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แผนงานวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจชุมชนอยาง

บูรณาการในดานการผลิต การตลาด เงินทุน และการบริหารจัดการกลุม และเพื่อศึกษาสภาพและ

ศักยภาพการบริหารจัดการ กลุมผาฝายทอมือบานดอนหลวงแบบมีสวนรวม ผลการวิจัย (1) ดาน

การพัฒนากระบวนการจัดการทางการตลาด พบวา กลุมควรขยายตลาดไปยังกลุมนักทองเท่ียว 

สถานศึกษา โรงแรม และรานอาหาร กำหนดจุดขายเปนผลิตภัณฑผาฝายทอมือแท 100 เปอรเซ็นต 

ต้ังราคาขายทีสั่มพนัธกบัตำแหนงผลติภณัฑใหม เพิม่ชองทางการขายทางออนไลนจดัทำสปอตโฆษณา

ผานวิทยุชุมชน และการโฆษณาผานเว็บไซต ควรเพิ่มพนักงานขายแสวงหาคำส่ังซ้ือ และรวมมือกบั

หนวยงานท่ีเกีย่วของในการประชาสัมพนัธสินคา และใชการตลาดทางตรงสรางลูกคาใหมๆ  และรักษา

ลูกคาเดิม (2) ดานการพัฒนากระบวนการผลิต พบวา การต้ังราคาขายและผลตอบแทน สวนใหญ
รอยละของผลตอบแทนจากการขายสง จะต่ำกวารอยละ 10 ถึง 7 รายการ จาก 12 รายการท่ีผลิต 

และระหวางรอยละ 10.0-20.0 จำนวน 4 รายการ โดยมีเพียง 1 รายการผลิตเทาน้ัน ที่ใหผลตอบแทน

มากกวารอยละ 20.0 สวนปญหาสำคัญท่ีเกิดจากการผลิต คือ ปญหาการขาดผูสืบทอดการทอผาฝาย 
ราคาวัตถุดิบสูง ขาดชางฝมือ ขาดความรูในการพัฒนาผลิตภัณฑ และขาดเทคโนโลยี ที่จะใชในการ

ผลิตและการออกแบบ (3) ดานความตองการทางการเงินและแหลงเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ พบวา 

กลุมตัวอยางสวนใหญจะใชเงินทุนสวนตัวในการผลิต แตมีบางสวนท่ีใชบริการจากสถาบันการเงิน

ของรัฐ สวนปญหาสำคัญท่ีเกิดข้ึนจากการใชแหลงเงินทุน คือ ขาดหลักทรัพยค้ำประกันวงเงินกู 

อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสูง และยังขาดความรูในการขอกูยืมเงิน โดยวัตถุประสงคการขอสินเชื่อ 
กเ็พือ่นำไปซ้ือวตัถุดิบและนำมาใชจายเปนคาจาง ซ่ึงสวนใหญตองการกูยมืจากสถาบันการเงินของรัฐ 

และมีความตองการท่ีจะกูยืมเงินในระยะเวลาปานกลาง ระยะส้ัน และระยะยาวในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน 
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และ (4) ดานการบริหารจัดการกลุม พบวา กลุมเร่ิมกอต้ังข้ึนในป พ.ศ.2525 โดยมีสมาชิก 10 คน 

จนเม่ือป 2535 ไดรวมตัวกันจัดต้ังกลุมทอผาบานดอนหลวงขึ้น และไดรับคัดเลือกใหเปนหมูบาน

อุตสาหกรรมดีเดนในป 2542 ตอมาในป 2543 ไดกอสรางศูนยรวมผลิตภัณฑเครือขายกลุมทอผา

หตัถกรรมพ้ืนบาน โดยมีประธานกลุมทำหนาท่ีเปนผูดูแลศูนยเปนหลัก และหากมีคำส่ังซ้ือจากลูกคา 

ประธานกลุมจะเปนผูแจกจายงานใหกับสมาชิกตามความถนัดของแตละคน กลุมมีการจัดแบง 

โครงสรางองคกรตามหนาท่ี โดยแบงออกเปน 3 ฝาย คือ ฝายการเงินและบัญชี ฝายการผลิต และ

ฝายการตลาด แตอยางไรก็ตาม กลุมยังไมมีการติดตามและควบคุมผล การดำเนินงานท่ีเปนรูปธรรม

มากนัก และการบริหารงานกลุมงานสวนใหญจะมีประธานกลุมทำแตเพียงผูเดียว  

 

 
บทนำ 

 

ในยุคของการแขงขันในโลกโลกาภิวัตน ทำใหภูมิปญญาชาวบานในการผลิตผลิตภัณฑ

เพื่อการจำหนายในชุมชนหรือตางชุมชนไมสามารถแขงขันไดอยางยุติธรรม เพราะโลกของการ

แขงขันทางธุรกิจในปจจุบันตองอาศัยความพรอมท้ังทางดานเทคโนโลยี ขาวสารขอมูล การผลิต 

การตลาด การบริหารจัดการ และการเงิน ชุมชนใดท่ีมีศักยภาพสูงในเร่ืองดังกลาว ก็สามารถสราง

ความเขมแข็งใหกับธุรกิจของชุมชนได ทำนองกลับกัน หากชุมชนใดออนแอ โอกาสท่ีจะทำให

ธุรกิจชุมชนนั้นประสบความสำเร็จไดก็ยากยิ่ง จึงทำใหรัฐบาลและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตางให

ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับรากหญามากข้ึน ทั้งน้ีเพราะหากชุมชนเขมแข็งและมี

ความอยูดีกินดีแลว การพัฒนาประเทศในดานตางๆ ก็สามารถทำไดงายมากข้ึน ซ่ึงสงผลใหแนวคิด

ในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงและย่ังยืนในปจจุบัน ไดรับการสงเสริมและการสนับสนุน 

จากรัฐบาลเปนอยางมาก  

ลำพูนเปนจังหวัดท่ีต้ังอยูทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยูหางจากกรุงเทพมหานคร

ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 (สายเอเชีย) เปนระยะทาง 689 กิโลเมตร เปนพื้นท่ีซ่ึงมีศักยภาพ

ในการพัฒนาเปนศูนยกลางความเจริญของภาคเหนือตอนบน และอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง หรือ

พื้นท่ีส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจรวมกับจังหวัดเชียงใหม มีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 4,505,882 ตารางกิโลเมตร 

หรอืประมาณ 2,815,675 ไร หรอืคดิเปนรอยละ 4.85 ของพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน เศรษฐกิจสวนใหญ

ของจังหวัดข้ึนอยูกับผลผลิตทางเกษตรกรรม เชน การทำนาขาว ทำสวนลำไย ทำไรกระเทียม  

ไรหอม ไรยาสูบ และพืชไรอื่นๆ อาชีพหลักท่ีสำคัญ อาทิ การทำหมวก การจักสาน การแกะสลักไม 

การทอผาพื้นเมือง และผาบาติก ซ่ึงถึงแมสวนใหญจะเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือนก็ตาม แตก็ถือ
ไดวาเปนอาชีพที่ถาวร ม่ันคง มีรายไดพอประมาณ จนอาจกลาวไดวาเปนอาชีพหลักของครอบครัว 

ลำพูนมีสวนราชการท่ีประกอบดวยอำเภอ/กิ่งอำเภอ รวมจำนวนท้ังส้ิน 7 อำเภอกับ 1 กิ่งอำเภอ  
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แมแรงเปนตำบลหน่ึงในเขตการปกครองของอำเภอปาซาง จังหวัดลำพูน ประกอบดวย 

11 หมูบาน คือ หมูที่ 1 บานกองงาม หมูที่ 2 บานแมแรง หมูที่ 3 บานตนผึ้ง หมูที่ 4 บานดอนตอง 

หมูที่ 5 บานหนองเงือก หมูที่ 6 บานสันกอดู หมูที่ 7 บานดอนหลวง หมูที่ 8 บานปาเบาะ หมูที่ 9 

บานดอนนอย หมูที่ 10 บานปาบุก หมูที่ 11 บานกอดู จำนวนประชากรในเขต (อบต.) มีจำนวน

ทัง้ส้ิน 7,656 คน มีจำนวนครัวเรอืน 2,491 หลงัคาเรือน ประชากรในตำบลสวนใหญประกอบอาชีพหลกั 

คือ การทำนาและทำสวน อาชีพรองลงมา คือ การทอผาฝายและการผลิตผลิตภัณฑ จากผาฝาย  

โดยทิศเหนือติดตอกบัตำบลปากบองและตำบลปาซาง ทิศใตติดตอกบัตำบลทาตุมและตำบลมะกอก 

ทิศตะวันออกติดตอกับตำบลปาซางและมวงนอย สวนทิศตะวันตกติดตอกับตำบลบานเรือน  

แผนการวิจัยการจัดการความรูเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนในผลิตภัณฑผาฝายทอมือ จะศึกษา

กลุมผูผลิต ผาฝายทอมือที่มีศักยภาพการดำเนินงานท่ีเขมแข็งระดับหนึ่ง คือ กลุมผาฝายทอมือ 

บานดอนหลวง ต้ังอยูบานเลขท่ี 3/1 หมู 7 บานดอนหลวง ตำบลแมแรง อำเภอปาซาง จังหวัดลำพูน 
เริ่มกอต้ังกลุมข้ึนมาเม่ือป พ.ศ.2525 มีสมาชิกกลุมเร่ิมแรกจำนวน 10 คน ชวงแรกของการกอต้ัง

กลุมจะเปนการผลิตผาฝายทอมือเพื่อใชและจำหนายในทองถิ่น ตอมาไดรับการชวยเหลือในดาน

การผลิต การตลาด เงินทุนหมุนเวียน และไดรับการอบรมรูปแบบเทคนิคตางๆ จนกลุมเริ่มมีความ

เปนปกแผนมากข้ึน ปจจุบันมีสมาชิก 108 คน แบงการผลิตออกเปน 4 กลุม คือ กลุมตัดเย็บ แปรรูป 

ทอพรม ที่นอน กลุมปกผาและถักริมผา กลุมทอผาผืน และกลุมทอผาทุกอยาง จากการศึกษา 

และการสำรวจขอมูลในเบื้องตน สามารถสรุปประเด็นท่ีเปนปญหาหลักในการทำธุรกิจชุมชน 

ในผลิตภัณฑผาฝายทอมือของกลุม ดังน้ี 

1. ปญหาดานตัวผลิตภัณฑ แมกลุมจะมีผลิตภัณฑที่มีความหลากหลาย อาทิ เสื้อผา 

รองเทา กระเปา ผาพันคอ ผาปูโตะ ผามาน ปลอกหมอน หมอน ที่รองจาน หมวก ผาคลุมเตียง  

ของชำรวยหรือของที่ระลึกจากผาฝาย เปนตน แตก็ยังคงเปนการผลิตในรูปแบบเดิมๆ กลาวคือ  

รูปแบบผลิตภัณฑเปนอยางไรในอดีต ปจจุบันก็ยังคงผลิต ในรูปแบบน้ันๆ อยู อาทิ สีสันท่ีจืดชืด 

ไมสดใส รูปแบบผลิตภัณฑที่คลายกัน หาความแตกตางและความมีเอกลักษณ ไดยาก ไมมีการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบของบรรจุภัณฑ หรือสีสันของผลิตภัณฑ ทั้งท่ีความตองการของตลาด 

ในผลิตภัณฑผาฝายทอมือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก อาทิ ความตองการของที่ระลึกและของ

ชำรวยจากผาฝายท่ีมีสีสันสะดุดตา มีบรรจุภัณฑและตราย่ีหอ ซ่ึงโดยความสามารถในภูมิปญญา

ทองถ่ิน กลุมสามารถผลิตผาฝายทอมือรูปแบบใหมๆ ได แตก็ยังไมมีผูนำกลุมคนใดท่ีไดนำเอา

แนวคิดการทำธุรกิจสมัยใหม ซ่ึงตองบูรณาการเอาศาสตรดานการผลิต การตลาด การจัดการเงินทุน 

และการบริหารจัดการกลุมไปประยุกตใชภายในกลุมอยางแทจริง 

2. ปญหาดานตลาดที่จะรองรับสินคา กลุมตองการขยายตลาด จากการขายเฉพาะ 
ในชุมชนไปสูตลาดนอกชุมชน หรือแมแตขยายไปสูยังตลาดตางประเทศมากข้ึน โดยส่ิงท่ีตองการ

ไดรับการชวยเหลือจากหนวยงานตาง ๆ อยางเรงดวน ก็คือ การสนับสนุนดานการพัฒนาผลิตภัณฑ 

การสรางความเขมแข็งใหกับกลุม การบริหารจัดการกลุม ท่ีดีและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังจัดการ 
ดานการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน  
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3. ปญหาดานเงินทุนหมุนเวียน กลุมตองการเงินทุนเพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนในการ

ดำเนินงาน การจัดซ้ือวัตถุดิบ การจางแรงงาน และการปรับปรุง หรือซื้ออุปกรณที่ใชในการผลิต  

4. ปญหาเยาวชนหรือคนรุนใหมในหมูบาน ไมสนใจท่ีจะสานตอภูมิปญญาการทอผาฝาย

ทอมือที่เปน ภูมิปญญาของชาวบาน จึงอยากใหมีหนวยงานเขามาฝกอบรมใหเยาวชนรูคุณคาของ

ส่ิงทอน้ี และหันมาใหความใสใจในการจำหนายผลติภัณฑจากผาฝายใหเปนอาชีพหลกั หรอือาชีพเสรมิ 

ทั้งน้ีเพื่อปองกันปญหาการวางงาน และปญหาสังคมท่ีอาจจะตามมาอันเน่ืองมาจากการขาดรายได

ของครอบครัว 

อยางไรก็ตาม การนำความรูจากวิทยาการสมัยใหมทางดานเศรษฐศาสตร การตลาด การผลติ 

การเงิน และการบริหารจัดการไปประยุกตใชกับภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชน จะชวยใหชุมชนเกิด

การพัฒนาธุรกิจชุมชนไปในทิศทางท่ีดีและย่ังยืนมากย่ิงข้ึน สามารถสรางรายไดที่พอเพียงกับกลุม

อันจะชวยใหกลุมพ่ึงพาตนเองได และใชทรัพยากรภายในชุมชนอยางคุมคา ซ่ึงเปนไปตามยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 ที่ไดใหความสำคัญกับ

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย สูสังคมแหงภูมิปญญา และการเรียนรู นอกจากนี้ 

ยังมียุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานท่ีม่ันคงของประเทศ 

โดยมุงเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนดวยการสงเสริมการรวมตัว รวมคิด รวมทำในรูปแบบท่ี

หลากหลาย และจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง ตามความพรอมของชุมชน เกิดการสรางความม่ันคงของ

เศรษฐกิจชุมชน ที่เนนการผลิตเพ่ือการบริโภคอยางพอเพียงนำภูมิปญญา และวัฒนธรรมทองถิ่นมา

ใชสรางสรรคคุณคาของสินคาและบริการ พรอมท้ังสรางระบบบอเพาะวิสาหกิจชุมชน ควบคูกับ

การพัฒนาความรู และทักษะในการประกอบอาชีพ  

ดังน้ัน ทีมวิจัยจึงไดแนวคิดวาหากนำเอาภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีอยูในกลุมมาบูรณาการกับ

ความรูท่ีเปนสากลของคณะผูวิจัย อันไดแก ความรูดานเศรษฐศาสตร ความรูดานการตลาด ความรู

ดานการบริหารจัดการ และความรูดานการเงิน โดยนำเสนอหลักคิดและหลักในการพัฒนาอยางเปน
ระบบแลว ก็จะสามารถพัฒนาเปนฐานความรูกลับคืนสูทองถ่ิน และเกิดการพัฒนาเครือขายความรู

ไปสูชุมชนอื่นตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจชุมชนอยางบูรณาการในการผลิตภัณฑ

จากผาฝายทอมือของกลุมผาฝายทอมือบานดอนหลวง ตำบลแมแรง อำเภอปาซาง จังหวัดลำพูน 

ทางดานการผลิต การตลาด เงินทุน การดำเนินงาน และการบริหารจัดการกลุม โดยผสมผสานกับ

แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปญญาของทองถิ่น และการพ่ึงพาทรัพยากรภายในชุมชน 
2. เพื่อศึกษาสภาพและศักยภาพการบริหารจัดการกลุมแบบมีสวนรวมในกระบวนการ

ผลิตผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือของกลุมผาฝายทอมือบานดอนหลวง ตำบลแมแรง อำเภอปาซาง 

จังหวัดลำพูน 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
 

การดำเนินการศึกษาคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory 

Action Research: PAR) ใชกรอบการดำเนินการศึกษาตามแนวคิดการมีสวนรวมของชุมชน  

ใชระเบียบวิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและ เชิงคุณภาพมาบูรณาการควบคูกันเพื่อตอบวัตถุประสงค

ของการวิจัยอยางครบถวน  

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

1. การวิเคราะหขอมูลทางดานการตลาด การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ วิเคราะหขอมูลและ

สรุปผลจากการสนทนากลุมยอย การสัมภาษณแบบเจาะลึก การสังเกต แลวบรรยายประกอบการ

วิเคราะห สวนการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ ใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา แลวรายงานผลเปนการบรรยาย
ประกอบการวิเคราะห  

2. การวเิคราะหขอมลูทางดานเศรษฐศาสตร ขอมูลทีไ่ดจากแบบสอบถามนำมาตรวจสอบ 

ความถูกตองดวยการนำขอมูลที่ไมชัดเจน กลับไปสอบถามเพ่ิมเติมแลวจึงนำมาวิเคราะหและ 

แปรผลขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตรและเศรษฐศาสตร ดวยการ

คำนวณหาคาและอธิบายผลการศึกษา ใชสถิติในการทดสอบและมีการใชสถิติเชิงพรรณนาในรูป

ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

3. การวิเคราะหขอมูลความตองการทางการเงินและแหลงเงินทุน วิธีการประมวลผลและ

วิเคราะหขอมูลที่ไดรับจากการออกแบบสอบถาม ผลที่ไดรับจากการสัมภาษณผูนำกลุม ใชวิธีการ

สังเกตและการเขารวมกิจกรรมกลุม และนำขอมูลที่ไดรับมาบรรยายเชิงพรรณนา เพื่อสรุปผลการ

ศึกษาเก่ียวกบัขอมูลพืน้ฐานของกลุม และขอมูลเก่ียวกบัหลกัเกณฑและเง่ือนไขการขออนุมัติสินเช่ือ

ใหแกกลุม มีการประมวลขอมลูและวิเคราะหขอมลู แลวนำผลของการดำเนินงานดานการเงินของกลุม
ตัวอยาง นำมาแปลความหมายเพ่ือตอบวัตถุประสงคของการวิจัย  

4. การวิเคราะหขอมูลทางการบริหารจัดการกลุม นำขอมูลท่ีไดจากการสอบถาม  

การสัมภาษณ การสังเกต และการทำกิจกรรมกลุม มาประมวลผล วิเคราะหขอมูล และแปลความหมาย

เพื่อตอบจุดประสงคของ การวิจัย สรุปขอคนพบ วิธีการบูรณาการ และสรุปผลการวิจัย  

ดวยการบรรยาย นำเสนอ และเผยแพรผลงานการวิจัย 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

ผลการวิจัยการพัฒนากระบวนการจัดการทางการตลาดท่ีเหมาะสมของกลุม พบวา กลุม

ควรขยายตลาดไปยังกลุมนักทองเท่ียวที่ซ้ือผาฝายทอมือไปเปนของฝากของที่ระลึก กลุมโรงเรียน

และสถานศึกษาท่ีใชผลิตภัณฑสำหรับทำกิจกรรม กลุมโรงแรมและรานอาหารท่ีนำไปตกแตง

ภายใน และกลุมตลาดตางประเทศ โดยจำหนายผานทางเว็บไซต ดานตำแหนงผลิตภัณฑควร

กำหนดไปท่ีความเปนผลิตภัณฑผาฝายทอมือ 100% ทอดวยกี่โบราณ สามารถสัมผัสไดถึงคุณคา

เวลาใชงาน ดานผลิตภัณฑ ควรพัฒนารูปแบบใหทันสมัย ตรงกับความตองการของลูกคา  

ชื่อตราสินคาท่ีรวมกันพัฒนาข้ึนมา คือ ผาฝายดอนหลวง (Donluang Cotton) โดยมีโลโกและ

เคร่ืองหมายการคาเปนรูปผูหญิงสาวชาวยอง กำลังน่ังกรอเสนดาย มีฉากหลังเปนรูปผลิตภัณฑ 

ผาฝายทอมือที่หลายรูปแบบและสีสัน สอดรับกับสโลแกน คือ แตงสี อวดลาย ผาฝาย ดอนหลวง 
ดานราคาควรคำนึงถึงกำไรสุทธิมากข้ึน เพราะสวนใหญรอยละของผลตอบแทนจากการขาย  

จะต่ำกวารอยละ 10 สวนการขายปลีกจะไดรับผลตอบแทน ระหวางรอยละ 11-38 ดานชองทาง 

การจัดจำหนาย ควรเพิม่ชองทางการขายออนไลน นอกเหนือจากการจำหนายผานศูนยฯ และผานคาสง

และคาปลีก ดานการสงเสริมการตลาด ไดแก (1) การโฆษณา ควรจัดทำสปอตโฆษณาผานวิทยุ

ชุมชน การใชส่ือ ณ จุดขาย อาทิ โบรชัวร นามบัตร และการโฆษณาผานเว็บไซต (2) การขายโดย

บุคคล ควรมีพนักงานขายแสวงหาคำส่ังซ้ือเพื่อทำการตลาดในเชิงรุก (3) การประชาสัมพันธ  

ควรรวมมือกับหนวยงานที่ เกี่ยวของเพื่อประชาสัมพันธไปยังสาธารณชนภายนอกมากขึ้น  

(4) ดานการสงเสริมการขาย ควรเลือกทำกับกลุมลูกคาประจำ และกลุมลูกคาใหม และ  

(5) การตลาดทางตรง ควรเรงสรางฐานขอมูลของลูกคา และใชกิจกรรมการตลาดทางตรงเขาไป

เสนอขายสินคาใหกับลูกคา อาทิ การใชจดหมายขายตรง และการใชโทรศัพททางตรง เปนตน  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 1 ผลิตภัณฑของกลุมผาฝายทอมือบานดอนหลวงท่ีใชการทอผาดวยมือ 
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ผลการวิจัยทางการพัฒนากระบวนการผลิตของกลุม พบวา การผลิต การต้ังราคาขาย  

และผลตอบแทน สวนใหญรอยละของผลตอบแทนจากการขายสง ต่ำกวารอยละ 10 ถึง 7 รายการ  

จาก 12 รายการท่ีผลิต หรือคิดเปนรอยละ 58.3 และมีรายการผลิตท่ีไดผลตอบแทนระหวางรอยละ  

10.0-20.0 จำนวน 4 รายการ คิดเปนรอยละ 33.3 และมีเพียง 1 รายการผลิตท่ีใหผลตอบแทนมากกวา 

รอยละ 20.0 แตผลตอบแทนจากการขายปลีก จะไดรับผลตอบแทนระหวางรอยละ 11.1-318.67 

สวนปญหาท่ีเกิดจากการผลิตและการตลาด พบวา ปญหาการขาดผูสืบทอดการทอผาฝายมีมาก

สุดคิดเปนรอยละ 72.7 รองลงมา คือ ปญหาราคาวัตถุดิบสูงคิดเปนรอยละ 63.6 สวนปญหาท่ีอยูใน

ระดับมาก คือ ขาดชางฝมือ ขาดความรูในการพัฒนาผลิตภัณฑ ขาดเทคโนโลยีที่จะใชในการผลิต

และการออกแบบ และปญหาขาดความรูดานการตลาด สวนดานการพัฒนากระบวนการผลิต พบวา 

สมาชิกกลุมสนใจเขารวมโครงการศึกษาดูงานเพ่ือนำกลับมาพัฒนากระบวนการผลิตและการทำตาด

ของกลุม ดังน้ัน การศึกษาดูงานจึงเปนการทบทวนการออกแบบผลิตภัณฑใหมๆ ใหกับสมาชิก 
และเปนการสรางเครือขายความรวมมือทางการผลิตและการตลาดตอไปในอนาคต แตอยางไรก็ตาม 

ผลิตภัณฑบางสวนของกลุมเปนสินคาแฟช่ัน ที่ความนิยมในตัวสินคามีการเปล่ียนแปลงอยาง

รวดเร็ว ดังน้ันจึงตองออกแบบผลิตภัณฑใหทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณของตลาดแฟช่ัน

ที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 

ผลการวิจัยดานความตองการทางการเงินและแหลงเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ พบวา  

มีผูผลติจำนวน 21 คน จากกลุมตัวอยาง 37 คน ใชเงินทุนสวนตัวในการผลติ อกี 10 คนใชแหลงเงินทุน

จากสถาบันการเงินของรัฐ ที่เหลือไมมีการกูยืมเงินเพราะเปนลูกจางของผูผลิตรายใหญในกลุม 

ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากแหลงเงินทุนในปจจุบัน พบวา มีผูผลิต 9 คนขาดหลักทรัพยค้ำประกันวงเงินกู 

รองลงไป คือ มีจำนวน 5 คน ระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนจากแหลงเงินทุน คือ อัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมสูง 
และยังขาดความรูในการขอกูยืมเงิน สวนวัตถุประสงคการขอวงเงินสินเชื่อ พบวา มีจำนวน 12 คน

ทีต่องการสินเชือ่เพือ่การซ้ือวตัถุดิบ สวนอกี 11 คนตองการเงินทุนหมุนเวียนในการจายคาจางโดยมี 
10 คน ตองการเขาถึงแหลงเงินทุนภายในระยะเวลา 1-3 เดือน และ 6 คน ตองการเขาถึงแหลงเงินทุน

ภายในระยะเวลา 1 ป ดานแหลงเงินทุนเพื่อใชดำเนินธุรกิจ พบวา มีผูผลิตจำนวน 13 คน ตองการ

เงินกูยืมจากสถาบันการเงินของรัฐ และ 6 คนตองการใชเงินทุนสวนตัว สวนระยะเวลากูยืมเงิน  

มีจำนวน 6 คน ตองการกูยืมระยะเวลาปานกลาง (1-2 ป) อีก 5 คน ตองการกูยืมระยะส้ัน  

(7-12 เดือน) และอีก 4 คน ตองการกูยืมเงินระยะยาว (3 ปข้ึนไป) ดานแหลงเงินทุนท่ีกลุมตองการ

ความชวยเหลือ พบวา มีจำนวน 10 คนตองการความชวยเหลอืจากศูนยสงเสริมอตุสาหกรรมภาคท่ี 1 
เชยีงใหม อกี 5 คน ตองการความชวยเหลือจากธนาคารพาณิชย สวนปญหาทางดานการเงินท่ีเกิดข้ึน 

คือมีจำนวน 5 คน ขาดเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ มี 4 คนที่ไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน และ 
การขาดความรูในการขอกูยืมเงิน สวนขอมูลความรูทางการเงินท่ีตองการ พบวา มีผูผลิตตอบ

จำนวน 6 คนตองการจัดวิทยากรมาบรรยายใหความรูทางดานการเงินและการจัดกลุม และสัมมนา

ทางวิชาการ และมีผูผลิต 5 คนตองการไปศึกษาดูงานหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และอีก 4 คน ตองการ
ฝกเขียนโครงการทางการเงินเพื่อนำเสนอขอกูเงินในการทำธุรกิจตอไป 
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ผลการวิจัยดานการบริหารจัดการกลุมเพื่อพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชน พบวา การกอตั้ง

กลุมในเร่ิมแรกจะมีสมาชิกเพียง 10 คน โดยทำการจัดจำหนายในทองถิ่นเปนสวนใหญ จนเม่ือป 

2535 จึงไดรวมตัวกันจัดต้ังกลุมทอผาและกลุมกิจกรรมเครือขายบานดอนหลวงข้ึนอยางเปนทางการ 

โดยติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเขามาชวยเหลือดานการผลิต การตลาด เงินทุนหมุนเวียน 

จนกลุมเร่ิมมีความเขมแข็งมากข้ึน จนกระท่ังไดรับคัดเลือกใหเปนหมูบานอุตสาหกรรมดีเดนในป 

2542 และป 2543 ไดกอสรางศูนยรวมผลิตภัณฑเครือขายกลุมทอผาหัตถกรรมพื้นบานข้ึน 

ในบริเวณหมูบานดอนหลวง ซ่ึงใชเปนศูนยจำหนายสินคาของหมูบาน ซ่ึงเม่ือมคีำส่ังซ้ือ ประธานกลุม

จะแจกจายงานใหกับสมาชิกตามความถนัดของแตละกลุม ปจจุบันกลุมผาฝายดอนหลวงมีจำนวน

สมาชิกถึง 108 คน อยางไรก็ตาม กลุมยังไมมีการวางแผนการทำธุรกิจท่ีชัดเจน โดยเฉพาะแผน

ระยะยาว ซ่ึงในภาพรวมจะวางแผน โดยประธานกลุม กลุมมีการจัดโครงสรางองคกรแบบงาย โดย

มีประธานกลุม และรองประธานกลุมทำหนาท่ีเปนผูดูแลศูนย มีฝายการเงินและบัญชีทำหนาท่ีดูแล
ระบบบัญชีรายรับรายจายของกลุมดูแลงบประมาณการผลิต สวนฝายการผลิตจะทำหนาท่ีดูแลและ

ควบคุมคุณภาพการผลิตของสมาชิกในแตละกลุม และฝายการตลาดจะทำหนาท่ีดานการขาย และ

การทำกิจกรรมดานการตลาด และดานการควบคุมการดำเนินงาน ยังไมมีการติดตามและควบคุมผล

การดำเนินงานท่ีเปนรูปธรรม จะมีก็เพียงการตรวจเช็คสินคา การควบคุมการเงิน และการจัดเก็บ

ขอมูลเก่ียวกับสมาชิก  

 

 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

แผนงานวิจัยใชรูปแบบการวิจัยท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ เนนการมีสวนรวมของชุมชน 

การเปดเวทีชาวบาน การสัมภาษณผูรูในชุมชน การสนทนากลุมยอย การสังเกต การสัมภาษณแบบ
กึ่งโครงสราง การใชแบบสอบถามและแบบวิเคราะหเอกสารและการจัดโครงการฝกอบรม 

เชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงาน  
ผลการวิจัยดานการพัฒนากระบวนการจัดการทางการตลาดท่ีเหมาะสม พบวา กลุมควร

ขยายตลาดไปยังกลุมนักทองเท่ียวที่ซ้ือผาฝายทอมือไปเปนของฝากของท่ีระลึก กลุมโรงเรียนและ

สถานศึกษาท่ีใชผลิตภัณฑสำหรับทำกิจกรรม กลุมโรงแรมและรานอาหารท่ีนำไปตกแตงภายใน 

และกลุมตลาดตางประเทศ โดยจำหนายผานทางเว็บไซต ดานตำแหนงผลิตภัณฑควรกำหนดไปท่ี
ความเปนผลิตภัณฑผาฝายทอมือ 100% ทอดวยกี่โบราณ ดานราคาควรกำหนดราคาขายปลีกและ

ขายสงใหสูงข้ึนตามตำแหนงผลิตภัณฑที่กำหนดข้ึนมาใหม ควรเพิ่มชองทางการขาย ออนไลน 
นอกเหนือจากการจำหนายผานศูนยฯ และผานคาสงและคาปลีก ดานการสงเสริมการตลาด (1) การ

โฆษณา ควรจัดทำสปอตโฆษณาผานวิทยุชุมชน การใชส่ือ ณ จุดขาย อาทิ โบรชัวร นามบัตร และ

การโฆษณาผานเว็บไซต (2) การขายโดยบุคคล ควรมีพนักงานขายแสวงหาคำส่ังซ้ือเพื่อทำการ

ตลาดในเชิงรุก (3) การประชาสัมพันธ ควรรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อประชาสัมพันธ 
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ไปยังสาธารณชนภายนอกมากข้ึน (4) ดานการสงเสริมการขาย ควรเลือกทำกับกลุมลูกคาประจำ

และกลุมลูกคาใหม และ (5) การตลาดทางตรง ควรเรงสรางฐานขอมูลของลูกคา และใชกิจกรรม

การตลาดทางตรงในการเขาไปเสนอขายสินคา อาทิ การใชจดหมายขายตรงและการใชโทรศัพททางตรง 

สวนขอเสนอแนะดานการตลาดน้ัน ปญหาการขาดความรูในการพัฒนาผลิตภัณฑและการออกแบบ

ผลิตภัณฑ กลุมควรแสวงหาความชวยเหลือและเขารวมโครงการกับหนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

เพื่อพัฒนาทักษะและความชำนาญในพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑใหมากข้ึน สวนปญหาการ

ขายตัดราคากัน ควรเนนการผลิตสินคาใหมีคุณภาพ พัฒนาตราย่ีหอและบรรจุภัณฑ และกำหนด 

จุดขายใหชัดเจน และควรพัฒนารูปแบบสินคาใหมๆ เพื่อรองรับตลาดแฟช่ัน การแกไขปญหา

สินคาตกคางในคลังสินคา ควรเพิ่มพนักงานขายแสวงหาคำส่ังซ้ือเพื่อทำการตลาดในเชิงรุก และ 

หาตลาดเปาหมายใหมๆ ตลอดจนมีโครงการสงเสริมผูผลิตรุนใหมใหมีความเปนนักการตลาดและ 

นกัขาย อาทิ โครงการอบรมแบบเขมขนสำหรับนักการตลาดรุนเยาว เขาถึงเทคโนโลยีและแนวคิด
การผลิตใหมๆ อาทิ โครงการสรางนักขายออนไลน (E-Commerce) โดยฝกฝนใหคนรุนใหมเขามา

เรียนรูงานการขายทางผานทางอินเทอรเน็ตจากเว็บไซตตนแบบ (www.thaitradepoint.com/donluang) 

จนกระท่ังมีความเช่ียวชาญแลว จึงคอยแยกตัวไปทำอยางอิสระใหกับกลุมตอไป ตลอดจนผลักดัน

ใหสมาชิกไดพัฒนาการทำธุรกิจของตนอยางจริงจัง มิใชทำเพื่อเปนเพียงอาชีพเสริมหรือทำไปเพียง

เพื่อตองการหารายไดเปนวันๆ เทาน้ัน  

ผลการวิจัยทางการพัฒนากระบวนการผลิตของกลุม พบวา การผลิต การต้ังราคาขาย และ

ผลตอบแทน สวนใหญรอยละของผลตอบแทนจากการขายสง ต่ำกวารอยละ 10 ถึง 7 รายการ  

จาก 12 รายการท่ีผลิตหรือคิดเปน รอยละ 58.3 และมีรายการผลิตท่ีไดผลตอบแทนระหวางรอยละ 

10.0-20.0 จำนวน 4 รายการ คิดเปนรอยละ 33.3 และมีเพียง 1 รายการผลติท่ีใหผลตอบแทนมากกวา 

รอยละ 20.0 แตผลตอบแทนจากการขายปลีก จะไดรับผลตอบแทนระหวางรอยละ 11.1-318.67 

สวนปญหาท่ีเกิดจากการผลิตและการตลาด พบวา ปญหาการขาดผูสืบทอดการทอผาฝายมีมากสุด 

คิดเปนรอยละ 72.7 รองลงมา คือ ปญหาราคาวัตถุดิบสูงคิดเปนรอยละ 63.6 สวนปญหาท่ีอยูใน

ระดับมาก คือ ขาดชางฝมือ ขาดความรูในการพัฒนาผลิตภัณฑ ขาดเทคโนโลยีที่จะใชในการผลิต

และการออกแบบ และปญหาขาดความรูดานการตลาด สวนดานการพัฒนากระบวนการผลิต พบวา 

สมาชิกกลุมสนใจเขารวมโครงการศึกษาดูงานเพ่ือนำกลับมาพัฒนากระบวนการผลิตและการทำตาด

ของกลุม ดังน้ัน การศึกษาดูงานจึงเปนการทบทวนการออกแบบผลิตภัณฑใหมๆ ใหกับสมาชิก 

และเปนการสรางเครือขายความรวมมือทางการผลิตและการตลาดตอไปในอนาคต แตอยางไรก็ตาม 
ผลติภัณฑบางสวนของกลุมเปนสินคาแฟชัน่ ทีค่วามนิยมในตัวสินคามีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 

ดังน้ันการออกแบบสินคาจะตองสอดรับกับสถานการณตลาดแฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
สวนขอเสนอแนะดานการผลิตน้ัน กลุมควรพัฒนาผลิตภัณฑและการออกแบบผลิตภัณฑ ใหมีความ

แตกตางจากผูผลิตแหลงอื่นๆ และการสรางอัตลักษณผลิตภัณฑของตนเอง โดยเฉพาะคุณภาพ

สินคาท่ีตองยกระดับคุณภาพใหสูงข้ึนพรอมพัฒนา บรรจุภัณฑและตราสินคาใหเปนรูจักและ

ยอมรับในระดับสากล โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองใหความชวยเหลือและใหความสำคัญ
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กับบทบาทของเยาวชนในพ้ืนท่ี โดยขอความรวมมือจากสถานศึกษาและผูปกครองเขามามีสวนรวม

ในการจัดงานอนุรักษและสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือใหเยาวชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของ

หัตถกรรมทองถ่ิน รวมถึงจัดสรรงบประมาณเปนงบประมาณในการสงเสริมฝกอบรมดานการ

ออกแบบผลิตภัณฑ การพัฒนาบรรจุภัณฑ และตราสินคาเพื่อสรางอัตลักษณผลิตภัณฑที่เปนของ

ตนเอง และศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในทองถิ่น หรือการ

สงเสริมการจัดโฮมสเตยเชิงวัฒนธรรม เพื่อสรางบรรยากาศการทองเท่ียวรวมกับการจำหนาย

ผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือของชุมชน ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และวิธี

การยอมผาฝายใหมีคุณภาพคงทน สีไมตกและใสไดสบาย ทั้งน้ีเพราะสวนใหญกลุมยังคงใชการ

ยอมสีผาฝายแบบธรรมชาติ แตก็ควรศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับการยอมสีผาฝายตอสิ่งแวดลอม 

เพราะในอนาคตเปนส่ิงท่ีตองตระหนักถึงเปนอยางมาก รวมถึงการจัดการระบบบำบัดน้ำผาน 

บอบำบัดกอนปลอยน้ำท้ิงไป  
ผลการวิจัยดานความตองการทางการเงินและแหลงเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ พบวา  

มีผูผลติจำนวน 21 คน จากกลุมตัวอยาง 37 คนใชเงินทุนสวนตัวในการผลิต อกี 10 คนใชแหลงเงินทุน

จากสถาบันการเงินของรัฐ ที่เหลือไมมีการกูยืมเงินเพราะเปนลูกจางของผูผลิตรายใหญในกลุม 

ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากแหลงเงินทุนในปจจุบัน พบวา มีผูผลิต 9 คนขาดหลักทรัพยค้ำประกันวงเงินกู 

รองลงไป คือ มีจำนวน 5 คน ระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนจากแหลงเงินทุน คือ อัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมสูง 

และยังขาดความรูในการขอกูยืมเงิน สวนวัตถุประสงคการขอวงเงินสินเชื่อ พบวา มีจำนวน 12 คน

ที่ตองการสินเช่ือเพื่อการซ้ือวัตถุดิบ สวนอีก 11 คนตองการเงินทุนหมุนเวียนในการจายคาจางโดย 

มี 10 คน ตองการเขาถึงแหลงเงินทุนภายในระยะเวลา 1-3 เดือน และ 6 คน ตองการเขาถึงแหลงเงินทุน

ภายในระยะเวลา 1 ป ดานแหลงเงินทุนเพื่อใชดำเนินธุรกิจ พบวา มีผูผลิตจำนวน 13 คน ตองการ

เงินกูยืมจากสถาบันการเงินของรัฐ และ 6 คน ตองการใชเงินทุนสวนตัว สวนระยะเวลากูยืมเงิน  

มีจำนวน 6 คน ตองการกูยืมระยะเวลาปานกลาง (1-2 ป) อีก 5 คน ตองการกูยืมระยะส้ัน  

(7-12 เดือน) และอีก 4 คน ตองการกูยืมเงินระยะยาว (3 ปข้ึนไป) ดานแหลงเงินทุน ที่กลุมตองการ

ความชวยเหลอื พบวา มีจำนวน 10 คนตองการความชวยเหลอืจากศูนยสงเสรมิอตุสาหกรรมภาคท่ี 1 

เชยีงใหม อกี 5 คน ตองการความชวยเหลือจากธนาคารพาณิชย สวนปญหาทางดานการเงินท่ีเกิดข้ึน 
คือ มีจำนวน 5 คน ขาดเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ มี 4 คนท่ีไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน และ 

การขาดความรูในการขอกูยืมเงิน สวนขอมูลความรูทางการเงินท่ีตองการ พบวา มีผูผลิตตอบ

จำนวน 6 คนตองการจัดวิทยากรมาบรรยายใหความรูทางดานการเงินและการจัดกลุม และสัมมนา

ทางวิชาการ และมีผูผลิต 5 คนตองการไปศึกษาดูงานหนวยงาน ที่เกี่ยวของ และอีก 4 คน ตองการ

ฝกเขียนโครงการทางการเงินเพื่อนำเสนอขอกูเงินในการทำธุรกิจตอไป ดานขอเสนอแนะดานการ
เงินน้ัน เน่ืองจากกลุมตัวอยางเปนเจาของกิจการโดยตรงและลูกจางรับจางทำการผลิต รวมท้ังขอมูล

จากผูผลิตอิสระท่ีมิไดเปนสมาชิกกลุม ดังน้ัน การศึกษาตอไปจึงควรเนนศึกษาจากผูผลิตท่ีมีปญหา

ทางการเงิน และตองการเขาถึงแหลงเงินทุนโดยตรง และเนื่องจากแหลงเงินทุนในการวิจัยเปนการ
คัดเลือกจากแหลงเงินทุนที่เปนสถาบันการเงินของรัฐบาล ซ่ึงผูผลิตมีความคุนเคยและอยูในพื้นที่
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ใหบริการทางการเงิน ดังน้ัน ควรนำเสนอทางเลือกจากแหลงเงินทุนอ่ืนๆ เชน ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณการเกษตร หรือสถาบันการเงินของภาคเอกชน รวมถึงการสรุปหลักเกณฑของแหลง

เงินทุนมาเปรียบเทียบกัน เพื่อใหผูผลิตเลือกแหลงเงินทุนท่ีเหมาะสมและตรงกับความตองการ 

มากท่ีสุด และควรการติดตามความคืบหนาในการขอวงเงินของผูผลติ โดยเนนกลุมตัวอยางท่ีทำวิจยั 

เพื่อใหทราบถึงแหลงเงินทุนท่ีมีการนำเสนอบริการทางการเงินท่ีตรงกับความตองการของกลุม 

ผลการวิจัยดานการบริหารจัดการกลุมเพื่อพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชน พบวา การกอตั้ง

กลุมในเร่ิมแรกจะมีสมาชิกเพยีง 10 คน โดยทำการจัดจำหนายในทองถ่ินเปนสวนใหญ จนเม่ือป 2535 

จึงไดรวมตัวกันจัดต้ังกลุมทอผาและกลุมกิจกรรมเครือขายบานดอนหลวงขึ้นอยางเปนทางการ  

โดยติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเขามาชวยเหลือดานการผลิต การตลาด เงินทุนหมุนเวียน 

จนกลุมเร่ิมมีความเขมแข็งมากข้ึน จนกระท่ังไดรับคัดเลือกใหเปนหมูบานอุตสาหกรรมดีเดน

ประจำป 2542 ตอมาในป 2543 ไดกอสรางศูนยรวมผลิตภัณฑเครือขายกลุมทอผาหัตถกรรมพ้ืนบานข้ึน
ในบรเิวณหมูบานดอนหลวง ซ่ึงใชเปนศูนยจำหนายสินคากลุมทอผาบานของหมูบาน ซ่ึงเม่ือมคีำส่ังซ้ือ 

ประธานกลุมจะแจกจายงานใหกับสมาชิกตามความถนัดของแตละกลุม แตอยางไรก็ตาม  

กลุมไมคอยมีการวางแผนการทำธุรกิจชุมชน โดยเฉพาะแผนในระยะยาว ซ่ึงในภาพรวมจะทำโดย

ประธานกลุม ดานการจัดองคการ จะมีการจัดโครงสรางองคกรแบบงาย โดยมีประธานกลุม และ

รองประธานกลุมทำหนาท่ีเปนผูดูแลศูนย มีฝายการเงินและบัญชทีำหนาท่ีดูแลระบบบัญชรีายรบัรายจาย

ของกลุมดูแลงบประมาณการผลิต ดานฝายการผลิตจะทำหนาท่ีดูแลและควบคุมคุณภาพการผลิต

ของสมาชิกในแตละกลุม และฝายการตลาดจะทำหนาท่ีดานการขาย และการทำกิจกรรมดานการตลาด 

สวนการควบคุมการดำเนินงาน ยงัไมมีการติดตามและควบคุมผลการดำเนินงานท่ีเปนรปูธรรมมากนัก 

โดยมีเพียงการตรวจเช็คสินคา การควบคุมการเงิน และการจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับสมาชิกเทาน้ัน 

สวนขอเสนอแนะดานการบริหารจัดการกลุม จากปญหาสมาชิกในกลุมไมคอยเขารวมประชุม 

ทำใหสมาชิกไมคอยมีโอกาสไดพบปะพูดคุยกันเก่ียวกับกิจกรรมของกลุม ดังน้ันประธานกลุมควร

มีการจัดประชุมใหมากข้ึน และจัดหากิจกรรมที่นาสนใจทำในระหวางการประชุม ทั้งน้ีเพื่อดึงดูด

สมาชิกที่ไมคอยเขารวมกิจกรรมของกลุมไดมารวมกิจกรรมมากข้ึน และควรหาโอกาสเขารับการ

อบรม ศึกษา ดูงานการบริหารงานของกลุมท่ีเขมแข็งและแสวงหาองคความรูใหมๆ  เพือ่นำมาขับเคล่ือน
กลุมและพัฒนาขีดความสามารถของกลุมท่ีจะสรางสรรค ผลิตภัณฑใหโดดเดนมีคุณภาพที่จะไดรับ

รางวัลโอทอป จากระดับ 3 ดาว สูระดับท่ีสูงข้ึน  

จากผลการศึกษาของชุดโครงการขางตน หากนำมาวิเคราะหในทางการบริหารธุรกิจแลว 
กลุมผูผลิตผาฝายดอนหลวง มีศักยภาพและขีดความสามารถท่ีจะเขาไปแขงขันและสามารถสราง

ความอยูดีกินดีใหกับสมาชิกกลุมไดอยางย่ังยืน เพราะขอมูลจากการวิจัยดานการตลาด การผลิต  
การเงิน และการบริหารจัดการกลุม ตางช้ีใหเห็นถึงปญหาท่ีสอดรับและไปในทิศทางเดียวกันวา 

กลุมควรมีการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนของตนไปในทิศทางใด แตที่สำคัญ กลุมตองนำ 

ผลการวจิยันีไ้ปปฏบิติัจริง มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ตลอดจนการควบคุมการดำเนินงาน 
และรวมกันแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน หรือสนับสนุนในส่ิงท่ีทำรวมกันแลว เกิดผลในทางท่ีดีกับกลุม 

ตอไป  
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บทปริทัศน 

การจัดการความรูเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนในผลิตภัณฑผาฝายทอมือ  
กรณีศึกษา : กลุมผาฝายทอมือบานดอนหลวง ตำบลแมแรง  

อำเภอปาซาง จังหวัดลำพูน 

โดย รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ 
 สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
ผลิตภัณฑผาฝายทอมือไดมีการสืบทอดและพัฒนาสงตอกันมาหลายช่ัวอายุคน และมีลักษณะ

แตกตางกันไปตามวัฒนธรรมของแตละชุมชน มาในระยะหลังผลิตภัณฑดังกลาวไดรับการพัฒนาและ 
มีการสงเสริมในเชิงธุรกิจมากข้ึน แตเน่ืองจากผลิตภัณฑดังกลาวมีการผลิตดวยมือ และความชำนาญของ 
ผูผลิต และผลิตภัณฑดังกลาวสวนใหญอยูในชุมชนตางๆ โดยท่ีกลุมคนเหลาน้ีขาดโอกาสท่ีจะเขาถึงขอมูล
ขาวสาร การตลาด การบริหารจัดการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงทำใหไมสามารถแขงขันกับผลิตภัณฑ
ที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมได 

การที่ผูวิจัยไดเขาไปศึกษาคนควา และพยายามนำความรูจากวิทยาการสมัยใหมทางดาน
เศรษฐศาสตร การตลาด การผลิต การเงิน และการบริหารจัดการไปประยุกตใชกับภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อ
จะชวยใหชุมชนไดเกิดการพัฒนาธุรกิจไปในทางท่ีดี และสามารถสรางรายไดใหกับกลุมไดนั้นเปนเร่ืองท่ี
ดี และควรขยายไปยังกลุมอื่นๆ ตอไป 

การท่ีผูวจิยัไดใชวธีิการวิจยัแบบมีสวนรวมโดยใชการสนทนากลุมยอย การสัมภาษณแบบเจาะลึก 
การสังเกต และการตอบแบบสอบถาม เปนวิธีการวิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจัยในลักษณะน้ี 

ผลการวิจัยนี้พบวา การศึกษาดานการตลาดยังไมชัดเจนนัก ซ่ึงนักวิจัยควรจะพิจารณาใหชัดเจน 
มีแตขอเสนอแนะเพ่ือใหกลุมดำเนินการในดานตางๆ เทาน้ัน ในสวนของการสัมภาษณ การผลิตของกลุม
ทั้งดานการผลิต การต้ังราคาขาย และผลตอบแทนท่ีสวนใหญพบวาผลตอบแทนคอนขางต่ำ ในดานปญหา
พบวา ขาดแคลนผูสืบทอดการทอผาฝาย ปญหาราคาวัตถุดิบสูงข้ึน ขาดชางฝมือ ขาดความรู เทคโนโลยี 
ผลการวิจัยดานความตองการทางการเงินและแหลงเงินทุนในการดำเนินการธุรกิจ สวนใหญใชเงินสวนตัว
ของสมาชิกเอง สวนนอยใชแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงินของรัฐ ในดานปญหาการเงิน ไดแก  
การขาดแคลนหลักทรัพยค้ำประกันเงินกู และความตองการความชวยเหลือดานสินเชื่อ 

ผลการวิจัยในดานการบริหารจัดการกลุม พบวา กลุมไดมีการพัฒนามาเร่ือยๆ จนไดรับคัดเลือก
ใหเปนหมูบานพัฒนาอุตสาหกรรมดีเดน แตอยางไรก็ตามกลุมก็ยังไมมีการจัดทำแผนธุรกิจที่ชัดเจน ไมมี
การติดตามและควบคุมการดำเนินงานใหเปนรูปธรรม 

จากผลการศึกษาวิจัยช้ีใหเห็นวา ถึงกลุมจะไดรับการคัดเลือกใหเปนหมูบานพัฒนาอุตสาหกรรม
ตัวอยางดีเดน แตกลุมเองก็ยังมีปญหาในหลายๆ ดาน และมีแนวโนมท่ีจะไมสามารถพัฒนาไปไดอยาง
ยั่งยืน อยางไรก็ตาม หลังจากท่ีไดทราบปญหา และผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะ แนวทางการปฏิบัติงาน 
ในดานตางๆ กับกลุมผลิตภัณฑผาฝายทอมือดังกลาวไปแลว นักวิจัยควรจะมีการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงาน หลังจากท่ีกลุมฯ ไดดำเนินการไปในระยะหน่ึง วากลุมไดนำขอเสนอแนะไปปฏิบัติ 
มากนอยเพียงใด และประสบความสำเร็จหรือไมอยางไร 
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