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บทคัดย่อ 
                

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ คือ 1) ศึกษาบริบทและศกัยภาพภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นงาน
หตัถกรรมไมแ้กะสลกัในจงัหวดัเชียงใหม่ 2) วิเคราะห์ความสอดคลอ้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบั
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นงานหตัถกรรมไมแ้กะสลกัในจงัหวดัเชียงใหม่และ 3) เพื่อสืบทอดองคค์วามรู้
ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านงานหัตถกรรมสาขาไม้แกะสลักของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถ่ิน ระดับชุมชน ระดับประเทศสู่สากล โดยได้ท าการศึกษา              
จากกลุ่มตวัอย่าง 10 กลุ่ม ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอสันทราย และอ าเภอหางดง                
จงัหวดัเชียงใหม่  
 ผลจากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ ง 10 กลุ่ม เป็นกลุ่มท่ีอาศัยอยู่ในอ าเภอหางดง         
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาอาศยัอยูใ่นอ าเภอสันก าแพงคิดเป็นร้อยละ40 วตัถุดิบท่ีจดัซ้ือ
มาจากแหล่งผลิตภายนอกชุมชนคิดเป็นร้อยละ 70จากแหล่งผลิตภายในชุมชนท้องถ่ินและ        
แหล่งท่ีมาจากผูว้่าจา้งคิดเป็นร้อยละ 30 การจา้งแรงงานเป็นแรงงานของผูป้ระกอบการเองคิดเป็น         
ร้อยละ 60 สมาชิกภายในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 50 และแรงงานภายในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 40 
ส าหรับขั้นตอนการผลิตท่ีนิยมใช้มากท่ีสุดคือ การร่างแบบ การแกะสลกั และการเก็บรายละเอียด 
คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาก็จะเป็นการวดัและตดัไมต้ามแบบ การขดัเน้ือไม ้การทาน ้ ามนั คิดเป็น
ร้อยละ 20 สถานท่ีผลิตของผูป้ระกอบการจะใช้สถานท่ีบา้นคิดเป็นร้อย 90 ส่วนการเช่าสถานท่ี    
เพื่อใชผ้ลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์คิดเป็นร้อยละ10การออกแบบผลิตภณัฑจ์ะเป็นการคิดคน้แบบ
เองทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 70 ตามแบบท่ีผูว้่าจา้งออกแบบให้นั้น คิดเป็นร้อยละ 20 และการคิดคน้
ดดัแปลงจากช้ินงานท่ีไดพ้บเจอ คิดเป็นร้อยละ 10 การประเมินคุณภาพผลิตภณัฑ์นั้น ประเมินจาก
ความเรียบร้อยของการแกะสลัก คิดเป็นร้อยละ 70 มาตรฐานของผลิตภณัฑ์ คิดเป็นร้อยละ 30              
ความละเอียดของผลิตภณัฑ ์คิดเป็นร้อยละ 20 และความถูกตอ้งและความประณีตคิดเป็นร้อยละ 10 
ทางดา้นการก าหนดราคานั้น ผูป้ระกอบการเป็นผูก้  าหนดราคาเอง โดยพิจารณาจากค่าแรง ขนาด



 

 
ง 

ของผลิตภณัฑ ์และระยะเวลาในการผลิต คิดเป็นร้อยละ 60 ตน้ทุนราคาสินคา้และคุณภาพสินคา้ คิด
เป็นร้อยละ 50 ความตอ้งการของทอ้งตลาดคิดเป็นร้อยละ 30 ราคาขายขอคู่แข่งขนัและก าลงัซ้ือของ
ลูกคา้ คิดเป็นร้อยละ 20 ทางดา้นการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์นั้น มีการน าสินคา้ไปจดัในงานแสดง
สินคา้ต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 40 การใช้ส่ือทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลาดนดัหรือถนนคนเดิน ส่ือส่ิงพิมพ ์
และการประชาสัมพนัธ์ดว้ยวธีิอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 10 ส่วนช่องทางในการจดัจ าหน่ายใชร้้านคา้ของ
ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 70 ตวัแทนจ าหน่ายคิดเป็นร้อยละ40ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และการจดัจ าหน่ายผา่น
ช่องทางอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 10 ตลอดจนการวิเคราะห์ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis ในการ
บริหารจดัการธุรกิจหัตถกรรมสาขาไมแ้กะสลกันั้น พบว่า จุดแข็งของกลุ่มตวัอย่างคือ ไดรั้บการ
ถ่ายทอดความรู้มาจากบรรพบุรุษ ผลิตภณัฑ์มีรูปแบบลวดลายท่ีสวยงามและหลากหลายตรงกบั
ความต้องการของผูบ้ริโภค ราคาผลิตภณัฑ์มีความเหมาะสมกับราคาท้องตลาดและคู่แข่งขัน                    
มีสถานท่ีในการผลิตผลิตภณัฑอ์ยูใ่นแหล่งชุมชน ส าหรับปัญหาส าคญัท่ีพบคือผูป้ระกอบการยงัขาด
ความรู้และไม่ค่อยเขา้ใจทางดา้นการสร้างตราสินคา้และการออกแบบบรรจุภณัฑ์ไม่มีการส่งเสริม
การขาย และมีการประชาสัมพนัธ์ทางดา้นผลิตภณัฑน์อ้ย ทางดา้นโอกาสในการท าธุรกิจคือรัฐบาลมี
การส่งเสริมกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง ขนาดยอ่มอย่างจริงจงัและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจมีปัญหา
ทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง การมีคู่แข่งขนัทางการคา้ในตลาดเดียวกนัเป็นจ านวนมาก 

ดา้นการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัการสืบทอดภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินดา้นหตัถกรรมไมแ้กะสลกันั้น กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดมีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใ์ชก้บัการด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยมีหลกัส าคญั
สามประการคือ ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนั เป็นแนวทางท่ีสามารถสร้างให้
ธุรกิจชุมชนด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยืน และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานไมแ้กะสลกัก็จะยงัคงมีลูกหลาน
สืบทอดงานศิลปหตัถกรรมทอ้งถ่ินกนัต่อไป  

ดา้นการสืบทอดองคค์วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีอยูด่ว้ยกนั3ขั้นตอนคือขั้นตอนแรกมีการจดั
นิทรรศการโดยเชิญสล่าหรือพ่อครูแม่ครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มาสาธิตและให้ความรู้ เพื่อให้ผูท่ี้สนใจ
ไดม้าฝึกท างานหตัถกรรมและน าองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บนั้นไปถ่ายทอดภายในทอ้งถ่ินไม่ให้สูญหายไป 
ขั้นตอนท่ีสอง การให้ความรู้ดว้ยการเขา้ร่วมกิจกรรมการอบสัมมนา จากการจดัโดยคณะผูว้ิจยัหรือ
ทางทางรัฐและเอกชนจดัข้ึน ซ่ึงสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บมาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณ์
ในปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดี และขั้นตอนท่ีสามคือ มีการจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
ป้ายไวนิล ส่ือโทรทศัน์ ส่ือวิทยุ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือส่ิงพิมพ์(ใบปลิว)เพื่อเป็นการสืบทอดภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินงานไมแ้กะสลกั และเป็นฐานขอ้มูลองค์ความรู้ทางเว็บไซด์แก่ผูท่ี้สนใจในระดับ
ทอ้งถ่ินและประเทศต่อไป 
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Abstract 
  
 This qualitative research aims to study 1) the context and the local wisdom potential the 
Department of Wood Carving in Chiang Mai province 2) to analyze the accordance between the 
sufficient economy philosophy and the local wisdom inheritance the Department of Wood Carving 
of Chiang Mai province 3) to inherit the local wisdom of Wood Carving 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, and Hang Dong 
district. 
 The findings are that the 10 sample groups are mostly in Hang Dong District (60%), 
Sankhumpaeng district (40%), More used materials and tools are from other community (70%) 
than from in own community or from employers (30%). Employment is a labor within a family 
(40%) and community members (50%). The production places are at home (in the family) (90%) 
and in rent store (10%). The designs are up to the craft-men and producers (70%). Some are 
produced by the customers’ suggestions or made to order (20%) and inspired by the other (10%). 
entrepreneurs are persons who fix the price by considering from the principal of the product price, 
size and timing (60%), the product quality (50%), purchasing power and the competitors’ prices. 
(20%), and marketing demand (30%). For the public relation, the entrepreneurs made it 
themselves at Sunday market or exhibition (40%). The propaganda was done through printing 
materials and the on-line document or the e-commerce (10%). Regarding to the product’s 



ฉ 
 

 

distribution channel, the entrepreneurs made it themselves at their own shops (whole sales and 
retail sales) (70%), agency (40%). the e-commerce and etc. (10%). 

The SWOT analysis on the Department of Wood Carving 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, 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,      
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 Wood Carving, 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 Wood Carving of Chiang Mai 
province by 3 stage, first the researcher group 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 Wood Carving, second by inviting local craftsmen 
or teachers who teach local wisdom to demonstrate and provide knowledge of Wood Carving 
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 Wood Carving database in 
Chiang Mai province. This is also for inheriting folk intellect and Wood Carving handicraft          
to locality, country and international level. 




