
 

 

 

บทที ่1 
บทน ำ 

 
การศึกษาเร่ือง “การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดงานภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินดา้นงานหัตถกรรมเคร่ืองเงินของจงัหวดัเชียงใหม่” นบัเป็นกระบวนการสืบทอดภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน โดยใชก้ลวิธีดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล รวมไปถึงการพฒันาผูป้ระกอบการงานหตัถกรรม
เคร่ืองเงิน ดา้นการจดัการ การตลาด การผลิต การออกแบบผลิตภณัฑ์ และการออกแบบบรรจุภณัฑ ์
ภายใต้แนวคิดการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  มี เหตุผล และมีภูมิ คุ้มกัน เพื่อ เป็นการส่งเสริม                    
ให้ผู ้ประกอบการสร้างธุรกิจของตนได้อย่างสมดุล และย ัง่ยืนการศึกษาเร่ืองน้ีนับเป็นกลวิธี            
ในการสืบทอดงานหัตถกรรมทอ้งถ่ินอีกทางหน่ึง ความส าคญั ท่ีมา และกระบวนการปฏิบติังาน
กล่าวไดด้งัน้ี 
 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 จากยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 
(พ.ศ. 2552-2554):1-8) ไดแ้ก่ 1) ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิ
ปัญญาและการเรียนรู้ 2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเขม้แข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นฐานรากท่ี
มั่นคงของประเทศ 3)ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้สมดุลและย ั่งยืนและ                            
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนพื้นฐานความหลาหลายทางชีวภาพและสร้างความมั่นคงของ            
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จะเห็นได้ว่าภาครัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความส าคญั และ
ปัญหาส าคญัของชุมชนระดบัฐานรากคือความยากจนและในขณะเดียวกนัก็เล็งเห็นถึงความส าคญั       
ของภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีน ามาซ่ึงมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศได้ ในประเทศไทยชุมชนและ         
ภูมิปัญญาท้องถ่ินถือว่าเป็นส่ิงเดียวกันแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ เน่ืองจากชุมชนระดับ           
ฐานรากนั้ น ใช้ภูมิปัญญาท่ีเป็นมรดกตกทอดหรือเป็นความรู้เก่าแก่เพื่อใช้ในการด ารงชีวิต         
แบบสังคมเกษตรกรรมมาเน่ินนาน 
 แนวคิดการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนั้นได้รับการตอบรับ
อยา่งดีจากทุกภาคส่วน ไม่วา่จะเป็นนกัธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรและไปจนถึงระดบั
ทอ้งถ่ิน ส่งผลให้เกิดการก่อตั้งกลุ่มเพื่อน าภูมิปัญญาพื้นบา้นเหล่าน้ี มาดดัแปลงเป็นผลิตภณัฑ์และ
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บริการ เพื่อผลิตออกจ าหน่ายแก่ผูบ้ริโภคทั้งภายในประเทศ และสามารถส่งออกไปต่างประเทศ      
ไดอี้กดว้ย ตวัอยา่งของกลุ่มประเภทน้ี ตวัอย่างเช่น กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บา้น 
กลุ่มผูป้ระกอบการท้องถ่ิน เป็นต้น นับเป็นผูป้ระกอบการระดับฐานราก เป็นการรวมกลุ่มกัน       
เพื่อสร้างสรรคม์ูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อน ารายไดเ้ขา้สู่ชุมชน และสู่ตนเอง เป็นการสร้างรายไดอี้กทาง
เพื่อแกปั้ญหาความยากจน แต่ในขณะเดียวกนัการพฒันาและการส่งเสริมผูป้ระกอบการท่ีเนน้รายได ้  
ในการผลิต และทุนในการประกอบธุรกิจของภาครัฐบาลนั้นไม่ได้ส่งผลดีในระยะยาวให้แก่      
กลุ่มผู ้ประกอบการแต่อย่างใด และเป็นผลเสียแก่กลุ่มอีกด้วย เน่ืองจากการพัฒนาท่ีรวดเร็ว          
และเนน้การลงทุน การเพิ่มทุนเขา้สู่ระบบ เม่ือเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วงปี พ.ศ. 2540 ท าให ้        
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคจ ากดั มีอตัราและลดน้อยลง การลงทุนสูงในด้านเคร่ืองจกัร ผลผลิต        
ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและเกินความจ าเป็นของกลุ่ม ท าให้เกิดภาวะขาดทุนไม่สามารถ
ช าระหน้ีท่ีกู้ยืมมาได้ ท าให้ผูป้ระกอบการหลายรายตอ้งเลิกกิจการ แมเ้ลิกกิจการแล้วแต่หน้ีสิน        
ท่ีค้างอยู่ก็ยงัจ  าเป็นต้องช าระ เกิดภาวะชะงักทางเศรษฐกิจส่งผลไปทั่วประเทศไม่เพียงแต่            
ด้านการเงินและการผลิตเท่านั้นท่ีเกิดผลกระทบ แต่สภาพแวดล้อมในท้องถ่ินก็ส่งผลกระทบ
เช่นเดียวกนั ไม่วา่จะเป็นการรุกพื้นท่ีป่าปลูกพืชเศรษฐกิจซ่ึงเป็นวตัถุดิบส าคญั การตดัไมท้  าลายป่า
เพื่อน ามาเป็นวตัถุดิบ ขยะและของเสียจากระบบการผลิตท่ีไม่ได้มาตรฐาน ฯลฯ นับเป็นปัญหา        
ท่ีตามมาจากการพฒันาเศรษฐกิจอยา่งไม่รอบคอบ 
 การท่ีจะสร้างให้การพฒันาระดับฐานรากมีความสมดุล ย ัง่ยืนและต้านทานภาวการณ์
เปล่ียนแปลงของโลกอย่างรวดเร็วไดน้ั้น“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”จากแนวทางพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวนั้น ถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการปรับสมดุลของการด าเนินธุรกิจ
ชุมชนเพื่อสร้างรากฐานท่ีมัน่คงของเศรษฐกิจในระดบัประเทศได้ เป็นแนวคิดในพฒันาอยา่งย ัง่ยืน
โดยค านึงถึงปัจจยัและการปรับสมดุลระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ อย่างรอบด้าน ใจความส าคญั   
ของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบไปด้วย ความพอเพียง ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกนั แต่การน า
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้น       
จะสามารถอา้งถึงแนวทางท่ีส าคญั 7 ประการดงัน้ี (อภิชยั พนัธเสน, 2545:7) 

1. ใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม นัน่คือ ใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีราคาไม่แพง แต่ถูกหลกัวชิาการ 
2. มีขนาดการผลิตท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความสามารถในการบริหารจดัการ 
3. ไม่โลภเกินไปและไม่เนน้ก าไรระยะสั้นเป็นหลกั 
4. เน้นความซ่ือสัตย์ สุจริตในการประกอบการ  ไม่เอารัดเอาเปรียบผู ้บริโภค และ            

ไม่เอารัดเอาเปรียบแรงงานหรือลูกคา้ ตลอดจนมาเอารัดเอาเปรียบผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ 
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5. เนน้การกระจายความเส่ียงจากการมีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย และ/หรือ มีความสามารถ
ในการปรับเปล่ียนผลผลิตไดด้ว้ย 

6. เนน้การบริหารความเส่ียงต ่า (Down side risk management)โดยเฉพาะอยา่งยิ่งไม่ก่อ
หน้ีจนเกินขีดความสามารถในการจดัการ 

7. เน้นการตอบสนองตลาดภายในท้อง ถ่ิน ภู มิภาค ตลาดภายในประเทศ และ              
ตลาดต่างประเทศเป็นหลกัตามล าดบั 

จากแนวทางดงักล่าวแลว้ผูว้จิยัไดเ้ล็งเห็นถึงการพฒันากลุ่มธุรกิจชุมชน กลุ่มผูป้ระกอบการ 
วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ อย่างสมดุล ด้วยการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช ้              
ในการด าเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานการประกอบอาชีพท่ีเขม้แข็งและสมดุล ผา่นการเรียนรู้    
ท่ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดข้ึน ได้แก่ การเรียนรู้ถึงพื้นฐานการด าเนินธุรกิจ การให้ความรู้ด้านการจดัการ
การตลาด เช่น การเงิน การบริหารจดัการ การผลิต การบญัชี ฯลฯ รวมไปถึงการให้ความรู้เร่ือง
กระบวนการดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ์ การออกแบบบรรจุภณัฑ์ โดยวิธีการให้ความรู้ การจดัเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผูว้ิจยัและครูภูมิปัญญา รวมไปถึงกลุ่มผูป้ระกอบการ การศึกษาดูงาน    
การอบรมเชิงปฏิบติัการ เป็นตน้ เพื่อสร้างใหธุ้รกิจชุมชนมีพื้นฐานท่ีเขม้แขง็ ผสมผสานกบัการสร้าง
ทศันคติของความพอเพียง รู้จกัใชเ้หตุผล และกลุ่มธุรกิจชุมชนสามารถปรับประยุกตแ์นวทางมาใช้
กบัตนได ้สุดทา้ยเพื่อสร้างภูมิคุม้กนัใหแ้ก่กลุ่มผูป้ระกอบการต่อไป 

ในพื้นท่ีจังหวดัเชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู ้ประกอบการงานหัตถกรรมเคร่ืองเงิน          
ในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอสันทราย มีผูป้ระกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมจ านวนมาก ซ่ึงจะมีผูป้ระกอบการท่ีประสบผลส าเร็จ และยงัไม่ประสบผลส าเร็จ                   
การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กบัการด าเนินธุรกิจของกลุ่มผูป้ระกอบการเหล่าน้ี    
ถือวา่เป็นหนทางท่ีจะสร้างความเจริญเติบโตใหแ้ก่ทอ้งถ่ิน ขจดัปัญหาความยากจน สร้างให้ชุมชนมี         
ความเขม้แข็งตา้นทานกระแสความเปล่ียนแปลงของโลกภายนอกไดเ้ป็นอย่างดี และในอีกดา้น    
การพฒันาเศรษฐกิจทอ้งถ่ินอย่างมีความสมดุล ลดภาวการณ์ยา้ยถ่ินฐานของแรงงาน สร้างค่านิยม
การเลือกใช้ผลิตภณัฑ์และบริการของไทย ส่งผลให้การสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรม
เคร่ืองเงินของไทยยงัคงอยู่สืบต่อไป ดังเช่น ค าท่ีว่า “เม่ือธุรกิจชุมชนอยู่ได้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน           
ก็จะไม่สูญหาย เน่ืองจากคนหันมานิยมสินคา้ทอ้งถ่ินท่ีมีคุณภาพ ผูป้ระกอบการก็สามารถขายได้
และด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนื” 

การท าเคร่ืองเงินในจงัหวดัเชียงใหม่ มีการท ากระจดักระจายอยูห่ลายอ าเภอ แต่ท่ีท ากนัมาก
ไดแ้ก่ อ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง จากการศึกษาฐานขอ้มูลหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์
สามารถทราบไดถึ้งแหล่งผลิตตามรายช่ือของผูผ้ลิตเคร่ืองเงิน แต่ยงัไม่ไดมี้การศึกษาส ารวจขั้นตอน
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และท่ีมาของการผลิตงานอย่างถ่ีถ้วน ส าหรับการท าเคร่ืองเงินนั้ นมีการสืบต่อกันมาตั้ งแต่             
คร้ังพญามงัราย สร้างเมืองเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 1839 ซ่ึงสร้างความสัมพนัธ์กบัพุกาม และเจรจา       
ขอช่างฝีมือ อนัไดแ้ก่ ช่างทอง ช่างฆอ้ง ช่างตอ้ง ช่างแตม้ ช่างเหล็ก ช่างเงิน ช่างเขิน ฯลฯ มายงั   
เมืองเชียงใหม่ เพื่อฝึกเป็นอาชีพเสริมใหก้บัประชาชนและมีการท าสืบต่อเน่ืองกนัตลอดมา 

ดว้ยเหตุน้ีแลว้ผูว้จิยัจึงไดริ้เร่ิม การท าวจิยั เร่ือง “การประยกุตพ์ระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดน้งานหตัถกรรมสาขาเคร่ืองเงินของจงัหวดัเชียงใหม่” ข้ึนเพื่อธ ารง
รักษาไวซ่ึ้งวฒันธรรมอนัดีงาม ท่ีสั่งสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษให้อยู่สืบต่อไปคู่เมืองเชียงใหม่ อีกทั้ง  
เพื่อส่งเสริมการด าเนินธุรกิจชุมชน กลุ่มแม่บา้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีศกัยภาพ และด าเนินธุรกิจ
ของตนไดอ้ย่างสมดุล และอย่างย ัง่ยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ              
พระเจา้อยูห่วั 

 

2.  วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
ในการศึกษาคร้ังน้ีมีประเด็นส าคญัท่ีเป็นวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
2.1 บริบทและศกัยภาพภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นงานหตัถกรรมเคร่ืองเงินในจงัหวดัเชียงใหม่ 
2.2 วิเคราะห์ความสอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านงาน

หตัถกรรมเคร่ืองเงินในจงัหวดัเชียงใหม่ 
2.3 เพื่อสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านงานหัตถกรรมเคร่ืองเงินในจงัหวดั

เชียงใหม่ เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชุมชน ระดบัประเทศ สู่สากล 
 

3.  ขอบเขตของโครงกำรวจิัย 
งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาขั้นตอนการท างานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน เพื่อสืบทอด       

ภูมิปัญญา และเพื่อศึกษาบริบทและศกัยภาพของกลุ่มธุรกิจชุมชนงานเคร่ืองเงิน ในอ าเภอหางดง 
อ าเภอสันก าแพง อ าเภอเมือง และอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

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

4.1 ประชำกรศึกษำและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชำกร คือ กลุ่มตวัอย่างผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมเคร่ืองเงิน ในอ าเภอเมือง 

อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
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 กำรคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำง ดว้ยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – stage random 
sampling) โดยมีขั้นตอน คือ 

 ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified sampling)      
จากกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีคาดวา่จะมีผูเ้ขา้ร่วมโครงการประมาณ 20 กลุ่ม ซ่ึงคดัเลือกจาก 

1) รายช่ือกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน (มผช.) 
ในงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองเงิน 

2) กลุ่มตวัอยา่งจากเครือข่ายผูป้ระกอบการจงัหวดัเชียงใหม่ 
3) ผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์

ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 ขั้นตอนท่ี 2 เลือกกลุ่มตวัอย่างโดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง ตามวตัถุประสงค์ (Purposive 

sampling) โดยแยกกลุ่มงานหตัถกรรมเคร่ืองเงินท่ีมีความตอ้งการเขา้ร่วมโครงการ แยกตามประเภท
การจดัตั้ง ไดแ้ก่ กลุ่มวสิาหกิจชุมชน กลุ่มธุรกิจชุมชน ผูป้ระกอบการ กลุ่มแม่บา้น ร้านคา้ ฯลฯ 

4.2 ข้อมูลและเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการสืบคน้ขอ้มูลกลุ่มงานหัตถกรรมเคร่ืองเงิน ดว้ยการจดบนัทึก  

การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เจาะลึก ถ่ายภาพ และถ่ายวิดีทศัน์ โดยอาศยัการวิจยัแบบมีส่วนร่วม  
(Participatory research) เพื่อจดัเก็บขอ้มูล 

 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีท าการศึกษาเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดา้นงานหตัถกรรม
เคร่ืองเงินของจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อศึกษารูปแบบ ขั้นตอนการท างาน ขอ้มูลเก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์  
เคร่ืองมือ และวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาสาขาเคร่ืองเงิน ซ่ึงเป็นชุดขอ้มูลจากการรวบรวมและศึกษา
ขององค์กรต่าง ๆ ภาครัฐบาล ชุมชน และเอกชน โดยการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์      
ในการเรียนการสอน นอกจากนั้นยงัสามารถน าไปพฒันาให้เกิดรูปแบบงานหัตถกรรมแนวใหม่  
และการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ในส่ือต่าง ๆ  ท าให้ไดอ้งค์ความรู้ใหม่ดว้ยการวิจยัแบบมีส่วนร่วม  
ซ่ึงตอ้งอาศยัความร่วมมือจากส่วนราชการ องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งท่ีถือเป็นผูร่้วมการวิจยัในทอ้งถ่ินดว้ย  
ไดแ้ก่ 

1) กรมการพฒันาชุมชน เป็นผูท่ี้มีหน้าท่ีดูแลเก่ียวกับความเข้มแข็ง    
ของชุมชน ส่งเสริมศกัยภาพของประชาชน ผูน้ าชุมชน องคก์ร เครือข่ายชุมชน เพื่อพฒันาและแกไ้ข
ปัญหาดา้นต่าง ๆ ของประชาชน โดยเฉพาะดา้นการประกอบอาชีพ 

2) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 ทุ่งโฮเตล จังหวดัเชียงใหม่        
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นองค์กรหลกัในการน าภูมิปัญญา นวตักรรม             
องคค์วามรู้ เพื่อการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมไทยใหม้ัน่คง และพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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3) ศูนยป์ระสานงานสินคา้ OTOP ศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม่ นบัวา่เป็น           
ศูนยป์ระสานงานดา้นต่าง ๆ ในโครงการผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ิน (OTOP) จงัหวดัเชียงใหม ่

4) สถานท่ีราชการ เอกชนท่ีเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูล ยกตวัอย่าง เช่น  
พิพิธภณัฑช์าวเขา หอศิลปวฒันธรรมจงัหวดัเชียงใหม่ ฯลฯ 

4.3 ชนิดของเคร่ืองมือในกำรวจัิย 
 แบบสัมภำษณ์ และแบบสังเกต (Interview schedule) ไดแ้ก่ เคร่ืองมือเพื่อเก็บรวบรวม

ขอ้มูลเป็นลกัษณะค าถาม ก าหนดค าตอบไวล่้วงหนา้ให้เลือกตอบ (Closed ended question) และ
ค าตอบแบบเติมค า (Open ended question) ผูว้ิจยัจะสัมภาษณ์ สังเกต และจดบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ    
แบ่งเน้ือหาของแบบสัมภาษณ์เป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 1) ขอ้มูลลักษณะพื้นฐาน และประวติัความเป็นมาของผูป้ระกอบการ  
ขอ้มูลในดา้นสังคม ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาชาวบา้นดา้นงานเคร่ืองเงิน 
 2) ข้อมูลรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ขั้ นตอนการท างาน ว ัสดุอุปกรณ์  
เคร่ืองมือ และวธีิการถ่ายทอดภูมิปัญญาของงานหตัถกรรมเคร่ืองเงินภายในทอ้งถ่ิน 
 3) ขอ้มูลด้านความตอ้งการ ปัญหาอุปสรรคของกลุ่มตวัอย่างท่ีจ าเป็น
จะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 
 4) วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อความสมบรูณ์แบบอ่ืน ไดแ้ก่ การประชุม
วางแผนงานวจิยัร่วมกนั ระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้งในทอ้งถ่ินเพื่อด าเนินแผนกิจกรรม การจดัเวทีชาวบา้น
เพื่อระดมความคิดเห็น และหาขอ้สรุปเพิ่มเติมในความสมบรูณ์ของเน้ือหา ดา้นประวติัความเป็นมา 
ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม จดัประชุมกลุ่มย่อยเพื่อติดตามผล 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม และการเผยแพร่องค์ความรู้แก่
ประชาชนผูส้นใจ จดัประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการ เพื่อวเิคราะห์ ประเมินผล และสรุปผลการวจิยั 
 

5.  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 จากการท าวจิยัในคร้ังน้ีสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ดงัต่อไปน้ี 
 5.1 สามารถแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีท าการวิจัยด้วยการติดต่อ
ประสานงานเป็นระยะ โดยก าหนดกรอบ ระยะเวลาในการท าวิจยัอยา่งเป็นระบบ ถา้มีปัญหาเกิดข้ึน
ตอ้งมีการประชุม ระดมความคิดเพื่อแกปั้ญหาต่าง ๆ หาสาเหตุ วเิคราะห์ สรุปผล 
 5.2 การวิจัยในคร้ังน้ีเน่ืองจากเป็นงานเพื่อให้เห็นภาพรวมของหัตถกรรมพื้นบ้าน       
สาขาเคร่ืองเงินในชุมชนต่าง ๆ และเห็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเทคโนโลยีพื้นบา้นว่าเป็นอย่างไร      
มีการถ่ายทอดภูมิปัญญามานานแค่ไหน ซ่ึงเป็นการรวบรวมองคค์วามรู้เพื่อถ่ายทอดสู่สาธารณะชน 
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 5.3 เป็นการบริการความรู้แก่ประชาชน เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษา    
เปิดอบรมให้ประชาชนท่ีสนใจ จดันิทรรศการและจดัท าคู่มือวารสารประสานกบัหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นธุรกิจ เพื่อให้ความรู้ และน ารวบรวมในเอกสาร 
ฐานขอ้มูล เพื่อถ่ายทอดใหแ้ก่ประชาชนทุกระดบัได ้
 5.4 บริการความรู้แก่ภาคธุรกิจ ผูป้ระกอบการสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากการศึกษา
การผลิตเคร่ืองเงินดา้นต่าง ๆ เพื่อใช้ในการบริหารจดัการชุมชน โดยการสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
เพื่อน าไปต่อยอดภูมิปัญญาในดา้นพฒันาการออกแบบ ใหเ้ป็นสินคา้ในรูปแบบใหม่สไตลล์า้นนา 
 5.5 น าไปผลิตเชิงพาณิชย ์สามารถสร้างนวตักรรมใหม่สาขาเคร่ืองเงินได้จากการศึกษา 
อบรม เพื่อพฒันางานหัตถกรรมเคร่ืองเงินให้ทุ่นค่าใช้จ่าย ทุ่นเวลา ประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ     
ถา้เป็นสินคา้ก็สามารถผลิตสินคา้ไดจ้  านวนมากยิง่ข้ึน 
 5.6 จากการให้ความรู้ดา้นการออกแบบ การผลิต การจดัการและการตลาด ผูป้ระกอบการ
สาขาเคร่ืองเงิน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไดเ้ป็นอยา่งดี 
 5.7 การท าวจิยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ในดา้นการเพิ่มศกัยภาพ
การจดัการในธุรกิจชุมชนให้สามารถพฒันาธุรกิจอย่างมีคุณภาพ สามารถพฒันาสินคา้สู่โครงการ 
ผลิตภณัฑ์ชุมชน และท้องถ่ิน สามารถบริหารทรัพยากรต้นทุนทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ตลอดจนท าธุรกิจของตนสู่สากล เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงและพลวตัโลก 
 5.8 การพฒันาผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน โดยใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เขา้ไปบริหารจดัการ สามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในชุมชนอ่ืน จงัหวดัอ่ืนได ้
 5.9 กลุ่มผูป้ระกอบการงานหตัถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน ทั้งในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดั
ใกล้เคียง สามารถประยุกต์ใช้ผลการวิจยักับกลุ่มของตนเองได้ โดยสนองตอบต่อยุทธศาสตร์        
การวิจยัท่ี 2 คือ ยุทธศาสตร์การสร้างความเขม้แข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานท่ีมัง่คง     
ของประเทศ และยุทธศาสตร์พฒันาบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวะภาพและสร้างความมัน่คง
ของทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม 
 5.10 สามารถน าหลกัการบริหารจดัการในดา้นการตลาด การจดัการ การเงิน ตน้ทุนการผลิต 
ไปใชใ้นแหล่งชุมชนอ่ืน ๆ ได ้
 5.11 สามารถท าวจิยัต่อยอดในทอ้งถ่ินและชุมชนอ่ืน ๆ ได ้
 

6.  ระยะเวลำในกำรท ำวจิัย 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีระยะเวลา 1 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 
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7.  นิยำมศัพท์ 
กำรประยุกต์ (Applied) หมายถึง การปรับหรือการผสมผสานความรู้เก่ากบัความรู้ใหม่     

เขา้ดว้ยกนัใหเ้หมาะสมกบัสมยัใหม่ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเอง หรือส่วนรวม เช่น การประยุกต์
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงกบัอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมของกลุ่มงานหัตถกรรม
เคร่ืองเงิน ในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง (Philosophy of the Sufficiency Economy) หมายถึง            
ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีพอสมควร    
ต่อการมีผลกระทบใด อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน้ีตอ้งอาศยัความรอบรู้ 
ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและ     
การด าเนินการทุกขั้ นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจ้าหน้า ท่ีของรัฐ  นักทฤษฏีและนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม              
ความซ่ือสัตย์ สุจริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสมด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร             
มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อใหส้มดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว
และกว้างขวางทั้ งด้านว ัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกได้อย่างดี           
(ปวณีรัช ลิมปิษเฐียร, 2552 : 9) 

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

1. ใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม นัน่คือ ใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีราคาไม่แพง แต่ถูกหลกัวชิาการ 
2. มีขนาดการผลิตท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความสามารถในการบริหารจดัการ 
3. ไม่โลภเกินไปและไม่เนน้ก าไรระยะสั้นเป็นหลกั 
4. เน้นความซ่ือสัตย์ สุจริตในการประกอบการ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู ้บริโภค และ           

ไม่เอารัดเอาเปรียบแรงงานหรือลูกคา้ ตลอดจนมาเอารัดเอาเปรียบผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ 
5. เนน้การกระจายความเส่ียงจากการมีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย และ/หรือ มีความสามารถ

ในการปรับเปล่ียนผลผลิตไดด้ว้ย 
6. เนน้การบริหารความเส่ียงต ่า (Down side risk management)โดยเฉพาะอยา่งยิ่งไม่ก่อ

หน้ีจนเกินขีดความสามารถในการจดัการ 
7. เน้นการตอบสนองตลาดภายในท้อง ถ่ิน ภู มิภาค  ตลาดภายในประเทศและ              

ตลาดต่างประเทศเป็นหลกัตามล าดบั 
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 ปัจจยัเหล่าน้ีจะช่วยใหว้สิาหกิจสามารถพฒันาไดอ้ยา่งมัน่คงในระยะยาว ซ่ึงจะศึกษาไดจ้าก
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีสามารถผ่านวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจมาได ้เพื่อพฒันาเป็น
ตวัช้ีวดัและก าหนดเป็นเกณฑ์ท่ีจะให้การสนบัสนุน แทนเน้นปัจจยัดา้นการเงินแต่เพียงอย่างเดียว 
ซ่ึงเป็นจุดเน้นส าคญัของการสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม โดยรัฐบาลและ
หน่วยงานของรัฐมาโดยตลอด และคงจะเป็นแนวทางส าคญัต่อไปในอนาคต ถา้หากไม่มีการศึกษา
ในประเด็นทั้ ง 7 ข้อท่ีกล่าวมาข้าต้นน้ีอย่างจริงจัง ทั้ ง น้ีเพื่อจะช่วยให้อุตสาหกรรมเหล่าน้ี             
เป็นส่วนประกอบส าคญัของการพฒันาประเทศภายใตย้ทุธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงสืบต่อไป 

ภูมิปัญญำท้องถิ่น (Local Knowledge) หมายถึง ความรู้ของชาวบา้นซ่ึงเรียนรู้มาจากปู่ ยา่ 
ตายาย ญาติพี่นอ้ง และความเฉลียวฉลาดของแต่ละคน หรือผูมี้ความรู้ในหมู่บา้นในทอ้งถ่ินต่าง ๆ 
ภูมิปัญญาชาวบา้นเป็นเร่ืองการท ามาหากิน เช่น การจบัปลา การจบัสัตว ์การปลูกพืช การเล้ียงสัตว ์
การทอผ้า การท าเคร่ืองมือ การเกษตร  ภูมิปัญญาเป็นความรู้ท่ีประกอบไปด้วย คุณธรรม                 
ซ่ึงสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้ งเดิมนั้น ชีวิตของชาวบา้นไม่ได้แบ่งแยกเป็นส่วน ๆ หากแต่ทุกอย่าง            
มีความสัมพนัธ์กนั การท ามาหากินการอยูร่่วมกนัในชุมชน การปฏิบติัศาสนา พิธีกรรมและประเพณี 
ความรู้เป็นคุณธรรมเพื่อผู ้คนใช้ความรู้นั้ นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ท่ี ดีระหว่าง คนกับคน                 
คนกับธรรมชาติ และคนกับส่ิงเหนือธรรมชาติ ความรู้เหล่าน้ีเ ก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิต             
เป็นแนวทางหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ท่ี เ ก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของครอบครัว 
ความสัมพันธ์กับคนอ่ืน ความสัมพันธ์กับผู ้ล่วงลับไปแล้ว และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิกับธรรมชาติ 
(สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนเล่มท่ี 19 , 2540 : 245-248) 

งำนหัตถกรรม (Handicraft) หมายถึง งานช่างฝีมือชาวบา้น ท่ีไดรั้บการสืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษ หรือสืบทอดมาตั้งแต่โบราณ เป็นงานประณีตศิลป์ มีความละเอียดลออในการประดิษฐ์
เป็นอยา่งมาก 

เคร่ืองเงิน (Silverware) หมายถึง งานหัตถกรรมท้องถ่ินท่ีเก่ียวกับการท าผลิตภัณฑ์
เคร่ืองเงินของผูป้ระกอบการ สล่า วสิาหกิจชุมชน และกลุ่มธุรกิจชุมชน ในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง 
อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 




