
 

บทที ่1 
บทน ำ 

 
งานจกัสาน นับเป็นผลิตภณัฑ์หัตถกรรมท้องถ่ินของจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีความสวยงาม  

และมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั อีกทั้งยงัมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัวิถีชีวิตของคนไทยมาเน่ินนาน ผูว้ิจยั
จึงไดริ้เร่ิมการศึกษาเร่ือง “การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดงานภูมิปัญญา
ท้องถ่ินด้านงานหัตถกรรมสาขางานจักสานของจังหวัดเชียงใหม่” เพื่อศึกษาบริบทชุมชน                       
งานหัตถกรรมเคร่ืองจกัสาน และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินให้คงอยู่ต่อไป รายละเอียดงานวิจยั                     
กล่าวไดด้งัน้ี 
 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 “เคร่ืองจกัสาน” นบัว่าเป็นงานหัตถกรรมทอ้งถ่ินท่ีอยู่คู่กบัวิถีชีวิตของคนในทอ้งถ่ินไทย    
มาตั้งแต่โบราณ เน่ืองจากชีวิตความเป็นอยู่ในแบบสังคมเกษตรกรรมมีวิถีชีวิตท่ีพึ่งพาธรรมชาติ 
จ าเป็นตอ้งใช้อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือในการด ารงชีพ เช่น อุปกรณ์ห่อหุ้มอาหาร น ้ า หรืออุปกรณ์      
ในการจับสัตว์น ้ า เพื่อน ามาเป็นอาหารในการด ารงชีพ ฯลฯ ซ่ึง เกิดจากการน า เอาไม้ไผ ่                             
มาสาน จัก หรือขัดให้เกิดเป็นภาชนะในการห่อหุ้มเพื่อใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ กันออกไป 
เช่นเดียวกับท่ี ไชยวัฒน์ รุ่งเรืองศรี (2538 :1) กล่าวไว้ คือ การจักสานเป็นงานหัตถกรรม                          
ของชาวชนบทตั้งแต่ในอดีตเป็นวิถีชีวิตอย่างหน่ึง เน่ืองจากเป็นการผลิตส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีจ  าเป็น  
ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั และสามารถหาวสัดุ คือ ไมไ้ผ่ไดง่้าย คนส่วนใหญ่ทั้งชายและหญิง                
ต่างก็มีทักษะ ในการจักสานกันเกือบทั้ งส้ิน บางคนก็สานส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีละเอียดสวยงาม                   
หมายชนิด  บางคนก็สานไดพ้อใชส้อยในครัวเรือนของตนเองไดแ้ตกต่างกนัออกไป อยา่งไรก็ตาม
การจกัสาน  ส่วนใหญ่ก็ยงัเป็นกิจกรรมการผลิตข้ึนเพื่อใชส้อยในครอบครัว มิไดผ้ลิตมาเพื่อการคา้ 
จนกระทั่งสมยัปัจจุบนั ปรากฏว่าผูท่ี้มีทกัษะในด้านการจกัสานในบางหมู่บ้านสามารถยึดเอา                    
เป็นอาชีพ และสร้างรายไดใ้หเ้กิดข้ึนมา 
 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมถึงงานศิลปะหตักรรมท่ีเก่ียวขอ้งประเพณี วฒันธรรมของทอ้งท่ีนั้น 
จะเป็นส่ิงท่ีสร้างความแตกต่างของผลิตภณัฑ์งานจกัสานได้เป็นอย่างดี เคร่ืองจกัสานนับได้ว่า      
เ ป็นส่ิง ท่ีสะท้อนแนวคิด วิ ถี ชีวิตของคนในท้อง ถ่ินได้เ ป็นอย่างดี  และในขณะเดียวกัน                                   
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ก็สร้างเอกลักษณ์ทางว ัฒนธรรมของแต่ละท้องท่ี ข้ึนมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เค ร่ืองจักสาน                         
ของจงัหวดัเชียงใหม่ ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอหางดง และอ าเภอสันทราย 
เน่ืองจากความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีป่าและท่ีส าคญัคือ ป่าไผ่ ซ่ึงเป็นวตัถุดิบส าคญัในการผลิต
เคร่ืองจกัสาน ผสมผสานกบัเอกลกัษณ์ของพื้นเมืองลา้นนา ท าให้งานจกัสานของจงัหวดัเชียงใหม่มี
ความโดดเด่นและสวยงามยิ่ง  เคร่ืองจักสานนอกจากจะใช้ เป็นเคร่ืองอ านวยความสะดวก                        
ในการด ารงชีพแล้ว ปัจจุบันยงัถูกน ามาประยุกต์ใช้เหมาะสมกับยุคสมัย เช่น ท าเคร่ืองเรือน 
เฟอร์นิเจอร์  ของตกแต่งบา้นจากเคร่ืองจกัสาน รวมถึงดดัแปลงการสาน การจกั ไปสู่ผลิตภณัฑ ์           
ต่าง ๆ  อีกมากมาย โดยปรับเปล่ียนจากการผลิตเพื่อใช้ในครัวเรือนกลายมาเป็นผลิตเพื่อจ าหน่าย 
โดยในปัจจุบนัไดมี้ผูป้ระกอบการ กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ เป็นผูผ้ลิตและสร้างสรรค์
งานเคร่ืองจักสาน และแปรรูปผลิตภัณฑ์ เคร่ืองจักสานออกมาอย่างต่อเน่ืองเพื่อจ าหน่าย                          
ทั้งในประเทศ และสามารถส่งออกไปยงัต่างประเทศไดอี้กดว้ย 
 ดว้ยเหตุน้ีเอง ผูว้ิจยั จึงไดริ้เร่ิมการวิจยัเร่ือง “การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  
เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน ด้านงานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองจักสานของจังหวดัเชียงใหม่”          
โดยท าการศึกษากลุ่มตวัอย่างผูป้ระกอบการในพื้นท่ีอ าเภอเมือง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอหางดง    
และอ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินงานหัตถกรรม                     
เคร่ืองจกัสานให้คงอยู่คู่กับรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป ในกระบวนการวิจยัคร้ังน้ีจะมีการสอดแทรก
กระบวนการพฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืโดยการนอ้มน าเอาหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ช้
ในก า รด า เ นิน ธุ ร กิ จของ อุ ตส าหกรรมขนาดย่ อม  มี หลักก า ร ท่ีส า คัญส ามประก า ร                                       
คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนั โดยน าหลกัการน้ีมาผสมผสานกบัความรู้                
ดา้นการจดัการ การตลาด การเงิน  การบญัชี การผลิต การออกแบบผลิตภณัฑ์ และการออกแบบ           
ตราสินคา้ โดยการบริการความรู้ จากคณะผูว้ิจยั ผูเ้ช่ียวชาญและวิทยากร เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่ม
ผู ้ประกอบการได้น าเอาแนวคิดน้ีไปใช้ในการสร้างศักยภาพด้านการด าเนินธุรกิจของตน                       
ใหมี้ความสมดุล และย ัง่ยนืต่อไป 
 

2.  วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
ในการศึกษาคร้ังน้ีมีประเด็นส าคญัท่ีเป็นวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
2.1 เพื่อท าการศึกษาบริบทและศกัยภาพภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมสาขางานจกัสาน                                 

ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
2.2 วเิคราะห์ความสอดคลอ้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหตัถกรรม

สาขางานจกัสานในจงัหวดัเชียงใหม่ 
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2.3 เพื่อสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านงานหัตถกรรมสาขางานจักสาน                             
ในจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  ในระดับท้องถ่ิน ระดับชุมชน                    
ระดบัประเทศสู่สากล 
 

3.  ขอบเขตของโครงกำรวจิัย 
งานวจิยัน้ีเป็นการศึกษาขั้นตอนการท างานหตัถกรรมงานจกัสานเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาและ

เพื่อศึกษาศกัยภาพของกลุ่มธุรกิจชุมชนสาขางานหตัถกรรมจกัสานในอ าเภอเมือง อ าเภอสันก าแพง 
อ าเภอหางดง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

4.  ขั้นตอนและวธิีกำรศึกษำ 
 การวิจยัเร่ือง “การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ดา้นงานหตัถกรรมสาขางานจกัสานของจงัหวดัเชียงใหม่” มีวธีิการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

4.1 ประชำกรศึกษำและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชำกร คือ กลุ่มตวัอย่างผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขางานจกัสาน ในอ าเภอเมือง 

อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
 กำรคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำง ดว้ยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – stage random 

sampling) โดยมีขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิ ธี สุ่มแบบแบ่งชั้ นภู มิ  (Stratified 

sampling) จากกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีคาดวา่จะมีผูเ้ขา้ร่วมโครงการประมาณ 20 กลุ่ม ซ่ึงคดัเลือกจาก 
1) รายช่ือกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน (มผช.) 

ในงานผลิตภณัฑง์านจกัสาน ในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอสันทราย 
2) กลุ่มตวัอยา่งจากเครือข่ายผูป้ระกอบการ ในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง 

อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
3) ผูป้ระกอบการท่ีได้รับการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์   

ในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอสันทรายจงัหวดัเชียงใหม่ 
 ขั้นตอนท่ี 2 เลือกกลุ่มตวัอย่างโดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง ตามวตัถุประสงค์ (Purposive 

sampling) โดยแยกกลุ่มงานหัตถกรรมงานจกัสานท่ีต้องการเข้าร่วมโครงการ แยกตามประเภท     
การจดัตั้ง ไดแ้ก่ กลุ่มวสิาหกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน ผูป้ระกอบการ กลุ่มแม่บา้น ร้านคา้ ฯลฯ 
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4.2 ข้อมูลและเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการสืบค้นข้อมูลกลุ่มหัตถกรรมงานจกัสานด้วยการจดบนัทึก       

การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เจาะลึก ถ่ายภาพ และถ่ายวีดิทศัน์ โดยอาศยัการวิจยัแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Participatory research) เพื่อจดัเก็บขอ้มูล 

 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีท าการศึกษาเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดา้นงานหตัถกรรม
สาขางานจักสานของจังหวดัเชียงใหม่ เพื่อศึกษารูปแบบ ขั้นตอนการท างาน ข้อมูลเก่ียวกับ                      
วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาสาขางานจกัสาน เป็นชุดข้อมูลจากการ
รวบรวมและการศึกษาขององคก์รต่าง ๆ ภาครัฐบาล ชุมชน และเอกชน โดยการน าความรู้ท่ีไดไ้ปใช้           
ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน นอกนั้นสามารถน าไปพฒันาให้เกิดรูปแบบงานหัตถกรรม
แนวใหม่ เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ในส่ือต่าง ๆ ท าให้ได้องค์ความรู้ใหม่จากวิจยัแบบมีส่วนร่วม     
ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากส่วนราชการ องค์กรท่ีเก่ียวขอ้งท่ีถือเป็นผูร่้วมการวิจยัในทอ้งถ่ินด้วย 
ไดแ้ก่ 

1) กรมการพฒันาชุมชน เป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีดูแลเก่ียวกบัความเขม้แขง็ของชุมชน ส่งเสริม
ศกัยภาพของประชาชน ผูน้ าชุมชน องค์กร เครือข่ายชุมชน เพื่อพฒันาและแกไ้ขปัญหา ดา้นต่าง ๆ 
ของประชาชน โดยเฉพาะดา้นการประกอบอาชีพ 

2) ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นองค์กรหลกัในการน าภูมิปัญญา นวตักรรม องคค์วามรู้ เพื่อการพฒันา
ธุรกิจอุตสาหกรรมไทยใหม้ัน่คง และพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

3) ศูนยป์ระสานงาน OTOP ศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม่ นบัวา่เป็นศูนยป์ระสานงาน
ดา้นต่าง ๆ ในโครงการผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ิน (OTOP) จงัหวดัเชียงใหม ่

4) สถานท่ีราชการ เอกชนท่ีเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูล ตวัอยา่งเช่น พิพิธภณัฑ์ชาวเขา 
หอศิลปวฒันธรรมจงัหวดัเชียงใหม่ ฯลฯ 

4.3 ชนิดของเคร่ืองมือในกำรวจัิย 
 แบบสัมภำษณ์ และแบบสังเกต (Interview schedule) ไดแ้ก่ เคร่ืองมือเพื่อเก็บรวบรวม

ขอ้มูลเป็นลกัษณะค าถาม ก าหนดค าตอบไวล่้วงหน้าให้เลือกตอบ (Closed ended question)                 
และค าตอบแบบเติมค า (Open ended question) ผูว้จิยัจะสัมภาษณ์ สังเกต และจดบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ    
แบ่งเน้ือหาของแบบสัมภาษณ์เป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

1) ขอ้มูลลกัษณะพื้นฐาน และประวติัความเป็นมาของผูป้ระกอบการ  
ขอ้มูลในดา้นสังคม ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาชาวบา้นดา้นงานจกัสาน 
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2) ข้อมูลรูปแบบของผลิตภณัฑ์ ขั้นตอนการท างาน วสัดุอุปกรณ์  
เคร่ืองมือ และวธีิการถ่ายทอดภมิูปัญญางานหตัถกรรมสาขางานจกัสานในทอ้งถ่ิน 

3) ขอ้มูลดา้นความตอ้งการ ปัญหาอุปสรรคของกลุ่มตวัอยา่งท่ีจ าเป็น
จะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 

4) วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อความสมบรูณ์แบบอ่ืน ไดแ้ก่ การ
ประชุมวางแผนงานวิจยัร่วมกนัระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้งในทอ้งถ่ินเพื่อด าเนินแผนกิจกรรม การจดัเวที
ชาวบา้นเพื่อระดมความคิดเห็น และหาขอ้สรุปเพิ่มเติมในความสมบรูณ์ของเน้ือหา ด้านประวติั
ความเป็นมา ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม จดัประชุมกลุ่มยอ่ยเพื่อ
ติดตามผล จดัประชุมเชิงปฏิบติัการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม และการเผยแพร่องคค์วามรู้
แก่ประชาชนผูส้นใจ จดัประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการ เพื่อวเิคราะห์ ประเมินผล และสรุปผลการวจิยั 
 

5.  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 จากการท าวจิยัในคร้ังน้ีสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ดงัต่อไปน้ี 
 5.1 การวิจยัคร้ังน้ีเน่ืองจากเป็นงานเพื่อให้เห็นภาพรวมของหัตถกรรมพื้นบ้านจกัสาน     
ในชุมชนต่าง ๆ และเห็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเทคโนโลยีพื้นบา้นว่าเป็นอย่างไร มีการถ่ายทอด    
ภูมิปัญญามานานแค่ไหน ซ่ึงเป็นการรวบรวมองคค์วามรู้เพื่อถ่ายทอดสู่สาธารณะชน 
 5.2 เป็นการบริการความรู้แก่ประชาชนเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษา    
เปิดอบรมให้ประชาชนท่ีสนใจ จดันิทรรศการและจดัท าคู่มือวารสารประสานกบัหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นธุรกิจ เพื่อให้ความรู้ และน ารวบรวมในเอกสาร 
ฐานขอ้มูล เพื่อถ่ายทอดใหแ้ก่ประชาชนทุกระดบัได ้
 5.3 บริการความรู้แก่ภาคธุรกิจ ผูป้ระกอบการสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากการศึกษา
การกรรมวิธีการผลิตงานจกัสาน เพื่อใชใ้นการบริหารจดัการชุมชน โดยสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
เพื่อน าไปต่อยอดภูมิปัญญาดา้นพฒันาการออกแบบใหเ้ป็นสินคา้ในรูปแบบใหม่สไตลล์า้นนา 
 5.4 น าไปผลิตเชิงพาณิชและสร้างนวตักรรมใหม่สาขางานจักสานท่ีได้จากการศึกษา                   
และอบรมเพื่อพฒันางานหัตถกรรมจกัสานให้ทุ่นค่าใช้จ่าย ทุ่นเวลา ประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ 
ถา้เป็นสินคา้ก็สามารถผลิตสินคา้ไดจ้  านวนมากยิง่ข้ึน 
 5.5 จากการให้ความรู้ดา้นการออกแบบ การผลิต การจดัการและการตลาด ผูป้ระกอบการ
หตัถกรรมงานจกัสานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไดเ้ป็นอยา่งดี 
 5.6 การท าวจิยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ในดา้นการเพิ่มศกัยภาพ
การจดัการในธุรกิจชุมชนให้สามารถพฒันาธุรกิจอย่างมีคุณภาพ สามารถพฒันาสินคา้สู่โครงการ 
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ผลิตภณัฑ์ชุมชน และท้องถ่ิน สามารถบริหารทรัพยากรต้นทุนทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ตลอดจนท าธุรกิจของตนสู่สากล เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงและพลวตัโลก 
 5.7 พฒันาผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขางานจกัสาน โดยน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
เขา้ไปบริหารจดัการ น าองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในชุมชนอ่ืน จงัหวดัอ่ืนได ้
 5.8 ผู้ประกอบการงานหัตถกรรมสาขางานจักสาน  ทั้ งจังหวัด เ ชียงใหม่  และ                       
จงัหวดัใกลเ้คียง  สามารถประยกุตใ์ชผ้ลการวจิยักบักลุ่มของตนเองได ้
 5.9 สามารถน าหลกัการบริหารจดัการในดา้นการตลาด การจดัการ การเงิน ตน้ทุนการผลิต 
ท่ีใชก้บัผูป้ระกอบงานจกัสานไปใชใ้นแหล่งชุมชนอ่ืน ๆ ได ้
 5.10 สามารถน าวจิยัไปต่อยอดในทอ้งถ่ิน และชุมชนอ่ืน ๆ ได ้
 

6.  ระยะเวลำในกำรท ำวจิัย 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีระยะเวลาการท าวิจยัเป็นเวลา 1 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม ถึง          
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 
 

7.  นิยำมศัพท์ 
กำรประยุกต์ (Applied) หมายถึง การปรับใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัอุตสาหกรรม

ขนาดกลาง และขนาดย่อมของกลุ่มงานหัตถกรรมงานจักสาน ในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง                   
อ  าเภอสันก าแพง และอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ เขา้ดว้ยกนัเพื่อสร้างศกัยภาพดา้นการด าเนิน
ธุรกิจใหแ้ก่ผูป้ระกอบการเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ปัจจุบนั 

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) หมายถึง   
การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม              
ในเบ้ืองตน้มีหลกัการดงัน้ี (อภิชยั พนัธเสน, 2545 : 7) 

1. ใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม นัน่คือ ใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีราคาไม่แพง แต่ถูกหลกัวชิาการ 
2. มีขนาดการผลิตท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความสามารถในการบริหารจดัการ 
3. ไม่โลภเกินไปและไม่เนน้ก าไรระยะสั้นเป็นหลกั 
4. เน้นความซ่ือสัตย์ สุจริตในการประกอบธุรกิจ ไม่ เอารัดเอาเปรียบผู ้บริโภค                               

และไม่ เ อ า รัด เอา เป รียบแรงงานหรือลูกค้า  ตลอดจนมา เอา รัด เอา เป รียบ                                
ผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ 

5. เนน้การกระจายความเส่ียงจากการมีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย และ/หรือ มีความสามารถ
ในการปรับเปล่ียนผลผลิตไดด้ว้ย 
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6. เน้นการบริหารความเส่ียงต ่า (Down side risk management) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง                     
ไม่ก่อหน้ีจนเกินขีดความสามารถในการจดัการ 

7. เนน้การตอบสนองความตอ้งการของตลาดภายในทอ้งถ่ิน ภูมิภาค ตลาดภายในประเทศ                                 
และตลาดต่างประเทศเป็นหลกัตามล าดบั 
ปัจจยัเหล่าน้ีจะช่วยให้วิสาหกิจสามารถพฒันาไดอ้ย่างมัน่คงในระยะยาว ซ่ึงจะศึกษา

ไดจ้ากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีสามารถผา่นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจมาได ้เพื่อพฒันา
เป็นตัวช้ีวดัและก าหนดเป็นเกณฑ์ท่ีจะให้การสนับสนุน แทนเน้นปัจจัยด้านการเงินแต่เพียง        
อย่างเดียว ซ่ึงเป็นจุดเน้นส าคัญของการสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม            
โดยรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐมาโดยตลอด และคงจะเป็นแนวทางส าคญัต่อไปในอนาคต ถา้หาก
ไม่มีการศึกษาในประเด็นทั้ง 7 ขอ้ท่ีกล่าวมาขา้ตน้น้ีอย่างจริงจงั ทั้งน้ีเพื่อจะช่วยให้อุตสาหกรรม
เหล่าน้ีเป็นส่วนประกอบส าคญัของการพฒันาประเทศภายใตย้ทุธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงสืบต่อไป 

ภูมิปัญญำชำวบ้ำน กล่าวว่า ภูมิปัญญาชาวบา้นหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมิใช่เป็นการฉุดร้ัง   
เพื่อการ“กลบัไปสู่”สังคมแบบดั้งเดิม หากเป็นเพียงการถ่ายโยงประสบการณ์ซ่ึงไดรั้บโดยตรง               
จากชาวบา้น ออกมาน าเสนอให้ผูท้  างานพฒันาทั้งหลาย ไดต้ระหนกัถึงภูมิปัญญาท่ีมีอยูใ่นชาวบา้น 
การปลูกส านึกรับรู้ในคุณค่าทางการศึกษาของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จึงนบัเป็นเง่ือนไขในเบ้ืองแรก       
ท่ีจะส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน การน าเอาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน                  
จะตอ้งสัมพนัธ์สอดคลอ้ง ทั้งต่อพื้นฐานแวดลอ้มและปัญหาของความตอ้งการในการพฒันาประเทศ
ไทยเพื่อใหมี้ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมนั้น (ส าเนียง สร้อยนาคพงษ,์ 2539 : 23) 

งำนจักสำน (Wicker Ware) หมายถึง งานหัตถกรรมทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวกบัการท าผลิตภณัฑ์
เคร่ืองจกัสานท่ีผลิตข้ึนดว้ยมือ โดยวิธีการจกั การสาน การถกั ของผูป้ระกอบการในอ าเภอเมือง 
อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม ่

อุตสำหกรรมขนำดเล็ก  หมายถึง อุตสาหกรรมท่ีมีการจ้างแรงงานต ่ ากว่า  10 คน                        
และ มีทรัพยสิ์นไม่เกิน 5 ลา้นบาท (อภิชยั พนัธเสนและคณะ, 2546 : 7) 
 อุตสำหกรรมขนำดย่อม  หมายถึง อุตสาหกรรมท่ีมีการจ้างแรงงานมากกว่า 10 คน                              
แต่ไม่เกิน 50 คน และมีทรัพยสิ์นไม่เกิน 50 ลา้นบาท (อภิชยั พนัธเสนและคณะ, 2546 : 7) 




