
 

 

บทที่ 5 
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน 

 จากกรอบแนวคิดแผนงานวิจัยจะมีการด าเนินการในการส ารวจข้อมูลบริบทชุมชนกลุ่มตัด
เย็บบ้านดอกแดง เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา ความต้องการ รูปแบบ และศักยภาพ ของกลุ่มตัด
เย็บบ้านดอกแดง ซึ่งได้สรุปไว้ในบทที่ 4 ทางทีมวิจัยได้น าข้อมูลบริบทชุมชนวิเคราะห์ เพ่ือค้นหา
วิธีการในการพัฒนา ด้วยหลักการของการจัดการความรู้ที่เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ โดยน าความรู้จากภายนอกที่ได้มีการรวบรวมจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบมา
ขยายความน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในชุมชน ให้ชุมชนได้เกิดความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งการน าความรู้ที่
อยู่ในตัวบุคคลของสมาชิกแต่ละคนที่มีอยู่แล้วและความรู้ที่ซ่อนเร้นอยู่ในสมาชิกแต่ละคนออกมา
แสดงให้กับเพ่ือนสมาชิกของกลุ่มได้รับรู้รับทราบเพื่อเป็นต้นแบบหรือแนวทางในการเรียนรู้ร่วมกัน ใน
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม การผลิตที่มีประสิทธิภาพ การบัญชีการเงินที่
ถูกต้องเหมาะสม การตลาดที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย และการสื่อสารการตลาดอย่างท่ัวถึง น าไปสู่การสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยเฉพาะวัตกรรม (Innovation) เพ่ือท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและ
อยู่รอดได้อย่างยั่งยืน 

การจัดการความรู้การบริหารจัดการ 
 ทางทีมวิจัยได้น าหลักของการจัดการความรู้ เข้ามาเป็นส่วนประกอบส าคัญในการด าเนิน
กิจกรรมของงานวิจัย โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

1. เริ่มจากการจัดเวทีชาวบ้าน เพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และทางทีมวิจัยได้มีการเก็บข้อมูลพื้นฐานเพ่ิมเติมด้วยแบบสอบถาม  

2. การน าวิธีการเขียนผังความคิด (Mind Map) เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของ
กลุ่ม โดยให้สมาชิกแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อย แล้วทีมวิจัยเข้าไปช่วยในการจัดการรวบรวมข้อมูลและ
เขียน mind map ให้หลังจากนั้นให้ทางสมาชิกกลุ่มเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง 

3.  การเสริมความรู้จากภายนอกและการท ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เป็นการเสริมความรู้
ตามประเด็นที่ได้จากการเขียน mind map โดยเฉพาะในประเด็นของปัญหาและความต้องการของ
กลุ่มในการที่จะแก้ไปปัญหาที่เกิดขึ้น โดยทางทีมวิจัยได้มีการจัดเตรียมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ รวมทั้ง
วิทยากรในการเสริมความรู้ เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงได้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่อง
แท้ ถึงความจ าเป็นในการท างานร่วมกัน  
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4. การประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือให้กลุ่มได้มีโอกาสในการฝึกทักษะในการแสดงความคิดเห็น
ในการประชุม เป็นการติดตามผลของการด าเนินการของกลุ่ม และการช่วยกันระดมความคิดเพ่ือ
แก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการของกลุ่ม โดยเน้นที่การมีส่วนร่วมของสมาชิก 
 จากขั้นตอนในการด าเนินการดังกล่าวสามารถน าเสนอรายละเอียดในขั้นตอนการจัดการ
ความรู้ ในแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 

ข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 

ตาราง 5.1 ผู้เข้าร่วมเวทีชาวบ้านจ าแนกตามเพศ 

เพศ ความถี่ ร้อยละ 

ชาย 1 3.6 

หญิง 27 96.4 

Total 28 100.0 

 จากตาราง พบว่าผู้เข้าร่วมเวทีชาวบ้านมีจ านวน 28 ราย แบ่งเป็น ชาย 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.6 และเป็นผู้หญิง 28 คน คิดเป็นร้อยละ 96.4 

ตาราง 5.2 ผู้เข้าร่วมเวทีชาวบ้านจ าแนกตามอายุ 

อายุ ความถี่ ร้อยละ 

31-35 ปี 1 3.6 

36-40 ปี 1 3.6 

41-45 ปี 3 10.7 

40-50 ปี 1 3.6 

51-55 ปี 8 28.6 

มากกว่า 55 ปี 14 50.0 

Total 28 100.0 

 จากตารางพบว่า ผู้เข้าร่วมเวทีชาวบ้านมีอายุมากกว่า 55 ปี มากที่สุด จ านวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 50 รองลงมาเป็นอายุ 51-55 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 อายุ 41-45 ปี 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7 อายุ 36-40 ปี และอายุ 31-35 ปี เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 3.6 
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ตาราง 5.3 ผู้เข้าร่วมเวทีชาวบ้านจ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ ความถี่ รอ้ยละ 

โสด 3 10.7 

สมรส 16 57.1 

หย่าร้าง 1 3.6 

หม้าย 8 28.6 

Total 28 100.0 

 จากตารางพบว่า ผู้เข้าร่วมเวทีชาวบ้านมีสถานภาพสมรส มากที่สุด จ านวน 16 คน คิด
เป็นร้อยละ 57.1 รองลงมาเป็นอายุ 51-55 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 อายุ 41-45 ปี 
จ านวน 3 คน คิดเปน็ร้อยละ 10.7 อายุ 36-40 ปี และอายุ 31-35 ปี เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 3.6 

ตาราง 5.4 ผู้เข้าร่วมเวทีชาวบ้านจ าแนกตามการศึกษา 

การศึกษา ความถี่ ร้อยละ 

ประถมศึกษา 24 85.7 

มัธยมศึกษา 3 10.7 

ปริญญาตรี 1 3.6 

Total 28 100.0 

 จากตารางพบว่า ผู้เข้าร่วมเวทีชาวบ้านมีการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด 
จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 85.7 รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.7 และการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 
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ตาราง 5.5 ผู้เข้าร่วมเวทีชาวบ้านจ าแนกตามกลุ่มอาชีพที่สังกัด 

กลุ่มอาชีพ 
Responses Percent of 

Cases N Percent 

กลุ่มตัดเย็บ 17 18.5% 60.7% 

กลุ่มข้าวซ้อมมือ 8 8.7% 28.6% 

กลุ่มเพาะเห็ด 13 14.1% 46.4% 

กลุ่มออมทรัพย์ 25 27.2% 89.3% 

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ 14 15.2% 50.0% 

กลุ่มปุ๋ยหมัก 15 16.3% 53.6% 

รวม 92 100.0%  

 
 จากตาราง พบว่าชาวบ้านเป็นสมาชิกในหลายกลุ่มอาชีพ โดยเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์
มากที่สุด ร้อยละ 89.3 รองลงมาเป็นกลุ่มตัดเย็บ ร้อยละ 60.7 กลุ่มปุ๋ยหมัก ร้อยละ 53.6 กลุ่มเกษตร
อินทรีย์ ร้อยละ 50 กลุ่มเพาะเห็ด ร้อยละ 46.4 และกลุ่มข้าวซ้อมมือ ร้อยละ 28.6 

ตาราง 5.6 วิธีการขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ 

วิธีการขายสินค้า 
Responses Percent of 

Cases N Percent 

ขายเอง 20 32.8% 71.4% 

ขายผ่านพ่อค้าคนกลาง 11 18.0% 39.3% 

ขายผ่านตัวแทนกลุ่ม 13 21.3% 46.4% 

ออกร้านในงานเทศกาลต่างๆ 17 27.9% 60.7% 

รวม 61 100.0%  

 จากตาราง พบว่าวิธีการขายผลิตภัณฑ์ของชาวบ้าน ใช้วิธีการในการน าไปขายเอง มาก
ที่สุด ร้อยละ 71.4 รองลงมาเป็นการออกร้านในงานเทศกาลต่าง ๆ ร้อยละ 60.7 การขายผ่านตัวแทน
กลุ่ม ร้อยละ 46.4 และการขายผ่านพ่อค้าคนกลาง ร้อยละ 39.3 
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ตาราง 5.7 ลักษณะการบริหารของกลุ่ม 

ลักษณะการบริหาร ความถี่ ร้อยละ 

มีการแบ่งงานกันท าตามหน้าที ่ 17 60.7 

ไมม่ีการแบ่งงานกันท าตามหน้าที่ 11 39.3 

รวม 28 100.0 

 จากตารางพบว่า ลักษณะการบริหารของกลุ่ม ผู้ตอบแบบสอบถาม คิดว่ากลุ่มตัดเย็บบ้าน
ดอกแดงมีการแบ่งงานกันท า ร้อยละ 60.7 และคิดว่าไม่มีการแบ่งงานกันท าตามหน้าที่ ร้อยละ 39.3 

ตาราง 5.8 รูปแบบการจัดการองค์กรของกลุ่ม 

รูปแบบการจัดการองค์กร ความถี่ ร้อยละ 

แบบที่ 1 คือ ประธาน รองประธาน เลขา เหรัญญิก และ
ประชาสมัพนัธ์ 

14 50.0 

แบบที่ 2 ประธาน รองประธาน เลขา เหรัญญิก และ
ประชาสมัพนัธ์ และฝ่ายตลาด 

3 10.7 

แบบที่ 3 ประธาน รองประธาน เลขา และเหรัญญิก  2 7.1 

แบบที่ 4 ประธาน รองประธาน เลขา เหรัญญิก 
ประชาสมัพนัธ์ และฝ่ายควบคุมการผลิต 

9 32.1 

รวม 28 100.0 

 จากตาราง พบว่าสมาชิกกลุ่มมีความเห็นว่ารูปแบบการจัดการองค์กรของกลุ่ม เป็นแบบที่ 
1 ประกอบด้วยคณะกรรมการประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขา เหรัญญิก และ
ประชาสมัพนัธ์ คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาได้แก่ รูปแบบที่ 4 ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน 
เลขา เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ และฝ่ายควบคุมการผลิต คิดเป็นร้อยละ 32.1 รูปแบบท่ี 2 
ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขา เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ และฝ่ายตลาด คิดเป็นร้อยละ 

10.7 และรูปแบบสุดท้าย คือ รูปแบบที่ 2 ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขา เหรัญญิก และ
เหรัญญิก คิดเป็นร้อยละ 7.1 
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ตาราง 5.9 ปัญหาของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 

ปัญหาของกลุ่มตัดเย็บ 
Responses Percent of 

Cases N Percent 

ไม่มีตลาดรองรับที่แน่นอน 17 16.0% 60.7% 

ผลผลิตล้นตลาด 6 5.7% 21.4% 

มีทุนหมุนเวียนน้อย 25 23.6% 89.3% 

การผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน 10 9.4% 35.7% 

ไม่มีความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 17 16.0% 60.7% 

ปัญหาด้านคุณสมบัติตัวผลิตภัณฑ์ 6 5.7% 21.4% 

ปัญหาด้านการบรรจุภัณฑ์ 11 10.4% 39.3% 

ปัญหาด้านรูปแบบของผลิตภัณฑ์ 13 12.3% 46.4% 

อ่ืน ๆ 1 .9% 3.6% 

รวม 106 100.0%  

 จากตารางพบว่า ปัญหาของกลุ่มที่มากที่สุด ได้แก่ เรื่องมีทุนหมุนเวียนน้อย คิดเป็นร้อย
ละ 89.3 ปัญหาในอันดับรองลง ได้แก่ ไม่มีความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และไม่มีตลาดรองรับที่
แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 60.7 เท่ากัน ปัญหาด้านรูปแบบของผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 46.4 ปัญหา
ด้านการบรรจุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 39.3 ปัญหาการผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 35.7 
ปัญหาด้านคุณสมบัติตัวผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 21.4 ปัญหาผลผลิตล้นตลาด คิดเป็นร้อยละ 21.4 
และปัญหาอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 3.6 
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ตาราง 5.10 สภาพปัญหาการจัดการของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 

สภาพปัญหาการจัดการ 
Responses Percent of 

Cases N Percent 

กลุ่มมีคนท างานน้อย 19 17.9% 67.9% 

กิจกรรมของกลุ่มมีน้อย 6 5.7% 21.4% 

เวลาของสมาชิกในการท ากิจกรรมมีน้อย 15 14.2% 53.6% 

ท าเพ่ือหารายได้ในยามว่าง 12 11.3% 42.9% 

ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานยังไม่ดีพอ 11 10.4% 39.3% 

กิจกรรมไม่สนองตอบความต้องการของสมาชิก 10 9.4% 35.7% 

สมาชิกมีรายได้หรือทุนสะสมลดลง 8 7.5% 28.6% 

กลุ่มยังไม่มีการท าเอกสารทางบัญชีที่ชัดเจน 11 10.4% 39.3% 

สมาชิกขาดวินัยในการท างาน 3 2.8% 10.7% 

กฎ กติกา ของกลุ่มไม่ชัดเจน 11 10.4% 39.3% 

รวม   106 100.0%  

 

 จากตารางพบว่า สภาพปัญหาการจัดการของกลุ่มที่มากที่สุด ได้แก่ กลุ่มมีคนท างานน้อย 
คิดเป็นร้อยละ 67.9 รองลงมาได้แก่ เวลาของสมาชิกในการท ากิจกรรมมีน้อย คิดเป็นร้อยละ 53.6 
ท างานเพ่ือหารายได้ในยามว่าง คิดเป็นร้อยละ 42.9 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานยังไม่ดีพอ คิด
เป็นร้อยละ 39.3 กลุ่มยังไม่มีการท าเอกสารทางบัญชีที่ชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 39.3 กฎและกติกาของ
กลุ่มไม่ชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 39.3 กิจกรรมไม่สนองตอบความต้องการของสมาชิก คิดเป็นร้อยละ 
35.7 สมาชิกมีรายได้หรือทุนสะสมลดลง คิดเป็นร้อยละ 28.6 กิจกรรมของกลุ่มมีน้อย คิดเป็นร้อยละ 
21.4 และสมาชิกขาดวินัยในการท างาน คิดเป็นร้อยละ 10.7 
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ตาราง 5.11 ความต้องการของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 

ความต้องการของกลุ่ม 
Responses Percent of 

Cases N Percent 

การเผยแพร่ความรู้ด้านการประกอบอาชีพ 18 16.4% 66.7% 

การแนะน าบริการด้านสินเชื่อ 6 5.5% 22.2% 

การออม การส่งเสริมการประหยัด 7 6.4% 25.9% 

การจัดหาสินค้า หรือปัจจัยการผลิต 11 10.0% 40.7% 

การรวบรวมผลิตภัณฑ์ออกจ าหน่าย 10 9.1% 37.0% 

ทักษะด้านการตลาดที่น าไปสู่การปฏิบัติได้จริง 9 8.2% 33.3% 

ตลาดรองรับที่แน่นอน 18 16.4% 66.7% 

การออกแบบและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 20 18.2% 74.1% 

ความรู้เรื่องวิธีการบริหารจัดการกลุ่ม 11 10.0% 40.7% 

รวม 110 100.0%  

 จากตารางพบว่า ความต้องการของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง มีความต้องการในเรื่องการ
ออกแบบและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 74.1 รองลงมา ได้แก่ ตลอดรองรับที่
แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 66.7 การเผยแพร่ความรู้ด้านการประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 66.7 การ
จัดหาสินค้าหรือปัจจัยการผลิต คิดเป็นร้อยละ 40.7 ความรู้เรื่องวิธีการบริหารจัดการกลุ่ม คิดเป็น
ร้อยละ 40.7 การรวบรวมผลิตภัณฑ์ออกจ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 37 ทักษะด้านการตลาดที่น าไปสู่
การปฏิบัติจริง คิดเป็นร้อยละ 33.3 การส่งเสริมการออมและการประหยัด คิดเป็นร้อยละ 25.9 และ
การแนะน าการบริการด้านสินเชื่อ คิดเป็นร้อยละ 22.2 
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ตาราง 5.12 ความคิดเห็นต่อการก าจัดขยะของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 

ความคิดเห็น ความถี่ ร้อยละ 

ถูกสุขลักษณะ 20 71.4 

ไม่ถูกสุขลักษณะ 3 10.7 

ไม่ทราบ 5 17.9 

รวม 28 100.0 

 

 จากตารางพบว่า สมาชิกกลุ่มมีความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการก าจัดขยะกลุ่มว่าถูก
สุขลักษณะหรือไม่ สมาชิกส่วนใหญ่คิดว่ามีการก าจัดขยะถูกสุขลักษณะ คิดเป็นร้อยละ 71.4 ส่วนที่
คิดว่าไม่ถูกสุขลักษณะ คิดเป็นร้อยละ 10.4 และไม่ทราบว่าถูกสุขลักษณะหรือไม่ คิดเป็นร้อยละ 17.9 

ตาราง 5.13 ความคิดเห็นถึงปัจจัยที่มีความส าคัญในการด าเนินงานของกลุ่มตัดเย็บ 

ปัจจัยท่ีส าคัญ ความถี่ ร้อยละ 

ตัวผู้น า 14 50.0 

สมาชิก 6 21.4 

องค์กร/กลุ่ม 7 25.0 

Missing 1 3.6 

รวม 28 100.0 

  
 จากตารางพบว่า ปัจจัยที่มีความส าคัญในการด าเนินงานของกลุ่ม ที่ส าคัญที่สุด ได้แก่ ตัว
ผู้น า คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาเป็นองค์กร/กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 25 และสมาชิก คิดเป็นร้อยละ 
21.4 
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ตาราง 5.14 ปัญหาที่ส าคัญในการด าเนินงานของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 

ปัญหา ความถี่ ร้อยละ 

ด้านการผลิต 8 28.6 

ด้านการตลาด/ขาย 7 25.0 

ด้านการจัดการภายใน 2 7.1 

ด้านการเงิน 10 35.7 

Missing 1 3.6 

รวม 28 100.0 

 จากตารางพบว่า ปัญหาที่ส าคัญในการด าเนินการของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ที่ส าคัญ
ที่สุด ได้แก่ ปัญหาด้านการเงิน คิดเป็นร้อยละ 35.7 รองลงมาเป็นปัญหาด้านการผลิต คิดเป็นร้อยละ 
28.6 ปัญหาด้านการตลาด/ขาย คิดเป็นร้อยละ 25 และปัญหาด้านการจัดการภายใน คิดเป็นร้อยละ 
7.1 

ตาราง 5.15 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้น ากลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 

พฤติกรรมของผู้น า ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
(S.D) 

ความหมาย 

น าความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ มาใช้ในงานอยู่เสมอ 4.75 2.13654 ดีที่สุด 

ติดตามงานจนแล้วเสร็จทุกครั้ง 4.61 1.47421 ดีที่สุด 

มีความสนใจในงานที่ท าอย่างจริงจัง 4.50 1.20185 ดีที่สุด 

มาท างานก่อนสมาชิกเสมอ 4.50 1.10554 ดีที่สุด 

มีการให้ก าลังใจชื่นชมทีมงานอยู่เสมอ 4.50 .57735 ดีที่สุด 

พูดจาไพเราะ มีสาระ 4.43 .69007 ดีที่สุด 

มีความจริงใจต่อสมาชิกในกลุ่มทุกคน 4.43 .69007 ดีที่สุด 

สามารถพูดให้สมาชิกเกิดแรงจูงใจได้ดี 4.39 1.19689 ดีที่สุด 

สละเวลาในการท างานเพื่อกลุ่ม 4.39 .73733 ดีที่สุด 

มีมารยาทดี 4.32 .77237 ดีที่สุด 
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พฤติกรรมของผู้น า ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
(S.D) 

ความหมาย 

มีความยุติธรรม 4.29 .80999 ดีที่สุด 

สมาชิกยินดีท าตามที่ผู้น ากลุ่มบอกทุกครั้ง 4.29 .76290 ดีที่สุด 

มีไหวพริบดี 4.04 1.03574 ดีมาก 

มีการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ของกลุ่มอย่าง
ถูกต้อง 

3.96 1.42678 ดีมาก 

มีการเสนอรูปแบบสินค้าใหม่อยู่เสมอ 3.96 1.31887 ดีมาก 

เจรจาต่อรองเก่ง 3.89 1.39680 ดีมาก 

สามารถแก้ไขปัญหาในการตัดเย็บได้อย่างรวดเร็ว 3.82 .90487 ดีมาก 

มีการตัดสินใจที่รวดเร็ว 3.75 .96705 ดีมาก 

มีการปรับปรุงรูปแบบสินค้าให้ทันสมัย 3.64 1.54475 ดีมาก 

  
 จากตารางพบว่า พฤติกรรมของผู้น ากลุ่มที่อยู่ในระดับดีที่สุด ได้แก่ น าความรู้และเทคนิค
ใหม่ ๆ มาใช้ในงานอยู่เสมอ ( X = 4.75) ติดตามงานจนแล้วเสร็จทุกครั้ง ( X = 4.61) มีความสนใจ
ในงานที่ท าอย่างจริงจัง ( X = 4.50) มาท างานก่อนสมาชิกเสมอ ( X = 4.50) มีการให้ก าลังใจชื่นชม
ทีมงานอยู่เสมอ ( X = 4.50) พูดจาไพเราะ มีสาระ ( X = 4.43) มีความจริงใจต่อสมาชิกในกลุ่มทุก
คน ( X = 4.43) สามารถพูดให้สมาชิกเกิดแรงจูงใจได้ดี ( X = 4.39) สละเวลาในการท างานเพ่ือกลุ่ม 
( X = 4.39) มีมารยาทดี ( X = 4.32) มีความยุติธรรม ( X = 4.29) สมาชิกยินดีท าตามที่ผู้น ากลุ่ม
บอกทุกครั้ง ( X = 4.29) ส าหรับพฤติกรรมของผู้น ากลุ่มที่อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ มีไหวพริบดี ( X = 
4.04) มีการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ของกลุ่มอย่างถูกต้อง ( X = 3.96) มีการเสนอรูปแบบสินค้า
ใหม่อยู่เสมอ ( X = 3.96) เจรจาต่อรองเก่ง ( X = 3.89)  สามารถแก้ไขปัญหาในการตัดเย็บได้อย่าง
รวดเร็ว ( X = 3.82)  มีการตัดสินใจที่รวดเร็ว ( X = 3.75) มีการปรับปรุงรูปแบบสินค้าให้ทันสมัย 
( X = 3.64) 
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ตาราง 5.16 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 

พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
(S.D) 

ความหมาย 

สมาชิกมีความเอ้ือเฟ้ือ ช่วยเหลือกันอยู่เสมอ 4.79 1.31535 ดีที่สุด 

ไม่เคยขาดการประชุมกลุ่ม 4.75 1.81812 ดีที่สุด 

มีความสุขในการท างานกับกลุ่ม 4.68 1.09048 ดีที่สุด 

มีความสบายใจในการท างานกลุ่ม 4.32 .81892 ดีที่สุด 

มีความเป็นกันเองในการท างานและห่วงใยกัน 4.29 1.38396 ดีที่สุด 

สมาชิกให้เกียรติซึ่งกันและกัน 4.29 1.24297 ดีที่สุด 

มีความรู้สึกมั่นคงในการท างานกับกลุ่ม 4.29 1.30120 ดีที่สุด 

งานตัดเย็บเป็นงานที่ใช้ฝีมือและมีคุณค่า 4.25 .84437 ดีที่สุด 

ได้รับการแจ้งข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ 4.14 .97046 ดีมาก 

ได้รับค าแนะน าในการท างานจากหัวหน้าและเพ่ือนในกลุ่ม 4.04 .88117 ดีมาก 

สามารถท างานเสร็จตามก าหนดทุกครั้ง 3.89 .78595 ดีมาก 

รู้สึกว่าตนเองมีความสามารถมากขึ้นจากแต่ก่อน 3.75 .79931 ดีมาก 

สมาชิกได้รับค าชมจากผู้น าและผู้ร่วมงานบ่อย ๆ 3.54 .83808 ดีมาก 

มีกลุ่มอ่ืนชวนให้ไปเป็นสมาชิก 3.50 2.00924 ดีมาก 

สามารถท างานเสร็จก่อนคนอ่ืน 3.43 .69007 ดีมาก 

สามารถแก้ไขงานที่ผิดพลาดได้ถูกต้อง 3.36 .95119 ปานกลาง 

ไม่เคยต้องแก้ไขงานที่ท าเลย 3.29 1.30120 ปานกลาง 

มีเงินเหลือเก็บจากการท างาน 2.89 1.52362 ปานกลาง 

มีรายได้จากกลุ่มอย่างเพียงพอ 2.86 .93152 ปานกลาง 

สมาชิกบางคนน าเครื่องมือ อุปกรณ์ไปใช้งานส่วนตัว 2.64 2.12941 ปานกลาง 

สมาชิกชอบนินทากัน 2.57 1.37244 ปานกลาง 
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 จากตาราง พบว่าพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ที่มีพฤติกรรมที่ดีที่สุด 
ได้แก่ สมาชิกมีความเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือกันอยู่เสมอ ( X = 4.79) ไม่เคยขาดการประชุมกลุ่ม ( X = 
4.75) มีความสุขในการท างานกับกลุ่ม ( X = 4.68) มีความสบายใจในการท างานกลุ่ม ( X = 4.32) มี
ความเป็นกันเองในการท างานและห่วงใยกัน ( X = 4.29) สมาชิกให้เกียรติซึ่งกันและกัน ( X = 4.29) 
มีความรู้สึกมั่นคงในการท างานกับกลุ่ม ( X = 4.29) งานตัดเย็บเป็นงานที่ใช้ฝีมือและมีคุณค่า ( X = 
4.25) ได้รับการแจ้งข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ ( X = 4.14) ได้รับค าแนะน าในการท างานจากหัวหน้า
และเพ่ือนในกลุ่ม ( X = 4.04) สามารถท างานเสร็จตามก าหนดทุกครั้ง ( X = 3.89) รู้สึกว่าตนเองมี
ความสามารถมากขึ้นจากแต่ก่อน ( X = 3.75) สมาชิกได้รับค าชมจากผู้น าและผู้ร่วมงานบ่อย ๆ 
( X = 3.54) มีกลุ่มอ่ืนชวนให้ไปเป็นสมาชิก ( X = 3.50) สามารถท างานเสร็จก่อนคนอ่ืน ( X = 
3.43) สามารถแก้ไขงานที่ผิดพลาดได้ถูกต้อง ( X = 3.36) ไม่เคยต้องแก้ไขงานที่ท าเลย ( X = 3.29) 
มีเงินเหลือเก็บจากการท างาน ( X = 2.89) มีรายได้จากกลุ่มอย่างเพียงพอ ( X = 2.86) สมาชิกบาง
คนน าเครื่องมือ อุปกรณ์ไปใช้งานส่วนตัว ( X = 2.64) สมาชิกชอบนินทากัน ( X = 2.57) 

ตาราง 5.17 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการองค์กรของสมาชิกกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 

การจัดการองค์กรของกลุ่ม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
(S.D) 

ความหมาย 

มีความเป็นกันเองในการท างาน 4.68 1.12393 ดีที่สุด 

สมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 4.32 1.18801 ดีที่สุด 

มีค าอธิบายงานในแต่ละหน้าที่ 4.18 1.72248 ดีมาก 

มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน 4.11 1.77094 ดีมาก 

มีการวางแผนด้านการเงิน 3.96 1.34666 ดีมาก 

มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 3.89 1.52362 ดีมาก 

มีการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงงาน 3.89 1.34272 ดีมาก 

มีบรรทัดฐาน (กฎ กติกา) ในการท างานที่ชัดเจน 3.86 .93152 ดีมาก 

มีการประชุมชี้แจง เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของกลุ่ม 3.86 .84828 ดีมาก 

มีการวางแผนด้านการตลาด 3.82 .98333 ดีมาก 

กฎและระเบียบของกลุ่มมีลักษณะยืดหยุ่นเหมาะสม 3.75 .92796 ดีมาก 

มีการวางแผนด้านการผลิต 3.68 .90487 ดีมาก 
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การจัดการองค์กรของกลุ่ม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
(S.D) 

ความหมาย 

มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน 3.64 1.09593 ดีมาก 

มีกฎ กติกา ของกลุ่มเป็นลายลักษณ์อักษร 3.61 1.57149 ดีมาก 

มีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 3.46 .83808 ดีมาก 

หน้าที่งานที่ท าซ้ าซ้อนกับคนอ่ืน 2.86 1.23871 ปานกลาง 

 จากตารางพบว่า กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงมีการจัดการองค์กร ในระดับที่ดีมาก ได้แก่ มี
ความเป็นกันเองในการท างาน ( X = 4.68) สมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ( X = 4.32) มี
ค าอธิบายงานในแต่ละหน้าที่ ( X = 4.18) มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน ( X = 4.11) มีการวางแผน
ด้านการเงิน ( X = 3.96) มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ( X = 3.89) มีการสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงงาน ( X = 3.89) มีบรรทัดฐาน (กฎ กติกา) ในการท างานที่ชัดเจน ( X = 
3.86) มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของกลุ่ม ( X = 3.86) มีการวางแผนด้านการตลาด 
( X = 3.82) กฎและระเบียบของกลุ่มมีลักษณะยืดหยุ่นเหมาะสม ( X = 3.75) มีการวางแผนด้านการ
ผลิต ( X = 3.68) มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ( X = 3.64) มีกฎ กติกาของกลุ่มเป็นลายลักษณ์
อักษร ( X = 3.61) มีการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ( X = 3.46) หน้าที่งานที่ท า
ซ้ าซ้อนกับคนอ่ืน ( X = 2.86)  

ผังความคิด (Mind Map)  
 การเขียนผังความคิดเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของกลุ่ม โดยให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม
ออกเป็นกลุ่มย่อย แล้วทีมวิจัยเข้าไปช่วยในการจัดการรวบรวมข้อมูลและเขียน mind map ให้หลัง
จากนั้นให้ทางสมาชิกกลุ่มเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง สามารถแสดงเป็นผัง
ความคิดได้ ดังนี้ 

1. การศึกษาปัญหาของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง หมู่ 1 ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.
เชียงใหม่ ด้วยการจัดเวทีชาวบ้านซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากชุมชน โดยมีการแบ่งผู้เข้าร่วม
ออกเป็นกลุ่มย่อย เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง เกี่ยวกับเรื่องการ
บริหารจัดการกลุ่มภายในชุมชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้อภิปรายถึงปัญหาและความต้องการของชุมชน 
เพ่ือการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งยั่งยืน ทั้งนี้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นในแต่
ละกลุ่มย่อย แล้วน ามาสรุปเขียนเป็นผังความคิด (Mind Map) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของ
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ปัญหา จัดหมวดหมู่ของปัญหาและความต้องการออกเป็นกลุ่ม ๆ ท าให้เห็นขอบเขตของปัญหาและ
แนวทางในการพัฒนากลุ่มที่ชัดเจนมากข้ึน สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 5.1  

 

ภาพที่ 5.1 ปัญหาของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 

 จากภาพจะเห็นได้ว่าปัญหาของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงสามารถจัดกลุ่มได้ออกเป็น 4 
ประเภท ได้แก่ ปัญหาด้านการบริหารจัดการ ปัญหาด้านการตลาด ปัญหาด้านการผลิต และปัญหา
ด้านการเงินบัญชี โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 ปัญหาด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ โครงสร้างของกลุ่มไม่ชัดเจน ขาดการประสานงานที่
ต่อเนื่อง ปัญหาการบริหารเวลา ลูกหลานไม่สนใจท าหรือเรียนรู้ ขาดความรู้ความสามารถในการ
จัดการ การท างานยังไม่เป็นระบบ และสมาชิกบางคนต้องการท าเอง 
 ปัญหาด้านการตลาด ได้แก่ ช่องทางการขายมีจ ากัด การขนส่งมีต้นทุนสูง ไม่มีการ
โฆษณา และปัญหาการตั้งราคาที่เหมาะสม เป็นต้น 
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 ปัญหาด้านการผลิต ได้แก่ วัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น อุปกรณ์ในการท างานไม่เพียงพอ รูปแบบ
สินค้าไม่หลากหลาย สถานที่คับแคบ และปัญหาแรงงาน (เช่น ทักษะยังไม่ได้มาตรฐาน มีแรงงานที่มี
ฝีมือน้อย เป็นต้น)  
 ปัญหาด้านการเงินบัญชี ได้แก่ เงินทุนไม่เพียงพอ เกิดหนี้เสีย (เก็บหนี้ไม่ได้) การลงบัญชี
ไม่สม่ าเสมอ ยอดขายต่ า ระยะเวลาคืนเงินกู้สั้น และวินัยในการใช้จ่ายของสมาชิก เป็นต้น 

 2. การศึกษาความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง เพ่ือเป็น
เป้าหมายในการวางแผนงานในการพัฒนากลุ่มต่อไปในอนาคต จากการระดมความคิดของสมาชิก
กลุ่ม สามารถแสดงไดด้ังภาพที่ 5.2 

ภาพที่ 5.2 ความต้องการของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 

 จากภาพ จะพบว่าความต้องการของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง สามารถจัดเป็นกลุ่ม ๆ ได้ 
4 กลุ่ม คือ ความต้องพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ความต้องการพัฒนาด้านการตลาด ความต้องการ
พัฒนาด้านการผลิต และความต้องการพัฒนาด้านการเงินบัญชี โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 ความต้องการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ การพัฒนาวิธีการจัดการของกลุ่ม (เช่น 
การเสริมความรู้ระบบการบริหารและการหาสมาชิกเพ่ิม เป็นต้น) การพัฒนาเรื่องการบริหารเวลา 
การให้สมาชิกในครัวเรือนมีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึน และการจัดฝึกอบรม เป็นต้น 
 ความต้องการพัฒนาด้านการตลาด ได้แก่ การเพ่ิมช่องทางการขาย (ทั้งการขายส่งและ
การขายปลีก) และการเพิ่มราคาสินค้า เป็นต้น 
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 ความต้องการพัฒนาด้านการผลิต ได้แก่ การจัดหาอุปกรณ์ การเลือกวัสดุในการผลิต การ
ปรับปรุงสถานที่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาทักษะบุคลากร เป็นต้น 
 ความต้องการพัฒนาด้านการเงินบัญชี ได้แก่ การร่วมลงทุน การจัดหางบสนับสนุน และ
การจัดท าบัญชี เป็นต้น 

การท ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
 จากผลการศึกษาปัญหาและความต้องการของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ตลอดจนการให้
วิธีการสังเกต ทางทีมวิจัยพบว่ากลุ่มและสมาชิกในชุมชน มีการท างานร่วมกันไม่เต็มที่แสดงถึงการ
ขาดความเข้าใจในการท างานร่วมกันและสะท้อนถึงปัญหาความสามัคคีของกลุ่มที่ยังอาจไม่เหนี่ยว
แน่นพอ ทีมวิจัยจึงได้ด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดย
ใช้วิทยากรจากภายนอกมาช่วยในการด าเนินกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณฉัตรชัย 
ตันติวัฒนา และทีมงาน มาเป็นวิทยากรในการจัดการอบรมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ พร้อมทั้งทีมงานของ
โครงการวิจัย เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของการท างานร่วมกันและเสริมความรู้ในการท างาน
เป็นทีมด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกกลุ่มและคนในชุมชนได้เกิดความรู้และ
ความเข้าใจในการท างานร่วมกัน เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกลุ่ม รวมทั้งกระตุ้นชุมชนให้
เกิดแรงจูงใจในการพัฒนากลุ่ม น าไปสู่ความสามัคคีและความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีการจัดกิจกรรม
ทั้งหมด 11 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมบทบาทสมมติ กิจกรรม 1-100 
กิจกรรมสร้างหอคอย กิจกรรมยาวที่สุด กิจกรรมปากกาวิเศษ กิจกรรมมือประสานใจ กิจกรรมการคีบ
ปิงปอง กิจกรรมการแข่งขันคีบเม็ดมะขาม กิจกรรมต่อจิกซอ กิจกรรมการท าเค้ก โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

1. กิจกรรมละลายพฤติกรรม เป็นกิจกรรมในการแนะน าวิทยากรและสมาชิกกลุ่มตัดเย็บ
บ้านดอกแดง รวมทั้งคนในชุมชนบ้านดอกแดง ให้เข้าสู่กระบวนการกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ด้วยความ
เป็นกันเอง ให้แต่ละคนได้มีโอกาสในการพูดแสดงความคิดเห็นและแนะน าตัว  จากการสังเกต
พฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของกลุ่มสมาชิกบ้านดอกแดง พบว่า ผู้ที่เข้าร่วมการ
อบรมให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมเป็นอย่างดี วิทยากรสามารถเปิดใจ
ผู้เข้าร่วมอบรม และท าให้เกิดยอมรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากวิทยากรได้ดี 

2. กิจกรรมบทบาทสมมติ เป็นกิจกรรมที่เน้นถึงการสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่
ได้รับ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ท าให้เห็นถึงบทบาทที่แตกต่างกันของบุคคล
ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยการให้สวมบทบาทตามหมวกกระดาษที่ได้รับแล้วให้แสดงความคิดเห็นว่า
บทบาทท่ีได้รับนั้นควรมีหน้าที่และพฤติกรรม อย่างไรบ้าง และท าไม่ถึงต้องมีพฤติกรรมอย่างที่บอกมา 
เพ่ือให้เข้าใจถึงความคาดหวังในบทบาทของบุคคล จากการสังเกตพฤติกรรมและการตอบค าถามใน
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ระหว่างการด าเนินกิจกรรม พบว่า ชาวบ้านสามารถแสดงความคิดเห็นว่าแต่ละงานควรมีบทบาท
อย่างไร และมีความคาดหวังในบทบาทนั้นอย่างไรบ้าง แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในบทบาทหน้าของ
แต่ละบุคคลที่มีบทบาทที่แตกต่างกัน ซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมือกันในการท างานต่อไป  
 3. กิจกรรม 1-100 เป็นกิจกรรมที่ให้สมาชิกกลุ่มแต่ละกลุ่ม ได้ช่วยเหลือกันในการหา
ตัวเลขที่ได้เขียนไว้แล้วในแผ่นกระดาษ ตั้งแต่เลข 1 จนถึง 100 โดยให้วงตัวเลขจากน้อยไปมาก คือ 
เริ่มตั้งแต่ 1 จนถึง 100 กิจกรรมนี้เป็นการสะท้อนเห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องช่วยเหลือกันในการ
ดูแลรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม ด้วยการช่วยกันค้นหาหาตัวเลข 1 ถึง 100 และต้องคอยช่วยกันบอก 
สมาชิกในกลุ่มทุกคนต้องคอยช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้แก่กันและกัน จึงจะสามารถท างานให้ส าเร็จได้
อย่างรวดเร็ว เนื่องจากคนเดียวไม่สามารถหาเลขได้อย่างทั่วถึงในเวลาที่จ ากัด เนื่องจากการมองของ
แต่ละคนมักจะมองเฉพาะจุดที่ตนเองสนใจ หรือเลขที่อยู่ในระยะสายตาเท่านั้น ส่วนตัวเลขที่อยู่ใกล้
หรือไกลเกินไปก็จะมองไม่เห็น ดังนั้นหากสมาชิกในกลุ่มมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการท างาน 
จะท าให้งานเสร็จตามระยะเวลาที่คาดหมายไว้ จากการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างการด าเนิน
กิจกรรม พบว่า ชาวบ้านได้ช่วยเหลือกันในการวงกลมตัวเลข โดยมีการช่วยเหลือด้วยการบอกว่า
ตัวเลขตัวต่อไปอยู่ตรงไหนในแผ่นกระดาษ แสดงถึงความเข้าใจในการที่จะต้องช่วยเหลือกันในการ
ท างานในเวลาที่จ ากัด หรือในเวลาที่ต้องมีการแข่งขัน เพ่ือให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้  
 4. กิจกรรมสร้างหอคอย เป็นกิจกรรมที่ให้สมาชิกกลุ่มแต่ละกลุ่ม ได้ร่วมกันคิดในการ
สร้างสรรค์หอคอยให้สูงที่สุด ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด โดยทางทีมวิจัยได้ก าหนดให้ใช้
ทรัพยากรเท่าท่ีทางทีมวิจัยได้จัดเตรียมไว้ให้ ได้แก่ หลอดพลาสติกขนาดต่าง ๆ ในจ านวนที่ก าหนดให้
เท่า ๆ กัน เพ่ือสะท้อนให้เห็นว่าในการท างานใด ๆ ก็ตามนั้น สิ่งที่ต้องใช้ไปในการด าเนินการหรือ
ปัจจัยน าเข้านั้นมีอยู่อย่างจ ากัด จึงต้องมีการคิดวิธีการในการน าไปสู่ผลส าเร็จด้วยความประหยัดอยู่
ตลอดเวลา ซึ่งในที่นี้หมายถึงทรัพยากรที่ทางกลุ่มมีนั้นเอง นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้กลุ่มใช้ความคิด
สร้างสรรค์ต่าง ๆ เพ่ือให้ส าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งจงเน้นของกิจกรรมนี้ต้องการสะท้อนให้เห็นถึง
กระบวนการในการยอมรับความคิดเห็นระหว่างสมาชิกในกลุ่ม จากการสังเกตพฤติกรรมในระหว่าง
การด าเนนิกิจกรรม พบว่า ชาวบ้านได้มีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายในการสร้างหอคอย มีการ
ลองผิดลองถูกด้วยการทดลองท า มีการรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมทีม และช่วยเหลือกันในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แสดงถึงความเข้าใจในการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนและการยอมรับความ
ผิดพลาดของผู้อื่น ซึ่งจะน าไปสู่การท างานร่วมกันด้วยความเข้าใจในระหว่างสมาชิกต่อไป  
 5. กิจกรรมยาวที่สุด เป็นกิจกรรมที่ให้กลุ่มฉีกกระดาษที่ให้ โดยต้องไม่ขาดแล้วน ามาต่อ
กันให้ได้ยาวที่สุดว่ากลุ่มใดสามารถวางได้ยาวที่สุดในเวลาที่ก าหนด เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือ
ร่วมใจกันในการท างาน เมื่อเป้าหมายมีความชัดเจน ซึ่งทุกคนในกลุ่มจะต้องมีส่วนร่วมในการท างาน 
จากการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างการด าเนินกิจกรรม พบว่า ชาวบ้านได้มีการท าความเข้าใจกับ
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เป้าหมายที่ให้ได้อย่างชัดเจน มีการวางแผนในการฉีกกระดาษ และมีการแนะน าซึ่งกันและกันในกลุ่ม 
เพ่ือให้สามารถน ามาต่อกันให้ได้ยาวที่สุด แสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจกันในการท างาน เมื่อมี
เป้าหมายที่ชัดเจน ท าให้ทุกคนสามารถรู้บทบาทของตนเองว่าจะสามารถช่วยเหลือกลุ่มได้อย่างไร ซึ่ง
จะน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายในการท างานที่ชัดเจน อันเป็นปัจจัยส าคัญในการท างานก่อนการเริ่ม
ด าเนินการใด ๆ  
 6. กิจกรรมปากกาวิเศษ เป็นกิจกรรมที่ให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันดึงเชือกที่ผูกติดกับ
ปากกาหลายเส้น โดยให้สมาชิกแต่ละคนออกแรงในการดึงเชือกเพ่ือวาดภาพตามที่ก าหนดให้ เป็น
การสะท้อนให้เห็นถึงการถ่อยทีถ่อยอาศัยในการท างานร่วมกัน ด้วยการสังเกตแรงดึงปากกาของเพ่ือน
สมาชิกในกลุ่มว่าไปในทิศทางใด และต้องการให้เราดึงเมื่อใด เป็นกิจกรรมที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึง 
ความส าคัญในการติดตามการด าเนินการของเพ่ือนสมาชิกในกลุ่มว่าได้มีการด าเนินการอะไรบ้าง และ
เราควรเข้าไปมีบทบาทในโอกาสใดบ้าง ที่จะสามารถช่วยเหลือให้กลุ่มสามารถด าเนินงานส าเร็จได้
ตามเป้าหมาย จากการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างการด าเนินกิจกรรม พบว่า ชาวบ้านได้มีการสังเกต
เพ่ือนร่วมทีมว่าดึงปากกาไปทางใด และตนเองจะดึงปากกา หรือผ่อนแรงดึงปากกาเมื่อใด เพ่ือให้ได้
รูปตามที่ก าหนดไว้ แสดงถึงการให้ความส าคัญ ของการให้ความสนใจติดตามสังเกตพฤติกรรมในการ
ท างานหรือกิจกรรมของเพ่ือนร่วมทีม และท าให้ทราบว่าตนเองสามารถจะเข้าไปช่วยเหลืออย่างไร 
ในช่วงเวลาที่เหมาะสมได้  
 7. กิจกรรมมือประสานใจ เป็นกิจกรรมที่ให้สมาชิกในกลุ่มได้เอามือวางทับกัน โดยมีการ
ก าหนดว่าให้มีมือวางทับกันกี่มือ หรือให้มีมือเหลืออยู่กี่มือ หากถูกต้องจะได้คะแนน แต่หากไม่ถูกต้อง
จะถูกหักคะแนน เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในการมีส่วนร่วมในการท างานอย่างใกล้ชิด 
บางครั้งต้องเสียสละด้วยการดึงมือออก บางครั้งต้องขอเพ่ือนให้น ามือมาวางเพ่ิม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
เป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไป จากการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างการด าเนินกิจกรรม พบว่า ชาวบ้านได้
มีการค านึงถึงเป้าหมาย มีการดึงมือเข้าหรือออกในแต่ละครั้ง สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในการ
เสียสละของสมาชิกในทีม เมื่อเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม    
 8. กิจกรรมการคีบปิงปอง เป็นกิจกรรมที่ให้สมาชิกคีบลูกปิงปองส่งต่อกันไปจนถึงคน
สุดท้าย โดยไม่ให้หล่นระหว่างทาง หากหล่นจะต้องเริ่มใหม่ เป็นการแสดงให้เห็นว่างานที่ท านั้น
บางครั้งเป็นงานที่ยาก หรือไม่ถนัด หรือไม่เคยท า แต่ต้องท า หากมีการช่วยเหลือให้ก าลังใจซึ่งกันและ
กัน และฝึกฝนจนเกิดทักษะ จะท าให้สามารถท างานให้ประสบผลส าเร็จได้ รวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึง
การยอมรับในความสามารถของบุคคลที่แตกต่างกัน  จากการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างการด าเนิน
กิจกรรม พบว่า ชาวบ้านได้มีการให้ค าแนะน าช่วยเหลือกัน และให้อภัยกันเมื่อไม่สามารถส่งต่อ
ปิงปองกันได้ รวมทั้งมีความพยายามในการคีบปิงปองและส่งต่อให้เพ่ือนให้ได้ แสดงถึงการรู้จักให้
อภัย การยอมรับความสามารถของบุคคลที่แตกต่างกัน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงผลของความพยายาม 
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ไม่ว่าจะเป็นงานที่ยาก หรืองานที่ไม่เคยท า จะสามารถส าเร็จได้หากมีความพยายามอย่างไม่ย่อท้อ
และการช่วยเหลือกันในระหว่างสมาชิกกลุ่ม  
 9. กิจกรรมการแข่งขันคีบเม็ดมะขาม เป็นกิจกรรมที่ให้สมาชิกคีบเม็ดมะขามแล้วน าไปใส่
ไว้ในถ้วย หากหล่นระหว่างทางต้องไปคีบมาใหม่ โดยแบ่งออกเป็นทีมทั้งหมด 6 ทีม แล้วนับเม็ด
มะขามที่คีบมาไว้ในถ้วยว่าได้จ านวนกี่เม็ด ทีมที่ได้เม็ดมะขามมากที่สุดจะเป็นทีมที่ชนะ เป็นการแสดง
ให้เห็นว่างานที่ท านั้นเป็นงานที่ยาก รวมทั้งในการท าธุรกิจต้องมีการแข่งขันกันอยู่เสมอ หากกลุ่มมี
การวางแผน การหาวิธีการในการท างานที่ดี มีการช่วยเหลือให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน และฝึกฝนจน
เกิดทักษะแล้วจะท าให้สามารถท างานให้ประสบผลส าเร็จได้ จากการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างการ
ด าเนินกิจกรรม พบว่า ชาวบ้านได้มีการพูดคุยเพ่ือวางแผนในการน าเม็ดมะขามไปไว้ในถ้วยให้เร็วที่สุด 
มีการทดลองฝึกการคีบเม็ดมะขาม ว่าคนในกลุ่มคนใดคีบเก่งที่สุดก็จะได้เป็นผู้ที่เริ่มคีบก่อนและได้คีบ
บ่อยที่สุด มีการให้ค าแนะน า ให้ก าลังใจกัน ช่วยเหลือกัน และให้อภัยซึ่งกันและกัน เมื่อเกิดความ
ผิดพลาด ท าให้กลุ่มได้เกิดการเรียนรู้ถึงความไว้วางใจกัน การท าตามแผนงาน และการฝึกฝน เพ่ือให้
เกิดทักษะที่ดีข้ึน  
 10. กิจกรรมต่อจิกซอ เป็นกิจกรรมที่ให้สมาชิกกลุ่มแต่ละกลุ่ม ช่วยกันต่อชิ้นส่วนเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า 1 รูป โดยรูปที่มาต่อกันจะเป็นรูปทรงเลขาคณิต ทั้งแบบสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม และ
ด้านไม่เท่า เป็นกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในการท างานร่วมกัน ที่ต้องมีความคิดเห็นที่ไม่
เหมือนกัน มีความขัดแย้งกัน แต่ต้องช่วยกันคิดช่วยกันท า เพ่ือหาแนวทางในการท างานให้ได้ผล
ส าเร็จตามที่ตั้งไว้ จากการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างการด าเนินกิจกรรม พบว่า ชาวบ้านในแต่ละ
กลุ่มได้มีการเรียนรู้ถึงการท างานร่วมกัน การรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การรู้จักการก าหนด
กรอบการท างานที่ชัดเจน และเข้าใจถึงการมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการท างาน นอกจากนี้ยังรู้จักคอย
หาโอกาสในการที่จะช่วยเหลือกลุ่มใหส้ามารถท างานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายได้ 
 11. กิจกรรมการท าเค้ก เป็นกิจกรรมที่ให้สมาชิกแต่ละกลุ่ม ช่วยกันคิดในการสร้างสรรค์
ผลงานด้วยกระดาษและอุปกรณ์ท่ีทางทีมงานจัดไว้ให้ เพื่อท าเค้กในจินตนาการของกลุ่ม เป็นกิจกรรม
ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน เพ่ือค้นหารูปแบบของผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยอาศัยการจ าลอง
หน้าตาและรูปแบบของเค้ก เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดและวิธีการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
รูปแบบใหม่ที่ต่างไปจากเดิม จากการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างการด าเนินกิจกรรม พบว่า ชาวบ้าน
ในแต่ละกลุ่มมีความตั้งใจการประดิษฐ์คิดค้น ในการท าเค้กกระดาษ ในรูปแบบต่าง ๆ มีความคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการที่แปลกใหม่ มีความร่วมมือกันมากขึ้น รู้จักการแบ่งหน้าที่ และการใช้
ความสามารถของแต่ละบุคคลให้เกิดประโยชน์มากที่สุด แสดงให้เห็นถึงพ้ืนฐานของกลุ่มในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท่ีดีในอนาคต 
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ตาราง 5.18 ผลการประเมินสิ่งท่ีได้จากการท ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
(S.D) 

ความหมาย 

ความมั่นใจในการท างานกลุ่ม 4.22 .577 ดีมากที่สุด 

ความตั้งใจในการท างานกลุ่ม 4.22 .577 ดีมากที่สุด 

ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 4.22 .641 ดีมากที่สุด 

การช่วยเหลือกันในการท างาน 4.07 .550 ดีมาก 

การเรียนรู้พฤติกรรมการท างานร่วมกัน 4.04 .587 ดีมาก 

สามารถเข้าใจคนอ่ืนได้ดีขึ้น 4.04 .706 ดีมาก 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 4.00 .555 ดีมาก 

ได้ฝึกความเป็นประชาธิปไตย 3.96 .649 ดีมาก 

ฝึกความอดทน อดกลั่นในการท างานร่วมกัน 3.96 .649 ดีมาก 

เรียนรู้การพ่ึงตนเอง 3.96 .706 ดีมาก 

เกิดความเข้าใจตนเองมากข้ึน 3.96 .649 ดีมาก 

พบว่าหลักธรรมสามารถใช้ในการท างานได้ดี 3.93 .730 ดีมาก 

ไดเ้รียนรู้ถึงการติดต่อสื่อสารกันระหว่างท ากิจกรรม 3.89 .641 ดีมาก 

 

 หลังจากการด าเนินกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ทั้ง 10 กิจกรรมแล้วทางทีมวิจัยได้ให้ผู้เข้าร่วม
โครงการประเมินสิ่งที่ได้จากการท ากิจกรรมกลุ่ม โดยสิ่งที่ได้จากการท ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในระดับ
ที่มากที่สุด ได้แก่ ความมั่นใจในการท างานกลุ่ม ( X = 4.22) ความตั้งใจในการท างานกลุ่ม ( X = 
4.22) และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน ( X = 4.22) และสิ่งที่ได้จากการท ากิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ในระดับมาก ได้แก่ การช่วยเหลือกันในการท างาน ( X = 4.07)  การเรียนรู้พฤติกรรมการ
ท างานร่วมกัน ( X = 4.04) สามารถเข้าใจคนอ่ืนได้ดีขึ้น ( X = 4.04) การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
( X = 4.00) ได้ฝึกความเป็นประชาธิปไตย ( X = 3.96) ฝึกความอดทน อดกลั่นในการท างานร่วมกัน 
( X = 3.96) เรียนรู้การพ่ึงตนเอง ( X = 3.96) เกิดความเข้าใจตนเองมากขึ้น ( X = 3.96) พบว่า
หลักธรรมสามารถใช้ในการท างานได้ดี ( X = 3.93) และได้เรียนรู้ถึงการติดต่อสื่อสารกันระหว่างท า
กิจกรรม ( X = 3.89) 
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ตาราง 5.19 การประเมินการจัดด าเนินการกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 
ความหมาย 

สถานที่ อุปกรณ์ อาหาร บริการ มีความเหมาะสม 4.15 .534 มาก 

ระยะเวลาที่จัดอบรมมีความเหมาะสม 4.00 .620 มาก 

กิจกรรมมีความสอดคล้องกัน 3.96 .587 มาก 

ผู้น ากิจกรรมมีความรู้ ความสามารถ 3.93 .675 มาก 

กิจกรรมสามารถประยุกต์ใช้ได้จริง 3.89 .801 มาก 

 
 การประเมินผลการจัดด าเนินการกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ สถานที่ อุปกรณ์ อาหาร บริการ มีความเหมาะสม 
( X = 4.15) ระยะเวลาที่จัดอบรมมีความเหมาะสม ( X = 4.00) กิจกรรมมีความสอดคล้องกัน ( X = 
3.96) ผู้น ากิจกรรมมีความรู้ ความสามารถ ( X = 3.93) และกิจกรรมสามารถประยุกต์ใช้ได้จริง 
( X = 3.89) ตามล าดับ 

การประชุมกลุ่มย่อยและการพัฒนาการบริหารงานกลุ่ม 
 จากการจัดกิจกรรมเวทีชาวบ้านและการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้กับชุมชน เ พ่ือชุมชน
เกิดความสามัคคีและเข้าใจจึงการท างานร่วมกันที่ได้ด าเนินการไปแล้ว สามารถสร้างเสริมความรู้และ
ความเข้าใจได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้การพัฒนารูปแบบในการบริหารจัดการนั้น จ าเป็นต้องมีการวางแผน
และมีการร่วมคิดร่วมท าในกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม พร้อมทั้งทบทวนการด าเนินการและกิจกรรมที่
ด าเนินการไปแล้วว่าควรมีการพัฒนาอย่างไร ทางผู้วิจัยจึงได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือให้
สมาชิกกลุ่มตัดเย็บได้มีการปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็น ตลอดจนร่วมกันพัฒนาแนวทางการ
ด าเนินการของกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการท างานและเกิดความเข้าใจในกลไกการบริหารงาน
มากยิ่งขึ้น  

1. การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1  
  การให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่ม ผู้วิจัยได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย โดย
มีประเด็นในเรื่องวิธีการจัดการต่าง ๆ ของกลุ่ม เปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาต่าง ๆ ในการขายสินค้า พบว่า การจัดการในการขายสินค้าเน้นไปในส่วนของการขายส่ง 
เพ่ือให้มีรายได้เข้ากลุ่ม และเป็นการลดความเสี่ยงในเรื่องของการมีสินค้าเหลือ ท าให้ขายได้ในราคา
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ต่ า มีส่วนต่างระหว่างต้นทุนและราคาน้อย เช่น ต้นทุนรองเท้าผ้าใส่ในบ้านคู่ละ 18 บาท ขายส่งได้ใน
ราคาคู่ละ 22-23 บาท ในขณะที่พ่อค้าคนกลางน าไปขายต่อในราคาคู่ละ 49-59 บาท จึงเห็นได้ว่า
ส่วนต่างที่ได้น้อยมากเม่ือเทียบกับพ่อค้าคนกลาง  
 ทางกลุ่มจึงมีแนวทางในการคิดที่จะผลิตสินค้าที่มีความแตกต่างจากเดิม โดยมีคุณศรี
พรรณ แก้วตา คุณอุบลรัตน์ ใจอุตม์ ท าหน้าที่ถอดแบบใหม่และทดลองท า โดยสามารถผลิตสินค้า
ใหม่ ๆ ได้หลายอย่าง เช่น หมอนอิงปักลาย รองเท้าผ้า รองเท้ายักษ์ (ส าหรับใส่ซองจดหมาย) กระเป๋า
ถือ ถุงใส่ของ เสื้อยึดปักลาย ผ้าคลุมเบาะรถยนต์ และกระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เป็นต้น 
 นอกจากนี้ทางกลุ่มยังมีความคิดที่จะน าผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาใหม่ไปหาช่องทางในการจัด
จ าหน่ายเอง โดยมีคุณคุณภัทรภร ฤทธิชัย เป็นผู้รับผิดชอบในการน าไปขายที่จังหวัดเชียงราย 
เนื่องจากท างานอยู่ที่จังหวัดเชียงรายและกลับมาบ้านทุกสัปดาห์ โดยน าไปวางจ าหน่ายในพ้ืนที่ที่จัด
งานถนนคนเดินของจังหวัดเชียงรายทุกสัปดาห์ และบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปรากฏว่า
ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี สามารถขายได้ในราคาที่สูงกว่าการขายส่ง เช่น รองเท่าผ้ารูปแบบใหม่ 
ต้นทุนคู่ละ 25-35 บาท สามารถขายได้คู่ละ 69-79 บาท  
 ส าหรับผลิตภัณฑ์เดิม ได้แก่ รองเท้าผ้าที่ขายส่งให้พ่อค้าคนกลาง ผ้าห่ม และที่ นอน
ปิกนิค ก็ยังด าเนินการผลิตและส่งให้พ่อค้าคนกลางเหมือนเดิม  

2. การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 
  เป็นการประชุมในเรื่องที่เกี่ยวกับการคิดต้นทุนในการผลิตและการตั้งราคาขายสินค้า
ว่าควรมีการตั้งราคาเท่าไหร่ จึงจะเหมาะสม โดยพยายามแยกต้นทุนออกมาเป็นหมวดหมู่หลัก ๆ เช่น 
ค่าไฟฟ้า ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน เป็นต้น ทั้งนี้ค่าไฟฟ้าจะเป็นปัญหาในการค านวณมากที่สุด เนื่องจาก
เป็นการใช้ไฟฟ้าร่วมกับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านปกติ ท าให้ไม่สามารถคิดต้นทุนได้ชัดเจน ทางกลุ่มจึงมีมติที่
จะจะแยกมิเตอร์ไฟฟ้าออกจาก มิเตอร์ไฟฟ้าบ้าน เพ่ือให้ทราบต้นทุนที่แท้จริง โดยจะพยายามหา
แนวทางในการแยกมิเตอร์ไฟฟ้าออกมาให้ได้ 
 การแก้ไขปัญหาเรื่องสถานที่คับแคบ และการจัดวางอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางกลุ่มได้ประชุม
และมีความเห็นในการจัดหาสถานที่ใหม่ ที่สะดวกในการท างาน และไม่ห่างไกลจากที่เดิม โดยให้
ประธานกลุ่มและรองประธานกลุ่ม เป็นผู้พิจารณาในการจัดหาสถานที่ จากการพิจารณาสถานที่หลาย 
ๆ แห่งแล้ว จึงได้ตกลงที่จะใช้สถานที่ของบ้านประธานกลุ่ม เนื่องจากมีที่ว่างพอที่จะจัดท าสถานที่ให้
เหมาะกับการผลิตได้ นอกจากนี้ทางกลุ่มยังมีแนวคิดที่จะจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้กลุ่มตัดเย็บบ้านดอก
แดง เพ่ือให้คนในชุมชนและลูกหลาน ได้ศึกษาเรียนรู้ รวมทั้งมีรายได้เสริม 
 ซึ่งในตอนท้ายของโครงการทางกลุ่มสามารถแยกมิเตอร์ไฟฟ้าออกมาจากมิเตอร์บ้านได้ 
โดยการจัดสร้างศูนย์เรียนรู้กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงข้ึนมาได้ 
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3. การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3 
  เป็นการประชุมวางแผนการจัดตั้งและเปิดศูนย์เรียนรู้กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง การ
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดโครงสร้างการบริหาร และการก าหนดหน้าที่งาน โดยทางกลุ่มได้มีการ
ปรึกษาหารือกัน เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ชัดเจนของกลุ่ม รวมถึงแนวทางการบริหารงานโดย
คณะกรรมการ กลุ่มจึงได้จัดต าแหน่งงานโดยก าหนดโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับขนาดและ
ลักษณะของธุรกิจ โดยท าการประชุมการจัดโครงสร้างให้เป็นสากลและสามารถตรวจสอบการท างาน
ได้ สามารถก าหนดต าแหน่งงานที่ส าคัญและความเชื่อมโยงในการบริหารงาน ซึ่งโครงสร้างการบริหาร 
ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม  รองประธานกลุ่ม เลขานุการ เหรัญญิก ฝ่ายการตลาด ที่ปรึกษากลุ่มและ
สมาชิกในกลุ่ม ทั้งนี้มีการเพ่ิมต าแหน่งที่ปรึกษากลุ่มขึ้นมาในภายหลัง เพ่ือเข้ามาช่วยในการด าเนิน
กิจกรรมของกลุ่มและวางแผนการตลาด รวมทั้งคอยช่วยประสานงานกับหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ 
เพ่ือสร้างโอกาสในการด าเนินงานของกลุ่ม สามารถแสดงโครงสร้างคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ได้ดัง
ภาพ 

 
ภาพที่ 5.3 โครงสร้างการบริหารงานของกลุ่ม 

 การก าหนดหน้าที่งาน (Job description) จากการประชุมกลุ่มย่อย โดยให้ผู้เข้าร่วม
โครงการได้ปรึกษาหารือ หน้าที่งานต่าง ๆ ภายในกลุ่ม สามารถแบ่งโครงสร้างตามหน้าที่ ออกได้ 5 
ต าแหน่งงาน ได้แก่ ประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม เหรัญญิก เลขานุการกลุ่ม และฝ่ายการตลาด 
ทั้งนีท้ีมวิจัยไดท้ าการวิเคราะห์งานรวมกับสมาชิกกลุ่มตัดเย็บ แล้วน ามาเขียนเป็นใบก าหนดหน้าที่งาน
ในทั้งท้ัง 5 ต าแหน่งงานได ้ดังนี้ 
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ใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

ชื่อต าแหน่ง ประธานกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 

วัตถุประสงค์ (Job Purpose) 
รับผิดชอบการก าหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนากลุ่ม และบริหารงานในกลุ่ม ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสมาชิกกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง เพ่ือสร้างผลประโยชน์และคุณค่าแก่สมาชิกที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่ม 

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 
หน้าที่หลัก/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์หลักของงาน 

การพัฒนากลุ่ม 
- ศึกษาแนวทางในการสร้างอาชีพ สร้างงาน
ให้แก่สมาชิก 
- ร่วมกับคณะกรรมการของกลุ่ม พิจารณา
นโยบายในด้านต่าง ๆ 
- ประสานงานและหาความร่วมมือในการ
พัฒนากิจกรรมของกลุ่มจากหน่วยงานต่าง ๆ 
- รายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการ
และสมาชิกทราบ 

 
- เพ่ือพิจารณาคัดเลือกโครงการที่ช่วยพัฒนาและ
สร้างรายไดใ้ห้แก่สมาชิก 
- เพ่ือเกิดความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
รวมทั้งนโยบายต่าง ๆ ของกลุ่ม  
- เพ่ือได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และเครื่องมือ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ  
- เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันให้สมาชิก
ทราบ 

การบริหารงาน 
- วางแผนในการด าเนินงาน 
- ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมการด าเนิน
กิจกรรมในงานด้านต่าง ๆ 
- ให้ค าแนะน า ปรึกษา แก่คณะท างานของ
กลุ่ม 

 
- เพ่ือให้กลุ่มมีรายได้จากการด าเนินงาน 
- เพ่ือให้กลุ่มมีผลการด าเนินการที่ดี เกิดภาพลักษณ์
และความน่าเชื่อถือขององค์การ 
- เพ่ือจูงใจผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
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ใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

ชื่อต าแหน่ง รองประธานกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 
 
วัตถุประสงค์ (Job Purpose) 
รับผิดชอบช่วยเหลือการท างานของประธานกลุ่ม เกี่ยวกับการก าหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนา
กลุ่ม และบริหารงานในกลุ่ม ให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก เพ่ือสร้างผลประโยชน์และ
คุณค่าแก่สมาชิก 
 
ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 

หน้าที่หลัก/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์หลักของงาน 
หน้าที่หลัก 
- จัดท าโครงการในการสร้างอาชีพและการ
สร้างงานให้แก่สมาชิก 
- ช่วยเหลือในการบริหารงบประมาณ 
- ช่วยวางแผนคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่/
พัฒนากระบวนการผลิต/พัฒนาตลาด 
- ประมาณการยอดขายและจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย 

 
- สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่ม 
- สร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
- ได้สินค้าใหม่ที่มีศักยภาพ 
- ได้แนวคิดใหม่ที่เป็นไปได้ 
- การเติบโตของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
 
 

หน้าที่รอง 
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ใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

ชื่อต าแหน่ง เหรัญญิก 
 
วัตถุประสงค์ (Job Purpose) 
รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการด าเนินกิจกรรมทางด้านการเงินและการบัญชี เพ่ื อจัดท า
รายงานที่ถูกต้องและเสร็จทันเวลาให้กับคณะกรรมการกลุ่ม 
 
ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 

หน้าที่หลัก/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์หลักของงาน 
หน้าที่หลัก 
- วางแผนการใช้เงินของกลุ่ม 
- ดูแลการจัดหาเงินทุนและเงินรายได้ต่างๆ 
- ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของกลุ่ม 
- การจัดเก็บ และดูแลรักษาเงินทุนของกลุ่ม 
- จัดท ารายงานการรับ จ่ายเงินของกลุ่ม และ
จัดท าบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 
 

 
- พิจารณาการใช้เงินให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนงานของกลุ่ม 
- มีระดับหนี้ที่เหมาะสม 
- ระบบบัญชีถูกต้อง และเสร็จทันเวลา 
- ความปลอดภัยของเงินทุน 
- สามารถตรวจสอบได้ 

หน้าที่รอง 
- จัดเตรียมเงินส ารองฉุกเฉิน 
- เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 
- ช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มเมื่อมีเหตุจ าเป็น 
- การเข้าร่วมกิจกรรม 
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ใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

ชื่อต าแหน่ง เลขานุการกลุ่ม 

วัตถุประสงค์ (Job Purpose) 
รับผิดชอบในด้านการประสานงาน การต้อนรับ การจัดเตรียมการประชุม การดูแลเอกสาร และการ
จดรายงานการประชุม ตลอดจนการรายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม ด้วยความถูกต้องและทันเวลา 

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 
หน้าที่หลัก/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์หลกัของงาน 

หน้าที่หลัก 
- การโต้ตอบจดหมายกับบุคคล/หน่วยงาน
ภายนอก 
- การจัดท าบันทึกภายใน 
- การนัดหมายการประชุม และจัดเตรียม
รายละเอียดการประชุม 
- ติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เก่ียวข้องทั้ง
ภายในกลุ่มและภายนอกกลุ่ม 
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
- จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม 

 
- ความถูกต้อง  
- ความชัดเจนของการสื่อสาร 
- ทันเวลา 
- สามารถประชุมได้ตรงตามก าหนด 
- ผู้เข้าร่วมประชุมครบ 
- ไม่มีปัญหาติดขัดในการประชุม  
- ความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้อง 
- ให้มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ  
 

หน้าที่รอง 
- เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 
- การเข้าร่วมกิจกรรม 
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ใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) 

ชื่อต าแหน่ง ฝ่ายการตลาด 

วัตถุประสงค์ (Job Purpose) 
รับผิดชอบในด้านการให้ข้อมูล ข่าวสาร และการรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร แก่สมาชิกกลุ่ม ในด้านการ
ผลิต การตลาด และความก้าวหน้าในการด าเนินงานของกลุ่ม 
 
ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 

หน้าที่หลัก/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์หลักของงาน 
หน้าที่หลัก 
- วางแผนการประชาสัมพันธ์ 
- การจัดท าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสาร 
แก่สมาชิกกลุ่ม 
- การเก็บรวบรวมข้อมูลและข่าวสาร ทางด้าน
การผลิต การตลาด และการด าเนินงานของ
กลุ่ม 
- การต้อนรับและประสานงานกับบุคคลที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในกลุ่มและภายนอกกลุ่ม 
 

 
- ความถูกต้อง  
- ความชัดเจนของการสื่อสาร 
- ทันเวลา 
- เป็นข้อมูลในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ และเป็น
ข้อมูลให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ตัวใดขายดี ควรผลิต
ต่อเนื่อง หรือเป็นครั้งคราว 
- ลดความผิดพลาดในการประสานงาน 
 

หน้าที่รอง 
- เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 
- การเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของกลุ่ม กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ได้มีการก าหนดกฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับ เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน จากการติดตามพบว่าสมาชิกมิได้ฝ่าฝืน
กฎ ระเบียบข้อบังคับ แต่ก็มีข้อขัดแย้งเรื่องของค่าตอบแทน เนื่องจากสมาชิกได้รับค่าตอบแทนที่ต่ า 
รวมทั้งยังขาดความเข้าใจในเรื่องของการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์และวัสดุ นอกจากนี้ยังพบปัญหา
ในด้านการผลิตของสมาชิกที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามท่ีกลุ่มต้องการท าให้ บางครั้งสมาชิกอาจจะไม่ได้รับ
ค่าแรงตามที่คาดหวัง จึงท าให้เกิดความเข้าใจผิด อย่างไรก็ตามในประเด็นนี้ประธานกลุ่มสามารถ
อธิบายให้สมาชิกเข้าใจได้  
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 นโยบายในการลงทุนและจ่ายเงินการปันผล ทางกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงได้มีการร่วมกัน
ร่างนโยบายในการจ่ายเงินปันผล โดยรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ส่วนหนึ่งจะหักเป็นต้นทุนการ
ผลิตเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนต่อ และน าก าไรที่ได้มาสะสมรวมกันทุก 3 เดือน ในส่วนของก าไรได้
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ร้อยละ 20 หักเข้ากองทุนหมุนเวียนกลุ่ม และร้อยละ 80 เฉลี่ยจ่ายปันผลคืนให้
สมาชิกคนละเท่า ๆ กัน  
 การตัดสินใจในการบริหารงาน ทางกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงได้มีมติที่จะมอบอ านาจการ
ตัดสินใจให้แก่ประธานกลุ่ม เนื่องจากสมาชิกให้ความไว้วางใจและกระบวนการตัดสินใจของประธาน
กลุ่มจะมีลักษณะของการระดมความคิดเห็นจากสมาชิกแต่ละคน เพ่ือใช้ประกอบเหตุผลการตัดสินใจ 
ท าให้การตัดสินใจในการบริหารงานของกลุ่มเป็นที่ยอมรับ  
 การจัดหาแหล่งเงินทุนของกลุ่ม เงินลงทุนของกลุ่มได้มาจากการระดมทุนจากสมาชิก โดย
ให้สมาชิกได้ลงหุ้นเป็นเงินตามก าลังทรัพย์ของแต่ละคน ซึ่งสมาชิกบางส่วนก็จะซื้อหุ้นเพ่ิมหรือน าเงิน
ปันผลมาลงหุ้นเพ่ิม นอกจากนี้ทางกลุ่มยังได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลสง่าบ้าน (ปัจจุบันเป็นเทศบาลต าบลสง่าบ้าน) เพ่ือเป็นทุนในการส่งเสริม
ด้านอุปกรณ์จักรเย็บผ้า หลังจากได้เงินลงทุนเริ่มด าเนินการแล้วกลุ่มมีการบริหารเงินทุนโดยใช้ก าไรที่
แบ่งไว้ส่วนหนึ่งเป็นการลงทุนต่อ (Reinvestment) เป็นทุนหมุนเวียน และก าไรสะสมส่วนหนึ่งก็
สามารถน ามาใช้ในการซื้อเครื่องจักรซึ่งเป็นสินทรัพย์คงท่ีได้ 
 การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ทางกลุ่มได้มีแนวคิดในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม
เพ่ือให้เป็นที่รู้จัก มีภาพลักษณ์ที่ดี และเกิดการยอมรับที่มากขึ้น โดยทางกลุ่มได้มีการจัดท านามบัตร 
แผ่นพับ ป้ายฉลากสินค้า ป้ายศูนย์การเรียนรู้ และป้ายประชาสัมพันธ์ รวมทั้งจัดท าวีดิทัศน์ เพ่ือ
น าเสนอการด าเนินงานของกลุ่ม โดยจะท าการฉายในการออกแสดงสินค้าในสถานที่ต่าง ๆ เพ่ือให้
ลูกค้ากลุ่มอนุรักษ์และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนรับรู้ ได้แก่ 1) นามบัตรของกลุ่มจะน าเสนอรายละเอียด 
เกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ที่ติดต่อ และตราสัญลักษณ์ของกลุ่ม เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับสามารถติดต่อกลับมาได้อย่าง
สะดวกทั้งทางโทรศัพท์และทางอีเมล์ 2) แผ่นพับ เป็นเอกสารที่เน้นการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นหลัก รวมทั้งความเป็นมาของกลุ่ม สถานที่จัดจ าหน่าย สถานที่ติดต่อ และแผน
ที่ในลักษณะการพับ 3 ส่วน 3)ป้ายฉลากสินค้า เป็นการน าเสนอตราสินค้าเพ่ือให้ผู้ซื้อสามารถจดจ า
สถานที่ผลิตได้ โดยคาดหวังว่าผู้ซื้อที่ต้องการซื้อสินค้าในจ านวนมาก หรือในเทศกาลพิเศษ สามารถ
ติดต่อกับทางกลุ่มได้โดยตรง เป็นการเพ่ิมช่องทางการตลาดอีกทางหนึ่ง 4) ป้ายศูนย์เรียนรู้ เป็นการ
แสดงถึงสถานที่ตั้ง ที่ท าการของกลุ่ม ให้มีความชัดเจน โดยติดตั้งไว้ที่หน้าอาคาร เพ่ือให้ผู้ที่สนใจ
สามารถติดต่อได้สะดวกมากขึ้น 5) ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นการประชาสัมพันธ์ตราสินค้าของกลุ่ม ใน
รูปแบบธงญี่ปุ่น (ขนาด 50 cm x 1.5 m) และ Roll-up (ขนาด 80 cm x 2 m) เพ่ือให้เห็นเด่นชัดใน
การจัดบูทแสดงสินค้าตามงานเทศกาลต่าง ๆ  
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การจัดการความรู้ด้านการตลาด 
 ทางทีมวิจัยได้น าหลักของการจัดการความรู้ เข้ามาเป็นส่วนประกอบส าคัญในการด าเนิน
กิจกรรมของงานวิจัย โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

1. เริ่มจากการจัดเวทีชาวบ้าน เพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และทางทีมวิจัยได้มีการเก็บข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ิมเติมด้วยแบบสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินการทางด้านการตลาดของกลุ่ม 

2. การประเมินการบริหารด้านการตลาดของกลุ่ม แล้วน ามาเรียบเรียงและวิเคราะห์ให้
เห็นถึงจุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค เพื่อให้สมาชิกได้ทราบถึงสภาพแวดล้อมทางการตลาดใน
ปัจจุบันของกลุ่มว่ามีลักษณะอย่างไร เพ่ือจะได้น าข้อมูลที่ได้ไปวางแผนในการด าเนินการทางด้าน
การตลาดต่อไป 

3. การเสริมความรู้จากภายนอก เป็นการเสริมความรู้ตามประเด็นที่ได้จากปัญหาทาง
การตลาดของกลุ่ม เช่น การวางแผนการตลาด การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การส ารวจตลาด การ
จัดการตราสินค้า การสร้างมูลค่าเพ่ิม และพฤติกรรมผู้บริโภค 

4. การทดสอบตลาด เป็นการน าสินค้าที่กลุ่มผลิตขึ้นมาหลังจากที่ได้มีการพัฒนาแนวคิด
ทางการตลาดให้แก่กลุ่มแล้ว โดยทางทีมวิจัยได้ให้ทางกลุ่มน าสินค้าไปทดสอบตลาดในช่องทางการจัด
จ าหน่ายต่าง ๆ เช่น ตลาดนัดคนเดินที่เชียงราย ตลาดนัดของดีดอยสะเก็ด และในห้างสรรพสินค้า 
เป็นต้น 
 จากการด าเนินกิจกรรมในการจัดการความรู้ทางด้านการตลาด สามารถน าเสนอ
รายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มทางด้านการตลาด  

ตาราง 5.20 อัตราส่วนร้อยละของของสมาชิกที่มีต่อปัญหาด้านการตลาดของกลุ่ม 

ปัญหาทางด้านการตลาดของกลุ่ม จ านวน ร้อยละ 
ขาดการประสานช่วยเหลือทางด้านการตลาด 
ปัญหาด้านบรรจุภัณฑ์ที่ต้องใช้เงินลงทุนจ านวนมาก  
รูปแบบการบรรจุภัณฑ์ไม่ทันสมัย 
พ่อค้าคนกลางไม่มารับซื้อ 
ราคาวัตถุดิบเปลี่ยนแปลงบ่อย 
ปัญหาด้านคุณสมบัติของตัวผลผลิต  

7 
7 
5 
5 
3 
3 

23.3 
23.3 
16.7 
16.7 
10.0 
10.0 

รวม 30 100.0 
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 จากการศึกษา พบว่า กลุ่มสมาชิกส่วนใหญ่มีความเห็นว่ากลุ่มประสบปัญหาด้านการขาด
การประสานความช่วยเหลือด้านการตลาดและปัญหาด้านบรรจุภัณฑ์ ถึงร้อยละ 23.3 ตามด้วยปัญหา
ด้านรูปแบบการบรรจุภัณฑ์ไม่ทันสมัยและพ่อค้าคนกลางไม่มารับซื้อ ร้อยละ 16.7 ส่วนราคาสินค้า
การเกษตรเปลี่ยนแปลงบ่อยและปัญหาด้านคุณสมบัติของตัวผลผลิต ซึ่งมีข้อจ ากัดในตัว เอง มีเพียง
ร้อยละ 10.0 

ตาราง 5.21  อัตราส่วนร้อยของกลุ่มสมาชิกจ าแนกตามปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการจัดจ าหน่าย
สินค้าตัดเย็บของกลุ่ม 

ปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการจัดจ าหน่ายสินค้าของกลุ่ม จ านวน ร้อยละ 
ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา 
ด้านสถานที่และช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

16 
7 
5 
2 

53.3 
23.3 
16.7 
6.7 

รวม 30 100.0 

 จากการศึกษาปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการจัดจ าหน่ายสินค้าของกลุ่ม พบว่า กลุ่มสมาชิกส่วน
ใหญ่มีความเห็นว่าด้านผลิตภัณฑ์มีความส าคัญมากที่สุดคิดเป็น ร้อยละ 53.3 รองลงมาคือปัจจัยด้าน
ราคา คิดเป็นร้อยละ 23.3 ตามด้วยปัจจัยดานสถานที่และช่องทางการจัดจ าหน่ายคิดเป็นร้อยละ 
16.7 น้อยที่สุดสมาชิกเห็นว่าเป็นปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีเพียงร้อยละ 6.7  

ตาราง 5.22 อัตราส่วนร้อยของกลุ่มสมาชิกจ าแนกตามการให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ 

การให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ จ านวน ร้อยละ 
ตราสินค้า 
ความหลากหลายแปลกใหม่ 
การบรรจุหีบห่อ 
วัตถุดิบที่ใช้ 
ความละเอียด 
การรับประกัน 

15 
13 
12 
11 
9 
3 

50.0 
43.3 
40.0 
36.7 
30.0 
10.0 

หมายเหตุ :  ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ร้อยละในที่นี้คือ ร้อยละของจ านวนตัวอย่างรวม 30 ราย 
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 จากการส ารวจเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อการให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
พบว่าสมาชิกให้ความส าคัญกับการสร้างตราสินค้ามากที่สุด จ านวนร้อยละ 50.0 ความหลากหลาย
แปลกใหม่ ร้อยละ 43.3 ตามด้วยการบรรจุหีบห่อ ร้อยละ 40.0 โดยสมาชิกให้ความส าคัญกับการ
รับประกันน้อยที่สุด ร้อยละ 10.0 จากกลุ่มสมาชิกทั้งหมด  

ตาราง 5.23  อัตราส่วนร้อยของกลุ่มสมาชิกต่อประโยชน์ของตราสินค้าในการด าเนินการ
จ าหน่าย 

ประโยชน์ของตราสินค้าในการจ าหน่าย จ านวน ร้อยละ 
ลูกค้าจดจ าได้ง่าย 
รับประกันคุณภาพของสินค้า 
ใช้ต่อรองในการซื้อขาย 

16 
12 
4 

46.7 
40.0 
13.3 

รวม 30 100.0 

 จากการศึกษา พบว่า กลุ่มสมาชิกเห็นว่าประโยชน์ที่มากที่สุดของตราสินค้าในการจ าหน่าย
คือ ลูกค้าจดจ าได้ง่าย ร้อยละ 46.7 การรับประกันคุณภาพของสินค้าและใช้ต่อรองในการซื้อขายคิด
เป็นร้อยละ 40.0 และ 13.3 ตามล าดับ  

ตาราง 5.24 อัตราส่วนร้อยของกลุ่มสมาชิกต่อความเห็นในการติดตราสินค้ามีผลต่อยอด
จ าหน่ายสินค้าของกลุ่ม 

การติดตราสินค้ามีผลต่อยอดจ าหน่ายสินค้า จ านวน ร้อยละ 
มีผลต่อยอดจ าหน่วย 
ไม่มีผลต่อยอดจ าหน่าย 

28 
2 

93.3 
6.7 

รวม 30 100.0 

 จากการศึกษา พบว่า กลุ่มสมาชิกส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการติดตราสินค้ามีผลต่อยอด
จ าหน่ายสินค้า ถึงร้อยละ 93.3 ส่วนสมาชิกที่เห็นว่าไม่มีผลต่อยอดจ าหน่ายมีเพียงร้อยละ 6.7  
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ตาราง 5.25 อัตราส่วนร้อยของกลุ่มสมาชิกต่อความพอใจในบรรจุภัณฑ์ของสินค้า 

ความพอใจในบรรจุภัณฑ์ของสินค้า จ านวน ร้อยละ 
บรรจุภัณฑ์เป็นที่พอใจ 
บรรจุภัณฑ์ไม่เป็นที่พอใจ 

19 
11 

63.3 
36.7 

รวม 30 100.0 

 จากการศึกษา พบว่า กลุ่มสมาชิกส่วนใหญ่มีความพอใจในบรรจุภัณฑ์ของสินค้า ร้อยละ 
63.3 ส่วนสมาชิกที่เห็นว่าบรรจุภัณฑ์ไม่เป็นที่พอใจ ร้อยละ 36.7  

ตาราง 5.26 อัตราส่วนร้อยของกลุ่มสมาชิกจ าแนกตามประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ต่อการ
จ าหน่าย 

ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ต่อการจ าหน่าย จ านวน ร้อยละ 
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี 
รักษาสินค้า  
ขนส่งง่าย 
แบ่งเกรดคุณภาพได้ 

19 
5 
5 
1 

63.3 
16.7 
16.7 
3.3 

รวม 30 100.0 

 จากการศึกษา พบว่า กลุ่มสมาชิกส่วนใหญ่มีความเห็นว่าประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ต่อการ
จ าหน่ายคือการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีถึงร้อยละ 63.3 การรักษาสินค้าและง่ายต่อการขนส่ง ร้อยละ 
16.7 ส่วนประโยชน์ด้านการแบ่งเกรดคุณภาพของผลิตภัณฑ์มีเพียงร้อยละ 3.3  

ตาราง 5.27 อัตราส่วนร้อยของกลุ่มสมาชิกจ าแนกตามเกณฑ์การตั้งราคาสินค้าของกลุ่ม 

เกณฑ์การตั้งราคาสินค้าของกลุ่ม จ านวน ร้อยละ 
ราคาตลาด 
ปริมาณการสั่งซื้อ 
ระดับหรือประเภทของลูกค้า 
ฤดูกาล 

19 
6 
3 
2 

63.3 
20.0 
10.0 
6.7 

รวม 30 100.0 

 จากการศึกษา พบว่า กลุ่มสมาชิกส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเกณฑ์การตั้งราคาสินค้าของ
กลุ่มมากจากการสืบจากราคาตลาดร้อยละ 63.3 ก าหนดจากปริมาณการสั่งซื้อ ร้อยละ 20.0 ดูเกณฑ์
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จากระดับหรือประเภทของลูกค้า ร้อยละ 10.0 น้อยที่สุดจะก าหนดราคาตามฤดูการมีเพียงร้อยละ 
6.7  

ตาราง 5.28 อัตราส่วนร้อยของกลุ่มสมาชิกจ าแนกตามวิธีการสืบราคาจากแหล่งต่าง ๆ 

วิธีการสืบราคา จ านวน ร้อยละ 
จากพ่อค้าแม่ค้าในตลาด 
จากเพ่ือนบ้าน (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนใกล่เคียง) 
จากผู้ใช้สินค้า 
จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 
จากสื่อต่าง ๆ 
สอบถามจากลูกค้า 
จากคู่แข่ง 

13 
12 
8 
6 
5 
1 
4 

44.8 
41.4 
27.6 
20.7 
17.2 
13.8 
3.4 

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ร้อยละในที่นี้คือ ร้อยละของจ านวนตัวอย่างรวม 30 ราย 

 จากการส ารวจเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีวิธีการสืบราคาจากแหล่งต่าง ๆ พบว่าการสืบ
ราคาจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาด มีมากถึงร้อยละ 44.8 สืบราคาจากเพ่ือนบ้าน ร้อยละ 41.4 จากผู้ใช้
สินค้า ร้อยละ 27.6 จากการสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ร้อยละ 20.7 การดูการตั้งราคาจาก
สื่อต่าง ๆร้อยละ17.2 สอบถามจากลูกค้า ร้อยละ 13.8 สืบราคาจากคู่แข่งร้อยละ 3.4  

ตาราง 5.29 อัตราส่วนร้อยของกลุ่มสมาชิกจ าแนกตามเหตุผลที่กลุ่มไปจ้างผู้อ่ืนผลิตต่อ 

เหตุผลที่กลุ่มไปจ้างผู้อ่ืนผลิตต่อ จ านวน ร้อยละ 
ผลิตเองไม่ทัน 
เพ่ือช่วยเหลือและสร้างเครือข่ายร่วมมือ 
ไม่สามารถผลิตเองได้ 

7 
3 
1 

63.6 
27.3 
9.1 

รวม 11 100.0 
*Missing เท่ากับ 19 คน 

 จากการศึกษา พบว่า กลุ่มสมาชิกส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเหตุผลที่กลุ่มไปจ้างผู้อ่ืนผลิตต่อ
คือผลิตเองไม่ทัน ร้อยละ 63.3 เพ่ือช่วยเหลือและสร้างเครือข่ายร่วมมือ ร้อยละ 27.3 ส่วนสมาชิกที่
เห็นว่าไม่สามารถผลิตเองได้มีเพียงร้อยละ 9.1  
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ตาราง 5.30 อัตราส่วนร้อยของกลุ่มสมาชิกจ าแนกตามความเห็นต่อการให้สินเชื่อลูกค้า 

รูปแบบการรับช าระค่าสินค้า จ านวน ร้อยละ 
เงินสด 
เงินเชื่อ 

28 
2 

93.3 
6.7 

รวม 30 100.0 

 จากการศึกษา พบว่า กลุ่มสมาชิกส่วนใหญ่มีความเห็นว่าควรมีรูปแบบการรับช าระค่า
สินค้าเป็นเงินสอ ถึงร้อยละ 93.3 ส่วนสมาชิกที่เห็นว่าควรให้ช าระเป็นเงินเชื่อมีเพียงร้อยละ 6.7  

ตาราง 5.31   อัตราส่วนร้อยของกลุ่มสมาชิกจ าแนกตามความต้องการในการเข้ารับการฝึกอบรม
ด้านการตลาดส าหรับกลุ่ม 

ความต้องการในการเข้ารับการฝึกอบรมด้าน
การตลาด 

จ านวน ร้อยละ 

ต้องการการเข้ารับการฝึกอบรมด้านการตลาด 
ไม่ต้องการการฝึกอบรมด้านการตลาด 

27 
3 

90.0 
10.0 

รวม 30 100.0 

 จากการศึกษา พบว่า กลุ่มสมาชิกส่วนใหญ่มีความมีต้องการการเข้ารับการฝึกอบรมด้าน
การตลาด ร้อยละ 90.0 ไม่ต้องการการฝึกอบรมด้านการตลาดมีเพียงร้อยละ 10.0  

การประเมินการบริหารด้านการตลาดของกลุ่ม  
 การประเมินการบริหารด้านการตลาดของกลุ่มเป็นการวิเคราะห์ถึงจุดเด่น จุดด้อย โอกาส 
และอุปสรรค เพ่ือให้สมาชิกได้ทราบถึงสภาพแวดล้อมทางการตลาดในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

 1. การจัดจ าหน่าย  
  การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจะมี 2 ช่องทาง คือ การขายส่งให้แก่ผู้จ าหน่ายสินค้า
ตลาดวโรรส (กาดหลวง) และพ่อค้าแม่ค้าที่จ าหน่ายสินค้าตามถนนคนเดินต่าง ๆ จะซื้อเป็นประจ า
เพ่ือน าไปจ าหน่ายต่อ โดยส่วนมากจะสั่งซื้อสินค้าจ าพวกรองเท้าใส่ในบ้านและเครื่องนอนต่าง ๆ 
 ส่วนช่องทางการขายปลีกส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกค้าผู้ใช้คนสุดท้าย จะเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าไป
ใช้ส่วนตัวโดยส่วนใหญ่จะซื้อสินค้าจ าพวกของใช้ส่วนตัว ของใช้ภายในบ้านและเสื้อผ้า เป็นต้น โดย
ส่วนใหญ่จะจ าหน่ายตามงานแสดงสินค้าต่าง ๆ เช่น งานของดีดอยสะเก็ดหรือตามถนนคนเดินที่กลุ่ม
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ได้น าผลิตภัณฑ์ไปจ าหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่ และส่วนหนึ่งได้จากการขายผ่านศูนย์จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของอ าเภอดอยสะเก็ด 

 2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
  กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงเป็นกลุ่มที่มีเครื่องมือ อุปกรณ์พ้ืนฐานในการตัดเย็บท าให้
สามารถผลิตสินค้าได้ตามค าสั่งซื้อ และจุดเด่นด้านการบริหารอยู่ที่ประธานกลุ่มมีพ้ืนฐานในการตัด
เย็บ ท าให้สามารถปรับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย แต่ยังขาดศักยภาพในการผลิตของสมาชิก
ในกลุ่มท่ียังขาดความประณีตท าให้สินค้าที่ได้ยังไม่มีมาตรฐานอันจะส่งผลต่อการสร้างตราสินค้า ส่วน
ปัญหาด้านการหาตลาดปัจจุบันช่องทางการจัดจ าหน่ายของกลุ่มยังอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น
ทางกลุ่มจึงควรสร้างความหลากหลายในการผลิตสินค้าและควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ได้ตาม
มาตรฐาน ที่ส าคัญหากทางกลุ่มสามารถเพ่ิมก าลังการการผลิตขึ้นได้ก็ควรสร้างตราสินค้าเพ่ือให้เป็น
เอกลักษณ์ของกลุ่มสร้างความแข็งแกร่งด้านการแข่งขัน และท าการขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายไป
ยังกลุ่มลูกค้าในระดับสูงที่มีก าลังซื้อมากกว่ากลุ่มเดิมจ าท าให้กลุ่มมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้นท าให้ผลตอบแทน
ของสมาชิกสูงขึ้นด้วย 

ตาราง 5.32 สภาพแวดของทางธุรกิจของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 

ข้อเด่นของกลุ่ม 
 (จุดแข็ง) 

1) ประธานกลุ่มเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านงานตัดเย็บ โดยสามารถออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่สวยงามและหลากหลายตามค าสั่งซื้อ 
2) ด้านความสามัคคีในกลุ่มที่เข้มแข็ง  ท าให้กลุ่มเกิดความเหนียวแน่นส่งผล
ให้ทุนในการด าเนินงานของกลุ่มมีเพียงพอและสามารถหาวัตถุดิบป้อนกลุ่ม
ได้ตลอดเวลา 
3) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือ มผช. 
ท าให้มีความน่าเชื่อถือด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

ข้อบกพร่องของกลุ่ม 
(จุดอ่อน) 

1) ก าลังการผลิตมีน้อยท าให้ไม่สามารถรับค าสั่งซื้อใหญ่ ๆ ได้ท าให้กลุ่มเสีย
โอกาสในการจ าหน่าย 
2) ตลาดจ าหน่ายสินค้ายังไม่กว้างขวางมากนักส่วนใหญ่จะเป็นการขายใน
เขตจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งหากในอนาคตสมาชิกเพ่ิมมากข้ึนแจะท าให้ไม่
สามารถระบายสินค้าได้ทัน 
3) ไม่มีตราสินค้าท าให้ลูกค้าไม่รู้จักกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง และไม่สามารถ
สร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ได้ 
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4) เครื่องมือในการผลิตไม่เพียงพอ และไม่ทันสมัยท าให้เกิดข้อจ ากัดในการ
ผลิตสินค้าบางชนิด เช่น ขาดเครื่องเย็บที่มีลวดลายท าให้สินค้าไม่สวยงาม 

ปัจจัยภายนอกที่
เป็นโอกาสให้กลุ่ม
ประสบความส าเร็จ 

(โอกาส) 

1) ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐบาลในด้านการให้ความรู้และทุน
ด าเนินงาน ท าให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง 
2) มีเครือข่ายร่วมมือในการจัดจ าหน่าย คือกลุ่มโอทอป ดอยสะเก็ดท่ีคอยให้
ความช่วยเหลือในการหาแหล่งจ าหน่ายร่วมกัน 

ปัจจัยภายนอกที่เป็น
อุปสรรค มีผลให้กลุ่ม
ไม่ประสบความส าเร็จ 

(อุปสรรค) 

1) ขาดการส่งเสริมด้านเทคนิคการตัดเย็บ ให้ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย 
2) ขาดเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิต 
3) การด าเนินชีวิตของสมาชิกกลุ่มยังเป็นสังคมชนบท ท าให้ไม่สามารถ
ควบคุมก าลังการผลิตได้ เช่น การมีงานบุญเกิดขึ้นในชุมชน หรือ ฤดูกาลทาง
การเกษตร สมาชิกต้องหยุดงานของกลุ่มเพ่ือไปท ากิจกรรมนั้น ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

ภาพที ่5.4 การวิเคราะห์สภาพทางธุรกิจของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 
 
 

        จุดเด่น 

- ผลติภณัฑ์ของกลุม่ได้รับมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์ชมุชน (มผช.) 
- กลุม่เข้มแข็งสามคัคีและเหนียวแนน่และ
ประธานมีความสามารถในการตดัเย็บ 
 

                       จุดด้อย 

- ไมม่ีตราสนิค้าท าให้ลกูค้าไม่รู้จกั 

- ไมส่ามารถรับค าสัง่ซือ้สงูได้ 
- เคร่ืองมือไมเ่พยีงพอและทนัสมยั 

- ไมส่ามารถหาตลาดรองรับท่ีตอ่เนื่อง 
 

 

      โอกาส 

- ได้รับการสนบัสนนุด้านการเงิน จาก
องค์การบริหารสว่นท้องถ่ิน 

- มีเครือขา่ยความร่วมมือด้านการจ าหนา่ย 

      อุปสรรค 

- ขาดการสง่เสริมด้านเทคนิคในการผลติ 

- ขาดเคร่ืองมือที่ทนัสมยั 
- รูปแบบด าเนินชีวติของสมาชิกท าให้ไม่
สามารถควบคมุก าลงัการผลติได้ 
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 3. การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน 
  ในด้านการวิเคราะห์การแข่งขัน ทางกลุ่มคิดว่าหากจะท าการปรับแผนการผลิตให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและเกิดความหลากหลายนั้นไม่ยาก  เนื่องจากสมาชิกกลุ่มมีความสามารถในการ
ตัดเย็บอยู่ก่อนแล้ว และสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงซึ่งมีทักษะด้านการตัดเย็บจึงไม่ยากในการ
พัฒนาฝีมือ และวัตถุดิบในการตัดเย็บมีจ าหน่ายอยู่ทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ โดยผลิตภัณฑ์ตัดเย็บเป็น
ของใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ที่นอนผ้าห่มเป็นต้น ดังนั้นการแข่งขันในธุรกิจนี้
กลุ่มสามารถท าได้ หากก าลังการผลิตสูงขึ้นก็จะท าให้กลุ่มมียอดจ าหน่ายสูงขึ้น แต่หากวิเคราะห์จาก
ผลิตภัณฑ์ทดแทนแล้วจัดว่ามีผลิตภัณฑ์ทดแทนที่สูง เนื่องจากมีวัตถุดิบในการผลิตเยอะมาก อาทิเช่น 
กระเป๋าหนัง รองเท้าชนิดต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคมีทางเลือกที่มาก และยังมีผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมที่มี
ราคาถูกกว่างานของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งจากการจ าหน่ายจะสังเกตเห็นว่าลูกค้าที่นิยมใช้
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจะไม่ค่อยต่อรองราคา คือหากลูกค้าชื่นชอบก็จะซื้อและจะสอบถามข้อมูลของ
สินค้าในบางเรื่อง ด้านผู้จ าหน่ายปัจจัยการผลิตจะไม่มีความรุนแรงในด้านนี้เลยมากนัก หากกลุ่ม
สามารถซื้อวัตถุดิบได้เป็นจ านวนมากจะท าให้ต้นทุนผลิตต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ต่ าลงด้วย 
 

 
           ภาพที่ 5.5 สถานการแข่งขันของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 
 

 

 

การแข่งขนั
ระหว่างธุรกิจ 

(ไม่สูงมาก) 

ผู้ขายปัจจัยการผลิต 

(ไม่ปรากฏ) 
อ านาจต่อรองจากผู้ซือ้ 

(ต ่า) 

ผลิตภณัฑ์ที่ทดแทน 

(สูง) 

คู่แข่งขนัที่เข้ามาใหม่ 

(ต ่า) 
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การเสริมความรู้จากภายนอก  
 เป็นการเสริมความรู้ตามประเด็นที่ได้จากปัญหาทางการตลาดของกลุ่ม เช่น การวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มทางการตลาด แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ
สร้างตราสินค้า การจัดการตราสินค้า การสร้างมูลค่าเพ่ิม และการส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภค โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 1. การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด  
  การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด (Target Marketing) เพ่ือวางแผนด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย นักวิจัยได้ก าหนดกิจกรรมเพ่ือให้กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง เข้าใจเกี่ยวกับ
ความส าคัญของการก าหนดลูกค้าเป้าหมาย เพ่ือน ามาวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่ตรง
กลุ่มเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ โดยเสริมความรู้และกิจกรรมในเรื่องของการแบ่งส่วนตลาด 
(Segmenting) การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย (Targeting) และการก าหนดต าแหน่งทางการตลาด 
(Positioning) จากการอบรมในหัวข้อนี้พบว่า สมาชิกกลุ่มสามารถที่จะก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
และก าหนดสถานที่จ าหน่ายได้อย่างถูกต้อง กลุ่มมีความเข้าใจลูกค้าเป้าหมายเป็นอย่างดีโดยสังเกตได้
จากข้อมูลที่สมาชิกระดมสมองและเขียนออกมาสมาชิกได้มีความเห็นตรงกันเกือบทั้งหมด แต่ข้อมูล
บางส่วนที่สมาชิกแสดงออกมานั้น สมาชิกยอมรับว่าความสามารถในการผลิตยังไม่เพียงพอแต่ก็มี
ความต้องการที่จะตอบสนองในตลาดนั้น เช่น การตัดเย็บกระเป๋าแฟชั่น รองเท้าที่มีคุณภาพมากขึ้น 
ซึ่งเป็นตลาดที่กลุ่มมคีวามต้องการที่จะตอบสนองแต่ความสามารถในการผลิตยังไม่เพียงพอ 

2. การวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มทางการตลาด 
  การวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มทางการตลาด รวมถึงปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนิน
กิจกรรมของกลุ่มเพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มได้ร่วมวิเคราะห์ถึงศักยภาพของกลุ่ม รวมทั้งการปัญหาอุป
สรรค์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในการด าเนินงาน เพ่ือร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไข โดยก าหนดกิจกรรมที่สามารถ
ท าให้สมาชิกกลุ่มเข้าใจการวิเคราะห์ธุรกิจ แล้วร่วมสรุปแนววิธีปฏิบัติในการด าเนินงานกลุ่มให้เกิด
ความยั่งยืน โดยออกแบบกิจกรรมกลุ่มระดมสมอง SWOT Analysis เพ่ือให้ได้แนวทางปฏิบัติ สรุป
ปัญหาและอุปสรรค น าจุดแข็งประสานโอกาสเพ่ือสร้างกลยุทธ์ หลีกเลี่ยงอุปสรรค ขจัดจุดอ่อนต่างๆ 
ของกลุ่ม ซึ่งจากผลการระดมสมองกลุ่มสามารถก าหนดจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค ของกลุ่ม
ได้เป็นอย่างดี สามารถน ากลับไปวิเคราะห์เพ่ือวางแผนบริหารกลุ่มได้ 

3. แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างตราสินค้า   
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างตราสินค้า ผู้วิจัยมีแนวคิดในการสร้างความยั่งยืน
ตามกรอบทฤษฏีทางการตลาด จึงได้ปรับกิจกรรมเพ่ือให้กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง  ส าหรับการพัฒนา
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ผลิตภัณฑ์ผู้วิจัยได้อาศัย Innovative Thinking โดยใช้ “SCAMPER MODEL” เพ่ือให้กลุ่มได้แนวคิด
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีหลักเกณฑ์ ซึ่งจากการให้ความรู้สมาชิกกลุ่มได้มีแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กลุ่ม ให้มีความหลากหลาย สวยงาม และมีรูปแบบที่ทันสมัยเพื่อเป็นตลาดทางเลือก   
 ในส่วนของการสร้างตราสินค้าผู้วิจัยได้ก าหนดกิจกรรมชื่อ “การสร้าง Brand และ การ
สื่อสาร Brand” เพ่ือเป็นแนวคิดในการออกแบบตราสินค้าให้ถูกหลักสามารถใช้ในการสื่อสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยสมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันออกแบบตราสินค้าของทางกลุ่มโดยอิงหลักเกณฑ์ในการ
สร้างตราสินค้าเพ่ือให้มีประโยชน์สูงสุดในการสื่อสารทางการตลาดระหว่าง กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง
กับลูกค้า  โดยสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่าส่วนประกอบของตราสินค้าควรประกอบด้วย 
การสื่อถึงความร่วมมือ ความเป็นล้านนา และข้อมูลการติดต่อ จากการจัดกิจกรรมทั้งหมด ผู้วิจัยได้ท า
การสรุปร่วมกับกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ถึงแนวทางในการวางแผนการตลาดตามแนวคิดในการ
บริหารจัดการที่ยั่งยืน ซึ่งพอสรุปแนวคิดในการระดมสมองดังนี้ 
 การตลาดที่ย่ังยืน 
 - การตลาดเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม  เป็นการขยายผลจากกิจกรรมของกลุ่มเพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือให้คนในชุมชนมีส่วนในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม 
 - การตลาดเกี่ยวกับสุขภาพ โดยใช้แนวคิดของการใช้สินค้าที่เอ้ือต่อการลดมลภาวะเช่น 
การใช้ถุงผ้าเพ่ือลดภาวะโลกร้อน 
 - การตลาดที่สัมพันธ์กับการท่องเที่ยว  ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมในชุมชน
สามารถส่งเสริมให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงท้องถิ่นได้  ซึ่งกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงมีเป้าหมายจะเสนอต่อ
ชุมชนเพ่ือขยายผลต่อไป 
 การตลาดที่ไม่ย่ังยืน แต่ท าเงิน 
 - การตลาดแฟชั่นหรือการตลาดตามสมัยนิยม  ทางกลุ่มยังให้ความส าคัญเนื่องจากเป็น
ส่วนส าคัญในการดึงดูดความสนใจของลูกค้า  เช่น การตัดเย็บผลิตภัณฑ์รูปแบบเกาหลี หรือญี่ปุ่นและ
ยังสามารถขยายกลุ่มลูกค้าที่มีแนวโน้มด้วยอีกทางหนึ่ง 

 4. การจัดการตราสินค้า 
  ปัจจุบันทางกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงยังไม่มีตราสินค้าที่ชัดเจน ท าให้เกิดปัญหาด้าน
การสื่อสารทางการตลาดระหว่างกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ ซึ่งทางกลุ่มมี
ความต้องการในการจัดตั้งตราสินค้าเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ของทางกลุ่มซึ่งองค์ประกอบของตรา
สัญลักษณ์ท่ีเหมาะสมควรประกอบด้วย ตัวหนังสือแสดงชื่อกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง รูปที่สื่อถึงความ
ร่วมมือของคนในกลุ่ม และการติดต่อ (เช่น สถานที่จัดตั้งกลุ่มและเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อ) 
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ภาพที่ 5.6 ตราสินค้าที่ได้จากการร่วมกันคิดของสมาชิกกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 

 5. การสร้างมูลค่าเพิ่ม 
  การสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้า ในปัจจุบันการด าเนินงานของกลุ่มเป็นการเริ่มจากการ
เย็บผ้าโหล เพ่ือจ าหน่ายตามค าสั่งซื้อของโรงงานซึ่งเป็นการผลิตอย่างง่ายและสมาชิกบางส่วนก็ไม่มี
ความสามารถในการเย็บจักรอุตสาหกรรมท าได้แต่งานสอยหรือตัดซึ่งให้ผลตอบแทนที่ต่ า ดังนั้น
ประธานกลุ่มจึงได้พัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ขึ้นมาให้มีความหลากหลาย โดยเน้นการเข้าร่วมอบรม
งานฝีมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้แนวคิดในการเพ่ือมูลค่าให้แก่ตัวสินค้าจะท าให้รายได้ของสมาชิก
ในกลุ่มเพ่ิมขึ้น โดยเริ่มจากการศึกษาความต้องการของลูกค้าว่ามีผลิตภัณฑ์ประเภทใดที่ได้รับความ
นิยมและทางกลุ่มสามารถผลิตได้ ซึ่งการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ต้องประกอบไปด้วยความสวยงาม ความ
คงทนและที่ส าคัญคือความละเอียด โดยไม่เน้นจ านวน ซึ่งทางกลุ่มยังคงประสบปัญหาด้านความ
ละเอียดของชิ้นงานเนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ยังไม่เห็นความส าคัญของการเพ่ิมมูลค่าให้แก่ตัวสินค้า  
ยังคงมีความคิดในการท างานที่ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนและเน้นปริมาณของผลงานมากกว่างานที่มี
คุณภาพแต่ได้ชิ้นงานน้อย  ซึ่งปัญหานี้ทางกลุ่มได้ด าเนินการปรึกษากันภายในกลุ่มเพ่ือสร้างความ
ร่วมมือ ส าหรับปัญหาด้านการผลิตให้ได้ความสวยงามและหลากหลายนั้น  ทางกลุ่มได้เร่งด าเนิน - 
การเพ่ือจัดเครื่องมือที่จะน าเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ให้ได้สินค้าที่สวยงามคงทนแข็งแรงและเกิด
ความรวดเร็วในการผลิต เช่น จักรคอมพิวเตอร์ และเครื่องตัดชิ้นงาน เป็นต้น  
 นอกจากนี้กลุ่มยังเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากลุ่มในหลากหลายด้านทั้ง
ด้านการผลิต การตลาด ไปควบคู่กัน เพ่ือสร้างให้เกิดยอดขายที่เพ่ิมมากขึ้นอันจะส่งผลให้กลุ่มเติบโต
และมีความเข้มแข็ง ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มมาจาก 2 แหล่ง คือ 1) การเรียนรู้จากภายในกลุ่ม 
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เป็นการเรียนรู้โดยประธานกลุ่มก าหนดแนวคิดในการท าตลาดผ่านกระบวนการของความเห็นชอบ
ของสมาชิกทุกคน เช่น การก าหนดเกณฑ์ในการตั้งราคาสินค้า การจัดจ าหน่ายโดยผ่านช่องทาง
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และการน าสินค้าออกจ าหน่ายในช่องทางที่ประธานกลุ่มมีความคุ้นเคย 
รวมถึงการสอนงานด้านหัตถกรรมเพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถในการผลิตงานฝีมือซึ่ง
ประธานกลุ่มจะได้รับความรู้จากการสนับสนุนจากหน่วยงานเมื่ออบรมเสร็จแล้วก็จะกลับมาฝึกฝีมือ
ให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากคนในกลุ่มเองทั้งสิ้น  2) การเรียนรู้จาก
ภายนอก ส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนรู้ด้านผลิต โดยกลุ่มจะส่งตัวแทนกลุ่มไปฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงาน
ที่คอยสนับสนุนด้านแนวคิดในการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์ ร่วมกับกลุ่มโอทอปดอยสะเก็ด  
เป็นต้น 

 6. การส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภค 
  ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยในการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์ตัดเย็บจากกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงของผู้บริโภค โดยเป็นการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 245 ตัวอย่าง โดยมีผลการวิเคราะห ์ดังนี้   

ตาราง 5.33 ลักษณะตัวอย่างของผู้บริโภคจ าแนกตามข้อมูลพื้นฐาน 

ลักษณะพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
เพศ  (ชาย:หญิง) 82 : 163 33.5 : 66.5 
อายุ 

ต่ ากว่า 25 ปี 
25-30 ปี 
31-35 ปี 
36-40 ปี 
41-45 ปี 
46-50 ปี 
51 ปีขึ้นไป 

 
15 
27 
27 
0 
18 
17 
141 

 
6.1 
11.0 
11.0 
0.0 
7.3 
6.9 
57.6 

สถานภาพ  
สมรส 
หม้าย 
โสด 
หย่าร้าง 

*ไม่ตอบ 1 คน 

 
121 
70 
42 
11 

 
49.6 
28.7 
17.2 
4.5 
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ลักษณะพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

 
187 
54 
4 

 
76.3 
22.0 
1.6 

สถานะในครอบครัว 
หัวหน้าครอบครัว 
แม่บ้าน 
สมาชิกครอบครัว 

 
102 
72 
71 

 
41.6 
29.4 
29.0 

อาชีพ 
เกษตรกร 
ประกอบอาชีพส่วนตัว 
รับจ้าง 
พนักงานบริษัทเอกชน 
นักเรียน/นักศึกษา 

 
79 
77 
40 
15 
15 

 
32.2 
31.4 
16.3 
6.1 
6.1 

อาชีพ 
ข้าราชการ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 
10 
9 

  
 5.7 

4.1 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ไม่เกิน 10,000 บาท 
10,001-15,000 บาท 
15,001-20,000 บาท 
มากกว่า 20,000 บาท 

*ไม่ตอบ 1 คน 

 
4 

199 
28 
13 

 
1.6 
81.6 
11.5 
5.3 

 กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 51 ปี ขึ้นไป และมี
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีมากกว่าครึ่ง  มี
สถานภาพในครอบครัวเป็นหัวหน้าครอบครัว อาชีพค่อนข้างหลากหลาย ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตกร
และประกอบธุรกิจส่วนตัว ส าหรับรายได้เฉลี่ยผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะมีรายได้ในระดับ 10,001 – 
15,000 บาท  
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ตาราง 5.34 อัตราส่วนร้อยของกลุ่มลูกค้าจ าแนกตามแหล่งในการซื้อผลิตภัณฑ์ 

แหล่งผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่นิยมซื้อ จ านวน ร้อยละ 
ตลาดนัด 
ร้านจ าหน่ายสินค้าชุมชน 
ร้านค้าทั่วไปที่จ าหน่ายสินค้าหัตถกรรม
ห้างสรรพสินค้า 
งานแสดงสินค้า 

163 
110 
67 
31 
29 

66.5 
44.9 
27.3 
12.7 
11.8 

หมายเหต ุ:  ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ ร้อยละในท่ีนี้คือ ร้อยละของจ านวนตัวอย่างรวม 245 ราย 

 จากการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะซื้อผลิตภัณฑ์จากตลาดนัดมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 66.5 รองลงมา ได้แก่ ซื้อจากร้านจ าหน่ายสินค้าชุมชน คิดเป็นร้อยละ 44.9 ซื้อจากร้านค้า
จ าหน่ายสินค้าหัตถกรรมทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 27.3 ซื้อจากห้างสรรพสินค้า คิดเป็นร้อยละ 12.7 และ
ล าดับสุดท้ายซื้อจากงานแสดงสินค้าต่าง ๆ จ านวนร้อยละ 11.8 

ตาราง 5.35 อัตราส่วนร้อยของกลุ่มลูกค้าจ าแนกตามเหตุผลในการซื้อ 

เหตุผลในการซื้อ จ านวน ร้อยละ 
ส่งเสริมธุรกิจของชุมชน 
คุณภาพเชื่อถือได้ 
ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์จากท่ีอ่ืน 
หาซื้อได้สะดวก  
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลาย 
คนในครอบครัวใช้เป็นประจ า 
ผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ 
ตามกระแสนิยม 
มีผลดีต่อสุขภาพ 

147 
97 
96 
85 
65 
65 
40 
20 
13 
5 

60.0 
39.6 
39.2 
34.7 
26.5 
26.5 
16.3 
8.2 
5.3 
2.0 

หมายเหต ุ:  ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ ร้อยละในท่ีนี้คือ ร้อยละของจ านวนตัวอย่างรวม 245 ราย 

 จากการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะซื้อผลิตภัณฑ์ตัดเย็บบ้านดอกแดงด้วยเหตุผลที่
ต้องการช่วยส่งเสริมธุรกิจของชุมชน คิดเป็นร้อยละ 60.0  เหตุผลในการซื้อในล าดับรองลงมา ได้แก่ 
คุณภาพเชื่อถือได้ คิดเป็นร้อยละ 39.6 ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์จากที่อ่ืน คิดเป็นร้อยละ 39.2 หาซื้อได้
สะดวก คิดเป็นร้อยละ 34.7 อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 26.5  มีผลิตภัณฑ์ให้เลือก
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หลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 26.5 คนในครอบครัวใช้เป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ 16.3 ผลิตภัณฑ์แปลก
ใหม ่คิดเป็นร้อยละ 8.2 ตามกระแสนิยม คิดเป็นร้อยละ 5.3 และมีผลดีต่อสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 2.0 

ตาราง 5.36 อัตราส่วนร้อยของกลุ่มลูกค้าจ าแนกตามหลักเกณฑ์ในการเลือกซ้ือ 

หลักเกณฑ์ในการเลือกผลิตภัณฑ์ จ านวน ร้อยละ 
ความน่าเชื่อถือในผู้จ าหน่าย 
มีแหล่งที่มาชัดเจน/มีตราสินค้า 
มีตรารับรองจากหน่วยงานราชการ 
มีบรรจุภัณฑ์ห่อหุ้ม 
พิจารณาจากลักษณะภายนอก เช่น การตกแต่งร้าน 

182 
80 
67 
50 
11 

79.5 
34.9 
29.3 
21.8 
4.8 

หมายเหต ุ:  ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ ร้อยละในท่ีนี้คือ ร้อยละของจ านวนตัวอย่างรวม 245 ราย 

 จากการศึกษา พบว่า หลักเกณฑ์ที่ผู้บริโภคใช้ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตัดเย็บส่วนใหญ่ 
คือ ความน่าเชื่อถือในผู้จ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 79.5 หลักเกณฑ์ในการเลือกซื้อรองลงมา ได้แก่ การ
มีแหล่งที่มาชัดเจน/มีตราสินค้า คิดเป็นร้อยละ 34.9 มีตรารับรองจากหน่วยงานราชการ คิดเป็นร้อย
ละ 29.3 การมีบรรจุภัณฑ์ห่อหุ้ม คิดเป็นร้อยละ 21.8 และการพิจารณาจากลักษณะภายนอกมีคิด
เป็นร้อยละ 4.8   

ตาราง 5.37 อัตราส่วนร้อยของกลุ่มลูกค้าจ าแนกตามการเจาะจงซื้อ 

การเจาะจงเลือกซ้ือ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เจาะจงชมดูชนิดอื่นก่อนเมื่อพอใจแล้วจึงขอซื้อ 
เจาะจงซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดที่ต้องการเพียงอย่างเดียว 

172 
66 

72.3 
27.7 

รวม 238 100.0 
*ไม่ตอบเท่ากับ 7 คน 

 จากการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคที่มาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมตัดเย็บส่วนใหญ่ ไม่
เจาะจงซื้อแต่จะเลือกชมผลิตภัณฑ์ชนิดอ่ืนก่อนเมื่อพอใจแล้วจึงขอซื้อ คิดเป็นร้อยละ 72.3 ส่วน
ผู้บริโภคท่ีมีการเจาะจงซื้อผลิตภัณฑ์ในชนิดที่ต้องการเพียงอย่างเดียว คิดเป็นร้อยละ 27.7  
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ตาราง 5.38 อัตราส่วนร้อยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทของกลุ่มลูกค้า 

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่นิยม จ านวน ร้อยละ 
ของใช้ภายในบ้าน 
ของใช้ส่วนตัว 
ของประดับบ้าน 

144 
135 
9 

62.9 
59.0 
3.9 

หมายเหต ุ:  ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ ร้อยละในท่ีนี้คือ ร้อยละของจ านวนตัวอย่างรวม 245 ราย 

 จากการศึกษา พบว่า ประเภทของผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ผู้บริโภคนิยมซื้อ ส่วนใหญ่เป็น
ของใช้ภายในบ้าน คิดเป็นร้อยละ 62.9 รองลงมา ได้แก่ ของใช้ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 59.0 และของ
ประดับบ้าน คิดเป็นร้อยละ 3.9 ตามล าดับ  

ตาราง 5.39 อัตราส่วนร้อยในพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทของกลุ่มลูกค้า 

สถานการในการซื้อ จ านวน ร้อยละ 
ซื้อเมื่อพบเห็นถ้าน่าสนใจก็ซ้ือ 
ซื้อเมื่อต้องการก็จะไปหาซื้อ 
ถ้าต้องการก็ฝากคนอ่ืนไปซื้อ 
ซื้อเมื่อสินค้านั้น ๆ ลดราคา 

118 
115 
9 
3 

48.2 
46.9 
3.7 
1.2 

รวม 245 100.0 

 จากการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตัดเย็บของลูกค้าส่วนใหญ่ ได้แก่ 
ซื้อเมื่อพบเห็นถ้าน่าสนใจก็ซื้อ คิดเป็นร้อยละ 48.2 รองลงมา ได้แก่ ซื้อเมื่อต้องการก็จะไปหาซื้อ คิด
เป็นร้อยละ 46.9 ถ้าต้องการก็ฝากคนอ่ืนไปซื้อ คิดเป็นร้อยละ 3.7 และ ซื้อเมื่อสินค้านั้น ๆ ลดราคา 
คิดเป็นร้อยละ 1.2 ตามล าดับ   

ตาราง 5.40 อัตราส่วนร้อยของลูกค้าจ าแนกตามความคิดเห็นต่อราคาผลิตภัณฑ์ 

ความคิดเห็นต่อราคาผลิตภัณฑ์ จ านวน ร้อยละ 
ราคาเหมาะสม 
ราคาถูก 
ราคาแพง 

165 
71 
9 

67.3 
29.0 
3.7 

รวม 245 100.0 

 จากการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่คิดว่าผลิตภัณฑ์มีราคาเหมาะสม ร้อยละ 67.3 
รองลงมา เห็นว่าผลิตภัณฑ์มีราคาถูก ร้อยละ 29.0 และผลิตภัณฑ์มีราคาแพง คิดเป็นร้อยละ 3.7  
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ตาราง 5.41 อัตราส่วนร้อยจ าแนกตามข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ท่ีมีส่วนในการก าหนดราคา 

ใครเป็นผู้ก าหนดราคา จ านวน ร้อยละ 
ผู้ขายเป็นผู้ก าหนด 
ต่อรองราคาระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
ผู้ซื้อเป็นผู้ก าหนดเอง 

130 
103 
12 

53.1 
42.0 
4.9 

รวม 245 100.0 

 จากศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าผู้ขายเป็นผู้ก าหนดราคา คิดเป็นร้อยละ 
53.1 รองลงมาเห็นว่าผู้บริโภคสามารถต่อรองราคาระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายได้ คิดเป็นร้อยละ 42.0 และ
คิดว่าตัวผู้ซื้อเป็นผู้ก าหนดราคา มีเพียงร้อยละ 4.9  

ตาราง 5.42 อัตราส่วนร้อยของกลุ่มลูกค้าจ าแนกตามมูลค่าในการซื้อผลิตภัณฑ์ 

จ านวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซ้ือผลิตภัณฑ์ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 100 บาท 
100-500 บาท 
500-1,000 บาท 
มากกว่า 1,000 บาท 

0 
229 
13 
3 

0.0 
93.5 
5.3 
1.2 

รวม 245 100.0 

 จากการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีการใช้จ่ายเงินโดยเฉลี่ยในการซื้อผลิตภัณฑ์ ใน
จ านวนเงินระหว่าง 100-500 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.5 รองลงมา ใช้เงินจ านวนระหว่าง 500-1,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 5.3 และใช้เงินมากกว่า 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.2  
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ตาราง 5.43 อัตราส่วนร้อยของกลุ่มลูกค้าจ าแนกตามจุดประสงค์ในการซื้อผลิตภัณฑ์ 

จุดประสงค์ในการซื้อผลิตภัณฑ์ จ านวน ร้อยละ 
ซื้อไปเพ่ือใช้เอง 
ซื้อไปเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษต่าง ๆ 
ซื้อไปเป็นของฝากจากการท่องเที่ยว 
ซื้อไปเป็นของฝากให้ผู้ใหญ่ 

187 
22 
20 
16 

76.3 
9.0 
8.2 
6.5 

รวม 245 100.0 

 จากการศึกษา พบว่า จุดประสงค์ในการซื้อผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ จะซื้อผลิตภัณฑ์ไปเพ่ือใช้
เอง คิดเป็นร้อยละ 76.3 รองลงมา ได้แก่ ซื้อผลิตภัณฑ์ไปเป็นของขวัญในโอกาสต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 
9.0 ซื้อไปเป็นของฝากจากการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 8.2 และผู้บริโภคซื้อไปเพ่ือเป็นของฝากให้
ผู้ใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 6.5 

ตาราง 5.44 อัตราส่วนร้อยของกลุ่มลูกค้าจ าแนกตามสื่อที่รับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัดเย็บ
กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 

สื่อที่รับข่าวสารเกี่ยวกับ 
กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 

จ านวน ร้อยละ 

เพ่ือนแนะน า 
สมาชิกในครอบครัว 
พนักงานขาย 
วิทยุ 
วารสาร 
หนังสือสิ่งพิมพ์ 
โทรทัศน์ 

126 
114 
51 
24 
19 
14 
10 

54.8 
49.6 
22.2 
10.4 
8.3 
6.1 
4.3 

หมายเหต ุ:  ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ ร้อยละในท่ีนี้คือ ร้อยละของจ านวนตัวอย่างรวม 245 ราย 

 จากการศึกษา พบว่า กลุ่มผู้บริโภคตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกลุ่มตัด
เย็บบ้านดอกแดงใน 3 อันดับแรก ได้แก่ การรับข่าวสารจากเพ่ือนแนะน า คิดเป็นร้อยละ 54.8 
รองลงมา ได้แก่ จากสมาชิกในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 49.6 และจากพนักงานขาย คิดเป็นร้อยละ 
22.2 ตามล าดับ 
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ตาราง 5.45 อัตราส่วนร้อยของกลุ่มลูกค้าจ าแนกตามปัญหาในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ ์

ปัญหาในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ จ านวน ร้อยละ 
มีผู้จ าหน่ายจ านวนน้อย 
การบรรจุหีบห่อไม่น่าสนใจ 
มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
การคัดเกรดของผลผลิต 
ความเชื่อมั่นว่ามาจากกลุ่มชุมชนจริง 
มีขนาดให้เลือกน้อย 
คุณภาพไม่ตรงตามท่ีคาดหวังไว้ 
เก็บรักษาไว้ได้ไม่นาน 
ราคาเปลี่ยนแปลงเร็ว  

94 
79 
75 
53 
47 
38 
29 
19 
6 

40.0 
33.6 
31.9 
22.6 
20.0 
16.2 
12.3 
8.1 
2.6 

หมายเหต ุ:  ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ ร้อยละในท่ีนี้คือ ร้อยละของจ านวนตัวอย่างรวม 245 ราย 

 จากการศึกษา พบว่า ปัญหาในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตัดเย็บของกลุ่ม 3 อันดับแรก ได้แก่
ปัญหาด้านมีผู้จ าหน่ายจ านวนน้อย คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมา ได้แก่ การมีบรรจุหีบห่อไม่
น่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 33.6 และปัญหาสินค้ามีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ คิดเป็นร้อยละ 
31.9 ตามล าดับ 

ตาราง 5.46 อัตราส่วนร้อยของกลุ่มลูกค้าจ าแนกตามผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ 

ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ จ านวน ร้อยละ 
ตัวท่านเอง(คิดว่าเหมาะสมก็ซ้ือ) 
เพ่ือนที่มาด้วยกัน 
พนักงานขาย 
พ่อแม่เป็นผู้ตัดสินใจ 

225 
39 
15 
1 

94.5 
16.4 
6.3 
0.4 

หมายเหต ุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ร้อยละในท่ีนี้คือ ร้อยละของจ านวนตัวอย่างรวม 245 ราย 

 จากการศึกษา พบว่า ผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินค้า ส่วนใหญ่เป็นตัวผู้บริโภคเอง 
คิดเป็นร้อยละ 94.5 รองลงมา ได้แก่ เพื่อนที่มาด้วยกันมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ คิดเป็น
ร้อยละ 16.4 พนักงานขายมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ คิดเป็นร้อยละ 6.3 และพ่อแม่เป็นผู้มีอิทธิพล
ในการตัดสินใจซื้อ คิดเป็นร้อยละ 0.4  
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ตาราง 5.47 คะแนนเฉลี่ยของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่มผู้บริโภค 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
ค่าเฉลี่ย 

(X) 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

ระดับ
ความส าคัญ 

1.  มีความคงทนใช้ได้ในระยะยาว 4.06 0.77 มาก 
2.  ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ 3.97 0.70 มาก 
3.  มีความสวยงาม 3.81 0.70 มาก 
4.  มีความหลากหลายให้เลือก 3.80 0.59 มาก 
5.  มีให้เลือกหลายขนาด 3.80 0.74 มาก 
6.  แหล่งผลิตได้มาตรฐาน (มี มผช.) 3.68 0.90 มาก 
7.  ตรายี่ห้อมีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ 3.63 0.70 มาก 
8.  บรรจุภัณฑ์มีความสวยงามน่าซื้อ 3.61 0.70 มาก 
9.  ใช้เทคโนโลยีผลิตที่ทันสมัย 3.56 0.86 มาก 

รวม 3.77 0.52 มาก 
หมายเหต:ุ ช่วงคะแนน 1.0-1.8 หมายถึง น้อยที่สุด คะแนน 1.81-2.6 หมายถึง น้อย คะแนน 2.61-3.4 หมายถึง 
ปานกลาง คะแนน 3.41-4.2 หมายถึง มาก และคะแนน 4.21-5.0 หมายถึง มากที่สุด   

จากการศึกษา พบว่า  ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โดยรวม

อยู่ในระดับมาก ( x = 3.77) เมื่อพิจารณาในปัจจัยย่อย พบว่า ความคงทนใช้ได้ในระยะยาว มี

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( x = 4.06) รองลงมา ได้แก่ ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ ( x = 3.97) มีความสวยงาม 

( x = 3.81) มีความหลากหลายให้เลือก ( x = 3.80) มีให้เลือกหลายขนาด ( x = 3.80) แหล่งผลิต

ได้มาตรฐาน (มผช.) ( x = 3.68) ตรายี่ห้อมีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ ( x = 3.63) บรรจุภัณฑ์มีความ

สวยงามน่าซื้อ ( x = 3.61) และการใช้เทคโนโลยีผลิตที่ทันสมัย ( x = 3.56) ตามล าดับ 
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ตาราง 5.48 คะแนนเฉลี่ยของปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่มผู้บริโภค 

ปัจจัยด้านราคา 
ค่าเฉลี่ย 

x  

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 
ความหมาย 

1.  ระบุราคาชัดเจน 4.23 0.82 มากที่สุด 
2.  ราคาคงที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง 4.07 0.86 มาก 
3.  ราคาเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพ 4.02 0.70 มาก 
4.  ราคามีความเหมาะสมตามชนิดของผลิตภัณฑ์ 4.01 0.89 มาก 

รวม 4.08 0.68 มาก 
หมายเหต:ุ ช่วงคะแนน 1.0-1.8 หมายถึง น้อยที่สุด คะแนน 1.81-2.6 หมายถึง น้อย คะแนน 2.61-3.4 หมายถึง 
ปานกลาง คะแนน 3.41-4.2 หมายถึง มาก และคะแนน 4.21-5.0 หมายถึง มากทีสุ่ด   

 จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านราคามีอิทธิพลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( x = 4.08) เมื่อพิจารณาในปัจจัยย่อย พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการการระบุ

ราคาที่ชัดเจน ในระดับท่ีมากที่สุด ( x = 4.23) ส่วนปัจจัยย่อยอื่นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ราคาคงที่ไม่

ค่อยเปลี่ยนแปลง ( x = 4.07) การตั้งราคาเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพ ( x = 4.02) และราคา

มีความเหมาะสมตามชนิดของผลิตภัณฑ์ ( x = 4.01) ตามล าดับ 

ตาราง 5.49  คะแนนเฉลี่ยของปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่ม
ผู้บริโภค 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย  (ความสะดวกซื้อ) 
ค่าเฉลี่ย 

( x ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

ระดับ
ความส าคัญ 

1.  การจัดหมวดหมู่และการวางสะดวกแก่การเลือกซ้ือ 3.75 0.69 มาก 
2.  สถานที่วางขายมีระเบียบเรียบร้อย 3.57 0.87 มาก 
3.  สถานที่จ าหน่ายสะดวกในการหาซื้อผลิตภัณฑ์ 3.44 0.93 มาก 
4.  พ้ืนที่ภายในสถานที่จ าหน่ายกว้างขวางและสะอาด 3.26 0.72 ปานกลาง 

รวม 3.51 0.65 มาก 
หมายเหต:ุ ช่วงคะแนน 1.0-1.8 หมายถึง น้อยที่สุด คะแนน 1.81-2.6 หมายถึง น้อย คะแนน 2.61-3.4 หมายถึง 
ปานกลาง คะแนน 3.41-4.2 หมายถึง มาก และคะแนน 4.21-5.0 หมายถึง มากที่สุด   
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จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย (ความสะดวกซื้อ) มีอิทธิพลในการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.51) เมือ่พิจารณาในปัจจัยย่อย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลใน

ระดับมาก ได้แก่ ด้านการจัดหมวดหมู่และการวางสะดวกแก่การเลือกซื้อ ( x = 3.75) สถานที่

วางขายมีระเบียบเรียบร้อย ( x = 3.57) และสถานที่จ าหน่ายสะดวกในการหาซื้อผลิตภัณฑ์ ( x = 
3.44) ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลในระดับปานกลาง ได้แก่ ปัจจัยด้านพ้ืนที่ภายในสถานที่จ าหน่าย

กว้างขวางและสะอาด ( x = 3.26) 

ตาราง 5.50  คะแนนเฉลี่ยของปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
กลุ่มผู้บริโภค 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
ค่าเฉลี่ย 

( x ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

ระดับ
ความส าคัญ 

1.  ให้ความร่วมมือทางสังคม เช่น การตั้งเป็นศูนย์
เรียนรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพ 

4.21 0.70 มากที่สุด 

2.  แสดงบทความคุณประโยชน์ต่าง ๆ จากผลิตภัณฑ์ 3.70 0.76 มาก 
3.  พนักงานขายสามารถให้ค าแนะน าผลิตภัณฑ์ได้ 3.69 0.75 มาก 
4.  ได้รับส่วนลดจากการซื้อ 3.66 0.82 มาก 
5.  ลดราคาในบางโอกาส 3.53 0.77 มาก 
6.  มีป้ายโฆษณาเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจชุมชนในสถานที่
จ าหน่าย 

2.84 0.91 ปานกลาง 

รวม 3.60 0.48 มาก 
หมายเหต:ุ ช่วงคะแนน 1.0-1.8 หมายถึง น้อยที่สุด คะแนน 1.81-2.6 หมายถึง น้อย คะแนน 2.61-3.4 หมายถึง 
ปานกลาง คะแนน 3.41-4.2 หมายถึง มาก และคะแนน 4.21-5.0 หมายถึง มากที่สุด   

จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดในภาพรวมมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคใน

ระดับมาก ( x = 3.60) เมื่อพิจารณาในปัจจัยย่อย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลในระดับมากที่สุด ได้แก่ 

การให้ความร่วมมือทางสังคม ( x = 4.21) ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลในระดับมาก ได้แก่ การแสดง

บทความคุณประโยชน์ต่างๆ จากผลิตภัณฑ์ ( x = 3.70 พนักงานขายสามารถให้ค าแนะน าผลิตภัณฑ์

ได้ ( x = 3.69) การให้ส่วนลดจากการซื้อ ( x = 3.66) และการลดราคาในบางโอกาส ( x = 3.53) 
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ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลในระดับปานกลาง ได้แก่ มีป้ายโฆษณาเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจชุมชนในสถานที่

จ าหน่าย ( x = 2.84)   

การทดสอบตลาด  
 การทดสอบตลาดเป็นการน าสินค้าที่กลุ่มผลิตขึ้นมาหลังจากที่ได้มีการพัฒนาแนวคิดทาง
การตลาดให้แก่กลุ่มแล้ว โดยทางทีมวิจัยได้ให้ทางกลุ่มน าสินค้าไปทดสอบตลาดในช่องทางการจัด
จ าหน่ายต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า โดยทีมวิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลของผู้ที่สนใจในการซื้อสินค้าของ
ทางกลุ่มภายในห้างสรรพสินค้า ทั้งนี้ได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความส าคัญ
ของปัจจัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตัดเย็บกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้า 
จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ด้านเพศ และรายได้เฉลี่ยของครอบครัว โดยมีผลการศึกษา ดังนี้ 

ตาราง 5.51  ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของ
ปัจจัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตัดเย็บของกลุ่มบ้านดอกแดงของลูกค้าใน
ห้างสรรพสินค้าจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ 

ปัจจัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตัดเย็บในห้างสรรพสินค้าของ
ผู้บริโภค 

t-value P-value 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ -1.72 0.08 
     1.  มีความคงทนใช้ได้ในระยะยาว -2.56 0.11 
     2.  มีความสวยงาม ปราณีต -2.24 0.02* 
     3.  แหล่งผลิตได้มาตรฐาน (มี มผช.) -2.93 0.00* 
     4.  ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ -2.95 0.00* 
     5.  บรรจุภัณฑ์มีความสวยงามน่าซื้อ -0.44 0.65 
     6.  ใช้เทคโนโลยีผลิตที่ทันสมัย -4.33 0.00* 
     7.  ตรายี่ห้อมีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ -1.18 0.23 
     8.  มีความหลากหลายให้เลือก 2.78 0.06 
     9.  มีให้เลือกหลายขนาด 0.30 0.75 
ปัจจัยด้านราคา -0.38 0.70 
     1.  ระบุราคาชัดเจน 1.19 0.23 
     2.  ราคาเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพ -1.59 0.11 
     3.  ราคาคงที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง 0.30 0.76 
     4.  มีการลดราคาตามปริมาณที่ซื้อ -1.75 0.08 
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ปัจจัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตัดเย็บในห้างสรรพสินค้าของ
ผู้บริโภค 

t-value P-value 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย  (ความสะดวกซื้อ) 0.59 0.55 
     1.  การจัดหมวดหมู่และการวางสะดวกแก่การเลือกซื้อ 1.79 0.07 
     2.  สถานที่วางขายมีระเบียบเรียบร้อย 0.59 0.55 
     3.  สถานที่จ าหน่ายสะดวกในการหาซื้อผลิตภัณฑ์ -0.39 0.69 
     4.  พ้ืนที่ภายในสถานที่จ าหน่ายกว้างขวางและสะอาด 0.20 0.83 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 0.67 0.49 
     1.  ให้ความร่วมมือทางสังคม  0.49 0.62 
     2.  พนักงานขายสามารถให้ค าแนะน าผลิตภัณฑ์ได้ 1.55 0.12 
     3.  แสดงบทความคุณประโยชน์ต่าง ๆ จากผลิตภัณฑ์ 2.77 0.00* 
     4.  การลดราคาในบางโอกาส -1.57 0.11 
     5.  มีป้ายโฆษณาเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจชุมชนในสถานที่จ าหน่าย 1.76 0.07 
     6.  การได้รับส่วนลดจากการซื้อ -2.31 0.02* 

 จากการศึกษา พบว่า การให้ความส าคัญของปัจจัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตัดเย็บกลุ่ม
บ้านดอกแดงของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (ที่ระดับ 
0.05) จ านวน 6 รายการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มีความสวยงามประณีต แหล่งผลิตได้มาตรฐาน (มผช.)  
ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ ใช้เทคโนโลยีผลิตที่ทันสมัย การแสดงบทความคุณประโยชน์ต่าง ๆ จาก
ผลิตภัณฑ์ และการได้รับส่วนลดจากการซื้อ 

ตาราง 5.52  ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของ
ปัจจัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตัดเย็บของกลุ่มบ้ านดอกแดงของลูกค้าใน
ห้างสรรพสินค้าจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
ครอบครัว 

ปัจจัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตัดเย็บ 
ในห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภค 

F-value P-value 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 0.63 0.59 
1.  มีความคงทนใช้ได้ในระยะยาว 1.27 0.28 
2.  มีความสวยงาม ประณีต 3.05 0.02* 
3.  แหล่งผลิตได้มาตรฐาน (มี มผช.) 2.01 0.11 
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ปัจจัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตัดเย็บ 
ในห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภค 

F-value P-value 

4.  ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ 0.86 0.45 
5.  บรรจุภัณฑ์มีความสวยงามน่าซื้อ 0.96 0.41 
6.  ใช้เทคโนโลยีผลิตที่ทันสมัย 1.31 0.27 
7.  ตรายี่ห้อมีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ 0.16 0.92 
8.  มีความหลากหลายให้เลือก 0.75 0.52 
9.  มีให้เลือกหลายขนาด 4.65 0.00* 
ปัจจัยด้านราคา 1.87 0.13 
1.  ระบุราคาชัดเจน 1.22 0.30 
2.  ราคาเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพ 1.18 0.31 
3.  ราคาคงท่ีไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง 3.48 0.01* 
4.  มีการลดราคาตามปริมาณที่ซ้ือ 5.00 0.00* 
ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย  (ความสะดวกซื้อ) 5.65 0.00* 
1.  การจัดหมวดหมู่และการวางสะดวกแก่การเลือกซื้อ 6.92 0.00* 
2.  สถานที่วางขายมีระเบียบเรียบร้อย 6.76 0.00* 
3.  สถานที่จ าหน่ายสะดวกในการหาซื้อผลิตภัณฑ์ 2.01 0.11 
4.  พื้นที่ภายในสถานที่จ าหน่ายกว้างขวางและสะอาด 7.70 0.00* 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 0.94 0.41 
1.  ให้ความร่วมมือทางสังคม  6.40 0.00* 
2.  พนักงานขายสามารถให้ค าแนะน าผลิตภัณฑ์ได้ 3.15 0.02* 
3.  แสดงบทความคุณประโยชน์ต่าง ๆ จากผลิตภัณฑ์ 3.84 0.01* 
4.  การลดราคาในบางโอกาส 0.69 0.55 
5.  มีป้ายโฆษณาเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจชุมชนในสถานที่จ าหน่าย 1.51 0.21 
6.  การได้รับส่วนลดจากการซื้อ 1.91 0.12 

 จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตัดเย็บกลุ่มบ้านดอกแดงของ
ผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (ที่ระดับ 0.05) จ านวน 10 
รายการ ได้แก่ มีความสวยงามประณีต มีสินค้าให้เลือกหลายขนาด ราคาคงที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง มี
การลดราคาตามปริมาณที่ซื้อ การจัดหมวดหมู่และการวางสะดวกแก่การเลือกซื้อ สถานที่วางขายมี
ระเบียบเรียบร้อย พ้ืนที่ภายในสถานที่จ าหน่ายกว้างขวางและสะอาด การให้ความร่วมมือทางสังคม 
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พนักงานขายสามารถให้ค าแนะน าผลิตภัณฑ์ได้ และแสดงบทความคุณประโยชน์ต่าง ๆ จาก
ผลิตภัณฑ์ 

 ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม  
 จากแบบสอบถามปลายเปิด ทีมวิจัยได้น าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) เป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่ทางกลุ่ม
ตัดเย็บบ้านดอกแดงได้ท าการพัฒนาและทดสอบจ าหน่ายในช่องทางใหม่ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ล าดับที่ ข้อคิดเห็นของกลุ่มสมาชิก ความถี่ 
1 สินค้ามีแบบให้เลือกน้อยความมีความหลากหลายกว่านี้ 87 
2 สินค้ามีจ านวนให้เลือกน้อย 65 
3 สินค้ามีขนาดให้เลือกน้อย /ไม่มีขนาดให้เลือก 55 
4 ควรใช้วัสดุที่มีคุณภาพ เช่น พ้ืนรองเท้าลื่นเกินไป 43 

5 
ควรมีการประชาสัมพันธ์ว่าเป็นสินค้าของกลุ่มธุรกิจชุมชน
ให้ชัดเจนเพื่อความมั่นใจน่าเชื่อถือ 

19 

6 ควรท าสินค้าเป็นของฝากบ้าง 13 
7 ควรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตัดเย็บ 5 
8 ควรขยายตลาดให้มากกว่าเดิม 5 

 จากข้อมูลทางด้านพฤติกรรมผู้บริโภคและการทดสอบตลาดทางทีมวิจัยและชุมชน ได้มี
การร่วมกันในการปรับปรุงแผนงานทางการตลาด ทั้งนี้รูปแบบทางการตลาดจะสรุปผลอยู่ในบทที่ 6 

การจัดการความรู้ด้านการผลิต 
 ทางทีมวิจัยได้น าหลักของการจัดการความรู้ เข้ามาเป็นส่วนประกอบส าคัญในการด าเนิน
กิจกรรมของงานวิจัย โดยมีการด าเนินการทางด้านการผลิต ดังนี้ 

1. เริ่มจากการจัดเวทีชาวบ้าน เพ่ือศึกษารูปแบบ ปัญหา และความต้องการด้านการ
ออกแบบ และเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

2. การเสริมความรู้และการพัฒนา ในประเด็นที่เป็นความต้องการของทางกลุ่ม รวมทั้ง
การฝึกทักษะกลุ่มย่อย เพื่อให้กลุ่มได้มีโอกาสในการฝึกทักษะในการตัดเย็บและแก้ไขปัญหาในการตัด
เย็บในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ทางทีมวิจัยยังได้เตรียมวิทยากรที่มีความรู้ในการออกแบบมาถ่ายทอด
เทคนิคและเสริมความรู้ เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงได้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 
ถึงความจ าเป็นถึงการออกแบบและการใช้เทคนิคในการตัดเย็บในลักษณะพิเศษ เพ่ือให้การท างาน
ง่ายขึ้นและผลิตภัณฑ์มีรูปแบบที่สวยงาม 
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3. การประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือร่วมกันในการวางแผนการผลิตและแก้ไขปัญหาในการผลิต
ของทางกลุ่มร่วมกันระหว่างทีมวิจัย ผู้น ากลุ่ม และสมาชิก เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
  จากขั้นตอนในการด าเนินการดังกล่าวสามารถน าเสนอรายละเอียดในขั้นตอนการ
จัดการความรู้ ในแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 

การจัดเวทีชาวบ้านทางด้านการผลิต 
 ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 
โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Questionnaire) ประกอบด้วยการสัมภาษณ์
เกี่ยวกับข้อมูลของกลุ่ม โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์กลุ่มย่อยจากประธานกลุ่ม
และสมาชิกภายในกลุ่ม เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีลักษณะการผลิตรวมกันและสมาชิกมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ซึ่งมีประเด็นสัมภาษณ์เกี่ยวกับ ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่ม การจัดองค์กรและลักษณะการ
ด าเนินการผลิตของกลุ่ม   การสัมภาษณ์ การประเมินตนเองด้านสภาพปัญหาและความต้องการใน
การด าเนินงานด้านการผลิตของกลุ่ม และแนวทางในการพัฒนาด้านการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม พบว่า 
 1. สถานที่ผลิตหลักของกลุ่มฯ อยู่บ้านเลขที่ 61 หมู่ที่ 1 ต าบลสง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.
เชียงใหม่ มีการจัดสรรพื้นที่ใต้ถุนบ้านของบ้านประธานมาปรับเป็นสถานที่ท าการผลิตเพ่ือรองรับการ
ผลิตของสมาชิก การผลิตในส่วนที่ไม่สามารถท าการผลิตที่บ้านประธานกลุ่มได้ จะกระจายการผลิตไป
ที่บ้านของสมาชิก เนื่องจากงานตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้า สมาชิกสามารถใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของ
บริเวณบ้าน เพ่ือจัดเป็นสถานที่ผลิตของตนเองได้  
 2. การจัดสรรพื้นที่บ้านประธานกลุ่ม เพ่ือการผลิตของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงนั้นมีการ
จัดสรรการผลิตเป็นสัดส่วนที่ชัดเจนตามลักษณะกิจกรรมการผลิต เช่น พ้ืนที่กิจกรรมตัดเย็บ พ้ืนที่
ออกแบบผลิตภัณฑ์และเขียนแบบ พ้ืนที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ส าเร็จแล้ว เป็นต้น  
อย่างไรก็ตามพ้ืนที่ดังกล่าวก็ยังมีปัญหาในเรื่องของความคับแคบของพ้ืนที่และมีแสงสว่างไม่เพียงพอ 
รวมทั้งการจัดพ้ืนที่ในการวางเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่เป็นระเบียบ ไม่เป็นสัดส่วน มีการจัดวางรวม
กับของใช้ต่าง ๆ ภายในบ้าน รวมทั้งไม่สามารถแยกค่าใช้จ่ายในส่วนของที่อยู่อาศัยกับค่าใช้จ่ายใน
การผลิตของกลุ่มได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะค่าไฟฟ้า 
 3. ลักษณะการผลิตของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงเป็นการผลิตตามความถนัดของผู้ผลิต
หรือสมาชิกเป็นหลัก ทั้งนี้การผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม สมาชิกจะใช้เวลาว่างหลังจากการงานหลักใน
ภาคเกษตรกรรม เช่น การท านา และสวนไม้ผล เป็นต้น เพ่ือสร้างรายได้เสริม  
 4. ข้อมูลพื้นฐานของสมาชิก สมาชิกส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการตัดเย็บไม่น้อยกว่า 4 
ปี ใช้เวลาในการท างานแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาตามเวลาว่าง ช่วงเวลากลางวัน 8.00 – 12.00 
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น., 13.00–17.00 น. และช่วงเวลากลางคืน 20.00–24.00 น. ในส่วนการพัฒนาสมาชิก พบว่า 
สมาชิกส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการอบรม หรือศึกษาดูงานเกี่ยวกับการตัดเย็บ หรือการออกแบบ หรือ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า ทั้งนี้ลักษณะงานที่มีความช านาญในการผลิต ได้แก่ การเดินเส้น การ
สอยผ้า และการตัด ส าหรับงานที่ต้องใช้จักรจะต้องมาใช้ที่สถานที่ท างานของกลุ่ม เนื่องจากสมาชิกไม่
มีจักรเป็นของตนเอง  
 5. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต พบว่า กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงมีจักรเย็บผ้า
แบบจักรอุตสาหกรรม จ านวน 9 หลัง (ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลสง่าบ้าน ใน
ปี 2548 จ านวน 5 หลัง ในปี 2550 จ านวน 2 หลัง และในปี 2551 จ านวน 2 หลัง สามารถใช้งานได้
เต็มประสิทธิภาพเพียง 6 หลัง) จักรโพ้ง 1 หลัง และจักรกุ๊น 1 หลัง ส าหรับอุปกรณ์การตัดเย็บอ่ืน ๆ  
สมาชิกแต่ละคนจะต้องน าอุปกรณ์พ้ืนฐานในตัดเย็บผ้ามาเอง เช่น กรรไกร ที่เลาะด้าย เทปวัด ฯลฯ 
ส าหรับกระดาษลอกลาย ด้าย เข็มจักร น้ ามันจักร และการซ่อมบ ารุงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ทางกลุ่มจะเป็นผู้สนับสนุนจากเงินกลุ่ม    
 6. วัตถุดิบที่ส าคัญที่ใช้ในการผลิตของกลุ่ม พบว่า ผ้าพ้ืน ฟองน้ า หนังรองรองเท้า ผ้าสี 
และใยโพลีเอสเตอร์ โดยการจัดหาวัตถุดิบจะท าใน 2 ลักษณะ คือ ไปเลือกหาซื้อด้วยตนเองและการ
สั่งซื้อทางโทรศัพท์ จากร้านค้าที่ซื้อเป็นประจ าในตลาดวโรรส เช่น ร้านเด่นเสมอ ร้านเด่นเจริญ ร้าน
ฟาร์มสปริง และร้านเชียงใหม่โฟม เป็นต้น เนื่องจากร้านดังกล่าวให้เครดิตในการผ่อนช าระได้และมี
ราคายุติธรรม โดยมีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนซื้อทุกครั้ง 
 7. แนวทางในการบริหารการผลิตของกลุ่ม มีลักษณะการมอบอ านาจให้แก่ประธานและ
กรรมการ เป็นผู้วางแผนในการบริหารการผลิตทั้งหมด โดยมีสมาชิกเป็นแรงงานในการผลิต เริ่มตั้งแต่
การรับค าสั่งซื้อแล้วน าไปวางแผนการผลิต การติดต่อจัดซื้อวัตถุดิบ การกระจายการผลิตไปยังสมาชิก 
จนถึงการรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จแล้วจากสมาชิก  
 8. ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่ท าการผลิตก่อนด าเนินโครงการวิจัย ประกอบด้วยรองเท้าใส่ใน
บ้าน (Slipper) ที่นอนปิกนิก เบาะรองนั่ง ผ้าห่มนวม และกระเป๋าผ้า โดยผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มผลิตมาก
ที่สุด คือ รองเท้าใส่ในบ้าน (Slipper) ผ้าห่มนวม และกระเป๋าโทรศัพท์ 
 9. การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ มีการจ าหน่ายทั้งปลีกและส่ง 
  9.1 การขายส่ง ให้แก่พ่อค้าคนกลางที่ตลาดวโรรสและตลาดต้นล าใย รวมทั้งการขาย
ส่งให้กับลูกค้ารายใหญ่ในจังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานคร มียอดการจ าหน่ายคราวละ 400-500 
คู่ต่อเดือน 
  9.2 การขายปลีก ทางกลุ่มได้น าของไปขายในแหล่งจ าหน่ายต่าง ๆ ได้แก่ ถนนคน
เดินท่าแพ ถนนคนเดินวัวลาย งานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด โรงพยาบาลนครพิงค์ และสหกรณ์



 

 

154 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้การจ าหน่ายไม่สามารถจ าหน่ายได้ทุกวันและมีต้นทุนในการ
เดินทางไปขายในสถานที่ดังกล่าวสูง รวมทั้งปัญหาเรื่องเวลาว่างของสมาชิกที่จะน าของไปขาย 
 10. การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค์ เกี่ยวกับการผลิตของกลุ่มตัดเย็บ
บ้านดอกแดง สามารถสรุปได้ดังภาพ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 5.7 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการผลิตของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 

การเสริมความรู้และการพัฒนาการผลิต 

 จากศึกษาบริบทชุมชนและรูปแบบการผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงท าให้
เห็นถึงความต้องการด้านการบริหารการผลิตของกลุ่ม ทางทีมวิจัยและสมาชิกกลุ่มบ้านดอกแดงได้ 
ร่วมกันวางแผนในการด าเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการบริหารการผลิต ใน 3 ส่วน คือ การ
พัฒนาปัจจัยน าเข้า (ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร และสถานที่ผลิต) การพัฒนา
กระบวนการผลิต (ได้แก่ การอบรมทักษะการตัดเย็บ การปรับปรุงขั้นตอนการไหลของงาน การ

              จุดเด่น 

- ผลติภณัฑ์ของกลุม่ได้รับมาตร 
ฐานผลติภณัฑ์ชมุชน (มผช.) 
- กลุม่เข้มแข็งสามคัคี และ
ประธานมีความสามารถในการ
ตดัเย็บ 
 

               จุดด้อย 

- เคร่ืองมือไมเ่พยีงพอและทนัสมยั 

- ขาดทกัษะการตดัเย็บขัน้สงู 
- ไมส่ามารถรับค าสัง่ซือ้สงูได้ 
- ขาดการออกแบบและพฒันา
ผลติภณัฑ์ที่หลากหลาย 

                   โอกาส 

- ได้รับการสนบัสนนุด้านการเงิน 
จากองค์การบริหารสว่นท้องถ่ิน 

- มีเครือขา่ยความร่วมมือด้านการ
จ าหนา่ย 

                      อุปสรรค 

- ขาดการสง่เสริมด้านเทคนิคในการ
ผลติ 

- ขาดเคร่ืองมือที่ทนัสมยั 
- รูปแบบด าเนินชีวติของสมาชิกท าให้
ไมส่ามารถควบคมุก าลงัการผลติได้ 
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วิเคราะห์หาต้นทุนการผลิต การก าหนดค่าตอบแทนในการผลิตที่ยุติธรรม และการควบคุมคุณภาพ
ตามวงจร PDCA) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างอย่างน้อย 5 รูปแบบ) โดย
มีรายละเอียดในการเสริมความรู้และการพัฒนาการผลิต ดังนี้ 

1. การพัฒนาปัจจัยน าเข้า 
   ทางกลุ่มได้มีการประชุมกลุ่มและมีมติในการปรับปรุงและหาเครื่องจักร เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิต โดยทางกลุ่มได้มีการจัดหาจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์  เครื่องตัดผ้าขนาดใบมีด 
4 นิ้ว และบล็อกเหล็กตัดพ้ืนหนังรองเท้า 
   1.1 จักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ เป็นจักรที่มีความสามารถในการเย็บเนื้อผ้าทุกชนิด ตั้งแต่
เนื้อบางจนถึงเนื้อหนา ผ้าธรรมดาจนถึงผ้ายืด ท าให้เกิดความประณีตสวยงามและคงทน สามารถท า
การตกแต่งลวดลาย (Decorative Stitches) ได้มากกว่า 62 ลาย สามารถเย็บตะเข็บได้มากกว่า 100 
ลายตะเข็บ สามารถใช้งานเย็บรังดุม (Utility Stitches & Buttonholes) สามารถใช้งานทุกรูปแบบ
ตั้งแต่การตกแต่งของใช้ แอปพลิเค ต่อผ้า แฮร์ลูม จนถึงควิลท์ติ้ง งานตัดเย็บชุดล าลองจนถึงชุด
ท างาน ทั้งนี้ผลของการใช้งานจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ ท าให้กลุ่มสามารถพัฒนายกระดับฝีมือการ
ตกแต่งและตัดเย็บผ้าโดยใช้เทคนิคแอปพลิเคหรือการสอยด้ายตกแต่งลวดลายนั่นเอง จนท าให้สินค้า
ที่ผลิตจากจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมในตัวผลิตภัณฑ์ได้สูง ท าให้ทางกลุ่ม
สามารถตั้งราคาขายได้ในราคาสูง เกิดความคุ้มค่ากับฝีมือแรงงานและเวลาที่สูญเสียไป 

 
ภาพที่ 5.8 จักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 

  1.2 เครื่องตัดผ้าขนาดใบมีด 4 นิ้ว จากปัญหาที่พบในขั้นตอนการผลิตเกี่ยวกับการตัด
ชิ้นงาน (ผ้า) ที่ไม่ได้มาตรฐานและมีการตัดผิดสัดส่วน ทีมวิจัยได้เสนอแนะให้กลุ่มเลือกใช้เครื่องตัดผ้า
ขนาดใบมีด 4 นิ้วเป็นใบมีดแบบกลมเหลี่ยม ที่มีความเหมาะส าหรับงานตัดผ้าขนาดเล็ก ท าให้การตัด
ชิ้นงานมีความประณีตและไม่เกิดการสิ้นเปลืองเนื้อผ้า ผลจากการใช้เครื่องตัดผ้า พบว่ากลุ่มสามารถ
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ตัดชิ้นงานขนาดเล็กได้ตามแบบร่างได้อย่างสวยงาม ปลายผ้ามีความคม และประณีต สามารถน าผ้าที่
ได้ไปตกแต่งลวดลายสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้เป็นอย่างดี 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 5.9 เครื่องตัดผ้าขนาดใบมีด 4 นิ้ว ของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 

  1.3 บล็อกเหล็กตัดพ้ืนหนังรองเท้า จากปัญหาที่พบในขั้นตอนการผลิตเกี่ยวกับการ
ตัดชิ้นงาน (พ้ืนหนังรองเท้า) ที่ไม่ได้มาตรฐานและผิดสัดส่วนนั้น ผู้วิจัยเสนอแนะให้กลุ่มเลือกใช้บล็อก
เหล็กที่มีความคม เพ่ือตัดพ้ืนหนังรองเท้าตามขนาดที่ต้องการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความ
ประณีต เรียบร้อย ผลจากการใช้บล็อกเหล็กตัดพ้ืนหนังรองเท้า พบว่า กลุ่มสามารถตัดชิ้นงานตาม
ขนาดที่ต้องการในขนาด S, M, L ตามแบบและรูปทรงได้อย่างประณีตเรียบร้อย สามารถน าไป
ประกอบกับผ้าพื้นรองเท้าได้อย่างพอดี   
 

 
   

ภาพที่ 5.10 บล็อกเหล็กตัดพ้ืนหนังรองเท้า ของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 
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  1.4 การปรับปรุงการคัดเลือกวัตถุดิบ ได้มีการปรับเปลี่ยนการเลือกวัสดุ ดังนี้ 
   1) การเลือกใช้ผ้าลายญี่ปุ่นที่มีลวดลายเฉพาะสวยงามชัดเจน ที่เป็นผ้าทอด้วย
ความละเอียด ราคาเมตรละ 65 บาท แทนผ้าลวดลายที่มีขายตามท้องตลาดในราคาปานกลาง 
(ประมาณเมตรละ 18–25 บาท) เพ่ือให้สามารถสร้างจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ได้ ไม่ว่าจะเป็นลายผ้า
เฉพาะลายและการเลือกใช้ด้ายสีต่าง ๆ ในการเดินเส้น 
 

    

ภาพที่ 5.11 ตัวอย่างผ้าลายญี่ปุ่น 

   2) การเลือกใช้ใยโพลีเอสเตอร์อัดแน่นขนาดบาง 140-200g แทนกระดาษหรือ
แทนแผ่นใยโพลีเอสเตอร์อัดแน่นขนาด 100g ผลจากการเพ่ิมขนาดแผ่นใยโพลีเอสเตอร์อัดแน่น 
พบว่า ท าให้ชิ้นงานสามารถคงรูปได้สวยงาม มีความนุ่มมือมากขึ้น และสามารถป้องกันการกระแทก
ได้มากขึ้น โดยเฉพาะในชิ้นงานที่เป็นกระเป๋าถือ 
 

             
 

ภาพที่ 5.12 แผ่นใยโพลีเอสเตอร์อัดแน่นชนิดบาง 140g และ 200g 
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   3) การเลือกใช้แผ่นยางพ้ืนรองเท้าที่หนาคงทนและมีลายยึดเกาะ แทนแบบเดิม
ที่ใช้อยู่ พบว่า สามารถลดการลื่นเมื่อใส่รองเท้าผ้าในบ้าน และมีความคงรูปมากกว่าแบบเดิม 

 

        
 

ภาพที่ 5.13 แผ่นยางพ้ืนรองเท้า ของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 

  1.5 การพัฒนาสถานที่การผลิต จากการสัมภาษณ์และส ารวจปัญหาด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างานของกลุ่ม พบว่า สถานที่ในการท างานคับแคบ แสงสว่างไม่เพียงพอ และ
อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ท าให้การผลิตไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทั้งนี้การออกแบบเครื่องมือและ
สถานที่ท างานที่เหมาะสมถูกต้องตามหลัก Ergonomics นั้น จะช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บจากการ
ท างาน และยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานอีกด้วย เนื่องจากสามารถช่วยลดการเคลื่อนไหวที่
ไม่จ าเป็น ท าให้ผู้ปฏิบัติสามารถท างานในท่าทางที่เหมาะสม และลดความเมื่อยล้าในการท างานได้ 
ทีมวิจัยจึงได้เสนอการวางผังสถานที่ในการตัดเย็บและแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน รวมทั้งอาคารศูนย์เรียนรู้ ดังภาพ 

    

 
 

ภาพที่ 5.14 แบบศูนย์เรียนรู้บ้านดอกแดง บริเวณด้านหน้าและด้านหลังอาคาร 
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 เนื่องจากกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง มีแผนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ในบริเวณที่ว่างของ
บ้านประธานกลุ่ม ทางทีมวิจัยจึงได้น าเสนอการวางผังศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือให้มีการจัดสภาพแวดล้อม
ในการท างานให้เหมาะสมแก่สมาชิก ดังภาพ 
 

                                                                 
 

ภาพที่ 5.15 การออกแบบผังศูนย์การเรียนรู้แบบ 3 มิต ิของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 

 แนวทางการปรับสภาพแวดล้อมในการท างานของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ได้มีการวาง
ผังทีค่ าถึงถึงสภาพแวดล้อมในการท างาน ได้แก่ 
 1. แสงสว่าง ทีเ่พียงพอในการท างาน โดยจัดให้มีหน้าต่างเพ่ือให้ได้แสงจากธรรมชาติและ
ติดหลอดไฟฟลูออเรสเซนท์แบบคู่ บนเพดาน รวมถึงบริเวณผนังก าแพงข้าง ๆ ในพ้ืนที่วางจักรเย็บผ้า
อุตสาหกรรม 
 2.  อากาศถ่ายเทสะดวก ปราศจากกลิ่น เสียงรบกวน และฝุ่นละออง โดยจัดให้มีการติด
พัดลมดูดอากาศและพัดลมปรับอากาศ พร้อมทั้งติดผ้าม่าน เพ่ือกรองฝุ่นละอองและช่วยปรับแสงจาก
ภายนอก 
 3.  อุปกรณ์จัดตกแต่งที่เหมาะสม โดยอาจมีต้นไม้ประดับ มีเสียงเพลงบางช่วงเวลา เป็น
ต้น เพ่ือให้สมาชิกที่ปฏิบัติงานเกิดความผ่อนคลาย ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดี 
ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดวางอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานมากที่สุด  

 2. การพัฒนากระบวนการผลิต 
  การพัฒนากระบวนการผลิต เป็นการเสริมความรู้จากภายนอกในเรื่องของการอบรม
ทักษะการตัดเย็บ การปรับปรุงขั้นตอนการไหลของงาน การวิเคราะห์หาต้นทุนการผลิต การก าหนด
ค่าตอบแทนในการผลิตที่ยุติธรรม และการควบคุมคุณภาพตามวงจร PDCA โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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  2.1 การอบรมทักษะการตัดเย็บ  
   1) การอบรมความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการบริหารการผลิต ได้แก่ ความรู้พ้ืนฐาน
ด้านการผลิต หลักการบริหารการผลิต เทคนิคการเพ่ิมผลผลิต และการควบคุมคุณภาพ ซึ่งทีมวิจัยได้
ด าเนินการเก็บข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังการอบรม โดยมีผลการศึกษา
ดังนี้  

ตาราง 5.53 ผลการประเมินความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการผลิตของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอก
แดง 

ข้อค าถาม 

ร้อยละที่ตอบได้
ถูกต้อง ร้อยละ

ความก้าวหน้า ก่อน
อบรม 

หลัง
อบรม 

ปัจจัยน าเข้า  (Input)    
  1.  การสั่งซื้อวัตถุดิบจ านวนมาก ช่วยลดค่าใช้จ่ายและ
ประหยัดเวลาในการจัดหาวัตถุดิบ 

11.11 22.22 11.11 

  2.  การพัฒนาทักษะของสมาชิก ไม่จ าเป็นต่อการผลิต 66.66 85.19 18.53 
  3.  การออกแบบสินค้าตามความต้องการของลูกค้า จะช่วย
ให้ไม่เกิดสินค้าคงคลัง หรือสต๊อก 

85.19 100 14.81 

  4.  คุณภาพสินค้าเกิดจากวัตถุดิบที่ราคาต่ าสุดเท่านั้น 62.96 85.19 22.23 
  5.  การจัดแผนผัง สถานที่ผลิตให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็น
สิ่งที่จ าเป็น 

74.07 92.59 18.52 

  6.  การใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย  ท าให้ผลิตได้ปริมาณมากขึ้น 100 100 0 
กระบวนการผลิต  (Process)    
  7.  การลองผิดลองถูกในการผลิต ถือเป็นเรื่องปกติ 18.52 44.44 25.92 
  8.  การผลิตไม่จ าเป็นต้องระบุระยะเวลาต่อชิ้นให้แน่นอน 44.44 66.66 22.22 
  9.  สมาชิกควรเข้าใจกระบวนการผลิตอย่างชัดเจน ก่อนลง
มือปฏิบัติ 

96.29 100 3.71 

10.  ความต่อเนื่องในกระบวนการผลิต ท าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 96.29 100 3.71 
11.  การผลิตตามค าสั่งซื้อของลูกค้า ช่วยลดความเสี่ยงในการ
ผลิต 

81.48 96.29 14.81 

12.  ในกระบวนการผลิตต้องตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน 96.29 100 3.71 
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ข้อค าถาม 

ร้อยละที่ตอบได้
ถูกต้อง ร้อยละ

ความก้าวหน้า ก่อน
อบรม 

หลัง
อบรม 

ปัจจัยส่งออก  (Output)    

13.  สินค้าท่ีผลิต  ผิดรูปแบบบ้างไม่เป็นไร 74.07 96.29 22.22 

14.  เมื่อผลิตเสร็จแล้ว ไม่ต้องเก็บอย่างระมัดระวัง 85.19 92.59 7.4 

15.  การที่ลูกค้าคนกลางมารับสินค้าจากกลุ่ม จะช่วยลด
ต้นทุนการขนส่ง และสามารถตั้งราคาท่ีกลุ่มต้องการได้ 

22.22 40.74 18.52 

16.  สินค้ามีคุณภาพดี  แต่ไม่ได้จ านวนตามที่ก าหนด เป็นสิ่งที่
ยอมรับได้ 

70.37 85.19 14.82 

17.  สินค้าท่ีมีคุณภาพแล้ว ไม่จ าเป็นต้องพัฒนาอีก 55.55 96.29 40.74 

18.  สินค้าท่ีมีคุณภาพ  ลูกค้าจะมีความพึงพอใจ 100 100 0 

19.  คุณภาพเกิดจากการผลิตที่ถูกต้องทุกข้ันตอน 100 100 0 

20.  สินค้าท่ีมีคุณภาพจะสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กลุ่ม 96.29 96.29 0 

รวม 71.85 84.99 13.14 

 จากการศึกษา พบว่า ก่อนการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการผลิต
สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการผลิตในระดับดี คือ ได้คะแนน
ร้อยละ 71.85 หลังจากการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการผลิตพบว่าสมาชิก
ผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 84.99 โดยมีร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 13.14  

   2) การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้า 
ทางทีมวิจัยได้เชิญทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัทเพ็น เค (Elvira) คือ คุณสุกัญญา ปันด้วง และ
คุณทิพยภรณ์ ยาลังกา เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และสาธิต พร้อมฝึกปฏิบัติการออกแบบและตัดเย็บ
ผลิตภัณฑ์จากผ้าให้แก่กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ในเรื่องเทคนิคการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า เทคนิค
การกุ๊น (ได้แก่ ประเภทของการกุ๊น การเลือกใช้ผ้ากุ๊น การตัดการต่อผ้ากุ๊นให้สวย และเทคนิคพิเศษ
ของการกุ๊น) เทคนิคการต่อผ้าแบบพ้ืนฐาน (Patch Work) เทคนิคการตัดแปะผ้า (Appliqué) (ได้แก่ 
Appliqué แบบต่าง ๆ ขั้นตอนการท า Appliqué และการเลือกใช้ตะเข็บในการท า Appliqué) และ
การใช้งานจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ได้ให้สมาชิกแต่ละคนออกแบบและท าชิ้นงานผลิตภัณฑ์จาก
ผ้าโดยใช้เทคนิคแอปพลิเค มาน าเสนอกลุ่ม เพ่ือถ่ายทอดความรู้ร่วมกันจนได้รูปแบบการผลิตที่มี
มาตรฐาน สามารถเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้  
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ภาพที่ 5.16 การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้า 

 ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าพบว่าสมาชิก
กลุ่มบ้านดอกแดงได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าเพ่ิมขึ้น มีความพึงพอใจต่อ
การให้ความรู้ของวิทยากร จนสามารถน าเทคนิคที่ได้รับการอบรมไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากผ้าของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 

   3) การก าหนดขั้นตอนการไหลของงาน  หลังจากการอบรมเรื่องการออกแบบ
และเทคนิคการตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้า ทีมวิจัยได้ด าเนินการศึกษาขั้นตอนการไหลของงานและ
ร่วมกับกลุ่มในการก าหนดขั้นตอนและมาตรฐานในการท างาน ซึ่งการศึกษาขั้นตอนการไหลของงาน 
เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดการไหลของงานที่รวดเร็วขึ้น 
จากการใช้เวลาที่อาจจะลดลง หรือการลดขั้นตอนในการผลิตที่ไม่จ าเป็น โดยท าการศึกษาขั้นตอนการ
ผลิต ระยะเวลา และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้า ด้วยการสัมภาษณ์ การจด
บันทึกกิจกรรม และการจับเวลาในการด าเนินกิจกรรมของสมาชิกจากตัวแทนกลุ่ม จ านวน 4 ท่าน 
สามารถสรุปเป็นแผนผังกระบวนการไหลของงาน ได้ดังภาพ 

 
 



 

 

ภาพที่ 5.17 แผนผังกระบวนการไหลของงานของผลิตภัณฑ์กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง 
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   4) การวิเคราะหห์าต้นทุนการผลิต  
    ผู้วิจัยและตัวแทนกลุ่มได้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์
จากผ้าจ านวน 5 รูปแบบ ดังนี้ 
แบบท่ี 1  รองเท้าใส่ในบ้านผ้ารังผึ้ง 
วัสดุอุปกรณ์ 

1. ผ้ารังผึ้ง   ราคาประมาณ  17 บาท  
2. ผ้าซับ   ราคาประมาณ    1.25 บาท 
3. ใยโพลีเอสเตอร์ 3 มิล ราคาประมาณ    5 บาท 
4. ฟองน้ าหนา 0.5 นิ้ว ราคาประมาณ    2 บาท 
5. พ้ืนหนัง ส าเร็จ  ราคาประมาณ    8 บาท  
6. ด้ายเย็บ   ราคาประมาณ    1 บาท 

ค่าแรง (ต่อคู่) 
1. ตัดส่วนรองเท้า    2 บาท 
2. เดินเส้นผ้าหน้ารองเท้า   .50 บาท 
3. เย็บพื้นรองเท้า    .50 บาท 
4. เย็บติดผ้าหน้ารองเท้ากับพ้ืนรองเท้า .25 บาท 
5. กุ๊นรองเท้าโดยรอบ   1 บาท 
6. ประกบส่วนรองเท้ากับพ้ืนหนัง  1 บาท 

ค่าใช้จ่ายการผลิต 
1. ค่าไฟฟ้า   ราคาประมาณ  .19 บาท  
2. ถุงพลาสติกห่อผลิตภัณฑ์   1 บาท 
3. ป้ายราคา    2 บาท 

รวมต้นทุนการผลิต  ราคาประมาณ 41.69 บาท 
 
แบบท่ี 2  รองเท้าใส่ในบ้านผ้าญี่ปุ่น 
วัสดุอุปกรณ์ 

1. ผ้าญี่ปุ่น   ราคาประมาณ    5 บาท  
2. ผ้าซับ   ราคาประมาณ    1.25 บาท 
3. โพลีเอสเตอร์อัด 3 มิล ราคาประมาณ    5 บาท 
4. ผ้ากุ๊น   ราคาประมาณ    5 บาท 
5. พ้ืนหนัง ส าเร็จ  ราคาประมาณ    8 บาท  
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6. ด้ายเย็บ   ราคาประมาณ    1 บาท 
ค่าแรง (ต่อคู่) 

1. ตัดส่วนรองเท้า      2 บาท 
2. เดินเส้นผ้าหน้ารองเท้าและพ้ืนรองเท้าตามลายผ้าญี่ปุ่น 1 บาท 
3. เดินเส้นรอบหน้ารองเท้า     .50 บาท 
4. กุ๊นรองเท้าโดยรอบ     1 บาท 
5. ประกบส่วนรองเท้ากับพ้ืนหนัง    1 บาท 

ค่าใช้จ่ายการผลิต 
1. ค่าไฟฟ้า   ราคาประมาณ  .19 บาท  
2. ถุงพลาสติกห่อผลิตภัณฑ์   1 บาท 
3. ป้ายราคา    2 บาท 

รวมต้นทุนการผลิต  ราคาประมาณ 33.94 บาท 

 
แบบท่ี 3  หมอนอิงลายแอปพลิเค ขนาด 16x16 นิ้ว 
วัสดุอุปกรณ์ 

1. ผ้าชิ้นหลังหมอน 2 ชิ้น ราคาประมาณ  30 บาท 
2. ใยโพลีเอสเตอร์  ราคาประมาณ  37 บาท 
3. ผ้าซับในหมอน  ราคาประมาณ  20 บาท 
4. ผ้าเย็บลวดลาย  ราคาประมาณ  10 บาท 
5. ซิป ขนาด 16 นิ้ว  ราคาประมาณ  16 บาท 
6. ด้ายเย็บ   ราคาประมาณ    2 บาท 
7. กระดุม   ราคาประมาณ    1 บาท 

ค่าแรง  
1. ออกแบบปักลาย 70 บาท 
2. ตัดและเย็บประกอบตัวหมอน 50 บาท 

ค่าใช้จ่ายการผลิต 
1. ค่าไฟฟ้าราคาประมาณ  .20 บาท  
2. ถุงพลาสติกห่อผลิตภัณฑ์ 3 บาท 
3. ป้ายราคา 2 บาท 

รวมต้นทุนการผลิต  ราคาประมาณ  241.20 บาท 
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แบบท่ี 4 กระเป๋าผ้าผูกโบว์ข้างลายสุนัข  ขนาด 20x12.5 นิ้ว 
วัสดุอุปกรณ์   

1. ผ้าพื้นสีขาวครีม  ราคาประมาณ   90  บาท 
2. ผ้าลายญี่ปุ่น  ราคาประมาณ   22  บาท 
3. ผ้าซับ   ราคาประมาณ   15  บาท  
4. โพลีเอสเตอร์อัด 3 มิล ราคาประมาณ   33  บาท 
5. ลูกปัดตกแต่งกระเป๋า ราคาประมาณ    3  บาท 
6. กระดุมแม่เหล็ก  ราคาประมาณ   5  บาท 

ค่าแรง  
1. ตัดตัวกระเป๋าและประกอบตัวกระเป๋า 70 บาท 
2. ออกแบบและปักลาย 50 บาท 

ค่าใช้จ่ายการผลิต 
1. ค่าไฟฟ้า   ราคาประมาณ  .19 บาท  
2. ถุงพลาสติกห่อผลิตภัณฑ์   5 บาท 
3. ป้ายราคา    2 บาท 

รวมต้นทุนการผลิต  ราคาประมาณ 295.19 บาท 

แบบที่ 5  กระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์แบบพกพา  ขนาด 14x10 นิ้ว 
วัสดุอุปกรณ์ 

1. ผ้าลายญี่ปุ่น  ราคาประมาณ   43  บาท 
2. ผ้ากุ๊น   ราคาประมาณ   13  บาท 
3. ผ้ากุ๊น   ราคาประมาณ   13  บาท  
4. โพลีเอสเตอร์อัด  ราคาประมาณ   66  บาท 

ค่าแรง  
1. ตัดและประกอบตัวกระเป๋า  50 บาท 
2. เดินลาย     20 บาท 

ค่าใช้จ่ายการผลิต 
1. ค่าไฟฟ้า   ราคาประมาณ  .19 บาท  
2. ถุงพลาสติกห่อผลิตภัณฑ์   3 บาท 
3. ป้ายราคา    2 บาท 

รวมต้นทุนการผลิต  ราคาประมาณ 222.19 บาท 
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  หลังจากท่ีได้ข้อมูลต้นทุนการผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์แล้ว  จึงได้จัดเวทีระดมความคิด
เพ่ือให้ผู้วิจัยและสมาชิกกลุ่มร่วมกันก าหนดค่าตอนแทนในการผลิต โดยค านึงจากอัตราค่าจ้างขั้นต่ า
รายวัน ระยะเวลาและความยากง่ายในการผลิต เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและเป็นแรงจูงใจในการ
ท างาน 

 3. การก าหนดค่าตอบแทนในการผลิต  
  เดิมการก าหนดค่าแรงในการผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงท า
โดยประธานและกรรมการกลุ่ม ที่ก าหนดค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกที่มาตัดเย็บตามจ านวนชิ้นที่ผลิต  
(เหมาจ่ายต่อชิ้น) ดังนั้นทีมวิจัยจึงเสนอแนะแนวทางการก าหนดค่าแรง โดยมีเกณฑ์ที่ใช้ประกอบใน
การก าหนดค่าตอบแทน ได้แก่ เวลาที่ใช้ในการท างานแต่ละขั้นตอน ความยากง่ายในการผลิต และ
อัตราค่าแรงเฉลี่ยในพ้ืนที่ ดังนี้ 
  3.1 เวลาที่ใช้ในการท างานแต่ละขั้นตอน ใช้การจับเวลาในการผลิตผลิตภัณฑ์ในแต่
ละข้ันตอนและในแต่ละชนิดผลิตภัณฑ์ ทีมวิจัยเก็บข้อมูลจากการศึกษาขั้นตอนการไหลของงานในแต่
ละผลิตภัณฑ์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบของกลุ่ม โดยเก็บข้อมูลจากสมาชิกผู้ปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน
จ านวน 4 คนแล้วหาค่าเฉลี่ยการท างาน ได้ผลดังนี้ 
 

ตาราง 5.54 เวลาเฉลี่ยในแต่ละขั้นตอนที่ใช้ในการผลิตรองเท้าผ้ารังผึ้ง รองเท้าผ้าญี่ปุ่นและ
กระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์ 

 

ผลิตภัณฑ์ 
เวลาเฉลี่ยท่ีใช้ในการผลิตตามขั้นตอน (นาที) 

ตัด เดินเส้น 
เดินเส้นแบบ

ซิกแซ้ก 
ประกบ กุ๊น ประกอบ รวม 

รองเท้าผ้ารังผึ้ง 3 4 - 7 8 5 27 
รองเท้าผ้าญี่ปุ่น 3 4 20 7 8 5 47 
กระเป๋าใส่
คอมพิวเตอร์ 

5 15 - 14 - 12 36 

 

 จากการศึกษาเวลาที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 แบบ พบว่ารองเท้าผ้าญี่ปุ่น ใช้เวลาใน
การผลิตมากที่สุด คือ 47 นาที รองลงมา ได้แก่ กระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์ ใช้เวลา 36 นาที และรองเท้า
ผ้ารังผึ้ง ใช้เวลา 27 นาท ี
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ตาราง 5.55 เวลาเฉลี่ยในแต่ละขั้นตอนที่ใช้ในการผลิตหมอนอิงลายชนบทและกระเป๋าผ้าผูก
โบว์ข้างลายสุนัข 

 

ผลิตภัณฑ์ 
เวลาเฉลี่ยท่ีใช้ในการผลิตตามขั้นตอน (นาที) 

ตัด 
เดิน 
เส้น 

ลอกลาย
ตัดแปะผ้า 

ติดซิป 
กระดุม 

เย็บแอป
พลิเค 

ตกแต่ง ประกอบ รวม 

หมอนอิง 
ลายชนบท 

8 2 32 4 65 - 8 119 

กระเป๋าผ้า 
ผูกโบว์ข้าง 
ลายสุนัข 

8 2 10 4 20 25 28 97 

 จากการศึกษาเวลาที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ 2 แบบ ที่ต้องมีการเย็บแอปพลิเค พบว่า 
หมอนองิลายชนบท ใช้เวลาในการผลิตมากที่สุด คือ 119 นาที และกระเป๋าผ้าผูกโบว์ข้างลายสุนัข ใช้
เวลา 97 นาท ี

  3.2 ความยากง่ายในการผลิต เป็นการเปรียบเทียบกิจกรรมแยกตามผลิตภัณฑ์ตาม
ความยากง่ายในการผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้า โดยทีมวิจัยร่วมกับประธานและกรรมการกลุ่ม ท าการ
ประเมินความยากง่ายในการผลิตแยกตามขั้นตอน ได้ผลการเปรียบเทียบกิจกรรมแยกตามผลิตภัณฑ์
ตามความยากง่ายในการผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้า ดังตาราง 

ตาราง 5.56 การเปรียบเทียบกิจกรรมแยกตามผลิตภัณฑ์ตามความยากง่ายในการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากผ้า 

ผลิตภัณฑ์ 
ความยากง่าย 

รองเท้าผ้า
รังผึ้ง 

รองเท้าผ้า
ญี่ปุ่น 

กระเป๋าผ้า หมอนอิง 
กระเป๋าใส่

คอมพิวเตอร์ 
1.0 ตัด 

เดินเส้น 
ตัด 
 

ตัด 
เดินเส้น 

ตัด 
เดินเส้น 

ตัด 
เดินเส้น 

1.1 - เดินเส้นแบบ 
ซิกแซ้ก 

- - เดินเส้นแบบ
ซิกแซ้ก 

1.3 กุ๊น กุ๊น ตกแต่ง - - 
1.5 ประกบ 

ประกอบ 
ประกบ 
ประกอบ 

ประกอบ ประกอบ ประกอบ 

2 - - ลอกลายตัด- ลอกลายตัด- - 
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ผลิตภัณฑ์ 
ความยากง่าย 

รองเท้าผ้า
รังผึ้ง 

รองเท้าผ้า
ญี่ปุ่น 

กระเป๋าผ้า หมอนอิง 
กระเป๋าใส่

คอมพิวเตอร์ 
แปะผ้า 

ติดกระดุม 
แปะผ้า 
ติดซิป 

3 - - เย็บแอปพลิเค เย็บแอปพลิเค - 

 จากการศึกษา พบว่า การเย็บแอปพลิเค มีความยากมากที่สุด โดยมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ 3 ความยากรองลงมา คือ การลอกลายตัด แปะผ้า และติดกระดุม มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ 2 การประกอบ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 1.5 การกุ๊นและตกแต่ง มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ 1.3 การเดินเส้นแบบซิกแซ๊ก มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 1.1 และการตัดการเดินเส้น มีผล
การประเมินอยู่ในระดับ 1 ตามล าดับ 

  3.3 การก าหนดค่าแรงในพ้ืนที่ต่อวัน ทีมวิจัยได้ท าการส ารวจค่าแรงขั้นต่ ารายวันของ
จังหวัดเชียงใหม่ประจ าปี 2554 พบว่ามีค่าแรงวันละ 180 บาท ทั้งนี้ทีมวิจัยได้ประเมินว่าลักษณะงาน
ตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้า เป็นงานที่ต้องการทักษะฝีมือแรงงาน ดังนั้นจึงได้เสนอแนะว่าควรก าหนด
ค่าแรงในการตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้า ในค่าแรงวันละ 200 บาท แล้วน ามาคดิเป็นค่าแรงรายนาที  

   เวลาการท างาน  8 ชั่วโมง x 60 นาที = 480 นาทีต่อวัน  

   ค่าแรง  200 บาท / 480 นาที = 0.42 บาท/นาที 

  ส าหรับการค านวณราคาค่าแรงตามขั้นตอนการผลิตแยกรายผลิตภัณฑ์ ทีมวิจัยได้
ก าหนดสูตรการค านวณค่าแรงตามข้ันตอนการผลิตได้ ดังนี้ 
 

สูตร ค่าแรงขั้นตอนการผลิต    =     เวลาที่ใช้  x  ความยากง่าย  x  0.42  
 หมายเหตุ :  ค่าแรงที่ได้จะปัดเศษทศนิยมข้ึนตามหลักคิดเงินสลึง 
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ตาราง 5.57 ค่าแรงในแต่ละขั้นตอนที่ใช้ในการผลิตรองเท้าผ้ารังผึ้ง รองเท้าผ้าญี่ปุ่นและ
กระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์ 

ผลิตภัณฑ์ 
ค่าแรงในการผลิตตามขั้นตอน (บาท) 

ตัด เดินเส้น 
เดินเส้นแบบ

ซิกแซ้ก 
ประกบ กุ๊น ประกอบ รวม 

รองเท้าผ้ารังผึ้ง 1.50 2 - 4.50 4.50 3.25 15.75 
รองเท้าผ้าญี่ปุ่น 1.50 2 9.25 4.50 4.50 3.25 25 
กระเป๋าใส่
คอมพิวเตอร์ 

2 6.50 - 9 - 18 35.5 

 

 จากการศึกษาเวลาที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 แบบ พบว่ากระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์ มี
ค่าแรงในการผลิตสูงที่สุด เท่ากับ 35.50 บาท รองลงมา ได้แก่ รองเท้าผ้าญี่ปุ่น มีค่าแรงในการผลิต 
เท่ากับ 25 บาท และรองเท้าผ้ารังผึ้ง มีค่าแรงในการผลิตเท่ากับ 15.75 บาท 

ตาราง 5.58 ค่าแรงในแต่ละขั้นตอนที่ใช้ในการผลิตหมอนอิงลายชนบทและกระเป๋าผ้าผูกโบว์
ข้างลายสุนัข 

ผลิตภัณฑ์ 
ค่าแรงในการผลิตตามขั้นตอน (บาท) 

ตัด 
เดิน 
เส้น 

ลอกลาย
ตัดแปะผ้า 

ติดซิป 
กระดุม 

เย็บแอป
พลิเค 

ตกแต่ง ประกอบ รวม 

หมอนอิง 
ลายชนบท 

3.50 1 27 3.50 82 - 5 122 

กระเป๋าผ้า 
ผูกโบว์ข้าง 
ลายสุนัข 

3.50 1 8.50 3.50 25.25 13.75 17.75 73.25 

 จากการศึกษาเวลาที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 แบบ พบว่า หมอนอิงลายชนบท มี
ค่าแรงในการผลิต เท่ากับ 122 บาท กระเป๋าผ้าผูกโบว์ข้างลายสุนัข มีค่าแรงในการผลิต เท่ากับ 
73.25 บาท  
 หลังการเสนอการก าหนดค่าตอบแทนในการผลิตแยกตามขั้นตอนของแต่ละผลิตภัณฑ์
ของทีมวิจัย พบว่า ประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม มีความสนใจและเห็นด้วยกับแนวทางในการ
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ก าหนดค่าตอนแทนในการผลิต โดยค านึงจากอัตราค่าจ้างขั้นต่ ารายวัน  ระยะเวลา และความยากง่าย
ในการผลิต ท าให้เกิดความเป็นธรรมและเป็นแรงจูงใจในการท างานเพิ่มมากขึ้น 

 4 การควบคุมคณุภาพตามวงจร PDCA 
  การควบคุมคุณภาพตามวงจร PDCA เป็นการน าระบบควบคุมคุณภาพ (Quality 
Control circle: Q.C. Circle) มาใช้ในการด าเนินการแก้ปัญหา ปรับปรุงและพัฒนางานให้ส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยทีมวิจัยได้มีการติดตามและเสนอแนะการปรับปรุงกระบวนการผลิต พร้อมทั้ ง
ประเมินการพัฒนาของกลุ่ม ดังนี้ 
  4.1 การให้ความรู้เกี่ยวกับวงจร PDCA ทีมวิจัยได้ให้ประธานกลุ่มและสมาชิกได้น า
แนวทางวงจร PDCA ไปใช้ในการท าการผลิตของกลุ่ม ให้เกิดสัมฤทธิผลแก่สมาชิกในกลุ่มบ้านดอก
แดง ดังนี้ 
 PLAN   :   ประธานกลุ่มควรก าหนดแผนงานการผลิตร่วมกับสมาชิกทุกคน 
 DO   :   สมาชิกน าไปปฏิบัติตามแผนงานการผลิตโดยได้รับความช่วยเหลือจาก

ประธานและกรรมการกลุ่ม 
 CHECK :  ร่วมกันตรวจสอบเพื่อค้นหาปัญหาข้างเคียงและวิธีแก้ไขท่ีเหมาะสมที่สุด 
 ACT :  ร่วมกันก าหนดวิธีแก้ไขเป็นมาตรฐานเพ่ือให้สมาชิกน าไปปฏิบัติได้

สะดวก 
 ขัน้ตอนในการท ากิจกรรม P-D-C-A ของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง มีดังต่อไปนี้ 
   1) ตรวจดูปัญหารอบ ๆ ตัว จากการสังเกต ส ารวจ สัมภาษณ์ รวมทั้งระดมสมอง
ร่วมกับสมาชิกกลุ่มแล้ว พบว่า ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าของกลุ่มตัดเย็บบ้าน
ดอกแดง ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการท างานไม่เหมาะสม ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมีคุณภาพดีไม่เท่าที่ควร 
สมาชิกมีทักษะในการตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าไม่เท่ากัน 
   2) ทีมวิจัยได้สอบถามความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มถึงประเด็นปัญหาด้านการ
ผลิตที่กระทบกับกลุ่มมากที่สุดและสมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันเลือกหัวข้อเรื่อง “การปรับปรุงคุณภาพการ
ผลิตของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง” เพ่ือด าเนินกิจกรรม QC เป็นหัวข้อแรก 
   3) ทีมวิจัยร่วมกับสมาชิกบ้านดอกแดงระดมสมองเพ่ือวิเคราะห์เก็บข้อมูล 
ส ารวจสภาพปัจจุบันในกระบวนการผลิตของกลุ่ม  
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ตาราง 5.59 เหตุการณ์ที่สมาชิกกลุ่มพบมากที่สุดระหว่างการด าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้า 

ปัจจัย/ สาเหตุ ความถี่ ความถี่สะสม ร้อยละ ร้อยละสะสม 
ความไม่สอดคล้องในการจับคู่สีผ้า 15 15 45.5 45.5 
ความไม่มีระเบียบในการจัดเก็บวัตถุดิบ 8 23 24.2 69.7 
การขาดคนเย็บผ้าเทคนิคแอปพลิเค 6 29 18.2 87.9 
ผ้าขาดตลาด 4 33 12.1 100 

 จากการศึกษา พบว่า ปัญหาที่พบมากที่สุดในการผลิต คือ ความไม่สอดคล้องในการจับคู่
สีผ้า คิดเป็นร้อยละ 45.5 ความไม่มีระเบียบในการจัดเก็บวัตถุดิบ คิดเป็นร้อยละ 24.2 การขาด
สมาชิกที่มีทักษะการเย็บผ้าโดยใช้เทคนิคแอปพลิเค คิดเป็นร้อยละ 18.2 และผ้าขาดตลาด คิดเป็น
ร้อยละ 12.1 ตามล าดับ 
   4) ผลจากการส ารวจข้อมูลด้านการผลิตของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ทีมวิจัย
และสมาชิกกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงจึงได้ก าหนดเป้าหมายในการท างานเรื่องความต้องการปรับปรุง
คุณภาพการผลิต ซึ่งเป็นก าหนดเป้าหมายที่เหมาะสมกับความสามารถของกลุ่ม  
   5) วิเคราะห์และด าเนินการแก้ไข ผู้วิจัยร่วมกับสมาชิกกลุ่มด าเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลและวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา สามารถเรียงล าดับเหตุการณ์ที่สมาชิกเจอจากมากไป
หาน้อยได้ดังนี้ ความไม่สอดคล้องในการจับคู่สีผ้า จ านวน 15 คน, ความไม่มีระเบียบในการจัดเก็บ
วัตถุดิบ จ านวน 8 คน, การขาดสมาชิกที่มีทักษะการเย็บผ้าโดยใช้เทคนิคแอปพลิเค จ านวน 6 คน
และผ้าขาดตลาด จ านวน 4 คน ซึ่งสามารถอธิบายแนวทางการเพ่ิมระดับความพึงพอใจของสมาชิก
กลุ่มบ้านดอกแดงได้ โดยน าเสนอผังพาเรโต้ ดังภาพ  
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ภาพที ่5.18  ผังพาเรโต้แสดงปัญหาทีก่ลุ่มพบมากท่ีสุดระหว่างการด าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้า 

เทียบกับร้อยละการเพิ่มข้ึนของระดับความพึงพอใจของสมาชิก 

  จากภาพ จะเห็นได้ว่า หากต้องการเพ่ิมความพึงพอใจในคุณภาพการผลิตของสมาชิก
ให้ดีขึ้นมากกว่าร้อยละ 85 จะต้องด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการผลิต 3 เรื่องด้วยกัน คือ 
ความไม่สอดคล้องในการจับคู่สีผ้า ความไม่มีระเบียบในการจัดเก็บวัตถุดิบ  และการขาดคนเย็บแอป
พลิเค ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เสนอแนะแนวทางการปรับปรุง ดังนี้ จัดโครงการประเมินศักยภาพการ
ผลิตภัณฑ์จากผ้า โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและตัดเย็บมาให้ความรู้และประเมิน
ผลิตภัณฑ์จากผ้าของกลุ่ม  จัดระเบียบการจัดเก็บวัตถุดิบและออกแบบพ้ืนที่ผังการผลิตใหม่แก่กลุ่ม
ตัดเย็บบ้านดอกแดง จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการพัฒนาทักษะการตัดเย็บเทคนิคแอปพลิเค  
โดยให้สมาชิกที่มีทักษะที่ดีเป็นผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อธิบายเทคนิคในการใช้จักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์  
และเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกด้วยกัน   
   6) หลังจากได้ด าเนินการปรับปรุงคุณภาพการผลิตแล้ว สมาชิกกลุ่มได้ร่วมกัน
ก าหนดมาตรฐานการผลิต ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงานการผลิตของกลุ่มตัดเย็บบ้าน
ดอกแดงได้เป็นอย่างดีจึงได้ร่วมกันก าหนดมาตรฐานการท างานไว้ ได้แก่ ลักษณะของมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ดีของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ตัดผ้าตามขนาด ฝีเย็บสม่ าเสมอ ไม่มีเศษด้ายรกรุงรัง และ 
เลือกผ้าตกแต่งมีโทนสีเดียวกับผ้าพ้ืน 
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   7)  สรุปผลการท ากิจกรรมพบว่า สมาชิกมีการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานมากขึ้น 
ส่งผลให้การผลิตมีคุณภาพตามที่สมาชิกกลุ่มต้องการ ส าหรับปัญหาที่ควรจะด าเนินการจัดกิจกรรม
ควบคุมคุณภาพครั้งต่อไป สมาชิกกลุ่มเสนอแนะเรื่องการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน 

การจัดการความรู้ด้านการบัญชี 
 ทางทีมวิจัยได้น าหลักของการจัดการความรู้ เข้ามาเป็นส่วนประกอบส าคัญในการด าเนิน
กิจกรรมของงานวิจัย โดยมีการด าเนินการทางด้านการบัญชี โดยเน้นในเรื่องของการหามาและการใช้
ไป ดังนี้ 

1. เริ่มจากการจัดเวทีชาวบ้าน เพ่ือศึกษารูปแบบ และปัญหา ของการด าเนินการทางด้าน
การเงินและการบัญชี เปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

2. การเสริมความรู้และการพัฒนา ในประเด็นที่เป็นความต้องการของทางกลุ่ม รวมทั้ง
การฝึกทักษะกลุ่มย่อย เพื่อให้กลุ่มได้มีโอกาสในการฝึกทักษะในการตัดเย็บและแก้ไขปัญหาในการตัด
เย็บในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ทางทีมวิจัยยังได้เตรียมวิทยากรที่มีความรู้ในการออกแบบมาถ่ายทอด
เทคนิคและเสริมความรู้ เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงได้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 
ถึงความจ าเป็นถึงการออกแบบและการใช้เทคนิคในการตัดเย็บในลักษณะพิเศษ เพ่ือให้การท างาน
ง่ายขึ้นและผลิตภัณฑ์มีรูปแบบที่สวยงาม 

3. การประเมินการจัดท ารายการทางบัญชี เพ่ือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาในการบัญชี
ของทางกลุ่มร่วมกันกับทางทีมวิจัย เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
  จากขั้นตอนในการด าเนินการดังกล่าวสามารถน าเสนอรายละเอียดในขั้นตอนการ
จัดการความรู้ ในแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 

การจัดเวทีชาวบ้านด้านการเงินบัญชี 
 จากการจัดเวทีชาวบ้านด้านการเงินบัญชี เป็นการศึกษาบริบทด้านบัญชีการเงินกลุ่มตัด
เย็บบ้านดอกแดง โดยให้สมาชิกกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงระดมความคิดและอภิปรายด้านบัญชีการเงิน 
สามารถสรุปผล ได้ดังนี้ 
 1. กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงเริ่มต้นด้วยจ านวนสมาชิกทั้งหมด จ านวน 15 คน โดยมี นาง
ศรีพรรณ แก้วตา เป็นประธานกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ระดมทุนครั้งแรกปี 2547 มีการระดมเงินทุน
หมุนเวียนของกลุ่ม โดยการจ าหน่ายหุ้นให้แก่สมาชิกราคาหุ้นละ 10 บาท สมาชิกแต่ละคนต้องซื้อ 10 
หุ้นขึ้นไป ทั้งนี้สมาชิกแต่ละคนซื้อหุ้น 100 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท ได้เงินลงทุนหมุนเวียน 15,000 
บาท ปัจจุบันมีจ านวนสมาชิกกลุ่มจ านวน 40 คน หุ้นทั้งหมดจ านวน 4,000 หุ้น มูลค่าหุ้น 40,000 
บาท บวกก าไรสะสม 20,000 บาท ดังนั้นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงเท่ากับ 
60,000 บาท 
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 2. ในปี2547 กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงได้ระดมจักรเย็บผ้าจากสมาชิกกลุ่มฯ เพ่ือผลิต
สินค้าจ านวน 4 หลัง มูลค่า 32,000 บาท และในปี พ.ศ.2549 องค์การบริหารส่วนต าบลสง่าบ้าน 
สนับสนุนงบประมาณซื้อจักรอุตสาหกรรมจ านวน 5 หลัง มูลค่า 15,000 บาท รวมถึงงบประมาณใน
การจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เช่น ผ้า โพลีเมอร์ เป็นต้น  
 3. ระบบบัญชี กลุ่มยังไม่มีการน าระบบบัญชีมาใช้ มีเพียงแต่การบันทึกรายรับรายจ่าย 
หรือสมุดเงินสดรับเงินสดจ่ายเท่านั้น นอกจากนี้ยังพบว่า วินัยในการบันทึกรายการทางบัญชียังไม่มาก
เท่าท่ีควร  
 4. การค านวณต้นทุน กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงยังไม่สามารถทราบต้นทุนอย่างชัดเจน 
ส่งผลถึงการตั้งราคาขาย ซึ่งทางกลุ่มใช้วิธีการประมาณการเป็นหลัก 
 5. การบริหารสินค้าคงคลัง กลุ่มใช้วิธีการประมาณด้วยสายตาว่าหากไม่มีสินค้าคงเหลือ
ในสถานที่เก็บสินค้าของกลุ่มแล้ว แสดงว่าสินค้ารายการนั้น ๆ หมดลง จากนั้นทางกลุ่มจึงด าเนินการ
ผลิตสินค้าชนิดนั้นเพ่ิมเติม ในกรณีการน าสินค้าออกจากสถานที่เก็บไปจ าหน่ายทางกลุ่มฯ ใช้วิธีการ
จดบันทึกรายการเบิกออกไปกี่ชิ้นเท่านั้น แต่ไม่มีการบันทึกการรับคืน 
 6. การบริหารสภาพคล่องทางการเงิน การบริหารสภาพคล่องจะเป็นบทบาทหน้าที่ของ
ประธานกลุ่ม คือ นางศรีพรรณ แก้วตา พบว่าสามารถบริหารสภาพคล่องได้ดี และมีการจัดหาแหล่ง
เงินทุนส ารอง จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ในนามของนางศรีพรรณ 
แก้วตา โดยได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกกลุ่ม ปัจจุบันกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงมีหนี้ มีจ านวน 
70,000 บาท มีการจ่ายช าระคืนปีละ 10,700 บาท (เฉลี่ยเดือนละ 891.67 บาท) ได้อย่างต่อเนื่อง 
 7. ระบบการจ่ายเงินปันผล กลุ่มสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในปี 2552 โดยจ่ายเงินปันผล 
หุ้นละ 10 บาทให้แก่สมาชิกจ านวน 4,000 หุ้น เป็นเงิน 40,000 บาท 

การเสริมความรู้และการพัฒนาด้านการเงินบัญชี 
 จากประเด็นปัญหาที่พบจากการจัดเวทีชาวบ้านด้านการเงินบัญชี ทางทีมวิจัยได้น ามา
พิจารณาและร่วมปรึกษากับทางกลุ่มในการจัดการอบรม เพ่ือเสริมความรู้และพัฒนาทักษะทางด้าน
การบัญชี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. การเสริมความรู้ในเรื่อง “การจัดท าบัญชีครัวเรือน และการบริหารการเงินกลุ่มตัดเย็บ
บ้านดอกแดง” ประกอบไปด้วยหัวข้อย่อย ได้แก่ ระบบรายรับ ระบบรายจ่าย ระบบต้นทุนการผลิต
สินค้า ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบค านวณค่าไฟฟ้า ระบบสินทรัพย์ การจัดสรรเงินทุน การ
จัดสรรสภาพคล่องทางการเงิน  การบริหารจัดการหนี้สินและแหล่งเงินทุน และการจัดสรร
ผลตอบแทน  
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 2. การประเมินผลด้านบัญชีการเงินกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง หลังจาการอบรมความรู้
เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือนและการบริหารการเงินของกลุ่มแล้ว ทางทีมวิจัยได้เข้าไปประเมินผล
การจัดท าบัญชีของกลุ่มเป็นระยะๆ เพ่ือติดตามผลด้านบัญชีการเงินจากการปฏิบัติงานจริง โดยมีการ
เข้าไปอย่างไม่เป็นทางการและนัดประชุมกลุม่ย่อยอย่างเป็นทางการ พบว่า  
  2.1 ทางกลุ่มได้ด าเนินการท าบัญชีกลุ่มเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง โดยบัญชีที่
ทางกลุ่มได้จัดท าทุกวัน ได้แก่  
   1) บัญชีเงินสด (สมุดบัญชี #1) ทางกลุ่มฯ ได้บันทึกเงินสดรับและเงินสดจ่าย
ตามรายรับรายจ่ายที่เกิดข้ึนจริง   
   2) บัญชีคุมวัตถุดิบ (สมุดบัญชี #2) และบัญชีคุมสินค้าคงเหลือ (สมุดบัญชี #3) 
ยังมีข้อบกพร่องอยู่เล็กน้อย อันเนื่องมาจากวิธีการคิดค านวณที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน   
  2.2 บัญชีค่าไฟฟ้า ทางกลุ่มยังไม่ได้จัดท าบัญชี เนื่องจากทางกลุ่มได้มีการสร้างอาคาร
ขึ้นมาใหม่และยงัไม่ได้ติดตั้งมิเตอร์   
  2.3 ทะเบียนสินทรัพย์ทางกลุ่มฯ ได้เริ่มจัดท าแต่ยังไม่สมบูรณ์   
  2.4 ระบบการเงินทางกลุ่มได้ด าเนินการประชุมสมาชิก เพ่ือรับหลักการและรอ
ด าเนินการต่อไป   

การประเมินผลด้านการเงินบัญชีของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง  
  ทางทีมวิจัยได้เข้าไปประเมินผลด้านบัญชีการเงิน พบว่าผู้จัดท าบัญชีได้ด าเนินการท า
บัญชีกลุ่มเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องมากขึ้น บัญชีส่วนใหญ่ได้ถูกจัดท าขึ้นครบถ้วนอย่างมีวินัย
ที่ด ีทางกลุ่มฯ ได้ด าเนินงานตามระบบการเงินที่ได้ออกแบบไว้ให้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งทีมวิจัยประเมินถึง
การพัฒนา ความสามารถในการด าเนินการทางบัญชีการเงินอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 1. ทางกลุ่มได้จัดท าบัญชีด้วยความครบถ้วนถูกต้องตามที่ควร ได้แก่ สมุดบัญชีเงินสด 
สมุดบัญชีคุมวัตถุดิบ สมุดบัญชีคุมต้นทุนสินค้า สมุดบัญชีคุมสินค้าคงคลัง สมุดบัญชีค่าไฟฟ้า และ
สมุดทะเบียนสินทรัพย์ 
 2. สมาชิกลุ่มฯ มีการเข้าถึงข้อมูลการบัญชีได้มากขึ้นโดยการขอดูสมุดบัญชีต่างๆ จาก
ผู้จัดท าบัญชีกลุ่มได้ตลอดเวลา 
 3. สมาชิกกลุ่มฯ ทุกคนสามารถรับรู้รายรับรายจ่ายหรือการรับรู้สภาพคล่องของกลุ่มฯ 
ได้อย่างชัดเจนได้จากระบบบัญชีเงินสด  
 4. ผู้จัดท าบัญชีกลุ่มฯ สามารถจัดท าต้นทุนการผลิตสินค้าแต่ละรายการได้ตามที่ควร ซึ่ง
สามารถใช้เป็นฐานในการก าหนดราคาขายได้  
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 5. สมาชิกกลุ่มฯ ทุกคนสามารถรับรู้ถึงต้นทุนการผลิตสินค้าแต่ละรายการได้โดยผ่านสมุด
บัญชีคุมต้นทุนสินค้า และส่งผลถึงการมีส่วนร่วมกันของสมาชิกในการก าห นดราคาขายให้
สมเหตุสมผลได้มากขึ้น 
 6. กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงสามารถวางแผนการผลิตสินค้าได้จากข้อมูลในสมุดบัญชีคุม
วัตถุดิบ สมุดบัญชีคุมสินค้าคงคลัง รวมถึงรู้ถึงปริมาณวัตถุดิบคงคลังและสินค้าคงคลัง  
 7. กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงได้ก าหนดนโยบายด้านการซื้อวัตถุดิบรวมทั้งจุดสั่งซื้อวัตถุดิบ
ไว้แล้วโดยใช้ข้อมูลคุณภาพเก่ียวกับข้อควรค านึงถึงในการซื้อวัตถุดิบ ร่วมพิจารณาในการวางแผนการ
ผลิต เพื่อซื้อวัตถุดิบและสามารถวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 8. ผู้ท าบัญชีสามารถรายงานความเคลื่อนไหวของสินค้าที่ขายดีให้แก่สมาชิกกลุ่มได้ เพ่ือ
วางแผนการผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด 
 9. กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงได้แยกค่าไฟฟ้าออกมาเป็นค่าใช้จ่ายของกลุ่มฯ โดยชัดเจน
แล้วโดยติดมิเตอร์ไฟฟ้ากลุ่มฯ และจัดท าบัญชีค่าไฟฟ้าไว้แล้ว 
 10.  กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ได้จัดท าทะเบียนสินทรัพย์ต่างๆของกลุ่มแล้ว  
 11. กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงสามารถจัดท ารายงานทางการเงินได้ ได้แก่ งบก าไรขาดทุน
เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มฯ ประจ าเดือน และงบดุลเพ่ือแสดงฐานะทางการเงินของกลุ่ม 
 12. กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง มีมติจากที่ประชุมกลุ่มสมาชิกรับหลักการในนโยบายการ
จัดสรรเงินทุนออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนเงินทุนหมุนเวียน เงินลงทุนเพ่ือการลงทุน ส่วนก าไรสะสม 
และส่วนเงินปันผลจ่าย แต่ยังคงค้างการก าหนดรายละเอียดปลีกย่อย ซึ่งทางกลุ่มฯ จะด าเนินการ
ประชุมในครั้งต่อไป เพื่อก าหนดรายละเอียดที่ส าคัญและลงมติในที่ประชุมกันต่อไป 
 13. ด้านการบริหารสภาพคล่องของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง สามารถบริหารการเงินได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมีการจดบันทึกรายรับรายจ่ายในสมุดเงินสด และสามารถพยากรณ์
กระแสเงินสดรับและเงินสดจ่ายเพื่อใช้ในการหมุนเวียนภายในกลุ่มได้ ในปัจจุบันกลุ่มได้แยกบัญชีเงิน
ฝากธนาคารจากบัญชีเงินฝากของประธานกลุ่มเพ่ือความชัดเจน 
 14. ด้านการบริหารจัดการหนี้สินของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ทางกลุ่มฯ มีศักยภาพใน
การจ่ายช าระคืนหนี้สินอย่างมีวินัยทางการเงินและกลุ่มยังมีการมติในการจัดท าแผนส ารองฉุกเฉินการ
กู้ยืมเงินกลุ่มอย่างเป็นระบบ รวมทั้งแผนการระดมเงินกู้ยืมจากสมาชิกกลุ่มเอง แต่ยังต้องมีการ
ประชุมเพ่ือก าหนดรายละเอียดบางอย่าง เช่น วงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากสมาชิก เป็นต้น  ซึ่ง
แผนการระดมเงินเงินกู้ยืมดังกล่าวนี้ เป็นผลจากการจัดท าบัญชีครัวเรือนที่สมาชิกมีเงินออมเพ่ิมข้ึน 
 15. ด้านการจัดสรรผลตอบแทนสมาชิกในกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ทางกลุ่มฯ มีมติ
เห็นชอบตามหลักการที่ว่ามีการจัดสรรเงินทุนเป็นส่วนเงินปันผลสมาชิกกลุ่มฯ ในสัดส่วนร้อยละ10 
และจ่ายคืนทุนเป็นเงินปันผลจากส่วนดังกล่าว โดยจะเริ่มด าเนินการในรอบปี 2553 นี้ 




