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การวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพงานหัตถกรรมเครื่องเขินวัฒนธรรมล้ านนาเพื่ อเสริมสร้าง
มูลค่าสู่ตลาดผู้บริโภคเชื่อมโยงวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านศรีปันครัว ตาบลท่าศาลา อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมเครื่องเขินวัฒนธรรมล้านนา
ให้ เกิ ด มู ล ค่ าหรื อ ต่ อ ยอดนวัต กรรมสู่ ต ลาดผู้ บ ริโภคของบ้ านศรี ปั น ครัว และเพื่ อ ศึ ก ษาแนวทาง
การเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับ การท่องเที่ยวโดยชุมชนของบ้านศรีปันครัว ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง
จังหวัดเชีย งใหม่ ผลการศึกษาการพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์งานหัตถกรรมเครื่องเขินวัฒ นธรรมล้ านนาให้
เกิดมูล ค่าหรือต่อยอดนวัตกรรมสู่ตลาดผู้บริโภคของบ้านศรีปันครัว ซึ่งได้แก่ กล่ องทิช ชู กระเป๋า
สะพาย กล่ อ งแว่ น ตา และเครื่ อ งประดั บ มี แ นวคิ ด การออกแบบโดยใช้ เส้ น โค้ ง เป็ น พื้ น ฐาน
การออกแบบรู ป ทรง (Curve Line) เพื่ อ ให้ เ กิ ด ให้ ค วามรู้ สึ ก แสดงออกถึ ง ความมี ชี วิ ต ชี ว า
ความอ่อนไหว อ่อนโยน ความเคลื่อนไหว การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีทั้งรูปร่างอิสระแต่มียังคงความ
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กาวในการติดขดไม้ไผ่ทาให้เกิดสีธรรมชาติ ไม่เน้นการแต่งลวดลายแต่เน้นการแสดงลายดั้ งเดิมของไม้
และสีของไม้ ผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จานวน 104 คน
พบว่า ความพึงพอใจรวมของผู้บริโภคต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างมูลค่า งานหัตถกรรมเครื่อง
เขินวัฒนธรรมล้านนาของบ้านศรีปันครัว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับความพึงพอใจมากที่สุดคือ กระเป๋าสะพาย ( X =4.46, S.D. =0.74) รองลงมาคือ กล่องทิชชู
( X =4.31, S.D. =0.78) รองลงมาคือ กล่องแว่นตา ( X =3.84, S.D. =0.74) และเครื่องประดับ
( X =3.25, S.D. =0.77)
และผลการศึ ก ษาแนวทางการเชื่ อ มโยงวัฒ นธรรมกั บ การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนของบ้ า น
ศรีปันครัว โดยจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวนาร่อง (Pilot Project) ชุมชนบ้านศรีปันครัว และทาการ
ประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 3 ด้าน โดยด้านศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการ
ท่องเที่ย วได้ค ะแนน 35.93 ด้านศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยวได้คะแนน 5.78 และ
ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ ได้ รั บ คะแนน 28.28 รวมทั้ ง สิ้ น 69.99 คะแนน อยู่ ในระดั บ ดี ซึ่ ง มี
แนวทางการพัฒ นา คือ 1) แนวทางเชิงรุก มุ่งเน้นการพัฒนาตลาดด้วยการเพิ่มการขายสินค้าและ
บริการในตลาดใหม่และสร้างแหล่งผลิต ในชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ์วงกว้าง
2) แนวทางเชิงแก้ไข มีการพัฒนากิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้มีความหลากหลาย
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ชีวิต ประจ าวัน ได้ ออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ให้ มี ความทั น สมัย แปลกใหม่ แ ละมี คุ ณ ค่ าเพื่ อ สร้างมู ล ค่ า
ผลิตภัณฑ์ และ4) แนวทางเชิงรับ รวมกลุ่มพัฒนาการออกแบบ เพื่อสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์
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ABSTRACT
The research was conducted on the subject of potential development of
lacquerware handicrafts of Lanna culture in order to reinforce value to the consumer
market and connect culture to Community base tourism by the Ban Sri Pan Krua, Tha
Sala Sub-district, Mueang District, Chiang Mai Province. It has the objective to develop
lacquerware handicraft products of Lanna culture to cause value or develop
innovation to the consumer market of Ban Sri Pan Krua and to study guidelines of
cultural connection with Community base tourism by the Ban Sri Pan Krua, Tha Sala
Sub-district, Mueang District, Chiang Mai Province. The study result of development
of lacquerware handicraft products of Lanna culture to create value or develop
innovation to the consumer market of Ban Sri Pan Krua, for example, tissue paper
boxes, handbags, glasses boxes, and accessories, there was the design concept by
using the curve line as the curve-lined shape design base in order to cause feelings
expressing liveliness, sensitivity, gentleness, and movement. The product design was
free shapes but still had some curved parts to maintain original shapes of
lacquerware uniqueness. The coloring technique was to use coloured saw dust which
was mixed with glue in attaching coiled bamboos to cause natural colours. The focus
was not on pattern decoration but presentation of original wood patterns and
colours. The results of consumer opinion survey towards the new product
development in the number of 104 people were found that the total consumer
satisfaction towards the new product development to create value of lacquerware
handicrafts of Lanna culture in Ban Sri Pan Krua in the overview was in the much
level. In consideration, it was found that the most satisfactory products were
handbags ( X =4.46, S.D. =0.74), next were tissue paper boxes ( X =4.31, S.D. =0.78),
then were glasses boxes ( X =3.84, S.D. =0.74), and accessories ( X =3.25, S.D.
=0.77).
In addition, in the study results of guidelines on connection of culture with
Community base tourism by the Ban Sri Pan Krua Community by organizing the Pilot
Project of Ban Sri Pan Krua Community and evaluating potential of three cultural
tourist attraction aspects, the potential of tourism attraction was graded as 35.93;
the potential for tourism support was graded as 5.78, and the management was
graded as 28.28. The total was 69.99 points in the good level. The guidelines of
development were: 1) The Proactive Guideline focused on market development with
product and service sale increase in the new market and built production sources in
the community to be tourist attractions for wide publicity 2) The Corrective
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Guideline had the development of tourist attraction activities in the community to
have variety 3) The Protective Guideline stressed on creating and designing products
which could be utilized in reality and daily life to design the products to be up to
date, innovative, and valuable in order to build product value and 4) The Passive
Guideline combined the group of design development to build differences of
lacquerware handicraft products.
Keywords: potential development, lacquerware handicraft, culture, tourism by
community
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บทที่ 1
บทนำ
ที่มำและควำมสำคัญ
เครื่ อ งเขิ น เรี ย กขานตามนามของผู้ ป ระดิ ษ ฐ์ คื อ ไทเขิ น ทางเชี ย งตุ งซึ่ ง เป็ น เชลยที่ ถู ก
กวาดต้อนมา เมื่อประมาณ 200 ปีก่อน ต่อมาได้นาเชลยเหล่านี้มาตั้งรกรากที่อยู่ที่เชียงใหม่และ
ถ่ายทอดวิชาหั ตถกรรมให้ชาวเชียงใหม่ ซึ่งเวลานี้เป็นแหล่งผลิตเครื่องเขินและเป็นแหล่งรวบรวม
ยางรัก (อนุรันต์ วรธรรมานนท์,2540:3)
เครื่องเขิน เป็นงานศิลปกรรมอีกอย่างหนึ่งของล้านนาและเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องอยู่
ในชีวิตประจาวันของชาวล้านนาในอดีตเป็นอย่างมากจนอาจจะกล่าว ได้ว่า เครื่องเขิน นั้นเป็นผลผลิต
ทางวั ฒ นธรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต และแสดงถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของชาวล้ า นนาได้ เป็ น อย่ า งดี
เมื่อกล่าวถึงเครื่องเขินแล้ว โดยทั่วไปจะหมายถึง ภาชนะเครื่องใช้ที่สานด้วยไม่ไผ่แล้วเคลือบด้วยรัก
เขีย นลวดลายประดับ ตกแต่งด้วยชาดทองคาเปลวหรือเงินเปลวที่ ผ ลิ ตขึ้น โดยชาวเชียงใหม่ที่ มี
เชื้อสายสืบมาจากชาวไทเขินแต่โบราณ
เครื่องเขิน นับเป็นงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งชนชาติที่อาศัยอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รู้จั กทากัน มาตั้งแต่ส มัย ก่อนประวัติศาสตร์ โดยชาวจีนน่ าจะเป็นชนชาติแรกที่ รู้จัดท าเครื่องเขิน
โดยน ายางรักมาทาบนชิ้น งาน บางชิ้นงานทาเคลื อบถึง 250 ชั้น การท าเครื่องเขินจะต้องอาศัย
ความรู้ความสามารถและทักษะที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นเวลานาน
การทาเครื่องเขินมีการพัฒนามาเป็นระยะตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบันก็ยังคงมีการประกอบ
อาชีพทาเครื่องเขิน เทคนิ คในการทาเครื่องเขินประกอบด้วยหลายขั้นตอน การถ่ายทอดองค์ความรู้
ในการทาเครื่องเขินจากบรรพบุรุษไปสู่ลูกรุ่นลูกหลานเป็นการสอนด้วยวิธีการบอกเล่า ช่างทาเครื่องเขิน
รุ่นใหม่จะได้รับการฝึกสอนจากช่างทาเครื่องเขินรุ่นเก่า โดยไม่มีการบันทึกรายละเอียดหรือวิธีการทาที่
แน่นอน
บ้านศรีปันครัว ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชนโบราณที่ยังประกอบ
อาชีพ การทาเครื่องเขิน เป็ น มรดกที่สื บทอดรุ่นสู่ รุ่น มีกรรมวิธีการทาด้ว ยความประณี ต เริ่มจาก
การจักตอกเป็นเส้น (ไม้ไผ่) ขึ้นรูปเป็นตัวภาชนะ (ปั่นขัน) ทามุก ลงรักและทาลวดลาย กระบวนการ
ผลิตเครื่องเขิน ได้มีการถูกปรับเปลี่ยนไปบ้าง เช่น จากเดิมที่ใช้ยางรักอาจใช้สีน้ามัน แทน เพื่อลด
ต้นทุนและสะดวกในการทางาน มีการคิดลวดลายเพิ่มเช่นการนาเปลือกไข่มาใช้ตกแต่ง การวาดด้วยสี
และการพัฒนาเทคนิคการขดลวดลายการผลิต
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีซึ่งนับวันจะมีอิทธิพลมากขึ้นต่อชี วิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม จากความเป็นอยู่
อย่ างเรีย บง่ายแบบสั งคมชนบทมาเป็น สั งคมเมื องที่ มีการแข่งขันของคนในทุ กด้าน มีการพั ฒ นา
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ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สอยประเภทพลาสติก อลูมิเนียม ในระดับอุตสาหกรรมมีกาลังผลิตสูง สามารถ
ผลิ ต ได้ ที ล ะจ านวนมาก ส่ ง ผลกระทบให้ ค วามนิ ย มในการใช้ เครื่ อ งเขิ น น้ อ ยลง เป็ น ผลให้
ผู้ประกอบการทาเครื่องเขินลดจานวนมาก นอกจากนี้ยังพบว่า การทาเครื่องเขินในปัจจุบันพบปัญหา
หลายประการ เช่ น การใช้ วั ส ดุ อื่ น เข้ า มาแทนที่ ใ นการผลิ ต และการขาดแคลนช่ า งผู้ ผ ลิ ต
เมื่อความต้องการใช้เครื่องเขินในฐานะเป็นเครื่องใช้ประจาบ้านหมดไป ประกอบกับการผลิตผลงาน
แต่ ล ะชิ้ น ค่ อ นข้ า งช้ า การขายเป็ น ไปด้ ว ยความยากล าบาก เนื่ อ งจากคนไม่ นิ ย มและไม่ มี ค วาม
จาเป็นต้องใช้ ทาให้ช่างมีรายได้น้อย ช่างผู้ผลิตจึงหันไปประกอบการอื่นแทนมากขึ้น รวมทั้งลูกหลาน
ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสืบทอดการผลิตอีกต่อไป (สายสมร ทนันไชย,ผู้ให้ข้อมูล : 2559)
ด้วยเหตุดังกล่ าว ผู้ วิจั ย จึ งมีค วามสนใจที่จะศึกษา สิ น ค้าผลิ ต ภัณ ฑ์ หั ตถกรรมเครื่องเขิน
และการพัฒนาการทาเครื่องเขินให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และแนวทางการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อ
เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้เพิ่มขึ้นแก่ชุมชน
คำถำมหลักในกำรวิจัย
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมเครื่องเขินวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเสริมสร้างมูลค่าสู่ตลาด
ผู้บริโภคของบ้านศรีปันครัว ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างไรและมีกระบวนการ
อย่างไร
2. แนวทางการเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับ การท่องเที่ยวโดยชุมชนของบ้านศรีปันครัว ตาบลท่า
ศาลา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างไรและสามารถพัฒนาได้อย่างไรบ้าง
วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย
1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมเครื่องเขินวัฒนธรรมล้านนาให้เกิดมูลค่าหรือต่อยอด
นวัตกรรมสู่ตลาดผู้บริโภคของบ้านศรีปันครัว ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับ การท่องเที่ยวโดยชุมชนของบ้านศรีปันครัว
ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อการพัฒนา ผลที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยมี 3 ข้อ ดังต่อไปนี้
คือ
1. สามารถพัฒ นาผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างมูลค่าหรือต่อยอดนวัตกรรมใหม่งานหั ตถกรรม
เครื่องเขินวัฒนธรรมล้านนาให้ส่งออกสู่ตลาดผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง
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2. การเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนของบ้านศรีปันครัว สามารถยกระดับให้
เป็ น แหล่ งแหล่ งท่ องเที่ ย ว แหล่ งเรี ยนรู้ของชุ มชนบ้ านศรีปั นครัว และเกิดการประชาสั มพั น ธ์ใน
วงกว้าง
3. ก่อให้เกิดผลทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อการ
พัฒนาที่ส่งผลให้เกิดรายได้แก่ชาวบ้าน และชุมชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจทั้งในระดับครอบครัว
และระดับชุมชนมากขึ้น ซึ่งสามารถส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้และเป็นประโยชน์
ในการพัฒนาชุมชนและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไป
นิยำมศัพท์
1. การพั ฒ นาศักยภาพ หมายถึง การทาให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลง โดยผ่ านล าดับ ขั้น ตอน
ต่างๆ ไปสู่ระดับ ที่สามารถขยายตัวขึ้น เติบโตขึ้น มีการปรับปรุงให้ ดีขึ้น และเหมาะสมไปกว่าเดิม
หรืออาจก้าวหน้าไปถึงขั้นที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่น่าพอใจ
2. งานหั ต ถกรรมเครื่ อ งเขิ น หมายถึ ง เครื่ อ งสานที่ ล งรั ก ฉาบชาดแต่ โ ดยทั่ ว ไปแล้ ว
เป็นเครื่องใช้สอยที่ทาขึ้นโดยวิธีการเฉพาะอย่างหนึ่ง โดยมีเครื่องจักสาน หรือไม้จริงเป็นโครงแล้วใช้
กรรมวิธีตกแต่ง ให้สาเร็จสวยงามด้วยยางรักและอื่นๆ เช่น สี ชาด มุก ทองคาเปลว หรือเงินเปลว
เป็นต้น
3. การท่องเที่ยวโดยชุมชน หมายถึง การท่องเที่ยวที่คานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
สังคม และวัฒนธรรม กาหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็น
เจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน
4. วัฒ นธรรม หมายถึง รู ปแบบของกิจกรรมมนุ ษย์และโครงสร้างเชิงสั ญ ลั กษณ์ ที่ ท าให้
กิจกรรมนั้นเด่นชัดและมีความสาคัญ วิถีการดาเนินชีวิต
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บทที่ 2
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพงานหัตถกรรมเครื่องเขินวัฒนธรรมล้ านนาเพื่ อเสริมสร้าง
มูลค่าสู่ตลาดผู้บริโภคเชื่อมโยงวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านศรีปันครัว ตาบลท่าศาลา อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมเครื่องเขินวัฒนธรรมล้านนา
ให้เกิดมูลค่าหรือต่อยอดนวัตกรรมสู่ตลาดผู้บริโภคของบ้านศรีปันครัว และเพื่อศึกษาแนวทางการ
เชื่อมโยงวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนของบ้านศรีปันครัว ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่มีแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
-

แนวคิดหัตถกรรมเครื่องเขินไทย
แนวคิดการบริหารจัดการ
แนวคิดหลักการตลาด
แนวคิดการท่องเที่ยว
แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แนวคิดการมีส่วนร่วม
แนวคิดเครื่องมือในการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
(SWOT Analysis)
- งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

๕
แนวคิดหัตถกรรมเครื่องเขินไทย
ประวัติหัตถกรรมเครื่องเขินไทย
เครื่ องเขิ น ล้ านนามี ป ระวัติ ค วามเป็ น มาเกิ ด ขึ้น ในสมั ยพญามัง รายทรงสร้างเชี ยงใหม่ ให้
เจริญรุ่งเรืองในช่วงเวลาเดียวกับอาณาจักรสุโขทัย “มังรายศาสตร์”และคติความเชื่อในเรื่องผีสาง
เทวดาควบคู่กับ พุทธศาสนา อาณาจักรล้านนาเจริญรุ่งเรืองมาเป็นลาดับมีกษัตริย์ปกครองถึง 21
พระองค์ ที่สาคัญได้แก่ พญามังรายซึ่งเป็นผู้ที่สร้างเมืองเชียงใหม่ พญาติโลกราชเป็นกษัตริย์ที่เลื่อมใส
และทานุบารุงศาสนาอย่างจริงจัง บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองจนได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของล้านนา จนกระทั่ง
ถึงสมัยพญาแก้วซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์มังราย เมืองเชียงใหม่ก็ถูกบุเรงนองกษัตริย์
ยกทัพมาตี เชียงใหม่จึกตกเป็นเมืองขึ้นของพม่านานถึง 216 ปี คือตั้งแต่ พ.ศ.2101-2317 (คณะ
ทายาทสายสกุล ณ เชียงใหม่, 2539 : 5-9)
การปกครองอาณาจักรล้านนาในระยะต้นราชวงศ์มัง รายอาศัยความสัมพันธ์ทางเครือญาติ
ยังไม่มีระบบการปกครองที่เด่นชัด มีโครงสร้างการปกครองแบบหลวม กษัตริย์จะแต่งตั้งบุคคลที่ตน
ไว้วางใจไป “กินเมือง” มีระบบมูลนายและไพร่ ไพร่ในล้านนาของแต่ละเมืองจะเป็นเอกเทศต่อกัน
เมืองใดที่มีจานวนไพร่มากก็มีอานาจทางการเมืองสูง เพราะในสมัยโบราณถือว่ากาลังคนเป็นที่มาแห่ง
อานาจดั งค าสอนพญามั งรายตอนหนึ่ งว่า “เมื อ งใดมี ไพร่ฟ้ าเต็ ม เมื อ ง ข้าเสิ ก ต่ างประเทศจัก มา
เบียดเบียนก็บ่ได้” ไพร่จะต้องส่งส่วยเป็นแรงงานใน 1 ปี ไพร่ต้องทางานให้หลวง 6 เดือน แต่เมื่อ
บุเรงนองรบชนะเชียงใหม่ก็กวาดต้อนชาวเมืองกลับไปพม่า จนเชียงใหม่กลายเป็นเมืองร้าง (สรัสวดี อ๋อง
สกุล, 2539: 131-161) และในเวลาต่อมาพระยาจ่าบ้านได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระยาวชิรปราการครอง
เมืองเชี ยงใหม่ พระยากาวิละครองเมืองล าปาง เมื่อพระยาจ่าบ้านเสียชีวิตพระยากาวิละก็ได้รับการ
แต่ งตั้งให้ เป็ นเจ้ าเมืองเชียงใหม่ในสมัยพระพุทธฟ้ าจุฬาโลก พระยากาวิละได้ท าการ “เก็บผั กใส่ซ้ า
เก็บข้าใส่เมือง” และทาการฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ให้รุ่งเรืองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพระยากาวิละจึงเป็นกษัตริย์
ต้นราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน (คณะทายาทสายสกุล ณ เชียงใหม่, 2539 : 38-47)
อาณาจั ก รล้ า นนาโบราณมี ร ะบบเศรษฐกิ จ แบบพอยั ง ชี พ (Self-suficient economy)
คือ ผลิตเพื่อบริโภคในครอบครัวเป็นหลักมิใช่เพื่อขาย ประชาชนทาการเกษตรกรรมปลูกข้าวเป็นหลัก
ความขาดแคลนสิ่งของซึ่งบางพื้นที่ผลิตไม่ได้ ในขณะที่บางพื้นที่ผลิตได้มาก ระบบการแลกเปลี่ยนจึงมี
ความจาเป็นอย่างยิ่ง การตลาดนัดตามที่ต่างๆ จึงเกิดขึ้น ผู้ที่ไป “กาด” แต่ละคนจึงมีฐานะเป็นทั้ง
ผู้ซื้อและผู้ขาย ตลาดในเมืองเชียงใหม่มี 3 แห่งคือ กาดหัวเวียง อยู่บริเวณประตูช่างเผือก กาดกลาง
เวียง เป็นกาดใหญ่อยู่ในกาแพงเมือง และกาดเชียงเรือก การค้าภายในรัฐกระทาโดยพ่อค้าวัวต่าง
ซึ่งเป็นชาวนาที่ว่างจากฤดูทานาก็ออกมาค้าขาย ส่วนการค้าระหว่างรัฐเป็นอานาจของเจ้าเมือง สินค้า
ที่ทารายได้สูงสุดให้แก่รัฐคือ ของป่า อันได้แก่ นาผึ้ง ยางรัก นอแรด ครั่ง สีเสียด หนังกวาง เขาสัตว์

๖
หนังสัตว์ เป็นต้น ของป่าที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นสินค้าต้องห้าม จะต้องนามาขายให้แก่เจ้าเมืองเท่านั้น
หากเก็บครอบครองไว้จะถูกลงโทษ ของป่าเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้มาจากการส่งส่วย ซึ่งอาจจะเป็นส่ วย
ที่ส่งมาแทนแรงงานไพร่หรือส่วยที่ส่งมาจากหัวเมืองต่างๆ เมืองที่เก็บส่วยของป่าได้มากก็เป็นที่มั่งคั่ง
ของป่าเหล่านี้จะถูกส่งไปขายต่อยังกรุงศรีอยุธยา (สรัสวดี อ๋องสกุล, 2539 : 161-179)
เส้นทางการค้าของเมืองเชียงใหม่ในสมัยโบราณมี 2 เส้นทางคือ 1) ทางน้า โดยอาศัยเรือหาง
แมงป่อง หรือเรือแม่ปะ เป็นพาหนะล่องไปตามลาน้าปิง จากเชียงใหม่ไปยังเมืองระแหง (จังหวัดตาก)
และจากเมืองระแหงก็ล่องต่อไปเรื่อยๆ ยังสุโขทัย อยุธยา และกรุงเทพฯ ซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางไป
กลับประมาณ 2-3 เดือน
2) ทางบก การค้าขายจะเดินทางโดยเกวียนจากเชีย งใหม่ ไปถึงเมืองระแหง เข้าสู่เมืองท่า
ตอนใต้ ข องพม่ าต่ อ ไปถึ งเมื อ งมะละแหม่ ง นอกจากนี้ ยั งมี เส้ น ทางจากเชี ย งใหม่ ไปยั งเมื อ งเงี้ย ว
เมืองเชียงตุง เมืองสิบสองพันนา และยูนนาน
จากประวัติศาสตร์ล้านนาที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ยางรักเป็นของป่าที่มีค่าอย่างหนึ่ง
ที่สามารถส่งมาแทนส่วย และส่งมาขายกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่สมัยโบราณ จากเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้
เราพบว่ าสุ โขทั ย และอยุ ธ ยามี ก ารใช้ ย างรัก ในการประดั บ ตกแต่ งวัด วาอาราม พระพุ ท ธรูป และ
ของสาคัญต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นฝีมือช่างและความเจริญรุ่งเรืองของสุโขทัยและอยุธยา
ส่วนเครื่องเขินไทยนั้น หมายถึงภาชนะที่ใช้ทาเคลือบด้วยยางรัก เดิมที่เรียกว่า “เครื่องยวน”
ยวนเป็นคาที่ชาวไทยภาคกลางเรียกชาวเหนือ (สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2478 : 164)
ส่วนคาว่า “เครื่องเขิน ” เชื่อกันว่าเรียกตามชื่อชนไทยเผ่าหนึ่ง ซึ่งเดิมอยู่ที่เชียงตุง แคว้นไทยใหญ่
ต่อมาอพยพมาอยู่ที่เชียงใหม่และประกอบอาชีพทาเครื่องเขิน (ม.จ.ยาใจ จิตรพงศ์ , 2505 : 22)
จากคาบอกเล่าของเจ้าสุคันธา แห่งเชียงตุง ชายาเจ้าอินทนนท์ ณ เชียงใหม่ บอกแก่ สะอาด หงส์ยนต์
ว่าที่เมืองเชียงตุง มีหมู่บ้านชื่อบ้านจอมบล ทาเครื่องเขินทั้งหมู่บ้าน ไม่ทราบว่าทากันมานานเท่าใด
และเรี ย กว่ า “ท าฮั ก ท าหาง” (ฮั ก คื อ รั ก หางแปลว่ า สี แ ดงคื อ ชาด) มี ท าลายทองและท าเป็ น สี
(สะอาด หงส์ยนต์ , 2502 : 25) จากตานานเมืองเชียงตุงกล่าวว่า พระยามังรายเป็นผู้สร้างเมือง
เชียงตุง แล้วส่งหลานเชื้อสาราชวงศ์มังรายชื่อท้าวน้าท่วมไปครอง ดังนั้นเชียงตุง จึงมีความสัมพันธ์กับ
เชียงใหม่ในฐานะบ้านพี่เมืองน้องมาตั้งแต่สมัยมังราย (สรัสวดี อ๋องสกุล , 2539:131) ก่อนที่จะถูก
กวาดมา
การอพยพของชาวไทยเขิน ที่ เข้ ามาอยู่ ในเมื อ งเชี ย งใหม่ ที่ ชั ด เจนมี่ อ ยู่ 3 ครั้งด้ ว ยกัน คื อ
1) ครั้งแรกสมัยพญามังราย ยกกองทัพไปตีเมืองพุกาม พญาพุกามยอมอ่อนน้อมแต่โดยดีพญามังราย
จึงทรงขอช่างฝีมือมา จากพุกาม (มณี พยอมยงค์, 2539 : 101)

๗
“ พระบุญนา องค์คาหนักตื้อ
ทรงกล่าวรื้อร่างไมตรี
ทรงขอช่างไม้ ชาววัฒกี
ฝีมือดี สลักขวักต้อง
เครื่องเงินเครื่องเขิน ไป่สานการจ้อง
ชาดหางรงรองน้ารัก
รดน้าลายทอง รงรองส่งสวรรค
ลายเขียนขีดเสี้ยนเนียนดี
ช่างหล่อทาฆ้อง หม้องข้องขงดี
เครื่องดนตรี มีแหนแห่เล่น
ช่างเหล็กช่างคา ช่างเขียนขีดเส้น
แต้มนิยายธรรมพระพุทธ
ชุมช่างขจิต ประดิษฐ์อาวุธ
หลายอย่างอั้นของดี
องค์พุก่าไท้ บ่ได้เคืองขี
จัดถวายภูมี มังรายราชเจ้า ”
2) ครั้งที่สองสมัยอยุธยา เมื่อชาวไทยเขินจากเชียงตุงนี้ถูกกวาดต้อนมาเป็นเชลยสงคราม
โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ขณะดารงตาแหน่งแม่ทัพยกไปตีเวียงจันทน์ เชลยเหล่านี้ได้ไปตั้งรกราก
ในหมู่ บ้ านแห่ งหนึ่ ง เรี ย กว่าบ้ านเขิน ต าบลหายยา อ าเภอเมือ ง จังหวัดเชีย งใหม่ และถ่ ายทอด
วิชาการทาเครื่องเขินให้ชาวพื้นเมืองเชียงใหม่ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2521 : 6)
3) ครั้งที่สามสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เมื่อพระยากาวิละทาการ “เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่
เมือง” ชาวไทยเขินก็ถูกกวาดต้อนให้มาตั้งถิ่นฐานในบริเวณกาแพงชั้นนอกของเมืองเชียงใหม่เรียกว่า
บ้านเขิน อยู่เหนือวัดนัน ทาราม ตาบลหายยา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว
2538 : 23 อ้างถึงใน รัตนาพร เศรษฐกุล, 2538 : 38-39)
การอพยพเข้ามาของชาวไทยเขินครั้งที่สองและสาม จะสังเกตได้ว่าเข้ามาตั้งรกรากอยู่ใน
พื้นที่เดียวกัน แต่ในจดหมายเหตุของจีนและกรุงสยาม ซึ่งตรงกับสมัยพระเจ้าหงวนสีโจ้วฮ่องเต้ของ
จีน และพ่อขุนรามคาแหงมหาราชของไทย ได้เกิดข้อสันนิษฐานขึ้นว่าไทยได้วิชาทาเครื่องรักจากจีน
มาตั้งแต่ส มัยสุ โขทัย ในช่ว งเวลาเดียวกันกับที่ไทยได้รับวิชาการทาถ้วยชามและวิช าทากระเบื้อง
เคลือบสาหรับมุงหลังคาตามแบบจีน คือ ในสมัยพ่อขุนรามคาแหงมหาราช ในสมัยนั้นยังไม่ชานาญใน
การทาเครื่องรักดีพอ จึงใช้รักเพียงสาหรับปิดทองพระพุทธรูปที่สาคัญๆ ส่วนเครื่องใช้สอยอย่างอื่นที่
ต้องใช้รักประกอบคงยังไม่คิดทาในสมัยนั้น (สะอาด หงส์ยนต์, 2503:26-28)
ในประเทศไทยไม่ ป รากฏหลั ก ฐานการขุ ด ค้ น ทางโบราณคดี ว่ ามารขุ ด พบเครื่ อ งเขิ น ใน
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ แต่พบศิลปะโบราณวัตถุที่มีการลงรักปิดทอง แต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าการลง
รักปิดทองทากันมาตั้งแต่แรก หรือมาลงรักปิดทองในภายหลัง (ศิริชัย หวังเจริญตระกูล, 2534:109110) ส่วนในสมัยสุโขทัยพอจะมีหลักฐานยืนยันได้ว่า มีการตกแต่งด้วยวิธีลงรักปิดทอง เช่น การลงรัก
ปิดทองพระพุทธรูปสาคัญๆ และการปิดทองร่องชาดแก่เครื่องไม้จาหลัก ได้มีการทาและเจริญรุ่งเรืองมา
ตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้ว และมีการทาแพร่หลายต่อมาในสมัยอยุธยาตลอดระยะเวลายาวนานกว่ า 400 ปี
(จุลทรรศน์ พยาฆรานนท์, 2516 : 7)

๘
ในสมัยอยุ ธยาเป็ น ที่ย อมรับกันว่าการท าเครื่องรักเจริญ ถึงจุดสุ ดยอด (Bhirasr,1959:7)
สิ่งของซึ่งตกแต่งด้วยลายรดน้าปิดทอง เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความเจริญรุ่งเรืองของวิชาลายรดน้าปิดทอง
ในสมัยอยุธยา เช่น พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท พระที่นั่งสุริยาศอมรินทร์ วิหารสมเด็จ หอไตรหรือหอ
เขียน รูปภาพตกแต่งบนฝาผนัง ตู้พระธรรม ไม้ประกับคัมภีร์ ตลอดจนสิ่งของเครื่องอุปโภคต่างๆ เช่น
ตะลุ่ม โตก พานแว่นฟ้า เตียบ เชี่ยนหมาก ฯลฯ (จุลทรรศน์ พยาฆรานนท์ , 2516:8-13) ในสมัย
อยุ ธ ยานี้ เองที่ มีพ ระราชก าหนดในกฎมณเฑี ย รบาล ตราขึ้น ในสมั ยพระบาทสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ กล่าวถึงเครื่องอุป โภคไว้ตอนหนึ่งว่า “กลด ต่อด้าประดับมุก ใบทาชาด เขียนลายทอง”
ในสมั ย อยุ ธ ยามั ก เขี ย นลวดลายทองบนพื้ น สี แ ดงชาด ทั้ งนี้ เป็ น เพราะคติ ค วามเชื่ อ เกี่ ย วกั บ สี ที่
เป็นสัญญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยก่อน นิยมใช้สีแดงเป็นสีของพระมหากษัตริย์ ดังนั้น
เครื่องราชูปโภคหรือสิ่งอันเนื่องในองค์พระมหากษัตริย์จึงใช้สีแดงเป็นหลัก (จุลทรรศน์ พยาฆรานนท์
,2516:7-8)
อาจารย์จุลทรรศน์ สันนิษฐานไว้ว่า “การคิดทาลวดลายปิดทองรดน้า คงทาขึ้นในหมู่ช่ าง
หลวงประจาราชส านักก่อน เพราะสังเกตว่ากระบวนการช่าง ได้ทาสิ่งของงามๆ ในแต่ล ะยุคสมัย
สาเร็จโดยหมู่ช่างหลวงประชุมร่วมกันทาทั้งนั้น กล่าวได้ว่าพวกช่างหลวงมีหน้าที่สร้างสรรงานศิลปะ
เพื่อพระมหากษัตริย์ และอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดเวลา จึงมีเวลาและโอกาสได้คิดค้น สิ่งใหม่ๆ
อยู่ เนื่ อ งๆ กรณี ล ายรดน้ าพื้ น แดงก็ เนื่ อ งจากเป็ น สิ่ งที่ ช่ างหลวงประดิ ษ ฐ์ ขึ้ น เพื่ อ ทู ล เกล้ า ถวาย
เพื่อเป็นประโยชน์แก่พระมหากษัตริย์ หรือทาขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในส่วนราชการก่อน ครั้งเวลาต่อมา
ก็ แ พร่ ห ลายขยายวงออกไปสู่ วั ด วาอาราม ด้ ว ยเหตุ ที่ พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงศรั ท ธาท าถวายเพื่ อ
การทานุบารุงพระศาสนา ต่อมาเวลานานเข้า พวกชาวบ้านก็เลียนแบบคิดทาขึ้นบ้างตามอัตตภาพ
แต่จะทาให้เหมือนของหลวงเลยทีเดียวไม่ได้ ด้วยมีกฎหมายและข้อห้ามกีดขั้นไว้ จึงเยื้องการทาให้
แตกต่างออกไป กรณีการเขียนลายรดน้าก็เช่นกัน ถ้าเป็นสิ่งของของหลวงมักทาพื้นด้วยสีแดงชาด
ส่วนสามัญ ชนทาสิ่ งของตกแต่งลวดลายปิดทองบนพื้นสี ดากันทั้งนั้น ลวดลายรดน้าจึงทาพื้ นต่าง
ออกไป 2 สี ลายรดน้าสมัยอยุธยามักเขียนบนพื้นสีแดงชาด ส่วนลายรดน้าบนพื้นสีดาล้วนเป็นสิ่งที่ทา
ขึ้นภายหลัง”
จากพงศวดารหอแก้ว กล่าวถึงเมื่อคราที่บุเรงนองกวาดต้อน “ไพร่ชั้นดี” อันหมายถึง ช่างทุก
สาขา ได้แก่ ช่างเขีย น ช่างปั้ น ช่างค า ช่ างเงิน ช่างหล่ อ ช่างท าเครื่องเขิน ฯลฯ ไปไว้ที่ห งสาวดี
เพื่ อ รั บ ใช้ ร าชส านั ก พม่ า ช่ า งเหล่ า นี้ ได้ ก ลั บ มาล้ า นนาอี ก ครั้ ง เมื่ อ คราที่ พ ระยากาวิ ล ะท าการ
เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง ช่างฝีมือของล้านนาถือว่าเป็นไพร่ชั้นดี แต่มีจานวนน้อย ในสมัยล้านนา
โบราณแรงงานถือเป็นปัจจัยสาคัญของสังคม เนื่องจากล้านนามีแรงงานจากัด คนส่วนใหญ่จะไม่ได้
เล่าเรียน เพราะจะทาให้ครอบครัวขาดแรงงาน การศึกษาจึงอยู่นอกวิถีชีวิตของคนสมัยนั้น การศึกษา
ล้ านนาจึ งเป็ น การถ่ า ยทอดความรู้ ต ามจารี ต ท้ อ งถิ่ น ระบบการศึ ก ษาแบบจารี ต ล้ า นนาจึ งเป็ น

๙
การศึกษาเพื่อบารุงพุทธศาสนา วัดจึงเป็นสถานศึกษา วิชาที่เรียนได้แก่ พระธรรม อักษรธรรมล้านนา
โหราศาสตร์ แพทย์ แ ผนโบราณ เป็ น ต้ น ดั ง นั้ น ในวั ย เด็ ก ยั ง ท างานไม่ ได้ จึ ง ให้ บ วชเณรไปก่ อ น
เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วต้องเป็นแรงงาน ผู้ที่สึกออกมาจากการบวชเณรจะมีคานาหน้าชื่อว่า น้อย
หากบวรพระจะมีคานาหน้าชื่อว่า หนาน อย่างไรก็ตามผู้ที่เคยบวชเรียนจะเป็นที่ยอมรับของสังคม
ส่วนวิชาช่าง เช่น ช่างเงิน ช่างคา ช่างหล่อ ช่างทาเครื่องเขิน เป็นต้น จะเรียนรู้จากประสบการณ์ที่
สืบทอดกัน มาในระบบครอบครัว ไม่มีอักขระตารา เป็นการศึกษาเพื่อการนาไปใช้ในการดารงชีพ
จึ งเรีย นรู้สั่ งสมกั น จากรุ่ น หนึ่ งสู่ อีก รุ่น หนึ่ ง ช่ างฝี มื อของล้ านนาจะได้รับ การอุป ถั มภ์ จ ากมูล นาย
ช่างไม่อาจทางานอิสระได้ งานศิปหัตถกรรมจึงทาเพื่อตอบสนองความต้องการในชุมชนเท่านั้น ช่างจึง
ขาดโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยี และปัญหาสาคัญคือระบบมูลนาย ซึ่งอาศัยไพร่หาส่วยของป่า
มาส่ ง เช่ น ยาง รั ก ครั่ ง สี เสี ย ด น้ าผึ้ ง เป็ น ต้ น สามารถจ าหน่ า ยเป็ น สิ น ค้ า ได้ โ ดยไม่ ต้ อ งผ่ า น
กระบวนการผลิต ไม่ต้องเสี่ยงต่อการลงทุน มูลนายจึงไม่ใช่ พ่อค้าที่แท้จริงสังคมล้านนาจึงไม่สามารถ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจและเทคโนโลยีให้เจริญเท่าที่ควร (สรัสวดี อ๋องสกุล, 2539:180-410)
ควำมเปลี่ยนแปลงในสังคมล้ำนนำ
หลั งจากที่ พ ระยากาวิ ล ะฟื้ น ฟู ข องเมื อ งเชี ย งใหม่ ส าเร็ จ เมื อ งเชี ย งใหม่ ก็ มี ค วามรุ่งเรือ ง
ในฐานะเมืองประเทศราชของอาณาจักรสยาม โดยมีรัฐบาลท้องถิ่นปกครองตนเอง ผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจทุกด้านตกอยู่กับท้องถิ่น ระบบเงินตราก็ให้รัฐบาลท้องถิ่นเป็นผู้กาหนด รัฐบาลกลางไม่เข้า
มาเกี่ย วข้องเลย แต่รัฐ บาลกลางจะได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในรูปของส่วยและเครื่องราช
บรรณาการ ส่ วยเป็ น สิ่งของที่ต้องส่งมายังรัฐบาลกลางทุกปี ส่ วยสาคัญที่เชียงใหม่ส่งมาคือ ไม้สั ก
ประมาณ 500 ต้นต่อปี ส่วนเครื่องราชบรรณาการที่สาคัญประกอบด้วย ต้นไม้เงิน-ทอง ขนาดเท่ากัน
1 คู่ และสิ่งของอีกจานวนหนึ่งตามความเหมาะสม ไม่กาหนดชนิดและจานวน และพบว่าบางปีส่ง
ยางรักมาเป็นเครื่องราชบรรณาการด้วย จานวน 150-500 กระบอก
จนกระทั่งถึงรัชกาลที่ 5 รัฐบาลได้ทาการปฏิรูปการปกครองมณฑลพายัพ จัดการปกครอง
เป็ น แบบมณฑลเทศาภิ บ าล โดยลิ ดรอนอานาจของเจ้าเมื องและญาติว งศ์ ในที่สุ ดชนชั้น มูล นาย
ก็ค่อยๆ สลายตัวลง ไพร่กลายเป็นแรงงานอิส ระและเป็นพลเมืองของราชอาณาจักรสยามภายใต้
ระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และยกเลิกระบบทาส มีข้าหลวงจากส่วนกลางขึ้นไป
บริห ารบ้ านเมือง ระบบเศรษฐกิจที่เดิมเป็นแบบพอยังชีพ การซื้อขายซึ่งเคยใช้ระบบแลกเปลี่ ยน
สิ่งของกันที่ “ตลาดนัด” ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในล้านนา การใช้เงินตราเพื่อการซื้อขายสินค้ายังไม่แพร่หลาย
ชาวนาที่ว่างจากฤดูทานาก็กลายมาเป็นพ่อคาวัว ต่างทาการค้าขายเป็นอาชีพเสริม โดยจะค้าขายใน
ท้องถิ่นล้านนาเท่านั้น ส่วนการค้าขายทางไกลหรือต่างรัฐจะตกอยู่ในมือของพ่อค้าชาวต่างชาติ ได้แก่
พวกไทยใหญ่ (เงี้ยว) และจีนฮ่อ โดยพ่อค้าไทยใหญ่จะเดินทางจากรัฐฉาน มาค้าขายในท้องถิ่นล้านนา
และเดินทางต่อไปถึงเมืองมะละแหม่งซึ่งเป็นเมืองท่าสาคัญของพม่า ส่วนพ่อค้าฮ่อจะนาสินค้ าจาก

๑๐
ยู น นาน มาขายในล้ านนาปี ล ะครั้ ง การเข้ามาของชาวอังกฤษในพม่า เป็ น จุดเริ่มต้น ที่ นาล้ านนา
สู่ ร ะบบทุ น นิ ย ม อั ง กฤษน าระบบเงิน ตรามาใช้ มี ก ารใช้ เงิน รู ปี ที่ อ อกโดยรั ฐ บาลอั งกฤษที่ เมื อ ง
มัสทราสมาใช้ในการซื้อขายสินค้าที่เชียงใหม่ เชียงใหม่จึงกลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่สาคัญ มีการ
ติดตลาดเช้าทุกวัน ตลาดกลางเวียงเป็นตลาดที่เก่าแก่ที่สุด ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดพระสิงห์ไปจนถึง
กลางเวียง แม่ค้าจะนาผลผลิตทางเกษตรในหมู่บ้านมาวางขายสองข้างทาง และมีร้านที่เป็นแผงลอย
แต่เป็นของพ่อค้าชาวจีนและชาวพม่า ภายหลังจากการเปิดกงศุลอังกฤษในปี
พ.ศ. 2427 คนในบังคับอังกฤษโดยเฉพาะพ่อคาพม่าเข้ามาเปิดร้านค้ามากขึ้น พ่อค้าวัวต่าง
ถูกลดบทบาทลงไปโดยเฉพาะหลังจากรัฐบาลเปิดการเดินรถไฟถึงเชียงใหม่ การขนส่ งโดยวัวต่าง
ก็หมดลง ยกเลิกการค้าผูกขาด มีการค้าเสรี ชาวจีนเริ่มอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานขึ้นครั้งแรกที่บริเวณ
วัดเกตุ และทาธุรกิจหลายด้าน เช่น การค้าทางเรือ เจ้าภาษีนายอากร การค้าปลีก เป็นนายทุนเงินกู้
บทบาทของพ่อค้าชาวจีนจึงเข้ามาแทนที่พ่อค้าชาติอื่น (สรัสวดี อ๋องสกุล, 2539:460-478)

แนวคิดกำรบริหำรจัดกำร
ควำมหมำยของกำรบริหำรจัดกำร
คือธุรกิจหรือองค์กร แสดงให้เห็นจากกลุ่มของบุคคลที่มาร่วมกันทางานด้วยโครงสร้างและ
การประสานงานเป็นหลักการชัดเจนแน่ชัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามที่กาหนด
เป้ า หมายไว้ (Ricky W. Griffin, 1999, p.6) ซึ่ งต้ อ งใช้ ท รั พ ยากรจากสภาพแวดล้ อ มทางธุ รกิ จ
ประกอบด้ วย คน (Man) เงิน (Money) วั ตถุ ดิ บ (Material) เครื่องจั กร (Machine) วิ ธี การ (Method)
และการบริหารจัดการ (Management) หรือที่นิยมเรียกกันว่า 6M’s
ความหมายของการบริ หารจั ดการนั้ น สามารถจ ากั ดออกมาตามความเข้ าใจได้ โดย ค าว่ า
“Management” อาจแปลว่า การจัดการหรือการบริหาร หรือการบริหารจัดการก็ได้ ซึ่งในหนังสือองค์กร
และการจัดการฉบับสมบูรณ์ โดย รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2545 : 18-19) ได้รวบรวม ความหมาย
ของคาว่า “การบริหารจัดการ” และ “การจัดการ ” ได้ดังนี้
1. ค าว่ า “การบริ ห าร” (Administration) จะใช้ ในการบริ ห ารระดั บ สู ง โดยเน้ น ที่ ก าร
กาหนดนโยบายที่สาคัญและการกาหนดแผนของผู้บริหารระดับสูง เป็นคานิยมใช้ในการบริหารรัฐกิจ
(Public Administration) หรื อ ใช้ ในหน่ ว ยงานราชการ และค าว่ า “ผู้ บ ริ ห าร” (Administrator)
จะหมายถึง ผู้บริหารที่ทางานอยู่ในองค์กร ของรัฐ หรือองค์กรที่ไม่มุ่งหวังกาไร (Schermer horn, 1999,
p.G-2)
การบริ ห าร คื อกลุ่ มของกิจ กรรม ประกอบด้ วย การวางแผน (Planning) การจั ดองค์ก ร
(Organizing) การน า หรื อ การสั่ ง การ (Leading/Directing) หรื อ การอ านวย และการควบคุ ม
(Controlling) ซึ่งจะมีความสัมพั น ธ์โดยตรงกับทรัพยากรขององค์กร (6 M’s) เพื่อนาไปใช้ให้ เกิด
ประโยชน์ แ ละด้ ว ยจุ ด มุ่ งหมายส าคั ญ ในการบรรลุ ค วามส าเร็จ ตามเป้ า หมายขององค์ ก รอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลครบถ้วน
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2. คาว่า “การจัดการ” (Management) จะเน้นการปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบาย (แผน
ที่ ว างไว้ ) ซึ่ ง นิ ย มใช้ ใ นการจั ด การธุ ร กิ จ (Business management) ส่ ว นค าว่ า “ผู้ จั ด การ”
(Manager) จะหมายถึง บุคคล ในองค์กรซึ่งทาหน้าที่รับผิดชอบต่อกิจกรรมในการบริหารทรัพยากร
และกิ จ การงานอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนดไว้ ข ององค์ ก ร การบ ริ ห ารจั ด การ
(Management) หมายถึ ง ชุ ด ของหน้ า ที่ ต่ า งๆ (A set of functions) ที่ ก าหนดทิ ศ ทางในการใช้
ทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร การใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient) หมายถึง การใช้ทรัพยากรได้อย่างเฉลี ยวฉลาดและคุ้มค่า
(Cost-effective) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล (Effective) นั้น หมายถึง การตัดสินใจได้อย่าง
ถูกต้อง (Right decision) และมีการปฏิบัติการสาเร็จตามแผนที่กาหนดไว้ ดังนั้นผลสาเร็จของการ
บริหารจัดการจึงจาเป็นต้องมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควบคู่กัน (Griffin, 1997 : 4)
ในอี ก แนวหนึ่ ง อาจกล่ า วได้ ว่า การบริห ารจั ด การ หมายถึ ง กระบวนการของการมุ่ ง สู่
เป้าหมายขององค์กรจากการทางานร่วมกัน โดยใช้บุคคลและทรัพยากรอื่นๆ คาว่า “การบริหาร”
(Administration) และ “การจัดการ” (Management) มีความหมายแตกต่างกันเล็กน้อย โดยการ
บริหารจะสนใจและสัมพันธ์กับการกาหนดนโยบายไปลงมือปฏิบัติ นักวิชาการบางท่านไห้ความเห็นว่า
การบริหารใช้ในภาครัฐ ส่วนการจัดการใช้ในภาคเอกชน อย่างไรก็ดี สามารถใช้แทนกันได้และเป็นที่
ยอมรับโดยทั่วไป (สุรัสวดี ราชกุลชัย , 2543 : 3) จากความหมายต่างๆ ข้างต้น การบริหารจัดการจึง
เป็นกระบวนการของกิจกรรมที่ต่อเนื่องและประสานงานกันซึ่งต้องเข้ามาช่วยเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ขององค์กร
กำรบริหำรจัดกำรเชิงระบบ (The System Approach)
การจัดการเชิงระบบคือ การจัดการมีลักษณะต่อเนื่องกัน และความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
รวมทั้งต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของหน่วยงานย่อยๆ ต่างๆ กับส่วนรวมทั้งหมด ความสาเร็จใน
การจัดการขององค์กรขึ้นอยู่กับการจัดการของทุกระบบมิใช่ระบบหนึ่งระบบใด ความสาเร็จในการ
จัดการขององค์กรซึ่งถือว่าเป็ นระบบรวม (Total system) ต้องอาศัยความส าเร็จของระบบย่อยทุ ก
ระบบ เพราะแต่ละระบบเกี่ยวข้องผูกพันกับระบบใหม่ คือ องค์กรระบบในสภาพที่เป็นทฤษฎีเรียกว่า
ทฤษฎีระบบ (Systems Theory) (กัลยาณี สูงสมบัติ,2551:57)
ระบบ หมายถึง ส่วนประกอบต่างๆ ซึ่งประกอบกันขึ้นมาเป็นหนึ่งเดียวมีความสัมพันธ์กัน
ในทางหนึ่งทางใดรวมกลุ่มอยู่ด้วยกัน กระทาการเพื่อความสาเร็จตามที่ต้องการและการเคลื่อนไหวใน
ส่วนหนึ่งจะมีปฏิกิริยากระทบต่อส่วนอื่นๆ ด้วย ส่วนประกอบแต่ละส่วนก็เป็นระบบย่อยในตัวของ
มันเอง โดยส่วนประกอบย่อยๆ หลายส่วนรวมกันอยู่เช่นกันเช่น องค์กรเป็นระบบซึ่งประกอบไปด้วย
ฝ่ ายการผลิ ต ฝ่ ายการตลาด และฝ่ ายการเงิน ฯลฯ ในขณะเดี ยวกัน ที่ ฝ่ ายต่ างๆ ก็เป็ น ระบบซึ่ ง
ประกอบด้วยระบบย่อยลงไปอีก คือ ประกอบไปด้วยงานหรือกิจกรรมต่างๆ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใด
ที่เกิดขึ้นในส่วนหนึ่งของระบบย่อยย่อมมีผลกระทบต่อเนื่องกันไปเป็นลูกโซ่ หรืออาจกล่าวอีกอย่าง
หนึ่งว่า ระบบ คือกลุ่มของส่วนที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันโดย Von Bertalanffy (1968) เสนอ
รูป แบบระบบไว้ 2 รูป แบบด้วยกันคื อ ระบบปิด ซึ่งไม่ได้รับอิท ธิพ ลและไม่มีป ฏิกิริยาโต้ตอบกับ
สิ่ งแวดล้ อมที่ อ ยู่ ร ายรอบระบบนั้ น ๆ โดยส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว ระบบปิ ด เป็ น ระบบเครื่อ งจัก รกลที่ มีก าร
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เคลื่อนไหวหรือกิจกรรมที่กาหนดไว้ล่วงหน้าโดยไม่คานึงถึงสิ่งแวดล้อม และระบบเปิดจะมีปฏิกิริยา
โต้ตอบกับสิ่งแวดล้อมของระบบอย่างต่อเนื่องส่วน L.Thomas Hopkins ได้แนะนาแนวทางในการ
วิเคราะห์เชิงระบบ 6 ประการซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. องค์รวมของระบบควรเป็นหลักสาคัญของการวิเคราะห์
2. การบูรณาการเป็นปัจจัยหลักในการวิเคราะห์องค์รวมของระบบกล่าวคือ
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างองค์ประกอบย่อยต่างๆ ภายในองค์รวมของระบบ
3. การปรับเปลี่ยนแต่ละองค์ประกอบควรพิจารณาเปรียบเทียบถึงผลกระทบ
ต่อองค์ประกอบอื่นๆ
4. แต่ ล ะองค์ ป ระกอบมี บ ทบาทที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ เพื่ อ องค์ ร วมสามารถบรรลุ
เป้าหมายได้
5. ตาแหน่งขององค์ประกอบย่อยภายในองค์รวมจะบ่งบอกถึงคุณ ลักษณะ
และภาระหน้าที่ขององค์ประกอบย่อยนั้น
6. การวิเคราะห์ ทั้ งหมดจะเริ่ม ต้น ที่ องค์ รวม องค์ ประกอบย่อยอื่น ๆ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ควรพัฒนาให้เหมาะสมกับเป้าหมายขององค์รวมให้มากที่สุด
เพราะว่าทฤษฎีการบริ ห ารจั ดการเชิงระบบมีรากฐานบนทฤษฎีระบบ จึงควรให้ ความส าคัญ ขอ ง
การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
แนวคิดกำรจัดกำร 7S Mc kinsey (Concept of 7S Mc kinsey)
ปี ค.ศ. 1980 มี ห นั ง สื อ ขายดี ที่ สุ ด ที่ เ ผยแพร่ ใ น คื อ หนั ง สื อ In search of
Excellence โดย ดร.โธมัส เจ ปี เตอร์ส (Julien Phillips) และโรเบิร์ตเอช วอเตอร์แมน (Robert
Waterman Tom Peters) ซึ่งเผยแพร่ผ ลการวิจัยการเที ยบเคียงข้อมูล ขององค์กรชั้นน ากว่า 60
องค์กรด้วยเกณฑ์ การประเมินเดียวกันซึ่งปรากฏผลว่ามีองค์กรเพียงจานวนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นองค์กร
ชั้นเลิศ (Excellence companies) ซึ่งมีความโดดเด่นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในด้านนวัตกรรม และการ
ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ โดยกรอบแนวคิดพื้นฐานที่นามาใช้ในการคัดสรรองค์กรต่างๆ นั้น เรียกว่า
แนวคิด 7S Mc kinsey อธิบายความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ช่วยให้ องค์กรประสบความสาเร็จในการ
ดาเนินงานซึ่งประกอบด้วยปัจจัย 7 ประการ โดยในระยะต่อมาได้รับการยอมรับและนาไปใช้อย่าง
กว้างขวาง
กำรจัดกำรรูปแบบของ 7S Mc kinsey
อานาจ วัดจินดา (2550:1) ได้อธิบายว่า แนวคิด 7S Mc kinseyประกอบด้วย
1. กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการอย่างหนึ่ง
ที่จะช่วยให้ผู้บริหารตอบคาถามที่สาคัญ อาทิ องค์กรอยู่ที่ไหนในขณะนี้ องค์กรมีเป้าหมายอยู่ที่ไหน
พันธกิจควรจะเป็นอะไร และใครเป็นผู้รับบริการ การบริหารเชิงกลยุทธ์จะมี ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง
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การบริหารเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้องค์กร กาหนดและพัฒนาข้อได้เปรียบทางการแข่งขันขึ้นมาได้และ
เป็นแนวทางที่บุคคลภายในองค์กรรู้ว่าจะใช้ความพยายามไปในทิศทางใดจึงจะประสบความสาเร็จ
2. โครงสร้ าง (Structure) หมายถึง โครงสร้างที่ได้ตั้งขึ้น ตามกระบวนการหรือ
หน้าที่ของงาน โดยมีการรับบุคลากรให้เข้ามาทางานร่วมกันในฝ่ายต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์
ที่ตั้งไว้ หรือหมายถึง การจัดระบบระเบียบให้กับบุคคล ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อนาไปสู่เป้าหมายที่วาง
ไว้เนื่องจากองค์กรในปัจจุบันมีขนาดใหญ่ การจัดองค์กรที่ดีจะมีส่วนช่วยให้เกิดความคล่อ งตัวในการ
ปฏิบัติงาน ลดความซ้าซ้อนหรือขัดแย้งในหน้าที่ ช่วยให้บุคลากรได้ทราบขอบเขตงาน ความรับผิดชอบ
มีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ผู้ บริห าร สามารถตัดสิ นใจในการบริห ารจัดการได้อย่ าง
ถูกต้องและรวดเร็ว
3. ระบบการปฏิบั ติงาน (system) หมายถึง การจัด ระบบการทางาน (Working
system) ก็มีความสาคัญยิ่ง อาทิ ระบบบัญชี/การเงิน (Accounting/financial system) ระบบพัสดุ
(Supply system) ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information technology system) ระบบการ
ติดตาม/ประเมินผล (Monitoring/Evaluation System) เป็นต้น
4. บุคลากร (Staff) หมายถึง ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสาคัญต่อการดาเนินงานของ
องค์ กร องค์ ก รจะประสบความส าเร็จหรือ ไม่ ส่ ว นหนึ่ งจะขึ้ น อยู่กั บ การจัด การทรัพ ยากรมนุ ษ ย์
(Human resource management) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการวิเคราะห์ความ
ต้ อ งการทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ในอนาคต โดยการตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ บุ ค ลากรนั้ น ควรมี ก ารวิ เคราะห์
บนพื้ น ฐานของกลยุ ท ธ์ อ งค์ ก รที่ เป็ น สิ่ งก าหนดทิ ศ ทางที่ อ งค์ ก รจะด าเนิ น ไปให้ ถึ ง ซึ่ งจะเป็ น ผล
ให้กระบวนการกาหนดคุณลักษณะ การคัดเลือก และการจัดวางบุคลากรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. ทั ก ษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) หมายถึ ง ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ งานของ
ทรั พ ยากรบุ ค คลในองค์ ก รสามารถแยกทั ก ษะออกเป็ น 2 ด้ านหลั ก คื อ ทั ก ษะด้ านงานอาชี พ
(occupational skills) เป็นทักษะที่จะทาให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่ได้ ตามหน้าที่
และลักษณะงานที่รับผิดชอบ เช่น ด้านการเงิน ด้านบุคคล ซึ่งคงต้องอยู่บนพื้นฐานการศึกษาหรือได้รับ
การอบรมเพิ่มเติม ส่วนทักษะ ความถนัด หรือความชาญฉลาดพิเศษ (aptitudes and special talents)
นั้ นอาจเป็ น ความสามารถที่ ท าให้ พนั กงานนั้ นๆ โดดเด่ นกว่ าคนอื่ น ส่ งผลให้ มี ผลงานที่ ดี กว่ าและ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้รวดเร็ว ซึ่งองค์กรคงต้องมุ่งเน้นในทั้ง 2 ความ สามารถไปควบคู่กัน
6. รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การ (Style) หมายถึ ง แบบแผนพฤติ ก รรมในการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นองค์ประกอบที่สาคัญอย่างหนึ่งของสภาพแวดล้ อมภายในองค์กร พบว่า
ความเป็นผู้นาขององค์กรจะมีบทบาทที่สาคัญต่อความสาเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร ผู้นาที่ประสบ
ความส าเร็ จ จะต้ อ งวางโครงสร้ างวัฒ นธรรมองค์ ก รด้ ว ยการเชื่ อมโยงระหว่างความเป็ น เลิ ศ และ
พฤติกรรมทางจรรยาบรรณให้เกิดขึ้น

๑๔
7. ค่านิยมร่วม (Shared values) หมายถึง ค่านิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือร่วมกัน
โดยสมาชิกขององค์กรที่ได้กลายเป็นรากฐานของระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบัติของบุคลากรและ
ผู้ บ ริ ห ารภายในองค์ ก ร อาจเรี ย กว่ า วั ฒ นธรรมองค์ ก ร รากฐานของวั ฒ นธรรมองค์ ก รก็ คื อ
ความเชื่อ ค่านิ ย มที่ส ร้ างรากฐานทางปรั ช ญาเพื่ อทิ ศทางขององค์กร โดยทั่ว ไปแล้ ว ความเชื่อจะ
สะท้อนให้ เห็ นถึงบุคลิ กภาพและเป้ าหมายของผู้ ก่อตั้งหรือผู้บริหารระดับสูง ต่อมาความเชื่อเหล่านั้น
จะกาหนดบรรทัดฐาน เป็นพฤติกรรมประจาวันขึ้นมาภายในองค์กร เมื่อค่านิยมและความเชื่อได้ถูก
ยอมรั บ ทั่ว ทั้งองค์กรและบุ คลากรกระทาตามค่านิยมเหล่ านั้นแล้ ว องค์กรก็จะมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
ในการประเมินสมรรถนะขององค์กรถือว่าเป็นความจาเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความยั่งยืนในการ
พัฒนา เนื่องจากจะทาให้เราได้รู้สภาพความเป็นจริงว่า องค์กรของเรามีสมรรถนะอย่างไร อาจเปรียบ
ได้กับการตรวจร่างกายของคนเพื่อที่จะทราบถึงความแข็งแรงและสมบูรณ์ และค้นหาโรคภัยต่างๆ
ในกรณี องค์กรก็เช่น เดีย วกัน การค้นพบจุดอ่อนก็เปรียบกับ การค้นพบโรคที่จาเป็นต้องได้รับการ
เยียวยารักษาให้หายหรือทุเลาลงไป เพื่อพร้อมที่จะดารงอยู่อย่างมั่นคงและสามารถไปสู่เป้าหมายที่ฝัน
ไว้ให้ได้นั่นเอง

ภำพ 1 แนวคิด 7S Mc-Kinsey
ที่มำ : ติน ปรัชญพฤทธิ์, 2553: 83
หลักกำรของ 7S Mc Kinsey
Pascale และ Athos (1981) (อ้ างถึ งใน ติ น ปรั ช ญพฤทธิ์ ,2553: 83) ได้ วิ จ ารณ์ ว่ า
แนวคิ ด 7S Mc Kinsey เป็ น แนวคิ ด ที่ ได้ จ ากการผสมผสานของประเทศตะวัน ตกกับ ทฤษฏี ข อง
ญี่ ปุ่ น โดยระบบการบริห ารงานของอเมริกัน ได้มุ่งความสนใจเฉพาะเรื่อง โครงสร้าง (Structure)
ระบบ (System) และกลยุ ท ธ์ (Strategy) เรีย กว่า hard-S (รูป แบบ S ที่ มี ค วามส าคั ญ มากที่ สุ ด )

๑๕
ขณะที่แนวคิดของประเทศญี่ปุ่นได้ให้ความสาคัญกับ พนักงาน (Staff) รูปแบบการบริหาร (Style)
และทักษะ (Skill) ซึ่งเป็น sofl-S ของประเทศตะวันตก (รูปแบบ S ที่มีความสาคัญน้อย)
ทั้ ง นี้ มี ค วามเชื่ อ ว่ า ปรั ช ญาการบริ ห ารของ 7 S คื อ องค์ ก รที่ พ ยายามจะหล่ อ หลอม
พฤติกรรมของพนักงานให้คล้อยตามเป้าหมายขององค์กร โดยองค์กรจะให้ความสนใจเกี่ยวกับความ
ทุ ก ข์ สุ ข และดู แ ลพนั ก งานเหมื อ นเป็ น สมาชิ ก คนหนึ่ งของครอบครัว ผลที่ ต ามมาก็ คื อ พนั ก งาน
จะมีความผูกพันกับองค์กรมากขึ้น นอกจากนี้ องค์กรยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาทักษะของตน
อย่างเต็มที่ โดยให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและฝึกอบรมทั้งที่เกี่ยวกับงานและนอกงาน แต่จุด
ที่สาคัญก็คือ บทบาทของการเป็นผู้นา ซึ่งถือเป็นหัวหน้าในครัวเรือนและพนักงานเปรียบเสมือนลูก
ขององค์กร นอกจากนี้ การให้ ความดีค วามชอบมิได้คานึงถึงผลงานแต่คานึงถึงอาวุโส ซึ่งจะทาให้
พนักงานร่วมมือกันเพื่อปฏิบัติงานให้ลุล่วงประสบความสาเร็จ
แนวคิดหลักกำรตลำด
ควำมหมำยของกำรตลำด
Phillip Kotler ให้ความหมายการตลาดว่า “เป็นกิจกรรมของมนุษย์ที่จะดาเนินเพื่อให้มีการ
ตอบสนองความพอใจ และความต้องการต่างๆ โดยอาศัยกระบวนการแลกเปลี่ยน”
E. Jerome McCarthy ให้ ค วามหมายการตลาดว่ า “เป็ น ผลงานที่ เกิ ด ขึ้ น จากกิ จ กรรม
ทั้งหลายที่เกี่ยวกับความพยายามให้ องค์กรบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยอาศั ยการคาดหมาย
ความต้องการต่างๆ ของลูกค้าและยังรวมถึงการที่สินค้าและบริการผ่านจากผู้ผลิตไปยังลูกค้า เพื่อ
ตอบสนองความพอใจให้กับลูกค้า”
William Stanton ให้ความหมายการตลาดว่า “เป็นระบบของปฏิกิริยา กิจกรรมทางธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การกาหนดราคา การส่งเสริ มการตลาด และการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
และบริการ เพื่อจะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งที่เป็นอยู่ปัจจุบัน และผู้บริโภคที่คาดหมาย
ในอนาคต”
ควำมหมำยของระบบสำรสนเทศกำรตลำด
เพี ยร์ ซีและอีวานส์ (Piercy and Evans, 1999) เขียนว่าการตลาดท าหน้ าที่ เป็ นสารสนเทศ
(marketing as information function) โดยการประมวลผลข้ อมู ลจะเป็ นองค์ ประกอบที่ ห้ าของส่ วน
ประสมการตลาด กล่าวคือ สิ นค้า ราคา สถานที่ การส่งเสริม และสารสนเทศ (Product, Price,Place,
Promotion, Information Processing: 5Ps) ดั งนั้ น การตลาดจะเป็ น จุ ด สั ม ผั ส (Interface) ระหว่ าง
องค์กร กับสิ่งแวดล้อมการตลาด
ในอดีตสารสนเทศทางการตลาดเป็น เพียงเทคนิค หรือวิธีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ ข้อมูล
ทดสอบและเก็บรวบรวมสติปั ญญา แต่ในปัจจุบันสารสนเทศทางการตลาดเป็ นการศึกษาและพัฒนา
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ความสามารถด้านการตลาดสมัยใหม่ เนื่องจากการเจริญเติบโตของการบริหารฐานข้อมูลเหมืองแร่ข้อมูล
(Piercy and Evans, 1999)
เฟรตเชอร์ (Fletcher, 1999) พู ด ถึ ง ฐานข้ อ มู ล การตลาด (Database marketing)
เป็นแฟ้มข้อมูลลูกค้าที่พัฒนาโดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อเก็บรักษา และปรับข้อมูลลูกค้าปัจจุบัน
และในอนาคต คุณลักษณะของฐานข้อมูลการตลาดมีดังนี้ คือ ผลลัพธ์ต้องประเมินผลได้ ต้องมีความ
ยืดหยุ่น ใช้เสริมกับส่วนประสมการตลาดได้ เป็นแบบเลือกสรร และเป็นแบบโต้ตอบ นอกจากนั้น
เพียร์ซีและอีวานส์ (1999) เขียนว่าฐานข้อมูลการตลาดสามารถใช้ประโยชน์ คือ เปลี่ยนฐานการ
แข่งขัน สร้างความแข็งแกร่งในความสัมพันธ์กับลูกค้า แก้ปัญหาของปัจจัยการผลิตได้ สร้างกาแพง
ป้องกันคู่แข่งขัน และสร้างสรรค์สินค้าใหม่
สรุ ป คื อ ระบบสารสนเทศทางการตลาด (Marketing Information System : MKIS)
หมายถึง กระบวนการเพื่อการรวบรวม การจัดเก็บข้อมูล การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล การวิเคราะห์
และการเผยแพร่ข้อมูลทุกชนิดที่เกี่ยวข้องทางการตลาดอย่างเป็นระเบียบเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
และการดาเนินการทางกการตลาด เพื่อตอบสนองความพอใจของตลาด
สิ่งแวดล้อมทำงกำรตลำด
Piecy and Evans, 1997 อธิบายว่า เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลา ความสาคัญของ
การตลาดก็แปรเปลี่ยนไปตามสภาพสังคม และความต้องการทางภาวะเศรษฐกิจ เช่น ในอดีตการผลิต
สินค้าให้ได้มากที่สุดอาศัยความสาคัญของการตลาด แต่ในยุคปัจจุบันความต้องการของการตลาดอยู่ที่
การให้การบริการที่ประทับใจลูกค้า หากสินค้าและบริการต่างๆ ที่ผลิตขึ้นมานั้นไม่มีระบบการตลาด
จั ดการ สินค้ าและบริ การเหล่ านั้ นก็จะขายไม่ ได้ ผลที่ เกิดขึ้นก็คื อ องค์ กรขายสิ นค้าไม่ ออกเกิดการ
ปลดพนั กงาน เกิดการเดิน ขบวนสไตรก์ เศรษฐกิจตกต่า เกิดโจรกรรมขึ้นมากมาย เพราะฉะนั้ น
การตลาดจึงมีความสาคัญต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ทำให้เศรษฐกิจขยำยตัว การตลาดทาให้ระบบการซื้อขายสะดวก รวดเร็ว ผู้ซื้อและผู้ขาย
ติดต่อสั มพัน ธ์กัน ได้ทุกเวลา มี ผ ลให้ การผลิ ตขยายตัว ประชาชนมีงานท า มีรายได้ มีการซื้อขาย
วัตถุ ดิ บ ที่ น ามาผลิ ตท าให้ เกิ ดธุร กิ จการขนส่ งและธุรกิ จอื่ น ๆ เกิด ขึ้ น ส่ งผลให้ เศรษฐกิ จ รวมของ
ประเทศชาติดีขึ้น
2. ทำให้มีสิน ค้ำและบริกำรใหม่ๆ เกิดขึ้น เพราะการตลาดทาให้ เกิดการแข่งขันกันระหว่าง
องค์กรกับองค์กรที่ขายสินค้าชนิดเดียวกัน ทาให้แต่ละองค์กรใช้กลยุทธ์ในการประดิษฐ์คิดค้นและ
พัฒนาสินค้า ทาให้ประชาชนได้ใช้สินค้าหลากหลายชนิด ในราคาที่ถูกลงและคุณภาพดีขึ้น
3. ทำให้เกิดอำชีพต่ำงๆ เพิ่มขึ้น กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการตลาดจะขยายตัวตาม
การขยายตัวของธุรกิจ อุตสาหกรรมคือ เมื่อเศรษฐกิจก้าวหน้า มีการขยายตัวด้านการลงทุนในการ
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ผลิตสินค้าและบริการต่างๆ เกิดการพึ่งพากันระหว่างองค์กรต่อองค์กร เช่น เมื่อผลิตสินค้าออกมาต้อง
อาศัยองค์กรอีกองค์กร ในการผลิตหี บกล่อง บรรจุสินค้า หรือต้องอาศัย องค์กรอื่นในด้านเอกสาร
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อโฆษณาสินค้า เป็นต้น
4. ช่วยยกระดับมำตรฐำนกำรครองชีพของประชำกรในสังคมให้สูงขึ้น ทั้งทางด้านการผลิต
และการบริโภค ซึ่งเป็นไปตามกลไกระบบเศรษฐกิจ ที่มีการซื้อขายเป็นระบบฟ
5. ช่วยให้สำมำรถใช้ทรัพยำกรกำรบริหำรต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดย
ใช้ข้อมูลทางการบริหารการจัดการ ด้านการวิจัย และหลักเศรษฐศาสตร์มาเกี่ยวข้อง และเพื่อให้เกิด
ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสาคัญของการตลาด จึงได้แบ่งเป็นระดับต่างๆ ดังนี้
5.1 ควำมสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ระบบเศรษฐกิจในความต้องการของทุกประเทศ คือ ระบบเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ และมี
อัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และการตลาดจะเป็นกลไกหรือเครื่องมือที่จะทาให้ระบบเศรษฐกิจเกิด
สภาวการณ์ข้างต้นได้ด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้
- การตลาดเป็น กลไกหลักในการผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจสามารถขยายตัวและ
เติบโต
- การตลาดจะเป็นเครื่องมือในการยกระดับการดารงชีวิตของผู้บริโภคในสังคมให้
สูงขึ้น ซึ่งเกิดขึ้น จากระบบการแข่งขันทางการตลาดที่จะเป็นปัจจัยให้ ผู้ ผ ลิตเร่งพัฒ นาสินค้าหรือ
บริการของตนให้มีคุณภาพเกิดความสะดวก และมีราคาต่ากว่าคู่แข่งขัน
- การตลาดจะเป็นปัจจัยให้เกิดการกระจายรายได้และการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น
5.2 ควำมสำคัญต่อองค์กรธุรกิจ
สามารถประมวลความสาคัญของการตลาดต่อภาคธุรกิจ ได้ดังนี้
- การตลาด เป็นกิจกรรมหลักขององค์กรธุรกิจที่จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้า
หรือบริการขององค์กรไป สู่ผู้บริโภคและนารายได้มาสู่องค์กรในที่สุด
- การตลาด นามาซึ่งความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดขององค์กร เช่น การสร้าง
ผลกาไรสูงสุด และในระยะยาวคือการขึ้นเป็นผู้นาตลาดขององค์กร หรือแม้แต่การเป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภค เป็นต้น
5.3 ควำมสำคัญต่อหน่วยงำนภำครัฐ และองค์กรที่ไม่แสวงหำกำไร
หน่วยงานภาครัฐ (หมายความรวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ) และองค์กรที่ไม่แสวงหา
กาไร เช่น สถาบันการศึกษา มูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรเพื่อสาธารณกุศลต่างๆ สามารถนาการตลาดมา
เป็นเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงาน หรือองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้
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5.4 ควำมสำคัญต่อผู้บริโภค
ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์จากการตลาดภายในระบบเศรษฐกิจ ดังนี้
- ผู้บริโภคจะสามารถเลือกสรรสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
- การตลาด ทาให้สินค้าหรือบริการมีราคาที่ถูกลง เมื่อเทียบกับคุณภาพและความ
พอใจที่ได้รับ ช่วยให้เกิดการกระจายสินค้าหรือบริการไปสู่ตลาดได้อย่างกว้างขวาง ส่งผลให้องค์กร
ธุร กิ จ สามารถบริ ห ารกระบวนการการผลิ ต และการด าเนิ น งานด้ านอื่ น ๆ ให้ มี ค วามคุ้ ม ค่ า ทาง
เศรษฐกิจได้
แนวคิดทำงกำรตลำด
Philip Kotler อธิบ ายถึ ง แนวความคิ ด ด้ า นการตลาด (Marketing concept) หมายถึ ง
“การที่องค์กรใช้ความพยายามทั้งสิ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อมุ่งให้เกิดยอดขายและ
กาไรในที่สุด”
ในอดีต แนวความคิดด้านการตลาดเป็นแบบเก่าที่เน้นเรื่องการผลิต ผู้ผลิตสินค้ามีน้อยราย
ความต้ อ งการสิ น ค้ า มี ม ากกว่ า สิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ต ออกมาหรื อ อุ ป สงค์ (demand) มี ม ากกว่ า อุ ป ทาน
(supply) ต่อมาเมื่อมีการผลิตจานวนมาก (mass production) ต้นทุนสินค้าต่าลง ตลาดก็ขยายตัวขึ้น
ความเจริญทางเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มมากขึ้น กิจการต่างๆ เริ่มหันมาสนใจและเน้นการตลาดมากขึ้น
ทาให้แนวความคิดด้านการตลาดเปลี่ยนไปเป็นแนวความคิดด้านการตลาดมุ่งเน้นการตลาดเพื่อสังคม
(societal marketing concept) แนวความคิดด้านการตลาดที่ธุรกิจและองค์กรได้ยึดถือและปฏิบัติ
กันมาซึ่งมีการใช้กันอยู่ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด ซึ่งต่อไปนี้จะ
อธิบายถึงแต่ละแนวความคิดโดยจัดเรียงลาดับจากแนวความคิดที่เกิดขึ้ นก่อนหลัง (Philip Kotler,
1984)
1. แนวควำมคิดด้ำนกำรผลิต (Production concept)
เป็น แนวความคิดที่เก่าแก่ที่สุดของฝ่ายขาย โดยคิดว่าผู้บริโภคจะพอใจที่จะหาซื้อเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ที่ตนชอบ หาซื้อง่าย และต้นทุนต่าเท่านั้น ดังนั้นงานด้านการตลาดก็คือ พยายามปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้น และจัดจาหน่ายอย่างทั่วถึงแนวความคิดด้านการผลิต มีลักษณะดังนี้
1. ผู้บริโภคมีความสนใจในสินค้า และราคาของสินค้าที่เสนอขายที่เป็นธรรมและถูกเป็น
พิเศษ
2. ผู้บ ริโภคไม่เห็น ความสาคัญของราคาที่แตกต่างกัน สาหรับผลิตภัณฑ์แต่ละระดับของ
องค์กรต่างๆ
3. พยายามลดต้นทุนให้ต่า เพื่อดึงดูดและจูงใจผู้บริโภคในด้านราคา
4. รั ก ษาคุ ณ ภาพและปรั บ ปรุ งการผลิ ต ให้ ดี ขึ้ น เรื่ อ ยๆ รวมทั้ งการจั ด จ าหน่ ายอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
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2. แนวควำมคิดด้ำนผลิตภัณฑ์ (Product concept)
เป็ นการสมมติว่าผู้บริโภคจะสนใจในคุณภาพที่ดีที่สุดของผลิตภัณฑ์และราคาที่เหมาะสม
โดยกิจการใช้ความพยายามในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพ รูปแบบ
ส่ ว นผสม หี บ ห่ อ สี กลิ่ น รสชาติ ก็ ส ามารถประสบผลส าเร็จ ในการขายสิ น ค้ าและมี ผ ลก าไรได้
แนวความคิดด้านผลิตภัณฑ์มีลักษณะดังนี้
1. ผู้บริโภคให้ความสนใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นอันดับแรก
2. ผู้บริโภครู้คุณภาพและลักษณะที่แตกต่างกันของสินค้ายี่ห้อต่างๆ ที่แข่งขันกันในตลาด
3. ผู้ บ ริ โภคเลื อ กสิ น ค้ ายี่ ห้ อ ใดยี่ ห้ อ หนึ่ งจากสิ น ค้ าที่ แ ข่ ง ขั น กั น โดยยึ ด หลั ก ว่ า ได้ รั บ
ผลตอบแทนในด้านคุณภาพสูงสุดจากเงินที่จ่ายไป
4. งานขององค์กรก็คือ ความพยายามรักษาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ ดีขึ้น
เรื่อยๆ เพื่อดึงดูดและจูงใจผู้บริโภค
3. แนวควำมคิดด้ำนกำรขำย (Selling concept)
เป็นการศึกษาด้านการจัดการตลาด โดยเน้นถึงความพยายามของผู้ขายมากกว่าผู้ซื้อยึดหลัก
ว่าผู้บริโภคโดยทั่วไปมักจะไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ขององค์กร ถ้าไม่ถูกกระตุ้นด้วยความพยายามทางการขาย
และการส่งเสริมการตลาดอย่างเพียงพอ มีลักษณะดังนี้
1. ผู้บริโภคโดยทั่วไปจะไม่ซื้อสินค้าเต็มที่ ผู้ขายจึงสามารถกระตุ้นให้ซื้อเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆ
2. ผู้ บ ริ โ ภคจะถู ก ชั ก จู ง ให้ ซื้ อ สิ น ค้ า โดยผ่ า นเครื่ อ งมื อ กระตุ้ น การขายวิ ธี ต่ า งๆ เช่ น
การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การใช้พนักงานขายที่มีความสามารถ ตลอดจนการจัดรายการส่งเสริม
การขาย ลด แลก แจก แถม ชิงโชค เป็นต้น
3. งานหลักขององค์กร คือ การจัดให้มีแผนกขายที่มีความสามารถดีเด่นเพื่อดึงดูดและชักจูง
ผู้บริโภค
4. ผู้บริโภคอาจซื้อซ้าอีก เพราะมีความต้องการอยู่เรื่อยๆ หรือถ้าไม่ซื้อซ้าอีก ก็ยังมีผู้บริโภค
รายอื่นที่ต้องการซื้อสินค้า
4. แนวควำมคิดด้ำนกำรตลำด (Marketing concept)
เป็นการศึกษาจัดการ โดยยึดหลักว่างานขององค์กร คือ การพิจารณาความจาเป็นและความ
ต้องการขององค์กรเป้าหมาย และการปรับปรุงการจัดการให้สามารถสนองความพอใจของผู้บริโภคได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ลที่ เหนื อ คู่ แ ข่ ง ขั น อื่ น หรื อ อาจกล่ า วได้ ว่ า แนวความคิ ด
ด้ านการตลาดหมายถึ ง การค้ น หาและการสนองความต้ อ งการของผู้ บ ริโภค แนวความคิ ด ด้ า น
การตลาด มีลักษณะดังนี้
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1. องค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อทาหน้าที่ให้ความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้าที่ตั้งใจไว้
2. องค์กรจะต้องศึกษาความต้องการของผู้บริโภค เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ได้
3. องค์กรต้องตะหนักถึงผู้บริโภคทุกคน ที่จะมีผลกระทบต่อการดาเนินงาน
4. องค์กรเชื่อว่า การทางานที่จะทาให้เกิดความพอใจแก่ผู้บริโภคจะเป็นสาเหตุให้ได้มาซึ่ง
ชัยชนะ ด้วยความซื่อสัตย์ขององค์กร จะทาธุรกิจดาเนินต่อไปได้ และเป็นที่นิยมในระยะยาว อันเป็น
เป้าหมายขององค์กร
5. แนวควำมคิดด้ำนกำรตลำดเพื่อสังคม (Social marketing concept)
เป็ น การศึ กษาเรื่ อ งความต้ อ งการและการสร้ างความพึ งพอใจให้ กั บ ผู้ บ ริ โภค โดยค านึ ง
ถึงสวั ส ดิ ภ าพของสั งคมส่ ว นรวม โดยหวั งผลการตอบสนองเป็ น เป้ าหมายขององค์ ก รที่ ต้ อ งการ
ในระยะยาวเพื่อให้ องค์กรบรรลุเป้าหมาย กิจการต้องคานึงถึงความรับผิดชอบต่อปัญหาต่างๆ ของ
สังคมที่เกิดขึ้นอันเนื่องจาการดาเนินงานทางธุรกิจ ได้แก่ ความเสื่อมโทรมของสภาพสิ่งแวดล้อม การ
เกิดภาวะเงินเฟ้ออันเนื่องมาจากราคาสินค้าเพิ่มขึ้น การขาดแคลนทรัพยากรบางประเภท ปัญหาที่
เกิดขึ้นองค์กรควรจะมีความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้บริโภคทางด้านต่างๆ ได้แก่ ไม่ผลิตสินค้าที่ด้อย
คุณภาพ ไม่ผลิตสินค้าที่เป็นพิษเป็นภัยต่อประชาชน ไม่ค้ากาไรเกินควร ไม่โฆษณาชวนเชื่อมากเกินไป
ซึง่ แนวความคิดด้านการตลาดเพื่อสังคม มีลักษณะดังนี้
1. มีลั กษณะเหมือนแนวความคิดที่มุ่งการตลาด คือ ต้องพิจารณาถึงความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายและพยายามสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ผู้บริโภค
2. ให้ความสาคัญกับผลกระทบในทางที่ดีต่อสังคมส่วนรวม และสภาพแวดล้อม ซึ่งมีผล
ไปถึงตัวผู้บริโภคด้วย
ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด
ระดับของกำรแบ่งส่วนกำรตลำด (Levels of market segmentation) มี 6 ระดับ ดังนี้
กำรตลำดมวลชน (Mass marketing) เป็นการตลาดที่มุ่งความสาคัญ ที่มีการผลิตสินค้าใน
รู ป แบบเดี ย วกั น เป็ น จ านวนมาก (Mass production) โดยน าออกวางตลาดให้ ทั่ ว ถึ ง (Mass
distribution) และส่งเสริมการตลาดอย่างมาก (Mass promotion) โดยมองตลาดว่า มีความต้องการ
คล้ายคลึงกัน เป็นแนวคิดที่มุ่งความสาคัญที่การผลิต (Production-oriented) โดยมุ่งที่จะผลิตภัณฑ์
สินค้าในรูปแบบเดียวกันจานวนมาก เพื่อลดต้นทุนในการผลิต
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กำรตลำดโดยมุ่งที่ส่วนของตลำด (Segment marketing) เป็นการใช้เครื่องมือการตลาด
โดยมุ่งที่ส่วนของตลาด (Market segment) แนวคิดนี้อาจมองว่าตลาดมีความต้องการที่แตกต่างกัน
องค์กรต้องจัดผลิตภัณฑ์และส่วนประสมทางการตลาดให้แตกต่างกันสาหรับแต่ละตลาดเป้าหมาย
ในกรณีนี้จะก่อให้เกิดข้อได้เปรียบกับธุรกิจ เพราะผลิตภัณฑ์และส่วนประสมทางการตลาดจะสามารถ
สนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น
กำรตลำดโดยมุ่งที่ตลำดกลุ่มเล็ก (Niche marketing) เป็นการใช้เครื่องมือการตลาดโดย
มุ่งที่ตลาดกลุ่มเล็ก (Niche market) ซึ่งมีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงเป็นกลุ่มที่แคบกว่าส่วนของ
ตลาด (Market segment) เนื่องจากส่วนของตลาดมีขนาดใหญ่จึงมีคู่แข่งขันมาก แต่ตลาดกลุ่มเล็กนี้
(Niche market) จะมีคู่แข่งขัน เพี ยงหนึ่งรายหรือไม่กี่รายเท่ านั้น ตลาดกลุ่ มเล็ กจึงเป็นที่ น่าสนใจ
ส าหรั บ องค์ก รเล็ ก แต่อ ย่ างไรก็ ตาม องค์ กรใหญ่ ก็ ส ามารถใช้ กลยุท ธ์นี้ ได้ เช่ นกั น ตลาดกลุ่ ม เล็ ก
ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น กลุ่ ม ที่ มี ร ายได้ สู ง พร้ อ มที่ จ ะจ่ า ยเงิ น ซื้ อ สิ น ค้ า ราคาแพง มี ค วามต้ อ งการ
ที่เฉพาะเจาะจง เช่น มีคุณภาพดีเด่นเป็นพิเศษ
กำรตลำดท้องถิ่น (Local marketing) เป็นการใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่ มลู กค้าในท้องถิ่น เช่น ห้ างสรรพสินค้าแต่ล ะสาขาจะจัดหาสินค้า และใช้กลยุท ธ์
การตลาดแตกต่างกัน ธนาคารแต่ละสาขาจะเน้นกลยุทธ์การให้บริการลูกค้าที่แตกต่างกัน การตลาด
ท้องถิ่นนี้จะยึดถือลักษณะด้านประชากรศาสตร์ (Demographics) ค่านิยมและรูปแบบการดารงชีวิต
(Value and lifestyles) ของแต่ละชุมชนหรือท้องถิ่น เป็นหลัก
กำรตลำดมุ่งเฉพำะบุคคล (Individual marketing) เป็นการใช้เครื่องมือการตลาดโดยมุ่ง
ที่ลูกค้ารายใดรายหนึ่ง ตัวอย่างของธุรกิจที่ใช้กลยุทธ์นี้คือ องค์กรคอมพิวเตอร์มุ่งขายให้กับธนาคาร
หรือสถาบันการศึกษาหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ร้านตัดเสื้อซึ่งตัดเสื้อผ้าสาเร็จรูปส่งให้ร้านค้าปลีกร้าน
ใดร้านหนึ่ง องค์กรทัวร์จัดท่องเที่ยวให้กับครอบครัวหรือนักศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง กลยุทธ์นี้อาจจะ
เรียกว่า การตลาดมุ่งเฉพาะกลุ่มลูกค้า (Customized marketing) หรือ การตลาดมุ่งเฉพาะบุคคล
(One-to-one marketing) หรือ การตลาดหนึ่งส่วนตลาด (Segments of one)
กำรตลำดที่ ลูก ค้ำ ต้ อ งรั บ ผิ ดชอบตั วเอง (Self-marketing) เป็ น การตลาดที่ ลู กค้ าช่ ว ย
ตัวเองในการซื้อสินค้า ซึ่งผู้บริโภคแต่ละรายต้องใช้ความรับผิดชอบมากขึ้นในการพิจารณาผลิตภัณฑ์
และตราสินค้า เช่น การซื้อผ่านอินเตอร์เน็ต การสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ การสั่งซื้อทาง Fax หรือ
E-mail การสั่งซื้อสินค้าทางจดหมาย ฯ
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รูปแบบของกำรแบ่งส่วนตลำด (Patterns of market segmentation)
การแบ่ งส่วนตลาดตามหลักประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน (เช่น รายได้ อายุ ที่อยู่อาศัย)
จะแบ่งตลาดแบบใดนั้นจะต้องพิจารณาถึงความชอบ ความต้องการความพอใจ และพฤติกรรมของ
ตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย 3 แบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ควำมชอบเหมื อนกั น (Homogeneous preferences) คือ การที่ ผู้ บ ริโภคทุ กคนใน
ตลาดนั้นมีความชอบ ความต้องการ ความพอใจ และพฤติกรรมทางการตลาดที่ไม่แตกต่างกัน ส่งผล
ให้ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคในตลาดนี้มีความต้องการ จึงมีคุณสมบัติต่างๆ ที่คล้ายคลึงกัน
2. ควำมชอบกระจัดกระจำย (Diffused preferences) ผู้บริโภคแต่ละคนมีพฤติกรรม
ทางการตลาด ความชอบ ความต้องการ เกี่ยวกับ คุณ สมบัติ ของผลิ ตภัณ ฑ์ แ ตกต่างกัน อย่างมาก
ในกรณี นี้ โดยทั่วไป ผู้ ผลิ ตจะเลื อกนาเสนอผลิ ตภัณ ฑ์ ที่เป็นมาตรฐาน เพราะจะเป็นที่ยอมรับของ
คนส่วนใหญ่ สาหรับคู่แข่งขันที่เข้ามาในตลาดอาจจะกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์
ขององค์กรหรืออาจกาหนดในตาแหน่งที่มีคู่แข่งขันน้อย
3. ควำมชอบเป็ น กลุ่ ม หลำยกลุ่ ม (Clustered preferences) มี ลั ก ษณะคล้ า ยกั บ
กรณีแรก แต่ความชอบความต้องการที่เหมือนกันนั้นถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ อย่างชัดเจน ธุรกิจจะเข้า
สู่ตลาดโดยเลือกตาแหน่งศูนย์กลางโดยการนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานทั่วไป โดยคาดว่าจะได้
การยอมรับจากทุกกลุ่ม ซึ่งเหมาะกับการใช้นโยบายการตลาดที่ไม่แตกต่างกัน (Undifferentiated
marketing) เลื อ กตาแหน่ งในส่ ว นตลาดที่ ใหญ่ ที่ สุ ด ส่ ว นเดียว โดยใช้ นโยบายการตลาดแบบรวม
กาลั งหรือมุ่งเฉพาะส่วน (Concentrated marketing) เลือกทั้ง 3 กลุ่ม โดยเสนอส่วนประสมทาง
การตลาด 3 ชุ ด ให้ เหมาะสมกั บ แต่ ล ะกลุ่ ม เป้ า หมาย โดยใช้ น โยบายการตลาดที่ แ ตกต่ า งกั น
(Differentiated marketing)
ปกติการวางแผนการตลาดโดยใช้ 4P กลยุทธ์ทางการตลาดนั้นมีอยู่มากมาย แต่ที่เป็นที่รู้จัก
และเป็ น พื้ น ฐานที่ สุ ด ก็ คื อ การ ใช้ 4P (Product Price Place Promotion) ซึ่ ง หลั ก การใช้ คื อ
การวางแผนในแต่ละส่วนให้เข้ากัน และเป็นที่ ต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่เราเลือกเอาไว้ให้มากที่สุด
ในบางธุรกิจอาจจะไม่สามารถปรับเปลี่ยน ทั้ง 4P ได้ทั้งหมดในระยะสั้นก็ไม่เป็นไร เพราะสามารถ
ค่อยๆ ปรับ กลยุทธ์จนได้ส่วนผสมทางการตลาดได้เหมาะสมที่สุด (4P อาจจะเรียกว่า marketing
mix) ดังนี้ (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา,2544: 54-55)
1. Product ก็ คื อ สิ น ค้ าหรื อ บริก ารที่ เราจะเสนอให้ กั บ ลู ก ค้ า แนวทางการก าหนดตั ว
product ให้ เหมาะสมก็ต้องดูว่ากลุ่มเป้ า หมายต้องการอะไร เช่นต้องการน้าผลไม้ที่ สะอาด สด
ในบรรจุภัณฑ์ถือสะดวก โดยไม่สนรสชาติ เราก็ต้องทาตามที่ลูกค้าต้องการ ไม่ใช่ว่าเราชอบหวานก็จะ
พยายามใส่น้าตาลเข้าไปแต่โดยทั่วไปแนวทางที่จะทาสินค้าให้ขายได้มีอยู่สองอย่างคือ
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1.1 สินค้าที่มีความแตกต่าง โดยการสร้างความแตกต่างนั้น จะต้องเป็นสิ่งที่ลูกค้า
สามารถสั ม ผั ส ได้ จ ริ งว่ าต่ างกัน และ ลู กค้ าตระหนั กและชอบในแนวทางนี้ เช่ น คุณ สมบั ติ พิ เศษ
รูปลักษณ์ การใช้งาน ความปลอดภัย ความคงทนโดยกลุ่มลูก ค้าที่เราจะจับก็จะเป็นลูกค้าที่ไม่มีการ
แข่งขันมาก (niche market)
1.2 สินค้าที่มีราคาต่านั่นคือการยอมลดคุณภาพในบางด้านที่ไม่สาคัญลงไป เช่น
สินค้าที่ผลิตจากจีน จะมีคุณภาพไม่ดี นักพอใช้งานได้ แต่ถูกมากๆ หรือ สินค้าที่เลียนแบบแบรนด์
ดังๆ ในซุป เปอร์ ส โตรต่างๆ จริ งๆ แล้ ว ส าหรับ นักธุรกิจมือ ใหม่ ควรเลื อกในแนวทาง สร้างความ
แตกต่างมากกว่าการเป็นสินค้าราคาถูก เพราะ หากเป็นด้านการผลิตแล้วรายใหญ่ จะมีต้นทุนการ
ผลิตที่ถูกกว่ารายย่อย แต่หากเป็นด้านบริการ เราอาจจะเริ่มต้นที่ราคาถูกก่อน แล้วค่อยๆ หาตลาดที่
รายใหญ่ไม่สนใจ
2. Price ราคาเป็ น สิ่ งที่ค่อนข้างส าคัญ ในการตลาด แต่ไม่ ใช่ว่าคิดอะไรไม่ออกก็ล ดราคา
อย่างเดียวเพราะการลดราคาสินค้า อาจจะไม่ได้ช่วยให้การขายดีขึ้นได้ หากปัญหาอื่นๆ ยังไม่ได้รับ
การแก้ไข การตั้งราคาในที่นี้จะเป็นการตั้งราคาให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มเป้าหมายของเรา
เช่น หากเราขายน้ าผลไม้ ที่ ต ลาดทั่ ว ไปราคาอาจจะต้ อ งถูก หน่ อย แต่ ห ากขายที่ ห้ างสรรพสิ น ค้ า
หากตั้งราคาถูกไปเช่น 10 บาท กลุ่มที่เป็นเป้าหมายอยากให้ซื้ออาจจะไม่ซื้อ แต่คนที่ซื้ออาจจะเป็น
คนอีกกลุ่มซึ่งมีน้อยกว่า และไม่คุ้มที่จะขายแบบนี้ในสยามยิ่งไปกว่านั้นหากราคา และรูปลักษณ์สินค้า
ไม่เข้ากัน ลูกค้าก็จะเกิดความข้องใจและอาจจะกังวลที่จะซื้อ เพราะราคาคือตัวบ่งบอกภาพลักษณ์
ของสินค้าที่สาคัญที่สุด อย่างไรก็ตาม ในด้านการทาธุรกิจขนาดย่อมแล้ว ราคาที่เราต้องการอาจไม่ได้
คิดอะไรลึกซึ้งขนาดนั้น แต่จะมองกันในเรื่องของตัวเลข ซึ่งจะมีวิธีกาหนดราคาง่ายต่างๆ ดังนี้
2.1 กาหนดราคาตามลูกค้า คือการกาหนดราคาตามที่เราคิดว่าลูกค้าจะเต็มใจจ่าย
ซึ่งอาจจะได้มาจากการทาสารวจ หรือแบบสอบถาม
2.2 กาหนดราคาตามตลาด คือการกาหนดราคาตามคู่แข่งในตลาด ซึ่งอาจจะต่ามาก
จนเราจะมีก าไรน้ อยดังนั้ น หากเราคิ ดที่ จะก าหนดราคาตามตลาด เราอาจจะต้ องมานั่ ง คิ ดค านวณ
ย้อนกลับว่า ต้นทุนสินค้าควร เป็นเท่าไรเพื่อจะได้กาไร ตามที่ตั้งเป้า แล้วมาหาทางลดต้นทุนลง
2.3 กาหนดราคาตามต้นทุน+กาไร วิธีนี้เป็นการคานวณว่าต้นทุนของเราอยู่ที่เท่าใด
แล้ วบวกค่าขนส่ ง ค่าแรงของเรา บวกกาไร จึงได้มาซึ่งราคา แต่ห ากราคาที่ได้มาสู งมาก เราอาจ
จาเป็นต้องมีการทาประชาสัมพันธ์ หรือปรับภาพลักษณ์ ให้เข้ากับราคานั้น
3. Place คื อ วิธี ก ารน าสิ น ค้ าไปสู่ มื อ ของลู ก ค้ า หากเป็ น สิ น ค้ าที่ จ ะขายไปหลายๆ แห่ ง
วิธีการขายหรือการกระจายสินค้าจะมีความสาคัญมาก หลักของการเลือกวิธีกระจายสินค้านั้นไม่ใช่
ขายให้มากสถานที่ที่สุดจะดีเสมอ เพราะมันขึ้นอยู่กับว่าสินค้าของท่านคืออะไร และกลุ่มเป้าหมาย
ท่านคือใคร เช่น ของใช้ในระดับบน ควรจะจากัดการขายไม่ให้มีมากเกินไป เพราะอาจจะทาให้เสีย
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ภาพลักษณ์ได้สิ่งที่เราควรจะคานึงอีกอย่างของวิธีการกระจายสินค้าคือต้นทุนการกระจายสินค้า เช่น
การขายสินค้าใน เซเว่น-อีเลฟเว่น อาจจะกระจายได้ทั่วถึงแต่อาจจะมีต้นทุนที่สูงกว่า หากจะกล่าวถึง
ธุรกิจที่เป็นการขายหน้าร้าน Place ในที่นี้ก็คือ ทาเล ซึ่งก็ควร เลือกที่ให้เหมาะสมกับสินค้าของเรา
4. Promotion คือการทากิจกรรมต่างๆ เพื่อบอกลูกค้าถึงลักษณะสินค้า เช่น โฆษณาใน
สื่อต่างๆ หรือการทากิจกรรมที่ทาให้คนมาซื้อสินค้า เช่น การทาการลดราคาประจาปี หากจะพูดในแง่
ของธุรกิจขนาดย่อม การโฆษณาอาจจะเป็นสิ่งที่เกินความจาเป็นเพราะจะต้องใช้เงิน ซึง่ มากหรือน้อย
ก็ขึ้นกับช่องทางที่เราจะใช้ เช่น สื่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งมีผู้ใช้เพิ่มจานวนขึ้นมากในแต่ละปี สื่ออื่นๆ เช่น
ใบปลิว โปสเตอร์ หรือสื่อท้องถิ่น เช่น รถแห่ วิทยุท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วิธีในการเลือกสื่อ
นอกจากการศึกษาเรื่องค่าใช้จ่าย แล้วควรดูเรื่องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วย เช่น หากจะโฆษณาให้
กลุ่มผู้ใหญ่ โดยเลือกสื่ออินเตอร์เน็ต (เพราะฟรี) อาจเลือกเว็บไซต์ที่มีฐานคนวัยทางานเข้าถึงมากกว่า
เว็บเพจของวัยรุ่น เป็นต้น
แนวคิดกำรท่องเที่ยว
การท่ องเที่ ย ว หมายถึ ง ผลรวมของปรากฏการณ์ ต่ างๆ และความสั ม พั น ธ์ที่ เกิด ขึ้น จาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับธุรกิจและบริการต่างๆ ร่วมทั้งกับรัฐบาลประเทศเจ้าภาพและ
ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องอยู่ในกิจกรรมหรือกระบวนการในการดึงดูด
ด้วยการให้ การต้อนรับ ที่อบอุ่น เปี่ ยมไมตรีจิตแก่นั กท่องเที่ยวหรือผู้ มาเยือน (สมบัติ กาญจนกิจ ,
2544: 85)
องค์ประกอบของกำรท่องเที่ยว
สมบัติ กาญจนกิจ (2544: 87-88) และสุชาดา วรรธะมานี (2542: 70-72) ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบของการท่องเที่ยวไว้ดังนี้ การท่องเที่ยวเป็นกระบวนการทางสั งคมและเศรษฐกิจที่มี
องค์ประกอบหลักสามด้าน คือ ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว บริการท่องเที่ยว และตลาดการท่องเที่ยว
แต่ละองค์ประกอบย่อยๆ ที่มีความสัมพันธ์กันเป็นเหตุและผลซึ่งกันและกัน ความแตกต่างของแต่ละ
รูปแบบการท่องเที่ยวจึงอยู่ที่ความแตกต่างในองค์ประกอบย่อยและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนั่นเอง
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบย่อยทั้งสามเกิดขึ้นเมื่อนักท่องเที่ยวได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
การท่องเที่ ยวเพื่อนั น ทนาการหรือทัศนะศึกษา ซึ่งอาจเป็นการใช้ประโยชน์ โดยตรงและจากการ
บริการที่เกี่ยวข้อง โดยปกติทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นทรัพยากรที่ไม่มีวันหมด เพราะรูปแบบการใช้
มักเป็ น การสั มผั ส แต่ ภ ายนอกโดยไม่ มีก ารเคลื่ อ นย้ ายทรัพ ยากรใดๆ หรือ อาจมีก ารชดเชยได้อ ยู่
ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามในการท่องเที่ยวที่เป็นจริงนั้น การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรและอาจไม่มี
การคานึ งถึ งการสู ญ เสี ย หรื อ ผลกระทบที่ จ ะเกิ ดขึ้ น กับ ระบบย่ อยต่างๆ เช่ น ระบบชุ มชน ระบบ
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อุตสาหกรรม ฯลฯ อาจมีผลกระทบมาสู่ระบบท่องเที่ยวด้วย ดังนั้นการท่องเที่ยวที่ขาดระบบการ
จัดการที่ดีเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ประสบผลสาเร็จได้เลย นอกจากองค์ประกอบ
ภายในระบบแล้ว การท่องเที่ยวยังมีสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอีกหลายประการ เช่ น สภาพ
กายภาพและระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและการลงทุน สังคมและวัฒนธรรม
องค์กรและกฎหมาย เป็นต้น
ตลาดการท่องเที่ยว
ระบบการท่องเที่ยว
Tourism System
แหล่งท่องเที่ยว
R

บริการท่องเที่ยว
S

ภำพ 2 ระบบการท่องเที่ยว (Tourism System)
1.) แหล่งท่องเที่ยวเป็นทรัพยากรที่สาคัญ จัดเป็นอุปทานการท่องเที่ยว
ซึ่ง Peters (1969) ได้จั ดหมวดหมู่ของแหล่ งท่องเที่ยวเป็น 5 ประเภท คือ แหล่ งท่องเที่ยวทาง
วัฒ นธรรม แหล่ งท่ องเที่ ย วซึ่งแสดงถึงความหลากหลายในรูป แบบต่างๆ ของภู มิป ระเทศ แหล่ ง
ท่องเที่ยวประเภทที่ให้ความบันเทิง แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่มีลักษณะเฉพาะตัว
สาหรับ ประเทศไทยนั้น ททท. โดยองค์กรหรือหน่วยงานที่ปรึกษาต่างๆ
มั ก แบ่ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วออกเป็ น 3 ประเภท คื อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วธรรมชาติ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ประวัติศาสตร์โบราณคดี และแหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม ส่วนแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความบันเทิงนั้น
จัดเป็นส่วนหนึ่งในสถานบริการนักท่องเที่ยว
2.) บริการการท่องเที่ยว บริการที่รองรับการท่องเที่ยวเป็นอุปทานประเภท
หนึ่ ง ซึ่ งไม่ ได้ เป็ น จุ ด หมายปลายทางหลั ก ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว แต่ เป็ น บริก ารที่ ร องรับ ให้ เกิ ด ความ
สะดวกสบายและความบันเทิงแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งในบางโอกาสอาจเป็นตัวดึงดูดใจได้เช่นกัน บริการ
การท่องเที่ยวที่ สาคัญ ได้แก่ ที่พัก อาหาร แหล่งจาหน่าย สินค้า แหล่งบันเทิง แหล่งกิจกรรม และ
บริการอื่นๆ ทั้งนี้รวมถึง โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นอื่นๆ ด้วย
3.) ตลาดการท่ อ งเที่ ย ว เป็ น การแสดงออกของอุ ป สงค์ ซึ่ ง มี ค วาม
ปรารถนาในการท่องเที่ยวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจ และ

๒๖
เพื่อกิจกรรมอื่นๆ (ปกติตลาดการท่องเที่ยวจะเน้นที่นักท่องเที่ยว) ซึ่งในกระบวนการจัดการได้หมาย
รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาการขาย และการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
รายได้จากการท่องเที่ยว คือ รายได้ที่ประเทศได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในรูปของเงินตราต่างประเทศ ที่นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศจ่ายเป็นค่าสินค้าและบริการ ไม่รวม
ค่าโดยสารระหว่างประเทศ
ในปี 2530ได้มีการเสนอทางเลือกใหม่ของการพัฒนาที่เรียกว่า การพัฒนา
ที่ยั่งยืน จากรายงาน Brundtland Report (our common future) ให้ความหมายของการพัฒ นา
แบบยั่งยืนว่า “เป็นการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของสังคมปัจจุบัน โดยไม่บั่นทอนศักยภาพ
ความต้ อ งการของคน” (Shirley Eber, 1993) ซึ่ ง แนวความคิ ด นี้ ได้ ข ยายครอบคลุ ม มาสู่ ก าร
พัฒนาการท่องเที่ยวด้วย
ควำมสำคัญของกำรท่องเที่ยว
สมบัติ กาญจนกิจ (2544: 88-89)ได้กล่าวถึงความสาคัญของการท่องเที่ยว สรุปได้ดังนี้
ความสาคัญของการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจของประเทศ
1) การท่ อ งเที่ ย วก่ อ ให้ เกิ ด รายได้ เป็ น เงิ น ตราต่ า งประเทศเข้ า ประเทศจ านวนมาก
การท่องเที่ยวสามารถทารายได้ในรูปของเงินตราต่างประเทศมากเป็นอันดับหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับ
รายได้จากสิ น ค้าออกอื่น ๆ นอกจากนี้รายรับสุ ทธิในรูปของเงินตราต่างประเทศจากอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวยังมีส่วนช่วยให้ดุลชาระเงินของประเทศดีขึ้น
2) รายได้จากการท่องเที่ยวจะมีผลทวีคูณในการสร้างรายได้ห มุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทาให้ผลผลิตส่วนรวมของประเทศมีค่าทวีกว่าสองเท่าตัว
3) การท่องเที่ยวก่อให้เกิดการหมุนเวียนและการกระจายรายได้ ไปสู่ภูมิภาค เมื่อเกิดการ
เดินทางท่องเที่ย วเข้าไปถึงแหล่งท่องเที่ยวในชนบท การพัฒ นาความเจริญ ก็จะไปถึงภูมิภ าคนั้นๆ
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในท้องถิ่น เช่น โรงแรม ภัตตาคาร ร้านค้า สิ่งอานวยความสะดวก
ต่างๆ มีผู้ลงทุนในหลายๆ รูปแบบ ทาให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพอย่างกว้างขวาง เป็นการสร้าง
รายได้สู่ประชาชนอย่างแท้จริง
4) การท่องเที่ยวมีบทบาทในการกระตุ้นให้เกิดการผลิตและนาเอาทรัพยากรของประเทศ
โดยเฉพาะของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในอัตราที่สูงในรูปของการผลิตสินค้าพื้นเมืองและสินค้า
ของที่ระลึกตลอดจนการบริการในท้องถิ่นนั้นๆ
5) การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่สิ้นเปลืองวัตถุดิบ ผลผลิตขายได้ทุกเวลาสุดแล้วแต่
ความเหมาะสมและความสามรถของผู้ขาย
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6) การท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นให้เกิดการผลิตเป็นวงจรหมุนเวียนภายในประเทศ ทาให้เกิด
การสร้างานสร้างอาชีพของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นการลดการว่างงานลงประชากร
มีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้รัฐบาลได้รับรายได้ในรูปของภาษีอากรประเภทต่างๆ
ความสาคัญของการท่องเที่ยวต่อสังคม
1) การท่องเที่ยวมีส่วนในการส่งเสริม ความสัมพันธ์ของมนุษยชาติ ก่อให้เกิดสันติภาพ ความ
เป็นมิตรไมตรีและความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าของบ้านและผู้มาเยือน
การท่องเที่ยวมีบทบาทในการพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญทางสังคมให้เกิดแก่ท้องถิ่น
ทาให้มรหารก่อสร้างสิ่งใหม่ๆ มีการลงทุนทางด้านการผลิตเพื่อรับรองการบริการแก่ผู้มาเยือนท้องถิ่น
ทาให้ประชาชนมีรายได้จากการมีงานทา จึงทาให้อยู่ดีกินดีมีความสุขโดยทั่วกัน
การท่ อ งเที่ ย วก่ อ ให้ เกิ ด การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ม รดกทางวั ฒ นธรรมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ความสานึก และตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการรักษา
เอกลักษณ์ของชาติ ก่อให้เกิดความรู้สึกหวงแหนและรักผืนแผ่นดินที่อยู่อาศัยของตน
การท่องเที่ยวช่วยขจัดปัญหาความแตกต่างระหว่างเมืองชนบท ช่วยขจัดปัญหาการ
หลั่งไหลและเคลื่อนย้ายเข้ามาหางานทาหรือเสี่ยงโชคในเมืองของประชาชนในชนบท
การท่ องเที่ย วช่วยให้ ป ระชาชนในชนบทรู้จักใช้เ วลาว่างให้ เป็ นประโยชน์ รู้จักใช้
ทรัพยากรในท้องถิ่นมาผลิตและประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ในรูปของสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกไว้
สาหรับขายให้กับผู้มาเยือนเป็นการหารายได้มาจุนเจือครอบครัวเพิ่มขึ้น
ความสาคัญของการท่องเที่ยวต่อการเมือง
1) การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วก่ อ ให้ เกิ ด ความรู้ สึ ก ถึ ง ความมั่ น คงปลอดภั ย เพราะการที่
นักท่องเที่ยวจะเลือกเดินทางไปเยือนที่ใด ที่นั่นจะต้องมีความปลอดภัยเพียงพอ
2) การท่องเที่ยวเป็นวิถีทางที่มนุษย์ต่างสังคมจะได้พบปะรู้จักกัน การเดินทางไปมาหาสู่กัน
ภายในประเทศทาให้ได้รู้จัก คุ้นเคย รู้ปัญหา พึ่งพาอาศัยกัน ในทานองเดียวกัน การเดินทางท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศจะเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เสริมสร้างความเข้าใจอันดี ที่จะนาไปสู่ความเป็น
เพื่อนร่วมโลกที่จะช่วยสร้างสรรค์สัมพันธไมตรีและความสงบสันติสุขในโลก
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แนวคิดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
พจนา สวนศรี (2546: 178-179) ได้ระบุว่า แนวคิดและต้นกาเนิดของคาว่า อีโคทัวร์ริซึม
(ecotourism) มาจากประเทศตะวันตก มีการให้คานิยามคานี้หลากหลายขึ้นอยู่กับภูมิหลังของแต่ละ
คนหรือสังคมที่ผู้เขียนหรือนักวิชาการคลุกคลีอยู่ โดยส่วนใหญ่ จะให้ความสาคัญในเรื่องการพัฒนาที่คู่
ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในบริบทสังคมไทยที่คนกับธรรมชาติมีความ
ผูกพันใกล้ชิดกัน แนวคิดนี้จึงเน้นบทบาทของคนและชุมชนมากขึ้น
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ให้ความหมายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไว้ว่า “การ
ท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศในพื้นที่ โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการ
สิ่งแวดล้อม เป็นการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสานึกต่อการรักษา
ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน” ซึ่งมองว่าคนและชุมชนเข้าไปมีบทบาทในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในลักษณะ
ของการเข้าไปมีส่วนร่วมกับส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีแหล่งธรรมชาติเป็นฐาน
จากบทเรียนของการพัฒนาประเทศ โครงการพัฒนาหลายโครงการเป็นโครงการที่ดี แต่ไม่
สามารถทาได้เนื่ องจากมองที่โครงการเป็นตัวตั้งไม่ได้มองที่ประชาชน ดังนั้น การให้ บ ทบาทและ
ความสาคัญของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและรู้สึกเป็นเจ้าของ เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในส่วนขององค์กรประชาชน และองค์กรพัฒนาเอกชน เห็นว่าหากจะให้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศยั่งยืน
ต้องมองที่ชุมชนเป็นศูนย์กลาง จึงเกิดแนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนขึ้น
“การท่องเที่ยวโดยชุมชน (community base sustainable tourism) คือการท่องเที่ยวที่
คานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม กาหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน
เพื่ อชุมชน และชุมชนมีบ ทบาทเป็ นเจ้าของมีสิ ทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้ เกิดการเรียนรู้แก่ผู้ มา
เยือน” โดยมองว่าการท่องเที่ยวต้องทางานครอบคลุม 5 ด้าน พร้อมกัน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยมีชุมชนเป็นเจ้าของและมีส่วนในการจัดการ
นอกจากนี้ การท่ องเที่ย วยั งสามารถเป็นเครื่องมือในการพัฒ นา โดยใช้การท่องเที่ยวเป็ น
เงื่อนไขและสร้างโอกาสให้องค์กรชุมชนเข้ามามีบทบาทสาคัญในการวางแผนทิศทางการพัฒนาชุมชน
ของตนในชุมชน โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในชุมชนที่มีแนวโน้มว่าการท่องเที่ยวจะรุกคืบเข้าไปถึง หรือ
ต้องการเปิดเผยชุมชนของตนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ให้มีการสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การวางแผน การบริหารจัดการทรัพยากรและกระจายอานาจการตัดสินใจโดยเน้นความสาคัญของ
การจัดการธรรมชาติแวดล้อมและใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนไปพร้อมกัน
ในช่วง 2 - 3ปี ที่ผ่านมาคาว่า “Community-based Tourism : CBT” การท่องเที่ยวที่ให้
ชุมชนเป็นฐานการบริหารจัดการ “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายใน
หลายๆ ความหมาย ความเข้าใจและประสบการณ์ ซึ่งการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นส่ วนหนึ่งที่จะ
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นาไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้เป็นเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การจัดการด้านโฮมสเตย์ที่
ต้องมี “ชุมชน” เป็นส่วนประกอบสาคัญ
การท่องเที่ยวกลายเป็น “เครื่องมือ” ที่รัฐบาลให้ความสาคัญเนื่องจากมีความสาคัญต่อการ
สร้างรายได้เพื่อพัฒนาประเทศอย่างมากและยังเป็นรายได้ที่เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศและมีการ
กระจายไปในหลายภาคอย่างค่อนข้างชัดเจน เช่นการเดินทาง ที่พักการซื้อของที่ระลึก ภัตตาคาร
ร้านค้าต่างๆ จึงมีการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมขยาย
มากขึ้น เช่น การเพิ่มขึ้นของสถานที่พัก ทั้งโรงแรมขนาด 5 ดาว และ 4 ดาวไปถึงที่พักแบบพื้นบ้าน
ที่เรี ย กว่า โฮมสเตย์ การเพิ่ มขึ้น ของร้านอาหารและแหล่ งบริการอื่นๆ เพื่ อดึงดู ดความสนใจของ
นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศและการขยายตัวไปในแทบทุกภูมิภาคของไทย ก่อให้เกิดการตื่นตัว
เพราะมองว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะมีรายได้เพิ่มจากการท่องเที่ยวที่เป็นผู้มาซื้อสินค้าถึงที่ไม่ว่าจะที่ใดก็ตาม
แต่จากการที่ทรัพยากรการท่องเที่ยวมีจากัด ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวทางด้าน
ธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ซึ่งผู้ดูแลหรือเป็นเสมือนเจ้าของก็คือประชาชนที่อยู่ในชุมชน
นั้นๆ ว่าจะมีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวได้อย่างไร เพราะทรัพยากรทุกอย่างต้องมีข้อจากัดในการ
ใช้ทั้งสิ้ น อย่ างไรคือการใช้อย่างยั่งยืนและเป็นไปได้หรือไม่ที่จะดาเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงและควรทาอย่างไรเมื่อ “ชุมชน” กลายเป็น “สินค้า” หรือ “เครื่องมือ” ที่เป็นทั้งผู้กระทา
และผู้ ถู ก กระท า ในขณะเดี ย วกัน เป็ น สิ่ งที่ ท้ าทายและละเอี ยดอ่ อนอย่างยิ่งเสมือ นกั บ การที่ ต้ อ ง
คานึงถึงความรู้สึก ความยินดีของผู้เกี่ยวข้องทั้งยังเป็นผู้ที่ถูกกล่าวอ้างถึงอยู่ตลอดเวลาในการที่รัฐบาล
จะด าเนิ น การพั ฒ นาใดๆ จึ ง “ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ ชุ ม ชนในระดั บ ต้ น ๆ และชุ ม ชนต้ อ งได้ รั บ
ประโยชน์” อยู่เสมอ
เมื่อชุมชนมาเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวก็จะมีคาใหม่ๆ เกิดขึ้นอาทิเช่น การท่องเที่ยวชุมชน
การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวผ่านชุมชน การท่องเที่ยวในชุมชน ก็ขึ้นอยู่กับนิยามแห่งการสื่อ
ความหมายต่อคาดังกล่าวแต่ที่แน่นอนก็คือ “ชุมชน” เป็นสิ่งที่ต้องถูกกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และ
อย่างไรคือการท่องเที่ยวโดยชุมชน “Community Based Tourism : CBT” ที่เหมาะสมอันจะเป็น
แนวทางสาหรับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและเห็นผล
กระบวนกำรเรียนรู้ของกำรท่องเที่ยวชุมชน
กระบวนการเรียนรู้ของการท่องเที่ยวชุมชน มีองค์ประกอบที่สาคัญคือ (วีระพล ทองมา，
2547:17-22)
- ศักยภำพของคน ต้องเริ่มที่คนในชุมชนที่จะต้องรู้จักรากเหง้าของตนเองให้ดีเสียก่อนเพื่อ
ความพร้อมในการบอกเล่าข้อมูลและคนในชุมชนต้องมีความพร้อมที่จะเรียนรู้มีความสามัคคี ทางาน
ร่วมกันได้
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- ศักยภำพของพื้นที่ หมายรวมถึง ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่สืบสานต่อกันมาคนในชุมชนต้องรู้จัก ต้องรักและหวงแหนเห็นคุณค่าของทรัพยากรในชุมชน
ของตนสามารถที่จะนามาจัดการได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ทั้งนี้แล้วชุมชนต้องมีความพร้อมในการ
เรียนรู้ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องแนวคิดพื้นฐานทางด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ
การจัดการในพื้นที่ได้ด้วย
- กำรจัดกำร เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักที่จะทาอะไร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความยั่งยืน
สมดุ ล ในกลุ่ ม คนหมู่ ม าก ดั ง นั้ น ชุ ม ชนที่ จ ะสามารถบริ ห ารจั ด การ การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน :
“Community-based Tourism : CBT” ได้ ต้ อ งเป็ น ชุ ม ชนที่ มี ผู้ น าที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ มี ค วามคิ ด
มี วิสั ย ทั ศ น์ ค วามเข้ าใจเรื่ อ งการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนทั้ งยั งต้ อ งได้ รับ ความร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงาน
ทั้งภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องมีการพูดคุยกาหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อมชุมชนรู้ว่าพื้นที่ของตน
จะมีรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อย่างไรควรมีกิจกรรมอะไรบ้าง และจะมีการกระจาย จัดสรร
รายได้อย่างไรทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมานั้น สิ่ งส าคัญที่สุดของชุมชนก็คือการมีส่ วนร่วมอันหมาย
รวมถึง ร่วมในทุกๆ สิ่ง ทุกอย่างเพื่อส่วนรวม
- กำรมีส่วนร่วม การสื่อสารพูดคุยเป็นการสื่อความคิดเห็น การถกปัญหา รวมถึงการหาทาง
แก้ไขปัญหาต่างๆ จากการระดมความคิดจากประสบการณ์ของนักวิจัยท้องถิ่นพบว่าชุมชนจัดให้มีเวที
พูดคุยร่วมกันคิดวางแผนดาเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการทางานร่วมกัน
สร้างกฎระเบียบของชุมชนทางด้านต่างๆ เพื่อให้คนในชุมชนรวมถึงผู้มาเยือนปฏิบัติตาม
- ผลกระทบจำกกำรทำกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน : “Community-based Tourism : CBT”
ทุกอย่างที่ดาเนินการย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งที่ตั้งอยู่ สิ่งแวดล้อมโดยรอบทั้งสิ้นซึ่งมีผลกระทบด้าน
บวกและด้านลบ (วีระพล ทองมา,2547:17-22) ได้แก่
1. ผลกระทบด้ำนบวก ส่งผลให้ชุมชนมีจิตสานึกเกิดการพัฒนาตนเอง พึ่งพาตนเอง
คิดเป็ น ท าเป็ น มีความพยายามในการเรียนรู้พัฒ นา เกิดรายได้เพิ่ มขึ้น มีการรวมตัวกันสร้างความ
เข้มแข็งในชุมชน น าไปสู่ การพัฒ นาที่ยั่งยืนตามความคาดหวังและความพยายามที่จะดาเนินการ
เพื่อให้เป็นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่ งยืน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสังคมวัฒนธรรม
3) สิ่งแวดล้อมและสิ่งสาคัญประการหนึ่งที่จะนาไปสู่ความยั่งยืนคือการรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา
สืบสานสืบทอด ตลอดจนการนาไปใช้ประโยชน์ได้ เกิดความรักความภาคภูมิในความรู้สึกเป็นเจ้าของ
มีส่วนร่วมในทรัพยากรของชุมชนและเกิดกระบวนการเรียนรู้การทางานร่วมกันในที่สุด
2. ผลกระทบด้ำนลบ เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อาทิจานวนขยะที่เพิ่มมากขึ้นจาก
นักท่องเที่ยว การใช้น้า ระบบนิเวศธรรมชาติการรับวัฒนธรรมที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว เกิดกระแสการ
เลียนแบบ มีความขัดแย้งทางความคิดเสียความเป็นส่วนตัวในการที่จะต้องรองรับนักท่องเที่ยวและ
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ที่ ส าคั ญ คื อ อาจถึ ง กั บ สู ญ เสี ย เอกลั ก ษณ์ ข องท้ อ งถิ่ น หากมี ก ารตอบสนองความต้ อ งการของ
นักท่องเที่ยวมากเกินไป
ในส่วนการตลาดนั้น แต่ละชุมชนจะต้องให้ข้อมูลแนะนาชุมชนตนเองและชุมชนอื่นที่ถูกต้อง
และน่าสนใจแก่นักท่องเที่ยวและที่น่าภูมิใจสาหรับชุมชนคือ การรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
วั ฒ นธรรม ประเพณี ภู มิ ปั ญ ญาบรรพบุ รุ ษ ที่ สื บ ต่ อ กั น มา แต่ ชุ ม ชนไม่ ได้ ล ะทิ้ งพื้ น ฐานเดิ ม หรื อ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปตามกระแสวัฒนธรรมและไม่ได้มุ่งหวังรายได้จากการท่องเที่ยวที่จะได้ให้เป็น
รายได้หลักของชุมชนโดยละทิ้งอาชีพดั้งเดิมที่จะเป็นการที่จะปรับตัวเพื่อรองรับกระแสการท่องเที่ยว
ที่เข้าไปในชุมชน
องค์ประกอบของจัดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
องค์ประกอบและประเด็นสาคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 4 ด้าน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
องค์ประกอบการท่องเที่ยว ดังนี้
1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒ นธรรม คือ ชุมชนมีฐานทรัพยากร ธรรมชาติ ที่อุดม
สมบู รณ์ และมีวิธีการผลิ ตที่ พึ่งพาใช้ท รัพ ยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน มีวัฒ นธรรมประเพณี ที่เป็ น
เอกลั ก ษณ์ เฉพาะถิ่ น การจั ด การทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วจึ งมี ค วามส าคั ญ ซึ่ งสามารถสรุป ได้ 2
ประการ ดังนี้
1.1 การจั ด การทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย ว จะช่ ว ยให้ อ งค์ ก รสามารถตอบสนองต่ อ
สภาพแวดล้อมภายนอกได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล การจัดการไม่เพียงแต่ช่วยทา
ให้เกิดการบริหารที่ดีเฉพาะภายในองค์กรเท่านั้น แต่การจัดการช่วยทาให้ องค์กรสามารถปรับตัวได้
โดยมีความสอดคล้องจนตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภ าพและ
ประสิ ท ธิผ ลอีก ด้ว ย โดยเฉพาะปั จจุบั น โลกมีก ารเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมี การสื่ อสารได้
หลากหลายช่องทาง และมีการแข่งขันสูงขึ้น องค์กรที่มีการจัดระบบการจัดการที่สามารถรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารได้อย่ างรวดเร็ ว ซึ่งจะทาให้ ส ามารถเตรียมพร้อมส่ ว นต่ างๆ ภายในองค์กร และสามารถ
กาหนดกลยุทธ์ขององค์กรในการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างดีและกว้างไกล
1.2 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว จะช่วยให้การดาเนินงานมีการตัดสินใจที่ถูกต้อง
รวดเร็วทั้งในการจัดสรรงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด ให้มีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุ ด
การบริหารอัตรากาลังคน การบริหารค่าใช้จ่ายและการบริหารวัสดุอุปกรณ์ เพราะการดาเนินงานจะ
แบ่งงานกันทาและมีการทางานเป็นทีม หรือมีการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ซึ่งไม่ได้หมายถึง
เฉพาะคน หน่วยงานหรือเพียงแค่ตัวงานเท่านั้น แต่ยังได้หมายรวมถึงการประสานในการใช้ทรัพยากร
ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมด้วย
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2. ด้านองค์กรชุมชน มีประเด็นสาคัญ คือ ชุมชนมีระบบสังคมที่เข้าใจกัน มีปราชญ์หรือผู้มี
ความรู้ แ ละทั ก ษะในเรื่ อ งต่ า งๆ หลากหลาย ชุ ม ชนรู้ สึ ก เป็ น เจ้ า ของและเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการพั ฒ นาจากการศึกษาถึงเงื่อนไขความส าเร็จของการพั ฒ นาการท่องเที่ยวชุมชนของ
สิริวัฒนา ใจมา (2549) มีข้อเสนอแนะสาหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อไปสู่ความยั่งยืนใน
ประเด็นที่ควรจะใส่ใจและศึกษา มีดังต่อไปนี้
2.1 ขนาดชุมชนที่ทาการพัฒ นาการท่ องเที่ยวไม่ควรมีขนาดใหญ่ จนเกินไปแต่ควรมี
ลักษณะของ “ความเป็นชุมชนหมู่บ้าน” ที่อาศัยประนีประนอมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชน
ปราศจากการแบ่ งแยกชนชั้น และมีความสั มพันธ์ทางเครือญาติบ นบรรทัดฐานของการช่วยเหลื อ
ตอบแทนซึ่งกันและกัน (norms of reciprocity) ปรากฏขึ้นเด่นชัดกว่าความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจ
2.2 ชุมชนควรมีลักษณะทางชาติพันธุ์ (Ethnicity) ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน โดยการเป็น
ชนชาติเดียวกันจะมีอิทธิพลต่อการให้ความร่วมมือและความเข้มแข็งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
2.3 ชุมชนต้องมีศักดิ์ศรีและภูมิใจในวิถีชีวิตดั้งเดิม ความเชื่อ วัฒนธรรมของตน และ
ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร โดยพร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ อันจะสามารช่วยป้องกันและลดการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น
2.4 วิถีการดารงชีวิตของชุมชนเกี่ยวโยงอยู่กับธรรมชาติอย่างชัดเจน และผสมผสาน
กลายเป็นภูมิปัญญาในการจัดการ การใช้ประโยชน์ ตลอดจนการดูแลรักษาให้แหล่งทรัพยากรนั้น
มีความยั่งยืนอย่างเป็นระบบ ที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ในระบบคุณค่าของทรัพยากรต่อการดารงชีวิต
2.5 สมาชิกภายในชุมชนเคารพกฎระเบียบที่กาหนดไว้เป็นบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกัน
ทั้งในเรื่องของประเพณี ข้อห้ามทางสังคมและการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
2.6 ชุม ชนต้อ งยอมรั บ ผลที่ ตามมาจากการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ย ว ทั้ งในแง่ของรายได้
ที่อาจจะไม่คงที่ เนื่องจากธรรมชาติของการท่องเที่ยวจะขึ้นลงเป็ นฤดูกาล และผลกระทบในแง่ลบ
ที่อาจเกิดขึ้นได้ในแง่ชุมชนทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงภายในชุมชน
ที่อาจเกิดขึ้นจากกระแสความนิยมวัฒนธรรมต่างถิ่น
2.7 ชุมชนต้องตระหนักร่วมกันได้ว่าการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องมือสาหรับการ
อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ และวิ ถี ก ารด ารงชี วิ ต แบบดั้ งเดิ ม ส่ ว นผลประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ
ในรูปของรายได้เป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้น
2.8 แกนนาชุมชนหรือผู้นาชุมชน ควรมีความเข้มแข้งเป็นที่ยอมรับของสมาชิกชุมชนเป็น
ผู้ที่พร้อมจะเสียสละเวลาส่วนตัวเข้ามาจัดการดูแลการพัฒนาการท่องเที่ย ว มีภาวะความเป็นผู้นาสู ง
มีความรู้และไหวพริบที่สามารถสร้างความเชื่อถือ การยอมรับและการเชื่อมั่นได้มีความรู้เชิงนิเวศและ
ทุน ทรัพย์ส าหรับ การลงทุน รวมทั้งสามารถทาความเข้าใจกับชุมชนและสร้างความเชื่อมั่นในการ
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จั ด การท่ อ งเที่ ย วให้ เกิ ด ขึ้ น ที่ จ ะส่ งผลให้ ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มสามารถตั ด สิ น ใจเข้ า ร่ว มกระบวนการ
ท่องเที่ยวได้ในที่สุด
2.9 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนจาเป็นต้องมีการร่วมมือในระดับบุคคลและ
การรวมกลุ่ มทางเศรษฐกิ จ ประกอบกัน ทั้ งนี้ เนื่ องจากเป็ น การพั ฒ นาที่ ต้ องอาศั ยองค์ ป ระกอบ
ทางเศรษฐกิ จ เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการให้ บ ริก ารรองรับ นั ก ท่ องเที่ ย วโดยการจัด การต้ น ทุ น
ทางเศรษฐกิ จ เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการให้ บ ริ ก ารจ าเป็ น ต้ อ งมี อ งค์ ก รหรื อ สถาบั น ชุ ม ชน
(Community Organization or Community Institute) ขึ้นมารองรับ เช่น การรวมกลุ่มในรูปของ
ชมรมการท่องเที่ย ว สหกรณ์ การท่องเที่ยว กลุ่ มการท่อ งเที่ยวหรือเครือข่ายการท่องเที่ยวที่มีการ
จัดการอย่างเป็นระบบ
3. ด้านการจัดการ คือ มีกฎ กติกาในการจัดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
และสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได้ การจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชน
จาเป็นต้องร่วมมือกันกาหนดกฎระเบียบหรือข้อตกลงในการใช้พื้นที่และทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยว
ในรูป แบบที่เป็น ลายลักษณ์ อักษร (Code of conduct) เพื่อการกระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
มีกองทุนที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของตัวเอง
4. ด้านการเรียนรู้ คือ ลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างความรู้และความ
เข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีระบบจัดการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างชาวบ้านกับ
ผู้มาเยือน สร้างจิตสานึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทั้งในส่วนของชาวบ้าน
และผู้มาเยือน
หลักกำรในกำรจัดตั้งกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
พจนา สวนศรี (2546:185-190) ได้อธิบายว่า การเปิ ดการท่องเที่ยวของชุ มชนจาเป็นต้อง
กาหนดวิสัยทัศน์และตัดสินใจให้รอบคอบ จึงจะกาหนดวัตถุประสงค์และมีกระบวนการเตรียมความ
พร้อมชุมชน สรุปได้ ดังนี้
1. วิสั ย ทั ศ น์ ในการเปิ ด การท่ อ งเที่ ย วโดยชุม ชน เมื่ อ ชุม ชนหลายแห่ งตั ด สิ น ใจ เปิ ด การ
ท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนและเป็ น ฝ่ ายจั ด การเองนั้ น มี รูป แบบการตั ด สิ น ใจด้ ว ยการมองวิ สั ย ทั ศน์ 3
รูปแบบด้วยกัน คือ
1.1 มองกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกับคน
ภายนอกให้เกิดความรู้ ความเข้าใจต่อสภาพปัญหาชุมชนที่ประสบอยู่และหวังว่าจะได้เพื่อนที่เข้าใจ
ร่วมแก้ปัญหาต่างๆ ร่วมกัน อันเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างวัฒนธรรม เพื่อประสาน
การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชนนั้น
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1.2 การท่องเที่ยวทาให้เกิดผลกระทบทางสังคม วัฒ นธรรม และสิ่งแวดล้อม จาเป็น
ที่ชุมชนต้องรวมตัวกันเข้ามาจัดการให้นักท่องเที่ยวและผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติอยู่ในกฎกติกาของชุมชน
การจัดระเบียบการแบ่งปันผลประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผลประโยชน์ชุมชน การสร้างมาตรฐาน
ต่างๆ ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนเอง ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบมากเกินขี ดความสามารถที่ชุมชน
จะจัดการได้
1.3 การท่องเที่ยวเป็นกระบวนการเรียนรู้ระหว่างคนกับธรรมชาติ เป็นการสร้างโอกาส
ในการฟื้ น ฟู วั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญา และสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยมองที่ ร ายได้ เป็ น เพี ย งแค่ ผ ลพลอยได้
จากกระบวนการการเรียนรู้ท่ามกลางการท่องเที่ยว
โดยทั้ง 3 รูปแบบข้างต้นนี้ มีพื้นที่ฐานการคิดจากชุมชนเองที่มีความภูมิใจในวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาของตนเองที่พร้อมจะสื่อต่อคนภายนอกโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด
นอกจากนั้น ชุมชนเองยังต้องการความเข้าใจความร่วมมือของนักท่องเที่ยวให้เคารพในกฎ กติกา
ที่ชุมชนร่วมกันสร้างไว้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัฒนธรรม
2. วัตถุประสงค์ของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน จากการกาหนดวิสัยทัศน์ที่จัดทาร่วมกัน
ในชุมชน จึ งน ามากาหนดเป็ น วัตถุประสงค์ที่เป็นรูปธรรมให้ มีความชัดเจนขึ้นโดยชุมชนจะมีการ
กาหนดวัตถุประสงค์หลักอยู่ 4 ประการ
2.1 เพื่อให้กิจกรรมการท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตที่เน้นคนเป็น
ศูน ย์กลางการพัฒ นา เป็ น กิจ กรรมที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมการพัฒ นาชุมชนในรูปแบบอื่นๆ ที่ต้อง
เอื้ออ านวยการเรีย นรู้ ต่ อกัน และกั นได้ เช่ น การท่ องเที่ ยวโดยชุ มชนที่ ไปเยือนชุม ชนชาวประมง
พื้นบ้าน นักท่องเที่ยวควรเกิดการเรียนรู้บทบาทของประมงขนาดเล็กที่ทาหน้าที่อนุรักษ์ทรัพยากร
ชายฝั่งด้วย
2.2 เพื่อให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นตัวกระตุ้นส่งเสริมให้ชุมชนโดยเฉพาะคนหนุ่มสาว
ให้ เข้าใจ ให้คุณค่า ขนบธรรมเนี ยม วัฒ นธรรมประเพณี ของชุมชนให้กลับฟื้นคืนสภาพได้ในระยะ
ต่อไป
2.3 เพื่อก่อให้เกิดการรวมตัวกันของคนในชุมชนที่เผชิญต่อผลกระทบทางการท่องเที่ยว
แบบเดิมให้ เข้ามีส่วนร่วมจัดการลดผลกระทบดังกล่าว และจัดระเบียบชุมชนให้ เป็นระบบที่ทาให้
ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
2.4 เพื่อเป็นเครื่องมือการเผยแพร่ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของวัฒนธรรม ประเพณี
วิถีชีวิตกับสาธารณชนภายนอก
3. กระบวนการการเตรียมความพร้อมชุมชน ก่อนที่ จะเปิดหมู่บ้ านต้อนรับนั กท่ องเที่ ยว
ชุมชนควรจะต้อง “รู้ตัว” เข้าใจและตระหนักต่อการท่องเที่ยว (พจนา สวนศรี, 2546)
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ทรัพยากร
วัฒนธรรม
ชุมชน

ด้านทรัพยากรและวัฒนธรรม
การท่องเที่ยว
โดยชุมชน

ด้านการจัดการ
ด้านการเรียนรู้
ด้านองค์กรชุมชน
องค์ประกอบหลัก

การพัฒนา
การท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ

ด้านพื้นที่
ด้านการจัดการ
ด้านกิจกรรม

พัฒนาอย่
างยั่งยือนงเที่ยวโดยชุมชน
หลักกำรท
ำงำนกำรท่

ด้านองค์กร

ภำพ 3 หลักการในการจัดตั้งการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ที่มำ : พจนา สวนศรี ,2546
จากแนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มองชุมชนเป็นศูนย์กลางหรือฐานเพื่อกาหนดทิศทาง
แผนงาน แผนปฏิ บั ติ ก ารของตนเองโดยด าเนิ น การพร้ อ มกั น ทั้ งด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั งคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมนั้น จึงทาให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนา
แบบองค์รวมและเกี่ย วกับ กลุ่ มคนต่างๆ มากมาย เมื่อมองในบริบทของการพัฒ นาการท่องเที่ ยว
ที่ต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมและได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวจึงควรต้องมีหลักการร่วมกัน ดังนี้
1. การท่องเที่ยวโดยชุมชนต้องมาจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ชุมชนได้มีการ
พินิจพิเคราะห์ สภาพปัญ หา ผลกระทบการท่องเที่ยวอย่างรอบด้านแล้ว ชุมชนร่วมตัดสินใจลงมติ
ที่จะดาเนินการตามแนวทางที่ชุมชนเห็นสมควร
2. สมาชิกในชุมชนต้องมีส่ วนร่ว มทั้งการคิดร่ว ม วางแผนร่ว ม ทากิจกรรมร่วม ติดตาม
ประเมินผลร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกันและรับประโยชน์ร่วมกัน
3. ชุมชนต้องการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เป็นชมรม เป็นองค์กร หรือจะเป็นองค์กรชุมชนเดิม
ที่มีอยู่แล้ วเช่นกัน องค์กรบริหารส่วนตาบล (อบต.) ก็ได้ เพื่ อกลไกที่ ทาหน้าที่ แทนสมาชิกทั้งหมด
ในระดับหนึ่ง และดาเนินการด้านการกาหนดทิศทาง นโยบายการบริหาร การจัดการ การประสานงาน
เพื่อให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสมาชิกในชุมชนที่เห็นร่วมกัน
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4. รูปแบบ เนื้อหา กิจกรรม ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต้องคานึงการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ศักดิ์ศรี มีความเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม และให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง
สังคม และวัฒนธรรมในเชิงสร้างสรรค์และลดผลกระทบในเชิงลบ
5. มีกฎ กติกาที่เห็นร่วมจากชุมชน สาหรับการจัดการท่องเที่ยวที่ชัดเจน และสามารถกากับ
ดูแลให้เป็นไปตามกติกาที่วางไว้
6. ชุ ม ชนที่ จั ด การท่ อ งเที่ ย ว สมาชิ ก ในชุ ม ชน ชาวบ้ า นทั่ ว ไปและนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ควรมี
กระบวนการเรียนรู้ระหว่างกันและกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการทางานการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ถูกต้องเหมาะสม และมีความชัดเจน
7. การท่องเที่ยวโดยชุมชน จะต้องมีมาตรฐานที่มาจากข้อตกลงร่วมภายในชุมชนด้วย เช่น
ความสะอาด ความปลอดภัย การกระจายรายได้ที่เป็นธรรมของผู้ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาร่วมกันถึง
ขีดความสามารถในการรองรับ
8. รายได้ ที่ ไ ด้ รั บ จากการท่ อ งเที่ ย ว มี ส่ ว นไปสนั บ สนุ น การพั ฒ นาชุ ม ชนและรั ก ษา
สิ่งแวดล้อม
9. การท่องเที่ยวจะไม่ใช่อาชีพหลักของชุมชน และชุมชนต้องดารงอาชีพหลักของตนเอง
ไว้ ได้ ทั้ ง นี้ ห ากอาชี พ ของชุ ม ชนเปลี่ ย นเป็ น การจั ด การท่ อ งเที่ ย ว จะเป็ น การท าลายชี วิ ต และ
จิตวิญญาณดั้งเดิมของชุมชนอย่างชัดเจน
10. องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งพอที่จะจัดการกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ และพร้อมจะ
หยุ ดเมื่ อเกิน ความสามารถในการจัดการ ซึ่งสิ่ งเหล่ านี้ห ากมองในแง่ความพร้อมของชุ มชนและ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวในมิติของชุมชนแล้ว การท่องเที่ยวโดยชุมชนจะเป็นไปได้
ด้วยดีนั้นยังต้องพิจารณาจากมิตินอกชุมชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยได้แก่ การตลาด นโยบายรัฐที่เข้ามา
สนับสนุน และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เป็นต้น
กำรเตรียมควำมพร้อมของชุมชนในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว
การท่ อ งเที่ ย วเป็ น เสมื อ นงานพั ฒ นาชุ ม ชนอย่ า งหนึ่ ง เป็ น สิ่ งที่ ดู เหมื อ นง่ า ยแต่ ท ายาก
ที่ว่ายากนั้นก็เพราะการท่องเที่ยวเป็นการพัฒนาที่ตอบสนองกระแสบริโภคนิยม การท่องเที่ยวทาให้
ชุมชนหลุดออกจากฐานการผลิ ตเดิมในภาคการเกษตร สู่ ธุรกิจด้านบริการ กาลั งซื้อที่สูงกว่าของ
นักท่องเที่ยวจึงสามารถกาหนด “สินค้า” และ “บริการ” ได้ตามความต้องการ ทาให้สภาพทางสังคม
และวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยวมักถูกครอบงาจากวัฒนธรรมภายนอกที่เข้ามาพร้อมกับนักท่องเที่ยว
เป็นดาบสองคมและมีความเสี่ยงอย่างยิ่งในการนาไปใช้ในการพัฒนา
อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะเปิดหมู่บ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว ชุมชนควรจะต้อง “รู้ตัว” เข้าใจและ
ตระหนักต่อการท่องเที่ยวนี้ตลอดจนการสร้างภูมิคุ้มกัน โดยการเตรียมความพร้อมชุมชน ซึ่งผู้ดาเนินการ
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พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนควรมีกระบวนการทางาน ตามที่พจนา สวนศรี (2546: 189-190) ได้
กล่าวไว้ว่า ดังนี้
ขั้น ที่ 1 ให้ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้ ชุมชนในการพิจารณาทั้งด้านบวกและลบของการ
ท่องเที่ยว ซึ่งในขั้นตอนนี้อาจจะมีเฉพาะผู้นาหรือกลุ่มสนใจ
ขั้น ที่ 2 สร้างการมีส่วนร่วม เป็นการดึงเอากลุ่มที่สนใจการท่องเที่ยวโดยชุมชน และกลุ่ม
องค์กรต่างๆ ในชุมชน เช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มออมทรัพย์ และผู้นาที่เป็นทางการและผู้นา
ทางธรรมชาติมาพูดคุยเรื่องผลดี-ผลเสีย อีกครั้ง เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้ร่วมกันตัดสินใจเรื่องนี้ร่วมกัน
ขั้นที่ 3 ศึกษาชุมชนร่วมกับชาวบ้าน โดยการทางานร่วมกับชาวบ้านเพื่อศึกษาในหัวข้อดังนี้
• การสารวจทางกายภาพ
- ทาแผนที่รอบนอก (แสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินทากิน)
- แผนที่รอบในหมู่บ้าน (แสดงที่ตั้งของบ้านเรือน ทรัพยากรคนสร้างและ
ทรัพยากรธรรมชาติ)
• ศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน
• ศึกษาความสัมพันธ์ของชุมชนกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรเพื่อ
การท่องเที่ยว
• ศึกษากลุ่มต่างๆ ในชุมชน
ซึ่งผลการศึกษานี้จะทาให้เห็นศักยภาพ-ข้อจากัดของชุมชน และปัญหาของชุมชนร่วมกัน
ขั้ น ที่ 4 วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ร่ ว มกั น ทั้ ง ในด้ า นศั ก ยภาพ-ข้ อ จ ากั ด โอกาสและความเสี่ ย ง
ในขั้นตอนนี้จะทาให้ชุมชนได้มองเห็นได้ด้วยตนเอง และสามารถเชื่อมโยงเรื่องท่องเที่ยวกับการพัฒนา
ชุมชนได้ การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้จะทาให้เกิดการจัดลาดับความสาคัญของปัญหา และอาจพบว่า
เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุด อาจจะไม่จาเป็นต้องใช้เรื่องการท่องเที่ยวเลยก็เป็นได้
ขั้นที่ 5 ร่วมกันพัฒนาศักยภาพและแก้ไขจุดอ่อน อาทิ
• รวบรวมองค์ความรู้ ซึ่งแต่ละชุมชนจะแตกต่างกันออกไปมีเอกลักษณ์เฉพาะ
ชุมชน เช่น บางชุมชนเด่นด้านการพัฒนาชุมชน บางชุมชนเด่นระบบการจัดการนิเ วศที่ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้เหมาะสม เป็นต้น ซึ่งชุมชนต้องร่วมกันดึงเอกลักษณ์ ให้เห็นร่วมกันก่อนนาสู่การเผยแพร่
ออกไป
• ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสม สอดคล้อง ปลอดภัย ไม่ทาลายระบบนิเวศ
เดิมมากนัก เช่น การปรับทางเดินในป่าเขา เป็นต้น
• ปรับปรุงบ้านพักและความสะอาดภายในชุมชนให้เป็นมาตรฐานของชุมชนแต่
ละแห่งที่ตกลงร่วมกัน โดยมีคณะกรรมการของชุมชน ตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ

๓๘
• ฝึกอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชน เช่น นักสื่อความหมาย การสร้าง
เวทีเรียนรู้กับนักท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งในขั้นตอนนี้จะเห็นความสามารถของชุมชน ในการรองรับการ
ท่องเที่ยวทั้งความพร้อมจานวนบุคลากร และขีดความสามารถในการรองรับทั้งพื้นที่ทางธรรมชาติ
และรูปแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน
ขั้นที่ 6 วางรูปแบบการบริหารจัดการ ในขั้นตอนนี้จะเป็นการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาทางาน หรือ
อาจใช้องค์กรที่ชุมชนมีอยู่เดิมแต่เพิ่มเติมบทบาทหน้าที่ มีการกาหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน กาหนด
รูปแบบของการท่องเที่ยว โปรแกรมและราคาการจัดสรรผลประโยชน์ สู่ชาวบ้านและชุมชน และ
มาตรการในการป้ อ งกั น ผลกระทบ โดยอาจจะเป็ น การสร้ างกฎ-กติ ก า เพื่ อ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ
ทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยว
ขั้นที่ 7 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รับรู้และช่วยให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ
ขั้น ที่ 8 ทดลองดาเนิ น กิจ กรรมการท่องเที่ยว ในขั้นตอนนี้อาจมีการจัดท่องเที่ยวนาร่อง
เพื่อทดสอบความพร้อมของชุมชน โดยการเชิญบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่มีประสบการณ์หรือ
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม ให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็น
ทิศทางต่อไปในอนาคต
ขั้นที่ 9 ประเมินผล ในขั้นตอนประเมินผล อาจแยกออกมาเป็น 2 ส่วน คือ การประเมินผล
และสรุปบทเรียนหลังเสร็จกิจกรรมทุกครั้ง และการประเมินผลเป็นช่ วงๆ ทุกๆ 3-6 เดือน เป็นต้น
ซึ่งการประเมินผลจะช่วยให้เกิดการทบทวนตนเอง และแก้ไขข้อบกพร่อง
ขั้นที่ 10 พัฒนาองค์กร
• การฝึกอบรม เช่น การบริหารจัดการ การสร้างการมีส่วนร่วม การสื่อความหมาย
เป็นต้น
• การศึกษาดูงาน สาหรับแกนนาองค์กรชุมชนเพื่อจัดการท่องเที่ยว เพื่อเสริมโลก
ทัศน์
พัฒนาทักษะการบริหาร การจัดการในชุมชนอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายๆ กัน เพื่อเป็นตัวอย่าง
นาไปประยุกต์ หรือเป็ นบทเรียนที่ชุมชนต้องพึงระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ และวางมาตรการ
ป้องกันไว้แต่เริ่มแรก
กระบวนการทั้ง 10 ขั้นตอนแล้ว จะเหมือนการทางานพัฒนาปกตินั่นเอง แต่สิ่งที่ยากก็คือ
เรื่องท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่ชาวบ้านไม่คุ้นเคยมาก่อน และไม่มั่นใจว่าตนเองจะทาได้ แต่ละคาถามในแต่
ละขั้นตอนในกระบวนการเตรียมชุมชน จะต้องเป็นการปลุกระดมสานึกของท้องถิ่น ให้คนท้องถิ่ น
อยากรู้จักตนเอง และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง การท่องเที่ยวก็จะเกิดความชัดเจนมากขึ้นว่า
เป็นการเข้ามาเพื่อให้ชุมชนได้นาเสนอตัวอย่างต่อสาธารณะ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นหัวใจสาคัญ
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ของการท่องเที่ยว นอกจากปลุกสานึกของชุมชนแล้วยังเป็นการสร้างจิตสานึกของนักท่องเที่ยวต่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมของชุมชนที่ได้เข้ามาเยี่ยมเยือน
เอกลักษณ์กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
การท่องเที่ยวโดยชุมชน ถือเป็นฐานของกลไกการจัดการ โดยใช้พื้นที่ชุมชนสร้างกลไกการ
จัดการของตนเองและนาเอาหลักการการท่องเที่ยวมาสร้างมูล ค่า และบูรณาการภายใต้การประสาน
ประโยชน์ของการพัฒนาด้านต่างๆ เข้าด้วยกันครอบคลุมทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านเศรษฐกิจและ
มิติด้านสังคมและวัฒนธรรม อันเป็นการผสานการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างเป็นองค์รวม ดังนี้
1. การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการค้นหาอัตลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่น แสดงถึงรากเหง้าและ
ความจริงแท้ของชุมชนไม่ว่าจะเป็นด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตท้องถิ่น และเมื่อได้อัต
ลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนแล้ว นามาวิเคราะห์ศักยภาพ ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาให้เป็น
กิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ โดย
ชุมชนอาจต้องอาศัย ผู้ เชี่ย วชาญทางด้านการตลาดกาช่วยประชาสั มพัน ธ์กิจกรรมและผลิ ตภัณ ฑ์
เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายที่ชุมชนต้องการ
2. การท่องเที่ย วโดยชุมชน เป็นการสร้างการรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง ส าหรับมิติด้าน
สิ่งแวดล้อมมุ่งกระตุ้นชาวบ้านในชุมชนให้ตระหนักถึงความสาคัญของการอนุรักษ์และการคุ้มครอง
ด้านสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการเรียนรู้และร่วมมือกันในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
รู้ปัญหา และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยว เพื่อจากัดการพัฒนาและดาเนินการจัดการ
การท่องเที่ยวโดยพยายามหลีกเลี่ยงให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
3. มิติด้านเศรษฐกิจ มุ่งให้ ช าวบ้านมีรายได้เสริมจากการท่องเที่ ยวโดยน าฐานทรัพยากร
ซึ่งเป็ นสินทรัพย์ร่วมหรือสมบัติสาธารณะมาเป็ นต้นทุนในการจัดการการท่องเที่ยว มีการกระจาย
รายได้อย่างเสมอภาคและยุติธรรม และที่สาคัญชาวบ้านส่วนใหญ่ในชุมชนเห็นพ้องต้องกันที่จะนาฐาน
ทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีอยู่ทั้งธรรมชาติศิลปวัฒ นธรรมประเพณี และสถานที่ทางประวัติศาสตร์มา
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน โดยมีการประชุมปรึกษาหารือระดมความคิดสร้างฉันทานุมัติกัน
ว่าการพัฒนาพื้นที่ในชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นความต้องการของชาวบ้านส่วนใหญ่อย่างแท้จริง
และชาวบ้านเข้าใจตรงกันว่าการท่องเที่ยวเป็นเพียงช่องทางหนึ่งในการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
มิใช่มุ่งให้เป็นรายได้หลักของชุมชนแต่อย่างใด
4. มิติด้านสังคมและวัฒ นธรรมมุ่งใช้กิจกรรมต่างๆ รองรับการพัฒ นาการท่องเที่ยวอย่าง
สร้างสรรค์ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนต่างวัฒนธรรมเพิ่มความเข้าใจและตระหนักใน
คุณค่าของวัฒ นธรรมท้องถิ่น ซึ่งอาจมีการจัดการในรูปของการตั้งกลุ่ม ให้ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว

๔๐
การรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น การทาเอกสารเผยแพร่ด้านภูมิปัญญา ทั้งนี้ ควรยึดความต้องการของ
ชุมชนเป็นสาคัญ รวมทั้งคานึงถึงความสามารถในการรองรับทางธรรมชาติและความสามารถในการ
รองรับทางสังคม วัฒนธรรม อันเป็นทางเลือกใหม่ของการจัดการท่องเที่ยวที่สนองความต้องการของ
ชุม ชนอย่ างแท้ จ ริ ง มี ก ารผสานการพั ฒ นาในเชิ งเศรษฐกิ จเข้ ากั บ การพั ฒ นาด้ านสั งคมและการ
คุ้มครองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
5. การท่องเที่ยวโดยชุมชน มีการเชื่อมโยงผลประโยชน์การท่องเที่ยวสู่ชุมชน ก่อให้เกิดการ
กระจายรายได้และทาให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันยัง
กระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์และสืบทอดทรัพยากรทั้งทางธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืน
นอกจากนี้ การท่องเที่ยวชุมชนสามารถสร้างผลประโยชน์ให้ กับชุมชนต่างๆ ในบริเวณใกล้ เคียงได้
เช่นกันถึงแม้ชุมชนนั้นจะไม่ได้ทาธุรกิจการท่องเที่ยวโดยตรง เช่น ชุมชนใกล้เคียงสามารถผลิตสินค้าที่
ระลึก ขนส่งอาหาร หรือผลิตสินค้าที่ระลึก หรืออาจส่งวัตถุดิบ สินค้า ป้อนให้กับธุรกิจต่างๆ ในแหล่ง
ท่องเที่ยวก็ได้ หรือด้านสิ่งแวดล้อมอาจมีกิจกรรมร่วมกัน เช่น การรักษาความสะอาดของแม่น้า ต้นน้า
ลาคลอง ร่วมกัน ทาให้ชุมชนบริเวณใกล้เคียงได้รับประโยชน์ด้วย
ส านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย (สกว.) (2545) ได้ ส รุป ประสบการณ์ ก ารจั ด การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนดังนี้
1. การท่ องเที่ ย วโดยชุม ชนในบริบ ทของพื้ น ที่ แหล่ งท่ องเที่ ยวอั นหลากหลายของชุ มชน
การท่องเที่ยวโดยชุมชนในบริบทของทรัพยากรอันหลากหลายตั้งอยู่บนแนวคิดที่เน้นความสาคัญของ
การผสมผสานจุดมุ่งหมายของการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอัตลักษณ์และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของกลุ่มต่างๆ ที่มีวิถีชีวิตและประเพณีแตกต่างกันออกไปการเคารพต่อความเชื่อวัฒนธรรม
ประเพณี และพิธีกรรมของชุมชนท้องถิ่นโดยมีจุดมุ่งหมายให้ชุมชนท้องถิ่นมีสานึกและความภาคภูมิใจ
ในอัตลักษณ์และวัฒนธรรมประเพณีของตนสามารถอธิบายให้คนนอกหรือนักท่องเที่ยวได้รับรู้และ
เข้าใจว่ามีความสวยงามและมีคุณค่าอย่างไรรวมไปถึงพัฒนาการของวัฒนธรรมประเพณี ทั้งนี้เพื่อให้
ชุมชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
2. การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ มชนในบริบ ทของการจั ดการ การพิ จารณาในประเด็ น ที่ เน้ น การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบนเงื่อนไขของการจัดการที่มีความรับผิดชอบ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
สั งคม รวมทั้ งมี ก ารจั ด การที่ ยั่ ง ยื น ครอบคลุ ม ถึ ง การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรการจั ด การสิ่ งแวดล้ อ ม
การป้ อ งกั น การก าจั ด มลพิ ษ และควบคุ ม การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งมี ข อบเขต โดยเน้ น
การท่ อ งเที่ ย วที่ มี ก ารจั ด การอย่ า งยั่ งยื น ภายใต้ เงื่อ นไขของความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ างชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
กับธรรมชาติในฐานะเป็น วิถีชีวิตที่เกื้อกูลในระบบนิเวศเดียวกัน ซึ่งไม่อาจแบ่งแยกออกจากกันได้
ภายใต้ ห ลั ก การที่ ว่ า ผู้ ที่ ดู แ ลรั ก ษาทรั พ ยากรย่ อ มสมควรได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการดู แ ลรั ก ษานั้ น

๔๑
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการจัดกระบวนทัศน์ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชนท้องถิ่นกับธรรมชาติในลักษณะเป็นการเกื้อหนุนกันระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว
กับการพัฒนาของชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น รวมทั้งมีความพยายามในการนาเสนอแนวความคิด
เกี่ยวกับความสามารถในการรองรับของธรรมชาติซึ่งแนวทางดังกล่าวจะเป็นการกระจายผลประโยชน์
จากการท่องเที่ย วออกไปในวงกว้างไม่เพียงแต่ชุ มชนเท่านั้น หากรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้ อมด้ ว ย อย่ างไรก็ต ามความส าเร็จของการท่อ งเที่ ยวโดยชุ มชนขึ้น อยู่กั บ หลั กการส าคั ญ
ของการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้าร่วมขบวนการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ทาการอนุรักษ์ธรรมชาติ
แวดล้อมและได้รับประโยชน์โดยตรงจากการกระทาของตนอีกด้วย
3. การท่องเที่ยวโดยชุมชนในบริบทของกระบวนการและกิจกรรม การพิจารณาในประเด็นนี้
เน้ นให้ มีการสร้างระบบการท่องเที่ยวที่เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ โดยมีการให้ การศึกษาเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมระบบนิ เวศของแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ ความ
ประทับใจ เพื่อสร้างความตระหนักและปลุกจิตสานึกที่ถูกต้อง ทั้งต่อนักท่องเที่ยว ประชาชนท้องถิ่น
และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมศึกษา ทั้งนี้การท่องเที่ยว
อาจสร้ า งความตระหนั ก และปลุ ก จิ ต ส านึ ก ของชุ ม ชนในฐานะภายใต้ บ ริ บ ทของภาวการณ์
ที่เปลี่ ยนแปลงไปอย่ างต่อเนื่ อง มีการสร้างดุล ยภาพระหว่างการผลิ ตในภาคเกษตรกรรมกับการ
ประกอบอาชีพของชาวบ้านที่ผูกโยงกับฐานทรัพยากรของชุมชนรวมทั้งการจรรโลงสร้างสรรค์ความ
เป็ น ธรรมภายในสั ง คม และการรวมตั ว กั น เพื่ อ ต่ อ สู้ ก ารเอารั ด เอาเปรี ย บขององค์ ก รน าเที่ ย ว
จากภายนอก การท่องเที่ยวโดยชุมชนอาจไม่จากัดอยู่แต่เพียงชุมชนใดชุมชนหนึ่ง หรือหมู่บ้านแห่งใด
แห่งหนึ่งอย่างโดดๆ ได้ แต่อาจมีการรวมตัวกันของชุมชนหลายๆ แห่งสร้างเครือข่ายการจัดการการ
ท่องเที่ย วร่ว มกัน เพื่ อให้ การบริห าร และการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีเป้าหมายในการให้
การศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้
ประสบการณ์ความประทับใจสร้างความตระหนักและปลุกจิตสานึ กที่ถูกต้องทั้งต่อนักท่องเที่ยวและ
ประชาชนในท้ อ งถิ่ น ตลอดจนผู้ ป ระกอบการท่ อ งเที่ ย วองค์ ก รเครือ ข่ ายที่ เกี่ ย วข้ อ งในการสร้า ง
กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมเพื่อการจัดทรัพยากรของชุมชนท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยว
4. การท่องเที่ยวโดยชุมชนในบริบทการมีส่วนร่วมของชุมชน การพิจารณาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนด้านนี้ เป็ น การคานึ งถึงความสาคัญในการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนตั้งแต่เริ่มต้น
จนสิ้นสุดกระบวนการ ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและหมายความรวมถึงการกระจาย
รายได้ การยกระดับคุณภาพชีวิต และการได้รับผลตอบแทนโดยมีจุดหมายปลายทางในการกลับมา
บารุงดูแลรักษา และจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้วยในทางปฏิบัติท้องถิ่นควรมีส่วนร่วมในการควบคุมการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพท้องถิ่นในที่นี้อาจเริ่มต้นจากชุมชนระดับรากหญ้า จนถึงองค์กร

๔๒
การปกครองท้องถิ่น และอาจรวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เ สียจึงเป็นการท่องเที่ยวอย่างมีส่วน
ร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง
5. การท่องเที่ย วโดยชุมชนในมิติของการพัฒ นาองค์กรชุมชน การพิจารณาในบริบทนี้
เป็นความพยายามจะชี้ให้เห็นถึง บทบาทของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในการพัฒนาองค์กรชุมชนท้องถิ่น
ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่กาลัง
ดาเนินอยู่และกาลังจะดาเนินการต่อไปนั้นเป็นเครื่องมือ และกลไกของชุมชนท้องถิ่นในฐานะที่เป็น
กระบวนการแสวงหาทางเลือกเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
วัฒนธรรมประเพณีอันหลากหลายของชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ นอกจากนี้ ยังเป็นความพยายาม
ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้ การท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงเป็นส่วน
หนึ่งของทางเลือกใหม่ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นหลากหลายด้านเช่นเศรษฐกิจของชุมชนการจัดการ
ทรัพยากรของชุมชนทางเลือกในการประกอบอาชีพรวมทั้งการสร้างเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
อย่างแท้จริงในชุมชนท้องถิ่น นอกจากนี้ การที่ภาคเอกชนบางแห่งบางจังหวัดได้เข้ามามีบทบาทใน
การจัดการการท่องเที่ยวซึ่งเน้นการสร้ างรายได้และความเจริญเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวแต่เพียง
อย่างเดียวและบางครั้งได้มีผลกระทบต่อการทาลายวัฒนธรรมท้องถิ่น ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเนื่องจากชุมชนท้องถิ่นขาดอานาจในการจัดการการท่องเที่ยวของตนจึง
มีความจาเป็นที่จะมีการกาหนดบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่น องค์กรบริหารส่วนตาบล
(อบต.) ให้เข้ามามีบทบาทสาคัญร่วมกับชุมชนในการจัดการและหารูปแบบของการท่องเที่ยวในบริบท
ของชุมชนท้องถิ่นอันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองและระบบการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้กับชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น
แนวคิดกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ควำมหมำยของกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว (2555:1) เป็นการศึกษาหาความรู้ในพื้นที่หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่
สาคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีการบอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผ่าน
ทางประวั ติ ศ าสตร์ อั น เป็ น ผลเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ วัฒ นธรรม องค์ ค วามรู้ และการให้ คุ ณ ค่ าของสั งคม
โดยสถาปัตยกกรมที่มีคุณค่าหรื อสภาพแวดล้อมอย่างธรรมชาติ ที่สามารถแสดงออกให้เห็นถึงความ
สวยงามและประโยชน์ที่ได้รับจากธรรมชาติ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคน
ในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือขนบธรรมเนียมประเพณี

๔๓
ลักษณะกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา ( 2548) ได้อธิบายว่าการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมประกอบด้วย
1. ประวัติศาสตร์และร่องรอยทางประวัติศาสตร์
2. โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
3. งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ดั้งเดิม
4. ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปปั้นและแกะสลัก
5. ศาสนารวมถึงพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา
6. ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร์
7. ภาษาและวรรณกรรม
8. วิถีชีวิต เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย อาหาร
9. ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน เทศกาลต่างๆ
10. ลักษณะงานและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นามาใช้เฉพาะท้องถิ่น
ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) แหล่งความเป็นอยู่และวิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเภทนี้ ผู้มาเยี่ยมชม
สามารถสั งเกตความเป็ นอยู่ และวิถี ชี วิตของชุ มชนนั้ น โดยตนเองมิ ได้ เข้าไปมี ส่ วนร่ วม เช่ น ชุ มชน
ของชนเผ่าศูนย์วัฒนธรรม คุณค่าต่อส่วนรวมอยู่ที่การช่วยรักษาความหลากหลายของเชื้อชาติคุณค่าต่อ
ผู้เยี่ยมชมอยู่ที่การได้รับความรู้วิสัยทัศน์ความเข้าใจอันดีระหว่างกลุ่มชนเผ่าต่างๆ และภูมิปัญญาของ
ชนเผ่ า ตั วอย่ างเช่ น บ้ านกะเหรี่ ย งทิ โพจิ จั งหวั ดตาก บ้ านหนองขาว จั งหวั ดกาญจนบุ รี เป็ น ต้ น
รูป แบบการท่ องเที่ ยวในแหล่ งท่ องเที่ ยวประเภทนี้ ส่ วนใหญ่ เป็ นการท่ องเที่ ยวชมวิถี ชีวิ ตในชนบท
ซึ่ งหมายถึ ง การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในหมู่ บ้ านชนบทที่ มี ลั ก ษณะ วิ ถี ชี วิ ต และผลงานสร้ างสรรค์
ที่มีเอกลักษณ์พิเศษ มีความโดดเด่น เพื่อความเพลิดเพลิน ได้ความรู้ดูผลงานสร้างสรรค์และภูมิปัญญา
พื้นบ้าน มีความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสานึกต่ อการรักษา
มรดกทางวัฒนธรรม และ คุณค่าของสภาพแวดล้อมโดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการ
การท่องเที่ยว
2) แหล่งวัฒนธรรมประเพณี และหัตถกรรมพื้นเมือง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ประเภทนี้ ผู้ เยี่ ย มชมสามารถเข้ าไปมี ส่ ว นร่ว ม ในกิจกรรมทางวัฒ นธรรมประเพณี และซื้อสิ นค้ า
ของที่ระลึกจากผู้ประกอบหัตถกรรม คุณค่าต่อส่วนรวมอยู่ที่การรักษามรดก ความหลากหลายของ
วัฒนธรรม คุณค่าต่อผู้เยี่ยมชมอยู่ที่ความพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีและ
การได้ ซื้ อ สิ่ งของที่ ร ะลึ ก ที่ พ อใจ ตั ว อย่ างเช่ น ประเพณี ล อยกระทง ประเพณี ส งกรานต์ เป็ น ต้ น

๔๔
รูปแบบการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้ จึงเป็นการท่องเที่ยวชมวัฒ นธรรมและ
ประเพณี
รูปแบบกำรท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม (cultural based tourism)
รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒ นธรรม (cultural based tourism) แบ่งเป็น 2 รูปแบบ
ประกอบด้วย
1) การท่ องเที่ ย วเชิงประวัติศาสตร์ (historical tourism) หมายถึงการเดินทาง
ท่ อ งเที่ ย วไปยั ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางโบราณคดี และประวั ติ ศ าสตร์ เพื่ อ ชื่ น ชมและเพลิ ด เพลิ น
ในสถานที่ท่องเที่ยวได้ความรู้ มีความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดี ในท้องถิ่นพื้นฐานของ
ความรับผิดชอบและมี จิตสานึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อมโดยที่
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว
2) การท่ อ งเที่ ย วงานชมวั ฒ นธรรมและประเพณี (cultural and traditional
tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อชมงานประเพณีต่างๆ ที่ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นๆ จัดขึ้น
ได้รับความเพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจในสุนทรียศิลป์ เพื่อศึกษาความเชื่อ การยอมรับนับถือ การเคารพ
พิธีกรรมต่างๆ และได้รับความรู้มีความเข้าใจต่อ สภาพสังคมและวัฒ นธรรม มีประสบการณ์ใหม่ๆ
เพิ่มขึ้น บนพื้น ฐานของความรับ ผิ ดชอบและมีจิตสานึกต่อการรักษาสภาพแวดล้ อมและมรดกทาง
วัฒนธรรม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมตอการจัดการท่องเที่ยว
3) การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท (rural tourism / village tourism) หมายถึง
การเดินทางท่องเที่ยวในหมู่บ้านชนบทที่มีลักษณะวิถีชีวิต และผลงานสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษ
มีความโดดเด่นเพื่อความเพลิดเพลินได้ความรู้ดูผลงานสร้างสรรค์และภูมิปัญญาพื้นบ้าน มีความเข้าใจ
ในวัฒนธรรมท้องถิ่น บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสานึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรม
และคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว

๔๕
กำรกำหนดเกณฑ์มำตรฐำนคุณ ภำพแหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒ นธรรมและกำรประเมินมำตรฐำน
แหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม
สานักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (2552) ได้การกาหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม แบ่งออกได้เป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่
1) ศักยภาพการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว หมายถึง การที่แหล่งท่องเที่ยวมีจุดดึงดูดความ
สนใจหรื อ มีคุ ณ ค่าทางศิล ปวัฒ นธรรม ซึ่ งสามารถสร้างความประทั บ ใจและความพึ งพอใจให้ แ ก่
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว เช่ น ความโดดเด่ น และมี เอกลั กษณ์ ของวิถี ชี วิต และภู มิ ปั ญ ญา มี ค วามงดงามทาง
ศิลปวัฒนธรรม และจากวัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคมของมนุษย์ที่สั่งสมมาแต่อดีตและมีความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่น
2) ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว หมายถึง องค์ประกอบต่ างๆ ที่มีส่วนช่วยเสริม
แหล่งวัฒนธรรมนั้นๆ ให้มีความสาคัญ มีความเหมาะสมในการจัดการท่องเที่ยว เช่น แหล่งวัฒนธรรม
อาจมี ค วามดึ งดู ด ใจด้ านการท่ อ งเที่ ย ว แต่ มี ข้ อ จากั ด ในการพั ฒ นาสิ่ งอ านวยความสะดวกท าให้
นักท่องเที่ยวไม่นิยมเข้าไปท่องเที่ยว
3) การบริหารจัดการ หมายถึง การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง ความสามารถ
ในการควบคุ ม ดู แ ล การด าเนิ น งาน การจั ด การแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว โดยมี หั ว ข้ อ ที่ เกี่ ย วข้ อ ได้ แ ก่
การจัดการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน การจัดการให้ความรู้และการสร้างจิตสานึก การจัดการด้าน
เศรษฐกิจและสังคม การประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒ นธรรมสามารถแบ่งออกได้เป็น
3 องค์ประกอบ โดยการให้คะแนนจะให้ความสาคัญกับองค์ประกอบด้านศักยภาพในการดึงดูดใจ
ด้านการท่องเที่ยวมากที่สุด รองลงมา คือ องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ และด้านศักยภาพการ
รองรับด้านการท่องเที่ยวมีความสาคัญของคะแนนน้อยที่สุด ดังตาราง
ตำรำง 1 การประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
องค์ประกอบ
ด้านศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว
ด้านศักยภาพการรองรับด้านการท่องเที่ยว
ด้านการบริหารจัดการ
รวม
ที่มำ : สานักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว, 2552

คะแนนเต็ม
50
10
40
100

โดยมี วิ ธี ก ารให้ ค ะแนน 2 วิ ธี คื อ 1) การให้ ค ะแนนโดยพิ จ ารณาว่ า แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
มีคุณสมบัติตรงกับดัชนีชี้วัดข้อใดมากที่สุดและจะให้ค่าคะแนนในข้อที่เห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวในข้อนั้น
ได้เพียงข้อเดียวทั้งนี้จ ะมีค่าให้คะแนนตั้งแต่ 0 คะแนนถึง 5 คะแนน และ 2) การให้คะแนนโดย

๔๖
พิจ ารณาว่าแหล่งท่องเที่ยวนั้ น มีคุณ สมบัติตรงกับดัช นีชี้วัดข้อใดบ้าง โดยดัชนีชี้วัด 1 ข้อ จะมีค่า
เท่ากับ 1 คะแนน หากไม่ มีคุณ สมบั ติตรงกับดัช นี ชี้วัด ใดเลยจะมีค่ าเท่ ากับ 0 คะแนน แต่ ห ากมี
คุณสมบัติตรงแต่ไม่ได้ดาเนินการหรือไม่มีประสิทธิภาพให้ 0.5 คะแนน หากมีคุณสมบัติครบทุกข้อจะ
มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน
กำรกำหนดระดับมำตรฐำนคุณภำพแหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม
ในการกาหนดระดับ มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางนั้น จะนาคะแนนที่ได้ไปเทียบ
ระดับมาตรฐานที่กาหนดไว้ ดังตาราง
ตำรำง 2 ระดับมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ค่ำคะแนน
ระดับมำตรฐำน
สัญลักษณ์

81 ขึ้นไป
ดีเยี่ยม

71-80
ดีมาก

61-70
ดี

51-60
ปานกลาง

50 หรือน้อยกว่า
ต่า
ที่มำ : สานักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว, 2552
แนวคิดกำรมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการพัฒ นา โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพั ฒ นาตั้งแต่เริ่ มต้น จนสิ้ นสุ ด โครงการ ได้แก่ การร่ว มกันค้น หาปัญ หา การวางแผน
การตัดสินใจ การะดมทรัพยากรและเทคโนโลยีท้องถิ่น การบริหารการจัดการ การติดตามประเมินผล
รวมทั้งการรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยโครงการพัฒนาดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน
การมีส่วนร่วมทางการเมือง แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
(1) การส่งเสริมสิทธิและพลังอานาจของพลเมืองโดยประชาชน หรือชุมชนพัฒนา
ขีดความสามารถของตนในการจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม ควบคุมกรใช้และการกระจาย
ทรั พ ยากรของชุ ม ชนอั น จะก่ อ ให้ เกิ ด กระบวนการ และโครงสร้างที่ ป ระชาชนในชนบทสามารถ
แสดงออกซึ่งความสามารถของตน และได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
(2) การเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ มาเป็นการพัฒนาที่ประชาชนมีบทบาท
หลักโดยการกระจายอานาจในการวางแผน จากส่วนกลางมาเป็นส่วนภูมิภาคเพื่อให้ภูมิภาคมีลักษณะ
เป็ น เอกเทศ ให้ มีอานาจทางการเมือง การบริห าร มีอานาจต่อรองในการจัดสรรทรัพยากรอยู่ใน

๔๗
มาตรฐานเดียวกันโดยประชาชนสามารถตรวจสอบได้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นการคืนอานาจ ในการพัฒนา
ให้แก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการกาหนดอนาคตของตนเอง
รูปแบบกำรมีส่วนร่วม
ปาริชาติ วลัยเสถียร ได้กล่าวถึงรูปแบบของการมีส่วนร่วมไว้ 3 รูปแบบ คือ
1) กำรมีส่วนร่วมแบบชำยขอบ (marginal participation) เป็นการมีส่วนร่วมที่
เกิดจากความสัมพันธ์เชิงอานาจไม่เท่าเทียมกัน ฝ่ายหนึ่งรู้สึกด้อยอานาจกว่าหรือมีทรัพยากรหรือ
ความรู้ด้อยกว่า เป็นต้น
2) กำรมีส่วนร่วมแบบบำงส่วน (partial participation) รัฐเป็นผู้กาหนดนโยบาย
ลงมาว่าต้ องการอะไร โดยที่ รั ฐไม่ รู้ค วามต้ องการของชาวบ้ าน ดังนั้ น การมี ส่ ว นร่ว มก็เพี ยงแสดง
ความเห็นในการดาเนินกิจกรรมบางส่วนเท่านั้น
3) กำรมี ส่ วนร่ ว มแบบสมบู ร ณ์ (full participation) เป็ น การมี ส่ ว นร่ว มในทุ ก
ขั้นตอนตั้งแต่การกาหนดปั ญหา ความต้องการ การตัดสินใจแนวทางการแก้ปัญหา และความเท่า
เทียมกันของทุกฝ่าย (ปาริชาติ วลัยเสถียร 2543: 138-139)
ขั้นตอนกำรมีส่วนร่วม
อคิน รพีพัฒน์ (2539:49) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการพัฒนาไว้ 5 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา การพิจารณาปัญหาและจัดลาดับความสาคัญ
ของปัญหา
ขั้นที่ 2 ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุแห่งปัญหา
ขั้นที่ 3 ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการค้นหาและพิจารณาแนวทางวิธีการในการแก้ปัญหา
ขั้นที่ 4 ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา
ขั้นที่ 5 ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการประเมินผลกิจกรรมการพัฒนา
ประโยชน์ของกำรที่มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
ปาริชาติ วลัยเสถียร (2543) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมไว้ 7 ประเด็น ดังนี้
1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ย่อมก่อให้เกิดการพึ่งตนเองได้ในที่สุด
เนื่ อ งจากเกิ ด การเรี ย นรู้ วิ ธีก ารแก้ ปั ญ หา และสร้างความเจริญ ให้ กั บ ชุ ม ชนห รื อ หมู่ บ้ านของตน
ผ่านกิจกรรมกระบวนการทางานตามโครงการ
2) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เป็นการสะท้อนถึงความจริงใจ
ของรัฐที่มีต่อการสนับสนุนให้ประชาชนมีเสรีภาพในการตัดสินใจ และกาหนดชะตากรรมของท้องถิ่น
ของตน
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3) เป็นช่องทางสะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงของท้องถิ่นได้ถูกต้อง
4) เป็นการสร้างฉันทามติร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความชอบธรรมในการตัดสินใจ
เนื่องจากเป็นการสร้างข้อตกลงที่เกิดจากการยอมรับร่วมกันภายในกลุ่ม
5) เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคคล เพราะในกระบวนการมีส่วนร่วมย่อมจะต้องมี
การแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อคิดเห็นระหว่างกัน ดังนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นเสมือน
เวทีในการเรียนรู้ที่มีประโยชน์อย่างมาก
6) เป็ น การสนั บ สนุ น การพั ฒ นาความรัก ท้ อ งถิ่น และความรบผิ ด ชอบต่ อ สั งคม
ให้เกิดขึ้นในพฤติกรรมของประชาชนในท้องถิ่น
7) ประชาชนเกิด ความรู้สึ กเป็ น เจ้าของผลงาน อั นเนื่ องมาจากโครงการพั ฒ นา
ที่จัดทาขึ้นในหมู่บ้าน และจะช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการดูแลบารุงรักษา
การทบทวนที่กล่าวมาเป็นการศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจให้ กับผู้วิจัยได้เข้าใจว่า
แนวคิดทฤษฎี เทคนิ ค และวิธีการพัฒ นาชุมชนแบบมีส่วนร่วม คืออะไร มีรูปแบบ มีขั้นตอนและ
มีประโยชน์กับการพัฒนาชุมชนอย่างไร ความรู้ทั้งหมดที่ได้จาการศึกษาในเรื่ องดังกล่าวเป็นการสร้าง
ความรู้และความเข้าใจให้ กับ ผู้วิจั ยได้ตระหนักว่า การวิจัยเพื่อพัฒ นาชุมชนให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ต้อง
มีเทคนิคและมีวิธีการอย่างไร กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเกิด พลังและก่อให้เกิดความสาเร็จ
ในการพั ฒ นาอย่ า งไร จากนั้ น ความรู้ ที่ ได้ พั ฒ นาจะน าไปใช้ แ ละประยุ ก ต์ ใช้ กั บ งานวิ จั ย ที่ ผู้ วิจั ย
ดาเนินการในภาคสนามต่อไป
แนวคิดเครื่องมือในกำรประเมินจุดแข็ง จุดอ่อนโอกำสและอุปสรรค
(SWOT Analysis)
SWOT Analysis คือ กระบวนการที่เป็นระบบสาหรับการจัดประเภทปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ขององค์กรและมองถึงโอกาสและอุปสรรคจากภายนอกองค์กร การวิ เคราะห์ SWOT ทีมผู้ บริหาร
อาจมีทัศนคติที่แตกต่างกันจึงต้องบริหารการได้มาของความเข้าใจที่ดีกว่า และความเห็นที่สอดคล้อง
หรื อ แตกต่างกัน ของคณะผู้ บ ริ ห ารจั ดการ ในการวิเคราะห์ ปั จ จัยต่ างๆ นั้ น สามารถส่ งผลรุนแรง
ต่อความสาเร็จขององค์กรได้ (นภาพร ณ เชียงใหม่, 2548)
การวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ (situation analysis)
ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และ
วิเคราะห์ โอกาส-อุป สรรค การวิเคราะห์ ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์ กรซึ่งจะช่ว ยให้
ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กรทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้ว
และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อองค์กร
ธุร กิ จ และจุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น และความสามารถด้ านต่ างๆ ที่ อ งค์ ก รมี อ ยู่ ซึ่ งข้ อ มู ล เหล่ า นี้ จ ะเป็ น
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ประโยชน์ อ ย่ า งมากต่ อ การก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ การก าหนดกลยุ ท ธ์ และการด าเนิ น ตามกลยุ ท ธ์
ขององค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป (เอกวินิต พรหมรักษา, 2556:ออนไลน์)
องค์ประกอบของ SWOT
S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ เป็นข้อดีที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากร
บุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกาหนดกลยุทธ์การตลาด
W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อนหรือข้อเสียเปรีย บ ที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้นสถานการณ์ภายใน
องค์กรที่เกิดขึ้น
O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาสการที่สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร
เอื้อประโยชน์ ห รือส่ งเสริ มการดาเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่ โอกาสนั้ น
เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายในนักการตลาด
ที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอและใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้นเช่น การเมือง การปกครอง
กฎหมาย ราคาน้ามัน ค่าเงินบาท คู่แข่ง เป็นต้น
T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ข้อจากัด ซึ่งเกิด จากสภาพแวดล้อมภายนอก
บางครั้งการจาแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นสิ่งที่ทาได้ยาก เพราะทั้งสองสิ่งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไป
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจทาให้สถานการณ์ที่เคยเป็นโอกาสกลับกลายเป็นอุปสรรคได้ เช่น ค่าเงินบาท
คู่แข่ง เป็นต้น (เอกวินิต พรหมรักษา,2556:ออนไลน์)
ขั้นตอนกำรทำ SWOT
การวิ เคราะห์ SWOT จะครอบคลุ ม ขอบเขตของปั จ จั ย ที่ ก ว้ างด้ ว ยการระบุ จุ ด แข็ ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์กร ทาให้มีข้อมูล ในการกาหนดทิศทางหรือเป้าหมายที่จะถูก
สร้างขึ้นมาบนจุดแข็งขององค์กร และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดล้อม และสามารถ
กาหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อนขององค์กรให้มีน้อยที่สุดได้
ภายใต้การวิเคราะห์ SWOT นั้น จะต้องวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้
1. การประเมิน สภาพแวดล้อมภายในองค์กร จะเกี่ยวกับการวิเคราะห์และพิจารณา
ทรัพยากรและความสามารถภายในองค์กร ทุกๆ ด้านเพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร
แหล่งที่มาเบื้องต้นของข้ อมูลเพื่อการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร
ที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งในด้านโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการทางานและ
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ทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) รวมถึงการพิจารณาผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ขององค์กรเพื่อที่จะเข้าใจสถานการณ์และผลกลยุทธ์ก่อนหน้านี้ด้วย
1.1 จุดแข็งขององค์กร (S-Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมอง
ของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้นเองว่า ปัจจัยใดภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กร
ที่องค์กรควรนามาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้ และควรดารงไว้เพื่อการ เสริมสร้างความเข็มแข็งของ
องค์กร
1.2 จุดอ่อนขององค์กร (W-Weanesses) เป็นการวิเคราะห์ ปัจจัยภายในจากมุมมอง
ของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้นๆ เองว่าปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นจุดด้อยข้อเสียเปรียบขององค์กรที่ควร
ปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
2. การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก ภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กรนั้น สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรคทางการดาเนินงานขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจาก
สภาพแวดล้ อ มทางเศรษฐกิ จ ทั้ ง ในและระหว่ า งประเทศที่ เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานขององค์ ก ร
เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดล้อมทางสังคม
เช่น ระดับการศึกษาและอัตรารู้หนังสือของประชาชน การตั้งถิ่นฐานและการอพยพของประชาชน
ลั ก ษณะชุ ม ชน ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ค่ านิ ยม ความเชื่ อ และวั ฒ นธรรม สภาพแวดล้ อมทาง
การเมือง เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี
หมายถึ ง กรรมวิ ธี ใหม่ ๆ และพั ฒ นาการทางด้ า นเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ที่ จ ะช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการผลิตและให้บริการ
2.1 โอกาสทางสภาพแวดล้ อ ม (O-Opportunities) เป็ น การวิ เคราะห์ ว่ า ปั จ จั ย
ภายนอกองค์กร ปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดาเนินการ
ขององค์กรในระดับมหาภาค และองค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างให้หน่วยงานเข็มแข็ง
ขึ้นได้
2.2 อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T-Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอก
องค์กรปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบในระดับมหภาคในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรง
และทางอ้อม ซึ่งองค์กรจาต้องหลีกเลี่ยง หรือปรับสภาพองค์กรให้มี ความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญ
แรงกระทบดังกล่าวได้
ระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อม เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง -จุดอ่อน
โอกาส-อุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกด้วยการประเมินสภาพ แวดล้อม
ภายในและสภาพแวดล้ อมภายนอกแล้ ว ให้ นาจุดแข็ง -จุดอ่อนภายในมาเปรียบเทียบกับ โอกาสอุปสรรค จากภายนอกเพื่อดูว่าองค์กร กาลังเผชิญสถานการณ์เช่นใดและภายใต้สถานการณ์ เช่นนั้น

๕๑
องค์กรควรจะทาอย่า งไร โดยทั่วไปในการวิเคราะห์ SWOT ดังกล่าวนี้ องค์กรจะอยู่ในสถานการณ์
4 รูปแบบดังนี้
สถานการณ์ที่ 1 (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณ์ นี้เป็นสถานการณ์ที่พึ่งปรารถนาที่สุ ด
เนื่ องจากองค์กรค่อนข้างจะมีห ลายอย่าง ดังนั้น ผู้บริห ารขององค์กรควรกาหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก
(aggressive-strategy) เพื่ อ ดึงเอาจุด แข็งที่ มี อยู่ม าเสริม สร้างและปรับ ใช้และฉกฉวยโอกาสต่ างๆ
ที่เปิดมาหาประโยชน์อย่างเต็มที่
สถานการณ์ ที่ 2 (จุดอ่อน-ภัยอุปสรรค) สถานการณ์ นี้เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด
เนื่องจากองค์กรกาลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลายประการ
ดังนั้น ทางเลือกที่ดีที่สุดคือกลยุทธ์ การตั้งรับหรือป้องกันตัว (defensive strategy) เพื่อพยายามลด
หรือหลบหลีกภัยอุปสรรคต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดจนหามาตรการที่จะทาให้องค์กรเกิดความ
สูญเสียที่น้อยที่สุด
สถานการณ์ที่ 3 (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์องค์กรมีโอกาสเป็นข้อได้เปรียบด้านการ
แข่งขันอยู่หลายประการ แต่ติดขัดอยู่ตรงที่มีปัญหาอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อนอยู่หลายอย่างเช่นกัน ดังนั้น
ทางออกคือกลยุทธ์การพลิกตัว (turnaround-oriented strategy) เพื่อจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนภายใน
ต่างๆ ให้พร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสต่างๆ ที่เปิดให้
สถานการณ์ที่ 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดล้อมไม่
เอื้ออานวยต่อการดาเนินงาน แต่ตัวองค์กรมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการ ดังนั้น แทนที่จะ
รอจนกระทั่ งสภาพแวดล้ อ มเปลี่ ย นแปลงไป ก็ ส ามารถที่ จ ะเลื อ กกลยุ ท ธ์ก ารแตกตั ว หรือ ขยาย
ขอบข่ายกิจการ (diversification strategy) เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีสร้างโอกาสในระยะยาว
ด้านอื่นๆ แทน (เอกวินิต พรหมรักษา, 2556:ออนไลน์)
SWOT Matrix Analysis
Matrix Analysis เป็นแมทริกซ์ที่แสดงถึงโอกาส และอุปสรรคจากภายนอกที่สัมพันธ์กับ
จุดแข็งและจุดอ่อนภายในองค์กร โดยมีทางเลือกของกลยุทธ์ 4 ทางเลือก ซึ่งเกิดจากการจับคู่ระหว่าง
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ดังนี้
1. กลยุทธ์ SO เป็นตาแหน่งหรือสถานการณ์ที่เป็นเป้าหมายของทุกองค์กรโดยองค์กร
จะใช้กลยุทธ์จุดแข็งและข้ อได้เปรียบจากโอกาส ถ้ามีจุดอ่อนก็จะพยายามแก้ไขเพื่อให้ เปลี่ยนเป็น
จุ ด แข็ ง ถ้ าเผชิ ญ อุ ป สรรคก็ ต้ อ งพยายามเปลี่ ย นให้ เป็ น โอกาส ในกรณี นี้ อ งค์ ก รจะใช้ จุ ด แข็ งที่ มี
เพื่อสร้างข้อได้เปรียบจากโอกาส
2. กลยุทธ์ WO เป็นสถานการณ์ที่องค์กรพยายามให้มีจุดอ่อนต่าสุด และมีโอกาสสูงสุด
ดังนั้ น องค์ กรที่ มี จุ ด อ่อ นในบางกรณี จะต้อ งพยายามหาวิธีการแก้ ไข โดยการใช้ ข้อได้ เปรียบจาก
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เทคโนโลยีห รือบุ คลากรที่มีทักษะจากภายในการพัฒ นาองค์กร ในกรณีนี้องค์กรจะพยายามแก้ไข
จุดอ่อน และสร้างข้อได้เปรียบจากโอกาส
3. กลยุ ทธ์ ST เป็ น สถานการณ์ ที่องค์กรมีจุดแข็ งและมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้ อม
ภายนอก เป้าหมายขององค์กร คือ พยายามให้ มีจุดแข็งสู งสุด และมีอุปสรรคต่าสุด ดังนั้นองค์กร
อาจใช้จุ ดแข็งด้านเทคโนโลยี การเงิน การบริห ารจัดการ หรือการตลาด เพื่ อขจัดอุปสรรคจากคู่
แข่งขัน ในกรณีนี้องค์กรจะใช้จุดแข็งเพื่อหลีกเลี่ยงหรือเอาชนะอุปสรรคให้ได้
4. กลยุ ท ธ์ WT เป็ น สถานการณ์ ที่ อ งค์ ก รมี จุด อ่ อ นและมี อุ ป สรรค โดยมี เป้ า หมาย
เพื่ อสร้างจุ ดแข็งและขจัดอุป สรรคให้ ต่าสุด ในกรณี นี้องค์กรจะพยายามสร้างจุดแข็งและเอาชนะ
อุปสรรคให้ได้
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สุ จิ น ดา เจี ย มศรี พ งษ์ และปิ ย ะวั น เพชรหมี (2560) ท าการศึ ก ษาวิจั ย เรื่ อ ง การสร้า ง
มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นจากไทย กรณีศึกษา ผ้าทอลายโบราณ ผลการศึกษา
พบว่า เอกลักษณ์ ของผ้าไทยโบราณของกลุ่มบ้านภูผักไซ่นั้น เป็นผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่าน เอกลัก ษณ์
เฉพาะตั ว คื อ มีล ายจ านวน 12 ลายบนผ้ าผื น เดี ยวกั น และแนวทางในการสร้างมู ล ค่ าเพิ่ ม สู่ เชิ ง
พาณิชย์เน้นการสร้างคุณค่าทางด้านผลิตภัณฑ์คือ การปรับลดลวดลายบนผืนผ้าให้เป็นลายเดียว และ
พัฒนาลวดลายใหม่ในผลิตภัณฑ์หมอนอิง โซฟา ที่ใส่ไอแพท เป็นต้น
กฤษณะ ดาราเรือง (2559) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ทางการตลาด
วิส าหกิจชุมชนบ้ านเขาแหลม จั งหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมความคิดเห็ นของ
ผู้บริโภคที่มีต่อตราผลิตภัณฑ์และฉลากสินค้าอยู่ในระดับสูง แผนกลยุทธ์ทางการตลาดของวิสาหกิจ
ชุมชนบ้ านแหลม ประกอบด้วย กลยุทธ์เชิงรุกได้แก่ การออกงานแสดงสิ นค้า การแสวงหาความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษา ขยายกลุ่มตลาดและพัฒนาด้านการตลาด กลยุทธ์
ด้านการแก้ไขคือ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า และการสร้างแบรนด์ กลยุทธ์เชิงป้องกัน ได้แก่
การศึกษาความต้องการของผู้บริโภค และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สอดคล้องกับตลาด
กฤตพัชร สุริยะโชติ (2556) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การศึกษาและพัฒนาเครื่องประดับร่วมสมัย
: กรณีศึกษาเครื่องเขิน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผลการวิจัย พบว่า เครื่องเขินจังหวัดเชียงใหม่ ประเภท
เครื่องประดับ ด้านรูปทรง ส่วนใหญ่เป็นรูปทรงเรขาคณิตมากที่สุดคือ วงกลม รองลงมาคือสี่เหลี่ยม
และรูปทรงอิสระผสมผสานกัน ด้านวัสดุและวัตถุดิบ ส่วนลวดลายที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นลวดลายไทย
ลวดลายเลีย นแบบธรรมชาติ ลวดลายดอกไม้ ที่มีการสร้างสรรค์ที่ไม่ยากเกินไป และด้ านเทคนิค
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ในการผลิ ต พบว่า เทคนิ คที่ พ บมากที่ สุ ดคือคือ การเขียนลายรดน้ าปิ ดทอง ต้องเขียนลายลงบน
กระดาษวาดเขียนแล้วจึงลอกลายลงบนกระดาษสาหรับเขียนลาย
ปริวัตร ปาโส (2554) การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษา พบว่า แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ได้แก่ การนากิจกรรมมาส่งเสริมการท่องเที่ยว ควรมีการพัฒนาเส้นทางให้มีความสะดวก หลากหลาย
และเชื่อ มโยงกัน โดยจั ด ท าแผนที่ ท่ องเที่ ยว ควรกาหนดมาตรการและพื้ นที่ บ ริการ มี การจัด ท า
โปรแกรมการท่องเที่ยวและกาหนดราคาที่เหมาะสม และควรให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าไป
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
นงลักษณ์ ขันอุระ (2546) ได้ทาการศึกษาเรื่อง เครื่องเขินเชียงใหม่กับการเปลี่ยนแปลง
การผลิ ต มี วัต ถุ ป ระสงค์ คื อ เพื่ อ ศึ ก ษาประวั ติก ารผลิ ต เครื่อ งเขิ น ในจังหวั ด เชี ย งใหม่ ศึก ษาการ
เปลี่ยนแปลงการผลิตเครื่องเขินและเพื่อปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการผลิตเครื่องเขินในจังหวัด
เชียงใหม่ ผลการวิจัยสรุป ได้ว่า 1) เพื่อศึกษาประวัติการผลิตเครื่องเขินในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า
เครื่องเขินในจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มมีมาตั้งแต่ชาวไทเขินได้อพยพเข้ามาเมืองเชียงใหม่ สมัยพระเจ้า
กาวิละ ซึ่งมีความชานาญในการทาเครื่องเขิน โดยถูกอพยพมาให้รวมกันทางทิศใต้ของกาแพงเมือง
เชียงใหม่ ปัจจุบันคือ บ้านนันทาราม ตาบลหายยา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และมีชาวไทเขิน
บางส่วนได้กระจายถิ่นฐานกระจัดกระจายอยู่บริเวณอื่นในเชียงใหม่ เช่น บ้านศรีปันครัว ปัจจุบันคือ
ชุมชนศรีปันครัว ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2) ด้านการเปลี่ยนแปลงการผลิตเครื่อง
เขินในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือจากเดิมเครื่ องเขินจะผลิตเพื่อใช้สอย
ในครัวเรือน ปัจจุบันเครื่องเขิน มุ่งเน้นการผลิตเพื่อเป็นของที่ระลึก และเครื่องประดับเป็นจานวนมาก
และมี ก ารเพิ่ ม เทคนิ ค และการผสมสี ต่ า งๆเพื่ อ ให้ ไ ด้ ง านที่ ส วยงาม และการสร้ า งลวดลาย
ที่จะปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ย นแปลงการผลิตเครื่องเขิน ได้แก่ ผู้ซื้อ
การแข่งขัน การส่งเสริม การสนับสนุนการผลิตเครื่องเขิน วัตถุดิบ ช่างฝีมือ อุปกรณ์ในการผลิต และ
การถ่ายทอดองค์ความรู้
ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา (2552) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การพัฒนางานออกแบบหัตถกรรมจาก
กรรมวิธีการทาเครื่องเขิ น พบว่า การทดลองพั ฒ นาคุณ ภาพวัส ดุที่ ใช้ในงานหั ตถกรรมเครื่องเขิน
เพื่อให้มีความเหมาะสมกับ สภาพปัญหา และความต้องการในปัจจุบัน จาแนกเป็น 3 ประเด็นคือ
1) โครงสร้างชิ้นงานเครื่องเขินผลิตจากวัสดุสังเคราะห์ และวัสดุธรรมชาติ 2)สูตรการเคลือบผิวโครง
ชิ้นงานเครื่องเขินโดยใช้สารเคลือบผิวสังเคราะห์ทดแทนยางรักได้ และ 3) สูตรการตกแต่งลวดลาย
บนชิ้นงานเครื่องเขินจากวัสดุสติกเกอร์ เมล็ดพันธุ์พืช และขี้เลื่อยยางพารา สามารถนามาประยุกต์
ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าได้

๕๔
ส่วนด้านการออกแบบและพัฒนางานหัตถกรรมเครื่องเขินร่วมสมัย พบว่า 1) ด้านกรรมวิธีการ
ขึ้นรูปชิ้นงานเครื่องเขินนั้น จาเป็นจะต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะของรูปทรงของวัสดุที่ใช้
ผลิตโครงเครื่องเขิน 2) ข้อมูลด้านการตลาดเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบพบว่า ผู้ซื้องานเครื่องเขิน
เป็นเพศหญิงและชายจานวนพอๆกัน มีอายุระหว่าง 41-50ปี ส่วนใหญ่เลือกซื้องานเครื่องเขินประเภท
ของตกแต่ งบ้ าน รองลงมาคื อ ประเภทของที่ ระลึ ก ประเภทของใช้ และเครื่ องประดั บ ตามล าดั บ
ส่วนรูปแบบเป็นงานเครื่องเขินประยุกต์ร่วมสมัย เป็นเทคนิคลายทองรดน้า ราคาเริ่มต้นที่ 100 บาท
ขึ้นไป และ 3) แนวคิดในการออกแบบ ต้องคานึงถึง ปัจจัยภายใน ได้แก่ วัสดุและกรรมวิธีการผลิต
ประโยชน์ใช้สอยและรูปทรง ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ การแข่งขันทางการตลาด ความสามารถเข้ากัน
ได้กับระบบสากล การควบคุมความปลอดภัย และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
การศึกษาผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมเครื่อง
เขินวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเสริมสร้างมูลค่าสู่
ตลาดผูบ้ ริโภคของบ้านศรีปนั ครัว ตาบลท่า
ศาลา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมเครื่อง
เขินวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเสริมสร้างมูลค่าสู่
ตลาดผูบ้ ริโภคของบ้านศรีปนั ครัว ตาบลท่า
ศาลา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมเครื่องเขินใหม่
จากการพัฒนา

ภำพ 4 กรอบแนวคิดในการวิจัย

การนาผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมเครื่องเขิน
ใหม่สู่การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ของบ้านศรีปันครัว ตาบลท่าศาลา อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่

การจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน
(Pilot Project)

กระบวนการพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.

การวิเคราะห์ข้อมูล
การบริหารจัดการ
การทดลองดาเนินกิจกรรม
การประเมินผล
การพัฒนา

การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมเครื่องเขินวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเสริมสร้างมูลค่าสู่
ตลาดผู้บริโภคเชื่อมโยงวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนของบ้านศรีปันครัว
ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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บทที่ 3
วิธดี ำเนินกำรวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพงานหัตถกรรมเครื่องเขินวัฒนธรรมล้ านนาเพื่ อเสริมสร้าง
มูลค่าสู่ตลาดผู้บริโภคเชื่อมโยงวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านศรีปันครัว ตาบลท่าศาลา อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมเครื่องเขินวัฒนธรรมล้านนา
ให้เกิดมูลค่าหรือต่อยอดนวัตกรรมสู่ตลาดผู้บริโภคของบ้านศรีปันครัว และเพื่อศึกษาแนวทางการ
เชื่อมโยงวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนของบ้านศรีปันครัว ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ วิธีการดาเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้
สถำนที่วิจัย
การดาเนินงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกชุมชนบ้านศรีปันครัว ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่การวิจัย
ประชำกรและกำรสุ่มตัวอย่ำง
ประชากรและการสุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการคัดเลือก ดังนี้
1. ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก ในการสนทนากลุ่ ม เพื่ อ วิ เคราะห์ พั ฒ นาสิ น ค้ า หั ต ถกรรม
เครื่องเขินและตลาดสินค้าหัตถกรรมเครื่องเขินของบ้านศรีปันครัว ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ (Focus Group Discussion) จานวน 20 คน โดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Selection) ได้แก่
1.1 กลุ่มผู้ผลิตเครื่องเขินหมู่บ้านศรีปันครัว จานวน 8 ราย
1.2 ประธานชุมชนศรีปันครัวและกรรมการ จานวน 3 ราย
1.3 กลุ่มผู้ประกอบการจาหน่ายเครื่องเขิน จานวน 9 ราย
2. ประชากรตามวัตถุประสงค์ที่1 คือ ผู้ บริโภคสินค้าและนักท่องเที่ยวชุมชนบ้าน
ศรีปั นครัว ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 104 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (Simple Random Sampling) ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวประชากรตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1
อย่างโดยใช้สูตร Taro Yamane (Taro Yamane 1973:725 อ้างถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์,
2540:71) ค่ าความความเคลื่ อ นของการสุ่ ม ตั ว อย่ างก าหนดให้ มี ค่ าเท่ า กั บ 0.09 จากจ านวน
ประชากร 674 คน คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
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สูตร

n =

N
1 + Ne2
โดยที่
n คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N คือ ขนาดประชากร
e คือ คลาดคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง เช่น
ระดับความเชื่อมั่น 91% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.09
สูตร
n =
674
1 + (674x0.092 )
= 104.49 หรือไม่ต่ากว่า 104 คน
ซึ่ งได้ จ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ านวน 104 คน โดยใช้ ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบง่าย (Simple Random
Sampling) ในการแจกแบบสอบถาม
3. กลุ่ ม ประชากรตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 2 คื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจ าลองที่ เข้ า มา
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อประเมินศักยภาพ โดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Selection) จานวน 50 คน โดยเป็นอาจารย์และนักศึกษาคณะพัฒ นาการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลั กดันด้านการท่องเที่ยว โดยเกณฑ์ในการ
คัดเลือกและค้น หากลุ่มตัวอย่ างที่กล่ าวมานี้ ผู้ วิจัยได้กาหนดขึ้นมาเพื่อให้ ได้ข้อมูลทางด้านแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่เป็นของชุมชนอย่างแท้จริง
เครื่องมือในกำรวิจัย
1. การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โดยแบ่งหัวข้อการประชุมกลุ่มย่อยเป็น คือ
แนวทางและความต้องการผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่มและแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
2. เครื่องมือแบบสอบถาม ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อ
สร้างมูล ค่างานหั ตถกรรมเครื่องเขินวัฒนธรรมล้านนาของบ้านศรีปันครัว ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง
จั งหวั ด เชี ย งใหม่ ให้ ต อบด้ ว ยตนเอง (self-respond questionnaire) โดยจ าแนกเนื้ อ หาเป็ น
๓ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะ
ตรวจสอบรายการ (check list) มีหลายคาตอบให้เลือก (multiple choice questions) ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ การสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้
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ตอนที่ ๒ ระดับ ความคิดเห็ นของผู้ บริโภคต่อการพั ฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ ใหม่เพื่ อสร้าง
มูลค่างานหัตถกรรมเครื่องเขินวัฒนธรรมล้านนาของบ้านศรีปันครัว ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ
ตัวแปรและกำรวัดตัวแปร
ตัวแปรตามวัตถุประสงค์นี้ คือ ระดับความเห็น ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็น
มาตรส่วนประมาณค่า (rating scale) ๕ ระดับ ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน ผู้วิจัยกาหนดค่าคะแนน ดังนี้
มีความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
๕
คะแนน
มีความเห็นอยู่ในระดับมาก
๔
คะแนน
มีความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
๓
คะแนน
มีความเห็นอยู่ในระดับน้อย
๒
คะแนน
มีความเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
๑
คะแนน
สาหรับเกณฑ์การประเมินค่าคะแนนที่ได้จากการวัดข้อมูลเป็นการวัดข้อมูลประเภท
อันตรภาคชั้น (interval scale) ซึ่งผู้วิจัยใช้สูตรคานวณหาความกว้างของชั้น (กัลยา วาณิชย์บัญชา,
๒๕๔๔: ๒๙) ดังนี้
ความกว้างของอันตรภาคชั้น = (ค่าสูงสุด – ค่าต่าสุด) / จานวนชั้น
= (๕ – ๑) / ๕
= ๐.๘
ค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๒๑-๕.๐ หมายถึง มีความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๔๑-๔.๒๐ หมายถึง มีความเห็นอยู่ในระดับมาก
ค่าคะแนนเฉลี่ย ๒.๖๑-๓.๔๐ หมายถึง มีความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าคะแนนเฉลี่ย ๑.๘๑-๒.๖๐ หมายถึง มีความเห็นอยู่ในระดับน้อย
ค่าคะแนนเฉลี่ย ๑.๐-๑.๘๐ หมายถึง มีความเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และนาเสนอผลการศึกษาด้วยการใช้สถิติ ด้วยการใช้
สถิติค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation : S.D.) และ วิธีการ Scheffe
3. เครื่องมือประเมิน มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แบ่งออกได้เป็น 3
องค์ประกอบ ได้แก่
1) ศักยภาพการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว หมายถึง การที่แหล่งท่องเที่ยว
มีจุดดึงดูดความสนใจหรือมีคุณ ค่าทางศิล ปวัฒ นธรรม ซึ่งสามารถสร้างความประทับใจและความ
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พึงพอใจให้ แก่นักท่องเที่ยว เช่น ความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตและภูมิปัญญา มีความ
งดงามทางศิลปวัฒนธรรม และจากวัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคมของมนุษย์ที่สั่งสมมาแต่อดีตและมี
ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่น
2) ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว หมายถึง องค์ประกอบต่างๆ
ที่มีส่วนช่วยเสริมแหล่งวัฒนธรรมนั้นๆ ให้มีความสาคัญ มีความเหมาะสมในการจัดการท่องเที่ยว เช่น
แหล่ ง วั ฒ นธรรมอาจมี ค วามดึ ง ดู ด ใจด้ า นการท่ อ งเที่ ย วแต่ มี ข้ อ จ ากั ด ในการพั ฒ นาสิ่ ง อ านวย
ความสะดวกทาให้นักท่องเที่ยวไม่นิยมเข้าไปท่องเที่ยว
3) การบริหารจัดการ หมายถึง การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง
ความสามารถในการควบคุม ดูแล การดาเนินงาน การจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยมีหัวข้อที่เกี่ยวข้อ ง
ได้แก่ การจัดการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน การจัดการให้ความรู้และการสร้างจิตสานึก การจัดการ
ด้านเศรษฐกิจและสังคม การประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสามารถแบ่งออกได้เป็น
3 องค์ประกอบ โดยการให้คะแนนจะให้ความสาคัญกับองค์ประกอบด้านศักยภาพในการดึงดูดใจ
ด้านการท่ องเที่ย วมากที่สุ ด รองลงมาคือองค์ป ระกอบด้านการบริห ารจัดการ และด้านศักยภาพ
การรองรับด้านการท่องเที่ยวมีความสาคัญของคะแนนน้อยที่สุด
องค์ประกอบ
คะแนนเต็ม
ด้านศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว
50
ด้านศักยภาพการรองรับด้านการท่องเที่ยว
10
ด้านการบริหารจัดการ
40
รวม
100
ที่มา : สานักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว, 2552
โดยมี วิ ธี ก ารให้ ค ะแนน 2 วิ ธี คื อ 1) การให้ ค ะแนนโดยพิ จ ารณาว่ า แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
มีคุณสมบัติตรงกับดัชนีชี้วัดข้อใดมากที่สุดและจะให้ค่าคะแนนในข้อที่เห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวในข้อนั้น
ได้เพียงข้อเดียวทั้งนี้จ ะมีค่าให้คะแนนตั้งแต่ 0 คะแนนถึง 5 คะแนน และ 2) การให้คะแนนโดย
พิจ ารณาว่าแหล่งท่องเที่ยวนั้ น มี คุณ สมบัติตรงกับดัช นีชี้วัดข้อใดบ้าง โดยดัชนีชี้วัด 1 ข้อ จะมีค่า
เท่ากับ 1 คะแนน หากไม่ มีคุณ สมบั ติตรงกับดัช นี ชี้วัด ใดเลยจะมีค่ าเท่ ากับ 0 คะแนน แต่ ห ากมี
คุณสมบัติตรงแต่ไม่ได้ดาเนินการหรือไม่มีประสิทธิภาพให้ 0.5 คะแนน หากมีคุณสมบัติครบทุกข้อจะ
มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน
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กำรกำหนดระดับมำตรฐำนคุณภำพแหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม
ในการกาหนดระดับ มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางนั้น จะนาคะแนนที่ได้ไปเทียบ
ระดับมาตรฐานที่กาหนดไว้
ค่ำคะแนน
ระดับมำตรฐำน
สัญลักษณ์

81 ขึ้นไป
ดีเยี่ยม

71-80
ดีมาก

61-70
ดี

51-60
ปานกลาง

50 หรือน้อยกว่า
ต่า
ที่มา : สานักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว, 2552
กำรทดสอบเครื่องมือ
๑. การทดสอบความตรงของเนื้ อ หา (content of validity) หมายถึ ง เครื่ อ งมื อ
ได้ ค รอบคลุ ม เนื้ อ หาหรื อ ประเด็ น สิ่ ง ที่ ต้ อ งการวั ด ให้ ค รบถ้ ว น โดยได้ ส ร้ า งแบบสั ม ภาษณ์
และแบบสอบถามจากแนวทางที่ได้ประมวลจาการตรวจเอกสาร ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เป็นพื้นฐานในการสร้างประเด็นคาถามที่ครอบคลุมเนื้อหาส่วนต่างๆ จากนั้นนาเสนอคณะกรรมการที่
ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงเครื่องมือตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาเสนอแนะให้
ถูกต้องสมบูรณ์
๒. การทดสอบความเที่ยง (reliability) โดยนาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการที่ป รึกษาแล้ว ไปทดสอบความเที่ยงกับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตั ว อย่างกับเจ้าหน้าที่
จานวนกลุ่มละ ๓๐ ชุด แล้วนามาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงหรือความน่าเชื่อถือโดยวิธีการใช้สูตร
สั มประสิ ท ธิ์แอลฟาของครอนบั ค (Cronbach’s alpha coefficient) (พวงรัต น์ ทวีรัต น์ , ๒๕๔๐:
๑๒๕)
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จัดประชุมกลุ่มผู้ให้ข้อมูล เพื่อทาความเข้าใจชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลใน
ชุมชนของผู้ วิจั ย ทาการศึกษาแนวทางและความต้องการพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ ใหม่ของกลุ่ ม และแนว
ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเขิน ให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่/นวัตกรรม ที่ตอบโจทย์
ต่อความต้องการของตลาดและผู้บริโภค โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม (PAR)
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3. จัดทาแบบสอบถาม ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อการพัฒ นาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อ
สร้างมูล ค่างานหั ตถกรรมเครื่องเขินวัฒนธรรมล้านนาของบ้านศรีปันครัว ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
5. จั ด โปรแกรมการท่ อ งเที่ ย วจ าลอง เพื่ อ ศึ ก ษาเพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการเชื่ อ มโยง
วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนของบ้านศรีปันครัว ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โดยใช้กระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยใช้กระบวนการการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ได้แก่
5.1 การวิเคราะห์ข้อมูล
5.2 การบริหารจัดการ
5.3 การทดลองดาเนินกิจกรรม
5.4 การประเมินผล
5.5 แนวทางการพัฒนา
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาผลจากการจัดกลุ่มสนทนา (Dialogue) มาวิเคราะห์จาแนก และสรุปเป็นประเด็น
สาคัญ และการวิเคราะห์ ข้อมูล ด้วยระบบคอมพิ ว เตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่ อการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ (SPSS) และใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive
analysis) ค่าสถิติพื้นฐานคือ ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายในรูปแบบตาราง

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์งานหัตถกรรมเครื่องเขินวัฒ นธรรมล้านนาให้เกิด
มูลค่ า หรื อต่ อยอดนวัต กรรมสู่ต ลาดผู้ บ ริ โภคของบ้ า นศรีปั น ครัว ตาบลท่ า ศาลา อาเภอเมือ ง
จังหวัดเชียงใหม่
ผู้วิจัย ได้ดำเนิ น กำรศึกษำพัฒ นำผลิตภั ณ ฑ์งำนหั ตถกรรมเครื่องเขินวัฒ นธรรมล้ ำนนำให้
เกิด มูล ค่ ำหรือต่อ ยอดนวัตกรรมสู่ ตลำดผู้ บริโภคของบ้ำนศรีปัน ครัว ตำบลท่ ำศำลำ อ ำเภอเมือ ง
จังหวัดเชียงใหม่ โดยแบ่งกำรดำเนิน เป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. กำรศึ ก ษำผลิ ต ภั ณ ฑ์ หั ต ถกรรมเครื่ อ งเขิ น และตลำดสิ น ค้ ำ หั ต ถกรรมเครื่ อ งเขิ น ของ
บ้ำนศรีปันครัว ตำบลท่ำศำลำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
2. กำรวิเครำะห์เพื่อพัฒนำสินค้ำหัตถกรรมเครื่องเขินและตลำดสินค้ำ หัตถกรรมเครื่องเขิน
ของบ้ำนศรีปันครัว ตำบลท่ำศำลำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นนวัตกรรม
3. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมองค์ควำมรู้เครื่องหัตถกรรมเครื่องเขินและตลำดสินค้ำ
หัตถกรรมเครื่องเขินของบ้ำนศรีปันครัว ตำบลท่ำศำลำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1. การศึ ก ษาผลิ ต ภั ณ ฑ์ หั ต ถกรรมเครื่ อ งเขิ น และตลาดสิ น ค้ า หั ต ถกรรมเครื่ อ งเขิ น ของบ้ า น
ศรีปันครัว ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จำกกำรศึกษำ พบว่ำ ปั จจุบัน ชุมชนศรีปันครัว อยู่ในเขตกำรปกครองของหมู่ที่ 3 ตำบล
ท่ำศำลำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่กำรดูแลของเทศบำลนครเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย
หมู่บ้ำนศรีปันครัว หมู่บ้ำนสันทรำยดอนจั่น และหมู่บ้ำนดอนจั่น ทั้ง 3 หมู่บ้ำนประกอบกิจกรรมทำง
ศำสนำร่ ว มกั น โดยมี วั ด ดอนจั่ น เป็ น ศู น ย์ร วมศรัท ธำของผู้ ค น แต่ เนื่ อ งจำกควำมเจริญ ทำงด้ ำ น
เศรษฐกิ จ และกำรสื่ อสำรคมนำคม ได้มี กำรขยำยตัว อย่ำงรวดเร็ว มีกำรสร้ำงถนนใหญ่ เส้ นทำง
เชียงใหม่ -ลำปำง ตัดผ่ ำนหมู่บ้ ำน ประกอบกับเทศบำลนครเชียงใหม่ ได้ขยำยเขตครอบคลุ มมำถึง
หมู่บ้ำนศรีปันครัว ทำงหมู่บ้ำนศรีปันครัวจึงทำเรื่องเสนอเทศบำลฯ ขอจัดตั้งชุมชนขึ้นเมื่อประมำณปี
พ.ศ. 2542
หมู่บ้ำนศรีปันครัวมีสภำพพื้นที่รำบอยู่ในเขตเทศบำลนครเชียงใหม่ แขวงกำวิละ ระยะทำง
จำกสำนักเทศบำลถึงหมู่บ้ำน ประมำณ 5 กิโลเมตร ระยะทำงจำกตัวอำเภอถึงหมู่บ้ำนประมำณ 8
กิโลเมตร ประชำกรส่วนใหญ่ ประกอบอำชีพทำเครื่องเขินไม้ไผ่ขดซึ่งสืบทอดภูมิปัญญำของบรรพบุรุษ
ที่เป็นชำวไทเขิน และมีชื่อเสียงด้ำนควำมประณีตสวยงำมและทนทำน นอกจำกนี้ ยังประกอบอำชีพ
รับรำชกำรค้ำขำยและรับจ้ำงทั่วไปด้วย

๖๓

ภาพ 5 พื้นที่ชุมชนศรีปันครัว
ที่มา : ออนไลน์, 2561
จำกคำคนบอกเล่ำของผู้เฒ่ำแก่ในหมู่บ้ำนเมื่อประมำณร้อยกว่ำปีมำแล้ว คนในชุมชนเป็น
คนไทเขินสืบเชื้อสำยมำจำกเชีย งตุง สิบสองปันนำ โดยมีกำรติดต่อ ค้ำขำย ไปมำหำสู่สืบทอดศิลปะ
วัฒนธรรม ตลอดจนชีวิตควำมเป็นอยู่ ซึ่งในอดีต มีพ่อค้ำเดินทำงค้ำขำยระหว่ำงเมืองระหว่ำงทำงพบ
ต้นโพธิ์ใหญ่ ซึ่งคนท้องถิ่นเรียกต้นสะหลี ขึ้นอยู่ทั้งสองข้ำงทำงในหมู่บ้ำนจึงเข้ำไปพักผ่อนใต้ต้นโพธิ์
และมีกำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนสินค้ำ ข้ำวของ ที่ต้นสะหลีจึงเรียกหมู่บ้ำนนี้ว่ำ “หมู่บ้ำนสะหลีปันครัว”
(ปั๋น หมำยถึง แบ่งปันกัน) ต่อมำคำว่ำสะหลีปั๋นครัว คนพื้นเมืองเรียกเพี้ยนมำเป็น “ศรีปั๋นครัว”
ปัจจุบัน ชุมชนบ้ำนศรีปันครัว ตำบลท่ำศำลำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชนโบรำณ
ที่ทำงำนหัตถกรรมไม้ไผ่ขดประเภทพำน ขันโอ แจกัน ถำดไม้ไผ่ ขันโตก ขึ้นรูปขึ้นร่ำง สร้ำงเส้นลำย
ลงรักปิดทอง เป็นภำชนะที่เรียกว่ำ เครื่องเขิน เป็นมรดกที่สืบต่อกันมำจำกรุ่นสู่รุ่น ด้วยวิธีกำรทำด้วย
ควำมประณีต ชำวล้ำนนำเรียกเครื่องมือ เครื่องใช้กลุ่มนี้ว่ำ “คัวฮักคัวหำง” ตำมรูปแบบวัสดุที่ใช้
ภูมิหลักหรือรำกวัฒนธรรมกำรสืบทอดกำรทำเครื่องเขินชุมชนศรีปันครัว จำกกำรสัมภำษณ์
ผู้ป ระกอบกำร พบว่ำ “เครื่องเขิน” หมำยถึงเครื่องสำนที่ทำด้วยรักและชำด เป็นภำชนะใช้สอยที่
ทำขึ้น โดยชำวเชียงใหม่ที่สืบเชื้อสำยมำจำกชำวไทเขินแต่โบรำณ คำว่ำเครื่ องเขินน่ำจะบัญญัติขึ้น
โดยคนไทยภำคกลำงหรือข้ำรำชกำรที่ขึ้นมำอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อรำว ๑๐๐ ปีที่แล้ว โดยใช้
วิธีกำรเฉพำะอย่ำงของชำวไทยเขิน เช่นเดียวกับ “เครื่องรัก ” ที่นิยมทำและเรียกกันในภำคกลำง
วัสดุที่ใช้ประกอบด้วยไม้ หรือไม้ไผ่เฮี้ยะ ทำเป็นรูปภำชนะเครื่องใช้สอยต่ำงๆ ตำมที่คนต้องกำรแล้ว
ใช้กรรมวิธีตกแต่งให้เสร็จสมบูรณ์ตำมควำมต้องกำร ซึ่งชุมชนบ้ำนศรีปันครัวได้รับกำรสืบทอดในเรื่อง
ของกำรทำเครื่องเขินมำจำก ชำวไทเขิน หรือชำวเขิน คือชนพื้นเมืองหรือคนไทที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำเขิน

๖๔
ในแคว้นเชียงตุงเป็นชนกลุ่มหนึ่งในตระกูลไทลื้อ ออกสำเนียงพื้นเมืองว่ำ “ขืน” ซึ่งแปลว่ำย้อนขึ้น
ขัด ขืน หรือฝืนเพรำะว่ำแม่น้ำสำยนี้ไหลย้อนขึ้นไปทำงเหนือ ก่อนจะรวมเข้ำกับแม่น้ำโขง ปัจจุบัน
เชียงตุงอยู่ในรัฐฉำน ตะวันออกของพม่ำ
เครื่องเขิน เป็นงำนศิลปกรรมอีกอย่ำงหนึ่งของล้ำนนำและเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องอยู่
ในชีวิตประจำวันของชำวล้ำนนำในอดีตเป็นอย่ำงมำกจนอำจจะกล่ำวได้ว่ำ เครื่องเขินนั้น เป็นผลิตผล
ทำงวั ฒ นธรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต และแสดงถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของชำวล้ ำ นนำได้ เป็ น อย่ ำ งดี
เมื่อกล่ำวถึงเครื่องเขินแล้ว โดยทั่วไปจะหมำยถึง ภำชนะเครื่องใช้ที่สำนด้วยไม้ไผ่แล้วเคลือบด้วยรัก
เขียนลวดลำยประดับ ตกแต่งด้วยชำด ทองคำเปลว หรือเงินเปลวที่ผลิตขึ้น โดยชำวเชียงใหม่ ที่มี
เชื้อสำยสืบมำจำกไทเขินแต่โบรำณ ในพจนำนุกรมได้ให้ควำมหมำยไว้ว่ำหมำยถึง เครื่องสำนที่ลงรัก
ฉำบชำด ทองคำเปลวหรือเงินเปลว ที่ผลิตขึ้นโดยชำวเชียงใหม่ที่มีเชื้อสำยสืบมำจำก ไทเขินแต่โบรำณ
เครื่องใช้ในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ในภำคกลำง ก็เคยปรำกฏมีอยู่แต่เรียกว่ำ “เครื่องกำมะลอ”
โดยข้อเท็จจริงแล้ว ชำวล้ำนนำแต่ดั้งเดิมมิได้มีคำเรียกผลิตภัณฑ์งำนเครื่องสำน ที่ลงรักฉำบ
ชำดเหล่ำนี้เป็นกำรเฉพำะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแต่ประกำรใด คงเรียกสิ่งของเครื่องใช้ประเภทนี้รวมๆ
ไปว่ำคั ว ฮักคั ว หำงบ้ ำง เครื่ องฮั กเครื่อ งหำง หรือเครื่องฮักเครื่อ งค ำ (ทอง) บ้ ำง ทั้ งนี้ เป็ น ไปตำม
ลักษณะกำรประดับตกแต่งว่ำจะตกแต่งด้วยชำดหรือปิดทองคำเปลว และจะเรียกชื่อผลิตภัณฑ์แต่ละ
ชิ้น ไปตำมหน้ ำที่ กำรใช้ ส อยของภำชนะนั้ น ๆ เช่น ขั น ดอก ขั น หมำก ขัน โอ หี บ ผ้ ำ แอ๊บ อู บ ปุ ง
เป็นต้น ในกำรที่ต้องกำรเรียกให้เห็นถึงควำมแตกต่ำงของวัสดุที่ใช้ทำภำชนะนั้น ก็จะเรียกภำชนะนั้น
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น ขันอัก (พำนที่เป็นเครื่องรัก) หรือบำงที ก็อำจจะเรียกไปตำมวัสดุที่ใช้ตกแต่งว่ำ
ขัน ฮักขัน หำง หรือ ขัน ฮักขัน คำ (ทอง) เป็นต้น ส่วนคำว่ำ “เครื่องเขิน ” นั้นคงเป็นคำเรียกขำนที่
เกิดขึ้นเมื่อไม่นำนมำนี้ อำจเป็นคำเรียกของคนภำคกลำงหรือหน่วยงำนรำชกำรเมื่อประมำณ 100 ปี
ที่แล้ว ที่เรียกไปตำมชื่อกลุ่มชนไทยเขิน หรือไทยขืน ซึ่งเป็นผู้ผลิตสิ่งของเครื่องใช้ชนิดนี้ ไว้ใช้สอย
ในครัวเรือนและจำหน่ำยเป็นสินค้ำให้คนอื่นๆ ได้ใช้กันโดยทั่วไปดังนั้น คำว่ำ “เครื่องเขิน” จึงเป็น
ชื่อที่เรียกไปตำมชื่อของหมู่บ้ำนและกลุ่มชนที่ผลิต ซึ่งรวมหมำยถึงเครื่องใช้ไม้สอยของชำวเขินนั่นเอง
จำกกำรศึกษำผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเขินและตลำดสินค้ำหัตถกรรม พบว่ำ ชุมชนบ้ำน
ศรีปันครัวเป็นแหล่งผลิตเครื่องเขินเก่ำแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีกำรผลิตเครื่องเขินแบบ
ดั้ ง เดิ ม ครบกระบวนกำร ซึ่ ง มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ทั้ ง ประเภทของใช้ แ ละของตกแต่ ง โดยแต่ ล ะบ้ ำ นมี
ควำมชำนำญในกำรทำเครื่องเขินแตกต่ำงกันออกไป โดยบ้ำนช่ำงที่เป็นแหล่งผลิตเครื่องเขินรำยใหญ่
ที่ทำเครื่องเขินแบบครบวงจร ซึ่งมีจำนวน 6 ครัวเรือน ดังตำรำง

๖๕
ตาราง 3 รำยชื่อผู้ผลิตเครื่องเขินแบบครบวงจรชุมชนบ้ำนศรีปันครัว
ลาดับ
ชื่อกิจการ
1 ร้ำนพัฒณี

ชื่อ-สกุล

ประเภทผลิตภัณฑ์
เอกลักษณ์
ปุง
ลำยดังเดิม
อูบ
พำน
เครื่องประดับ
ของใช้

นำงพัฒณี ดวงสว่ำง

2

ร้ำนยุพิน ไม้ไผ่
ขด

อูบ
พำน
เครื่องประดับ
ของใช้

ลำยดังเดิม
ลำยประยุกต์

พำนขันดอก

ลำยดังเดิม

ปุง
อูบ
พำน
เครื่องประดับ
ของใช้

ลำยดังเดิม

นำงยุพิน เจิมจันทร์

3

ร้ำนเฮือนป้ำเจ้ำ
ไม้ไผ่ขด

ด.ต.บุญธรรม ทนันไชย

4

ร้ำนแม่ขันแก้ว
กันธิมำ

นำงสร้อยสิน กันธิมำ

๖๖
ตาราง 3 รำยชื่อผู้ผลิตเครื่องเขินแบบครบวงจรชุมชนบ้ำนศรีปันครัว (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อกิจการ
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
ผลิตภัณฑ์
5 ร้ำนป้ำนุ้ย
เครื่องประดับ
ลำยประยุกต์
เครื่องเขิน
ของใช้
ของตกแต่ง
พำน
จำน
ถำด
นำงสุพัตรำ สิงห์หะรำช

6

ร้ำนป้ำวันเพ็ญ
ทนันไชย

อูบ
พำน
เครื่องประดับ
ของใช้
โต๊ะ
เฟอร์นิเจอร์

ลำยดังเดิม

นำงวันเพ็ญ ทนันไชย

ที่มาภาพ : จิระชัย ยมเกิด, 2560
จำกกำรศึกษำเครื่องเขินล้ำนนำ กลุ่มผู้ผลิตเครื่องเขินชุมชนบ้ำนศรีปันครัว พบว่ำ เครื่องเขิน
แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ
1. เครื่องเขินประเภทคงขำว เป็นเครื่องเขินที่มีลักษณะแสดงลำยและสีของไม้ ซึ่งจะไม่มีกำร
ลงสีและไม่ตกแต่งลวดลำย เพื่อให้เห็นถึงลำยดั้งเดิมของไม้
2. เครื่องเขินประเภทลงสี เป็นเครื่องเขินที่จะลงสีและวำดลวดลำยสวยงำม
3. เครื่องเขินประเภทลงรัก เป็นเครื่องเขินที่จะลงรัก ซึ่งเครื่องเขินชนิดนี้จะสำมำรถกันน้ำ
และทนควำมร้อนได้ จึงนิยมเป็นเครื่องเขินที่เป็นภำชนะ เช่น แก้วน้ำ ถ้วย และอ่ำงน้ำ เป็นต้น
4. เครื่องเขินประเภทลำยขูด เป็นเครื่องเขินที่จะลงสีจำกนั้นก็จะขูดเป็นลวดลำยต่ำงๆ อย่ำง
สวยงำม
5. เครื่องเขินประยุกต์ เป็นเครื่องเขินที่มีกำรนำเอำควำมทันสมัยมำออกแบบเป็นรูปแบบ
ต่ำงๆ ที่แตกต่ำงจำกเครื่องเขินดั้งเดิม ดังตำรำง 4

๖๗
ตาราง 4 ประเภทเครื่องเขิน
ประเภทเครื่องเขิน

เครื่องเขินประเภทคงขำว

เครื่องเขินประเภทลงสี

เครื่องเขินประเภทลงรัก

เครื่องเขินประเภทลำยขูด

ที่มาภาพ : จิระชัย ยมเกิด, 2560

ภาพเครื่องเขิน

๖๘
ตาราง 4 ประเภทเครื่องเขิน (ต่อ)
ประเภทเครื่องเขิน

ภาพเครื่องเขิน

เครื่องเขินประยุกต์

สำหรับลักษณะสำคัญที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของเครื่องเขินชุมชนบ้ำนศรีปันครัว คือ เครื่องเขิน
ไม้ไผ่ขดซึ่งแตกต่ำงจำกแหล่งผลิตเครื่องเขินที่อื่น และมีกระบวนกำรทำที่ละเอียดประณีต ผลิตภัณฑ์
เครื่องเขินที่ชุมชนบ้ำนศรีปันครัวทำขึ้น มีทั้งเครื่องเขินแบบดังเดิมและเครื่องเขินประยุกต์ เครื่องเขิน
แบบดังเดิม เช่น อูบ พำน ขันโตก หีบหมำก ขันตั้งพำนรอง เป็นต้น ส่วนเครื่องเขินประยุกต์ ได้แก่
จำน ถำด จำนรอง แจกัน ลิ้นชัก โต๊ะ เครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งภำยใน ซี่งได้รับ
ควำมนิยมในปัจจุบันมำกขึ้น ทั้งมีเครื่องเขินแต่ละประเภทนั้นมีรูปทรงและลวดลำยแตกต่ำงกันออกไป
ตำมลักษณะกำรใช้งำน ดังนี้ (จำมจุรี จีโนสวัสดิ์,2558)
ปุง ตั้งแต่โบรำณมำแทบทุกครัวเรือนของชำวล้ำนนำจะมีภำชนะประเภทนี้ไว้ใช้ในเรือนอย่ำง
น้ อ ย 2 ถึ ง 3 ใบ ปุ ง มี โ ครงเป็ น เครื่ อ งสำนคล้ ำ ยกล่ อ งข้ ำ วเหนี ย วมี ก้ น สี่ เ หลี่ ย มส่ ว นใหญ่
เส้นผ่ำศูนย์กลำงประมำณ 12 นิ้ว สูงประมำณ 18 นิ้วคอคอดทรงกระบอกฝำปิด คล้ำยๆ ขวดโหล
แก้ว ฐำนของปุง ทำด้วยไม้จริงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสูงประมำณ 2 – 3 นิ้ว คำดรัดติดกับปุงด้วยเส้น
หวำยถักยึดกับคอของภำชนะ ตัวของปุงมีลักษณะอ้วนป่องทำด้วยยำงรักหนำพอสมควรจึงมีลักษณะ
แข็งแรงรองรับกำรกระทบกระทั่งได้ดี
กำรตกแต่ง ส่วนใหญ่เป็นกำรเขียนลวดลำยด้วยชำดเป็นลำยพันธุ์พฤกษำแบบพื้นเมืองนิยม
ลวดลำยตกแต่ ง จะเน้ น ด้ ำ นข้ ำงสี่ ด้ ำนของภำชนะ เปิ ด เป็ น ลำยช่ อ งกระจก ไม่ ป รำกฏว่ ำมี ลำย
ทองคำเปลว หรืองำนประดับกระจกปกติจะมีรูสำหรับร้อยเชือกจำกฐำนไม่โยงผ่ำนหูปลอกหวำยที่คอ
ของภำชนะสำหรับหิ้วหรือหำบดั้งเดิมมีหน้ำที่ใช้สอยสำหรับเก็บเมล็ดพันธุ์พืชและของใช้ส่วนตัวมิได้ใช้
รับแขกหรือเป็นหน้ำตำของเจ้ำของบ้ำน

๖๙
ขันหมาก กำรกินหมำกเคี้ยวหมำกเป็ นวั ฒ นธรรมของคนเอเชียโดยทั่วไป ภำชนะประกอบ
กำรกินหมำกภำษำไทยกลำงเรียกว่ำ เชี่ยนหมำก ชำวล้ำนนำเรียกว่ำ ขันหมำก ลักษณะของขันหมำก
พื้นเมืองของชำวล้ำนขนำดเฉลี่ยมีขนำดค่อนข้ำงใหญ่และหรูหรำกว่ำภำชนะที่เกี่ยวข้องกับกำรกินหมำก
ในภูมิภำคอื่น ขันหมำกล้ำนนำมีโครงเป็นไม้ไผ่สำนและขดเป็นทรงกระบอกกลมหรือหักเหลี่ยมโค้งกว้ำง
ประมำณ 15 นิ้ ว สูง 12 – 20 นิ้วเป็นกล่องขนำด ใหญ่สำหรับใส่ใบพลูชั้นล่ำงและมีถำดเป็นฝำปิด
ข้ำงบนเพื่อรองรับตลับหมำกขนำดเล็ก ใช้ใส่เครื่องเคี้ยวอื่นๆ รวมทั้งมีดผ่ำหมำกและเต้ำปูน ขันหมำก
ส่วนใหญ่ตกแต่งด้วยกำรเขียนลวดลำยสีชำด และรักพิมพ์ บำงครั้งมีกำรเติมด้วยทองคำเปลวเพิ่มควำม
สวยงำม หรูหรำมำกขึ้น กำรติดเบี้ยที่ตีนขันหมำกแสดงออกถึงควำมร่ำรวยและมีกินมีใช้ของเจ้ำของ
บ้ำนแล้ว ยังเป็นหน้ำเป็นตำและควำมภูมิใจของเจ้ำของเรือน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกำรต้อนรับแขก
ที่มำเยี่ยมเยือนในอดีต เจ้ำของเรือนจะนำเอำขันหมำกใบสวยงำมออกมำ ต้อนรับแขกที่มำถึงบนเรือน
เป็ นกำรแสดงถึงไมตรีและกำรให้ เกียรติ อีกทั้งเป็นกำรแสดงออกถึงรสนิยมที่ดีและควำมมั่งมีของ
เจ้ำของเรือน แต่เดิมชุดตลับเล็กๆ บนถำดฝำขันหมำกเป็นไม้กลึงสวยงำม บำงครั้งก็เป็นตลับขดด้วย
ตอกไม้ไผ่ทำรักเช่นเดียวกับตัวขันหมำก ในสมัยหลังๆ นิยมใช้ตลับเงินตีดุนเป็นลวดลำยแทนไม้กลึงทำ
ให้ดูหรูหรำภูมิฐำนมำกขึ้น
อย่ำงไรก็ตำม รูปแบบขันหมำกพื้นเมืองนี้ค่อนข้ำงจะมีโครงสร้ำงและกำรตกแต่งคล้ำยๆ กัน
คือ มีโครงสำนด้ว ยตอกแบน ดำมด้ ว ยตอกเส้ นหนำ ขดเป็ น วงกลมเสริม ให้ แข็งแรงเป็ น ปล้ องๆ
ตีนขันหมำกจะผำยออกเล็กน้อย ถำดฝำบนตัวขันหมำกมีขอบสูงป้องกันตลับกลิ้งตกจำกขันหมำก
ช่ ว งตั ว ตอนกลำงจะมี ล วดลำยประดั บ เป็ น ลวดลำย หลั ก ใช้ รั ก สี ด ำและชำดสี แ ดงตั ด กั น
เป็นองค์ประกอบทำงศิลปะลักษณะรูปทรงเช่นนี้ จะพบทั่วไปอย่ำงหนำแน่นในเขตเชียงใหม่ ลำพูน
ลำปำงแพร่ น่ำน และประปรำยใน พื้นที่ใกล้เคียง
ขัน ดอกและขั น โตก พำนใส่ ด อกไม้แ ละเครื่องเซ่ น ไหว้ข องชำวล้ ำนนำเรีย กว่ำ ขั นดอก
มีลั กษณะคล้ำยจำนที่มีฐำนยกสูงขึ้นไป เข้ำใจว่ำคงได้รูปแบบหรืออิทธิพลมำจำกจำนเชิงของจีน
ซึ่งเป็นเครื่องปั้นดินเผำแต่ว่ำขันจะมีส่วนจำนและฐำนเป็นรูปบัวคว่ำบัวหงำยอย่ำงชัดเจน หรืออีกชื่อ
หนึ่งที่เรียกว่ำ ฐำนปัทม์ ส่วนใหญ่ขันดอกแบบโบรำณจะทำมำจำกไม้สักกลึง สองหรือสำมตอนมำสวม
ต่อกันเป็นรูปพำน ทำด้วยยำงรักและตกแต่งด้วยกำรเขียนลวดลำยสีดำ สีแดง เป็นกลีบบัวสอดไส้
ขนำดทั่วๆ ไปของขันดอกสูงประมำณ 12 นิ้ว และเส้นผ่ำศูนย์กลำงประมำณ 10 นิ้ว ใช้สำหรับใส่
ข้ำวตอกดอกไม้ธูป เที ย นไปวัดหรื อในพิ ธีกรรม บำงที ก็ใช้ใส่ เครื่อ งเซ่น ไหว้แ ละของที่ม อบให้ เป็ น
ทำงกำรในพิธีสำคัญ
ขันดอกไม้กลึง คือ ขันดอกประเภทหนึ่งที่ชำวล้ำนนำได้รับอิทธิพลและรูปแบบจำกขันดอก
ของชำวไทเขินเรียกว่ำ “ขันซี่” หรือ “ขันตีนถี่” ซึ่งมีลักษณะเฉพำะที่เด่นมำก กล่ำวคือช่วงที่เชื่อม
ระหว่ำงตัวพำนไม้กลึงกับฐำนไม้กลึงแทน ที่จะเป็นไม้กลึงทรงบัวลูกแก้ว ก็จะเป็นซี่ไม้กลึงขนำดเล็กๆ

๗๐
เรี ย งชิ ด กั น เป็ น แถวรอบฐำน ทรงกลม คล้ ำยขั น โตกขั น ซี่ ทั่ ว ไป จะทำสี แ ดงชำดเท่ ำนั้ น ไม่ นิ ย ม
มีล วดลำยประดับ เหมือนขัน ดอก แบบพื้นเมือง ขันซี่บำงชุดมีกำรกลึ งลวดบัวที่มีสั ดส่ วนสวยงำม
แปลกตำ บำงชุดก็มีควำมกว้ำงขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงประมำณ 18 นิ้ว หรือมำกกว่ำนั้น ใช้สำหรับ
เป็นขันตั้งหรือภำชนะในพิธีสำคัญทำงศำสนำ ซี่ไม้ที่เป็นขำมีกำรเหลำเป็น ปล้องๆ สวยงำมเมื่อเรียง
เป็นแถวจะมีลักษณะคล้ำยลูกกรงระเบียงบ้ำน
ขั น โตก หรื อ โตก ภำชนะส ำหรั บ วำงส ำรั บ อำหำรของชำวล้ ำ นนำ บ้ ำ งเรี ย ก สะโตก
มีรูปทรงกลม ควำมกว้ำงมีเส้ นผ่ ำศูนย์กลำงตั้งแต่ 30 เซนติเมตรขึ้นไป มีเชิง สูงประมำณ 1 ฟุต
มีทั้งขันโตกไม้ และขัน โตกหวำยกำรใช้งำนของขันโตกนั้น ใช้เป็นภำชนะที่วำงถ้วยอำหำรกับข้ำว
เมื่อใส่กับข้ำวแล้วยกมำตั้งสมำชิกในครอบครัว หรือแขกที่มำบ้ำนจะนั่งล้อมวงกันกินข้ำว บำงครั้งก็ใช้
ใส่ดอกไม้ธูป เทีย นแทนขัน ดอก ใช้ใส่เครื่องคำนับเป็นขันตั้ง ใช้ใส่ผลหมำกรำกไม้ในพิธีกรรม เช่น
กำรจัดขันตั้ง (ขันไหว้ครู) ขันขวัญ (บำยศรี) และขันใส่เครื่องไทยทำน ถวำยพระ เป็นต้น
ขันโอ เป็นภำชนะเครื่องรักที่มีรูปทรงที่พัฒนำมำจำกกระบุงไม้ไผ่สำน สำหรับใส่ของหลำย
ประเภทใช้ในพิธีกรรมและกำรไปทำบุญเรียกว่ำ ขันโอ รูปทรงของขันโอเหมือนกระบุงขนำดเล็กป้อมๆ
เตี้ยๆ ทำด้วยยำงรักเรียบ ด้ำนนอกสีดำด้ำนในสีแดง มีหูเล็กๆ สี่หู สำหรับร้อยเชือกหำบปำก ขันโอ
มีถำดวำงปิดไว้ก้นขันโอมีกำรเสริมปุ่มสี่ปุ่มด้วยกำรปั้น ยำงรักให้หนำรองรับกำรถูไถได้ดีบำงทีก็ใช้
หอยเบี้ยเสริมควำมแข็งแรงของปุ่มรองก้น ขันโอจะนิยมผลิตเป็นคู่เสมอ เรียกว่ำเป็นหำบไม้คำนหำบ
ส่วนใหญ่จะเป็นไม้คำนเรียว เล็กดัดปลำยทั้งสองให้งอนขึ้น หรือแกะสลักเป็นลวดลำยสวยงำม ขันโอที่
เป็นใบเดี่ยว ไม่มีคู่จะมีขนำดเล็กกว่ ำ เส้นผ่ำศูนย์กลำงประมำณ 10 ถึง 12 นิ้วประดับด้วยลวดลำย
กำรเขียนสีห รือปิ ดทอง ไม่มีหู ร้อยเชือก เพรำะใช้อุ้มเหมือนขันเงินหรือสลุงเงิน น่ำจะเป็นอิทธิพล
จำก “ก๊อกโอ” หรือ “ซ้ำข้อง” ของชำวไทเขินจำกเชียงตุง
ในกำรผลิตเครื่องเขินของชุมชนบ้ำนศรีปันครัวนั้น ถือเป็นแหล่งผลิตที่ดำเนินกำรผลิตอย่ำง
ครบวงจร แบ่งออกเป็น 8 ขั้นตอน ดังนี้
1.1 เตรี ย มไม้ ไผ่ ซึ่ งไม้ ไผ่ ที่ ใช้ จะน ำมำจำกจังหวัด แพร่ ใช้ ไม้ ไผ่ เหี่ ย (ท่ อ นละ 20 บำท)
จำกนั้นนำไปตัดแบ่งเป็น 4 ปล้อง และนำไปตำกให้ไม้แห้ง
1.2 ผ่ำไม้ไผ่ที่แห้งแล้วนำมำทำเป็นซี่ไม้ไผ่ จำกนั้นจักตอก (กำรจักตอก คือ กำรนำซี่ไม้ไผ่มำผ่ำ
ให้เป็นเส้นบำงๆ) ให้ไม้ผ่ำบำงลงเพื่อที่จะสำมำรถดัดเป็นรูปทรงต่ำงๆ ได้ ซึ่งตอกที่ใช้จะใช้
ส่วนที่เป็นด้ำนในของไม้ไผ่ จะไม่ใช้ส่วนด้ำนนอกที่แข็ง เนื่องจำกไม่สำมำรถดัดทรงได้
1.3 นำตอกมำขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่ำงๆ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องใช้ เช่น ที่รองแก้ว
จำน ถ้วย จะนำตอกมำม้วนให้แน่นเป็นฐำนแล้วใช้มือดัดเป็นรูปทรงที่ต้องกำร ส่ วน
พำน แจกัน สำมำรถดัดขึ้นรูปได้เลย
1.4 จำกนั้นนำมำลงกำวเพื่อให้แน่นและไม่ให้หลุด แล้วนำไปตำกให้แห้ง

๗๑
1.5 นำขดไม่ไผ่ที่ขึ้นทรงแล้ว ไปลงเลื่อยสี ซึ่งเลื่ อยสีจะผสมขี้เลื่อยและดินสอพอง เพื่อทำให้
เครื่องเขินนั้นนิ่ม นำไปตำกให้แห้งและนำไปขัดด้วยกระดำษทรำยจนกว่ำจะเรียบเนียน
แล้วทำซิลเลอร์แล้วขัดให้เรียบและเงำ
1.7 จำกนั้นนำไปลงแล็กเกอร์ และขัดอีกครั้ง ทำซ้ำอีกประมำณ 2 รอบ จนกว่ำเครื่องเขิน
จะเรียบและเงำ
1.8 กำรลงสี เครื่องเขินประเภทคงขำวจะไม่ลงสีแต่ จะแสดงลวดลำยและสีของไม้ไว้ เผยให้
เห็นโครงไม้และกำรขดไม้ แต่เครื่องเขินประเภทลงสี หลังขัดเครื่องเขินจนเรียบและเงำ
แล้ ว ก็ ส ำมำรถวำดลวดลำยต่ ำงๆ ที่ ต้ อ งกำร แต่ ห ำกเป็ น เครื่อ งเขิ น ประเภทลงรั ก
จะส่งไปยังหมู่บ้ำนนันทำรำม ตำบลหำยยำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนเครื่อง
เขินประเภทลำยขูด จะนำเครื่องเขินไปลงสีซึ่งสีที่ใช้จะเป็นสีดำเท่ำนั้นเนื่องจำกจะเห็น
ลำยได้อย่ำงชัดเจน จำกนั้นนำไปตำกให้ แห้ง แล้วนำลวดหรือเข็มมำขูด เป็นลวดลำย
ต่ำงๆ ที่ต้องกำร จำกนั้นนำไปเคลือบเพื่อให้คงทน สรุปได้ดังตำรำง 5

๗๒
ตาราง ๕ ขั้นตอนการผลิตเครื่องเขิน
ลาดับ
ขั้นตอน
1 เตรียมไม้ไผ่
แบ่งเป็น 4
ปล้อง และ
นำไปตำกให้ไม้
แห้ง

2

ผ่ำไม้ไผ่ที่แห้ง
แล้วนำมำทำ
เป็นซี่ไม้ไผ่
จำกนั้นจักตอก
(กำรจักตอก
คือ กำรนำซี่ไม้
ไผ่มำกผ่ำ ให้
เป็นเส้นบำงๆ)
ให้ไม้ผ่ำบำงลง
เพื่อที่จะ
สำมำรถดัด
เป็นรูปทรง
ต่ำงๆได้

ภาพ

๗๓
ตาราง ๕ ขั้นตอนการผลิตเครื่องเขิน (ต่อ)
ลาดับ
ขั้นตอน
3 นำตอกมำขึ้น
รูปเป็นรูปทรง
ต่ำงๆ ซึ่งจะ
ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของ
เครื่องใช้

4

ลงกำวเพื่อให้
แน่นและไม่ให้
หลุด แล้ว
นำไปตำกให้
แห้ง

ลงกำวเพื่อให้แน่นและไม่ให้หลุด

แล้วนำไปตำกให้แห้ง

ภาพ

๗๔
ตาราง ๕ ขั้นตอนการผลิตเครื่องเขิน (ต่อ)
ลาดับ
ขั้นตอน
5 ลงเลื่อยสี ซึ่ง
เลื่อยสีจะผสม
ขี้เรื่อยและ
ดินสอพอง

6

7

นำไปตำกให้
แห้งและนำไป
ขัดด้วย
กระดำษทรำย
จนกว่ำจะ
เรียบเนียน
และเงำแล้วทำ
ซิลเลอร์แล้ว
ขัดให้เรียบ
และเงำ
ลงแล็กเกอร์
และขัดอีกครั้ง
ทำซ้ำอีก
ประมำณ 2
รอบ จนกว่ำ
เครื่องเขินจะ
เรียบและเงำ

ภาพ

๗๕
ตาราง ๕ ขั้นตอนการผลิตเครื่องเขิน (ต่อ)
ลาดับ
ขั้นตอน
8 ลงสี 2 รอบ
เพื่อให้สีติดทน
และสีสดและ
นำไปตำกให้สี
แห้ง แล้วนำไป
วำดลวดลำย
ต่ำงๆ ตำมที่
ต้องกำร
9

วำดลวดลำย
ต่ำงๆ แบบ
ฉบับที่ได้รับ
กำรถ่ำยทอด
จำกรุ่นสู่รุ่น

10

ผลิตภัณฑ์
เครื่องเขิน

ที่มำภำพ : จิระชัย ยมเกิด, 2560

ภาพ

๗๖
ลักษณะรูปทรงและเทคนิคกำรประดับตกแต่ง แบ่งได้ 2 กลุ่ม ดังนี้
1. เครื่องเขินศรีปันครัว จะมีลักษณะเป็นงำนขดไม้ไผ่ให้เกิดรูปทรงต่ำงๆ ที่ทำด้วย
ยำงรั กเพี ย งไม่ กี่ครั้ ง และตกแต่งประดั บประดำอย่ำงง่ำยๆ ส ำหรับ เป็ นของใช้ใน ชีวิตประจำวัน
เครื่องเขินชนิดนี้ส่วนมำกจะเป็นสิ่งของเครื่อง ใช้ที่เป็นเครื่องสำนและลงรักสีดำหำกจะมีกำรตกแต่ง
ให้สวยงำมอย่ำงมำกก็ท ำสีแดงชำดอย่ำงเรียบๆ เครื่องเขินชนิดนี้ เองที่ควรจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่
ชำวล้ำนนำแต่ดั้งเดิม
2. เครื่องเขินเชียงใหม่หรือเครื่องเขินนันทำรำม เครื่องเขินชนิดนี้มีโครงสร้ำงเป็น
โครงสำนลำยขัดด้วยเส้นตอกไม้ไผ่ที่มีกำรเหลำให้ได้ ขนำดเล็กเรียบบำงคล้ำยทำงมะพร้ ำวสำนขัดกับ
ตอกเส้นบำงแบนเป็นรูปแฉกรัศมีจำกก้นของภำชนะจนได้รูปทรงตำมควำมต้องกำร โดยไม่ต้องมี กำร
ดำมโครงให้แข็งเป็นที่ ที่เครื่องเขินชนิดนี้จะมีโครงที่แน่นแข็งแรงเรียบเสมอกันโดยตลอด เมื่อทำรัก
แล้ว ขัดก็จะได้รูปภำชนะที่ค่อนข้ำงเรียบเกลี้ยงบำง และมีควำมเบำกำรตกแต่งของเครื่องเขิน ชนิดนี้
มีลักษณะเด่นที่นิยมกำรขูดลำย หรือภำษำพื้นถิ่นว่ำ “ฮำยดอก”
ปั จ จุ บั น มี ก ำรประยุ ก ต์ รู ป ทรง และเทคนิ ค กำรประดั บ ตกแต่ งลวดลำยมำกขึ้ น
ดังตำรำง 6

๗๗
ตาราง ๖ การเปรียบเทียบเครื่องเขินแบบดังเดิมและเครื่องเขินประยุกต์
ประเภท

เครื่องเขินแบบดังเดิม

ลักษณะ
มี โค รงเป็ น เค รื่ อ งส ำน
คล้ำยกล่องข้ำวเหนียวมีก้นสี่เหลี่ยม
ส่วนใหญ่เส้นผ่ำศูนย์กลำงประมำณ
12 นิ้ ว สู ง ประมำณ 18 นิ้ ว คอ
คอดทรงกระบอกฝำปิ ด คล้ ำ ยๆ
ขวดโหลแก้ว ฐำนของปุงทำด้วยไม้
จริงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสูงประมำณ
2 – 3 นิ้ ว คำดรั ด ติ ด กั บ ปุ ง ด้ ว ย
เส้นหวำยถักยึดกับคอของภำชนะ

เครื่องเขินประยุกต์

ลักษณะ
ลักษณะโครงเครื่องสำนเป็น
แบบดังเดิม แต่เน้นกำรลงสี
ให้มีควำมหลำกหลำยมำก
ขึ้น เช่น สีน้ำเงิน สีชมพู สี
ขำว สีม่วง สีฟ้ำ และสีแดง
ทั้งนี้เนื่องจำกเป็นเครื่องเขิน
ที่ถูกนำไปใช้ในกำรตกแต่ง
มำกกว่ำกำรใช้สอยเหมือน
ในอดีต
ลวดลำยของปุงมีกำร
ประยุกต์ เขียนลำยให้มี
ควำมสวยงำมมำกยิ่งขึ้น

ปุง

ที่มาภาพ : จิระชัย ยมเกิด, ๒๕๖๐

๗๘
ตาราง ๖ การเปรียบเทียบเครื่องเขินแบบดังเดิมและเครื่องเขินประยุกต์ (ต่อ)
ประเภท

เครื่องเขินแบบดังเดิม

ปุง

ที่มาภาพ : จิระชัย ยมเกิด, ๒๕๖๐

ลักษณะ
สี ลักษณะของปุงแบบดังเดิม
มักจะลงสีเรียบง่ำยไม่มีลวดลำย
มำกนัก หำกลงสีวำดลำย ส่วน
ใหญ่จะเป็นลำยดอกและลำยสิบ
สองนักษัตร

เครื่องเขินประยุกต์

ลักษณะ
ลวดลำยที่ได้รับควำมนิยม
มำกคือ ฮำยดอก (ลำยดอก)
ได้แก่ ลำยดอกก๊ำกอก และ
ดอกพิกุล

๗๙
ตาราง ๖ การเปรียบเทียบเครื่องเขินแบบดังเดิมและเครื่องเขินประยุกต์ (ต่อ)
ประเภท

เครื่องเขินแบบดังเดิม

ลักษณะ
พำนดอก แบบลงรักและขูดลำย
สำหรับใช้ในงำนพิธี

ลักษณะ
พำนรองในปัจจุบันมีกำร
ออกแบบให้มีสีที่
หลำกหลำย เช่น ขำวขลิบ
ทอง ดำขลิบทอง และดอก
ขลิบทอง

ช่วงฐำนพำนมีกำรขูดลำยกลีบบัว

ขอบพำนมีกำรวำดลวดลำย
เรียกว่ำ ฮำยดอก (ลำยดอก)
ก๊ำกอก

พำนดอก แบบพื้นบ้ำนนิยมทำชำด
แบบเรียบ ตกแต่งประดับประดำ
อย่ำงง่ำยๆ สำหรับเป็นของใช้ใน
ชีวิตประจำวัน

บริเวณฐำนพำนมีกำรวำด
ลวดลำยเรียกว่ำ ฮำยดอก
(ลำยดอก) ก๊ำกอก

พำน

ที่มาภาพ : จิระชัย ยมเกิด, ๒๕๖๐

เครื่องเขินประยุกต์

๘๐
ตาราง ๖ การเปรียบเทียบเครื่องเขินแบบดังเดิมและเครื่องเขินประยุกต์ (ต่อ)
ประเภท

เครื่องเขินแบบดังเดิม

ลักษณะ
พำนดอกสีขำวแบบเรียบ ตกแต่ง
ประดับประดำอย่ำงง่ำยๆ สำหรับ
เป็นของใช้ใน ชีวิตประจำวัน

เครื่องเขินประยุกต์

ลักษณะ
พำนดอกในปัจจุบัน

พำน

หีบหมำกแบบดังเดิม

หีบหมำก

ที่มาภาพ : จิระชัย ยมเกิด, ๒๕๖๐

หีบหมำกในปัจจุบัน

๘๑
ตาราง ๖ การเปรียบเทียบเครื่องเขินแบบดังเดิมและเครื่องเขินประยุกต์ (ต่อ)
ประเภท

เครื่องเขินแบบดังเดิม

ขันตั้ง
พำนรอง

ลักษณะ

แบบดังเดิม มีกำรลงรักปิดทอง
ทั้งหมด

ที่มาภาพ : จิระชัย ยมเกิด, ๒๕๖๐

เครื่องเขินประยุกต์

ลักษณะ
ปัจจุบันมีกำรเพ้นท์ลำยให้ดู
สวยงำม นิยมลำยดอก เช่น
ลำยกลีบ เป็นต้น

๘๒
ตาราง ๖ การเปรียบเทียบเครื่องเขินแบบดังเดิมและเครื่องเขินประยุกต์ (ต่อ)
ประเภท

เครื่องเขินแบบดังเดิม

ขันตั้ง
พำนรอง

ลักษณะ

แบบดังเดิม มีกำรลงรักปิดทอง
ทั้งหมด

ที่มาภาพ : จิระชัย ยมเกิด, ๒๕๖๐

เครื่องเขินประยุกต์

ลักษณะ

ปัจจุบันมีกำร
เพ้นท์ลำยให้ดู
สวยงำม นิยมลำย
ดอก เช่น ลำย
กลีบ เป็นต้น

๘๓
ตาราง ๖ การเปรียบเทียบเครื่องเขินแบบดังเดิมและเครื่องเขินประยุกต์ (ต่อ)
ประเภท

เครื่องเขินแบบดังเดิม

ขันตั้ง
พำนรอง

ลักษณะ
ขันตั้งพำนรอง ลำย “ลูกน้ำ”
ลักษณะดังเดิมจะตกแต่งลำยเพียง
3 สี คือ แดง เขียว เหลือง ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจำกพม่ำ

ลำยที่ใช้ตกแต่ง เครื่องเขิน คือ ลำย
“ลูกน้ำ” เป็นกำรปะเส้นแบ่งช่อง
ด้วยสีแดงและเขียว และเขียนลำย
ฟันปลำและลำยลูกน้ำสลับไป-มำ
ระหว่ำงช่อง
ฝำจับ ขอบฝำและขอบขัน ขลิบ
ด้วยสีเขียวเข้ม

ที่มาภาพ : จิระชัย ยมเกิด, ๒๕๖๐

เครื่องเขินประยุกต์

ลักษณะ
ปัจจุบันมีกำร
ออกแบบให้มีสีที่
หลำกหลำย เช่น
ขำวขลิบทอง และ
น้ำเงิน เป็นต้น

๘๔
ตาราง ๖ การเปรียบเทียบเครื่องเขินแบบดังเดิมและเครื่องเขินประยุกต์ (ต่อ)
ประเภท

เครื่องเขินแบบดังเดิม

ลักษณะ

กำรลวดลำยลงบนเครื่องเขิน แบบ
ดังเดิม เป็นกำรใช้พู่กันปลำยแหลม
วำดเส้น

ขันตั้ง
พำนรอง

ที่มาภาพ : จิระชัย ยมเกิด, ๒๕๖๐

เครื่องเขินประยุกต์

ลักษณะ

กำรลวดลำยลงบนเครื่อง
เขิน แบบประยุกต์ เป็น
กำรใช้ปำกกำหมึกสีวำด
แทนกำรใช้พู่กัน ซึ่งให้
ควำมคมชัดมำกกว่ำ

๘๕
ตาราง ๖ การเปรียบเทียบเครื่องเขินแบบดังเดิมและเครื่องเขินประยุกต์ (ต่อ)
ประเภท

เครื่องเขิน

รูปแบบ

ลักษณะ

อูบ

-

กำรขดไม้ไผ่แบบประยุกต์
เครื่องเขินประเภทคงขำว ไม่ลงสี
เทคนิคกำรผสมเรื่อยสีและขัดเงำ

ถำดอ่ำง

-

กำรขดไม้ไผ่แบบประยุกต์
เทคนิคกำรผสมเรื่อยสีและขัดเงำ

จำนรองลำยดอกไม้

-

กำรขดไม้ไผ่แบบประยุกต์
เทคนิคกำรผสมเรื่อยสีและขัดเงำ

ของใช้
ประเภท
จำนรอง
จำน ถำด

ที่มาภาพ : จิระชัย ยมเกิด, ๒๕๖๐

๘๖
ตาราง ๖ การเปรียบเทียบเครื่องเขินแบบดังเดิมและเครื่องเขินประยุกต์ (ต่อ)
ประเภท

เครื่องเขิน

รูปแบบ
ถำดทรงเรือ

ถำดทรงหกเหลี่ยม

ของใช้
ประเภท
จำนรอง
จำน ถำด

ถำมทรงสำมเหลีย่ ม (ปำกเหยีย่ ว)

ที่มาภาพ : จิระชัย ยมเกิด, ๒๕๖๐

ลักษณะ
-

กำรขดไม้ไผ่แบบประยุกต์
เทคนิคกำรผสมเรื่อยสีและขัดเงำ

๘๗
ตาราง ๖ การเปรียบเทียบเครื่องเขินแบบดังเดิมและเครื่องเขินประยุกต์ (ต่อ)
ประเภท

เครื่องเขิน

รูปแบบ
เครื่องประดับศีรษะ

เครื่อง
ประดับ

ที่มาภาพ : จิระชัย ยมเกิด, ๒๕๖๐

ลักษณะ
- เทคนิคกำรลงรักปิดทอง ได้แก่ ลำยผีเสื้อ ลำยดอกไม้ และลำยเส้น

๘๘

ตาราง ๖ การเปรียบเทียบเครื่องเขินแบบดังเดิมและเครื่องเขินประยุกต์ (ต่อ)
ประเภท

เครื่องเขิน

รูปแบบ

ลักษณะ

สำหรับใส่เครื่องประดับ เช่น ต่ำงหู - เทคนิคกำรเขียนลำย ด้วยกำรเพ้นท์สี
แหวน
- เน้นลวดลำยดอกไม้ชนิดต่ำงๆ

แอ๊บ
(ตลับ)

ที่มาภาพ : จิระชัย ยมเกิด, ๒๕๖๐

๘๙
ตาราง ๖ การเปรียบเทียบเครื่องเขินแบบดังเดิมและเครื่องเขินประยุกต์ (ต่อ)
ประเภท

เครื่องเขิน

แอ๊บ
(ตลับ)

ที่มาภาพ : จิระชัย ยมเกิด, ๒๕๖๐

รูปแบบ

ลักษณะ

ตลับน้อย สำหรับใส่เครื่องประดับ
เช่น ต่ำงหู แหวน

- เทคนิคกำรเขียนลำย ด้วยกำรเพ้นท์สี
- เน้นลวดลำยภำพวำด

ตลับน้อย สำหรับใส่เครื่องประดับ
เช่น ต่ำงหู แหวน

- เทคนิคกำรลงรักปิดทอง

ตลับน้อย สำหรับใส่เครื่องประดับ
เช่น ต่ำงหู แหวน

- เทคนิคกำรขูดลำย

๙๐

2. กำรวิ เครำะห์ พั ฒ นำสิ น ค้ ำ หั ต ถกรรมเครื่ อ งเขิ น และตลำดสิ น ค้ ำ หั ต ถกรรมเครื่ อ งเขิ น ของ
บ้ำนศรีปันครัวตำบลท่ำศำลำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นนวัตกรรม
จำกกำรศึกษำเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์เครื่องเขิน สำมำรถวิเครำะห์พัฒนำผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
เครื่องเขินและตลำดสินค้ำหัตถกรรมเครื่องเขินของบ้ำนศรีปันครัว ตำบลท่ำศำลำ อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ผู้วิจัยได้จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเขินขึ้น โดยมีผู้ร่วมประชุม
ทั้งหมด 20 รำย แบ่ งเป็ น 1) กลุ่ มผู้ ผ ลิ ตเครื่องเขินหมู่บ้ำนศรีปันครัว 8 รำย 2) ประธำนชุมชน
ศรี ปั น ครัวและกรรมกำร จ ำนวน 3 รำย และ3) ทีมผู้ วิจัย 9 รำย โดยมีกำรวิเครำะห์ กำรพัฒ นำ
ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
ตาราง 7 กำรวิเครำะห์กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
องค์ประกอบ
ความโดดเด่นเครื่องเขินศรีปันครัว
การออกแบบ
ประเภท
ผลิตภัณฑ์ชุมชนศรีปันครัวส่วนใหญ่เป็น
ผลิตภัณฑ์ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องใช้ ภำชนะ และของ
ตกแต่ง
เส้น
เครื่องเขิน ศรีปัน ครัวส่วนใหญ่มีลักษณะ
เส้นโค้งสร้ำงรูปร่ำงผลิตภัณฑ์
รูปร่างและ
รูปทรง
สี
ลวดลาย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์
กำรพั ฒ น ำผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องใช้ แล ะ
เครื่องประดับ

กำรออกแบบโดยใช้เส้นเป็นเส้นโค้ง
(Curve Line) เพื่อให้เกิดให้ควำมรู้สึก
แสดงออกถึงควำมมีชีวิตชีวำ ควำม
อ่อนไหว อ่อนโยน มีควำมเคลื่อนไหว
รูปร่ำงและรูปทรงผลิตภัณฑ์เครื่องเขินศรี เลือกออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีทั้งรูปร่ำง
ปันครัวที่มีควำมโดดเด่นคือด้ำนทรงกลม อิส ระแต่ มี ยั งคงควำมโค้ งมนบำงส่ ว น
เนื่องจำกลักษณะกำรขดไม้ไผ่ทำให้มีกำร เพื่อรักษำรูปทรงดังเดิมของผลิตภัณฑ์
บังคับทิศทำงเป็นวงกลม
สี ที่ โ ดดเด่ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เครื่อ งเขิ น ศรีปั น ไม่เน้นกำรลงสี แต่ใช้เรื่อยสีผสมกำวใน
ครัวแบบดังเดิมจะลงสีแบบเรียบง่ำย เช่น กำรติดขดไม้ไผ่ทำให้เกิดสีธรรมชำติ
สีขำว สีแดง สีดำ
ลวดลำยที่โดดเด่นผลิตภัณฑ์เครื่องเขินศรี ผลิตภัณ ฑ์ใหม่ไม่เน้นกำรแต่งลวดลำย
ปั น ครั ว แบ บ ดั ง เดิ ม ไม่ เ น้ น กำรวำด แต่เน้นกำรแสดงลำยดั้งเดิมของไม้และ
ลวดลำยหรือหำกมี ล วดลำยจะเป็น กำร สีของไม้
วำดลวดลำยธรรมชำติ เช่น ลำยดอกไม้
ลำยผีเสื้อ เป็นต้น

๙๑

จำกนั้น ผู้วิจัยได้ดำเนินกำรสำรวจรูปแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องเขินใหม่ที่ต้องกำรพัฒนำ โดยที่
ประชุมร่วมนำเสนอ ซึ่งมีวิธีกำรดำเนินกำรคือ
1. ให้ ผู้ร่วมประชุมนำเสนอรำยกำรผลิตภัณ ฑ์ที่ต้องกำรพัฒ นำเป็นผลิตภัณ ฑ์ใหม่จำนวน
คนละ 1 รำยกำร
2. ให้ผู้ร่วมประชุมเลือกให้คะแนนผลิตภัณฑ์ที่ต้องกำรมำกที่สุด 4 อันดับ โดยมีเกณฑ์กำรให้
คะแนนคือ ผู้ร่วมประชุมมีค่ำคะแนน รำยละ 5 คะแนน สำมำรถเลือกให้คะแนนตำมควำมพึงพอใจ
3. ผู้วิจัยทำกำรรวบรวมคะแนนของผลิตภัณฑ์ที่มีคะแนนในกำรเสนอให้ได้รับกำรพัฒนำมำก
ที่สุด 4 อัน ดับ ซึ่งได้แก่ กล่ องทิช ชู กระเป๋ำสะพำย กล่องแว่นตำ และต่ำงหู โดยมีลำดับคะแนน
ดังตำรำง
ตาราง ๘ รำยกำรผลิตภัณฑ์ที่มีคะแนนในกำรเสนอให้ได้รับกำรพัฒนำ
อันดับ
1
2
3
4

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา
กล่องทิชชู
กระเป๋ำสะพำย
กล่องแว่นตำ
ต่ำงหู
รวม

คะแนน
46
24
18
12
100

๙๒

3. การพัฒนาผลิตภัณ ฑ์/นวัตกรรมองค์ความรู้หัตถกรรมเครื่องเขินและตลาดสินค้า หัตถกรรม
เครื่องเขินของบ้านศรีปันครัว ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
3.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเขิน กล่องทิชชู
แนวคิดการออกแบบรูปทรง สีและลวดลาย
การออกแบบพั ฒ นากล่ องทิ ช ชูให้ มีค วามแตกต่างจากเดิ มที่ เป็ นรูป ทรง
เรขาคณิ ต เช่น สี่ เหลี่ ย ม หกเหลี่ ย ม ทรงกระบอก โดนออกแบบให้ มี รูป ทรงลวดลายเลี ย นแบบ
ธรรมชาติ สามารถใช้เป็นของตกแต่งและเครื่องใช้สอยได้
กล่องทิชชู มีการออกแบบคล้ายเปลือกหอยทะเล โดยปลายของชิ้นงานให้มี
ความแหลม และส่วนบนมีช่องกว้างสาหรับใช้งาน ฐานของผลิตภัณฑ์มีความโค้งมนแต่สามารถจัดวาง
ตั้งได้ เน้นการใช้สีธรรมชาติที่เกิดจากการผสมส่วนผสมในการขดไม้ไผ่ โดยจะเกิดสีน้าตาล และเทาดา
และลวดลายกล่องทิชชูที่เกิดจากการขดไม้ไผ่สลับกับสีขี้เลื่อยกับกาวที่ใช้ติดเส้นไม้ไผ่ขด
ขั้นตอนการออกแบบการผลิตผลิตภัณฑ์
1. การจักตอก แบ่งไม้ไผ่ออกเป็นชิ้นๆ ตามขนาดที่ต้องการ ใช้มีดจักตอก
เอาส่วนในออก (ขี้ตอก) จักในส่วนที่เหลือออกเป็นเส้นบางๆ แล้วเหล่ให้เรียบร้อยตากแดดให้แห้ง
2. การขึ้นรูป นาตอกมาขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่างๆ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับประเภท
ของเครื่องใช้ สาหรับกล่องทิชชู จะขดไม้ไผ่เป็นสองส่วนไว้เพื่อประกบหรือถอดออกได้ ซึ่งต้องขึ้นทรง
และทาวงขอบประกบตัวงานสองชิ้นให้พอดีกัน โดยชิ้นหนึ่งขดเป็นวงปิดเป็นก้นหอย ส่วนอีกชิ้นส่วน
ขดเปิดเป็นครึ่งวงกลมสาหรับเป็นที่ดึงกระดาษ จากนั้นใช้กระดาษทรายขัดเสี้ยนไม้ออกจากชิ้นงานที่
ขึ้นรูปเสร็จ
3. การชุบกาว ใช้ขี้เลื่อยผสมสีกาว ดินสอพอง ใช้แปรงทาขี้เลื่อยที่ผสมกับ
สีฝุ่น ให้แห้งอุดช่องว่างระหว่างเส้นไผ่ให้เป็นเนื้อเดียวกัน และทาให้ชิ้นงานเกิดสีสัน และตากแดดให้
แห้ง
4. ประกบชิ้นส่วนขดไม้ไผ่เทคนิคสาคัญในการขั้นตอนการผลิต คือ การวัด
ขนาดรอบวงให้สบพอดีกับชิ้นส่วนภายในและภายนอก เพื่อไม่ให้เห็นรอยต่อ และใส่เลื่อยสีเพื่อให้เกิด
ลวดลายสวยงาม

๙๓

การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์กล่องทิชชู

การออกแบบรูปทรง

การออกแบบรูปทรง

ออกแบบสี

ออกแบบสี

การออกแบบลวดลาย

การออกแบบลวดลาย

ภาพ 6 การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์กล่องทิชชู
ที่มา : จิระชัย ยมเกิด, 2561

๙๔

ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์กล่องทิชชู

การจักตอก

การจักตอก

การขึ้นทรง

การขึ้นทรง

การขึ้นทรง
ภาพ 7 ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์กล่องทิชชู
ที่มา : จิระชัย ยมเกิด, 2561

การขึ้นทรง

๙๕

ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์กล่องทิชชู

ภาพ 8 ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์กล่องทิชชู
ที่มา : จิระชัย ยมเกิด, 2561

๙๖

3.2 การทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเขินประเภท กระเป๋า
แนวคิดการออกแบบรูปทรง สีและลวดลาย
การออกแบบกระเป๋า โดยใช้ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ เครื่องเขินศรีปันครัว
ให้มีความโดดเด่น เน้นการใช้สอยประโยชน์และการตกแต่งที่เรียบง่ายสื่อถึงธรรมชาติและการเลือกใช้
วัสดุจากธรรมชาติ สามารถนาไปในชีวิตประจาวันได้
กระเป๋าคล้องแขน รูปทรงกลมขนาดกะทัดรัด ออกแบบให้มีความร่วมสมัย
เน้นการใช้สีธรรมชาติที่เกิดจากการผสมส่วนผสมในการขดไม้ไผ่ โดยจะเกิดสีดาทอง ผสมกับวัสดุ
โลหะสีรมดาและทองเหลือง ทาให้ผลิตภัณฑ์ดูมีมิติ เกิดความแปลกใหม่สวยงาม และกระเป๋าข้างทรง
กลม มีสายโซ่คล้องกระเป๋าใช้สะพายข้างสามารถปรับเลื่อนระดับสายได้เน้นโทนสีน้าตาล ผสมวัส ดุผ้า
ทาให้รู้สึกเคลื่อนไหวไม่แข็งกระด้าง
ขั้นตอนการออกแบบการผลิตผลิตภัณฑ์
1. การจักตอก แบ่งไม้ไผ่ออกเป็นชิ้นๆ ตามขนาดที่ต้องการ ใช้มีดจักตอก
เอาส่วนในออก (ขี้ตอก) จักในส่วนที่เหลือออกเป็นเส้นบางๆ แล้วเหลาให้เรียบร้อยตากแดดให้แห้ง
2. การขึ้นทรง นาตอกมาขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่างๆ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับประเภท
ของเครื่องใช้ สาหรับกระเป๋า จะขดไม้ไผ่เป็นวงกลมและขึ้นขอบเป็นทรงกว้างประมาณ 1.50 นิ้ว
จานวนสองชิ้นไว้เพื่อประกบ
3. การชุบกาว ใช้ขี้เลื่อยผสมสีกาว ดินสอพอง ใช้แปรงทาขี้เลื่อยที่ผสมกับ
สีฝุ่น ให้แห้งอุดช่องว่างระหว่างเส้นไผ่ให้เป็นเนื้อเดียวกัน และทาให้ชิ้นงานเกิดสีสัน และตากแดดให้
แห้ง
4. สาหรับกระเป๋าข้าง จะนาฟองน้าและผ้าไหมเทียมหรือผ้าต่ว นซับใน
กระเป๋า นาไม้ไผ่ขดประกบกันแล้วทากาวติดให้สนิท เจาะรูติดหมุดและโซ่สะพายกระเป๋า
5 ส าหรับ กระเป๋ าคล้ อ งแขน จะน าขดไม้ ไผ่ ที่ ขึ้ น รูป แล้ ว มาประกบกั น
ยึดด้วยบานพับและตัวล๊อค ยึดติดสายกระเป๋า เจาะรูเพื่อยึดสายห้อยกระเป๋าคล้องแขน

๙๗

การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภท กระเป๋า

การออกแบบรูปทรงและลวดลาย

การออกแบบรูปทรง

การออกแบบสี

การออกแบบสี

การออกแบบวัสดุ

การเลือกใช้วัสดุ

ภาพ 9 การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋า
ที่มา : จิระชัย ยมเกิด, 2560

๙๘

ขั้นตอนการผลิตและการพัฒนากระเป๋า

ขึ้นโครงสร้างเป็นรูปวงกลมและเจาะรูด้านบน

เจาะรูสองด้านเพื่อใส่โซ่หรือสายสะพายกระเป๋า
เป็นปากเปิดกระเป๋า

สายสะพายกระเป๋าหรือโซ่และหมุด

ผ้ า คราฟส าหรั บ การกั น กระแทก เพื่ อ น ามาใส่
กระเป๋า

รูปแบบการใส่ผ้าคราฟ
ภาพ ๑0 ขั้นตอนการผลิตและการพัฒนากระเป๋า
ที่มา : จิระชัย ยมเกิด (2561)

รูปแบบการใส่โซ่และหมุด

๙๙

การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋าคล้องแขน

การออกแบบรูปทรง

การออกแบบรูปทรง

การออกแบบสี

การออกแบบสี

การออกแบบวัสดุ

การออกแบบลวดลาย

ภาพ 11 การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋าคล้องแขน

๑๐๐

ขึ้นโครงเป็นรูปวงกลม

ขึ้นโครงเป็นรูปวงกลม

วัดขนาดบานพับก่อนจะบากไม้

การบากไม้เพื่อใส่บานพับ

การบากไม้เพื่อใส่บานพับ

เมื่อบากไม้เสร็จ

ภาพ 12 การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋าคล้องแขน (ต่อ)
ที่มา : จิระชัย ยมเกิด (2561)

๑๐๑

การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋าคล้องแขน (ต่อ)

การใส่บานพับ

การใส่บานพับ

การวัดขนาดเพื่อใส่ตัวล็อค

เจาะรูสองด้านเพื่อใส่โซ่คล้องแขน

โซ่และหมุดที่จะนามาใส่กระเป๋า

กระเป๋าคล้องแขนที่เสร็จสมบูรณ์

ภาพ 13 การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋าคล้องแขน (ต่อ)
ที่มา : จิระชัย ยมเกิด (2561)

๑๐๒

ภาพ ๑4 ต้นแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบบสะพาย
ที่มา : จิระชัย ยมเกิด (2561)

๑๐๓

ภาพ ๑5 ต้นแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบบคล้องแขน
ที่มา : จิระชัย ยมเกิด (2561)

๑๐๔

3.3 การทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์กล่องแว่นตา
แนวคิดการออกแบบรูปทรง สีและลวดลาย
การออกแบบพัฒนากล่องแว่นตา เน้นการใช้สอยประโยชน์ และออกแบบ
ให้มีความแข็งแรงคงทน ปลอดภัย รองรับแรงกระแทกได้ดี เป็นของใช้จาเป็นสาหรับผู้ที่ปัญหาสายตา
และต้องใส่แว่นตา รวมทั้งแว่นกันแดด ซึ่ง กล่องถูกออกแบบให้มีความทันสมัย มีความเหมาะสมและ
สามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัย
รูปทรงกล่องมีการออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีการขดมุม กล่องให้มีความ
โค้งมนดูมีมิติ สวยงาม ที่การออกแบบสีประยุกต์ด้วยการใช้โทนสีดาและน้าตาลเผยให้เห็นลายเนื้อไม้
ขั้นตอนการออกแบบการผลิตผลิตภัณฑ์
1. การจักตอก แบ่งไม้ไผ่ออกเป็นชิ้นๆ ตามขนาดที่ต้องการ ใช้มีดจักตอก
เอาส่วนในออก (ขี้ตอก)จักในส่วนที่เหลือออกเป็นเส้นบางๆ แล้วเหลาให้เรียบร้อยตากแดดให้แห้ง
2. การขึ้นทรงรูปสี่เหลี่ยมมุมโค้งมน กว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร
สูง 2 เซนติเมตร จานวน 2 ชิ้น
3. การชุบกาว คือใช้ขี้เลื่อยผสมสีกาว ดินสอพอง ใช้แปรงทาขี้เลื่อยที่ผสม
กับสีฝุ่น ให้แห้งอุดช่องว่างระหว่างเส้นไผ่ให้เป็นเนื้อเดียวกัน และทาให้ชิ้นงานเกิดสีสัน และตากแดด
ให้แห้ง
4. ติดบานพับและตัวล็อคกล่องแว่น ด้วยวัสดุโลหะสีทองเหลืองให้เข้ากับ
สีของกล่องแว่น
5. บุฟองน้า และซับผ้าต่วน เพื่อกันกระแทกด้วยสีที่กลมกลืนกับสีของกล่อง

๑๐๕

ขั้นตอนการพัฒนากล่องแว่นตา

ขึ้นโครงสร้างเป็นรูปทรงเหลี่ยม

ขึ้นโครงสร้างเป็นรูปทรงเหลี่ยม

ใส่ตัวล็อค

ใส่ตัวล็อค

ใส่บานพับ

กล่องแว่นตาแบบเสร็จสมบรูณ์

ภาพ 16 การพัฒนากล่องแว่นตา
ที่มา : จิระชัย ยมเกิด (2561)

๑๐๖

ภาพ 17 ต้นแบบผลิตภัณฑ์กล่องแว่นตา
ที่มา : จิระชัย ยมเกิด (2561)

๑๐๗

3.2 การทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับต่างหู
แนวคิดการออกแบบรูปทรง สีและลวดลาย
การออกแบบเครื่องประดับต่างหู ให้มีรูปทรงเรขาคณิตน้าหนักเบา มีความ
สมดุล มีความเหมือนกันในรูปทรง เนื้อสีเผยผิวเนื้อวัสดุแลดูเป็นธรรมชาติ
ขั้นตอนการออกแบบการผลิตผลิตภัณฑ์
1. การจักตอก แบ่งไม้ไผ่ออกเป็นชิ้นๆ ตามขนาดที่ต้องการ ใช้มีดจักตอก
เอาส่วนในออก (ขี้ตอก) จักในส่วนที่เหลือออกเป็นเส้นบางๆ แล้วเหลาให้เรียบร้อยตากแดดให้แห้ง
2. การขึ้นทรง นาตอกมาขึ้นรูป เป็นขดไม้ไผ่เป็นวงกลมและขึ้นขอบเป็น
ทรงกว้างประมาณ 0.50 มิลลิเมตร
3. การชุบกาว คือใช้ขี้เลื่อยผสมสีกาว ดินสอพอง ใช้แปรงทาขี้เลื่อยที่ผสม
กับสีฝุ่น ให้แห้งอุดช่องว่างระหว่างเส้นไผ่ให้เป็นเนื้อเดียวกัน และทาให้ชิ้นงานเกิดสีสัน และตากแดด
ให้แห้ง
4. จากนั้ น เจาะรู แ ละน าไปร้อ ยกั บ ต่ างหู ที่ เตรีย มไว้ ท าทั้ งสองข้ า งให้
เหมือนกัน

๑๐๘

ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องประดับต่างหู

ขึ้นโครงสร้างเป็นรูปวงกลม

ขึ้นโครงสร้างเป็นรูปวงกลม

เจาะรูด้วยสว่าน

ใส่ขอเหล็กต่างหู

เครื่องประดับต่างหูแบบเสร็จสมบรูณ์

เครื่องประดับต่างหูแบบเสร็จสมบรูณ์

ภาพ 18 การพัฒนาเครื่องประดับต่างหู
ที่มา : จิระชัย ยมเกิด (2561)

๑๐๙

ภาพ 19 ต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับต่างหู
ที่มา : จิระชัย ยมเกิด (2561)

๑๑๐

หลั ง จากผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ง านหั ต ถกรรมเครื่ อ งเขิ น แล้ ว ได้ จั ด ท า
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อการพัฒ นาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างมูลค่างานหัตถกรรม
เครื่องเขินวัฒนธรรมล้านนาของบ้านศรีปันครัว ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน
104 คน ซึ่งมีผลการศึกษาดังนี้
ตาราง 9 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61 ปีขึ้นไป
3. สถานภาพสมรส โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง
4. ระดับการศึกษา ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช.
อนุปริญญา (ปวส.)
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
5. รายได้ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001 บาทขึ้นไป

จานวน (คน)
36
68
56
35
6
4
3
69
24
11

ร้อยละ
34.6
65.3
53.8
33.6
5.7
3.8
2.8
66.3
23.0
10.5

10
72
22
55
24
20
3

9.6
69.2
21.1
52.8
23.0
19.2
2.8

๑๑๑

จากตาราง 9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ
65.3 รองลงมาเป็นเพศชาย จานวน 36 คน คิดเป็นร้อนละ 34.6
ด้านอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 21-30 ปี จานวน 56 คน คิดเป็นร้อย
ละ 53.8 รองลงมาคือ อายุ ระหว่าง 31-40 ปี จานวน 35 คน คิดเป็น ร้อยละ 33.6 รองลงคื อ
มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 รองลงมาคือ ผู้มีอายุ 51-60 จานวน
4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 น้อยที่สุดคือผู้มีอายุ 61 ขึ้นไป จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8
ด้ านสถานภาพสมรส พบว่ า ส่ ว นใหญ่ โสด จ านวน 69 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 66.3 และ
สมรสแล้ว จานวน 24 คิดเป็นร้อยละ 23.0 น้อยที่สุดคือ สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง จานวน 11 คน
คิดเป็นร้อยละ 10.5
ด้านระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 72 คน
คิดเป็นร้อยละ 69.2 รองลงมาคือ มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 22 คน คิดเป็นร้อย
ละ 21.1 น้อยที่สุดคือ อนุปริญญา จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6
ด้านรายได้ พบว่า ส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ย 5,001-10,000 บาท จานวน 55 คน คิดเป็น
ร้ อ ยละ 52.8 รองลงมาคื อ 10,001-15,000 บาท จ านวน 24 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 23.0
รองลงมาคือ 15,001-20,000 บาท จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 น้อยที่สุ ดคือ รายได้
20,001 บาทขึ้นไป จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8
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ตาราง 10 ระดับ ความพึงพอใจรวมของผู้ บริโภคต่อการพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ใหม่เพื่อสร้างมูลค่างาน
หั ตถกรรมเครื่องเขิน วัฒ นธรรมล้ านนาของบ้านศรีปันครัว ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ ด้านความพึงพอใจ
ประเด็นความคิดเห็น
ความพึงพอใจรวม

ค่าเฉลี่ย

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
คิดเห็น

ลาดับที่

(S.D)

กล่องทิชชู

(X )
4.31

0.78

มากที่สุด

2

กระเป๋า

4.46

0.74

มากที่สุด

1

เครื่องประดับต่างหูต่างหู

3.25

0.77

มาก

4

กล่องแว่นตา

3.84

0.74

มาก

3

3.96

0.75

มาก

รวม

ตาราง 10 ความพึงพอใจรวมของผู้บริโภคต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างมูลค่า งาน
หัตถกรรมเครื่องเขินวัฒนธรรมล้านนาของบ้านศรีปันครัว ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุดคือ กระเป๋า
( X =4.46, S.D. =0.74) รองลงมาคื อ กล่ อ งทิ ช ชู ( X =4.31, S.D. =0.78) รองลงมาคื อ กล่ อ ง
แว่นตา ( X =3.84, S.D. =0.74) และเครื่องประดับต่างหู ( X =3.25, S.D. =0.77)
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ตาราง 11 ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ โ ภคต่ อ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใหม่ เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า งาน
หัตถกรรมเครื่องเขิน วัฒ นธรรมล้านนาของบ้านศรีปันครัว ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ ด้านผลิตภัณฑ์

ประเด็นความคิดเห็น

ด้านผลิตภัณฑ์
ท่านรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์มีการ
ออกแบบสวยงาม มีการ
ควบคุมโทนสีและลวดลาย
ท่านรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์มีการ
ออกแบบแปลกใหม่ และ
ร่วมสมัย
ท่านรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์มาจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ท่านรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์มี
ประโยชน์ในการนาไปใช้สอย
สามารถใช้งานได้จริง
ท่านรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์มีความ
แข็งแรง คงทน
รวม

กล่องทิชชู

กระเป๋า

เครื่องประดับ กล่องแว่นตา
ต่างหู
( X ) (S.D) ( X ) (S.D) ( X ) (S.D) ( X ) (S.D)
3.77 0.90 4.15 0.85 4.02 0.85 3.89 0.86

3.91 0.89 4.05 0.83 3.64 0.90 3.54 0.88

4.77 0.88 4.83 0.90 4.12 0.87 4.29 0.81
3.56 0.79 3.93 0.77 3.95 0.80 3.71 0.74

4.33 0.83 3.51 1.02 4.25 0.76 4.74 0.88
4.14 0.85 4.09 0.87 3.89 0.83 4.05 0.83
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตาราง 11 ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อการพัฒ นาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างมูลค่างาน
หั ต ถกรรมเครื่ อ งเขิ น วัฒ นธรรมล้ านนาของบ้ านศรีปั น ครัว ต าบลท่ าศาลา อ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด
เชียงใหม่ ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคเห็นว่ามีการออกแบบสวยงาม มีการควบคุมโทน
สีและลวดลายมากที่สุ ด คือ กระเป๋ า ( X =4.15, S.D. =0.85) รองลงมาคือ เครื่องประดับต่างหู
( X =4.02, S.D. =0.85) รองลงมาคื อ กล่ อ งแว่ น ตา ( X =3.89, S.D. =0.86) น้ อ ยที่ สุ ด คื อ
กล่องทิชชู ( X =3.77, S.D. =0.90)
ผลิ ตภัณ ฑ์ที่ ผู้บ ริ โภคเห็ น ว่ามีการออกแบบแปลกใหม่ และร่ว มสมัยมากที่สุ ดคือ กระเป๋ า
( X =4.05, S.D. =0.83) รอ งล งม าคื อ ก ล่ อ งทิ ช ชู ( X =3.91, S.D. =0.89) รอ งล งม าคื อ
เครื่องประดับต่างหู ( X =3.64, S.D. =0.88) น้อยที่สุดคือ กล่องแว่นตา ( X =3.54, S.D. =0.88)
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผู้ บ ริ โภคเห็ น ว่ ามี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม าจากภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มากที่ สุ ด คื อ กระเป๋ า
( X =4.83, S.D. =0.90) รองลงมาคื อ กล่ อ งทิ ช ชู ( X =4.77, S.D. =0.88) รองลงมาคื อ กล่ อ ง
แว่นตา ( X =4.29, S.D. =0.81) น้อยที่สุดคือเครื่องประดับต่างหู ( X =4.12, S.D. =0.87)
ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคเห็นว่ามีประโยชน์ในการนาไปใช้สอย สามารถใช้งานได้จริง มากที่สุด
คือ เครื่ อ งประดั บ ต่ างหู ( X =3.95, S.D. =0.80) รองลงมาคื อ กระเป๋ า ( X =3.93, S.D. =0.77)
รองลงมาคื อ กล่ อ งแว่ น ตา ( X =3.71, S.D. =0.74) น้ อ ยที่ สุ ด คื อ กล่ อ งทิ ช ชู ( X =3.56, S.D.
=0.79)
ผลิตภัณ ฑ์ที่ผู้ บริโภคเห็ นว่ามีความแข็งแรง คงทน มากที่สุด คือกล่องแว่นตา ( X =4.74,
S.D. =0.88) รองลงมาคื อ กล่ องทิ ช ชู ( X =4.33, S.D. =0.83) รองลงมาคื อ เครื่องประดับ ต่างหู
( X =4.25, S.D. =0.76) น้อยที่สุดคือกระเป๋า ( X =3.51, S.D. =1.02)
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ตาราง 1๒ ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ โ ภคต่ อ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใหม่ เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า งาน
หั ตถกรรมเครื่องเขิน วัฒ นธรรมล้ านนาของบ้านศรีปันครัว ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ ด้านราคา
ประเด็นความคิดเห็น
ด้านราคา
ท่านอยากให้ราคาผลิตภัณฑ์มี
ความเหมาะสมกับคุณภาพ
ท่านอยากให้ผลิตภัณฑ์มี
หลากหลายระดับราคา
ท่านอยากให้ราคาของ
ผลิตภัณฑ์มีความคุ้มค่า
ท่านอยากให้ราคาผลิตภัณฑ์มี
ความหลากหลายให้เลือกซื้อ
ท่านอยากให้ราคาผลิตภัณฑ์มี
ความคงที่
รวม

ค่าเฉลี่ย

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
คิดเห็น

ลาดับที่

(X )
4.22

(S.D)

0.89

มากที่สุด

1

3.94

0.80

มาก

3

3.88

0.81

มาก

4

4.00

0.83

มาก

2

3.81

0.80

มาก

5

3.97

0.82

มาก

จากตาราง 1๒ ความคิดเห็ นของผู้บริโภคต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างมูลค่างาน
หั ต ถกรรมเครื่ อ งเขิ น วัฒ นธรรมล้ านนาของบ้ านศรีปั น ครัว ต าบลท่ าศาลา อ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด
เชียงใหม่ ด้านราคา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.97, S.D. =0.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า มากที่สุดคือ อยากให้ราคาผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับคุณภาพ ( X =4.22, S.D. =0.89)
รองลงมาคือ อยากให้ราคาผลิตภัณฑ์ มีความหลากหลายให้เลือกซื้อ ( X =4.00, S.D. =0.83) และ
น้อยที่สุดคือ อยากให้ราคาผลิตภัณฑ์มีความคงที่ ( X = 3.81, S.D. =0.80)
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ตาราง 13 ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ โ ภคต่ อ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใหม่ เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า งาน
หัตถกรรมเครื่องเขินวัฒนธรรมล้านนาของบ้านศรีปันครัว ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ ด้านสถานที่
ประเด็นความคิดเห็น
ด้านสถานที่
ท่านอยากให้ผลิตภัณฑ์มีช่องทาง
การจาหน่ายสินค้าในบรรยากาศที่
ดึงดูดใจ
ท่านอยากให้ผลิตภัณฑ์มีจาหน่าย
ในช่องทางออนไลน์
ท่านอยากให้ผลิตภัณฑ์มีตัวแทน
จาหน่าย
ท่านอยากให้สถานที่ขายผลิตภัณฑ์
มีการตกแต่งให้ดูดีสอดคล้องกับ
แนวคิดของผลิตภัณฑ์
รวม

ค่าเฉลี่ย

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
คิดเห็น

ลาดับที่

(X )
3.30

(S.D)

0.89

มาก

3

3.63

0.88

มาก

2

3.17

0.87

มาก

4

4.37

0.89

มาก

1

3.61

0.88

มาก

จากตาราง 13 ระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างมูลค่า
งานหัตถกรรมเครื่องเขินวัฒ นธรรมล้านนาของบ้านศรีปันครัว ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ด้านสถานที่ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.61, S.D. =0.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายได้
พบว่า มากที่สุดผู้บริโภคอยากให้สถานที่ขายผลิตภัณฑ์มีการตกแต่งให้ดูดีสอดคล้องกับแนวคิดของ
ผลิตภัณฑ์ ( X = 4.37, S.D. =0.89) รองลงมาคืออยากให้ผลิตภัณฑ์มีจาหน่ายในช่องทางออนไลน์
( X = 3.63, S.D. =0.88) น้ อ ยที่ สุ ด คื อ อยากให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ตั ว แทนจ าหน่ าย ( X = 3.17, S.D.
=0.87)
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ตาราง 14 ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ โ ภคต่ อ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า งาน
หั ตถกรรมเครื่ องเขิ นวัฒนธรรมล้ านนาของบ้ านศรีปั นครัว ตาบลท่าศาลา อ าเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมการตลาด
ประเด็นความคิดเห็น

ค่าเฉลี่ย
(X )

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตร ฐาน
(S.D)

ระดับความ
คิดเห็น

ลาดับที่

ท่านอยากให้มีบริการจัดส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์
ท่านอยากให้มีพนักงานคอยบริการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าผลิตภัณฑ์
ท่านอยากให้มีบริการช่วยออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการ
ท่านอยากให้มีบริการช่องทางในการ
เลือกสินค้าผลิตภัณฑ์และความ
หลากหลายในการชาระเงิน
ท่านอยากให้มีบริการรับคืนสินค้า
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการหลังการขาย
รวม

3.78

0.78

มาก

4

3.43

0.74

มาก

5

4.51

0.70

มากที่สุด

3

4.78

0.70

มากทีสุด

1

4.67

0.74

มากที่สุด

2

4.23

0.73

มากที่สุด

จากตาราง 14 ระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างมูลค่า
งานหัตถกรรมเครื่องเขินวัฒ นธรรมล้านนาของบ้านศรีปันครัว ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ( X = 4.23, S.D. =0.73)
เมื่ อพิ จ ารณาเป็ น รายด้ าน พบว่ ามากที่ สุ ด ผู้ บ ริโภคอยากให้ มี บ ริก ารช่อ งทางในการเลื อ กสิ น ค้ า
ผลิตภัณฑ์และความหลากหลายในการชาระเงิน ( X = 4.78, S.D. =0.70) รองลงมาคือ อยากให้มี
บริ ก ารรั บ คื น สิ น ค้ าผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรื อ บริก ารหลั งการขาย ( X = 4.67, S.D. =0.74) น้ อ ยที่ สุ ด คื อ
อยากให้มีพนักงานคอยบริการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าผลิตภัณฑ์ ( X = 3.43, S.D. =0.74)
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ตอนที่ 2 ผลการศึก ษาแนวทางการเชื่ อมโยงวั ฒ นธรรมกับ การท่ องเที่ ยวโดยชุม ชนของบ้ า น
ศรีปันครัว ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้วิจัยได้ดำเนินกำรศึกษำแนวทำงกำรเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
บ้ำนศรีปันครัว ตำบลท่ำศำลำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และจำลองนักท่องเที่ยวจำนวน 50 คน
เพื่อทดลองและประเมินกำรท่องเที่ยว มีกระบวนกำรกำรจัดกำรท่องเที่ยวในกำรพัฒนำชุมชน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
ขั้น ตอนนี้ ผู้ วิจัย และชุมชนได้ร่วมกัน วิเครำะห์ พัฒ นำผลิตภัณ ฑ์ หัตถกรรมเครื่องเขินและ
ตลำดสิน ค้ำหัตถกรรมเครื่องเขินของบ้ำนศรีปันครัว ตำบลท่ำศำลำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในกำรวิเครำะห์ ดังนี้
1. จุดแข็ง
1.1 ชุมชนเป็นแหล่งผลิตเครื่องเขินไม้ไผ่ขดที่เก่ำแก่ และสืบทอดมำจำกชำวไทเขิน
มีประวัติและควำมเป็นมำ สำมำรถเป็นแหล่งเรียนรู้แก่บุคคลทั่วไปได้
1.2 ชุมชนบ้ ำนศรีปัน ครัวเป็ นกลุ่ มผู้ ผ ลิ ตเครื่องเขินไม้ไผ่ ขดที่ดำเนินธุรกิจอย่ ำง
ต่อเนื่องที่ครบวงจรทั้งห่วงโซ่อุปทำน ตั้งแต่กำรหำแหล่งวัตถุดิบ ดำเนินกำรผลิต จัดจำหน่ำย และ
กำรขนส่ง รวมถึงกำรค้ำต่ำงประเทศ ทำให้กำรพัฒ นำผลิ ตภัณฑ์และกำรหำช่องทำงทำงกำรตลำด
มีมำกขึ้น
1.3 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หั ต ถกรรมเครื่ อ งเขิ น ของชุ ม ชนศรีปั น ครัว มี ล วดลำยดั งเดิ ม ที่ มี
เอกลักษณ์เฉพำะเนื่องจำกมีควำมชำนำญในกำรผลิตเครื่องเขินทุกกระบวนกำร
1.4 ปัจจุบันมีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเขินประยุกต์ประเภทของตกแต่ง
บ้ำนมำกขึ้น และผลิตภัณฑ์ที่เกิดประโยชน์ในกำรใช้สอยมำกขึ้น เช่น โคมไฟ ชุดรับแขก ลิ้นชัก ซึ่งเป็น
ตำมควำมต้องกำรของคนในยุคปัจจุบันมำกขึ้น
2. จุดอ่อน
2.1 กำรพัฒนำเทคนิคกำรผลิตเครื่องเขินให้มีรูปทรงแปลกใหม่และร่วมสมัยยังทำ
ได้ยำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรจักตอก และกำรขดไม้ไผ่ให้เป็นทรง ซึ่งต้องอำศัยควำมชำนำญและ
ประสบกำรณ์ ทำให้ไม่สำมำรถพัฒนำรูปทรงใหม่ได้ยำก
2.2 ในกำรผลิตเครื่องเขินแต่ละขั้นตอนมีกำรใช้ระยะเวลำนำน ขำดกำรพัฒนำทำง
เทคโนโลยีและกระบวนกำร เทคนิคที่ทันสมัย และต้องอำศัยสภำพภูมิอำกำศเป็นปัจจัยหลัก ทำให้
ไม่สำมำรถกำหนดปริมำณกำรผลิตได้อย่ำงแม่นยำ
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2.3 ปัจจัยด้ำนวัตถุดิบหลักในกำรทำเครื่องเขิน เป็นวัสดุที่หำยำกมำกขึ้น เช่น ไม่ไผ่
จำกเดิมที่มีแหล่งวัตถุดิบในจังหวัดแพร่ ปัจจุบันหำซื้อได้ยำกขึ้นต้องหำแหล่งวัตถุดิบในจังหวัดอื่นๆ
และมีรำคำสูงขึ้น
2.4 ขำดแนวคิดกำรพัฒนำลวดลำยที่เหมำะสมและทันสมัย ทำให้ไม่สำมำรถเพิ่ม
มูลค่ำผลิตภัณฑ์ได้
3. อุปสรรค
3.1 บริบทสังคม เช่น ค่ำนิยมสังคม ผู้สืบทอดอำชีพกำรทำเครื่องเขิน อำจทำให้กำร
ทำเครื่องเขินไม้ไผ่ขดประสบปัญหำ เนื่องกำรผลิตเครื่องเขินยังประสบปัญหำเพรำะขำดคนรุ่นใหม่
เข้ำมำสำนต่อและฝึกอำชีพกำรทำเครื่องเขิน
3.2 กำรขำดประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เครื่องเขินชุมชนบ้ำนศรีปันครัวทำให้ไม่เป็น
ที่รู้จักของคนทั่วไป
4. โอกำส
4.1 กำรพัฒนำชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน
เพื่ออนุรักษ์และรักษำวัฒนธรรมกำรทำเครื่องเขินไม้ไผ่ขดในรุ่นต่อไป
4.2 กำรขยำยช่องทำงกำรตลำดในวงกว้ำง จำกเดิมที่เป็นสินค้ำลักษณะเฉพำะ
เปลี่ยนเป็นสินค้ำหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำมำรถเข้ำถึงผู้บริโภคทุกช่วงวัยมำกขึ้น เข้ำถึงง่ำยขึ้น จะทำให้
มีตลำดกว้ำงขึ้น
4.4 กำรได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่ว ยงำนภำครัฐและเอกชนในกำรพัฒนำแนวคิด
ใหม่ เช่น กำรศึกษำดูงำน หรือกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
4.3 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ช่วยเพิ่มมูลค่ำสินค้ำให้เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งกำรจัดแสดง
สินค้ำหรือกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำเครื่องเขินให้เป็นที่รู้จักมำกขึ้น
ขั้นตอนที่ 2 การบริหารจัดการ
ผู้วิจัยและชุมชนร่วมกันวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำงๆ เพื่อจัดทำโปรแกรมกำรท่องเที่ยว
ดังต่อไปนี้
2.1 ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและวัฒนธรรม
2.1.1 มีกำรจัดกำรทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่งชุมชนบ้ำนศรีปันครัวเป็น
กลุ่ มผู้ ผ ลิตเครื่องเขิน ไม้ไผ่ ขดที่ดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องที่ครบวงจรทั้งห่ วงโซ่อุปทำน ตั้งแต่กำร
หำแหล่งวัตถุดิบ ดำเนินกำรผลิต และจัดจำหน่ำย สำมำรถจัดกำรทรัพยำกรได้โดยกำรเชื่อมโยงจัด
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ระเบียบชุมชนและสร้ำงฐำนเรียนรู้ทรัพยำกรจำกครอบครัวผู้ผลิตเครื่องเขินในชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้
กำรผลิ ต เครื่ อ งเขิ น ตลอดทั้ งกระบวนกำร เพื่ อ ให้ ชุ ม ชนมี เอกลั ก ษณ์ ที่ โดดเด่ น และควรมี พื้ น ที่
สำธำรณะในกำรทำกิจกรรมชุมชนเพื่อเชื่อมโยงวัฒนธรรม
2.1.2 มีกำรจัดกำรทรัพยำกรกำรท่องเที่ยว โดยกำรรวบรวมข้อมูลประวัติศำสตร์ และ
วั ฒ นธรรมของชุ มชนศรี ปั นครั ว และเผยแพร่ ข้ อมู ลในชุ มชน และสื่ อต่ ำงๆ ให้ เป็ นไปอย่ ำงถู กต้ อง
และเหมำะสมด้วย
2.1.3 มีกำรให้ชุมชนสำมำรถเชื่อมโยงทรัพยำกรหรือแหล่งท่องเที่ยวชุมชนไปยัง
แหล่ งท่ อ งเที่ ย วอื่ น ๆ ใกล้ เคี ย ง และท ำเส้ น ทำงที่ ใช้ ในกำรเดิ น ทำงภำยในชุ ม ชนมี ค วำมสะดวก
ปลอดภัยป้ำยและสัญลักษณ์บอกเส้นทำงเดินทำงที่เข้ำใจง่ำย
2.2 ด้ำนองค์กรชุมชน
2.2.1 ชุมชนต้องยอมรับผลที่ตำมมำจำกกำรพัฒ นำกำรท่องเที่ยว ทั้งในแง่ของ
รำยได้ที่อำจจะไม่คงที่ เนื่องจำกธรรมชำติของกำรท่องเที่ยวจะขึ้นลงเป็นฤดูกำล และผลกระทบใน
แง่ลบที่อำจเกิดขึ้นได้ในแง่ชุมชนทั้งในด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนควำมเปลี่ยนแปลงภำยใน
ชุมชนที่อำจเกิดขึ้นจำกกระแสควำมนิยมวัฒนธรรมต่ำงถิ่น
2.2.2 แกนนำชุมชนหรือผู้นำชุมชน ควรมีควำมเข้มแข้งเป็นที่ยอมรับของสมำชิก
ชุมชนเป็นผู้ที่พร้อมจะเสียสละเวลำส่วนตัวเข้ำมำจัดกำรดูแลกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว มีภำวะควำม
เป็นผู้นำสูง มีควำมรู้และไหวพริบที่สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อถือ กำรยอมรับและกำรเชื่อมั่นได้มีควำมรู้
เชิงนิ เวศและทุน ทรัพย์ ส ำหรับ กำรลงทุ น รวมทั้ งสำมำรถทำควำมเข้ำใจกับชุมชนและสร้ำงควำม
เชื่ อมั่ น ในกำรจั ด กำรท่ อ งเที่ ย วให้ เกิ ด ขึ้น ที่ จะส่ งผลให้ ชุม ชนมี ส่ ว นร่ว มสำมำรถตัด สิ น ใจเข้ ำร่ว ม
กระบวนกำรท่องเที่ยวได้ในที่สุด
2.2.3 ชุมชนต้องร่วมมือในระดับบุคคลและกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจประกอบกัน
ทั้งนี้ เนื่องจำกเป็นกำรพัฒ นำที่ต้องอำศัยองค์ประกอบทำงเศรษฐกิจเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำร
ให้ บ ริ ก ำรรองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วโดยกำรจั ด กำรต้ น ทุ น ทำงเศรษฐกิจ เพื่ อ เตรีย มควำมพร้อมในกำร
ให้ บ ริ ก ำรจ ำเป็ น ต้ อ งมี อ งค์ ก รหรื อ สถำบั น ชุ ม ชน (Community Organization or Community
Institute) ขึ้น มำรองรั บ เช่ น กำรรวมกลุ่ ม ในรูป ของชมรมกำรท่ อ งเที่ ย ว สหกรณ์ ก ำรท่ อ งเที่ ย ว
กลุ่มโฮมสเตย์กลุ่มกำรท่องเที่ยวหรือเครือข่ำยกำรท่องเที่ยวที่มีกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ
2.3 ด้ำนกำรจัดกำร
2.3.1 ชุมชนควรมีกำรจัดกำรด้ำนกำรรักษำวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
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2.3.2 ชุมชนมีกำรสร้ำงมำตรกำรเฝ้ำระวังและป้องกันผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม รวมทั้งควำมปลอดภัยชุมชนแก่นักท่องเที่ยว
2.3.3 ชุมชนควรมีกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนพื้นที่ในกำรรองรับนักท่องเที่ยว
รวมทั้งองค์ประกอบด้ำนอื่นๆ เช่น อำหำร ที่พัก สินค้ำที่ระลึก แหล่งท่องเที่ยว
2.3.4 ชุมชนต้องมีกำรจัดกำรด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรรองรับนักท่องเที่ยว
ที่เข้ำมำท่องเที่ยวในชุมชน เช่น ที่จอดรถ สัญญำนอินเตอร์เน็ต กำรบริกำรกำรท่องเที่ยว เป็นต้น
2.4 ด้ำนกำรเรียนรู้
2.4.1 ชุมชนมีกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงชุมชนกับนักท่องเที่ยว เช่น
กำรเล่ำเรื่องควำมเป็นมำชุมชน กำรถอดบทเรียน
2.4.2 ชุมชนมีกิจกรรมฝึกหัดวัฒนธรรมชุมชน เช่น กำรจักตอก กำรทำขดไม้ไผ่
ขึ้นโครงเครื่องเขิน กำรเขียนลำยเครื่องเขิน เป็นต้น
2.4.3 ชุมชนมีกิจกรรมงำนประเพณีของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน หรือกิจกรรมกำร
เรี ย นรู้ วิถีชุ ม ชนกิจ กรรมประจ ำวัน ของชุ มชนหรือภู มิ ปั ญ ญำในชุม ชน มี กำรพั ฒ นำกระบวนกำร
กำรเรียนรู้ชุมชน เช่น กำรแต่งกำยชุดวัฒ นธรรมในงำนประเพณี หรือกำรแต่งกำยชุดวัฒ นธรรม
ในกำรกิจกรรมที่มีนักท่องเที่ยวมำศึกษำดูงำน
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองดาเนินกิจกรรม
จำกข้ อ สรุ ป ผู้ วิ จั ย ร่ ว มกั บ ชุ ม ชน จึ ง ได้ ร่ ว มจั ด ท ำโปรแกรมกำรท่ อ งเที่ ย วเยี่ ย มชมงำน
หัตถกรรมเครื่องเขินในชุมชนบ้ำนศรีปันครัว โดยจัดโปรแกรมกำรท่องเที่ยวจำนวน 1 วัน และนำ
นักท่องเที่ยวจำลอง จำนวน 50 คน เข้ำเที่ยวชมงำนหัตถกรรมเครื่องเขินในชุมชนบ้ำนศรีปันครัว
โดยมีแนวคิดในกำรออกแบบโปรแกรมกำรท่องเที่ยว คือ
1) การจัดกิจกรรมที่ทาให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ถึงภูมิปัญญาในการทาหัตถกรรม
เครื่องเขิน จากไผ่ ขด โดยได้ศึกษา และเรียนรู้วิธีการทาเครื่องเขินตั้งแต่กรรมวิธีแรกเริ่มไปจนถึง
กรรมวิ ธี สุ ด ท้ า ย ซึ่ ง ในระหว่ า งนี้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจะได้ ม องเห็ น ถึ ง คุ ณ ค่ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ท าขึ้ น
และได้ซึมซับถึงการเรียนรู้วิธีการทาเครื่องเขินนี้และอาจนาไปสู่การสืบสานภูมิปัญญาและสนับสนุนใน
ภายภาคหน้าต่อไป
2) การจั ด กิ จ กรรมและรูป แบบการท่ อ งเที่ ย วในราคาที่ ไม่ สู งจนเกิ น ไปแต่ ได้ รั บ
ประสบการณ์อย่างทั่วถึงทุกรูปแบบครบถ้วน ทั้งการเรียนรู้วิถีความเป็นอยู่ การอยู่ร่วมกับคนในชุมชน
การเรียนรู้สิ่งที่แปลกไปจากการใช้ชีวิตในรูปแบบเดิม แต่จะต้องไม่ทาให้นักท่องเที่ยวรู้สึกลาบากหรือ
ว่าอึดอัดจนเกินไป
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3) การออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านศรีปันครัว มีความเหมาะสมกั บ
นักท่องเที่ยวในทุกรูปแบบและสามารถทากิจกรรมทุกข้อได้อย่างเต็มที่และได้รับประสบการณ์อย่าง
ครบถ้วน
4) กระจายรายได้ภ ายในชุ มชน การออกแบบโปรแกรมการท่ องเที่ยวโดยให้ อ ยู่
ภายในพื้น ที่อาณาบริเวณของชุมชนเพื่อก่อให้ เกิดรายได้ภ ายในชุมชนในทุกๆ กิจกรรมเพื่อให้ คน
ภายในชุมชนมองเห็นถึงคุณค่าในตัวเองและชุมชน และเกิดความรักความหวงแหนในชุมชนของตนเอง
ตาราง 1๕ โปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านศรีปันครัว
เวลา
กิจกรรม
09.00-10.00 น. เดิน ทางมายั งชุมชนศรีปันครัว เข้าพบ
ประธานชุมชนอธิบ ายถึง ประวัติความ
เป็นมาชุมชน
10.00-11.00 น. กิจกรรม “โครงเครื่องเขิน ” ณ บ้านป้า
เพ็ญ
11.00-12.00 น.

12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-16.00 น.
16.00-16.30 น.

16.30-18.00 น.

รายละเอียด
เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ความเป็ น มาของ
ชุมชน และประวัติการทาเครื่องเขิน
ศรีปันครัว
เพื่อดูวิธีการเหลาตอกและที่มาของ
ไผ่ ที่ใช้ท าโครงของเครื่องเขิน ไผ่ ขด
และเรียนรู้วิธีการเหลาตอกตามวิถี
ดั้งเดิมของชาวบ้าน
กิจ กรรม “ลายเครื่องเขิน ” ณ บ้ านลุ ง เรียนรู้เทคนิคการวาดลายบนเครื่อง
บุญธรรมและป้าประนอม
เขิน อัน แสนงดงามและวิธีการขัด สี
เค รื่ อ งเขิ น แ บ บ มื อ อ าชี พ จาก
ผู้ชานาญการทามากว่า 10 ปี
รับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรม“เคลือบสีเครื่องเขิน ” ณ บ้าน บ้านที่เป็นเจ้าหลักในการทาเครื่อง
ป้าวันเพ็ญ
เขิ น และเยี่ ย มชมวิ ธี ก ารเคลื อ บสี
เครื่องเขินอย่างมืออาชีพ
กิจกรรม “จุดเริ่มต้นแห่งเครื่องเขิน ” ที่ บ้านของผู้สอนวิธีการทาเครื่องเขิน
บ้านป้าแม่ขันแก้ว
คนแรกให้กับชาวบ้านในชุมชนแห่ง
นี้
เยี่ ย ม ช ม “ Creative design” งา น จั ด ท าสิ น ค้ า จากไผ่ ข ดที่ มี ลั ก ษณะ
สร้ า งสรรค์ ที่ แ ปลกใหม่ จ ากไผ่ ข ด ณ แปลกตาเก๋ไก๋ ไม่เหมือนใคร พร้อม
บ้านป้านุ้ย
ทั้ ง ลองท าผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากไผ่ ค นใน
สไตล์ของตนเองและผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่ได้รับการพัฒนา
กิจกรรมถอดบทเรียนจากอดีตสู่ปัจจุบัน
จากดังเดิมสู่นวัตกรรม
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ภาพ 20 แผนที่ฐำนกิจกรรมในชุมชนบ้ำนศรีปันครัว
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ภาพ 21 กิจกรรมในชุมชนบ้ำนศรีปันครัว
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลกิจกรรม
ผู้วิจัยได้ดำเนินกำรให้นักท่องเที่ยวจำลองประเมิน แบบประเมินศักยภำพแหล่งท่องเที่ยวทำง
วัฒ นธรรมของชุ ม ชนบ้ ำ นศรี ปั น ครั ว อ ำเภอเมื อ ง จั งหวั ด เชี ย งใหม่ โดยแบ่ งเป็ น 3 ด้ ำน ได้ แ ก่
ด้ำนศักยภำพในกำรดึงดูดใจด้ำนกำรท่องเที่ยว ด้ำนศักยภำพในกำรรองรับด้ำนกำรท่องเที่ยว และ
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งคะแนนรวมทั้งสิ้น 100 คะแนน สรุปผลกำรประเมิน ดังนี้
ตาราง ๑๖ แบบประเมินศักยภำพแหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม ด้ำนศักยภำพในกำรดึงดูดใจด้ำน
กำรท่องเที่ยวของชุมชนบ้ำนศรีปันครัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
คะแนนเต็ม
(50)

คะแนนที่ได้

5

4.01 (205)

2

ควำมเป็นเอกลักษณ์ด้ำนวิถีชีวิต ภูมิปัญญำและองค์
ควำมรู้
ควำมต่อเนื่องของกำรสืบสำนวัฒนธรรมประเพณี

5

2.82 (141)

3

ควำมงดงำมทำงศิลปวัฒนธรรม

5

4.34 (217)

4

5

4.20 (210)

5

3.42 (171)

6

ควำมสำมำรถในกำรสืบทอดภูมิปัญญำและองค์ควำมรู้
อย่ำงต่อเนื่อง
ควำมเป็นมำทำงประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีที่
สืบค้นได้
ควำมผูกพันต่อท้องถิ่น

5

3.36 (168)

7

ควำมเข้มแข็งในกำรรักษำเอกลักษณ์

5

3.76 (188)

8

กำรเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยว

5

3.16 (158)

9

ควำมปลอดภัยด้ำนกำรท่องเที่ยว

5

3.48 (174)

10

ควำมหลำกหลำยของกิจกรรมกำรท่องเที่ยว

5

3.38 (169)

50

35.93

ลาดับ
ที่
1

5

ด้านศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว

รวม

๑๒๖

จำกตำรำง ๑6 แบบประเมินศักยภำพแหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม ด้ำนศักยภำพในกำร
ดึงดูดใจด้ำนกำรท่องเที่ยว พบว่ำ คะแนนรวมคือ 35.96 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน มำกที่สุดคือ
ควำมงดงำมทำงศิลปวัฒนธรรม คิดเป็นคะแนน 4.34 ควำมสำมำรถในกำรสืบทอดภูมิปัญญำและ
องค์ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง คิดเป็นคะแนน 4.20 และควำมเป็นเอกลักษณ์ด้ำนวิถีชีวิต ภูมิปัญญำและ
องค์ควำมรู้ คิดเป็นคะแนน 4.01 และคะแนนน้อยที่สุดคือ ควำมต่อเนื่องของกำรสืบสำนวัฒนธรรม
ประเพณี คิดเป็นคะแนน 2.82
ตาราง 1๗ แบบประเมินศักยภำพแหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒ นธรรม ด้ำนศักยภำพในกำรรองรับด้ำน
กำรท่องเที่ยวของชุมชนบ้ำนศรีปันครัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ด้านศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว

คะแนนเต็ม
(5)

คะแนน
ที่ได้

1

ศักยภำพในกำรพัฒนำสิ่งอำนวยควำมสะดวกขั้นพื้นฐำน

5

2

ศักยภำพในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวจำกปัจจัยภำยนอก

5

รวม

10

2.90
(154)
2.88
(144)
5.78

ลาดับ
ที่

จำกตำรำง ๑๗ แบบประเมินศักยภำพแหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม ด้ำนศักยภำพในกำร
รองรั บ ด้ ำนกำรท่ อ งเที่ ย ว พบว่ำ คะแนนรวมคื อ 5.78 เมื่ อ พิ จำรณำเป็ น รำยด้ ำ น มำกที่ สุ ด คื อ
ศักยภำพในกำรพัฒนำสิ่งอำนวยควำมสะดวกขั้นพื้นฐำน คิดเป็นคะแนน 2.90 และศักยภำพในกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวจำกปัจจัยภำยนอก คิดเป็นคะแนน 2.88 ตำมลำดับ

๑๒๗

ตาราง ๑8 แบบประเมินศักยภำพแหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรของชุมชน
บ้ำนศรีปันครัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ลาดับ
ที่

คะแนนเต็ม
(5)

คะแนนที่ได้

5

3.14 (157)

5
5

2.98 (149)
3.28 (164)

5

3.44 (172)

5

กำรจัดกำรด้ำนกำรรักษำสภำพและฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยว
กำรจัดกำรด้ำนกำรใช้ประโยชน์พื้นที่
กำรจัดกำรด้ำนกำรติดตำมและกำรประเมินกำร
เปลี่ยนแปลงอันเนื่องมำจำกกำรท่องเที่ยว
กำรจัดกำรด้ำนกำรบริกำรและสำธำรณูปโภคแก่
นักท่องเที่ยว
กำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยว

5

4.68 (234)

6

กำรจัดกำรด้ำนกำรให้ควำมรู้และกำรสร้ำงจิตสำนึก

5

3.04 (152)

7

ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยว
ชุมชนมีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว

5

3.90 (195)

5

3.82 (191)

40

28.28

1
2
3
4

8

ด้านการบริหารจัดการ

รวม

จำกตำรำง ๑8 แบบประเมินศักยภำพแหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
พบว่ำ คะแนนรวมคือ 28.28 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน มำกที่สุดคือ กำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมกำร
ท่องเที่ยว คิดเป็นคะแนน 4.68 ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว คิดเป็น
คะแนน 3.90 และชุมชนมีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวคิดเป็นคะแนน 3.82 และคะแนนน้อยที่สุด คือ
กำรจัดกำรด้ำนกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ คิดเป็นคะแนน 2.98

๑๒๘

ตาราง 1๙ สรุ ป กำรประเมิ น ศั ก ยภำพแหล่ งท่ อ งเที่ ย วทำงวั ฒ นธรรมของชุ ม ชนบ้ ำนศรีปั น ครั ว
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนบ้านศรีปันครัว
ด้ำนศักยภำพในกำรดึงดูดใจด้ำนกำรท่องเที่ยว
ด้ำนศักยภำพในกำรรองรับด้ำนกำรท่องเที่ยว
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
รวม

ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้

50.0
10
40
100

35.93
5.78
28.28
69.99
ดี


ขั้นตอนที่ 5 แนวทางการพัฒนา
จำกกำรประเมินศักยภำพแหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมของชุมชนบ้ำนศรีปันครัว
อำเภอเมื อง จั งหวัดเชีย งใหม่ ทั้ ง 3 ด้ ำน โดยด้ำนศัก ยภำพในกำรดึงดูด ใจด้ ำนกำรท่ อ งเที่ ย วได้
คะแนน 35.93 ด้ำนศักยภำพในกำรรองรับด้ำนกำรท่องเที่ยวได้คะแนน 5.78 และด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร ได้รับคะแนน 28.28 รวมทั้งสิ้น 69.99 คะแนน อยู่ในระดับ ดี ซึ่งมีแนวทำงกำรเชื่อมโยง
วัฒนธรรมกับกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนของบ้ำนศรีปันครัว ตำบลท่ำศำลำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ดังนี้
1. เชิงรุก
- มุ่งเน้นกำรพัฒ นำตลำดด้วยกำรเพิ่มกำรขำยสิ นค้ำและบริกำรในตลำดใหม่เพิ่ม
ลูกค้ำเป้ำหมำยใหม่ที่มีมูลค่ำสูงในกำรซื้อต่อครั้ง
- สร้ำงแหล่งผลิตชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อประชำสัมพันธ์ให้กลุ่มลูกค้ำ
รู้จักมำกขึ้น
2. เชิงแก้ไข
- พั ฒ นำกิ จ กรรมแหล่ งท่ อ งเที่ ย วในชุ ม ชนให้ มี ค วำมเหมำะสม เพื่ อ สร้ ำงแหล่ ง
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
- สร้ำงควำมแตกต่ำงของสินค้ำ ในรูปแบบใหม่ และขยำยประเภทสินค้ำผลิตภัณฑ์
ให้เกิดช่องทำงกำรสร้ำงกลุ่มลูกค้ำในช่วงวัยต่ำงๆ

๑๒๙

3. เชิงป้องกัน
- เน้ น สร้ ำ งและออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส ำมำรถใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ จ ริ ง และใช้ ใ น
ชีวิตประจำวันได้
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีควำมทันสมัย แปลกใหม่และมีคุณค่ำ
4. เชิงรับ
- มีกำรเล่ำเรื่องรำวควำมเป็นมำของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เพื่อสร้ำงมูลค่ำในกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์
- รวมกลุ่มศึกษำค้นคว้ำกำรเรียนรู้และพัฒนำกำรออกแบบ เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำง
ของกำรออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเขิน
จำกกำรศึกษำแนวทำงกำรเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนของบ้ำนศรีปันครัว
ตำบลท่ำศำลำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกระบวนกำรกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในกำรพัฒนำ
ชุมชน 3 ขั้นตอน คือ กำรวิเครำะห์ข้อมูลชุมชน กำรบริหำรจัดกำร กำรทดลองดำเนินกิจกรรมและ
กำรประเมินผล พบว่ำ มีองค์ประกอบที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับกำรท่องเที่ยว ได้แก่
ทรัพยำกร กิจกรรม และผลิตภัณฑ์
1) ทรัพยำกร ได้แก่
1.1. ทรัพยำกรบุคคล ได้แก่ ช่ำง ฝีมือแรงงำน พนักงำน
1.2 ทรัพยำกรพื้นที่ ได้แก่ แหล่งผลิต แหล่งเรียนรู้ ชุมชน
1.3 ทรัพยำกรเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ องค์ควำมรู้ในกำรผลิตเครื่องเขินและเทคนิค
กำรออกแบบเครื่องเขิน
2) กิจกรรม แบ่งเป็น 4 กระบวนกำร คือ กำรศึกษำเรียนรู้ กำรฝึกปฏิบัติ กำรร่วมปฏิบัติ
และกำรถอดบทเรียน
3) ผลิตภัณฑ์ เป็นอีกองค์ประกอบกำรเชื่อมโยงกำรท่องเที่ยวชุมชนให้มีคุณค่ำมำกขึ้น และ
ส่งเสริมกำรมีรำยได้ให้กับชุมชน
ซึ่งปั จ จั ย หลั ก ถูก ขับ เคลื่ อ นไปโดยมีปั จ จัยส่ งเสริม ได้แ ก่ ตัว องค์ก รชุ ม ชน กำรมี ส่ ว นร่ว ม
กำรเรียนรู้ และกำรจัดกำร เป็นแรงผลักดันทำให้เกิดควำมสำเร็จได้ ดังภำพ

๑๓๐

วัฒนธรรม
ชุมชนศรีปันครัว
บุคคล
พื้นที่
วัฒนธรรมการ
ผลิตเครื่อง
เขิน

ทรัพยากร
การเรียนรู้
กิจกรรม

การ
ชุมชน จัดการ
ส่วนร่วม

ผลิตภัณฑ์

ศึกษาเรียนรู้

ฝึกปฏิบัติ/ทดลอง

หัตถกรรม
เครื่องเขิน

การขาย
กระบวนการ ผลิตภัณฑ์
ผลิตเครื่อง เครือ่ งเขิน
เขิน

ร่วมปฏิบตั ิ/ร่วมกิจกรรม
ถอดบทเรียน

การเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
บ้านศรีปันครัว ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ภาพ 22 รูปแบบควำมสัมพันธ์ของปัจจัยต่ำงๆ ของกำรเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับกำรท่องเที่ยวโดย
ชุมชนของบ้ำนศรีปันครัว ตำบลท่ำศำลำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุป
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาศั ก ยภาพงานหั ต ถกรรมเครื่ อ งเขิ น วั ฒ นธรรมล้ า นนา
เพื่ อเสริ มสร้ างมู ลค่ าสู่ ตลาดผู้ บ ริ โภคเชื่ อมโยงวัฒ นธรรมสู่ การท่ องเที่ ยวโดยชุ มชนบ้ านศรี ปั นครั ว
ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการศึกษา ได้ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมเครื่องเขินวัฒนธรรมล้านนาให้เกิด
มูลค่าหรือต่อยอดนวัตกรรมสู่ตลาดผู้บริโภคของบ้านศรีปันครัว ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่พบว่า ผลิตภัณฑ์เครื่องเขินที่มีคะแนนในการเสนอให้ได้รับการพัฒ นามากที่สุด 4 อันดับ
ซึ่งได้แก่ กล่องทิชชู กระเป๋าสะพาย กล่องแว่นตา และเครื่องประดับต่างหู การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ใช้และเครื่องประดับ โดยมีแนวคิดการออกแบบโดยใช้เส้นโค้งเป็นโค้ง (Curve Line) เพื่อให้เกิดให้
ความรู้สึกแสดงออกถึงความมีชีวิตชีวา ความอ่อนไหว อ่อนโยน มีความเคลื่อนไหว การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้มีทั้งรูปร่างอิสระแต่มียังคงความโค้งมนบางส่วนเพื่อรั กษารูปทรงดังเดิมของเอกลักษณ์
เครื่ องเขิน เทคนิ ค การสี คือ การใช้เรื่อยสี ผ สมกาวในการติด ขดไม้ ไผ่ ท าให้ เกิ ดสี ธ รรมชาติไม่เน้ น
การแต่งลวดลายแต่เน้นการแสดงลายดั้งเดิมของไม้และสีของไม้
ผลการสอบถามความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ โภคต่ อ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใหม่ เพื่ อ สร้า งมู ล ค่ า
งานหัตถกรรมเครื่องเขินวัฒนธรรมล้านนาของบ้านศรีปันครัว ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จานวน 104 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 65.3
รองลงมาเป็ น เพศชาย จานวน 36 คน คิดเป็น ร้อนละ 34.6 ส่ วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 21-30 ปี
จ านวน 56 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 53.8 รองลงมาคื อ อายุ ร ะหว่ า ง 31-40 ปี จ านวน 35 คน
ด้านสถานภาพสมรส พบว่า ส่ ว นใหญ่ โสด จานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 และสมรสแล้ ว
จานวน 24 คิดเป็นร้อยละ 23.0 น้อยที่สุดคือ สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง จานวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.5 โดยมีการศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี จานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 69.2 รองลงมา
คือ มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 22 คน โดยมีรายได้เฉลี่ย 5,001-10,000 บาท
จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8
ความพึงพอใจรวมของผู้บ ริโภคต่อการพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ใหม่เพื่อสร้างมูล ค่า งานหัตถกรรม
เครื่องเขินวัฒนธรรมล้านนาของบ้านศรีปันครัว ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวม
อยู่ ในระดับมากเมื่อพิจ ารณา พบว่า ผลิตภัณ ฑ์ที่ได้รับความพึ งพอใจมากที่ สุด คือ กระเป๋ าสะพาย
( X =4.46, S.D. =0.74) รองลงมาคือ กล่ องทิช ชู ( X =4.31, S.D. =0.78) รองลงมาคือ กล่ อ ง
แว่นตา ( X =3.84, S.D. =0.74) และเครื่องประดับต่างหู ( X =3.25, S.D. =0.77)
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ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างมูลค่า งานหัตถกรรมเครื่องเขิน
วัฒนธรรมล้านนาของบ้านศรีปันครัว ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้านผลิตภัณฑ์พบว่า
ผลิตภัณ ฑ์ที่ผู้บ ริโภคเห็น ว่ามีการออกแบบสวยงาม มีการควบคุมโทนสี และลวดลายมากที่สุด คือ
กระเป๋าสะพาย ( X =4.15, S.D. =0.85) น้อยที่สุดคือ กล่องทิชชู ( X =3.77, S.D. =0.90) ขณะที่
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผู้ บ ริ โภคเห็ น ว่ามี ก ารออกแบบแปลกใหม่ และร่ว มสมั ยมากที่ สุ ด คื อ กระเป๋ าสะพาย
( X =4.05, S.D. =0.83) น้อยที่สุดคือ กล่องแว่นตา ( X =3.54, S.D. =0.88)
ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคเห็นว่ามีผลิตภัณฑ์มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมากที่สุด คือ กระเป๋าสะพาย
( X =4.83, S.D. =0.90) น้ อ ยที่ สุ ดคื อ เครื่ อ งประดั บ ( X =4.12, S.D. =0.87) ขณะที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ที่ผู้ บ ริโภคเห็ นว่ามีป ระโยชน์ ในการน าไปใช้สอย สามารถใช้งานได้จริง มากที่ สุ ดคือ เครื่องประดั บ
( X =3.95, S.D. =0.80) น้อยที่สุดคือกล่องทิชชู ( X =3.56, S.D. =0.79) และผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภค
เห็นว่ามีความแข็งแรง คงทน มากที่สุดคือกล่องแว่นตา ( X =4.74, S.D. =0.88) น้อยที่สุดคือกระเป๋า
สะพาย ( X =3.51, S.D. =1.02)
ด้านราคา ผู้ บ ริโภคอยากให้ ราคาผลิ ตภัณ ฑ์ มีความเหมาะสมกับคุณ ภาพ( X =4.22, S.D.
=0.89) รองลงมาคืออยากให้ราคาผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายให้เลือกซื้อ ( X =4.00, S.D. =0.83)
และน้อยที่สุดคือ อยากให้ราคาผลิตภัณฑ์มีความคงที่ ( X = 3.81, S.D. =0.80)
ด้านสถานที่ ผู้บริโภคอยากให้สถานที่ขายผลิตภัณฑ์มีการตกแต่งให้ดูดีสอดคล้องกับแนวคิด
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ( X = 4.37, S.D. =0.89) รองลงมาคื อ อยากให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ มี จ าหน่ ายในช่ อ งทาง
ออนไลน์ ( X = 3.63, S.D. =0.89) น้อยที่สุดคืออยากให้ผลิตภัณฑ์มีตัวแทนจาหน่าย ( X = 3.17,
S.D. =0.87)
ด้ านการส่ งเสริ มการตลาดพบว่ า ผู้ บ ริ โ ภคอยากให้ มี บ ริ ก ารช่ อ งทางในการเลื อ กสิ น ค้ า
ผลิตภัณฑ์และความหลากหลายในการชาระเงิน ( X = 4.78, S.D. =0.70) รองลงมาคือ อยากให้มี
บริการรับคืนสินค้าผลิตภัณฑ์ หรือบริการหลังการขาย ( X = 4.67, S.D. =0.74) น้อยที่สุดคืออยาก
ให้มีพนักงานคอยบริการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าผลิตภัณฑ์ ( X = 3.43, S.D. =0.74)
ตอนที่ 2 ผลการศึ กษาแนวทางการเชื่ อ มโยงวั ฒ นธรรมกั บ การท่ อ งเที่ ยวโดยชุ มชนของ
บ้านศรีปันครัว ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่โดยมีกระบวนการการจัดการการท่องเที่ยว
ในการพัฒนาชุมชน 3 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน การบริหารจัดการการทดลองดาเนิน
กิจกรรม และการประเมินผลโดยจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านศรีปันครัว จานวน 1 วัน และ
ทาการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านศรีปันครัว ตาบลท่าศาลา อาเภอ
เมื อง จั งหวัดเชี ย งใหม่ ทั้ ง 3 ด้ าน โดยด้ านศั กยภาพในการดึ งดู ดใจด้ านการท่ องเที่ ยวได้ คะแนน
35.93 ด้านศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยวได้คะแนน 5.78 และด้านการบริหารจัดการ
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ได้รับคะแนน 28.28 รวมทั้งสิ้น 69.99 คะแนนอยู่ในระดับ ดี ซึ่งมีแนวทางการเชื่อมโยงวัฒนธรรม
กับการท่องเที่ยวโดยชุมชนของบ้านศรีปันครัว ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
1) แนวทางเชิงรุกมุ่งเน้นการพัฒนาตลาดด้วยการเพิ่มการขายสินค้าและบริการในตลาดใหม่
เพิ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ที่มีมูลค่าสูงในการซื้อต่อครั้ง และสร้างแหล่งผลิตชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มลูกค้ารู้จักมากขึ้น
2)แนวทางเชิ งแก้ไข ควรมี พั ฒ นากิ จ กรรมแหล่ งท่ อ งเที่ ย วในชุม ชนให้ มี ความเหมาะสม
เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนและควรสร้างความแตกต่างของสินค้า ในรูปแบบใหม่ และขยาย
ประเภทสินค้าผลิตภัณฑ์ให้เกิดช่องทางการสร้างกลุ่มลูกค้าในช่วงวัยต่างๆ
3) แนวทางเชิงป้องกัน ควรเน้นสร้างและออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ ประโยชน์ได้จริง
และใช้ในชีวิตประจาวันได้ ควรออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย แปลกใหม่และมีคุณค่า
4) แนวทางเชิงรับ ควรมีการสร้างเรื่องราวความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเพื่อสร้างมูลค่า
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และรวมกลุ่มแสวงหาการศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้และพัฒนาการออกแบบ
เพื่อสร้างความแตกต่างของการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเขิน

การอภิปรายผล
จากการสรุปผลข้างต้นเกี่ยวกับ การพัฒนาศักยภาพงานหัตกรรมเครื่องเขินวัฒนธรรมล้านนา
เพื่อเสริมสร้างมูลค่าสู่ตลาดผู้บริโภคเชื่อมโยงวัฒนธรรมสู่ การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านศรีปันครัว ตาบล
ท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีประเด็นสาคัญในการอภิปราย ดังนี้
1. จากการพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ เครื่องเขินที่ มีคะแนนในการเสนอให้ ได้รับการพั ฒนามากที่สุ ด
4 อั น ดั บ ซึ่ งได้ แก่ กล่ องทิ ช ชู กระเป๋ าสะพาย กล่ องแว่ นตา และเครื่ องประดั บต่ างหู การพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ของใช้และเครื่องประดับ โดยมีแนวคิดการออกแบบโดยใช้เส้นโค้ง (Curve Line) เพื่อให้เกิด
ให้ความรู้สึ กแสดงออกถึงความมีชีวิตชีวา ความอ่อนไหว อ่อนโยน มีความเคลื่ อนไหว การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ให้มีทั้งรูปร่างอิสระแต่มียังคงความโค้งมนบางส่วนเพื่อรักษารูปทรงดังเดิมของเอกลักษณ์
เครื่องเขิน เทคนิคการสีคือ การใช้เรื่อยสีผสมกาวในการติดขดไม้ไผ่ทาให้เกิดสีธรรมชาติไม่เน้นการแต่ง
ลวดลายแต่เน้นการแสดงลายดั้งเดิมของไม้และสีของไม้ มีข้อค้นพบว่า ด้านการพัฒนาหัตถกรรมเครื่อง
เขินนั้ น ผลงานที่ได้จากการประยุ กต์ครั้งนี้ จ าแนกเป็น 3 แบบ ตามลั กษณะเทคนิคการสร้างสรรค์
โดยเน้นการสร้างสรรค์ชุดผลิตภัณฑ์ที่มีความร่วมสมัยใช้งานได้ง่ายในยุคปัจจุบัน เน้นผลงานที่สามารถ
นามาใช้ในชีวิตประจาวันเข้าถึงผู้บริโภคง่าย ตลอดจนการผลิตที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ทั้งด้านรูปทรง รูปร่าง
ลวดลายจากธรรมชาติที่เข้าใจง่ายและเรียบง่าย สอดคล้องกับ กฤตพัชร สุริยะโชติ (2556) ได้ทาการ
วิ จั ย เรื่ อง การศึ กษาและพั ฒ นาเครื่ องประดั บร่ วมสมั ย : กรณี ศึ กษาเครื่ อ งเขิ น จั งหวั ด เชี ย งใหม่
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ซึ่งผลการวิจัย พบว่า เครื่องเขินจังหวัดเชียงใหม่ประเภทเครื่องประดับ มีรูปแบบเป็นรูปทรงเรขาคณิต
มากที่สุดคือ วงกลม รองลงมาคือ สี่เหลี่ยม และรูปทรงอิสระผสมผสานกัน ส่วนลวดลายที่ใช้ส่วนใหญ่
จะเป็นลวดลายเนื้อไม้ ลวดลายเลียนแบบธรรมชาติ ลวดลายดอกไม้ ที่มีการสร้างสรรค์ที่ไม่ยากเกินไป
จากผลการวิจัยและงานวิจัยที่สอดคล้อง มีความเป็นไปได้ว่า รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
เครื่องเขินในปัจจุบันมีความต้องการด้าน รูปทรง ลวดลาย สี ที่เน้นความเรียบง่ายเป็นธรรมชาติมากขึ้น
2. ความพึงพอใจรวมของผู้บริโภคต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างมูลค่า งานหัตถกรรม
เครื่องเขินวัฒนธรรมล้านนาของบ้านศรีปันครัว ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวม
อยู่ ในระดับมากเมื่อพิจ ารณา พบว่า ผลิตภัณ ฑ์ที่ได้รับความพึ งพอใจมากที่ สุดคือ กระเป๋ าสะพาย
รองลงมาคือ กล่องทิชชู กล่องแว่นตา และเครื่องประดับ ตามลาดับ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 2.1)
ด้านผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคเห็นว่ามีการออกแบบสวยงาม มีการควบคุมโทนสีและลวดลายมากที่สุด และ
อยากให้มีการออกแบบแปลกใหม่ และร่วมสมัยมาก เป็นผลิตภัณฑ์มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมากสามารถ
ประโยชน์ในการนาไปใช้สอย สามารถใช้งานได้จริง มากที่สุดคือ เครื่องประดับ และมีความแข็งแรง
คงทน 2.2) ด้านราคา ผู้บริโภคอยากให้ราคาผลิตภัณฑ์ มีความเหมาะสมกับคุณภาพ รองลงมาคือ
อยากให้ราคาผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายให้เลือกซื้อ 2.3) ด้านสถานที่ ผู้บริโภคอยากให้สถานที่ขาย
ผลิตภัณฑ์มีการตกแต่งให้ดูดีสอดคล้องกับแนวคิดของผลิตภัณฑ์ และอยากให้ผลิตภัณฑ์มีจาหน่ายใน
ช่องทางออนไลน์ และ 2.4) ด้านการส่งเสริมการตลาดพบว่า ผู้บริโภคอยากให้มีบริการช่องทางในการ
เลื อ กสิ น ค้ าผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละความหลากหลายในการช าระเงิน และอยากให้ มี บ ริ ก ารรับ คื น สิ น ค้ า
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรื อ บริ ก ารหลั งการขาย ผลการวิ จั ย นี้ ส อดคล้ อ งกั บ นงลั ก ษณ์ ขั น อุ ระ (2546)
ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง เครื่ อ งเขิ น เชี ย งใหม่ กั บ การเปลี่ ย นแปลงการผลิ ต ผลการวิ จั ย ในด้ านการ
เปลี่ยนแปลงการผลิตเครื่องเขินในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือจากเดิมเครื่อง
เขิ น จะผลิ ตเพื่ อใช้ ส อยในครั วเรื อน ปั จจุ บั นเครื่ องเขิ น มุ่ งเน้ น การผลิ ต เพื่ อเป็ น ของที่ ระลึ ก และ
เครื่องประดับเป็นจานวนมากและมีการเพิ่มเทคนิคและการผสมสีต่างๆ เพื่อให้ได้งานที่สวยงาม และ
การสร้างลวดลายที่จะปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับตระกูลพันธ์ พัชรเมธา (2552) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การพัฒนา
งานออกแบบหัตถกรรมจากกรรมวิธีการทาเครื่องเขิน ผลการออกแบบและพัฒนางานหัตถกรรมเครื่อง
เขิ นร่ วมสมั ย ข้ อมู ลด้ านการตลาดเพื่ อใช้ เป็ นข้ อมู ลในการออกแบบพบว่ า ผู้ ซื้ องานเครื่องเขิ นเป็ น
เพศหญิ งและชายจ านวนพอๆกัน มีอายุระหว่าง 41-50ปี ส่วนใหญ่ เลือกซื้องานเครื่องเขินประเภท
ของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึกประเภทของใช้ และเครื่องประดับ ตามลาดับ โดยแนวคิดในการออกแบบ
ต้องคานึงถึง วัสดุและกรรมวิธีการผลิต ประโยชน์ใช้สอยและรูปทรง
3) ผลการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนของบ้านศรีปัน
ครัว ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการและนามาปรับใช้ใน
การศึกษาแนวทาง ซึ่ง กระบวนการมีแนวคิดสอดคล้ องกับ พจนา สวนศรี (2546: 189-190)
มีกระบวนการพัฒนาชุมชน 10 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ขั้นที่ 2 สร้างการ
มีส่ วนร่ วม ขั้นที่ 3 ศึกษาชุมชนร่วมกับชาวบ้าน ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ ข้อมูลร่วมกัน ขั้นที่ 5 ร่วมกัน
พัฒนาศักยภาพและแก้ไขจุดอ่อน ขั้นที่ 6 วางรูปแบบการบริหารจัดการ ในขั้นตอนนี้จะเป็นการจัดตั้ง
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องค์กร ขึ้น มาทางาน หรืออาจใช้องค์การที่ชุมชนมีอยู่เดิมแต่เพิ่มเติมบทบาทหน้าที่ มีการกาหนด
วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน กาหนดรูปแบบของการท่องเที่ยว โปรแกรมและราคาการจัดสรรผลประโยชน์
สู่ชาวบ้านและชุมชน และมาตรการในการป้องกันผลกระทบ โดยอาจจะเป็นการสร้างกฎ-กติกา เพื่อ
เป็นแนวทางปฏิบัติทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยว ขั้นที่ 7 ประสานงาน ขั้นที่ 8 ทดลองดาเนินกิจกรรม
การท่องเที่ยว ขั้นที่ 9 ประเมินผล และขั้นที่ 10 พัฒนาองค์กร ซึ่งผู้วิจัยได้นามาปรับกระบวนการ
การจั ด การการท่ อ งเที่ ย วในการพั ฒ นาชุ ม ชน 5 ขั้ น ตอน คื อ ขั้ น ที่ 1 วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ชุ ม ชน
เป็นการศึกษาข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ขั้นที่ 2 การบริหารจัดการ คือเป็นการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลร่วมกัน ขั้นที่ 3 การทดลองดาเนินกิจกรรมคือ การสร้างการมีส่วนร่วมและศึกษาชุมชนร่วมกับ
ชาวบ้าน ขั้นที่ 4 การประเมินผล คือการศึกษาผลการทดลองกิจกรรม และขั้นที่ 5 การพัฒนาชุมชน
คือ ร่วมกันพัฒนาศักยภาพและแก้ไขจุดอ่อน จากการดาเนินการกระบวนการดังกล่าว ทาให้เกิดการ
จัดโปรแกรมการท่องเที่ย วชุมชนบ้านศรีปันครัว เพื่อจัดกิจกรรมที่ทาให้ นักท่องเที่ ยวได้เรียนรู้ถึง
ภูมิปัญญาในการทาหัตถกรรมเครื่องเขินจากไม้ไผ่ขด นักท่องเที่ยวจะมองเห็นถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์
และได้ซึมซับถึงการเรียนรู้วิธีการทาเครื่องเขินนี้และอาจนาไปสู่การสืบสานภูมิปัญญาและสนับสนุน
ในภายภาคหน้าต่อไป ตลอดจนช่วยสร้างรายได้และเพิ่มช่องทางทางการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ได้อีก
ช่องทางหนึ่ง
4) การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒ นธรรมของชุมชนบ้านศรีปันครัว อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 3 ด้าน โดยด้านศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวได้คะแนน
35.93 ด้านศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยวได้คะแนน 5.78 และด้านการบริหารจัดการ
ได้รับ คะแนน 28.28 รวมทั้งสิ้ น 69.99 คะแนนอยู่ในระดับดี เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
จุดเด่นด้านการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านศรีปันครัวคือ ความงดงามทางศิลปวัฒนธรรมความสามารถ
ในการสืบ ทอดภูมิปั ญ ญาและองค์ ความรู้อย่างต่อเนื่องการจัดการด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวและ
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวขณะที่ด้านจุดอ่อนของชุมชนศรีปันครัว พบว่า ยังมี
ปั ญ หาด้านศักยภาพในการรองรับ ด้านการท่ องเที่ยวสิ่ งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานและความ
ต่อเนื่องของการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
จากผลการศึกษา สามารถพิจารณาได้ว่า ศักยภาพของการท่องเที่ยวชุมชนบ้านศรีปันครัว
สอดคล้องกับลักษณะการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิ จัย (สกว.) (2545)
ได้สรุปไว้ คือประเด็นหนึ่งของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในบริบทของกระบวนการและกิจกรรม มุ่งเน้น
ให้มีการสร้างระบบการท่องเที่ยวที่เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้โดยมีการให้การศึกษาเกี่ยวกับสภาพ
แวดล้อมระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ความประทับใจ
เพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก และปลุ ก จิ ต ส านึ ก ที่ ถู ก ต้ อ งทั้ งต่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วประชาชนท้ อ งถิ่ น และ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมศึกษาทั้งนี้การท่องเที่ยวอาจ
สร้างความตระหนักและปลุกจิตสานึกของชุมชนในฐานะภายใต้บริบทของภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างต่อเนื่อง
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5) แนวทางการเชื่อมโยงวัฒ นธรรมกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนของบ้านศรีปันครัว ตาบล
ท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ การพัฒนาตลาดด้วยการเพิ่มการขายสินค้าและบริการ
ในตลาดใหม่ สร้างแหล่งผลิตชุมชนให้เป็นแหล่ งท่องเที่ยวชุมชน การพัฒนากิจกรรมแหล่งท่องเที่ยว
ในชุมชนให้มีความเหมาะสม การสร้างความแตกต่างของสินค้า เน้นการสร้างและออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงและมีความทันสมัย รวมทั้งการสร้างเรื่องราวความเป็นมาของผลิตภัณฑ์
ทั้งหมดเพื่อสร้างมูลค่าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแสวงหาการศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้และพัฒนาการ
ออกแบบ เพื่อสร้างความแตกต่างของการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเขิน จากการพิจารณา
แนวทางดังกล่าว มุ่งเน้นการพัฒ นา ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒ นาพื้นที่ให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว และ
การพัฒ นาระบบ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดกระบวนการเรียนรู้ของการท่องเที่ยวชุมชน ของ
วีร ะพล ทองมา (2547：17-22) ที่ อธิบ ายว่า กระบวนการเรียนรู้ของการท่อ งเที่ ย วชุ มชนมี
องค์ประกอบสาคัญคือ 1) ศักยภาพของคน ต้องเริ่มที่คนในชุมชนที่จะต้องรู้จักรากเหง้าของตนเองให้
ดีเสียก่อนเพื่อความพร้อมในการบอกเล่าข้อมูลและคนในชุมชนต้องมีความพร้อมที่จะเรียนรู้มีความ
สามัคคี ทางานร่วมกันได้ 2) ศักยภาพของพื้นที่ หมายรวมถึง ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒ นธรรม
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบสานต่อกันมาคนในชุมชนต้องรู้จัก ต้องรักและหวงแหนเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรในชุมชนของตนสามารถที่จะนามาจัดการได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ทั้งนี้แล้วชุมชนต้องมี
ความพร้ อ มในการเรี ย นรู้ ตลอดจนมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ในเรื่อ งแนวคิ ด พื้ น ฐานทางด้ า นการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน และการจัดการในพื้นที่ได้ด้วย และ 3) การจัดการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และ 4) การมีส่วนร่วมการสื่อสารพูดคุยเป็นการสื่อความคิดเห็น การถกปัญหา รวมถึงการหาทาง
แก้ไขปัญหาต่างๆ จากการระดมความคิดจากประสบการณ์ของนักวิจัยท้องถิ่นพบว่าชุมชนจัดให้มีเวที
พูดคุยร่วมกันคิดวางแผนดาเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการทางานร่วมกันสร้าง
กฎระเบียบของชุมชนทางด้านต่างๆ เพื่อให้คนในชุมชนรวมถึงผู้มาเยือนปฏิบัติตาม

๑๓๗

ข้อเสนอแนะ
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมด้านการตลาดของหัตถกรรมเครื่องเขินบ้านศรีปันครัว
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และเป็นการสร้างรายได้แก่ชุมชน
2. ควรทาการศึกษา ความต้องการของลูกค้า เพื่อพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับ
ความต้องการชองกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น
3. ในการศึกษาวิจั ยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างงานหั ตถกรรม
เครื่องเขินวัฒนธรรมล้านนาในพื้นที่อื่นๆร่วมด้วย เพื่อศึกษาความโดดเด่นและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ได้อย่างชัดเจน
4. ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางของการศึกษาวิจัยกับชุมชนอื่น
ต่อไป
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพงานหัตถกรรมเครื่องเขินวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเสริมสร้างมูลค่าสู่ตลาดผู้บริโภค
เชื่อมโยงวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านศรีปันครัว ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ค าชี้แจง 1. แบบสอบถามนี้ เป็ น เครื่องมือที่ ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่ อ เพื่อพั ฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์งาน
หัตถกรรมเครื่องเขินวัฒ นธรรมล้านนาให้เกิดมูลค่าหรือต่อยอดนวัตกรรมสู่ตลาดผู้บริโภคของบ้าน
ศรีปันครัว
2. ข้อมูลที่ได้จะนาไปวิเคราะห์สรุปภาพรวมและเก็บเป็นความลับ ขอให้ท่านตอบตามสภาพ
ความเป็นจริง
3. แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
เพื่อสร้างมูลค่างานหัตถกรรมเครื่องเขินวัฒนธรรมล้านนาของบ้านศรีปันครัว ตาบล
ท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้จะสมบูรณ์และมีความเชื่อถือได้ขึ้นอยู่กับการตอบแบบสอบถามตามสภาพ
ความเป็นจริงและครบทุกข้อ อันจะเป็นประโยชน์ต่อไปในการพัฒนา
จิระชัย ยมเกิด

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดทาเครื่องหมาย ✓ ลงใน  ช่องว่างตรงตามความเป็นจริง ดังนี้
1. เพศ

 ชาย

2. อายุ







หญิง

21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปีขึ้นไป

3. สถานภาพสมรส
 โสด
 สมรส
 หม่าย/หย่าร้าง
4. ระดับการศึกษา







ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช.
อนุปริญญา, ป ว ท., ป ว ส
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญา

4. รายได้ต่อเดือน
 น้อยกว่า 5,000 บาท
 5,001-10,000 บาท
 10,001-15,000 บาท
 15,001-20,000 บาท

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสร้าง
มูลค่างานหัตถกรรมเครื่องเขินวัฒนธรรมล้านนาของบ้านศรีปันครัว ตาบลท่า ศาลา อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่

ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
กล่องทิชชู

ผลิตภัณฑ์
กระเป๋า

เครื่อง
ประดับ
ต่างหู

ผลิตภัณฑ์
กล่องแว่นตา

ภาพผลิตภัณฑ์

โปรดทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด ดังนี้
5 หมายถึง
เห็นด้วยมากที่สุด
4 หมายถึง
เห็นด้วยมาก
3 หมายถึง
เห็นด้วยปานกลาง
2 หมายถึง
เห็นด้วยน้อย
1 หมายถึง
เห็นด้วยน้อยที่สุด

ข้อ

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6

ความคิดเห็นต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
เพื่อสร้างมูลค่างาน หัตถกรรมเครื่องเขิน
วัฒนธรรมล้านนาของบ้านศรีปันครัว
1 ด้านผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์กล่องทิชชู
ท่านรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์มีการออกแบบสวยงาม
มีการควบคุมโทนสีและลวดลาย
ท่านรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์มีการออกแบบแปลก
ใหม่ และร่วมสมัย
ท่านรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์มาจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ท่านรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์มีประโยชน์ในการ
นาไปใช้สอย สามารถใช้งานได้จริง
ท่านรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรง คงทน
ความรู้สึกพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์โดยรวม
ผลิตภัณฑ์กระเป๋า
ท่านรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์มีการออกแบบสวยงาม
มีการควบคุมโทนสีและลวดลาย
ท่านรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์มีการออกแบบแปลก
ใหม่ และร่วมสมัย
ท่านรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์มาจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ท่านรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์มีประโยชน์ในการ
นาไปใช้สอย สามารถใช้งานได้จริง
ท่านรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรง คงทน
ความรู้สึกพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์โดยรวม

ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด
(5)

เห็นด้วย
มาก
(4 )

เห็นด้วย
ปานกลาง
(3 )

เห็น
ด้วย
น้อย
(2 )

เห็นด้วย
น้อยที่สุด
(1 )

ข้อ

1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6

ความคิดเห็นต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
เพื่อสร้างมูลค่างาน หัตถกรรมเครื่องเขิน
วัฒนธรรมล้านนาของบ้านศรีปันครัว
1 ด้านผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับต่างหู
ท่านรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์มีการออกแบบสวยงาม
มีการควบคุมโทนสีและลวดลาย
ท่านรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์มีการออกแบบแปลก
ใหม่ และร่วมสมัย
ท่านรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์มาจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ท่านรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์มีประโยชน์ในการ
นาไปใช้สอย สามารถใช้งานได้จริง
ท่านรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรง คงทน
ความรู้สึกพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์โดยรวม
ผลิตภัณฑ์กล่องแว่นตา
ท่านรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์มีการออกแบบสวยงาม
มีการควบคุมโทนสีและลวดลาย
ท่านรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์มีการออกแบบแปลก
ใหม่ และร่วมสมัย
ท่านรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์มาจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ท่านรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์มีประโยชน์ในการ
นาไปใช้สอย สามารถใช้งานได้จริง
ท่านรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรง คงทน
ความรู้สึกพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์โดยรวม

ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด
(5)

เห็นด้วย
มาก
(4 )

เห็นด้วย
ปานกลาง
(3 )

เห็น
ด้วย
น้อย
(2 )

เห็นด้วย
น้อยที่สุด
(1 )

ข้อ

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

ความคิดเห็นต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
เพื่อสร้างมูลค่างาน หัตถกรรมเครื่องเขิน เห็นด้วย
มากทีส่ ุด
วัฒนธรรมล้านนาของบ้านศรีปันครัว
(5)
2. ด้านราคา
ท่านอยากให้ราคาผลิตภัณฑ์มีความ
เหมาะสมกับคุณภาพ
ท่านอยากให้ผลิตภัณฑ์มีหลากหลายระดับ
ราคา
ท่านอยากให้ราคาของผลิตภัณฑ์มีความ
คุ้มค่า
ท่านอยากให้ราคาผลิตภัณฑ์มีความ
หลากหลายให้เลือกซื้อ
ท่านอยากให้ราคาผลิตภัณฑ์มีความคงที่
3. ด้านสถานที่
ท่านอยากให้ผลิตภัณฑ์มีช่องทางการ
จาหน่ายสินค้าในบรรยากาศที่ดึงดูดใจ
ท่านอยากให้ผลิตภัณฑ์มีจาหน่ายใน
ช่องทางออนไลน์
ท่านอยากให้ผลิตภัณฑ์มีตัวแทนจาหน่าย
ท่านอยากให้สถานที่ขายผลิตภัณฑ์มีการ
ตกแต่งให้ดูดีสอดคล้องกับแนวคิดของ
ผลิตภัณฑ์
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด
ท่านอยากให้มีบริการจัดส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์
ท่านอยากให้มีพนักงานคอยบริการให้
ความรู้เกี่ยวกับสินค้าผลิตภัณฑ์
ท่านอยากให้มีบริการช่วยออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการ
ท่านอยากให้มีบริการช่องทางในการเลือก
สินค้าผลิตภัณฑ์และความหลากหลายใน
การชาระเงิน
ท่านอยากให้มีบริการรับคืนสินค้า
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการหลังการขาย

ระดับความคิดเห็น
เห็น
ด้วย
มาก
(4 )

เห็นด้วย
ปานกลาง
(3 )

เห็น
ด้วย
น้อย
(2 )

เห็นด้วย
น้อยที่สุด
(1 )

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ ว่าที่ร้อยโท ดร.จิระชัย ยมเกิด
Name Dr. JIRACHAI YOMKERD
เกิดวันที่ 10 มกราคม 2525
ที่อยู่ 9/40 หมู่ 9 หมู่บ้านสวนดอกหมาก ตาบลสันทรายหลวง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
50210
โทรศัพท์ 08-6587-1000 อีเมล์ jirachaiyomkrd@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา
2535-2538
2359 -2542
2543-2547
2547-2549
2552-2557

ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2547-2550
พ.ศ. 2551-2557
พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน

สถานศึกษา
โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก
โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ (บริหารธุรกิจฯ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (MBA)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาการ
ท่องเที่ยว (บริหารการพัฒนา)

เลขานุการอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย วิทยาลัยบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ประจาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จังหวัดเชียงใหม่

ประสบการณ์การทางานลักษณะอื่นๆ
งานด้านการสอน
- วิชา การบริหารการพัฒนา
- วิชา ประชาธิปไตยและประชาสังคมท้องถิ่น
- วิชา นโยบายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
- วิชา การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
- วิชา เศรษฐกิจพอเพียง
- วิชา การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

- วิชา การสื่อความหมาย ธรรมชาติ และวัฒนธรรม
- วิชา สัมมนาทางการท่องเที่ยว
งานด้านวิจัยและพัฒนา (สาเร็จแล้ว)
- งานวิจัยเรื่อง ความผูกพันของพนักงานบริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จากัด
- งานวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ที่มีต่อบทบาท
สตรี
- งานวิ จั ย เรื่ อ ง บทบาทผู้ น าชุ ม ชนกั บ การแก้ ไขปั ญ หาความขั ด แย้ ง ในชุ ม ชน
กรณี ศึ ก ษา : ต าบลหนองหาร ต าบลหนองจ๊ อ ม ตาบลป่ าไผ่ อ าเภอสั น ทราย
จังหวัดเชียงใหม่
- งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการเทศบาลเมืองในจังหวัดเชียงใหม่
- งานวิจัยเรื่อง แนวทางการเตรียมความพร้อมการท่องเที่ยวเชิงพุทธในพื้นที่ตาบล
ป่าไผ่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
- งานวิจั ยเรื่อง รูปแบบการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่ อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
อินทรีย์ในอาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
- งานวิจัยเรื่อง การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนชาวปกาเกอะญอ
บ้านขุนแตะ ตาบลดอยแก้ว อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
งานด้านวิจัยและพัฒนา (กาลังดาเนินการ)
- งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพงานหัตถกรรมเครื่องเขินวัฒนธรรมล้านนาเพื่อ
เสริมสร้างมูล ค่าสู่ตลาดผู้ บริโภคเชื่อมโยงวัฒ นธรรมสู่ การท่องเที่ยวโดยชุมชน
บ้านศรีปันครัว ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
- งานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒ นาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้าน
ปางจาปี อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
- งานวิจั ย เรื่อ ง การพั ฒ นาศักยภาพการท่ องเที่ ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด
เชียงใหม่เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
- การพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์แปรรูปสู่การสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
อินทรีย์ของจังหวัดเชียงใหม่

งานด้านการบริการทางวิชาการ
- ที่ปรึกษามูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
- กรรมการบริหาสถานบริการฝึกอบรมและให้คาปรึกษาด้านการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
- หั ว หน้ า โครงการ การพั ฒ นาศั ก ยภาพการท่ อ งเที่ ย วและบริก ารในชุ ม ชนเพื่ อ
เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
- หัวหน้าโครงการ สร้างต้นแบบผู้นานักศึกษาเพื่อมุ่งเสริมสร้างการมีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม สู่การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
(Young Smart Discipline)
งานอื่นๆ วิทยากรบรรยายตามหน่วยงานต่างๆ อาทิ
- สถาบันพระปกเกล้า
- สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
หลักสูตรที่ทาการฝึกอบรมได้
- วิทยากรเผยแพร่ความรู้การเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า
- ช่วยความคิด..สร้างสุของค์กร
- เทคนิคการใช้สื่อและการนาเสนอต่อชุมชน
- ค่ายผู้นาเยาวชน
- การสร้างเครือข่ายเยาวชน “จิตอาสา”
- การท่องเที่ยวโดยชุมชน

