
 
บทที ่7 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเร่ือง การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน                   
ด้านงานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองป้ันดินเผาฯของจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการสรุปให้เห็นถึงปัญหา                  
และแนวทางการแกไ้ขของกลุ่มธุรกิจชุมชน เพื่อท าการศึกษาถึงลกัษณะรูปแบบของเคร่ืองป้ันดินเผา
และลวดลายท่ีใช้ในการตกแต่ง เพื่อจ าแนกลักษณะรูปแบบและการก าหนดอายุการใช้งาน                     
ของเคร่ืองป้ันดินเผา ตลอดจนการใช้สอยผลิตภัณฑ์เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีเก่ียวกับวิถีชีวิตของ           
ผู ้คนในชุมชนท่ีเคยผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาเหล่านั้ นข้ึนมา โดยท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง                               
ทั้งหมด  11 ราย ซ่ึงสามารถสรุปแนวทางตามวตัถุประสงค์ท่ีน าไปสู่การพฒันาธุรกิจหัตถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผา ดงัน้ี 
 1.  บริบทและศกัยภาพภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ
ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 2 .   วิ เ คราะ ห์ความสอดคล้องป รัชญา เศรษฐ กิจพอ เพี ยงกับ ภู มิ ปัญญาท้อง ถ่ิน                    
ดา้นงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบในจงัหวดัเชียงใหม ่
 3.  เพื่อสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาและ    
เคร่ืองเคลือบในจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชุมชน 
ระดบัประเทศสู่สากล 

ในการสรุปผลการศึกษาตามแนวทางวตัถุประสงค์ของงานวิจยันั้น คณะผูว้ิจยัสามารถ     
สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 

1.   บริบทและศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาและ                    
เคร่ืองเคลอืบในจังหวดัเชียงใหม่ 
 จากการศึกษาคณะผู ้วิ จ ัยได้ท าการศึกษาบริบทและศักยภาพภูมิ ปัญญาท้อง ถ่ิน                             
ดา้นงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาฯ สามารถสรุปความส าคญัไดด้งัน้ี 
  1.1    กลุ่มตวัอย่างท่ีเข้าร่วมในงานวิจยัคร้ังน้ี อาศยัอยู่ในเขตอ าเภอหางดงคิดเป็น      
ร้อยละ 73 อาศยัอยู่ในเขตอ าเภอเมือง อ าเภอสันทราย อ าเภอสันก าแพง มีค่าร้อยละเท่ากนัคิดเป็น
ร้อยละ 9   
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  1.2  ส าหรับการจดัหาวตัถุดิบของผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขาเคร่ืองป้ันดินเผาฯ    
ส่วนใหญ่มีการเลือกสรรวตัถุดิบจากแหล่งผลิตภายนอกเขตชุมชนคิดเป็นร้อยละ 73 วตัถุดิบ            
ท่ีจดัซ้ือได้แก่ ดินเหนียว ดินด า (อ าเภอสันป่าตอง) ดินขาว (จงัหวดัล าปาง) ส่วนการซ้ือวตัถุดิบ    
จากแหล่งผลิตภายในเขตชุมชนโดยซ้ือดินเหนียวหรือดินด ามาจากบา้นป่าตาล ต าบลสันผกัหวาน 
อ าเภอหางดง และการซ้ือวตัถุดิบจากพอ่คา้คนกลาง คิดเป็นร้อยละ 64   
  1.3  ส าหรับการจ้างแรงงานในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาฯ ส่วนใหญ่ใช้แรงงาน     
ภายในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 64 รองลงมาเป็นการผลิตเพียงผู ้เ ดียว คิดเป็นร้อยละ 27             
ส่วนการจา้งแรงงานสมาชิกภายในชุมชนคิดเป็นร้อยละ 18  
  1.4  การผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา ส่วนใหญ่นิยมใช้วิธีการผลิตเอง ด้วยการป้ันด้วยมือ
และการจา้งผูอ่ื้นป้ัน คิดเป็นร้อยละ 55 ส่วนการป้ันโดยใชแ้ป้นหมุนแบบมอเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 45
และการป้ันโดยใชแ้ป้นหมุนแบบหมุนมือ คิดเป็นร้อยละ 27   
  1.5  การบริหารจดัการสถานท่ีในการปฏิบติังาน ส่วนใหญ่นิยมใช้บา้นเป็นสถานท่ี   
ในการผลิตและจ าหน่ายสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 82 รองลงมาเป็นการใช้สถานท่ีของผูว้่าจา้งคิดเป็น   
ร้อยละ 18   
  1.6  ในการออกแบบผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาเคร่ืองป้ันดินเผาฯ                         
เป็นออกแบบโดยยดึตามรูปแบบดั้งเดิม คิดเป็นร้อยละ 100 การดดัแปลงจากผลงานของผูอ่ื้นคิดเป็น   
ร้อยละ 73 และผูว้า่จา้งออกแบบใหผ้ลิต คิดเป็นร้อยละ 18 
  1.7  การก าหนดราคาของหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาฯนั้น ผูป้ระกอบการจะก าหนด
ราคาตามตน้ทุนราคาของสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 100 คุณภาพของสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 73 ก าลงัซ้ือ
ของลูกคา้และราคาขายของคู่แข่งขนั คิดเป็นร้อยละ 45 และตามความตอ้งการของทอ้งตลาด คิดเป็น
ร้อยละ 36  
  1.8  การก าหนดช่องทางในการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑน์ั้น ผูป้ระกอบการใชร้้านคา้ของ
ตนเองคิดเป็นร้อยละ 82  การจดัจ าหน่ายโดยวิธีอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 64 การใช้ตวัแทนจ าหน่าย      
คิดเป็นร้อยละ 36 และผา่นทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 27  
  1.9  ผูป้ระกอบการใช้การประชาสัมพนัธ์สินค้าผ่านทางงานแสดงสินค้าต่าง ๆ        
คิดเป็นร้อยละ 82 ทางวิทยุชุมชน คิดเป็นร้อยละ 64 ตามตลาดนดัหรือถนนคนเดินและส่ือส่ิงพิมพ ์
คิดเป็นร้อยละ 36  
  1.10  การบริหารจัดการด้านการลงทุนนั้น ผูป้ระกอบการใช้แหล่งเงินทุนท่ีเป็น        
เงินออมทรัพยส่์วนตวั คิดเป็นร้อยละ 64  ส่วนเงินออมกลุ่ม เงินทุนของผูว้่าจา้ง และเงินออมท่ีได ้  
มาจากการเป็นวทิยากรและผูส้อนป้ัน คิดเป็นร้อยละ 27   
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  1.11  ในการวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ ์SWOT Analysis สามารถสรุปไดด้งัน้ีคือ 
     1.11.1  จุดแขง็ของการด าเนินธุรกิจ คือ ผูป้ระกอบการไดรั้บการถ่ายทอดความรู้
จากบรรพบุรุษ สินค้าท่ีผลิตมีความหลากหลาย วตัถุดิบท่ีน ามาใช้ในการผลิตมีคุณภาพ และ              
มีการส่งเสริมการขายให้กบัผูบ้ริโภค โดยการบริการส่งของถึงสถานท่ีให้กบัลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้เป็น
จ านวนมาก เป็นตน้              
   1.11.2   จุดอ่อนของผูป้ระกอบการหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาฯคือ ขั้นตอน             
ในการผลิตสินค้ามีหลายขั้นตอน ท าให้ต้องใช้เวลานานในการผลิต บุคคลท่ีสืบทอดทางด้าน
หตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาเร่ิมลดนอ้ยลง ท าใหบ้างคร้ังผลิตสินคา้ไม่ทนัตามความตอ้งการของตลาด   
   1.11.3   โอกาสในการท าธุรกิจหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาฯ คือ รัฐบาลมี        
การส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มอยา่งจริงจงั มีการเปิดการคา้เสรีมากข้ึน และสินคา้ของ
ผูป้ระกอบการไดรั้บความนิยมจากต่างประเทศสูง   
   1.11.4   อุปสรรคในการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการคือ สภาพดินฟ้าอากาศ
ท่ีแปรปรวน (เด๋ียวแดดออกเด๋ียวฝนตก) ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต และการมีคู่แข่งในตลาด
เดียวกนัเป็นจ านวนมาก ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง และจุดอ่ิมตวัของผูบ้ริโภค เป็นตน้ 
 

2.  วิเคราะห์ความสอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นงาน
หัตถกรรมสาขาเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลอืบในจังหวดัเชียงใหม่ 
 จากการศึกษา การวิเคราะห์ความสอดคลอ้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
งานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองป้ันดินเผาฯในจงัหวดัเชียงใหม่ ท าให้ทราบว่าผูป้ระกอบการหตัถกรรม
สาขาเคร่ืองป้ันดินเผาฯ ไดน้ าทฤษฎีเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กบัการด าเนินธุรกิจ        
ซ่ึงสามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 
  2.1  ผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาเคร่ืองป้ันดินเผาฯ มีการน าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการ
ด าเนินชีวติ และน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาประยุกต์ใชก้บัเทคโนโลยีชาวบา้นท่ีประดิษฐ์คิดคน้ในราคา
ประหยดัมาช่วยในการผลิตผลงานเคร่ืองป้ันดินเผาฯ ดว้ย  
  2.2 ผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขาเคร่ืองป้ันดินเผาฯ มีการน าวตัถุดิบของทอ้งถ่ิน   
เข้ามาเป็นวตัถุดิบหลักในการผลิตงานหัตถกรรม โดยค าถึงการใช้ทรัพยากรและวตัถุดิบอย่าง
ประหยดั และคุม้ค่า  
  2.3   กลุ่มผู ้ประกอบการหัตถกรรมสาขาเคร่ืองป้ันดินเผาฯ มีการเน้นการจ้าง
แรงงานคนมากกว่าเทคโนโลยีหรือเคร่ืองจกัร โดยใช้แรงงานภายในทอ้งถ่ิน เพื่อเป็นการกระจาย
รายได ้ช่วยใหค้นทอ้งถ่ินมีงานท า ไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาสังคม 
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  2.4  ผู ้ประกอบการหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาฯ มีเหตุผลในการประกอบธุรกิจ             
ท่ีค  านึงถึงการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมกบัสถานภาพของผูป้ระกอบการ เพื่อหลีกเล่ียงต่อการเกิด
ภาวะหน้ีสินใหม่ ๆ ของผูป้ระกอบการ 
  2.5   ผูป้ระกอบการหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาฯ มีความตระหนกัและให้ความส าคญั  
กับเร่ืองคุณธรรม ความซ่ือสัตย์ การไม่เอารัดเอาเปรียบผูบ้ริโภค การมีกระบวนการผลิตท่ีได้
มาตรฐาน และมีความยติุธรรมต่อผูจ้ดัจ  าหน่ายและแรงงาน  
  2.6   ผูป้ระกอบการหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาฯ มีการประกอบธุรกิจท่ีสร้างความ
มัน่ใจ ไม่โลภมาก ไม่คา้ก าไรเกินควร ไม่คดโกง และค านึงถึงการคา้ในระยะยาวเป็นหลกั โดยยึด
หลกัของการซ้ือง่าย ขายคล่อง มาประยกุตใ์ชใ้นการประกอบธุรกิจของตนเองดว้ย 
  2.7   กลุ่มหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาฯ มีการสร้างภูมิคุม้กนัให้แก่ตนเอง ครอบครัว     
และการประกอบธุรกิจ โดยการคิดวางแผนอยา่งรอบคอบตลอดเวลา ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต    
 

3.  เพื่อสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา                   
และเคร่ืองเคลือบในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น 
ระดับชุมชน ระดับประเทศสู่สากล 
 จากการศึกษาของคณะผู ้วิจ ัยในเร่ืองการน าความรู้ท่ีได้รับมานั้ น มาใช้เพื่อสืบทอด                       
องค์ความรู้ท่ีไดรั้บจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาฯในจงัหวดัเชียงใหม่               
เพื่อน าไปเผยแพร่หรือประชาสัมพนัธ์ในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชุมชน ระดบัประเทศสู่สากล สามารถ
สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
  3.1 ในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา ผูว้ิจยัได้เชิญสล่า    
หรือพ่อครูแม่ครูภูมิปัญญาชาวบ้าน มาท าการสาธิตและให้ความรู้ทางด้านงานหัตถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาฯใหแ้ก่นกัเรียน นกัศึกษา และบุคคลท่ีสนใจ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการปลูกฝังให้คนรุ่นหลงั
รู้จกัคุณค่าของงานหัตถกรรมและมีใจรักท่ีอยากจะสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้คงอยู่กับชุมชน
ทอ้งถ่ินของตนเองต่อไป โดยมีการจดักิจกรรมตามสถานท่ีต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
โรงเรียนสาธิตราชภฏัเชียงใหม่ ฯลฯ 
  3.2 คณะผูว้จิยัไดมี้การจดัท าโครงการช่างรุ่นใหม่ เพื่อเป็นการสืบสานงานหตัถกรรม       
สาขาต่าง ๆ เช่น เคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองเงิน โลหะ ฯลฯ ให้เป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไปมากยิ่งข้ึน 
ตลอดจนเป็นการเพิ่มจ านวนของสล่าและพ่อครูแม่ครูภู มิ ปัญญาท้อง ถ่ินในสาขาต่าง ๆ                                 
และเพื่อเป็นการศึกษาวิชาชีพทางด้านงานหัตถกรรมของภูมิปัญญาท้องถ่ินล้านนา ซ่ึงสามารถ        
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น าองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บไปประกอบเป็นอาชีพหลกัหรืออาชีพเสริม เพื่อสร้างรายไดใ้ห้แก่ตนเองและ
ครอบครัว 
  3.3   คณะผูว้ิจยัได้มีการจดันิทรรศการ เร่ือง มิติสัมพนัธ์ศิลปวฒันธรรมเชิงช่างข้ึน                           
เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินของหัตถกรรมสาขาต่าง ๆ และการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ ์                          
ของสล่าและผูป้ระกอบการ โดยมีวตัถุประสงคข์องการจดังานคือ เพื่อสนบัสนุนการใชข้องพื้นบา้น 
ซ่ึงเป็นศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีควรอนุรักษ์ไว ้ โดยในการจดังานคร้ังน้ีถือไดว้่าเป็นการกระจาย
รายไดแ้ละแนะน าผลิตภณัฑข์องสล่าและผูป้ระกอบการใหไ้ดรู้้จกักนัมากข้ึน  
  3.4 คณะผูว้จิยัไดท้  าการจดัเวทีการเรียนรู้ข้ึน เพื่อเป็นการสร้างความรู้และความเขา้ใจ 
ทางด้านการพัฒนางานหัตถกรรมสาขาต่าง ๆ ตลอดจนสล่าและผู ้ประกอบการสามารถ                            
น าองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บน าไปประยุกต์ใชก้บัธุรกิจของตนเอง ในการจดัเวทีการเรียนรู้ของคณะผูว้ิจยั                       
มีการจดัเวทีการเรียนรู้ข้ึนดว้ยกนั 2 คร้ัง โดยการจดัเวทีการเรียนรู้คร้ังท่ี 1 จะเป็นการประชุมทีมวิจยั
เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการด าเนินงานวิจยั ระหว่างผูว้ิจยั ผูน้  าท้องถ่ิน นักวิจยัท้องถ่ิน                    
และนกัศึกษา โดยมีวตัถุประสงค ์ เพื่อสร้างความเขา้ใจในเร่ืองโครงการวิจยัยอ่ย รวมถึงกลุ่มอาชีพ      
ท่ีต้องการเข้าร่วมโครงการ ซ่ึงผูว้ิจยัพบว่า ก่อนการเปิดเวทีการเรียนรู้ของผูเ้ข้าร่วมโครงการ                       
ไดมี้ความเขา้ใจโครงการในระดบัหน่ึง และเม่ือปิดเวทีการเรียนรู้แลว้ ผูร่้วมโครงการมีความเขา้ใจ
ร่วมกันมากข้ึน ส าหรับการจดัเวทีการเรียนรู้คร้ังท่ี 2 เพื่อให้ความรู้ในด้านการสร้างตราสินค้า               
และการออกแบบบรร จุภัณฑ์  ทั้ ง น้ี คณะผู ้วิ จัย ได้ รับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไข                         
ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยองค์ความรู้ท่ีผูป้ระกอบการหัตถกรรมเคร่ืองป้ันได้รับนั้ น                                              
จะท า ให้ส ล่ าห รือผู ้ป ระกอบการได้ มี ความ รู้  คว าม เข้า ใจและตระหนัก ถึ งแนวทาง                                 
การออกแบบตราสินค้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์มากข้ึน และสามารถช่วยส่งเสริม                             
ให้ผูป้ระกอบการมีแนวทางท่ีคิดคน้ในการการออกแบบตราสินคา้และการออกแบบบรรจุภณัฑ ์               
ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้มากข้ึน  
  3.5 คณะผูว้ิจยัไดมี้การส่งเสริมให้สล่าหรือผูป้ระกอบการเขา้ร่วมกิจกรรมการอบรม
หรือสัมมนาท่ีทางภาครัฐและเอกชนไดจ้ดัข้ึน เน่ืองจากคณะผูว้ิจยั มีวตัถุประสงค์เพื่อให้สล่าหรือ
ผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชนได้รับความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัทางธุรกิจการคา้มากข้ึน เช่น ความรู้
เก่ียวกบัทางดา้นการผลิต การจดัจ าหน่าย การตลาด ตลอดจนท าให้สล่าหรือผูป้ระกอบการธุรกิจ
ชุมชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้รับน ามาปรับปรุงแก้ไขกับธุรกิจ       
ของตนเองได้อย่างเหมาะสม ส าหรับกิจกรรมการจดัอบรมหรือสัมมนาท่ีทางภาครัฐและเอกชน                         
ไดจ้ดัข้ึนไดแ้ก่ (1) การสัมมนาเร่ือง“SMEsไทยเขม้แขง็ดว้ย ICT” ไดรั้บการสนบัสนุนจากส านกังาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) SIPA สาขาเชียงใหม่(2) การบรรยาย
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เร่ือง “จดัทพั SME กา้วไกลสู่ภูมิภาคอาเซียน” โดยธนาคารทหารไทย จ ากดั มหาชน และ (3) การ
สัมมนาเร่ือง “โครงการสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบติัการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดบัประเทศ
ภายใตแ้ผนปฏิบติัการไทยเขม้แขง็2555”ไดรั้บการสนบัสนุนจากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญากระทรวง
พาณิชย ์
  3.6 คณะผู้วิจ ัยมีการจัดท าการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ       
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์โครงการงานวิจัยต่าง ๆ และใช้เป็นฐานข้อมูล        
ทางเว็บไซด์ในระดบัชุมชน ระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัประเทศสู่สากลต่อไป ส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ี
จดัท าข้ึนไดแ้ก่ ป้ายไวนิล ส่ือวทิย ุส่ือโทรทศัน์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (อินเตอร์เน็ต) ส่ือส่ิงพิมพ ์                     
 

4.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาผลงานวจิัยในคร้ังต่อไป 
 จากผลการวิจยั ผูว้ิจยัมีข้อเสนอแนะต่อผูท่ี้มีความเก่ียวข้องทั้ งทางด้านงานหัตถกรรม   
เคร่ืองป้ันดินเผาฯ คือ 
  4.1 ควรศึกษากระบวนการปรับตวัของอาชีพการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาฯ ในจงัหวดั      
เชียงใหม่เพื่อความอยูร่อดของอาชีพน้ีในอนาคต 
  4.2 ควรศึกษาแนวโนม้การออกแบบผลิตภณัฑ์เคร่ืองป้ันดินเผาฯ ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
  4.3 ควรศึกษากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตท่ีใกล้เคียงในอดีต เพื่อให้    
สามารถผลิตผลงานเคร่ืองป้ันดินเผาฯของจงัหวดัเชียงใหม่ให้มีคุณภาพ และคุณค่าใกลเ้คียงของเดิม
มากท่ีสุด 
  4.4 ควรมีการศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอาชีพอ่ืน ๆ ผา่นอินเตอร์เน็ตต าบล                   
ในขณะเดียวกนัก็ควรมีการสร้างเป็นหลกัสูตรส าหรับนกัเรียนดว้ย 
  4.5 ควรมีการศึกษาความตอ้งการของทอ้งตลาด ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ                       
ท่ีมีผลต่อผลิตภณัฑแ์ต่ละประเภท เพื่อศึกษาใหต้รงจุดความตอ้งการของผูบ้ริโภคสินคา้หรือบริการ 
  4.6 ควรก าหนดให้ทุกต าบลหรืออ าเภอ ด าเนินกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ                          
แบบมีส่วนร่วม โดยเน้นกระบวนการปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน โดยไม่มีการบีบบังคับด้านเวลา                       
เพื่อใหทุ้กพื้นท่ีท่ีด าเนินโครงการใหส้ าเร็จ ตามเง่ือนไขเวลาเดียวกนั 
  4.7 หน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนควรจะมีการจดัตั้งจดัหน่วยงานท่ีให้ความรู้
ทางด้านการสร้างตราสินคา้และบรรจุภณัฑ์ การตกแต่งร้าน เทคนิคการบริการและการขาย ฯลฯ 
ตลอดจนสร้างความตระหนักในการใช้วสัดุภายในท้องถ่ิน และค านึงเอกลักษณ์เฉพาะตัว               
แก่ผูป้ระกอบการ  
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  4.8 ควรมีการจัดท าโครงการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหว่าง
ผูป้ระกอบการหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาฯและผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขาอ่ืน ๆ เพื่อน าขอ้มูล
หรือขอ้คิดเห็นท่ีไดม้านั้น มาท าการปรับปรุงแกไ้ขผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการต่อไป 
  4.9 ควรมีการจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรม         
โดยน าผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์หัตถกรรมประเภทเดียวกนั มาแลกเปล่ียนความรู้ต่าง ๆ ร่วมกนั ตลอดจน   
ให้หน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนมีโอกาสเขา้มามีบทบาทส่งเสริมทางดา้นทกัษะความรู้ในการ
ผลิตผลิตภณัฑ ์ 
 




