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บทคัดย่อ 
                

การวิจยัเชิงคร้ังน้ี ใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ร่วมกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research) โดยมีวตัถุประสงคข์องการวิจยั คือ (1) ศึกษาบริบทและศกัยภาพ  
ภู มิ ปัญญาท้อง ถ่ินด้านงานหัตถกรรมศิลปะประดิษฐ์ในจังหวัด เ ชียงใหม่  (2)  วิ เคราะห์                 
ความสอดคลอ้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นงานหัตถกรรมศิลปะประดิษฐ ์ 
ในจงัหวดัเชียงใหม่และ (3) เพื่อสืบทอดองคค์วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นงานหตัถกรรมสาขาศิลปะ
ประดิษฐ์ของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ในระดับท้องถ่ิน ระดับชุมชน 
ระดบัประเทศสู่สากล โดยไดท้  าการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 4 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอสันก าแพง 
อ าเภอสันทราย  อ าเภอเมือง และอ าเภอหางดง  
 ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างทั้ง 10 กลุ่ม เป็นกลุ่มท่ีอาศยัอยู่ในอ าเภอเมืองมากท่ีสุด 
รองลงมาอ าเภอสันก าแพง และอ าเภอสันทราย วตัถุดิบและวสัดุอุปกรณ์ส่วนใหญ่มาจากแหล่งผลิต
ภายในทอ้งถ่ินของจงัหวดัเชียงใหม่ (ผา้ก ามะหยี่ กระดุม นุ่น ใยสังเคราะห์) มากกว่าแหล่งผลิต
ภายนอกชุมชน(ดินไทย ดินญ่ีปุ่น) ซ่ึงมาจากต่างจังหวดัหรือต่างประเทศ สถานท่ีผลิตของ           
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะท ากนัท่ีบา้น มีลกัษณะการบริหารงานร่วมกบัสมาชิกภายในครอบครัว 
รูปแบบของผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบท่ีผูป้ระกอบการออกแบบเองทั้งหมด รองลงมาเป็น
การออกแบบตามค าแนะน าของผูบ้ริโภค การออกแบบตามท่ีผูว้่าจ้างออกแบบให้ผลิต ส าหรับ
ช่องทางในการจดัจ าหน่ายและประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์ไดแ้ก่ ร้านคา้ของผูป้ระกอบการ ตวัแทน
จ าหน่าย ตลาดนัด ถนนคนเดิน ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือออนไลน์ และในการก าหนดราคาผลิตภณัฑ์นั้น 
ผูป้ระกอบการจะเป็นผู ้ก  าหนดเองทั้ งหมด โดยพิจารณาจากต้นทุนราคาสินค้า คุณภาพสินค้า      
ก าลงัซ้ือ และราคาขายของคู่แข่งขนั ส าหรับการวิเคราะห์ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis พบว่า 
จุดเด่นของผู ้ประกอบการได้แก่ ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบหลากหลาย ตอบสนองความต้องการ            
ของผูบ้ริโภค ราคาผลิตภณัฑ์มีความเหมาะสมกบัทอ้งตลาด ปัญหาส าคญัท่ีพบคือ ผูป้ระกอบการ
บางรายยงัขาดความรู้ทางด้านการมีตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เป็นของตนเอง ไม่มีการจัดการ



ทางด้านการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ด้านผลิตภณัฑ์ เน่ืองจากไม่มีงบประมาณ 
ส าหรับโอกาสในการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการคือ ในปัจจุบนัรัฐบาลไดมี้นโยบายในการ
ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมากข้ึน และอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการ
ท่ีพบเจอในปัจจุบนัไดแ้ก่ ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจการเมือง สังคม การมีคู่แข่งขนัในตลาดระดบั
เดียวกันเป็นจ านวนมาก ผลิตภัณฑ์สามารถท าการลอกเลียนรูปแบบได้ง่าย และจุดอ่ิมตัวของ
ผูบ้ริโภค เป็นตน้ 
 ดา้นการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัการสืบทอดภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินดา้นหัตถกรรมศิลปะประดิษฐ์นั้น กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดมีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
มาประยกุตใ์ชก้บัการด าเนินธุรกิจโดยไม่รู้ตวั จากการใหค้วามรู้เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้
ผูป้ระกอบการเขา้ใจและถือว่าเป็นหนทางท่ีจะสร้างความเจริญเติบโตให้แก่ชุมชนและท้องถ่ิน     
ขจดัปัญหาความยากจน สร้างชุมชนให้มีความเขม้แข็งสามารถตา้นทานกระแสความเปล่ียนแปลง
ของโลกได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสร้างค่านิยมการเลือกใช้ผลิตภณัฑ์และบริการของไทย ส่งผล           
ใหก้ารสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหค้งอยูสื่บต่อไป  
 ดา้นการสืบทอดองคค์วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นงานหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ของ
จงัหวดัเชียงใหม่ มีการเผยแพร่ดว้ยการจดันิทรรศการ โดยการเชิญสล่าหรือพ่อครูแม่ครูภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน มาสาธิตและใหค้วามรู้ การจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์เพื่อช่วยเพิ่มรายได ้นอกจากนั้นยงัส่งเสริม
ให้ความรู้ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมสัมมนาจากการจัดโดยคณะผู ้วิจ ัยหรือร่วมกับ        
ภาครัฐหรือภาคเอกชนจดัข้ึน ซ่ึงน าองค์ความรู้ท่ีได้รับปรับใช้กบัธุรกิจของตนเองได้เป็นอย่างดี 
ตลอดจนมีการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หัตถกรรมสาขาต่าง ๆ         
ภายในทอ้งถ่ินของจงัหวดัชียงใหม่ เพื่อเป็นฐานขอ้มูลองค์ความรู้ทางเวบ็ไซด์แก่ผูท่ี้สนใจ ส าหรับ                      
ส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีจดัท าข้ึน ไดแ้ก่ ป้ายไวนิล  ส่ือโทรทศัน์ ส่ือวิทยุ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือส่ิงพิมพ ์
เพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมศิลปะประดิษฐ ์



 

 

Research Title  Applied an Edict of a King in Sufficiency Economy to Inherit the Local 
Knowledge in the Field of Handicrafts in Chiang Mai Province, the 
Department of Invent Art 

Researcher  Assist Prof. Charoensri Puenphasook 
Research Fund  National Research Council of Thailand (NRCT) 
Period of Research 2010 
 

ABSTRACT 
 

 This qualitative research aims to study 1) the context and the local wisdom potential of 
Chiang Mai handicraft 2) to analyze the accordance between the sufficient economy philosophy 
and the local wisdom inheritance of Chiang Mai handicraft 3) to inherit the local wisdom of 
Chiang Mai handicraft 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 research tools are the constructed interview for the 
entrepreneur general information and the rating scale questionnaires for the accordance between 
the sufficient economy philosophy and the local wisdom inheritance.  
 The findings are that the 10 sample groups are mostly in Muang district, Chiang Mai, then 
in Sankhumpaeng and Sansai district. More used materials and tools are from Chiang Mai than 
from the other provinces or other countries. The production places are at home (in the family). The 
designs are up to the craft-men and producers. Some are produced by the customers’ suggestions 
or made to order. For the marketing, the entrepreneurs made it themselves at their own shops 
(whole sales and retail sales) or at Sunday market. The propaganda was done through printing 
materials and the on-line document or the e-commerce. The producers or the entrepreneurs also 
manage the product prices according to the capital, the product quality, and the competitors’ 
prices. 
 The SWOT analysis on Chiang Mai handicraft business management shows that the vary 
designs and the price meet the customers’ needs. But the lack of knowledge on the packages and 
the trademark need the support from different sectors. Another barrier is the supporting and the 
propaganda budget. Moreover, the politics, the economic problems, the competitors, the copying 
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and the customers’ full are also the objections of Chiang Mai handicraft.  For the accordance 
between the sufficient economy philosophy and the local wisdom inheritance of Chiang Mai 
handicraft, it was found that the entrepreneurs and the craft-men naturally used the sufficient 
economy philosophy in performing their progressive jobs.  
 The local wisdom inheritance projects of Chiang Mai handicraft were conducted through 
the seminars, the exhibitions, the demonstration, and the distribution places. The co-operation 
among the researchers, the private sectors and the government units to help inherit Chiang Mai 
handicraft was done on the training and the public relations on mass media, the printing materials, 
and the web-site in order to be the data information for interested people. 
 
 




