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บทน ำ 

 
การศึกษาเร่ือง “การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดงานภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินด้านงานหัตถกรรมโลหะของจงัหวดัเชียงใหม่” นับเป็นกระบวนการสืบทอดภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินให้คงอยูต่่อไป และเพื่อส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการสร้างด ารงธุรกิจตนไดอ้ยา่งย ัง่ยืน นบัเป็น
กลวธีิการสืบทอดงานหตัถกรรมทอ้งถ่ินอีกทางหน่ึง รายละเอียดของงานวจิยักล่าวไดด้งัน้ี 
 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 หลงัจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ เม่ือปี พ.ศ. 2540 ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย 
เช่น การล้มละลายของบริษทัเอกชน หรือผูป้ระกอบการรายย่อย ก่อให้เกิดปัญหาการลดจ านวน
คนงาน เพื่อประหยดัค่าใช้จ่าย ส่งผลให้เกิดปัญหาการตกงาน รวมถึงบณัฑิตท่ีเพิ่งจบใหม่ไม่มี      
งานท า เกิดภาวการณ์ว่างงาน ประชาชนขาดสภาพคล่อง รายจ่ายท่ีมากว่ารายได้ นับเป็นปัญหา
เศรษฐกิจท่ีร้ายแรงเป็นอย่างยิ่ง และในขณะเดียวกนัภาครัฐบาลก็ไดก้  าหนดนโยบายในการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจในหลายด้าน ซ่ึงนโยบายท่ีส าคญัด้านหน่ึงก็คือ การพฒันาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ   
ระดับรากหญ้า  โดยการเลือกพฒันาสินคา้ทอ้งถ่ิน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการน าเอาภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินท่ีมีอยูด่ ั้งเดิมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม และน ามาใชใ้ห้เป็นประโยชน์ และน ามาสร้างเป็นผลิตภณัฑ์
และบริการ  เพื่อสร้างจดัจ าหน่ายทั้งในทอ้งถ่ิน หรือผลิตเพื่อเป็นสินคา้ส่งออกสร้างรายไดใ้ห้แก่   
คนในชุมชนและทอ้งถ่ิน ซ่ึงสามารถลดภาวการณ์วา่งงานของแรงงานไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งไม่ท าให้
แรงงานโยกยา้ยถ่ินฐานเขา้สู่เมืองหลวง 
 ในปัจจุบนั “ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน” ซ่ึงถือเป็นตวัแปรส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 
จากการสร้างหน่วยธุรกิจขนาดเล็ก เช่น ธุรกิจชุมชน ผู ้ประกอบการรายย่อย อุตสาหกรรม          
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยเนน้ท่ีการผลิตเพื่อจ าหน่ายทั้งสินคา้และบริการ ซ่ึงผลิตภณัฑ์เหล่านั้น
จะตอ้งน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาสร้างสรรค ์และต่อยอดและเป็นผลิตภณัฑ์ของชุมชนท่ีมีคุณภาพ และ
ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค อีกทั้งยงัตอ้งสร้างค่านิยมท่ีดีใหแ้ก่ผูบ้ริโภคอีกดว้ย สอดคลอ้งกบั 
กระทรวงพาณิชย ์(2548 : ระบบออนไลน์) ท่ีกล่าวว่า ผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถ่ินเป็นผลิตภณัฑ์       
ท่ีเกิดจากภูมิปัญญาของชุมชนท่ีเป็นรากฐานในการสร้างเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน และยงัสร้าง      
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ความเขม้แข็งในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ซ่ึงจะเน้นหลกัการท่ีส าคญั คือ ตอ้งเน้นการใช้
เทคโนโลยีท่ีราคาไม่แพง แต่ถูกหลกัวิชาการ ไม่น าเขา้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ วตัถุดิบท่ีใช ้     
ในการผลิตตอ้งเป็นวตัถุดิบท่ีมีอยู่แล้วในประเทศ  รวมถึงการจา้งแรงงานในชุมชน เพื่อเป็น         
การสร้างงาน และสร้างรายได้ให้แก่คนในทอ้งถ่ิน เม่ือผูป้ระกอบการ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มธุรกิจ
ชุมชน ฯลฯ สามารถด าเนินแนวทางการปฏิบติังานเช่นน้ีได้แล้ว ก็จะสามารถสร้างให้เศรษฐกิจ    
ของท้องถ่ินเจริญเติบโตได้ และเป็นรากฐานท่ีส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ                       
ใหเ้จริญกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนืได ้
 กลุ่มธุรกิจชุมชน หรือผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ มีจ  านวน
กลุ่มผูป้ระกอบการท่ีไดเ้ขา้รับการคดัสรรและไดข้ึ้นบญัชี “สุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย      
ปี 2553” ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวนเกินกวา่ 500 กลุ่ม (ยงัไม่ไดร้วมผูป้ระกอบการทัว่ไปท่ียงัไม่ได้
รับการข้ึนทะเบียน) แบ่งเป็นประเภทของผลิตภณัฑ์ คือ ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม มีจ านวน
ทั้งส้ิน 87 กลุ่ม ประเภทผา้และเคร่ืองแต่งกาย มีจ านวน 185 กลุ่ม ประเภทสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร     
มีจ  านวน 13 กลุ่ม ประเภทของใช้และของตกแต่งบา้น มีจ านวน 229 กลุ่ม (ไทยต าบล ดอท คอม, 
2542 : ระบบออนไลน์) จากตวัเลขดงักล่าวน้ี แสดงให้ทราบว่าผูป้ระกอบการงานหัตถกรรม        
กลุ่มธุรกิจชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ มีอยู่ เป็นจ านวนมากเป็นอันดับสอง             
รองจากกรุงเทพมหานคร ดงันั้น จงัหวดัเชียงใหม่ นบัวา่เป็นจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มอยา่งมาก เน่ืองจากความไดเ้ปรียบของลกัษณะภูมิศาสตร์ จงัหวดัเชียงใหม่
นับเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของประเทศ  มีตน้ทุนทางวฒันธรรม ประเพณีดั้งเดิมท่ีสืบทอด      
ต่อกนัมาอยา่งยาวนาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง งานหตัถกรรมทอ้งถ่ินสาขางานโลหะท่ีมีรายช่ือผูไ้ดรั้บ
ข้ึนบญัชี “สุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี 2553” ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวนกว่า 20 ราย 
(ไทยต าบล ดอท คอม, 2542 : ระบบออนไลน์) ซ่ึงงานหัตถกรรมทอ้งถ่ินสาขางานโลหะถือเป็น   
งานหตัถกรรมท่ีเก่าแก่ คู่บา้นคู่เมืองเชียงใหม่ โดยจะพบวา่เป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใชข้องลา้นนา ไดแ้ก่ 
ขนั มีด พร้า เป็นตน้ 
 หตัถกรรมทอ้งถ่ินสาขางานโลหะ ถือเป็นงานหัตถกรรมประจ าจงัหวดัเชียงใหม่ มีการท า
กระจายกนัอยู่มากในอ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอสันทราย และมีมากท่ีสุดในอ าเภอเมือง 
บริเวณหมูบ่า้นววัลาย งานหตัถกรรมโลหะเก่าแก่ท่ีส าคญัคือ ดุนลายตกแต่งขนั เป็นเคร่ืองใชไ้มส้อย   
ท่ีส าคญัในงานประเพณีต่าง ๆ เช่น วนัสงกรานต์ รดน ้ าด าหัว สรงน ้ าพระ เป็นตน้ ผูสื้บสานงาน   
หรือสร้างสรรค์ผลงานหัตถกรรมโลหะจะเรียกว่า “สล่าต้องสลุง” (ชมรมสล่าล้านนา, 2537 :     
ระบบออนไลน์) จะเห็นได้ว่า งานศิลปะหัตกรรมท้องถ่ิน ถูกสืบสานต่อมาจากบรรพบุรุษ            
ผ่านข้าวของเคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงมีทั้งงานแบบดั้ งเดิมท่ีสืบทอดกนัมาแต่โบราณ และ      
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อีกแบบคือ งานท่ีประยุกต์ให้เป็นพาณิชย์ศิลป์มากข้ึน ถูกปรับประยุกต์ให้มีความร่วมสมัย            
เพื่อจ าหน่ายเป็นของใช ้ของท่ีระลึก เช่น ภาพดุนลายโลหะเพื่อตกแต่งบา้น พวงกุญแจดุนลายโลหะ 
หรือน าแผ่นภาพดุนลายโลหะไปตกแต่งหีบใส่ของ กล่องใส่เคร่ืองประดบั รวมไปถึงภาพดุนลาย
ขนาดใหญ่เพื่อใชต้กแต่งสถานท่ี หรืออาคาร เป็นตน้ 
 การท่ีจะอนุรักษห์ตัถกรรมพื้นบา้นการดุนลายโลหะน้ีไดน้ั้น ผูว้ิจยัจึงไดริ้เร่ิมงานวิจยั เร่ือง 
“การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นงานหัตกรรมสาขา
โลหะของจงัหวดัเชียงใหม่” เพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหลู้กหลานไดสื้บทอด และยงัได้
สอดแทรกกระบวนการพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการ ด้วยการให้ความรู้ด้านการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ ออกแบบบรรจุภณัฑ์ และความรู้เก่ียวกบัการจดัการ การตลาด การเงิน การบญัชี และ     
การผลิต เป็นตน้ อีกทั้งยงัได้น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลกัในการด าเนินธุรกิจท่ีมี
หัวใจส าคญัสามประการคือ ความพอเพียง ความมีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนั เพื่อให้ผูป้ระกอบการ
สามารถพฒันาตนเองไดอ้ยา่งเขม้แขง็ สร้างศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจอยา่งสมดุลและย ัง่ยนืต่อไป 
 

2.  วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
ในการศึกษาคร้ังน้ีมีประเด็นส าคญัท่ีเป็นวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
2.1 บริบทและศกัยภาพภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมโลหะในจงัหวดัเชียงใหม่ 
2.2 วเิคราะห์ความสอดคลอ้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหตัถกรรม

โลหะในจงัหวดัเชียงใหม่ 
2.3 เพื่อสืบทอดองคค์วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นงานหตัถกรรมโลหะในจงัหวดัเชียงใหม่ 

เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชุมชน ระดบัประเทศสู่สากล 
 

3.  ขอบเขตของโครงกำรวจิัย 
งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาขั้นตอนการท างานหัตถกรรมโลหะเพื่อสืบทอดภูมิปัญญา และ    

เพื่อศึกษาศกัยภาพของกลุ่มธุรกิจชุมชนงานโลหะในอ าเภอหางดง อ าเภอเมือง อ าเภอสันก าแพง และ
อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

4.  ขั้นตอนและวธิีกำรศึกษำ 
 การวิจยัเร่ือง “การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ดา้นงานหตัถกรรมสาขาโลหะของจงัหวดัเชียงใหม่” มีวธีิการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
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4.1 ประชำกรศึกษำและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชำกร คือ กลุ่มตวัอย่างผูป้ระกอบการงานหตัถกรรมโลหะ ในอ าเภอเมือง อ าเภอ

หางดง อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
 กำรคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำง ดว้ยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – stage random 

sampling) โดยมีขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified sampling) จาก

กลุ่มผูป้ระกอบการท่ีคาดวา่จะมีผูเ้ขา้ร่วมโครงการประมาณ 16 กลุ่ม ซ่ึงคดัเลือกจาก 
1) รายช่ือกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน (มผช.) 

ในงานผลิตภณัฑโ์ลหะ ในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอสันทราย 
2) กลุ่มตวัอยา่งจากเครือข่ายผูป้ระกอบการ ในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง 

อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
3) ผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ 

ในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ขั้นตอนท่ี 2 เลือกกลุ่มตวัอย่างโดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง ตามวตัถุประสงค์ (Purposive 

sampling) โดยแยกกลุ่มงานหัตถกรรมโลหะท่ีตอ้งการเขา้ร่วมโครงการ แยกตามประเภทการจดัตั้ง 
ไดแ้ก่ กลุ่มวสิาหกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน ผูป้ระกอบการ กลุ่มแม่บา้น ร้านคา้ ฯลฯ 

4.2 ข้อมูลและเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการสืบค้นข้อมูลกลุ่มงานหัตถกรรมโลหะด้วยการจดบันทึก       

การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เจาะลึก ถ่ายภาพ และถ่ายวีดิทศัน์ โดยอาศยัการวิจยัแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Participatory research) เพื่อจดัเก็บขอ้มูล 

 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีท าการศึกษาเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดา้นงานหตัถกรรม
โลหะของจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อศึกษารูปแบบ ขั้นตอนการท างาน ข้อมูลเก่ียวกับวสัดุอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ และวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาสาขาโลหะ เป็นชุดข้อมูลจากการรวบรวมและศึกษา        
ขององค์กรต่าง ๆ ภาครัฐบาล ชุมชน และเอกชน โดยการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์      
ในการเรียนการสอน นอกนั้นสามารถน าไปพฒันาให้เกิดรูปแบบงานหัตถกรรมแนวใหม่ เผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ในส่ือต่าง ๆ ท าใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ใหม่จากวิจยัแบบมีส่วนร่วม ตอ้งอาศยัความร่วมมือ
จากส่วนราชการ องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งท่ีถือเป็นผูร่้วมการวจิยัในทอ้งถ่ินดว้ย ไดแ้ก่ 

1) กรมการพฒันาชุมชน เป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีดูแลเก่ียวกบัความเขม้แขง็ของชุมชน ส่งเสริม
ศกัยภาพของประชาชน ผูน้ าชุมชน องค์กร เครือข่ายชุมชน เพื่อพฒันาและแกไ้ขปัญหา ดา้นต่าง ๆ 
ของประชาชน โดยเฉพาะดา้นการประกอบอาชีพ 
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2) ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นองค์กรหลกัในการน าภูมิปัญญา นวตักรรม องคค์วามรู้ เพื่อการพฒันา
ธุรกิจอุตสาหกรรมไทยใหม้ัน่คง และพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

3) ศูนยป์ระสานงาน OTOP ศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม่ นบัวา่เป็นศูนยป์ระสานงาน
ดา้นต่าง ๆ ในโครงการผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ิน (OTOP) จงัหวดัเชียงใหม ่

4) สถานท่ีราชการ เอกชนท่ีเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูล ตวัอยา่งเช่น พิพิธภณัฑ์ชาวเขา 
หอศิลปวฒันธรรมจงัหวดัเชียงใหม่ ฯลฯ 

4.3 ชนิดของเคร่ืองมือในกำรวจัิย 
 แบบสัมภำษณ์ และแบบสังเกต (Interview schedule) ไดแ้ก่ เคร่ืองมือเพื่อเก็บรวบรวม

ขอ้มูลเป็นลกัษณะค าถาม ก าหนดค าตอบไวล่้วงหนา้ให้เลือกตอบ (Closed ended question) และ
ค าตอบแบบเติมค า (Open ended question) ผูว้ิจยัจะสัมภาษณ์ สังเกต และจดบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ    
แบ่งเน้ือหาของแบบสัมภาษณ์เป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

1) ขอ้มูลลกัษณะพื้นฐาน และประวติัความเป็นมาของผูป้ระกอบการ  
ขอ้มูลในดา้นสังคม ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาชาวบา้นดา้นงานเคร่ืองโลหะ 

2) ข้อมูลรูปแบบของผลิตภณัฑ์ ขั้นตอนการท างาน วสัดุอุปกรณ์  
เคร่ืองมือ และวธีิการถ่ายทอดภูมิปัญญางานหตัถกรรมเคร่ืองโลหะในทอ้งถ่ิน 

3) ขอ้มูลดา้นความตอ้งการ ปัญหาอุปสรรคของกลุ่มตวัอยา่งท่ีจ าเป็น
จะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 

4) วธีิเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อความสมบรูณ์แบบอ่ืน ไดแ้ก่ การประชุม
วางแผนงานวจิยัร่วมกนัระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้งในทอ้งถ่ินเพื่อด าเนินแผนกิจกรรม การจดัเวทีชาวบา้น
เพื่อระดมความคิดเห็น และหาขอ้สรุปเพิ่มเติมในความสมบรูณ์ของเน้ือหา ดา้นประวติัความเป็นมา 
ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม จดัประชุมกลุ่มย่อยเพื่อติดตามผล 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม และการเผยแพร่องค์ความรู้แก่
ประชาชนผูส้นใจ จดัประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการ เพื่อวเิคราะห์ ประเมินผล และสรุปผลการวจิยั 
 

5.  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 จากการท าวจิยัในคร้ังน้ีสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ดงัต่อไปน้ี 
 5.1 การวิจยัคร้ังน้ีเน่ืองจากเป็นงานเพื่อให้เห็นภาพรวมของหัตถกรรมพื้นบา้นงานโลหะ
ในชุมชนต่าง ๆ และเห็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเทคโนโลยีพื้นบา้นว่าเป็นอย่างไร มีการถ่ายทอด    
ภูมิปัญญามานานแค่ไหน ซ่ึงเป็นการรวบรวมองคค์วามรู้เพื่อถ่ายทอดสู่สาธารณะชน 



6 
 

 5.2 เป็นการบริการความรู้แก่ประชาชนเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษา    
เปิดอบรมให้ประชาชนท่ีสนใจ จดันิทรรศการและจดัท าคู่มือวารสารประสานกบัหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นธุรกิจ เพื่อให้ความรู้ และน ารวบรวมในเอกสาร 
ฐานขอ้มูล เพื่อถ่ายทอดใหแ้ก่ประชาชนทุกระดบัได ้
 5.3 บริการความรู้แก่ภาคธุรกิจ ผูป้ระกอบการสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากการศึกษา
การผลิตโลหะด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ในการบริหารจดัการชุมชน โดยการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน      
เพื่อน าไปต่อยอดภูมิปัญญาในดา้นพฒันาการออกแบบ ใหเ้ป็นสินคา้ในรูปแบบใหม่สไตลล์า้นนา 
 5.4 น าไปผลิตเชิงพาณิชย ์และสร้างนวตักรรมใหม่สาขาโลหะได้จากการศึกษา อบรม     
เพื่อพฒันางานหตัถกรรมเคร่ืองโลหะให้ทุ่นค่าใชจ่้าย ทุ่นเวลา ประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ ถา้เป็น
สินคา้ก็สามารถผลิตสินคา้ไดจ้  านวนมากยิง่ข้ึน 
 5.5 จากการให้ความรู้ดา้นการออกแบบ การผลิต การจดัการและการตลาด ผูป้ระกอบการ
สาขาเคร่ืองโลหะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไดเ้ป็นอยา่งดี 
 5.6 การท าวจิยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ในดา้นการเพิ่มศกัยภาพ
การจดัการในธุรกิจชุมชนให้สามารถพฒันาธุรกิจอย่างมีคุณภาพ สามารถพฒันาสินคา้สู่โครงการ 
ผลิตภณัฑ์ชุมชน และท้องถ่ิน สามารถบริหารทรัพยากรต้นทุนทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ตลอดจนท าธุรกิจของตนสู่สากล เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงและพลวตัโลก 
 5.7 พฒันาผูป้ระกอบการหัตถกรรมโลหะ โดยการน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเขา้ไป
บริหารจดัการ น าองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในชุมชนอ่ืน จงัหวดัอ่ืนได ้
 5.8 ผูป้ระกอบการงานหตัถกรรมโลหะ ทั้งจงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัใกลเ้คียง สามารถ
ประยกุตใ์ชผ้ลการวจิยักบักลุ่มของตนเองได ้
 5.9 สามารถน าหลกัการบริหารจดัการในดา้นการตลาด การจดัการ การเงิน ตน้ทุนการผลิต 
ท่ีใชก้บัผูป้ระกอบการโลหะไปใชใ้นแหล่งชุมชนอ่ืน ๆ ได ้
 5.10 สามารถน าวจิยัไปต่อยอดในทอ้งถ่ิน และชุมชนอ่ืน ๆ ได ้
 

6.  ระยะเวลำในกำรท ำวจิัย 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีระยะเวลาการท าวิจยัเป็นเวลา 1 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม ถึง          
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 
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7.  นิยำมศัพท์ 
กำรประยุกต์ (Applied) หมายถึง การผสมผสาน หรือการปรับใช้ความรู้ด้านปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อมของกลุ่มงานหัตถกรรมโลหะ            
ในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ เขา้ด้วยกัน      
ใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ปัจจุบนัเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง มีความหมายตามท่ีสารานุกรมวิกิพีเดีย (2553 : ระบบออนไลน์) 
กล่าวไว ้คือ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ียดึหลกัทางสายกลาง ท่ีช้ีแนวทางการด ารงอยูแ่ละปฏิบติั
ของประชาชนในทุกระดับให้ด าเนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียง และมีความพร้อม             
ท่ีจะจดัการต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง ตอ้งอาศยัความรอบรู้ รอบคอบ และระมดัระวงั       
ในการวางแผนและด าเนินการทุกขั้นตอน ทั้งน้ี เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการด าเนินชีวิตอย่างสมดุล
และย ัง่ยนื เพื่อใหส้ามารถอยูไ่ดแ้มใ้นโลกโลกาภิวตัน์ท่ีมีการแข่งขนัสูง 

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) หมายถึง   
การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม              
ในเบ้ืองตน้มีหลกัการดงัน้ี (อภิชยั พนัธเสน, 2545 : 7) 

1. ใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม นัน่คือ ใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีราคาไม่แพง แต่ถูกหลกัวชิาการ 
2. มีขนาดการผลิตท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความสามารถในการบริหารจดัการ 
3. ไม่โลภเกินไปและไม่เนน้ก าไรระยะสั้นเป็นหลกั 
4. เนน้ความซ่ือสัตย ์สุจริตในการประกอบการ ไม่เอารัดเอาเปรียบผูบ้ริโภค และไม่เอารัด

เอาเปรียบแรงงานหรือลูกคา้ ตลอดจนมาเอารัดเอาเปรียบผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ 
5. เนน้การกระจายความเส่ียงจากการมีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย และ/หรือ มีความสามารถ

ในการปรับเปล่ียนผลผลิตไดด้ว้ย 
6. เน้นการบริหารความเส่ียงต ่า (Down side risk management) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง            

ไม่ก่อหน้ีจนเกินขีดความสามารถในการจดัการ 
7. เน้นการตอบสนองตลาดภายในท้อง ถ่ิน ภู มิภาค  ตลาดภายในประเทศและ               

ตลาดต่างประเทศเป็นหลกัตามล าดบั 
 ปัจจยัเหล่าน้ีจะช่วยให้วิสาหกิจสามารถพฒันาได้อย่างมัน่คงในระยะยาว  ซ่ึงจะศึกษา       
ไดจ้ากวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีสามารถผา่นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจมาได ้  เพื่อพฒันา
เป็นตัวช้ีวดัและก าหนดเป็นเกณฑ์ท่ีจะให้การสนับสนุนแทนเน้นปัจจัยด้านการเงินแต่เพียง        
อย่างเดียว ซ่ึงเป็นจุดเน้นส าคัญของการสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม            
โดยรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐมาโดยตลอด และคงจะเป็นแนวทางส าคญัต่อไปในอนาคต  ถา้หาก
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ไม่มีการศึกษาในประเด็นทั้ง 7 ขอ้ท่ีกล่าวมาขา้ตน้น้ีอย่างจริงจงั ทั้งน้ีเพื่อจะช่วยให้อุตสาหกรรม
เหล่าน้ีเป็นส่วนประกอบส าคญัของการพฒันาประเทศภายใตย้ทุธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงสืบต่อไป 

ภูมิปัญญำท้องถิ่น (Local Knowledge) หมายถึง ความรอบรู้ของชาวบา้นท่ีเรียนรู้ และ      
มีประสบการณ์สืบต่อกันมาทั้ งทางตรง คือ ประสบการณ์ด้วยตนเอง หรือทางอ้อม ซ่ึงเรียนรู้         
จากผูใ้หญ่ หรือความรู้สะสม สืบต่อกนัมา (ธวชั ปุณโณทก, 2531 : 40) 

งำนหัตถกรรม (Handicraft) หมายถึง งานช่าง งานประดิษฐ์ หรืองานฝีมือของชาวบา้น    
ท่ีสืบทอดมากจากบรรพบุรุษมาตั้งแต่โบราณ ถูกน ามาใชใ้นชีวิตประจ าวนั และเพื่อถ่ายทอดวิถีชีวิต
ผา่นเคร่ืองใชไ้มส้อยของคนในสมยัก่อน และเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหตัถกรรมเคร่ืองโลหะ  

งำนโลหะ (Metal Work) หมายถึง งานหัตถกรรมท้องถ่ินท่ีเก่ียวกบัการท าผลิตภณัฑ ์  
เคร่ืองโลหะ เช่น พาน ขนั มีด พร้า งานดุนโลหะ ของประดบั ของตกแต่งบา้น และของท่ีระลึก    
จากงานโลหะ เป็นตน้ ท่ีผลิตในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชียงใหม่ 




