
 

 

 
บทที ่7 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 จากการศึกษาเร่ือง “การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถ่ินด้านงานหัตกรรมสาขาโลหะของจังหวดัเชียงใหม่” เป็นการสรุปให้เห็นถึงปัญหาและ        
แนวทางแก้ไข  ตามความต้องการของก ลุ่ม ธุร กิจ ชุมชน ซ่ึงท าก าร ศึกษาก ลุ่มตัวอย่า ง                                
จากผูป้ระกอบการทั้งหมด  9 กลุ่ม ซ่ึงสามารถสรุปถึงแนวทางตามวตัถุประสงค์ท่ีจะน าไปสู่การ
พฒันา ดงัน้ี 

1.  บริบทและศกัยภาพภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมโลหะในจงัหวดัเชียงใหม่ 
2.  วิเคราะห์ความสอดคลอ้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหตัถกรรม

โลหะในจงัหวดัเชียงใหม่ 
3.  เพื่อสืบทอดองคค์วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นงานหตัถกรรมโลหะในจงัหวดัเชียงใหม่ 

เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชุมชน ระดบัประเทศสู่สากล 
ในการสรุปผลการศึกษานั้น คณะผูว้จิยัสามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1.   บริบทและศักยภาพภูมปัิญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมโลหะในจังหวดัเชียงใหม่ 
 คณะผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาบริบทและศกัยภาพภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นงานหัตถกรรมสาขา
โลหะในจงัหวดัเชียงใหม่ มีประเด็นส าคญัท่ีน ามาวเิคราะห์และสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 1.1  กลุ่มตวัอย่างผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขาโลหะท่ีเขา้ร่วมในงานวิจยัคร้ังน้ี 
อาศยัอยูใ่นเขตอ าเภอเมืองคิดเป็นร้อยละ 89 และอาศยัอยูใ่นอ าเภอสันก าแพงคิดเป็นร้อยละ 11  
 1.2  ในการเลือกสรรวตัถุดิบของผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาโลหะนั้น สังเกต
ไดว้า่ส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการซ้ือวตัถุดิบจากแหล่งผลิตภายในชุมชนคิดเป็นร้อยละ 67 วตัถุดิบท่ีซ้ือ 
เช่น ทองค า เงิน อลูมิเนียม แผน่โลหะ ซ้ือมาจากร้านแถวถนนววัลาย ร้านธนบุรีอลูมิเนียม ร้านกฤติ
หนองหอย และร้านเคร่ืองเงินชาวเขา รองลงมาจะเป็นการจดัซ้ือวตัถุดิบจากแหล่งผลิตภายนอก
ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 33 วตัถุดิบท่ีจดัซ้ือ ไดแ้ก่ ทองแดง ทองเหลือง นิกเกิล ซ่ึงสั่งซ้ือจากกรุงเทพฯ 
และวตัถุดิบท่ีผูว้า่จา้งน ามาใหคิ้ดเป็นร้อยละ 0  
 1.3  การบริหารงานในการผลิตของหัตถกรรมสาขางานโลหะ ส่วนใหญ่เป็น                  
การบริหารงานร่วมกบัสมาชิกภายในกลุ่มถึงร้อยละ 78 รองลงมาเป็นการบริหารงานร่วมกบัสมาชิก
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ภายในครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 56 และการบริหารดว้ยตนเองคิดเป็นร้อยละ 44 และการบริหารงาน
ร่วมกบัสมาชิกภายนอกชุมชน คิดเป็นร้อยละ 0  
 1.4 ผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขาโลหะ ส่วนใหญ่นิยมใช้บ้านเป็นสถานท่ี            
ในการผลิตคิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมาเป็นการใช้สถานท่ีของกลุ่ม ไดแ้ก่ การใช้สถานท่ีของกลุ่ม   
ฮ่วมเฮียนศิลป์ และกลุ่มหตัถศิลป์ลา้นนาวดัศรีสุพรรณ คิดเป็นร้อยละ 33 ส่วนการใชส้ถานท่ีอ่ืน ๆ 
เป็นท่ีปฏิบติังานนั้น เช่น การใชศู้นยก์ารเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 22 ส าหรับการเช่าสถานท่ีเป็นสถานท่ี
ปฏิบติังาน คิดเป็นร้อยละ 11 และการใชส้ถานท่ีของผูว้า่จา้งเป็นสถานท่ีปฏิบติังาน คิดเป็นร้อยละ 0 
ตามล าดบั 
 1.5  การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสาขาโลหะ ผู ้ประกอบการออกแบบ       
ตามท่ีผูว้่าจา้งออกแบบให้ผลิตถึงร้อยละ 22 รองลงมาจะเป็นการออกแบบดว้ยการคิดคน้แบบเอง
ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 11 โดยในการคิดคน้แบบเองทั้งหมดนั้น ยดึลวดลายของงานแบบดั้งเดิม และ
ผสมผสานลวดลายใหม่ ๆ เขา้ไปดว้ยกนั ตลอดจนการออกแบบโดยไดข้อ้เสนอแนะจากผูว้่าจา้ง 
และการออกแบบโดยการศึกษาดว้ยวธีิอ่ืน ๆ นั้น มีค่าร้อยละเท่ากนัคือ 0   
 1.6  ผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขาโลหะ มีการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์ผ่าน     
ทางตลาดนดัหรือถนนคนเดิน มากท่ีสุดถึงร้อยละ 56 รองลงมาจะเป็นการประชาสัมพนัธ์ผ่านงาน
แสดงสินค้าต่าง ๆ เช่น งาน OTOP งานท่ีทางอ าเภอหรือทางจงัหวดัจดัข้ึน คิดเป็นร้อยละ 44                 
ส่วนการประชาสัมพนัธ์ส่ือนิตยสาร แผน่พบั คิดเป็นร้อยละ 33 ส่วนการประชาสัมพนัธ์ดว้ยวิธีอ่ืน ๆ 
เช่น ทางโทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 22 และการประชาสัมพนัธ์ทางดา้นส่ือออนไลน์คิดเป็นร้อยละ 11 
 1.7 ผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขาโลหะ ใช้ช่องทางในการจดัจ าหน่ายท่ีเป็น
ร้านค้าของผูป้ระกอบการเอง ในการจ าหน่ายสินค้าไปยงัผูบ้ริโภค คิดเป็นร้อยละ 33 ส าหรับ         
การจดัจ าหน่ายโดยการใช้ตวัแทนจ าหน่ายนั้น คิดเป็นร้อยละ 22 ส่วนทางด้านการจดัจ าหน่าย      
ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และการจดัจ าหน่ายโดยวธีิการอ่ืน ๆ คิดเป็นค่าร้อยละ 0  
 1.8  ในการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนของผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขาโลหะนั้น 
ส่วนใหญ่จะเป็นการให้ความรู้แก่ผูท่ี้สนใจงานทางด้านหัตถกรรมสาขาโลหะ ได้มาหัดลองท า      
การดุนโลหะหรือวิธีการท าไดท่ี้กลุ่มฮ่วมเฮียนศิลป์ และกลุ่มหัตถศิลป์ลา้นนาวดัศรีสุพรรณ และ     
ในบางคร้ังก็จะมีนกัเรียน นกัศึกษา และบุคคลทัว่ไป ท่ีมีความสนใจทางดา้นผลิตภณัฑ์เขา้มาซกัถาม
ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ซ่ึงผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขาโลหะทุกท่านก็มีความยินดีท่ีจะตอบ     
ทุกค าถาม 
 1.9  ในการวิเคราะห์ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis ในการบริหารจดัการธุรกิจ
หตัถกรรมสาขาโลหะสามารถสรุปไดด้งัน้ีคือ 
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  1.9.1 จุดแข็ง  (Strengths ) 
   ส าหรับจุดแข็งในการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขา
โลหะ นั้น จุดแข็งท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุดในตอนน้ีคือ ผูป้ระกอบการมีความรู้ ความช านาญ
ทางดา้นการดุนโลหะมานาน เพราะไดรั้บการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ท าให้ผลิตภณัฑ์ท่ีท าการ
ผลิตออกมานั้นมีรูปแบบ ลวดลายท่ีสวยงาม ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และสินคา้ไดรั้บ          
การรับรองคุณภาพจากหน่วยงานของทางรัฐ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า         
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ทางด้านราคาผลิตภณัฑ์มีความเหมาะสมกับท้องตลาด ส่วนทางด้าน
ช่องทางในการจดัจ าหน่ายของผูป้ระกอบการมีช่องทางท่ีใชใ้นการจดัจ าหน่ายท่ีแน่นอนคือ ผา่นทาง
ร้านคา้ของผูป้ระกอบการ และมีสถานท่ีในการผลิตอยู่ในแหล่งชุมชน ท าให้กระจายสินคา้ไปยงั
ผูบ้ริโภคไดง่้าย สะดวก และรวดเร็ว ตลอดจนผูป้ระกอบการมีการจดัท าการส่งเสริมการตลาดและ
การส่งเสริมการขายอยูเ่ป็นประจ า                          
 1.9.2  จุดอ่อน (Weaknesses) 
  ส าหรับจุดอ่อนท่ี เ กิด ข้ึนกับผู ้ประกอบการหัตถกรรมโลหะ คือ 
ผูป้ระกอบการงานหตัถกรรมโลหะขาดความรู้ทางดา้นการสร้างตราสินคา้และการออกแบบบรรจุ
ภณัฑ ์ ผูป้ระกอบการไม่มีการส่งเสริมการขาย และมีการประชาสัมพนัธ์ทางดา้นผลิตภณัฑ์ค่อนขา้ง
นอ้ย ตลอดจนขาดบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถทางดา้นงานหตัถกรรมสาขาโลหะ 
 1.9.3 โอกาส (Opportunities) 
  ส าหรับโอกาสในการท าธุรกิจของผูป้ระกอบหัตถกรรมสาขาโลหะคือ 
รัฐบาลมีการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมเพิ่มมากข้ึน อีกทั้ งมีหน่วยงานทางภาครัฐ             
และเอกชนท่ีพร้อมให้ค  าปรึกษากับผูป้ระกอบการทางด้านต่าง ๆ เช่น การผลิต การจดัจ าหน่าย 
การตลาด ตลอดจนการเปิดการคา้เสรีสู่อาเซียน และกระแสความนิยมของผูบ้ริโภคในเร่ืองของ
สินคา้หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 
 1.9.4  อุปสรรค (Threats) 
  ส าหรับอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินธุรกิจหตัถกรรมสาขาโลหะของ
ผูป้ระกอบการนั้น ไดแ้ก่ ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจและการเมือง ท่ีท าให้ราคาวตัถุดิบมีราคาสูงข้ึน    
จุดอ่ิมตวัของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้หตัถกรรมโลหะ ตลอดจนการมีคู่แข่งขนัในตลาดเดียวกนัเป็น
จ านวนมาก  
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2.   วิ เคราะห์ความสอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น               
งานหัตถกรรมโลหะ ในจังหวดัเชียงใหม่ 
     การวิเคราะห์ความสอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาทอ้งถ่ินด้านงาน
หัตถกรรมโลหะในจงัหวดัเชียงใหม่ คณะผูว้ิจยัได้น าหลกัการเร่ือง “การวิเคราะห์อุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดยอ่มตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง” เขา้มาใชใ้นงานหตัถกรรมโลหะ
ดว้ย ซ่ึงสามารถสรุปหลกัการท่ีจะน ามาประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียง ดงัน้ี 
   2.1 ผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาโลหะท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ สามารถน า
องค์ความรู้ท่ีได้จากการน าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาปรับใช้กับการด าเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี และ         
ยงัสามารถน าเทคโนโลยีชาวบา้นท่ีประดิษฐ์คิดคน้ข้ึนเองในราคาประหยดั มาใช้ในกระบวนการ
ผลิตผลิตภณัฑไ์ดอี้กดว้ย  
   2.2  กลุ่มผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขาโลหะยึดมัน่ในหลักของความพอเพียง 
และน ามาประยุกตใ์ชใ้นเร่ืองของวิธีการใชท้รัพยากรธรรมชาติและวตัถุดิบของทอ้งถ่ินเป็นวตัถุดิบ
หลักในการผลิตสินค้าของตน อีกทั้ งย ังค า นึงถึงการรู้จักใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด                          
ดว้ยความประหยดัและรู้คุณค่า 
   2.3 กลุ่มผู ้ประกอบการหัตถกรรมสาขาโลหะทุกกลุ่ม มีการจ้างงานท่ีมีอยู ่                  
ในทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีเพื่อเป็นการลดค่าใชจ่้ายและเป็นการกระจายรายไดใ้ห้กบัคนในชุมชนหรือทอ้งถ่ิน         
ท่ีตนเองอาศยัอยู ่
   2.4  กลุ่มผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขาโลหะ ส่วนใหญ่ยึดมัน่หลักของความ        
มีเหตุผลในการประกอบธุรกิจ โดยค านึงถึงการบริหารจดัการท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
สถานภาพของตนเอง เพื่อหลีกเล่ียงต่อการเกิดภาวะหน้ีสิน 
   2.5 กลุ่มผู ้ประกอบการหัตถกรรมสาขาโลหะ มีความตระหนักในเร่ืองของ
คุณธรรม ความซ่ือสัตย์ และการไม่เอารัดเอาเปรียบต่อผู ้บริโภค มีกระบวนการผลิตสินค้า                       
ท่ีมีคุณภาพ ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค มีความยุติธรรมต่อสมาชิกในกลุ่มหรือลูกจา้ง และ         
ผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ  
   2.6  กลุ่มผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขาโลหะ ค านึงถึงการซ้ือง่าย ขายคล่อง              
เพื่อน ามาประยุกตใ์ชใ้นการประกอบธุรกิจหตัถกรรมสาขาโลหะของตนเอง ทั้งน้ีเพื่อเป็นการสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ผู ้บริโภค ไม่โลภมาก ไม่ค้าก าไรเกินควร และค านึงถึงการประกอบธุรกิจ                     
ในระยะยาว 
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  2.7 กลุ่มผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขาโลหะ มีการสร้างภูมิคุม้กนัให้แก่ตนเอง        
และธุรกิจ โดยเตรียมตวัให้พร้อมกับสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง               
อยูเ่สมอ โดยการคิดวางแผนอยา่งรอบคอบตลอดเวลา ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
 

3.  เพือ่สืบทอดองค์ความรู้ภูมปัิญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมโลหะในจังหวัดเชียงใหม่             
เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ในระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน ระดับประเทศสู่สากล 

จากการศึกษาของคณะผูว้ิจยัในเร่ืองเพื่อสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินด้านงาน
หตัถกรรมโลหะในจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชุมชน 
ระดบัประเทศสู่สากล สามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 
 3.1 ในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านหัตถกรรมโลหะนั้น คณะผูว้ิจยัได้มีการเชิญ
สล่า หรือพ่อครูแม่ครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มาสาธิตและให้ความรู้ทางดา้นการท าหัตถกรรมโลหะแก่
นกัเรียน นกัศึกษา และบุคคลทัว่ไปท่ีมีความสนใจทางดา้นงานหตัถกรรมโลหะอยูแ่ลว้ โดยในการ
จดังานเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านงานหัตถกรรมโลหะนั้น สล่าหรือพ่อครูแม่ครูก็จะมีการเตรียม
อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการท างานหัตถกรรมโลหะมาด้วย เพื่อผูท่ี้สนใจได้ทดลองท าดู และถ้ามี       
ขอ้สงสัยประการใดเก่ียวกบัการท างานโลหะ ก็สามารถท่ีจะสอบถามจากสล่าหรือพ่อครูแม่ครูได ้       
ทุกเร่ือง โดยในการจดักิจกรรมในคร้ังน้ีจะมีการจดัตามสถานท่ีต่าง ๆ ได้แก่ โฮงเฮียนสืบสาน       
ภูมิปัญญาลา้นนา มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เช่น การจดันิทรรศการ “มิติสัมพนัธ์ศิลปวฒันธรรม
เชิงช่าง” ซ่ึงมีวตัถุประสงค ์เพื่อส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นหตัถกรรมสาขาโลหะ
ให้เป็นท่ีรู้จัก และเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่ ตระหนักและเล็งเห็นถึงคุณค่าของงาน
หตัถกรรม ตลอดจนอยากอนุรักษแ์ละสืบทอดงานหตัถกรรมดงักล่าวใหอ้ยูคู่่กบัชุมชนทอ้งถ่ินต่อไป 
 3.2  คณะผูว้จิยัไดมี้การจดัท าโครงการช่างรุ่นใหม่ โดยวตัถุประสงคใ์นการจดังาน
คร้ังน้ี เพื่อให้ความรู้วิชาชีพทางดา้นศิลปหัตถกรรมของทอ้งถ่ินลา้นนา โดยน าความรู้ท่ีไดรั้บไป
ประกอบอาชีพ สร้างรายไดใ้หแ้ก่ตนเองและครอบครัว และเพื่อเป็นการสืบสานงานหตัถกรรมสาขา
ต่าง ๆ เช่น โลหะ เคร่ืองเงิน เคร่ืองป้ันดินเผา ฯลฯ ให้เป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไปมากยิ่งข้ึน ตลอดจน
เป็นการเพิ่มจ านวนของสล่าและพ่อครูแม่ครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในสาขาต่าง ๆ ให้เพิ่มมากข้ึนดว้ย 
เช่น การจดันิทรรศการ “มองภูมิปัญญาลา้นนาผา่นสายธารแห่งกาลเวลา” ณ หอศิลปวฒันธรรมเมือง
เชียงใหม่ หลงัอนุสาวรียส์ามกษตัริย ์โดยไดรั้บความร่วมมือจากมูลนิธิเพื่อนสล่าลา้นนา กรมพฒันา
ฝีมือแรงงานจงัหวดัเชียงใหม่ ส านักประชาสัมพนัธ์จงัหวดัเชียงใหม่ ส านักวฒันธรรมจังหวดั
เชียงใหม่ ฯลฯ 
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 3.3 ส าหรับทางด้านการส่งเสริมการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของสล่าและ
ผูป้ระกอบการนั้น ทางคณะผูว้ิจยัไดจ้ดัให้มีโครงการ “มิติสัมพนัธ์ศิลปวฒันธรรมเชิงช่าง” ข้ึน               
โดยมีวตัถุประสงค์ของการจดังานคือ เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้ของพื้นบ้านของสล่าและ
ผูป้ระกอบการ ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีควรจะอนุรักษ์ไว ้ซ่ึงในการจดังานคร้ังน้ีถือได้ว่าเป็น
โอกาสท่ีดีท่ีสล่าและผู ้ประกอบการจะน าเสนอผลิตภัณฑ์ของตนเองให้เป็นท่ี รู้จักมากข้ึน                       
และ สามารถวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ของผลิตภณัฑ์และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์
ของตนเองได้ ตลอดจนการจัดงานในคร้ังน้ี ถือว่า เป็นการกระจายรายได้ให้กับสล่าและ
ผูป้ระกอบการไดอี้กทางหน่ึง  
 3.4  ทางคณะผูว้ิจยัได้มีการจดัเวทีการเรียนรู้ข้ึน ทั้งน้ีเพื่อเป็นการสร้างความรู้            
และความเขา้ใจทางดา้นการพฒันางานหตัถกรรมทางดา้นต่าง ๆ  ตลอดจนสล่าหรือผูป้ระกอบการ
สามารถน าความรู้ท่ีได้รับนั้นไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเอง ในการจดัเวทีการเรียนรู้ของ
คณะผูว้ิจยันั้น จะมีการจดัเวทีการเรียนรู้ข้ึนดว้ยกนั 2 คร้ัง โดยการจดัเวทีการเรียนรู้คร้ังท่ี 1 จะเป็น
การประชุมทีมวจิยั เพื่อสร้างความเขา้ใจร่วมกนัในการด าเนินงานวิจยั โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในเร่ืองโครงการวิจยัย่อย ระหว่างผูว้ิจยั ผูน้  าท้องถ่ิน นักวิจยัท้องถ่ิน และนักศึกษา 
รวมถึงกลุ่มธุรกิจชุมชนท่ีตอ้งการเขา้ร่วมโครงการวิจยั ซ่ึงผูว้ิจยัพบวา่ ก่อนการเปิดเวทีการเรียนรู้               
ผู ้ร่วมโครงการมีความเข้าใจโครงการในระดับหน่ึงเท่านั้ น แต่เ ม่ือปิดเวทีการเรียนรู้แล้ว                        
ผู ้ร่วมโครงการวิจัย  มีความเข้าใจมากข้ึน พร้อมทั้ งคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีจะท าการวิจัย                             
โดยกลุ่มตวัอยา่ง  ท่ีท าการวจิยัของหตัถกรรมโลหะในคร้ังน้ี ประกอบไปดว้ยเขตอ าเภอเมืองจ านวน 
8 ราย และอ าเภอสันก าแพง จ านวน 1 ราย ส าหรับการจดัเวทีการเรียนรู้คร้ังท่ี 2 จะเป็นการให้ความรู้
และฝึกปฏิบติัจริงทางด้านการสร้างตราสินคา้และการออกแบบบรรจุภณัฑ์ โดยมีวตัถุประสงค ์              
ของการจดักิจกรรมคร้ังน้ี เพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขทางด้านการสร้างตราสินคา้          
และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จากวิทยากรและคณะผูว้ิจ ัย  ท าให้สล่าหรือกลุ่มธุรกิจท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมการจดัเวทีการเรียนรู้   มีความรู้ความเขา้ใจและตระหนกัถึงเร่ือง การสร้างตราสินคา้และ
การออกแบบบรรจุภณัฑม์ากข้ึน และสามารถช่วยส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบมีแนวทางท่ีคิดคน้ผลิตภณัฑ์
ใหม่ ๆ ท่ีมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเองมากยิง่ข้ึน  
   จากการจดัเวทีการเรียนรู้ คณะผูว้ิจยัพบว่า สล่าหรือผูป้ระกอบการมีความ
ตอ้งการท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑ์ รวมถึงศกัยภาพผลิตภณัฑ์ของตนเอง ให้เป็นท่ียอมรับของทุกคนใน
ทุก ๆ ดา้น ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีถือวา่เป็นขอ้ดีในการช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจชุมชนใหไ้ดรั้บการพฒันาสืบต่อไป 
 3.5  จากการท่ีคณะผูว้ิจ ัย มีการส่งเสริมให้สล่าหรือกลุ่มธุรกิจชุมชน เข้าร่วม
กิจกรรมท่ีทางภาครัฐและภาคเอกชนจัดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการอบรม การสัมมนา                
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ทางคณะผูว้จิยัมีวตัถุประสงค ์เพื่อให้สล่าและกลุ่มธุรกิจชุมชนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัทางดา้น
ธุรกิจการคา้มากข้ึน ไม่วา่จะเป็นทางดา้นการผลิต การจดัจ าหน่าย การตลาด ฯลฯ ตลอดจนสล่าหรือ
กลุ่มธุรกิจชุมชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว สามารถน าองค์ความรู้ท่ีไดรั้บนั้นมาปรับใช้กบัธุรกิจ
ของตนเองได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั โดยกิจกรรมท่ีทางภาครัฐ 
และเอกชนจดัข้ึนมานั้นก็จะมีโครงการต่าง ๆ เช่น การสัมมนาเร่ือง “SMEs ไทยเขม้แข็งดว้ย ICT” 
ได้รับการสนับสนุนจากซ่ึงได้รับความร่วมมือจากส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) SIPA สาขาเชียงใหม่ และการอบรมเร่ือง “จดัทพั SME กา้วไกลสู่ภูมิภาค
อาเซียน” โดยธนาคารทหารไทย จ ากดั มหาชน  
 3.6  คณะผู้วิจ ัยได้มีการจัดท าการประชาสัมพันธ์โครงการงานวิจัยต่าง ๆ                    
ผา่นส่ือประชาสัมพนัธ์ เช่น ส่ือวิทยุ ส่ือโทรทศัน์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ป้ายไวนิล ส่ือส่ิงพิมพ ์ไดแ้ก่         
แผ่นพบั วารสาร ทั้ งน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับการเผยแพร่โครงการวิจัย                    
ในระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัประเทศ 
  

4.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาวจิัยคร้ังต่อไป 
 จากผลการวจิยั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะต่อผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งทั้งทางดา้นงานหตัถกรรมโลหะ 
ซ่ึงจะสืบเน่ืองไปถึงการสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมโลหะคือ 
  4.1  ควรมีการจดัท าโครงการพฒันาศกัยภาพในการผลิตหตัถกรรม โดยเชิญผูผ้ลิต
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประเภทเดียวกันหรือประเภทท่ีใกล้เคียงกัน มาแลกเปล่ียนความรู้และ
ขอ้คิดเห็นต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศกัยภาพทางดา้นทกัษะ ความรู้ในการผลิตผลิตภณัฑ์ให้แก่ผูผ้ลิต ตลอดจน
เพื่อรักษาเอกลกัษณ์ทางดา้นการท าหตัถกรรมโลหะของทอ้งถ่ินใหค้งสืบต่อไป 
  4.2   ควรมีการจดัท าโครงการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ร่วมกนัระหวา่ง
ผูป้ระกอบการดว้ยกนั เพื่อท่ีจะไดน้ าขอ้มูลการแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นเหล่านั้น มาปรับปรุงและแกไ้ข
ผลิตภณัฑต่์อไป 
  4.3 รัฐบาลควรมีนโยบายสนบัสนุนการใหค้วามรู้ทางดา้นการสร้างตราสินคา้และ
บรรจุภณัฑ ์การตกแต่งร้าน เทคนิคการขาย การบริการ ฯลฯ ตลอดจนสร้างความตระหนกัในการใช้
วสัดุภายในทอ้งถ่ินใหม้าก และค านึงเอกลกัษณ์เฉพาะตวัหรือทอ้งถ่ินแก่ผูป้ระกอบการ 

 




