
 

บทท่ี 1 
บทน ำ 

ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำที่ท ำกำรวิจัย 
 การแก้ไขปัญหาความยากจนของราษฎร แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
โดยมีหลักส าคัญท่ีมุ่งหวังให้ชุมชนมีการผลิตที่เพียงพอ มีกิน มีใช้ มีพอเลี้ยงชีพ โดยจะต้องยึดหลักความ
สามัคคีและการพ่ึงตนเองควบคู่กันไป โดยแบ่งเป็น 3 ระดับด้วยกัน คือ ระดับการผลิตแบบพอเพียง 
(พ่ึงตนเอง) ระดับการรวมพลังในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ (พ่ึงพากัน) และระดับการร่วมค้ากับธุรกิจเอกชน 
(พ่ึงพิงอิงกัน) 
 กลุ่มตัดเย็บ บ้านดอกแดง ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ได้มีการรวมกลุ่มสตรีบ้าน
ดอกแดง ในต าบลสง่าบ้าน อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเป็นการฝึกทักษะการตัดเย็บและ
ประกอบเป็นอาชีพเสริมหลังจากการท านา โดยมีการก่อตั้งครั้งแรกในปี 2547 และได้รับการฝึกอาชีพ
การตัดเย็บเบื้องต้น จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ าเภอดอยสะเก็ด หลักสูตร 70 ชั่วโมง ในปี 2548 
ทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนจักรอุตสาหกรรมจากองค์การบริหารส่วนต าบลสง่าบ้าน จ านวน 5 หลัง และ
ในปี 2549 ทางกลุ่มได้รับการฝึกทักษะเพ่ิมเติม ท าให้กลุ่มสามารถตัดเย็บและผลิตสินค้าได้หลากหลาย
มากขึ้น เช่น ผ้าห่มนวม ที่นอนปิกนิก ชุดนอน รองเท้าผ้าใส่ในบ้าน ย่าม และถุงของขวัญแบบหูหิ้ว เป็น
ต้น ซึ่งทางกลุ่มได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หมายเลข มผช. 597/2547 สามารถสร้าง
รายได้เสริมให้กับสมาชิกของกลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การรวมกลุ่มตัดเย็บ บ้านดอกแดง อยู่ในระดับที่
สอง คือ ระดับการรวมพลังในรูปกลุ่ม (ที่สามารถพ่ึงพากันได้) อย่างไรก็ตามลักษณะการรวมกลุ่มของ
กลุ่มสตรีบ้านดอกแดง ยังมีจุดอ่อนในการบริหารจัดการที่ยังไม่เป็นระบบเท่าท่ีควร ยังขาดความเข้าใจใน
แนวคิดทางธุรกิจและเทคนิควิธีในการบริหารงาน  
 ทางผู้วิจัยเห็นว่าการพัฒนากลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงให้มีความเข้มแข็ง มีศั กยภาพในการ
พัฒนาเข้าสู่ระดับการร่วมค้ากับธุรกิจเอกชน (พ่ึงพิงอิงกัน) โดยส่งเสริมให้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน 
เพ่ือให้กลุ่มมีรูปแบบของการบริหารจัดการที่ชัดเจน เช่น การจัดโครงสร้างการบริหารงาน วิธีการจัดการ 
การบัญชีและการเงิน การวางแผนการผลิต การตลาด และการประชาสัมพันธ์ของกลุ่มอย่างเป็นระบบ 
โดยอาศัยการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม เสริมหลักการ และแนวคิดทางการบริหารธุรกิจมา
ประยุกต์ใช้ เพ่ือช่วยให้กลุ่มตัดเย็บ บ้านดอกแดง มีการจัดการที่ดี สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการจัด
โครงสร้างมาแสดงความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่ม มีการวิเคราะห์การด าเนินงานเพ่ือให้เห็นการไหลของ
งานอย่างเป็นขั้นตอน และสะท้อนถึงวิธีการในการด าเนินงานภายในกลุ่มสมาชิก เพ่ือลดความซ้ าซ้อนใน
กิจกรรมการด าเนินงาน ก่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว และมีต้นทุนโดยรวมที่
ต่ าลง ตลอดจนพัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น สามารถช่วยขจัดหรือช่วยลดทอนปัญหาความ
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ยากจนในชุมชนจากการมีรายได้เสริมที่ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มสมาชิกมีอยู่
ให้เข้าสู่รูปแบบที่เป็นมาตรฐาน รวมทั้งช่วยพัฒนาเครือข่ายของชุมชนในการบริหารจัดการและเกิดการ
ช่วยเหลือกันภายในกลุ่มอย่างเข้มแข็งต่อไป 
 ผลที่ได้จากการวิจัยนี้ สามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบในการบริหารจัดการ 
การจัดโครงสร้างของกลุ่ม และแสดงให้เห็นถึงกระบวนการจัดการทางธุรกิจ ตามขั้นตอนที่ควรจะเป็น 
ท าให้ชุมชนมีรายได้ท่ีสูงขึ้นจากการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน  

วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัญหาการบริหารจัดการของกลุ่มตัดเย็บ บ้านดอกแดง หมู่ 1 ต.สง่าบ้าน       
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  
 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มตัดเย็บ บ้านดอกแดง หมู่ 1 ต.สง่าบ้าน อ.ดอย
สะเก็ด จ.เชียงใหม่  

ขอบเขตของโครงกำรวิจัย 
 1. ขอบเขตเนื้อหาการวิจัยนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัดเย็บ บ้านดอกแดง หมู่ 1 ต.สง่า
บ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ในเรื่องของการบริหารจัดการและการจัดโครงสร้างของกลุ่มสมาชิก 
 2. ขอบเขตพ้ืนที่วิจัย กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง หมู่ 1 ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  
 3. ขอบเขตของช่วงเวลาที่วิจัย  ตุลาคม 2552 ถึง กันยายน 2553 
 4. ขอบเขตของประชากรผู้เกี่ยวข้องในการวิจัย สมาชิกกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง หมู่ 1       
ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  

กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 



3 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ 
  1.  การเสริมสร้างความรู้และเทคนิคการบริหารจัดการเชิงธุรกิจที่เหมาะสมกับชุมชน  
  2. เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจในการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มให้ยั่งยืน 
  3. ได้รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มที่เหมาะสมกับชุมชน 
  4.  กลุ่มมีความเข้มแข็งในการด าเนินงานร่วมกัน มีการถ่ายทอดความรู้ สร้างความผูกพันที่ดี
ระหว่างสมาชิก ตลอดจนสร้างความสามัคคีในชุมชน 
  5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจชุมชนและสินค้า OTOP สามารถน า
รูปแบบที่ได้จากการศึกษาไปขยายผลในพ้ืนที่อ่ืนได ้

ระยะเวลำท ำกำรวิจัย และแผนกำรด ำเนินงำนตลอดโครงกำรวิจัย 
  ระยะเวลาในการท าวิจัย 12 เดือน เริ่มด าเนินงานตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2552 ถึง กันยายน 2553 
เพ่ือให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยมีรายละเอียดของการด าเนินการวิจัยตาม
แผนการด าเนินงานโครงการวิจัย ดังนี้ 

ตารางที่ 1.1 แผนการด าเนินงานโครงการวิจัย 

กิจกรรม 
ระยะเวลำ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
ตค พย ธค มค. กพ มีค เม.ย พค มิย กค สค กย 

1. ศึกษาสภาพ ศักยภาพการบรหิาร
จัดการกลุ่มแบบมสี่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของกลุ่ม 

 

           

2. จัดเวทีชาวบ้าน เพื่อระดม
ความคิดเกีย่วกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการในการบริหารจัดการ 
กลุ่มตดัเย็บ บ้านดอกแดง 

            

3. ศึกษา สังเกตการณ์ การบริหาร
จัดการ ของกลุ่มตัดเยบ็บ้านดอก
แดง 

            

4. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
กลุ่มแบบมสี่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตดัเย็บ 
บ้านดอกแดง อย่างครบวงจร 

            

5. จัดเวทีชาวบ้าน เพื่อทบทวน 
เกี่ยวกับความต้องการในการบริหาร
จัดการแบ่งมสี่วนร่วมในผลติภณัฑ์
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กิจกรรม 
ระยะเวลำ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
ตค พย ธค มค. กพ มีค เม.ย พค มิย กค สค กย 

กลุ่มตดัเย็บ บ้านดอกแดง 
6. ปรับปรุงพัฒนารูปแบบการ
บริหารจดัการกลุ่มแบบมีส่วนร่วม
ในการผลติและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
กลุ่มตดัเย็บ บ้านดอกแดง 

            

7. ติดตามประเมินผล การ
ด าเนินงาน ของทุกฝ่าย 

            

8. สังเคราะห์และถอดบทเรียนการ
ด าเนินโครงการ 

            

9. เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จาก
งานวิจัยสู่ท้องถิ่น 

            

10. น าเสนอผลการด าเนินโครงการ             

11. จัดท ารายงาน/บทเรียนผลการ
ติดตามประเมินผลโครงการฉบับ
สมบูรณ ์

            

 

ผลส ำเร็จและควำมคุ้มค่ำของกำรวิจัยที่คำดว่ำจะได้รับและหน่วยงำนที่จะน ำผลกำรวิจัย
ไปใช้ประโยชน ์
 การวิจัยการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาธุรกิจชุมชน บนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มตัดเย็บ
บ้านดอกแดง เป็นการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการบริหารจัดการกลุ่มให้เกิดความเข้มแข็งในระดับชุมชนที่
เหมาะสม มีการพัฒนาให้ชุมชนมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน และเกิดความ
ยั่งยืนในการประกอบอาชีพของกลุ่ม โดยอาจจ าแนกผลส าเร็จของงานวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ 
   1. ด้านองค์ความรู้  
   1.1 บริบทและศักยภาพชุมชนในการบริหารจัดการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มตัดเย็บ
บ้านดอกแดง (P) 
   1.2 สภาพปัญหาและความต้องการในการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ ของกลุ่มตัดเย็บบ้าน
ดอกแดง (P)  
   1.3 การจัดโครงสร้างและรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งและ
เหมาะสมกับชุมชน (P) 
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  2. ด้านการพัฒนา 
   2.1 มีการพัฒนา มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน ทราบความสัมพันธ์ของกิจกรรม
ต่าง ๆ ในการด าเนินงาน และสายการบังคับบัญชา ตลอดจนค าบรรยายลักษณะงานที่เหมาะสมกับกลุ่ม 
เกิดการการบริหารจัดการกลุ่มที่ด ี(P) 
   2.2 มีการพัฒนาเทคนิควิธีการในการบริหารจัดการกลุ่มที่เหมาะสมกับชุมชน (P) 
   2.3 เกิดการรวมกลุ่มเพื่อเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง (P) 
 




