
  

 
บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา 
 
 

การสรุปผลการวิจยัเร่ือง  การจดัการความรู้ทางการตลาดเพื่อพฒันากลุ่มทอผา้  หมู่ 6  
บา้นดงเจริญชัย  ต าบลหนองแหย่ง  อ าเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่  จะสรุปผลการศึกษาตาม
วตัถุประสงคข์องโครงการวจิยั  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
สรุปผลการศึกษาและวเิคราะห์ประสิทธิภาพด้านการตลาดของชุมชนด้วยการจัดเวทชีาวบ้าน 

 
การจดัเวทีชาวบ้านมีผูเ้ข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือถึงสภาพโดยรวมของชุมชน

ตน้แบบและปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัชุมชน  รวมถึงท่ีเกิดข้ึนกบัการรวมกลุ่มก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มทอผา้  หมู่ 6  บา้นดงเจริญชยั  ต าบลหนองแหยง่  อ าเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่  ประมาณ 
50  คน  ไดข้อ้มูลประเด็นปัญหาดงัน้ี 

1.  ปัญหาดา้นราคาจ าหน่ายของผลิตภณัฑ์ผา้ฝ้ายทอมือ  รวมถึงการก าหนดราคาท่ีผูซ้ื้อ
เป็นผูก้  าหนด 

2.  ปัญหาด้านตน้ทุนในการผลิต  ราคาวตัถุดิบท่ีผนัผวนไม่แน่นอนรวมถึงราคาของ
อุปกรณ์ในการทอผา้ท่ีมีราคาสูง 

3.  ปัญหาดา้นการผลิต  ทางกลุ่ม ฯ  ยงัไม่สามารถท าให้ผลิตภณัฑ์ไดรั้บการคดัสรรจาก
โครงการสุดยอดผลิตภณัฑ ์OTOP Product Champion ในระดบั 5 ดาว 

4.  ปัญหาด้านการรวมกลุ่ม  ทางกลุ่ม ฯ  ย ังขาดผู ้น ากลุ่มท่ีมีความเป็นผู ้น าและ                              
มีวสิัยทศัน์ดา้นการตลาด  รวมถึงขาดการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.  ปัญหาดา้นการจดัท าบญัชี   ทางกลุ่ม ฯ  ไม่มีการจดัท าระบบบญัชีอยา่งเป็นระบบ 
  

ปัญหาดา้นการตลาดจะตอ้งใชก้ารวจิยัดว้ยการจดัอบรมและฝึกปฏิบติัให้กบักลุ่มโดยเร่ิม
ตั้งแต่การให้ความรู้และการสร้างความตระหนกัในการท าธุรกิจในปัจจุบนั  เพราะกลุ่มชาวบา้นยงั
ขาดความรู้ความเขา้ใจในระบบการตลาด  จากนั้นจึงเร่ิมโครงการอบรมการพฒันาตราสินคา้  และ
การพฒันาบรรจุภณัฑ์ส าหรับผลิตภณัฑ์ผา้ฝ้ายทอมือ  รวมถึงการให้ความรู้เร่ืองการจดัท าระบบ
บญัชีครัวเรือนเพื่อใหส้ามารถควบคุมตน้ทุนการผลิตได ้  



117 
 

สรุปผลการศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการท าการตลาดด้วยการสัมภาษณ์ผู้น ากลุ่ม 
 
จากการสัมภาษณ์ผูน้ ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผา้  หมู่ 6  บ้านดงเจริญชัย  ต าบล               

หนองแหย่ง  อ าเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่  ได้ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการท า
การตลาดดงัน้ี 

1)  ปัญหาด้านการตลาด  ทางกลุ่ม ฯ  ไม่มีความรู้เก่ียวกับการบริหารทางการตลาด  
รวมถึงเงินทุนหมุนเวยีนท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั 

2)  ปัญหาดา้นการผลิต  ทางกลุ่ม ฯ ไม่สามารถผลิตสินคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ
เพราะตอ้งใหมี้เวลาวา่งหลงัจากการท าอาชีพหลกั 
 
สรุปผลโครงการกจิกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 
โครงการที่ 1  การศึกษาศกัยภาพทางการตลาดดว้ยการวิเคราะห์ SWOT และสังเคราะห์

แผนการตลาด  พบวา่ทางกลุ่ม ฯ ไดว้ิเคราะห์ชุมชนวา่มีจุดแข็งในเร่ืองการรวมกลุ่มทอผา้ท่ีไดรั้บ
การคดัสรร OTOP ระดบั 3 ดาว  การรวมกลุ่มนวดแผนไทยและสมุนไพรลูกประคบ  และ                 
การรวมกลุ่มผกัอินทรีย ์ ปัญหาของชุมชนท่ีกลุ่ม ฯ  พบประกอบดว้ยขาดความรู้ในการท าธุรกิจและ
ขาดผูน้ ากลุ่มท่ีเขม้แขง็  รวมถึงทางกลุ่ม ฯ พบวา่ธุรกิจท่ีเป็นโอกาสของชุมชนคือ  กลุ่มทอผา้  กลุ่ม
นวดแผนไทยและสมุนไพรลูกประคบ  กลุ่มผกัอินทรีย ์ และกลุ่มผูสู้งอายเุพาะเห็ด 

จุดแข็งของกลุ่ม ฯ  ได้แก่  เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอท่ีมีคุณภาพดี  ได้รับมาตรฐาน มี
ผลิตภณัฑใ์หเ้ลือกหลากหลายและเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีลวดลายเป็นเอกลกัษณ์ 

จุดอ่อนของกลุ่ม ฯ  ไดแ้ก่  ช่องทางการจดัจ าหน่ายนอ้ย  ไม่มีการจดัท าระบบบญัชี ขาด
เงินทุนหมุนเวยีน  ขาดการบริหารงานของกลุ่มท่ีดี  และขาดความรู้ในการวจิยัพฒันาผลิตภณัฑ์ 

โอกาสของกลุ่ม ฯ ได้แก่  เป็นนโยบายวาระแห่งชาติ  วตัถุดิบหาง่าย  และผูบ้ริโภค
ตระหนกัถึงคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ 

อุปสรรคของกลุ่ม ฯ ไดแ้ก่  ขาดการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งอย่างแทจ้ริง 
ขาดความรู้เร่ืองเทคโนโลยใีนการผลิต  และความไม่สงบของการเมืองไทย 

กลุ่มตลาดเป้าหมายของกลุ่ม  มีตลาดเป้าหมายหลกัคือ  นกัท่องเท่ียว  กลุ่มเป้าหมายรอง
คือ  ผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ 
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โครงการที ่2  การบริหารการตลาดดา้นบรรจุภณัฑ์และการจดัการดา้นบญัชีเบ้ืองตน้ของ
วิสาหกิจชุมชน  พบวา่ทางกลุ่ม ฯ  ตระหนกัถึงความส าคญัต่อบรรจุภณัฑ์ของสินคา้ท่ีสร้างความ
ดึงดูดใจให้แก่ผูซ้ื้อได้  โดยทางกลุ่ม ฯ ได้ทราบถึงความหมายบรรจุภณัฑ์  ลกัษณะบรรจุภณัฑ ์ 
ส่วนประกอบบรรจุภณัฑ์  และการน าบรรจุภณัฑ์ไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบเชิงธุรกิจได ้ 
โดยมีการจดักิจกรรมกลุ่มยอ่ยใหฝึ้กปฏิบติั 

การจดัการดา้นบญัชีเบ้ืองตน้ส าหรับวิสาหกิจชุมชน  ทางกลุ่ม ฯ ไดรั้บการถ่ายทอดจาก
การบรรยายถึงความหมายของการท าบญัชีครัวเรือน  ความส าคญัของการท าบญัชี  ขอ้ควรระวงั           
ในการจดัท าระบบบญัชี  วิธีบนัทึกบญัชีครัวเรือน  โดยทีมวิทยากรได้จดัแบ่งสมาชิกกลุ่มเป็น              
กลุ่มยอ่ยและฝึกปฏิบติัดา้นการท าบญัชีเบ้ืองตน้   
 

โครงการที่ 3  ศึกษาดูงาน  ณ ลานร้านค้าชุมชนหน้าวดัพระธาตุหริภุญชัยและศูนย์
หตัถกรรมผา้ทอยกดอก  หนา้วดัศรีเมืองยู ้ อ  าเภอเมือง   จงัหวดัล าพูน  พบวา่ทางกลุ่ม ฯ ไดไ้ปเยี่ยม
ชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผา้ท่ีประสบความส าเร็จด้านการตลาด  และการรวมกลุ่มของจงัหวดั
ล าพนู  ไดรั้บการถ่ายทอดความรู้ดา้นการตลาดภาพรวม  และเจาะลึกในส่วนประสมทางการตลาด 
เช่น  ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาด  เพื่อเป็น
การสร้างแรงจูงใจใหท้างกลุ่ม ฯ  เกิดการพฒันาทางดา้นการตลาด  และการรวมกลุ่มมีการถ่ายทอด
ความรู้ดา้นการแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบของสมาชิกแต่ละคน  การระดมทุนและโครงสร้างกลุ่ม 
 

โครงการที ่ 4  โครงการร่วมกนัออกแบบและจดัท าบรรจุภณัฑ ์ ตราสินคา้  ป้ายฉลากเพื่อ
ทดสอบตลาด  พบว่าทางกลุ่มเลือกใช้ช่ือตราสินค้า “ตรากลุ่มทอผา้บ้านดงเจริญชัย”  มีการ
ก าหนดโลโกแ้ละเคร่ืองหมายการคา้สินคา้ “โลโกรู้ปลายผา้ทอสามเหล่ียมสีเหลืองน ้ าตาลขอบแดง”  
ทางกลุ่มมีการก าหนดสโลแกน  “กลุ่มทอผา้บ้านดงเจริญชัย  ความภูมิใจศิลปะผา้ทอล้านนา
เชียงใหม่”  ทางกลุ่มมีการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ไว้ท่ี  “สีสัน ลวดลาย เป็นเอกลักษณ์”   
บุคลิกภาพตราสินค้าระบุให้เป็น “ส่ิงท่ีใช้ควบคู่กับชีวิตประจ าวนั”  เอกลักษณ์ของตราสินค้า               
“ใชว้ถีิปฏิบติัของกลุ่มและพฤติกรรมของกลุ่มสะทอ้นแหล่งก าเนิดผลิตภณัฑ”์ 
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โครงการที่  5  การทดสอบตลาดผลิตภ ณฑ์ผา้ฝ้ายทอมือ  ทางกลุ่ม ฯ ไดใ้ชจุ้ดจ าหน่ายท่ี 
Northern Village  บริเวณชั้น 2  ศูนยก์ารคา้โรบินสันแอร์พอร์ตพลาซ่า  ผลการทดสอบตลาดพบวา่  
โดยรวมผลิตภณัฑ์ควรพฒันาบรรจุภณัฑ์ให้สวยงาม  ป้ายฉลากดูง่ายและช่วยในการขายได้ดี                    
มีผลิตภณัฑ์วางโชวจ์  านวนน้อยท าให้ไม่เกิดความน่าดึงดูดใจผูซ้ื้อ  และควรมีการส่งเสริมการขาย
ในช่วงเทศกาล ประเพณีท่ีส าคญัประจ าปีอยา่งต่อเน่ืองเพื่อกระตุน้ใหผู้ซ้ื้อหนัมาสนใจซ้ือมากข้ึน 
 

โครงการที่  6  การจดัสัมมนาเพี่อสรุปผลการวิจยัและน าเสนอผลการวิจยั  คณะผูว้ิจยัได้
เชิญกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  และกลุ่มท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเข้าร่วมโดยมีผลสรุปดังน้ี                 
ทางกลุ่มวสิาหกิจชุมชนเกิดความเขา้ใจ  ตระหนกัรู้ในความส าคญัของการบริหารการตลาด  รวมถึง
การจดัการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอยา่งเขม้แข็งและย ัง่ยืนภายใตแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ไดรั้บ
การถ่ายทอดประสบการณ์และสามารถน าส่ิงท่ีไดรั้บจากโครงการวิจยัไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
และกลุ่มวิสาหกิจต่อไปในอนาคต  รวมถึงไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
อาทิ  เทศบาลต าบลหนองแหยง่มีการก าหนดนโยบายและแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอยา่ง
ต่อเน่ือง  มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่มีการก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและน าสินคา้เขา้ร่วมจดั
งานแสดงภายในมหาวิทยาลยัอยา่งสม ่าเสมอ  และก านนัต าบลหนองแหยง่  อ าเภอสันทราย  จะให้
การสนบัสนุนกลุ่มวสิาหกิจชุมชนทอผา้อยา่งสม ่าเสมอ และอยา่งเป็นรูปธรรม 
  
การอภิปรายผลการศึกษา 
 

จากการท่ีคณะผูว้จิยัไดเ้ขา้ศึกษาการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผา้  ไดพ้บกบัปัญหาและ
อุปสรรคในการท าการตลาด  การผลิต  และการรวมกลุ่มอยู่หลายประการ  เห็นถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อนของการท าการตลาดผลิตภณัฑ์ผา้ฝ้ายทอมือบา้นดงเจริญชยั  รวมถึงโอกาสในการพฒันา
และปรับปรุงผลิตภณัฑใ์หมี้ศกัยภาพในตลาด  โดยจะน าเสนอการอภิปรายผลการศึกษา  ดงัน้ี 

1.  ผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือของกลุ่มวิสาหกิจผา้ฝ้ายทอมือ  หมู่ 6  บา้นดงเจริญชยั  ต าบล
หนองแหย่ง  อ าเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่  จะมีความเคยชินกบัการทอผา้แบบเดิม ๆ  แลว้รอ
ขายให้กบัผูซ้ื้อตามสถานท่ีจดัจ าหน่าย  หรือการจดัแสดงสินคา้ชุมชนท่ีมีหน่วยงานภาครัฐดูแล  
มากกว่าจะคิดท าการตลาดของสินคา้ผา้ฝ้ายทอมืออยา่งจริงจงั  เช่นเดียวกบัการผลิตสินคา้ OTOP  
อ่ืน ๆ  ท่ีผลิตเสร็จก็รอน าไปขายตามช่องทางการจดัจ าหน่ายต่าง ๆ  ท าให้การแก้ปัญหาด้านการ           
ถูกกดราคาจากคนกลางท าไดง่้าย  ซ่ึงจะตอ้งแกไ้ขดว้ยการสร้างแนวคิดและปลูกฝังให้กลุ่มวิสาหกิจ
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ชุมชนรวมถึงสมาชิกภายในกลุ่มแต่ละคนได้เห็นถึงความจ าเป็นในการท าการตลาดเพื่อท่ีจะ
หลีกเล่ียงกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน  และตอ้งมีผูน้ ากลุ่มท่ีเขา้ใจในหลกัของการท าการตลาดท่ีแทจ้ริงดว้ย 

2.  แนวคิดในการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผา้ของกลุ่มเป็นเพียงแค่การรวมกลุ่มแบบ
ไม่เป็นทางการ  แต่มิไดน้ าไปลงมือปฏิบติัจริงให้เห็นผลแต่อยา่งใด  เพราะกลุ่มชาวบา้นยงัขาดองค์
ความรู้และขาดผูน้ ากลุ่มท่ีมีวิสัยทศัน์ดา้นการท าธุรกิจชุมชนอย่างแทจ้ริง  กอปรกบัการขายแบบ           
ตดัราคาในผลิตภณัฑ์ผา้ฝ้ายทอมือก็ยงัมีให้เห็นอยา่งต่อเน่ืองเช่นเดียวกบัสินคา้ OTOP  ประเภท         
อ่ืน ๆ  ซ่ึงทั้งน้ีอาจเป็นเพราะทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยงัขาดความเขา้ใจในกลไกทางการตลาดก็
เป็นได้  จึงท าให้อ านาจการต่อรองราคาและอ านาจในการก าหนดราคามีอยุ่ต  ่ามาก  ซ่ึงแนวทาง
แกไ้ขนั้นจะตอ้งมีการรวมกลุ่มกนัท่ีเขม้แขง็ตอ้งพฒันาแนวคิดการท าธุรกิจใหม่  ซ่ึงในชุดโครงการ
น้ีไดบู้รณาการศาสตร์ดา้นน้ีใหก้บักลุ่มแลว้  ซ่ึงหากกลุ่มน าไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งจริงจงัแลว้  ก็จะช่วย
เสริมสร้างศกัยภาพทางการตลาดใหเ้ขม้แขง็ได ้

3.  ชุมชนมีจุดแขง็อยูห่ลายประการท่ีสามารถน ามาใชร่้วมกบัโอกาสทางการตลาดท่ีมีอยู ่
ได้แก่  จากการท่ีกลุ่มมีประสบการณ์ในการผลิตผา้ฝ้ายทอมือมายาวนาน  มีการลองผิดลองถูก             
ในการออกแบบทอผา้โดยใชภู้มิปัญญาของชาวบา้น  จนไดผ้า้ฝ้ายทอมือท่ีมีคุณภาพดีและมีคุณค่า
ทางจิตใจ  ยอ่มจะไดเ้ปรียบดา้นการประหยดัเน่ืองจากการมีประสบการณ์ (Learning Curve Effect)  
และหากไดรั้บการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐบาลในดา้นการผลิตท่ีดีแลว้  ก็จะสามารถพฒันา
ผลิตภณัฑ์ท่ีไดม้าตรฐานท่ีดียิ่งข้ึน  แต่ทั้งน้ีทางกลุ่มตอ้งมีความเขา้ใจ  ความตั้งใจและมุ่งมัน่ท่ีจะ
น าเอาแนวคิดการตลาดชุมชนมาใช้อย่างจริงจงัด้วย  จึงจะสัมฤทธ์ิผลไดใ้นระยะยาว  นอกจากน้ี           
การท าธุรกิจชุมชนมิใช่มุ่งหวงัแต่รายได้เพียงอย่างเดียว  แต่รวมถึงการเรียนรู้  ความร่วมมือ  
ความสามารถในการผลิต  การจดัการทางการตลาด  ความเอ้ืออาทรท่ีมีต่อกนั  ความย ัง่ยืน  และการ
รักษาไวซ่ึ้งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดว้ย 
     
ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป  

 
เน่ืองจากการวิจยัน้ีไดบู้รณาการศาสตร์ทางดา้นการตลาด  การผลิต  การเงิน  การบญัชี  

เศรษฐศาสตร์  และการจดัการเขา้ดว้ยกนั  ท าให้การแกไ้ขปัญหาทางการตลาดจึงตอ้งอาศยัศาสตร์
ดงักล่าวเขา้มาช่วยเป็นอยา่งมาก  ดงันั้นขอ้เสนอแนะในท่ีน้ีจึงแยกเป็นแต่ละดา้น  ดงัน้ี 

1.  ดา้นการผลิต  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผา้ควรจะมีการศึกษาแนวทางการออกแบบและ
พฒันาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผูบ้ริโภค  ควรมีการ                  
วางแผนการจดัซ้ือวตัถุดิบเพื่อให้มีวตัถุดิบใช้ในการผลิตอย่างต่อเน่ือง  อนัจะช่วยท าให้ไม่เกิด
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ปัญหาสินคา้ขาดตลาด  นอกจากน้ีควรมีการพฒันาเคร่ืองมือในการผลิต  อาทิ  เคร่ืองทอผา้แบบ
ก่ึงอตัโนมติั  เคร่ืองป่ันเส้นดา้ย  หรือเคร่ืองจกัรท่ีช่วยในการลดระยะเวลาในการข้ึนรูปสินคา้ต่าง ๆ 
เป็นตน้  เพื่อใหผ้ลิตภณัฑไ์ดมี้คุณภาพสูงข้ึนและไดรั้บการคดัสรรสุดยอด OTOP  ระดบั 5 ดาว 

2.  ดา้นการเงินและบญัชี  ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนควรมีการบนัทึกบญัชีรายรับ  รายจ่าย
ท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มหรือท่ีเกิดข้ึนจากการผลิต  เพื่อท่ีจะไดน้ าขอ้มูลมาใชใ้นการวางแผนการเงิน  หรือ 
แผนการใช้เงินทุนหมุนเวียนไดดี้มากข้ึน  และยงัใช้เป็นขอ้มูลในการตดัสินใจท่ีจะขยายการผลิต
และตลาดต่อไปดว้ย  นอกจากน้ีทางกลุ่มควรมีการวางแผนดา้นการบริหารการเงินในส่วนขงอการ
ช าระหน้ีสินท่ีกูย้มิมาส าหรับใชใ้นการด าเนินการ  ตอ้งกนัเงินทุนส ารองเพื่อใชใ้นยามฉุกเฉิน  หรือ
ใชใ้นการจดัซ้ือวตัถุดิบต่าง ๆ  อาทิ  เส้นดา้ย  เป็นตน้  รวมทั้งแผนการจดัเก็บเงินจากลูกคา้กรณีขาย
เป็นเงินเช่ือดว้ย 

3.  ดา้นการจดัการ  ทางกลุ่มควรมีการวางแผนการจดัการองคก์รของกรรมการแต่ละคน
ให้มีการท างานอย่างชัดเจนและให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการท างานให้มากยิ่งข้ึน  ควรมีการจดั
แผนกขายและแผนการตลาดให้ชดัเจนดว้ย   นอกจากน้ีตอ้งสร้างความรู้  ความเขา้ใจในการท างาน
เป็นกลุ่มให้กบัคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มได้รับทราบและถือปฏิบติัอย่างจริงจงัเพื่อให้กลุ่ม
บรรลุซ่ึงวตัถุประสงคข์จองกลุ่มท่ีตั้งข้ึนเพื่อท่ีกลุ่มจะสามารถด าเนินการตลาดชุมชนไดดี้ต่อไป 

4.  ดา้นการตลาด  ทางกลุ่มจะตอ้งจดังบประมาณส่วนหน่ึงส าหรับด าเนินกิจกรรมทาง
การตลาดต่าง ๆ อาทิ  การส่งเสริมการขายท่ีกลุ่มจะตอ้งน าเอาผลิตภณัฑ์ผา้ทอท่ีผ่านการพฒันา          
ตราสินคา้  และบรรจุภณัฑ์แลว้ไปทดลองตลาด  หรือร่วมงานแสดงสินคา้ในระดบัท่ีใหญ่กว่างาน
ในชุมชน  หรืออาจจะน าเอาผลิตภณัฑผ์า้ทอไปฝากขาย ณ  ร้านขายของฝากในจงัหวดัเชียงใหม่และ
ใกลเ้คียง  หรือน าไปจดัแสดงในบริเวณร้านคา้ภายในโรงแรม  ร้านอาหาร  มหาวิทยาลยั  โรงเรียน 
หรือในอนาคตอาจจะมีการขยายสายผลิตภณัฑ์ผา้ฝ้ายทอมือภายใตต้ราสินคา้ “กลุ่มผา้ทอหมู่ 6  
บา้นดงเจริญชยั”  ทั้งน้ีเพื่อสร้างความหลากหลายให้ผลิตภณัฑ์นอกจากน้ีควรมีแจง้ข่าวสารหรือ
ประชาสัมพนัธ์ให้กลุ่มลูกคา้อย่างสม ่าเสมอ  โดยอาจจะท าในรูปของจดหมายตรงหรือการใช้
โทรศพัทติ์ดต่อก็ได ้
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ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวจัิยทีไ่ด้รับ 
 
ผลส าเร็จและความคุม้ค่าของการวิจยัท่ีได้รับในคร้ังน้ี  ผลส าเร็จเบ้ืองตน้ (Preliminary 

Result)  คือสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผา้  หมู่ 6  บา้นดงเจริญชยั  ต าบลหนองแหย่ง  อ าเภอ         
สันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่  ไดรั้บองคค์วามรู้ทางดา้นการบริหารจดัการตลาดชุมชนหรือวิสาหกิจ
ชุมชนท่ีถูกตอ้ง  ไดแ้ก่  องคค์วามรู้ดา้นการผลิตและการวิเคราะห์ตน้ทุนท่ีแทจ้ริงในการผลิต  ดา้น
การบริหารจดัการกลุ่มแบบมีส่วนร่วม  ดา้นการบริหารจดัการดา้นการตลาด  ตลอดจนการบริหาร
จดัการด้านการบญัชี  ซ่ึงกลุ่มใม่ได้มีองค์ความรู้ท่ีถูกต้องและชัดเจนมาก่อน  ซ่ึงผลส าเร็จใน
เบ้ืองตน้น้ี  คณะผูว้ิจยัก็คาดว่าจะน าไปสู่ผลส าเร็จก่ึงกลาง (Intermediate Result)  คือหลงัจากท่ี         
กลุ่มได้รับองค์ความรู้สมยัใหม่ทางด้านการบริหารธุรกิจชุมชนแล้ว  สมาชิกของกลุ่มจะน าเอา
รูปแบบในการบริหารจดัการธุรกิจชุมชนท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชจ้ริงในการท าการตลาดผลิตภณัฑ์ผา้
ฝ้ายทอมือของกลุ่มวิสาหกิจต่อไป  และคาดวา่ในปี 2554  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการ
น่าจะพฒันาธุรกิจชุมชนให้เจริญเติบโตมากข้ึน  โดยอาจจะมีตวัช้ีวดัในผลส าเร็จ  อาทิ  ปริมาณ
ยอดขายผลิตภณัฑ์ผา้ฝ้ายทอมือของกลุ่มสูงกวา่ในปี 2553  หรือสมาชิกกลุ่มน่าจะเห็นถึงผลดีของ
การรวมกลุ่มโดยเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มเพิ่มมากข้ึน  หรืออ านาจในการต่อรองราคาจะมีมากข้ึน  หรือ 
ปัญหาในการผลิตท่ีลดนอ้ยลง 




