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บทคัดย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์การศึกษา คือ 1) ศึกษาบริบทและศกัยภาพภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ด้านงานหัตถกรรมช่างหนังในจังหวดัเชียงใหม่ 2)วิเคราะห์ความสอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นงานหัตถกรรมช่างหนงัในจงัหวดัเชียงใหม่และ 3) เพื่อสืบทอด
องค์ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินด้านงานหัตถกรรมสาขาช่างหนังของจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถ่ิน ระดับชุมชน ระดับประเทศสู่สากลโดยได้ท าการศึกษา               
จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด17 กลุ่ม จาก 4 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอหางดง อ าเภอสันทราย อ าเภอสันก าแพง 
และอ าเภอเมือง 
 ผลจากการวิจยัพบวา่ (1) กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 17 กลุ่ม เป็นกลุ่มท่ีอาศยัอยูใ่นอ าเภอเมืองคิดเป็น
ร้อยละ47 อ าเภอสันก าแพงคิดเป็นร้อยละ 35 และอ าเภอสันทรายคิดเป็นร้อยละ18 วตัถุดิบและวสัดุ
อุปกรณ์ส่วนใหญ่มาจากในทอ้งถ่ินของจงัหวดัเชียงใหม่คิดเป็นร้อยละ 94 ของวตัถุดิบท่ีจดัซ้ือไดแ้ก่ 
หนงัแผ่น พื้นรองเทา้ โดยซ้ือจากร้านเจมส์ ร้านเจริญศิลป์ การซ้ือวตัถุดิบจากแหล่งผลิตภายนอก
ชุมชนคิดเป็นร้อยละ29 วตัถุดิบท่ีจดัซ้ือคือหนงัเทียม สั่งซ้ือมาจากกรุงเทพฯ ส่วนวตัถุดิบท่ีรับมาจาก
ผูว้า่จา้ง คิดเป็นร้อยละ 6 ส าหรับการจา้งแรงงาน เป็นการจา้งแรงงานภายในครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 
59 แรงงานของผูป้ระกอบการเองคิดเป็นร้อยละ 35 และการจา้งแรงงานสมาชิกภายในชุมชนคิดเป็น
ร้อยละ 12 ส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการเลือกใช้บา้นเป็นสถานท่ีปฏิบติังานคิดเป็นร้อยละ 65 การใช้
สถานท่ีอ่ืน ๆ เช่น หน้าโรงพยาบาลแม็คคอร์มิค ตลาดธานินทร์ คิดเป็นร้อยละ 24 ส่วนการใช้
สถานท่ีปฏิบัติงานท่ีร้านของผู ้ประกอบการและการเช่าสถานท่ีในการผลิตและการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 6 เท่ากัน ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์มีการออกแบบตามท่ีผูว้่าจ้าง
ออกแบบให้คิดเป็นร้อยละ 53 การออกแบบเองทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 35 และการออกแบบโดยได้
รับค าเสนอแนะจากผูว้่าจา้ง คิดเป็นร้อยละ 24 กลุ่มตวัอย่างมีการประชาสัมพนัธ์สินคา้ผ่านทาง     
งานแสดงสินคา้ การประชาสัมพนัธ์ผา่นทางการใชส่ื้อออนไลน์และการประชาสัมพนัธ์ผา่นทางดา้น
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อ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 18 การประชาสัมพนัธ์ทางส่ือส่ิงพิมพ ์และการประชาสัมพนัธ์ผา่นทางตลาด
นัดหรือถนนคนเดิน คิดเป็นร้อยละ 6 เท่ากัน ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีเป็นร้านค้าของ
ผูป้ระกอบการคิดเป็นร้อยละ 88 การใช้ตวัแทนจ าหน่าย และการจดัจ าหน่ายโดยวิธีอ่ืน ๆ คิดเป็น  
ร้อยละ 12 ส่วนการก าหนดราคานั้น ผูป้ระกอบการเป็นผูก้  าหนดราคาเอง โดยพิจารณาจากตน้ทุน
ราคาสินคา้และการก าหนดราคาจากปัจจยัอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 65 คุณภาพสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 35
ราคาขายของคู่แข่งขนั คิดเป็นร้อยละ 12 ดุลยภาพผูซ้ื้อผูข้าย และก าลงัซ้ือของลูกคา้ คิดเป็นร้อยละ 6
ส าหรับการการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ SWOT Analysis ในการบริหารจดัการธุรกิจ พบว่า        
กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บการถ่ายทอดความรู้ดา้นการท าเคร่ืองหนงัมาจากคนรู้จกั หรือลองผิดลองถูกดว้ย
ตนเอง ผลิตภณัฑ์มีรูปแบบท่ีหลากหลาย ราคาผลิตภณัฑ์มีความเหมาะสมกบัราคาคู่แข่งขนัและ
ท้องตลาด มีช่องทางในการจ าหน่ายท่ีแน่นอนคือ ผ่านทางร้านค้าของผูป้ระกอบการ ตัวแทน
จ าหน่าย พนักงานขาย เป็นต้น ปัญหาส าคญัท่ีพบคือ ผูป้ระกอบการบางรายยงัขาดความรู้และ    
ความเขา้ใจในเร่ืองของการมีตราสินคา้และบรรจุภณัฑ์เป็นของตนเอง ไม่มีกระบวนการส่งเสริม
การตลาด และการประชาสัมพนัธ์ทางดา้นผลิตภณัฑ์ ส าหรับโอกาสในการท าธุรกิจนั้น รัฐบาลไดมี้
นโยบายให้ความช่วยเหลือแก่ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางธุรกิจขนาดย่อมอย่างจริงจงั และมี
หน่วยงานของทางภาครัฐและเอกชนท่ีเขา้มาท าหน้าท่ีให้ค  าแนะน าและค าปรึกษาทางด้านการท า
ธุรกิจ ตลอดจนอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจหัตถกรรมสาขาเคร่ืองหนัง ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การมีคู่แข่งขนัทางดา้นการคา้เป็นจ านวนมาก จุดอ่ิมตวัของผูบ้ริโภค 
และคู่แข่งขนัสามารถลอกเลียนแบบผลิตภณัฑไ์ดง่้ายเป็นตน้ 

(2) การวิเคราะห์ความสอดคล้องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัการสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถ่ินด้านหัตถกรรมช่างหนังนั้นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยกุตใ์ชก้บัการด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล บนแนวทางความพอเพียง ความมีเหตุผลอยา่ง
มีภูมิคุม้กนั อีกทั้งสามารถสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินด้านงานหัตถกรรมช่างหนงัเพื่อให้คงอยู่กบั   
รุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อไป 

(3) ส าหรับการสืบทอดองคค์วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นงานหตัถกรรมสาขาช่างหนังของ
จงัหวดัเชียงใหม่เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ในระดับท้องถ่ิน ระดับชุมชน ระดับประเทศ         
สู่สากล มีการเผยแพร่ด้วยการจดันิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแก่ผูท่ี้มี   
ความสนใจงานหัตถกรรมสาขาช่างหนงัโดยเชิญสล่า หรือพ่อครูแม่ครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มาสาธิต
และให้ความรู้และส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ินนอกจากน้ีได้มีการส่งเสริมให้สล่าหรือ
ผูป้ระกอบการเขา้ร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาจากการจดัโดยคณะผูว้ิจยั หรือประสานกลุ่มตวัอยา่ง  
ใหเ้ขา้ร่วมอบรมสัมมนากบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจดัข้ึน ซ่ึงสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บมา
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ปรับใช้กับธุรกิจของตนเองได้เป็นอย่างดีตลอดจนมีการประสานกับศูนย์ส่งเสริมการส่งออก
ภาคเหนือ หอการคา้จงัหวดัเชียงใหม่และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ด้านการส่งออกเพื่อการจ าหน่าย
สินคา้ไปยงัต่างประเทศ โดยใหผู้ป้ระกอบการทั้งสองฝ่ายเจรจาดา้นการคา้โดยตรง อีกทั้งมีการจดัท า
ส่ือประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆไดแ้ก่ ป้ายไวนิล ส่ือโทรทศัน์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือส่ิงพิมพ ์ฯลฯ เพื่อเป็น
ฐานขอ้มูลองค์ความรู้ให้กบัผูท่ี้สนใจในระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัประเทศได้ท าการศึกษาในคร้ัง
ต่อไป 
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Abstract 
  
 This qualitative research aims to study 1) the context and the local wisdom potential the 
Department of Leather in Chiang Mai province 2) to analyze the accordance between the 
sufficient economy philosophy and the local wisdom inheritance the Department of Leather          
of Chiang Mai province 3) to inherit the local wisdom of Leather work Chiang Mai province       
and to propagate it at the local level to the international level. The qualitative and the participatory 
action research were done in four districts: Sankhumpaeng, Sansai, Muang,  Hang Dong district. 
 The findings are that the 17 sample groups are mostly in Mung Chiangmai District (47%), 
Sankhumpaeng district (35%), Sansai district (18%). More used materials and tools are from 
locality of Chiang Mai province (94%); e.g. Leather from James and Jarenslip Shop, from external 
manufacturing sources (29%); e.g. PVC PU and etc from bangkok. Employment is a labor within 
a family (59%),and process by owner (35%), and community members (12%). The production 
places are at home (in the family) (65%) and the other place (24%) such as daily market, a place in 
hospital and etc., at rent store (6%).The designs are up to the craft-men and producers (35%). 
Some are produced by the customers’ suggestions or made to order (53%) and inspired by the 
other (24%). For the public relation, the entrepreneurs made it themselves at exhibition or the e-
commerce and etc., (18%). The propaganda was done through printing materials and the on-line 
document or Sunday market (6%). Regarding to the product’s distribution channel, the 
entrepreneurs made it themselves at their own shops (whole sales and retail sales) (88%), and the 
other way; e.g. agency, e-commerce and etc. (12%). Entrepreneurs are persons who fix the price 
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by considering from the principal of the product price, size and timing and etc., (65%), the product 
quality (35%), the competitors’ prices. (12%), and balance of buyers and sellers (6%). 

The SWOT analysis on the Department of Leather in Chiang Mai province it is found that 
entrepreneurs have feature in operating their business that they have been inherited knowledge 
from their previous generations or their ancestors and have obvious distribution channel that 
through the entrepreneurs’ stores and official dealers. Their products are variety and a good 
quality of materials raw. For the problems found during the process, some entrepreneurs still lack 
of knowledge and understanding in creating their product symbol and packaging, lacking of 
support in sales and marketing. For the opportunity of running business, the governmental 
organizations provide support, cooperation, knowledge and advice to entrepreneurs that is directly 
beneficial to sample groups. However, the obstacles where the entrepreneurs are facing currently 
are economic issue, political issue, copyright, and there are lots of competitors in the same market. 

According to the analysis of the consistency in Self-Sufficiency Economy Philosophy and 
local wisdom inheritance on the Department of Leather, all entrepreneurs have applied Self -
Sufficiency Economy Philosophy to their business operation with current situation by applying 
attitudes of running sufficient and stable business as principle in running their business, so that the 
entrepreneurs will be able to carry on their business with sustainability. 
 However, regarding to the inheritance of local wisdom on Leather work in Chiang Mai 
province, it is done in local level, community level, national level to international level by 
arranging exhibition in order to broadcast local wisdom knowledge by inviting local craftsmen or 
teachers who teach local wisdom to demonstrate and provide knowledge of Leather work which is 
to inherit the knowledge of handicraft within the locality to prevent from vanishing and to make it 
exists. Moreover, there is a sales promotion in order to increase the income from product 
distribution, and it promotes entrepreneurs to join the activities of seminars and lectures which are 
activities organized by researcher group or governmental and private sectors.  Entrepreneurs are 
able to apply those acquired knowledge for their business.  Also, the researcher has published the 
public relation media within Chiang Mai province as Leather work database in Chiang Mai 
province. And organizes an exhibition in order to broadcast local wisdom knowledge and public 
relation media are vinyl posters, television media, electronic media, printed matters, etc. to 
publicize and broadcast Leather work, 




