
 
บทที ่7 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 การวจิยัเร่ือง “การประยกุตพ์ระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้น
งานหัตกรรมสาขาเคร่ืองหนังของจังหวัดเชียงใหม่” นับว่าเป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างจาก
ผูป้ระกอบการทั้งหมด 17 ราย โดยสามารถสรุปให้เห็นตามแนวทางตามวตัถุประสงคท่ี์จะน าไปสู่
การพฒันา ดงัน้ี 
 1. บริบทและศักยภาพ ภู มิ ปัญญาท้อง ถ่ินงานหัตถกรรมสาขา เค ร่ืองหนัง                                    
ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 2. วิเคราะห์ความสอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาท้องถ่ินงาน
หตัถกรรมสาขาช่างหนงัในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 3. เพื่อการสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินงานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองหนัง                    
ในจังหวัดเชียงใหม่ เ ป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในระดับท้อง ถ่ิน และระดับชุมชน 
ระดบัประเทศสู่สากล 
 ในการสรุปผลการศึกษาตามแนวทางวตัถุประสงค์ของงานวิจยันั้น คณะผูว้ิจยัสามารถ
สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

 
1.  บริบทและศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองหนังในจังหวัด
เชียงใหม่ 
 จากท่ีคณะผูว้ิจ ัยได้ท าการศึกษาบริบทและศักยภาพภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านหัตถกรรม              
สาขาเคร่ืองหนงัในจงัหวดัเชียงใหม่ สามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 
  1.1 กลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้ร่วมในงานวิจยัคร้ังน้ี มาจากอ าเภอเมืองคิดเป็นร้อยละ 47 
อ าเภอสันก าแพง คิดเป็นร้อยละ 35 และอ าเภอสันทราย คิดเป็นร้อยละ 18 
  1.2 ผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขาเคร่ืองหนงั มีการจดัซ้ือวตัถุดิบจากแหล่งผลิต
ภายในชุมชนมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 94 วตัถุดิบท่ีจดัซ้ือ ไดแ้ก่ หนงัแผ่น พื้นรองเทา้ โดยซ้ือจาก
ร้านเจมส์ และร้านเจริญศิลป์ รองลงมาเป็นการซ้ือวตัถุดิบจากแหล่งผลิตภายนอกชุมชนคิดเป็นร้อย
ละ 29 วตัถุดิบท่ีจดัซ้ือคือหนงัเทียม ซ่ึงสั่งซ้ือมาจากกรุงเทพฯ ส่วนวตัถุดิบท่ีรับมาจากผูว้่าจา้งคิด
เป็นร้อยละ6 ผูป้ระกอบการคิดเพียงค่าแรงท่ีใชใ้นการผลิตเท่านั้น 
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  1.3 การจา้งแรงงานในการผลิตหตัถกรรมสาขาเคร่ืองหนงั ส่วนใหญ่จะเป็นการจา้ง
แรงภายในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ59 รองลงมาเป็นการใช้แรงงานของผูป้ระกอบการเอง คิดเป็น
ร้อยละ35ส่วนการจา้งแรงงานสมาชิกภายในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 12 
  1.4 ผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขาเคร่ืองหนงั ส่วนใหญ่เลือกใช้บา้นเป็นสถานท่ี
ปฏิบติังาน คิดเป็นร้อยละ 65รองลงมาเป็นการใช้สถานท่ีอ่ืน ๆ เช่น หน้าโรงพยาบาลแม็คคอร์มิค 
ตลาดธานินทร์ และห้างทองกิมเล้ง คิดเป็นร้อยละ 24 ด้านการใช้สถานท่ีปฏิบติังานท่ีร้านของ
ผูป้ระกอบการและการเช่าสถานท่ีในการผลิตและการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์นั้น มีค่าร้อยละเท่ากนัคือ 
ร้อยละ 6 
  1.5 ด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขาเคร่ืองหนัง                    
เ ป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามแบบท่ีผู ้ว่าจ้างออกแบบให้  คิดเป็นร้อยละ 53รองลงมา                          
เป็นการออกแบบเองทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 35 ส่วนการออกแบบโดยไดรั้บค าเสนอแนะจากผูว้า่จา้ง 
คิดเป็นร้อยละ 24 และการออกแบบผลิตภณัฑ์ตามท่ีผูว้า่จา้งออกแบบให้ผลิตนั้น คิดเป็นร้อยละ 0 
ตามล าดบั 
  1.6 ผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขาเคร่ืองหนัง มีการประชาสัมพนัธ์สินค้าผ่าน     
งานแสดงสินค้า การประชาสัมพันธ์ผ่านทางการใช้ส่ือออนไลน์ และการประชาสัมพันธ์                      
ผา่นทางดา้นอ่ืน ๆ มีค่าร้อยละเท่ากนั ถึงร้อยละ 18 รองลงมาเป็นการประชาสัมพนัธ์ทางส่ือส่ิงพิมพ ์
และการประชาสัมพนัธ์ผ่านทางตลาดนดัหรือผ่านถนนคนเดิน มีค่าร้อยละเท่ากนัคิดเป็นร้อยละ 6 
(ส าหรับคุณอุดมศิลป์ คุณวีระชยั คุณชยอร คุณเสรี คุณวิทูน คุณแสงทอง คุณนารีวนั คุณสวงค์คุณ
รุ่งโรจน์ คุณจิรนันท์ คุณเอกชัย และคุณศรีรัตน์ ย ังไม่ มีกระบวนการในการส่งเสริมการ
ประชาสัมพนัธ์) 
  1.7 ผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขาเคร่ืองหนงั ใช้ช่องทางในการจดัจ าหน่ายท่ีเป็น
ร้านคา้ของของผูป้ระกอบการมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 88 รองลงมาคือการจดัจ าหน่าย โดยการใช้
ตวัแทนจ าหน่าย และการจดัจ าหน่ายโดยวิธีอ่ืน ๆ มีค่าร้อยละเท่ากนัคือ ร้อยละ12 ส าหรับการจดั
จ าหน่ายสินค้าผ่านถนนคนเดิน และการใช้ช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์นั้น                       
ก็มีค่าร้อยละเท่ากนัคือ ร้อยละ 0 
  1.8 การก าหนดราคาของหัตถกรรมสาขาเคร่ืองหนัง ผูป้ระกอบการเป็นผูก้  าหนด
ราคาเอง โดยพิจารณาจากตน้ทุนราคาสินคา้และการก าหนดราคาจากปัจจยัอ่ืน มีค่าร้อยละเท่ากนัคือ 
คิดเป็นร้อยละ 65 รองลงมาเป็นการก าหนดราคา โดยพิจารณาจากคุณภาพสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 35 
ส าหรับการก าหนดราคาโดยพิจารณาจากราคาขายของคู่แข่งขนั คิดเป็นร้อยละ 12 ส่วนการก าหนด
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ราคาโดยพิจารณาจากดุลยภาพผูซ้ื้อผูข้าย และก าลงัซ้ือของลูกคา้ มีค่าร้อยละเท่ากนัคือ ร้อยละ 6 
และการก าหนดราคาโดยพิจารณาจากความตอ้งการของทอ้งตลาด คิดเป็นร้อยละ 0 
  1.9 ในการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนของผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขาเคร่ืองหนัง
นั้น ยงัไม่มีการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน เป็นเพียงการถ่ายทอดความรู้ภายในกลุ่มท่ีปฏิบติังานร่วมกนั
เท่านั้น และในบางคร้ังก็จะมีนกัเรียน นกัศึกษา และบุคคลทัว่ไป ท่ีมีความสนใจทางดา้นผลิตภณัฑ์
เข้ามาซักถามข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ ซ่ึงผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขาเคร่ืองหนังทุกท่าน                    
ก็มีความยนิดีท่ีจะตอบทุกค าถาม 
  1.10 ในการวิเคราะห์ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis ในการบริหารจดัการธุรกิจ
ของผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาช่างหนงั สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
   1.10.1 S-Strengths = จุดแขง็ 
    ส าหรับจุดแข็งในการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขา
เคร่ืองหนงัคือ ผูป้ระกอบการมีประสบการณ์การผลิตหตัถกรรมเคร่ืองหนงัมานาน ท าให้ผลิตภณัฑ์
ท่ีท าการผลิตมีรูปแบบท่ีหลากหลาย สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอย่างดี 
ส าหรับราคาผลิตภณัฑ์มีความเหมาะสมกบัราคาคู่แข่งขนัและทอ้งตลาด ส่วนทางดา้นช่องทางใน
การจดัจ าหน่ายของผูป้ระกอบการมีช่องทางท่ีใชใ้นการจดัจ าหน่ายท่ีแน่นอนคือ ผา่นทางร้านคา้ของ
ผูป้ระกอบการตวัแทนจ าหน่าย พนกังานขาย และผูป้ระกอบการมีการจดัท าการประชาสัมพนัธ์ผา่น
ทางส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ป้ายหน้าร้าน งานแสดงสินคา้ต่าง ๆ และถนนคนเดินตลอดจน
ผูป้ระกอบการมีการส่งเสริมการขายคือ เม่ือลูกคา้สั่งสินคา้คราวละมาก ๆ มีส่วนลดราคาเงินสด 
   1.10.2 W-Weaknesses = จุดอ่อน 
    ส าหรับด้านจุดอ่อนท่ีเกิดข้ึนกบัการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการ
หตัถกรรมสาขาเคร่ืองหนงัคือ ผูป้ระกอบการยงัขาดความรู้และความเขา้ใจทางดา้นการมีตราสินคา้
และบรรจุภณัฑ์เป็นของตนเอง ผูป้ระกอบการบางรายไม่มีกระบวนการส่งเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพนัธ์ทางดา้นผลิตภณัฑ ์เน่ืองจากตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูง และไม่มีงบประมาณทางดา้นน้ี 
   1.10.3 O-Opportunities = โอกาส 
    โอกาสการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบหตัถกรรมสาขาเคร่ืองหนงัคือ 
ในปัจจุบัน รัฐบาลได้มีนโยบายให้ความช่วย เหลือแก่ผู ้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง                        
ธุรกิจขนาดยอ่มอยา่งจริงจงั และไดมี้การเปิดการคา้เสรีกบักลุ่มอาเซียนมากข้ึน ตลอดจนมีหน่วยงาน
ของทางภาครัฐและเอกชนท่ีเข้ามามีบทบาททางด้านการให้ค  าแนะน าและการให้ค  าปรึกษา                
ทางดา้นการท าธุรกิจ ไม่วา่จะเป็นทางดา้นการผลิต การจดัจ าหน่าย การตลาด ฯลฯ 
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  1.10.4 T-Threats = อุปสรรค 
   ส าหรับอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบหตัถกรรมสาขาช่าง
หนังนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง การมีคู่แข่งขนัในตลาดระดับ
เดียวกันเป็นจ านวนมาก จุดอ่ิมตวัทางด้านการบริโภคหัตถกรรมเคร่ืองหนังของผูบ้ริโภค และ          
คู่แข่งขนัสามารถลอกเลียนแบบผลิตภณัฑไ์ดง่้าย 
 

2.  วิเคราะห์ความสอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นงาน
หัตถกรรมสาขาเคร่ืองหนังในจังหวดัเชียงใหม่ 
 จากท่ีคณะผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ      
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นหตัถกรรมสาขาเคร่ืองหนงัในจงัหวดัเชียงใหม่ ท าให้ทราบวา่ ผูป้ระกอบการ
หัตถกรรมสาขาช่างหนัง ได้มีการประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอพียงกบัการด าเนินธุรกิจให้
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัเพื่อให้ธุรกิจประสบความส าเร็จและคงอยู่ได้ ซ่ึงสรุป
รายละเอียดไดด้งัน้ี 
  2.1 กลุ่มผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาเคร่ืองหนงั สามารถน าองค์ความรู้ท่ีไดจ้าก
การด าเนินชีวิต และการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาปรับใช้การด าเนินธุรกิจของตนเองไดอ้ย่างถูกตอ้ง
และเหมาะสม ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีชาวบา้นท่ีประดิษฐ์คิดคน้ในราคาประหยดัมาใช้ในการ
ผลิตผลงานไดเ้ป็นอยา่งดี (ยกเวน้ธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรในการผลิตแบบอุตสาหกรรม) 
  2.2 กลุ่มผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาเคร่ืองหนงั มีความพอเพียงโดยการเลือกใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและวตัถุดิบของทอ้งถ่ินมาใช้ในการผลิตงานหัตถกรรม ค านึงถึงการใช้อย่าง
ประหยดั และรู้คุณค่า 
  2.3 กลุ่มผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาเคร่ืองหนงั โดยมีการเนน้การจา้งงานอย่าง
ประหยดั โดยใชแ้รงงานในทอ้งถ่ิน เพื่อลดค่าใชจ่้ายและเป็นการกระจายรายได ้กระจายงาน ช่วยให ้ 
คนทอ้งถ่ินมีงานท าไม่เกิดปัญหาสังคม 
  2.4 กลุ่มผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขาเคร่ืองหนงั มีการยึดมัน่ในหลกัของความมี
เหตุผลในการประกอบธุรกิจ โดยค านึงถึงการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบการผลิตอยา่งรอบคอบ และ
หลีกเล่ียงต่อสภาวะการเกิดหน้ีสินใหม่ ๆ 
  2.5 กลุ่มผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขาเคร่ืองหนัง มีความตระหนักและยงัให้
ความส าคญักบัเร่ืองของคุณธรรม ความซ่ือสัตย ์ไม่เอาเปรียบต่อผูบ้ริโภค การผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ 
ยติุธรรมต่อแรงงาน หรือลูกจา้ง และผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ 
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  2.6 กลุ่มผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขาเคร่ืองหนงั โดยมีการน าค าพูดท่ีว่า ซ้ือง่าย 
ขายคล่อง มาประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจของตนเอง ทั้งน้ีเพื่อเป็นการประกอบธุรกิจท่ีสร้าง
ความมัน่ใจ ไม่โลภมาก ไม่คา้ก าไรเกินควร และการค านึงถึงการคา้ในระยะยาวเป็นหลกั 
  2.7 กลุ่มผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขาเคร่ืองหนัง ได้มีการสร้างภูมิคุม้กนัให้แก่
ตนเองและครอบครัว ด้วยการเตรียมตนเองให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ โดยมีการคิด
วางแผนอยา่งรอบคอบตลอดเวลา ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
 

3.  เพื่อสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองหนังในจังหวัด
เชียงใหม่เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน ระดับประเทศ    
สู่สากล  
 จากการท่ีคณะผูว้จิยัน าองคค์วามรู้ทางดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บมานั้น เพื่อสืบทอดองค์
ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองหนงัในจงัหวดัเชียงใหม่ และเป็นการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชุมชน ระดบัประเทศสู่สากลสามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 
  3.1 ในการเผยแพร่ความรู้ทางดา้นหตัถกรรมสาขาเคร่ืองหนงันั้น ผูว้ิจยัไดเ้ชิญสล่า 
หรือพ่อครูแม่ครูภูมิปัญญาชาวบา้น มาสาธิตและให้ความรู้ทางด้านการท าหัตถกรรมสาขาเคร่ือง
หนัง แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทัว่ไปท่ีมีความสนใจ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน 
นักศึกษา หรือผูท่ี้สนใจ ตระหนักและรู้จักหวงแหนงานหัตถกรรมท้องถ่ินท่ีมีการสืบทอดมา
ยาวนาน จากรุ่นสู่อีกรุ่นใหค้งอยูก่บัชุมชนของตนเองต่อไป ซ่ึงในการจดักิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้
ทางดา้นงานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองหนงันั้นโดยมีการจดักิจกรรมตามสถานท่ีต่าง ๆ เช่น โรงเรียน 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ฯลฯ 
  3.2 คณะผู้วิจัยได้มีการจัดท าโครงการช่าง รุ่นใหม่  ซ่ึงได้รับความร่วมมือ                     
จาก  คณะผู ้วิจ ัยและมูล นิ ธิ เพื่ อนสล่าล้านนา กรมพัฒนาฝี มือแรงงานจังหวัด เ ชียงใหม่                        
ส านักประชาสัมพันธ์จังหวดัเชียงใหม่ ส านักวฒันธรรมจังหวดัเชียงใหม่ จัดข้ึนท่ีหอศิลปะ 
(อนุสาวรีย์สามกษตัริย์) โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อเป็นการสืบสานงานหัตถกรรมภายในท้องถ่ิน
ลา้นนาใหค้งอยูคู่่กบัสังคม ซ่ึงกิจกรรมภายในงานเป็นการให้ความรู้วิชาชีพทางดา้นศิลปหตัถกรรม
ของทอ้งถ่ินโดยผูท่ี้สนใจสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บไปประกอบเป็นอาชีพหลกัหรืออาชีพเสริม 
เพื่อสร้างรายไดใ้หแ้ก่ตนเองและครอบครัว 
  3.3 ส าหรับการส่งเสริมการขายและการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของสล่าและ
ผูป้ระกอบการนั้น ทางคณะผูว้ิจยัได้มีการจดักิจกรรมเพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้ของพื้นบา้น
ของสล่าและผูป้ระกอบการ โดยใช้ช่ือของกิจกรรมคร้ังน้ีว่า การจัดนิทรรศการ “มิติสัมพนัธ์



217 

 

 

ศิลปวฒันธรรมเชิงช่าง”ซ่ึงในการจดังานคร้ังน้ีถือไดว้่าเป็น การส่งเสริมให้ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้ขอ้มูล  
ในเร่ืองของผลิตภณัฑ์ของสล่าและผูป้ระกอบการ ท าให้สล่าและผูป้ระกอบการมีรายได้จากการ
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์มากข้ึน ตลอดจนสล่าหรือผูป้ระกอบการ สามารถน าขอ้มูลทางดา้นผลิตภณัฑ์
หรือข้อมูลทางด้านพฤติกรรมของผู ้บริโภคมาปรับปรุงกลยุทธ์ทางด้านการตลาด ให้มีความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
  3.4 คณะผูว้จิยัไดมี้การจดัเวทีการเรียนรู้ใหก้บัสล่าและผูป้ระกอบการอยู ่2 คร้ัง และ
พาผูป้ระกอบการเขา้ร่วมงานสัมมนาอยูป่ระมาณ 9 คร้ัง โดยในการจดัเวทีการเรียนรู้คร้ังท่ี 1 จะเป็น
การจัดเวทีการเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในการจัดท าโครงการวิจัย พร้อมทั้ งทาง
คณะผูว้ิจยัมีการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะท าการวิจยัดว้ย ส าหรับการจดัเวทีการเรียนรู้คร้ังท่ี 2 ทาง
คณะผูว้ิจยัไดมี้การจดักิจกรรมการอบรมและฝึกปฏิบติัจริงในหัวขอ้เร่ือง การสร้างตราสินคา้และ
การออกแบบบรรจุภณัฑ์ ซ่ึงมีวตัถุประสงค ์เพื่อให้สล่าและผูป้ระกอบการมีความรู้และรับทราบถึง
แนวทางในการสร้างตราสินคา้และการออกแบบบรรจุภณัฑ์ให้เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค และ
รับทราบปัญหาทางดา้นการสร้างตราสินคา้และการออกแบบบรรจุภณัฑ์ของสล่าและผูป้ระกอบการ 
ทั้งน้ีเพื่อคณะผูว้ิจยัจะไดน้ าปัญหาท่ีเกิดข้ึนไปหาแนวทางแกไ้ข ตลอดจนสล่าและผูป้ระกอบการ
สามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้รับไปเป็นแนวทางท่ีส าคญัเก่ียวกบัการสร้างตราสินคา้และออกแบบ
บรรจุภณัฑ ์
  จากการจดัเวทีการเรียนรู้ คณะผูว้จิยัพบวา่ สล่าหรือผูป้ระกอบการมีความคาดหวงัท่ีจะ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้เป็นท่ียอมรับในทุก ๆ ด้าน โดยมีความต้อง การว่าจะได้รับ            
การช่วยเหลือ จากหน่วยงานทั้งทางภาครัฐหรือเอกชนอยา่งจริงจงั 
  3.5 คณะผูว้จิยั มีการส่งเสริมและผลกัดนัใหส้ล่าหรือผูป้ระกอบการเขา้ร่วมกิจกรรม
ทางดา้นการสัมมนา การอบรม ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนจดัข้ึนอยูบ่่อยคร้ัง 
โดยทางคณะผูว้ิจยัมีวตัถุประสงค์ เพื่อตอ้งการให้สล่าและผูป้ระกอบมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การด าเนินงานทางดา้นธุรกิจการคา้ของตนเอง และสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บนั้นมาปรับใชก้บั
ธุรกิจของตนเองไดเ้ป็นอยา่งดีซ่ึงกิจกรรมท่ีทางหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
  3.6 คณะผู้วิจัยได้มีการจัดท าการประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย โดยผ่านส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ ไดแ้ก่ ป้ายไวนิล (ใช้ในการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีไดมี้การจดัท า
ข้ึน) ส่ือโทรทศัน์ ส่ือวิทยุ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น แผ่นพบั วารสารโดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการท่ีทางคณะผู ้วิจ ัยได้จัดท าข้ึน ทั้ งในระดับท้องถ่ิน และ
ระดบัประเทศ 
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4.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาวจิัยคร้ังต่อไป 
 จากผลการวิจยั ผูว้ิจยัมีข้อเสนอแนะต่อผูท่ี้มีความเก่ียวข้องทั้ งทางด้านงานหัตถกรรม   
เคร่ืองหนงั คือ 
  5.1 ควรมีการจัดท าโครงการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหว่าง
ผู ้ประกอบการด้วยกัน เพื่อน าความรู้ท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์ ท่ี เป็นประโยชน์ต่อ
ผูป้ระกอบการและกิจการต่อไป 
  5.2 หน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนควรมีการสนับสนุนโดยการให้ความรู้                  
ทางด้านตราสินคา้และบรรจุภณัฑ์ การตกแต่งร้าน เทคนิคการขาย เทคนิคการบริการ ฯลฯ และ               
สร้างความตระหนกัในการใชว้สัดุภายในทอ้งถ่ินใหม้ากแก่ตวัผูป้ระกอบการ 
  5.3 ควรมีการจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรม      
โดยผูผ้ลิตผลิตภณัฑห์ตัถกรรมประเภทท่ีใกลเ้คียงกนั มาแลกเปล่ียนความรู้ ปัญหา และเพิ่มศกัยภาพ
ให้แก่ผูผ้ลิต ซ่ึงทางภาครัฐและเอกชนมีโอกาสเขา้มาส่งเสริมทางด้านทกัษะ ความรู้ในการผลิต
ผลิตภณัฑ์ เพื่อสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค และรักษาเอกลกัษณ์ทางด้านการท าหัตถกรรม
เคร่ืองหนงัไวสื้บต่อไป 
 
   
 




