
  

 
บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

 
ผลการศึกษาตามโครงการวิจยัในคร้ังน้ี  จะน าเสนอผลการศึกษาตามเคร่ืองมือการเก็บ

รวบรวมข้อมูล การท ากิจกรรม และการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อตอบวตัถุประสงค์การวิจัย 
ดงัต่อไปน้ี 

การตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1  ประสิทธิภาพดา้นการตลาด  เพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชน
กลุ่มทอผา้  หมู่ 6  บา้นดงเจริญชยั  อ  าเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่  เพื่อก่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง
ได้ของกลุ่มฯ  จะใช้ผลจากการศึกษาจากการจดัเวทีชาวบา้น  และการศึกษาบริบทของหมู่บา้น
ร่วมกบักลุ่มสมาชิกท่ีเขา้ร่วมโครงการวิจยัดว้ยการสัมภาษณ์ผูน้ ากลุ่ม  ส่วนการตอบวตัถุประสงค์
ขอ้ท่ี 2  ดา้นการพฒันารูปแบบการตลาดให้เป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัทรัพยากร
ของชุมชนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งตนเอง  และวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3  ดา้นการหา
รูปแบบการพฒันาวิสาหกิจชุมชนภายใตก้ารพึ่งพาทรัพยากรภายในชุมชนทอ้งถ่ินและเผยแพร่องค์
ความรู้ท่ีไดจ้ากงานวิจยัสู่เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ จะใชโ้ครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมตามโครงการท่ี 1-4  ในการตอบโจทกว์จิยั ซ่ึงมีรายละเอียดตามล าดบั  ดงัน้ี   

 
การศึกษาและวเิคราะห์ประสิทธิภาพด้านการตลาดของชุมชนด้วยการจัดเวทชีาวบ้าน 

จากการศึกษาสภาพการด าเนินงานดา้นการตลาดผา้ฝ้ายทอมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ทอผา้  หมู่ 6 บา้นดงเจริญชยั  ต าบลหนองแหยง่  อ าเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่  โดยเปิดเวทีให้
ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นถึงสภาพปัญหาทางการตลาดผา้ฝ้ายทอมือท่ีผ่านมา  
รวมถึงสภาพปัญหาในปัจจุบนัและแนวโน้มการท าการตลาดในอนาคต  มีวตัถุประสงค์เพื่อให้
สมาชิกกลุ่มทอผา้ได้รับทราบปัญหาและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมถึงทิศทางในการแก้ไขปัญหา
ทางการตลาดท่ีเหมาะสมส าหรับการท าตลาดของผลิตภณัฑ์ผา้ฝ้ายทอมือ  ทั้งน้ีเพื่อสร้างศกัยภาพ
ทางการตลาด และสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายทอมือ  ดงัภาพท่ี 4.1 
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ภาพที ่4.1  การจดัเวทีชาวบา้น 
 

การจดัเวทีชาวบา้นในคร้ังน้ีมีกลุ่มชาวบา้นเขา้ร่วมกิจกรรมจ านวนประมาณ 50 คน  ได้
ขอ้มูลจากการเปิดเวทีชาวบา้น  ดงัน้ี 

1.  ปัญหาดา้นราคา  ปัจจุบนัราคาจ าหน่ายของผลิตภณัฑ์ผา้ฝ้ายทอมือมีการแก่วงตวัไป
มาและปรับตวัในทางท่ีลดลงกวา่ในอดีต  ประกอบกบัการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ผา้ฝ้ายทอมือของกลุ่ม
ส่วนใหญ่จะเป็นลกัษณะของการตั้งราคาท่ีอยูท่ี่ผูซ้ื้อเป็นผูก้  าหนด  ซ่ึงในบางคร้ังก าไรท่ีกลุ่มไดรั้บ
จะนอ้ยมาก  จนท าใหส้มาชิกบางคนตอ้งหยุดการผลิตไป 

2.  ปัญหาดา้นตน้ทุนในการผลิต  ปัจจุบนัตน้ทุนในการทอผา้ฝ้ายต่อหน่ึงผืนจะมีความ
ไม่แน่นอน  ทั้งน้ีเน่ืองจากราคาของวตัถุดิบในส่วนเส้นดา้ยท่ีแก่วงตวัไปมา  ราคาของอุปกรณ์ท่ีใช้
ในการทอผา้ท่ีมีราคาแพงและหาไดย้ากมากข้ึน  และอตัราค่าจา้งแรงงานท่ีสูงข้ึน   

3.  ปัญหาดา้นการผลิต   ทางกลุ่มวสิาหกิจมีการผลิตท่ียงัไม่ไดม้าตรฐานในระดบัท่ีสูงสุด
ซ่ึงท่ีผา่นมาผลิตภณัฑข์องทางกลุ่มไดรั้บรองมาตรฐาน OTOP ระดบั 3 ดาวเท่านั้น 

ปัญหาดา้นการรวมกลุ่ม  สาเหตุของการก่อตั้งกลุ่มและการรวมกลุ่มข้ึนมาเป็นวิสาหกิจ
ชุมชนนั้น  กลุ่มมีความหวงัว่าจะสามารถมีอ านาจในการต่อรองราคากับผูซ้ื้อได้ดีมากข้ึน  และ
สามารถท่ีจะก าหนดราคาไดเ้อง  หรือตอ้งการส่วนต่างก าไรท่ีสูงข้ึน  อีกทั้งมีความคาดหวงัท่ีจะ
ขยายตลาดเพิ่มมากข้ึน  ตอ้งการใหห้น่วยงานภาครัฐบาลเขา้มาช่วยเหลืออยา่งจริงจงัในการหาตลาด  
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การสร้างตราสินคา้ (แบรนด์)  การให้ความรู้และแนวทางในการผลิตเพื่อให้ไดม้าตรฐานท่ีสูงสุด  
รวมถึงต้องการได้รับเทคโนโลยีสมยัใหม่เข้ามาช่วยในการผลิต  เพราะกลุ่มเช่ือว่าหากมีตลาด
รองรับท่ีเพิ่มข้ึน  กลุ่มก็จะสามารถขยายการผลิตไดม้ากข้ึน  ซ่ึงเม่ือตอ้งการกูเ้งินกบัธนาคารเพื่อใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการผลิต  การซ้ือวตัถุดิบ  การซ้ืออุปกรณ์การทอผา้  ก็จะสามารถขออนุมติั
สินเช่ือไดง่้ายกวา่การขอเป็นรายบุคคล 

ปัญหาด้านการจดัท าบญัชี  ทางกลุ่มยงัไม่มีการจดัท าระบบบญัชีของผลิตภณัฑ์ท่ีขาย           
ในอดีต  ใชร้ะบบการติดช่ือผูท้อผา้ไวท่ี้ผลิตภณัฑ์และถา้ผลิตภณัฑ์ขายไดก้็จะน าเงินไปให้ผูท่ี้เป็น
เจา้ของอีกคร้ังหน่ึง  เพราะไม่มีผูท่ี้มีความรู้ดา้นระบบบญัชีครัวเรือน 

 
จากประเด็นปัญหาท่ีไดจ้ากการเปิดเวทีชาวบา้น  จึงมีแนวทางท่ีอาจช่วยเหลือและแกไ้ข

ดว้ยการวิจยั  คือปัญหาดา้นการตลาดจะตอ้งใชก้ารวิจยัดว้ยการจดัอบรมและฝึกปฏิบติัให้กบักลุ่ม
โดยเร่ิมตั้งแต่การให้ความรู้และการสร้างความตระหนักในการท าธุรกิจในปัจจุบนั  เพราะกลุ่ม
ชาวบา้นยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในระบบการตลาด  จากนั้นจึงเร่ิมโครงการอบรมการพฒันาตรา
สินคา้ และการพฒันาบรรจุภณัฑ์ส าหรับผลิตภณัฑ์ผา้ฝ้ายทอมือ  รวมถึงการให้ความรู้เร่ืองการ
จดัท าระบบบญัชีครัวเรือนเพื่อให้สามารถควบคุมตน้ทุนการผลิตได้  ทั้งน้ีเพื่อช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม 
(Value Added)  และสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัใหดี้มากยิง่ข้ึนจะตอ้งบูรณาการเขา้กบัการวิจยัของ
ทีมวิจยั  การตลาดจะด าเนินไปไดด้ว้ยดีจะตอ้งมีสินคา้ท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐานท่ีดีดว้ยและให้
กลุ่มไดเ้ห็นตวัอยา่งของการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีเขม้แข็งดว้ยการจดัโครงการศึกษาดูงานใน
กลุ่มท่ีมีการพฒันาผลิตภณัฑจ์นเป็นท่ีรู้จกัของตลาดไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
การศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการท าการตลาดด้วยการสัมภาษณ์ผู้น ากลุ่ม 

เก็บข้อมูลด้วยการใช้การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง  โดยผู ้น ากลุ่ม  (นางมะลิ                       
บุญเพิ่มพนู)  ผลการสัมภาษณ์ มีดงัน้ี 

ปัญหาด้านการตลาดของกลุ่มในอดีตและปัจจุบัน  ชาวบ้านส่วนใหญ่จะจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ผา้ฝ้ายทอมือด้วยตนเอง  โดยไม่มีตราสินคา้จะท าให้อ านาจการต่อรองราคากบัพ่อคา้          
คนกลางท าไดย้าก  เพราะผูซ้ื้อจะซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีมีราคาต ่าท่ีสุดจากชาวบา้น  ประกอบกบัชาวบา้น
กลวัวา่จะขายผลิตภณัฑ์ไม่ไดจึ้งตอ้งตั้งราคาต ่า และเงินทุนหมุนเวียนท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั  หากไม่รีบ
ขายก็จะขาดแคลนเงินทุนหมุนเวยีนได ้ และชาวบา้นผูผ้ลิตก็ไม่ตอ้งการแบกรับความเส่ียงจากราคา
ในตลาดได ้ รวมถึงไม่มีทุนมากพอท่ีจะเก็บผลิตภณัฑ์เพื่อรอขายในช่วงท่ีไดร้าคาสูงข้ึน  อีกทั้ง
แนวคิดในการท าธุรกิจชุมชนก็เป็นแค่การคิดไม่ไดมี้การน าไปลงมือปฏิบติัอยา่งจริงจงัแต่อยา่งใด  
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เพราะกลุ่มชาวบา้นยงัขาดองคค์วามรู้ทางการตลาด  และขาดผูน้ ากลุ่มท่ีมีวิสัยทศัน์ดา้นการท าธุรกิจ
ชุมชนท่ีแท้จริง  ซ่ึงแนวทางแก้ไขนั้ นจะต้องมีการรวมกลุ่มท่ีเป็นปึกแผ่น  หากกลุ่มน าไป
ประยกุตใ์ชจ้ริงก็จะช่วยเสริมสร้างศกัยภาพทางการตลาดไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 

ปัญหาดา้นการผลิต  การผลิตจะท ากนัมากในช่วงท่ีมีวตัถุดิบมากและราคาถูก  ประกอบ
กบัต้องมีเวลาว่างหลังเสร็จส้ินจากการท าอาชีพหลักของแต่ละคนในหมู่บ้านได้แก่  การท านา              
ท  าไร่  ท าสวน  เป็นต้น  ซ่ึงท าให้ผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์ขาดการตระหนักถึงความส าคญัและปริมาณ
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีอย่างไม่สม ่าเสมอ  แรงงานของกลุ่มก็ยงัมีอย่างไม่สม ่าเสมอและบางคร้ังตอ้งจ่าย
ค่าจา้งแรงงานคนนอกพื้นท่ีในราคาท่ีสูงกว่าปกติมาทอผา้ในกรณีท่ีมีความตอ้งการผลิตภณัฑ์ใน
ปริมาณมาก  เช่น  งานเทศกาลปีใหม่  สงกรานต ์ เป็นตน้ 

 
การจัดกจิกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการย่อย 
 

โครงการที ่1 : การศึกษาศักยภาพทางการตลาดด้วยการวิเคราะห์ SWOT และสังเคราะห์
แผนการตลาดของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มทอผ้าหมู่ 6 บ้านดงเจริญชัย อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
“วันที่ 13 และ 27  กุมภาพันธ์ 2552 ระหว่างเวลา 09.00 น. - 16.00 น. และ 17.00 น.- 20.00น.”                
ณ กลุ่มแม่บ้านทอผ้าบ้านดงเจริญชัย  ต. หนองแหย่ง อ.สันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 
  

คณะนกัวิจยัใชก้ารอบรมเชิงปฏิบติัการพร้อมทั้งการฝึกปฏิบติักลุ่มย่อย  เพื่อสังเคราะห์
ขอ้มูลส าหรับใชใ้นการจดัการการตลาด ดงัแสดงในภาพท่ี 4.2 
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ภาพที ่4.2 การผกึปฏิบติัเร่ืองการบริหารจดัการและการตลาดส าหรับกลุ่มวสิาหกิจ 
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ผลการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม มีดงัต่อไปน้ี 
1.  ชุมชนมีจุดแข็งอะไรบ้าง 

-  กลุ่มทอผา้ท่ีเป็น OTOP 3 ดาว  มีลวดลายและเน้ือผา้ท่ีสวยงาม 
-  กลุ่มนวดแผนไทย  และสมุนไพรลูกประคบ  ท่ีไดรั้บรองมาตรฐานคุณภาพสินคา้ 
-  กลุ่มผกัอินทรียท่ี์ไดรั้บรองมาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคเหนือ 

2.  ปัญหาของชุมชน 
-  ชุมชนยงัมีความรู้ไม่เพียงพอต่อการท าธุรกิจประเภทต่าง ๆ 
-  การใหค้วามร่วมมือของคนในชุมชนยงัไม่เขม้แขง็ 
-  ขาดบุคลากรท่ีมีศกัยภาพในการเป็นผูน้ ากลุ่ม 
-  ขาดการส่งเสริมจากทุกภาคส่วนในสังคม 

3.   ธุรกจิทีเ่ป็นโอกาสของชุมชน 
-  กลุ่มทอผา้ 
-  กลุ่มนวดแผนไทยและสมุนไพรลูกประคบ 
-  กลุ่มผกัอินทรีย ์
-  กลุ่มผูสู้งอายเุพาะเห็ด 

4.   ใครเป็นคู่แข่งขันของกลุ่มทอผ้า 
-  กลุ่มผกัอินทรีย ์  
-  กลุ่มนวดแผนไทยและสมุนไพรลูกประคบ   
-  กลุ่มผูสู้งอายเุพาะเห็ด 

 
การศึกษาโอกาส อุปสรรค์ จุดแข็ง และจุดอ่อน หรือ SWOT Analysis 

จุดแข็งทางการตลาด  
1.  เป็นผลิตภณัฑผ์า้ทอท่ีมีคุณภาพดี  ไดรั้บมาตรฐาน OTOP 3 ดาว  
2.  มีผลิตภณัฑ์ให้เลือกหลากหลายประเภท เช่น  ผา้ถุง  ถุงยา่ม  ผา้คลุมไหล่  ผา้ขาวมา้  

ผา้ปูโตะ๊  ผา้เช็ดหนา้  เป็นตน้ 
3.  ลายผา้เป็นเอกลกัษณ์ท่ียากต่อการลอกเลียนแบบ เช่น ลายน ้าไหล  ลายดอกหมาก ลาย

ดอกจนัทร์ 8 กลีบ และลายส่ีตะกรอง  เป็นตน้  
จุดอ่อนทางการตลาด   
1.  มีช่องทางการจ าหน่ายผลิตภณัฑค์่อนขา้งนอ้ย 
2.  ไม่มีการจดัท าระบบบญัชีครัวเรือน   
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3.  ขาดเงินทุนหมุนเวยีนภายในกลุ่มอยา่งเพียงพอ 
4.  ขาดการจดัโครงสร้างการบริหารงานของกลุ่มท่ีดี 
5.  ขาดความรู้ดา้นการวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ือง  

  
โอกาสทางการตลาด 
1. เป็นผลิตภณัฑท่ี์รัฐบาลใหก้ารสนบัสนุน และยกระดบัเป็นวาระแห่งชาติ 
2. วตัถุดิบหาไดง่้ายในทอ้งถ่ิน  
3. สังคมไทยนิยมใชผ้ลิตภณัฑผ์า้ทอในวาระโอกาสต่าง ๆ ในแต่ละปีมากข้ึน 

 
อุปสรรคทางการตลาด 
1.  ขาดการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น  ภาครัฐบาล  ภาคเอกชน  รวมถึง

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบดูแลวสิาหกิจชุมชน อยา่งแทจ้ริง 
2.  ขาดการน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้นการผลิตแทนแรงงานคน 
3.  ความไม่สงบของการเมืองไทย  

  
กลุ่มตลาดเป้าหมาย   
1.  เป้าหมายหลกั  เป็นกลุ่มตลาดท่องเท่ียว  เป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ท่องเท่ียวท่ีจงัหวดั

เชียงใหม่  นกัท่องเท่ียวมกัจะซ้ือหาสินคา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัเชียงใหม่เป็นไปเป็นของฝาก
ญาติมิตร คนรู้จกั 

2.  เป้าหมายรอง  เป็นกลุ่มผูซ้ื้อทัว่ไปในจงัหวดัเชียงใหม่  เป็นกลุ่มท่ีนิยมและช่ืนชอบ
ผลิตภณัฑผ์า้ทอ เพื่อใชใ้นวาระโอกาสต่าง ๆ  ส่วนบุคคล 
 

ต าแหน่งผลติภัณฑ์ 
จากการร่วมกนัสังเคราะห์แผนการตลาดร่วมกนัระหวา่งสมาชิกลุ่มวิสาหกิจ  และคณะ

นกัวจิยัพบวา่ต าแหน่งผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสม  คือ  “เป็นผลิตภณัฑผ์า้ทอลายต่าง ๆ  ท่ีมีลวดลายท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ยากต่อการลอกเลียนแบบ” 
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โครงการที ่ 2 : การบริหารการตลาดด้านบรรจุภัณฑ์และการจัดการด้านบัญชีเบือ้งต้นของ
วสิาหกจิชุมชนกลุ่มทอผ้าหมู่ 6  บ้านดงเจริญชัย  อ าเภอสันทราย  จังหวดัเชียงใหม่  “วนัที ่ 20-21  
มีนาคม 2553 ระหว่างเวลา  08.00 น. - 17.30 น.”  ณ กลุ่มแม่บ้านทอผ้าบ้านดงเจริญชัย  ต าบล            
หนองแหย่ง  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 

คณะนกัวิจยัใช้การอบรมเชิงปฏิบติัการพร้อมทั้งการสนทนากลุ่มยอ่ยเพื่อใชข้อ้มูลท่ีได้
จากโครงการท่ี 1 ใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมตามหวัขอ้ยอ่ย ดงัน้ี  
 
ผลทีไ่ด้รับจากการฝึกอบรมเร่ือง “บริหารการตลาดด้านบรรจุภัณฑ์” 
                    กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไดรั้บการถ่ายทอดความรู้เพิ่มมากข้ึนจากวิทยากรในเร่ืองบรรจุ
ภณัฑท่ี์จะใชเ้ป็นแบบอยา่งในการท าบรรจุภณัฑข์องกลุ่ม ฯ เพิ่มมากข้ึน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

การบรรจุภัณฑ์ (Packaging)  หมายถึงกระบวนการท่ีท าให้เกิดบรรจุภณัฑ์  ดว้ยวิธีการ
น าวสัดุต่างๆ  เช่น  กระดาษ  แกว้  โลหะ  ไม ้ พลาสติก  มาประกอบเป็นภาชนะห่อหุ้มผลิตภณัฑ ์
หรือสินคา้เพื่อประโยชน์ในการใชส้อย มีความทนทาน  แข็งแรง  สวยงาม  มีภาษาใชส่ื้อสารบอก
รายละเอียดของสินคา้  และสามารถดึงดูดผูซ้ื้อสินคา้ดว้ย 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ หมายถึง กระบวนการคิดประดิษฐ์ ส่ิงต่างๆให้แปลกใหม่ 
สะดวกสบาย และสอดคลอ้งกบัลกัษณะรูปแบบและคุณสมบติัของวสัดุแต่ละชนิดตามความคิด
สร้างสรรค์ เพื่อใช้ห่อหุ้ม ป้องกนั และรักษาคุณภาพของสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ ให้คงสภาพเดิม
ใกลเ้คียงกบัเม่ือแรกผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด 

 
ตัวอย่าง  การออกแบบบรรจุภณัฑส์ าหรับผลิตภณัฑป์ระเภทต่าง ๆ 
 

        
 

         
ท่ีมา : http://www.crnfe.ac.th/packaging/unit2.htm 
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ลกัษณะของบรรจุภณัฑ ์มี 4 ลกัษณะ คือ  
1.  การบรรจุภัณฑ์ข้ันแรก (Primary packaging)  การบรรจุภณัฑ์ขั้นแรกน้ีรวมถึงการ

บรรจุภณัฑเ์ฉพาะหน่วย (Individual package) ไดแ้ก่  ส่ิงห่อหุม้ตวัผลิตภณัฑ ์หรือสินคา้ท่ีผลิตภณัฑ์
เสร็จส้ินสมบูรณ์แลว้  เป็นการห่อหุ้มสินคา้  เพื่อป้องกนัสินคา้โดยตรงไม่ให้เสียหาย  เช่น  ขวดยา 
หลอดยาสีฟัน  กระดาษ  ห่อขนม  ขวด  หรือกระป๋อง 

2.  การบรรจุภัณฑ์ข้ันที่สอง (Secondary packaging) ไดแ้ก่  ส่ิงท่ีห่อหุ้มบรรจุภณัฑ ์         
ขั้นแรกเพื่อท าหนา้ท่ี  ป้องกนัสินคา้มิใหเ้สียหายรวมทั้งมีหนา้ท่ีดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภค  เช่น 
กล่องใส่ขวดยา  กล่องยาสีฟัน  ถุงใส่ขนมท่ีห่อดว้ยกระดาษหรือพลาสติก ฯลฯ 

3.  การบรรจุภัณฑ์ เพือ่การขนส่ง (Shipping packaging)  ไดแ้ก่ การบรรจุภณัฑ์ เพื่อเก็บ
รักษาและขนส่งสินคา้ เช่นลงัขนาดต่างๆ 

4.   บรรจุภัณฑ์ เพือ่การขายปลกี (Consumer Packaging)  เป็นบรรจุภณัฑท่ี์ผูผ้ลิตสินคา้ 
สามารถออกแบบบรรจุภณัฑ์กระตุน้การซ้ือ  ในลกัษณะบรรจุภณัฑ์เฉพาะหน่วย หรือบรรจุภณัฑ์
ชั้นใน  บรรจุภณัฑ์เพื่อการขนส่งรวมกนัอยู ่ เพื่อเพิ่มคุณค่าสินคา้  แรงจูงใจ  ให้ผูพ้บเห็นตดัสินใจ
ซ้ือไดร้วดเร็วข้ึน 

 
ตัวอย่าง  บรรจุภัณฑ์ข้ันแรก ข้ันทีส่อง เพือ่การขนส่ง และเพือ่การขายปลีก  
 

                            

          
      ท่ีมา : http://www.thaifoodscience.com/tetrapak.html 
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 ส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์ 

บรรจุภณัฑมี์ส่วนประกอบท่ีส าคญั 2 ส่วน  คือ 
  

1.  โครงสร้างของบรรจุภัณฑ์  ประกอบดว้ย  รูปร่าง  หรือรูปทรงของบรรจุภณัฑ์  และ
วสัดุท่ีใชท้  าบรรจุภณัฑ์รูปร่าง  หรือรูปทรงของบรรจุภณัฑ์  มีหลายลกัษณะ  เช่น  รูปทรงส่ีเหล่ียม                  
ทรงกลม  สามเหล่ียม  หลายเหล่ียม  รูปไข่  ฯลฯ ข้ึนอยู่กบัรูปทรง  และลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ 
หรือสินคา้  ท่ีเราจะบรรจุ  และวตัถุประสงคข์องการบรรจุภณัฑ์  เช่น  เพื่อการขนส่ง  เพื่อการเก็บ
รักษา  หรือเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย ฯลฯ 

วสัดุท่ีใชท้  าบรรจุภณัฑ์มีมากมายหลายชนิด  ไดแ้ก่  กระดาษ  พลาสติก  โลหะ  แกว้  ไม ้ 
ฯลฯ             นกัออกแบบจะเลือกวสัดุท าบรรจุภณัฑ์ โดยใชก้ารวิเคราะห์พิจารณาดูความเหมาะสม
ระหวา่งบรรจุภณัฑก์บัผลิตภณัฑแ์ละหนา้ท่ีการใชง้านของบรรจุภณัฑ ์

 

 

 

 

..บรรจุภณัฑท่ี์ใชพ้ลาสติก... ...บรรจุภณัฑท่ี์ใชแ้กว้... ...บรรจุภณัฑท่ี์ใชโ้หละ... 
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2.  ฉลากบรรจุภัณฑ์ (Label) เป็นส่วนแสดงรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัสินคา้และผูข้าย 

ตราหรือยีห่อ้ (Brand)  ส่วนประกอบคุณสมบติัวธีิใช ้ช่ือผูผ้ลิตและขอ้มูลเตือน  เพื่อความปลอดภยั 

   
 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์มีแนวทาง ดงัน้ี 

1)  ส ารวจตลาด โดยใชว้ธีิดงัต่อไปน้ี 
- ส ารวจความพร้อมของตน 
- ส ารวจความตอ้งการของลูกคา้ หรือความตอ้งการของตลาด 
- รับฟังความคิดเห็นของลูกคา้ โดยการพดูคุย สอบถามและสังเกต 
- ศึกษาข่าวสาร ขอ้มูลเก่ียวกบัการบรรจุภณัฑใ์หม่ๆ ท่ีใชบ้รรจุสินคา้ในทอ้งตลาด  

2)  วิเคราะห์บรรจุภัณฑ์ ตามลกัษณะหน้าท่ี และประโยชน์บรรจุภณัฑ์ทางดา้น
เทคนิคและดา้นการตลาด 

2.1)  ด้านเทคนิค มีวธีิวเิคราะห์ดงัน้ี 
2.1.1)  ศึกษาลกัษณะของสินคา้ ว่ามีคุณสมบติัทางกายภาพอย่างไร เช่น

สถานะ ส่วนผสม คุณสมบติัทางเคมี เช่นความเป็นกรดเป็นด่างของสินคา้ สินคา้อยูใ่นรูปของแข็ง
หรือของเหลว สินคา้ท่ีตอ้งป้องกนัความช้ืนหรือไม่หรือเป็นสินคา้ท่ีตอ้งป้องกนัไม่ให้ถูกแสง แดด 
เป็นตน้ 

2.1.2)  วเิคราะห์ลกัษณะของการบรรจุให้เหมาะกบัตวัสินคา้  เช่นตอ้งใชก้าร
บรรจุภณัฑ์ท่ีป้องกนัสินคา้ไม่ให้เกิดความเสียหาย  ตอ้งใช้บรรจุภณัฑ์ท่ีใช้ความช้ืน  เพื่อป้องกนั
ไม่ให้เกิดความช้ืนสร้างความเสียหายต่อสินคา้หรือสินคา้ตอ้งใช้การบรรจุภณัฑ์ท่ีเก็บรักษาความ
ใหม่สด  ทั้งน้ีการบรรจุภณัฑต์อ้งค านึงถึงความสะดวกในการขนส่งดว้ยการพฒันาหีบห่อและบรรจุ
ภณัฑ์  การพฒันาหีบห่อนบัเป็นความจ าเป็นขั้นสูงในล าดบัตน้ๆ ของสินคา้ทุกประเภท  เพราะ            
หีบห่อเป็นจุดแรกท่ีโนม้น าความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี  ดงันั้นหีบห่อหรือบรรจุภณัฑ์
ทั้งหลายตอ้งมีการออกแบบเพื่อใหมี้ความ เหมาะสมใน หลาย ๆ  ดา้น  เช่น 
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- เพื่อใหเ้กิดความงดงาม  น่าเช่ือถือ  ความนิยมพิเศษ 
- เพื่อให้เกิดความปลอดภยัต่อผลิตภณัฑ์ / ผลผลิต ในการลดแรง

กระทบกระแทกจากการขนส่ง 
- เพื่อเป็นส่ือเฉพาะท่ี บอกภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์นั้น ๆ  เป็นท่ี

น่าเช่ือถือไดว้า่ ผลิตภณัฑต่์างๆมากมายจ าหน่ายได ้เพราะมีการออกแบบหีบห่อหรือบรรจุภณัฑ์ ให้
เกิดความสนใจ 

ดังนั้ นหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ จึงมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการจ าหน่ายต่อ
ผูบ้ริโภคการออกแบบจึงต้องมีการจัดเตรียมและวางแผนทางด้านจิตวิทยาต่อผูบ้ริโภคอย่าง
เหมาะสม 
 

  
 
ภาพที ่4.3 (1) การอบรมใหค้วามรู้ดา้นการบริหารบรรจุภณัฑแ์ก่สมาชิกกลุ่มวสิาหกิจ 
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ภาพที ่4.3 (2) ผูเ้ขา้ร่วมอบรมใหค้วามรู้ดา้นการบริหารบรรจุภณัฑแ์ก่สมาชิกกลุ่มวสิาหกิจ 
 
ผลทีไ่ด้รับจากการฝึกอบรมเร่ือง  “จัดการด้านบัญชีเบือ้งต้นของวสิาหกจิชุมชน” 

กลุ่มวสิาหกิจชุมชนไดรั้บการถ่ายทอดความรู้เพิ่มมากข้ึนจากวิทยากรในเร่ืองการจดัการ
ด้านบญัชีท่ีจะใช้เป็นแบบอย่างในการจดัการด้านบญัชีเบ้ืองต้นของกลุ่ม ฯ เพิ่มมากข้ึน โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

การท าบญัชี  คือ การจดบนัทึก  ขอ้มูลเก่ียวกบัเง่ือนไขปัจจยัในการด ารงชีวิตของตวัเอง 
และภายในครอบครัว  ชุมชน  รวมถึงประเทศ  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการบนัทึกจะเป็นตวับ่งช้ีอดีตปัจจุบนั
และอนาคตของชีวิตของตวัเอง  สามารถน าขอ้มูลอดีตมาบอกปัจจุบนัและอนาคตได ้ ขอ้มูลท่ีได ้          
ท่ีบนัทึกไว ้ จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนชีวิตและกิจกรรมต่าง ๆ  ในชีวิต  ในครอบครัวใน
ประเทศได ้

การท าบัญชีครัวเรือนในด้านเศรษฐกิจหรือการบนัทึกรายรับรายจ่ายท่ีทางราชการ
พยายามส่งเสริมใหป้ระชาชนไดท้  ากนันัน่เป็นเร่ืองการบนัทึกรายรับรายจ่ายประจ าวนั  ประจ าเดือน
วา่มีรายรับจากแหล่งใดบา้ง  จ านวนเท่าใด  มีรายจ่ายอะไรบา้ง  จ  านวนเท่าใดในแต่ละวนั  สัปดาห์ 
เดือน  และปี  เพื่อจะได้เห็นภาพรวมว่า  ตนเองและครอบครัวทีรายรับเท่าใด  รายจ่ายเท่าใด 
คงเหลือเท่าใด  หรือเงินไม่พอใชเ้ท่าใด   คือรายจ่ายมากกวา่รายรับ และส ารวจวา่รายการใดจ่ายนอ้ย
จ่ายมาก  จ าเป็นน้อยจ าเป็นมาก  จ าเป็นนอ้ย  อาจลดลง  จ่ายเฉพาะท่ีจ าเป็นมาก  เช่น  ซ้ือกบัขา้ว     
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ซ้ือยา  ซ้ือเส้ือผา้  ซ่อมแซมบา้น  การศึกษา  เป็นตน้  ส่วนรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็นให้ลด  ละ  เลิก  เช่น  
ซ้ือบุหร่ี  ซ้ือเหลา้  เล่นการพนนั  เป็นตน้  เม่ือน ารายรับ  รายจ่าย  มาบวกลบกนัแลว้ขาดดุลเกินดุล
ไปเท่าใด  เม่ือเห็นตวัเลขจะท าให้เราคิดไดว้า่ส่ิงไม่จ  าเป็นนั้นมีมากหรือนอ้ยสามารถลดไดห้รือไม่  
เลิกได้ไหม  ถ้าไม่ลดไม่เลิกจะเกิดอะไรกบัตวัเอง  ครอบครัว  ชุมชน  และประเทศ  หากเราวาง
แผนการรับการจ่ายเงินของตนเองได ้ เท่ากบัว่ารู้จกัความเป็นคนไดพ้ฒันาตนเองให้เป็นคนมีเหตุ              
มีผล  เป็นคนรู้จกัพอประมาณ  เป็นคนรักตนเอง  รักครอบครัว  รักชุมชน  และรักประเทศชาติ            
มากข้ึน  จึงเห็นไดว้า่การท าบญัชีครัวเรือนในเร่ืองรายรับรายจ่าย  ก็คือวิถีแห่งการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ชีวติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  นัน่เองเพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือปรัชญาชีวิตท่ีถูกตอ้ง
เหมาะสม  พอดี  สอดคลอ้งถูกตอ้งตามกฎธรรมชาติท่ีมีทั้งความเป็นเอกภาพและดุลยภาพอยูเ่สมอ 

การท าบญัชีครัวเรือนเป็นการจดบนัทึกรายรับรายจ่ายประจ าวนัของครัวเรือน  และ
สามารถน าขอ้มูลมาวางแผนการใชจ่้ายเงินในอนาคตไดอ้ยา่งเหมาะสม  ท าให้เกิดการออม  การใช้
จ่ายเงินอยา่งประหยดัคุม้ค่า  ไม่ฟุ่มเฟือย  ดงันั้นการท าบญัชีชีครัวเรือนมีความส าคญั  ดงัน้ี 

1.  ท าใหต้นเองและครอบครัวทราบรายรับ  รายจ่าย  หน้ีสิน และเงินคงเหลือในแต่ละวนั 
รายรับ  หรือรายได ้ คือ  เงิน  หรือสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าได้  ท่ีได้รับจากการประกอบอาชีพ  หรือ
ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการให้ผูอ่ื้นใช้สินทรัพย ์ หรือผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบต่างๆ 
เช่น  รายได้จากค่าจา้งแรงงาน  เงินเดือน  ดอกเบ้ียรับจากเงินฝากธนาคาร  หรือจากเงินให้กู้ยืม 
รายไดจ้ากการขายสินคา้หรือบริการ  เป็นตน้  รายจ่าย หรือค่าใชจ่้าย  คือ  เงิน  หรือสินทรัพยท่ี์วดั
มูลค่าได ้ ท่ีจ่ายออกไปเพื่อให้ไดส่ิ้งตอบแทนกลบัมา  ส่ิงตอบแทนอาจเป็นสินคา้หรือบริการ  เช่น 
ค่าอาหาร  ค่าน ้ าค่าไฟฟ้า (ค่าสาธารณูปโภค)  ค่าน ้ ามนั  ค่าหนังสือต ารา  เป็นตน้  หรือรายจ่าย             
อาจไม่ได้รับส่ิงตอบแทนคือสินค้าหรือบริการก็ได้  เช่น  เงินบริจาคเพื่อการกุศล  เงินท าบุญ
ทอดกฐิน  ทอดผา้ป่า  เป็นตน้  หนี้สิน  คือภาระผกูพนัท่ีตอ้งชดใชคื้นในอนาคต  การชดใชอ้าจจ่าย
เป็นเงินหรือของมีค่าท่ีครอบครัวหรือตนเองมีอยู ่ หน้ีสินเป็นเงินหรือส่ิงของท่ีมีค่าท่ีครอบครัวหรือ
ตนเองไดรั้บมาจากบุคคลหรือแหล่งเงินภายนอก  เช่น  การกูย้ืมเงินจากเพื่อนบา้น  การกูย้ืมเงินจาก
กองทุนต่างๆ  การซ้ือสินคา้หรือบริการเป็นเงินเช่ือ  การซ้ือสินทรัพยเ์ป็นเงินผอ่นช าระ  หรือการ
เช่าซ้ือ  เป็นตน้  เงินคงเหลือ  คือ  เงิน  หรือทรัพยสิ์นท่ีวดัมูลค่าได้  หลงัจากน ารายรับลบด้วย
รายจ่ายแล้วปรากฏรายรับมากกว่ารายจ่ายจะท าให้มีเงินคงเหลือ  หรือในหลกัทางบญัชีเรียกว่า  
ก าไร  แต่หากหลงัจากน ารายรับลบดว้ยรายจ่ายแลว้ปรากฏว่ารายจ่ายมากกว่ารายรับจะท าให้เงิน
คงเหลือติดลบหรือทางบญัชีเรียกวา่ขาดทุนนัน่เอง 

2.  น าขอ้มูลการใชจ่้ายเงินภายในครอบครัวมาจดัเรียงล าดบัความส าคญัของรายจ่าย  และ
วางแผนการใชจ่้ายเงิน  โดยพิจารณาแต่ละรายการในแต่ละวนัมีรายจ่ายใดท่ีมีความส าคญัมาก  และ
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รายจ่ายใดไม่จ  าเป็นใหต้ดัออก  เพื่อใหก้ารใชจ่้ายเงินภายในครอบครัวมีพอใชแ้ละเหลือเก็บเพื่อการ
ออมทรัพยส์ าหรับใชจ่้ายส่ิงท่ีจ  าเป็นในอนาคต  บญัชีครัวเรือนถือเป็นส่วนส าคญัในการปฏิบติัตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง  โดยยึดหลกั  3  ขอ้  คือ  การพอประมาณ  ถา้รู้รายรับรายจ่ายก็จะใชแ้บบ
พอประมาณ  แต่ มีเหตุผลรู้วา่รายจ่ายใดจ าเป็นไม่จ  าเป็น  และเม่ือเหลือจากใชจ่้ายก็เก็บออม  นัน่คือ
ภูมิคุ้มกัน  ท่ีเอาไวคุ้ม้กนัตวัเราและครอบครัว  บญัชีครัวเรือนสามารถจดัได้หมด  จึงนับว่ามี
ประโยชน์มาก 

ขอ้ควรระวงัในการจดัท าบญัชีครัวเรือน  คือลืมบนัทึกบญัชี  ท าให้ขาดความต่อเน่ืองใน
การบนัทึก  และส่งผลให้ไม่อยากบนัทึก  ผูจ้ดัท าเขา้ใจผิดในรายการบญัชี  ไม่เขา้ใจรายการท่ีเป็น
รายรับ  จึงไม่ไดบ้นัทึกบญัชี  เช่น  ลูกส่งเงินมาให้พ่อแม่ส าหรับใช้จ่ายทุกวนัส้ินเดือน  แต่พ่อแม่
ไม่ได้บนัทึกบญัชีรายรับเน่ืองจากเขา้ใจว่าเงินท่ีได้รับมานั้นมิได้เกิดจากการประกอบอาชีพของ
ตนเองหรือเขา้ใจผิดรายการหน้ีสินแต่บนัทึกว่าเป็นรายรับ  ท าให้มิไดเ้ก็บเงินไวส้ าหรับจ่ายช าระ
หน้ีในอนาคต  เช่น  ยืมเงินจากเพื่อนบ้านมาใช้จ่ายภายในครอบครัว  ถึงแมจ้ะได้รับเงินมาแต่
รายการดงักล่าวไม่ถือวา่เป็นรายรับเน่ืองจากตนเองมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งชดใชใ้นอนาคต  ซ่ึงอาจตอ้ง
ชดใชเ้งินตน้พร้อมดว้ยดอกเบ้ียดว้ย  จากสาเหตุดงักล่าวอาจท าให้ครอบครัววางแผนการใชจ่้ายเงิน
ผดิพลาด 

ส าหรับการแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องในการใช้จ่ายเงินหรือปัญหารายรับ                     
ไม่เพียงพอกบัรายจ่ายนั้นมีแนวทางดงัน้ี 

1.  การตดัรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็นออก เพื่อลดภาระการจ่ายเงินออกจากครอบครัว  เช่น 
รายจ่ายเก่ียวกบัการพนนั  ส่ิงเสพติดของมึนเมา  รายจ่ายฟุ่มเฟือย  เป็นตน้  เป็นการสร้างนิสัยมิให้
ใชจ่้ายฟุ่มเฟือย 

การลดรายจ่ายท่ีจ าเป็นลง  เพื่อสร้างนิสัยการประหยดั  อดออม  การใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่
จ  ากดัอยา่งคุม้ค่า  เช่น  การปลูกผกั  ผลไมไ้วรั้บประทานเอง  เพื่อช่วยลดค่าอาหารและค่าเดินทาง
ไปตลาด  อีกทั้งท าให้สุขภาพดีอีกดว้ย  ลดการใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงแลว้หนัมาออกก าลงักายโดยการ
ป่ันจกัรยาน  หรือการเดิน  การวิง่แทนการขบัรถจกัรยานยนตห์รือรถยนต ์ เป็นตน้ 

การเพิ่มรายรับ  หารายไดเ้สริมนอกเวลาท างานปกติ  เช่น  การใชเ้วลาวา่งรับจา้งตดัเยบ็
เส้ือผา้  การขายอาหารหลงัเลิกงาน  การปลูกผกั  หรือเล้ียงสัตวไ์วข้าย  เป็นตน้ 

การท าความเขา้ใจกนัภายในครอบครัวเพื่อให้ทุกคนร่วมมือกนัประหยดั  รู้จกัอดออม 
การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ  ลด  ละ  เลิก  รายจ่ายหรือส่ิงท่ีไม่จ  าเป็น  และช่วยกันสร้างรายรับให้
เพียงพอ เหมาะสมกบัเศรษฐกิจปัจจุบนั 
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วธีิบันทกึบัญชีครัวเรือน  (ฝึกปฏิบัติ)   
ท าโดยวธีิง่าย ๆ  โดยจดบนัทึกทุกคร้ังท่ีจ่าย  ส้ินเดือนให้ครัวเรือนสรุปรายรับ – จ่าย เงิน

เหลือส าหรับออม และประเมินผลการใช้จ่ายทุกเดือนเพื่อลด เลิกใช้จ่ายในรายการท่ีฟุ่มเฟือยถา้มี
ภาวะหน้ีสินตอ้งวางแผนการใชห้น้ีในระยะสั้น-ยาว   ตามความเหมาะสม    

ในชีวิตประจ าวัน  (สมุดบญัชีรับ-จ่ายในครัวเรือน)  (ฝึกปฏิบติั) แบบฟอร์มโดย
ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์เก่ียวกบัการท าบญัชี  ท าให้ผูรั้บการอบรม  รู้รายรับ  รู้รายจ่าย                      
รู้หน้ีสิน  จดัวางแผนการใชเ้งิน  

ในการประกอบอาชีพ  ( สมุดตน้ทุนประกอบอาชีพ)  (ฝึกปฏิบติั) แบบฟอร์มโดย
ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์เก่ียวกบัการท าบญัชี  ท าใหผู้รั้บการอบรม  รู้ตน้ทุน  ก าไรหรือขาดทุน 
รู้จกัวางแผนประกอบอาชีพ 
 

 
 
ภาพที ่4.4 (1) การอบรมใหค้วามรู้ดา้นบญัชีครัวเรือนแก่สมาชิกกลุ่มวสิาหกิจ 
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ภาพที ่4.4 (2)  การวางแผนจดัการบญัชีครัวเรือนของกลุ่มวสิาหกิจ 
 

 
 
ภาพที ่4.4 (3)  การน าเสนอการจดัระบบบญัชีครัวเรือนของสมาชิกกลุ่มวสิาหกิจ 
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โครงการที ่3 : โครงการศึกษาดูงานของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มทอผ้าหมู่ 6 บ้านดงเจริญชัย 
อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่  “วนัที ่ 3 เมษายน 2553 ระหว่างเวลา 08.00 น. - 16.00 น.”               
ณ ลานร้านค้าชุมชนหน้าวดัพระธาตุหริภุญชัย  และศูนย์หัตถกรรมผ้าทอยกดอก  หน้าวดัศรีเมืองยู้  
อ าเภอเมือง  จังหวดัล าพูน 

จากโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  เร่ือง  “การศึกษาศกัยภาพทาง
การตลาดของวิสาหกิจชุมชนดว้ยการวิเคราะห์ SWOT  และสังเคราะห์แผนการตลาดของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มทอผา้  หมู่ 6  บา้นดงเจริญชยั  อ าเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่”  ท่ีไดจ้ดัข้ึนในวนัท่ี 13 
- 27 กุมภาพนัธ์ 2553  ซ่ึงไดข้อ้มูลดา้นศกัยภาพทางการตลาด  ไดท้ราบถึงจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส 
และอุปสรรคในการท าการตลาด  และไดน้ ามาร่วมกนัวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นแผนการตลาด
ของกลุ่มนั้น  และโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเร่ือง “การบริหารการตลาดดา้น
บรรจุภณัฑ์และการจดัการดา้นบญัชีเบ้ืองตน้ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผา้หมู่ 6 บา้นดงเจริญชยั 
อ าเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่”  ในวนัท่ี 20-21 มีนาคม 2553  เป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาและ
การจดัท าตราสินคา้  บรรจุภณัฑ์  โลโก ้ ระบบบญัชีเบ้ืองตน้  และจะเป็นโครงการท่ีสืบเน่ืองไปยงั
โครงการทดสอบตลาดจริงท่ีจะจดัท าข้ึนในช่วงระหว่าง  วนัท่ี 12-15  เมษายน 2553  ต่อไป  ทาง
คณะผูว้ิจยัจึงได้จดักิจกรรมการทศันศึกษาดูงาน  เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผา้ท่ีประสบ
ความส าเร็จในต่างพื้นท่ีโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อรับการถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากการไป              
ทศันศึกษาดูงานจากวิสาหกิจชุมชนดา้นการทอผา้ท่ีประสบความส าเร็จเพื่อปรับใชก้บัสภาวการณ์
ปัจจุบนั  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มวสิาหกิจกลุ่มทอผา้ในการไดรั้บการถ่ายทอดประสบการณ์จริง
จากกลุ่มวสิาหกิจชุมชนท่ีประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจในสถานการณ์ท่ีมีความผนัแปร
และการแข่งขนัอยา่งรุนแรงใหอ้ยูร่อดได ้  

จากภาพท่ี 4.5 จากการร่วมศึกษาดูงาน  กลุ่มไดรั้บองคค์วามรู้ดา้นการตลาดหลายรูปแบบ 
อาทิ  การท าการตลาดท่ีตอ้งท างานเป็นทีมท่ีแข็งแกร่ง  และตอ้งมีผูน้ าท่ีเขา้ใจในการน าแนวคิด            
การท าธุรกิจหรือการตลาดท่ีแทจ้ริง  อนัน ามาซ่ึงการประยุกต์ใช้ในการตลาดของกลุ่มต่อไป  อาทิ 
การน าเอาเทคนิคของการทอผา้ของกลุ่มศูนยท์อผา้บา้นศรีเมืองหยู ้ จงัหวดัล าพูน  ไปปรับใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  รวมถึงมีการโชว์รูมส าหรับตั้ งโชว์และจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีลานหน้าวดั               
พระธาตุล าพนูก็จะช่วยเป็นแรงบนัดาลใจให้กลุ่มเกิดการพฒันาวิสาหกิจชุมชนของบา้นดงเจริญชยั
ต่อไป  ส่วนดา้นการรวมกลุ่มนั้น  กลุ่มทอผา้บา้นศรีเมืองหยู ้ จงัหวดัล าพนูไดมี้การแบ่งหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบ  การจดัโครงสร้างกลุ่ม  การจดัประชุมและการระดมทุน  รวมถึงไดเ้ปิดมุมมองการท า
การตลาดท่ีกวา้งมากข้ึน  หลงัจากการศึกษาดูงานแลว้  กลุ่มน่าจะไดแ้นวทางการพฒันาการตลาด
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หรือแนวทางในการขยายสายผลิตภณัฑ์  ภายใตต้รา “ผา้ทอบา้นดงเจริญชัย”  เป็นผลิตภณัฑ์ใน
รูปแบบอ่ืน ๆ  ไดอี้กมากมาย  เช่น  ผา้คลุมใหล่  ผา้เช็ดเทา้  ผา้เช็ดหนา้  และถุงยา่ม  เป็นตน้ 
  

 
ภาพที ่4.5 (1) การส ารวจตลาด ลานร้านคา้ชุมชนหนา้วดัพระธาตุหริภุญชยั  และศูนยห์ตัถกรรมผา้
ทอยกดอก  หนา้วดัศรีเมืองยู ้ อ  าเภอเมือง  จงัหวดัล าพนู 
 

 
 

ภาพที ่4.5 (2)  สินคา้กลุ่มวสิาหกิจชุมชนทอผา้บา้นศรีเมืองหยู ้ จงัหวดัล าพนู 
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ภาพที ่4.5 (3)  ก่ีทอผา้กลุ่มวสิาหกิจชุมชนทอผา้บา้นศรีเมืองหยู ้ จงัหวดัล าพนู 
 

 
 

ภาพที ่4.5 (4)  สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้กลุ่มวสิาหกิจชุมชนทอผา้บา้นศรีเมืองหยู ้จงัหวดัล าพนู 
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ภาพที ่4.5 (5)  สินคา้กลุ่มวสิาหกิจชุมชนทอผา้บา้นศรีเมืองหยู ้ จงัหวดัล าพนู 
 

 
 

ภาพที ่4.5 (6)  สินคา้กลุ่มวสิาหกิจชุมชนทอผา้บา้นศรีเมืองหยู ้จงัหวดัล าพนู 
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โครงการที ่4 : โครงการร่วมกนัออกแบบและจัดท าบรรจุภัณฑ์  ตราสินค้า  ป้ายฉลากเพื่อ
ทดสอบตลาดของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้า  หมู่ 6  บ้านดงเจริญชัย  อ าเภอสันทราย  จังหวัด
เชียงใหม่  “วนัที ่ 4  มิถุนายน  2553  ระหว่างเวลา  08.00 น. - 16.00 น.”  ณ. วิสาหกิจชุมชน  หมู่ 6 
บ้านดงเจริญชัย  อ าเภอสันทราย  จังหวดัเชียงใหม่ 

สืบเน่ืองมาจากโครงการศึกษาดูงานของวสิาหกิจชุมชนกลุ่มทอผา้ หมู่ 6  บา้นดงเจริญชยั 
อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่”  ท่ีไดจ้ดัข้ึนในวนัท่ี 3 เมษายน 2553 ซ่ึงไดน้ าตวัแทนกลุ่มไป
ศึกษาดูงาน  ณ กลุ่มอาชีพทอผา้สตรีศรีเมืองยู ้ ต. เวียงยอง  อ. เมือง  จงัหวดัล าพูน  เพื่อให้เห็นถึง
วิธีการด าเนินธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีมีลกัษณะของธุรกิจคลา้ยคลึงกนั  เป็นประโยชน์ต่อ
กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มทอผา้ในการได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ี
ประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจในสถานการณ์ท่ีมีความผนัแปรและการแข่งขนัอย่าง
รุนแรงให้อยูร่อดไดแ้ละจะเป็นโครงการท่ีสืบเน่ืองไปยงัโครงการทดสอบตลาดจริง ท่ีจะจดัท าข้ึน
ในช่วงเดือนมิถุนายน 2553 ทางคณะผูว้จิยัจึงไดจ้ดักิจกรรมโครงการออกแบบและจดัท าบรรจุภณัฑ ์ 
ตราสินคา้  ป้ายฉลากและทดสอบตลาด  เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัสินคา้เป็นอย่างดีโดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อให้ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไดต้ระหนกัถึงความส าคญัและความจ าเป็นของการ
สร้างบรรจุภณัฑ์  ตราสินคา้และป้ายฉลาก  ณ โรงแรมชาโต  จ.เชียงใหม่  ให้กบัผลิตภณัฑ์  และ
เพื่อให้ทางกลุ่มน าบรรจุภัณฑ์  ตราสินค้าและป้ายฉลากน ามาช่วยในการสร้างศักยภาพทาง                  
การแข่งขนัและสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัผลิตภณัฑต่์อไป 
 

การออกแบบตราสินค้า และ ป้ายฉลาก 
ช่ือตราสินค้า (Brand Name) 
กลุ่มไดร่้วมกนัก าหนดช่ือตราหรือยี่ห้อของผลิตภณัฑ์ผา้ฝ้ายทอมือไวห้ลาย ๆ ช่ือ  ทั้งน้ี

เพื่อให้สมาชิกท่ีร่วมประชุมในกลุ่มได้น าเสนอและคัดเลือก  ส าหรับใช้เป็นตราสินค้าของ
ผลิตภณัฑท์อผา้ของกลุ่มต่อไป  โดยมีช่ือท่ีร่วมกนัก าหนด  ไดแ้ก่    

-  ตราหมู่ 6  บา้นดงเจริญชยั 
-  ตรากลุ่มทอผา้ต าบลหนองแหยง่ 
-  ตรากลุ่มทอผา้บา้นดงเจริญชยั 
-  ตรากลุ่มทอผา้หมู่ 6  บา้นดงเจริญชยั 
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โลโก้และเคร่ืองหมายการค้าสินค้า (Logo and Trade Mark) 
โลโกแ้ละเคร่ืองหมายการคา้ของผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายทอมือท่ีกลุ่มก าหนด  ไดแ้ก่ 
-  โลโกรู้ปลายผา้ทอสามเหล่ียมสีแดง 
-  โลโกรู้ปลายผา้ทอส่ีเหล่ียมสีเหลือง 
-  โลโกรู้ปลายผา้ทอสามเหล่ียมสีเหลืองขอบแดง 
-  โลโกรู้ปลายผา้ทอสามเหล่ียมสีเหลืองน ้าตาลขอบแดง 

 
สโลแกน (Slogan)  สโลแกนของผลิตภณัฑผ์า้ทอท่ีกลุ่มก าหนด  ไดแ้ก่ 
-  ผา้ทอลายเอกลกัษณ์ท่ีดี ตอ้งกลุ่มทอผา้บา้นดงเจริญชยั 
-  ผา้ทอคุณภาพดีเมืองเชียงใหม่  ตอ้งผา้ทอของกลุ่มบา้นดงเจริญชยั 
-  กลุ่มทอผา้บา้นดงเจริญชยั  ความภูมิใจศิลปะผา้ทอลา้นนาเชียงใหม่ 

 
ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning)  ต าแหน่งผลิตภณัฑ์ของผลิตภณัฑ์ผา้ฝ้ายทอมือท่ีกลุ่ม

ก าหนด  มีอยูห่ลายแนวคิด  ไดแ้ก่ 
-  ผา้ทอลายน ้าไหล  สวย  ใชป้ระโยชน์ไดห้ลากหลาย 
-  ผา้ทอฝืมือคนลา้นนา 
-  คุณภาพดี  ราคาเหมาะสม 
-  ของดีเมืองเชียงใหม่ 
-  สีสัน  ลวดลาย  เป็นเอกลกัษณ์ 

 
บุคลิกภาพตราสินค้า (Brand Personality)  กลุ่มก าหนดบุคลิกภาพตราสินคา้ให้เขา้กบั

ผลิตภณัฑ์ผา้ฝ้ายทอมือ  คือ  บทของใช้ส่วนตวัท่ีควบคู่กบัชีวิตประจ าวนั  เพราะผา้ฝ้ายทอมือ
สามารถใชป้ระโยชน์ในหลากหลายรูปแบบในชีวิตประจ าวนั  หรือใชเ้ป็นของฝากหรือของท่ีระลึก
ได ้ หรือสะทอ้นถึงความช านาญรวมถึงการสั่งสมประสบการณ์ของกลุ่มในการทอผา้ลายท่ีเป็น
เอกลกัษณ์มายาวนาน 
  

เอกลักษณ์ของตราสินค้า (Brand Identity)  ผลิตภณัฑ์ผา้ฝ้ายทอมือจะใชเ้อกลกัษณ์ของ
ตราท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีปฏิบติัของกลุ่มและวิถีของพฤติกรรมของกลุ่ม  เพื่อสะทอ้นไปยงักลุ่มลูกคา้
วา่ผลิตภณัฑผ์า้ทอท่ีใชอ้ยูน่ั้นมาจากแหล่งทอผา้ท่ีมีความช านาญอยา่งแทจ้ริง 
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ภาพที ่4.6  ตราสินคา้ ฉลาก  และสัญลกัษณ์ตราสินคา้กลุ่มวสิาหกิจชุมชน  
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การสร้างบรรจุภัณฑ์ 
 

  
รูปภาพที ่4.7 (1) การตดัตามรอยแบบบรรจุภณัฑต์วัอยา่ง 

   
 
รูปภาพที ่4.7 (2)  การตดับรรจุภณัฑต์ามแบบตวัอยา่ง 
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รูปภาพที ่4.7 (3)  การใหค้  าแนะน าส าหรับบรรจุภณัฑข์องกลุ่มวสิาหกิจ 
 
 

 
รูปภาพที ่4.7 (4)  บรรจุภณัฑข์องกลุ่มวสิาหกิจ 
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รูปภาพที ่4.7 (5)  บรรจุภณัฑข์องกลุ่มวสิาหกิจ 
 
 

โครงการที่ 5 : การทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือและโครงการสัมมนาเพื่อสรุป
ผลการวจัิยและน าเสนอผลการวจัิย 

โครงการจดัการความรู้ทางการตลาดเพื่อพฒันากลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผา้  หมู่ 6 บา้นดง
เจริญชยั  ต าบลหนองแหยง่  อ าเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่  จดัให้มีกิจกรรมทดสอบตลาด  โดย
ใชเ้วลาในการทดสอบตลาดตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2553  ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553  รวมทั้งส้ิน 
60 วนั (ก่อนท าโครงการนกัวิจยัก าหนดไว ้45 วนั  แต่ร้านคา้แนะน าวา่ควรทดสอบตลาดอยา่งนอ้ย 
2 เดือนข้ึนไปจึงจะเห็นผลและติดตามผลได ้ ดงันั้นในโครงการจึงไดท้ดสอบตลาด 60 วนั)  ซ่ึง
โครงการดงักล่าวมีวตัถุประสงค ์ คือ (1) ทดสอบการยอมรับผลิตภณัฑ์ของกลุ่มเป้าหมายการตลาด
กลุ่มต่าง ๆ  (2) เพื่อคน้หาปัญหาอุปสรรคแ์ละขอ้แนะน า  จากผูข้ายและกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  และ
เพื่อใชพ้ฒันาการท าการตลาดผลิตภณัฑข์องกลุ่มวสิาหกิจต่อไปในอนาคต   
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จุดทดสอบตลาด 
1.  Northern Village  ศูนย์การค้าโรบินสันแอร์พอร์ท  เป็นส่วนศูนยก์ารคา้อยู่ชั้น 2 

จ  าหน่ายผลิตภณัฑ์ของฝากและสินค้าทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่และใกล้เคียง  รวมทั้งมีส่วน
ผลิตภณัฑห์ตัถกรรมทั้งส่งและปลีกใหลู้กคา้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนกัท่องเท่ียวต่างจงัหวดัท่ีเขา้มาซ้ือ
สินคา้ท่ีระลึก  สินคา้ทอ้งถ่ินของจงัหวดัเชียงใหม่และใกลเ้คียง  โดยน าผลิตภณัฑ์จากโครงการ            
ท าวจิยัทุกประเภทเขา้ไปทดสอบตลาด  ภาพถ่ายนกัวจิยัโครงการร่วมกบัผูบ้ริหารศูนยก์ารคา้  
 

 
 
ภาพที ่4.8 (1) จุดทดสอบตลาด ณ Northern Village ศูนยก์ารคา้โรบินสันแอร์พอร์ทพลาซ่า 
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ภาพที ่4.8 (2)  การจดัวางสินคา้ของกลุ่มวสิาหกิจ 

 
 
ภาพที ่4.8 (3)  สินคา้ของกลุ่มวสิาหกิจ 
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ภาพที ่4.8 (4)  สินคา้ของกลุ่มวสิาหกิจ พร้อมการท าโปรโมชัน่ 
 

 
 

ภาพที ่4.8 (5)  สินคา้ของกลุ่มวสิาหกิจ ณ Northern Village ศูนยก์ารคา้โรบินสันแอร์พอร์ทพลาซ่า 
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ผลการทดสอบตลาด  
จากการสัมภาษณ์พนกังานขาย เจา้ของร้าน  และผูบ้ริหารร้านคา้พบปัญหาอุปสรรคและ

ขอ้แนะน า ดงัต่อไปน้ี 
1.  โดยรวมผลิตภณัฑชุ์มชนควรพฒันาบรรจุภณัฑใ์หมี้ความสวยงามและความน่าเช่ือถือ

ใหใ้กลเ้คียงกบัผลิตภณัฑม์าตรฐานในระดบัท่ีสูงข้ึน  เพราะจะช่วยสร้างยอดขายไดม้าก 
2.  แผ่นป้ายให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผา้สามารถช่วยพนักงานขายได้ทั้ งในส่วน              

การเตรียมขอ้มูลการขาย  และช่วยใหข้อ้มูลแก่ลูกคา้ท่ีตอ้งการอ่านดว้ยตนเอง  
3.  จากการสัมภาษณ์ผูซ้ื้อกลุ่มผูรั้กษาสุขภาพส่วนหน่ึงพบว่าทราบคุณสมบติั  และ

คุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ์อยู่แลว้และใช้อยู่เป็นประจ าสามารถช่วยในการตดัสินใจซ้ือ  ฉะนั้น
แผน่ป้ายใหข้อ้มูลจึงสามารถส่ือสารการตลาดไดดี้ระดบัหน่ึง 

4.  การทดสอบผลิตภณัฑ์มีผลิตภณัฑ์วางบนชั้นน้อยเกินไป  เน่ืองจากการมีผลิตภณัฑ์
วางจ านวนมากจะดูน่าเช่ือถือมากกวา่ 

5.  ควรมีการท าการส่งเสริมการตลาดในทุกช่วงเทศกาลในผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ประเพณีหรือฤดูกาล  เช่น  เทศกาลสงกรานต์ควรลดราคาผา้ทอพื้นเมือง  เทศกาลปีใหม่ควรลด
ราคาผลิตภณัฑท่ี์ใส่กระเชา้เพื่อใหเ้ป็นของฝากผูอ่ื้น  เป็นตน้ 
 

โครงการสัมมนาเพือ่สรุปผลการวจัิยและการน าเสนอผลการวจัิย 
โครงการสัมมนาเพื่อสรุปผลการวิจยั  แบ่งการสัมมนาเป็น 4 ช่วง  ประกอบดว้ยการเปิด

งานสัมมนาโดยผูอ้  านวยการส านักวิจัยและพฒันา  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  ผศ.มนตรี                  
ศิริจนัทร์ช่ืน  สรุปผลการวิจยัโดยกลุ่มวิสาหกิจทอผา้  หมู่ 6  บา้นดงเจริญชยั  ต าบลหนองแหย่ง 
อ าเภอสันทราย  จังหวดัเชียงใหม่  น าเสนอผลการวิจัยโครงการโดยคณะผูว้ิจ ัย  และการให ้                   
การสนบัสนุนจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งโดยคณะผูบ้ริหารเทศบาลต าบลหนองแหย่ง  และ
มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่  เน้ือหาการสัมมนามีดงัต่อไปน้ี 

1.  การเปิดงานสัมมนา  ณ โรงแรมชาโต ริมคลองชลประทาน จงัหวดัเชียงใหม่ โดย  
ผูอ้  านวยการส านกัวจิยัและพฒันา  มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่  ผศ.มนตรี  ศิริจนัทร์ช่ืน  กล่าวเปิด
งาน  และแนะน ามหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ท่ีมีภารกิจจดัการเรียนการสอนและบริการชุมชน            
แก่จงัหวดัเชียงใหม่  ในส่วนการบริการชุมชนมหาวทิยาลยัใหบ้ริการ  ทั้งดา้นสถานท่ีการจดัประชุม
สัมมาท่ีหน่วยงานและชุมชนสามารถเขา้มาขอใช้บริการได ้ และการประสานงานกบัศูนยจ์  าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ชุมชนของจงัหวดัเชียงใหม่  ท่ีอยู่ในบริเวณตวัเมืองจงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงศูนยจ์  าหน่าย
ผลิตภณัฑชุ์มชนมีท าเลเหมาะสมกบัการวางจ าหน่ายสินคา้ใหแ้ก่กลุ่มวสิาหกิจต่าง ๆ  ไดเ้ป็นอยา่งดี  
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2.  การสรุปการวจัิยโดยกลุ่มวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการ  หวัหนา้กลุ่มวิสาหกิจ  คุณมะลิ  
บุญเพิ่มพูน  ไดพู้ดถึงประวติัความเป็นมาของกลุ่มวิสาหกิจแบบคร่าว ๆ  ว่าเกิดการรวมกลุ่มกนั           
เม่ือประมาณ ปี พ.ศ. 2543  ในคร้ังแรกมีจ านวนสมาชิกไม่มากและมีการลงทุนโดยขายหุ้นให้แก่
สมาชิกในราคาหุน้ละ 100 บาท  และไดรั้บเงินสนบัสนุนจากองคก์รภาครัฐในขณะนั้น  คือ องคก์าร
บริหารต าบลหนองแหยง่ (อบต.) จ านวน 50,000  บาท  มีการจดัตั้งกลุ่มโดยให้คุณ มะลิ บุญเพิ่มพูน 
เป็นประธานกลุ่ม  และมีการจดัโครงสร้างกลุ่ม  การมอบหมายหนา้ท่ีให้สมาชิกทุกคนแบบไม่เป็น
ทางการไม่มีการใช้หลักวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการกลุ่มฯ  ในด้านการผลิต             
คร้ังแรกมีการทอผา้โดยใชแ้บบอยา่งจากลายผา้ทอจงัหวดัน่าน  ซ่ึงเป็นพื้นเพเดิมของประธานกลุ่ม
ผสมผสานกบัลายผา้ทอจงัหวดัล าพูนของรองประธานกลุ่มท่ีมีพื้นเพเป็นคนล าพูน  มีการคิดและ
ปรับแต่งรูปแบบการทอผา้ใหมี้ลายผา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ยากต่อการลอกเลียนแบบ ใชช่ื้อวา่ “ลายดอก
จนัทร์ 8 กลีบ”  และทอผา้ขายให้กบักลุ่มเป้าหมายในราคาท่ีคิดกนัข้ึนมาเอง  โดยไม่มีการค านวณ
ต้นทุนท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ  กลุ่มเป้าหมายของกลุ่มทอผา้เป็นนักท่องเท่ียวทั่วไป และ                  
ชาวเชียงใหม่ท่ีมีความช่ืนชอบผา้ทอลายสวยงาม  แต่ทางกลุ่มก็ยงัไม่สามารถหาช่องทางการจดั
จ าหน่ายสินคา้ได้อย่างกวา้งขวาง  ซ่ึงเป็นอุปสรรคท่ีทางกลุ่มเผชิญอยู่จนถึงปัจจุบนั  กอปรกับ
เงินทุนของกลุ่มท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัเพราะทุกคนมีอาชีพหลกัคือ  ท าสวน  ท าไร่   และหาเวลาวา่งมา
ทอผา้เป็นงานอดิเรก  ท าใหมี้ผลผลิตท่ีไม่สม ่าเสมอและไม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ตลาดได ้ การสนบัสนุนจากภาครัฐก็ไดรั้บเพียงบางส่วนและในบางคร้ังไม่เพียงพอก็ตอ้งมีการร้อง
ขอเพิ่มเติม  แต่เม่ือทางกลุ่มได้เขา้ร่วมกับงานวิจยัน้ีแล้ว  คุณมะลิ  กล่าวว่า  โดยภาพรวมด้าน
การตลาดกลุ่มวิสาหกิจเห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาการจัดการตลาดของโครงการวิจัยฯ                  
กลุ่มวิสาหกิจท่ีมีความเข้มแข็งระดับหน่ึง  เช่น  การจดัตั้ งกลุ่มการบริหารด้านการตลาดและ                
การผลิตให้ไดม้าตรฐานระดบั OTOP  5  ดาวในอนาคต  รวมถึงอยากให้มีการเขา้มามีส่วนร่วม       
อยา่งน้ีต่อไปเร่ือย ๆ  

3.  สรุปโครงการการจัดการความรู้ทางการตลาดเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้า 
หมู่ 6 บ้านดงเจริญชัย  ต าบลหนองแหย่ง  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  โดยน าเสนอตาม
วตัถุประสงคโ์ครงการ ดงัต่อไปน้ี 

(1)  เพื่อศึกษาสภาพและศักยภาพในการด าเนินการด้านการตลาดของกลุ่ม ฯ                    
ผลการศึกษาพบวา่  กลุ่มวิสาหกิจพบโอกาสจากกระแสตลาดสินคา้หตัถกรรมของไทย  ความนิยม
การท่องเท่ียวในระยะยาว และการสนบัสนุนจากภาครัฐ  และการสนบัสนุนจากสถาบนัการศึกษา 
และหน่วยงานราชการ  พบอุปสรรคเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจตกต ่าในช่วงปีพ.ศ.2551 และ 2552 
โครงการพบศกัยภาพกลุ่มในการด าเนินงานการตลาดท่ีมีจุดแข็งจากกลุ่มมีภูมิปัญญาในการทอผา้
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ลวดลายท่ีเป็นเอกลกัษณ์  แต่อย่างไรก็ตาม  กลุ่มวิสาหกิจมีจุดอ่อนท่ียงัไม่มีตราสินคา้ของกลุ่ม  
ผลิตภณัฑ์บางรายการมีราคาแพงกว่าคู่แข่งขนั  รวมทั้งกลุ่มยงัตอ้งการเพิ่มความรู้ด้านการทอผา้  
และทกัษะการบริหารจดัการกลุ่มวสิาหกิจใหเ้กิดความเขม้แขง็และย ัง่ยนื 

(2)  เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการดา้นการตลาดของวิสาหกิจชุมชนท่ีเหมาะสมฯ ตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  นักวิจยัและกลุ่มวิสาหกิจร่วมกนัพฒันาขอบเขตตลาดจากเดิมท่ี  
กลุ่มวิสาหกิจผลิตสินค้าขายปลีกให้แก่  ผูค้า้ปลีกและผูบ้ริโภค  โดยไม่มีตราสินคา้ของตนเอง               
กลุ่มวิสาหกิจฯ  ดงักล่าวไดร่้วมกบันกัวิจยัพฒันาตราสินคา้ของตนเองขายส่งให้แก่ผูบ้ริโภคผ่าน
ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีการก าหนดร่วมกนั 

-  ดา้นการจดัการตราสินคา้ กลุ่มวสิาหกิจท่ียงัไม่มีตราสินคา้ของตนเองไดพ้ฒันา
ตราสินคา้ข้ึนโดยการก าหนดช่ือตราสินคา้  ต าแหน่งผลิตภณัฑ์  และสัญลกัษณ์ตรายี่ห้อ  แผน่ป้าย
ฉลากและพฒันาบรรจุภณัฑ ์ ท าใหทุ้กกลุ่มวสิาหกิจมีตราสินคา้เป็นของตนเอง 

-  ดา้นการเลือกตลาดเป้าหมายและการก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์กลุ่มวิสาหกิจ
ทุกกลุ่ม  มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายของตนเอง  มีการก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ทั้งดา้นประโยชน์
ใช้สอยและด้านประโยชน์ด้านอารมณ์  การเลือกกลุ่มเป้าหมายและก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์             
ถูกประเมินจากการทดสอบตลาดพบว่า  กลุ่มเป้าหมายตอบรับผลิตภัณฑ์ในระดับดีในกลุ่ม
นกัท่องเท่ียว  

-  ด้านการส่วนประสมผลิตภัณฑ์  กลุ่มวิสาหกิจและนักวิจัยได้ออกแบบ                    
ส่วนประสมผลิตภณัฑ์แลว้น าไปทดสอบตลาด  ผลการวิจยัพบว่าการจดัการราคาท่ีกลุ่มวิสาหกิจ
ร่วมกบันกัวจิยัท าการทดสอบตลาดผลิตภณัฑ ์ โดยการทดสอบการตั้งราคาขายปลีกดว้ยตนเองและ    
ผลการตั้ งราคาพบว่าราคาท่ีก าหนดเป็นราคาท่ีเหมาะสม  เพียงแต่บางผลิตภณัฑ์พบว่าขนาด             
บรรจุภณัฑ์ไม่น่าสนใจท าให้ยอดขายต ่า  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายพบว่า แหล่งขายมีท าเลท่ีตั้ง
เหมาะสมและมีช่ือเสียงในตลาดท่ีดีจะท าใหมี้ยอดขายท่ีดียิง่ข้ึน  

4.  สรุปความสนับสนุนจากหน่วยงานราชการและสถานศึกษาทีเ่กีย่วข้อง 
(1)  นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลหนองแหยง่และปลดัเทศบาลต าบลหนองแหยง่  ได้

กล่าวถึงแนวทางการสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจว่า  มีแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอยู่แล้ว          
แต่อาจจะยงัไม่สอดคล้องกับโครงการวิจยั  แต่ก็จะหาวิธีการร่วมกันพฒันาในโครงการต่อไป              
โดยจะให้มีการเสนอโครงการเขา้ไปร่วมกบัการวางแผนเพื่อจดัหางบประมาณสนบัสนุนให้อย่าง
ถูกตอ้งตามความตอ้งการของวสิาหกิจ 

 (2)  มหาวิทยาลัยราชภฎัเชียงใหม่ได้ให้แนวทางการสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจว่า                 
จะให้การส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มวิสาหกิจน าสินค้าไปจดัแสดงและขายให้แก่บุคลากรและ
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ผูส้นใจทัว่ไปในงานแสดงสินคา้ชุมชนภายในมหาวิทยาลยัท่ีถูกจดัข้ึนเป็นประจ า  เพราะจะได้
ตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐท่ีตอ้งการให้มีการใชสิ้นคา้ของไทยภายในประเทศร่วมกบัการ
ด าเนินรอยตามพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

(3)  ก านันต าบลหนองแหย่ง อ าเภอสันทราย  ได้กล่าวว่าจะให้การสนับสนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนทอผา้  โดยการส่งเสริมการผลิตสินคา้ตามมาตรฐานคุณภาพ OTOP ไห้ไดร้ะดบั
มาตรฐาน 5 ดาว  และสนบัสนุนการจดัตั้งและจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอ่ืน ๆ  ท่ีอยูใ่นชุมชน
เดียวกนัดว้ย  เช่น  กลุ่มเพาะเห็ด  กลุ่มจกัสาน  กลุ่มลูกประคบสมุนไพร  และกลุ่มผกัปลอดสารพิษ  
ฯลฯ 
 

 
 
ภาพที ่4.9 (1) การจดัสัมมนาสรุปผลการศึกษาโครงการวจิยัฯ   ณ โรงแรมชาโต  จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ภาพที ่4.9 (2) ผูอ้  านวยการส านกัวจิยั ฯ กล่าวเปิดการสัมมนา ฯ 

 
 
ภาพที ่4.9 (3) ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาสรุปผลการศึกษาโครงการวจิยัฯ ณ โรงแรมชาโต จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ภาพที ่4.9 (4)  หวัหนา้โครงการวจิยัและผูร่้วมวจิยัด าเนินการสัมมนา 
 

 
 
ภาพที ่4.9 (5)  ประธานกลุ่มวสิาหกิจแนะน าผลิตภณัฑข์องกลุ่มวสิาหกิจ 
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ภาพที ่4.9 ()  ประธานกลุ่มวสิาหกิจแนะน าผลิตภณัฑข์องกลุ่มวสิาหกิจใหค้ณะผูว้จิยั 
 
 
 




