
 
บทที ่7 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเร่ือง“การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
ด้านงานหัตกรรมสาขางานไม้แกะสลักของจังหวดัเชียงใหม่”เป็นการศึกษากลุ่มตวัอย่างจาก
ผูป้ระกอบการทั้งหมด 10 ราย โดยสามารถสรุปใหเ้ห็นถึงปัญหาและแนวทางแกไ้ขตามแนวทางตาม
วตัถุประสงคท่ี์จะน าไปสู่การพฒันา ดงัน้ี 

1. บริบทและศกัยภาพภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมสาขาไมแ้กะสลกัในจงัหวดัเชียงใหม่ 
2. วิเคราะห์ความสอดคลอ้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรม

สาขาไมแ้กะสลกัในจงัหวดัเชียงใหม่ 
3. เพื่อสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินงานหัตถกรรมสาขาไมแ้กะสลกัในจงัหวดั

เชียงใหม่ เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชุมชน ระดบัประเทศสู่สากล 
ในการสรุปผลการศึกษาตามแนวทางวตัถุประสงคน์ั้น คณะผูว้ิจยัสามารถสรุปผลการวิจยั

ไดด้งัน้ี 
1. บริบทและศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาไม้แกะสลกัในจังหวดัเชียงใหม่ 

จากท่ีคณะผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาบริบทและศกัยภาพภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นหตัถกรรมสาขา
งานไมแ้กะสลกัในจงัหวดัเชียงใหม่ สามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 
 1.1 กลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้ร่วมในงานวิจยัคร้ังน้ีอาศยัอยู่ในเขตอ าเภอหางดงคิดเป็น  
ร้อยละ60และอาศยัอยูใ่นอ าเภอสันก าแพงคิดเป็นร้อยละ 40  
 1.2 ผูป้ระกอบการซ้ือวตัถุดิบจากแหล่งผลิตภายนอกชุมชนคิดเป็นร้อยละ 70    
โดยมีพ่อค้าไม้น ามาขายให้ถึงท่ีบ้านและซ้ือมาจากร้านขายไม้เก่าเช่น ไม้สัก รากไม้สัก ฯลฯ             
ส่วนวตัถุดิบท่ีจดัซ้ือจากแหล่งผลิตภายในชุมชนและแหล่งวตัถุดิบท่ีมาจากพ่อค้าคนกลางหรือ      
ผูว้า่จา้งมีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ30วตัถุดิบท่ีจดัซ้ือ ไดแ้ก่ ไมส้ักท่ีจ  าหน่ายอยู่ในอ าเภอหางดงและ
วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น สี แล็คเกอร์เคลือบเงา ซ้ือตามร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างท่ีอยูภ่ายในชุมชน  
 1.3 การจา้งแรงงานในการผลิตหตัถกรรมสาขาไมแ้กะสลกั ส่วนใหญ่เป็นแรงงาน
ของผูป้ระกอบการเองคิดเป็นร้อยละ 60 ส่วนการจา้งแรงงานสมาชิกภายในชุมชน คิดเป็นร้อยละ50 
การจา้งแรงงานภายในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ40และการจา้งแรงงานสมาชิกภายนอกชุมชนคิดเป็น
ร้อยละ 0 ตามล าดบั 



161 

 

 1.4 ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีวิธีการผลิตหตัถกรรมสาขาไมแ้กะสลกัท่ีคลา้ย กนั 
ซ่ึงขั้นตอนการผลิตหัตถกรรมสาขาไมแ้กะสลักท่ีผูป้ระกอบการหัตถกรรมนิยมใช้มากท่ีสุดคือ       
การร่างแบบ การแกะสลกั และการเก็บรายละเอียดมีร้อยละ40รองลงมาก็จะเป็นการวดัและตดัไม้
ตามแบบ การขดัเน้ือไม ้การทาน ้ามนั ท่ีมีค่าร้อยละเท่ากนัคือ 20 และการข้ึนรูป มีร้อยละ 0 
 1.5 ผู ้ประกอบการหัตถกรรมสาขางานไม้แกะสลักส่วนใหญ่นิยมใช้บ้าน          
เป็นสถานท่ีในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสาขาไม้แกะสลักคิดเป็นร้อย90                    
ส่วนการเช่าสถานท่ีเพื่อใชผ้ลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์คิดเป็นร้อยละ 10 
 1.6 การออกแบบผลิตภณัฑห์ตัถกรรมสาขาไมแ้กะสลกั ผูป้ระกอบการคิดคน้แบบ
เองทั้ งหมดคิดเป็นร้อยละ70โดยจะยึดลวดลายของงานแกะสลักเป็นรูปช้าง ส าหรับการผลิต
ผลิตภณัฑต์ามแบบท่ีผูว้า่จา้งออกแบบให้นั้นนั้น คิดเป็นร้อยละ 20 ส่วนใหญ่ผูว้า่จา้งก็จะคิดคน้และ
ดดัแปลงจากช้ินงานท่ีไดพ้บเจอ ส่วนอีกร้อยละ 10 นั้น เป็นการผลิตสินคา้โดยไดรั้บขอ้เสนอแนะ
จากผูว้า่จา้ง และส าหรับการออกแบบผลิตภณัฑโ์ดยการศึกษาจากแหล่งท่ีอ่ืน ๆ นั้นคิดเป็นร้อยละ 0   
 1.7 การประ เ มินคุณภาพผลิตภัณฑ์ของผู ้ประกอบการหัตถกรรมสาขา               
งานไมแ้กะสลักนั้นตรวจดูความเรียบร้อยของการแกะสลกั คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาจะเป็น           
การประเมินคุณภาพผลิตภณัฑ์ด้วยวิธีอ่ืน ๆ เช่น การดูมาตรฐานของผลิตภณัฑ์คิดเป็นร้อยละ30 
ส่วนการประเมินคุณภาพผลิตภณัฑ์โดยดูจากความละเอียดของผลิตภณัฑ์ คิดเป็นร้อยละ20และ   
การประเมินคุณภาพผลิตภณัฑท์างดา้นความถูกตอ้งและความประณีต มีค่าร้อยละเท่ากนัคือ10 
 1.8 การก าหนดราคาของผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขางานไม้แกะสลักนั้ น            
ผูป้ระกอบการเป็นผูก้  าหนดราคาเอง โดยพิจารณาจากค่าแรง ขนาดของผลิตภณัฑ์และระยะเวลา   
ในการผลิตมีร้อยละ 60 รองลงมาเป็นการก าหนดราคาโดยพิจารณาจากตน้ทุนราคาสินค้าและ
คุณภาพสินคา้ท่ีมีค่าร้อยละเท่ากนัคือ 50ส่วนปัจจยัทางดา้นความตอ้งการของทอ้งตลาดนั้น สามารถ
คิดเป็นค่าร้อยละได ้30 ตลอดจนปัจจยัทางดา้นราคาขายของคู่แข่งขนัและก าลงัซ้ือของลูกคา้ท่ีมีค่า
ร้อยละเท่ากนัคือ 20 และปัจจยัทางดา้นดุลยภาพของผูซ้ื้อผูข้าย มีค่าร้อยละเป็น 0  
 1.9  ผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขางานไม้แกะสลัก มีการประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ผ่านทางงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ถึงร้อยละ 40รองลงมาก็จะเป็นการประชาสัมพนัธ์         
โดยการใช้ส่ือทางอิเล็กทรอนิกส์ การประชาสัมพันธ์ผ่านทางตลาดนัดหรือถนนคนเดิน                      
การประชาสัมพนัธ์ผ่านทางส่ือส่ิงพิมพ์และการประชาสัมพนัธ์ทางด้านอ่ืน ๆ มีค่าร้อยละเท่ากนั    
คือร้อยละ 10  
 1.10  ผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขางานไมแ้กะสลกั ใชช่้องทางในการจดัจ าหน่าย
ท่ีเป็นร้านคา้ของของผูป้ระกอบการเองคิดเป็นร้อยละ70 ส่วนการจดัจ าหน่ายโดยการใช้ตวัแทน
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จ าหน่ายนั้น คิดเป็นร้อยละ 40 ทางดา้นการจดัจ าหน่ายผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์และการจดัจ าหน่าย
ผา่นช่องทางอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 10 
 1.11  ในการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนของผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาไมแ้กะสลกั 
ยงัไม่มีการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนเป็นเพียงการถ่ายทอดความรู้ภายในกลุ่มหรือครอบครัว                      
ท่ีปฏิบติังานร่วมกนัเท่านั้น และในบางคร้ังก็จะมีนกัเรียน นกัศึกษาและบุคคลทัว่ไปท่ีมีความสนใจ
ทางดา้นผลิตภณัฑเ์ขา้มาซกัถามขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาไมแ้กะสลกั 
มีความยินดีท่ีจะตอบทุกค าถามและถ้าย ังมี เวลาเหลือก็จะมีการสาธิตวิธีการแกะสลักไม ้                 
ใหผู้ท่ี้สนใจไดรั้บชมดว้ย 
 1.12  ในการวิเคราะห์ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis ในการบริหารจดัการธุรกิจ
หตัถกรรมสาขางานไมแ้กะสลกั สามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 
    1.12.1 จุดแข็ง (S = Strengths) 
    ส าหรับจุดแข็งในการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการหัตถกรรม
สาขางานไม้แกะสลักนั้น จุดแข็งท่ีมีความส าคญัต่อการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการคือ 
ผูป้ระกอบการมีประสบการณ์ทางดา้นการแกะสลกัมานานเพราะไดรั้บการถ่ายทอดความรู้มาจาก
บรรพบุรุษ ท าให้ผลิตภณัฑ์ท่ีท าการผลิตออกมานั้น มีรูปแบบ ลวดลายท่ีสวยงามและหลากหลาย 
ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคทางดา้นราคาผลิตภณัฑ์มีความเหมาะสมกบัราคาทอ้งตลาดและ
คู่แข่งขัน ส่วนทางด้านช่องทางในการจัดจ าหน่ายของผู ้ประกอบการมีช่องทางท่ีแน่นอนคือ         
ผ่านทางร้านค้าของผูป้ระกอบการและมีสถานท่ีในการผลิตผลิตภณัฑ์อยู่ในแหล่งชุมชนท าให้
กระจายสินค้าไปย ังผู ้บริโภคได้สะดวกและรวดเร็ว ตลอดจนผู้ประกอบการมีการจัดท า                   
การประชาสัมพนัธ์และการส่งเสริมการตลาดอยูเ่ป็นประจ า ท าให้ผลิตภณัฑ์เป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภค
มากข้ึน                   

1.12.2 จุดอ่อน (W = Weaknesses) 
    ส าหรับจุดอ่อนท่ี เ กิด ข้ึนกับผู ้ประกอบการหัตถกรรมสาขา             
งานไมแ้กะสลกัคือผูป้ระกอบการยงัขาดความรู้และไม่ค่อยเขา้ใจทางดา้นการสร้างตราสินคา้และ                   
การออกแบบบรรจุภณัฑ์ ผูป้ระกอบการไม่มีการส่งเสริมการขาย และมีการประชาสัมพนัธ์ทางดา้น
ผลิตภณัฑ์ค่อนขา้งนอ้ย ตลอดจนผูป้ระกอบการยงัขาดงบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานรัฐบาล
หรือเอกชนทางดา้นการประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการตลาด เป็นตน้ 
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    1.12.3 โอกาส (O = Opportunities) 
    ส าห รับโอกาสในการท า ธุ ร กิ จของผู ้ประกอบหัตถกรรม             
สาขางานไมแ้กะสลกัคือรัฐบาลมีการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจขนาดกลางกลุ่มธุรกิจขนาดยอ่มอยา่งจริงจงั
เพิ่มมากข้ึน อีกทั้งในปัจจุบนัรัฐบาลมีนโยบายการเปิดการคา้เสรีสู่อาเซียนมากข้ึน 
    1.12.4 อุปสรรค (T = Threats) 
    ส าหรับอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินธุรกิจหัตถกรรมสาขา       
งานไมแ้กะสลกัของผูป้ระกอบการนั้นไดแ้ก่ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจและการเมืองท่ีมีผลกระทบต่อ
กระบวนการผลิต ท าให้ราคาวตัถุดิบมีราคาสูงข้ึน และการมีคู่แข่งขนัในตลาดเดียวกนัเป็นจ านวน
มาก   
 
2.  วิเคราะห์ความสอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรม        
สาขาไม้แกะสลกัในจังหวดัเชียงใหม่ 
 จากท่ีคณะผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ      
ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านหัตถกรรมสาขางานไม้แกะสลักในจังหวัดเชียงใหม่ท าให้ทราบว่า 
ผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขาไมแ้กะสลกัไดมี้การน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเขา้มาใชใ้นหตัถกรรมสาขาไมแ้กะสลกัดว้ย ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
   2.1 ผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขางานไม้แกะสลักสามารถน าองค์ความรู้            
ท่ีได้จากการน าภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถ่ินมาปรับใช้กบัการด าเนินธุรกิจได้อย่าง
เหมาะสม และยงัสามารถน าเทคโนโลยีชาวบ้านท่ีประดิษฐ์คิดค้นในราคาประหยดัมาใช้กับ
กระบวนการผลิตไดอี้กดว้ย 

 2.2 กลุ่มผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขางานไมแ้กะสลกัน าหลกัของความพอเพียง 
มาประยุกต์ใช้ในเร่ืองของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัและน าวตัถุดิบของทอ้งถ่ิน    
ท่ีมีอยู่ภายในชุมชนมาเป็นวตัถุดิบหลักในการผลิตสินค้าของตนเองด้วยอีกทั้ งมีการค านึงถึง        
การใชท้รัพยากรดว้ยความประหยดัและรู้คุณค่าให้มากท่ีสุดโดยเฉพาะการผลิตท่ีรักษามลภาวะและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
   2.3 กลุ่มผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขางานไม้แกะทุกกลุ่มมีการจ้างแรงงาน        
ท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ินมากกว่าการใช้แรงงานจากเคร่ืองจกัรหรือเทคโนโลยีทั้งน้ีเพื่อเป็นการกระจาย
รายไดสู่้ชุมชนและช่วยใหค้นทอ้งถ่ินมีงานท าไม่เกิดปัญหาสังคม 
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   2.4 กลุ่มผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขางานไมแ้กะสลกัทุกกลุ่มยึดมัน่ในหลกัของ
ความมีเหตุผลในการประกอบธุรกิจของตนเองโดยค านึงถึงการบริหารจดัการท่ีมีความเหมาะสม
และหลีกเล่ียงต่อการเกิดภาวะหน้ีสิน 
 2.5 กลุ่มผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขางานไมแ้กะสลัก มีความตระหนักและ          
ให้ความส าคัญกับเ ร่ืองของคุณธรรม ความซ่ือสัตย์ การไม่ เอารัดเอาเปรียบต่อผู ้บริโภค                  
การผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ ยุติธรรมต่อแรงงานหรือลูกจ้างและผู ้จ  าหน่ายว ัตถุดิบ กล่าวคือ             
เม่ือมีการจา้งงานเกิดข้ึนแลว้ลูกจา้งหรือสมาชิกภายในชุมชนผลิตสินคา้ไดต้รงตามเวลาท่ีก าหนด 
ผูป้ระกอบการก็จ่ายค่าตอบแทนใหท้นัที 
   2.6 กลุ่มผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขางานไม้แกะสลกั ค านึงถึงการประกอบ
ธุรกิจท่ีสร้างความมัน่ใจ ไม่โลภมาก ไม่คา้ก าไรเกินควรทั้งน้ีผูป้ระกอบการค านึงถึงการประกอบ
ธุรกิจในระยะยาวมากกว่าการหวงัผลในระยะสั้ นและเพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัผูบ้ริโภค
อีกทางหน่ึงในหลกัของ “ซ้ือง่าย ขายคล่อง”  
   2.7 กลุ่มผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขางานไมแ้กะสลกัมีการสร้างภูมิคุม้กนัให้แก่
ตนเอง และการประกอบธุรกิจหัตถกรรมอยู่ตลอดเวลาด้วยการสร้างรายได้เสริมในระหว่าง                     
ท่ีว่างงานและเตรียมตนเองให้พร้อมกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
โดยการคิดวางแผนอยา่งรอบคอบ ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
 
3.  เพื่อสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาไม้แกะสลักในจังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ในระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน ระดับประเทศสู่สากล 

การท่ีคณะผูว้ิจ ัยน าองค์ความรู้ท่ีได้รับมาใช้เพื่อสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน     
ดา้นงานหัตถกรรมเคร่ืองเงินในจงัหวดัเชียงใหม่เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ในระดบัทอ้งถ่ิน 
ระดบัชุมชน ระดบัประเทศสู่สากล สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 3.1 ในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านหัตถกรรมสาขางานไม้แกะสลักนั้นผูว้ิจ ัย       
ได้เชิญสล่าหรือพ่อครูแม่ครูภูมิปัญญาชาวบา้นมาสาธิตและให้ความรู้ทางด้านการท าหัตถกรรม
สาขางานไมแ้กะสลกัแก่นกัเรียน นักศึกษาและบุคคลทัว่ไปท่ีมีความสนใจงานทางด้านน้ีอยู่แล้ว     
เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นกัเรียน นักศึกษาหรือผูท่ี้สนใจ ตระหนักและเห็นถึงความส าคญัของงาน
หัตถกรรม และสืบทอดงานหัตถกรรมดังกล่าวให้คงอยู่กับท้องถ่ินต่อไป โดยสล่าพ่อครูแม่ครู       
ไดเ้ตรียมวสัดุหรืออุปกรณ์ในการท ามาใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจไดล้องหดัท าดว้ย และถา้หากมีขอ้สงสัยอะไร 
สล่าและพ่อครูแม่ครูก็เต็มใจท่ีจะตอบค าถามเหล่านั้นซ่ึงในการจดักิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้
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ทางด้านงานหัตถกรรมสาขางานไม้แกะสลักนั้นจะมีการจัดตามสถานท่ีต่าง ๆ เช่นโรงเรียน 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ฯลฯ 
 3.2  คณะผู้วิจัยได้มีการจัดท าโครงการช่างรุ่นใหม่ข้ึนโดยจัดข้ึนท่ีหอศิลปะ 
(อนุสาวรียส์ามกษตัริย)์ ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการสืบสานงานหตัถกรรมทอ้งถ่ินให้คงอยู่คู่กบั
สังคม และเป็นการเพิ่มจ านวนของสล่าพอ่ครูแม่ครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของจงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงในการ
จดักิจกรรมคร้ังน้ีใช้ช่ือว่า การจดันิทรรศการ “มองภูมิปัญญาล้านนาผ่านสายธารแห่งกาลเวลา”
กิจกรรมภายในงานเป็นการให้ความรู้วิชาชีพทางด้านศิลปหัตถกรรมของทอ้งถ่ิน โดยผูท่ี้สนใจ
สามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บไปประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายไดใ้หแ้ก่ตนเองและครอบครัว 
 3.3 ส าหรับการส่งเสริมการขายและการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของสล่าและ
ผูป้ระกอบการนั้นทางคณะผูว้ิจ ัยได้มีการจัดกิจกรรม“มิติสัมพนัธ์ศิลปวฒันธรรมเชิงช่าง”ข้ึน      
โดยมีวตัถุประสงคข์องการจดัโครงการในคร้ังน้ี เพื่อเป็นการสนบัสนุนการใชข้องพื้นบา้นของสล่า
และผูป้ระกอบการ ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีควรจะอนุรักษ์และสืบทอดไวโ้ดยในการจดังาน    
คร้ังน้ีถือไดว้า่เป็นการส่งเสริมให้ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้ในเร่ืองของผลิตภณัฑ์ของสล่าและผูป้ระกอบการ
มากยิ่งข้ึนและท าให้สล่าและผู ้ประกอบการมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์มากข้ึนกว่าเดิม 
ตลอดจนสล่าหรือผูป้ระกอบการเอง สามารถวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ของผลิตภณัฑ์และพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ของตนเองได้ ซ่ึงสล่าหรือผูป้ระกอบการสามารถน าขอ้มูลท่ีตนเอง
รับรู้ไปปรับใชก้บัธุรกิจของตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  
 3.4 คณะผูว้ิจ ัยได้มีการจัดเวทีการเรียนรู้ ข้ึนด้วยกัน 2 คร้ังโดยในการจัดเวที              
การเรียนรู้คร้ังท่ี 1 เป็นการสร้างความเขา้ในร่วมกนัในการจดัท าโครงการวิจยัไม่ว่าจะเป็นผูว้ิจยั    
ผูน้  าทอ้งถ่ิน นกัวจิยัทอ้งถ่ินและนกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงกลุ่มอาชีพท่ีตอ้งการเขา้ร่วม
โครงการซ่ึงผูว้ิจยัพบวา่ ก่อนการเปิดเวทีการเรียนรู้ยงัมีผูเ้ขา้ร่วมโครงการบางส่วนยงัไม่ค่อยเขา้ใจ
ในส่วนของโครงการวิจยัแต่หลงัจากท่ีมีการพูดคุยและแนะน าโครงการวิจยัแลว้ท าให้ผูท่ี้เขา้ร่วม
โครงการมีความเขา้ใจโครงการมากยิง่ข้ึน พร้อมทั้งทางคณะผูว้ิจยัมีการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะท า
การวิจยั โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีท าการวิจยัของหตัถกรรมสาขางานไมแ้กะสลกัในคร้ังน้ีเป็นเขตอ าเภอ
หางดงจ านวน 6 รายและอ าเภอสันก าแพง จ านวน 3 ราย ส าหรับการจดัเวทีการเรียนรู้คร้ังท่ี 2 ทาง
คณะผูว้จิยัตอ้งการใหส้ล่าและผูป้ระกอบการ มีความรู้ความเขา้ใจในดา้นการสร้างตราสินคา้และการ
ออกแบบบรรจุภณัฑม์ากยิ่งข้ึนจึงไดมี้การจดักิจกรรมการอบรมและฝึกปฏิบติัจริงในหวัขอ้เร่ืองการ
สร้างตราสินคา้และการออกแบบบรรจุภณัฑ์ข้ึนมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับทราบปัญหาทางดา้นการสร้าง
ตราสินคา้และบรรจุภณัฑ์ของสล่าและผูป้ระกอบการทั้งน้ีเพื่อวา่คณะผูว้ิจยัจะไดน้ าปัญหาเหล่านั้น 
มาหาแนวทางแกไ้ขให้กบัสล่าและผูป้ระกอบการตลอดจนสล่าและผูป้ระกอบการสามารถน าองค์
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ความรู้ท่ีไดรั้บไปเป็นแนวทางท่ีส าคญัทางดา้นการสร้างตราสินคา้และออกแบบบรรจุภณัฑ์เพื่อท า
ให้ผลิตภัณฑ์ของตนเองเป็นท่ีรู้จกัและจดจ าของลูกค้ามากข้ึนและท าให้ผูป้ระกอบการได้เกิด
ความคิดสร้างสรรคใ์หม่ ๆ ในการผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง  
 จากการจดัเวทีการเรียนรู้คณะผูว้จิยัพบวา่ สล่าหรือผูป้ระกอบการมีความคาดหวงัท่ี
จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้เป็นท่ียอมรับแก่ผู ้บริโภคในทุก ๆ ด้านอย่างจริงจังโดยมี                 
ความคาดหวงัและความต้องว่าจะได้รับการช่วยเหลือทางด้านข้อแนะน าเก่ียวกับการพัฒนา
ผลิตภณัฑจ์ากหน่วยงานไม่วา่จะเป็นจากทางภาครัฐหรือเอกชน  
 3.5 คณะผูว้ิจ ัยมีการส่งเสริมและผลักดันให้สล่าหรือผูป้ระกอบการเข้าร่วม
กิจกรรมทางด้านการสัมมนา การอบรมซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีทางภาครัฐและเอกชนจัดข้ึนนั้ น            
ทางคณะผูว้ิจยัต้องการให้สล่าและผูป้ระกอบมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับทางด้านธุรกิจการค้า     
มากข้ึนไม่วา่จะเป็นทางดา้นกลยทุธ์ทางการตลาด การน าเอาระบบ ICT เขา้มาใชใ้นธุรกิจของตนเอง 
ตลอดจนสล่าหรือผูป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าวสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บนั้นมาปรับ
ใชก้บัธุรกิจของตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัไม่วา่จะเป็นทางดา้น
การผลิต การบริหารจดัการ การตลาด ฯลฯ โดยกิจกรรมท่ีทางภาครัฐและเอกชนจดัข้ึนมานั้นก็จะมี
โครงการต่าง ๆ เช่น การอบรมเร่ือง “เศรษฐกิจลา้นนาเชิงสร้างสรรค์”โดยวิทยาลยัศิลปะ ส่ือและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมการ
สัมมนาเร่ือง “การเตรียมความพร้อมในการส่งออกสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา”โดยบริษทั Global source 
marketing และกรมส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นตน้ 
 3.6 คณะผูว้ิจยัมีการจดัท าการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ ข้ึน 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์โครงการวิจยัต่าง ๆ ท่ีทางคณะผูว้ิจยัไดจ้ดัท าข้ึนและ
ใชข้อ้มูลท่ีไดม้าดงักล่าวเป็นฐานขอ้มูลในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศต่อไป ส่ือประชาสัมพนัธ์
ท่ีทางคณะผูว้ิจ ัยจัดท าข้ึนมา ได้แก่ ป้ายไวนิล ส่ือโทรทศัน์ ส่ือวิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ์ เช่น แผ่นพบั 
วารสาร และส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
  

4.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาวจิัยคร้ังต่อไป 
 จากผลการวิจยั คณะผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะต่อผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งทางด้านงานหัตถกรรม     
ไมแ้กะสลกั คือ 
  4.1  ควรมีการจัดท าโครงการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหว่าง
ผูป้ระกอบการดว้ยกนั เพื่อน าขอ้มูลเหล่านั้นมาปรับปรุงแกไ้ขผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการต่อไป 



167 

 

  4.2  ควรมีการจดัท าโครงการพฒันาศักยภาพในการผลิตผลิตภณัฑ์หัตถกรรม      
โดยทางภาครัฐและเอกชนต้องเข้ามาส่งเสริมทางด้านความรู้ในการผลิตเพื่อสนองตอบ              
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคและรักษาเอกลกัษณ์ทางดา้นการท าหตัถกรรมสาขาไมแ้กะสลกัให้คงอยู่
กบัทอ้งถ่ินสืบต่อไป  
  4.3 หน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนควรมีการสนับสนุนด้านการให้ความรู้ 
ทางด้านต่าง ๆ เช่น ตราสินคา้ บรรจุภณัฑ์ เทคนิคการขาย เป็นตน้ ตลอดจนสร้างความตระหนัก    
ในเร่ืองของการใชว้สัดุภายในทอ้งถ่ินอยา่งรู้คุณค่า 
 

 
 




