชใ้นการสร้างศกัยภาพดา้นการด าเนินธุรกิจของตนใหมี้ความสมดุล และย ัง่ยนื 
 ดา้นการสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นงานหัตถกรรมสาขาจกัสานของจงัหวดั
เชียงใหม่ คณะผูว้ิจยัได้จดันิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยเชิญสล่าหรือ  
พ่อครูแม่ครูภูมิปัญญาท้องถ่ิน มาสาธิตและให้ความรู้เก่ียวกับงานหัตถกรรมสาขาจักสาน             
เป็นการสืบทอดองคค์วามรู้ทางดา้นงานหตัถกรรมภายในทอ้งถ่ินไม่ใหสู้ญหายและคงอยู ่นอกจากน้ี
ได้มีการส่งเสริมการขายเพื่อช่วยเพิ่มรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ และได้ส่งเสริมให้
ผูป้ระกอบการเขา้ร่วมกิจกรรมทางดา้นการอบรมสัมมนา การบรรยายให้ความรู้ ซ่ึงเป็นกิจกรรม      
ท่ีทางคณะผูว้ิจยัหรือภาครัฐและเอกชนจดัข้ึน โดยผูป้ระกอบการสามารถน าองค์ความรู้มาปรับใช ้  
ให้เหมาะสมกบัธุรกิจของตนไดเ้ป็นอย่างดี อีกทั้ง ผูว้ิจยัไดจ้ดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ภายในจงัหวดั
เชียงใหม่ เพื่อเป็นฐานขอ้มูลดา้นงานหตัถกรรมจกัสานของจงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนส่ือประชาสัมพนัธ์
ท่ีจดัท าข้ึน ไดแ้ก่ ป้ายไวนิล ส่ือโทรทศัน์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือส่ิงพิมพ ์ฯลฯ เพื่อประชาสัมพนัธ์
และเผยแพร่งานจกัสาน   
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ABSTRACT 
 

 The purpose of this study aims to inherit local wisdom of Wicker Ware by utilizing 
Qualitative Research Method together with Participatory Action Research Method, in which the 
research’s purposes aim to (1) study the context and potential of local wisdom of Wicker Ware     
in Chiang Mai province, (2) analyze the consistency of Self-Sufficiency Economy and local 
wisdom of Wicker Ware in Chiang Mai province, and (3) inherit the local wisdom knowledge of 
Wicker Ware in Chiang Mai province in order to publicize and broadcast in local level, communal 
level, and international level by performing research from sample groups in 4 districts as follows; 
Hang Dong District, San Sai district, San Kamphaeng district, and Mueang Chiang Mai district. 
 According to 10 sample groups, it is found that the entrepreneurs mostly reside in San Sai 
district, then Mueang Chiang Mai district, San Kamphaeng district, Hang Dong district, and Chai 
Prakan district respectively.  Most of raw materials and equipment are from locality of          
Chiang Mai province; e.g. palm rattan, bamboo, banana leaf, palm leaf, painting, glue, wire, and 
nail; raw material from external manufacturing sources; e.g. Papyrus (Chiang Rai province), 
Sedge (Nakhon Ratchasima), and Rattan (Myanmar).  Sample groups’ production place mostly 
manufactures in their home and the groups’ places; such as temple, sub-district headman’s house, 
etc. because of family-type and association administration process.  Employment is a labor within 
a family and community members.  The format of product is mostly designed by the group by 
using conventional format, or designed by employers and advised by employers.  Regarding to the 
product’s distribution channel and public relation, it is distributed by the entrepreneurs’ stores and 
shops.  On price fixing, entrepreneurs are persons who fix the price by considering from the 
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principal of the product price, manufacturing difficulty, purchasing power, balance of buyers and 
sellers, and marketing demand.  On investment, the entrepreneurs mostly use their saving and the 
group’s saving respectively. 
 According to SWOT Analysis, 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.  For the problems found during the process, some entrepreneurs still lack of knowledge 
and understanding in creating their product symbol, design, and packaging.  There’s no sales 
promotion and few product public relation.  The manufacturing location is located far from the 
city.  For the opportunity of performing the business, the governmental sector has supported SME 
(Small and Medium Enterprises) more.  However, the trouble where entrepreneurs are facing 
currently are; economic problem, consumer’s saturation point and numerous competitors. 
 According to the analysis of the consistency in Self-Sufficiency Economy Philosophy and 
local wisdom inheritance on weaving handicraft, all sample groups have applied Self-Sufficiency 
Economy Philosophy to their business operation rationally by applying principles to combine with 
knowledge of management, marketing, finance, accounting, manufacturing, product design, and 
product logo design, etc. in order to create potential for their business with balance and 
sustainability. 
 However, regarding to the inheritance of local wisdom on Wicker Ware of Chiang Mai 
province, the researcher group organizes an exhibition in order to broadcast local wisdom 
knowledge by inviting local craftsmen or teachers who teach local wisdom to demonstrate and 
provide knowledge of Wicker Ware 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 Wicker Ware database in Chiang Mai province.  These public relation media are vinyl 
posters, television media, electronic media, printed matters, etc. to publicize and broadcast 
weaving handicraft. 
 




