
 
บทที ่7 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

  “การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านงาน          
หัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ของจงัหวดัเชียงใหม่” การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการศึกษากลุ่มตวัอย่าง     
จากผูป้ระกอบการทั้งหมด 10 ราย โดยสามารถสรุปใหเ้ห็นตามแนวทางตามวตัถุประสงคท่ี์จะน าไป        
สู่การพฒันา ดงัน้ี 
             1. บริบทและศกัยภาพภูมิปัญญาท้องถ่ินงานหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ในจงัหวดั
เชียงใหม่ 

 2. วิเคราะห์ความสอดคลอ้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรม
สาขาศิลปะประดิษฐใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ 

 3. เพื่อสืบทอดองคค์วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ในจงัหวดั
เชียงใหม่เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชุมชน ระดบัประเทศสู่สากล 

 ในการสรุปผลการศึกษาตามแนวทางวตัถุประสงค์ของงานวิจยันั้น คณะผูว้ิจยัสามารถ
สรุปผลการศึกษา ไดด้งัน้ี 

 

1.  บริบทและศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ในจังหวัด
เชียงใหม่ 
 จากท่ีคณะผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาบริบทและศกัยภาพภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นหตัถกรรมสาขา
ศิลปะประดิษฐใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ สามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 
  1.1 กลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้ร่วมในงานวิจยัคร้ังน้ี อยู่ในเขตอ าเภอเมืองคิดเป็นร้อยละ 50    
อ าเภอสันก าแพง คิดเป็นร้อยละ 40 อยูใ่นเขตอ าเภอสันทราย คิดเป็นร้อยละ 10 และเขตอ าเภอหางดง 
คิดเป็นร้อยละ 0  
  1.2 ผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ ซ้ือวตัถุดิบจากแหล่งผลิตภายใน
ชุมชนมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 60 วตัถุดิบท่ีจดัซ้ือ ไดแ้ก่ ผา้ก ามะหยี่ นุ่นใยสังเคราะห์ ฯลฯ โดยซ้ือ
จากตลาดวโรรส และวสัดุท่ีเหลือใชท่ี้หาไดจ้ากบา้นและร้านอาหาร เช่น เศษไม ้ฝาขวดน ้ า รองลงมา
เป็นการซ้ือวตัถุดิบจากแหล่งผลิตภายนอกชุมชนคิดเป็นร้อยละ 20 วตัถุดิบท่ีจดัซ้ือ เช่น ดินไทยและ
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ดินญ่ีปุ่น ซ่ึงสั่งซ้ือมาจากต่างจงัหวดัและต่างประเทศ ส่วนวตัถุดิบท่ีรับมาจากผูว้า่จา้ง คิดเป็นร้อยละ 
10 โดยผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐคิ์ดเพียงค่าแรงท่ีใชใ้นการผลิตเท่านั้น  
  1.3 การจา้งแรงงานในการผลิตหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์นั้น ส่วนใหญ่จะเป็น
การจ้างแรงภายในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาเป็นการใช้แรงงานของผูป้ระกอบการเอง     
การจา้งแรงงานสมาชิกภายในครอบครัว ซ่ึงมีค่าร้อยละเท่ากนัคือ ร้อยละ 40 และการจา้งแรงงาน
สมาชิกภายนอกชุมชนคิดเป็นร้อยละ 0 ตามล าดบั 
  1.4 ผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ทั้งหมด เลือกใช้บา้นเป็นสถานท่ี
ปฏิบติังาน คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนการใชส้ถานท่ีของกลุ่ม การใช้สถานท่ีของผูว้า่จา้ง และการเช่า
สถานท่ีในการผลิต คิดเป็นร้อยละ 0 ตามล าดบั    
  1.5 การออกแบบผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์เป็น
การออกแบบผลิตภณัฑ์ตามแบบท่ีผูป้ระกอบการคิดคน้แบบเองทั้งหมดถึงร้อยละ 70 รองลงมาเป็น
การออกแบบโดยวธีิอ่ืน ๆ เช่น การออกแบบผลิตภณัฑต์ามค าแนะน าของผูบ้ริโภค คิดเป็นร้อยละ 30 
ส่วนการออกแบบผลิตภณัฑ์ตามท่ีผูว้า่จา้งออกแบบให้ผลิตนั้น คิดเป็นร้อยละ 20 และการออกแบบ
โดยไดรั้บค าเสนอแนะจากผูว้า่จา้ง คิดเป็นร้อยละ 0 ตามล าดบั 
  1.6 ผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ มีการประชาสัมพันธ์สินค้า       
ผ่านทางตลาดนัดหรือถนนคนเดิน ซ่ึงมีถึงร้อยละ 67 รองลงมาจะเป็นการประชาสัมพนัธ์ทาง         
ส่ือส่ิงพิมพ ์คิดเป็นร้อยละ 22 ส าหรับการประชาสัมพนัธ์ทางส่ือออนไลน์ และการประชาสัมพนัธ์
ทางดา้นอ่ืน ๆ มีค่าร้อยละเท่ากนัคือ ร้อยละ 11 ส่วนการประชาสัมพนัธ์ตามงานแสดงสินคา้ต่าง ๆ  
มีค่าร้อยละเป็น 0 
  1.7 ผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ ์ใชช่้องทางในการจดัจ าหน่ายท่ีเป็น
ร้านคา้ของของผูป้ระกอบการ และการจดัจ าหน่ายโดยการใชต้วัแทนจ าหน่าย มีค่าร้อยละเท่ากนัคือ 
ร้อยละ 33 ส าหรับการจดัจ าหน่ายสินคา้ผ่านถนนคนเดิน ส าหรับการใช้ช่องทางการจดัจ าหน่าย    
อ่ืน ๆ มีค่าร้อยละเท่ากนัคือ ร้อยละ 11 และการจ าหน่ายสินคา้ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไปยงัผูบ้ริโภค
คิดเป็นร้อยละ 0   
  1.8 การก าหนดราคาของผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ เป็นผูก้  าหนด
ราคาเอง โดยพิจารณาจากต้นทุนราคาสินค้า คิดเป็นร้อยละ 67 รองลงมาเป็นการก าหนดราคา      
แบบอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 33 ส าหรับการก าหนดราคาโดยพิจารณาจากก าลงัซ้ือของลูกคา้และราคา
ขายของคู่แข่งขนั มีค่าเท่ากนัคือ ร้อยละ 22 ส่วนดา้นคุณภาพของสินคา้ มีค่าร้อยละ 11 ตลอดจน      
ความตอ้งการของทอ้งตลาด และดุลยภาพของผูซ้ื้อผูข้าย มีค่าเป็นร้อยละ 0 ตามล าดบั 
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  1.9 ในการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนของผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์
นั้น ยงัไม่มีการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน เป็นเพียงการถ่ายทอดความรู้ภายในกลุ่มท่ีปฏิบติังานร่วมกนั
หรือสมาชิกภายในครอบครัวเท่านั้น และในบางคร้ังก็จะมีนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทัว่ไป         
ท่ีมีความสนใจทางดา้นผลิตภณัฑเ์ขา้มาซกัถามขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ซ่ึงผูป้ระกอบการหตัถกรรม
สาขาศิลปะประดิษฐทุ์กท่าน มีความยนิดีและเตม็ใจท่ีจะตอบค าถามเหล่านั้น 
  1.10  ในการวิเคราะห์ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis ในการบริหารจดัการธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ ์สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
   1.10.1 S  มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง 
    ส าหรับจุดแข็งในการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขา
ศิลปะประดิษฐ์คือ ผูป้ระกอบการมีประสบการณ์การผลิตหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ ท าให้
ผลิตภณัฑ์ท่ีท าการผลิตออกมานั้น มีรูปแบบหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค 
ส าหรับราคาผลิตภณัฑ์มีความเหมาะสมกบัทอ้งตลาด ส่วนทางดา้นช่องทางในการจดัจ าหน่ายของ
ผูป้ระกอบการมีช่องทางท่ีใชใ้นการจดัจ าหน่ายและการประชาสัมพนัธ์ท่ีแน่นอนคือ ผา่นทางร้านคา้
ของผูป้ระกอบการ ตวัแทนจ าหน่าย พนกังานขาย และผูป้ระกอบการมีการจดัท าการประชาสัมพนัธ์  
ผ่านทางส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ งานแสดงสินค้าต่าง ๆ และถนนคนเดิน ตลอดจน
ผูป้ระกอบการมีการส่งเสริมการขายคือ เม่ือลูกคา้สั่งสินคา้คราวละมาก ๆ จะมีส่วนลดราคาเงิน                  
   1.10.2 W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน 
    ส าหรับจุดอ่อนท่ีเกิดข้ึนกับการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการ
หัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์คือ ผูป้ระกอบการยงัขาดความรู้ทางด้านการมีตราสินค้าและ       
บรรจุภณัฑเ์ป็นของตนเอง ผูป้ระกอบการบางรายไม่มีการจดัการทางดา้นการส่งเสริมการตลาดและ                 
การประชาสัมพนัธ์ทางดา้นผลิตภณัฑ ์เน่ืองจากไม่มีงบประมาณทางดา้นน้ี 
   1.10.3 O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส 
    โอกาสในการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบหัตถกรรมสาขาศิลปะ
ประดิษฐ์คือ ในปัจจุบนัรัฐบาลไดมี้นโยบายให้ความช่วยเหลือแก่ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง 
ธุรกิจขนาดย่อมอย่างจริงจงั และได้จดัให้มีหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนเขา้มามีบทบาท
ทางด้านการให้ค  าปรึกษาทางด้านการท าธุรกิจแก่ผูป้ระกอบการมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน        
การผลิต การจัดจ าหน่าย การตลาด ฯลฯ ตลอดจนการเปิดการค้าเสรี ท่ีจะเพิ่มโอกาสทาง              
ดา้นการผลิตของผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ 
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   1.10.4 T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค   
    ส าหรับอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบหตัถกรรม
สาขาศิลปะประดิษฐน์ั้น ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจการเมือง และสังคม ท่ีท าให้ราคา
ว ัตถุดิบสูง ข้ึน การมีคู่แข่งขันในตลาดระดับเดียวกันเป็นจ านวนมาก เ น่ืองจากการผลิต                 
งานหตัถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ใชเ้งินลงทุนไม่มากนกั และผลิตภณัฑ์สามารถท าการลอกเลียน
รูปแบบไดง่้าย ตลอดจนจุดอ่ิมตวัทางดา้นการบริโภคหตัถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ของผูบ้ริโภค  
 
2. วิเคราะห์ความสอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขา
เคร่ืองหนังในจังหวดัเชียงใหม่ 
 จากท่ีคณะผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ      
ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ในจังหวัดเชียงใหม่  ท าให้ทราบว่า 
ผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ ไดมี้การนอ้มน าเอาปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เข้ามาประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจของตนเองด้วย ซ่ึงคณะผูว้ิจยัสามารถสรุปรายละเอียด         
ไดด้งัน้ี 

  2.1 กลุ่มผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ สามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้
จากการน าภูมิปัญญาชาวบา้น มาปรับใช้กบัการด าเนินธุรกิจของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม ตลอดจน
สามารถน าเทคโนโลยีชาวบา้นท่ีประดิษฐ์คิดคน้ในราคาประหยดัมาใช้ในการผลิตผลงานได้เป็น
อยา่งดี 
  2.2 กลุ่มผู ้ประกอบการหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ มีการน าเอาหลักของ       
ความพอเพียงเขา้มาประยกุตใ์ชใ้นเร่ืองของการใชท้รัพยากรธรรมชาติและวตัถุดิบของท้องถ่ินมาใช้
ในการผลิตงานหตัถกรรมไดเ้ป็นอยา่งดี โดยค านึงถึงการใชอ้ยา่งประหยดั และรู้คุณค่า  
  2.3 กลุ่มผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ มีการเน้นการจา้งแรงงานคน
มากกว่าเทคโนโลยีหรือเคร่ืองจกัร โดยใชแ้รงงานภายในทอ้งถ่ิน เพื่อลดค่าใชจ่้าย เป็นการกระจาย
รายได ้ช่วยใหค้นทอ้งถ่ินมีงานท าไม่เกิดปัญหาสังคมและลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นของผูป้ระกอบการ 
  2.4 กลุ่มผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ทุกกลุ่ม มีเหตุผลในการ
ประกอบธุรกิจท่ีค านึงถึง การบริหารจัดการท่ีเหมาะสมกับสถานภาพของผู ้ประกอบการ              
เพื่อหลีกเล่ียงต่อการเกิดภาวะหน้ีสินของผูป้ระกอบการ 
  2.5 กลุ่มผู ้ประกอบการหัตถกรรมสาขา ศิลปะประดิษฐ์  มีความตระหนักและ           
ให้ความส าคัญกับเร่ืองของคุณธรรม ความซ่ือสัตย์ และการไม่เอารัดเอาเปรียบต่อผู ้บริโภค           
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การมีกระบวนการผลิตสินคา้ท่ีได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และการมีความยุติธรรมต่อสมาชิกใน
กลุ่มหรือลูกจา้ง 
  2.6 กลุ่มผู ้ประกอบการหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์  มีการประกอบธุรกิจ               
ท่ีสร้างความมัน่ใจ ไม่โลภมาก ไม่คา้ก าไรเกินควร และควรค านึงถึงการคา้ในระยะยาวเป็นหลกั     
โดยน าค าพดูท่ีวา่ ซ้ือง่าย ขายคล่อง มาประยกุตใ์ชใ้นการประกอบธุรกิจของตนเองดว้ย 
  2.7 กลุ่มผูป้ระกอบการหตัถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ ไดมี้การสร้างภูมิคุม้กนัให้แก่
ตนเอง ครอบครัว และการประกอบธุรกิจงานหัตถกรรม โดยมีการคิดวางแผนอย่างรอบคอบ            
อยูต่ลอดเวลาทั้งในปัจจุบนั และอนาคต  
 
3.  เพื่อสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์            
ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน 
ระดับประเทศสู่สากล  
 คณะผูว้ิจยัน าองค์ความรู้ทางด้านภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีได้รับมาเพื่อสืบทอดองค์ความรู้        
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ในจงัหวดัเชียงใหม่  และเป็นการเผยแพร่ 
ประชาสัมพนัธ์ในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชุมชน ระดบัประเทศสู่สากล สามารถสรุปผลการศึกษา       
ไดด้งัน้ี 
  3.1 ในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์นั้ น ผูว้ิจ ัยได ้      
เชิญสล่า หรือพอ่ครูแม่ครูภูมิปัญญาชาวบา้น มาสาธิตและให้ความรู้ทางดา้นการท าหตัถกรรมสาขา
ศิลปะประดิษฐ์แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทัว่ไปท่ีมีความสนใจ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการปลูกฝัง            
ให้นักเรียน นักศึกษา หรือผู ้ท่ีสนใจ ตระหนักและรู้จักคุณค่าของงานหัตถกรรมท้องถ่ินท่ีมี             
การสืบทอดจากรุ่นสู่อีกรุ่นให้คงอยู่กับชุมชนท้องถ่ินของตนเองต่อไป ซ่ึงในการจดักิจกรรม         
เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางดา้นงานหตัถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์นั้น จะมีการจดักิจกรรมตามสถานท่ี
ต่าง ๆ เช่น มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ โรงเรียนสาธิตราชภฏัเชียงใหม่ ฯลฯ 
  3.2  คณะผูว้ิจยัได้มีการจดัท าโครงการช่างรุ่นใหม่ข้ึน โดยได้รับความร่วมมือจาก
มูลนิธิเพื่อนสล่าล้านนา กรมพฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัเชียงใหม่ ส านักประชาสัมพนัธ์จงัหวดั
เชียงใหม่ ส านกัวฒันธรรมจงัหวดัเชียงใหม่ ฯลฯ ณ หอศิลปวฒันธรรมเมืองเชียงใหม่ หลงัอนุสาวรีย์
สามกษตัริย ์อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อเป็นการสืบสานงานหัตถกรรม
ภายในทอ้งถ่ินลา้นนาให้คงอยูคู่่กบัสังคม ซ่ึงกิจกรรมภายในงานเป็นการให้ความรู้วิชาชีพทางดา้น
ศิลปหตัถกรรมของทอ้งถ่ิน โดยผูท่ี้สนใจสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บไปประกอบเป็นอาชีพหลกั
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หรืออาชีพเสริม เพื่อสร้างรายไดใ้ห้แก่ตนเองและครอบครัว ตลอดจนเป็นการเพิ่มจ านวนสล่า หรือ
พอ่ครูแม่ครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหมี้จ านวนเพิ่มข้ึนดว้ย 
  3.3 ส าหรับการส่งเสริมการขายและการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของสล่าและ
ผูป้ระกอบการนั้น ทางคณะผูว้ิจยัได้มีการจดักิจกรรมเพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้ของพื้นบา้น
ของสล่าและผูป้ระกอบการ โดยใช้ช่ือของกิจกรรมคร้ังน้ีว่า การจัดนิทรรศการ “มิติสัมพนัธ์
ศิลปวฒันธรรมเชิงช่าง” ซ่ึงภายในงานได้มีการส่งเสริมให้ผูบ้ริโภคได้รับรู้ข้อมูลในเร่ืองของ
ผลิตภณัฑ์ของสล่าและผูป้ระกอบการ ท าให้สล่าและผูป้ระกอบการมีรายได้จากการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์มากข้ึน ตลอดจนสล่าหรือผูป้ระกอบการ สามารถน าข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของ
ผู ้บริโภคมาปรับปรุงกลยุทธ์ทางด้านการตลาด ให้มีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน                 
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาไดอ้ยา่งเหมาะสม  
  3.4 คณะผู้วิจัยได้มีการจัดเวทีการเรียนรู้ให้กับสล่าและผูป้ระกอบการอยู่เสมอ        
โดย  ในการจดัเวทีการเรียนรู้คร้ังท่ี 1 จะเป็นการจดัเวทีการเรียนรู้ เพื่อสร้างความเขา้ใจร่วมกัน               
ในการจดัท าโครงการวิจยั ไม่ว่าจะเป็นผูว้ิจยั ผูร่้วมวิจยั และนักศึกษา พร้อมทั้งทางคณะผูว้ิจยั          
มีการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีจะท าการวิจยัดว้ย ส าหรับการจดัเวทีการเรียนรู้คร้ังท่ี 2 ทางคณะผูว้ิจยั
ไดมี้การจดักิจกรรมการอบรมและฝึกปฏิบติัจริง ในหวัขอ้เร่ือง การสร้างตราสินคา้และการออกแบบ
บรรจุภณัฑ์ ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ เพื่อรับทราบปัญหาทางด้านการสร้างตราสินคา้และการออกแบบ
บรร จุภัณฑ์ของสล่ าและผู ้ประกอบการ  ทั้ ง น้ี เพื่ อคณะผู้วิ จัย จะได้น า ปัญหา ท่ี เ กิ ด ข้ึน                        
ไปหาแนวทางแกไ้ขและปรึกษาวิทยากรท่ีมาให้ความรู้ในคร้ังน้ี ตลอดจนสล่าและผูป้ระกอบการ
สามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้รับไปเป็นแนวทางท่ีส าคญัเก่ียวกบัการสร้างตราสินคา้และออกแบบ
บรรจุภณัฑใ์หเ้ป็นท่ีรู้จกัแก่ผูบ้ริโภค 
  จากการจดัเวทีการเรียนรู้ คณะผูว้จิยัพบวา่ สล่าหรือผูป้ระกอบการมีความคาดหวงัท่ีจะ
พฒันาผลิตภณัฑ์ของตนเองให้เป็นท่ียอมรับในทุก ๆ ดา้น โดยมีความตอ้งวา่จะไดรั้บการช่วยเหลือ
จากหน่วยงานทั้งทางภาครัฐหรือเอกชนอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง  
  3.5 คณะผูว้ิจยั มีการส่งเสริมและผลกัดนัให้สล่าหรือผูป้ระกอบการเขา้ร่วมกิจกรรม
ทางดา้นการสัมมนา การอบรม ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนจดัข้ึนอยูบ่่อยคร้ัง 
โดยทางคณะผูว้ิจยัมีวตัถุประสงค์ เพื่อตอ้งการให้สล่าและผูป้ระกอบมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การด าเนินงานทางดา้นธุรกิจของตนเอง และสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บนั้นมาปรับใชก้บัธุรกิจ
ของตนเองไดเ้ป็นอยา่งดีและเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงกิจกรรมท่ีทางหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนจดัข้ึนมานั้น มีโครงการต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ เช่น การบรรยายเร่ือง “จดัทพั SME กา้วไกลสู่
ภูมิภาคอาเซียน” โดยธนาคารทหารไทย จ ากดั มหาชน  
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  3.6 คณะผูว้จิยัไดมี้การจดัท าการประชาสัมพนัธ์โครงการวิจยั ผา่นส่ือประชาสัมพนัธ์
ต่าง ๆ ได้แก่ ป้ายไวนิล ส่ือโทรทศัน์ ส่ือวิทยุ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือส่ิงพิมพ์ โดยมีวตัถุประสงค ์    
เพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานศิลปะประดิษฐ์ และเพื่อเป็นฐานองค์ความรู้ทางเวบ็ไซด์
ส าหรับผูท่ี้สนใจ ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัประเทศต่อไป  
 
4. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวจิัยคร้ังต่อไป 
 จากผลการวจิยั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะต่อผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งทั้งทางดา้นงานหตัถกรรมศิลปะ
ประดิษฐ ์คือ 
  4.1  ควรมีการจดัท าโครงการพฒันาศักยภาพในการผลิตผลิตภณัฑ์หัตถกรรม    
โดยน าผูผ้ลิตผลิตภณัฑห์ตัถกรรมประเภทเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั มาแลกเปล่ียนความรู้ ขอ้คิดเห็น    
ต่าง ๆ ร่วมกัน ตลอดจนให้หน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนมีโอกาสเข้ามามีบทบาทส่งเสริม
ทางด้านทกัษะ ความรู้ในการผลิตผลิตภณัฑ์ และรักษาเอกลกัษณ์ทางดา้นการท าหัตถกรรมสาขา
ศิลปะประดิษฐข์องทอ้งถ่ินไวไ้ดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
  4.2   ควรมีการจัดท าโครงการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหว่าง
ผูป้ระกอบการ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูลและขอ้คิดเห็นต่าง ๆ เพื่อน าขอ้มูลหรือขอ้คิดเห็น
ท่ีไดม้านั้น มาท าการปรับปรุงแกไ้ขผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการต่อไป 
  4.3 หน่วยงานทั้ งทางภาครัฐและเอกชนควรจะมีการจัดตั้ งจดัหน่วยงานท่ีให้
ความรู้ทางดา้นการสร้างตราสินคา้และบรรจุภณัฑ์ การตกแต่งร้าน เทคนิคการขาย ฯลฯ ตลอดจน         
สร้างความตระหนกัในการใชว้สัดุภายในทอ้งถ่ินให้มาก และค านึงเอกลกัษณ์เฉพาะตวัหรือทอ้งถ่ิน
แก่ผูป้ระกอบการ  

 
 

 

 




