
 

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  

ยังรวมตัวกันไม่เหนียวแน่นพอ มีจุดอ่อนในเรื่องการบริหารจัดการที่ยังไม่เป็นระบบ ทั้งใน
เรื่องของการบริหารจัดการกลุ่ม การผลิต การจัดท าบัญชี การตลาด และการสื่อสารทางการตลาด ดังนี้ 
 ด้านการบริหารจัดการ กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง มีศักยภาพในการพัฒนากลุ่มให้มีเข้มแข็ง
มากขึ้น สามารถเข้าสู่การรวมพลังในรูปของกลุ่ม หากได้รับการส่งเสริมให้กลุ่มมีรูปแบบของการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดโครงสร้างการบริหารงาน การจัดการ การบัญชีและการเงิน การ
วางแผนการผลิต การตลาด และการประชาสัมพันธ์ของกลุ่มอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยการจัดการ
ความรู้แบบมีส่วนร่วม เสริมหลักการ และแนวคิดทางการบริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้ เพ่ือช่วยให้กลุ่มตัด
เย็บบ้านดอกแดง มีการจัดการที่เป็นระบบ มาจัดโครงสร้างการบริหารเพ่ือแสดงความสัมพันธ์ของ
สมาชิกกลุ่ม การวิเคราะห์การด าเนินงานเพื่อให้เห็นการไหลของงานอย่างเป็นขั้นตอน สะท้อนถึงวิธีการ
ในการด าเนินงานภายในกลุ่มสมาชิก เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในกิจกรรมการด าเนินงาน ช่วยลดทอนปัญหา
ความยากจนในชุมชนจากการมีรายได้เสริมที่ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่ ม
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สมาชิกมีอยู่ให้เข้าสู่รูปแบบที่เป็นมาตรฐาน รวมทั้งช่วยพัฒนาเครือข่ายของชุมชนในการบริหารจัดการ
และเกิดการช่วยเหลือกันภายในกลุ่มอย่างเข้มแข็งต่อไป 
 ด้านการผลิต กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงมีแนวโน้มในการพัฒนาที่ดี หากกลุ่มได้รับการ
ส่งเสริมด้านการผลิตและการด าเนินงานที่เหมาะสม จะสามารถเพ่ิมมูลค่าสินค้าของสินค้าและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้กลุ่มจะสามารถผลิตสินสินค้าให้มีคุณภาพเป็น
ที่ยอมรับของผู้บริโภคนั้น กลุ่มจะต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการบริหารการผลิต เช่น 
การวางแผนการผลิต การพยากรณ์ยอดขาย การวางแผนก าลังการผลิต การวางแผนผังสถาน
ประกอบการ การควบคุมคุณภาพ การบริหารสินค้าคงคลัง และความปลอดภัยในการผลิต ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว และมีต้นทุนโดยรวมที่ต่ าลง ตลอดจนพัฒนากลุ่ม
ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 
 ด้านการบัญชีและการเงิน กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ยังไม่มีการจัดท าบัญชีอย่างเป็นระบบ 
ไม่สามารถตรวจสอบที่มาและการใช้ไปของเงินได้อย่างชัดเจน หากมีการเสริมสร้างความรู้ทางด้านบัญชี
และการเงิน ให้ทราบถึงวิธีการจัดท าบัญชีอย่างง่ายและมีความเหมาะสมกับกลุ่ม จะช่วยท าให้กลุ่มได้มี
ระบบบัญชีที่ถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ เพ่ือกลุ่มจะได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารเงินและ
การจัดท าบัญชี เพ่ือที่จะสามารถใช้ข้อมูลด้านบัญชีการเงิน ในการตัดสินใจในการบริหารจัดการอย่าง
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ สามารถจัดสรรการใช้จ่ายได้อย่างคุ้มค่า มีการลงทุนที่เหมาะสมอย่างมีเหตุมี
ผล และก่อให้เกิดความยั่งยืนในการด าเนินงานของกลุ่มอย่างเข้มแข็งและโปร่งใส 
 ด้านการตลาด กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง มีศักยภาพในการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้
มีความหลากหลายมากขึ้น หากได้รับการเสริมความรู้พ้ืนฐานด้านการบริหารการตลาด เพ่ือสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง เกิดโอกาสในการขยายช่องทางทางการตลาด จากการสร้าง
กลุ่มเป้าหมายใหม่ ที่มีความต้องการที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิด
ความพึงพอใจจากการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงการสร้างตราสินค้าให้เป็นเอกลักษณ์
ของกลุ่ม ทั้งนี้ต้องอาศัยความเข้าใจทางการตลาดมาเป็นพ้ืนฐานในการคิด เพ่ือก าหนดกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างชัดเจน และใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในการสร้างช่องทางการขายให้เพ่ิมมากขึ้น จากเดิมที่เป็นเพียง
การผลิตเพ่ือส่งให้กับพ่อค้าคนกลางเพียงอย่างเดียว ซึ่งมีผลก าไรที่ต่ า หากทางกลุ่มสามารถเพ่ิมช่อง
ทางการขายใหม่ ๆ จะเป็นการเพ่ิมอ านาจการต่อรองให้กับกลุ่มและส่งผลต่อก าไรที่มากขึ้นด้วย อีกทั้ง
สามารถน าผลก าไรมาบริหารจัดการพัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็ง สร้างภูมิคุ้มกันในการด าเนินธุรกิจของ
กลุ่มตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ด้านการสื่อสารทางการตลาด กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ยังไม่มีเครื่องมือในการสื่อสารทาง
การตลาดที่ดี หากทางกลุ่มมีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของสินค้าอย่างเป็นระบบ จะท าให้ผู้บริโภค
สามารถเข้าถึงข่าวสารได้อย่างถูกต้อง ทราบแหล่งผลิต เกิดความเชื่อมั่นในตัวสินค้า รวมทั้งเป็นช่องทาง
ในการขยายตลาดในอนาคต ทั้งนี้กลุ่มจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
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ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มเป้าหมายเดิมและกลุ่มเป้าหมาย
ใหม่ ตลอดจนการสร้างโอกาสทางการตลาดจากการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดในลักษณะต่าง ๆ  
เช่น การออกร้านตามงานแสดงสินค้าในพ้ืนที่ต่าง ๆ เป็นต้น หากกลุ่มมีรูปแบบและเครื่องมือในการ
สื่อสารทางการตลาดอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพและมีความสามารถในการแข่งขันที่
สูงขึ้น สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่กลุ่ม ท าให้มีทุนในการเพ่ิมก าลังการผลิต สมาชิกก็จะมี
รายได้ที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งยังช่วยพัฒนาเครือข่ายของชุมชนในการบริหารจัดการและเกิดการช่วยเหลือกัน
ภายในกลุ่มอย่างเข้มแข็งด้วยการน าแนวคิดทางการบริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้ 

จากที่กล่าวมา หากทางกลุ่มได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในเรื่องดังกล่าว โดยอาศัยการ
จัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม เสริมหลักการ และแนวคิดทางการบริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้ เชื่อว่าจะ
สามารถสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม จากการสร้างเสริมศักยภาพและความสามารถให้แก่
ชุมชนเกี่ยวกับการจัดการผลิตและการตลาดสินค้าในระดับชุมชน ก่อเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ จาก
การมีส่วนร่วมของชุมชนและพัฒนาองค์กรความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ จากการประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ผลที่ได้จากการวิจัย สามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาธุรกิจชุมชน จากกระบวนการจัดการตามขั้นตอนที่ควรจะเป็น ท าให้ชุมชนมีรายได้ที่สูงขึ้นจาก
การผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน  

วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาปัญหา ความต้องการ รูปแบบ และศักยภาพ ของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ต.
สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
  2. เพ่ือใช้การจัดการความรู้พัฒนาธุรกิจชุมชน ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ 
  3. เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารงานเชิงธุรกิจ ของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ต.สง่าบ้าน อ.
ดอยสะเก็ด 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  
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กรอบแนวคิด 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดแผนงานวิจัยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 

 จากกรอบแนวคิดแผนงานวิจัยจะมีการด าเนินการในการส ารวจข้อมูลบริบทชุมชน ของกลุ่ม
ตัดเย็บบ้านดอกแดงในเรื่องของทรัพยากร สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา 
ความต้องการ รูปแบบ และศักยภาพ ของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง เมื่อได้ข้อมูลบริบทชุมชนแล้วผู้วิจัย
จะน ามาวิเคราะห์เพ่ือค้นหาวิธีการในการพัฒนา ด้วยกระบวนการทางการวิจัยแบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม การผลิตที่มีประสิทธิภาพ การ
บัญชีการเงินที่ถูกต้องเหมาะสม การตลาดที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย และการสื่อสารการตลาดอย่างทั่วถึง 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนารูปแบบของการบริหารงานในเชิงธุรกิจของกลุ่ม หากกลุ่มมีการบริหารงานที่ดี ใน
เรื่องที่กล่าวมาก็จะท าให้กลุ่มสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่องและท าความเข้มแข็งใน
ชุมชนเกิดข้ึนได้อย่างยั่งยืน  
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ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรศึกษำ 
  1.  การเสริมสร้างความรู้และเทคนิคการบริหารจัดการเชิงธุรกิจที่เหมาะสมกับชุมชน  
  2. เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจในการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มให้ยั่งยืน 
  3. ได้รูปแบบการพัฒนาธุรกิจชุมชน ในการบริหารงานเชิงธุรกิจที่เหมาะสมกับชุมชน 
  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 โดยมีรายละเ อียดของการด 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. ติดตามการพัฒนารูปแบบการ
บริหารจดัการกลุ่มแบบมีส่วนร่วม
ในโครงการย่อยต่าง ๆ ของกลุ่มตดั
เย็บ บ้านดอกแดง อย่างครบวงจร 

            

5. พิจารณาทบทวน เกี่ยวกับความ
ต้องการในการบริหารจดัการแบบมี
ส่วนร่วมในผลิตภัณฑข์องกลุ่ม 
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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 

6. ปรับปรุงพัฒนารูปแบบการ
บริหารจดัการกลุ่มในเชิงธุรกิจของ
กลุ่มตดัเย็บบ้านดอกแดง 

            

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
บา้นดอกแดง เป็นการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการการผลิตและการตลาด ตลอดจนการบริหารจัดการกลุ่มใน
ระดับชุมชนที่เหมาะสม เนื่องจากชุมชนมีรายน้อย การพัฒนาให้ชุมชนมีรายได้เพ่ิมมากขึ้นจึงเป็นสิ่งที่
จ าเป็นในการแก้ไขปัญหาความยากจน ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้เกิดความยั่งยืนใน
การประกอบอาชีพของกลุ่ม โดยอาจจ าแนกผลส าเร็จของงานวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ 
 1. ด้านองค์ความรู้  
  1.1 บริบทและศักยภาพชุมชนในการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 
ในการจัดโครงสร้าง และรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งและเหมาะสมกับชุมชน (P) 
  1.2 สภาพปัญหาและความต้องการในการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ ของกลุ่มตัดเย็บบ้าน
ดอกแดง (P) 
  1.3 มีแผนการตลาดที่ตรงกลุ่มเป้าหมายและเป็นแบบอย่างได้ (I) 
  1.4 เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ (P) 
 2. ด้านการพัฒนา 
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  2.1 มีการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน ทราบ
ความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่าง ๆ ในการด าเนินงาน และสายการบังคับบัญชา ตลอดจนค าบรรยาย
ลักษณะงานที่เหมาะสมกับกลุ่ม เกิดความยังยืนในการประกอบอาชีพ (P) 
  2.2 มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีมาตรฐานและมีมูลค่าเพ่ิม (P) 
  2.3 มีการพัฒนาวิธีการในการจัดท าบัญชีครัวเรือนและการจัดท าบัญชีของกลุ่มที่ถูกต้อง 
เหมาะสมกับชุมชน (P) 
  2.4 มีการพัฒนาสื่อการประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยและท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย (I) 
  2.5 เกิดการรวมกลุ่มเพื่อเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง (P) 
 




