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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 

 การศึกษาเรื่องการศึกษาเพื่อสงเสริมหมูบานหัตถกรรมไมแกะสลักใหเปนแหลงทองเที่ยว

แบบยั่งยืน : กรณีศึกษา  หมูบานกิ่วแลนอย  ตําบลบานแม  อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม คร้ังนี้
มีวัตถุประสงค 3  ประการ   คือ  เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนที่เอ้ือตอการสงเสริมหมูบานหัตถกรรม
ไมแกะสลักและการทองเที่ยวแบบยั่งยืน   เพื่อวิเคราะห   จุดแข็ง   จุดออน โอกาส และอุปสรรค 
(SWOT Analysis)  กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักในหมูบานกิ่วแลนอย    และหารูปแบบการ
พัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวแบบยั่งยืน  เสนอการทองเที่ยวแบบยั่งยืนในหมูบานกิ่วแลนอย ตําบล
บานแม   อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม  
 ผูวิจัยไดใชแนวคิดตาง ๆ เปนกรอบในการเก็บรวบรวมขอมูลตามวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  
ประกอบดวยการสัง เกต   การสัมภาษณ   การศึกษาเอกสาร   การสัมภาษณ เฉพาะกลุม               
(Focus Group)  การจัดเวทีชาวบานเพื่อวิเคราะหขอมูลและการสัมภาษณแบบเจาะลึกผูใหขอมูล
สําคัญ (Key Informant)  ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 

 
5.1  สรุป 

 
            5.1.1  บริบทของชุมชน          

                ชุมชนบานกิ่วแลนอยตั้งอยูในหมูที่ 10  ตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง จังหวัด
เชียงใหม  กอสรางหมูบานขึ้นเมื่อสมัยเจาแสนเมืองมาเปนเจาเมืองปกครองนครเชียงใหม ราว พ.ศ. 
1928 - 1945  โดยไดมีคนจากบานศรีสุพรรณ  บานหมื่นสาร  บานวัวลาย  ตําบลหายยา  อําเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม  บางสวนไดอพยพมาตั้งถ่ินฐานทํานาทําสวนอยูในเขตทองที่อําเภอบานแม 

  ปจจุบันบานกิ่วแลนอยมีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด   237  ครัวเรือน    ประชากรมี
ทั้งหมด 803  คน    แยกเปนชาย   385   คน    หญิง   418   คน   

  การเขาถึงชุมชนสามารถเขาได  2  เสนทาง  คือ 
  การเดินทางเขาถึงหมูบานกิ่วแลนอย สามารถเดินทางโดยรถยนตตามทางหลวง
แผนดินหมายเลข 108 เชียงใหม-ฮอด  และทางหลวงจังหวัดหมายเลข  121  ตัดผานถนนสุเทพ -                            
บานกิ่วแลนอย 
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  ดานสิ่งอํานวยความสะดวกของชุมชน ซ่ึงผูศึกษาไดแบงออกเปน 2 ระดับ สามารถ
สรุปไดดังนี้ 
  สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย การคมนาคม การไฟฟา  น้ําดื่มน้ําใช 
หองน้ํา-สาธารณะ  ลานจอดรถ  การสื่อสาร การสาธารณสุข  และงานปองกันและปกครองตําบล  
และสถานบริการอื่น ๆ ของหมูบานกิ่วแลนอย มีมากเพียงพอตอความตองการของชาวบานและ
นักทองเที่ยวแตการคมนาคมและการขนสงจากถนนใหญไปสูหมูบานยังไมมีรถโดยสารประจําทาง

สําหรับ     คนในชุมชนไดสัญจรและนํานักทองเที่ยวเขาหมูบาน 
  สาธารณูปโภคขั้นสูง พบวารานอาหาร รานจําหนายสินคาที่ระลึกมีเพียงพอตอ
ความตองการ และมีศูนยสาธิตการทําไมแกะสลักพบวายังตองมีการปรับปรุงและพัฒนาดาน        
ส่ิงตาง ๆ    ดังนี้ หองสุขาสําหรับนักทองเที่ยว และศูนยบริการขอมูลนักทองเที่ยว   สวนสถานที่
จอดรถมีมากเพียงพอตอความตองการ 

      ประชากรของบานกิ่วแลนอยสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ    มีความสามัคคี  และ
ยึดมั่นในวัฒนธรรมประเพณีจะเห็นไดจากการที่บานกิ่วแลนอยมีวัดที่เกาแก    คือวัดกิ่วแลนอยท่ี
ทุกคนใหความสําคัญเปนที่อบรมจิตใจ   และใชประกอบศาสนกิจ    ทําบุญในเทศกาลตาง ๆ  เชน 
งานปอยหลวง    กฐิน    ผาปา    งานบวช   เปนตน วัฒนธรรมอันดีของชาวบานในชุมชนก็คือการ
ใหความเคารพผูอาวุโส ใหความเคารพนับถือยําเกรงผูใหญ  เชื่อฟง  ตลอดจนผูใหญใหคําปรึกษา   
ส่ังสอน ในสิ่งที่ดีแกผูนอยทุกดาน     นอกจากนี้วัดถือไดวาเปนที่ประกอบศาสนกิจของมนุษยแลว   
ยังเปนที่นัดหมายประชุมปรึกษาหารือกันในการพัฒนาและจัดกิจกรรมของชุมชนเพื่อใหเกิดความ

รัก   ความสามัคคี   และการพัฒนาในชุมชน   นอกจากวัดแลวชุมชนบานกิ่วแลนอยยังมีบานเรือน
ไมสมัยโบราณที่เปนที่พักอาศัยตั้งอยูภายในชุมชนทั้งดานการใชภาษาทองถ่ิน  การประกอบอาชีพ  
การนับถือศาสนาพุทธ  การทํานุบํารุงวัดเปนอยางดี  แมยุคสมัยจะเปลี่ยนไป  แตชาวบานกิ่งแลนอย
ก็ยังคงใหความสําคัญตอพระสงฆและดูแลวัดเปนอยางดี เชนเดิม   นอกจากนี้ประชาชน                     
บานกิ่วแลนอยยังเปนผูรักความสงบ  ความยุติธรรม  รวมทั้งเปนชุมชนที่มีความสามัคคี  รักใคร 
กลมเกลียว  มีอัธยาศัยไมตรีที่ดี  มีใจเอื้อเฟอเผ่ือแผ  และมีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ  ศาสนา  
และพระมหากษัตริยอยางยิ่ง 
  ภูมิประเทศโดยทั่วไปของบานกิ่วแลนอยเปนที่ราบเหมาะแกการเพาะปลูก  ทั้งยัง
มีแหลงน้ําที่อุดมสมบูรณที่เปนทั้งแหลงน้ําธรรมชาติ  คือ  ลําน้ําขาน  และแหลงน้ําจากชลประทาน
แมแตง  แหลงน้ําทั้ง  2  แหง  ใชเปนแหลงน้ํากินน้ําใชเปนอยางดี  จึงทําใหหมูบานกิ่วแลนอยเขียวขจี   
ไปดวยตนไมนอยใหญ  มีลักษณะเหมือนปาลอมสวนที่รมร่ืนเย็นสบาย  และบานแตละหลังยังปลูก 
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พืชผักสวนครัวไวกินไวใชและเผื่อเหลือเพื่อนบาน  คือเขาใหเราเราก็ใหเขา  ใครขาดเหลืออะไรกม็า
เก็บมาใชได 
  การประกอบอาชีพของคนในชุมชนบานกิ่วแลนอยสวนใหญประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมและทําไมแกะสลักมานาน  โดยมีชางที่มีฝมือถายทอดกันมานานกวา  40  ป  ผูเร่ิมตน
การประกอบอาชีพนี้คือ  พอบุญมี  ทาวปนตา  เมื่อประมาณป  พ.ศ. 2497  จนไดสรางชื่อเสียงใหกับ
ชุมชนในการประกวดไมแกะสลักที่กรุงเทพฯ  ในเวลาตอมา นอกจากนี้พอบุญมี  ทาวปนตา ยังได
ถายทอดอาชีพแกะสลักใหแกคนในชุมชนและหมูบานใกลเคียง  จนสามารถประกอบอาชีพ
แกะสลักทําใหมีรายไดเล้ียงครอบครัว  ซ่ึงอาชีพดังกลาวไดรับการพัฒนาปรับปรุงใหดีอยาง
ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 
  ชุมชนบานกิ่วแลนอย  เปนชุมชนที่อยูไมไกลจากตัวเมืองเชียงใหม  ทําใหการ
เดินทางติดตอคาขายหรือธุรกิจอ่ืนไดสะดวกทําใหเศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น  รวมทั้งการประกอบ
อาชีพแกะสลักนี้เปนอยางดีในชุมชน  โดยทั่วไปแลวรายไดหลักของผูประกอบอาชีพนี้ตอเดือน 
ผูชายมีรายไดประมาณ  6,000  บาท  ผูหญิงมีรายไดประมาณ  3,000  บาท  ในขณะที่ผูประกอบ
อาชีพบางรายที่ทํางานไดรวดเร็วและมีฝมือดี  บางเดือนมีรายไดเกินหนึ่งหมื่นบาทซึ่งเปนรายไดที่
หาเลี้ยงครอบครัวไดอยางไมขัดสน 
  จากการที่หมูบานกิ่วแลนอยมีเอกลักษณวัฒนธรรมที่โดดเดน  ทั้งดานวิถีชีวิต  
ประเพณีวัฒนธรรม  และศิลปหัตถกรรมไมแกะสลักทีไดรับการสืบทอดเรียนรูภูมิปญญามาจาก
บรรพบุรุษ  และไดสรางชื่อเสียงใหกับชุมชนมาจนถึงปจจุบันนี้  โดยไดเขาประกวดและแขงขันจน
ไดรับรางวัลมาแลว  เชน  รางวัลไดเลือกเปนสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ  ของตําบลบานแม  
รับรางวัล    สินคา 5 ดาว ของอําเภอ  และไดรับเปนสินคา OTOP  ของประเทศและรางวัลอ่ืน ๆ  อีก
หลายรางวัล 
  ไมแกะสลักของชาวบานกิ่วแลนอยที่ทําการแกะสลักมีหลากหลายรูปแบบ  สวน
เนื้อหาในผลงานจะแสดงออกการสะทอนวิถีชีวิต  ประเพณีวัฒนธรรม  และสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน
ตามยุคตามสมัย  ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  รวมทั้งมีความละเอียด  ประณีต  สวยงาม  ตลอดจน
ความคิดสรางสรรคของชางแตละคน  ในการประกวดแขงขันแตละครั้งเทากับเปนการสงเสริม
สนับสนุนการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกดวย  ซ่ึงการแขงขันนี้ไดรับการสนับสนุนจากอําเภอ       
จากจังหวัด  และจากกรมอุตสาหกรรมที่ยังไดชวยประชาสัมพันธใหแกกลุมงานหัตถกรรมไม
แกะสลักจากอําเภอ  จากจังหวัดตาง ๆ  เขารวมแขงขัน  ซ่ึงการแขงขันแตละครั้งไดรับความสนใจ
จากบุคคลทั่วไปเปนอยางมาก 
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  การรวมกลุมของชาวบาน 
 การรวมกลุมของชาวบานกิ ่วแลนอย  เพื ่อทําใหเกิดการออมทรัพย  กองทุน    
การกู ย ืมภายในกลุมทําใหเกิดการหมุนเวียนของเงินออมพรอมทั้งไดรับสวัสดิการ  และการ
สนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  เชน  เกษตรอําเภอ  โรงพยาบาล  สวนกลุมงานหัตถกรรมไม
แกะสลักไดรับการสนับสนุนในการอนุโลมใหมีสิทธิในการใชไมหวงหามและการผลิตการ

ครอบครองสิ่งประดิษฐที่ทําจากไมได  ซ่ึงโรงงานที่ตั้งในชุมชนไมมีสิทธ์ิในการใชไมหวงหาม  
ทางการอนุญาตใหเฉพาะการรวมกลุมทําและการตั้งในลักษณะสหกรณเทานั้น 

 
5.1.2    วิเคราะหกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก 

             ผลการวิเคราะหนํามาอธิบายในดานตาง ๆ  ดังนี้ 
             การจัดการองคกร 
             กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก ไดรับการสงเสริมใหมีการจัดตั้งเปนกลุมออมทรัพย
และมีการบริหารงานในรูปแบบสหกรณตั้งแต  พ.ศ. 2541  มีการรวมกลุมกันทํางานเพื่อใหเกิด
ความหลากหลายทั้งดานความคิดเห็นและรูปแบบผลิตภัณฑ  รวมทั้งสิทธิในการครอบครองและ
การใชไมหวงหามในนามกลุมวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมไมแกะสลักบานกิ่วแลนอย ทําใหมี
โครงสรางขององคกรในลักษณะของสหกรณ  แตการปฏิบัติและดําเนินการโดยสมาชิกของกลุม
งานหัตถกรรมไมแกะสลักทั้งหมด  กลุมมีการปรับเปลี่ยนตําแหนงแตละตําแหนงมีวาระ 2 ป        
ซ่ึงคณะกรรมการทั้งหมดเปนสมาชิกกลุมออมทรัพย  มีกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  เพื่อใชกับสมาชิก
กลุม 
  กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักมีการจัดตั้งรานคาของกลุมเพื่อความสะดวกใน

การฝากขายสินคาและใชเปนที่ประชุมปรึกษาหารือเร่ืองตาง ๆ  ของกลุมหัตถกรรมไมแกะสลัก 
  ชองทางการจําหนายของกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก   สวนใหญเปน

ลักษณะการขายปลีก   โดยแบงเปนลูกคารายยอยจากตางจังหวัด    ประมาณรอยละ 50  ของ
ยอดขายทั้งหมด    นักทองเที่ยวชาวตางชาติ ประมาณรอยละ  40   และออกรานจําหนายผลิตภัณฑ 
ประมาณรอยละ 10 ของยอดขายทั้งหมด ลูกคาสวนใหญเขามาในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน 
เฉลี่ยเดือนละ 8 - 10 ราย ผลิตภัณฑที่กลุม จําหนายสวนใหญเปนผลิตภัณฑไมแกะสลักขนาดใหญ  
เชน  รูปแกะสลักนางเงือก      นางกินรี  พระพิฆเนศ  และชาง เปนตน 
  การตั้งราคาผลิตภัณฑมีปจจัยที่ใชในการพิจารณาการกําหนดราคา  ไดแก   
ลักษณะไม    คาแรงการแกะสลัก  ระยะเวลาในการแกะ ลักษณะรูปแบบของผลิตภัณฑ   และการ
นําเสนอขายผลิตภัณฑใหกับลูกคา การกําหนดราคาของผลิตภัณฑที่ผานมายังไมมีมาตรฐาน
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แนนอน  โดยเฉพาะงานแกะสลักชิ้นใหญ    การบวกกําไรเพิ่มของกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก 
มีรายละเอียดดังนี้   ถาผลิตภัณฑ  มีตนทุนการผลิตไมเกิน 100 บาท   บวกกําไรเพิ่มประมาณ  20 -
30 บาท ผลิตภัณฑมีตนทุนการผลิตในชวง 100  -  900  บาท  บวกกําไรเพิ่มประมาณ100 - 500 บาท  
และผลิตภัณฑมีตนทุนการผลิตตั้งแต 1,000 บาทขึ้นไป บวกกําไรเพิ่มประมาณ 1,000 - 1,500 บาท 
  การสงเสริมการขายผลิตภัณฑของกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก เนนการออก
รานจําหนายผลิตภัณฑเปนหลัก สวนการลดราคาใหกับลูกคาประมาณรอยละ 10 จากราคาขายที่ตั้ง
ไวการตบแตงผลิตภัณฑเพิ่มเติมโดยไมบวกราคาเพิ่ม การอํานวยความสะดวกในการชวยบรรจุ
ผลิตภัณฑในการขนสงผลิตภัณฑที่บานถวายใหกับลูกคา และการรักษาลูกคาเกาโดยเนนการ
แกะสลักที่มี   คุณภาพ การสงมอบสินคาตามกําหนด การยกเวนเงินมัดจําในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ
ของลูกคาประจํา 
 การผลิต 

          การบริหารการผลิตและการวางแผนการผลิตของกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก 
เปนหนาที่รับผิดชอบของคณะกรรมการกลุมงานหัตถกรรม โดยจะมีการประชุมในเรื่องตางๆ ที่
เกี่ยวกับการผลิตของกลุม เชน การจัดซ้ือไม การวางแผนผลิตของกลุม เมื่อไดขอตกลงจากการ
ประชุม  นางศิวพร  ทองจาม  ประธานกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักจะเปนผูดําเนินงานดานตางๆ 
ตามที่กลุมไดประชุม โดยในการจัดซื้อไมจะขึ้นอยูกับปริมาณไมของกลุม ที่มีอยูในปจจุบัน หาก
ขาดแคลนกลุม จะทําการระดมเงินทุนจากสมาชิกในรูปหุนพิเศษเพื่อจัดซื้อไมจากสํานักงาน  ปาไม 
อําเภอสันปาตองและนํามาพิจารณาไมแตละทอนที่ไดพรอมกับคณะกรรมการเพื่อนําไปแกะสลัก

ตามลักษณะที่กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักตองการ 
  ในสวนของวัตถุดิบ ทั้งในดานของการจัดหาแหลงวัตถุดิบและคุณภาพของ

วัตถุดิบนั้นกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก และสมาชิกแตละราย โดยมากจะมีการจัดหาไมในชวง
เดือนกันยายน ถึง เดือนเมษายน เพื่อใชในการแกะสลัก    โดยจะซื้อจากสํานักงานปาไมอําเภอ          
สันปาตอง หรือเศษซากไม ของชาวบานในหมูบาน หรือหมูบานใกลเคียงและในชวงฤดูฝนจะไมมี
การซื้อไมเนื่องจากจะไมไดไมที่มีคุณภาพที่ดีพอ 
  กลุมมีการแกะสลักทั้งจากไมสักและไมฉําฉาหรือไมจามจุรี  ซ่ึงโดยมากจะนิยม
ใช ไมสักในการแกะสลัก  ในการแกะสลักนั้นมีขบวนการและขั้นตอนที่ละเอียดซับซอน ทําให
ช้ินงานที่ออกมามีความประณีต  ละเอียดสวยงาม  จากประสบการณที่ส่ังสมมานานจนเกิดความ
ชํานาญ ในฝมือ  สวนรูปแบบในการแกะสลักผลิตภัณฑมีหลากหลายรูปแบบ  ผลิตภัณฑแกะสลัก
หลักคือ  การแกะสลักชาง  ซ่ึงถือวาเปนเอกลักษณในการแกะสลักของหมูบานกิ่วแลนอย 
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  ผลิตภัณฑแกะสลักของกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักเปนผลิตภัณฑที่

แกะสลักมาจากไมสัก สามารถแบงได  3  ประเภทหลัก ๆ  คือ 
    1. รูปแกะสลักชาง   เปนการแกะสลักชางในอิริยาบทตางๆ ทั้งในรูปแบบตัว
เดียว หรือลักษณะโขลงชาง ซ่ึงขึ้นอยูกับลักษณะไมที่ใชในการแกะสลัก ซ่ึงสามารถจําแนก
ผลิตภัณฑรูป   แกะสลักชางไดดังนี้ รูปแกะสลักโขลงชางในปา รูปแกะสลักรูปเหมือนชาง รูป
แกะสลักชางขอน รูปแกะสลักชางโพลง รูปแกะสลักชางงัดซุง และรูปแกะสลักหัวชาง 
  2. รูปแกะสลักเทพเจา    และสัตวในวรรณคดีตาง  ๆ  เชน  เจาแมกวนอิม   
พระพิฆเนศ   นางเงือก   นางกินรี   เปนตน 
  3. รูปแกะสลักทิวทัศนชนบท เปนการแกะสลักไมใหมีลักษณะที่แสดงถึงชีวิต
ความเปนอยูของชาวไทยในสมัยโบราณ ทั้งบานเรือนที่อยูอาศัย การประกอบอาชีพ และลักษณะ
การดํารงชีวิตตาง ๆ 
  ในสวนของการแกะสลักของสมาชิกจะมีการแกะสลักทั้งจากไมสัก และไม
ฉําฉาหรือ ไมจามจุรีซ่ึงโดยมากจะนิยมใชไมสักในการแกะสลัก มีรูปแบบการแกะสลักผลิตภัณฑ
แบบตาง ๆ เหมือนกับการแกะสลักของกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก แตจะมีการแกะสลัก
ผลิตภัณฑหลัก คือ การแกะสลักชาง ซ่ึงถือไดวาเปนเอกลักษณของการแกะสลักของหมูบาน          
กิ่วแลนอย 
       การตลาด 
   การบริหารการตลาดของกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก มีคณะกรรมการ
กลุมรวมกันบริหารการตลาด ในดานการกําหนดราคาผลิตภัณฑ การวางแผนการตลาดในเรื่องการ
จัดจําหนาย    การออกราน   โดยมีนางศิวพร  ทองจาม เปนผูนําในการบริหารการตลาด     จากการ
ดําเนินงานที่ผานมา คณะกรรมการบางคนยังขาดความรู   ความเขาใจในการจัดการดานการตลาด 
และยังไมมีสวนรวมในการบริหารการตลาดเทาที่ควร     สําหรับการบริหารการตลาดของสมาชิก
แตละคน    สมาชิกเปนผูรับผิดชอบทําหนาที่หาตลาด ติดตอลูกคา     รวมถึงการจําหนายผลิตภัณฑ
ใหกับลูกคาแตละราย     ซ่ึงมีวิธีการจัดจําหนายผลิตภัณฑคลายคลึงกัน โดยพิจารณาจากความ
ตองการของลูกคาและรูปแบบของผลิตภัณฑ    การวางแผนการตลาดในอนาคตของกลุมงาน
หัตถกรรมไมแกะสลัก   เนนการออกรานการจําหนายผลิตภัณฑ ใชส่ือโฆษณาในการเสนอขาย
ผลิตภัณฑ    เชน   ผานระบบคอมพิวเตอร  การจัดทําแผนพับ  เพื่อนําไปฝากไวยังสถานที่ทองเที่ยว
ตาง ๆ  ภายในจังหวัด   และฝกอบรมความรูดานการจัดการตลาดใหกับบุคลากรในกลุมงาน

หัตถกรรมไมแกะสลัก 
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  ปญหาดานการตลาด เปนปญหาสําคัญในการพัฒนางานภายในกลุมงาน
หัตถกรรมไมแกะสลัก ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้    ปญหาดานการประชาสัมพันธ   ดานการจัด
จําหนายผลิตภัณฑของกลุม ยังไมกวางขวางเทาที่ควร  การตัดราคาผลิตภัณฑภายในกลุมและผูผลิต
ไมแกะสลักรายอื่น ทําใหกลุมขายผลิตภัณฑไดราคาถูกกวาราคาขายที่กําหนดไว กลุมงาน
หัตถกรรมไมแกะสลักขาดความรูดานการจัดการตลาด   ขาดบุคลากรในการจัดการดานการตลาด 
เชน  การหาตลาด  การติดตอซ้ือขายผลิตภัณฑผานระบบคอมพิวเตอรและการใชภาษาในการเจรจา
ดานการคา เชน  ภาษาอังกฤษ    การขนสงผลิตภัณฑของกลุม  คอนขางยุงยากใชระยะเวลาในการ
ขนสงและเสียคาใชจายสูง ซ่ึงเปนอุปสรรคสําคัญในการขยายตลาดสงออกในอนาคต และดานการ
ตั้งราคาผลิตภัณฑของกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก     สวนใหญยังไมมีมาตรฐานแนนอน  
เนื่องจากผลิตภัณฑมีหลายแบบ   และลักษณะไมเหมือนกันทําใหเสียเปรียบพอคาคนกลางในการ
ตอรองราคา 
  การเงิน 
                     กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก   มีการบริหารการเงินตามรูปแบบการจัด
องคกร   สหกรณภายใตการดูแล   และควบคุมของประธานกลุม เหรัญญิก และคณะกรรมการรวม 
2 คน สําหรับการดูแลดานการเงินจะมีนางศิวพร  ทองจาม  ประธานกลุมงานหัตถกรรมเปนผูอนุมัติ
จาย แตในทางปฏิบัติการเบิกจายเงินภายในกลุม  มีคณะกรรมการเปนตัวแทนในการเบิกจายรวมกับ  
นางศิวพร ประธานกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักและมีการดําเนินการเบิกจายผานสหกรณ       
การเกษตรสันปาตอง ภายในใตเงื่อนไขการเบิกจาย 2 ใน 4 ของผูมีอํานาจสั่งจาย ประกอบไปดวย    
นางศิวพร  ทองจาม ประธานกลุม นางอําพรรณ  มูลคํา  เลขานุการ     นางเรณู  ดงคําฟู     เหรัญญิก   
และนายสมบูรณ  เรือนคํา   กรรมการรวม โดยมีกรรมการที่ทําหนาที่ประจํารานกลุมงานหัตถกรรม
ไมแกะสลัก  เปนผูดําเนินการในเรื่องเอกสารการเงินตางๆ และเก็บเงินสดสํารองของกลุมฯ เฉลี่ย
วันละ 1,000 - 2,000 บาท ดานการรับเงินมี นางเรณู ดงคําฟู เหรัญญิกของกลุม เปนผูดูแลรับผิดชอบ  
นําเงินฝากธนาคารการเกษตรและสหกรณ   การบันทึกบันชีของกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก 
ประกอบไปดวยบัญชีดานการเงินและบัญชีการใชไมตามกฎหมาย 
 ปญหาดานการเงิน กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักประสบปญหาในการ
จัดเก็บคาบํารุงเขากลุมจากสมาชิก ขาดบุคลากรที่สามารถจัดทําบัญชีขั้นสูง   ไดแก  การจัดทํางบดุล    
งบกําไรขาดทุนและผลการดําเนินงานประจําป    ขาดแคลนเงินทุนเพื่อจัดซื้อไมมากักตุนเพื่อใชใน
การผลิต  กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักยังไมมีการวางแผนการเงินโดยใชขอมูลการเงินของปที่
ผานมาในการจัดตั้งงบประมาณประจําปและงบประมาณในระยะยาวของกลุมและการบริหาร 
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การเงินของคณะกรรมการยังไมมีการกําหนดผูรับผิดชอบใหชัดเจนอาจทําใหเกิดปญหาในการ

ร่ัวไหลการรับและการจายเงินภายในกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก 
      การถายทอดภูมิปญญา 
                          การถายทอดภูมิปญญาดานไมแกะสลักของชาวบานนั้น ไดรับการ
ถายทอดเรียนรูมาจากบรรพบุรุษหลายช่ัวคนมาสูลูกหลานญาติพี่นองและผูที่สนใจโดยทั่วไป  และ
ไดรับการพัฒนาฝมือมาอยางตอเนื่องเปนผลงานที่ทําใหคนไดรูจักและเห็นคุณคา  นอกจากนี้ยังได
มีการรวมกลุมฯ  เพื่อพัฒนาฝมือและไดความคิดรูปแบบที่หลากหลาย  ยังเปนแบบอยางที่ดีแก
ลูกหลานที่จะใหความสนใจหันมาเรียนรูและสืบทอดภูมิปญญา  ซ่ึงผูที่ เปนพอ  แม  พี่นอง             
ที่ประกอบอาชีพนี้พรอมและเต็มใจที่จะถายทอดภูมิปญญาแกลูกหลานเพื่อจะไดสืบทอดงานตอไป 
   มิตรไมตรีของคนในชุมชน 
  การที่คนในหมูบานกิ่วแลนอยมีลักษณะโครงสรางพื้นฐานเปนระบบ

เครือญาติ  ทําใหคนในชุมชนมีความเอื้ออาทรตอกัน  รักใคร ปรองดองอยูกันอยางพี่นอง  ใหการ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  คอยสอดสองดูแลความปลอดภัยในชุมชน  ทําใหบานกิ่วแลนอยอยูกัน
อยางสงบสุข  เพราะผูคนมีจิตใจที่เอื้ออารี  มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีงามและเปนมิตรกับคนทั่วไป 
   สําหรับปญหา  และอุปสรรคที่พบ  ทั้งดานการจัดองคกร  การผลิต  
การตลาด  การเงิน  และการขาดวัตถุดิบนั้น  ซ่ึงประเด็นปญหานี้ไดสงผลใหกลุม  ขาดความรวมมือ
ในการทํางาน ซ่ึง  ทําใหมีลักษณะเปนผูประกอบการรายยอย 
   ดานการจดัองคกร  สมาชิกขาดความรูความเขาใจในการรวมกลุม  ทํา
ใหไมเห็นความสําคัญในการทํางานรวมกนั  เนื่องจากเล็งเห็นความสําคัญจากกลุม 
   ดานการผลิต  การที่สมาชิกกลุม  มีลักษณะเปนผูประกอบการรายยอย  
ทําใหไมไดนําผลิตภัณฑมาฝากขายที่รานคา ทําใหกลุม  ไมมีเงินไวสํารองใชจายในกิจการของ  
และเปนทุนสํารองไวสมทบซื้อไมมาผลิต  ไมที่กลุม  ซ้ือผานองคการอุตสาหกรรมปาไมไมคอยได
ไมที่มีคุณภาพซึ่งมีลักษณะกลวงตรงกลางและมีราคาแพงการผลิตคอนขางยากตอรูปแบบที่ทํา           
การผลิต 
   ดานการตลาด  กลุมขาดความรูความเขาใจในเรื่องการจัดการดาน
การตลาด  เชน  การตั้งราคา  การคํานวณคาใชจาย  การประชาสัมพันธที่ไมกวางขวางทําให
การตลาดของกลุมคอนขางจํากัด  ทําใหกลุมขาดขอมูลขาวสารดานการตลาดในแหลงจําหนาย
ผลิตภัณฑทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
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   ชองทางการจําหนายไมคอยแนนอน   เนื ่องจากไมมีการวางแผน     
ทําใหพอคาคนกลางกดราคาได 
   การขนสงผลิตภัณฑของกลุม  ยุงยากลาชา  และเสียคาใชจายสูง   
   ดานการเงินกลุมขาดเงินที่มาสนับสนุนในการซื้อไม  เนื่องจากสมาชิก
ไมนําผลิตภัณฑมาฝากขาย  ทําใหกลุมไมสามารถจัดเก็บเงินรอยละ 3  จากสมาชิกในการจําหนาย
ผลิตภัณฑกลุมไมมีการวางแผนเรื่องการเงิน  ไมมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน 
   ดานการขาดวัตถุดิบไมที่กลุมซ้ือไมไดคุณภาพ  และราคาแพง เมื่อนํามา
ผลิตผลิตภัณฑบางชนิดไมไดและยังตองผาไมเปนหลายชิ้นทําใหเสียเนื้อไม 
   กฎหมายและระเบียบของปาไมในการใชไม  ทรัพยากรปาไมลดลง  ทํา
ใหอนาคตอาจเกิดปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ 
   ไมสักเปนไมโตชาและเปนไมหวงหาม  การผลิตไมแกะสลักขัดแยงกับ
นโยบายรณรงคในการรักษาทรัพยากร ฤดูฝนมีผลกระทบตอการจัดซื้อวัตถุดิบและ  การจําหนายมี
ผลตอผลิตภัณฑของกลุม   
 โดยสรุปแลวปญหาและอุปสรรคที่พบมา  เสนอใหแกไขโดยใชวิธีดังนี้ 
                    ผูนําชุมชน  ผูนํากลุม  หนวยงานที่เกี่ยวของ  เชน  เกษตรอําเภอ  สหกรณการเกษตร  
พัฒนาชุมชน  ควรอบรมใหความรูแกกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักตั้งแตการจัดเวทีแสดงความ
คิดเห็นของสมาชิกกลุม  การใหความรูและความสําคัญของการรวมกลุม  การใหความรูเร่ืองการ
ผลิตคือการใชไมใหเหมาะสมกับชิ้นงาน  ผลิตใหตรงกับรายไดกลัก  ไมผลิตโดยใชไมอยาง
ฟุมเฟอย 
  ดานวัตถุดิบ  ควรมีการปลูกไมทดแทน  และใชไมอ่ืนทําการผลิตถึงแมคุณภาพของไม
จะลดลงก็ตาม 
  ดานการตลาด  ควรพาสมาชิกกลุมไปศึกษาดูงานกลุมงานหัตถกรรมที่เขาประสบ
ผลสําเร็จในดานการบริหารการตลาดแลว 
  ดานการเงิน   ตองมีพี่เล้ียงคอยใหความรูและสรางระเบียบ กฎ เกณฑในการฝากขาย
ผลิตภัณฑ  การเก็บเงิน การใชเงิน การทําบัญชีที่ถูกตองกับรูปแบบสหกรณ 
  ดานการสืบทอด  ควรมีการปลูกฝงตั้งแตเด็ก  โดยนําความรูเขามาสอนในโรงเรียนยัง
เปนการใหความรูพื้นฐานตั้งแตความรู  ความเขาใจเบื้องตนในศิลปะ  และการเห็นคุณคาของปาไม  
การใชไมใหมีประโยชนสูงสุด 
                       ที่กลาวมาทั้งหมดนี้  การพัฒนาบุคลากรของกลุมใหมีคุณภาพจะทําใหกลุมมีการ
พัฒนาในอาชีพแกะสลัก  และประสบผลสําเร็จในอนาคตได 
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 การทองเที่ยวในชุมชน  พบวายังมีนอย  เนื่องจากนักทองเที่ยวบางคนหรือบางกลุมไม
ทราบ  มีจุดทองเที่ยวอยูตรงบริเวณบานกิ่วแลนอย  และมีนักทองเที่ยวบางคนหรือบางกลุมทราบแต
ไมใหความสนใจที่จะเขาไปเที่ยวชม เพราะยังไมมีการจัดแสดงปายบอก และไมมีการจัดกิจกรรม
ใด ๆ  เกิดขึ้นภายในหมูบานกิ่วแลนอยเลย  ซึ่งสามารถแยกประเด็นปญหาไดดังนี้ 
 1. ไมมีการประชาสัมพันธเพื่อแนะนําหมูบานและศูนยหัตถกรรมไมแกะสลักของ
ชุมชนบานกิว่แลนอย  ทั้งทีน่ักทองเที่ยวตางชาติใหความสนใจการศึกษาธรรมชาติและวัฒนธรรม
ทองถ่ินหรือความเปนอยูของคนไทย  
 2.  หมูบานไมมีศูนยและบุคลากรแนะนําการทองเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว 
 3.  หมูบานยังขาดสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานและการจัดกิจกรรมที่นาสนใจเมื่อ
เปรียบเทียบกบัแหลงทองเทีย่วทีห่มูบานถวาย 
 4.  นักทองเที่ยวตางชาติที่เดนิทางมากับริษัทนําเทีย่วถูกจํากัดดวยเวลาสถานที่ทองเที่ยว
เนื่องจากบรษิทันําเที่ยวไดจดัโปรแกรมไวลวงหนาแลว  จึงทําใหนักทองเที่ยวไมมีโอกาสเลือก
สถานที่ทองเที่ยวไดตามความตองการของตนเอง 
 ในสวนของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เขาไปเที่ยวและเยี่ยมชมศูนยจําหนายหัตถกรรมของ

ชุมชน  มักเปนกลุมเจาหนาที่เกษตรอําเภอ  พัฒนาชุมชน  เพื่อศึกษาดูงานกิจกรรมดานหัตถกรรม 
ไมแกะสลักเปนสวนใหญ 
 ขอเสนอในการบริการจัดรูปแบบการพัฒนาการทองเที่ยวของหมูบานกิ่วแลนอย 

1.  การจัดองคกรทางดานการทองเที่ยวของชุมชน 
2.  การจัดความพรอมดานบุคลากรทางการทองเที่ยว 
3.  การจัดรายการนําเที่ยวของชุมชน 
4.  การพัฒนาดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

 
 5.1.3  แนวทางการพัฒนาหมูบานหัตถกรรมไมแกะสลักเพื่อเปนแหลงทองเที่ยวแบบ
ยั่งยืน  
             จากผลการศึกษาขางตน สามารถสรุปไดดังนี้ 
              แนวทางการพัฒนาดานสิ่งอํานวยความสะดวกประกอบดวย 
              การจัดตั้งศูนยบริการขอมูลทางกรทองเที่ยว จะใชพื้นที่บริเวณศูนยจําหนาย
ผลิตภัณฑของกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก ซ่ึงกลุมมีอุปกรณอยูแลวแตไมมีบุคลากรที่มีความรู 
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ในดานการทองเที่ยว ซ่ึงเปนพื้นที่ที่มีความเหมาะสมจัดเปนศูนยบริการขอมูลทางการทองเที่ยวแก
นักทองเที่ยว 

  หองสุขาสําหรับนักทองเที่ยว  โดยเฉพาะ นั้นจะปรับปรุงสรางขึ้นภายในศูนย
จําหนายผลิตภัณฑอีก 1 จุด โดยแยกเปนหองน้ําชายหองน้ําหญิง 
   แนวทางการจัดองคกรทางดานการทองเที่ยวของชุมชน   เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้น
โดยความรวมมือกันระหวางชุมชนและหนวยงานภาครัฐในระดับทองถ่ิน คือ องคการบริหารสวน
ตําบลบานแม     เปนผูใหการสนับสนุนและชาวบานเปนผูปฏิบัติงานโดยมีการฝกอบรมและให
ความรู ความเขาใจดานการทองเที่ยวและความรูความเขาใจเกี่ยวกับชุมชนของตน  ทั้งเรื่องราว
ความเปนมา วิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรม และงานหัตถกรรมที่เปนเอกลักษณของชุมชนใหเขาใจและ
รูสึกหวงแหน ในทองถ่ินและภูมิปญญาที่ไดรับการสืบทอดมา รวมถึงการอนุรักษในภูมิปญญาให
คงอยูกับทองถ่ินของตนเองไดอยางไร ในการนําเสนอแกนักทองเที่ยว 
   รูปแบบการพัฒนาทางดานบุคลากร    การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการทองเที่ยว
ทางวัฒนธรรมของหมูบานกิ่วแลนอย เนนที่การพัฒนาเยาวชนภายในชุมชนใหสามารถสืบตองาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว เชน  การแกะสลักไม  การเปนยุวมัคคุเทศกนํานักทองเที่ยวเยี่ยมชม
ชุมชนอยางมี ความรูและเขาใจรวมถึงใหความรูแกชาวบานในการตอนรับและใหความรูแกผูมา
เยี่ยมเยือน 
   แนวทางการจัดรายการนําเท่ียวของชุมชน  ปจจุบันรูปแบบการนําเที่ยวหมูบาน            
กิ่วแลนอย  เปนเพียงการนําชมเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งในชุมชน จึงไดมีการเพิ่มจุดที่นาสนใจของ       
หมูบานเพิ่มเติมเพื่อจัดใหเปนรูปแบบการนําเที่ยวแบบเต็มวัน 

 
 5.1.4   รูปแบบการทองเที่ยวในหมูบานไมแกะสลัก  
             รูปแบบการท องเที ่ยวของช ุมชนที ่ได นํา เสนอ  คือ   การท องเที ่ยวด าน
วัฒนธรรม   การทองเที่ยวเชิงเกษตร  การจัดที่พักในชุมชน  การทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ  เพื่อเปนการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืนในชุมชนบานกิ่วแลนอย ผูศึกษาไดนํารูปแบบดังกลาวไปเสนอใหกับกลุมผูให
ขอมูลหลัก  คือ  ผูนําชุมชน   ผูอาวุโส   ผูนํากลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักและสมาชิก และผูที่
เกี่ยวของในชุมชน  จากการไดพูดคุยและสนทนาซักถาม  ชาวบานไดรวมกันแสดงความคิดเห็นตอ
การที่นําเสนอการทองเที่ยวในหมูบานกิ่วแลนอย   ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 
  ทุกคนมีความเห็นสอดคลองและยอมรับกันในรูปแบบที่ไดนําเสนอและพรอมที่

จะใหความรวมมือรวมใจกันใหการตอนรับหากเกิดการทองเที่ยวข้ึนในชุมชนและจะจัดการ
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บริหารงานการทองเที่ยวอยางเขมแข็งจะมีการบริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการบริหาร

โดยจะมีฝายตาง ๆ รับผิดชอบรวมกัน   ดูแลผลประโยชนใหเปนไปอยางเหมาะสมและยุติธรรม 
  การถายทอดวัฒนธรรมที่เปนประโยชนและไมทําใหชุมชนเกิดความเสื่อมเสีย         
ช่ือเสียง  เพื่อใหนักทองเที่ยวที่ไดเขามาสัมผัสกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนแลวไดรับคุณคาทาง         
การศึกษาเรียนรู   ทั้งดานประเพณีวัฒนธรรม และดานภูมิปญญาทั้งงานศิลปหัตถกรรมไมแกะสลัก
และการใชภูมิปญญาในการรักษาสุขภาพที่ชุมชนไดทําการถายทอดใหเพื่อจะไดหวนกลับมา        
อีกครั้ง 
  เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณี  และศิลปหัตถกรรมไมแกะสลักที่มีคุณคาตอวิถี
ชีวิตของคนในชุมชนสืบตอไป  ชาวบานจะเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและถายทอด
ภูมิปญญาไมแกะสลักใหกับผูที่สนใจศึกษาเรียนรู   เทากับเปนการสรางงานและเพิ่มรายไดใหกับ
ชุมชนโดยชุมชนอยางแทจริง   ชุมชนเกิดความเขมแข็งสามารถพึ่งพาตนเองไดตอไป 

         
 

5.2  อภิปรายผล 
 

 จากการศึกษาเรื่อง การศึกษาเพื่อสงเสริมหมูบานหัตถกรรมไมแกะสลักใหเปนแหลง   
ทองเที่ยวแบบยั่งยืนที่บานกิ่วแลนอย อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ผูศึกษาไดอภิปรายผล       
การศึกษาตามวัตถุประสงค และกรอบแนวคิด ทฤษฎีตางๆ เพื่อนํามาสนับสนุนใหการศึกษามีความ
สมบูรณมากยิ่งขึ้น สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้ 
 5.2.1 การศึกษาภูมิหลังและบริบทของหมูบานกิ่วแลนอยที่เอื้อตอการสงเสริมหมูบาน
หัตถกรรมไมแกะสลักและการทองเที่ยวแบบยั่งยืน โดยยึดหลักโครงสรางพื้นฐานของชุมชนเปน
ตัวช้ีวัดศักยภาพในชุมชนสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
 บานกิ่วแลนอย  อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม  เปนหมูบานศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
การทองเที่ยว  ทั้งนี้เนื่องมาจากบานกิ่วแลนอยมีวิถีชีวิต  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  งานหัตถกรรม
พื้นบานที่เปนเอกลักษณของชุมชน  ซ่ึงเปนผลมาจากการไดรับการถายทอดภูมิปญญามาจาก
บรรพบุรุษ   จนเปนวัฒนธรรมเฉพาะของชุมชน  ซ่ึงสอดคลองกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  
(2538  :  12)ที่วาขบวนการทองเที่ยวตองดําเนินไปตามขีดความสามารถของธรรมชาติ  ชุมชน  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม  วิถีชีวิตที่มีตอขบวนการทองเที่ยว 
 ดานสิ่งดึงดูดใจของหมูบานกิ่วแลนอยที่มีคุณคาทางการศึกษาเรียนรูคือหมูบาน        
วัฒนธรรมที่มีรูปแบบเฉพาะ   ไดแก  ศิลปวัฒนธรรม   วิถีชีวิต   ขนบธรรมเนียมและประเพณี และ
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ศิลปหัตถกรรม  เฟนเนล  (Fennel, 1999 : 26-27) ที่วาการทองเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรมเปน
การทองเที่ยวที่เนนใหสัมผัสกับทรัพยากรการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม  เพื่อการศึกษาในแหลง

ทองเที่ยว  และใหความสําคัญในแหลงทองเที่ยวนั้น  สําหรับวัฒนธรรมที่หมูบานกิ่วแลนอย

นํามาใชประโยชนในการทองเที่ยวนั้นเปนวัฒนธรรมที่มีลักษณะเปนภูมิปญญาของคนในชุมชนที่

จะนํามาสงเสริมใหเปนจุดสนใจของนักทองเที่ยว    ไดแก  ศิลปหัตถกรรมไมแกะสลัก   วิถีชีวิต   
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่เปนเอกลักษณของชุมชน 
 ปจจุบันบานกิ่วแลนอยยังคงมีการดําเนินวิถีชีวิตแบบสังคมเกษตรกรรมและรักษา

ประเพณี วัฒนธรรม และงานหัตถกรรมดั้งเดิมไวไดขณะที่สังคมอื่น ๆ ส่ิงตาง ๆ เหลานี้เริ่ม        
สูญหายไปแลวจึงเปนการสรางศักยภาพเกี่ยวกับคุณคาทางการศึกษาใหกับบานกิ่วแลนอยที่จะทาํให

เกิดการเดินทางเขามาเยี่ยมชมของนักทองเที่ยวในอนาคตได   เนื่องจากวัฒนธรรมมีความสําคัญตอ      
อุตสาหกรรมทองเที่ยว  เปนเสมือนตัวเสริมการทองเที่ยวใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น บางครั้งเปน 
จุดเดนหรือจุดสําคัญของแหลงทองเที่ยวนั้น ๆ  และตรงตามลักษณะที่สําคัญของการทองเที่ยวแบบ
ยั่งยืนดังแนวคิดของ  ชูสิทธิ์  ชูชาติ  (2545 : 3)  กลาวไววาการจัดการดานการทองเที่ยวแบบยั่งยืน
มิไดมุงเนนการจัดการดานสิ่งแวดลอม  แตรวมถึงเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรม  การบริหารดวยวัฒนธรรม
เปนความคิดรวม เปนสิ่งที่มนุษยเรียนรู เปนองครวมของความรูหรือภูมิปญญาและเปนสิ่งที่ไมหยุดนิ่ง  
 นอกจากนี้ชาวบานกิ่วแลนอยไดมีกระบวนการเรียนรูทางสังคมในการสืบทอดรักษา

ประเพณีวัฒนธรรมและศิลปหัตถกรรมไมแกะสลักที่ไดรับเปนมรดกทางสังคมจากบรรพบุรุษ

ตอมาอยางเหนียวแนน  และจากการมีโครงสรางพื้นฐานทางสังคมเปนระบบเครือญาติทําใหชุมชน
มีความสามัคคีและรวมมือกันเพื่อจัดงานประเพณีตาง ๆ   ไดเปนอยางดีสามารถที่จะนําไปสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืนได สอดคลองกับ แนวคิดของฉัตรทิพย  นาถสุภา  (2540 : 75-77)  ที่กลาวถึงลักษณะ
ของชุมชนเขมแข็ง วาตองมีสภาพรวมกันเปนปกแผนแนนแฟน สามารถพึงพาตนเองได ควบคุม
และจัดการแกไขปญหาไดดวยตนเอง และสามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง  
 อยางไรก็ตามแมวาบานกิ่วแลนอยจะมีการอนุรักษสืบสานกิจกรรมงานประเพณี 
วัฒนธรรมและศิลปหัตถกรรรมไมแกะสลักแบบดังเดิมไวแตกิจกรรมบางอยางตองมีการ

เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา  ดังที่  ซวาบรุคส  (Swarbrooks, 2000 : 306 - 308)  กลาวไววา  ถาหาก
มีความจําเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเขากับยุคสมัยก็สามารถทําได  แตตองไมทําใหเสีย
รูปแบบดั้งเดิม  หรือความหมายที่เปนหัวใจสําคัญของวัฒนธรรมนั้น ๆ 
 การทําหัตถกรรมไมแกะสลักซึ่งในอดีตการทําไมแกะสลักจะเปนไปตามรูปแบบความคิด

ของชางที่คิดวาจะทําอยางไรรูปแบบไหนที่จะถูกใจผูซ้ือผูชมและการทําไมแกะสลัก  ในสมัยกอนก็
เปนการทําเพื่อการยังชีพโดยมีรูปแบบที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิต ประเพณี  วัฒนธรรม แตมาในปจจุบัน 
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อาชีพหลักของหมูบานกิ่วแลนอย คือ    การผลิตหัตถกรรมไมแกะสลักและรูปแบบไดเปลี่ยนแปลง
ไปตามผูวาจาง หรือพอคาคนกลางที่ไดวาจาง (Order)แตถึงอยางไรก็ตามแมไมแกะสลักของชุมชน
บานกิ่วแลนอยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบางแตก็ยังคงความเปนเอกลักษณของทองถ่ินไว     นั่นคือ
ความมีฝมือละเอียด  ประณีต   ผลิตผลงานออกมาเหมือนของจริงที่ไมมีที่ไหนเหมือนเชนนี้     
ขณะเดียวกันผูประกอบอาชีพแกะสลักก็ยังคงไมทิ้งความเปนดั้งเดิมของตนไปทั้งหมดยังคง

แกะสลักในผลงานของตนเองอยูและยังมีผูตองการงานฝมือประเภทนี้อยูมาก คืองานหัตถกรรมไม
แกะสลักรูปเหมือนชางในอิริยาบทตางๆ ที่ชางแกะสลักถือวาเปนเอกลักษณของชุมชนโดยจะมีการ
รักษาและสืบทอดตอ ๆ ไป 
 ดวยเหตุผลนี้ทําใหชาวบานกิ่วแลนอยเร่ิมตระหนักถึงภูมิปญญาที่ไดรับการถายทอดมา

เกรงวาจะสูญหาย จึงมีความคิดที่จะเอาประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต และงานหัตถกรรม มานําเสนอ
ในลักษณะของการศึกษาเรียนรูและจัดบริการแกนักทองเที่ยว  เพื่อเปนทั้งการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
วิถีชีวิต ของชาวบานกิ่วแลนอย ซ่ึงการนําเสนอเชนนี้ของชาวบานไดสอดคลองกับ  นิวัติ  เรืองพานิช  
(2532:144)  กลาววาการรูจักการนําทรัพยากรมาใชประโยชนอยางชาญฉลาด  เพื่อใหเกิดประโยชน
ตอมหาชนมากที่สุด  สูญเสียนอยที่สุด  ใชไดนานและตองกระจายประโยชนใหทั่วถึงกัน  โดย
ถูกตองตามกาละเทศะ  และบุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา  (2542 : 2)  กลาววา  เพื่อสามารถดํารงไวซ่ึง
ทรัพยากรการทองเที่ยวใหมีความดึงดูดใจอยางไมเสื่อมคลาย  การทองเที่ยวตองมีการปรับปรุง
คุณภาพและใหประโยชนอยางเปนธรรม  มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด  การที่ชาวบานกิ่ว
แลนอยนําเสนอกิจกรรมตาง ๆ   แกนักทองเที่ยวดวยตนเองนั้นสอดคลองตรงตามแนวคิดการทองเทีย่ว
แบบยั่งยืนของชูสิทธิ์  ชูชาติ (2538:32) ที่วา การใชทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติ 
โบราณวัตถุสถาน   ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพ   โดยการนํามาพัฒนาให
เกิดประโยชนสูงสุด  
 บานกิ่วแลนอยเปนชุมชนที่จัดไดวามีความปลอดภัย   สําหรับนักทองเที่ยวอยูมาก         
เนื่องจากโครงสรางทางสังคมเปนระบบเครือญาติ    ชาวบานจึงชวยกันสอดสองดูแลไมใหเกิด         
เหตุรายแรงตาง ๆ  ขึ้นภายในชุมชนซึ่งตรงตามลักษณะของชุมชนเขมแข็งตามความคิดเห็นของ 
ประเวศ  วะสี   (2537 :5-14)   ที่วาการนําภูมิปญญามาใชแกไขปญหา  ตองมีการรวมตัวมีความ   
เอื้ออาทรตอกันไมเอาเปรียบกัน  พัฒนาความดีตาง ๆ  
 ความมีอัธยาศัยไมตรีและความเปนมิตรของชาวบานในหมูบานกิ่วแลนอยก็เปนสิ่งที่ 
เอื้ออํานวยตอการทองเที่ยวและการตอนรับผูมาเยือนดวย    ซ่ึงสอดคลองกับ   ชาญวิทย    เกษตรศิริ  
(2540 : 8-9)  ที่กลาววาวัฒนธรรมเปนการทองเที่ยวที่เนนการพัฒนาภูมิปญญา สรางสรรคไมทําลาย     
ส่ิงแวดลอม  ไมซ้ือขายวัฒนธรรมและชีวิตผูคน  สรางความคุนเคยกับประชาชนในทองถ่ินอื่น  ซ่ึง
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ตรงตามลักษณะนิสัยของคนในชุมชนบานกิ่วแลนอยที่มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีงามในการตอนรับผูมาเยือน

เปรียบเสมือนคนคุนเคยกัน 
 การเขาถึงหมูบานหัตถกรรมไมแกะสลักบานกิ่วแลนอยนั้นสามารถเขาได 2 เสนทาง 
คือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 108 เชียงใหม - ฮอด โดยแยกเขาที่ กิโลเมตรที่  22 และทางหลวง
จังหวัด    หมายเลข 121  ตัดแยกถนนสุเทพ แนวตลาดตนพยอม  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม 
 การเดินทางเขาหมูบานกิ่วแลนอยแมจะเดินทางไดโดยถนนเพียงวิธีเดียว แตก็ไม
กอใหเกิดความลําบากตอผูมาเยี่ยมเยือนซ่ึงโดยสวนใหญแลวผูที่มีความสนใจอยากศึกษาวัฒนธรรม

ประเพณีของชุมชนจะมาเปนหมูคณะเพื่อศึกษาดูงานทางดานวัฒนธรรม ทําใหไมเกิดผลกระทบตอ
สังคมในดานลบตอบานกิ่วแลนอยซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ โรเจอรและสลิน (Rogers and Slinn 
(1995:162-163) ที่วาการจัดการความสัมพันธระหวางการทองเที่ยวกับส่ิงแวดลอมตองสงผลตอการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  การทองเที่ยวตองไมกระทบตอส่ิงแวดลอมไมกอใหเกิดผลเสียหายในอนาคต  
 การเดินทางทองเที่ยวเพื่อไปศึกษาวัฒนธรรมหรือธรรมชาติในบางครั้งการขนสงไมมี

ความจําเปนมากนัก เนื่องจากผูที่ตองกรศึกษาเรียนรูอาจจะตองใชเวลาในการศึกษาหรือเขาไป
สัมผัสกับธรรมชาติที่ยานพาหนะก็เขาถึงไมได 

 ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในชุมชน พบวาสาธารณูปโภคพื้นฐานของหมูบานกิ่วแลนอย   
มีมากเพียงพอตอความตองการทั้งของชาวบานและนักทองเที่ยวแตตองมีการสราง หองสุขาเพิ่มเติม     
สวนสาธารณูปโภคขั้นสูงจะตองมีการวางแผนที่จะจัดสรางศูนยบริการขอมูลทางการทองเที่ยวเพื่อ

นักทองเที่ยว   ซ่ึงทางชุมชนก็ไดเล็งเห็นถึงจุดดอยในขอนี้จึงไดมีการวาง    แนวทางโดยการรวมกัน
กับหนวยงานภาครัฐในทองถ่ิน คือ องคการบริหารสวนตําบลบานแม ในการพัฒนาศักยภาพใน 
สวนนี้แลว 
 5.2.2  วิเคราะหกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักในหมูบานกิ่วแลนอย 
 การดําเนินงานของกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักที่ผานมา โดยภาพรวมทั้งดานการ
บริหารการจัดการ การบริหารการผลิตการบริหารการตลาดและการบริหารดานการเงิน คอนขางไม
มีประสิทธิภาพ   เนื่องมาจากปจจัยหลายประการ ไดแก ขาดความรวมมือจากสมาชิกอยางแทจริง    
ความพรอมในการบริหารงานของคณะกรรมการในรูปแบบของสหกรณ  การขาดความรูดานการ

จัดการ การบริหารการตลาด และการบริหารการเงิน     ทําใหการดําเนินงานของกลุมงานหัตถกรรม
ไมแกะสลักในลักษณะของสหกรณไมเกิดความตอเนื่อง ไมมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายตาม              
วัตถุประสงคของกลุมงาน   แตอยางไรก็ตามปจจัยดานการผลิตของกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก
เปนปจจัยที่สําคัญไดสรางความเขมแข็งใหกับการดําเนินงานของกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก     
เนื่องจากผลิตภัณฑไมแกะสลักของกลุมเปนงานหัตถกรรมที่ตองอาศัยทักษะ  ฝมือ และความ 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 114

ชํานาญอยางแทจริงในการผลิต การลอกเลียนแบบและเนนปริมาณการผลิตจึงคอนขางผลิตไดยาก    
ทําใหมูลคาของผลิตภัณฑมีราคาคอนขางสูงกวาผลิตภัณฑจากงานอื่น ๆ   ประกอบกับงานแกะสลัก
ไมของกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก  มีช่ือเสียงมานานและไดรับรางวัลชนะเลิศ 1 ตําบล 1 
ผลิตภัณฑของตําบลบานแม และไดรับรางวัล 5 ดาว ประเภทชางลีลาในงานหัตถกรรมภาคเหนือ
ของกรมพัฒนาชุมชน  ทําใหกลุมมีโอกาสพัฒนาการผลิตและการตลาดเพิ่มขึ้นได  ตรงกับที่          
ศิริวรรณ เสรีรัตน  (2538 : 5)  กลาววา   การวิเคราะหเพื่อหาขอไดเปรียบ  ขอจํากัด  หรือปญหา  อัน
จะนํามาใชวางแผนในการสรางโอกาสหรือกลยุทธ   ซ่ึงไดตรงกับการวิเคราะหกลุมงานหัตถกรรม
ไมแกะสลักบานกิ่วแลนอย  ผลของการวิเคราะหพบวา  จุดแข็งของกลุม  คือ  การผลิตหัตถกรรมไม
แกะสลัก  ซ่ึงสามารถนํามาเปนโอกาสที่จะหารูปแบบการพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืนในชุมชน
ตอไป  วนิดา  แกวเนตร  (2545)  ไดศึกษาเรื่องปจจัยในการเลือกซ้ือสินคาที่ระลึกประเภท
หัตถกรรมพื้นบานของนักทองเที่ยวชาวไทยในหมูบายถวาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม  พบวา  
นักทองเที่ยวเลือกซื้อสินคาหัตถกรรมประเภทไมแกะสลักมากที่สุด  รองลงมาคือ  เครื่องจักสาน  
และเครื่องปนดินเผา  สาเหตุที่ซ้ือมีความชอบในผลงานที่ประณีต  สวยงาม  ละเอียด  ราคาถูก  มี
ความหลากหลาย  เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมไทย  ซ้ือเปนของฝากญาติมิตร  และคนขายมีอัธยาศัยดี 
นอกจากนี้กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก  มีการรวมกลุมในลักษณะรูปแบบของสหกรณซ่ึงเปน
รูปแบบที่มี  กฎระเบียบ   การระดมทุน การบริหารงาน  และการแบงผลประโยชนที่คอนขางชัดเจน   
ถากลุมมีการพัฒนาทั้งดานบุคลากร  ความรู ความเขาใจของสมาชิกและคณะกรรมการให

สอดคลองกับการรวมกลุมในลักษณะรูปแบบสหกรณไดรับความรวมมืออยางแทจริงจากสมาชิก 
การพัฒนากิจกรรม   ตาง ๆ ภายในกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก  อาจจะมีประสิทธิภาพเพิม่ขึน้ได 
ซ่ึงตรงกับแนวคิดของ นันทิยา  หุตานุวัตร (2542 : 2)  ที่กลาวถึงคุณลักษณะ  7  ประการ การสราง
กลยุทธธุรกิจชุมชนตอนกระบวนการเรียนรูวา    ผูเขารวมตองคิดอยางจริงจังตองเสนอความคิดเห็น
ตอกลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและที่สําคัญตองตัดสินใจเลือกทิศทาง ของกลุมทําใหเกิดการเรียนรู
วางแผนแบบทีมและเปนระบบ   ซ่ึงจะชวยใหเขาใจศักยภาพของงานได 
 การสนับสนุนจากหนวยงานภายในพื้นที่และนอกพื้นที่ก็เปนปจจัยภายนอกที่สําคัญใน

การชวยพัฒนาของกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักใหสามารถดําเนินตอไปไดอยางเขมแข็งภายใน

อนาคต  ที่ สุปญญา ไชยชาญ  (2534 : 23) กลาววา ความจําเปนที่ตองเสาะแสวงหาปจจัยทั้งภายใน
และภายนอกองคกรมาทําการตรวจสอบหาความเปนไปไดเพื่อนําขอมูลมาสนับสนุนที่จะทําให   
องคกรไดรับโอกาส 
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  5.2.2.1 รูปแบบพัฒนาหมูบานหัตถกรรมไมแกะสลักเพื่อเปนแหลงทองเที่ยว  
แบบยั่งยืน 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูใหขอมูลหลักไดรวมกันเสนอรูปแบบและวางแผนไว           
4   แนวทางหลัก  คือ รูปแบบการพัฒนาดานสิ่งอํานวยความสะดวก รูปแบบการจัดองคกรดานการ
ทองเที่ยวของชุมชน รูปแบบการพัฒนาความพรอมดานบุคลากร   และรูปแบบการจัดรายการนํา
เที่ยวในชุมชน   ซ่ึงรูปแบบทั้งหมดที่กลาวถึงนี้ชาวบานไดแสดงออกถึงความคิดเห็นและความ

ตองการมีสวนรวมในการที่จะตัดสินใจในการนํารูปแบบการพัฒนาหมูบานในแตละรูปแบบเขามา

สูหมูบานเพื่อวางแผนพัฒนาหมูบานของตน  สอดคลองกับแนวคิดของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
(2538 : 12) ที่วาการพัฒนาการทองเที่ยวควรใหความสนใจตอความตองการและความปรารถนา
ของประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมตัดสินใจ  ในการนําเอาการพัฒนานั้นเขามาและมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงานภายใตมิติตางๆ ที่ชาวบานกิ่วแลนอย เพื่อมุงสงเสริมใหหมูบานหัตถกรรมไมแกะสลัก
เปนแหลงทองเที่ยวแบบยั่งยืน 
 สําหรับรูปแบบการจัดรายการนําเที่ยวในหมูบาน   สามารถทําไดทั้งแบบที่ทําตามความ
ตองการของนักทองเที่ยวและแบบที่จัดเตรียมไวลวงหนาตามแนวคิดการพัฒนาการทองเที่ยวแบบ

ยั่งยืน ที่วาความกลมกลืนที่เกิดขึ้นในแหลงทองเที่ยวตองเกิดจากความตองการของนักทองเที่ยว 
ของประชาชนในทองถ่ิน และของสถานที่ทองเที่ยวโรเจอรและสลิน (Rogers and Silnn, 1995 : 
162-163) ไดกลาวไว  ซ่ึงการจัดรูปแบบการทองเที่ยวของหมูบานกิ่วแลนอยนั้นไดแสดงใหเห็นถึง
ความโดดเดนของศิลปวัฒนธรรมและงานศิลปหัตถกรรมเปนหลักแสดงใหเห็นถึงความภาคภูมิใจ

และตองการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและศิลปหัตถกรรมแกบุคคลอื่นใหไดรับความรูความมี

เอกลักษณของชาวบานกิ่วแลนอยและชาวบานเองก็มีความยินดีตอนรับนักทองเที่ยวที่จะเดินทาง  
เขามาในหมูบานโดยมีแนวทางที่จะพัฒนาความพรอมดานบุคลากรในรูปของการจัดตั้งองคกรดาน

การทองเที่ยวออกเปนหลายฝายเพื่อดูแลดานการทองเที่ยวของหมูบานโดยมีหนวยงานภาครัฐระดับ

ทองถ่ินใหการสนับสนุน การเลือกรูปแบบเชนนี้จะทําใหชาวบานในหมูบานหัตถกรรมไมแกะสลัก
ทุกคนไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการทองเที่ยว   มีการฝกอบรมเพื่อใหเกิดการเรียนรูและเปน
ผูผลิตงานศิลปหัตถกรรมนั้นออกมาทําใหมีงานทําและเกิดมีรายไดตามมา  ซ่ึงตรงกับแนวคิดของ 
สัญญา  สัญญาวิวัฒน (2541 : 14-17) ที่วาชุมชนจะเขมแข็งไดประกอบดวย ชุมชนแหงการเรียนรู 
ทุกคนในชุมชนรวมรับรูจะรูทันทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง  เพิ่มพูนความรูอยูเสมอ  รูจัก
จัดการตัวเองดวยกิจกรรมการวางแผนการจัดกระบวนการองคกรของตนเอง    การลงมือปฏิบัติและ
ประเมินผล  ซ่ึงชุมชนบานกิ่วแลนอยไดมีกระบวนการและแนวทางการพัฒนาดังกลาวแลวชุมชน 
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บานกิ่วแลนอยมีการจัดทรัพยากรที่ดี  มีศักยภาพในการผลิตและมีศักยภาพในการกําหนดและ
จัดการวิถีชีวิตของตนเอง ที่จะทําใหเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 5.2.3  การทองเที่ยวที่ไดนําเสนอผูวิจัยมีความเห็นวาเปนเรื่องที่ดีและมีความเหมาะสม  
เนื่องจากผลที่ไดจากวิเคราะหกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักในหมูบานกิ่วแลนอย  บริบทชุมชน  
ทําใหทราบและมองเห็นถึงความมีเอกลักษณในวิถีชีวิต  ประเพณี  วัฒนธรรม และภูมิปญญาในงาน
หัตถกรรมไมแกะสลัก  ที่ไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ   จนไดสรางชื่อเสียงใหกับชุมชน   
ตลอดจนความรู   ความสามารถในการใชภูมิปญญาในการรักษาสุขภาพของตนเอง  และการ
ประกอบอาชีพทั้งดานการเกษตร   การทําไมแกะสลักที่ทําใหคนในชุมชนรูสึกภาคภูมิใจใน         
ภูมิปญญาของตนเอง   และอยากจะนําเผยแพรแกบุคคลทั่วไปและนักทองเที่ยว  ไดเขาไปสัมผัส
และเรียนรูในหมูบานกิ่วแลนอย   ดังที่  ลิค  โคริชและเจนกิ้นส (Lickorish  and  Jenkins, 1999 : 76 
– 79)  กลาวถึงการทองเที่ยวทางสังคมและวัฒนธรรมวา  เปนการเขาไปสัมผัสกับประเพณีทัศนคติ  
และแบบแผนการดําเนินชีวิตของคนในสังคมหนึ่งที่มีเอกลักษณเปนของสังคมนั้น ๆ ที่มีการสั่งสม
ตอกันมาจากคนรุนกอนแลวเกิดการเรียนรูและถายทอดสูคนรุนตอไป   โดยกระบวนการสืบทอด
ทางวัฒนธรรม 
 การที่นําเสนอการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในชุมชนกิ่วแลนอยนี้   เพื่อเปนการอนุรักษ
ประเพณีวัฒนธรรม และการใชภูมิปญญาของคนในชุมชนจะไดคงอยูอยางยั่งยืน และเปนการ
สงเสริมการจัดการทองเที่ยวในชุมชนโดยคนในชุมชน  และคนในชุมชนเปนผูไดรับผลประโยชน
อยางแทจริง   ซ่ึงจะทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็งในอนาคตได
 
5.3   ขอเสนอแนะ 

 
 5.3.1   ขอเสนอแนะทั่วไป 
                       5.3.1.1 วิธีแกไขจุดออน 
            การจัดองคกรควรมีการฝกอบรมการบริหารการจัดการองคการในรูปแบบของ
สหกรณใหกับคณะกรรมการและสมาชิกภายในกลุมซึ่งผูนํากลุมอาจจะประสานกับหนวยงานใน

พื้นที่หรือสหกรณการเกษตรสันปาตองในการจัดการฝกการอบรม 
             กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักควรมีการจัดเวทีระดมความคิดเห็นภายในกลุม
โดยพิจารณาถึงปญหา  ความตองการแนวทางการแกไขปญหา  การวางแผนแบบมีสวนรวมระหวาง
คณะกรรมการและสมาชิกภายในกลุมงานหัตถกรรม  อาจจะขอความรวมมือไปยังหนวยงานที่
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เกี่ยวของระดมความคิดเห็น และสรางความรู ความเขาใจใหกับสมาชิกภายในกลุมงานหัตถกรรม
ไมแกะสลัก 
             ควรมีการศึกษาดูงานการดําเนินงานของสหกรณหรือองคกรอ่ืน ๆ ที่ประสบ
ความสําเร็จในการจัดการบริหารงาน  เพื่อนํามาใชปรับปรุงกับระบบการจัดการภายในกลุมใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  
             การจัดตั้งกฎระเบียบ   ขอบังคับของกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก   ควรจัดทํา
อยางเครงครัด และสามารถควบคุมงานภายในกลุมไดอยางแทจริง   เพื่อเอื้อประโยชนในการ
บริหารงานการจัดการดานตาง ๆ ของกลุมงานหัตถกรรม 

   กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก  ควรจะมีกิจกรรมภายในกลุม  เพื่อสรางความ
สามัคคีและการมีสวนรวมของสมาชิก  เชน  การจัดงานสังสรรคประจําป  การแขงขันประกวดการ
แกะสลักภายในกลุม 
             การผลิตกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก ควรมีการวางแผนการผลิตเพื่อรองรับ

การขาดแคลนวัตถุดิบไมในอนาคตโดยอาจจะเนนการแกะสลักผลิตภัณฑที่สรางรายไดเปน              
กิจกรรมหลัก และการผลิตที่สูญเสียเนื้อไมนอยที่สุด 
         กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักควรมีกองทุนในการสรางกระบวนการสืบทอด
การแกะสลักไมภายในกลุมสมาชิก โดยอาจจะสอนงานใหกับเยาวชนภายในชุมชน หรืออาจจะ
ประสานงานกับโรงเรียนภายในพื้นที่เพื่อเสริมสรางบุคลากรในการแกะสลักไมในพื้นที่ 
        สมาชิกภายในกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก ควรจะรวมตัวกันจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อ
ชวยกันคัดเลือกคุณภาพของไม อาจจะทําใหราคาของไมลดลง    และสามารถกําหนดคุณภาพของ
ไมใหเหมาะสมกับงานแกะสลักของกลุม 
        กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก ควรจะมีการปลูกไมสักหรือไมประเภทอื่นๆ 
ขึ้นมาทดแทนปาไมที่ลดลง  จากการผลิตเพื่อรองรับการขาดแคลนไมในอนาคต 

       การตลาดกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก ควรนําวิธีสงเสริมการขายผานสื่อ

โฆษณา เชน เว็บไซด การทําแผนพับนําเสนอขายสินคาและโฆษณาผลิตภัณฑของกลุมในหนังสือ
นําเที่ยวตางๆ 
        กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก ควรจะมีการประชุมตกลงกันในเรื่องการจําหนาย
สินคา ใหมีราคาที่มีมาตรฐานแนนอนโดยอาจจะมีแนวทางในการกําหนดราคาขั้นต่ํา และราคาตั้ง
ขายแตละผลิตภัณฑไวอยางชัดเจน เพื่อรองรับการติดตอซ้ือขายไปตางประเทศ และแกไขการตัด
ราคากันภายในกลุมสมาชิก 
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  กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก ควรพัฒนาบุคลากรในกลุมใหมีความรูความเขาใจ              
ในดานการตลาด การพัฒนาทักษะดานการใชคอมพิวเตอรและการใชภาษาตางประเทศในการ
ส่ือสารเพื่อชวยในการติดตอซ้ือขายผลิตภัณฑของกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก สะดวกและมี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
     กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก ควรจะมีการประสานกับบริษัทที่ทําการดานการ      
บรรจุภัณฑและขนสง ในการดําเนินการขนสงใหลูกคาเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับลูกคา 
     การเงินกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก ควรไดรับการฝกอบรมในการจัดทําบัญชีขั้น
สูงและการบริหารดานการเงิน เพื่อชวยเพิ่มทักษะและความรูใหกับบุคลากร 
     กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักควรนําขอมูลทางการเงินที่ผานมาจัดทําแผนการเงิน 
แผนการตลาดและแผนธุรกิจซ่ึงอาจะเปนแผนระยะสั้น 2 – 3 ป แตสามารถกําหนดแผนการ
ดําเนินงานของกลุมได 
     กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักควรสรุปผลการดําเนินงานประจําปเปนรูปเลมเพื่อ
สามารถนําไปใชในการวางแผนและปองกันการสูญหายของขอมูล 
            5.3.1.2   วิธีแกไขอุปสรรค 
            การจัดองคกรกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักควรมีการจัดการจัดเวทีระดมความ
คิดเห็น  พิจารณาถึงปญหา  ความตองการ  แนวทางแกไขรวมกัน  เมื่อไดขอมูลท่ีแทจริงแลว  นํามา
จัดอบรมใหแกสมาชิก  โดยขอความรวมมือไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ  เชน  เกษตรอําเภอ  พัฒนา
ชุมชน  สหกรณการเกษตร  ใหเขามาเปนพี่เล้ียงและจัดอบรมแตละขั้นตอนของการรวมกลุม  ใน
ลักษณะรูปแบบสหกรณ  ทั้งดานการจัดองคกร  การผลิต  การตลาด  และการเงิน 
           ในดานวัตถุดิบ กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักควรมีการวางแผนการผลิตใหตรง
ตามงาน   ที่สรางรายไดเปนกิจกรรมหลัก  และการผลิตที่สูญเสียเนื้อไมนอยที่สุด 
            กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักควรรวมตัวกันกับชุมชนอ่ืนที่ทําการแกะสลัก
เชนเดียวกันปลูกไมสักหรือไมประเภทอื่นขึ้นมาทดแทนปาที่ลดลง  เพื่อรองรับการขาดแคลนใน
อนาคต 
กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักควรจัดหาไมที่มีคุณภาพในการแกะสลักมาใชแทนไมสักซึ่งนับวัน

จะเหลือนอยและราคาไมสักแพงถึงแมคุณภาพของไมจะไมเทาไมสัก แตฝมือการแกะสลักของกลุม
มีคุณภาพยากแกการลอกเลียนแบบ 
  ถาหากกลุมไดรับการแกไขอบรมที่ถูกวิธีจากหนวยงานที่เกี่ยวของก็จะทําใหการ

ทํางานของกลุมเขมแข็งไดในอนาคต 
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ในสวนของชุมชนที่มีนักทองเที่ยวเขาไปทองเที่ยวและเยี่ยมชมมีจํานวนนอยนั้น   
ควรมีการจัดการดานการทองเที่ยวที่เหมาะสมกับชุมชน  ทั้งดานองคกร  บุคลากร  รายการนําเที่ยว  
และพัฒนาดานตาง ๆ  ที่ยังไมพรอมเหลานี้  ทําการโฆษณา  ประชาสัมพันธหมูบานกิ่วแลนอยโดย
ทําเปนแผนพับไวตามสถานที่ทองเที่ยวและที่พัก  หรือโฆษณาผานเว็ปไซดหรืออินเตอรเน็ต  
เพื่อใหบุคคลทั่วไปและนักทองเที่ยวไดรูจักหมูบานกิ่วแลนอย  ทั้งนี้ตองขอความรวมมือไปยัง
หนวยงานที่เกี่ยวของ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  เชน  การทองเที่ยว  ทางอําเภอ  ทางจังหวัด  บริษัท
ทัวร   รวมทั้งชาวบานกิ่วแลนอยซ่ึงเปนเจาของพื้นที่ดวย 

5.3.1.3 การสืบทอดภูมิปญญา 
   ควรสรางหลักสูตรทองถ่ินเกี่ยวกับการแกะสลักไม  โดยนําเอาภูมิปญญา

ชาวบานเขามาพัฒนาและปรับใหสอดคลองกับปจจุบัน  เพื่อใหเกิดการสืบทอดและอนุรักษไม

แกะสลักของทองถ่ิน 
             ควรมีการดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการขอมูลดานการทองเที่ยวของชุมชนใน
บริเวณศูนยจําหนายผลิตภัณฑของกลุมซึ่งมีอุปกรณพรอมอยูแลว เพียงแตขาดบุคลากรทางการ
ทองเที่ยว   หากมีการจัดการดานองคกรและบุคลากรทางการทองเที่ยวแลวอาจจะสงผลดี ในอนาคต 
            หนวยงานภาครัฐระดับทองถ่ิน คือ องคการบริหารสวนตําบลบานแม   ควรจะ
รวมมือกับผูนําชุมชนและประชาชนในชุมชน  ใหความรูความเขาใจดานการทองเที่ยวแก   ชุมชน
ใหมากกวานี้  และใหความสําคัญของวัฒนธรรม    ประเพณี   ศิลปหัตถกรรมของชุมชนโดยมุงเนน
ที่เยาวชนของชุมชนเปนสําคัญ และนําโครงการสงเสริมการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเขามาเปน
นโยบายหลักอีกอันหนึ่งในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล 
            กิจกรรมทางการทองเที่ยวของหมูบานยังขาดความหลากหลาย นักทองเที่ยวที่เดิน
ทางเขามาสวนใหญมีจุดประสงคเขามาเยี่ยมชมขั้นตอนกระบวนการผลิตไมแกะสลัก หลังจากนั้นก็
เลือกซื้อผลิตภัณฑเพื่อนํากลับบาน   จึงทําใหมีเวลาที่ใชอยูในหมูบานเปนเพียงระยะสั้น ๆ  จึงควรมี
การนําเสนอกิจกรรมทางการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิต เชน การทํานาทําสวน การนวดแผน
โบราณ ซ่ึงกลุมเยาวชนดําเนินการอยูในปจจุบัน เขามาเปนกิจกรรมหนึ่งทางการทองเที่ยว  โดยจัด
กิจกรรมใหนาสนใจเพื่อใหสามารถเจาะกลุมนักทองเที่ยวใหมและเปนการดึงดูดใหนักทองเที่ยว

เพิ่มระยะเวลาใหอยูในหมูบานนานวันขึ้น   นอกจากนี้การนําเสนอกิจกรรมทางการทองเที่ยวของ
หมูบานกิ่วแลนอยก็ควรมุงเนนใหเกิดการศึกษาหาความรูในวัฒนธรรมทองถ่ินของหมูบานแก

นักทองเที่ยวโดยเฉพาะการแกะสลักไม 
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       5.3.2   ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
      จากการศึกษาการแกะสลักไมยังมีการศึกษาในเรื่องอื่น ๆ ไดอีกดังนี้ 

  5.3.2.1  ควรมีการศึกษาตอไปในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑไมแกะสลักของ
ชุมชน เพื่อทําความเขาใจถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงในดานการผลิตและการตลาด 
  5.3.2.2  ศึกษาความคาดหวังและความตองการมีสวนรวมของประชาชนใน                 
หมูบานกิว่แลนอยที่มีผลตอการวางแผนพฒันาการทองเที่ยวของชุมชนและความเปนไปไดในการนํา

แนวทางมาสูขั้นตอนการปฏบิัติ 
  5.3.2.3  ศึกษาถึงความตองการและความคาดหวังของนักทองเที ่ยวที ่มีตอ
แหลง         ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะที่หมูบานกิ่วแลนอย 
 5.3.2.4  ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาตลาดการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของ        
บานกิ่วแลนอย 

 
 


