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วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหมเปนวารสารทางวิชาการที่มีวัตถุประสงคเพ่ือ
เผยแพร แลกเปลี่ยนประสบการณ ความรู งานวิจัย งานวิชาการและงานวิทยานิพนธ
ของคณาจารย บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและสถาบัน
การศึกษาอื่นๆ ตลอดจนนักวิจัยทั่วไป มีการพิมพเผยแพรปละ 2 ฉบับ (ประจําเดือน
ตุลาคม-เดือนมีนาคม และเดือนเมษายน-เดือนกันยายน) ดําเนินการเผยแพรโดย
จดัสงใหสถาบันอดุมศึกษาทุกสถาบัน สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ สาํนกังาน
การอดุมศกึษาและหนวยงานวจิยัตางๆ การตพีมิพตนฉบบัทีเ่สนอขอลงตพีมิพจะตอง
ไมเคยลงตีพมิพในวารสารใดๆ มากอนหรอืไมอยูระหวางเสนอขอลงตีพมิพในวารสาร
อื่น และตองผานการประเมินกลั่นกรองใหความเห็นและตรวจแกไขโดยผูทรงคุณวุฒิ
ในสาขาที่เกี่ยวของ เมื่อไดรับการตีพิมพในวารสารนี้ถือเปนสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม การนําตนฉบับไปตีพิมพใหมตองไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมและเจาของตนฉบับกอน ผลการวิจัยและความคิดเห็นท่ีปรากฏ
ในบทความตางๆ เปนความรบัผดิชอบของผูเขยีนบทความ ทัง้นีไ้มรวมความผดิพลาด
อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ

ในฉบับนี้เปนปที่ 13 ฉบับที่ 1 เวลาการดําเนินการอยูในชวงเดือนตุลาคม 
2554 - มีนาคม 2555 วารสารฉบับนี้ไดนําเสนอบทความวิจัย 13 เรื่อง มีความเดน
ในดานวิชาการเพื่อรับใชสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมขอขอบคุณนักวิจัย
ทุกทานท่ีสงบทความวิจัยมาลงในวารสาร และหวังวาบทความดังกลาวจะเปน
ประโยชนในแวดวงวิชาการท่ีเกี่ยวของตอไป

บรรณาธิการ
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม
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การจัดการความรู เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน
กลุมตัดเย็บบานดอกแดง ตําบลสงาบาน 
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

ผูชวยศาสตราจารยเดชวิทย นิลวรรณ ผูชวยศาสตราจารยธวัชชัย บุญมี
อาจารยศุภฤกษ ธาราพิทักษวงศ อาจารยสุวลักษณ อวนสอาด
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การศกึษาการจดัการความรู เพือ่พฒันาธรุกจิชมุชน กลุมตดัเยบ็บานดอกแดง ตาํบลสงาบาน อาํเภอดอยสะเกด็ 
จังหวัดเชียงใหม เปนการศึกษาสภาพปญหา ความตองการ รูปแบบ และศักยภาพของกลุมตัดเย็บบานดอกแดง 
ใชการจัดการความรูเปนแนวทางในการพัฒนาธุรกิจชุมชน และใชการจัดการแบบมีสวนรวมในการพัฒนารูปแบบ
การบริหารงานเชิงธุรกิจใหแกกลุมตัดเย็บบานดอกแดง ซึ่งแผนงานการวิจัยนี้แบงการพัฒนาออกเปน 5 ดาน ไดแก 
การบริหารจัดการกลุม การตลาด การผลิต การเงินบัญชี และการส่ือสารการตลาด โดยมีการดําเนินการจัดเวที
ชาวบาน สัมภาษณ ประชุมกลุมยอย การใหความรู การเขียนผังความคิด การสํารวจผูบริโภค กิจกรรมกลุมสัมพันธ 
และการใชแบบสอบถาม พบวา กลุมตัดเย็บบานดอกแดงมีปญหาเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานในเชิงธุรกิจ
ยังไมชัดเจน การตลาดไมตรงกลุมเปาหมาย ผลิตภัณฑเนนตลาดระดับลาง และการบันทึกรายการทางการเงิน
ไมถกูตอง จากการดําเนนิกจิกรรมการจัดการความรูดวยการเสรมิความรูทางการบรหิารธรุกจิ และเสรมิทกัษะในการ
จัดการแบบมีสวนรวม ทําใหกลุมมีการพัฒนารูปแบบในการดําเนินงานที่มีโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจน มีแผน
การตลาดทีเ่ปนรปูธรรม มกีารพฒันาสือ่ทางการตลาด มกีารพัฒนาผลิตภณัฑเพ่ือเขาสูกลุมเปาหมายใหม และมกีาร
บันทึกรายการทางการเงินที่เหมาะสมกับกลุม จนกลุมสามารถจัดตั้งเปนศูนยการเรียนรูกลุมตัดเย็บบานดอกแดง
ไดสําเร็จ แสดงถึงศักยภาพของกลุมไดอยางชัดเจน

คําสําคัญ : ธุรกิจชุมชน การจัดการความรู บานดอกแดง



Abstract

The study of knowledge management to develop the community business of Ban Dok-Dang Sewing 
Group, Doi-Saket District, Chiang Mai was to investigate problems, needs, patterns and potentials of Ban 
Dok-Dang Sewing Group through knowledge management as a guideline to develop and participatory 
management to develop patterns of business management for Ban Dok-Dang Sewing Group. The research 
plan was divided into fi ve aspects: group management, marketing, production, fi nancial accounting and 
marketing communications. The data were collected through villagers’ forums, interviews, small-group 
discussion, providing supplementary lessons, writing mind mapping, consumer surveys, group activities and 
questionnaires. The results revealed that patterns of business management were not clear, marketing did not 
meet target groups, products focused on lower market and fi nancial transaction records were not correct. 
Providing supplementary lessons concerning business administration skills of participatory management helped 
the group develop a clear management structure, have a concrete marketing plan, develop marketing media 
and products for new target groups and record appropriate fi nancial transactions for the group. Furthermore, 
the group could establish Ban Dok-Dang Sewing Group learning Center. That showed the group potentials 
obviously. 

Keywords : Community Business, Knowledge Management, Ban Dok-Dang
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การจัดการความรูเปนกระบวนการที่เนนการมีสวนรวมของสมาชิกในองคกร โดยใหสมาชิกไดมีโอกาสในการ
แบงปนความรูซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ความรูอาจแบงออกเปน 2 ลักษณะ กลาวคือ ความรูเดนชัด (Explicit Knowledge) 
ซึ่งเปนความรูในรูปแบบของเอกสาร ตํารา หรือส่ือตางๆ ที่รวบรวมจัดเก็บไวอยางเปนระบบ พรอมท่ีจะถูกนํามา
ปรับใชไดทันที โดยเนนเครื่องมือและเทคโนโลยี (Tool & Technology: 2T) และความรูซอนเรน (Tacit Knowledge) 
ซึ่งเปนความรูที่อยูในตัวบุคคล โดยเนนที่คนและกระบวนการ (Process & People: 2P) (น้ําทิพย วิภาวิน, 2547) 
การจัดการความรูจะตองมีการนําความรูท้ังสองสวนมาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของชุมชน โดยนําความรู
ทางการบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีมาปรับใชกับคนในชุมชนใหเกิดการเรียนรูรวมกัน มีใจท่ีจะแบงปนความรูซึ่งกัน
และกัน และยกระดับความรูของชุมชนใหสามารถนําไปปรับใชในการพัฒนาธุรกจิชุมชนได โดยเร่ิมตนทีใ่หคนในชุมชน
ไดมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหเกิดการปฏิสัมพันธกัน ใชขบวนการทางสังคมโดยเฉพาะกระบวนการแบบมี
สวนรวมเปนสําคัญ เพื่อใหเกิดการใหและรับอยางสมดุลดวยการเรียนรู 

กลุมตัดเย็บบานดอกแดง ตําบลสงาบาน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ไดมีการรวมกลุมสตรีบานดอกแดง 
ในตําบลสงาบาน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ในการฝกทักษะการตัดเย็บและประกอบเปนอาชีพเสริม
หลังจากการทํานา เพื่อแกไขปญหาความยากจนของราษฎรตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
โดยมหีลกัสําคญัท่ีมุงหวงัใหชมุชนมีการผลิตท่ีเพียงพอ มกีนิ มใีช มพีอเลีย้งชพี โดยจะตองยดึหลกัความสามคัคีและ
การพ่ึงตนเองควบคูกันไป ทั้งนี้กลุมตัดเย็บบานดอกแดง ไดมีการกอตั้งคร้ังแรกในป 2547 และไดรับการฝกอาชีพ
การตดัเย็บเบื้องตน จากศูนยการศึกษานอกโรงเรียน อําเภอดอยสะเก็ด หลักสูตร 70 ชั่วโมง ในป 2548 ทางกลุม
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ไดรับการสนับสนุนจักรอุตสาหกรรมจากองคการบริหารสวนตําบลสงาบาน จํานวน 5 หลัง และในป 2549 ทางกลุม
ไดรับการฝกทักษะเพิ่มเติม ทําใหกลุมสามารถตัดเย็บและผลิตสินคาไดหลากหลายมากขึ้น เชน ผาหมนวม ที่นอน
ปกนิก ชุดนอน รองเทาผาใสในบาน ยาม และถุงของขวัญแบบหูหิ้ว เปนตน ซึ่งทางกลุมไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลติภณัฑชมุชน หมายเลข มผช. 597/2547 สามารถสรางรายไดเสริมใหกบัสมาชิกของกลุมไดอยางตอเน่ืองในระดับ
หนึง่ อยางไรก็ตามลักษณะการรวมกลุมของกลุมสตรีบานดอกแดง ยงัมีจดุออนในการบริหารจัดการท่ียงัไมเปนระบบ
เทาทีค่วร ยงัขาดความเขาใจในแนวคิดทางธุรกจิ รวมท้ังเทคนคิวธิใีนการบรหิารงาน ทัง้ในเรือ่งของการบริหารจัดการ
กลุม การผลิต การจัดทําบัญชี การตลาด และการส่ือสารทางการตลาด ทําใหกลุมมียอดขายลดลงและกระทบ
รายไดของสมาชิกกลุม

ทางผูวิจัยเห็นวากลุมตัดเย็บบานดอกแดง เปนกลุมท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาใหดําเนินธุรกิจชุมชนไดอยาง
ยัง่ยนื เพยีงแตกลุมยงัขาดความรู ความเขาใจ ในการบริหารงานทางธุรกจิและกระบวนการการมีสวนรวมของสมาชิก
ที่เหมาะสม ดังนั้นการพัฒนาธุรกิจชุมชนกลุมตัดเย็บบานดอกแดงดวยการจัดการความรู ใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ
เทคนิควิธีในการบริหารงานทางธุรกิจและพัฒนากระบวนการมีสวนรวมในการบริหารจัดการกลุม จะชวยเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับกลุมตัดเย็บบานดอกแดงไดอยางยั่งยืน ชวยใหกลุมสามารถพัฒนารูปแบบโครงสรางการ
บริหารงาน พัฒนาเทคนิควิธีการจัดการ พัฒนาระบบทางการเงินบัญชี พัฒนาการผลิต พัฒนาแผนการตลาด และ
การประชาสัมพันธของกลุมอยางเปนระบบ โดยอาศัยการมีสวนรวมของสมาชิกเปนสําคัญ ตลอดจนนําหลักการ
เศรษฐกจิพอเพียงมาประยุกตใช กอใหเกดิการทํางานท่ีมปีระสิทธภิาพ ตลอดจนพัฒนากลุมใหมคีวามเขมแขง็ สามารถ
ชวยขจัดหรอืชวยลดทอนปญหาความยากจนในชุมชนจากการมีรายไดเสรมิทีย่ัง่ยนื รวมท้ังการพัฒนาเครอืขายของ
ชุมชนในการบริหารจัดการ เกิดการชวยเหลือกันภายในกลุมอยางเขมแข็งตอไป 

ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤�

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหา ความตองการ รูปแบบ และศักยภาพของกลุมตัดเย็บบานดอกแดง 
ตําบลสงาบาน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม และพัฒนาธุรกิจชุมชนดวยการจัดการความรู ใหมีรูปแบบการ
บริหารจัดการเชิงธุรกิจอยางยั่งยืน 

ÇÔ Õ̧¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) การจัดการ
ความรูการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน กลุมตัดเย็บบานดอกแดง ตําบลสงาบาน อําเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม มีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย คือ การศึกษาและการวิเคราะหสภาพบริบทชุมชน ดาน
ทรัพยากร สังคม ชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชน เพื่อทราบขอมูลพ้ืนฐาน จากนั้นใชการจัดเวทีชาวบาน การ
สัมภาษณ และแบบสอบถาม เพื่อคนหาปญหาในดานตางๆ ไดแก ดานการบริหารจัดการของกลุม ดานการผลิต 
ดานการบัญชีการเงิน ดานการตลาด และดานการสื่อสารการตลาด เมื่อไดขอมูลประเด็นปญหาแลวจึงไดออกแบบ
กจิกรรมในการพฒันาธรุกจิชมุชน เพือ่แกไขปญหาของกลุมดวยการจดัการความรูและการจดัการแบบมสีวนรวม เพือ่
ใหไดแนวทางและรูปแบบในการบริหารจัดการเชิงธุรกิจท่ีเหมาะสมสําหรับกลุม
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สภาพบริบทของสังคมในชุมชนบานดอกแดง พบวาคนในชุมชนมีความรูจักกัน มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
และสวนใหญเปนญาติกัน ทําใหรูจักกันทั้งหมูบาน คนในหมูบานสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ราษฎร
สวนใหญจึงมีอาชีพหลักในการทํานา (ถือเอกสารสิทธิ์เปนโฉนด) และจะทําอาชีพเสริมหลังฤดูการเก็บเกี่ยว ไดแก 
การเพาะเห็ด ปลูกถั่วเหลือง และปลูกผักตางๆ มีรายไดเฉล่ียครัวเรือนละ 60,091 บาทตอคนตอป (ขอมูลจาก จปฐ. 
ป 2551) บานดอกแดงเปนหมูบานขนาดกลาง ลักษณะชนบทกึ่งเมือง มีจํานวนครัวเรือน 127 ครัวเรือน ประชากร 
397 คน เปนชาย 172 คน หญิง 225 คน (ขอมูลจาก จปฐ. ป 2551) 

จากการศึกษาพบวา กลุมตดัเย็บบานดอกแดงมีปญหาดานการบริหารจัดการของกลุมทีก่ารรวมตัวของสมาชิก
ยังไมเหนียวแนนเทาที่ควร โครงสรางการบริหารไมชัดเจน ไมมีการเขียนคําบรรยายลักษณะงานประจําตําแหนงงาน 
ขาดการประสานงานท่ีตอเนื่องเปนเหตุใหกลุมมีคนทํางานนอย และขาดความรูความเขาใจในแงการบริหารงาน
เชิงธุรกิจ ปญหาดานการตลาดพบวา กลุมไมมีตราสินคา บรรจุภัณฑไมมีเอกลักษณ การตั้งราคาสินคาไมเหมาะสม 
กลุมมชีองทางการจัดจาํหนายนอย และการขนสงมตีนทนุสงู ปญหาดานการส่ือสารการตลาดพบวา ไมมกีารโฆษณา
ประชาสัมพันธและไมมีสื่อในการประชาสัมพันธ ปญหาดานการผลิตพบวา ยอดในการสั่งซื้อไมสม่ําเสมอและ
ไมตอเนื่องตลอดท้ังป ตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น มีการเก็บสํารองวัตถุดิบจํานวนมาก อุปกรณและเคร่ืองมือในการผลิต
ไมเพียงพอชํารุดบอยและไมทันสมัย ทักษะในการตัดเย็บของสมาชิกไมเทากัน เกิดความผิดพลาดในกระบวนการ
ผลิตบอย กลุมไมมีความรูดานการออกแบบผลิตภัณฑ และสถานที่คับแคบ ปญหาดานการเงินบัญชีพบวา 
เงนิทนุหมุนเวยีนไมเพยีงพอ ไมมรีะบบบญัช ีการบนัทกึรายการไมสม่าํเสมอ กลุมไมทราบตนทนุทีช่ดัเจน ไมมรีะบบ
การบริหารสินคาคงคลัง และเกิดหน้ีเสีย ในสวนของความตองการของกลุมตัดเย็บบานดอกแดงมีความตองการ
ความรูและเทคนิคในการบริหารจัดการกลุม ตองการความรูทางการตลาด การพัฒนาบรรจุภัณฑและการพัฒนา
ชองทางการจัดจําหนาย ตองการพัฒนาผลิตภัณฑและอุปกรณที่ทันสมัย ตองการเงินทุนหมุนเวียนและการคํานวณ
ตนทุนที่ชัดเจน และตองการส่ือประชาสัมพันธ

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดของแผนงานวิจัย
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ทั้งนี้ทางกลุมตัดเย็บบานดอกแดง มีศักยภาพในการพัฒนาดานการบริหารจัดการ กลาวคือ กลุมใหสมาชิกมี
สวนรวมในการตัดสินใจ มีคณะกรรมการในการดําเนินงานของกลุม มีการกําหนดกฎระเบียบสําหรับสมาชิก สมาชิก
มีความเช่ือมั่นตอผูนําสูง และกลุมมีความสามัคคี มีความเขมแข็ง มีการชวยเหลือซึ่งกันและกันเปนอยางดี ทางดาน
การผลิต พบวา ประธานกลุมและสมาชิกมีพื้นฐานในการตัดเย็บที่ดี มีความตั้งใจในการพัฒนาผลิตภัณฑและกลุม
ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) ทางดานการตลาด พบวา กลุมมีความสามารถในการผลิตสินคาตามคําส่ังซ้ือ 
กลุมมีชองทางการจําหนายผานพอคาคนกลางและเครือขายกลุมโอทอป (OTOP) ดอยสะเก็ด ทางดานการเงิน 
พบวา ไดรับการสนับสนุนเงินทุนและอุปกรณจากหนวยงานตางๆ และมีความสามารถในการจายเงินการปนผล
ใหแกสมาชิก

จากศกัยภาพ ความตองการ และปญหา ของกลุมตดัเยบ็บานดอกแดงทางทีมวจิยัจงึไดดาํเนนิการจดักจิกรรม
ในการเสริมสรางศักยภาพ และแนวทางในการแกไขปญหา เพือ่ตอบสนองความตองการของกลุม โดยอาศัยแนวทาง
การจัดการความรูและการวิจัยแบบมีสวนรวม เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจของกลุม ดังนี้ 

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกลุมตดัเย็บ
บานดอกแดง ทางทีมวิจัยไดออกแบบโดยเนนการจัดการ
ความรูในสวนของเคร่ืองมือ คน และกระบวนการ ในการ
พฒันาการบรหิารจดัการกลุม 3 ดาน คอื การพฒันาทศันคต ิ
การพัฒนาความรู และการพัฒนาทักษะ เพื่อใหกลุมไดมี
ความรูทางดานธุรกิจและมีความเขาใจถึงความสําคัญของ
การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
การพัฒนาทัศนคติ ใชการจัดกระบวนการเรียนรูแบบมี
สวนรวม ดวยกิจกรรมกลุมสัมพันธ เพื่อใหกลุมเกิดความ
สามัคคีและเพ่ิมความเหนียวแนนของสมาชิกในกลุม เพื่อสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของการทํางานรวมกันและ
เสริมความรูในการทํางานเปนทีม กอใหเกิดทัศนคติที่ดีในการทํางานรวมกัน เกิดความเขาใจในบทบาทหนาที่ 
เกิดความเขาใจในการทํางานรวมกัน เกิดการยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล และสามารถคนหาเปาหมาย
ในการทํางานรวมกันได การพัฒนาความรู ดวยการอบรมและเสริมความรูในเรื่องของรูปแบบโครงสรางการ
บริหารงานและฝกปฏิบัติในเรื่องการจัดทําใบพรรณนาลักษณะงาน เพื่อใหเห็นถึงบทบาทหนาที่และมีความเขาใจถึง
ความสําคัญของการจัดโครงสรางการบริหารงานท่ีชัดเจน ผลจากการพัฒนาทัศนคติและความรู ทําใหกลุมสามารถ
กําหนดตําแหนงงานที่สําคัญและความเชื่อมโยงเปนโครงสรางการบริหารประกอบดวย ประธานกลุม รองประธาน
กลุม เลขานุการ เหรัญญิก ฝายการตลาด และท่ีปรึกษากลุมการตลาด จนเปาหมายในการพัฒนาทางดานการผลิต
และการตลาดของกลุม การพัฒนาทักษะ เนนการพัฒนาโดยใหกลุมไดมีโอกาสในการประชุมกลุมยอยใหมากข้ึน 
เปนการฝกทักษะใหกับสมาชิกในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การปรึกษาหารือภายในกลุม และการวางแผนในการ
ทํางานของกลุม เพื่อใหสมาชิกเกิดความรูสึกวาการประชุมกลุมยอยเปนเรื่องปกติธรรมดาท่ีตองเกิดขึ้นเปนประจํา 
และคุนเคยกับรูปแบบในการประชุมกลุมยอย โดยมีประเด็นใหทางกลุมไดฝกฝน เชน ประเด็นปญหาตางๆ ที่พบ
ในการขายสินคา การลดความเส่ียงในเร่ืองของการมสีนิคาเหลือ การคิดคาํนวณตนทุนและราคาขายสนิคา การปรึกษา
หารือเรื่องรูปแบบผลิตภัณฑใหมๆ การจัดหาชองทางการจัดจําหนายเพิ่มเติมจากที่มีอยู การพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการกลุม การจัดสถานท่ีการผลิต การจัดทาํส่ือประชาสัมพนัธ และการจัดหาสถานท่ีทาํการใหม เปนตน 
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การพัฒนารูปแบบการจัดการการผลิตกลุมตัดเย็บ
บานดอกแดง ทางทีมวิจัยไดออกแบบโดยเนนการจัดการ
ความรูในสวนของเครือ่งมือ เทคโนโลย ีและกระบวนการ ซึง่ทีม
วิจัยไดออกแบบในการพัฒนาการจัดการการผลิตใน 4 สวน 
ไดแก การพัฒนาปจจัยนําเขา ไดมีการนําเครื่องมือท่ีทันสมัย
มาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต เชน จักรเย็บผา
คอมพิวเตอร เครื่องตัดผา และบล็อกเหล็กตัดพื้นหนังรองเทา 
เปนตน นอกจากนีย้งัมีการคัดเลอืกวตัถุดบิท่ีมคีณุภาพ เพ่ือสราง
จุดเดนใหกับผลิตภัณฑ เชน ผาลายญ่ีปุน ไยโพลีเอสเตอรอดัแนน 
และแผนยางพ้ืนรองเทาที่หนาคงทน มีลายยึดเกาะ ตลอดจน
การปรับสภาพโรงเรือนและสภาพแวดลอมในการทํางาน ใหเปน
ไปตามกระบวนการผลิต การพัฒนากระบวนการผลิต ไดจัด
เสริมความรูพื้นฐานเก่ียวกับการบริหารการผลิต การอบรมเชิง
ปฏบิตักิารเทคนคิการออกแบบและตดัเยบ็ผลติภณัฑจากผา การ
ศกึษาและปรับปรงุขัน้ตอนการไหลของงาน การควบคุมวตัถดุบิ
และสินคาคงเหลือ การวิเคราะหตนทุนการผลิตเพื่อใหสามารถ
กําหนดคาตอบแทนไดเหมาะสมตามความยากงายและระยะ
เวลาที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑ การพัฒนาการควบคุม โดยนํา
ระบบควบคุมคุณภาพ (Quality Control circle : Q.C. Circle) และวงจรเดมม่ิงมาประยุกตใช จากการศึกษาพบวา 
หากตองการเพ่ิมความพึงพอใจในคุณภาพการผลิตของสมาชิกใหดขีึน้มากกวารอยละ 85 จะตองปรับปรุงในเร่ืองการ
จับคูสีผาใหสอดคลอง การจัดเก็บวัตถุดิบใหเปนระเบียบและการเพิ่มทักษะการเย็บแบบแอปพลิเคใหกับสมาชิก 
หลังจากปรับปรุงคุณภาพการผลิตแลวกลุมไดรวมกันกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานคือ “ตัดผาตามขนาด ฝเย็บ
สม่ําเสมอ ไมมีเศษดายรกรุงรัง และเลือกผาตกแตงท่ีมีโทนสีเดียวกับผาพื้น” 

การพฒันาผลติภณัฑ จากกระบวนการในการจดัการความรู
และการมสีวนรวมของสมาชกิ กลุมสามารถสรางสรรคผลติภัณฑใหม
ไดอยางนอย 5 รูปแบบไดแก รองเทาใสในบานผารังผึ้ง รองเทา
ใสในบานผาญี่ปุน หมอนอิงลายแอปพลิเค กระเปาผาผูกโบวขาง 
กระเปาใสคอมพิวเตอร เปนตน

การพัฒนารูปแบบการจัดการทางการเงินบัญชีกลุม
ตัดเย็บบานดอกแดง ทางทีมวิจัยไดออกแบบโดยเนนการจัดการ
ความรูในสวนของเครื่องมือ คน และกระบวนการ ซึ่งทีมวิจัยได
ออกแบบในการพัฒนารูปแบบการจัดการทางการเงินบญัช ีโดยปรับ

เปลีย่นรปูแบบจากระบบบญัชีเดีย่วและมีสมดุเงนิสดรบั-จาย เปนระบบบัญชอียางงายและมรีะบบการบรหิารทางการ
เงินใน 3 สวน คือ สมุดบัญชี ประกอบดวยสมุดบัญชี 6 เลม อันเปนเครื่องมือท่ีสําคัญทางบัญชี ไดแก สมุดบัญชี
เงินสด สมุดบัญชีคุมวัตถุดิบ สมุดบัญชีคุมตนทุนสินคา สมุดบัญชีคุมสินคาคงคลัง สมุดบัญชีคาไฟฟา และสมุด
ทะเบียนสินทรัพย ระบบบัญชี ไดมีการใหความรูในเร่ืองระบบบัญชีและใหมีกระบวนการในการลงบันทึกรายการ
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ทางบัญชี ประกอบดวย ระบบรายรับ ระบบรายจาย ระบบตนทุนสินคา 
ระบบควบคุมสินคาคงคลัง ระบบคํานวณคาไฟฟา ระบบทะเบียนสินทรัพย 
รวมทั้งการควบคุมภายใน ระบบการเงิน ไดมีการใหความรูและการสราง
ความเขาใจในเร่ืองของการจดัสรรเงนิทนุ การบรหิารสภาพคลอง การบรหิาร
จัดการหนี้สินและแหลงเงินทุน และการจัดสรรผลตอบแทน 

การพัฒนารูปแบบการจัดการการตลาด ทางทีมวิจัยไดออกแบบโดยเนนการจัดการความรูในสวนของ
เครื่องมือ คน และกระบวนการ โดยทีมวิจัยไดออกแบบในการพัฒนารูปแบบการจัดการการตลาด ใน 3 สวน ไดแก 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการตลาด พบวา สภาพการแขงขันในปจจุบันมีการแขงขันสูง เนื่องจากเปนธุรกิจ
ที่ลงทุนไมมาก การผลิตไมซับซอน และงายตอการเลียนแบบ มีผูจําหนายมากรายในทุกกลุมตลาด ไมวาจะเปน
ตลาดบนท่ีมีการวางจําหนายบนหางสรรพสินคา ตลาดระดับกลางถึงลางตามงานแสดงสินคาตางๆ และงานถนน
คนเดินในแตละพื้นที่ นอกจากนี้ผลิตภัณฑที่นํามาจําหนายสวนใหญใชกลยุทธในการลดราคาเปนหลักเพื่อดึงดูด
ความสนใจจากผูบริโภค นอกจากนี้ยังมีคูแขงรายใหมที่มีศักยภาพ อยางไรก็ตามผลิตภัณฑตัดเย็บจะมีขอจํากัด
ในเรื่องของความประณีตและฝมือการตัดเย็บ รวมท้ังการออกแบบท่ีทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาด 
ดงันัน้กลุมตดัเยบ็บานดอกแดงจงึตองมกีารพฒันาฝมอืและการออกแบบใหทนัสมยัอยางตอเนือ่ง เพือ่ทาํใหศกัยภาพ
ของกลุมสงูกวาคูแขงขนัอยูเสมอ กลุมจงึจะสามารถอยูรอดได ในสวนของอาํนาจการตอรองของผูซือ้ พบวา ในแตละ
กลุมเปาหมายมีอํานาจตอรองแตกตางกัน คือ กลุมตลาดงานแสดงสินคาลูกคาจะมีอํานาจตอรองอยูในระดับสูง 
เนื่องจากในงานสินคาจะมีคูแขงเปนจํานวนมากที่มีสินคาในลักษณะที่ใกลเคียงกัน กลุมตลาดระดับบนท่ีมีการ
จดัจาํหนายในหางสรรพสนิคา ลกูคาจะมอีาํนาจตอรองต่าํ เนือ่งจากผลติภณัฑของกลุมเปนงานฝมอืท่ีมคีวามละเอยีด
กวาสนิคาทางอุตสาหกรรมและรูปแบบการขายใหหางสรรพสินคาจะมีการกําหนดราคาท่ีแนนอน หากมีการลดราคา
กจ็ะกาํหนดไวอยางชดัเจนวาจะลดก่ีเปอรเซน็ต และกลุมพอคาคนกลางมอีาํนาจตอรองในระดบัปานกลาง เนือ่งจาก
การสัง่ซือ้สนิคาจาํนวนมากและมีการส่ังสนิคาแบบเดิมในจาํนวนท่ีใกลเคยีงกนั ทาํใหเงือ่นไขการชําระและการตกลง
ราคาสินคาระหวางกลุมตัดเย็บบานดอกแดงกับพอคาคนกลางไมคอยมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก อํานาจการตอรอง
ของผูขายมีสูง เนื่องจากวัตถุดิบบางอยางเปนวัตถุดิบที่หายาก เชน ผาลายญ่ีปุนและแผนใยโพลีเอสเตอร รวมท้ัง
ในสวนของอุปกรณเคร่ืองมือในการตัดเย็บเนื่องจากมีผูขายจํานวนนอย สินคาทดแทน พบวา สินคาทดแทน
มีหลากหลาย เชน ผลิตภัณฑผาจากโรงงาน ผลิตภัณฑผาจากกลุมอาชีพอ่ืนที่เปนงานฝมือ และผลิตภัณฑจาก
ผูประกอบธุรกิจสวนตัวดานการตัดเย็บ เปนตน การกําหนด STP (Segment, Target และ Positioning) เพื่อเปน
แนวทางในการวางกลยุทธทางการตลาดของกลุม ดังนี้ การแบงสวนตลาด (Segment) ออกได 9 กลุม ไดแก กลุม
เพศชาย เพศหญิง กลุมเด็ก กลุมนักเรียนนักศึกษา กลุมคนทํางาน กลุมคนสูงอายุ กลุมอาชีพแมบาน กลุมนักธุรกิจ 
และกลุมนกัทองเท่ียว กลุมลกูคาเปาหมาย (Target Market) เปาหมายหลัก คอื ผูทีน่ยิมผลิตภณัฑตดัเย็บท่ีมคีณุภาพ 
ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ มีความทันสมัย และเปนสินคาที่ทําดวยมือ ไดแก กลุมผูหญิงท่ีเปนแมบาน กลุมผูหญิงที่
เปนแมบานและอยูในวัยทํางาน กลุมแมบานและมีรายได และกลุมนักทองเท่ียวหรือนักธุรกิจ และเปาหมายรอง 
ไดแก กลุมนักเรียนนกัศึกษาและกลุมผูชายวัยกลางคน เปนตน การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Positioning) กลุม
กาํหนดตําแหนง “คณุภาพและรูปแบบท่ีเหนือกวาคูแขง” เพือ่ใหสามารถสรางมูลคาเพ่ิมจากความคิดในการออกแบบ
ผลิตภัณฑที่สนองความตองการของลูกคาและตรงกลุมเปาหมาย และกลยุทธทางการตลาด กลยุทธเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ ไดแก ผลิตภัณฑที่มีความหลากหลาย การพัฒนาตราสินคา และการสรางความแตกตางในตัวผลิตภัณฑ 
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ระหวางผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑงานฝมือ ที่มีความประณีต
และเปนการทําดวยมอื (Handmade) เพือ่ใหเกดิความภักดตีอตราสนิคา (Brand 
Loyalty) จนสามารถสรางมูลคาเพ่ิมได กลยุทธเกี่ยวกับราคา ตั้งราคาโดยการ
บวกเพิ่มจากตนทุน (Mark up) เปนหลัก โดยพิจารณาราคาใหใกลเคียงกับคูแขง
ในสนิคาประเภทงานฝมอื เนนถงึความมีเอกลักษณในผลิตภณัฑของกลุมตดัเย็บ
บานดอกแดง โดยเฉพาะในเรื่องของการออกแบบ การตั้งราคาใหสูงกวาคูแขง
ประเภทอุตสาหกรรม เพื่อรักษาภาพลักษณของผลิตภัณฑที่สะทอนถึงคุณภาพ 

การใหสวนลดเงินสดตามฤดกูาล และการใหเครดติทางการคา 
เปนตน กลยุทธเกี่ยวกับชองทางการจัดจําหนาย กลุมมีการ
วางแผนในการพฒันาชองทางการจดัจาํหนาย ไดแก ชองทาง
การจัดจําหนายทางตรง (Direct channel) คือ การจําหนาย
ผลิตภัณฑโดยไมผานพอคาคนกลาง ลูกคาสามารถเลือกซื้อ
ไดโดยตรง ซึ่งทางกลุมตัดเย็บบานดอกแดง มีการวางแผนไว 
4 ชองทาง ไดแก ชองทางศูนยจําหนายและสาธิต ซึ่งตั้งอยู 
ณ ที่ทําการผลิตของกลุม ศูนยจําหนายผลิตภัณฑโอทอป
ดอยสะเก็ด ตั้งอยูในบริเวณที่วาการอําเภอดอยสะเก็ด บูท
จําหนายสินคาในหางสรรพสินคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม 

แอรพอรต และงานแสดงสินคา เชน ถนนคนเดินจังหวัดเชียงราย ถนนคนเดินเชียงใหม ถนนคนเดินสันกําแพง งาน
สะปะของดีดอยสะเก็ด เปนตน ชองทางการจัดจาํหนายทางออม คอื การจําหนายผลิตภณัฑตดัเย็บจากกลุมตดัเย็บ
บานดอกแดง ผานคนกลาง 1 ระดับ (Indirect channel) เพื่อกระจายสินคาไปสูผูบริโภค ไดแก พอคาปลีกในตลาด
วโรรส และในจังหวัดนครปฐม เปนตน และชองทางการจัดจําหนายในตางประเทศ เปนการวางแผนของทางกลุม
โดยอาศัยชองทางจําหนายในหางสรรพสินคาและงานแสดงสินคาตางๆ ผานกลุมนักทองเท่ียวชาวตางชาติที่นิยม
มาเดนิชมผลติภณัฑ กลยทุธเกีย่วกับการสงเสรมิการตลาด เนนในเรือ่งของการใหขอมลูและการอธบิายใหลกูคาเขาใจ
ถงึเรือ่งราวในกระบวนการผลิตและกรรมวิธกีารตัดเย็บ โดยมีแนวทางในการสงเสริมการตลาด ไดแก การโฆษณาดวย
การใชแผนพับและนามบัตร การประชาสัมพันธ ดวยวีดิทัศนเพ่ือนําเสนอการดําเนินงานของกลุม การใหสวนลด
ปรมิาณไปยงัพอคาคนกลาง การใหของแถมเปนของทีร่ะลกึ สาํหรบัลูกคาทัว่ไป การใชพนกังานขายตามจดุจดัแสดง
สินคา และการรวมงานแสดงสินคาตางๆ กับหนวยงานทางราชการ เปนตน 

 
การพัฒนารูปแบบการสื่อสารการตลาดของ

กลุมตัดเย็บบานดอกแดง ทางทีมวิจัยไดออกแบบโดย
เนนการจัดการความรูในสวนของเทคโนโลยีและกระบวนการ 
โดยทีมวจิยัไดมกีารพัฒนาส่ือทางการตลาดของกลุม โดย
มีการพิจารณาถึง การส่ือขอมูลที่ตองการไปสูผูบริโภค
ผานส่ือตางๆ ไดแก การบรรจุหีบหอ ฉลากผลิตภัณฑ 
นามบัตร แผนพับ สมุดนําเสนอรายการสินคา วีดิทัศน 
และปายโฆษณา ใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายและ
กลยทุธทางการตลาด 
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กลุมตัดเย็บบานดอกแดง ตําบลสงาบาน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม มีความสัมพันธอันดีระหวางกัน
ในชมุชนและสวนใหญเปนเครอืญาตกินั สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม มอีาชพีหลักในการทํานา และมอีาชพี
เสริมหลังฤดูการเก็บเกี่ยว ผูนําและสมาชิกของกลุมตัดเย็บบานดอกแดงเปนสตรีทั้งหมด กลุมกอตั้งมาตั้งแตป 2547 
มีการพัฒนาแบบคอยเปนคอยไป จากการศึกษาพบวา มีปญหาดานการบริหารจัดการของกลุมที่การรวมตัวของ
สมาชิกยังไมเหนียวแนนเทาที่ควรและขาดความรูความเขาใจในแงการบริหารงานเชิงธุรกิจ ปญหาดานการตลาด
พบวา กลุมไมมีตราสินคา บรรจุภัณฑไมมีเอกลักษณ การตั้งราคาสินคาไมเหมาะสม กลุมมีชองทางการจัดจําหนาย
นอย และไมมีแผนการตลาด ปญหาดานการสื่อสารการตลาดพบวา ไมมีการโฆษณาประชาสัมพันธและไมมีสื่อ
ในการประชาสัมพันธ ปญหาดานการผลิตพบวา ยอดในการสั่งซื้อไมสม่ําเสมอ มีตนทุนการผลิตสูง และไมมีความรู
ดานการออกแบบผลิตภัณฑ ปญหาดานการเงินบัญชีพบวา ไมมีระบบบัญชี การบันทึกรายการไมสมํ่าเสมอ และ
กลุมไมทราบตนทนุทีช่ดัเจน ในสวนของความตองการของกลุมตดัเยบ็บานดอกแดงมคีวามตองการความรูและเทคนคิ
ในการบรหิารจดัการกลุม ความรูทางการตลาด การพฒันาบรรจภุณัฑ การพฒันาชองทางการจดัจาํหนาย การพฒันา
ผลิตภัณฑและอุปกรณที่ทันสมัย ตองการเงินทุนหมุนเวียนและการคํานวณตนทุนที่ชัดเจน และตองการสื่อ
ประชาสัมพันธ 

การพัฒนาธุรกิจชุมชนกลุมตัดเย็บบานดอกแดง ทีมวิจัยไดบูรณาการหนาท่ีทางดานธุรกิจท่ีสําคัญ 5 ดาน 
ไดแก การบริหารจัดการ การผลิต การตลาด การเงินบัญชี และการสื่อสารการตลาด โดยอาศัยเครื่องมือการจัดการ
ความรู ในการพัฒนาธุรกิจชุมชน ผลการพัฒนาในดานการบริหารจัดการ พบวาสมาชิกกลุมมีทัศนคติที่ดีในการ
รวมกลุม มีความรูความเขาใจและมีทักษะที่ดีขึ้น การบริหารงานเชิงธุรกิจ เห็นไดจากกลุมมีการพัฒนาโครงสราง
การบรหิารจดัการอยางเปนรปูธรรม มคีาํบรรยายลกัษณะงาน และกลุมมคีวามสามคัคเีพิม่ขึน้โดยพฒันากลุมใหเปน
ศูนยเรียนรูกลุมตัดเย็บบานดอกแดง ผลการพัฒนาดานการผลิต พบวากลุมไดมีการนําเทคโนโลยีและอุปกรณ
มาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เชน จักรคอมพิวเตอร มีการพัฒนากระบวนการในการควบคุมการผลิต
โดยนําระบบการควบคุมคุณภาพมาใชเพื่อแกไขปญหาในการผลิต และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑใหมไดอยางนอย 
5 ผลิตภัณฑ ผลการพัฒนาดานการเงินบัญช ีพบวากลุมมีการลงรายการทางบัญชี และมีการแยกตนทุนการผลิต
ที่ชัดเจนขึ้น เชน การแยกมิเตอรไฟฟา รวมท้ังการคํานวณตนทุนที่ชัดเจนขึ้น ผลการพัฒนาทางดานการตลาด 
พบวากลุมมแีผนการตลาดทีช่ดัเจน มตีราสนิคา มกีารนําผลติภัณฑใหมออกขาย มกีารพัฒนาชองทางการตลาดใหม 
เชน การขายท่ีถนนคนเดินจังหวัดเชียงราย และมียอดขายท่ีสูงข้ึนในผลิตภัณฑที่พัฒนาข้ึนมาใหม และผลการ
พัฒนาการสื่อสารการตลาด พบวากลุมมีสื่อการตลาดที่ครอบคลุมมากขึ้นในการนําเสนอผลิตภัณฑและการสราง
ความนาเช่ือถือใหแกตัวสินคาของกลุม เชน การบรรจุหีบหอ ฉลากผลิตภัณฑ แผนพับ และปายโฆษณาผลิตภัณฑ

¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

การวจิยัครัง้นีเ้ปนการวจิยัทีเ่นนการพฒันาธรุกจิชมุชน เพือ่แกไขปญหาของชมุชนจากการวจิยัแบบมสีวนรวม
ระหวางนักวิจัยกับชุมชน ทําใหทราบปญหาที่ชัดเจนและสามารถแกไขปญหาของชุมชนไดอยางตรงประเด็น อันนํา
ไปสูความยัง่ยืนในการประกอบธรุกจิชมุชน มปีระเดน็ท่ีนาอภปิรายเกีย่วกบัการพฒันาธรุกจิชมุชน ในประเดน็ตางๆ 
ดังนี้
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1. ความรู คือ สิ่งที่สําคัญที่ชุมชนยังขาดอยูมาก โดยเฉพาะทางดานการบริหารจัดการในหนาที่ตางๆ ทาง
ธุรกิจ ไมวาจะเปนดานการจัดการ การผลิต การตลาด และการเงินบัญชี ดังนั้นการนําความรูจากภายนอกในเรื่อง
ดังกลาวเพ่ือใหชุมชนไดเกิดการเรียนรูจึงเปนสิ่งท่ีจําเปน ตลอดจนการประยุกตความรูนั้นใหเขากับความรูเดิมของ
ชุมชนในเร่ืองของการจัดการท่ีตองมีการปรับเปล่ียนทัศนคติทั้งของกลุมและของสมาชิก การสรางความเขาใจถึง
บทบาทการมีสวนรวมและวิธีการในการมีสวนรวม เพื่อใหกลุมเกิดความสามัคคีกลายเปนพลังในการขับเคลื่อน
กิจกรรมตางๆ ทําใหสมาชิกมีความกระตือรือรนในการเขามามีสวนรวมกับกลุมมากขึ้น เชน การเปดโอกาสใหแสดง
ความคิดเห็น การจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ และการเสริมความรูทางธุรกิจแกสมาชิก เปนตน สอดคลองกับการศึกษา
ของ อภิชัย พันธเสน และปทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ (2546) ที่วา ความอยูรอดของธุรกิจขึ้นอยูกับความสามารถ
ในการบริหารจัดการสมาชิก จึงเปนที่มาของการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการในลักษณะของศูนยการเรียนรู
กลุมตัดเย็บบานดอกแดงข้ึนมา เพื่อเปนชองทางในการจัดการความรูที่มีอยูและนําความรูใหมเขาสูชุมชน

2. ความเขาใจ คอื แรงผลกัดนัในการขบัเคลือ่นธรุกจิชมุชน กลาวคือ เมือ่ชมุชนเขาใจถงึวธิกีารในการบรหิาร
จดัการแบบมีสวนรวมและเขาใจหลกัการทางธุรกจิ จะสามารถนําความรูมาประยกุตใชในการขับเคล่ือนกจิกรรมตางๆ 
ของกลุม ไดแก การจดักจิกรรมทีส่รางการมสีวนรวมของสมาชกิ เชน การประชุมกลุม เปนตน การพัฒนากระบวนการ
ในการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เชน การปรับปรุงขั้นตอนการไหลของงาน การนําเทคโนโลยีมาใชในการผลิต 
การควบคุมการผลิต และการวิเคราะหตนทุน เปนตน สอดคลองกับการศึกษาของ อภิชัย พันธเสน และปทมาวดี 
โพชนุกูล ซูซูกิ (2546) ที่วา ความอยูรอดของธุรกิจขึ้นอยูกับความสามารถในการเลือกสินคาที่ผลิตและการวางแผน
การผลติ การใหความสําคัญกบัการบันทกึรายการทางการเงิน เชน การลงบนัทกึรายการอยางสม่าํเสมอและการแบง
ระบบบัญชีที่ชัดเจน เปนตน สอดคลองกับการศึกษาของ ชัยมงคล เตียวกุล (2545) ที่พัฒนาระบบบัญชีการเงิน
ที่เหมาะสมของกลุมผลิตภัณฑตําบลไว 7 ระบบ ไดแก การรับเงินสนับสนุน การซื้อวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ การจาย
วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ การยืมเงินทดรองจายและจายเงินยืม การรับผลิตภัณฑ การจัดจําหนายและการรับชําระ
เงิน และการวางแผนทางการตลาด เชน การพัฒนาผลิตภัณฑใหมและการแสวงหาตลาดใหม เปนตน ซึ่งเปน
แรงขับเคล่ือนใหธรุกจิชมุชนอยูรอด สอดคลองกับการศึกษาของ เรวตัร ธรรมาอภิรมย และคณะ (2546) ทีว่า กลยุทธ
ทางการตลาดของกลุมผูผลิตในจังหวัดอางทองควรมีการใชกลยุทธทางการตลาดที่หลากหลาย

3. ความกลา คือ หนทางที่จะอยูรอด กลาวคือ ความกลาที่จะเส่ียงของกลุมที่จะทําใหพบโอกาสใหมๆ  ทาง
ธุรกิจ ไดแก ความกลาในการปรับปรุงกระบวนการการผลิตที่ตองมีการลงทุนในอุปกรณเพิ่มเติม เชน จักรเย็บผา
คอมพิวเตอร เคร่ืองตัดผา และบล็อกเหล็กตัดพื้นรองเทา เปนตน เพื่อใหสินคามีคุณภาพเพ่ิมขึ้นในขณะท่ีตนทุน
โดยรวมลดลง ความกลาในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมเพื่อคนหาความตองการของลูกคาท่ีซอนเรนอยู ซึ่งทางกลุม
ตัดเย็บบานดอกแดงไดสรางสรรคผลิตภัณฑใหมออกมาอยางนอย 5 รูปแบบ ตลอดจนมีการพัฒนาทักษะในการ
ออกแบบและการตัดเย็บผลิตภัณฑของกลุมใหสอดคลองกับความตองการของตลาด สอดคลองกับการศึกษาของ 
สุธีลักษณ ไกรสุวรรณ (2551) ที่วากลุมทอผาฝายยอมครามบานหนองหอย ควรไดรับการสงเสริม การฝกอบรม เพื่อ
เพิม่ทกัษะการออกแบบและตัดเยบ็ผลติภัณฑใหกบักลุมอยางตอเนือ่ง และความกลาในการทดลองชองทางการตลาด
ใหม โดยนําสินคาไปจําหนายในสถานท่ีใหมที่คาดวาจะมีศักยภาพ เชน ที่จังหวัดเชียงราย เพ่ือใหเกิดชองทาง
การตลาดใหมของกลุม เปนตน 

4. ความตั้งใจจริงของผูนําและสมาชิกกลุม คือ ความยั่งยืน เปนการใหความสําคัญในสวนของคนและ
กระบวนการ กลาวคือ ผูนําและสมาชิกกลุมจะตองมีความตั้งใจในการนําพากลุมใหเกิดความอยูรอดรวมกัน ซึ่งตอง
อาศัยความเขาใจเปาหมายที่ตรงกัน จากการประชุมกลุมอยางตอเนื่อง ที่เปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเกีย่วกบัแนวทางการบริหารจดัการและวธิกีารในการทาํงานรวมกนั เชน กฎ ระเบยีบ และโครงสรางของ
กลุมที่ชัดเจน หากมีการปรับปรุง กฎและระเบียบ ก็ตองมีการปรึกษาหารือ มีการประชุมรวมกันอยางเปนทางการ 
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เพือ่แสดงถึงความโปรงใสและเปนทีพ่งึพอใจของทุกฝาย นอกจากน้ีทัง้สองฝายตองแสดงพฤติกรรมท่ีทาํใหเกดิความ
ไววางใจระหวางกัน เชน ผูนํากลุมตองรักษาพฤติกรรมในการทํางานท่ีดีใหคงอยูอยางตอเน่ือง การใหสมาชิกมี
สวนรวมในการตัดสินใจเปนหลัก การบันทึกบัญชีอยางสม่ําเสมอ และการสรางผลงานใหเปนที่ประจักษ ดวยการสง
ผลิตภัณฑประกวด เพื่อแสดงศักยภาพทางดานการพัฒนาการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑของกลุม 
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 รองศาสตรจารย ดร.อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและสงเสริมเผยแพรการเกษตร 

สาขาวิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

การพัฒนาธุรกิจชุมชนของกลุมสตรีในชนบท สามารถทําไดหลายแนวทาง ทั้งการริเริ่ม
โดยผูนําและกลุมสตรีเองโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น และการริเริ่มโดยผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 
ในอดตีสตรีชนบทมกัไดรบัการชกัชวน แนะนาํ รวมทัง้การสนบัสนนุดานงบประมาณและอปุกรณ
จากหนวยงานภาครัฐในทองถิ่น ผาน “นักพัฒนา” ขององคกร เชน เจาหนาที่เคหกิจเกษตร 
เกษตรตําบล พัฒนากรตําบล ครู กศน. ในการสรางอาชีพเสริมเพื่อเพ่ิมรายได ทํานองเดียวกัน 
นกัวิชาการของสถาบนัอุดมศกึษาในทองถิน่ มกัไดรบัเชญิในฐานะผูทรงคณุวฒุ ิมีบทบาทในการ
ใหความรูแกสตรีชนบท กระบวนการพัฒนาลักษณะนี้ ขาดความตอเนื่องและย่ังยืน เนื่องจาก
เปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตรของหนวยงาน ซึ่งเปล่ียนไปตามความสนใจของผูมีอํานาจ
ตัดสินใจ ระดับกระทรวงและกรม

แนวทางการพฒันาชนบท ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมฉบบัท่ี 8 เปนตนมา เริม่
เปลี่ยนไป โดยเนนคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา มีการกระจายอํานาจไปสูองคกรปกครอง
สวนทองถิน่มากขึน้ ซึง่ “นกัพฒันา” และ “นกัวชิาการ” ตองปรับตวัและปรบักระบวนการพฒันา 

เพ่ือสรางการมีสวนรวมของชาวบานในชนบท ใหเปนศูนยกลางของการพัฒนาใหไดอยางเปน
รูปธรรม 

มนีกัวชิาการจาํนวนมากทีเ่ริม่สนใจงานพฒันาชมุชนและทองถิน่ โดยไดประยกุตแนวคดิ
การพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable development) และแนวคิดการพัฒนาแบบมีสวนรวม 
(Participatory development) ในการพฒันาธรุกจิชมุชน โดยไดปรบัใช “วธิวีทิยา” (methodology) 
ใหมๆ ที่เอื้อตอการพัฒนาแบบมีสวนรวม เชน งานวิจัยเพื่อทองถิ่น (Community-based 
research) และการจัดการความรูแบบมีสวนรวม (Participatory knowledge management) 

ในทางทฤษฎี การจัดการความรู เกี่ยวของกับกลุมคน ทั้งคนท่ีมีความรูฝงลึก และคนท่ีมี
ความรูชดัแจง และตองการใชความรูในการพฒันาหรอืแกไขปญหาทีเ่ผชญิอยู ทัง้นี ้ศ.นพ.วจิารณ 
พานิช ผูบุกเบิกงานการจัดการความรูในสังคมไทย มีทัศนะวา การจัดการความรูคือเครื่องมือ 
เพื่อการบรรลุเปาหมายอยางนอย 4 ประการไปพรอมๆ กัน ไดแก 1) บรรลุเปาหมายของงาน 
2) บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน 3) บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปเปนองคกรเรียนรู และ 
4) บรรลุความเปนชุมชน เปนหมูคณะ ความเอ้ืออาทรระหวางกัน ในกรณีของการจัดการความรู
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เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนกลุมตัดเย็บบานดอกแดง ตําบลสงาบาน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม เปนความพยายามของนักวิชาการมหาวิทยาลัยท่ีอยากชวยกลุมสตรีตัดเย็บ โดยใช
ทฤษฎทีางดานการบรหิารจดัการ มาผานกระบวนการจดัการความรูแบบมสีวนรวม กบัสตรีกลุม
ตัดเย็บ จนได “ความรูใหมที่ใชไดจริงในเงื่อนไขของกลุม (Practical knowledge)” 

การจัดการความรูเปนกระบวนการท่ีโยงกับบริบทของกลุมหรือองคกร (Context-oriented) 
ดังนั้น หลังจากไดทดลอง “กระบวนการจัดการความรู” แลว นักวิชาการสวนใหญมักจะสรุป
ขั้นตอนไว ดังตัวอยางเชน ศ.นพ.วิจารณ พานิช ไดสรุปวา กระบวนการจัดการความรูทั่วไป 
มี 6 ขั้นตอน กลาวคือ 1) การกําหนดความรูหลักท่ีจําเปนตองานหรือกิจกรรมขององคกร 
2) การเสาะหาความรูที่ตองการ 3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวนใหเหมาะ
ตอการใชงาน 4) การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน 5) การนําประสบการณจากการใช
ความรูมาแลกเปล่ียนเรยีนรูมาบนัทึกไว 6) การจดบนัทึกขุมความรู แกนความรูสาํหรบัไวใชงาน 
วิจารณ เปนตน ในขณะที่ ดร.ณพศิษฏ จักรพิทักษ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีทัศนะวา กระบวนการจัดการความรู ประกอบดวย 6 กิจกรรม ไดแก 
1) การตรวจสอบและระบุหัวขอความรู 2) การสรางกรอบแนวคิดในการบริหาร 3) การวิเคราะห
และสังเคราะหความรู 4) การสรางระบบสารสนเทศในการจัดการความรู 5) การจัดกิจกรรม
ในการจัดการความรู 6) การวัดประเมินผลการจัดการความรู (ณพศิษฏ, 2552) เปนตน ดังนั้น 
หากบทความฯ ดังกลาว ไดนําเสนอแผนภูมิสรุปขั้นตอนของ “กระบวนการจัดการความรูเพื่อ
พัฒนาธุรกิจชุมชนกลุมตัดเย็บบานดอกแดง” ก็จะยิ่งเปนประโยชนตอแวดวงการจัดการความรู
ของนักวิชาการกับกลุมสตรีชนบท รวมทั้ง อาจจะอภิปรายชี้ใหเห็น ความแตกตางของขั้นตอน
การจัดการความรูฯ ครั้งน้ี กับขั้นตอนการจัดการความรูที่ไดทบทวนองคความรู (Review 
literature) ไว ก็จะยิ่งชี้ใหเห็นประโยชนที่หลากหลายของวิธีวิทยาการจัดการความรูแบบ
มีสวนรวม

นอกจากนี้ เนื่องจากการจัดการความรูแบบมีสวนรวม มีเปาหมายเพ่ือพัฒนาคน การ
พัฒนางานและพัฒนาความเปนองคกรเรียนรู ดังนั้น นักวิชาการที่ประยุกตวิธีวิทยาการจัดการ
ความรู จําเปนตองอธิบายเปรียบเทียบใหเห็นพัฒนาการของสมาชิกในกลุม ชวงกอนและหลัง
กระบวนการจัดการความรู ทัง้ดานวธิคีดิ ความรูและทกัษะ ทาํนองเดยีวกนั เนือ่งจากการจัดการ
ความรูแบบมีสวนรวม มีความเช่ือมโยงกับบริบทของกลุม/องคกรเปนอยางมาก นักจัดการ
ความรู จาํเปนตองวิเคราะหดวยวา มเีงือ่นไข หรอืเหต/ุปจจัยอะไรบาง ทีม่สีวนทาํใหกระบวนการ
จัดการความรูประสบความสําเร็จหรือลมเหลว ซึ่งจะเปนประโยชนตอนักวิชาการอื่นๆ ในการ
ออกแบบทดลองใชเครื่องมือการจัดการความรูกับบริบทท่ีมีลักษณะคลายกัน
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