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การจดัการความรู้ทางการตลาดเพื่อพฒันากลุ่มทอผา้  หมู่ 6 บา้นดงเจริญชยั  ต าบล     
หนองแหย่ง  อ าเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพด้าน
การตลาด  เพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชนและพฒันารูปแบบการตลาดให้เป็นวิสาหกิจชุมชน                 
ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัทรัพยากรของชุมชนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เคร่ืองมือเก็บ
รวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ยการจดัท าเวทีชุมชน  การสัมภาษณ์ประธานกลุ่ม  การสนทนากลุ่มยอ่ย  
การสังเกต  การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารร้านคา้และศูนยก์ารคา้  พนกังานขาย กลุ่มผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์  แบบ
วิเคราะห์เอกสารเพื่อรวมรวมขอ้มูลการด าเนินงานของกลุ่ม  และการจดัโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัการ 6 โครงการ   

ผลการศึกษาพบว่า  ประสิทธิภาพดา้นการตลาดและศกัยภาพการด าเนินการของกลุ่มท่ี
ร่วมโครงการ  พบวา่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดา้นการตลาดของกลุ่มในปัจจุบนัจะมีการผลิต
ผา้ฝ้ายทอมือ  โดยไม่มีตราสินคา้และไม่มีบรรจุภณัฑ์  รวมถึงไม่มีการท ากิจกรรมในการส่งเสริม
การตลาดแต่อย่างใด  ส่วนใหญ่จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้กบัผูซ้ื้อตามสถานท่ีจดัจ าหน่ายของภาครัฐ  
ท าใหอ้ านาจการตั้งราคาและการต่อรองราคากบัผูซ้ื้อมีอยูต่  ่ามาก  กลุ่มประสบปัญหาดา้นการตลาด
ท่ีส าคญั  คือผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายทอมือขาดตลาดรองรับ  ราคาวตัถุดิบสูงข้ึน               ถูกกดราคาจากผู ้
ซ้ือ  ผลิตภัณฑ์ยงัขาดมาตรฐานรับรอง  ปัญหาด้านต้นทุนในการเก็บรักษา  ปัญหาความไม่
สม ่าเสมอในคุณภาพของผา้ฝ้ายทอมือ  และปัญหาในการผลิตท่ีไม่สม ่าเสมอ 

การพฒันารูปแบบการตลาดวิสาหกิจชุมชนเพื่อหารูปแบบการพฒันาวิสาหกิจชุมชน                 
ท่ีเหมาะสมกบักลุ่ม  ท าโดยการใชชุ้ดโครงการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมจ านวน 6 โครงการ  
ไดแ้ก่  โครงการวเิคราะห์ศกัยภาพชุมชนดว้ย SWOT  โครงการสังเคราะห์แผนการตลาด  โครงการ
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จดัท าบญัชีครัวเรือน  โครงการให้ความรู้ดา้นบรรจุภณัฑ์  โครงการทศันศึกษาดูงาน  และโครงการ
ออกแบบบรรจุภณัฑ์  ตราสินคา้  ป้ายฉลาก  และโลโก ้ รวมถึงโครงการทดสอบตลาดไดรู้ปแบบ
ของการตลาดชุมชนท่ีกลุ่มจะน าไปใช้เป็นแนวทางในการท าการตลาดในผลิตภณัฑ์ผา้ฝ้ายทอมือ 
คือ  ได้ตราสินค้ากลุ่มทอผา้บ้านดงเจริญชัย  ได้โลโก้รูปสามเหล่ียมสีน ้ าตาลเหลืองขอบแดง                  
ไดส้โลแกนคือ  “กลุ่มทอผา้บา้นดงเจริญชยัความภูมิใจศิลปะผา้ทอลา้นนาเชียงใหม่”  ไดต้  าแหน่ง
ผลิตภณัฑ ์ คือ  สีสัน  ลวดลาย  เป็นเอกลกัษณ์  ไดบุ้คลิกภาพของตราสินคา้คือ เป็นของใชส่้วนตวั
ท่ีควบคู่กบัชีวิตประจ าวนัและไดเ้อกลกัษณ์ของตราสินคา้  คือผลิตภณัฑ์ผา้ฝ้ายทอมือมาจากแหล่ง
ทอผา้ท่ีมีความช านาญอย่างแทจ้ริง  ส่วนบรรจุภณัฑ์เพื่อการจดัจ าหน่ายมี 1 รูปแบบ  คือแบบ                  
ถุงกระดาษ  มีสติกเกอร์ติดลงในบรรจุภัณฑ์  น าไปทดสอบตลาดท่ี Northern Village  
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน  ซ่ึงบรรจุภณัฑ์ได้รับการตอบรับจากตลาดในระดบัท่ีดี   แต่ผูบ้ริโภค
เสนอแนะวา่รูปทรงของบรรจุภณัฑดู์แลว้ลา้สมยั ควรมีการออกแบบให้ทนัสมยัมากข้ึน  เช่น  บรรจุ
ภณัฑ์กล่อง  บรรจุภณัฑ์ตะกร้าสานกลม  บรรจุภณัฑ์ตะกร้าสานมีหูห้ิว  กล่องพลาสติกใส  แบบ
ถุงพลาสติกใส  เป็นตน้ 
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Abstract 
 

The purpose of this study were to study the efficiency and effectiveness of marketing 
management for weave club in a present and future, to develop the appropriate marketing 
management for community enterprise consistent with village’s resources and potential, and to 
find the marketing management model that fit for the community business. 

The research methodology was conducted by Participatory Action Research (PAR). 
The data collection made by focus group discussion, open the stage of discussion, depth interview 
the head of the group, observation, interview the stakeholders and practical seminar project  
amount  6 projects. The findings indicated that the efficiency and effectiveness of marketing 
management for weave club in a present was; the group produced the weave in many styles 
without brand and packaging. Most of them were sole to customer who bought from the 
government’s exhibition, that caused the group’s power of price setting and bargaining was very 
low. The group faced with problems; narrow market, higher price of raw material, lack of 
guaranty from organizations for standardization, higher cost of stock keeping, irregular quality 
and production of weave products. 

The Development of marketing management model for the community business were 
done by Participatory Action Research with 6 projects; first, the project of SWOT analysis, 
second, the project of marketing plan analysis, third, the project of household accountancy, forth, 
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the project of packaging knowledge and design, fifth, the project of  observe the activities and 
excursion, the last, the project of brand building and market test. The results got the marketing 
management model for BanDhongcharoenchai weave group to develop for their own community 
business as follows; the brand name was “Weave Club BanDhongcharoenchai” with logo of 
brown-yellow with red strip triangle, the slogan was “Pride of Lanna chiangmai woven art”, the 
positioning was “Identity of color and pattern”, and “Daily life usage” was brand personality, 
finally, the brand identity was “the woven from the community wisdom”. The packaging design 
consist of 1 form is paper bag with plastic logo. The market test of woven at Northern Village 
Robinson Airport Department Store, with good acceptance from consumer and there were some 
comment that the woven packaging is out of date or out of modern style, should be changed them 
to be modernized in the future time such as the box form, the  round basket form, the round 
basket with handle, transparent plastic care and transparent plastic bag. 




