
MWIMรร'' าa
ร 55

าพ.**

0 ปี
it กฮ
T R F

Jy*LannaIVRCT

*ฒ

บN|Nation
University
มหาวิทยาลัยเน&น

เ*แไพฆ

VjNIUx-

&Toพ St

fซ vEกฟผ. CHIANG MA 1
U N I V E R S I T Y P R E S S

การประชุมวิชาการระด้บชาติเครือข่ายวิจัยสกาบนอูมศึกษา ประจำ 0 2555

ชุมซนเขมแข็ง
สังคมitfoยู

เศรโ!!กิจขงยืน
T*2 ๆJk Jfw

\17

ตามแนวทางปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง
’

*% - *16-18 พๆททาคม 2555

ณ ศนเ[นระชุบนานาชาตiิ[รง!!รบฒชบแบรส จ.ใชียงใทบ่
8H^?****'ะ;ร? &ะ. 7 Iรรหู;ร7* ’ะ> รุชิ £ - ''ฯ V-ธร.ชิ รEK «สรร £ V5•ร .'mit >ร.% .'V พ- *0

- &3»
"V'm fss Sr ท

Vะ 'ะ** >'<I m
/> I.

ร*๙ธรts r รรพ3 hias? 4>I I—
H IPm « าpias “ไ* & r>r,-TA m Jasm * *น ทmX5 ร

71 VI v*pSN fทy F\ ; Ii? fl:f kI

I

จัดโดย เครือข่ายบริทารการวิจัยภาคmนอตอนบน



(ก) 

 

 

รายงานการประชมุวิชาการระดบัชาติเครือข่ายวิจยัอดุมศกึษา ปี 2555 ได้รวบรวมผลงานวิชาการที่นําเสนอใน
รูปแบบปากเปล่าจํานวน 128 เร่ืองและโปสเตอร์จํานวน 43 เร่ือง ซึ่งมีเนือ้หาสอดคล้องกับการประชุมวิชาการเร่ือง 
“ชมุชนเข้ม สงัคมน่าอยู่ เศรษฐกิจยัง่ยืน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ระหว่างวนัท่ี 16-18 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ศนูย์ภาคีเครือข่ายวิจยัล้านนาของสํานกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลยัแม่โจ้ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม ่มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
เชียงใหม่ มหาวิทยาลยัพายพั มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลยัเนชัน่ วิทยาเขต
ลําปาง CMU Press และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ. แม่เมาะ) ร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
เป็นเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยระหว่างนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา นักวิจยั และเป็นการบูรณาการ
ระหวา่งหน่วยงาน องค์กรวิจยัระดบัตา่งๆ รวมถงึหน่วยงานราชการสว่นท้องถ่ิน 

ดงันัน้ รายงานการประชมุวิชาการฉบบันี ้เป็นการรวบรวมองค์ความรู้สหสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยัชมุชน 
มุง่รับใช้สงัคม เป็นผลงานที่สามารถนําไปถ่ายทอด ปฏิบตัิได้ เน่ืองจากงานวิจยัทกุชิน้ผลงาน เกิดจากการมีสว่นร่วมของ
ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียของชมุชน นบัวา่สอดคล้องกบัหนึ่งในแผนนโยบายของสํานกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) ท่ี
จะได้จดัสรรงบประมาณมายงัหน่วยงานตา่งๆ  

นอกจากนี ้ผลงานวิจยัท่ีได้รวบรวมในรายงานฉบบันี ้ยงัเป็นประโยชน์ท่ีหน่วยงานต่างๆ จะได้นําไปประยกุต์ 
และสงัเคราะห์ใช้ให้เหมาะสมกบับริบทของตนเอง และกองบรรณาธิการคาดหวงัว่า ผู้ นําเสนอจะได้ใช้ประโยชน์ในการ
เป็นผู้ ชีแ้นะทางวิชาการ ใช้สําหรับข้อกําหนดของบณัฑิตวิทยาลยั รวมทัง้การขอตําแหน่งทางวิชาการอีกด้วย 

การประชุมวิชาการในครัง้นี ้จะเห็นความก้าวหน้าในประเด็นการวิจัยท่ีท้าทาย แนวทางและวิธีการใหม่ๆ 
เน่ืองจากการทําวิจัยแบบมีส่วนร่วมนัน้ยากในการจัดการ แต่ถ้ามีการฝึกฝน และปฏิบัติอย่างจริงจังก็จะก่อให้เกิด
ผลงานวิจยัท่ีน่าสนใจ ลดการโต้แย้ง  เพราะผลการวิจยัเกิดขึน้จากทกุภาคส่วนท่ีเข้ามาปฏิบตัิ  ดงันัน้ผู้ เข้าร่วมประชุม
อาจนํากลบัไปเป็นประเดน็ศกึษาเชิงลกึเพ่ือค้นคว้าหาคําตอบ รวมทัง้ทําความเข้าใจกบักลไกของการทํางานทัง้ระบบอีก
ด้วย 

 

      

                           (ศาสตราจารย์ ดร.สญัชยั  จตรุสทิธา) 

   ประธานคณะทํางานเครือข่ายบริหารการวิจยัภาคเหนือตอนบน 

 

คาํนํา  
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การพัฒนากระบวนการผลิตของกลุมผูผลิตผาฝายทอมือ 

กรณีศึกษา: กลุมทอฝายบานดอนหลวง ตําบลแมแรง 

อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 

The processing development of Cotton 

Handmade Weaving Groups at Donluang Village 

Maerang Sub-district Pasang district Lamphun Province 

สมบัติ  สิงฆราช1/* 

1/ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จ.เชียงใหม  50300 

* Corresponding author: e-mail: sombat_sin@cmru.ac.th 

 

Abstract: The purpose of this study was to investigate a general characteristic, a potential, a context, a 
production cost, revenue, a profit of a cotton handmade weaving production carried out by local people in 
Donluang village, Maerang sub-district, in Pasang district, Lumphun province in order to identify best practices 
in all aspects of its production processes. This applied research employed both a qualitative method and a 
participation action research for a sampling group of 16 local households. The analysis of data was completed 
by using frequencies, percentages, means, variants and standard deviations. Regarding the aforementioned 
action research, a wide variety of activities were carried out; i.e. a workshop, discussion, and a study visit to 
other successful groups.  

The findings indicated that these 16 producers was divided into 4 types: 1) cloth weaving 2 producers 
2) cut out 11 producers 3) weaving and cut out 2 producers and 4) flag weaving 1 producer. These products 
are curtains, pillows, upper-body clothes, trousers, bed-cover, table-cover, hat, bag and others souvenirs made 
from cotton handmade weaving.  The analysis of cost and return shows that 58.3 % of all products sold 
generate profits less than 10 %, 33.3 % of the products provide 10-20 % profit, and the rest brought the 
producers above 20 % in profit. As sales through retail channel could bring more profit than wholesale, it is 
suggested that the producers should give priority to the former. The problems concerned includes a continuity 
as their young generation are losing interests in this traditional products; a high cost of raw materials; and 
lacking of skilled labor, new technologies, new patterns to attract buyers, and relevant knowledge. In order to   
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address the above problems, it is suggested that every parties involved including local administrations, 
schools, etc should help encourage young generation to be more interested in local wisdom so that this 
production skill could pass on to their children. Product differentiation is also crucial for a better price which is 
important of its survival. Packaging and brand building are recommended for future development.    

Keywords: Cotton Handmade Weaving Groups, Community Enterprise, OTOP Product, Small & Medium 
Enterprises: SMEs 

 
บทคัดยอ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพทั่วไป ศักยภาพและบริบทของกลุมผูผลิตผาฝายทอมือบานดอน
หลวง ศึกษาตนทุนการผลิต รายรับและกําไรและพัฒนากระบวนการผลิตของกลุมผูผลิตผาฝายทอมือบานดอนหลวง 
ตําบลแมแรง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน  โดยใชกลุมตัวอยางที่เปนเจาของกิจการทั้งหมดจํานวน 16 ราย รูปแบบของ
การวิจัยเปนการวิจัยแบบประยุกตทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของชุมชนประกอบ
กัน การวิเคราะหขอมูลใชสถิตรอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ย คาความแปรปรวนและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมดวยการเปดเวทีชาวบานศึกษาปญหา อุปสรรคและหาแนวทางการดําเนินการที่เหมาะสมของ
กลุมวิสาหกิจชุมชน จัดทําโครงการศึกษาดูงานกลุมผูผลิตผาฝายทอมือที่อําเภอจอมทอง อําเภอฮอดและอําเภอดอยเตา 
จังหวัดเชียงใหมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงปญหาอุปสรรคในการผลิตและการรวมกลุมของกลุมผูผลิตอื่นๆ และจัดทํา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑของกลุมผูผลิตผาฝายทอมือบาน
ดอนหลวงเพื่อสรางแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑใหมๆ กระตุนใหเกิดแนวคิดสรางสรรคผลงานที่เปนอัตลักษณของ
ชุมชน 

จากผลการวเิคราะหขอมูลพบวา ลักษณะกิจการแบงเปน 4 ลักษณะ คือ กิจการทอผา กิจการตัด-เย็บผาทอเปน
ผลิตภัณฑ กิจการทอผาและตัด-เย็บครบวงจรและกิจการทอตุง ผลการวิเคราะหขอมูลตนทุนการผลิต การตั้งราคาขาย
และผลตอบแทนพบวา สวนใหญรอยละของผลตอบแทนจากการขายสงคอนขางต่ํา ดังนั้นผูผลิตหลายรายจึงแกปญหานี้
ดวยการจําหนายผลิตภัณฑดวยการขายปลีก สําหรับผลตอบแทนจากการขายปลีกผูผลิตจะไดรับผลตอบแทนระหวาง
รอยละ 11.1-38.7 สําหรับปญหาของผูผลิตจากการสํารวจพบวา ปญหาการขาดผูสืบทอดการทอผาฝายเปนปญหาที่
สําคัญอันดับแรก รองลงมาคือปญหาราคาวัตถุดิบสูง ปญหาการขาดชางฝมือดี ปญหาการขาดความรูในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ ปญหาการขาดเทคโนโลยีการผลิตและการออกแบบและปญหาการขาดความรูทางการตลาด 

คําสําคัญ: กลุมผลิตผาฝายทอมือ, วิสาหกิจชุมชน, สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs)  

 
บทนาํ 

 
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ยุทธศาสตรการสราง

ความเข็มแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่ม่ันคงของประเทศโดยมุงเสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชนดวยการ
สงเสริมการรวมตัว รวมคิด รวมทําในรูปแบบที่หลากหลายและจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องตามความพรอมของชุมชน มี
กระบวนการจัดการองคความรูและระบบการเรียนรูของชุมชนอยางเปนขั้นตอน มีเครือขายการเรียนรูทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน มีกระบวนการพัฒนาตอยอดใหเกิดประโยชนแกชุมชนในการนําไปสูการพึ่งตนเอง รวมทั้งการสราง
ภูมิคุมกันใหชุมชนพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับการสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน
ที่เนนการผลิตเพื่อการบริโภคอยางพอเพียงภายในชุมชน สนับสนุนใหมีการรวมกลุมในรูปสหกรณ กลุมอาชีพ สนับสนุน
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การนําภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นมาใชสรางสรรคคุณคาของสินคาและบริการ สงเสริมการรวมลงทุนระหวาง
เครือขายองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสรางระบบบมเพาะวิสาหกิจชุมชนควบคูกับการพัฒนา
ความรูดานการจัดการ การตลาดและทักษะในการประกอบอาชีพ ตลอดจนยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจให
สมดุลและยั่งยืนโดยใหความสําคัญกับการปรับโครงสรางการผลิตเพื่อสรางความเข็มแข็งของภาคการผลิตและการบริการ
บนฐานการเพิ่มคุณคาสินคาและบริการจากองคความรูและนวัตกรรมและการบริหารจัดการที่ดีรวมทั้งการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส เพื่อใหเกิดการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจชวยแกปญหาความยากจนและมีการ
กระจายรายไดที่ดีขึ้น 

อําเภอปาซางถือเปนแหลงผลิตภัณฑผาฝายทอมือที่สงออกผลิตภัณฑสินคาใหกับรานคาใหญๆ ในจังหวัด
ลําพูนและจังหวัดเชียงใหม ผาฝายทอมืออําเภอปาซางมีแหลงผลิตใหญอยูที่บานหนองเงือกและบานดอนหลวง ตําบลแม
แรง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ซึ่งแทบทุกครัวเรือนไดรับมรดกทางภูมิปญญาการทอผาฝายสืบตอกันมาจากหลายชั่ว
อายุคนแตไมทราบระยะเวลาที่เริ่มตนแนนอนวามีความเปนมาเกาแกเพียงใด โรงทอที่พบในปจจุบันนี้ ยังคงรักษา
วัฒนธรรมและกรรมวิธีการทอผาทอมือพื้นเมืองโบราณไวอยางสมบูรณ แตก็มีบางบางแหงที่พัฒนากรรมวิธีใหทันสมัย 
โดยใชเทคโนโลยีมาชวยในขั้นตอนของการกรอดายและการผูกกี่ ทั้งนี้ก็เพื่อประยุกตไปสูการทําธุรกิจอุตสาหกรรมขนาด
ยอมที่จะตอบสนองความตองการของตลาดทั้งตลาดภายในและตลาดตางประเทศผลิตภัณฑประกอบดวย ผาพันคอ ผา
ตัดชุดสีธรรมชาติ ปลอกหมอน พรมหนาเตียง พรมปูพื้นใหญ ผาปูโตะ ผาเมตร ผาคลุมเตียงผาปูโตะกลมสีธรรมชาติ 
ผาถุงปกชนบท ผาถุงปกดน เส้ือบาติกผูชาย เส้ือกระดุมจีนผูชาย เสื้อบาติกผูหญิง กางเกงผาฝาย ผาตัดชุด ผาซิ่นสาม
ฮอย ผาซิ่นทอพื้น ไมมีลายหมอนอิง ชุดรองจาน  กระเปาสะพาย กระเปาหิ้วผาฝาย หมวกผาฝาย รองเทาผาฝาย ผาเช็ด
มือตุกตา กลองกระดาษทิชชู ที่ใสของเอนกประสงค ผาคลุมเตียง ผาคลุมตูเย็น ผามานวางโทรศัพทมือถือ  ผาปู
โตะ  ปลอกหมอนเบาะรองนั่ง 

ผูวิจัยจึงไดขอคิดวานาจะนําภูมิปญญาความรูที่มีอยูในตัวปราชญของชุมชน บูรณาการกับความรูสากลของทีม
วิจัย ซึ่งไดแก ความรูดานเศรษฐศาสตรการผลิตและการบริหารจัดการแบบสหกรณ ตลอดจนทําการศึกษาจุดแข็งจุดออน
ปญหาอุปสรรคของวิสาหกิจชุมชน ศึกษาตนทุนการผลิต จุดคุมทุนและประสิทธิภาพในการผลิต โดยเนนเปาหมายการ
บริหารจัดการตามหลักการสหกรณและการพัฒนาตลาดวิสาหกิจชุมชนตลอดจนการเรียนรูวิธีปฏิบัติตามพระราชดํารัส
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาเปนฐานความรูกลับคืนสูทองถิ่น เกิดการสืบทอดและพัฒนาเครือขายความรูตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ชี้แจงโครงการและเปดเวทีครั้งที่ 1 
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วัตถุประสงค 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพทั่วไป ศักยภาพและบริบทของกลุมผูผลิตผาฝายทอมือบานดอน

หลวง ศึกษาตนทุนการผลิต รายรับและกําไรและพัฒนากระบวนการผลิตของกลุมผูผลิตผาฝายทอมือบานดอนหลวง 
ตําบลแมแรง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 
 

ระเบยีบวธิีวจิัย 
 

การดําเนินการศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) 
ใชกรอบการดําเนินการศึกษาตามแนวคิดการมีสวนรวมของชุมชน ใชระเบียบวิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
มาบูรณาการควบคูกันเพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจัยอยางครบถวน  

ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก โครงการวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการออกแบบสอบถามสําหรับ
กลุมประชากรทั้งหมด สอบถามผูผลิตโดยใชกลุมตัวอยางที่เปนเจาของกิจการทั้งหมดจํานวน 16 ราย 
‘

รูปที่ 2 ศึกษาดูงานกระบวนการผลิต แลกเปลี่ยนประสบการณและสรางเครือขายกลุมผาฝายทอมือ 
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การวิเคราะหขอมลูและสถิติที่ใช 
 
 ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามนํามาตรวจสอบความถูกตองดวยการนําขอมูลที่ไมชัดเจนกลับไปสอบถามเพิ่มเติม
แลวจึงนํามาวิเคราะหและแปรผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตรและเศรษฐศาสตร ดวย
การคํานวณหาคาและอธิบายผลการศึกษา โดยใชสถิติในการทดสอบและมีการใชสถิติเชิงพรรณนาในรูปความถี่
(Frequency), รอยละ (Percentage), คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 

ผลการวจิัยและการอภิปรายผล 
 

จากการศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมผูผลิตผาฝายทอมือพบวา ลักษณะกิจการผลิตแบงเปน 4 ลักษณะ คือ 
กิจการทอผา กิจการตัด-เย็บผาทอเปนผลิตภัณฑ กิจการทอผาและตัด-เย็บครบวงจรและกิจการทอตุง ทุกกิจการมีผูผลิต
รวม 16 ราย ประกอบดวยกิจการทอผา 2 ราย กิจการตัด-เย็บ 11 ราย กิจการทอผาและตัดเย็บครบวงจร 2 รายและกิจการ
ทอตุง 1 ราย จากการศึกษากิจการตัด-เย็บผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือพบวา เจาของกิจการสวนใหญเปนเพศหญิงรอย
ละ 90.9 และสวนใหญมีอายุมากกวา 60 ปคิดเปนรอยละ 36.4 ผูผลิตสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษาคิด
เปนรอยละ 90.9 และสวนใหญยึดอาชีพการตัดเย็บผาฝายทอมือเปนอาชีพหลักรอยละ 90.9 และสวนใหญมีระดับรายได
เฉล่ียมากกวา 20,000 บาทตอเดือนตอครัวเรือน คิดเปนรอยละ 54.5 การศึกษาขอมูลชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑ
จากผาฝายทอมือซึ่งผูตอบแบบสอบถามสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ พบวา ผูผลิตสวนใหญรอยละ 81.8 จําหนาย
ผลิตภัณฑ โดยการขายสง รองลงมารอยละ 72.7 จําหนายผลิตภัณฑดวยการขายปลีก และรอยละ 63.3 จําหนาย
ผลิตภัณฑดวยการฝากขายที่ศูนยหัตถกรรมกลุมทอผาบานดอนหลวง 
 จากการศึกษาสํารวจขอมูลตนทุนการผลิตพบวา ผูผลิตแตละรายผลิตผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือที่แตกตางกัน 
เชน ผลิตผามานบา ไสหมอนหนุน เส้ือกระดุมจีนแขนสั้น เส้ือมัดยอม กลองทิชชูกลมติดหัวชาง กางเกงขากวย ผาปูโตะ 
หมวกผาทอ กระเปาใบใหญ กลองทิชชูกลม ดังนั้นขอมูลตนทุนการผลิตที่ไดจะเปนตนทุนการผลิตของผูผลิตแตละราย
โดยประมาณการไมใชคาเฉล่ียจากผูผลิตหลายราย ผลการวิเคราะหขอมูลตนทุนการผลิต การตั้งราคาขายและ
ผลตอบแทนพบวา สวนใหญรอยละของผลตอบแทนจากการขายสงคอนขางต่ําคือ มีผลตอบแทนจากการผลิตที่ต่ํากวา
รอยละ 10 ถึง 7 รายการจาก 12 รายการที่ผลิตหรือคิดเปนรอยละ 58.3 มีรายการผลิตที่ใหผลตอบแทนอยูระหวางรอยละ 

รูปที่ 3 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ 
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10.0 – 20.0 จํานวน 4 รายการคิดเปนรอยละ 33.3 และมีเพียง 1 รายการที่ใหผลตอบแทนมากกวารอยละ 20.0 ดังนั้น
ผูผลิตหลายรายจึงแกปญหานี้ดวยการจําหนายผลิตภัณฑดวยการขายปลีก สําหรับผลตอบแทนจากการขายปลีกผูผลิต
จะไดรับผลตอบแทนระหวางรอยละ 11.1-38.7   
 การศึกษาสํารวจปญหาที่เกิดจากการผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือพบวา ระดับปญหาที่
มากที่สุดที่มีสัดสวนสูงเมื่อเทียบกับปญหาอื่นๆ คือปญหาการขาดผูสืบทอดการทอผาฝายคิดเปนรอยละ 72.7 ปญหาที่มี
ระดับมากที่สุดรองลงมาคือปญหาราคาวัตถุดิบสูงคิดเปนรอยละ 63.6 ระดับปญหาที่อยูในระดับมาก ไดแก ปญหาการ
ขาดชางฝมือดี ปญหาการขาดความรูในการพัฒนาผลิตภัณฑ ปญหาการขาดเทคโนโลยีการผลิตและการออกแบบและ
ปญหาการขาดความรูทางการตลาด และการพัฒนากระบวนการผลิตของกลุมผูผลิตผาฝายทอมือบานดอนหลวงการวิจัย
ไดดําเนินโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตผาฝายทอมือ บานดอนหลวงขึ้นเมื่อ
วันที่ 22 สิงหาคม - 30 กันยายน พ.ศ. 2553 ณ ที่ทําการกลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตผาฝายทอมือ บานดอนหลวง ตําบลแม
แรง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผูผลิตผาฝายทอมือ บานดอนหลวง
ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑและออกแบบลายผาไดมากขึ้น กระตุนใหสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผูผลิตผาฝายทอ
มือพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของตนใหดีขึ้นสามารถหาตลาดและหาชองทางการจัดจําหนายไดเพิ่มขึ้น 
ผลการประเมินโครงการพบวาสมาชิกกลุมผูผลิตผาฝายทอมือบานดอนหลวงมีความสนใจและเขารวมโครงการดังกลาว
จํานวนมาก วิทยากรที่มาอบรมรูจักและสนิทสนมกับสมาชิกกลุมผูผลิตผาฝายบานดอนหลวงเปนอยางดี เนื่องจากเคย
เขามาอบรมใหกลุมนี้มาแลวเมื่อหลายปกอน ดังนั้นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกลาวจึงเปนการทบทวน การออกแบบ
ผลิตภัณฑใหมๆ ใหกับสมาชิก อยางไรก็ตามผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือเปนสินคาในลักษณะของแฟชั่นความนิยมของ
ตัวสินคามีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั้นการอบรมการออกแบบผลิตภัณฑจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อให
ทันกับสถานการณของแฟชั่นที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 
  

ขอสรุปและเสนอแนะเชงินโยบาย 
 

การพัฒนากระบวนการผลิตของกลุมผูผลิตผาฝายทอมือบานดอนหลวงการวิจัยไดดําเนินโครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตผาฝายทอมือ บานดอนหลวงโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนผูผลิตผาฝายทอมือ บานดอนหลวงปรับปรุงและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑและออกแบบลายผาไดมากขึ้น 
กระตุนใหสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผูผลิตผาฝายทอมือพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของตนใหดีขึ้นสามารถหา
ตลาดและหาชองทางการจัดจําหนายไดเพิ่มขึ้น ผลการประเมินโครงการพบวาผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจการจัด
ฝกอบรมในระดับมากถึงมากที่สุด สมาชิกกลุมผูผลิตผาฝายทอมือบานดอนหลวงมีความสนใจและเขารวมโครงการ
ดังกลาวจํานวนมาก อยางไรก็ตามผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือเปนสินคาในลักษณะของแฟชั่นความนิยมของตัวสินคามี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั้นการอบรมดานการออกแบบผลิตภัณฑจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
เพื่อใหทันกับสถานการณของแฟชั่นที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยที่หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จังหวัดและหนวยงานประจําภูมิภาคควรเขามาใหความชวยเหลือและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องในประเด็นตอไปนี้ 
 1) การพัฒนาผลิตภัณฑและการออกแบบผลิตภัณฑใหมีความแตกตางจากผูผลิตแหลงอื่นๆ และจะตอง
สรางอัตลักษณผลิตภัณฑที่เปนของตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณภาพของสินคาจะตองยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้นพรอม
ทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑและตราสินคาของตนเองใหเปนรูจักและยอมรับในคุณภาพในระดับสากล 
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 2) ตองสรางนักการตลาดที่มีความสามารถเปนตัวแทนของกลุมผูผลิตที่จะติดตอกับตลาดในระดับสากลเพื่อ
รับคําส่ังซื้อจากตลาดภายนอกพรอมทั้งพัฒนาเว็บไซตของกลุมผูผลิตผาฝายทอมือใหมีความทันสมัยและตอบสนองตอ
ตลาดออนไลนได 
 3) องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใหความชวยเหลือกลุมผูผลิตในการจัดงานแตงสีอวดลายผาฝายดอนหลวงซึ่ง
จัดขึ้นเปนประจําทุกปชวงตนเดือนเมษายนนั้นควรใหความสําคัญกับบทบาทของเยาวชนในพื้นที่โดยขอความรวมมือจาก
สถานศึกษาและผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัดงานอนุรักษและสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อใหเยาวชนมีบทบาท
และเล็งเห็นถึงความสําคัญของหัตถกรรมทองถิ่น 
 4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจัดสรรงบประมาณเปนงบประมาณประจําในการสงเสริมฝกอบรมดานการ
ออกแบบผลิตภัณฑ การพัฒนาบรรจุภัณฑและตราสินคาเพื่อสรางอัตลักษณผลิตภัณฑที่เปนของตนเองและสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อบูรณาการทั้งการทองเที่ยวและสงเสริมหัตถอุตสาหกรรม 
 

เอกสารอางอิง 
 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, สํานักงาน. (2549, กุมภาพันธ 14). สรุปผลการพัฒนาประเทศไทย

ตลอดชวง แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1- 9 ที่ผานมา,   มติชน, หนา 12. 
ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต. (2547).  การปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพื้นบาน จังหวัดเชียงใหมและลําพูน.   

เชี ยงใหม  :  ศูนย วิ จั ย เพื่ อ เพิ่ มผลผลิตทางเกษตร  คณะเกษตรศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

ประเวศ  วะสี, ศ.นพ. (2548). การเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา. 
แมแรง, องคการบริหารสวนตําบล. ขอมูลไทยตําบลดอทคอม. [ขอมูลออนไลน]. แหลงที่มา http://www.thaitambon.com. 

[16 กันยายน 2553]. 
ลําแพน  จอมเมืองและสุทธิพงษ  วสุโสภาผล. (2546). ผาทอไทลื้อ : เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง. โครงการวิจัย

เศรษฐกิจชุมชนหมูบานไทย.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสรางสรรค จํากัด. 
วิจารณ  พานิช, ศ.นพ. (2548). การเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา. 
วิชิตวงศ  ณ ปอมเพชร. (2546). พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับปญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย.  กรุงเทพฯ : บริษัทยูโร
ปาเพรส จํากัด. 
วิทยากร  เชียงกูล. (2548). เศรษฐกิจไทยปญหาและทางแก. (พิมพครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ : สายธาร. 
ศูนยหัตถกรรมบานดอนหลวง. (2553). ขั้นตอนและอุปกรณที่ใชในการทอผาฝายบานดอนหลวง. เอกสารเผยแพร.  
_________. (2553). รายชื่อและโครงสรางกลุมผลิตภัณฑผาฝายทอมือบานดอนหลวง. เอกสารเผยแพร. 
สมบัติ  สิงฆราช. (2549). เศรษฐกิจไทย 1. พิมพครั้งที่ 1. เชียงใหม : แพรวการพิมพ. 
__________. (2549). เศรษฐศาสตรจุลภาค 1. (พิมพครั้งที่ 2). เชียงใหม : แพรวการพิมพ. 
อารี วิบูลยพงศและคณะ. (2549). โครงการ การพัฒนานักวิจัยและการวิจัยเชิงปฏิบัติการไตรภาคีเพื่อยกระดับวิสาหกิจ

ชุมชน ระยะที่ 1 : ภาคเหนือตอนบน. คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
อุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน,สํานักงาน. (2545). ขอมูลการอุตสาหกรรม. [ขอมูลออนไลน].  แหลงที่มา 

http://www.industry.go.th/ops/pio/lamphun/Page/home.aspx . [15 กรกฎาคม 2551]. 

 

 


	สมบัติ1
	สมบัติ2



