
 
บทที ่7 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาเร่ือง “การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
ด้านงานหัตกรรมสาขา เค ร่ือง เ งินของจังหวัด เ ชียงใหม่ ”  เ ป็นการศึกษาก ลุ่มตัวอย่า ง                       
จากผู ้ประกอบการทั้ ง  10  ราย  โดยสามารถส รุปให้ เ ห็น ถึง ปัญหาและแนวทางแก้ไข                      
ตามความต้องการของกลุ่มธุรกิจชุมชน ซ่ึงจากการศึกษาผู ้ประกอบการทั้ ง 10 ราย ดังกล่าว           
พอจะสรุปถึงแนวทางตามวตัถุประสงคท่ี์จะน าไปสู่การพฒันา ดงัน้ี 

1. บริบทและศกัยภาพภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นงานหตัถกรรมเคร่ืองเงินในจงัหวดัเชียงใหม่ 
2.วิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน                      

ดา้นงานหตัถกรรมเคร่ืองเงินในจงัหวดัเชียงใหม่ 
            3. เพื่อสืบทอดองคค์วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นงานหตัถกรรมเคร่ืองเงินในจงัหวดัเชียงใหม่ 
เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชุมชน ระดบัประเทศสู่สากล 
 ในการศึกษาผลิตภณัฑห์ตัถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน มีกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ี
เขา้ร่วมในกรณีศึกษา ดงัตารางท่ี 7.1 ดงัน้ี 
 

กลุ่มตัวอย่าง ผลติภัณฑ์ของกลุ่มตัวอย่าง 
1. คุณทองยนต ์วงษว์ชิาสวสัด์ิ การท าสลุงเงิน (ขนัเงิน) พาน และแจกนั 
2. กลุ่มเคร่ืองเงินบา้นววัลาย (สล่าอนงค ์แสงมณี) ขนัโลหะ ขนัทองแดง ขนัเงิน เคร่ืองประดบั 
3. กลุ่มเชียงใหม่ศิลป์ (คุณประธาน ลอ้บุญมา) แผน่ภาพแกะสลกัเงิน เคร่ืองประดบัและขนั     
4. กลุ่มบา้นววัลาย (คุณเจริญ บุญตนั) ขันเงิน ขันโลหะ ขันทองแดง และแผ่นภาพ  

ดุนโลหะ 
5. คุณอ าภาพร ฟรังเค ้ ท่ีรองแกว้ พวงกุญแจและโคมไฟ 
6. คุณดุสิต โอมา กรอบตูพ้ระไตรปิฎก 
7. ร้านเชียงใหม่ซิลเวอร์แวร์ (คุณเสนีย ์ไชยรังสี) แผน่ภาพแกะสลกัเงิน 
8. กลุ่มบา้นววัลาย (คุณมานพ ชยัแกว้) สลุงเงิน 
9. กลุ่มฮ่วมเฮียนศิลป์ (คุณชลกาล สัตยต่์อชาติ) ขนัเงิน 
10. ร้านสยามซูวเีนียร์ (คุณเอกชยั  ถวลิวศิาล) ขนัเงิน พาน ชอ้นเงิน ส้อมเงิน และตลบัเงิน 
 ตารางท่ี 7.1 กลุ่มผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้ร่วมในกรณีศึกษา 
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ในการสรุปผลการศึกษานั้น คณะผูว้จิยัสามารถสรุปผลวตัถุประสงคท่ี์จะน าไปสู่การพฒันา 
ไดด้งัน้ี 

1.  บริบทและศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมเคร่ืองเงินในจังหวัด
เชียงใหม่ 
 จากการท่ีคณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาบริบทและศักยภาพภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านงาน
หตัถกรรมสาขาเคร่ืองเงินในจงัหวดัเชียงใหม่ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1.1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้ร่วมในงานวิจยัคร้ังน้ี อาศยัอยู่ในถนนววัลาย ต าบลหายยา 
ถนนศรีภูมิ ต าบลชา้งเผอืก และต าบลสุเทพ ซ่ึงเป็นเขตอ าเภอเมืองคิดเป็นร้อยละ 90 และอาศยัอยูใ่น
อ าเภอสันก าแพงคิดเป็นร้อยละ 10  

1.2 ในการเลือกสรรวตัถุดิบของผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงินนั้น       
ซ้ือวตัถุดิบจากแหล่งผลิตภายในชุมชนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40 วตัถุดิบท่ีจดัซ้ือส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ 
แผ่นอะลูมิเนียม เม็ดเงิน (ส าหรับเม็ดเงินนั้นจะถูกน าเข้าจากต่างประเทศ แต่ผูป้ระกอบการจะ
สามารถหาซ้ือไดต้ามแหล่งผลิตภายในชุมชน) เคร่ืองเงินของเก่าท่ีลูกคา้น ามาขายให้ หรือเคร่ืองเงิน
เก่าท่ีผูป้ระกอบการมีอยู่แลว้น ามาทุบและหลอมใหม่ ส่วนการซ้ือวตัถุดิบจากแหล่งผลิตภายนอก
ชุมชนคิดเป็นร้อยละ 20 วตัถุดิบท่ีซ้ือจะเป็นทองแดง ซ้ือมาจากกรุงเทพฯ และวตัถุดิบท่ีรับมาจาก  
ผูว้่าจา้งคิดเป็นร้อยละ 10 โดยผูป้ระกอบการหัตถกรรมเคร่ืองเงิน คิดเพียงค่าแรงท่ีใช้ในการผลิต
เท่านั้น  

1.3 การจา้งแรงงานในการผลิตหตัถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน ส่วนใหญ่จะเป็นการจา้ง
แรงงานภายในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 90 รองลงมาก็จะเป็นการจา้งแรงงานสมาชิกภายในชุมชน
และลูกจา้ง คิดเป็นร้อยละ 30 และการใชแ้รงงานของผูป้ระกอบการเอง คิดเป็นร้อยละ 10 

1.4 ผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน นิยมใชส้ถานท่ีของกลุ่มเป็นสถานท่ี
ปฏิบติังาน คิดเป็นร้อยละ 50 โดยสถานท่ีของกลุ่มของผูป้ระกอบการท าเคร่ืองเงินนั้น จะใชส้ถานท่ี
วดัหม่ืนสารและวดัศรีสุพรรณ รองลงมาจะเป็นการใช้สถานท่ีบา้นของผูป้ระกอบการเอง คิดเป็น
ร้อยละ 30 ส่วนการใชส้ถานท่ีของผูว้า่จา้งในการปฏิบติังานนั้น คิดเป็นร้อยละ 20 ซ่ึงผูป้ระกอบการ
บางรายปฏิบัติงานอยู่ ท่ีโรงงานท าเคร่ืองเงินสยามซูวีเนียร์ บริษัท พัฒนาอนันต์วงศ์ จ  ากัด              
(ซิลเวอร์แวร์) และการใช้สถานท่ีภายในร้านของผูป้ระกอบการเองในการผลิตเคร่ืองเงิน คิดเป็น  
ร้อยละ 10 

1.5 การออกแบบผลิตภัณฑ์ของผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงินนั้น        
ใชรู้ปแบบดั้งเดิม คือ ลายนูนสูง ลาย 12 ราศี และลายดอกกระถิน คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาก็จะ
เป็นผูว้่าจา้งออกแบบให้ผลิต คิดเป็นร้อยละ 50 ส่วนการออกแบบโดยการศึกษาดว้ยวิธีอ่ืน ๆ นั้น 
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ส่วนมากเป็นการออกแบบลวดลายเอง คิดเป็นร้อยละ 30 โดยน าเอาลวดลายแบบดั้ งเดิมมา
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดลวดลายใหม่ ๆ ตลอดจนการดดัแปลงจากผลงานผูอ่ื้น การคน้ควา้จากหนงัสือและ
ส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 0  

1.6 ผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน มีการประชาสัมพนัธ์และช่องทาง   
การจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ผา่นทางงานแสดงสินคา้ต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นงานมหกรรมสินคา้หน่ึงต าบล
หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) และงานท่ีทางจงัหวดัหรืออ าเภอจดัข้ึน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมา     
เป็นการประชาสัมพนัธ์และช่องทางการจดัจ าหน่ายทางดา้นอ่ืน ๆ เช่น ร้านคา้ของผูป้ระกอบการ         
คิดเป็นร้อยละ 40 ส่วนการประชาสัมพนัธ์และช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านทางตลาดนัดหรือ       
ถนนคนเดิน คิดเป็นร้อยละ 30 ตลอดจนการประชาสัมพนัธ์และช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่าน                 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 20 และการประชาสัมพนัธ์และช่องทางการจดัจ าหน่ายผา่นทาง  
ส่ือส่ิงพิมพคื์อ แผน่พบั คิดเป็นร้อยละ 10 

1.7 ในการวิเคราะห์ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis ในการบริหารจดัการธุรกิจ
หตัถกรรมสาขาเคร่ืองเงินสามารถสรุปไดด้งัน้ีคือ 

 1.7.1 จุดแข็ง ส าหรับจุดแข็งในการประกอบอาชีพหัตถกรรมเคร่ืองเงินนั้น 
พื้นฐานมาจากการท่ีผูป้ระกอบการ หรือสล่าได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ และท าให้             
มีประสบการณ์ท่ีสั่งสมมานาน ท าใหผ้ลิตภณัฑท่ี์ท าการผลิตออกมานั้นมีรูปแบบ ลวดลายท่ีสวยงาม 
และสินคา้มีคุณภาพ โดยลวดลายท่ีใชใ้นการตอกลายนั้น จะใชล้วดลายแบบดั้งเดิม เช่น ลาย 12 ราศี 
(ราศีมงักร ราศีกุมภ์ ราศีมีน ราศีเมษ ราศีพฤษภ ราศีเมถุน ราศีกรกฎ ราศีสิงห์ ราศีกนัย ์ราศีตุลย ์
ราศีพิจิก และราศีธนู) ลายดอกกระถิน และลายท่ีท าการประยุกต์ข้ึนมาเอง ส่วนทางด้านราคา
ผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการนั้น ราคามีความเหมาะสมกบัวตัถุดิบและทอ้งตลาด ส าหรับช่องทาง   
ในการจดัจ าหน่ายของผูป้ระกอบการมีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีแน่นอนคือ ผ่านทางร้านคา้ของ
ผูป้ระกอบการ และจ าหน่ายผ่านทางตวัแทนจ าหน่าย หรือพ่อคา้คนกลาง ตลอดจนผูป้ระกอบการ                  
มีการส่งเสริมการตลาดและการส่งเสริมการขาย ใหก้บัผูบ้ริโภค พอ่คา้ปลีก พอ่คา้ส่ง 

 1.7.2 จุดอ่อน ส าหรับจุดอ่อนท่ีพบของผูป้ระกอบการหัตถกรรมเคร่ืองเงิน           
ก าลัง เผชิญอยู่ในขณะน้ีคือ บุคคลท่ีสืบทอดทางด้านหัตถกรรมเคร่ืองเ งินเ ร่ิมลดน้อยลง 
ผูป้ระกอบการบางรายขาดความรู้ความเขา้ใจทางดา้นตราสินคา้ บรรจุภณัฑ์ หรือไม่มีการส่งเสริม
การขาย ไม่มีการส่งเสริมทางการตลาดเท่าท่ีควร ท าให้ผลิตภณัฑ์ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัมากนัก และ             
การท่ีผูป้ระกอบการหตัถกรรมเคร่ืองเงิน ไม่สามารถควบคุมราคาของเมด็เงินได ้

 1.7.3 โอกาส  ส าหรับโอกาสในการท าธุรกิจของผู ้ประกอบหัตถกรรม
เคร่ืองเงินคือ การท่ีรัฐบาลมีการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมเพิ่มมากข้ึน มีหน่วยงานท่ีให้
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ค าปรึกษาทางดา้นการผลิต การจดัจ าหน่าย และกระแสความนิยมสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์
เป็นตน้ 

 1.7.4 อุปสรรค ส าหรับดา้นอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการ
หัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงินนั้น มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง ท่ีท าให้ราคาวตัถุดิบสูงข้ึน 
ตลอดจนการมีคู่แข่งขนัในตลาดเดียวกนัเป็นจ านวนมาก และจุดอ่ิมตวัของผูบ้ริโภค เป็นตน้ 
  

2. วิเคราะห์ความสอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงาน
หัตถกรรมเคร่ืองเงินในจังหวดัเชียงใหม่ 
  จากการท่ีคณะผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาวิเคราะห์ความสอดคลอ้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบั
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นงานหตัถกรรมเคร่ืองเงินในจงัหวดัเชียงใหม่นั้น ท าให้ทราบวา่ ผูป้ระกอบการ
หตัถกรรมสาขาเคร่ืองเงินท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ไดมี้การน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัภูมิปัญญา
ท้องถ่ินเข้ามาประยุกต์ใช้ในงานหัตถกรรมเคร่ืองเงินด้วย สามารถสรุปหลักการท่ีจะน ามา
ประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียง ดงัน้ี 
 2.1 ผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน มีการน าองค์ความรู้ท่ีได้จากการ
ด าเนินชีวติ และน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาประยุกต์ใชก้บัเทคโนโลยีชาวบา้นท่ีประดิษฐ์คิดคน้ในราคา
ประหยดัมาช่วยในการผลิตผลงานเคร่ืองเงินดว้ย  

 2.2 ผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน มีความพอเพียงทางดา้นใชท้รัพยากร
และวตัถุดิบของท้องถ่ินมาใช้ในการผลิตงานหัตถกรรมอย่างประหยดัและรู้คุณค่า โดยเฉพาะ       
การผลิตท่ีรักษามลภาวะและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงในการผลิตเคร่ืองเงินแต่ละช้ินนั้น ผูป้ระกอบการจะใช้
วตัถุดิบ (เม็ดเงิน) อย่างคุม้ค่าท่ีสุด บางคร้ังมีการน าเอาเงินเก่ามาหลอมใหม่ ท าให้ผูป้ระกอบการ
หตัถกรรมเคร่ืองเงิน สามารถลดค่าใชจ่้ายทางดา้นตน้ทุนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 2.3 ปัจจุบนัการผลิตเคร่ืองเงินนั้น เน้นการใช้แรงงานคนมากกว่าเทคโนโลย ี     
ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าการท าเคร่ืองเงินเป็นงานท่ีมีความประณีต และละเอียดอ่อนมาก จะตอ้งใช้ผูท่ี้มี
ความรู้และประสบการณ์ท่ีสั่งสมมานาน ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีอาจจะไดรั้บการสืบทอดงานหัตถกรรม
เคร่ืองเงินมาจากบรรพบุรุษ โดยแรงงานท่ีใช้ในการผลิตหัตถกรรมเคร่ืองเงิน จะเป็นแรงงาน          
ในทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีเพื่อลดค่าใช้จ่าย เป็นการกระจายรายได้ ช่วยให้คนทอ้งถ่ินมีงานท า ไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาสังคม 

 2.4 ผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน มีเหตุผลในการประกอบธุรกิจ          
ท่ีค  านึงถึง การบริหารจัดการท่ีเหมาะสมกับสถานภาพของผูป้ระกอบการ มีการวางแผนก าลัง       
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การผลิตของตนตามความสามารถในการบริหารจดัการท่ีดี ทั้งน้ีเพื่อหลีกเล่ียงต่อการเกิดภาวะหน้ีสิน
ของผูป้ระกอบการ 

 2.5 ผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน ให้ความส าคญัต่อการยึดถือ           
หลักคุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต การไม่เอารัดเอาเปรียบต่อผูบ้ริโภคเป็นส าคญั ในเร่ืองของ        
การผลิตเคร่ืองเงินนั้นก่อนท่ีจะมีการผลิตเคร่ืองเงินนั้น ผูป้ระกอบการมีการตกลงราคากบัผูว้่าจา้ง
ก่อนเสมอ โดยราคาท่ีตกลงกนันั้น  ตอ้งเห็นชอบดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย ส าหรับทางด้านแรงงานนั้น 
เม่ือผลิตช้ินงานเสร็จผูป้ระกอบการมีการจ่ายค่าตอบแทนใหท้นัที 

 2.6 ส าหรับผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน มีการประกอบธุรกิจท่ีสร้าง
ความมัน่ใจ ไม่โลภมาก ไม่คา้ก าไรเกินควรให้แก่ผูบ้ริโภค โดยค านึงถึงการคา้ในระยะยาวเป็นหลกั
ไดแ้ก่ “ซ้ือง่าย ขายคล่อง” 

 2.7 ผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน มีการสร้างภูมิคุม้กนัและเตรียมตวั  
ให้พร้อมกับการประกอบธุรกิจงานหัตถกรรมท่ีตอ้งค านึงถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนภาวะ
เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ โดยการคิดวางแผนอย่างรอบคอบตลอดเวลา ทั้งในปัจจุบนัและ
อนาคต 

   

3.  เพื่อสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมเคร่ืองเงินในจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นการเผยแพร่  ประชาสัมพนัธ์ในระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน ระดับประเทศ  
สู่สากล 
 จากการท่ีคณะผูว้จิยัน าความรู้ท่ีไดรั้บมานั้น มาใชเ้พื่อสืบทอดองคค์วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ดา้นงานหัตถกรรมเคร่ืองเงินในจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ในระดบัทอ้งถ่ิน 
ระดบัชุมชน ระดบัประเทศสู่สากล สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  3.1 ในการเผยแพร่ความรู้ทางดา้นหตัถกรรมเคร่ืองเงินนั้น คณะผูว้ิจยัไดมี้การเชิญ
สล่า หรือพอ่ครูแม่ครูภูมิปัญญาชาวบา้น มาสาธิตและให้ความรู้ทางดา้นการท าหตัถกรรมเคร่ืองเงิน
แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทัว่ไปท่ีมีความสนใจงานทางด้านน้ีอยู่แล้ว โดยในการจดังาน      
เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านงานหัตถกรรมเคร่ืองเงินนั้น ก็จะมีการจัดตามสถานท่ีต่าง ๆ เช่น 
โรงเรียน มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ซ่ึงไดแ้ก่ การจดันิทรรศการ “มิติสัมพนัธ์ศิลปวฒันธรรม   
เชิงช่าง” ทั้ งน้ีเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา หรือผูท่ี้สนใจ ตระหนักและเห็นถึง
ความส าคญัของงานหตัถกรรม และอยากสืบทอดไวใ้หค้งอยูคู่่กบัสังคมไทยต่อไป 
  3.2 คณะผูว้ิจ ัยได้มีการริเร่ิมจัดท าโครงการช่างรุ่นใหม่ เพื่อเป็นการสืบสาน              
งานหตัถกรรมเคร่ืองเงินให้อยูคู่่กบัลูกหลานและสังคมต่อไป โดยวตัถุประสงคใ์นการจดังานคร้ังน้ี        
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ก็เพื่อเป็นการศึกษาวิชาชีพทางด้านศิลปหัตถกรรมของทอ้งถ่ินล้านนา เพื่อน าความรู้ท่ีได้รับไป
ประกอบอาชีพ สร้างรายไดใ้หแ้ก่ตนเองและครอบครัว ซ่ึงไดแ้ก่ การจดันิทรรศการ “มองภูมิปัญญา
ลา้นนาผา่นสายธารแห่งกาลเวลา” 
  3.3 ส าหรับการจดัโครงการ “มิติสัมพนัธ์ศิลปวฒันธรรมเชิงช่าง” ทางคณะผูว้ิจยั  
มีวตัถุประสงคข์องการจดัโครงการในคร้ังน้ี เพื่อเป็นการสนบัสนุนการใชข้องพื้นบา้นของสล่าและ
ผูป้ระกอบการ ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีควรจะอนุรักษ์ไว้ โดยในการจัดงานถือได้ว่าเป็น           
การกระจายรายได ้และแนะน าผลิตภณัฑ์ของสล่าและผูป้ระกอบการให้กบัผูบ้ริโภคไดรู้้จกัมากข้ึน 
ตลอดจนสล่าหรือผูป้ระกอบการเอง สามารถวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ของผลิตภณัฑ์ของตนเอง     
และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑข์องตนเองได ้
  3.4 คณะผูว้ิจยัได้มีการจดัเวทีการเรียนรู้ และส่งเสริมให้สล่าหรือผูป้ระกอบการ 
เขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทางภาครัฐและเอกชนจดัข้ึน ทั้งน้ีเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเขา้ใจ และ
ฝึกอบรมพฒันางานดา้นต่าง ๆ  ตลอดจนสล่าหรือผูป้ระกอบการสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บนั้นไป
ประยุกต์ใช้กบัธุรกิจของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นการผลิต การจดัจ าหน่าย การตลาด ฯลฯ  ซ่ึง
สามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 
   3.4.1 ในการจดัเวทีการเรียนรู้ของคณะผูว้จิยันั้น จะมีการจดัเวทีการเรียนรู้ข้ึน    
2 คร้ัง โดยการจดัเวทีการเรียนรู้คร้ังท่ี 1 จะเป็นการประชุมทีมวิจยั และเพื่อสร้างความเขา้ใจร่วมกนั
ในการด าเนินงานวิจยั ระหวา่งผูว้ิจยั ผูน้  าทอ้งถ่ิน นกัวิจยัทอ้งถ่ิน และนกัศึกษา โดยมีวตัถุประสงค ์        
เพื่อสร้างความเขา้ใจในเร่ืองโครงการวจิยัยอ่ย รวมถึงกลุ่มอาชีพท่ีตอ้งการเขา้ร่วมโครงการ ซ่ึงผูว้ิจยั
พบวา่ ก่อนการเปิดเวทีการเรียนรู้ผูร่้วมโครงการไดมี้ความเขา้ใจโครงการในระดบัหน่ึง และเม่ือปิด
เวทีการเรียนรู้แลว้ ผูร่้วมโครงการ มีความเขา้ใจร่วมกนัมากข้ึน พร้อมทั้งคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะ
ท าการวิจยั โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีท าการวิจยัของหัตถกรรมเคร่ืองเงินในคร้ังน้ี เป็นเขตอ าเภอเมือง
จ านวน 9 ราย และอ าเภอสันก าแพง จ านวน 1 ราย และการจดัเวทีการเรียนรู้คร้ังท่ี 2 เพื่อให้ความรู้
ในดา้นการสร้างตราสินคา้และการออกแบบบรรจุภณัฑ์  ทั้งน้ีเพื่อว่าคณะผูว้ิจยัไดรั้บทราบปัญหา 
และแนวทางแก้ไขด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยความรู้ท่ีได้รับนั้ น จะท าให้สล่าหรือ
ผูป้ระกอบการมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงเร่ือง แนวทางการออกแบบตราสินค้าและ       
การออกแบบบรรจุภัณฑ์มากข้ึน และสามารถช่วยส่งเสริมให้ผู ้ประกอบมีแนวทางท่ีคิดค้น           
การออกแบบตราสินค้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เป็นท่ีรู้จกัและจดจ าของลูกค้ามากข้ึน 
ตลอดจนท าให้ผูป้ระกอบการได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์เป็นของ
ตนเองมากยิง่ข้ึน 



193 

 

    จากการจดัเวทีการเรียนรู้ คณะผูว้ิจยัพบว่า สล่าหรือผูป้ระกอบการ                 
มีความคาดหวงัความตอ้งการท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑ์ รวมถึงศกัยภาพผลิตภณัฑ์ของตนเอง โดยมี
ความคาดหวงัว่าจะได้รับการช่วยเหลือทางด้านขอ้แนะน าเก่ียวกบัการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้เป็นท่ี
ยอมรับแก่ผูบ้ริโภคในทุก ๆ ด้าน ส่ิงเหล่าน้ีเองจดัเป็นข้อดี ในการช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจชุมชน          
ให้ได้รับการพฒันา เพราะกลุ่มธุรกิจชุมชนเหล่าน้ี มีแรงกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ท่ีจะผลักดัน         
ใหผ้ลิตภณัฑข์องตนเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค และประเทศต่อไป 
   3.4.2 ส าหรับการส่งเสริมและผลักดันให้สล่าหรือผูป้ระกอบการเข้าร่วม
กิจกรรมทางดา้นการสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบติัการ การบรรยายให้ความรู้ ซ่ึงนบัวา่เป็นกิจกรรม  
ท่ีทางภาครัฐและเอกชนจดัข้ึนนั้น ทางคณะผูว้จิยัตอ้งการใหส้ล่าและผูป้ระกอบ มีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัทางดา้นธุรกิจการคา้ มากข้ึน ไม่วา่จะเป็นทางดา้นการน าเอาระบบ ICT เขา้มาใช้ในธุรกิจ
ขนาดกลางหรือธุรกิจขนาดย่อมการก าหนดยุทธศาสตร์ทางด้านการค้า การลงทุน หรือแม้แต่       
เร่ืองของเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ตลอดจนสล่าหรือผูป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว สามารถ
น าองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บนั้นมาปรับใชก้บัธุรกิจของตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ์
ในปัจจุบนั โดยกิจกรรมท่ีทางภาครัฐและเอกชนจดัข้ึนมานั้นก็จะมีโครงการต่าง ๆ ดงัน้ี 
    1) การสัมมนา เร่ือง “SMEs ไทยเขม้แข็งด้วย ICT” โดยได้รับการ
สนับสนุนจากซ่ึงได้รับความร่วมมือจากส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 
(องคก์ารมหาชน) SIPA สาขาเชียงใหม่ 
    2) การสัมมนา เร่ือง “กลยุทธ์ทางรอด SME” โดยไดรั้บความร่วมมือ        
จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
    3) การสัมมนา เร่ือง “ยุทธศาสตร์การคา้ การลงทุน และการตลาด”    
โดยธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) และหนงัสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจ 
    4) การบรรยาย เร่ือง “จดัทพั SME กา้วไกลสู่ภูมิภาคอาเซียน”  จดัโดย          
ธนาคารทหารไทย จ ากดั มหาชน 
    5) การสัมมนาเร่ือง “โครงการสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบติัการ
เศรษฐกิจสร้างสรรคร์ะดบัประเทศ ภายใตแ้ผนปฏิบติัการไทยเขม้แข็ง 2555” จดัโดย กรมทรัพยสิ์น
ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์
    6) การอบรมเร่ือง “เศรษฐกิจล้านนาเชิงสร้างสรรค์” โดย วิทยาลัย
ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม 
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    7) การสัมมนาเร่ือง “การเตรียมความพร้อมในการส่งออกสู่ตลาด
สหรัฐอเมริกา” โดยบริษทั Global source marketing และกรมส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ จงัหวดั
เชียงใหม่ 
  3.5 คณะผูว้ิจยัได้มีการจดัท าการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ     
ไดแ้ก่ ป้ายไวนิล ส่ือส่ิงพิมพ ์(แผ่นพบั วารสาร) ส่ือวิทยุ ส่ือโทรทศัน์ หรือส่ือดา้นอิเล็กทรอนิกส์ 
(ส่ือ Internet หรือเวบ็ไซด์ต่าง ๆ) ทั้งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์โครงการงานวิจยั
ต่าง ๆ และใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัประเทศ
ต่อไป 
 

4.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาวจิัยคร้ังต่อไป 
 จากผลการวิจยั ผูว้ิจยัมีข้อเสนอแนะต่อผูท่ี้มีความเก่ียวข้องทั้ งทางด้านงานหัตถกรรม
เคร่ืองเงิน ซ่ึงจะสืบเน่ืองไปถึงการสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมเคร่ืองเงินคือ 
  4.1 ควรมีการจดัท าโครงการพฒันาศักยภาพในการผลิตผลิตภณัฑ์หัตถกรรม    
โดยผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์หตัถกรรมประเภทท่ีใกลเ้คียงกนั มาแลกเปล่ียนความรู้ ปัญหา ขอ้คิดเห็น และ     
เพิ่มศกัยภาพให้แก่ผูผ้ลิต ตลอดจนให้ทางภาครัฐและเอกชนมีโอกาสเขา้มาส่งเสริมทางดา้นทกัษะ 
ความรู้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อสนองความต้องการของผู ้บริโภค และรักษาเอกลักษณ์        
ทางดา้นการท าเคร่ืองเงินของทอ้งถ่ินของตนเองไวไ้ดอ้ยา่งย ัง่ยนืถาวรสืบต่อไป 
  4.2 ควรมีการจัดท าโครงการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหว่าง
ผูป้ระกอบการด้วยกัน เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น และน ามาปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ ์           
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการต่อไป 
  4.3 หน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนควรจะมีการสนับสนุนโดยให้ความรู้
ทางด้านการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ การตกแต่งร้าน เทคนิคการขาย ฯลฯ ตลอดจน         
สร้างความตระหนกัในการใชว้สัดุภายในทอ้งถ่ินใหม้าก และค านึงเอกลกัษณ์เฉพาะตวัหรือทอ้งถ่ิน  

 




