
 

บทที่ 7 
สรุปและอภิปรายผล 

 การศึกษาการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาธุรกิจชุมชน กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ต.สง่าบ้าน อ.
ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ได้ด าเนินการศึกษากลุ่มธุรกิจชุมชนที่รวมกลุ่มกัน เพ่ือสร้างรายได้เสริมให้กับ
ครอบครัว ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มแม่บ้านในชุมชน มีสมาชิก 38 คน โดยเริ่มจากการตัดเย็บ
ชิ้นงานที่ง่าย เช่น รองเท้า และกระเป๋าผ้า ซึ่งในอดีตเน้นการขายส่งให้แก่พ่อค้าในตลาดทั่วไป ท าให้มี
ส่วนต่างรายรับไม่มากนักเนื่องจากผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมน้อย ซึ่งจากการที่ทีมวิจัยได้เข้าไปท าการวิจัย
ร่วมกับผู้น ากลุ่มและสมาชิกกลุ่ม เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและเพ่ิมศักยภาพของกลุ่ม 
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้  

ปัญหา ความต้องการ รูปแบบ และศักยภาพของกลุ่มตดัเย็บบ้านดอกแดง  
 ปัญหาของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง สามารถแบ่งปัญหาที่พบออกได้เป็น 4 กลุ่ม ใหญ่ 
ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาด ด้านการผลิต และด้านการบัญชี ดังนี้ 
 1. ปัญหาด้านการบริหารจัดการ พบว่า สภาพการบริหารจัดการของกลุ่ม ยังมีการรวมตัว
ของสมาชิกไม่เหนียวแน่นเท่าที่ควร โครงสร้างการบริหารไม่ ไม่มีการเขียนค าบรรยายลักษณะงาน
ประจ าต าแหน่งงาน ขาดการประสานงานที่ต่อเนื่อง และการวางระบบการท างานยังไม่เป็นระบบ
เท่าที่ควร ท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการบริหารเวลาทั้งของกลุ่มและของสมาชิก เป็นเหตุให้กลุ่มมี
คนท างานน้อย นอกจากนี้ผู้น ากลุ่มและสมาชิก ยังขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานร่วมกัน
ที่ถูกต้อง ท าให้ลูกหลานไม่สนใจท าหรือเรียนรู้ และสมาชิกบางคนต้องการท าเอง 
 2. ปัญหาด้านการตลาดและการสื่อสารการตลาด พบว่า กลุ่มไม่มีตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ไม่มี
เอกลักษณ์ การตั้งราคายังไม่เหมาะสม กลุ่มมีช่องทางการจัดจ าหน่ายจ ากัด การขนส่งมีต้นทุนสูง และ
แหล่งจ าหน่ายสินค้ายังไม่หลากหลาย นอกจากนี้กลุ่มไม่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือสื่อการ
ประชาสัมพันธ์ และมีข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด  
 3. ปัญหาด้านการผลิต พบว่า มีปัญหาในทุกกระบวนการริ่มตั้งแต่กระบวนการน าเข้า 
(Input) กระบวนการในการผลิต (Process) และผลผลิต (Output) โดยมีประเด็นปัญหา ได้แก่ ยอดใน
การสั่งซื้อไม่สม่ าเสมอและไม่ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ต้นทุนการผลิตเพ่ิมขึ้น มีการเก็บส ารองวัตถุดิบจ านวน
มาก วัตถุดิบบางอย่างหาซื้อได้ยากหรือขาดตลาด อุปกรณ์ไม่เพียงพอและช ารุด อุปกรณ์ล้าสมัย สมาชิก
ท าเป็นอาชีพ ทักษะการตัดเย็บของสมาชิกไม่เท่ากัน ชิ้นงานที่ไม่มีคุณภาพ ไม่มีความรู้ด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ เกิดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต สถานที่คับแคบ แสงสว่างไม่เพียงพอ และอากาศ
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ถ่ายเทไม่สะดวก รูปแบบของผลิตภัณฑ์ไม่หลากหลาย การบรรจุหีบห่อไม่สวยงาม ไม่ทันสมัย ขาด
แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย และการขนส่งมีค่าใช้จ่ายที่สูง  
 4. ปัญหาด้านการเงินบัญชี พบว่า มีปัญหาในการบันทึกรายการและการใช้ไปของเงินทุน 
โดยมปีระเด็นปัญหา ได้แก่ เงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ ระยะเวลาคืนเงินกู้สั้น กลุ่มไม่มีระบบบัญชี ขาด
วินัยในการบันทึกรายการทางการเงินให้ครบถ้วน กลุ่มไม่ทราบต้นทุนที่แท้จริง ไม่มีระบบการบริหาร
สินค้าคงคลัง และปัญหาการจัดเก็บหนี้ไม่ได้ตามก าหนด 

 ความต้องการของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ที่เป็นเป้าหมายในการวางแผนงานในการ
พัฒนากลุ่มต่อไปในอนาคต สามารถแบ่งความต้องการที่พบออกได้เป็น 4 กลุ่ม ใหญ่ ได้แก่ ด้านการ
บริหารจัดการ ด้านการตลาด ด้านการผลิต และด้านการบัญชี ดังนี้ 

1. ความต้องการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ เกี่ยวกับวิธีการจัดการของกลุ่ม การบริหาร
เวลา และการจัดฝึกอบรม เป็นต้น  

2. ความต้องการด้านการตลาด เกี่ยวกับการสร้างความแตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์ รูปแบบที่
ทันสมัยและแปลกใหม่ ตราสินค้าของกลุ่ม การได้รับการรับรองมาตรฐาน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ความรู้
เกี่ยวกับการก าหนดราคาสินค้าที่เหมาะสม การเพ่ิมช่องทางการจัดหน่าย และการพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

3. ความต้องการด้านการผลิต เกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ความรู้ในการเลือก
วัสดุในการผลิต การปรับปรุงสถานที่ผลิต เทคนิคการตัดเย็บขั้นสูง การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม
และหลากหลาย และรูปแบบการผลิตให้เป็นมาตรฐาน 

4. ความต้องการด้านการเงินบัญชี เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนเพ่ิมเติม การ
จัดท าบัญชี การวางระบบการเงินบัญชี การค านวณต้นทุน และการบริหารการเงิน  

 รูปแบบการด าเนินงานของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง มีรูปแบบการด าเนินการของกลุ่มใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. รูปแบบการจัดองค์กร พบว่า มีการจัดรูปแบบอย่างง่าย คือ มีประธาน รองประธาน 
เลขา เหรัญญิก และประชาสัมพันธ์ 

2. รูปแบบทางการตลาด พบว่า ใช้รูปแบบการค้าส่งเป็นหลัก ในลักษณะของการรับจ้าง
ผลิตตามค าสั่งจากพ่อค้าคนกลาง 

3. รูปแบบการผลิต พบว่า ใช้รูปแบบการตัดเย็บด้วยเทคนิคพ้ืนฐานทั่วไป ยังไม่มีการใช้
เทคนิคพิเศษ เพื่อเพ่ิมมูลค่าของสินค้า 

4. รูปแบบการเงินบัญชี พบว่า ทางกล่มยังไม่มีรูปแบบในการจัดการทางการเงินและบัญชีที่
ถูกต้อง มีเพียงการบันทึกรายการรับจ่ายเท่านั้น 
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 ศักยภาพของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง พบว่ากลุ่มมีความสามารถที่มีแฝงอยู่ในด้านต่าง ๆ 
ที่สามารถพัฒนาธุรกิจชุมชนให้เจริญก้าวหน้าได้ สามารถแบ่งการศึกษาศักยภาพออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ พบว่า กลุ่มมีลักษณะการผลิตรวมกันและสมาชิกมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ มีคณะกรรมการในการด าเนินงานของกลุ่ม มีการก าหนดกฎระเบียบส าหรับสมาชิก  
สมาชิกมีความเชื่อมั่นต่อผู้น าสูง และกลุ่มมีความสามัคคี มีความเข้มแข็ง มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เป็นอย่างด ี
 2. ศักยภาพด้านการผลิต พบว่า ประธานกลุ่มมีพ้ืนฐานในการตัดเย็บที่ดี กลุ่มมีทักษะ
พ้ืนฐานในการตัดเย็บที่ดี มีความตั้งใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบให้ทันสมัย มีก าลังการ
ผลิตสูงในบางช่วง และกลุ่มได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  
 3. ศักยภาพด้านการตลาด พบว่า กลุ่มที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์พ้ืนฐานในการตัดเย็บ
รองรับผลิตสินค้าตามค าสั่งซื้อได้ กลุ่มมีช่องทางการจ าหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลางและเครือข่ายกลุ่มโอ
ทอป (OTOP) ดอยสะเก็ด การตั้งราคาจ าหน่ายต่ า กลุ่มมีโอกาสพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
หลากหลายเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม มีโอกาสเข้าสู่กลุ่มตลาดเป้าหมายใหม่ มีโอกาสในการพัฒนาตราสินค้า
และมีโอกาสในการพัฒนาสื่อในการส่งเสริมการขาย  

4. ศักยภาพด้านการเงิน พบว่า แหล่งเงินทุนของกลุ่มเป็นการระดมทุนจากแหล่งเงินทุน
ระยะยาว ได้รับการสนับสนุนเงินทุนและอุปกรณ์จากหน่วยงานต่าง ๆ มีการจ่ายเงินการปันผล มีการ
บริหารเงินทุนโดยใช้ก าไรที่แบ่งไว้ส่วนหนึ่งเป็นการลงทุนต่อ (reinvestment) เป็นทุนหมุนเวียน และ
ก าไรสะสม ส่วนหนึ่งก็สามารถน ามาใช้ในการซื้อเครื่องจักรเพ่ิมเติม 

การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 
 ทางทีมวิจัยได้น าข้อมูลบริบทชุมชนมาวิเคราะห์ เพ่ือจัดเตรียมวิธีการในการพัฒนา ด้วย
หลักการของการจัดการความรู้ที่เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ 
โดยน าความรู้จากภายนอกมาประยุกต์ใช้ในชุมชนให้ชุมชนได้เกิดความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งการน า
ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลของสมาชิกแต่ละคนที่มีอยู่แล้วและความรู้ที่ซ่อนเร้นอยู่ในสมาชิกแต่ละคน
ออกมาแสดงให้กับเพ่ือนสมาชิกของกลุ่มได้รับรู้รับทราบเพ่ือเป็นต้นแบบหรือแนวทางในการเรียนรู้
ร่วมกัน ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม การผลิตที่มีประสิทธิภาพ การบัญชี
การเงินที่ถูกต้องเหมาะสม การตลาดที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย และการสื่อสารการตลาดอย่างทั่วถึง เพ่ือท า
ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

1. การจัดการความรู้การบริหารจัดการ ได้มีการจัดเวทีชาวบ้าน การเขียนผังความคิด การ
ให้ความรู้ การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การประชุมกลุ่มย่อย และการสัมภาษณ์ ท าให้กลุ่มตัดเย็บบ้านได้
ดอกแดงได้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารงานการจัดโครงสร้างองค์กร ได้เกิดความเข้าใจในการ
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ท างานเป็นทีม และได้ฝึกทักษะในการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี เป็นผลให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มมากขึ้น  
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเข้าใจปัญหาของกลุ่มมากขึ้น เกิดพลังในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
รวมทั้งเกิดความชัดเจนในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม 

2. การจัดการความรู้ด้านการตลาด ได้มีการจัดเวทีชาวบ้าน การประเมินการตลาดของกลุ่ม 
การให้ความรู้ การทดสอบตลาด และการวางแผนทางการตลาด ท าให้กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ได้เกิด
การเรียนรู้ถึงสถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบัน รู้ถึงความสามารถของกลุ่มในการท าการตลาด เกิด
การร่วมมือกันในการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายใหม่ ได้เรียนรู้ถึงการค้นหาความต้องการของ
ผู้บริโภคในกลุ่มเป้าหมายที่คาดหวัง และได้มีการร่วมกันจัดท าแผนการตลาดของกลุ่ม เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการจัดจ าหน่ายในอนาคตต่อไป 

3. การจัดการความรู้ด้านการผลิต ได้มีการจัดเวทีชาวบ้าน การประเมินความสามารถ
ทางด้านการผลิต การให้เสริมความรู้และเทคนิคพิเศษทางด้านการตัดเย็บ การจัดประชุมกลุ่มย่อยและ
การสัมภาษณ์ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการในการผลิตของทางกลุ่ม ตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า กระบวนการผลิต 
และผลผลิตในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและความทันสมัย เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

4. การจัดการความรู้ด้านการเงินบัญชี ได้มีการจัดเวทีชาวบ้าน การประเมินความรู้ทาง
การเงินบัญชี การเสริมความรู้ และการพัฒนาเครื่องมือในการบันทึกบัญชี โดยร่วมกันในการพัฒนาและ
ปรับระบบการบันทึกบัญชีให้เป็นมาตรฐาน การค้นหาต้นทุนในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ที่แท้จริง มี
ระบบการบริหารงานที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ เพ่ือสร้างความเชื่อถือและสามารถบริหารเงินได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานเชิงธุรกิจของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 
 จากการจัดการความรู้ให้กับกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ด้วยการเสริมความรู้และการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ ให้ชุมชนได้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
และน ามาสู่การพัฒนารูปแบบการบริหารงานเชิงธุรกิจของกลุ่ม ท าให้ได้รูปแบบการบริหารจัดการ 
รูปแบบการจัดการการผลิต รูปแบบการจัดการทางการเงินบัญชี รูปแบบการจัดการตลาด และรูปแบบ
การสื่อสารการตลาด ดังนี้ 

1. รูปแบบการบริหารจัดการของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง มีรูปแบบการบริหารงานใน
ลักษณะเป็นกันเอง แต่มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน มีการเขียนค าบรรยายลักษณะงานในต าแหน่ง
งานตามโครงสร้างการบริหารงานของกลุ่ม และมีกฎ กติกาของกลุ่มที่เป็นที่ยอมรับของสมาชิก  รวมทั้ง
การให้ความรู้แก่สมาชิกและผู้ที่สนใจ โดยมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง เพ่ือให้
ความรู้แก่คนในชุมชนทางด้านการตัดเย็บและสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน 
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2. รูปแบบการจัดการการผลิตของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง มีรูปแบบในการบริหารเชิง
ระบบที่มีการวางแผนการผลิตที่เชื่อมโยงกันระหว่างปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตที่มีความ
หลากหลาย มีความทันสมัย มีความประณีต และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ 

3. รูปแบบการจัดการการเงินบัญชีของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง มีรูปแบบในการบันทึก
บัญชีอย่างง่าย โดยมีสมุดบัญชี 6 เล่ม มีระบบการควบคุมในการบันทึกรายการ สามารถสอบทานยอด
กันได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีแผนในการบริหารเงิน เพ่ือให้มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอและมีข้อมูลใน
การตัดสินใจในการลงทุนและการจ่ายผลตอบแทนให้กับสมาชิกได้อย่างยุติธรรม 

4. รูปแบบการจัดการการตลาดของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง มีรูปแบบทางการจัดการ
การตลาดที่ชัดเจนจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดและมีแผนการตลาดที่มีการก าหนด
ส่วนแบ่งตลาด การเลือกกลุ่มเป้าหมาย และการวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ด้วยกลยุทธ์
ทางด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการขายที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย 

5. รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง มีรูปแบบในการสื่อสาร
ผ่านสื่อทางการตลาดใน 7 รูปแบบ ได้แก่ การบรรจุหีบห่อ ฉลากผลิตภัณฑ์ นามบัตร แผ่นพับ สมุด
น าเสนอรายการสินค้า วีดิทัศน์ และป้ายโฆษณา ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและมีการสื่อสารอย่าง
ทั่วถึงตามกลยุทธ์ทางการตลาด 

การอภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาท าให้ได้รับองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยและกลุ่มสมาชิกกลุ่มตัดเย็บ
บ้านดอกแดง เกี่ยวกับการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาธุรกิจชุมชน กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง โดยสามารถ
อภิปรายผลการศึกษาออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

 1. การบริหารจัดการกลุ่ม  
  1.1  ปัจจัยส าคัญที่มีส่วนในการอยู่รอดของกลุ่ม คือ ตัวผู้น าที่ได้รับความเชื่อถือและ
ความไว้วางใจจากสมาชิก สมาชิกที่มีความสามัคคีและร่วมมือร่วมใจในการท ากิจกรรมภายในกลุ่ม และ
องค์กร คือ กระบวนการในการบริหารจัดการของกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิก 
สามารถน าพาให้กลุ่มเกิดความก้าวหน้าและสามารถอยู่รอดได้ สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง  
  1.2 การแบ่งงานกันท าที่ชัดเจน ท าให้สมาชิกทราบถึงหน้าที่ในการท างานของตนเอง 
เห็นได้จากการประชุมกลุ่มย่อย จนสามารถเขียนเป็นแผนผังโครงสร้างองค์การอย่างง่าย แสดงหน้าที่
งาน รวมทัง้มีการเขียนใบพรรณนางานที่ชัดเจน 
  1.3 การปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้น ากลุ่มและ
สมาชิก ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่มีความส าคัญในการสร้าง
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ความเป็นกันเอง การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม และการปรับปรุงการ
ด าเนินงานของกลุ่ม  
  1.4 ผลลัพธ์ ที่ได้จากการบริหารจัดการกลุ่ม ในการวิจัยนี้ คือ การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้กลุ่ม
ตัดเย็บบ้านดอกแดง ซ่ึงจากการด าเนินงานในช่วงระหว่างกิจกรรมวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัดเย็บบ้านดอก
แดงสามารถสร้างรายได้เพ่ิมข้ึนจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งเป็นการตอบสนองเป้าหมายของสมาชิก
ที่เข้ามาร่วมเป็นสมาชิก นอกจากนี้ทางกลุ่มยังมีการพัฒนาด้วยการทดลองช่องทางการตลาดใหม่ ท าให้
กลุ่มสามารถสร้างรายได้จนสามารถจัดตั้งศูนย์ผลิตและจัดจ าหน่ายของกลุ่มขึ้นมาได้ เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้
ให้สมาชิกกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง สามารถเข้ามาเรียนรู้วิธีการผลิตสินค้าใหม่ได้สะดวกขึ้นเป็นการ
รวบรวมองค์ความรู้ที่กลุ่มมีอยู่ในปัจจุบัน และยังสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่กลุ่มอาชีพหรือหน่วยงาน
ส่งเสริมอาชีพแห่งอ่ืนเข้ามาศึกษาดูงาน เพ่ือศึกษาการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มได้อีกทางหนึ่งด้วย   

 2. การจัดการการผลิต 
  2.1 กลุ่มสมาชิกตัดเย็บบ้านดอกแดงมีลักษณะการผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าที่มีพ้ืนฐานมา
จากการใช้เวลาว่างหลังจากการงานหลักในภาคเกษตรกรรม ท าให้สมาชิกซึ่งเป็นแม่บ้านสามารถใช้เวลา
ว่างในการสร้างรายได้เสริมจากงานตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าได้  ลักษณะการผลิตจึงเป็นการผลิตตาม
ความความสามารถหรือความถนัดของผู้ผลิตหรือสมาชิกเป็นหลัก สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาระบบการผลิตเกษตรและวิสาหกิจชุมชนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : ระบบการผลิต
หั ต ถกร รม พ้ืนบ้ า น  ขอ งศู น ย์ วิ จั ย เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ผลผลิ ตท า ง เ กษตรและคณะ เศ รษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2541) ที่ศึกษาการบริหารการผลิตของกลุ่มผ้าปักชาวเขาปางค า ที่มีรูปแบบการ
ผลิตตามความถนัดของผู้ผลิตหรือสมาชิกเป็นหลักโดยผลิตภัณฑ์ไม่ได้เป็นงานหลักแต่มาจากความสมัคร
ใจและความสามารถของผู้ผลิตเป็นหลัก สิ่งนี้เองเป็นการสร้างทุนทางสังคมที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป  
  2.2 การบริหารการผลิต ประธานและกรรมการจะเป็นผู้บริหารการผลิตทั้งหมด โดยมี
สมาชิกเป็นแรงงานในการผลิต สอดคล้องการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตเกษตรและวิสาหกิจ
ชุมชนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : ระบบการผลิตหัตถกรรมพ้ืนบ้าน ของศูนย์วิจัยเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตทางเกษตรและคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2541) ที่พบว่า ในการบริหารการ
ผลิตในลักษณะประธานกลุ่มและกรรมการท าหน้าที่ตั้งแต่วางแผนการผลิต การติดต่อจัดซื้อวัตถุดิบ 
ปัจจัยการผลิต การรับค าสั่งซื้อเพ่ือน าไปวางแผนการผลิต การกระจายการผลิตไปยังสมาชิก จนถึงการ
รวบรวมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จแล้วจากสมาชิก  
  2.3 การวางแผนการผลิต กลุ่มสมาชิกตัดเย็บบ้านดอกแดงมีการวางแผนการผลิตทั้ง
ระยะสั้นเป็นรายเดือนและระยะยาวเป็นรายปี เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
โดยเฉพาะในช่วงการเพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ท าให้เกิดปัญหาการผลิตที่ไม่
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ต่อเนื่อง สมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นช่วงอายุที่ประสิทธิภาพของร่างกายในการ
ท างานเริ่มลดลง เช่น สายตาไม่ดี และการเคลื่อนไหวช้า ฯลฯ  
  2.4 ความรู้เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงมีความรู้ความเข้าใจ
ด้านการผลิตได้อย่างถูกต้องเพ่ิมมากขึ้น สามารถน าความรู้และเทคนิคในการตัดเย็บไปปฏิบัติ และ
พัฒนารูปแบบการผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าให้มีความหลากหลายได้มากข้ึน 
  2.5 เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่มีคุณสมบัติพิเศษ มีความจ าเป็นในการผลิตเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมในกับผลิตภัณฑ์ ท าให้สามารถปรับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ส่งผลต่อการยกระดับ
คุณภาพของสินค้า  
  2.6 ความประณีตในชิ้นงานเป็นสิ่งที่ส าคัญ กลุ่มต้องมีการให้ความรู้และส่งเสริมทักษะ
การผลิตใหม่ ๆ ให้กับสมาชิกอยู่เสมอ  
  2.7 การพัฒนาศักยภาพ ในการออกแบบเป็นหัวใจส าคัญของการอยู่รอดของกลุ่ม ได้แก่  
การจับคู่สีสัน ลวดลายผ้า การก าหนดผ้าพ้ืน ผ้าลาย การเลือกใช้วัสดุ และการก าหนดจุดเด่นให้กับ
ผลิตภัณฑ์  
  2.8 การควบคุมการผลิต เป็นสิ่งทีจ่ าเป็นต้องมีอยู่ในทุกกระบวนการของการผลิต การน า
ระบบควบคุมคุณภาพและการน าวงจร PDCA มาใช้จะช่วยให้กลุ่มเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็ว  

 3. การจัดการการเงินบัญชี 
3.1 ระบบบัญชีการเงินครัวเรือนส่งเสริมระบบบัญชีกลุ่มฯ จากโครงการประเมินผลผล

ด้านบัญชีการเงินกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงที่ได้ประเมินผลการด าเนินการด้านบัญชีการเงินปรากฏว่า 
สมาชิกลุ่มฯ มีการเข้าถึงข้อมูลการบัญชีได้มากขึ้นโดยการขอดูสมุดบัญชีต่างๆ จากผู้จัดท าบัญชีกลุ่ม
บ่อยครั้ง แสดงถึงว่าสมาชิกกลุ่มฯ ได้จัดท าบัญชีครัวเรือนอยู่เป็นประจ าจึงมีความเข้าใจในระบบรับจ่าย 
และเห็นความส าคัญของระบบบัญชีกลุ่มฯ จึงมีความต้องการรับรู้ด้านบัญชีเพ่ือน าไปใช้ในการบริหาร
จัดการต่อไป 

3.2 ระบบการบริหารที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สมาชิกกลุ่มฯ มีส่วนร่วมในการใช้
ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการบริหารงานภายในกลุ่มฯ  มีระบบการบริหารการเงินโดยการประชุมสมาชิกกลุ่ม 
โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  ดังนั้นระบบการมีส่วนร่วมของสมาชิกจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ท า
ให้ระบบบัญชีการเงินของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงต้องมีการขับเคลื่อนต่อไป เพราะสมาชิกกลุ่มทุกคนมี
ความต้องการใช้ประโยชน์ในข้อมูลด้านบัญชีการเงิน 

3.3 แนวความคิดระบบบัญชีการเงินกลุ่มเป็นแนวความคิดเดียวกับระบบบัญชีการเงิน
ครัวเรือนนั่นคือแนวคิดรายรับและรายจ่าย โดยหากเป็นระบบบัญชีการเงินกลุ่มจะมองในภาพใหญ่คือ
กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง หากเป็นระบบบัญชีการเงินครัวเรือนจะมองในภาพเล็กคือครัวเรือนของตนเอง  
ดังนั้นเมื่อสมาชิกกลุ่มฯ ท าบัญชีครัวเรือนแล้วจึงมีความรู้ความเข้าใจในภาคครัวเรือนจึงสามารถ
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ประยุกต์ปรับความเข้าใจไปสู่ระบบบัญชีกลุ่มได้ง่ายขึ้น เช่น สมาชิกกลุ่มฯ ทุกคนสามารถรับรู้รายรับ
รายจ่ายหรือการรับรู้สภาพคล่องของกลุ่มฯ ได้อย่างชัดเจนได้จากระบบบัญชีเงินสด  

3.4 แหล่งเงินทุน สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่จะค านึงถึงแต่แหล่งเงินทุนภายนอกแต่มองข้าม
แหล่งเงินทุนภายใน คือ แหล่งเงินจากสมาชิกกลุ่มเอง เมื่อสมาชิกกลุ่มมีเงินออมแล้วน าเงินออมมา
รวมกัน ก็น่าจะเป็นแหล่งเงินกู้ให้แก่กลุ่มได้ โดยอัตราดอกเบี้ยก็จะเป็นของสมาชิกภายในกลุ่ม ซึ่งจะ
ย้อนกับมาช่วยให้ภาวะการเงินสมาชิกกลุ่มเข้มแข็งขึ้นด้วย 

3.5 กระบวนการเรียนรู้ ช่วยแก้ไขปัญหาทางการเงินบัญชีได้ ทั้งนี้การออกแบบระบบ
บัญชีการเงินอาจต้องพ่ึงพาบุคลากรภายนอกที่มีความรู้เฉพาะทาง แต่สมาชิกก็สามารถที่จะเรียนรู้ว่า
จะต้องน าไปประมวลผลอย่างไร เมื่อระบบได้ด าเนินการไปแล้ว จะต้องมีการประเมินผลโดยสมาชิกกลุ่ม
ซึ่งท าให้เกิดการเรียนรู้ถึงระบบการประเมินทางการเงินบัญชีว่าเป็นเช่นไร หากมีข้อบกพร่องในจุดใด
ต้องแก้ไขในจุดบกพร่องนั้น ดังนั้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม  จะเป็นการจัดการองค์ความรู้ใน
ลักษณะการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ชุมชนและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านอื่นต่อไปได ้

3.6 การใช้ข้อมูลด้านบัญชีการเงินในการพยากรณ์สภาพคล่องทางการเงินของกลุ่ม ได้
แม่นย ามากขึ้น สามารถประมาณการณ์การใช้เงินในอาทิตย์ต่อไปที่จะต้องผลิตสินค้าเพ่ิมขึ้นและจะต้อง
ซื้อวัตถุดิบในการผลิตสินค้า ซึ่งจะต้องเบิกเงินจากธนาคารมาเป็นเงินสดในมือในจ านวนที่เพียงพอ 
รวมทั้งต้องวิเคราะห์ยอดขายในแต่ละเดือน เป็นต้น แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงมีวินัยและมี
ศักยภาพด้านบัญชีการเงินเพ่ิมข้ึน 

3.7 กลุ่มมีความเข้าใจปรัชญาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น จากการด าเนินการ
วิจัยท าให้ชาวชุมชนสง่าบ้านผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้จักตนเองในมิติของบัญชีการเงินมากขึ้น ซึ่งเป็นการ
ประมาณตนเอง ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย รู้จักอดออม ไม่ท าอะไรที่เกินตัวรู้จักประมาณ มีความระมัดระวัง 
และมีเหตุมีผล เพ่ือความสุขของตนเอง ซึ่งเป็นไปตามปรัชญาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 4. การจัดการการตลาด 
  4.1 กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงมีความเข้มแข็งในด้านการบริหารจัดการการกลุ่ม มีการจัด
โครงสร้างที่ชัดเจน มีการระดมทุนจากกลุ่มสมาชิกท าให้สมาชิกทุกคนมีความรู้สึกในการเป็นเจ้าของ
ธุรกิจ สร้างความสามัคคีในกลุ่มเกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แต่ยังมีประเด็นปัญหาด้านการจูงใจ
สมาชิกกลุ่มให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า   
เนื่องจากค่าตอบแทนในการในการท างานยังน้อยเกินกว่าที่จะจูงใจให้สมาชิกทุ่มเทและพัฒนาฝีมือใน
การผลิต ซึ่งจากการศึกษาจึงได้แนวทางในการพัฒนาไปเจาะตลาดที่มีก าลังซื้อที่สูงขึ้นเนื่องจากเป็น
ผลิตภัณฑ์จากฝีมือแรงงานคน ซึ่งหากสามารถเข้าตลาดที่มีก าลังซื้อสูงได้จะท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถ
จ าหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้นและจ าหน่ายได้มากขึ้น อันจะส่งผลต่อผลตอบแทนในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสูงขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จารี โสภา ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาระบบการ
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บริหารจัดการกระบวนการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์น้ าพริกของกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านป่าเหมือด หมู่ 9 
ต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยความส าเร็จของโครงการคือ 
สมาชิกกลุ่ม ผู้น าภูมิปัญญา นักเรียน ครู โรงเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนาทั้งระบบ หากกลุ่มหรือองค์กรใด
จะน าไปเป็นแบบอย่างควรค านึงถึงเงื่อนไขดังต่อไปนี้คือ 1)ความเป็นไปได้และความพร้อมของกลุ่ม ทุน 
การบริหารจัดการ ซึ่งต้องท าการศึกษาและวางแผนให้รอบคอบ  2)ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีที่มี
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ความเข้มแข็งขององค์กรอย่างเดียวอาจท าให้ล่าช้าไม่ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 3)มีการตลาดที่เข้มแข็งรองรับผลิตภัณฑ์ได้อย่างสม่ าเสมอ  และการศึกษาของนูรี
ยะห ์ ตาเละ ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง “แนวทางพัฒนาทักษะฝีมือการปักผ้าคลุมผมสตรีของกลุ่มพัฒนาผ้า
คลุมปูยุด ต าบลปูยุด อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี” พบว่าการที่สมาชิกเพ่ิมขึ้นยังสามารถท าให้เกิด
แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ จากการใช้จินตนาการท่ีหลากหลายได้อีกด้วย 
  4.2 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายมีผลต่อการก าหนดกิจกรรมและรายได้ของกลุ่ม ที่ผ่านมา
กลุ่มให้ความส าคัญในการรับค าสั่งผลิตจากพ่อค้าคนกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มที่สร้างก าไรต่อหน่วยไม่สูงมากนัก
และจากการก าหนดเป้าหมายที่คนกลางจึงไม่ได้เน้นด้านการพัฒนาแต่เป็นเพียงการผลิตสินค้าที่คนกลาง
ทางการตลาดสั่ง เมื่อกลุ่มพบข้อมูลว่ากลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจการผลิตภัณฑ์ตัดเย็บของกลุ่มตัดเย็บ
บ้านดอกแดงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มทันสมัยและกลุ่มตามสมัย ท าให้กลุ่มมีความต้องการที่จะพัฒนาฝีมือ เพ่ือ
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าที่สูงขึ้น สนองความต้องการตลาดกลุ่มระดับบน  ดังนั้นกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงจึง
ได้มีปรับผลิตภัณฑ์ (Product Adaptation) และท าการปรับการสื่อสารการตลาด (Communication 
Adaptation) ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายใหม่ หลังจากที่กลุ่มได้รับการพัฒนาฝีมือในโครงการวิจัย
ครั้งนี้ท าให้กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงทดลองผลิตสินค้าจ าหน่ายให้แก่กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่เป็น
ลูกค้าคนสุดท้าย (end user) ท าให้กลุ่มได้มีการแบ่งเกรดของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาดในแต่ละ
ระดับและเหมาะสมกับสถานที่จ าหน่ายมากขึ้น 
  4.3 คุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งจ าเป็น การน าวัตถุดิบที่มี
คุณภาพสูง ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งให้ความส าคัญกับความคงทนสามารถใช้ได้ในระยะยาว 
และการใช้สีและลวดลายที่กลมกลืนมีความทนัสมัย เนื่องจากผลส ารวจกลุ่มเป้าหมายในห้างสรรพสินค้า
พบว่าส่วนใหญ่นิยมซื้อผลิตภัณฑ์ตัดเย็บประเภทของใช้ส่วนตัวซึ่งเป็นสินค้าที่มีการซื้อบ่อยและตาม
กระแสนิยม  ซึ่งจะให้ความส าคัญกับการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์และความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ในการผลิตทางกลุ่มสมาชิกมีความต้องการในการใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยในกระบวนการ
ผลิตที่ไม่สามารถท าด้วยเครื่องมือทั่วไปได้ แต่ยังคงซึ่งงานฝีมือไว้เพ่ือรักษาระดับของคุณค่าผลิตภัณฑ์
เอาไว้ เช่น การปักฝ้า การถักไหมพรม เป็นต้น  
  4.4 ตราสินค้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค กลุ่มสมาชิกมีความต้องการในการสร้าง
ตราสินค้า เพ่ือเป็นตัวแทนของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง และจากการศึกษากลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มเดิม
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และกลุ่มเป้าหมายใหม่ พบว่า ตราสินค้าเป็นปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและ
ยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์มากขึ้น กลุ่มได้ใช้ตราสินค้าเพ่ือการสื่อสารกับลูกค้า
เป้าหมายโดยวิธีการติดไปกับตัวผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งในการจ าหน่าย และการติดป้ายฉลาก 
เป็นต้นซึ่งสอดคล้องกับการส ารวจหลักเกณฑ์ในการเลือกซื้อของผู้บริโภคพบว่าการมีแหล่งที่มาที่ชัดเจน
จะเป็นการสร้างความไว้วางใจต่อผู้บริโภคได้  
  4.5 การก าหนดราคา จากการศึกษาผู้บริโภคทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่ที่ท าการทดสอบ
ตลาดในห้างสรรพสินค้าพบว่าก าลังซื้อของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน จึงน่าจะน ามาเป็นประโยชน์ใน
การแบ่งแยกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งจากการส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่า การที่ผู้บริโภคมีรายได้ใน
ครัวเรือนเปลี่ยนแปลงจะท าให้สัดส่วนการซื้อผลิตภัณฑ์จากกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงของผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ และจากการเปรียบเทียบความแตกต่างด้านปัจจัยในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ตามรายได้ของผู้บริโภค ยังมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญเช่นเดียวกัน  ดังนั้นการสร้าง
ช่องทางจ าหน่ายที่หลากหลายจะท าให้ลูกค้าของกลุ่มมีหลากหลายระดับด้วย  ซึ่งกลุ่มจะต้องก าหนด
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ในแต่ละช่องทางให้แตกต่างกันด้วยเพื่อก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจน 
  4.6 ช่องทางการจัดจ าหน่าย การระดมความคิดเพ่ือจัดท าแผนการตลาดของกลุ่มตัด
เย็บบ้านดอกแดง  สมาชิกกลุ่มได้มีความต้องการในการเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในระดับบนเพ่ิมขึ้น
เนื่องจากสามารถสร้างยอดขายได้เป็นอย่างดี จึงควรก าหนดช่องทางการตลาดที่เหมาะสมจากการศึกษา
พบว่า กลุ่มเป้าหมายในระดับบนส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า และงานแสดงสินค้า
ตามล าดับ  การก าหนดช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เหมาะสมกับลูกค้าเป้าหมายจะท าให้กลุ่มสามารถผลิต
สินค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและสามารถตั้งราคาที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มได้อีกด้วย  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เรวัตร ธรรมาอภิรมย์ และคณะ กล่าวว่า การผลิตและการตลาด ควรเน้นการ
ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายให้มากขึ้น ท าการผลิตสินค้าให้แตกต่างจากผู้อ่ืน  เพ่ิม
วิธีในการจัดหาศูนย์แสดงสินค้าถาวรและควรให้มีการฝึกอบรมผู้น ากลุ่ม 
  4.7 การตลาดแฟชั่นหรือการตลาดตามสมัยนิยม เป็นหนึ่งในแผนการตลาดของทางกลุ่ม 
เนื่องจากเป็นส่วนส าคัญในการดึงดูดความสนใจของลูกค้าและยังสามารถขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ได้ อย่างไร
ก็ตามการท าตลาดตามแฟชั่นความนิยม มักเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นกลุ่มควรวางแผนใน
การสร้างตลาดที่ยั่งยืน เช่น การเน้นการตลาดเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นการขยายผลจากกิจกรรม
ของกลุ่มเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน  เพ่ือให้คนในชุมชนมีส่วนในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 
ของกลุ่ม โดยใช้แนวคิดของการใช้สินค้าที่มาจากธรรมชาติเพ่ือประโยชน์ต่อลูกค้า  ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ทางตรง คือ การผลิตสินค้าที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ  ทางอ้อม คือ 
การลดภาวะโลกร้อนโดยการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน และสร้างการตลาดที่สัมพันธ์กับการท่องเที่ยว  ซึ่งเป็น
การวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมในชุมชนสามารถส่งเสริมให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติได้ 
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 5. การสื่อสารทางการตลาด 
  5.1 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่ แผ่นพับ ฉลากผลิตภัณฑ์ 
ป้ายร้านค้า ป้ายแสดงรูปสินค้าที่ทันสมัย ตราสินค้าที่มีเอกลักษณ์ แคตตาล๊อค และวีดีทัศน์ เพ่ือให้
ผู้บริโภครู้จักกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงมากข้ึน  
  5.2 การสร้างเรื่องราวในผลิตภัณฑ์และในตัวผู้ผลิต เนื่องจากผลิตภัณฑ์จากการตัดเย็บ
เป็นสิ่งที่ลอกเลียนแบบกันได้ง่าย ดังนั้นเมื่อมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มได้แล้วจึง
ควรท าการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักถึงความเป็นมาของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ และความรวมกลุ่มกันของ
ชาวบ้านในนามกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง โดยใช้สื่อแผ่นพับและวีดิทัศน์ ในการเล่าเรื่องราวของ
ผลิตภัณฑ์และของชุมชนที่น่าสนใจ 
  5.3 การแสดงสินค้าตามงานเทศกาลต่าง ๆ เป็นวิธีการสื่อสารการตลาดที่มีคุณภาพ 
จากการส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคจะได้รับข่าวสารจากสื่อใกล้ตัว เช่น คนในครอบครัว 
และเพ่ือน เมื่อไปพบไปเห็นมา ซึ่งท าให้เกิดความเชื่อถือได้มากกว่า โดยใช้สื่อช่วยในการเผยแพร่ เช่น 
นามบัตร ป้ายร้านค้า ป้ายแสดงรูปสินค้าที่ทันสมัย แคตตาล๊อค และวีดิทัศน์ เป็นต้น 
  5.4 การสื่อสารทางการตลาด ผ่านทางตัวสินค้า เช่น ตราสินค้า ฉลากผลิตภัณฑ์ เพ่ือ
สร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภค และเป็นช่องทางในการจัดจ าหน่ายเพ่ิมเติม เมื่อผู้บริโภคใช้สินค้าแล้วเกิด
ความสนใจที่จะใช้ซ้ า ไม่ว่าจะเป็นการใช้เองหรือการบอกต่อ ซึ่งช่องทางนี้อาจกว้างขวางไปไกลถึง
ต่างประเทศ ดังนั้นกลุ่มควรมีการเพ่ิมข้อมูลที่เป็นภาษาต่างประเทศเข้าไปในฉลากผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ด้วย 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 1. ผู้น ากลุ่มต้องรักษาพฤติกรรมในการท างานที่ดีให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง หากมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้น ากลุ่ม ควรพิจารณาผู้ที่สามารถสร้างความเชื่อถือและเป็นผู้ที่สมาชิกไว้ว างใจ รวมทั้ง
พิจารณาถึงพฤติกรรมความเป็นผู้น าของบุคคลที่จะมาเป็นผู้น ากลุ่มคนต่อไป 
 2. สมาชิก กลุ่มต้องมีการท าความเข้าใจแก่สมาชิกใหม่ใน กฎ ระเบียบ และโครงสร้าง ของ
กลุ่มให้ชัดเจน และหากมีการปรับปรุง กฎและระเบียบ ของกลุ่มก็ต้องมีการปรึกษาหารือ มีการประชุม
ร่วมกันอย่างเป็นทางการ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย 
 3. องค์กร จะต้องรักษารูปแบบการบริหารงานที่เน้นความเป็นกันเองในการท างาน และการ
ใหส้มาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเป็นหลัก เนื่องจากเป็นจุดแข็งขององค์กร 
 4. กลุ่มควรมีแนวทางหรือกิจกรรมในการปลูกจิตส านึกและการกระตุ้นให้สมาชิกมีส่วนร่วม 
ตลอดจนความรู้สึกในการเป็นเจ้าของกลุ่ม ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ 
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 5. ควรมีการบันทึกบัญชีอย่างสม่ าเสมอ ไม่ให้ตกหล่น เพ่ือให้สามารถคิดต้นทุน รายรับ 
รายจ่าย และก าไร ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถจ่ายปันผลแก่สมาชิกได้อย่างถูกต้อง 
 6. กลุ่มควรใช้ศักยภาพที่มีให้มากขึ้น ในการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ 
เพ่ิมเติม เช่น จากเทศบาลต าบลสง่าบ้าน โดยเฉพาะในด้านการสนับสนุนงบประมาณหรือวัสดุอุปกรณ์  
 7. กลุ่มควรมีการติดตามข้อมูลต่างๆ จากส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอดอยสะเก็ด ให้
ละเอียดมากขึ้น โดยเฉพาะจากเจ้าหน้าทีท่ีป่ระสานงานกับกลุ่ม เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเพ่ิม
โอกาสในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ในโอกาสต่าง ๆ  
 8. กลุ่มควรส่งผลิตภัณฑ์ประกวดให้มากขึ้น เพ่ือแสดงศักยภาพทางด้านการพัฒนาและการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม  
 9. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทางกลุ่มได้พัฒนาขึ้น ควรขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ทุกชิ้น 
 10. กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ กลุ่มควรเลือกซื้อผ้าญี่ปุ่นที่มีลวดลายสวยงามก่อนเป็น
อันดับแรก แล้วจึงเลือกผ้าประกอบที่มีโทนสีใกล้เคียงกันประมาณ 3-4 ลาย ผ้าพ้ืนที่มีโทนสีเดียวกับผ้า
ญี่ปุ่นอีก 2-3 ลาย โดยซื้อผ้าญี่ปุ่นปริมาณมากกว่าผ้าชนิดอ่ืน ๆ เป็น 4 เท่า เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
การขาดแคลนผ้าสีที่เข้าคู่กันในระหว่างกระบวนการผลิต 
 11. ควรน าผ้าพ้ืนเมืองมาใช้ประกอบเป็นวัสดุในการตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้า เพ่ือสร้าง
เอกลักษณ์กลุ่มและเพ่ิมช่องทางการตลาดให้แก่ผู้สนใจสินค้าของภาคเหนือ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ผ้าพื้นเมืองของชาวเหนือให้เป็นที่รู้จัก 
 12. กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงควรพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐานในทุกกระบวนการ โดยเฉพาะการเดินเส้นตามแนวประ การตัดเย็บที่ประณีตไร้รอยต่อ มีการ
วางแผนการผลิตในทุกขั้นตอน เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 
 13. การลดต้นทุนการผลิตหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การผลิตอย่างต่อเนื่อง คือ สิ่งที่ส าคัญที่สุดส าหรับผู้ผลิต เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 14. การก าหนดค่าตอบแทนให้แก่สมาชิก ควรค านึงถึงความยากง่ายของชิ้นงานเป็นหลักซึ่ง
ต้องร่วมกันก าหนดและจัดหมวดหมู่ความยากง่ายในการผลิตหรือชิ้นงานต่างๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่
พัฒนาขึ้นมาใหม่ด้วย 
 15. ควรก าหนดผลตอบแทนจากการขายสินค้าให้ชัดเจน เมื่อสมาชิกน าสินค้าไปช่วยขายให้ 
ซึ่งจะเป็นแนวทางในการระบายสินค้าออกได้เร็วขึ้น เช่น อาจจะก าหนดค่าส่งเสริมการขายให้สมาชิกใน
อัตราร้อยละ 15 ของราคาขาย เพ่ือเป็นแรงจูงใจ เป็นต้น 
 16. การจัดท ารายงานทางการเงินทางกลุ่มฯ มีความสามารถในการจัดท ารายงานทางการ
เงินแล้ว ได้แก่ งบก าไรขาดทุน ซึ่งจากการทดสอบผู้ท าบัญชีสามารถออกงบก าไรขาดทุนได้ถูกต้องตามที่
ควร ในส่วนงบดุลผู้ท าบัญชีกลุ่มฯ ยังต้องการการเข้าใจในการวิเคราะห์รายการเพ่ิมเติมผู้วิจัยยังต้องให้
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ค าแนะน าเพ่ิมเติม ดังนั้นผู้จัดท าบัญชีควรต้องใช้เวลาในการศึกษาการจัดท างบดุลต่อไปอีกระยะหนึ่ง  
หรือมั่นหัดท าเพ่ือท าให้เกิดความช านาญมากข้ึน 
 17. กลุ่มควรมีการจัดเกรดสินค้า ให้เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละระดับ อันจะเป็นการช่วยให้
การตัดสินใจของลูกค้าชัดเจนยิ่งขึ้น และช่วยให้สามารถปรับกลยุทธ์ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจและคู่แข่งท่ีมีกลยุทธ์เชิงรุกใหม่ ๆ ไดต้ลอดเวลา 
 18. กลุ่มควรเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายให้หลากหลายมากขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างอ านาจ
ต่อรองกับพ่อค้าคนกลางและเป็นการกระจายความเสี่ยงไปยังผู้บริโภคในแต่ละระดับ โดยการน าสินค้าที่
ผลิตได้ออกจ าหน่ายในงานจัดแสดงสินค้าต่าง ๆ เช่น ถนนคนเดินที่มีช่วงเวลาจ าหน่ายที่แน่นอนลูกค้า
สามารถตั้งใจมาหาซื้อได้ รวมทั้งงานเทศกาลต่าง ๆ เพื่อเป็นการแนะน าสินค้าของกลุ่มให้ลูกค้ารู้จัก และ
ควรจัดหมวดหมู่การวางสินค้าให้สะดวกแก่การเลือกซื้อ  
 19. กลุ่มควรมีการเสริมความรู้อยู่เสมอ เพ่ือให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง
อาจสังเกตจากความนิยมของตลาด จากหน่วยงานราชการ จากสถาบันการศึกษา เพ่ือการน าไปขยายผล
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะท าให้กลุ่มลดระยะเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และได้รับความรู้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะน าไปสู่การเพ่ือช่องทางการตลาดใหม่ให้กลุ่ม เช่น 
การที่กลุ่มสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการตัดเย็บชุดคลุมเบาะรถยนต์สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
กลุ่มข้าราชการได้เป็นอย่างดี 
 20. การสร้างเครือข่ายการตลาดระหว่างกลุ่มอาชีพในพ้ืนที่ใกล้เคียง และพัฒนาเครือข่าย
การตลาดให้มีบทบาททางการตลาดอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ิมขึ้น เช่น เป็นผู้รวบรวมและจัดส่งสินค้า การ
รับค าสั่งซื้อจากลูกค้าและกระจายค าสั่งซื้อไปยังกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ เป็นการลดขั้นตอนด้านการตลาด
และลดต้นทุนในการขาย นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มก าลังการผลิต เนื่องจากการท าการตลาดเชิงรุกนั้นจะ
ท าให้ยอดสั่งผลิตภัณฑ์สูงขึ้น ดังนั้นก าลังการผลิตของกลุ่มในปัจจุบันอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ  
จึงควรสร้างเครือข่ายในการผลิตโดยกลุ่มควรเน้นการเป็นผู้ประกอบและตรวจสอบความเรียบร้อยในขั้น
สุดท้ายก่อนส่งต่อไปยังผู้บริโภค  
 21. การก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงควรใช้นโยบายการตั้งราคา เพ่ือ
สร้างภาพลักษณ์ (Skimming Pricing) ส าหรับกลุ่มตลาดระดับบน แล้วกระตุ้นความสนใจของลูกค้า
ด้วยการให้ส่วนลดเงินสดเป็นการกระตุ้นความสนใจในระยะสั้น ส าหรับการเจาะตลาดระดับล่างนั้นกลุ่ม
ควรตั้งราคาตามตลาด เนื่องจากเป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความแตกต่าง  
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ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและแผนการด าเนินงาน 
ตลอดแผนงานวิจัย  
 ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ทีมวิจัยมีเป้าหมายของการวิจัย โดยผ่านกระบวนการจัดการ
ความรู้ เพ่ือพัฒนาธุรกิจชุมชน กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ต าบลสง่าบ้าน อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่  เพ่ือสร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิกกลุ่มตัดเย็บในหมู่บ้านให้เป็นธุรกิจชุมชนที่ยั่งยืน อันจะท า
ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถสรุปผลส าเร็จของโครงการวิจัยได้ ดังนี้ 
 1. ด้านองค์ความรู้  
  1.1 การวิจัยมีการลงพื้นที่เพ่ือเก็บข้อมูลและส ารวจบริบท รวมทั้งศักยภาพชุมชนในการ
ด าเนินธุรกิจชุมชน ของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชนในการด าเนินการ
ธุรกิจชุมชน เป็นไปตามเป้าหมายในระดับ P (preliminary results)   
  1.2 การวิจัยมีการเก็บข้อมูลจากการจัดเวทีชาวบ้าน เพ่ือศึกษาถึงสภาพปัญหาและ
ความต้องการในการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ ของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง สามารถน ามาสรุปปัญหาใน
ด้านต่าง ๆ ทั้ง 5 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการ ด้านการผลิต ด้านการเงินบัญชี ด้าน
การตลาด และด้านการสื่อสารการตลาด ท าให้เห็นถึงเป้าหมายในการพัฒนาได้อย่างชัดเจน เป็นไปตาม
เป้าหมายในระดับ P (preliminary results) 
  1.3 จากการจัดการความรู้ของทีมวิจัย ท าให้กลุ่มตัดเย็บมีแผนการตลาดที่ตรง
กลุ่มเป้าหมายและเป็นแบบอย่างได้ จากการที่ทีมวิจัยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้บริโภคและการ
ทดสอบตลาด ทีมวิจัยได้น าข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคท่ีได้มาประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการโดย
ให้กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงร่วมก าหนดโครงการในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาดทั้งในช่องทางเดิมและช่องทางใหม่ รวมทั้งอบรมด้านการวางแผนการตลาด ซึ่ง
สามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้เป็นเอกลักษณ์และสามารถขยายตลาดได้เพ่ิมมากขึ้น ผลที่ได้รับ
เป็นไปตามเป้าหมาย คือ อยู่ในระดับผลส าเร็จกึ่งกลาง (intermediate results)  
   1.4 จากผลการด าเนินการวิจัย กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ได้มีพัฒนาการในการรวมกลุ่ม
กันที่เหนียวแน่นมากข้ึน จนสามารถพัฒนากลุ่มให้สามารถจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ กลุ่มตัดเย็บบ้านดอก
แดงได้ ท าให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ ผลที่ได้รับเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ อยู่ในระดับ
ผลส าเร็จกึ่งกลาง (intermediate results) 
  2. ด้านการพัฒนา 
  2.1 มีการพัฒนา มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน ท าให้ทราบความสัมพันธ์ของ
กิจกรรมต่าง ๆ ในการด าเนินงาน และสายการบังคับบัญชา ตลอดจนมีการจัดท าค าบรรยายลักษณะงาน
ที่เหมาะสมกับกลุ่ม เกิดการการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี เป็นไปตามเป้าหมายในระดับ P (preliminary 
results) 
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  2.2 กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงสามารถพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงและยังสามารถพัฒนาความหลากหลายของผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานที่
เหมาะสมกับตลาดในแต่ละระดับ และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้  
  2.3 กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงได้รับการพัฒนาวิธีการในการจัดท าบัญชีครัวเรือนและการ
จัดท าบัญชีของกลุ่มที่ถูกต้อง มีระบบบัญชีและการบริหารการเงินของกลุ่ม ซึ่งเป็นระบบที่มีความ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่ม ผลที่ได้รับเกินกว่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ คือ อยู่ในระดับผลส าเร็จกึ่งกลาง (intermediate results) 
  2.4 กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงมีการพัฒนาสื่อการประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยและทั่วถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ผลิตสื่อที่เหมาะสมต่อศักยภาพของกลุ่มและสภาพของตลาดเป้าหมาย ทั้งสื่อที่เป็น
สิ่งพิมพ์ (ได้แก่ โบชัวร์ นามบัตร แคตตาล๊อค ป้ายไวนิล) สื่ออิเลคทรอนิกส์ (ได้แก่ VCD Presentation) 
และสื่อที่เป็นบุคคล (ได้แก่ พนักงานขายซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง) ผลที่ได้รับเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ อยู่ในระดับผลส าเร็จกึ่งกลาง (intermediate results) 
  2.5 จากการวิจัยและการให้ความรู้แก่กลุ่มสมาชิกกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ท าให้สมาชิก
กลุ่มมีความเข้าในในการด าเนินธุรกิจในรูปแบบของธุรกิจชุมชน จนเกิดการรวมกลุ่มเพ่ือเป็นเครือข่ายที่
เข้มแข็งและมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ ซึ่งกลุ่มสามารถระดมทุนจากผลก าไรที่ได้รับจากการ
ด าเนินงานของกลุ่ม จนกลุ่มสามารถจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง เพ่ือเป็นศูนย์รวมใน
การด าเนินการตัดเย็บและศูนย์แสดงสินค้ารวมถึงเป็นสถานที่ดูงาน ส าหรับชุมชนใกล้เคียงและกลุ่ม
วิสาหกิจที่สนใจ เพ่ือศึกษาระบบการด าเนินธุรกิจชุมชนของกลุ่มต่อไป ผลที่ได้รับเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ คือ ผลที่ได้อยู่ในระดับ G (goal results) 
 




