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The study of the development, management process and impact from community 

enterprise operation: Case Study of Namuensri Local Textile Community Enterprise, Nayong 
District, Trang Province had the following objectives: 1) to explore the development of Namuensri 
Local Textile Community Enterprise, 2) to explore its management process, and 3) to explore its 
impact on local community. This study was mixed methods research. Data were collected through 
in-depth interview. In a process of in-depth interview, the key informants were committees and 
advisers of Namuensri Local Textile Community Enterprise. The questionnaire was used to collect 
data from its members.   

The results showed that the development of Namuensri Local Textile Community 
Enterprise contained five phases; introduction, growth, declining, succession, and progress. Its 
success factors in the management process consisted of; group management, production plan, 
production, product development, marketing, public relations, financing, and accounting. The 
member participation showed that overall members participated in Namuensri Local Textile 
Community Enterprise’s operation at moderate level (mean = 2.91). Lastly, Namuensri Local 
Textile Community Enterprise had economic, social, cultural, and quality of life impacts at local 
level.      
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บทที ่1 
 

บทนํา 
 

1.1 ทีม่าและความสําคญั 
 

นับตั้ งแต่ประเทศไทยได้มีการจัดทาํแผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติมาจนถึงปัจจุบันน้ี
นบัเป็นเวลา 40 กว่าปีมาแลว้ สังเกตไดว้่าตั้งแต่แผนพฒันาฉบบัท่ี 1 เป็นตน้มาส่วนใหญ่จะเนน้ใน
การสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเป็นการมองภาพเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศมากกว่า 
การมองเศรษฐกิจของประชาชนภายในประเทศ ยคุสมยัเปล่ียนไปภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ของทุน
ท่ีถูกครอบงาํโดยทุนผูกขาดระดบัโลก ทาํให้ระบบเศรษฐกิจขนาดเล็กอย่างประเทศไทยไม่อาจ
ต่อตา้นไดโ้ดยตรง  จนกระทัง่ในแผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัท่ี 9 ท่ีไดอ้ญัเชิญแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดาํรัสของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั มาเป็นปรัชญานาํทางในการ
พฒันาและบริหารประเทศควบคู่ไปกบักระบวนทศัน์การพฒันาแบบบูรณาการเป็นองคร์วมท่ีมี “คน
เป็นศูนยก์ลางการพฒันา” ต่อเน่ืองจากแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 โดยยึดหลกัทางสายกลาง เพื่อให้
ประเทศรอดพน้จากวิกฤต สามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คง และนาํไปสู่การพฒันาท่ีสมดุล มีคุณภาพ
และยัง่ยนื ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์และสถานการณ์เปล่ียนแปลงต่างๆ โดยให้ความสาํคญักบัการ
พฒันาท่ีสมดุลทั้งดา้นตวัคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มเพื่อนาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนและ
ความอยูดี่มีสุขของคนไทย  

ในแผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัท่ี 9 ไดมุ่้งเนน้การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจใหเ้ขา้สู่สมดุล
และมีความยัง่ยืน เป็นการส่งเสริมให้ฐานเศรษฐกิจของประเทศแขง็แกร่งและมีการขยายตวัอยา่งมี
คุณภาพโดยเนน้การปรับฐานเศรษฐกิจตั้งแต่ระดบัรากฐานจนถึงระดบัมหภาคและมีความเช่ือมโยง
กับเศรษฐกิจโลก โดยอยู่บนพื้นฐานการพ่ึงตนเอง มีภูมิคุม้กันต่อกระแสการเปล่ียนแปลงจาก
ภายนอกให้ควบคู่ไปกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  สร้างความเข้มแข็งทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีเนน้การพฒันานวตักรรมและการปรับใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินไดใ้นแนว
ทางการพฒันา ซ่ึงหน่ึงท่ีผูศึ้กษาไดเ้ล็งเห็นความสาํคญัคือ  การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน การพฒันา
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นรากฐานท่ีเขม้แขง็ในการสร้างรายไดใ้ห้แก่ประเทศ ไป
จนถึงเป็นการวางรากฐานในการเช่ือมโยงเครือข่ายในการผลิตและบริการอยา่งเป็นระบบครบวงจร  

วิสาหกิจชุมชนเกิดข้ึนจากการนําเอาแนวทางเศรษฐกิจชุมชนหรือแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงมาพฒันาอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ คาํว่า “วิสาหกิจชุมชน” สามารถใชค้าํว่า “ธุรกิจ
ชุมชน” แทนได ้แต่เน่ืองจากชุมชนไม่ใช่รัฐ ดงันั้นสถานประกอบการท่ีชุมชนเป็นเจา้ของก็ตอ้งจดั
ว่าเป็นของภาคเอกชนเช่นเดียวกนั แต่ในความเป็นจริงแลว้ถา้หากใชค้าํว่าธุรกิจนัน่ก็หมายถึงการ
แสวงหากาํไรเป็นท่ีตั้ง แต่สถานประกอบการท่ีชุมชนเป็นเจา้ของนั้นกลบัมีแนวคิดท่ีเนน้การพึ่งพา
อาศยักนัมากกว่าการแสวงหากาํไร ดงันั้นจึงใชค้าํว่า “วิสาหกิจชุมชน” (นนัทิยา หุตานุวตัร, 2543)
โดยวิสาหกิจชุมชนเป็นการพฒันาขีดความสามารถของชุมชนในการจดัการทรัพยากรและทุนท่ีมี
อยูใ่ห้เกิดเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีเขม้แขง็ดว้ยการประกอบการ ซ่ึงหมายถึงกิจการชุมชนเก่ียวกบัการ
ผลิตสินคา้ การให้บริการอ่ืนๆ ท่ีดาํเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผูกพนั มีวิถีชีวิตร่วมกนัและ
รวมตวักนัประกอบกิจการดงักล่าวไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคลเพื่อ
สร้างรายไดแ้ละเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน หรืออีกนยัหน่ึงเป็น
การจดัการ “ทุนของชุมชน” อย่างสร้างสรรคเ์พื่อการพึ่งตนเอง จดัเป็นกลุ่มกิจกรรมของชุมชนท่ี
ชุมชนคิดไดจ้ากการเรียนรู้ ไม่ใช่กิจกรรมเด่ียวๆ ท่ีทาํเพื่อมุ่งสู่ตลาดใหญ่ และไม่ใช่กิจกรรมท่ี
ซับซ้อนอะไร ลว้นแลว้แต่เป็นการทาํกินทาํใช้ทดแทนการซ้ือจากตลาดได ้และเป็นการจดัการ
ระบบการผลิตและบริโภคท่ีมีอยูใ่นชีวิตประจาํวนั ท่ีชุมชนทาํไดเ้องโดยไม่ยุง่ยากนกั การทาํกินทาํ
ใชท้ดแทนการซ้ือเป็นการลดรายจ่ายและยงัช่วยให้ระบบเศรษฐกิจใหญ่เขม้แขง็ข้ึน นอกจากน้ียงั
เป็นการจดัระบบเศรษฐกิจใหม่ใหเ้ป็นฐานท่ีเป็นจริงในชุมชน เพราะถา้ชุมชนเขม้แขง็พึ่งพาตนเอง
ได้ ดังกระแสพระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวได้ทรงเปรียบเศรษฐกิจพอเพียง
เหมือนเสาเขม็ของตึกท่ีทาํใหตึ้กมัน่คงแขง็แรงเศรษฐกิจของประเทศก็จะเขม้แขง็และอยูไ่ด ้ท่ีผา่น
มาระบบเศรษฐกิจในประเทศเปรียบเหมือนการสร้างตึกท่ีมีฐานแคบ ถา้ฐานไม่แขง็แรง ตึกก็พงัลง
มา ดงันั้น วิสาหกิจชุมชนจึงมีความสําคญัในการสร้างฐานมัน่คงให้กบัประเทศได ้โดยกระตุน้
เศรษฐกิจระดบัรากหญา้ใหเ้ขม้แขง็และกระจายโอกาสการประกอบอาชีพใหเ้กิดการสร้างงาน สร้าง
รายได ้และลดภาระค่าใชจ่้ายให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศสามารถพึ่งตนเองไดม้ากข้ึน แต่
เน่ืองดว้ย “วิสาหกิจชุมชน” จดัเป็นองคก์รภาคประชาชนท่ีไม่มีรูปแบบ ไม่ไดเ้ป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์การสนบัสนุนจึงไม่เป็นระบบและไม่มีเอกภาพ ส่งผลใหมี้ปัญหาในการ
ดาํเนินงานเพราะวิสาหกิจชุมชนบางแห่งไม่เป็นท่ียอมรับของหน่วยงานรัฐหรือภาคเอกชน และ
บางคร้ังมีการสนับสนุนจากภาครัฐแต่ไม่ตรงความต้องการท่ีแท้จริง พระราชบัญญติัส่งเสริม
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วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 จึงได้ถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการและมีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 19 
มกราคม พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหา 

ในกรณีของจงัหวดัตรัง นอกจากจะมี เศรษฐกิจชุมชนในแง่ของการท่องเท่ียว อาหาร และ
ภาคการเกษตร เช่น ยางพารา ปาลม์นํ้ ามนั เป็นท่ีโดดเด่นแลว้ส่ิงท่ีอยูคู่่จงัหวดัตรังมาอยา่งยาวนาน
คือ ผา้ทอนาหม่ืนศรี จากตาํบลนาหม่ืนศรี อาํเภอนาโยง เป็นผา้ทอพื้นเมืองของจงัหวดัตรังท่ีเป็น
มรดกทางวฒันธรรม เป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเน่ืองจากผา้ทอนาหม่ืนศรีเป็นผา้ทอท่ีเร่ิมแรกเกิดจาก
การทอเพื่อใชเ้องในครัวเรือนในตาํบลนาหม่ืนศรี อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรังมาอยา่งชา้นาน ต่อมาได้
ขาดหายไปในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 แต่ยงัคงรักษาเอกลกัษณ์การทอไวใ้หเ้ขา้กบัยคุสมยัไดอ้ยา่ง
ลงตวั ท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ในเร่ืองของลวดลายเฉพาะตวัมีความสวยงาม  ดว้ยการเปล่ียนไปของ
ยคุสมยัและการเขา้มาของวฒันธรรมตะวนัตกทาํใหผ้า้ทอนาหม่ืนศรีไดรั้บความนิยมนอ้ยลง สังเกต
ไดจ้ากอุตสาหกรรมผา้ทอในจงัหวดัตรังเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ จากขอ้มูลของ
อุตสาหกรรมจงัหวดัตรังโดยพบว่าอุตสาหกรรมในจงัหวดัตรังโดยภาพรวมท่ีมีการเติบโตอย่าง
ต่อเน่ืองในทุกปี โดยในปี 2550 เพิ่มข้ึนจากปี 2549 เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 10.58 โดยสัดส่วนสูงสุด 3 
อนัดบัแรกไดแ้ก่ ผลิตภณัฑจ์ากยางพารา คิดเป็นร้อยละ 69.04 ผลิตภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืมร้อย
ละ 11.74 และการผลิตไมแ้ละผลิตภณัฑจ์ากไมร้้อยละ 10.19 ตามลาํดบั แต่หากพิจารณาในเชิงลึก 
ลกัษณะอุตสาหกรรมบางประเภทท่ีไม่มีจาํนวนสถานประกอบการท่ีชดัเจน เช่น อุตสาหกรรมส่ิง
ทอ พบวา่ มีแนวโนม้การขยายตวัในอตัราท่ีลดลง โดยอตัราการขยายตวัในปี 2549 อยูท่ี่ร้อยละ 3.42 
แต่ในปี 2550 อตัราการขยายตวัลดลง ร้อยละ -7.24 ทาํให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเขา้มา
ช่วยเหลือ ในการปรับโครงสร้างฐานเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดบัรายไดข้องคนในชุมชนอีกทั้ง
ร่วมกบัความมุ่งมัน่และความตั้งใจของสมาชิกในกลุ่มผา้ทอนาหม่ืนศรีทาํให ้ผา้ทอนาหม่ืนศรีไดรั้บ
การพฒันาและฟ้ืนฟูอีกคร้ัง โดยในการสนบัสนุนนั้นจะเป็นการสนบัสนุนทั้งทางดา้นการเงินและ
เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ด้วยการไปดูงานนอกสถานท่ี มีการจดัอบรม และส่งเจา้หน้าท่ีมา
ฝึกสอน ในด้านการพฒันาลวดลายผา้ ช่วยเพิ่มพูนความรู้เทคนิค การสร้างลวดลาย การพฒันา
คุณภาพผา้ทอ รวมไปถึงการออกร้านจาํหน่ายผลิตภณัฑผ์า้ทอนาหม่ืนศรีในระบบตลาดท่ีกวา้งข้ึน
ตลอดจนการเผยแพร่ผา้ทอนาหม่ืนศรีใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายมากข้ึน อีกทั้งยงัมีสมาชิกเพิ่มข้ึนทุกปี
จากสมาชิกจาํนวนไม่ก่ีคนจนปัจจุบนัมีสมาชิกร่วมร้อยคน โดยสมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาํ
สวนยางและทาํนาเป็นหลกั และในปัจจุบนัสมาชิกนบัร้อยชีวิตท่ีร่วมกนัฟ้ืนฟูและพฒันาผา้ทอนา
หม่ืนศรีสามารถยกระดบัทั้งคุณภาพชีวิตของสมาชิกในกลุ่มผา้ทอนาหม่ืนศรี สามารถพฒันาผา้ทอ
นาหม่ืนศรีและพฒันากลุ่มผา้ทอนาหม่ืนศรีจนในปี 2555 กลุ่มผา้ทอนาหม่ืนศรีไดรั้บรางวลั 
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วิสาหกิจชุมชนดีเด่นในระดบัจงัหวดั จึงทาํให้เห็นไดว้่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการพฒันาท่ีจริงจงั 
เพื่อพฒันาและยกระดบัคุณภาพชีวิตไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

จากความเป็นมาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรีท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทาํให้ผูศึ้กษา
สนใจท่ีจะศึกษาพฒันาการความเป็นมาของผา้ทอนาหม่ืนศรี และสนใจในการศึกษาแนววิธี 
รูปแบบกระบวนการบริหารจดัการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี ตลอดจนผลกระทบ
จากการพฒันากลุ่มผา้ทอนาหม่ืนศรี ท่ีทาํใหก้ลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรีสามารถพฒันาภูมิ
ปัญญาชาวบา้นท่ีถือเป็นตน้ทุนทางสังคมของชุมชนท่ีมีมาตั้งแต่อดีต พฒันาและฟ้ืนฟูจนสามารถ
ยกระดบัคุณภาพชีวิตของสมาชิกกลุ่มผา้ทอนาหม่ืนศรีใหมี้คุณภาพได ้

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1.2.1 เพื่อศึกษาพฒันาการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี อาํเภอนาโยง จงัหวดั
ตรัง 

1.2.2 เพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี 
อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง 

1.2.3 เพื่อศึกษาผลกระทบจากการพฒันากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี อาํเภอนา
โยง จงัหวดัตรัง 

 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 

1.3.1 ขอบเขตด้านเนือ้หาสาระ 
ศึกษาพฒันาการของกลุ่มวิสาหกิจผา้ทอนาหม่ืนศรีตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงปัจจุบนั และรูปแบบ

กระบวนการบริหารจดัการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง 
ตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดจากการพฒันากลุ่มวิสาหกิจผา้ทอนาหม่ืนศรี เพื่อให้ทราบถึงพฒันาการ 
กระบวนการบริหารจดัการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรีและผลกระทบเพื่อเป็นแนวทางใน
การศึกษาหรือใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
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1.3.2 ขอบเขตด้านพืน้ที ่
พื้นท่ีท่ีศึกษา ศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี ตาํบลนาหม่ืนศรี อาํเภอนาโยง 

จงัหวดัตรัง ตามแนวทางการพฒันาวิสาหกิจกลุ่มชุมชนของจงัหวดัซ่ึงวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืน
ศรีเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่นของจงัหวดัตรังในปี 2554 

 
1.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
การศึกษาคร้ังน้ีดาํเนินการระหวา่งเดือน มกราคม 2558-ตุลาคม 2558 

 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
จากผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะทาํให้ทราบถึงพฒันาการของกลุ่มวิสาหกิจผา้ทอนาหม่ืนศรี 

กระบวนการบริการจดัการในรูปแบบห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี และ
ผลกระทบจากการพฒันากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี และผลการศึกษาคาดว่าจะเป็น
ประโยชน์ในเชิงปฏิบติัและเชิงวชิาการดงัน้ี 

 
1.4.1 เชิงปฏิบัติ  
แบ่งออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบักลุ่มวิสาหกิจชุมชน ระดบัชุมชนและระดบัหน่วยงาน

ภาครัฐ 
1.4.1.1 ระดบักลุ่มวิสาหกิจ 

1) สามารถพฒันากระบวนการบริหารจดัการให้มีศกัยภาพมากยิ่งข้ึนเพื่อ
ยกระดบัการพฒันาคุณภาพสินคา้และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

2) ทาํให้เกิดการส่งเสริมกระบวนการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนให้เป็น
ระบบมากข้ึน 

1.4.1.2 ระดบัชุมชน 
1) เกิดการส่งเสริมในเร่ืองของการพฒันาภูมิปัญญาชาวบา้นในฐานะท่ีเป็น

ทุนทางสงัคมของชุมชน 
2) ทาํใหค้นในชุมชนมีการบริหารจดัการภายในชุมชนท่ีดี 

1.4.1.3 ระดบัหน่วยงานภาครัฐ 
1) หน่วยงานภาครัฐมีการสนับสนุนและส่งเสริมในการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มา

จากผา้ทอนาหม่ืนศรีมาในหน่วยงานภาครัฐมากข้ึน 
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2) สถาบนัการศึกษาเล็งเห็นความสาํคญัในการอนุรักษห์รือสืบทอดผา้ทอ
นาหม่ืนศรีมากข้ึน 

3) หน่วยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบมีการกาํหนดตวัช้ีวดัในแผนยุทธศาสตร์
จงัหวดัในส่วนของการบริหารจดัการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี 
 

1.4.2 เชิงวชิาการ 
1.4.2.1 ทราบพฒันาการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี มีการพฒันา

อยา่งไรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงท่ีมีความหลากหลายเพิ่มมากข้ึน 
1.4.2.2 ทราบกระบวนการบริหารจดัการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี 

มีกระบวนการอยา่งไรในปรับปรุง เปล่ียนแปลง เพื่อความอยูร่อดในสงัคม 
1.4.2.3 ทราบแนวทางการปรับตัวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรีใน

กระแสการเปล่ียนแปลงทางสงัคม 
 



 

บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาพฒันาการ กระบวนการบริหารจดัการและผลกระทบการ
ดาํเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี อาํเภอนาโยง 
จงัหวดัตรัง โดยผูศึ้กษาไดอ้าศยัแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ขอ้มูล
จากแหล่งต่างๆ เพื่อนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัวิสาหกิจชุมชน 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาแนววฒันธรรมชุมชน 
2.4 แนวคิดเก่ียวกบัชุมชนเขม้แขง็ 
2.5 แนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม 
2.6 ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัวสิาหกจิชุมชน 
 

สําหรับในประเทศไทยการพัฒนาท่ีมีการปรับเปล่ียนมาจากอดีตตั้ งแต่เร่ิมมีการจัดทํา
แผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัท่ี 1 ท่ีเนน้การขยายตวัทางเศรษฐกิจเป็นหลกั จนกระทัง่มีการปรับฐานคิด
ใหม่ คือเป็นการเน้นกระบวนการพฒันาศกัยภาพของชุมชน การทาํให้ชุมชนมีความเขม้แขง็และ
สามารถพ่ึงตนเองได้โดยเป็นการช่วยให้ชุมชนพัฒนาศักยภาพของตนเอง  (Community 
Empowerment) กระบวนการพฒันายุคใหม่จึงมีเป้าหมายอยู่ท่ีการพึ่งตนเองของคนในชุมชน โดย
วิธีการท่ีจะทาํให้บรรลุเป้าหมายคือการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการทาํให้ประชาชนเขม้แข็ง โดย
การสนบัสนุนให้เกิดระบบเศรษฐกิจในชุมชน ซ่ึงหมายถึงการจดัระบบความสัมพนัธ์ใหม่ระหว่าง 
คน ทรัพยากรและความรู้ ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัท่ีก่อใหเ้กิดการเรียนรู้การจดัการและการพฒันาใหม่ๆ ท่ี
สามารถเกิดข้ึนไดใ้นชุมชนและทอ้งถ่ิน โดยจะเป็นการคน้พบศกัยภาพท่ีแทจ้ริงและทุนท่ีแทจ้ริง
ของตนเอง คือทุนท่ีเป็นทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ ภูมิปัญญา วฒันธรรมทอ้งถ่ิน รวมทั้งทุนทาง
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สังคม (ดวงเดือน สมวฒันศกัด์ิ, 2548) ดงันั้น แนวทางการพฒันาในปัจจุบนัจึงให้ความสาํคญักบั
ความเป็นชนบท เป็นแนวทางท่ีกล่าวถึงทุนทางสังคม ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงระบบ
เศรษฐกิจแบบชุมชนท่ีมีการดาํเนินการในรูปแบบต่างๆ เช่น ธุรกิจชุมชน วสิาหกิจชุมชน เป็นตน้  

แนวคิดวิสาหกิจชุมชน เป็นแนวคิดการพฒันาระบบเศรษฐกิจในชนบทท่ีมุ่งเน้นความ
ร่วมมือความพอเพียงในเบ้ืองตน้และเน้นการสร้างผลผลิตในรูปแบบเครือข่าย เพื่อให้เกิดการ
อุปโภค-บริโภค ในชุมชนในเครือข่าย ก่อนใชเ้ทคโนโลยี นวตักรรม เพื่อประสิทธิภาพมุ่งสู่ตลาด 
ซ่ึงหมายถึงการทาํธุรกิจ ในระดบัชุมชนสู่ตลาดกวา้ง เพียงแต่วิสาหกิจมีกระบวนการทางสังคมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ ความเขม้แขง็ของชุมชน ในการบริหารจดัการให้เกิดประสิทธิภาพดว้ยทุนทาง
สังคม เช่น ความร่วมมือ ความเอ้ือเฟ้ือ  การใชแ้รงงานคน เป็นปัจจยัร่วมในการสร้างผลผลิต เป็น
ต้น  การสร้างระบบเศรษฐกิจในแนวทางวิสาหกิจ ชุมชนให้ เ กิด ข้ึนในชุมชน  ต้องใช้
กระบวนการพฒันาชุมชนในทุกรูปแบบและต้องเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็น
เ บ้ืองต้น  เพราะวิส าห กิจ ชุมชนต้องใช้พลังความ ร่วม มืออย่ า ง สูงของ ชุมชน  ดังนั้ น
กระบวนการพฒันาชุมชนให้เกิดเป็นพื้นท่ีดาํเนินการวิสาหกิจชุมชน จึงตอ้งใชก้ระบวนการและ
ระยะเวลาในการสร้างแนวทางการดาํเนินชีวิตของชุมชน กระบวนการท่ีน่าสนใจ เช่น กระบวนการ
วางแผนชุมชน แผนแม่บทชุมชน แผนชีวิตชุมชน เป็นตน้ (เพญ็ลกัษณ์ อ่อนทรวง, 2553: 289) ซ่ึง
ต่อมาได้มีการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนท่ีเป็นรูปธรรมมากข้ึน โดยมีการกําหนด
พระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ข้ึน มีเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนเศรษฐกิจ
ชุมชน ซ่ึงเป็นพื้นฐานของการพฒันาเศรษฐกิจอยา่งพอเพียง ซ่ึงจาํนวนหน่ึงอยูใ่นระดบัท่ีไม่พร้อม
จะเขา้มาแข่งขนัทางการคา้ให้ไดรั้บการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การสร้างรายได ้การ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การพฒันาความสามารถในการจดัการและพฒันารูปแบบของวิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเขม้แข็ง สามารถพฒันาสู่การ เป็นผูป้ระกอบการของ
หน่วยธุรกิจท่ีสูงข้ึน (พงศพ์นัธ์ุ เธียรหิรัญ และคณะ, 2550: 20-21) โดยมี ผูใ้หค้วามหมายของคาํว่า 
“วิสาหกิจชุมชน” ไวอ้ยา่งหลากหลาย ดงัน้ี 

กรมพฒันาชุมชน (2545 อา้งถึงใน อุมาพร กาญจนคลอด, 2550: 10) ไดใ้หค้วามหมายของ
วิสาหกิจชุมชนวา่ วิสาหกิจชุมชน หมายถึงกิจกรรมของชุมชนและคนในชุมชนสามารถเป็นเจา้ของ
กิจการร่วมกนัในการผลิตสินคา้และบริการ หรือกิจการอ่ืนๆ เพื่อเสริมสร้างรายไดแ้ละเพื่อเป็นการ
พึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน โดยนาํทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ ไดแ้ก่ ความรู้     
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน วิถีชีวิต วฒันธรรม ประเพณี ทรัพยากรทอ้งถ่ิน เป็นตน้ โดยนาํมาประกอบกบั
การบริหารจดัการแบบสมยัใหม่ เพื่อก่อให้เกิดการพฒันาทางเศรษฐกิจสังคมและการเรียนรู้ของ
ชุมชนโดยไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม 
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กรมส่งเสริมการเกษตร (2548ข) ได้ให้ความหมายของวิสาหกิจชุมชนว่า หมายถึงการ
ประกอบการ ซ่ึงรวมถึงกระบวนการคิด การจดัการผลผลิตและทรัพยากรทุกขั้นตอน โดยภูมิปัญญา
ขององคก์รชุมชน หรือเครือข่ายขององคก์รชุมชน เพื่อพฒันาเศรษฐกิจสังคมและการเรียนรู้ของ
ชุมชน โดยมีเป้าหมายไม่เพียงเพ่ือสร้างกาํไรทางเงินเพียงอยา่งเดียว แต่รวมถึงกาํไรทางสงัคม ไดแ้ก่ 
ความเขม้แขง็ของชุมชนและความสงบสุขของสงัคมดว้ย 

เสรี พงศพ์ิศ (2548: 39-40) ไดก้ล่าวว่า วิสาหกิจชุมชน (SMCE หรือ Small and Micro 
Community Enterprise) หมายถึงการประกอบการเพ่ือการจดัการทุนของชุมชนอย่างสร้างสรรค ์
เพื่อการพึ่งตนเอง โดยคาํว่า “ทุน” ในความหมายน้ีไม่ไดห้มายถึง เงินเพียงอยา่งเดียว แต่ครอบคลุม
ไปถึงทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ภูมิปัญญา ทุนทางวฒันธรรม ทุนทางสังคม เป็นตน้ โดยวิสาหกิจ
ชุมชนขนาดยอ่ม มีสมาชิกมากกวา่ 15 คนและวิสาหกิจชุมชนขนาดจ๋ิวมีสมาชิกตั้งแต่ 5-15 คน 

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (2548: 2) ไดใ้ห้ความหมาย
วิสาหกิจชุมชนว่า หมายถึงกิจการของชุมชนเก่ียวกบัการผลิตสินคา้ การให้บริการ หรือการอ่ืนๆ ท่ี
ดาํเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผกูพนั มีวิถีชีวิตร่วมกนัและรวมตวักนัประกอบกิจการดงักล่าว 
ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายไดแ้ละการพ่ึงพาตนเองของ
ครอบครัว ชุมชน และระหวา่งชุมชน ทั้งน้ีตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการประกาศกาํหนด  

วิสาหกิจชุมชนเป็นเร่ืองเก่าแต่นาํมาคิดใหม่มีการทาํอยา่งเป็นแบบแผน มีระบบ มีขั้นตอน 
เร่ิมตน้จากการเรียนรู้ การคิดก่อนแลว้ค่อยลงมือทาํ วิสาหกิจชุมชนเน้นความร่วมมือในการทาํ
กิจกรรม เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได ้แตกต่างจากอุตสาหกรรมชุมชนและธุรกิจชุมชน ซ่ึงเน้นท่ี
กระบวนการผลิต การแปรรูป การบริหารจดัการท่ีมุ่งสู่ตลาดใหญ่ วิสาหกิจชุมชนเป็นระบบท่ีมี
ความหลากหลายของกิจกรรมเป็นกระบวนการสร้างสรรคท์างเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน เป็น
การประกอบการบนพื้นฐานของการใชค้วามรู้ ภูมิปัญญา วฒันธรรมและทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นชุมชน
อย่างรู้คุณค่า เพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน โดยมุ่งประโยชน์ทาง
สังคมแก่ชุมชนมากกว่าการแสวงหากาํไรสูงสุด และมุ่งต่อการรักษาระบบนิเวศน์ของสังคม
โดยรวม ถา้เปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมชุมชนและธุรกิจชุมชนกบัการทาํการเกษตรก็คลา้ยกบัการ
ปลูกพืชเชิงเด่ียว ขณะท่ีวิสาหกิจชุมชนจะคลา้ยกบัการปลูกพืชแบบผสมผสาน 

สรุปไดว้่าวิสาหกิจชุมชน คือการรวมกลุ่มกนัของคนในชุมชนเพื่อจดัการกบัทรัพยากร 
หรือทุนทางสังคมให้เกิดมูลค่าเพิ่มข้ึน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายไดแ้ก่คนในชุมชน และเกิดการ
พึ่งพาตนเองของครอบครัวและชุมชน โดยท่ีสมาชิกจะตอ้งมีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมาย ร่วม
วางแผน ร่วมดาํเนินงานและร่วมกนัปฏิบติั ซ่ึงทางดา้นเสรี พงศ์พิศ และคณะ (2544) ไดจ้าํแนก
เป้าหมายของวิสาหกิจออกเป็น 4 ประการ ดงัน้ี 
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1) สนบัสนุนการเรียนรู้เพื่อพฒันาวิสาหกิจชุมชนของชุมชน โดยชุมชนเพื่อชุมชน 
แกจุ้ดอ่อนเสริมจุดแขง็ใหชุ้มชน ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรและทุนทางสังคมอยา่งมีประสิทธิภาพ
และยัง่ยนื 

2) สร้างกระบวนการเรียนรู้และระบบการพฒันา เพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชนท่ี
ครอบคลุมการจดัการทุกดา้นให้มีระบบการจดัการ การผลิต การแปรรูป การตลาด การอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มและการจดัสวสัดิการชุมชน ซ่ึงดาํเนินการโดยองคก์รชุมชนในการวางแผนดาํเนินการ 
และประสานความร่วมมือกบัภาครัฐและเอกชน 

3) พฒันาระบบเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท่ีมีอิสระ พึ่งตนเองได ้มีระบบการ
จัดการท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวฒันธรรมชุมชน มีตน้ทุนการจัดการตํ่าและเป็น
สถาบนัทางสงัคมท่ีชาวบา้นพึ่งพาอาศยัได ้

4) พฒันาระบบเศรษฐกิจชุมชนท่ีกระจายการพฒันาไปสู่ทุกส่วนของชุมชน ไม่ใช่
ระบบท่ีใหโ้อกาสกบัผูท่ี้เหนือกวา่ทางดา้นเศรษฐกิจหรือการเมือง  
 

2.1.1 องค์ประกอบของวสิาหกจิชุมชน 
เสรี พงศพ์ิศ (2548: 85) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบหลกัๆ ของวิสาหกิจชุมชนว่ามีอยู่ 7 

ประการ ดงัน้ี 
1) ชุมชนเป็นเจา้ของและผูด้าํเนินการเอง คนนอกอาจจะมีส่วนร่วม ร่วมถือหุ้น 

ร่วมมือและใหค้วามช่วยเหลือ แต่ไม่ใช่หุน้ใหญ่ทาํใหมี้อาํนาจในการตดัสินใจ 
2) ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน ซ่ึงอาจจะนําวัตถุดิบบางส่วนมาจาก

ภายนอก แต่เนน้การใชท้รัพยากรทอ้งถ่ินใหม้ากท่ีสุด 
3) ริเร่ิมสร้างสรรคโ์ดยชุมชน เพื่อการพฒันาศกัยภาพของชุมชนเอง ซ่ึงมีความรู้ภูมิ

ปัญญา หากมีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม เกิดมีความเช่ือมัน่ในตนเองก็จะริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์ง
ใหม่ๆ ไดโ้ดยไม่เอาแต่เลียนแบบหรือแสวงหาสูตรสาํเร็จ 

4) มีฐานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นฐาน “ทุน” ท่ีสําคญั เป็นการสืบทอดภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินโดยปรับประยกุตใ์หส้มสมยั ผสมผสานกบัความรู้สากลหรือจากท่ีอ่ืน 

5) มีการดาํเนินการแบบบูรณาการ คือมีหลายๆ กิจกรรม ประสาน ผนึกกาํลงัและ
เก้ือกลูกนัเช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นระบบ 

6) การเรียนรู้เป็นหวัใจของกระบวนการพฒันาวิสาหกิจชุมชน หากไม่มีการเรียนรู้ก็
จะมีแต่การเลียนแบบ 

7) การพึ่งตนเองเป็นเป้าหมายอนัดบัแรกและสาํคญัท่ีสุดของวิสาหกิจชุมชน 
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เสรี พงศพ์ิศ ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมวา่ การบริหารจดัการต่างๆ เช่น การตลาด การเงิน บญัชี 
กระบวนการผลิตต่างๆ เป็นความรู้ทางเทคนิคและทกัษะท่ีชุมชนตอ้งเรียนรู้ เพื่อบริหารจดัการให้
เกิดผล  และเหมาะสมกบัวิสาหกิจชุมชน บริบทของสังคม และศกัยภาพของชุมชน (เสรี พงศพ์ิศ, 
2548)  

วิสาหกิจชุมชนเป็นระบบท่ีมีความหลากหลายของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชน โดยจะเนน้
การมีส่วนร่วมของชุมชนและการพ่ึงตนเองภายในชุมชนเป็นหลกั เป็นกระบวนการสร้างสรรคข์อง
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท่ีตั้ งอยู่บนพื้นฐานของการใช้ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ผสมผสานเขา้กบัวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ทรัพยากรท่ีมีในทอ้งถ่ินอยา่งจาํกดัและรู้คุณค่า เพื่อใหเ้กิดการ
พึ่งพาภายในครอบครัวและชุมชน โดยมุ่งเนน้ให้เกิดประโยชน์ทางสังคมมากกว่าการแสวงหาผล
กาํไรเป็นหลกั นอกจากนั้นยงัเป็นการแกปั้ญหาของชุมชน เช่น ปัญหาการประกอบอาชีพ ปัญหา
การผลิต การตลาด ปัญหาการจดัสรรทรัพยากรธรรมชาติ เป็นตน้ วิสาหกิจชุมชนจึงเป็นทางเลือก
เพื่อช่วยในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ โดยผ่านการสนับสนุนและช่วยเหลือจากภาครัฐและ
เอกชน เพื่อใหเ้กิดการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ 

 
2.1.2 รูปแบบของวสิาหกจิชุมชน  
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึงรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนว่ามี

รูปแบบท่ีครอบคลุมกิจกรรม 4 กิจกรรม ดงัน้ี 
1) การแปรรูปหรือการพฒันาผลิตภณัฑ์จากผลผลิตของชุมชน ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ี

ต่อเน่ืองจากการผลิตทางการเกษตร เพื่อการพึ่งตนเองและเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรของ
องคก์รชุมชน/เครือข่ายขององคก์รชุมชน 

2) การพฒันาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาของชุมชน เช่น 
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ ไวน์ผลไมพ้ื้นบา้น การแปรรูปพืชผกัผลไมพ้ื้นบา้นรูปแบบต่างๆ 
ผลิตภณัฑย์าสมุนไพร ผลิตภณัฑห์ัตถกรรมพื้นบา้น แหล่งท่องเท่ียว (ธรรมชาติเกษตร) พิพิธภณัฑ์
ชุมชนและอ่ืนๆ 

3) การพฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อตอบสนองการพ่ึงตนเองขององคก์รชุมชนและเครือข่าย
ขององคก์รชุมชน เช่น นํ้าปลา กะปิ ปุ๋ย เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้อาหาร ยา สมุนไพรและอ่ืนๆ 

4) การพฒันาระบบการตลาด การบริการและสวสัดิการชุมชน เช่น ร้านคา้ แหล่ง
นนัทนาการ ตลาดชุมชน ศูนยสุ์ขภาพชุมชนและอ่ืนๆ  
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2.1.3 ประเภทของวสิาหกจิชุมชน 
การประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนนั้น แต่ละทอ้งถ่ินยอ่มมีทรัพยากรและขีดความสามารถ

ในการจดัการท่ีแตกต่างกนั เป็นผลให้ผลิตภณัฑห์รือผลผลิตของวิสาหกิจชุมชนในแต่ละทอ้งถ่ินมี
ความหลากหลายและคุณภาพแตกต่างกนั ซ่ึงทางสถาบนัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ม.ป.ป.) ไดมี้
จาํแนกประเภทของวิสาหกิจชุมชนออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1) วิสาหกิจชุมชนพ้ืนฐาน ได้แก่ การดาํเนินการต่างๆ เพื่อกินเพื่อใช้ในทอ้งถ่ิน 
เพื่อให้พึ่งตนเองได ้ให้ชุมชนเกิดความพอเพียงอย่างนอ้ยให้พออยูพ่อกินหรือพอกินพอใช ้เพื่อลด
รายจ่าย รายไดก้เ็พิ่มข้ึน 

2) วิสาหกิจชุมชนกา้วหนา้ ไดแ้ก่ การนาํผลิตภณัฑท่ี์เป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินเขา้
สู่ตลาดบริโภคและรวมถึงผลผลิตทัว่ไปท่ีเหมือนกนั เหลือใชใ้นทอ้งถ่ินนาํออกสู่ตลาดบริโภคโดย
การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต หีบห่อ การตลาดและการจดัการต่างๆ เพื่อใหส้ามารถแข่งขนัได ้

ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัเสรี พงศพ์ิศ (2551: 147) ไดจ้าํแนกประเภทของวิสาหกิจชุมชน
ออกเป็น 2 ประเภทหลกั คือ 

1) วิสาหกิจชุมชนพ้ืนฐาน ซ่ึงผลิตเพื่อการกินการใชใ้นทอ้งถ่ิน หลกัๆ มีอยู ่5 อยา่ง 
คือ ขา้ว อาหาร สมุนไพร ของใช ้(หมายถึง แชมพู สบู่ นํ้ ายาลา้งจาน นํ้ ายาซกัผา้) ปุ๋ย ซ่ึงอยู่ในขีด
ความสามารถของชาวบ้านทัว่ไปจะทาํได้จัดการได้ เป็นของต้องกินตอ้งใช้ประจาํวนัมีมูลค่า
มากกวา่คร่ึงของค่าใชจ่้ายทั้งปีของแต่ละครัวเรือน 

2) วิสาหกิจชุมชนกา้วหน้า คือ วิสาหกิจชุมชนท่ีสามารถนาํออกสู่ตลาดใหญ่ได ้
เพราะมีลกัษณะเฉพาะตวั มีเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน บางอยา่งอาจมีสูตรเคลด็ลบัหรือมีคุณภาพดีในระดบั
มาตรฐานหรือดีกวา่ สามารถแข่งขนักบัผลิตภณัฑห์รือสินคา้ทัว่ไปได ้ 

จากการจาํแนกประเภทวิสาหกิจชุมชนของนักวิชาการทั้ง 2 ท่าน สามารถสรุปไดว้่า 
วิสาหกิจชุมชนสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดว้ยกนั คือ 

1) วิสาหกิจชุมชนขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ การทาํเพื่อกินเพื่อใช้ในชุมชนเพื่อให้
ครอบครัวพึ่งตนเองได ้

2) วิสาหกิจชุมชนกา้วหนา้ ไดแ้ก่ การนาํผลิตภณัฑท่ี์เป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินเขา้
สู่ตลาดบริโภค โดยการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต และสามารถแข่งขนักบัผลิตภณัฑห์รือสินคา้ทัว่ไป
ได ้

วิสาหกิจชุมชนเป็นการผลิตสินคา้หรือบริการ ซ่ึงจะตอ้งมีผูบ้ริโภค หรือตลาดในการ
รองรับผลผลิตของวิสาหกิจุชมชน ซ่ึงทางดา้นเพญ็ลกัษณ์ อ่อนทรวงและคณะ (2553: 295) ได้
กาํหนดประเภทตลาดของวิสาหกิจชุมชนออกเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 
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1) ตลาดในระดบัแรก คือ การอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือน 
2) ตลาดระดบัท่ีสอง คือ การอุปโภคบริโภคระหวา่งชุมชนในเครือข่ายเดียวกนั 
3) ตลาดระดบัท่ีสาม คือ การตลาดภายนอกชุมชน หรือตลาดระหว่างจงัหวดั เป็น

การนาํสินคา้ ท่ีเหลือจากการอุปโภคบริโภคภายในชุมชนออกจาํหน่าย หรือเป็นการผลิตสินคา้หรือ
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีลักษณะเด่นมีคุณภาพและมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัออกจาํหน่าย เพื่อนํารายได้จาก
ภายนอกเขา้สู่ชุมชน 
 

2.1.4 การพฒันาวสิาหกจิชุมชน  
ในการพฒันาวิสาหกิจชุมชน จะเป็นเร่ืองของการพ่ึงพาตนเองภายใตเ้ง่ือนไขธรรมชาติ ซ่ึง

เก่ียวกบัการอยูดี่กินดีของคนในชุมชนใหเ้กิดความยัง่ยนื ก่อใหเ้กิดการพฒันาระบบเศรษฐกิจชุมชน
ท่ีสามารถพึ่งตนเองได ้ซ่ึงในปัจจุบนัมีนักวิชาการไดเ้สนอแนวทางการพฒันาวิสาหกิจชุมชนใน
ทศันะท่ีหลากหลาย ณรงค ์เพช็รประเสริฐ และพิทยา ว่องกุล (2545: 60) กล่าวว่า ภาวะแห่งการ
พฒันาใหม่จาํเป็นตอ้งอาศยัฐานคิดท่ีเป็นแกนกลาง ฐานคิดท่ีมีหลกัหลกัปฏิสัมพนัธ์กนัระหว่าง
มนุษยแ์ละชุมชน มีชุมชนเป็นฐานและฐานชุมชนก็ตั้งอยู่บนหลกัการการพฒันาท่ีปฏิสัมพนัธ์กบั
ส่ิงแวดลอ้ม เน้นชุมชนตอ้งอยู่ร่วมกนัในระบบนิเวศน์ท่ีดีและประกอบเขา้เป็นองคร์วมเดียวกนั 
ไม่ใช่เอาเศรษฐกิจเป็นฐาน เป็นศูนยก์ลางและเป้าหมายการพฒันาตามทฤษฎีการพฒันาสังคมแนว
เสรีนิยมทั้งเก่าและใหม่ ท่ีเนน้การผลิตแบบปัจเจกบุคคล การแข่งขนัเสรีท่ีไม่เท่าเทียมกนัระหว่าง
ทุนน้อยและทุนใหญ่ การแสวงหากําไรสูงสุดด้วยการเอาเปรียบเพ่ือนมนุษย์ในชุมชน และ
ขณะเดียวกันชุมชนตอ้งมีจุดยืนคือ ตอ้งรู้ว่าทุนของตนเองคืออะไร ซ่ึงถือว่าเป็นทุนของชุมชน 
ความรู้คืออะไร โดยความรู้นั้นสามารถเรียนรู้ไดจ้ากทอ้งถ่ิน จากผูรู้้การทดลองพิสูจน์ มีการผสาน
ความรู้เก่ากบัความรู้ใหม่เขา้ดว้ยกนั เพราะความรู้ข้ึนช่ือว่าเป็นพลงัอาํนาจท่ีสามารถสร้างใหชุ้มชน
เขม้แขง็ได ้และสุดทา้ยตอ้งรู้ว่า ตลาด คืออะไร โดยตลาดในท่ีน้ีไม่ใช่ตลาดท่ีขายของกนัโดยทัว่ไป 
แต่เป็นตลาด หมู่บา้นหรือชุมชน ผูบ้ริโภคคือชาวบา้นหรือคนในชุมชน ชุมชนมีความเขม้แขง็มีการ
ประสานงานมีเครือข่ายท่ีดีเกิดข้ึนในชุมชน ตลาดในชุมชนกจ็ะสามารถดาํเนินไปได ้

ทศันะของ เสรี พงศพ์ิศ (2546: 13) อธิบายว่าการพฒันาวิสาหกิจชุมชนเป็นการเร่ิมตน้ดว้ย
การสร้างความร่วมมือในการจดัการทรัพยากรร่วมกนัและมีความร่วมมือทางการตลาดร่วมกนั มี
การกาํหนดแผนทิศทางของชุมชน ทาํงานโดยอาศยัความรู้ท่ีไดจ้ากการทดลองพิสูจน์มาแลว้ และมี
การปรับปรุงแกไ้ขตลอดเวลา เพื่อใหเ้กิดความรู้ท่ีหลากหลาย 

นอกจากน้ี เสรี พงศพ์ิศ (2548: 128) ยงัไดก้ล่าวถึงจุดแขง็ของชุมชนเพื่อการทาํวิสาหกิจ
ชุมชนวา่ มีดว้ยกนั 3 ประการ ดงัน้ี 
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1) ความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนยงัมี ป่า ดิน นํ้ า ธรรมชาติท่ีมากดว้ยส่ิงท่ีมี
คุณค่าต่อชีวิตเป็นอาหาร เป็นยา เป็นของใชต่้างๆ ถา้หากคน้พบคุณค่า ส่ิงเหล่านั้นกจ็ะมีมูลค่า 

2) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน แมว้่าจะหายไปพร้อมกบัคนรุ่นเก่า แต่ก็ยงัมีเหลืออยูไ่ม่นอ้ย 
และหารู้จกั คน้หานาํมาประยกุตแ์ละผสมผสานกอ็าจไดส่ิ้งสร้างสรรคใ์หม่ๆ ท่ีมีคุณค่าและมูลค่า 

3) เครือข่ายความสมัพนัธ์ระหว่างผูค้น แมว้่าอาจจะไม่เหมือนเดิม แต่ก็ยงัมีเพียงพอ
ให้ฟ้ืนข้ึนมา จนสามารถพึ่งพาอาศยักนั ร่วมกนัจดัการองคก์รชุมชนและเครือข่ายในเชิงเศรษฐกิจ
ร่วมกนัจดัการทรัพยากร ผลผลิตต่างๆ แบ่งกนัผลิตและร่วมกนับริโภค การผลิตของกินของใชจ้ะได้
ไม่ลน้ตลาด เกิดความพอเพียง ชุมชนพ่ึงตนเองได ้พดูอีกนยัหน่ึง ชุมชนมี "ทุน" สาํคญัๆ อยู ่3 ทุน 
ซ่ึงเป็นจุดแขง็ของตนเอง คือ ทุนทรัพยากร ทุนทางวฒันธรรม และทุนทางสงัคม 
 

2.1.5 ปัจจัยทีเ่ป็นตัวกาํหนดความสําเร็จและความล้มเหลวของวสิาหกจิชุมชน 
ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ (2542) ได้กล่าวถึงปัจจัยท่ีเป็นตวักาํหนดความสําเร็จและความ

ลม้เหลวของวิสาหกิจชุมชน ไวด้งัน้ี 
1) ปัจจยัดา้นการเงินหรือเงินทุน กิจกรรมธุรกิจท่ีตอ้งอาศยัการตลาดจะตอ้งเร่ิมตน้

จากการนาํเงินไปลงทุนทาํการผลิต ทาํการคา้ ไดร้ายไดก้ลบัมาเป็นเงินกอ้นใหญ่กวา่เดิม ในกรณีท่ีมี
กาํไรเงินลงทุนในการทาํธุรกิจมีมาจาก 3 แหล่ง คือ เงินทุนตนเอง เงินทุนท่ีกูย้ืมจากแหล่งเงินกู้
ต่างๆและเงินทุนท่ีไดม้าจากการระดมทุนจากคนในชุมชนเอง ถา้เป็นเงินทุนจากการระดมทุนจาก
คนในชุมชนเอง วิสาหกิจในชุมชนมีโอกาสเติบโตไดดี้กวา่กรณีเงินทุนจากการกูย้มื 

2) ปัจจัยด้านการตลาด จะต้องรู้ว่าสินคา้ท่ีผลิตได้จะนําไปขายท่ีไหนและขาย
อย่างไร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีประสบผลสําเร็จเป็นกลุ่มท่ีมีคู่คา้ท่ีแน่นอนและพอเพียง กลุ่มท่ีมี
ตลาดแน่นอน เพียงพอจะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ียืนอยูไ่ด ้เติบโตไดพ้ร้อมกบัมีการขยายกิจการ 
ปัจจยัดา้นการตลาดเป็นตวับ่งช้ีความสําเร็จ หรือความลม้เหลวของวิสาหกิจชุมชน ตลาดจึงเป็น
หวัใจของการผลิต 

3) ปัจจยัดา้นการผลิต การจะผลิตอะไร ผลิตอย่างไร ตอ้งผ่านการวิเคราะห์ทั้งอุป
สงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ในตลาด ความชํานาญของผูท้าํการผลิตเป็นปัจจัยท่ีมี
ความสําคญัพอๆ กบัโอกาสทางการตลาด การผลิตในชุมชนท่ีมีตน้ทุนการผลิตไม่สูงพร้อมกับ
ผูผ้ลิตมีความรู้ ทกัษะ ความชาํนาญ สามารถไดรั้บผลผลิตท่ีมีคุณภาพและสามารถแข่งขนัในตลาด
ได ้การผลิตท่ีจะประสบผลสาํเร็จตอ้งสอดคลอ้งกบัโอกาสทางการตลาดและผลผลิตเป็นท่ีตอ้งการ
ของตลาด 

4) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการเก่ียวกบัวิสาหกิจชุมชนมี 3 ดา้น คือ 
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(1) ดา้นระบบเงิน ความสามารถในการระดมทุนและสะสมทุนเป็นปัจจยัท่ีมี
ความสาํคญั 

(2) ด้านระบบงาน วิสาหกิจชุมชนท่ีจะประสบผลสําเร็จต้องมีการจัดการ
โครงสร้างการบริหาร มีการแบ่งฝ่าย แบ่งสายงาน เพื่อการควบคุมกาํกบัอยา่งชดัเจน 

(3) ด้านระบบบุคลากร ในวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีสายงานบงัคบั
บญัชาท่ีชดัเจน เน่ืองจากบุคลากรท่ีเป็นลูกจา้งมีนอ้ย บุคลากรของกลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกและ
กรรมการ การสัง่การ การบงัคบับญัชา การใหคุ้ณใหโ้ทษจึงไม่มี ความสาํเร็จของวิสาหกิจชุมชนใน
ดา้นระบบบุคลากรจึงข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารและสมาชิกสจัจะ คุณธรรมและมีความเสียสละ 

5) ปัจจัยด้านผูน้ํา ชาวชนบทส่วนใหญ่มักขาดแคลนผูน้ํา ผูน้ํามักเกิดข้ึนโดย
ธรรมชาติ เกิดจากผูป้ระสบผลสาํเร็จในอาชีพ ความมีบารมี มีความรู้ มีฐานะ เป็นท่ีพึ่งพาของคนใน
สังคมได ้วิสาหกิจชุมชน ท่ีประสบผลสาํเร็จมกัอยูใ่ตก้ารนาํของบุคคลเหล่าน้ี จากการศึกษาพบว่า
วิสาหกิจชุมชนท่ีก่อตั้งโดยบุคคลท่ีประสบผลสาํเร็จในอาชีพ หรือโดยคณะบุคคลท่ีเป็นท่ียอมรับ
ของชาวบา้น การระดมทุนจะง่าย กิจการขยายตวัได้รวดเร็ว มีความมัน่คงและโอกาสประสบ
ผลสาํเร็จมีสูง 

6) ปัจจัยด้านแรงงาน แรงงานในวิสาหกิจชุมชนท่ีเป็นลูกจ้างส่วนใหญ่มีน้อย 
โดยมากเป็นประเภททาํงานให้ตวัเอง (Self Employed) ภายในครอบครัว ส่วนมากพบว่าเป็น
แรงงานท่ีมีความรู้นอ้ย ขาดทกัษะและประสบการณ์ จึงเป็นแรงงานไร้ฝีมือ เป็นแรงงานของคนรุ่น
พอ่ แม่ ปู่ ยา่เป็นสาํคญั 

7) ปัจจยัการมีส่วนร่วมของสมาชิก การเกิดข้ึน การคงอยู ่การเติบโตและการย ัง่ยืน
ของวิสาหกิจชุมชน ตอ้งร่วมกนัคิดร่วมกนัตดัสินใจ ร่วมกนัทาํและร่วมกนัรับผิดชอบ การมีส่วน
ร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนจะรวมถึงการระดมทุนและการใชทุ้นท่ีระดมมา ซ่ึงทุนดงักล่าว คือ 
เงินทุน ดงันั้น การมีส่วนร่วมระดมทุนจึงหมายถึง การร่วมมือถือหุ้น ร่วมลงทุนและการนาํทุนไป
ใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงท่ีกล่าวมาเป็นปัจจยัการมีส่วนร่วมของสมาชิกท่ีนาํพาใหว้ิสาหกิจชุมชน
ประสบผลสําเร็จ ขณะเดียวกันการมีส่วนร่วมอย่างเอาการเอางานเป็นตวับ่งช้ีถึงความสามารถ
พึ่งตนเองได ้ 
 
 
 
 
 



16 

2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารจดัการ 
 

องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน หรืองค์กรชุมชน เกิดจากการท่ีคน
ตั้ งแต่ 2 คน ข้ึนไปมาร่วมมือกันทํางานในขอบเขตท่ีกําหนด  เพื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงคร่์วมกนั โดยมีการบริหารจดัการเป็นกลไกในการขบัเคล่ือน หรือทาํให้องคก์รบรรลุ
เป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 
 

2.2.1 ความหมายของการบริหารจัดการ 
ไดมี้นกัวิชาการให้ความหมายของการบริหารจดัการตามแนวทางท่ีแต่ละท่านไดศึ้กษามา 

(ทฤษฎีและหลกัการบริหารจดัการ, 2558) ดงัน้ี 
Stoner “การจดัการ คือกระบวนการ (Process) ของการวางแผน (Planning) การจดัองคก์าร 

(Organization) การสั่งการ (Leading) และการควบคุม (Controlling) ความพยายามของสมาชิกใน
องคก์ารและการใชท้รัพยก์รต่างๆ เพื่อบรรลุวตัถุประสงคท่ี์องคก์ารกาํหนดไว ้

Terry “การบริหารการจดัการ” เป็นกระบวนการของการวางแผนการจดัองคก์าร การ
กระตุน้และการควบคุมใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนั โดยใชท้รัพยากรบุคคลและอ่ืนๆ”  

Follett “การบริหารการจดัการเป็นเทคนิคการทาํงานใหส้าํเร็จโดยอาศยัผูอ่ื้น”  
จินตนา ใจจะวะนะ และอภิสรา อานุภาพยรรยง (2549: 16) ไดใ้ห้ความหมายการบริหาร

จดัการวา่ หมายถึงกระบวนการทาํงานใหส้าํเร็จโดยใชบุ้คคลอ่ืน 
ธงชยั สันติวงษ ์(2537: 33) ไดใ้หค้าํจาํกดัความท่ีช่วยใหเ้ขา้ใจและเห็นถึงขอบเขตลกัษณะ

ของงานบริหารจดัการท่ีชดัเจนไว ้3 ดา้น คือ 
1) ดา้นผูน้าํหรือหวัหนา้งาน หมายถึง ภาระหนา้ท่ีของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีปฏิบติั

ตนเป็นผูน้าํภายในองคก์าร 
2) ดา้นของภารกิจหรือส่ิงท่ีตอ้งทาํ หมายถึง การจดัระเบียบทรัพยากรต่างๆ ใน

องคก์ารและการประสานกิจกรรมต่างๆ เขา้ดว้ยกนั 
3) ดา้นความรับผดิชอบ หมายถึง การตอ้งใหท้าํงานต่างๆ สาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ดว้ย

การอาศยับุคคลต่างๆ ในองคก์ารใหช่้วยกนัทาํใหบ้งัเกิดผล 
สรุปไดว้่า การบริหารจดัการเป็นกระบวนการ คือมีการดาํเนินงานเป็นขั้นตอนตามลาํดบั

และต่อเน่ือง โดยมีวตัถุประสงคเ์ป้าหมายชดัเจน แน่นอน มีการเนน้คนเป็นสาํคญัโดยอาศยัความ
ร่วมมือร่วมใจ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีกิจกรรมเพ่ือทาํใหอ้งคก์รมีประสิทธิภาพในการทาํงาน 
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2.2.2 ความสําคญัของการจัดการ  
จินตนา ใจจะวะนะ และอภิสรา อานุภาพยรรยง (2549: 18) ไดจ้าํแนกความสาํคญัของการ

จดัการออกเป็น 4 ประการ ดงัน้ี 
1) การจัดการเป็นสมองขององค์การ การท่ีองค์การจะประสบความสําเร็จตาม

เป้าหมายท่ีกาํหนดไวน้ั้นจะเป็นตอ้งมีกระบวนการจดัการท่ีดี อาทิเช่น มีการวางแผนและตดัสินใจ
โดยผ่านการกลัน่กรองจากฝ่ายจดัการท่ีไดพ้ิจารณาขอ้มูลต่างๆ อย่างใช้ดุลยพินิจ ใช้สติปัญญา
พิจารณาผลกระทบต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนต่อองคก์ารนั้น 

2) การจดัการเป็นเทคนิควิธีการท่ีทาํให้สมาชิกในองคก์ารเกิดจิตสาํนึกร่วมกนัใน
การปฏิบัติงานมีความตั้ งใจเต็มใจช่วยเหลือให้องค์การประสบความสําเร็จ ทั้ งน้ี เพราะมี
กระบวนการสร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานนาํองคก์ารไปสู่ความสาํเร็จ 

3) การจดัการเป็นตวักาํหนดขอบเขตในการทาํงานของสมาชิกในองค์การไม่ให้
ซํ้ าซอ้นกนัทาํใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความราบร่ืน รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

4) การจดัการเป็นการแสวงหาวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการปฏิบติังาน ให้องค์การเกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด 

ส่วนทางดา้นธงชยั สันติวงษ ์(2536: 1) ไดก้ล่าวไวว้่า การจดัการถือไดว้่าเป็นงานท่ีสาํคญั
ยิง่ท่ีจะทาํใหอ้งคก์ารบรรลุผลสาํเร็จไดโ้ดยส่วนรวม ทั้งน้ี เพราะแมว้่าผูท่ี้ปฏิบติังานในจุดต่างๆ จะ
ทาํให้งานในหน้าท่ีท่ีเป็นงานดา้นเทคนิคไดดี้ก็ตาม ถา้หากไม่ประสานหรือสอดคลอ้งกบังานท่ี
กระทาํโดยฝ่ายอ่ืนๆ หรือไม่เหมาะสมกบัสภาพการณ์ภายนอกท่ีอยู่ไกลออกไป ย่อมจะทาํให้งาน
ต่างๆ ลม้เหลว ไม่ก่อให้เกิดผลสําเร็จให้กบักิจการได ้จึงเป็นท่ียอมรับกนัว่า การจดัการเป็นส่ิงท่ี
สาํคญัยิ่ง และถือว่าการจดัการเป็นทกัษะระดบัสูง ท่ีจาํเป็นตอ้งมีการถ่ายทอดและศึกษาหาความรู้
ใหเ้พิ่มพนูข้ึนตลอดเวลา 

สรุปไดว้่า การจดัการเป็นกระบวนการ หรือกลไกท่ีสาํคญัท่ีทาํให้องคก์รประสบผลสาํเร็จ 
เพราะการจดัการเป็นตวักาํหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลกรในแต่ละฝ่าย และเช่ือมประสานการ
ทาํงานของฝ่ายต่างๆเพ่ือไม่ให้เกิดความซํ้ าซอ้นในการปฏิบติังาน ทาํให้การปฏิบติังานเป็นไปดว้ย
ความราบร่ืน 

 
2.2.3 ทรัพยากรในการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรหรือปัจจยัท่ีนกับริหารตอ้งให้ความสนใจ (ทฤษฎีและหลกัการบริหารจดัการ, 

2558) เพื่อให้การดาํเนินการตามวตัถุประสงคข์ององคก์ารประสบความสาํเร็จ ซ่ึงประกอบดว้ย
ปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
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คน (Man) คือทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นหวัใจขององคก์าร ซ่ึงมีผลต่อความสาํเร็จในการ
จดัการ 

เงิน (Money) คือปัจจยัสาํคญัท่ีจะช่วยสนบัสนุนให้กิจกรรมต่างๆ ขององคก์าร
ดาํเนินการต่อไปได ้

วสัดุ (Materials) คือวตัถุดิบซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัไม่แพปั้จจยัอ่ืน จาํเป็นตอ้งมี
คุณภาพและมีตน้ทุนท่ีตํ่า เพราะมีผลกระทบต่อตน้ทุนการผลิต 

เคร่ืองจกัร (Machine) เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ ท่ีมีศกัยภาพท่ีดีจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการผลิตเช่นกนั 

ดงันั้น องคก์รหรือกลุ่มต่างๆ มีทรัพยากรหรือปัจจยัท่ีจะตอ้งบริหารจดัการอยู่ 4 
ประการดว้ยกนั คือการบริหารจดัการคน ซ่ึงเป็นทรัพยากรหรือปัจจยัท่ีมีความสําคญัท่ีสุด การ
บริหารจดัการเงิน การบริหารจดัการวสัดุ และการบริหารจดัการเคร่ืองจกัร หรืออุปกรณ์ 
 

2.2.4 การบริหารจัดการการกลุ่ม 
กรมส่งเสริมการเกษตร (2542: 3) ได้ระบุถึงการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและ

สามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่ม สมาชิกกลุ่มและเป้าหมายกลุ่มไดน้ั้นประกอบดว้ย 
1) ประธานกลุ่ม หมายถึงบุคคลท่ีมีบทบาทชัดเจนในกลุ่มท่ีจะทาํหน้าท่ีเป็นผูน้าํ

กลุ่มและผูป้ระสานงานเพื่อตอบสนองความตอ้งการให้บรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนด ประธานกลุ่ม
จะตอ้งสามารถแสดงบทบาทไดอ้ยา่งเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับของสมาชิกส่วนมาก 

2) สมาชิกกลุ่ม หมายถึงบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในกิจกรรมของกลุ่ม มี
การแสดงพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบักฎเกณฑ์ขอ้ปฏิบติัของกลุ่มและการใชช่้องทางติดต่อส่ือสาร
ของกลุ่ม สมาชิกตอ้งมีพฤติกรรมส่งเสริมความสัมพนัธ์ของบุคคลในกลุ่มและกิจกรรมของกลุ่ม 
แสดงความพึงพอใจ ความสามารถและอุทิศตนใหก้บัเป้าหมายของกลุ่ม 

3) จุดมุ่งหมายของกลุ่ม หมายถึงส่ิงท่ีสมาชิกส่วนใหญ่เข้าใจตรงกันว่าเป็น
ความสาํเร็จท่ีคนในกลุ่มตอ้งการใหเ้กิดข้ึนภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด จุดมุ่งหมายท่ีดี คือจุดมุ่งหมาย
ท่ีสมาชิกทุกคนพอใจเช่ือมัน่ว่ากลุ่มจะทาํสาํเร็จและสอดคลอ้งกบัแรงจูงใจของตนในการเขา้เป็น
สมาชิก 

4) กฎเกณฑ ์หมายถึงแนวทางหรือเคร่ืองมือท่ีใชส้ร้างความสัมพนัธ์และการปฏิบติั
ตนระหวา่งบุคคลในกลุ่มท่ีมีสมาชิกเขา้ใจตรงกนัและปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัเหมือนๆ กนั เป็น
กฎเกณฑห์รือระเบียบท่ีสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการกาํหนดข้ึนไดรั้บการยอมรับและปฏิบติัตาม
อยา่งเคร่งครัด 
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5) กิจกรรมและการวางแผนงาน หมายถึงส่ิงท่ีสมาชิกกาํหนดข้ึนในรูปแบบของงาน
ท่ีกลุ่มจะตอ้งทาํให้บรรลุเป้าหมายและมีการกาํหนดวิธีปฏิบติัไวเ้ป็นขั้นตอนท่ีกลุ่มสามารถทาํให้
สาํเร็จไดต้ามเป้าหมาย และก่อใหเ้กิดความพอใจในกลุ่มสมาชิก 

6) การติดต่อส่ือสาร หมายถึงการติดต่อแลกเปล่ียนข่าวสารระหว่างสมาชิกภายใน
กลุ่มทุกรูปแบบจนเกิดความพอใจในหมู่สมาชิก การติดต่อส่ือสารท่ีดี คือการติดต่อส่ือสารแบบสอง
ทาง ระหวา่งบุคคลในกลุ่มท่ีมีโอกาสเท่าเทียมกนัในช่องทางการติดต่อข่าวสารและรูปแบบของการ
ติดต่อส่ือสารท่ีเหมาะสม ทาํใหก้ารรับและการถ่ายทอดข่าวสารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

7) ผลประโยชน์ หมายถึงส่ิงท่ีสมาชิกกลุ่มไดรั้บในรูปต่างๆ กนัและก่อใหเ้กิดความ
พึงพอใจจาก ส่ิงท่ีไดรั้บนั้นทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยกลุ่มจะตอ้งมีการจดัสรรผลประโยชน์แก่
สมาชิกอยา่งเป็นธรรม 

ทางดา้นนนัทิยา หุตานุวตัร และณรงค ์หุตานุวตัร (2549: 32-35) ไดก้ล่าววา่ การจดัการเป็น
ฐานของการพฒันากลุ่ม ซ่ึงการบริหารจดัการกลุ่มควรยดึหลกั 7 ประการดงัต่อไปน้ี 

1) การบริหารจดัการผ่านรูปแบบคณะกรรมการ การบริหารจดัการของกลุ่มควร
ดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ เน่ืองจากระบบบริหารแบบคณะกรรมการมีความ
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของเกษตรกร เพราะกรรมการแต่ละคนยงัคงทาํการเกษตรเป็นอาชีพหลกั จึง
ตอ้งใชเ้วลาทาํงานการเกษตรและทาํงานของกลุ่มควบคู่กนัไป ในขณะเดียวกนัค่าตอบแทนในการ
ทาํงานให้กบักลุ่มค่อนขา้งตํ่า การทาํงานให้กบักลุ่มส่วนหน่ึงจึงเป็นการเสียสละให้กบัส่วนรวม 
ดงันั้นกรรมการแต่ละคนจึงตอ้งจดัสรรเวลาของตนในการทาํงานให้กลุ่ม ตามความเหมาะสมท่ียงั
ชีพอยู่ได้และงานกลุ่มก็ดําเนินต่อไปได้ การบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการนั้ น 
คณะกรรมการจะปรึกษาหารือในการตดัสินใจดาํเนินการ ซ่ึงจะทาํให้เกิดความรอบคอบมากกว่า
การตดัสินใจเพียงผูเ้ดียว นอกจากน้ียงัเป็นการถ่วงดุลอาํนาจระหว่างผูน้าํดว้ยกนั ทั้งยงัเป็นการเปิด
โอกาสใหส้มาชิกเขา้มามีส่วนร่วม รับรู้และดาํเนินกิจการของกลุ่ม 

2) การยึดถือความเสียสละในขอบเขตท่ีเหมาะสม การบริหารจดัการยึดถือความ
เสียสละเพ่ือทาํให้สมาชิกเกิดความเช่ือมัน่และศรัทธา ซ่ึงเป็นหัวใจของการทาํงานในรูปแบบของ
กลุ่มชาวบา้น อยา่งไรกดี็แมจ้ะยดึเร่ืองความเสียสละในการบริหารจดัการแต่จะตอ้งมี “ขอบเขตของ
การเสียสละ” เพราะการทาํงานเสียสละไปโดยตลอดนั้นเป็นเร่ืองท่ียากยิง่ 

กรณีของการรวมกลุ่มดาํเนินธุรกิจร่วมกนั จะเห็นไดช้ดัเจนเน่ืองจากการทาํธุรกิจ
ชุมชนตอ้งมีระยะเวลานาน มีความต่อเน่ืองและตอ้งทุ่มเทการทาํงานมาก การเสียสละของผูน้าํหรือ
คณะกรรมการจึงตอ้งมีขอบเขต เช่น ในช่วงเร่ิมตน้กิจกรรม คณะกรรมการหรือผูน้าํอาจจะตอ้ง
เสียสละเวลา แรงกาย หรือกระทัง่ทรัพยเ์พื่อดาํเนินกิจกรรมของกลุ่ม แต่เม่ือกลุ่มเขม้แขง็สามารถทาํ
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ใหเ้กิดรายไดแ้ก่กลุ่มแลว้ กลุ่มควรจดัสรรค่าตอบแทนเป็นค่าเบ้ียเล้ียง หรือแมก้ระทัง่เงินเดือน เพื่อ
ช่วยให้ผูน้าํทาํงานของกลุ่มต่อไปได ้เน่ืองจากว่าผูน้าํยงัคงตอ้งทาํอาชีพดา้นการเกษตรของตนเม่ือ
ตอ้งมาทาํงานใหแ้ก่ส่วนรวม การทาํงานในอาชีพหลกัของผูน้าํกจ็ะลดลง 

3) การยึดความซ่ือสัตยแ์ละการสร้างระบบการเงินท่ีป้องกนัการทุจริต เม่ือมีการ
รวมตวักนัของเกษตรกรเป็นกลุ่ม หรือองคก์รชุมชนไม่ว่าจะดาํเนินกิจกรรมใดๆ ก็จะตอ้งมีเร่ือง
การเงินเขา้มาเก่ียวขอ้งอยูเ่สมอ ไม่วา่จะเป็นดาํเนินธุรกิจ หรือดาํเนินกิจกรรมท่ีเป็นโครงการรับการ
สนับสนุนจากรัฐหรือหน่วยงานใดๆ การจดัการเงินขององค์กรชุมชนเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งทาํให้เกิด
ความน่าเช่ือถือ 

การคดัเลือกผูท่ี้จะทาํหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงิน กลุ่มจึงควรเลือกผูท่ี้ไดรั้บการ
ยอมรับจากสมาชิก เร่ืองความซ่ือสตัยเ์ป็นส่ิงแรก ในขณะเดียวกนักลุ่มตอ้งสร้างการควบคุมเงินโดย
ระบบบญัชีและสร้างการตรวจสอบจากบุคคลภายนอกและสมาชิก ในเบ้ืองตน้คนจะเช่ือถือตวั
บุคคลท่ีเป็นผูก่้อตั้งหรือผูน้าํ แต่ในท่ีสุดระบบการควบคุมการเงินจะเป็นส่ิงท่ีช้ีขาดถึงความเช่ือถือ
ของกลุ่ม ระบบการควบคุมการเงินจึงเป็นตวัประกนัความซ่ือสัตย ์ความร่ัวไหล หรือการคอรัปชัน่ 
การควบคุมการเงินหากกระทาํไม่ไดดี้ มีการร่ัวไหลจะเป็นสาเหตุให้กลุ่มหรือองคก์รแตกแยกหรือ
ลม้เหลวได ้

4) การเลือกคนใหเ้หมาะสมกบังานดว้ยขอ้มูลท่ีสะสมมานานและสร้างทีมงานท่ีลง
ตวั กลุ่มตอ้งการเลือกคนให้เหมาะสมกับงาน โดยพิจารณาจากความถนัด ความสามารถและ
อุปนิสัยความชอบของแต่ละคน ซ่ึงการเลือกคนทาํงานในตาํแหน่งใดๆ ควรใชข้อ้มูลท่ีรู้จกักนัมา
นาน หรือ “คนบา้นเดียวกนั” มาพิจารณาและควรให้ความสาํคญัแก่คนทาํงานอยา่งเท่าเทียมกนัใน
การทาํงานร่วมกนั หากขาดส่วนใดส่วนหน่ึงกจ็ะทาํใหเ้กิดผลเสียต่อกลุ่ม 

นอกจากน้ี การสร้างทีมงานท่ีทดแทนจุดอ่อนดว้ยจุดแขง็ของแต่ละฝ่าย จะทาํใหเ้กิด
ความลงตวัในการทาํงาน ดงัตวัอยา่ง ทีมผูน้าํท่ีมีการจดัสรรบทบาทตามความสามารถและอุปนิสัย
ไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกนั กล่าวคือ ประธานมีความสามารถประสานกบัหน่วยงานและบุคคลภายนอก
ไดดี้ ชอบหาความรู้จากการ เขา้ร่วมกิจกรรมนอกชุมชน ทาํให้เกิดความคิดกา้วหนา้และตดัสินใจ
เร็วมากกว่าผูน้าํคนอ่ืนๆ ค่อยเป็นค่อยไป ส่วนเหรัญญิกไม่ชอบออกนอกชุมชนแต่สามารถทาํงาน
กบัสมาชิกไดดี้ มีความคิดการทาํงาน แบบประธานและเหรัญญิกจึงสามารถถ่วงดุลซ่ึงกนัและกนั 
มกัขดัแยง้กัน ในกรณีเช่นน้ี กลุ่มมีรองประธานท่ีสามารถประสานงานระหว่างประธานและ
เหรัญญิก ดงันั้น ผูน้าํของกลุ่มจึงสามารถประคบัประคองการทาํงานไปดว้ยกนัได ้

5) การมุ่งมัน่ทุ่มเทการทาํงานและเรียนรู้ไม่หยุดย ั้ง ผูน้าํของกลุ่มตอ้งมีความมุ่งมัน่
ตั้งใจจริงในการดาํเนินกิจกรรมของกลุ่ม มีความรับผดิชอบสูง มีการเรียนรู้และพฒันาตนเองในดา้น
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ต่างๆ ในลกัษณะทาํไปเรียนรู้ไป ถือเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบติั ผูน้าํยงัตอ้งขวนขวายเขา้ร่วมการ
ประชุม อบรม สัมมนาท่ีจะพอกพูนความรู้เก่ียวกับการทาํงานและเป็นการสร้างวิสัยทัศน์ให้
กวา้งไกล สามารถติดตามและเขา้ใจสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสังคม นาํมาปรับใชใ้นการ
ทาํงานใหเ้กิดประโยชน์แก่กลุ่ม 

6) การสร้างโอกาสให้แก่สมาชิกไดเ้ขา้มาเรียนรู้งานและมีกระบวนการสร้างคนรุ่น
ใหม่ กลุ่มควรยึดหลกัการสร้างโอกาสให้สมาชิกไดเ้ขา้มาเรียนรู้งาน โดยการหมุนเวียนส่วนต่างๆ 
เขา้มาทาํงานแทนท่ีกนัเท่าท่ีจะทาํได ้เพื่อเกิดการสร้างคนทาํงานในหมู่กวา้ง สามารถคดัเลือกและ
ฝึกผูน้าํรุ่นใหม่ได ้ทาํให้เกิดการทาํงานท่ีไม่ผกูขาดเฉพาะกลุ่มผูน้าํ ทาํให้เกิดการตรวจสอบไดเ้กิด
ความน่าเช่ือถือในการทาํงาน ผูท่ี้เขา้มาทาํงานก็มีโอกาสไดมี้โอกาสพบปะพดูคุยกนั รู้จกัสนิทสนม
กนั อนัเป็นพื้นฐานของการอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่มเป็นชุมชน 

7) การสร้างจิตสาํนึกและแรงจูงใจควบคู่กบักฎระเบียบ การบริหารจดัการของกลุ่ม
ควรมีกฎระเบียบท่ีเขียนเป็นลายลกัอกัษร ในขณะเดียวกันตอ้งอาศยัการกระตุน้จิตสํานึกและ
แรงจูงใจควบคู่กับกฎระเบียบ การควบคุมงานใดๆ จึงควรกระทาํโดยการพูดคุยปรึกษาหารือ
มากกวา่การบงัคบั 
 

2.3 แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาแนววฒันธรรมชุมชน 
 

การนาํวฒันธรรมชุมชนมาปฏิบติังานพฒันาชุมชนก่อให้เกิดความเขม้แขง็ของชุมชน โดย
สาํนกัวฒันธรรมชุมชนช้ีให้เห็นว่า กระแสทุนนิยมทาํลายชุมชน/หมู่บา้นจนเกิดความอ่อนแอเกือบ
ทุกแห่ง การฟ้ืนฟูชุมชน/หมู่บา้นใหเ้ขม้แขง็นั้นตอ้งอาศยัวฒันธรรมเป็นฐานสาํคญั สาํหรับชุมชน/
หมู่บา้นท่ีสร้างมาโดยตนเองและเพ่ือตนเอง ยอ่มเป็นภูมิคุม้กนัท่ีแน่นหนามัน่คง ชุมชนหมู่บา้นมิได้
อยูโ่ดดเด่ียวหากแต่สมัพนัธ์กนัทั้งระบบ ชุมชนใกลเ้คียงและห่างไกลหลายระดบัหลายมิติ ยอ่มเป็น
ธรรมท่ีจะรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ การรับมือกบัผลกระทบไม่วา่จะเป็นการผสมผสาน/
การสร้างเสริม และการกลัน่กรองในการปรับเปล่ียนวฒันธรรม ลว้นแลว้แต่เป็นกระบวนการ
เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนในมิติทางวฒันธรรม ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั กาญจนา แกว้เทพ 
(2538) ไดก้ล่าวไวว้า่ การพฒันาแนววฒันธรรมชุมชนเป็นแนวทางการพฒันาทางเลือกใหม่ เกิดจาก
หลงัท่ีแนวพฒันาทางเศรษฐกิจกระแสหลกัไดรั้บผลกระทบต่อประชาชน มีลกัษณะสาํคญั พฒันา
เพื่อให้ประเทศกา้วทนัสมยักบัแนวพฒันาทางการเมืองท่ีแสดงให้เห็นว่าไม่สามารถพฒันา และ
แก้ไขปัญหาของสังคมอย่างแทจ้ริงได้ สังคมเส่ือมโทรมมากข้ึน ส่ิงแวดลอ้มถูกทาํลาย อีกทั้ ง
ประชาชนยงัจนเหมือนเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลให้เกิดการละเลยความสาํคญัของวฒันธรรม
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ชุมชนจนแทบสลายหายไป โดยแนวทางการพฒันาทางเลือกใหม่น้ีเป็นการใช้วิธีการรวมกลุ่ม
ต่อรอง เพื่อช่วงชิงอาํนาจการตดัสินใจ เป็นการพฒันาแนววฒันธรรมชุมชน ท่ียึดเอาวฒันธรรม
ชุมชนเป็นแกนหลกั  

หลกัการพฒันาแนววฒันธรรมชุมชน 
ในการนําวฒันธรรมชุมชนมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านชุมชนนั้ น สภาคาทอลิค แห่ง

ประเทศไทยและองคก์รเซเบโม (Cabemo) ประเทศเนเธอร์แลนด ์(2533: 30) ไดเ้สนอว่า การทาํงาน
พฒันาแนววฒันธรรมชุมชน คือการพฒันาท่ีประกอบดว้ยคุณสมบติั 2 ประการ คือ ลกัษณะแรก
เป็นการพฒันาท่ีตอบสนองกบัความตอ้งการของชาวบา้น และลกัษณะท่ีสองเป็นงานพฒันาท่ี
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต วิธีคิด วิธีปฏิบติั กล่าวโยรวม คือวฒันธรรมของชาวบา้น ในภาคปฏิบติัการ
ทาํงานแนวน้ีจะประกอบดว้ยคุณสมบติัดา้นการพฒันาท่ีเป็นหลกั 4 ประการ คือ 

1) การถือเอาชาวบา้นเป็นตวัตั้งของการพฒันา กล่าวคือ เราจะถือว่าชาวบา้นเป็น
องคป์ระธาน (Subject of Development) มิใช่เป็นวตัถุรองรับการพฒันา มิใช่บุคคลท่ีตอ้งมีคนอ่ืนไป
พฒันา ชาวบา้นมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาตนเอง บทบาทของบุคคลภายนอกจะเป็นเพียงผูค้อยเสริม
เง่ือนไขท่ีเหมะสมเท่านั้น แนวทางการพฒันาจึงตอ้งเป็นแบบล่างข้ึนบน (Bottom-up Approach) 

2) การใชแ้นวทศันะแบบบวก (Positive Approach) ในวฒันธรรมชุมชนนั้น มีทั้งส่ิง
ท่ียงัหลงเหลืออยู่ และมีทั้งส่งท่ีสูญหายไปแลว้ เช่น รูปแบบการลงแขกเก่ียวขา้วท่ีหายไปแลว้ แต่
สาํนึกท่ียงัอยากจะช่วยเหลือเก้ือกูลกนัยงัมีอยู่ ในทางปฏิบติัเราจะเร่ิมตน้งานสร้างสรรคจ์ากส่ิงท่ี
ชาวบา้นมีอยู ่มิใช่เร่ิมตน้ดา้นท่ีชาวบา้นหมดไปแลว้ 

3) การใชห้ลกัการ “การประสานกนั” (Articulation) คือการสาํรวจขอ้ดีขอ้ดอ้ยของ
วฒันธรรมภายในชุมชน กบัวฒันธรรมภายนอกชุมชน แลว้ประสานขอ้ดีเขา้ดว้ยกนั ขจดัขอ้ดอ้ย
ของทั้งสองส่วนนั้นเสีย 

4) การใชท้ศันะแบบองคร์วม (Holistic Approach) เป็นทศันะหลกัในการพิจารณา
สรรพส่ิงต่างๆ ไม่วา่จะเป็นกิจกรรม การตดัสินใจและการพิจารณาความสมัพนัธ์โยงใยในทุกมิติ 

ทางดา้นกาญจนา แกว้เทพ (2538) ไดก้าํหนดหลกัการพฒันาแนววฒันธรรมชุมชน ท่ียดึเอา
วฒันธรรมชุมชนเป็นแกนหลกั 3 หลกัการ ดงัน้ี 

1) รับรู้ความตอ้งการของคนในชุมชน เป็นการปรับเปล่ียนปรัชญาการพฒันาใหม่ 
โดยเป็นการพฒันาเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี และเพื่อยกระดับจิตใจของชาวบ้านให้มีความ
ช่วยเหลือกนั สร้างศีลธรรมในหมู่บา้นใหเ้ขม้แขง็ บาํรุงรักษาวฒันธรรมแต่ละชุมชน 

2) ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาท่ีเคยมีในระดับวัฒนธรรมประเพณีชุมชน เป็นการ
เปล่ียนแปลงกรอบแนวคิดแบบเดิม โดยตอ้งมีความเช่ือมัน่ในศกัยภาพว่ามีความสามารถในการ
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แกไ้ขปัญหาต่างๆ ได ้ไม่ใช่รอคอยแต่การช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือแหล่งทุนภายนอก เปล่ียน
กรอบแนวความคิดเดิมท่ีว่า “หมู่บา้นน้ีมีปัญหาอะไร” เป็น “อะไรท่ีชาวบา้นมีอยูบ่า้งแลว้” ตอ้ง
เช่ือมัน่ว่า วฒันธรรมชุมชนนั้นไม่ว่างเปล่า สามารถเป็นพลงัในการสร้างสรรคภู์มิปัญญาในการ
แกปั้ญหาชุมชนได ้

3) ใชแ้นวคิดการพฒันาจากล่างข้ึนบน (Bottom–up Approach) ซ่ึงมี 3 มิติ  ดงัน้ี มิติ
แรก ความตอ้งการในการพฒันาส่ิงต่างๆ โดยจะตอ้งมีการกาํหนดข้ึนจากฝ่ายชาวบา้น ซ่ึงจะเป็น
การบ่งบอกความสาํคญัของส่ิงท่ีชาวบา้นตอ้งการอยา่งแทจ้ริง มิติท่ีสองกาํหนดรูปแบบวิธีการใน
การตอบสนองความตอ้งการของชาวบา้นหรือกาํหนดวิธีการในการแกปั้ญหา โดยตอ้งใชว้ิธีการ
ของชาวบา้น วิธีการท่ีชาวบา้นเคยใชใ้นการแกปั้ญหามาก่อน โดยนกัพฒันาตอ้งทาํความเขา้ใจถึงวิถี
ชีวิต วิธีคิด การจดัลาํดบัคุณค่า หลกัเกณฑ์และเหตุผลของแต่ละชุมชน และมิติท่ี 3 วางแผน
แกปั้ญหาโดยตอ้งใชว้ฒันธรรมชุมชนเป็นตวัตั้ง โดยอาจประสานกบัความรู้ท่ีนกัพฒันานาํมาจาก
ภายนอกดว้ย 

กาญจนา แกว้เทพ ไดข้ยายความเพ่ิมเติมว่า ขั้นตอนสําคญัท่ีนักพฒันาในแนววฒันธรรม
ชุมชนตอ้งตระหนกั คือขั้นตอนแรก ตอ้งทาํความเขา้ใจในรูปแบบ เน้ือหา คุณค่า ความหมาย ระบบ
คิดท่ีชาวบา้นปฏิบติัอยู่ ขั้นท่ีสอง การร้ือฟ้ืนวฒันธรรมชุมชนข้ึนมาใหม่ โดยจดัการเง่ือนไขท่ี
สามารถเอ้ืออาํนวยต่อการสืบสานต่อไปได ้เช่น เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม หรือความ
เช่ือ เป็นตน้ ขั้นท่ีสาม เป็นการแสวงหาวิธีการในการแกปั้ญหาแบบท่ีชุมชนเคยใชใ้นการแกปั้ญหา
และใชท้รัพยากรในชุมชนให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้โดยมีภูมิปัญญาชาวบา้นเป็นจุดเร่ิมตน้ ใช้
วิธีการจดัการ การจดักลุ่มตามวฒันธรรมประเพณีของแต่ละชุมชน เพราะแต่ละชุมชนมีท่ีมาไม่
เหมือนกนั การทาํใหเ้กิดความรู้สึก  “น่ีเป็นแบบของเรา” (Sense of Identity) และสาํคญัท่ีสุด คือ
การช่วยทาํนุบาํรุงกิจกรรมงานพฒันาให้ย ัง่ยืน ไม่ให้หายไปจากชุมชน อีกทั้งบทบาทท่ีสาํคญัของ
นักพฒันาแนววฒันธรรมชุมชน คือเป็นผูส้ํารวจมรดกทางวฒันธรรมท่ีมีอยู่ในชุมชน เป็นผูต้ ั้ ง
คาํถาม เป็นผูจ้ดัการเง่ือนไขท่ีสามารถเอ้ืออาํนวย และบรรเทาหรือขจดัเง่ือนไขท่ีเป็นอุปสรรต่อ
ชาวบา้น เป็นผูต้อกย ํ้า คอยใหก้าํลงัใจ เป็นแหล่งบนัทึกความทรงจาํร่วม (Collective Memory) ท่ีจะ
เช่ือมโยง และส่งผา่นชุดประสบการณ์ในการพฒันาจากชุมชนหน่ึงไปสู่อีกชุมชนหน่ึง และบทบาท
สุดทา้ย คือนักพฒันาตอ้งปรับเปล่ียนตวัเอง พฒันาตวัเองไปดว้ย ซ่ึงจะช่วยให้นักพฒันาไม่เป็น
อุปสรรคต่อการพฒันาเสียเอง 

สรุปไดว้่าการพฒันาแนววฒันธรรมชุมชน เป็นแนวทางในการพฒันาท่ีทดแทนการพฒันา
กระแสหลกั เน่ืองจากการพฒันากระแสหลกัทาํให้ความเป็นชุมชนดั้งเดิมถูกทาํลาย หรือล่มสลาย 
โดยการใชทุ้นทางสังคมท่ีมี ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติ จารีตประเพณี วฒันธรรม หรือภูมิ
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ปัญญา ตอ้งมีการทาํให้ชุมชนยอ้นกลบัไปมองวิถีชีวิตแบบเดิม มองเห็นศกัยภาพของตวัเอง เพื่อ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีกําลังเผชิญด้วยตัวของชุมชนเอง และได้รับการแนะนําหรือกระตุ้นจาก
นกัพฒันาหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยไม่มีการครอบงาํ 
  

2.4 แนวคดิเกีย่วกบัชุมชนเข้มแขง็ 
 

จากการวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศท่ีเร่ิมข้ึนในปลายปี 2539 ซ่ึงเป็นปีแรกของแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 ไดก่้อให้เกิดปัญหาดา้นเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ ส่งผล
กระทบต่อประชาชนชั้นและทุกภาคส่วนของสังคม ประเด็นเร่ือง ชุมชนเขม้แขง็ จึงไดรั้บการหยิบ
ยกข้ึนมากล่าวถึงเป็นอนัมาก ในฐานะท่ีเป็น ทางเลือก ท่ีสําคญัของการพฒันา เน่ืองจากปัญหาท่ี
เกิดข้ึนได้เพียงลาํพงั ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจึงตอ้งเขา้มาแก้ไขปัญหาร่วมกัน
โดยเฉพาะอยา่งยิง่จาํเป็นตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อกระบวนการพฒันาท่ีเนน้คนเป็นศูนยก์ลาง (นพดล 
เหล่ากอ, 2549) 
 

2.4.1 ความหมายของชุมชนเข้มแข็ง 
มีนกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ “ชุมชนเขม้แขง็” ไวอ้ยา่งหลากหลาย ดงัน้ี 
หาญศึก ทรงสวสัด์ิ (2550: 29) ไดใ้หค้วามหมายชุมชนเขม้แขง็วา่ หมายถึงชุมชนท่ีสามารถ

คิดกาํหนดทิศทาง วิถีการดาํเนินชีวิตท่ีเป็นไปตามความตอ้งการของตนเอง และสามารถแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของตนเองและสามารถ
พึ่งตนเองไดท้ั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม ภายใตภู้มิ
ปัญญาของตนขณะเดียวกนักส็ามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ไพโรจน์ ภทัรนุกุล (2545: 5) ไดใ้หค้วามหมายชุมชนเขม้แขง็ว่า หมายถึงการทาํอยา่งไรท่ี
จะทาํให้กลุ่มคนท่ีหลากหลายของสังคมมาร่วมกนัคิด ร่วมกนัสร้างทางเดินใหม่เพื่อเปล่ียนแปลง
คุณภาพของประชาชนจากท่ีรอคอยการถูกพฒันา มาเป็นประชาชนพลเมืองท่ีมีขีดความสามารถใน
การคิด และร่วมกนัพฒันาทอ้งถ่ินของตวัเองภายใตก้ระบวนการประชาสังคม ชุมชนเขม้แขง็จึงเกิด
จากการรวมกลุ่มของประชาชนในลกัษณะประชาคม หรือชุมชนท่ีมีความเขม้แขง็ มีศกัยภาพมี
เสถียรภาพมีการสั่งสมทุนทางปัญญาหรือทุนทางเศรษฐกิจ มีคุณธรรมและคุณค่าท่ีดีงาม เป็นกรอบ
ยดึเหน่ียวและนาํไปสู่สังคมท่ีมีคุณภาพ มีภูมิปัญญา ภายใตร้ะบบเครือข่ายความร่วมมืออยา่งเก้ือกลู 
และเอ้ืออาทร 
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สมพนัธ์ เตชะอธิก และคณะ (2543: 33) ไดใ้หค้วามหมายชุมชนเขม้แขง็ว่า หมายถึง
ลกัษณะของสังคมใดๆ ท่ีเอ้ือต่อการพฒันาไปสู่ความเป็นปึกแผน่และยัง่ยนื คือเป็นชุมชนท่ีมีความ
เป็นปึกแผน่แน่นแฟ้น มีขีดความสามารถพ่ึงตนเองได ้ มีความสามารถควบคุม จดัการกบัปัญหา
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนไดแ้ละเป็นชุมชนท่ีพฒันาขีดความสามารถของตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยอาศยัภูมิ
ปัญญาวฒันธรรมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ินเป็นปัจจยัในการพฒันาให้เกิดความ
ยัง่ยนืตลอดไป 

สรุปไดว้่าชุมชนเขม้แขง็ เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนเอง 
สามารถแกไ้ขปัญหาและกาํหนดทิศทางตามความตอ้งการของตนเองได ้โดยไม่ถูกครอบงาํ มีขีด
ความสามารถในการพฒันาดา้นต่างๆ อย่างต่อเน่ือง โดยไดรั้บการสนับสนุนจากหน่วยงานหรือ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นต่างๆ เช่น งบประมาณ องคค์วามรู้ เป็นตน้ ซ่ึงทางดา้นเสรี พงศพ์ิศ (2548: 
157-158) ไดก้าํหนดใหชุ้มชนเขม้แขง็มี 4 กรอบ เพื่อหาเกณฑแ์ละตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

1) ชุมชนเขม้แขง็เพราะเป็นชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเช่นน้ีไม่มีวนัอ่อนแอ ไม่มีวนันัง่รอ
ความช่วยเหลือจากรัฐหรือภายนอก แต่จะขวนขวายหาทางแกปั้ญหาดว้ยสติปัญญาของตนเอง
ชุมชนใดมีความรู้ มีปัญญา แมว้่ามีทรัพยากรนอ้ยก็จะมีมากข้ึนเร่ือยๆ มีเงินนอ้ยก็จะมีเงินมาก แต่
ตรงกนัขา้ม ชุมชนใดไม่มีความรู้ไม่มีปัญญา แมมี้เงินมากกจ็ะไม่เหลือและเป็นหน้ี 

2) ชุมชนท่ีเขม้แขง็สามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งอิสระ กล่าวคือ ตดัสินใจไดเ้องว่าจะทาํ
อะไรแลว้ดีกบัตวัเอง ไม่ตอ้งรอถามจากผูอ่ื้นหากเกิดการผิดพลาดข้ึนก็คือตวัเอง ฉะนั้นการท่ีจะ
ตดัสินใจทาํอะไรตอ้งมีขอ้มูลประกอบและมีเป้าหมายในการพึ่งตนเองอยา่งมัน่คง ไม่โลภหรือทาํ
เพียงเพราะเห็นผูอ่ื้นทาํแลว้รวย 

3) ชุมชนท่ีเขม้แขง็สามารถจดัการทุนของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงทุนใน
ท่ีน้ีไม่ไดห้มายถึง เงินอยา่งเดียวเท่านั้นแต่หมายรวมถึงทรัพยากรหรือภูมิปัญญาความรู้ และทุนทาง
สงัคมวฒันธรรมท่ีมีอยู ่

4) ชุมชนเขม้แข็งมีธรรมาภิบาล หมายถึง มีการบริหารจดัการท่ีดี โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้และมีการกระจายอาํนาจใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วม 
 

2.4.2 องค์ประกอบและลกัษณะของชุมชนเข้มแข็ง 
จากการดาํเนินงานเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนของหน่วยงานภาครัฐ องคก์รพฒันา

เอกชน และภาคีพฒันาต่างๆ ไดพ้ยายามให้ความหมายของชุมชนเขม้แข็ง ซ่ึงคณะอนุกรรมการ
เสริมสร้างนโยบายไดใ้ห้ความเห็นชอบกรอบองคป์ระกอบและลกัษณะของชุมชนเขม้แข็ง (บุญ
อนนัต ์พินยัทรัพย ์และพลาพรรณ คาํพรรณ์, 2549: 17-19) ดงัน้ี 
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องคป์ระกอบของชุมชนเขม้แขง็ ประกอบดว้ย 
1) มีบุคคลหลากหลายท่ีรวมตวักนัเป็นองคก์รชุมชนอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็น

ทางการ 
2) มีเป้าหมายร่วมกันและยึดโยงเกาะเก่ียวกันด้วยประโยชน์สาธารณะและของ

สมาชิก 
3) มีจิตสํานึกของการพึ่งตนเอง รักและเอ้ืออาทรต่อกนั รวมทั้งมีความรักทอ้งถ่ิน

และชุมชน 
4) มีอิสระในการร่วมกนัคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมทาํและร่วมรับผชิอบ 
5) มีการระดมใชท้รัพยากรในชุมชนอยา่งเตม็ท่ีและมีประสิทธิภาพ 
6) มีการเรียนรู้ เช่ือมโยงกนัเป็นเครือข่ายในแนวราบ และติดต่อส่ือสารกนัหลาย

รูปแบบ 
7) มีการจดัทาํกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณะอยา่งต่อเน่ือง 
8) มีการจดับริหารงานกลุ่มท่ีหลากหลายและมีเครือข่ายท่ีดี 
9) มีการเสริมสร้างผูน้ําการเปล่ียนแปลงท่ีหลากหลายของชุมชนสืบทอดกัน

ตลอดไป 
ลกัษณะของชุมชนเขม้แขง็ มีดงัต่อไปน้ี 

1) สมาชิกของชุมชนมีความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนเองและชุมชนท่ีจะแกไ้ข
ปัญหาและพฒันาชีวิตความเป็นอยูข่องตนเอง 

2) สมาชิกของชุมชนพร้อมท่ีจะร่วมกนัจดัการปัญหาของตนเองและชุมชน 
3) มีกระบวนการของชุมชนท่ีมีการเคล่ือนไหวอย่างต่อเน่ืองจนเป็นวิถีชีวิของ

ชุมชน 
4) สมาชิกมีส่วนร่วมในการประเมินสถานการณ์ของชุมชน กําหนดวิสัยทัศน์

ร่วมกัน ร่วมตัดสินใจ ดาํเนินงาน ติดตาม ประเมินผลการแก้ไขปัญหาและพฒันาชุมชนผ่าน
กระบวนการชุมชน 

5) สมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรู้ผา่นการเขา้ร่วมในกระบวนการของชุมชน 
6) มีแผนของชุมชนท่ีประกอบดว้ยการพฒันาในทุกๆ ดา้นท่ีมุ่งเนน้การพึ่งตนเอง

เอ้ือประโยชน์ต่อสมาชิกทุกคนและหวงัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
7) การพึ่ งพาความช่วยเหลือจากภายนอกเป็นการพึ่ งพาเพื่อให้ชุมชนสามารถ

พึ่งตนเองได ้ไม่ไดพ้ึ่งตลอดไป 
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8) มีเครือข่ายความร่วมมือกบัภาคีพฒันา อาจเป็นหมู่บา้น/ชุมชนอ่ืน ทอ้งถ่ิน ภาครัฐ 
องคก์รเอกชน นกัธุรกิจ นกัวิชาการและอ่ืนๆ ในลกัษณะของการมีความสมัพนัธ์ท่ีเท่าเทียมกนั 

 
2.4.3 การสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
สัญญา สัญญาวิวฒัน์ (2541: 14-17) กาํหนดว่าชุมชนเขม้แขง็มีลกัษณะสาํคญัดงัน้ี สมาชิก

ของชุมชนจะตอ้งช่วยกันเรียนรู้ให้เท่าทนัความเปล่ียนแปลงของโลก และเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถตลอดจนทกัษะต่างๆ ท่ีจาํเป็นกบัชุมชน นอกจากนั้นจะตอ้งมีการเรียนรู้ร่วมกนัเพื่อ
นาํกลบัมาพฒันาชุมชนใหเ้จริญอยา่งย ัง่ยนื เรียกไดว้่าเป็นชุมชนเรียนรู้ ชุมชนท่ีเขม้แขง็จะตอ้งรู้จกั
จดัการตวัเอง ดว้ยการวางแผนหรือมีโครงการ สาํหรับมีการจดักระบวนเตรียมการเพ่ือดาํเนินการ
ตามแผนท่ีวางไว ้ ลงมือทาํตามขั้นตอนจนเสร็จงานและตอ้งมีการประเมินการดาํเนินงานตาม
ขั้นตอนต่างๆ ว่ามีปัญหาอุปสรรคในขั้นตอนใดหรือไม่แลว้ จะแกไ้ขปัญหาอุปสรรคนั้นไดอ้ยา่งไร 
มีการสรุปปัญหาพร้อมขอ้เสนอแนะเพ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์ร่วมกนัต่อไป 

ธีรยทุธ บุญมี (2536: 153) กล่าวว่า การพฒันาสังคมใหเ้ขม้แขง็นั้นไม่ใช่หมายถึง การ
ยกระดบัจิตสํานึกหรือการศึกษาของประชาชนอย่างท่ีเคยพูดกนั หรือเป็นการสร้างกลุ่ม หรือ
กระบวนการทางสังคมใหเ้ป็นขั้วอาํนาจท่ีสามข้ึนมาแทนท่ีพรรคการเมืองหรือขา้ราชการ หากแต่มี
องคป์ระกอบ คือเนน้ใหมี้การก่อตวัของกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มความคิด กลุ่มอาสาสมคัร เพื่อสังคม 
เพื่อสาธารณะประโยชน์และอีกองคป์ระกอบหน่ึงก็คือ พฒันาและขยายสถาบนัของสังคมทั้งท่ีเป็น
รูปธรรมใหห้ลากหลายมากข้ึน  

ธนัวา ใจเท่ียง (2546: 12) กล่าวว่า การพฒันาระบบเศรษฐกิจครอบครัวและชุมชนให้
เขม้แขง็ตอ้งเป็นการกระทาํของชาวบา้นร่วมกนัเอง อนัเกิดจากการมีจิตสาํนึกร่วมกนั ท่ีจะรวมตวั
กนัพฒันาอยา่งอิสระตามภาวะท่ีสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน มากกว่าท่ีผูห้น่ึงผูใ้ดจะกาํหนดให ้อนัจะทาํ
ให้ชุมชนรู้จกัตวัเองจากจิตไร้สํานึกเป็นจิตรู้สํานึกจะมีพลงัอย่างมากและจะทาํให้แนวทางการ
พฒันาชุมชนเป็นท่ียอมรับและเขม้แขง็พึ่งตนเองไดม้ากข้ึน 

การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน (สาํนกังานแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2544: 18-21) การเสริมสร้างความเขม้แขง็ชุมชนจะมีมากน้อยเพียงใดย่อมข้ึนอยู่กบัชุมชนนั้นๆ 
ทั้งน้ีมีกิจกรรมหลกัๆ ดงัน้ี 

1) การส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนเพื่อเผชิญปัญหา
วิกฤต โดยพฒันาศกัยภาพให้คนในชุมชนรวมกลุ่มกนั ร่วมกนัคิด ร่วมทาํ ร่วมรับผดิชอบ และร่วม
รักษาผลประโยชน์ของชุมชน รวมทั้งให้ความสาํคญักบัการปรับวิธีคิดและวิธีทาํงานของบุคลากร
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รัฐ จากการเป็นผูส้ัง่การมาสนบัสนุนชุมชนในการจดัการแกไ้ขปัญหาของชุมชนเอง ซ่ึงหน่วยงานมี
หนา้ท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนกระบวนการสร้างความเขม้แขง็เพื่อเผชิญปัญหาวิกฤตของชุมชน 

2) การส่งเสริมกระบวนการพฒันาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในลกัษณะ “ร่วมคิด 
ร่วมทาํ และร่วมเรียนรู้” เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน ประกอบดว้ยกระบวนการเรียนรู้
และแลกเปล่ียนประสบการณ์ เพื่อพฒันาอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน  

สรุปไดว้่า การสร้างชุมชนเขม้แข็งเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการพฒันา 
หรือแกไ้ขปัญหาของชุมชน และเพื่อเท่าทนัการเปล่ียนแปลงของภายนอก โดยมุ่งใหค้วามสาํคญักบั
การพฒันาคน เป็นหลกั สร้างกระบวนการเรียนรู้ผา่นกระบวนการกลุ่ม เพื่อใหเ้กิดการร่วมคิด ร่วม
ตดัสินใจ ร่วมทาํและร่วมรับผลประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ โดยมีหน่วยงานภาครัฐทาํหน้าท่ีใน
การส่งเสริมและสนบัสนุน  
 

2.5 แนวคดิเกีย่วกบัการมีส่วนร่วม 
 

จากการศึกษา  แนวคิด  ความหมาย การมีส่วนร่วมของประชาชน  จากนักวิชาการ 
ผูเ้ช่ียวชาญ ไดใ้หค้วามหมายการมีส่วนร่วมอยา่งหลากหลาย ดงัน้ี 

เสรี พงศพ์ิศ (2547: 27) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นคาํท่ีใชเ้พื่อแสดงว่า
โครงการพฒันาต่างๆ ท่ีนาํไปให้ชาวบา้นในชุมชนต่างๆ นั้นประชาชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วม โดย
ชุมชนมีส่วนสมทบงบประมาณ 5-10% ถา้ไม่มีเงินก็คิดจากมูลค่าแรงงาน วสัดุส่ิงของ วตัถุดิบหรือ
อะไรก็ไดท่ี้มีชุมชนงบประมาณทั้งหมดรวมทั้งการคิดและวางแผนจากบน (Top Down) คือมาจาก
หน่วยงานภายนอกทั้งหน่วยงานราชการหรือเอกชน เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีไม่ใช่เป็น
เพียงรูปแบบ แต่เป็นการมีส่วนร่วมท่ีแสดงอออกถึงสมาชิกพื้นฐานของชุมชนในการจดัการทุนของ
ชุมชนจดัการชีวิตของตนเอง 

เฉลียว บุรีภกัดี (2546: 113) ใหค้วามหมายวา่ การมีส่วนร่วม หมายถึง การเขา้ร่วมอยา่งแขง็
ขนัของกลุ่มบุคคลท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในทุกขั้นตอนของโครงการพฒันาชนบท การมีส่วนร่วมตอ้ง
เป็นไปในรูปท่ีผูรั้บการพฒันาเขา้มามีส่วนร่วมกระทาํให้เกิดการพฒันา ไม่ใช่เป็นผูรั้บการพฒันา 
เพื่อเป็นการเก้ือหนุนใหเ้กิดการพฒันาอยา่งแทจ้ริง 

กุนจนัทร์ สิงสุ (2535: 16) ให้ความหมายสรุปของการมีส่วนร่วม หมายถึงการท่ีปัจเจก
บุคคล กลุ่มองคก์รประชาชน ไดอ้าสาสมคัรเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจการดาํเนินโครงการ 
การแบ่งผลประโยชน์ และการประเมินโครงการพฒันาดว้ยความสมคัรใจ โดยปราศจากขอ้กาํหนด
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ท่ีมาจากบุคคลภายนอก และเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของสมาชิกในชุมชน มีอาํนาจอิสระใน
การจดัสรรผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการพฒันาและมีความรู้สึกเป็นเจา้ของโครงการ 

กฤติยา ชยัศิริ (2546: 22) ให้ความหมายสรุปของการมีส่วนร่วม หมายถึงกระบวนการท่ี
สมาชิกของชุมชนมีการกระทาํร่วมกนั ในการแสดงความตอ้งการเขา้ร่วม ความสนใจเขา้ร่วม และ
การดาํเนินการเขา้รวมในการปรับปรุงพฒันาชุมชน และเพื่อเพิ่มอาํนาจในการต่อรองทางการเมือง
และเศรษฐกิจ 

อรพินท์ สมโชคชัย (2538: 2) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมในเชิงพฒันาชนบท 
หมายถึง การมีส่วนร่วมของสมาชิกผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในชุมชนหรือประชาชน ในการเขา้มามี
บทบาทในการดาํเนินงานพฒันาของรัฐ เป็นการมีส่วนร่วมเพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพใน
โครงสร้างแนวนโยบายการดาํเนินงาน ทาํใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน และเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตาม
แนวทางท่ีวางไว ้

สรุปไดว้่า การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนในการ
ร่วมกนัใช้ความคิด ร่วมทาํในกิจกรรมโครงการหรือร่วมกนัแกปั้ญหาของชุมชนตนเอง เพื่อให้
สามารถหาทางออกในการแกไ้ขปัญหานั้นๆ แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ทาํใหป้ระชาชน
เกิดความเช่ือมัน่ในตนเองมีความรู้สึกเป็นเจา้ของอยา่งแทจ้ริงและมีความสามารถในกิจกรรมหรือ
โครงการพฒันา ตลอดจนการตดัสินใจในการกาํหนดนโยบาย ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การ
กาํหนดวตัถุประสงคแ์ผนงานและปฏิบติังานตามโครงการ อีกทั้งไดรั้บผลประโยชน์โดยตรงจาก
การมีส่วนร่วมอีกดว้ย 
 

2.5.1 รูปแบบและลกัษณะของการมีส่วนร่วม 
แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา (People Participation for Development) 

ไดรั้บการยอมรับและใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัในงานพฒันาทุกภาคส่วนหรือในลกัษณะเบญจภาคี ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน องคก์รพฒันาเอกชน นกัวิชาการ ประชาชน รวมพลงัในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน  

โคเฮนและอพัคอฟฟ์ (Cohen and Uphoff, 1977: 213) ไดก้ล่าวว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพฒันาโดยทัว่ไป ประชาชนอาจเขา้ร่วมในกระบวนการตดัสินใจว่าจะทาํอะไร เขา้
ร่วมในการนาํโครงการ ไปปฏิบติั การเสียสละทรัพยากรต่างๆ เช่น แรงงาน วสัดุ หรือร่วมลงมือใน
การจัดกิจกรรมเฉพาะด้านเข้าร่วมในผลท่ีเกิดจากการพัฒนา รวมถึงประเมินผลโครงการท่ี
ดาํเนินการได ้โดยสามารถแบ่งรูปแบบการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 

1) ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) ส่ิงท่ีตอ้งทาํประการแรก
ในกระบวนการน้ีคือ การลาํดบัความสาํคญัของปัญหา หลงัจากนั้นเลือกนโยบายและกลุ่มประชากร
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ท่ีเก่ียวขอ้ง การตดัสินใจเป็นกระบวนการต่อเน่ืองท่ีจะตอ้งทาํการตดัสินใจไปเร่ือยๆ นบัตั้งแต่การ
ตดัสินใจช่วงเร่ิมตน้ การวางแผน และการตดัสินใจในช่วงดาํเนินการตามแผนท่ีวางไว ้

2) ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ (Implementation) ในส่วนการดาํเนินงานน้ี
เป็นช่วงท่ีตอ้งดูว่าใครสามารถทาํประโยชน์ให้กบัโครงการไดใ้นส่วนใดบา้ง และมีวิธีการอยา่งไร 
เช่น การช่วยประสานงาน การบริหารงาน การช่วยเหลือทางดา้นทรัพยากร เป็นตน้ 

3) ดา้นการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) นอกจากจะเป็นผลประโยชน์ใน
เชิงปริมาณและคุณภาพแลว้ จะตอ้งมีการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มอยา่งทัว่ถึง ทั้งในส่วนท่ี
เป็นประโยชน์ทางบวกและลบท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางดา้นวสัดุ ผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจสงัคม หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล ทุกคนจะตอ้งไดรั้บเช่นกนั 

4) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) เป็นการตรวจสอบและ
ควบคุมการดาํเนินกิจการทั้งหมดเพื่อจะดูว่ามีขอ้บกพร่องหรืออุปสรรคดา้นใด เพื่อจะไดห้าทาง
แกไ้ขหรือใหค้วามช่วยเหลือใหโ้ครงการบรรลุผลตามตอ้งการ  

อคิน รพีพฒัน์ (2531) ไดแ้บ่งลกัษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็น 4 ลกัษณะ 
ดงัน้ี 

1) การมีส่วนร่วมในขั้นริเร่ิมโครงการ เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจกาํหนด
ความตอ้งการของชุมชน และการมีส่วนร่วมในการจดัลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการนั้นๆ 

2) การมีส่วนร่วมในขั้นวางแผน เป็นขั้นท่ีประชาชนเขา้มามีส่วนในการร่วมกาํหนด
นโยบายและวตัถุประสงคข์องโครงการ กาํหนดวิธีการและแนวทางในการดาํเนินงาน กาํหนด
ทรัพยากรและแหล่งทรัพยากรท่ีจะใชใ้นโครงการ 

3) การมีส่วนร่วมในขั้นดาํเนินโครงการ เป็นขั้นท่ีประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ทาํประโยชน์แก่โครงการ โดยการช่วยเหลือดา้นทุนทรัพย ์วสัดุอุปกรณ์และแรงงาน หรือโดยการ
บริหารและประสานงาน ตลอดจนการดาํเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก เป็นตน้ 

4) การมีส่วนร่วมในขั้นประเมินผลโครงการ เป็นขั้นท่ีประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการประเมินวา่ โครงการท่ีดาํเนินการนั้น บรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวห้รือไม่ การประเมินผล
น้ีอาจเป็นการประเมินผลยอ่ย ซ่ึงเป็นการประเมินผลกา้วหนา้ของโครงการท่ีทาํกนัเป็นระยะๆ หรือ
การประเมินผลรวม ซ่ึงเป็นการประเมินผลสรุปรวบยอดของโครงการทั้งหมด 

ไพรัตน์ เดชะรินทร์ (2527: 6-7) กล่าวถึงลกัษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พฒันา ดงัน้ี 
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1) ร่วมทําการศึกษา ค้นคว้าปัญหา และสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 
ตลอดจนความตอ้งการของชุมชน 

2) ร่วมคิดและสร้างรูปแบบ  วิ ธีการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนเพื่อ
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความตอ้งการของชุมชน 

3) ร่วมวางนโยบายหรือแผน เพื่อขจัดและแก้ไขปัญหาอีกทั้ งเพื่อสนองความ
ตอ้งการของประชาชน 

4) ร่วมตดัสินใจการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5) ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
6) ร่วมการลงทุนในกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของ

ตนเอง 
7) ร่วมปฏิบติัตามนโยบายแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 
8) ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมบาํรุงรักษาโครงการ และกิจกรรมท่ีได้

ทาํไวใ้หใ้ชป้ระโยชน์ไดต้ลอดไป 
สรุปไดว้่า การมีส่วนร่วมของประชาชนจะสมบูรณ์ไดน้ั้น ประชาชนจะตอ้งเขา้ไปมีส่วน

ร่วมในทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจ การดําเนินการ การรับผลประโยชน์ หรือการ
ประเมินผล โดยจะเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัผ่านกิจกรรมท่ีไดท้าํ ซ่ึงกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
พฒันาหรือการแกไ้ขปัญหาของชุมชนตอ้งเป็นส่ิงอยูใ่นความสนใจหรือความตอ้งการของคนส่วน
ใหญ่  
 

2.5.2 ปัจจัยทีค่วามสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วม 
พิมพว์ลัย ์ปรีดาสวสัด์ิ (2530) ไดเ้สนอแนวการวิเคราะห์องคป์ระกอบของชุมชนท่ีอาจมีผล

ต่อการ มีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการพฒันาต่างๆ ดงัน้ี 
1) ปัจจยัดา้นกายภาพ อนัไดแ้ก่ สภาพทางภูมิศาสตร์ สภาพแวดลอ้ม และลกัษณะ

การตั้งบา้นเรือนภายในชุมชนมีผลต่อสัมพนัธภาพในชุมชน ก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพนัและยึด
เหน่ียวกนัและกนัของชาวบา้นในชุมชน ลกัษณะดงักล่าวส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชาวบา้น 

2) ประวติัศาสตร์ของชุมชน อนัไดแ้ก่ ความเป็นมาของชุมชน อายขุองการตั้งชุมชน
และประสบการณ์ในกิจกรรมการพัฒนา ซ่ึงจะบ่งบอกได้ถึงลักษณะของกลุ่มคนในชุมชน 
ความสัมพนัธ์ทางสังคม ประสบการณ์ในการร่วมทาํกิจกรรม ซ่ึงจะส่งผลต่อสัมพนัธภาพหรือการ
ร่วมแรงร่วมใจกนัของคนในชุมชน 
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3) โครงสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชน อนัไดแ้ก่ ลกัษณะการประกอบอาชีพ ฐานะ
ทางเศรษฐกิจของประชาชน ความแตกต่างเหล่าน้ีย่อมกาํหนดสถานภาพ โอกาสทางสังคม แบบ
แผนการใชชี้วิตประจาํวนั อนัส่งผลอีกทอดหน่ึงถึงโอกาส บทบาท และความสามารถท่ีจะเขา้มามี
ส่วนร่วมกบักิจกรรม 

4) โครงสร้างทางสังคมของชุมชน ซ่ึงความเป็นชุมชนจะประกอบดว้ย สายใยของ
ความสัมพนัธ์หรือการปฏิบติัต่อกนัระหว่างสมาชิกของชุมชน โดยมีค่านิยม วฒันธรรม บทบาท 
สถานภาพ กาํหนดความสมัพนัธ์ ในสงัคมไทยระบบความสมัพนัธ์เป็นไดท้ั้งความสมัพนัธ์ท่ีวางบน
พื้นฐานของความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัหรือต่างคนต่างอยู ่และความสมัพนัธ์ภายใตร้ะบบอุปถมัภ ์
ความสัมพนัธ์ในลกัษณะเกรงใจ ประการสุดทา้ย ระบบความสัมพนัธ์ของการเป็นผูน้าํบนพื้นฐาน
ของความศรัทธา เหล่าน้ีเป็นตวักาํหนดการยอมรับการเปล่ียนแปลงและการเขา้มามีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

5) โครงสร้างอาํนาจชุมชน ประเด็นสาํคญัท่ีช้ีใหเ้ห็นถึงโครงสร้างอาํนาจก็คือ กลุ่ม
ต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลในชุมชน นบัตั้งแต่ผูน้าํท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผูอ้าวุโส คนร่ํารวย และ
ท่ีสาํคญัท่ีสุดคือ กลุ่มใดหรือบุคคลใดมีอาํนาจในการตดัสินใจแทนชุมชน ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีเอ้ืออาํนวย
หรือขดัขวางการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการพฒันา 

ดุสิต เวชกิจ, จุมพล หนิมพานิช, ฐปนรรต พรหมอินทร์ และธโสธร ตูท้องคาํ (2547) ได้
กล่าวถึงปัจจยัพื้นฐานในการมีส่วนร่วมของประชาชนไวด้งัน้ี 

1) ปัจจยัของส่ิงจูงใจ หมายถึง การท่ีประชาชนจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ 
นั้นจะมีเหตุผลท่ีสําคญั คือ ประการแรก มองเห็นว่าตนได้รับผลตอบแทนจากส่ิงท่ีทาํไป และ
ประการท่ีสอง การไดรับการบอกกล่าวหรือไดรั้บการชกัชวนจากบุคคลอ่ืนใหเ้ขา้ร่วมโดยมีส่ิงจูงใจ
เป็นตวันาํ 

2) ปัจจัยโครงสร้างของโอกาสหรือช่องทางในการเข้าร่วม หมายถึง การเห็น
ช่องทางในการมีส่วนร่วม และมองเห็นประโยชน์ท่ีได้รับหลังการมีส่วนร่วม ดังนั้ นพื้นฐาน
ทางดา้นโครงสร้างของช่องทางการมีส่วนร่วม จึงควรมีลกัษณะดงัน้ี คือ ประการแรก เปิดโอกาสให้
ทุกๆ คนในชุมชนมีโอกาสเขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันารูปแบบใดรูปแบบหน่ึง ประการท่ีสอง มี
การกาํหนดเวลาท่ีชัดเจนแน่นอนเพื่อผูท่ี้จะเขา้ไปมีส่วนร่วมจะไดส้ามารถกาํหนดเง่ือนไขตาม
สภาพท่ีเป็นจริงของตนได ้และประการท่ีสาม มีการกาํหนดลกัษณะของกิจกรรมท่ีแน่นอนว่าจะทาํ
อะไร 

3) ปัจจยัด้านอาํนาจในการส่งเสริมกิจกรรมของการมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ี
ประชาชนสามารถกาํหนดเป้าหมาย วิธีการและผลประโยชน์ของกิจกรรมได ้ 
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นอกจากน้ีโคเฮนและอพัคอฟฟ์ (Cohen and Uphoff, 1977: 213) ยงัไดก้าํหนดการมีส่วน
ร่วม โดยกล่าวถึงมิติ (Dimensions) ของการมีส่วนร่วมดงัน้ี 

1) ลกัษณะของการมีส่วนร่วมท่ีเกิดข้ึน อาจจาํแนกออกเป็น 
(1) การมีส่วนร่วมเกิดข้ึนจากเบ้ืองบนหรือเบ้ืองล่าง 
(2) การจูงใจใหมี้ส่วนร่วมเกิดข้ึนโดยสมคัรใจหรือบงัคบั 
(3) แบบแผนขององคก์าร (Organization Pattern) ซ่ึงมีผลต่อการมีส่วนร่วม 

กล่าวคือ บุคคลท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มเขา้ไปมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกกลุ่มท่ีมีผูน้าํบทบาทมากและใช้
องคก์ารใหเ้ป็นประโยชน์ตามวตัถุประสงคส่์วนตวั 

(4) ช่องทางการมีส่วนร่วมท่ีเกิดข้ึน 
ก) การมีส่วนร่วมโดยมีเอกชนแต่ละกลุ่มหรือผา่นกลุ่ม 
ข) การมีส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยออ้ม 
ค) การมีส่วนร่วมอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

(5) ระยะเวลาความต่อเน่ืองของกิจกรรม 
(6) ขอบข่ายกิจกรรมควบคุมขนาดไหน 
(7) อาํนาจของการตดัสินใจมีส่วนร่วม 

2) ภาวะแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม 
(1) ปัจจยัทางการภาพและชีวภาพ (Physical and Biological Factors) ไดแ้ก่ ฤดู

อนัยาวนานทาํให้ไม่สามารถไปร่วมประชุมไดต้ลอดปี หรืออาจเป็นเพราะการคมนาคมไม่สะดวก 
เป็นตน้ 

(2) ปัจจยัทางเศรษฐกิจ (Economic Factor) 
(3) ปัจจยัทางดา้นการเมือง (Political Factor) ข้ึนกบัระบบการปกครองว่าจะ

ยนิยอมให ้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆมากนอ้ยเพียงใด 
(4) ปัจจยัทางสังคม (Social Factor) ความห่างไกลกนัทาํให้เกิดการรวมตวักนั

ยากข้ึน 
(5) ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Culture Factor) ในชุมชนอาจมีค่านิยมหรือทศันคติ

แตกต่างกนั 
(6) ปัจจยัดา้นประวติัศาสตร์ (Historical Factor) ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ระหว่าง

ชนบทกบัศูนยก์ลางระดบัชาติ หรืออาจเป็นประสบการณ์ท่ีชนบทไดเ้ก่ียวขอ้งกบัรัฐในการพฒันา
ชนบทในอดีตท่ีผา่นมา 
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สรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีทาํให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมกบักิจกรรมของชุมชนมีหลายปัจจยั
ดว้ยกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ีคือ 1) ปัจจยัของตวับุคคล เช่น การคาํนึงถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ 
เป็นตน้ 2) ปัจจัยภายในชุมชน เช่นโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจและอาํนาจ เป็นตน้ 3) ปัจจัย
ภายนอกชุมชน เช่น ความสัมพนัธ์กบัหน่วยงานภาครัฐ เป็นตน้ ซ่ึงในแต่ละชุมชนก็จะมีปัจจยัท่ี
แตกต่างกนัไป 
 

2.5.3 เกณฑ์การประเมินการมีส่วนร่วม 
Oakley (1991: 239) ไดเ้สนอตวัช้ีวดัของการมีส่วนร่วมออกเป็น 2 ลกัษณะ ดว้ยกนัดงัน้ี 

1) ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ (Quantitative Indicator) ประกอบดว้ย เกณฑ์การประเมิน 4 
ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

(1) ตวัช้ีวดัทางเศรษฐกิจ (Economic Indicator) ไดแ้ก่ ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก
โครงการ แลการไดรั้บผลประโยชน์จากการเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการ 

(2) ตวัช้ีวดัเชิงองคก์ร (Organization Indicator) ไดแ้ก่ จาํนวนประชาชนในพ้ืนท่ี
ท่ีเขา้ร่วมโครงการหรือจาํนวนประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีเขา้ร่วมเป็นสมาชิกองค์กร ในการดาํเนิน
โครงการ นอกจากน้ียงัรวมถึงความถ่ีความสาํเร็จของคร้ังการจดัการประชุมร่วมกบัประชาชน การ
เปล่ียนแปแลงจาํนวนสมาชิกในองคก์รตลอดระยะเวลาดาํเนินโครงการ 

(3) ตวัช้ีวดัดา้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ (Participation in Project 
Actives) ไดแ้ก่ การสร้างกลุ่มเพื่อเขา้มีส่วนร่วมในโครงการ จาํนวนคร้ังทั้งหมดท่ีสมาชิกเขา้ร่วม
โครงการ แลละจาํนวนสมาชิกท่ีตอ้งการดาํรงตาํแหน่งในองคก์ร 

(4) ตวัช้ีวดัดา้นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาโครงการ (Development 
Momentum) ไดแ้ก่จาํนวนสมาชิกท่ีทีความตระหนัก และร่วมในการพฒันาดา้นการบริการของ
องค์กร จาํนวนสมาชิกท่ีดีรับการอบรมจากโครงการ จาํนวนของการประสานความร่วมมือกับ
โครงการอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนั ความยัง่ยืนขององคก์ร และความสามารถในการรักษาการพฒันาของ
โครงการ 

2) ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ (Qualitative Indicator) ประกอบดว้ย เกณฑ์การประเมิน 3 
ตวัช้ีวดัดงัน้ี 

(1) การเติบโตขององคก์ร ไดแ้ก่ โครงสร้างภายในองค์กรการกาํหนดบาบาท
เฉพาะของสมาชิกในกลุ่ม ภาวะผูน้าํองคก์รและรูปแบบทัว่ไปของโครงสร้างองคก์ร 
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(2) พฤติกรรมกลุ่ม ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของสมาชิกองคก์ร การเกิด
ความรู้สึกในการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมในการอภิปราย และการตดัสินใจกลุ่มร่วมกนั ตลอดจน
ความสามารถในการวิเคราะห์ และอธิบายประเดน็ขององคก์รได ้

(3) การพึ่งตนเองได้ ได้แก่ การเพิ่มความสามารถของกลุ่มในการเสนอและ
พิจารณาเหตุผลการกระทํา ความรู้ความเข้าใจของสมาชิกในนโยบายและโครงการ  การ
เปล่ียนแปลงสัมพนัธภาพภายในกลุ่มผูป้ฏิบติัโครงการ ความเป็นอิสระในการระบุปัญหาของกลุ่ม 
การอิสระในการดาํเนินงานภายใตก้ารควบคุมขององคก์ร 
 

2.6 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

ภคั อินพินิจ (2554: 102-111) ศึกษาเร่ือง การบริหารจดัการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษา 
กลุ่มศูนยส่์งเสริมผลิตพนัธ์ุขา้วชุมชน บา้นถลุงเหล็ก ตาํบลใหม่นาเพียง อาํเภอแวงใหญ่ จงัหวดั
ขอนแก่น มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาการบริหารกลุ่มศูนยส่์งเสริมผลิตพนัธ์ุขา้วชุมชน 
บา้นถลุงเหล็ก ตาํบลใหม่นาเพียง อาํเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น 2) ศึกษาการจดัการวิสาหกิจ
ชุมชนของกลุ่มศูนยส่์งเสริมผลิตพนัธ์ุขา้วชุมชน บา้นถลุงเหลก็ ตาํบลใหม่นาเพียง อาํเภอแวงใหญ่ 
จงัหวดัขอนแก่น 3) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารกลุ่มศูนยส่์งเสริมผลิตพนัธ์ุขา้วชุมชน บา้น
ถลุงเหลก็ ตาํบลใหม่นาเพียง อาํเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า การบริหารกลุ่ม
ศูนย์ส่งเสริมผลิตพนัธ์ุข้าวชุมชน บ้านถลุงเหล็ก ตาํบลใหม่นาเพียง อาํเภอแวงใหญ่ จังหวดั
ขอนแก่น การบริหารกลุ่มดา้นการวางแผนและดา้นการจดัองคก์รมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากใน
เร่ืองของ การมอบหมายงานให้ผูรั้บผิดชอบในฝ่ายต่างๆ ของกลุ่ม โดยมีความเหมาะสมตรงกบั
ความเช่ียวชาญของแต่ละคน และดา้นการอาํนวยและดา้นการควบคุมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก
ในเร่ืองผูน้าํกลุ่มเปิดโอกาสให้ฝ่ายต่างๆ ปรึกษาหารือในการปฏิบติังาน การติดต่อส่ือสารมีความ
สะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงานและปฏิบติังานตามเป้าหมายไดอ้ยา่งชดัเจน ในส่วนของ
การจดัการวิสาหกิจชุมชนของกลุ่ม พบว่า ดา้นการผลิต ดา้นการเงิน ดา้นการตลาด และดา้นคน มี
การปฏิบติัอยู่ในระดบัมากเช่นกนั ในส่วนของการมีส่วนร่วมในการบริหารกลุ่มพบว่า การมีส่วน
ร่วมในการบริหารกลุ่ม สมาชิกกลุ่มส่วนร่วมในระดบัมาก ในเร่ืองของการกาํหนดวตัถุประสงคก์าร
บริหารกลุ่ม  

ศิริขวญั ดวงแกว้ (2552: 98-104) ศึกษาเร่ือง แนวทางหารบริหารจดัการกลุ่มทอผา้พื้นเมือง
บา้นผาทัง่ ตาํบลห้วยแห้ง อาํเภอบา้นไร จงัหวดัอุทยัธานี มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพื่อ 1) เพื่อ
ศึกษาปัญหาการบริหารจดัการของกลุ่มทอผา้พื้นเมืองบา้นผาทัง่ ตาํบลห้วยแห้ง อาํเภอบา้นไร 
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จงัหวดัอุทยัธานี และ 2) เพื่อนาํเสนอแนวทางการบริหารจดัการของกลุ่มทอผา้พื้นเมืองบา้นผาทัง่ 
ตาํบลหว้ยแหง้ อาํเภอบา้นไร จงัหวดัอุทยัธานี ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการบริหารจดัการกลุ่มทอ
ผา้พื้นเมืองบา้นผาทัง่ ตาํบลห้วยแห้ง อาํเภอบา้นไร จงัหวดัอุทยัธานี โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ใน
ระดบัมาก โดยพบว่า มีปัญหามากสุดดา้นการควบคุมติดตาม รองลงมาไดแ้ก่ดา้นการบริหารงาน
บุคคล และอนัดบัตํ่าสุดไดแ้ก่ ดา้นการวางแผนปฏิบติังาน ส่วนแนวทางการบริหารจดัการกลุ่มทอ
ผา้พื้นเมืองบา้นผาทัง่ ตาํบลห้วยแห้ง อาํเภอบา้นไร จงัหวดัอุทยัธานี ประกอบดว้ย 4 แนวทางยอ่ย 
คือ 1) ดา้นการบริหารงานบุคคล โดยจดัให้มีการอบรมความรู้เร่ือง บทบาท หน้าท่ี ของคณะ 
กรรมการบริหาร จดัแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารแต่ละคนให้มีความ
ชดัเจนมากยิ่งข้ึน กาํหนดคุณสมบติัของคณะกรรมการบริหารให้ชดัเจน กาํหนดหลกัเกณฑใ์นการ
คดัเลือกคณะกรรมการบริหารให้กระจายครอบคลุมสมาชิกทุกครัวเรือน จดัให้มีการศึกษาดูงาน
ด้านการบริหารงานบุคคลของกลุ่มทอผา้ใกล้เคียง และแต่งตั้ งเจ้าหน้าท่ีพัฒนากร/เกษตร/
สาธารณสุข เป็นท่ีปรึกษา 2) ดา้นการวางแผนปฏิบติังาน จดัอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพคณะ 
กรรมการบริหารในเร่ืองการวางแผนดา้นการตลาดและประชาสัมพนัธ์ ดา้นการควบคุมและติดตาม 
และการจดัทาํแผนปฏิบติังาน 3) ดา้นการตลาดและประชาสัมพนัธ์ จดัอบรมเชิงปฏิบติัการให้
ความรู้กบัคณะกรรมการบริหารเร่ืองเทคนิคการส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ ประสานกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้นประชาสัมพนัธ์ เพื่อเป็นการส่งเสริม รณรงคผ์ลิตภณัฑ์ของกลุ่มทอผา้      
4) ดา้นการควบคุมติดตาม จดัอบรมเชิงปฏิบติัการให้ความรู้กบัคณะกรรมการบริหารดา้นการ
ควบคุมตรวจสอบภายใน ต่างตั้ งคณะกรรมการควบคุมตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการ กาํหนดรูปแบบการควบคุมการขายผลิตภณัฑข์องสมาชิกและการทอ
ผา้ 

ถาวร ขวญักะโผะ (2553: 49-53) ศึกษาเร่ือง การบริหารจดัการกลุ่ม ภูมิปัญญาปลาส้ม 
ชุมชนบ้านเหนือ เทศบาลตาํบลโคกโพธ์ิ อาํเภอโคกโพธ์ิ จังหวดัปัตตานี มีว ัตถุประสงค์ใน
การศึกษาเพื่อศึกษาลกัษณะการบริหารจดัการและแนวทางการพฒันากลุ่ม ภูมิปัญญาปลาส้ม ชุมชน
บา้นเหนือ เทศบาลตาํบลโคกโพธ์ิ อาํเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจุบนักลุ่มมี
สมาชิกทั้งหมด 90 คน มีลกัษณะโครงสร้างกลุ่มแบบเป็นทางการ คือ มีประธาน รองประธาน 
เหรัญญิก และกรรมการฝ่ายต่างๆ มีเป้าหมายกลุ่มเพื่อตอ้งการเป็นรายไดเ้สริมหลงัจากทาํการเกษตร 
ทางกลุ่มมีการระดมทุนทั้งจากภายในและภายนอก ค่าตอบแทนจะข้ึนอยูก่บัปริมาณการผลิตปลาสม้
โดยในแต่ละปีจะนาํกาํไรท่ีไดม้าปันผลให้กบัสมาชิก ในการจดัซ้ือวตัถุดิบจะมีการจดัซ้ือวตัถุดิบ
จากกลุ่มเล้ียงปลากินพืชในชุมชนและพื้นท่ีใกลเ้คียง ในการบริหารจดัการทางกลุ่มมีการกาํหนด
หรือแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบในกลุ่มแต่ส่วนใหญ่ประธานจะดาํเนินการหลายหนา้ท่ี กลุ่มมีการ
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ประชุมทุกเดือนเพื่อสรุปผลการดาํเนินงานของกลุ่มและแจง้ข่าวสารแก่สมาชิกกลุ่ม ส่วนการตลาด
ท่ีจดัจาํหน่ายปลาส้ม ส่วนใหญ่จะมาจากการขายในตลาดสดเทศบาลตาํบลโคกโพธ์ิ และสถานท่ี
แสดงสินคา้ OTOP โดยมีประธานกลุ่มและเทศบาลตาํบลโคกโพธ์ิเป็นผูแ้นะนาํประชาสัมพนัธ์ 
ส่วนปัญหาในการบริหารจดัการกลุ่ม พบว่า มีปัญหาดงัน้ี 1) ดา้นคน โดยประธานเป็นผูมี้บทบาท
หนา้ท่ีสาํคญัในการบริหารจดัการกลุ่มตั้งแต่เร่ิมจดัตั้งกลุ่ม การจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ การสอนหรือการ
ถ่ายทอดความรู้ในการทาํปลาส้ม รวมไปถึงการตลาด 2) ดา้นเงิน ขาดเงินทุนหมุนเวียนกลุ่ม ตลาด
อยูใ่นวงแคบ 3) ดา้นวสัดุ อุปกรณ์ ในพื้นท่ีไม่มีปลากินพืชตลอดปีจึงตอ้งอาศยัปลาจากต่างจงัหวดั 
4) ดา้นบริหารจดัการ มีการกาํหนดหรือแบ่งงานกนัแต่ส่วนใหญ่ประธานจะเป็นผูด้าํเนินการหลาย
รายการ  

วีระ พงษ์กงัวานนวกุล (2548: 53-64) ศึกษาเร่ือง กระบวนการจดัการวิสาหกิจชุมชน 
กรณีศึกษา: ศูนยก์ารศึกษาพฒันาตลาดทางเลือกชุมชน หมู่ 3 ตาํบลป่าแดด  อาํเภอแม่สรวย จงัหวดั
เชียงราย มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฒันาการของการเกิดและการดาํเนินกิจการ
ของศูนยก์ารศึกษาพฒันาตลาดทางเลิกชุมชน หมู่ 3 บา้นป่าแดด ตาํบลป่าแดด อาํเภอแม่สรวย 
จงัหวดัเชียงราย 2) เพื่อศึกษารูปแบบระบวนการบริหารจดัการของศูนยก์ารศึกษาพฒันาตลาด
ทางเลือกชุมชน หมู่ 3 บา้นป่าแดด ตาํบลป่าแดด อาํเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย 3) เพื่อศึกษาปัจจยั
ท่ีสร้างเสริมและปัจจยัเป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินงานของศูนยก์ารศึกษาพฒันาตลาดทางเลิกชุมชน 
หมู่ 3 บา้นป่าแดด ตาํบลป่าแดด อาํเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ศูนยก์ารศึกษา
พฒันาตลาดทางเลือกชุมชน หมู่ 3 บา้นป่าแดด ตาํบลป่าแดด อาํเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย เป็น
วิสาหกิจชุมชนท่ีนาํเอา ทุน ของชุมชนในทุกมิติมาใชใ้นการบริหารจดัการโดยคนในชุมชน โดย
ไดรั้บคาํแนะนาํช่วยเหลือ จากนักพฒันาท่ีมีแนวคิดดา้นการพฒันาแนววฒันธรรมท่ียึดเอาชุมชน
เป็นศูนยก์ลางในการพฒันา ซ่ึงนับเป็นปัจจยัท่ีสร้างเสริมให้ชุมชนเกิดการสร้างสรรคแ์ละพึ่งพา
ตนเอง ในขณะเดียวกนัปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคการศึกษาพฒันาตลาดทางเลิกชุมชน หมู่ 3 บา้นป่าแดด 
ตาํบลป่าแดด อาํเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย คือระบบทุนนิยม ส่งผลให้การแยกตวัของสมาชิก
บางคนในศูนย ์ แต่อยา่งไรก็ตามก็จดัว่า เป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีประสบความสาํเร็จระดบัหน่ึงและยงั
ดาํรงสถานภาพของศูนยม์าไดอ้ยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั 

นิสานาถ ชาญศิลป์ (2552: 121-130) ศึกษาเร่ือง การพฒันาวิสาหกิจชุมชนโดยทุนทาง
สังคม : กรณีศึกษาชุมชนตลาดล่างบางพระ หมู่ท่ี 1 ตาํบลบางพระ อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี มี
วตัถุประสงคใ์นการศึกษาคือ เพื่อศึกษาพฒันาการดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนตลาดล่างบางพระ และ
เพื่อศึกษากระบวนการทุนทางสังคมในการดาํเนินงาน/กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ของชุมชนตลาด
ล่างบางพระ ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนตลาดล่างบางพระเป็นชุมชนเก่าแก่ ท่ีอาชีพไดรั้บการสืบ
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ทอดมายาวนาน ต่อมามีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดข้ึนในอาํเภอศรีราชา ทาํให้คนในชุมชนออก
ออกไปทาํงานนอกชุมชนมากข้ึน กระทัง่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ ทาํให้คนกลบัมาทาํงานในชุมชน 
และมีการรวมกลุ่มกนัทาํอาชีพประมง และมีการก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อรองรับคนว่างงาน กลุ่มมี
การพฒันาโดยอาศยัระบบเครือญาติ ทาํให้ชุมชนและกลุ่มมีความเขม้แขง็ ส่งผลต่อการดาํเนินงาน
ไปไดอ้ยา่งดี ทั้งในแง่ความสัมพนัธ์ทางสังคม และทางเศรษฐกิจ จะเห็นไดว้่าตาข่ายทางสังคมท่ีมี
ทุนทางสังคมท่ีหลากหลาย ทาํให้สามารถรองรับกบัปัญหาวิกฤตการณ์ต่างๆ ไดดี้ จนนาํไปสู่การ
พฒันาของกลุ่มและชุมชนใหมี้ความยัง่ยนืและเขม้แขง็ 

สุมนา เกิดสินธ์ชยั (2550: 65-71) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนใน
การดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัปทุมธานี มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาคือ 1) เพื่อศึกษา
ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนในจังหวดั
ปทุมธานี และ 2) เพื่อเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในการดาํเนินงาน
วิสาหกิจชุมชน จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ผลการศึกษาพบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนในการดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชน โดยภาพรวมมีระดบัการมีส่วนร่วมใน
ระดบัปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมดา้นการ  รับผลประโยชน์และดา้นการปฏิบติัการอยู่ในระดบั
มาก ส่วนดา้นการตดัสินใจและดา้นการประเมินผลอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบกบัระดบั
การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน จาํแนกตามสภาพส่วนบุคคลแลว้พบว่า 
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่ีมีระดบัการศึกษา รายได ้ระยะเวลาการเป็นสมาชิก และการมีประสบการณ์
ฝึกอบรมแตกต่างกนั มีระดบัการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนแตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ส่วนประเภทของกลุ่มสมาชิกท่ีแตกต่างกนัมีระดบัการมีส่วนร่วมในการ
ดาํเนินงานไม่แตกต่างกนั 

อาํมร รอดดาํ (2551: 85-91) ศึกษาเร่ือง การศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการ
ดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร จงัหวดัสงขลา มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา คือ 1) ศึกษา
ระดบัการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร 2) ศึกษาปัจจยัทาง
เศรษฐกิจ สงัคมมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนแปร
รูปอาหาร 3) ศึกษาปัญหาและสาเหตุของปัญหาการมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจ ในการ
ดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร 4) เสนอแนะยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร ผลการศึกษาพบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
ในการดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร จงัหวดัสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ปัจจยัพื้นฐานและปัจจยัทางสังคมท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน พบว่า อายุ รายไดข้องครอบครัว การรับข่าวสารเก่ียวกบัวิสาหกิจชุมชนจากส่ือ
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ส่ิงพิมพ์ การอบรม ดูงาน  ความรู้ความเข้าใจในหลักวิสาหกิจชุมชน  การนับถือศาสนา มี
ความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ 0.05 และปัญหาอุปสรรคของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกบัการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานทุก
ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน พบว่า สมาชิกไม่เห็นคามสําคญัของขั้นตอนการดาํเนินงาน ศกัยภาพ
ของวิสาหกิจ ขอ้มูลยงัไม่เป็นปัจจุบนัและครอบคุลม ขาดความรู้ทกัษะในการศึกษาศกัยภาพ การ
จดัทาํแผน การดาํเนินงานตลอดจนการติดตามประเมินผล และผูศึ้กษาไดเ้สนอแนะยทุธศาสตร์การ
มีส่วนร่วมคือ ยุทธศาสตร์ พฒันาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมพฒันาการจดัทาํแผนปฏิบติังาน การ
สร้างศกัยภาพในการทาํงานเป็นทีม การสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมและการสร้างจิตสาํนึกใน
การมีส่วนร่วม 

อภิชาต มหาราชเสนา (2551: 73-78) ศึกษาเร่ือง กระบวนการจดัการกลุ่มการพฒันา
วิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาบา้นธูปสมุนไพร ตาํบลบางผึ้ง อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 
มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาคือ 1) เพื่อศึกษาบริบทชุมชนดา้นสังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรม วิถี
ชีวิตของชุมชนตลอดจนกลุ่มสมาชิกการผลิตธูปหอมสมุนไพร ตาํบลบางผึ้ง อาํเภอพระประแดง 
จงัหวดัสมุทรปราการ 2) เพื่อศึกษากระบวนการพฒันากลุ่มไดแ้ก่ กระบวนการและขั้นตอนการผลิต 
การมีส่วนร่วม การบริหารจดัการ และการตลาดของกลุ่มผลิตธูปหอมสมุนไพร ตาํบลบางผึ้ง อาํเภอ
พระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ และ 3) เพื่อศึกษาการพฒันาผลิตภณัฑข์องกลุ่มผลิตธูปหอม
สมุนไพร ตาํบลบางผึ้ง อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ อนัประกอบดว้ย การออกแบ
ผลิตภณัฑ์ มาตรฐานผลิตภณัฑ์ และการบรรจุภณัฑ์ ให้สามารถพฒันาสู่วิสาหกิจชุมชนได้ ผล
การศึกษาพบว่า บริบทชุมชนดา้นสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม วิถีชีวิตชุมชน ตลอดจนสมาชิกการ
ผลิตธูปหอมสมุนไพร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และคนในชุมชนมีความเอ้ือ
อาทร จึงทาํให้เกิดการรวมตวัเพื่อแกไ้ขปัญหาต่างๆ ในชุมชนได ้ในชุมชนมีกิจกรรมการผลิตท่ี
แตกต่างกนั แต่มีการรวมตวักนัจดัตลาดนํ้ า เพื่อนาํสินคา้มาจดัจาํหน่ายให้เกิดรายไดใ้นชุมชน ใน
กระบวนการพฒันากลุ่ม พบว่า มีการจดัรูปแบบการบริหารงานกลุ่มในรูปแบบของคณะกรรมการ 
และด้านการพฒันาผลิตภัณฑ์ พบว่า การออกแบผลิตภัณฑ์ และการบรรจุภัณฑ์ มีการคิดค้น
ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เสมอ และสามารถปรับปรุงให้เหมาะสมกับตลาดโดยเน้นความ
หลากหลาย และไดค้ดัสรรเพื่อให้ไดม้าตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐ จนผลิตภณัฑ์ยงัไดรั้บการ
รับรองมาตรฐาน โดยกระทรวงอุตสาหกรรม และเป็นสินคา้ OTOP ระดบั 4 ดาว ดงันั้น กลุ่มจึงเป็น
ส่วนหน่ึงท่ีช่วยสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนใหเ้กิดข้ึนอยา่งเขม้แขง็และยัง่ยนื 

สาํนกังานเกษตรอาํเภอแม่ทา สาํนกังานเกษตรจงัหวดัลาํพูน และกองวิจยัและพฒันางาน
ส่งเสริมการเกษตร (ม.ป.ป.) ศึกษาเร่ือง แนวทางการพฒันาวิสาหกิจชุมชนบา้นหนองยางไกล 
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ตาํบลทุ่งหลวง อาํเภอแม่ทา จงัหวดัลาํพูน มีวตัถุประสงค์ในการศึกษา คือ 1) ศึกษาบริบทของ
วิสาหกิจชุมชนบา้นหนองยงไกล 2) ศึกษากระบวนการดาํเนินงานกระบวนการบริหารจดัการการ
พฒันาผลิตภณัฑ ์และการพฒันาดา้นการตลาด 3) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาวิสาหกิจชุมชน
บา้นหนองยางไกล ผลการศึกษาพบว่า ชุมชน มีลกัษณะเป็นสังคมเกษตรกรรม อาชีพหลกัทาํนา ทาํ
สวนลาํไย เร่ิมตน้นาํผลผลิตเกษตรท่ีมีในทอ้งถ่ินมาแปรรูป โดยไดรั้บการสนับสนุนทางวิชาการ
และงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในส่วนของกระบวนการบริการจดัการ การ
พฒันาผลิตภัณฑ์และการพฒันาการตลาดดาํเนินกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนมีโครงสร้างการ
บริหารจดัการอยู่ในระดบัดี แต่ยงัมีปัญหาในเร่ือง การประชุมยงัมีน้อยและการทาํกิจกรรมขาด
ความต่อเน่ือง อนัเป็นผลเก่ียวเน่ืองกนัของตลาด ทาํใหต้ลาดของกินกรรมท่ีวิสาหกิจชุมชนผลิตยงัมี
ขอ้จาํกดั ในส่วนของปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาวิสาหกิจชุมชนพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสําเร็จ
ของวิสาหกิจชุมชนหนองยางไกล คือวตัถุดิบ การมีความรู้ ความสามารถเฉพาะดา้น ความพร้อม
เพรียง สามคัคีของกลุ่ม กฎระเบียบขอ้บงัคบัชดัเจน การระดมทุน และการสนบัสนุนจากหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง  

ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และ อุทิศ สังขรัตน์ (2556: 52-56) ศึกษาเร่ือง แนวทางการ
พฒันาการดาํเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลา มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาคือ 
1) เพื่อศึกษาสภาวการณ์ของวิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลา 2) เพื่อศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคในการดาํเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลา และ 3) เพื่อหาแนว
ทางการพฒันาการดาํเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลา ผลการศึกษาพบว่า 
สภาวการณ์ของวิสาหกิจชุมชนพบว่า ปัจจยัดา้นการเมือง ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ และปัจจยัทางสังคม 
เอ้ืออาํนวยต่อผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชน ส่วนปัจจยัดา้นเทคโนโลยี และปัจจยัทางนิเวศวิทยา 
เป็นปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินงาน ในด้านปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนมีดงัน้ี ปัญหาดา้นการตลาด ปัญหาดา้นบญัชี และการเงิน ปัญหาดา้นการผลิต ปัญหา
ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหาดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ์ และปัญหาตน้ทุนการผลิต 
โดยแนวทางการพฒันาการดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนหน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยงานสําคญัของ
การพฒันาวิสาหกิจชุมชน ทั้งในดา้นการให้ความรู้ การพฒันาทกัษะดา้นต่างๆ  การสนบัสนุนดา้น
การตลาด และการกาํหนดระเบียบต่างๆเพ่ือสนบัสนุนวิสาหกิจชุมชน 

ญาณิศา สารอินตา (2547) ศึกษาเร่ือง การรวมกลุ่มเพื่อพฒันาอาชีพของสตรี ศึกษาเฉพาะ
กรณีกลุ่มเครือข่ายส่ิงทอ อาํเภอลอง จงัหวดัแพร่ มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาคือ 1) สาเหตุและ
กระบวนการในการรวมกลุ่มของกลุ่มเครือข่ายส่ิงทอ อาํเภอลอง จงัหวดัแพร่ 2) การพฒันาอาชีพ
จองสตรีซ่ึงเป็นสมาชิก และ 3) ปัญหาอุปสรรคในการรวมกลุ่มและการพฒันาอาชีพของสตรีของ
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กลุ่มเครือข่าย ผลการศึกษาพบว่า แม่บา้นท่ีเป็นสมาชิกส่วนใหญ่ไม่ค่อยทราบและไม่ค่อยเขา้ใจใน
กระบวนการกลุ่มส่วนคณะกรรมของกลุ่มโดยรวมทราบและเขา้ใจในกระบวนการกลุ่มอยา่งดี การ
รวมกลุ่มเครือข่ายส่ิงทอไม่ประสบผลสําเร็จเท่าท่ีควร เน่ืองจากไม่สามารถทาํตามวตัถุประสงค ์
กฎระเบียบของกลุ่มท่ีกาํหนดไว ้เพราะขาดความร่วมมือ ขาดความสนใจและมีความขดัแยง้ในเร่ือง
ของกลุ่มผลประโยชน์ ในดา้นการพฒันาอาชีพสตรี พบว่า หลงัจากท่ีมีการรวมกลุ่มกนัแลว้สมาชิก
ไดมี้ระดบัการพฒันาอาชีพท่ีดีทั้งดา้นการตลาด ดา้นการผลิตและดา้นการเงิน  แม่บา้นมีรายไดท่ี้
แน่นอน มีอาชีพเสริมท่ีมัน่คง สามารถพึ่งตนเองไดใ้นระดบัหน่ึงและพึงพอใจในความสามารถของ
ตน 

ธนพงศ ์นาคจนัทึก (2553) ศึกษาเร่ือง การบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษากลุ่ม
เกษตรอินทรียท่์ากระดานสามคัคี อาํเภอสนามชัยเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีวตัถุประสงค์คือ 1) 
ศึกษาโครงสร้างการจดัองคก์รของกลุ่ม เงินทุน บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ การบริหารจดัการ ขอ้มูล
ข่าวสารเทคโนโลยี 2) ศึกษาผลการดาํเนินธุรกิจ และ 3) ศึกษาปัญหา อุปสรรค แนวทางการแกไ้ข
ปัญหาและขอ้เสนอแนะ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มมีการจดัโครงสร้างองค์กรท่ีชดัเจน โดยมีการ
กาํหนดตาํแหน่งบริหารภายในกลุ่ม มีการกาํหนดหน้าท่ีรับผิดชอบชัดเจน และมีการแบ่งกลุ่ม
ภายในตามกิจกรรม ในดา้นผลการดาํเนินธุรกิจปัจจุบนักลุ่มผลิตเพียงปุ๋ยชีวภาพเพียงอย่างเดียว 
เน่ืองจากผลิตภณัฑอ่ื์นไม่มีตลาดรองรับโดยในปี 2551 กลุ่มมีกาํไรจากการขายปุ๋ยชีวภาพ ทาํให้
สมาชิกไดรั้บผลตอบแทนทั้งในรูปของผลตอบแทนทางสังคมและไดผ้ลตอบแทนเป็นตวัเงิน ใน
ดา้นปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานไดแ้ก่ ดา้นการผลิต ดา้นส่ิงแวดลอ้มดา้นการแปรรูป ดา้น
เงินทุนดา้นทรัพยากรบุคคล และดา้นการตลาด 
 



 

บทที ่3 
 

กรอบแนวคดิและวธีิการวจิัย 
 

การศึกษาเร่ือง พฒันาการ กระบวนการบริหารจดัการและผลกระทบจากการดาํเนินงาน
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง 
ในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี ดาํเนินการศึกษาโดยใชก้ระบวนการวิจยัเชิงผสมผสาน (Mixed 
Methods Research) ซ่ึงทั้งมีทั้งกระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นหลกั โดย
อาศยักระบวนการและวิธีการการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กบัผูรู้้หรือผูท่ี้ให้
ขอ้มูลท่ีสาํคญั (Key-Informant) ร่วมกบัการใชก้ารสังเกตการณ์และการศึกษาทบทวนวรรณกรรม
จากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ียงัใชก้ระบวนการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็น
ส่วนในการเสริมให้การศึกษาเกิดความครอบคลุมและมีความน่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึน โดยในการใช้
การศึกษากระบวนการเชิงประมาณ จะเป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมของกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผา้ทอนาหม่ืนศรี อ.นาโยง จ.ตรัง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
3.2 นิยามเชิงปฏิบติัการ 
3.3 ขั้นตอนในการศึกษา 
3.4 วิธีการศึกษา 
3.5 การเลือกพื้นท่ีในการศึกษา 
3.6 กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา 
3.7 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
3.8 วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3.9 การตรวจสอบขอ้มูล 
3.10 วิธีการการวิเคราะห์ขอ้มูล 
3.11 การสรุปวิธีการศึกษา 
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3.1 กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 
การศึกษา พฒันาการ กระบวนการบริหารจดัการและผลกระทบจากการดาํเนินงานของ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง มี
กรอบแนวคิดดงัภาพท่ี 3.1 ต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 

- การวางแผน 
- การปฏิบติัตาม 
- การรับผลประโยชน ์
- การติดตามและประเมินผล 

พฒันาการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนา
หม่ืนศรี 
- วิถีชีวิตของคนนาหม่ืนศรีกบัผา้ทอ 
- พฒันากรผา้ทอนาหม่ืนศรี 

กระบวนการกลุ่ม/การพฒันากลุ่ม 
‐ ดา้นการบริหารจดัการกลุ่ม 
‐ ดา้นการวางแผนการผลิต 
‐ ดา้นการผลิต  
‐ ดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ ์
‐ ดา้นการตลาด 
‐ ดา้นประชาสมัพนัธ์ 
‐ ดา้นการเงิน 
‐ ดา้นการทาํบญัชี 

พฒันาการ กระบวนการบริหาร
จดัการและผลกระทบจากการ
ดาํเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผา้ทอนาหม่ืนศรี อ.นาโยง  
จ.ตรัง 

ผลกระทบจากการดาํเนินงาน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนา
หม่ืนศรีชุมชน  

- ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ 
- ผลกระทบดา้นสงัคมและ
วฒันธรรม 

- ผลกระทบดา้นคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุชน 



44 

3.2 นิยามเชิงปฏิบัตกิาร  
 

นิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการศึกษาพฒันาการ กระบวนการบริหารจดัการและผลกระทบของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี อาํเภอนาโยง จังหวดัตรัง มี
รายละเอียดดงัน้ี  

3.2.1 วิสาหกิจชุมชน หมายถึง การประกอบการโดยกลุ่มคนท่ีมีความผูกพนั มีวิถีชีวิต
ร่วมกนัทั้งนิติบุคคลหรือไม่เป็นนิติบุคคลในการประกอบการเพ่ือจดัการ “ทุนทางสังคมของชุมชน” 
อยา่งสร้างสรรคเ์พื่อใหเ้กิดการพึ่งพาตนเองภายในชุมชน โดยทุนทางสังคมของชุมชนในการศึกษา
คร้ังน้ี รวมไปถึง ทรัพยากร ผลผลิตความรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ทุนทางวฒันธรรมและทุนทางสังคม
ภายในชุมชนร่วมกบัการบริหารจดัการสมยัใหม่ เพื่อก่อให้เกิดการพฒันาเศรษฐกิจ สังคมและการ
เรียนรู้ของชุมชน โดยการรวมตวักันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีศึกษาในคร้ังน้ีคือ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี ไดรั้บ
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและไดป้ระกอบกิจการภายใตว้ิสาหกิจชุมชน ในวนัท่ี 9 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2548 โดยใชช่ื้อวา่ “วิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี” รหสัทะเบียน 5-92-08-05/1-0003  

3.2.2 กระบวนการบริหารจดัการ หมายถึง การบริหารจัดการด้านต่างๆท่ีมีสมาชิกใน
วิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรีร่วมกนัดาํเนินการ เช่น ดา้นการบริหารจดัการกลุ่ม ดา้นการมีส่วน
ร่วมของสมาชิก ดา้นการผลิต/กรรมวิธี/ข้ึนตอน ดา้นรูปแบบผลิตภณัฑ์ ดา้นแรงงาน ดา้นเงินทุน 
การตลาด การพฒันาผลิตภณัฑ ์การออกแบบผลิตภณัฑ ์และมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ 

3.2.3 การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการให้เกิด
กิจกรรมดา้นต่างๆของสมาชิกในกลุ่มผา้ทอนาหม่ืนศรี ตาํบลนาหม่ืนศรี อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง 

3.2.4 ผา้ทอนาหม่ืนศรี หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากส่ิงทอ โดยมีลายประจําถ่ินท่ีมี
เอกลกัษณ์จาํเพาะเจาะจงเป็นของตวัเอง โดยเป็นผา้ทอทอ้งถ่ินท่ีมีช่ือตามตาํบลท่ีอยูอ่าศยั คือ ตาํบล
นาหม่ืนศรี อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง 

3.2.5 นาหม่ืนศรี หมายถึง ตาํบลนาหม่ืนศรี ซ่ึงเป็นท่ีมาของช่ือ ผา้ทอนาหม่ืนศรี ตั้งอยูใ่น
พื้นท่ีอาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง 

3.2.6 พฒันาการ หมายถึง ความเป็นมาของผา้ทอนาหม่ืนศรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั การ
เปล่ียนแปลงต่างๆ โดยมีระยะเวลาเป็นตวักาํหนดในการเปล่ียนแปลงท่ีก่อใหเ้กิดพฒันาการ 

3.2.9 ผลกระทบ หมายถึง ผลท่ีเกิดต่อเน่ืองมากจากผลผลิตจากพฒันาการ การบริหาร
จดัการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรีท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลดีและผลเสีย  
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3.3 ขั้นตอนในการศึกษา 
 

เพื่อให้แนวทางในการดาํเนินการศึกษาเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนด ผูศึ้กษาได้
กาํหนดขั้นตอนในการศึกษา ออกเป็น 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การศึกษาในแนวทางเชิงคุณภาพ และ
การศึกษาในแนวทางเชิงปริมาณ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษา  
การรวบรวมขอ้มูลดา้นเอกสารวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

โดยขั้นตอนน้ีจะเป็นการใชว้ิธีการสาํรวจเอสารท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด และสังเคราะห์ออกเป็นรูปแบบ
กระบวนการบริหารจดัการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างเคร่ืองมือในการศึกษา  
การสร้างเคร่ืองมือในการศึกษามีการดาํเนินการดงัน้ี 

1) แนวทางการการศึกษาในเชิงคุณภาพ 
แบบสัมภาษณ์เจาะลึก  ได้มีการกําหนดประเด็นจากการศึกษาตามกรอบ

แนวความคิดในขั้นตอนท่ี 1 แลว้นําไปเสนอให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง 

แบบบันทึกการสังเกตโดยมีการศึกษาจากบริบทของพื้นท่ีในเบ้ืองต้นและร่าง
ประเดน็การสงัเกตใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

2) แนวทางการศึกษาในเชิงปริมาณ 
ใชว้ิธีการสาํรวจขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามในเร่ืองของการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม

วิสาหกิจผา้ทอนาหม่ืนศรี จากกลุ่มประชากรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี ตาํบลนา
หม่ืนศรี อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง 

ขั้นตอนท่ี 3 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
การเก็บรวบรวมขอ้มูลมีการดาํเนินการโดย การทาํหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการลง

พื้นท่ีกบัทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี โดยแนบวตัถุประสงคใ์นการศึกษาและเคร่ืองมือ
ทีใชใ้นการศึกษาเพื่ออาํนวยความสะดวกในการประสานงานกบัประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอ
นาหม่ืนศรี 

ขั้นตอนท่ี 4 การสรุปขอ้มูล 
การสรุปขอ้มูลจากการประเด็นต่างๆ และจดัแยกเป็นหมวดหมู่ตามกรอบแนวคิดการวิจยั 

จดัเก็บผลการศึกษาของวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี แลว้สรุปตามกรอบแนวคิดท่ีผูศึ้กษา
พฒันาข้ึน 
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ขั้นตอนท่ี 5 การสรุปผลและการอภิปรายผลการศึกษา 
 

3.4 วธีิการศึกษา 
 

ผูศึ้กษามีวิธีการศึกษา ดงัน้ี 
3.4.1 แนวทางการศึกษาเชิงคุณภาพ 

1) การศึกษาจากขอ้มูลเอกสาร (Document Study) มีการศึกษาทบทวนเอกสารและ
บนัทึกต่างไดแ้ก่ ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจยั บทความและเอกสารทางวิชาการ เอกสาร
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น บนัทึกอกสารทางราชการ เป็นตน้ 

2) การศึกษาโดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) มีแนวคิดนาํ
ในการศึกษาและแนวทางการสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเก็บขอ้มูลของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญัภายใต้
บรรยากาศของการปฏิสมัพนัธ์ต่อกนั 

3) การศึกษาโดยวิธีการสังเกตการณ์ (Observation) ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีใชก้าร
สงัเกตการณ์ในลกัษณะแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม 

4) การศึกษาโดยการสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญยืนยนัรูปแบบเคร่ืองมือสําหรับการ
รวบรวมขอ้มูล ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการบริหาร
จดัการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงวิเคราะห์จากผลการศึกษาของกลุ่มประชากรเป้าหมาย 

3.4.2 แนวทางการศึกษาเชิงปริมาณ 
ศึกษาโดยการจดัทาํแบบสอบถามการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอ

นาหม่ืนศรี 

 
3.5 การเลอืกพืน้ทีก่ารศึกษา 

 
การเลือกพื้นท่ีในการศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดเ้ลือกพื้นท่ีท่ีตอ้งการหาคาํตอบ คาํอธิบาย

ของปรากฏการณ์การทางสังคมท่ีเก่ียวกบั พฒันาการ กระบวนการบริหารจดัการและผลกระทบท่ี
เกิดจากการพฒันากลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยพ้ืนท่ีทาํการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นพื้นท่ีท่ีมีการพฒันากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพโดยวดัจากการไดรั้บรางวลัเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่นของ
จงัหวดั มีระบบการบริหารจดัการท่ีเขม้แข็ง หลกัการดาํเนินงานเป็นรูปธรรม และประชากรใน
ชุมชนมีความพร้อมในการพฒันาให้เกิดการพึ่งพาตนเอง จึงไดเ้ลือกพื้นท่ีตาํบลนาหม่ืนศรี อาํเภอ
นาโยง จงัหวดัตรัง เพราะเป็นท่ีตั้งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี  เป็นกลุ่มวิสาหกิจ
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ชุมชนท่ีมี พฒันาการในการพฒันาชุมชนมาอยา่งยาวนาน โดยอาศยัทุนทางสังคมในชุมชนตนเอง 
คือ การทอผา้ เป็นการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการสร้างความเขม้แข็งในกับชุมชนเพื่อให้
สามารถพึ่งพาตนเองได ้

นอกจากนน้ีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี ตาํบลนาหม่ืนศรี อาํเภอนาโยง จงัหวดั
ตรังยงัไดรั้บการสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการพฒันาองค์ความรู้และ
ส่งเสริมทางดา้นการตลาด ทาํใหส้ามารถสร้างรายไดเ้ป็นอยา่งดีใหแ้ก่คนในชุมชน ซ่ึงผูศึ้กษาเช่ือว่า 
การศึกษาพฒันาการ กระบวนการบริหารจดัการและผลกระทบจากการดาํเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง จะสามารถ
สะทอ้นกระบวนการบริหารจดัการไดอ้ยา่งดี ตลอดจนเป็นแนวทางในการพฒันาวิสาหกิจชุมชนใน
การการบริหารจดัการ และพฒันากระบวนการบริหารจดัหารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

3.6 กลุ่มประชากรในการศึกษา 
 
3.6.1 เกณฑ์ในการเลอืกกลุ่มประชากรในการศึกษา 
การศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี ตาํบลนาหม่ืนศรี อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง 

โดยมีเกณฑใ์นการเลือกกลุ่มประชากรดงัน้ี 
1) เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีมีการใชทุ้นทางสังคมดา้นการทอผา้ในการผลิตสินคา้

เพื่อจดัจาํหน่ายและใชภ้ายชุมชน 
2) เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผา้ทอท่ีจดทะเบียนอย่างเป็นทางการต่อสาํนักงาน

เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัตรัง 
3) เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผา้ทอท่ีผ่านการประเมินศกัยภาพวิสาหกิจชุมชน

จากสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัตรัง โดยผลการประเมิน
ศกัยภาพอยู่ในระดบัดีเด่น ประจาํปี 2555 โดยผูศึ้กษาตีความว่าเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีประสบ
ความสําเร็จ ตอ้งไดรั้บการประเมินในระดบัดี ซ่ึงผ่านการประเมินผลทั้งหมด 7 ประเด็น ไดแ้ก่       
1) ทิศทางวิสาหกิจชุมชน 2) การวางแผนการดาํเนินงานของวิสาหกิจชุมชน 3) การบริหารการตลาด 
4) การจดัการความรู้และขอ้มูลข่าวสาร 5) การบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 6) กระบวนการจดัการ
สินคา้และบริการ และ 7) ผลลพัธ์การดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชน 
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3.6.2 กลุ่มประชากร 
เน่ืองจากการศึกษาพฒันาการ กระบวนการบริหารจดัการและผลกระทบจากการดาํเนินงาน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นการศึกษาแบบผสมผสานคือมีทั้งการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดย
มีวิธีการแบ่งกลุ่มประชากรดงัน้ี 

การศึกษา เ ชิ ง คุณภาพ  ใช้วิ ธีการ เ ลือกก ลุ่มประชากรแบบเจาะจงมาจากคณะ
กรรมการบริหารวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรีท่ีดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบนัและท่ีปรึกษากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี จาํนวนทั้งส้ิน 18 คน ดงัน้ี 

1) คณะกรรมการบริหารวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี ตาํบลนาหม่ืนศรี อาํเภอ
นาโยง มีจงัหวดัตรังจาํนวน 22 คน (เลือกจาํนวน 9 คน) 

2) ท่ีปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี ตาํบลนาหม่ืนศรี อาํเภอนาโยง 
จงัหวดัตรัง มีจาํนวน 21 คน (เลือกจาํนวน 9 คน) 

การศึกษาเชิงปริมาณ เน่ืองจากจาํนวนสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีจาํนวนทั้งส้ิน 138 คน 
ผูศึ้กษาจึงเลือกสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้งหมดเป็นกลุ่มประชาการในการเกบ็ขอ้มูลในคร้ังน้ี 
 

3.7 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  
 
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษาท่ีผูศึ้กษาใชเ้ทคนิคหลายๆ

วิธี ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดขอ้เทจ็จริงจากปรากฏการณ์ในชุมชนท่ีศึกษา รวมไปถึงการลดช่องว่างระหว่างผู ้
ศึกษากบักลุ่มประชากร จะสามารถทาํให้บรรยากาศในการเก็บรวบรวมขอ้มูลมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และความคิดเห็นเป็นไปด้วยความราบร่ืนในขณะท่ีทาํการศึกษา โดยเคร่ืองเม่ือท่ีใช้ใน
การศึกษามีดงัน้ี 

 
3.7.1 แนวทางการศึกษาเชิงคุณภาพ 

3.7.1.1 แบบสมัภาษณ์เจาะลึก เพื่อศึกษาความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและทุนทางสังคม
ของชุมชนด้านผา้ทอ โดยไม่มีการกาํหนดโครงสร้างไวแ้น่นอน แต่เป็นเพียงการกาํหนดเป็น

ประเดน็ท่ีใชใ้นการศึกษา และสามารถเพิ่มประเดน็ท่ีน่าสนใจขณะทาํการเก็บขอ้มูล สาํหรับการเขา้
ไปพดูคุยและสอบถามกบัผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดย้ดึความเป็นกลาง ไม่อาศยัทศันคติจองผูศึ้กษา ไม่ช้ีนาํ
หรือวางบรรทดัฐานเพื่อกาํหนดแนวทางในการตดัสินใจของผูใ้ห้ขอ้มูล แต่ใชก้ระบวนการในการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นของผูศึ้กษากบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั และนาํมาวอเคราะห์พิจารณา เพื่อทาํความ
เขา้ใจสภาพการณ์ ท่ีอาศยัมุมมองจากบุคคลภายในกลุ่มเป็นหลกัโดยมีแนวทางดงัน้ี 
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แนวทางการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก มีรายละเอียดดงัน้ี 
1) แนวทางการสัมภาษณ์คณะกรรมการบริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอ

นาหม่ืนศรี ตาํบลนาหม่ืนศรี อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง 
(1) ขอ้มูลส่วนบุคคล 
(2) ขอ้มูลพื้นฐานชุมชน เช่น ประวติัความเป็นมาของกลุ่มผา้ทอนา

หม่ืนศรี มีความเป็นมาอยา่งไร 
(3) การบริหารจดัการของกลุ่ม ในการบริหารจดัการมีจุดเด่นหรือ

จุดอ่อนในการบริหารจดัการหรือการดาํเนินงานของกลุ่มอยา่งไรบา้ง 
(4) การสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
(5) ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการกลุ่มผา้ทอนาหม่ืนศรีมี

อะไรบา้ง 
2) แนวทางการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกท่ีปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนา

หม่ืนศรี ตาํบลนาหม่ืนศรี อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง 
(1) ขอ้มูลส่วนบุคคล 
(2) บทบาทในการใหค้าํแนะนาํแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี 
(3) การมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาองคค์วามรู้ 
(4) การประเมินภาพรวมของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 

3.7.1.2 แบบบันทึกการสังเกต เพื่อดูภาพรวมการดาํเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

1) การมีปฏิสมัพนัธ์ของสมาชิกในกลุ่ม 
2) การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
3) รูปแบบการบริหารจดัการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในภาพรวม 
4) ลกัษณะของผูน้าํกลุ่ม 
5) การแกไ้ขปัญหาในดา้นต่างๆ 
6) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นในการส่ือสารภายในกลุ่ม 

3.7.1.3 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อรูปแบบกระบวนการ
บริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยการจัดเป็นแบบฟอร์มการบันทึกความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เจาะลึก 

3.7.1.4 เคร่ืองมือดา้นอิเลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ กลอ้งบนัทึกภาพ กลอ้งถ่ายวิดีโด เคร่ือง
บนัทึกเสียง และสมุดจดบนัทึก ซ่ึงจะใชเ้ป็นเร่ืองมือในการวิจยัในคร้ังน้ี 
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3.7.2 แนวทางการศึกษาเชิงปริมาณ  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นการสร้างแบบสอบถามการมีส่วนร่วมของสมาชิก

ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี ตาํบลนาหม่ืนศรี อาํเภอนาโยง จังหวดัตรัง โดยแบ่ง
แบบสอบถาม เป็น 3 ส่วนดงัน้ี  

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระดับการศึกษา รายได ้ประเภทของกลุ่ม
สมาชิก ระยะเวลาการเป็นสมาชิก และประสบการณ์การฝึกอบรม 

ตอนท่ี 2 การมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในกระบวนการดาํเนินงานวิสาหกิจ
ชุมชน โดยนาํทฤษฎีของ Cohen and Uphoff (1977) มาสร้างเป็นขอ้คาํถามของการมีส่วนร่วม 4 
รูปแบบ ดงัน้ี 

1) การมีส่วนร่วมดา้นการตดัสินใจ 
2) การมีส่วนร่วมดา้นการปฏิบติัการ 
3) การมีส่วนร่วมดา้นการรับผลประโยชน์ 
4) การมีส่วนร่วมดา้นการประเมินผล 

ลกัษณะของขอ้คาํถามมีลกัษณะเป็นมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดยกาํหนดเป็น 
5 ระดบั ดงัน้ี 

5 หมายความวา่ มีระดบัการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
4 หมายความวา่ มีระดบัการมีส่วนร่วมมาก 
3 หมายความวา่ มีระดบัการมีส่วนร่วมปานกลาง 
2 หมายความวา่ มีระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ย 
1 หมายความวา่ มีระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด 

 
นอกจากน้ีไดก้าํหนดเกณฑก์ารแปลผล คาํนวณค่าเฉล่ีย โดยใชเ้กณฑต่์อไปน้ีเป็นเคร่ืองวดั

(Best, 1977: 135 อา้งถึงใน จีรพรรณ กาญจนะจิตรา, 2539) ดงัน้ี 
ค่าเฉล่ีย   ระดบัการมีส่วนร่วม 
4.51-5.00  มีระดบัการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
3.51-4.50  มีระดบัการมีส่วนร่วมมาก 
2.51-3.50  มีระดบัการมีส่วนร่วมปานกลาง 
1.51-2.50  มีระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ย 
1.00-1.50  มีระดบัการมีส่วนนอ้ยท่ีสุด 
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ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในกระบวนการ
ดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชน 
 

3.8 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
วิธีการศึกษาการเกบ็รวบรวมขอ้มูล มีรายละเอียดดงัน้ี 
3.8.1 แนวทางการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ แบ่งอกเป็น 2 ประเด็นหลกั คือ การ

รวบรวมขอ้มูลดา้นเอกสาร และการรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาจากเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษามี
รายละเอียดดงัน้ี 

1) การรวบรวมขอ้มูลดา้นเอกสาร (Documentary Data) แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ
ดงัน้ี 

(1) ขอ้มูลดา้นแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการบริหาร
จดัการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยทาํการศึกษาคน้ควา้จาก วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ตาํราวิชาการ 
งานวิจยัในประเทศและต่างประเทศ บทความ วารสาร ฯลฯ 

(2) ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในพื้นท่ีโดยตรง ไดแ้ก่ เอกสารท่ีมีการบนัทึก
ดา้นบริบท ชุมชน ความเป็นมา สภาพทางวฒันธรรมและสังคม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นส่ิงทอของ
จงัหวดัตรัง สถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพดา้นส่ิงทอ รายละเอียดโครงการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน โดยแหล่งเอกสารได้แก่ สํานักงานเกษตรจังหวดัตรัง สํานักงานเกษตรอาํเภอนาโยง 
สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัตรัง สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัตรัง และท่ีวา่การอาํเภอ ฯลฯ  

2) การรวบรวมขอ้มูลจากเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ผูศึ้กษาดาํเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลดว้ยตนเอง ดงัน้ี 

(1) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยผูศึ้กษาเตรียมความ
พร้อมในการประสานงานกบัผูน้าํกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผูเ้ก่ียวขอ้งกบักลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการ
ติดต่อเขา้สมัภาษณ์ 

(2) การสังเกต (Observation) ผูศึ้กษาใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant Observation) โดยผูศึ้กษาจะมีการสงัเกตพฤติกรรมต่างๆของกลุ่มประชากรในชุมชน มี
การสร้างสัมพนัธ์อนัดี เช่น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภายใตแ้บบสังเกตก่ึง
โครงสร้างท่ีมีการกาํหนดข้ึน ซ่ึงจะมีการปรับรูปแบบการสังเกตตามสถานการณ์และบริบทท่ี
เก่ียวขอ้งไดใ้นขณะทาํการศึกษา และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non- Participant Observation) 
เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของกลุ่ม ความสมัพนัธ์ของสมาชิกในกลุ่ม และบริบทดา้นสงัคมโดยรวม 
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(3) การใชแ้บบสัมภาษณ์ เพื่อสอบถามความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ โดยความ
คิดเห็นขอ้เสนอแนะมาวิเคราะห์ 

3.8.2 แนวทางการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณโดยการใชแ้บบสอบถามการมีส่วนร่วม
มาใชใ้นกบัสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี ดาํเนินการจดัเก็บขอ้มูลโดยผูศึ้กษาทาํ
การเก็บขอ้มูลในวนัท่ีมีการประชุมสมาชิกวิสาหกิจชุมชน แลว้ให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนทาํการ
ตอบแบบสอบถาม ในกรณีท่ีสมาชิกขาดการประชุม จะฝากแบบสอบถามกบัผูน้าํกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนใหท้าํการแจกให ้หลงัจากนั้น 2 สปัดาห์จึงไปรับแบบสอบถามกลบัคืนจากผูน้าํกลุ่ม  
 

3.9 การตรวจสอบข้อมูล  
 
3.9.1 การตรวจสอบข้อมูลในเชิงคุณภาพ 
ผูศึ้กษานาํขอ้มูลท่ีไดจ้ดัหมวดหมู่ตามประเด็นหัวขอ้ของแต่ละวตัถุประสงคข์องการศึกษา

จนสามารถตอบคาํถามการวิจยัและครอบคลุมกรอบแนวคิดละขอบเขตของการศึกษาได ้
 
3.9.2 การตรวจสอบข้อมูลในเชิงปริมาณ 
ผูศึ้กษาไดน้าํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยอาศยัแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การศึกษาไปทดสอบความเท่ียงตรงในเน้ือหา (Content Validity) โดยนาํเคร่ืองมือไปทดลองใช ้
(Try out) กบัสมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่ีไม่ใช่กลุ่มประชากรท่ีศึกษา และคาํนวณหาค่าความเช่ือมัน่ 
(Relibility)โดยการใชส้ัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficien,1970) 
ไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.95 
 

3.10 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล  
 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นขั้นตอนท่ีสาํคญัในกระบวนการวิจยั โดยเฉพาะวิธีการหลกัท่ีใชใ้น

การวิเคราะห์นั้นเป็นการสร้างขอ้สรุปจากขอ้มูลจาํนวนหน่ึง โดยในการศึกษาคร้ังน้ีจะนาํสถิติมา
ช่วยในการวิเคราะห์เพื่อเป็นส่วนเสริม ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษามีการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 
3.10.1 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ เม่ือนาํขอ้มูลจากการสมัภาษณ์และสงัเกตการณ์ท่ีไดท้ั้ง

หมดแลว้นาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล จากนั้นพยายามเขา้ใจ นาํไปวิเคราะห์ในเชิง



53 

พรรณนาและนาํไปเช่ือมโยงกบัแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งจากการท่ีไดศึ้กษามาขา้งตน้ มี
ขั้นตอนดงัน้ี 

 
3.10.2 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยการนาํขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได้ทั้งหมดมาตรวจสอบ

ความถูกตอ้งสมบูรณ์และนาํไปวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป (SPSS) ใน
การคาํนวณหาค่าสถิติเพื่อตอบปัญหาการวิจยัต่อไป 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ตอนท่ี 1 ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สาํหรับการอธิบานสถานภาพส่วน

บุคคลของกลุ่มประชากร วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) หาค่าร้อยละ 
(Percentage) และรายงานเป็นความเรียง 

ตอนท่ี 2 สถิติท่ีใช้วิ เคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในการ
ดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชน ตามรูปแบบการมีส่วนร่วม 4 ดา้น วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าเฉล่ีย (Mean) 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และรายงานเป็นความเรียง 

ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะการมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสากิจชุมชนในการดาํเนินงานวิสาหกิจ
ชุมชนดา้นอ่ืนๆวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงค่าความถ่ี (Frequency) หาค่าร้อยละ (Percentage) 
และรายงานเป็นความเรียง 
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3.11 การสรุปวธีิการศึกษา 
 
การสรุปวิธีการศึกษาประกอบดว้ย วตัถุประสงค ์วิธีการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา

และกลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดดงัตารางท่ี 3.1 ต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่3.1  สรุปวิธีการศึกษา 
 
วตัถุประสงค์ในการศึกษา วธีิการศึกษา เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา กลุ่มประชากร 
1. เพื่อศึกษากระบวนการ
บริหารจดัการของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผา้ทอนา
หม่ืนศรี อาํเภอนาโยง 
จงัหวดัตรัง 

- สมัภาษณ์แบบ
เจาะลึก 
- การสงัเกตแบบ
มีส่วนร่วมและ
ไม่มีส่วนร่วม 
- แบบสอบถาม 

- แบบสมัภาษณ์แบบ
เจาะลึก 
- แบบบนัทึกการสงัเกต 
- แบบสอบถาม 

- คณะกรรมการ
กลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชน 
- สมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 

2. เพื่อศึกษาพฒันาการ
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผา้ทอนาหม่ืนศรี อาํเภอ
นาโยง จงัหวดัตรัง 

- สมัภาษณ์แบบ
เจาะลึก 
- สงัเกตการณ์
แบบไม่มีส่วน
ร่วม 

- แบบสมัภาษณ์แบบ
เจาะลึก 
- แบบบนัทึกการสงัเกต 
 

- คณะกรรมการ
กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 
- ท่ีปรึกษากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 

3. เพื่อศึกษาผลกระทบ
จากการพฒันากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผา้ทอนา
หม่ืนศรี อาํเภอนาโยง 
จงัหวดัตรัง 

- สมัภาษณ์แบบ
เจาะลึก 
- สงัเกตการณ์
แบบไม่มีส่วน
ร่วม 

- แบบสมัภาษณ์แบบ
เจาะลึก 
- แบบบนัทึกการสงัเกต 
- แบบบนัทึกความคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะ 

- คณะกรรมการ
กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 
- ท่ีปรึกษากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 



 

บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ือง พฒันาการ กระบวนการบริหารจดัการและผลกระทบจากการดาํเนินงาน
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง 
ในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี ดาํเนินการศึกษาโดยใชก้ระบวนการวิจยัเชิงผสมผสาน (Mixed 
Methods Research) ซ่ึงทั้งมีทั้งกระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นหลกั โดย
อาศยักระบวนการและวิธีการการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กบัผูรู้้หรือผูท่ี้ให้
ขอ้มูลท่ีสาํคญั (Key-Informant) ร่วมกบัการใชก้ารสังเกตการณ์และการศึกษาทบทวนวรรณกรรม
จากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ียงัใชก้ระบวนการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็น
ส่วนเสริมใหก้ารศึกษาเกิดความครอบคลุมและมีความน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน โดยไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี  

4.1 บริบทของชุมชน 
4.2 วิถีชีวิตของคนนาหม่ืนศรีกบัผา้ทอนาหม่ืนศรี  
4.3 พฒันาการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี 
4.4 กระบวนการบริหารจดัการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี 
4.5 การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี 
4.6 ผลกระทบจากการดาํเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี 
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

4.1 บริบทของชุมชน 
 
การศึกษาบริบทของชุมชนท่ีเป็นพื้นท่ีในการศึกษา ผูศึ้กษามีการศึกษาขอ้มูลท่ีสาํคญัๆ ทั้งหมด 

2 ประเด็น คือ 1) ประวติัความเป็นมาของชุมชน และ 2) ขอ้มูลพื้นฐานของชุมชน ไดแ้ก่ ท่ีตั้ง 
ลกัษณะภูมิประเทศ เขตการปกครอง ลกัษณะทางเศรษฐกิจ ลกัษณะทางสังคม การคมนาคม กลุ่ม/
องคก์รดา้นอาชีพ แหล่งท่องเท่ียว มีรายละเอียดดงัน้ี 
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4.1.1 ประวตัิความเป็นมาของตําบลนาหม่ืนศรี 
ในอดีตจงัหวดัตรังถือเป็นเมืองท่าโบราณ มีชาวอินเดีย อาหรับ และชาวตะวนัตก ใชจ้งัหวดั

ตรังเป็นเส้นทางขา้มคาบสมุทร เพื่อผ่านไปยงัทะเลฝ่ังตะวนัออก ได้แก่ อาณาจกัรตามพรลิงค์
(จงัหวดันครศรีธรรมราช) อาณาจกัรศรีวิชยั ทั้งยงัเป็นเส้นทางแรกท่ีฝร่ังชาวโปรตุเกสเขา้มาติดต่อ
กบัไทย โดยใชผ้่านทางเพื่อเขา้ไปยงักรุงศรีอยธุยา ทั้งยงัมีเส้นช่องทางเขาบรรทดั ท่ีเมืองพทัลุงใช้
เพื่อเป็นเส้นทางไปสู่ทะเลตะวนัตกทางดา้นเมืองปะเหลียน ทาํให้เกิดการแลกเปล่ียนทั้งทางดา้น
ความสมัพนัธ์และวฒันธรรมข้ึน  

การเกิดข้ึนของช่ือ “ชุมชนนาหม่ืนศรี” สนันิษฐานวา่ เร่ิมหลงัรัชกาลท่ี 2  ตน้รัตนโกสินทร์
ท่ีมีการจดัระเบียบการปกครองและตั้งกรมการเมือง ปรากฏในทาํเนียบกรมการเมืองของเก่า พ.ศ. 
2355 กล่าวถึง ตาํบลต่างๆฝ่ายตะวนัออกของแม่นํ้าตรัง 34 ตาํบล พร้อมทั้งบอกจาํนวนครัวเรือน แต่
ไม่มีช่ือบา้นนาหม่ืนศรี แต่มีช่ือใกลเ้คียง เช่น บา้นหัวเขา บา้นนาพระ แสดงให้เห็นว่านาหม่ืนศรี 
เกิดข้ึนภายหลงัและมีอายไุม่ถึง 200 ปี โดยทางบา้นนาหม่ืนศรีก็มีตาํนานความเป็นมาของช่ือว่า มี
บุคคลบรรดาศกัด์ิชั้นหม่ืนผูห้น่ึง เป็นผูดู้แลปกครองบา้นหวัเขา ชาวบา้นเรียกกนัว่า “แก่หม่ืน” โดย
ท่านหม่ืนเป็นผูท่ี้เกณฑช์าวบา้นใหบุ้กเบิกถางป่าเพื่อใหเ้ป็นสถานท่ีสาํหรับทาํนา ชาวบา้นจึงเรียกท่ี
บริเวณนั้นว่า “นาหลวง” ปัจจุบนัตั้งอยูใ่นเขต หมู่ท่ี 2 ตาํบลนาหม่ืนศรี เม่ือปลูกขา้วได ้ท่านหม่ืน
ไดใ้ห้ชาวบา้นช่วยกนัทาํฉางขา้วขนาดใหญ่เพื่อเก็บขา้วเปลือก โดยขา้วเปลือกท่ีไดน้ั้นแบ่งส่วน
หน่ึงเป็นของทางการอีกส่วนหน่ึงไวแ้จกจ่ายชาวบา้น จึงเรียกบริเวณนั้นวา่ “บา้นฉาง”  

สาเหตุท่ีไดช่ื้อนาหม่ืนศรีนั้น จากคาํบอกเล่า มี 2 ขอ้สันนิษฐาน คือ ทราบว่า หลงัจากการ
บุกเบิกพื้นท่ีเพื่อการทาํนาข้ึนแลว้ ชาวบา้นส่วนหน่ึงท่ีมาจากบา้นหัวเขาไดแ้ยกครอบครัวมาตั้งถ่ิน
ฐานในบริเวณใกลก้บันาหลวง และตั้งช่ือบา้นตามช่ือของผูน้าํคือ “ท่านหม่ืน” ซ่ึงเรียกกนัว่า “หม่ืน
ศรี” เพราะท่านมีภรรยาช่ือ “ศรี” เหตุท่ีตอ้งนาํช่ือภรรยามาต่อทา้ยจากการบอกเล่าทราบว่า เหตุผล
การเรียกช่ือคนโดยมีฉายากาํกบัทา้ยช่ือ เพราะคนในสมยัก่อนไม่มีนามสกุล และมีช่ือซํ้ ากนัมากจึง
ตอ้งมีการกาํหนดลกัษณะบุคคล ช่ือบา้น อาชีพ หรือช่ือสามีภรรยา มาเพ่ือเป็นการต่อทา้ยช่ือเพื่อให้
ทราบว่าเป็นคนไหน  อีกกรณีจากการสันนิษฐาน คือ ช่ือบรรดาศกัด์ินั้นตอ้งมาจากราชทินนาม
ต่อทา้ยเสมอ เช่น ช่ือหม่ืนราชเสนีและหม่ืนศรีเสนา เรียกตามหนา้ท่ีรับผิดชอบ เช่น หม่ืนศรีเสนา 
หม่ืนศรีเสาวรักษ ์หม่ืนศรีสงคราม หม่ืนศรีดูแลท่ีนาหลวงโดยท่านหม่ืนศรีผูน้ี้อาจมีราชทินนาม
อยา่งใดอยา่งหน่ึงขา้งตน้ แต่มาเรียกเพียงสั้นๆว่า หม่ืนศรี เหล่าน้ีจึงเป็นท่ีมาของบา้นนาหม่ืนศรีใน
ปัจจุบนั 

บา้นอ่ืนๆ ในตาํบลนาหม่ืนศรี ส่วนใหญ่การตั้งช่ือบา้นจะสะทอ้นจากสภาพภูมิประเทศท่ีมี
สภาพเป็นป่าละเมาะหรือป่าไส เกิดจากการถางป่า โดยชาวบา้นท่ีอาศยัจะตั้งช่ือเป็นช่ือ ไสต่างๆ 
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เช่น ไสยงูเพราะมีตน้ยงู ไสยางเพราะมีตน้ยาง ไสตอเพราะมีตน้สะตอ เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมีการ
ตั้งช่ือบา้นตามลกัษณะหรือส่ิงแวดลอ้มในบริเวณนั้น เช่น หว้ยบา้เพราะมีเถาสะบา้ ห้วยตรนเพราะ
ลาํห้วยมีลกัษณะหัวเรียบเหมือนหัวตรน ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือทอผา้ชนิดหน่ึงใชเ้ป็นตวันาํเส้นดา้นพุ่ง 
ทาํหนา้ท่ีเหมือนกระสวยของก่ีกระตุก หนองขอนเพราะมีขอนไมใ้หญ่ พรุลาํเพง็เพราะมีตน้ลาํเพง็ 
บา้นปาบเพราะมีตน้ปาบ นาจิกเพราะมีตน้จิก โคกยาร่วงเพราะมีมะม่วงหิมพานต ์เป็นตน้ จากท่ี
กล่าวมานาหม่ืนศรี เม่ือนบัอายุแลว้อยู่ในสมยัตน้รัชกาลท่ี 5 แสดงว่าหมู่บา้นาหม่ืนศรีเกิดข้ึนมา
ก่อนแลว้แต่ไม่เกิน พ.ศ. 2355 ในสมยัรัชกาลท่ี 2 เพราะตอนนั้นยงัไม่สามารถทราบช่ือหมู่บา้นได ้
ทาํใหส้รุปไดว้า่ ชุมชนนาหม่ืนศรีมีอายโุดยประมาณ 200 ปี มาจนถึงปัจจุบนั 

ในปัจจุบนัชุมชนนาหม่ืนศรี ไดรั้บการพฒันาและมีผูค้นเขา้มาตั้งถ่ินฐานกลายเป็น ตาํบล
นาหม่ืนศรี ข้ึนกบัอาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง โดยบริบททัว่ไปของตาํบลนาหม่ืนศรีในปัจจุบนัมีดงัน้ี 

 
4.1.2 ข้อมูลพืน้ฐานของตําบลนาหม่ืนศรี 

4.1.2.1 ท่ีตั้ง 
ตาํบลนาหม่ืนศรีมีช่ือเสียงในดา้นผา้ทอพ้ืนเมือของจงัหวดัตรังตั้งแต่ในอดีตจนถึง

ปัจจุบัน เป็นตาํบลหน่ึงในอาํเภอนาโยง ห่างจากท่ีว่าการอาํเภอไปทางทิศเหนือประมาณ 5 
กิโลเมตร มีเน้ือท่ีโดยประมาณ 12,500 ไร่ พื้นท่ี 20 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกบัพื้นท่ี
ใกลเ้คียง ดงัตารางท่ี 4.1 ต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.1  อาณาเขตติดต่อ 
 

ทศิ อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ ตาํบลนํ้าผดุ อาํเภอเมือง จงัหวดัตรัง 
ทิศใต ้ ตาํบลนาโยงเหนือ อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง 
ทิศตะวนัออก ตาํบลละมอ อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง และตาํบลนํ้าผดุ อาํเภอเมือง จงัหวดัตรัง 
ทิศตะวนัตก ตาํบลนาพละ อาํเภอเมืองตรัง 

 
4.1.2.2 ลกัษณะภูมิประเทศ 
ตาํบลนาหม่ืนศรี เป็นพื้นท่ีราบลาดเอียงจากทิศเหนือสู่ทิศใต ้มีแหล่งนํ้ าธรรมชาติ

ไหลผา่นคือ ลาํห้วยจาํนวน 6 สาย ลาํคลองจาํนวน 2 สาย และมีระบบชลประทานจาํนวน 1 สาย 
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พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นสวนยางพารา พื้นท่ีรองลงมาคือการทาํนา และยงัมีเขาลูกโดด โดยภายในถํ้ามี
หินงอกหินยอ้ยช่ือถํ้าเขาชา้งหาย เป็นแหล่งท่องเท่ียวข้ึนช่ือของตาํบลนาหม่ืนศรี  

4.1.2.3 เขตการปกครอง 
มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 หมู่บา้น ดงัน้ี หมู่ 1 บา้นใสใหญ่, หมู่ 2 บา้น

นาหม่ืนศรี, หมู่ 3 บา้นวงัถํ้า, หมู่ 4 บา้นใสเดือย, หมู่ 5 บา้นนาจิก, หมู่ 6 บา้นหวัเขา, หมู่ 7 บา้นใส
บ่อลึก, หมู่ 8 บา้นควนสวรรค ์โดยแต่ละหมู่บา้นสามารถจาํแนกจาํนวนครัวเรือนและประชากรได้
ดงัตารางท่ี 4.2 ต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่4.2  จาํนวนครัวเรือนและประชากร 
 
หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน จํานวน

พืน้ที ่(ไร่) 
จํานวน
ครัวเรือน 

จํานวนประชากร 
ชาย หญงิ รวม 

1 บา้นไสใหญ่ 1,518.75 274 477 545 1,022 
2 บา้นนาหม่ืนศรี 1,258.00 77 127 121 248 

3 บา้นวงัถํ้า 1,378.00 308 484 532 1,016 
4 บา้นไสเดือย 3,974.00 425 728 784 1,512 
5 บา้นนาจิก 1,069.75 32 57 59 116 
6 บา้นหวัเขา 358.75 51 87 93 180 
7 บา้นไสบ่อลึก 1,650.00 331 512 564 1,076 
8 บา้นควร

สวรรค ์
1,293.00 356 490 519 1,009 

รวม 12,500.25 1,854 2,962 3,217 6,179 
 

4.1.2.4 ลกัษณะทางเศรษฐกิจ 
อาชีพหลกัของราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะการทาํสวน

ยางพารา  ทาํนาขา้ว และอาชีพดา้นการเกษตรอ่ืนๆ การใชพ้ื้นท่ีส่วนใหญ่จึงเป็นสวนยางพารา มี
พื้นท่ีปลูกยางพาราทั้งหมด 5,366.64 ไร่ จาํนวนครัวเรือนท่ีปลูกยางพารา 912 ครัวเรือน ส่วนการทาํ
นาเป็นเพียงพื้นท่ีเล็กๆ กระจดักระจายทัว่ไป โดยขา้วท่ีปลูกไดจ้ะปลูกเพื่อการบริโภคภายใน
ครัวเรือนเท่านั้น แทบจะไม่มีการทาํนาเพื่อการคา้และเน่ืองจากยงัมีพื้นท่ีทาํนา จึงมีผูป้ระกอบการ
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โรงสีขา้วขนาดเล็กประมาณ 20 ราย นอกจากน้ียงัประกอบอาชีพคา้ขายและรับจา้ง ตามสัดส่วน
โดยประมาณ ดังน้ี เกษตรกรรม ร้อยละ 89.56 รับจา้ง ร้อยละ 8.25 และประกอบธุรกิจส่วนตวั     
ร้อยละ 2.19 

4.1.2.5 ลกัษณะทางสงัคม 
ลกัษณะทางสังคมของตาํบลนาหม่ืนศรีเป็นสังคมชนบท มีบา้นเรือนตั้งอยู่กระจดั

กระจาย ไม่มีลกัษณะเป็นชุมชนแต่มีลกัษณะเป็นกลุ่มบา้นหลาย ๆ กลุ่มแต่ละกลุ่มบา้นมกัจะเป็น
เครือญาติกนัส่วนใหญ่ ลกัษณะความสัมพนัธ์ของคนภายในหมู่บา้นเป็นลกัษณะต่างพึ่งพาอาศยัซ่ึง
กนัและกนั บริเวณท่ีมีความหนาแน่นของบา้นเรือนมากท่ีสุด คือ บริเวณหน้าโรงเรียนบา้นควน
สวรรค ์พื้นท่ี หมู่ท่ี 8 ซ่ึงเปรียบเสมือนชุมชนหลกัของตาํบลมีสถานท่ีสาํคญั เช่น โรงเรียน วดั กลุ่ม
ทอผา้ กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต และศูนยส์าธิตการตลาด 

4.1.2.6 การคมนาคม 
ระยะทางจากตาํบลนาหม่ืนศรีถึงท่ีว่าการอาํเภอนาโยง ประมาณ 5 กิโลเมตร ห่าง

จากจงัหวดัตรังประมาณ 15 กิโลเมตร การเดินทางใชเ้ส้นทางหมายเลข 4 ประมาณ 11 กิโลเมตร 
เล้ียวซา้ยเขา้ถนนเทศบาล 6 ประมาณ 3 กิโลเมตร หรือสามารถนัง่สองแถวตรัง-เขาช่อง ข้ึนรถท่ี
ถนนไทรงามซ่ึงติดกบัโรงพยาบาลราชดาํเนินถึงตลาดนาโยง ใชเ้วลาเดินทาง 30 นาที ค่ารถโดยสาร
สองแถว 10 บาท จากนั้นนัง่รถจกัรยานยนตรั์บจา้ง ค่าโดยสาร 20 บาท เขา้ไปยงักลุ่มทอผา้นาหม่ืน
ศรี แต่ปัจจุบนั ส่วนใหญ่ผูท่ี้เดินทางมาท่องเท่ียวมกัจะใชร้ถยนตส่์วนตวัเพราะสะดวกและใชเ้วลา
ในระยะสั้นสาํหรับการเดินทาง 

4.1.2.7 กลุ่ม/องคก์รดา้นอาชีพ  
1) ทอผา้นาหม่ืนศรี ประธานกลุ่ม นางอารอบ เรืองสังข ์ท่ีตั้ง 119 หมู่ท่ี 8 

ตาํบลนาหม่ืนศรี อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง มีเงินทุนหมุนเวียน 600,000 บาท จาํนวนสมาชิก 139 
คน 

2) วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านไสใหญ่  ( เคร่ืองแกงทําด้วยมือ) 
ประธานกลุ่ม นายนฤศรณ์ คงฉาง ท่ีตั้ง 106 หมู่ท่ี 1 ตาํบลนาหม่ืนศรี อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง มี
เงินทุนหมุนเวียน 150,000 บาท จาํนวนสมาชิก 26 คน 

3) วิสาหกิจชุมชนแม่บา้นเกษตรไสยางสามคัคี (ลูกหยีฉาบนํ้ าตาล) 
ประธานกลุ่ม นางแคลว้ เครือเตียว ท่ีตั้ง 125 หมู่ท่ี 3 ตาํบลนาหม่ืนศรี อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง มี
เงินทุนหมุนเวียน 60,000 บาท จาํนวนสมาชิก 15 คน   
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4) วิสาหกิจชุมชนแม่บา้นเกษตรไสเดือย (เคร่ืองแกง) ประธานกลุ่ม นาง
เครือวรรณ เขาแกว้ ท่ีตั้ ง 23/1 หมู่ท่ี 4 ตาํบลนาหม่ืนศรี อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง มีเงินทุน
หมุนเวียน 30,000 บาท มูลค่าอุปกรณ์ 100,000 บาท จาํนวนสมาชิก 22 คน   

4.1.2.8 แหล่งท่องเท่ียวในตาํบลนาหม่ืนศรี 
1) ถํ้าเขาชา้งหาย ตั้งอยูท่ี่ หมู่ท่ี 5 และหมู่ท่ี 6 ของตาํบลนาหม่ืนศรี โดยมี

ตาํนานเขา้ช้างหาย เป็นเร่ืองเล่าเก่ียวกบัเขาลูกโดกลางทุ่ง สมยัท่ีมีการบูรณะพระบรมธาตุเจดีย์
จงัหวดันครศรีธรรมราช ไดมี้การขดัขบวนชา้งและคนเดินเทา้ มุ่งสู่เมืองนครศรีธรรมราช บงัเอิญ
แม่ชา้งเชือกหน่ึงตกลูกระหว่างทาง คร้ังถึงเขาลูกโดดกลางทุ่ง ดว้ยความซุกซนของลูกชา้งไดว้ิ่ง
ออกจากขบวนหายไปในภูเขา ผูค้นออกตามหา จนพบปากถํ้าและเขา้คน้หาภายในถํ้าแต่ไม่พบ จึง
ตั้งช่ือถํ้าวา่ “ถํ้าเขาชา้งหาย” 

2) สระพรุลาํเพง็ ตั้งอยูท่ี่ หมู่ท่ี 7 ตาํบลนาหม่ืนศรี สระพรุลาํเพง็เป็นสระท่ี
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ตามคาํบอกเล่าสมยัก่อนบ่อพรุลาํเพง็เป็นบ่อนํ้ าลึกขนาดใหญ่ ขา้งๆบ่อมี
ลกัษณะเป็นป่าพรุมีหญา้ปกคลุมหนาแน่นเวลาเดินจะเหยยีดไม่ถึงดิน ส่วนใตห้ญา้จะเป็นนํ้า บริเวณ
ขอบบ่อมีตน้ลาํเพง็ปกคลุมเตม็พื้นท่ีและเป็นท่ีอยูข่องสัตวบ์ก และสัตวน์ํ้ า ต่อมาไดมี้การพฒันาบ่อ
พรุลาํเพง็โดยการขดุลอกใหเ้ป็นบ่อขนาดใหญ่เป็นท่ีกกัเก็บนํ้ าเอาไวใ้ชใ้นการเกษตรและเป็นแหล่ง
เพราะพนัธ์ุปลานํ้ าจืด ทาํใหเ้ป็นแหล่งหากินของชาวบา้นหมู่ท่ี 7 ปัจจุบนัสระพรุลาํเพง็เป็นสระท่ีมี
ขนาดกวา้งและมีตน้ไมล้อ้มรอบสระ ทาํให้บรรยากาศร่มร่ืนเหมาะแก่การพกัผ่อน ส่วนบริเวณ
รอบๆ สระนั้นมีสระอีก 3 สระติดกบัสระพรุลาํเพง็ ไดมี้การปรับใหมี้ทศันียภาพท่ีสวยงาม 

3) โฮมสเตย ์ตั้งอยูท่ี่ หมู่ท่ี 8 ตาํบลนาหม่ืนศรี นาหม่ืนศรีโฮมสเตยเ์ป็น
แนวความคิดท่ีเกิดจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี ท่ีตอ้งการใหส้มาชิกมีรายไดเ้สริมและ
ตอ้นรับผูท่ี้มีความสนใจในการทอผา้ไดเ้ขา้มาพกัเพื่อการเรียนรู้ โดยการเช่ือมไปยงัแหล่งท่องเท่ียว
ต่างๆในชุมชน เช่น เกษตรกรรมขา้วซอ้มมือ กลุ่มทาํเคร่ืองแกง กลุ่มปลูกดอกหนา้ววั โดยนาหม่ืน
ศรีโฮมสเตยด์ั้บการรับรองมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย จากกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

 

4.2 วถิชีีวติของคนนาหม่ืนศรีกบัผ้าทอนาหมื่นศรี  
 

การศึกษาวิถีชีวิตของคนนาหม่ืนศรีกบัผา้ทอนาหม่ืนศรีในการศึกษา ผูศึ้กษามีการแบ่ง
ขอ้มูลทั้งหมด 6 ประเด็น คือ 1) วฒันธรรมการใชผ้า้ทอนาหม่ืนศรี 2) ชนิดของผา้ทอนาหม่ืนศรี    
3) ลายผา้ทอนาหม่ืนศรี 4) เอกลกัษณ์และจุดเด่นของผลิตภณัฑผ์า้ทอนาหม่ืนศรี 5) วสัดุอุปกรณ์ทอ
ผา้ 6) ขั้นตอนการทอผา้ มีรายละเอียดดงัน้ี 
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4.2.1 วฒันธรรมการใช้ผ้าทอนาหม่ืนศรี 
ผา้ถือเป็นส่ิงสาํคญัในชีวิตประจาํวนัใชเ้พื่อการนุ่งห่มร่างกาย ในสมยัโบราณคนทัว่ไปปลูก

ฝ้าย ป่ันดา้ยและทอผา้ใชเ้องในครัวเรือน คนในทอ้งถ่ินรวมทั้งคนในจงัหวดัตรังจึงน่าจะมีลกัษณะ
เดียวกนัคือทอผา้ใชเ้องเพื่อเป็นเคร่ืองนุ่งห่ม การมีผา้ทอประจาํถ่ินถือเป็นวฒันธรรมหน่ึงท่ีสะทอ้น
ความเป็นอยู่และสะทอ้นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินนั้นๆ ซ่ึงตาํบลนาหม่ืนศรีเป็นช่ือตาํบลหน่ึงใน
อาํเภอนาโยงท่ีมีช่ือเสียงในดา้นผา้ทอพื้นเมืองของจงัหวดัตรัง  

การทอผา้ถือเป็นอาชีพหน่ึงในการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตั้งแต่สมยัพระยารัษฎานุ
ประดิษฐ์เป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต มีการส่งเสริมการทอผา้ ทาํให้เกิดผลผลิตผา้ทอ จึงไดมี้
การจดัจาํหน่ายในตลาด และยงัสามารถนาํออกจาํหน่ายใหแ้ก่ผูท่ี้มาเยอืนเมืองตรังในสมยันั้นดว้ย  

หากเอ่ยถึง “นาหม่ืนศรี” สัญลกัษณ์ท่ีแสดงถึงความเป็นนาหม่ืนศรีนบัร้อยปี คือ การทอผา้
ท่ีมีมาอยา่งยาวนาน ในสมยัก่อนหญิงสาวนาหม่ืนศรีเม่ือว่างจากการทาํนาแลว้ส่ิงท่ีตอ้งมาควบคู่กบั
สาวนาหม่ืนศรีคือการทอผา้ ลานใตถุ้นบา้นไมข้องคนนาหม่ืนศรีแทบทุกหลงัจะมีหูกหรือก่ีพื้นบา้น 
ทั้งอุปกรณ์ทอผา้แขวนไวบ้นเพดานใตถุ้นบา้น จะเห็นภาพปรากฏในลกัษณะ แม่นั่งทอผา้ พ่อนั่ง
กรอดา้ย โดยการทอผา้ส่วนใหญ่จะเป็นการทอเพ่ือใชใ้นชีวิตประจาํวนั ในบางคร้ังอาจทอเพ่ือใน
งานพิเศษหรือโอกาสพิเศษตามประเพณีความสาํคญั การทอผา้ของคนนาหม่ืนศรีเป็นการทอผา้เพื่อ
ใชใ้นงานอดิเรก เม่ือเวน้ว่างจากการทาํสวนทาํนา  การทอผา้หน่ึงผนืจึงมีระยะเวลาเป็นเดือน ลายท่ี
ออกมาเป็นลายท่ีมาจากการจินตนาการระหวา่งการทอท่ีไม่เร่งรีบ ลวดลายจึงมีความแปลกใหม่ จาก
คาํกล่าวของคนทอผา้รุ่นเก่าทราบว่า ในสมยัก่อน หญิงสาวคนใดทอผา้ไม่เป็นมกัจะไม่เป็นท่ีสนใจ 
แต่หากหญิงสาวคนไหนนุ่งผา้ทอท่ีมีความงดงาม ลวดลายสวยสะดุดตา และมีความประณีตในการ
ทอผา้ หญิงสาวผูน้ั้นจะไดรั้บความสนใจจนมีผูค้นเดินตาม 

การนุ่งห่มของคนนาหม่ืนศรีในสมยัก่อนมีลกัษณะเหมือนคนไทยชาวบา้นทัว่ๆไป คือ ใช้
ผา้ยาวนุ่งโจงกระเบน ผูช้ายเปลือยท่อนบน ส่วนผูห้ญิงใชผ้า้แถบคาดดอก หากตอ้งการความรัดกุม
ในขณะทาํงานก็เปล่ียนเป็น ช่อคอ คือ คาดผา้จากแผ่นหลงัมาห่อหุ้มทรวงอกให้ผา้ไขวก้นั แลว้ดึง
ปลายทั้งสองไปผูกปมไวท่ี้ตน้คอ หรือท่ีเรียกว่า “ตะเบงมาน” การนุ่งของผูช้ายนั้น จะนุ่งโจง
กระเบนในโอกาสท่ีมีพิธีการ หากอยู่บา้นจะนุ่งผา้ขาวมา้ หรือ นุ่งโสร่ง  ส่วนผูห้ญิง จะนุ่งโจง
กระเบนตลอดยกเวน้ในบางโอกาส เม่ือตอ้งปลดปลายหางกระเบนเพ่ือทาํธุระส่วนตวัแลว้เกิดความ
ยุง่ยากในการเหน็บ ก็จะดึงหางกระเบนข้ึนมาเหน็บไวท่ี้ขา้งเอวเรียกว่า “นุ่งเควด็จอ้น” ซ่ึงสามารถ
ใช้ไดท้ั้ งชายและหญิง สําหรับการแต่งกายในโอกาสพิเศษ เช่น ไปวดั บรรดาสาวๆ ตลอดถึงผู ้
อาวโุสยงันุ่งโจงกระเบนสวมเส้ือและห่มสไบแพรสีซอ้น 2 ชั้น แพรสีน้ีซ้ือมาจากตลาดไม่ไดท้อเอง 
แต่ถา้เป็นเด็กหญิงใหนุ่้งซ่ิน สวมเส้ือคอกลมหรือคอกระเชา้ บรรดาแม่ๆจะทอผา้ซ่ินใหลู้กสาวโดย
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ใช้ฟืมหน้า 28-30 หลบ หรือซ้ือจากตลาด ส่วนเด็กชายจะนุ่งกางเกงสวมเส้ือท่ีซ้ือมาจากตลาด
เช่นกนั ถา้เป็นการแต่งกายในพิธีงานแต่งงาน จะใช้ผา้นุ่งและผา้ห่มทอเอง เป็นผา้ไหวส้ําหรับ
เจา้บ่าวมาผลดัเปล่ียน เรียกว่า “ผา้ตั้ง” นอกจากน้ีเจา้บ่าวจะเหน็บกริชมาดว้ย ส่วนเจา้สาวนุ่งโจง
กระเบน สวมเส้ือแพร พาดผา้ห่มบนไหล่ขวา ยคุสมยัเปล่ียนผา่น มีแต่ผูสู้งอายบุางส่วนเท่านั้นท่ีนุ่ง
โจงกระเบน ส่วนคนรุ่นใหม่ค่อยๆแต่งกายเปล่ียนไปตามกาลสมยัเพื่อใหเ้ขา้กบัตะวนัตกมากข้ึน ผา้
ทอผนืตามแบบเดิมจึงสั้นลงเป็นผา้ถุง 

 
4.2.2 ชนิดของผ้าทอนาหม่ืนศรี  
ผา้ทอนาหม่ืนศรีในสมยัก่อน ชาวบา้นนาหม่ืนศรีทอเพ่ือการใช้ในชีวิตประจาํวนั โดย

สามารถแบ่งได ้4 ชนิด ไดแ้ก่ ผา้นุ่ง ผา้ห่ม ผา้เช็ดหนา้ และผา้ท่ีทอดว้ยจุดประสงคพ์ิเศษ โดยผา้แต่
ละชนิดจะมีลกัษณะและขนาดแตกต่างกนัออกไป ดงัน้ี 

4.2.2.1 ผา้นุ่ง สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 
1) ผา้ยาว ใชส้าํหรับนุ่งโจงกระเบน มีขนาดกวา้ง 36-40 น้ิว ส่วนใหญ่ใชสี้

นํ้ าเงินหรือสีม่วง (เรียกสีหู) แดง เขียว มีทั้งแบบลวดลายและไม่มีลวดลาย ลายท่ีนิยมไดแ้ก่ ลายหาง
กระรอก ราชวตัร และตาสมุก 

2) ผา้ถุงหรือโสร่ง ใชนุ่้งแบบขมวดชายพก ขนาดกวา้ง 36-40 น้ิว ยาว 2 
หลา หรือคร่ึงหน่ึงของผา้ยาว มกัใช้สีนํ้ าเงินหรือสีม่วง แดง เขียว เช่นเดียวหับผา้ยาว ทั้งแบบมี
ลวดลายและไม่มีลวดลาย ลายท่ีนิยมไดแ้ก่ หางกระรอก ราชวตัร ตาสมุก หัวพลู ตานก ตาหมากรุก 
ผูห้ญิงนิยมใชล้ายละเอียด ส่วนผูช้ายนิยมใชผ้า้ตา 

4.2.2.2 ผา้ห่ม มีหลายขนาด ขนาดเลก็ท่ีสุดกวา้ง 12 น้ิว แต่มกัพบประมาณ 14-18 
น้ิว เป็นขนาดท่ีเหมาะสมสาํหรับพาดไหล่ ส่วนขนาดใหญ่กวา้งประมาณ 24 น้ิวข้ึนไป เป็นขนาด
ผา้ขาวมา้ สีท่ีนิยมคือ พื้นแดง ลวดลายยกดอกเป็นสีเหลืองมากท่ีสุด นอกจากน้ีมีสีขาว เขียว ดาํ 
และนํ้ าเงิน ส่วนลาย นิยมลายลูกแกว้มากท่ีสุด ลายอ่ืนๆไดแ้ก่ ดอกจนั ดาวลอ้มเดือน แกว้ชิงดวง 
เม็ดแตง ช่อมาลยั ช่อลอกอ ลายประสม ลายรูปสัตว์ รูปคน และลายตัวหนังสือท่ีผูท้อตอ้งใช้
ความสามารถพิเศษในการทอ ลกัษณะการใชง้าน ผา้ห่มทอยกดอกผนืใหญ่นิยมใชส้าํหรับผูช้ายเป็น
ผา้สาํหรับโพกศีรษะ พาดไหล่ รัดพสัตร์ (คาดเอว) หากใชเ้ป็นผา้ขาวมา้นุ่งอาบจะเป็นผา้ตา ส่วน
ผูห้ญิงจะใชผ้นืแคบกว่าสาํหรับใชพ้าดไหล่สไบเฉียง โดยจะใชใ้นโอกาสสาํคญั เช่น ไปวดั ทาํบุญ
ตกับาตร งานแต่งงาน งานอุปสมบท โดยผูห้ญิงจะใชพ้าดจากไหล่ขวาและผูช้ายจะพาดจากไหล่
ซา้ย 
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4.2.2.3 ผา้เช็ดหนา้ หรือเรียกว่า ลูกผา้ ผา้นุย้ ขนาดกวา้งยาว 14-20 เท่ากบัผา้สไบ 
นิยมลายลูกแกว้มากท่ีสุด ลายอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ลายดอกจนั ดาวลอ้มเดือน แกว้ชิงดวง ช่อมาลยั ช่อลอกอ 
เมด็แตง ดอกกก ลายประสม เช่นเดียวกบัลายผา้ห่ม ถา้ใชเ้ป็นผา้เช็ดปากจะนิยมทอเป็นผา้พื้นหรือ
ผา้ตาสีแดง ถา้เป็นลวดลายใชย้ืนแดงยกดอกดว้ยสีเหลืองหรือสีขาว โดยทัว่ไปผา้ชนิดน้ีนิยมใชเ้ช็ด
ปาก ปูกราบพระ การขอขมา ห่อขนัหมาก หรือเหน็บเอวอวดกนั ซ่ึงเป็นท่ีนิยมกนัทั้งหญิงและชาย 

4.2.2.4 ผา้ทอดว้ยจุดประสงค์พิเศษ จากการศึกษาพบว่า ผา้ท่ีทอดว้ยจุดประสงค์
พิเศษมักจะมีในงานพิธีต่างๆ จากเอกสารพบว่ามีผา้พานช้าง ผา้ถวายพระ และผา้ตั้ ง โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

1) ผา้พานชา้ง เป็นผา้ทอผืนยาว เกิดจากการทอผา้เช็ดหนา้ต่อกนัหลายผืน 
เดิมใช ้12 ผนื หรือนอ้ยกวา่ โดยจะใชเ้ป็นจาํนวนคู่ ใชส้าํหรับพาดบนโลงศพ หลงัจากเสร็จจากงาน
ศพแลว้จะทาํการตดัแบ่งเป็นผนืๆ เพื่อทาํการถวายพระหรือแจกลูกหลานภายในงานเพื่อเก็บไวเ้ป็น
ท่ีระลึก การทอผา้พานชา้งไม่ไดมี้การทอเพื่อการใชท้ัว่ไป ผูท้อมกัจะมีเจตนาเฉพาะสาํหรับเก็บไว้
สาํหรับงานศพของตนเองหรือทอใหแ้ก่ผูท่ี้รักใคร่นบัถือกนั 

2) ผา้ถวายพระ เป็นผา้ทอถวายพระมี 2 ขนาด คือ ขนาดผา้เช็ดหนา้และ
ขนาดอาสนะ ผูท้อมกัจะใชล้ายตวัหนงัสือเพื่อบอกความประสงค ์อุดมคติหรือศรัทธาลงในผา้ และ
ประสมลายอ่ืนๆลงไปเพ่ือความสวยงาม 

3) ผา้ตั้ง มาจากผา้นุ่งและผา้ห่ม แต่เป็นผา้ท่ีทอข้ึนเพื่อใชใ้นพิธีงานแต่งงาน 
เร่ิมจากฝ่ายชายไปเจรจาขอหมั้น ฝ่ายหญิงจะเรียกสินสอด โดยในสมยัก่อนการเรียกสินสอดจะเป็น
จาํนวนบาท เช่น 9 บาท 19 บาท 29 บาท เป็นตน้โดยฝ่ายหญิงเรียกสินสอดไปเท่าไหร่ก็ตอ้งเตรียม
ทอผา้ไวใ้หฝ่้ายชายใหเ้หมาะสมกบัท่ีตกลงกนัไว ้เช่น เรียก 9 บาทผา้ l สาํรับ เรียก 19 บาท ผา้ 2 
สาํรับ เรียก 29 บาท ผา้ 3 สาํรับ เป็นตน้ โดยใน 1 สาํรับ ประกอบดว้ย ผา้นุ่ง 1 ผนื และผา้ห่ม 1 ผนื 
เม่ือเจา้บ่าวยกขนัหมากมาถึงบา้นเจา้สาว กจ็ะเปล่ียนผา้สาํรับใหม่ท่ีเจา้สาวเตรียมไวใ้ห ้
 

4.2.3 ลายผ้านาหม่ืนศรี 
ลายผา้ทอนาหม่ืนศรีจากการสํารวจเอกสารพบว่า มาจากผา้เก่าท่ีคนทอผา้รุ่นก่อนหรือ

ลูกหลานไดเ้ก็บไวส่้วนหน่ึง ส่วนหน่ึงมาจากหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีไดท้าํการเก็บรวบรวมไว ้
โดยลายท่ีพบสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คือ ผา้พื้น ผา้ตา และผา้ยกดอก 

4.2.3.1 ผา้พื้น เป็นผา้ท่ีใชเ้ส้นดา้ยยนืสีเดียวและก่อเขาลายขดัเท่านั้น สามารถทาํให้
เกิดลวดลายในเน้ือผา้ดว้ยเทคนิคการใชเ้สน้ดา้ย สามารถแบ่งได ้3 กลุ่มไดแ้ก่  
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1) ผา้พื้นธรรมดา แบ่งได ้2 แบบ คือ ใชด้า้ยยนืและดา้ยพุ่งสีเดียวกนั จะได้
ผา้เรียบ แต่ถา้ใชด้า้ยพุ่งต่างสี ต่วนหรือไหม จะไดผ้า้สีเหลือบ สมยัก่อนนิยมยนืแดงพุ่งแสดเหลือบ
สีสม้ ยนืนํ้าเงินพุง่เหลืองหรือเขียวตองไดเ้ขียวเหลือบ 

2) ผา้หางกระรอก เกิดจากการนาํดา้ยพุ่งไปประกบกบัเส้นไหมสีขาวพนั
กนัใหเ้ป็นเกลียว เรียกวา่ “คบ” เม่ือทอแลว้จะเกิดลายในตวัเหมือนหางกระรอก 

3) ผา้ล่อง คือ ผา้ร้ิว หรือ ผา้ลายทาง เกิดจากการสลบัสีดา้ยพุง่เป็นตอนๆไป 
หากจะทาํลายผา้หางกระรอกใหเ้ป็นหางกระรอกล่องก็ใหส้ลบัสีดา้ยพุ่งแต่คงคบไหมสีขาวเช่นเดิม 
ในชุดผา้ล่องน้ีหากมีการสลบัเส้นดา้ยพุ่งเป็นจงัหวะเท่าๆ กนั ก็จะมีช่ือเรียกเป็นลายเช่นกนั มี
หลากหลาย เช่น ลายหวัพลู ลายดอกเขม็ และลายดอกข่อย ซ่ึงมีวิธีต่างกนัเลก็นอ้ย 

4.2.3.2 ผา้ตา เป็นผา้ทอท่ีกาํหนดสีดา้ยยนืมากกว่า 1 สี ส่วนดา้ยพุ่งมีตั้งแต่ 2 สีข้ึน
ไปเพื่อใหเ้กิดตาส่ีเหล่ียมตามตอ้งการ เกบ็ตะกอลายขดัอยา่งเดียวเหมือนกบัผา้พื้น ส่วนใหญ่ทอเป็น
ผา้โสร่งชายและผา้ขาวมา้ มีบา้งท่ีแต่เดิมทอเป็นผา้ยาว เช่น ตาสมุก การกาํหนดลวดลายของผา้ตา
ทาํไดด้ว้ยการเรียงดา้ยยืนสลบัสี และดา้ยพุ่งสลบัสีเช่นกนั ซ่ึงมีลายต่างๆ เท่าท่ีรวบรวมขอ้มูลได ้
ดงัน้ี ลายตาสมุก ลายลูกโซ่ ลายตาราง ลายตานก ลายเท่ากนั และลายดอกมุด 

4.2.3.3 ผา้ยกดอก เป็นเน้ือผา้ท่ีมีลวดลายนูนสูงข้ึนในเน้ือผา้ เกิดจากการใชด้า้ยพุ่ง 
2 ชนิด คือ ชนิดท่ี 1 เรียกดา้ยตี คือ ดา้ยเส้นท่ีทาํใหป้รากฏดอกเป็นตวันูนสูงกว่าสีพื้น ทอตามลาย
แต่ละนดั ชนิดท่ี 2 เรียกดา้ยโส ใชท้อลายขดัสลบัดา้ยตีทุกคร้ังเพื่อเป็นโครงร่างผนืผา้และหนุนยก
ดอกให้นูนเด่น หากเส้นดา้ยตีหลุดออกไปผืนผา้จะยงัคงอยู่ในลกัษณะผืนผา้ ผา้ยกดอกมีลวดลาย
ต่างๆ ดงัน้ี ลายลูกแกว้ ลายดอกจนั ลายดาวลอ้มเดือน ลายแกว้ชิงดวง ลายช่อลอกอ ลายช่อมาลยั 
ลายดอกกก ลายดอกมะพร้าว ลายดอกพิกุล ลายดอกเทียน ลายลูกหวาย ลายทา้ยมงัคุด ลายเกสร 
ลายเมด็แตง ลายทีนดั ลายขา้วหลามตดั ลายราชวตัร ลายราชวตัรห้อง ลายครุฑ ลายนกแหวก ลาย
หงส์ ลายรูปคนหรือตุก๊ตาถือดอกบวั ลายข้ีหนอน ลายตวัหนงัสือ และลายประสม 

 
4.2.4 จุดเด่นของผ้าทอนาหม่ืนศรี 
จากการสาํรวจเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผา้ทอนาหม่ืนศรี พบว่าผา้ห่มและผา้เช็ดหนา้

เป็นลกัษณะพิเศษเฉพาะของผา้ทอนาหม่ืนศรีมีลกัษณะท่ีโดดเด่น หรือ เอกลกัษณ์เม่ือเปรียบเทียบ
กบัผา้จากแหล่งอ่ืนในภาคใต ้ท่ีนาหม่ืนศรีมีผา้ทอลายยกดอกเป็นผา้สาํคญั โดยในผนืผา้ทอนาหม่ืน
ศรีสามารถแสดงถึงลกัษณะของนาหม่ืนศรีไดอ้ยา่งชดัเจน ทั้งสี โครงสร้างของผืนผา้ และลวดลาย 
ดงัน้ี 
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4.2.4.1 ดา้นสี ผา้ทอลายมรดกของนาหม่ืนศรี ประเภทผา้ห่ม และผา้เช็ดหน้ายก
ดอกท่ีทอข้ึนเพื่อใชเ้องหรือเป็นของท่ีระลึกใหแ้ก่กนั จะใชด้า้ยยนืสีแดง ยกดอกสีเหลือง มีบา้งท่ียก
ดอกสีขาวหรือสีเขียว หากเป็นลายทอมรดกท่ีทอข้ึนเพื่อขาย จะมีการเปล่ียนแปลงสีดา้ยยนืและดา้ย
พุง่ เพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับของตลาด 

4.2.4.2 ดา้นโครงสร้างของผนืผา้ เป็นลกัษณะพิเศษอีกอยา่งหน่ึงของผา้ทอนาหม่ืน
ศรี ผา้ทอลายมรดกของนาหม่ืนศรีประเภทผา้ห่มยกดอก จะมีโครงสร้างผืนผา้แบบเดียวกนัทุกผืน 
ไดแ้ก่ โครงสร้างตามแนวยืน มีริมตีน แม่แคร่ ลูกเกียบ ริมผา้ตวัลาย และทวนกลบัไปจนถึงริมตีน 
และโครงสร้างตามแนวดา้ยพุ่ง มีชายผา้ ซ่ึงประกอบดว้ยชายรุ่งร่ิง (ชายครุย) ชายบดั ชายผา้ (ทอ
พื้น) หนา้ผา้คาดดว้ยลูกเกียบทอพื้น แลว้จึงจะถึงตวัลาย เม่ือทอลายไดค้วามยาวของผา้ตามตอ้งการ
แลว้ จึงทอทวนกลบัเป็นชายผา้อีกคร้ัง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ริมตีน ไดแ้ก่ริมนอกสุดของผา้ ใชด้า้ยยนืสีขาวขา้งละประมาณ 5 ช่อง
ฟันฟืม หรือมากกว่านั้นตามจาํนวนของฟันฟืม แต่ละช่องจะใชเ้ส้นดา้ยคู่ ตอนก่อเขาลายขดั แยก
เส้นด้ายบนล่างทีละ 2 เส้น ทาํให้ริมตีนมีความหนาพิเศษกว่าเน้ือผา้ ริมตีนของผา้ห่มและ
ผา้เช็ดหนา้ของนาหม่ืนศรีรุ่นก่อนเป็นสีขาวเสมอ 

2) แม่แคร่ คือ ส่วนถดัจากริมตีนเขา้มา ใชด้า้ยยืนสีพื้น ทาํให้เน้ือผา้เป็นสี
พื้นสีเดียว ส่วนจะกวา้งเท่าไหร่ตอ้งคาํนวณโดยหกัเน้ือลายและลูกเกียบไปก่อน 

3) ลูกเกียบ มีลกัษณะเป็นเส้นคู่ท่ีมีหลายหรือพื้นอยู่ระหว่างกลาง เหมือน
ถูกคีบไวด้ว้ยตะเกียบ มีทั้งแนวเส้นดา้ยยืนและแนวเส้นดา้ยพุ่ง ในแนวเส้นดา้ยยืนส่วนถดัจากแม่
แคร่ ใชด้า้ยสีขาวสลบักบัสีพื้นเป็น ขาว 4-พื้น 4-ขาว 4 เม่ือทอแลว้จะเห็นเป็นเส้นสีขาวคู่มีสีแดง
คัน่กลาง ขนานกนัไปกบัแม่แคร่ ส่วนท่ีเป็นแนวเส้นดา้ยพุ่งมีลกัษณะเป็นร้ิวคาด 2 เส้น มีพื้นหรือ
ลายอยูต่รงกลางเช่นเดียวกนับางผนืพบวา่ใชเ้สน้ลูกเกียบเพียงเสน้เดียว 

4) ริมผา้ คือส่วนท่ีเร่ิมเส้นดา้ยสียกดอก อยูถ่ดัเขา้ไปจากลูกเกียบ ก่อนเก็บ
ลายตามสูตร จะเกบ็ริมผา้ 8 เสน้ ดว้ยการยกข่มสลบักนัทีละเสน้ 4 เส้น เม่ือเก็บลายไปจนใกลต้วัสุด
ริมผา้อีกดา้นหน่ึง ตอ้งเวน้ไวอี้ก 8 เส้น เก็บเส้นดา้ยทวนกลบัข่ม 4 ยก 4 เพื่อเป็นแนวหลกัให้
เสน้ดา้ยพุง่ยกดอกไดเ้กาะวนก่อนกลบัคร้ังต่อไป 

5) ชายผา้ คือ ส่วนแรกเร่ิมทอก่อนข้ึนยกและส่วนปิดทา้ย ความยาวเท่ากนั
ทั้งหวัทา้ย ประกอบดว้ย ชายรุ่งร่ิง (ชายครุย) ชายบดั ชายผา้ ลูกเกียบ และหนา้ผา้ 

6) ชายรุ่งร่ิง หรือ ชายครุย เป็นส่วนแรกเร่ิมของผืนผา้ท่ีเวน้เส้นดา้ยไวย้าว
ประมาณน้ิวช้ี ต่อเม่ือเร่ิมทอจะใชด้า้ยพุ่งสีขาวทอเป็นขอบประมาณ 1-2 ซ.ม. เรียกว่า ชายบดั แลว้
จึงทอพื้นดา้ยพุ่งสีแดงซ่ึงเป็นสีเดียวกบัดา้ยยืนความยาวอยา่งนอ้ย 1 คืบ เป็นตวัชายผา้ ต่อไปทอสี
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ขาวเป็นร้ิว แลว้ทอยกดอกโดยเลือกนดัใดนดัหน่ึง หรือ 2-3 นดั เป็นอยา่งมาก ทอประมาณ 1 ซ.ม. 
ปิดดว้ยร้ิวอีกคร้ัง เรียกหนา้ผา้ ทอพื้นคัน่ ทอร้ิวเดียวหรือร้ิวคู่อีกคร้ังจึงจะเร่ิมลายยกดอกจนกว่าจะ
ไดค้วามยาวท่ีตอ้งการ และทอส่วนต่างๆของชายผา้ยอ้นกลบัแบบเดิมอีกคร้ังจนถึงชายครุย ส่วนท่ี
เป็นร้ิวทุกตอนเรียก ลูกเกียบ เช่นเดียวกบัท่ีปรากฏในความยาวผนืผา้ 

ผา้ของภาคอ่ืนท่ีเป็นผา้ห่มหรือผา้พาดแถบเล็กๆ ส่วนใหญ่จะมีแต่ริมตีนไม่มี
ส่วนประกอบท่ีปรากฏในผา้ทอนาหม่ืนศรี แต่ในผา้ห่มหรือผา้ขาวมา้ยกดอกของแหล่งอ่ืนๆใน
ภาคใต ้พบว่ามีริมตีน แม่แคร่ และเส้นคัน่ 1 แถบ ไม่มีลูกเกียบและริมผา้ ลกัษณะเฉพาะเช่นน้ีเห็น
ในผา้ทอนาหม่ืนศรีรุ่นเก่าทุกผืน และพบบา้งในชุมชนอ่ืนท่ีอยู่ใกลเ้คียง ผา้ทุกผืนมีประวติัศาสตร์ 
โครงสร้างผนืผา้ท่ีกล่าวมาน้ีถือเป็นเอกลกัษณ์ของผา้ทอนาหม่ืนศรี 

4.2.4.3 ด้านลาย ลายลูกแก้วเป็นท่ีนิยมกันมากของผา้ทอนาหม่ืนศรี หากนับ
เฉพาะตวัลายไม่อาจกล่าวไดว้่าเป็นลกัษณะเฉพาะของนาหม่ืนศรีได ้เพราะเป็นลายพื้นฐานท่ีมี
ทัว่ไปในผา้ทอทอ้งถ่ินอ่ืนๆ แต่ลายลูกแกว้ของแต่ละแหล่งก็ไม่ไดเ้หมือนกนัทุกประการ ท่ีนาหม่ืน
ศรีผา้ลายลูกแกว้เป็นเหมือนตระกูลหน่ึงท่ีสามารถแตกลายย่อยออกเป็น 3 ลายไดแ้ก่ ลูกแกว้ฝูง 
ลูกแกว้ยา่น และลูกแกว้ส่ีหน่วยใน  ลายท่ีมีลกัษณะพิเศษในผา้ทอลายมรดกของนาหม่ืนศรีประเภท
ผา้ห่มและผา้เช็ดหนา้ยกดอก คือการประสมลายต่างๆทาํใหเ้กิดลายใหม่ข้ึนไดอี้กหลายลาย ลายท่ีลง
ตวัท่ีสุดคือลายดาวลอ้มเดือน และถือเป็นผา้ท่ีอวดฝีมือกนัในกลุ่ม เพราะตวัเดือนท่ีอยูใ่นวงลอ้มของ
ดาวนั้น คนท่ีมีฝีมือดีในการทอจะรวมไดม้ากท่ีสุด 3 ลาย ไดแ้ก่ ลูกแกว้ใหญ่ ลูกแกว้ส่ีลูกใน ดอก
จนั บางผนืประสมเฉพาะชุดลูกแกว้ แต่มีการเล่นลายดว้ยกรอบทาํใหเ้กิดลายหลากหลายมากข้ึน 

 
4.2.5 วสัดุอุปกรณ์ทอผ้า  
จากการศึกษาพบว่า วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทอผา้มี 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มเคร่ืองทอผา้ และ

กลุ่มเสน้ดา้ยกบัเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเตรียมดา้ย โดยแต่ละกลุ่มมีอุปกรณ์ท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 
4.2.5.1 กลุ่มเคร่ืองทอผา้ 

1) ก่ีท่ีใชท้อผา้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี มี 2 ชนิด ดงัน้ี 
(1) ก่ีพื้ นบ้าน  เ ป็น เค ร่ือง มือ ท่ีทําด้ว ยไม้  ส่ วนประกอบของ ก่ี

ประกอบดว้ย โครงก่ี ท่ีนัง่คนทอ ท่ีวางไมห้นา้ผา้ ไมห้นา้ผา้ ไมพ้นัดา้ยยืน ลูกตุง้ 2 อนั ตีนเหยียบ 
ลูกหยก และฟืม โดยก่ีมีลกัษณะโครงสร้างเป็นรูปส่ีเหล่ียม เพื่อเป็นกรอบสาํหรับยึดส่วนประกอบ
อ่ืนๆดงัท่ีกล่าวมา ขนาดโครงสร้างของก่ี กวา้ง 1.2-1.5 เมตร ความยาว 2 เมตร ความสูง 1-1.5 เมตร 
มีท่ีนั่งสําหรับคนทอผา้และไมห้น้าผา้สําหรับมว้นเก็บผา้ท่ีทอแลว้ ส่วนอีกดา้นหน่ึงเป็นท่ีแขวน
ลูกตุง้สาํหรับสอดไมพ้นัดา้ยยนื มีไมค้านพาดไวข้า้งบน 3 อนั อกัแรกสาํหรับผกูโยงตะกอลายขดั 
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อนัท่ี 2 ผกูโยงเขายกดอก และอนัท่ี 3 ผกูโยงลูกตุง้ ส่วนดา้นล่างมีไมอี้ก 2 อนัผกูโยงกบัเขาลายขดั
ไวเ้พื่อเป็นท่ีเหยยีบขยบัเส้นดา้ย ส่วนการติดตั้งก่ีมี 2 วิธี คือ วางพื้นโดยไม่ยดึติดกบัพื้น ยกยา้ยไป
มาไดง่้าย เรียกว่า “ก่ีปลูก” และอีกวิธีคือการขดุหลุม 4 หลุม เพื่อฝังขาก่ีลงไปในพื้นดิน เรียกว่า “ก่ี
ฝัง” 

(2) ก่ีกระตุก เป็นก่ีทอผา้ชนิดหน่ึงท่ีมีสายกระตุกเพื่อให้กระสวยพุ่งไป
เองได ้โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรีจะใชก่ี้กระตุกในกรณีท่ีมีการทอผา้ขนาดใหญ่ เป็น
ก่ีท่ีทอไดเ้ร็วและสามารถทอหน้ากวา้งๆได ้ในขณะท่ีทอ มือและเทา้จะมีความสัมพนัธ์กนั และ
สามารถทอไดเ้ร็วกว่าก่ีพื้นบา้น ส่วนใหญ่จะทอผา้โสร่ง ผา้ขาวมา้ มีลายต่างๆ เช่น ลายตาหมากรุก 
ลายหางกระรอก ลายดอกจนั เป็นตน้ 

2) เคร่ืองมือและอุปกรณ์การทอ ประกอบดว้ย 
(1) ไมเ้รียว ทาํจากไมเ้น้ือแขง็ ใชส้าํหรับเป็นไมลู้กพนั เก็บหวัและปลาย

ดา้ยยืนเพื่อนาํไปเก็บไวใ้นไมพ้นัดา้ยและไม่หน้าผา้ ใชส้ําหรับก่อเขา ทั้งลายขดัและลายยกดอก 
และใชส้าํหรับเป็นไมน้ดั เพื่อสอดแยกเสน้ดา้ยคา้งไวต้ลอดการทอผา้ 

(2) ปีกยิว่ ใชใ้นการก่อเขาหรือเกบ็ตะกอ ทาํหนา้ท่ีเหมือนไมก้า้มปูของก่ี
กระตุก 

(3) เส้นดา้ยผกูตะกอ ใชต้อนก่อเขา ใชเ้ส้นดา้นสีขาวเบอร์ 6 ถา้ช่องฟัน
เฟือมกวา้ง อาจจะใช ้เบอร์ 9 กไ็ด ้

(4) ตรน เป็นท่ีใส่เร้ียหรือหลอดด้าย ทาํหน้าท่ีเป็นตัวนําเส้นด้ายพุ่ง
เหมือนกระสวยของก่ีกระตุก 

(5) ไมน้ดั แผน่ไมแ้บนๆ กวา้งประมาณ 4 เซนติเมตร มีขนาดยาวกว่า
หนา้ผา้ ใชส้าํหรับสอดแยกเสน้ดา้ยก่อนพุง่ดา้ยทอแต่ละคร้ัง โดยตอ้งใช ้2 อนัสลบักนั 

(6) ไมผ้งั ใชส้ําหรับขึงผา้ให้ตึงเท่ากนั 2 ดา้น ทาํจากไมแ้ผ่นแบนๆ 
ขนาดเท่ากบัความกวา้งของฟืม ติดเขม็หมุดคาดแนบไวก้บัลายทั้งสองดา้นเพื่อตรึงริมผา้ โดยใชไ้ม้
ผงัรองใตผ้นืผา้ แลว้ค่อยเล่ือนเป็นระยะเม่ือขยบัผา้เขา้มว้นเกบ็หลงัจากทอไดค้วามยาวพอสมควร 

4.2.5.2 เสน้ดา้ยและเคร่ืองเตรียมดา้ย  
1) เคร่ืองเตรียมดา้ย ในการป่ันดา้ยเอง การเตรียมเส้นดา้ยมีหลายขั้นตอน 

ทางกลุ่มผา้ทอนาหม่ืนศรี มีการเตรียมดา้ย และมีอุปกรณ์ดงัน้ี 
(1) เคร่ืองกรอดา้ย ประกอบดว้ย เร้ียและกาไน ในส่วนของเร้ียเป็นช่ือ

เรียกหลอดกรอดว้ย สามารถแบ่งเป็น 2 ชนิดในการใชง้านคือ เร้ียหันดา้ยใหญ่ ใชส้าํหรับกรอดา้ย
ยืน เส้นผา้ศูนยก์ลางประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5-6 เซนติเมตร และเร้ียหันดา้นทอ ใช้
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สาํหรับกรอดา้ยพุ่ง มีขนาดเลก็กว่าเร้ียหันดา้นยนื และส่วนของกาไน เป็นเคร่ืองมือกรอดา้ยเขา้เร้ีย 
มี 2 ส่วน คือ ระวิง เป็นเคร่ืองมือคลา้ยวงลอ้ทาํดว้ยไมไ้ผ ่3 ซ่ีไขวก้นัมีแกนกลางใชห้มุนมาซอ้นทบั
กนัหรือกางออกเป็นวงกลมและหมุนได ้และไนหัน เป็นเคร่ืองมือกรอดา้ยเขา้เร้ีย ดา้นหน่ึงเป็นกง
ลอ้ขนาดใหญ่ทาํดว้ยไม ้มีเพลาหมุนได ้ติดกบัขาและฐาน ไมต้รงเพลามีแกนต่ออกไปจบัดา้มไว้
สาํหรับหมุนกงลอ้ อีกดา้นหน่ึงเป็นแกนไวส้วมเร้ีย เม่ือหมุนกงลอ้แกนสวมเร้ียจะหมุนตาม และดึง
ดา้ยจากกระวิงมามว้นไวก้บัเร้ีย 

(2) เคร่ืองเดินดา้ย ประกอบดว้ย 2 ส่วน ใชร่้วมกนัคือ รางเดินหูก เป็นไม้
ยาวปักเหลก็เป็นระยะ ห่างกนัประมาณ 10 เซนติเมตร เพื่อนาํเร้ียท่ีกรอดา้ยมาเสียบเตรียมไวเ้ดินดา้ย 
และท่ีคนัหูก เป็นแคร่ยาวประมาณ 4 หลา ท่ีหวัทา้ยปักแกนเหลก็เป็นระยะสาํหรับไวเ้ก่ียวเส้นดา้ย
ยนืท่ีเดินแลว้ 

2) เส้นดา้ยและการเลือกใช ้เส้นดา้ยแต่ก่อนมี 3 ชนิด คือ 1) ดา้ยดิบ เป็น
เสน้ใยฝ้ายลว้นๆ 2) ต่วน เป็นเสน้ดา้ยผสมใยสังเคราะห์ และ 3) ไหม ในปัจจุบนั ดา้ยทอท่ีใชจ้ะเป็น
เส้นฝ้ายผสมใยสังเคราะห์สาํเร็จรูปพร้อมสาํหรับมาหันดา้ยหรือกรอเขา้เร้ียไดท้นัที มีสีท่ีแตกต่าง
กนั จาํแนกเป็นเบอร์สี แยกการใชง้านเป็นดา้ยยนืและดา้ยพุง่ ดงัน้ี 

(1) ดา้ยยืน ใชด้า้ยเทโร เส้นเล็กเหนียว 1 ลูกสามารถแบ่งเป็นร้ิวได ้66 
ร้ิว 

(2) ดา้ยพุ่ง ใชไ้หมประดิษฐ์ เส้นใหญ่กว่าเล็กน้อยเม่ือเทียบกบัดา้ยยืน
เบอร์เดียวกนั การใชง้านค่อนขา้งขาดง่าย แต่มีลกัษณะเป็นมนัวาว 1 ลูกเป็นร้ิวได ้76 ร้ิว นํ้ าหนกั
นอ้ยกวา่ดา้ยยนื  

 
4.2.6 ขั้นตอนการทอผ้านาหม่ืนศรี 
จากการศึกษาขอ้มูลพบวา่ กระบวนการและขั้นตอนการทอผา้ มีดงัน้ี 

4.2.6.1 หนัดา้ย เป็นการคาํนวณเส้นดา้ยเพื่อใชส้าํหรับการทอผา้ คนทอผา้รุ่นเก่าจะ
สั่งสอนลูกหลานว่า อย่าเดินดา้ยเกิน 20 เร้ีย เพราะจะทาํให้ติดกนัเป็นกอ้นใหญ่แยกออกบาก  การ
คาํนวณเส้นดา้ยจึงตอ้งคาํนึงถึงความยาวของผา้ท่ีตอ้งการและความกวา้งของฟันฟืม มีหลกัการคือ 
การใส่ดา้ยทอผา้แต่ละคร้ังนับเป็น “เชา” ถา้เชาน้ีตอ้งการทอเป็นผา้ห่ม 10 ผืน ความยาวผืนละ
ประมาณ 2 หลา ตอ้งใชค้วามยาวของดา้ยแต่ละเส้น 25 หลาเผือ่ดา้ยหดตวัและเป็นหวัดา้ยท่ีคา้งใน
ฟันฟืมกบัไม่พนัดา้ยอีกส่วนหน่ึง โดยปกติการทอผา้แต่ละเชา หากทอดว้ยก่ีกระตุกตอ้งข้ึนเส้นดา้ย
คร้ังหน่ึงเป็นร้อยหลา เพราะข้ึนเสน้ดา้ยแต่ละคร้ัง แต่การทอดว้ยก่ีโบราณในสมยัก่อนไมไ้ดท้อเพ่ือ
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การคา้ขาย เป็นการทอเพ่ือใชใ้นครัวเรือน ผา้ห่ามเชาหน่ึง 4-5 ผนืก็นบัว่ามากแลว้ เม่ือทอจนหมด
เสน้ดา้ย ถา้จะทอต่อกเ็ดินดา้ยใหม่เอามาต่อกบัปลายเดิม เรียกวา่ “สืบหูก”  

ตวัอยา่งการคาํนวณเส้นดา้ยเช่น ตอ้งการทอผา้ห่ม จาํนวน 10 ผนื ผนืละ 2 หลาเศษ 
ใชฟั้นฟืมกวา้ง 12 หลบ แต่ละหลบมี 40 ช่อง แต่ละช่องตอ้งมีดา้ย 2 เส้น ผา้ผืนน้ีตอ้งใชด้า้ยยืน 
12*40*2 เท่ากบั 960 เส้น แต่ละเส้นยาว 25 หลา รวมแลว้ดา้ยยนื 960*25 จะได ้25,000 หลา จะได้
คาํตอบวา่ ตอ้งใชด้า้ย 10 ร้ิว ประมาณ 1.43 ปอนด ์หรือ .65 กิโลกรัม หนัดา้ย 20 เร้ีย ร้ิวหน่ึงจะได ้2 
เร้ีย ส่วนสีขาวใชท้าํริมตีนนั้น คาํนวณแลว้ใช ้40 เส้น เส้นละ 25 หลา ตอ้งใชเ้ส้นดา้ยประมาณ 
1,000 หลา ถา้ใช ้10 เร้ีย จะเป็น เร้ียละ 100 หลา ส่วนลูกเกียบ 2 ขา้ง สีขาว 16 เส้น*25 หลา ได ้400 
หลา ใช ้4 เร้ียสีแดง 8 เสน้*25 หลา ได ้200 หลาใช ้2 เร้ีย เม่ือคาํนวณไดเ้ช่นน้ีกเ็ร่ิมหนัดา้ยยนื  

ส่วนการคาํนวณดา้ยพุ่ง ส่วนใหญ่ใชเ้ทียบนํ้ าหนกักบัดา้ยยืนใชด้า้ยยืนเท่าไหร่ก็ใช้
ดา้ยพุง่เท่านั้น 

4.2.6.2 คนัหูก ตอ้งมีการคาํนวณตั้งแต่ความกวา้งของฟันฟืม ความยาวของผา้ท่ี
ตอ้งการ และเบอร์ของเสน้ดา้ย โดยการคิดหาปริมาณเส้นดา้ยมาแลว้ตอนหนัดา้ย ในการเดินดา้ยให้
ถือวา่หลกัการเดินตามลาํดบั ริมตีน แม่แคร่ ลูกเกียบ แลว้จึงเดินส่วนท่ีทอลาย เสร็จแลว้วกกลบัมาท่ี
ลูกเกียบ แม่แคร่ และริมตีนอีกดา้นหน่ึง จาํนวนเส้นดา้ยของริมตีนและลูกเกียบกาํหนดชดัเจนแลว้
ตอนหนัดา้ยแต่ระหว่างแม่แคร่กบัตวัลาย กาํหนดได ้2 วิธีคือตอ้งอ่านลายใน 1 ดอก หรือ รอบลาย 
ใชด้า้ยยนืจาํนวนก่ีเส้น และจะทอก่ีดอก จึงคาํนวณมาหกัจาํนวนเส้นท่ีทอยกดอกก่อน ส่วนท่ีเหลือ
มาแบ่งคร่ึงใส่ในแม่แคร่ 2 ขา้ง อีกวิธีคือ กาํหนดแม่แคร่ไวต้ายตวั ทาํให้ไดล้ายท่ีไม่เตม็ดอกและ
ลายผา้ 2 ขา้งไม่สมดุลกนั การแกไ้ขลายทาํไดโ้ดยให้เก็บจากจุดกลางผา้และเร่ิมกลางดอกขยาย
ออกไปทีละขา้ง  

4.2.6.3 สอดฟันฟืม ในการสอดฟันฟืมตอ้งมีคนช่วยกนั 2 คน เตรียมไมเ้รียวใหญ่ไว ้
1 อนั เป็นไมรั้บดา้ย และตะขอเบด็ 1 อนั นาํเสน้ดา้ยในห่อท่ีเตรียมไวม้าวางหลงัฟืม อีกคนหน่ึงคอย
จบัเสน้ดา้ยคลอ้งปลายปากเบด็ เม่ือดึงหวัดา้ยผา่นช่องฟันฟืมแลว้กค็ลอ้งไวเ้กบ็เบด็ก่อน 

4.2.6.4 มว้นด้าย ขอ้พึงระวงัคือ ตอ้งมีสถานท่ียาวเพียงพอกับความยาวเส้นด้าย 
ก่อนจะเคล่ือนยา้ยมว้นดา้ยและฟันฟืมใหเ้ตรียมไมไ้ผย่าวๆไว ้1 อนั เพื่อเป็นหลกัในการดึงดา้ยให้
ตึง จากนั้นจดัปลายดา้นในไมลู้กพนัให้เรียบกนัเป็นระเบียบ เอาไมลู้กพนัประกบในร่อง 2ขา้งของ
ไมม้ว้นดา้ย ค่อยๆมว้น และปรับใหตึ้งสมํ่าเสมอเท่ากนัตลอดจนเหลือประมาณ 1 ศอก จึงนาํไปผกู
เขา้กบัก่ี  

4.2.6.5 ก่อเขาลายขดั คือการร้อยเส้นดา้ยเพ่ือแยกเส้นดา้ยให้เป็นชุดบนกบัชุดล่าง 
ให้ไขวก้นัตั้งแต่เก็บเส้นดา้ยในการเดินดา้ย อุปกรณ์ท่ีใชมี้ปีกยิว่และดา้ยเบอร์ 6 การก่อเขาลายขดั 
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ขั้นแรกคือการพลิกหูก เป็นการถอดไมพ้นัหัวดา้ยและป่ันรวมทั้งจบัฟันฟืมให้ดา้นล่างข้ึนมาอยู่
ดา้นบน เพื่อก่อเขาจากดา้นล่างก่อน ขั้นต่อไปใหพ้ลิกหูกหลบัมาท่ีเดิมอีกคร้ัง คร้ังน้ีจะเป็นการร้อย
จมูกควาย คือใชเ้ส้นดา้ยร้อยลอดเขา้ไปในห่วงดา้ยก่อเขาท่ีคลอ้งดา้ยยืนไวแ้ลว้ จากนั้นจึงใชปี้กยิ่
วก่อเขาต่อไปทั้ง 2 แถวแบบเดิม 

4.2.6.6 การเกบ็ลาย เป็นการคดัเสน้ดา้ยแยกข้ึนลงตามลกัษณะของลาย เส้นดา้ยของ
ลายคือส่วนท่ีอยูถ่ดัจากลูกเกียบเขา้ไปเท่านั้น สูตรการเก็บลายแต่ละลายจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั
ออกไป เช่น ลายลูกแกว้ 4 นดั ลายราชวตัรหอ้ง 4 นดั ลายแกว้ชิงดวง 23 นดั เป็นตน้ ตวัอยา่งสูตร
การเกบ็ลายลูกแกว้มีดงัน้ี  

นดัท่ี 1 ยก 4 ข่ม 4 ดอกท่ี 1 ยก 6 ข่ม 8 ข่ม 8 ยก 8 ข่ม 8 ยก 12 ข่ม 8 ยก 8 
ข่ม 8 ยก 8 ข่ม 8 ยก ต่อดว้ยทวนกลบัท่ีขีดเส้นใตไ้ปจนถึงดอกท่ี 8 ยก 4 ตอนสุดทา้ยจะเป็น ยก 6 
และริม 4 ยก 4 ปิดทา้ย  

นดัท่ี 2 เกบ็ริม ต่อดว้ย ยก 2 ข่ม 8 ยก 8 ข่ม 8 ยก 8 ข่ม 8 ยก 8 ข่ม 4 ยก 8 ข่ม 
8 ยก 8 ข่ม 8 ยก 8 ข่ม 12 ทวนกลบัท่ีขีดเสน้ใต ้ปิดดว้ย ข่ม 8 ยก 2 และริม 

นดัท่ี 3 เก็บริม ต่อดว้ย ยก 2 ข่ม 4 ยก 8 ข่ม 8 ยก 8 ข่ม 8 ยก 8 ข่ม 12 ยก 8 
ข่ม 8 ยก 8 ข่ม 8 ทวนกลบัท่ีขีดเสน้ใต ้ปิดดว้ย ข่ม 4 ยก 2 และริม 

นดัท่ี 4 เก็บริม ต่อดว้ย ยก 10 ข่ม 8 ยก 8 ข่ม 8 ยก 8 ข่ม 8 ยก 4 ข่ม 8 ยก 8 
ข่ม 8 ยก 8 ข่ม 8 ยก 12 ทวนกลบัท่ีขีดเสน้ใต ้ดอกสุดทา้ยยก 12 จะเหลือเพียงยก 10 และตามดว้ยริม 

ในการเกบ็ลายแต่ละนดัใหเ้รียงลาํดบั นดัท่ี 1 ไวใ้กลต้วั นดัต่อไปใหเ้รียงถดัออกไป 
4.2.6.7 ก่อเขายกดอก เม่ือเกบ็ลายแลว้จะเร่ิมก่อเขาดอก โดยเกบ็จากส่วนท่ีถดัเขา้มา

จากลูกเกียบเท่านั้น ใชเ้สน้ดา้ยเบอร์ 6 ผกูร้อยกลุ่มเสน้ดา้ยทีละชุดเฉพาะท่ีเป็นเสน้ยกจนหมดทั้งนดั 
ใชปี้กยิว่ผกูไวก้บัไมเ้รียวก่อเขาเช่นเดียวกบัการก่อเขาลายขดั 

4.2.6.8 ทอผา้ การทอผา้ห่มลายลูกแกว้หรือผา้ลายอ่ืนๆ ของกลุ่มผา้ทอนาหม่ืนศรี
จะมีการข้ึนชายผา้เหมือนกนัดงักล่าวขา้งตน้ คือ เวน้ชายครุย ทอชายบดั ชายผา้ ลูกเกียบ และจึงทาํ
การข้ึนลาย เร่ิมดว้ยการเวน้เส้นดา้ยไวส่้วนหน่ึงเพื่อเป็นชายครุย แลว้ทอเส้นพุ่งขาวให้ไดป้ระมาณ
คร่ึงน้ิว เรียกว่า “ชายบดั” ต่อจากนั้น ใชเ้ส้นพุ่งสีเดียวกบัเส้นยนื ความยาวประมาณ 1 คืบ เป็น ชาย
ผา้ แลว้ใชสี้ขาวหรือสียกดอกทอร้ิวสัก 2 เส้น จากนั้นจึงเร่ิมทอยกดอกท่ีมีร้ิวลูกเกียบคาดไวโ้ดย
เลือกเอานดัใดนดัหน่ึงหรือ 2-3 นดั พอใหเ้ห็นเป็นแถบ เรียกว่า “หนา้ผา้” ปิดร้ิวดว้ยแบเดิมอีกคร้ัง 
ทาํการทอสีพื้นและลูกเกียบแลว้จึงเร่ิมทอยกดอก การทอยกดอกตอ้งใชเ้สน้ดา้ยพุง่ 2 ตรน คือ ดา้นตี 
และ ดา้ยโส  ก่อนทอยกดอกตอ้งดูเส้นดา้ยว่าใชน้ดัละก่ีเส้นดอกจึงจะไดส้ัดส่วนพอดีกนั เม่ือือได้
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ความยาวตามตอ้งการแลว้จึงทอชายผา้ปิดทา้ยอีกคร้ัง ความยาวท่ีเหมาะสมรวมทั้งชายผา้รุ่งร่ิงแลว้
ประมาณ 2 หลา หรือกาํหนดความยาวตามความเหมาะสมของผูท้อ 

 

4.3 พฒันาการของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี  
 

การศึกษาพฒันาการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรีมีรายละเอียดดงัน้ี 
นาหม่ืนศรีเป็นช่ือตาํบลหน่ึงในอาํเภอนาโยง ซ่ึงมีช่ือเสียงในดา้นผา้ทอพื้นเมืองของจงัหวดั

ตรัง ตรังเป็นจงัหวดัหน่ึงทางภาคใตข้องประเทศไทยดา้นฝ่ังทะเลตะวนัตก มีหลกัฐานความเป็นมา
ท่ียาวนาน ตั้งแต่ยคุก่อนประวติัศาสตร์ ตรังเป็นเมืองท่าโบราณท่ีมีประวติัยาวนานนบัพนัปี สามารถ
ยอ้นกลบัไปไดถึ้งยคุก่อนประวติัศาสตร์ท่ีผูค้นยงัไม่รู้จกัส่ือสารดว้ยตวัอกัษร มีหลกัฐานตามถํ้าเขา
ต่างๆ วา่บรรพบุรุษของชาวตรังอาศยัอยูบ่นแผน่ดินน้ีมาไม่นอ้ยกวา่ 5,000-10,000 ปี  

เม่ือเขา้สู่สมยัความรุ่งเรืองของอาณาจกัรโบราณในภาคใต ้เช่น ตามพรลิงค ์ศรีวิชยั แม่นํ้ า
ตรังเป็นหน่ึงในเส้นทางขา้มคาบสมุทรของผูค้นจากอินเดีย อาหรับ ตลอดจนยโุรป แสดงใหเ้ห็นว่า
ท่าเรือเมืองตรังเป็นประตูทางผา่นศาสนา การคา้และการทูตจากต่างแดนตั้งแต่เร่ิมอาณาจกัรโบราณ
ในภาคใต ้โดยเมืองตรังมีช่ือในฐานะเป็นหน่ึงในเมือง 12 นักษตัร ของนครศรีธรรมราช ในอดีต 
เมืองตรังมกัจะถูกกล่าวช่ือในฐานะส่วนหน่ึงของนครศรีธรรมราชมาตลอด จนถึงสมยัรัชกาลท่ี 5 
จึงได้เปล่ียนแปลงเป็นส่วนหน่ึงของหัวเมืองฝ่ายทะเลตะวนัตก และต่อมาเม่ือมีระบบมณฑล
เทศาภิบาล ตรังอยูใ่นการปกครองของมณฑลภูเกต็ หลงัการประกาศยบุเลิกระบบมณฑลเทศาภิบาล 
ตรังเป็นจงัหวดัหน่ึงของประเทศไทยมาจนปัจจุบนั 

ในสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว ผา้ยกเป็นท่ีนิยมในราชสาํนกัและแวดวง
สังคมชั้นสูง จากเอกสารจดหมายเหตุ พระราชกิจรายวนัวนัท่ี 29 มิถุนายน 2458 กล่าวถึงในสมยัท่ี
รัชกาลท่ี 6 เสด็จจงัหวดัตรัง ว่า “สมุหเทศาภิบาลมณฑลไดท้รงจดัผา้พรรณทุกอย่างซ่ึงเป็นของทาํ
ในพื้นบา้น เช่น ผา้ยก ผา้ราชวตัร ผา้ตาสมุก ผา้คาด ผา้เช็ดหน้า ถวายประทานแจกแก่ขา้ราชการ
ตามสมควร” และไดป้รากฎหลกัฐานจากจดหมายเหตุว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว
ไดป้ระพาสหัวเมืองปักษใ์ต ้ร.ศ.128 ไดท้อดพระเนตรผา้ทอท่ีเมืองตรัง ขอ้ความตอนหน่ึงว่า “ใต้
ถุนเรือนใช้เป็นท่ีหัดทอผา้มีผูห้ญิงมาหัดทอมาก” ย่อมแสดงว่าผา้ทอเมืองตรังมีมาก รวมทั้งใน
ชุมชนนาหม่ืนศรีดว้ย 

จากคาํบอกเล่าของคนเฒ่า คนแก่แห่งบา้นนาหม่ืนศรี ทาํให้รู้ว่าการทอผา้ไดข้าดหายไป
ช่วงหน่ึงในระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ีสองเพราะขาดเส้นดา้ยท่ีจะใชท้าํวตัถุดิบ รวมทั้งการทอผา้
ประจาํบา้นท่ีใชว้สัดุธรรมชาติป่ันฝ้ายยอ้มสีเองก็ลดลง เน่ืองจากการมีเส้นใยยอ้มสีสาํเร็จรูปเขา้มา
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แทนท่ี หรือการมีผา้จากโรงงานและเส้ือผา้สาํเร็จรูปท่ีสามารถซ้ือไดง่้ายกว่าการลงมือทอเอง การ
ทอผา้นาหม่ืนศรีฟ้ืนคืนมาอีกคร้ังเม่ือราว พ.ศ. 2514 โดยยายนาง ช่วยรอด คนดั้งเดิมของหมู่บา้น
รวบรวมคนทอผา้อายรุุ่นเดียวกนั ได ้3 คน คือ ยายผอม ขนุทอง ยายอิน เชยช่ืนจิตร และยายเฉ่ิม ชู
บวั ไดช่้วยกนัซ่อมแซม ก่ี กบัเคร่ืองมือเก่าๆ ให้ใชก้ารไดแ้ลว้ลงมือทอผา้ดว้ยความตั้งใจว่าจะให้
ลูกหลานไดรู้้จกัผา้ทอและวิธีทอผา้แบบดั้งเดิม ต่อมา นางกุศล นิลลออ บุตรสาวของยายนาง เป็น
ผูรั้บช่วงกิจกรรมงานทอผา้ จากนั้นหน่วยงานราชการไดใ้หค้วามสนใจและเขา้มาส่งเสริม 

จากเอกสารแบบบนัทึกภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสํานักงานพฒันาชุมชนอาํเภอนาโยงไดจ้ดัทาํ
ข้ึนท่ีเก่ียวกับพฒันาการของวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี จากคาํบอกกล่าวของคนผูรู้้และ
คณะกรรมการผา้ทอนาหม่ืนศรี สามารถแบ่งตามยคุสมยัได ้5 ช่วง ดงัน้ี  

พฒันาการระยะท่ี 1 (พ.ศ.2514-2519)  
ตาํบลนาหม่ืนศรีมีการทอผา้เพื่อใชส้าํหรับนุ่งห่มมาแต่โบราณ แต่เร่ิมนอ้ยลงในมยั

หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เพราะมีการนาํผา้จากโรงงานและเส้ือผา้สาํเร็จรูปมาวางจาํหน่ายในตลาด
มากข้ึน ทาํให้การทอผา้ของชาวบา้นในตาํบลนาหม่ืนศรี ลดลงอยา่งรวดเร็วจนเหลือแต่ผูสู้งอายใุน
ตาํบลเท่นั้นท่ียงัคงทอผา้ใชเ้อง ต่อมาใน พ.ศ. 2514 นางนาง ช่วยรอด ซ่ึงเป็นผูอ้าวุโสในตาํบลนา
หม่ืนศรีไดมี้การร้ือฟ้ืนการทอผา้ข้ึนมาใหม่ และเกิดการรวมกลุ่มกนัเพื่อการทอผา้ภายในตาํบล โดย
ไดมี้การเผยแพร่ผา้ทอนาหม่ืนศรีให้เป็นท่ีรับรู้ในวงกวา้งมากข้ึน เผยแพร่คร้ังแรกท่ีวงัวิทยุของ
หม่อมวิภาวดี รังสิต  เม่ือมีการเกิดกลุ่มทอผา้ข้ึนในตาํบลนาหม่ืนศรี การบริหารจดัการกลุ่มในยุค
เร่ิมแรก เป็นการบริหารจดัการกนัเองเหมือนครอบครัว ไม่เป็นทางการ ไม่มีโครงสร้างหรือแบบ
แผนท่ีแน่นอน ต่อมานางกุศล ลูกของนางนางไดรั้บการเรียนรู้และถ่ายทอดจากผูเ้ป็นแม่ท่ีมีการ
ริเร่ิมฟ้ืนฟูผา้ทอและตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มแรก การรวมกลุ่มสมาชิกในช่วงแรกจะเป็นการเขา้ร่วมเพื่อ
ความสนใจส่วนตัวและคิดว่าน่าจะสามารถทาํเป็นอาชีพเสริมหลังจากท่ีเว ้นว่างการการทาํ
เกษตรกรรม  ในช่วงแรกคนรุ่นเก่าท่ีเป็นยุคบุกเบิกฟ้ืนฟูผา้ทอนาหม่ืนศรีนั้นจะมีเพียงไม่ก่ีคน 
ส่วนมากต่างคนต่างทออยูท่ี่บา้นของตนเองและขายเอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 งบประมาณคร้ังแรก
ของสํานักงานพฒันาชุมชนอาํเภอนาโยงจาํนวนเงิน 3,600 บาทได้เขา้มามีส่วนช่วยในการ
สนบัสนุนใหก่้อตั้งกลุ่มทอผา้ข้ึนอยา่งเป็นทางการ และในปีถดัมา พ.ศ. 2517 ทางกลุ่มผา้ทอนาหม่ืน
ศรี ไดท้าํการยืมเงินทาํทุนหมุนเวียนสาํหรับซ้ือวสัดุจากสาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัตรังจาํนวน
เงิน 7,400 บาทและธนาคารกรุงไทยใหกู้ส้มทบเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาท  

พฒันาการระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2519-2527)  
เป็นช่วงท่ีทางหน่วยงานราชการเขา้มาสนบัสนุนในดา้นต่างๆ โดยในระยะน้ี จะมี

หน่วยงานท่ีสนบัสนุนไดแ้ก่ 
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1) ปี พ.ศ. 2520 ไดรั้บเงินทุนอุหนุนจากสาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัตรัง
จาํนวนเงิน 8,000 บาท งบประมาณจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตรังจาํนวนเงิน 15,000 บาท จาก
ทางกลุ่มสมาชิกผา้ทอนาหม่ืนศรีสมทบเงินอีจาํนวน 15,000 บาทเพื่อสร้างอาคารชัว่คราวเป็นเพิง
หลงัคามุงจากเพื่อใชส้าํหรับเป็นโรงทอผา้ 

2) ปี พ.ศ. 2521 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตรังสนบัสนุนโรงผา้ทอจาํนวน
เงิน 150,000 บาท  

3) ปี พ.ศ. 2522 ไดรั้บเงินสนับสนุนงบพฒันาจงัหวดัตรังผ่านสมาชิก
ผูแ้ทนราษฎรดาํเนินการโดย นายนคร ชาลปติ ซ่ึงเป็นผูแ้ทนสมยันั้น จาํนวนเงิน 150,000 บาท ใช้
สาํหรับต่อเติมโรงทอผา้ชั้นบน เพิ่มจากท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตรังใหไ้วเ้ม่ือปี พ.ศ. 2521   

4) ปี พ.ศ. 2525 มีงบประมาณสนบัสนุนจากสาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั
ตรังเป็นเงินจาํนวน 271,000 บาท ในการใชต้กแต่งและเพิ่มเติมอาคารโรงทอผา้ท่ีมีอยูเ่ดิม  

ในระยะน้ีมีการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการเป็นจาํนวนมากโดยเฉพาะการ
สนบัสนุนดา้นเงินทุนและการเพิ่มความรู้เก่ียวกบัการทอผา้ดว้ยการส่งไปศึกษาดูงาน เขา้อบรม การ
ฝึกสอนจากเจา้หน้าท่ี ตลอดจนการส่งเสริมเผยแพร่ผา้ทอนาหม่ืนศรีให้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน แต่การ
เผยแพร่ส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานขา้ราชการสังกดัต่างๆในจงัหวดัตรังท่ีมีการสั่งซ้ือผา้ทอนาหม่ืน
ศรีไปตดัเคร่ืองแบบหรือชุดในการสวมใส่ในการทาํงาน ในช่วงน้ีการบริหารจดัการยงัคงเป็น
แบบเดิมคือการบริหารจดัการแบบจดัการกนัเองเหมือนครอบครัว หรือการบริหารจดัการแบบไม่
เป็นทางการ ไม่มีโครงสร้างหรือแบบแผนท่ีแน่นอนแต่ส่ิงท่ีมีการเปล่ียนแปลงคือการเพ่ิมข้ึนของ
สมาชิกกลุ่ม ทาํใหจ้าํนวนคนท่ีทอผา้มีเพิ่มมากข้ึน มีสมาชิกประมาณ 80 คน ทาํใหก้ลุ่มเร่ิมเติบโต
ข้ึน ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจงัหวดัตรังไดส่้งผูเ้ช่ียวชาญมาสอนลายผา้ก่ีกระตุกซ่ึงเป็นการ
สอนเพื่อพฒันาคุณภาพของการทอผา้ให้มีความทนัสมยัและก้าวหน้าข้ึน และในปี พ.ศ. 2527 
หลงัจากนั้นกไ็ม่ปรากฏการสนบัสนุนจากองคก์รหรือหน่วยงานใด ส่วนผูอ้าวโุสท่ียงัคอสามารถทอ
ผา้ก่ีพื้นบา้นยงัคงทอเองและมีการฝากขายกบันางกศุล เช่นเดิม  

พฒันาการระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2528-2537) 
กิจกรรมกลุ่มและการทอผา้ดาํเนินมาโดยยายกุศลเป็นผูน้ํากลุ่มเช่นเดิม ช่ือและ

จาํนวนสมาชิกยงัคงอยูใ่นบญัชี แต่ในความเป็นจริงสมาชิกส่วนหน่ึงท่ีเขา้มาในระยะวยัเร่ิมสาวเลิก
ทอผา้เน่ืองจากตอ้งแต่งงานงานมีครอบครัวหรือไปทาํงานอ่ืนบา้ง จนในท่ีสุดคงเหลือสมาชิกประจาํ
เพียง 4-5 คนกบัคนทอผา้ตามบา้นมาขายส่งอยู่บา้ง มีผา้วางขายอยู่ท่ีหน้าบา้นของยายกุศลแต่ก็
จาํนวนไม่มากนกั 
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พฒันาการระยะท่ี 4 (พ.ศ.2538-2545)  
ทางกลุ่มผา้ทอเร่ิมกลบัมาไดรั้บความนิยมอีกคร้ังเม่ือปี พ.ศ. 2540 ทางกลุ่มทอผา้

กลบัมากา้วหนา้อีกคร้ังเม่ือทางกลุ่มทอผา้ไดเ้ขา้ร่วมงานทอโหกใหโ้ลกแลท่ีศูนยส่์งเสริมศิลปะและ
วฒันธรรม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นผูจ้ดังาน มีการประชุมเพื่อฟ้ืนฟูกลุ่มทอผา้ข้ึนมาใหม่
อีกคร้ัง และไดรั้บการสนบัสนุนเงินทุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมและพฒันาผา้พื้นบา้นภาคใต ้ในการ
สนบัสุนนนั้นจะเป็นเงินเพื่อใชใ้นการซ้ือวตัถุดิบและอุปกรณ์ ซ่อมอุปกรณ์ (ก่ี) จาํนวน 10 หลงั 
เป็นจาํนวนเงิน 135,000 บาท เม่ือ และไดมี้อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญไดท้าํการสอนลายทอผา้ใหม่ๆใหแ้ก่
สมาชิกในกลุ่ม ทั้งยงัแกะลายเก่าและทาํบนัทึกเป็นกราฟเก็บไวเ้พื่อให้ง่ายต่อการทอผา้และเขา้ใจ
ง่ายต่อการฝึกหดัใหแ้ก่คนรุ่นหลงั แต่ในขณะเดียวกนัการบริหารจดัการยงัคงมีปัญหาอยูเ่ป็นระยะๆ 
โดยเฉพาะการจดัการดา้นการเงินและการทาํบญัชี แต่การจดัการก็ไดมี้การเปล่ียนแปลง เม่ือสมาชิก
ในกลุ่มไดล้งความเห็นว่า สมาชิกในกลุ่มทุกคนควรมีส่วนร่วมในการดูแลและบริหารจดัการกลุ่ม
เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสและมีส่วนร่วมกนัทุกคน จึงไดมี้การจดัการโดยการแบ่งงานตามความถนดั
และความเช่ียวชาญของแต่ละคน โดยจะมีแผนกของการจัดเวรดูแลหน้าร้านขายสินค้าและ
ผลิตภณัฑส่ิ์งทอ แผนกบญัชี แผนกตรวจผา้ทอท่ีมีอยู ่เม่ือเกิดการจดัการท่ีเป็นระบบมากข้ึน ทาํให้
องคก์รต่างๆ และหน่วยงานต่างๆเขา้มาสนบัสนุนดงัเช่นคร้ังก่อนดงัน้ี 

1) ปี พ.ศ. 2542 กลุ่มไดรั้บเงินสนับสนุนจากคณะกรรมการวฒันธรรม
แห่งชาติ (สวช.) จาํนวนเงิน 300,000 บาท สาํหรับปรับปรุงอาคารศูนยฝึ์กอาชีพทอผา้ สร้างห้องนํ้ า
ในอาคาร ปรับปรุงอาคารโรงเรือนสอนการทอผา้ โดยให้สมาชิกในกลุ่มท่ีมีความเช่ียวชาญเป็น
ผูส้อนแก่สมาชิกท่ีเขา้มาใหม่และจดักิจกรรมทศันะศึกษาดูงานจากบุคคลภายนอก    

2) ปี พ.ศ. 2543 ในระยะน้ีมีนโยบายของรัฐบาลท่ีส่งเสริมให้มีการจัด
กองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF) ธนาคารออมสิน ทางกลุ่มรับเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการ
ลงทุนทางสังคม (SIF) ของธนาคารออมสิน โดยเงินทุนดงักล่าว ทางกลุ่มผา้ทอไดมี้การจดัทาํเป็น
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 

(1) โครงการสร้างศูนยว์ิชาชีพทอผา้ จาํนวนเงิน 640,000 บาท เงิน
สมทบจากกลุ่มอีก 280,034 บาท รวมเป็นเงินในการก่อสร้าง 920,534 บาท เม่ืออาคารของกลุ่มทอ
ผา้ไดก่้อสร้างแลว้เสร็จ และเปิดทาํการเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2544 อาคารหลงัน้ีถูกใชเ้ป็นท่ีจดั
แสดงและจาํหน่ายผลิตภณัฑผ์า้ทอ 

(2) โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการทาํก่ีกระตุก จาํนวนเงิน 51,000 
บาท  



75 

(3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทอผา้แก่นักเรียน จาํนวนเงิน 
38,000 บาท  

(4) โครงการอบรมพื้นฐานการทอผา้แก่สมาชิกใหม่ จาํนวนเงิน 37,000 
บาท  

(5) โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการทอผา้เก็บลาย จาํนวนเงิน 30,000 
บาท  

(6) โครงการเชิงปฏิบติัการการทาํก่ีพื้นบา้น จาํนวนเงิน 30,000 บาท 
เงินสมทบจากลุ่ม จาํนวน 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 45,000 บาท 

(7) โครงการซ้ือหุ่นเป็นแบบแต่งกายต่างๆ จาํนวนเงิน 19,800 บาท 
สมทบจากกลุ่มจาํนวนเงิน 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 34,800 บาท  

(8) โครงการซ้ือตูก้ระจกใส่ผลิตภณัฑ ์จาํนวนเงิน 110,200 บาท  
(9) โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการผา้ทอลายลูกแกว้ จาํนวนเงิน 15,000 

บาท และเงินสมทบจากกลุ่ม จาํนวนเงิน 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000บาท 
(10) โครงการอบรมลายเอกลกัษณ์ จาํนวนเงิน 23,000 บาท เงินสมทบ

จากกลุ่ม จาํนวนเงิน 12,000 บาท รวมเป็นเงินจาํนวน 35,000 บาท 
(11) โครงการทศันะศึกษาดูงาน จาํนวนเงิน 56,000 บาท 

3) ปี พ.ศ. 2545 ในระยะน้ีถือเป็นการสร้างองค์กรให้เขม้แข็งข้ึนดว้ย
กระบวนการจดัการท่ีเป็นการร่วมมือของสมาชิกในกลุ่มเอง ทั้งเป็นระยะการขายผา้ทอถือว่าอยู่
ในช่วงท่ีทาํการตลาดไดดี้ ผา้ทอติดตลาดเป็นท่ีรู้จกักนัในวงกวา้งมากข้ึน แต่เกิดติดขดัเกิดภาวะขาด
ช่วงกบัภูมิปัญญาดั้งเดิม ผลผลิตผา้ทอก่ีพื้นบา้นเร่ิมมีจาํนวนลดนอ้ยลง สมาชิกรุ่นใหม่ท่ีเขา้มาเร่ิม
หนัมาใหค้วามสนใจท่ีจะทอก่ีกระตุกมากกว่าเพราะมีความรวดเร็วและง่ายกว่าก่ีพื้นบา้น ทาํใหเ้กิด
ปัญหาเม่ือลูกคา้เขา้มาถามหาผา้ทอรุ่นเก่าแบบก่ีพื้นบา้นมกัจะถามช่ือลาย ทาํให้สมาชิกท่ีประจาํอยู่
หนา้ร้านขายผา้ทอไม่สามารถตอบคาํถามได ้จนในท่ีสุดทางกลุ่มผา้ทอจึงตดัสินใจร่วมกนัว่าตอ้งมี
การหาวิธีการในการฟ้ืนฟูผา้ทอก่ีพื้นบา้นข้ึนมา โดยเป็นการเร่ิมฟ้ืนฟูทั้ งความรู้และภูมิปัญญา
ดั้งเดิม ทางกลุ่มผา้ทอจึงไดท้าํหนังสือขอรับทุนจากกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF) ของ
ธนาคารออมสิน โดยเป็นการรับทุนสนบัสนุนคร้ังท่ี 2 ทางกลุ่มจึงไดเ้สนอโครงการศูนยก์ารเรียนรู้
เพื่อเป็นแหล่งเก็บรักษาและถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับมรดกและภูมิปัญญาของนาหม่ืนศรีในช่ือ 
“มหาวิทยาลยัชุมชนปักษใ์ต ้นาหม่ืนศรี” โดยไดรั้บงบประมาณดงัน้ี 
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(1) โครงการก่อสร้างอาคารศูนยก์ารเรียนรู้ จาํนวนเงิน 1,440,000 บาท ใน
พื้นท่ี 350 ตารางเมตร โดยมีนายหวลและนางเรียม ฤทธิมา ซ่ึงเป็นสมาชิกกลุ่มผา้ทอ ไดอุ้ทิศใหเ้พื่อ
ใชใ้นการสร้างอาคารศูนยก์ารเรียนรู้ 

(2) โครงการทาํก่ีกระตุกและก่ีพื้นบา้น จาํนวน 5 หลงั พร้อมอุปกรณ์ 
19 รายการ เป็นเงินจาํนวน 121,092 บาท 

(3) โครงการอบรมการทอผา้สําหรับคนรุ่นใหม่ด้วยก่ีพื้นบา้นและก่ี
กระตุก โดยทาํการอบรมรุ่นละ 15 คน รวม 2 รุ่น เป็นเงินจาํนวน 87,750 บาท 

(4) โครงการอบรมให้ความรู้แก่แขกและผูเ้ขา้มาศึกษาเร่ืองผา้ทอนา
หม่ืนศรี โดยมีวิทยากรประจาํฐานใหก้ารบรรยายความรู้ เป็นจาํนวนเงิน 20,650 บาท 

(5) โครงการจดัทาํเอกสารเผยแพร่ความรู้เร่ืองการทอผา้และทาํเนียบครู
สอนผา้ เป็นเงินจาํนวน 32,895 บาท  

จากโครงการท่ีกล่าวมาน้ี ได้มีการร่วมมือกันทาํงานวิจัยโครงการแนวทางการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูภูมิปัญญาลายผา้ทอนาหม่ืนศรี โดยเป็นงานวิจยัท่ีไดรั้บรางวลัดีเด่นในปี พ.ศ. 
2545 ในปีเดียวกนั ผา้ลายส่ีทิศ ซ่ึงเป็นลายพื้นบา้นของผา้ทอนาหม่ืนศรี ไดรั้บรางวลัดีเด่นเช่นกนั 
ดว้ยรางวลัท่ีไดม้าพร้อมกนัในปีเดียวน้ีทาํใหผ้า้ทอนาหม่ืนศรีมีช่ือเสียงเพิ่มมากข้ึนและสามารถขาย
ไดเ้ป็นจาํนวนมาก จะเห็นไดว้่าในระยะน้ีถือเป็นการสร้างองคก์รให้เขม้แขง็ข้ึนดว้ยกระบวนการ
จดัการท่ีเป็นการร่วมมือของสมาชิกในกลุ่มเอง ทั้งเป็นระยะการขายผา้ทอถือว่าอยู่ในช่วงท่ีทาํ
การตลาดไดดี้ ผา้ทอติดตลาดเป็นท่ีรู้จกักนัในวงกวา้งมากข้ึน  

พฒันาการระยะท่ี 5 (2546-ปัจจุบนั)  
จากผลงานวิจยัท่ีเสร็จส้ินในปี 2546 ทาํใหก้ลุ่มผา้ทอนาหม่ืนศรีเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง

มากข้ึน มีนกัศึกษา ส่ือมวลชนและหน่วยงานต่างๆเขา้มาเยีย่มเยอืน สนบัสนุนและหาขอ้มูลจาก
กลุ่มมากข้ึน โดยการสนบัสนุนทางหน่วยงานต่างๆ สามารถกล่าวไดด้งัน้ี  

1) ปี พ.ศ. 2547 ไดรั้บการสนับสนุนจากวฒันธรรมจงัหวดัตรังในการ
จดัซ้ือตูโ้ชว์สินคา้จาํนวน 3 ชุดเป็นเงินจาํนวน 20,000 บาท และการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์และองค์การบริหารส่วนตาํบลนาหม่ืนศรี สนับสนุนเงินจาํนวน 
30,000 บาท ในการทศันะศึกษาดูงานท่ีจงัหวดันราธิวาส 

2) ปี พ.ศ. 2548 การสนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาหม่ืนศรี 
จาํนวนเงิน 80,000 บาท ในการจดัโครงการอบรมเร่ืองการตลาดและการผลิตผา้ทอ ขณะเดียวกนั
กรมส่งเสริมการเกษตรไดมี้พระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนข้ึน กลุ่มผา้ทอนาหม่ืนศรีจึง
ไดรั้บการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและไดป้ระกอบกิจการภายใตว้ิสาหกิจ ในวนัท่ี 9 ธนัวาคม 
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พ.ศ. 2548 โดยใชช่ื้อว่า “วิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี” รหสัทะเบียน 5-92-08-05/1-0003 (กรม
ส่งเสริมการเกษตร, 2548ก) 

3) ปี พ.ศ. 2549 การสนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาหม่ืนศรี 
จาํนวนเงิน 240,000 บาท สาํหรับการจดัซ้ืออุปกรณ์ก่ีโบราณ ตูโ้ชวผ์ลิตภณัฑจ์าํหน่ายในร้านและ
อบรมสมาชิกทอผา้เพิ่มเติม  

4) ปี พ.ศ. 2550 การสนบัสนุนจากองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัตรัง 
จาํนวนเงิน 250,000 บาท สาํหรับการทาํกล่องบรรจุภณัฑแ์ละถุงบรรจุภณัฑ ์ 

5) ปี พ.ศ. 2553 การสนับสนุนจากสํานักงานพฒันาชุมชนจงัหวดัตรัง 
จาํนวนเงิน 500,000 บาท เพื่อปรับปรุงอาคารพิพิธภณัฑ ์โรงทอผา้ และหอ้งนํ้า  

6) ปี พ.ศ. 2554 การสนับสนุนจากสํานักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัตรัง 
จาํนวนเงิน 1,000,000 บาท สาํหรับการจดัอบรมเร่ืองการตลาด, การออกแบบผลิตภณัฑ,์ และ
อุปกรณ์จกัรเยบ็ผา้พร้อมกบัการทศันะศึกษาดูงาน 

7) ปี พ.ศ. 2555 การสนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาหม่ืนศรี 
จาํนวนเงิน 50,000 บาท ในการจดัทาํเอกสารเผยแพร่ จาํนวน 10,000 ใบ  

8) ปี พ.ศ. 2556 การสนบัสนุนศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัตรัง จาํนวน
เงิน 15,000 บาท สาํหรับการเรียนทอและทาํมดัยอ้มผา้คลุมไหล่ 

9) ปี พ.ศ. 2557 การสนบัสนุนศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัตรัง จาํนวน
เงิน 30,000 บาท สาํหรับการเรียนทอผา้เอนกประสงค ์ ในขณะเดียวกนัไดรั้บการสนบัสนุนจาก
บริษทัในเครือเซ็นทรัล (Central Group of Companies) เป็นเงินจาํนวน 750,000 บาท เพื่อสนบัสนุน
การปรับปรุงศูนยก์ารเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี และเพื่อการออกแบบผลิตภณัฑ ์ 

10) ปี พ.ศ. 2558 การสนบัสนุนจากบริษทัในเครือเซ็นทรัล (Central Group 
of Companies) ภายใตค้วามร่วมมือจากกรมหม่อนไหม จาํนวนเงิน 800,000 บาท สาํหรับโครงการ
ฝึกอบรมยอ้มสีธรรมชาติและทอผา้ไหม โครงการปรับปรุงศูนย์จาํหน่ายสินคา้ และโครงกร
สนบัสนุนการทอผา้ลายเอกลกัษณ์ จาํนวน 32 ลาย 

ปัจจุบันทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรีภายใต้การบริหารจัดการของ
นางสาวอารอบ เรืองสังข ์ผา้ทอนาหม่ืนศรีไดรั้บความนิยมและตอบรับจากตลาดภายนอกเพิ่มมาก
ข้ึน จนไดรั้บรางวลัวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดบัจงัหวดั ในปี พ.ศ. 2554 และ ปี พ.ศ. 2558 ทั้งยงั
ไดรั้บรางวลัผลิตภณัฑร์ะดบั 5 ดาว จากโครงการคดัสรรสุดยอดหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย ในปี 
พ.ศ. 2553 เห็นไดว้่าตั้งแต่ยคุกลุ่มผา้ทอท่ีทอใชก้นัเองภายในครัวเรือนจนมาสู่การผลิตผา้ทอเพื่อ
การธุรกิจทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีพฒันาการมาอยา่งต่อเน่ืองจนทาํใหท้างกลุ่มสามารถยดืหยดัดว้ย
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ตนเองได้และประสบความสําเร็จในการพฒันากลุ่มวิสาหกิจชุมชน จึงทาํให้ต้องมีการศึกษา
กระบวนการบริหารจดัการของกลุ่มว่ามีการจดัการอย่างไร ท่ีทาํให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถ
พฒันาไปในระดบักา้วหนา้ได ้ 

 

4.4 กระบวนการบริหารจดัการกลุ่มวสิาหกจิชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี 
 

การศึกษากระบวนการบริหารจดัการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี ในการศึกษา ผู ้
ศึกษามีการแบ่งขอ้มูลทั้งหมด 3 ประเด็น คือ 1) ขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่ม 2) กระบวนการบริหารและ
จดัการกลุ่ม มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
4.4.1 ข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่ม 
ช่ือกลุ่ม  “วิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี ตาํบลนาหม่ืนศรี อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง”

จาํนวนสมาชิกกลุ่ม 139 คน ประธานกลุ่ม นางสาวอารอบ เรืองสงัข ์ท่ีตั้ง 119 หมู่ท่ี 8 ตาํบลนาหม่ืน
ศรี อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง  

วิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี จังหวัดตรัง มีหลักคิดท่ีเกิดจากความต้องการและ
สอดคลอ้งกบัชุมชน ท่ีร่วมกนัหาแนวทางเพ่ือพฒันาสังคมของตนเองให้เกิดความกา้วหน้าและ
ยัง่ยนื 4 ประการ ดงัน้ี 

1) การสร้างโอกาส สร้างงาน และสร้างรายไดใ้หแ้ก่สมาชิกในชุมชนเพื่อแกปั้ญหา
ชุมชนดว้ยชุมชนในดา้นต่างๆ เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหาหน้ีสิน ปัญหาการวา่งงาน เป็นตน้ 

2) ศึกษาองคค์วามรู้และภูมิปัญญารวมทั้งคน้หาเอกลกัษณ์ของผา้ทอนาหม่ืนศรี เพื่อ
พฒันาใหเ้ป็นนวตักรรมใหม่ๆ และสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัสินคา้อยา่งต่อเน่ือง 

3) มุ่งหวงัการหาแนวทางการฟ้ืนฟูและอนุรักษอ์งคค์วามรู้เร่ืองผา้ทอนาหม่ืนศรีไว้
เป็นมรกดทางวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 

4) จดัทาํขอ้มูลพื้นฐานสาํหรับการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญา
ลายผา้ทอนาหม่ืนศรีแบบดั้งเดิม รวมถึงลวดลายท่ีคิดคน้ข้ึนมาใหม่จากภูมิปัญญาของช่างทอผา้ โดย
นาํส่วนท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของลายผา้พื้นบา้นแบบดั้ งเดิมนาํไปใส่ไวใ้นผา้ทอรุ่นใหม่ และพฒันา
อาชีพผา้ทอนาหม่ืนศรีเพื่อส่งเสริมให้ชาวบา้นมีอาชีพเสริม เพื่อให้ชาวบา้นไดส้ามารถปรับตวัได้
ต่อไปท่ามกล่างการเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆของสังคมในปัจจุบนั นอกจากความตอ้งการในการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาแลว้ วิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรียงัเป็นการช่วยฟ้ืนฟูวฒันธรรมของคนใน
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ชุมชน ช่วยสร้างความภูมิใจร่วมกนัของคนในชุมชน และยงัช่วยในดา้นของการสร้างความสัมพนัธ์
ใหแ้ก่ชุมชน 

 
4.4.2 กระบวนการบริหารและการจัดการกลุ่มวสิาหกจิชุมชนผ้าทอนาหม่ืนศรี  

4.4.2.1 การจดัการดา้นการบริหารกลุ่ม  
จากการศึกษาเอกสารของกลุ่มพบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรีหลงัจากมี

การเปล่ียนแปลงตามพฒันาการดงัขา้งตน้แลว้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรีเร่ิมกาํหนด
เป้าหมายให้แก่กลุ่ม การก่อตั้งกลุ่มมีความชดัเจนมากข้ึน การจดัการเร่ิมตน้จากการท่ีสมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรีลงหุน้ หุน้ละ 500 บาท โดยในการลงหุน้จะมีจาํนวนหุน้เพิ่มข้ึนทุก
ปี โดยล่าสุดมีจาํนวนหุน้ 139 หุน้ เป็นเงิน 69,500 บาท การลงหุน้ถือเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ให้แก่สมาชิกในกลุ่มในการจดัตั้งเพื่อให้กลุ่มมีความเขม้แขง็ทั้งยงัใชส้าํหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในการลงทุนเพื่อสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆของกลุ่ม  

เม่ือมีการก่อตั้งและการลงหุ้นของสมาชิกภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแลว้ จะไปสู่
ขั้นตอนของการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอ
นาหม่ืนศรีมีโครงสร้างการบริหารจดัการกลุ่มในรูปแบบคณะกรรมการ ซ่ึงแตกต่างจากในช่วง
แรกเร่ิมของการก่อตั้งกลุ่มนั้น การบริหารจดัการจะเป็นไปในลกัษณะของการบริหารจดัการแบบ
เครือญาติ ทาํกิจกรรมกนัภายในครัวเรือน อาศยัความรู้ดั้งเดิมจากส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากบรรพบุรุษใน
การทอผา้ผสมผสานกบัความรู้ในการบริหารจดัการเบ้ืองตน้เสมือนการจดัการสมาชิกในครอบครัว 
เป็นการบริหารจดัการแบบไม่มีโครงสร้าง  แต่ในปัจจุบนัสมาชิกเพิ่มข้ึนเป็น 139 คน การบริหาร
จดัการจึงมีการบริหารท่ีมีแบบแผนและมีโครงสร้างท่ีเป็นแบบทางการมากข้ึน ทางกลุ่มจึงมีการ
จดัตั้ งระบบการบริหารงานกลุ่มโดยการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มผา้ทอนาหม่ืนศรี มี
คณะกรรมการทั้งหมด 25 คนโดยคณะกรรมการการบริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี
ตอ้งมาจากการเสนอช่ือและให้สมาชิกเห็นชอบว่าเหมาะสมกบัตาํแหน่งหรือไม่ ดงัคาํกล่าวของ
นางสาวอารอบ เรืองสังข ์ประธานกลุ่ม (2558) ว่า “โครงสร้างการบริหารงาน จะมีการคดัเลือกงาน
ตามความสามารถของบุคคล โดยจะเนน้ฝ่ายการตลาด หากไม่สามารถทาํงานไดจ้ะมีการเปล่ียนการ
ทาํงานไปเร่ือยๆ” คณะกรรมการบริหารจะดาํรงตาํแหน่งวาระละ 2 ปี โครงสร้างคณะกรรมการ
บริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี ประกอบดว้ย 

ประธาน ทาํหน้าท่ีดูแลการทาํงานของคณะกรรมการทั้งหมดให้ทาํหน้าท่ี
อย่างถูกตอ้ง โปร่งใส เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายของกลุ่ม ทั้งยงัทาํหน้าท่ีประสานงาน
ระหวา่งคณะกรรมการและสมาชิก และประสานกบัหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง 
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รองประธาน ทาํหนา้ท่ี ช่วยประธานดูแลการทาํงานของคณะกรรมการและ
เร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งตามการมอบหมายงายจากประธาน  

เลขานุการ ทาํหนา้ท่ี จดบนัทึกการประชุม คอยช่วยประธานในการติดตาม
งานต่างๆในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้งยงัคอยช่วยดูแลงานดา้นเอกสาร ประสานงานและติดต่องาน
ต่างๆใหแ้ก่ประธาน  

เหรัญญิก ทาํหนา้ท่ี ดูแลดา้นการเงินทั้งหมดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้งการ
เกบ็เงินจากการขายสินคา้ของกลุ่มสมาชิกและการเกบ็เงินรักษาของสมาชิกในกลุ่ม  

ฝ่ายบญัชี ทาํหน้าท่ี บนัทึกการเงินของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีความเป็น
ระบบสามารถตรวจสอบไดทุ้กเวลา 

ฝ่ายจดัซ้ือ ทาํหน้าท่ีจดัหาวตัถุดิบสําหรับนาํมาใชใ้นการทอผา้โดยในการ
จดัหาวตัถุดิบจะจดัซ้ือจดัหาวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพดีและราคาถูก หากในการจดัซ้ือจดัหาวตัถุดิบไม่
สามารถหาไดต้ามตอ้งการ กจ็ะมีเครือข่ายผา้ทอภาคใตท่ี้ไดมี้ภาคีร่วมกนัในการช่วยกนัหาวตัถุดิบ 

ฝ่ายควบคุมการผลิต ทาํหน้าท่ี ดูแลควบคุมมาตรฐานการผลิตผา้ทอของ
สมาชิกในกลุ่มให้มีมาจรฐานตรงตามความตอ้งการของกลุ่มท่ีกาํหนดให้ ทั้งยงัควบคุมการผลิตใน
แต่ละช่วงของปี เช่น หากในช่วงเทศกาลวนัสาํคญัต่างๆ การผลิตผา้ทอควรเป็นไปในทิศทางไหน 
ในเทศกาลวนัแม่ การผลิตผา้ทอของกลุ่มจะเนน้ในโทนสีฟ้าเป็นส่วนใหญ่ เป็นตน้ 

ฝ่ายตรวจสอบ ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารต่างๆ เช่นเอกสารทางบญัชีและ
การเงิน รวมถึงผลการดาํเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในดา้นต่างๆ 

ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ทาํหนา้ท่ี ให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่สมาชิก
ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีการรับรู้และการทาํให้สินคา้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของตนเองเป็นท่ี
รู้จกัดว้ยการทาํส่ือโฆษณาต่างๆ เพื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวางมากยิง่ข้ึน 

ฝ่ายการตลาด ทาํหน้าท่ี จดัหาตลาดใหม่ๆ ขยายฐานการตลาด เสนอขาย
สินคา้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใหส้ามารถขายไดม้ากยิง่ข้ึน  

ในปัจจุบนัการบริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี มีนางสาวอารอบ เรือง
สังข ์เป็นประธานกลุ่ม เป็นบุคคลท่ีสมาชิกในกลุ่มให้ความไวว้างใจในการบริหารจดัการกลุ่ม   มี
ความสามารถในการบริหารจดัการกลุ่มเป็นอย่างดี  ในแต่ละเดือนจะมีการประชุมกนัในสมาชิก
กลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูลข่าวสารซ่ึงกนัและกนัเดือนละ 1 คร้ัง ทุกวนัท่ี 22 ของเดือน ในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้นั้นจะเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัการจดัส่งผลิตภณัฑ์ให้แก่กลุ่ม การ
พฒันารูปแบบผลิตภณัฑ ์การออกแบบผลิตภณัฑ ์การออกร้านตามเทศกาลหรือสถานท่ีต่างๆ หรือ
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การร่วมกิจกรรมกบัหน่วยงานต่างๆ ทั้งในจงัหวดัและต่างจงัหวดั เป็นตน้ โดยโครงสร้างของคณะ
กรรมการบริหารวิสาหกิจชุมชนมีดงัแผนภาพท่ี 4.1 ต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภี4 

 
ภาพที ่4.1  โครงสร้างของคณะกรรมการบริหารวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี 
 

ประธาน 
นางสาวอารอบ เรืองสงัข ์

รองประธาน 
นางลดัดา ชูบวั 

รองประธาน 
นางบุญช่วย ป้ันทอง 

เลขานุการ 
นางสาวจิราพร โยงราช 

เลขานุการ 
นางสาวสุภาณี เชยช่ืนจิตร 

เหรัญญิก 
นางสาวอาราอบ เรืองสงัข ์

เหรัญญิก 
นางสาวสุจินต ์ฤทธิมา 

เหรัญญิก 
นางสาวอนงค ์ภิรมยท์อง 

ฝ่ายบญัชี 
นางสาวจิราพร โยงราช, นางอารีย ์หวัเขา 

 

ฝ่ายจดัซ้ือ 
นางสาวอาจินต ์เตง็รัง, นางสาววราพร ชูบวั, นางสาวยนิดี ศรี
สุข 

ฝ่ายควบคุมการผลิต 
นางลดัดา ชูบวั, นางจาํรัส มองแจง้, นางสุวรรณี อ่อนช่วย 

ฝ่ายตรวจสอบ 
นางสาวเพญ็ศรี รักบา้น, นางอารีย ์ป้ันทอง, นางจินดา ทหาร
ไทย 

ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 
นางปรียา สุวรรณวฒัน์, นางเรียม ฤทธิมา, นางวรรณา ชนะ
ภยั 

ฝ่ายการตลาด 
นายทินกร อ่อนช่วย, นายสมพร เชยช่ืนจิตร, นายเรืองฤทธ์ิ ป้ัน
ทอง 
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จากการศึกษารูปแบบการบริหารงานและหนา้ท่ีต่างๆของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอ
นาหม่ืนศรี ผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาตามแนวความคิดของกรมส่งเสริมการเกษตร (2542: 3) ท่ีไดร้ะบุ
ถึงการดาํเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม
และเป้าหมายกลุ่มไดน้ั้นประกอบดว้ย 7 ประเด็น คือ 1) ประธานกลุ่ม 2) สมาชิกกลุ่ม                    
3) จุดมุ่งหมายของกลุ่ม 4) กฎเกณฑ ์5) กิจกรรมและการวางแผนงาน 6) การติดต่อส่ือสาร และ       
7) ผลประโยชน์ 

1) ประธานกลุ่ม ผูน้าํกลุ่มหรือประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืน
ศรีในปัจจุบนัคือ นางสาว อารอบ เรืองสังข ์ ถือเป็นผูน้าํท่ีมีศกัยภาพในการบริหารกลุ่มและยงัมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัสมาชิกในกลุ่ม เป็นท่ีไวว้างใจแก่สมาชิกในกลุ่ม สามารถจูงใจ ชกันาํ กระตุน้
และช้ีทิศทางให้สมาชิกห็นถึงการดาํเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้และกระตุน้ช้ีทิศ
ทางการดาํเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ อีกทั้งผูน้าํกลุ่มยงัตระหนกัถึงความสาํคญัของ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของตนเองเน่ืองจากเป็นผูสื้บทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินโดยตรงจากบรรพบุรุษ ทาํให้
การบริหารงานกลุ่มภายใตก้ารดูแลของนางสาวอาราอบ เรืองสังข ์สามารถเพ่ิมผลผลิตและเน้น
มนุษยสัมพนัธ์ทาํให้เกิดระดับการผลิตในระยะยาวและความสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยืน ดังคาํยืนยนัของ 
นางสาวอารอบ เรืองสังข ์ประธานกลุ่ม (2558) ว่า “เม่ือปี 45 คิดว่าตอ้งทาํกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแบบ
จริงจงั โดยเร่ิมคน้หา วางระบบ วา่จะทาํอยา่งไรใหทุ้กคนอยูร่่วมกนัได ้โดยเร่ิมปรึกษาจากผูรู้้และมี
ความเช่ียวชาญต่างๆ ใหผ้า้ทอนาหม่ืนศรีอยูไ่ด ้ในเร่ืองของการบริหารงาน การจดัการองค ์แนวคิด
คือ ตอ้งหาเพ่ือร่วมงานท่ีนิสัยใจคอคลา้ยคลึงกนั ยอมรับความคิดเห็นของกนัและกนั และทาํงาน
ร่วมกนั และมีความสุขกบัการทาํงาน และคนท่ีมาอยูรุ่่นหลงัจะทาํอยา่งไรใหอ้ยูร่อด การพยายามให้
สมาชิกมีรายได ้เพื่อลดอตัราดารทาํงานต่างชุมชน” และนางสาวนัทรินทร์ หวดัแท่น นักวิชาการ
อุตสาหกรรมชาํนาญการ ท่ีปรึกษากลุ่ม (2558) วา่ “คุณอารอบ ถือเป็นผูน้าํกลุ่มท่ีมีความสามารถใน
การจดัการกลุ่มไดเ้ป็นอย่างดี จากกลุ่มเล็กๆจนสามารถข้ึนมาเป็นกลุ่มวิสาหกิจแนวหนา้ในระดบั
จงัหวดัได”้ 

2) สมาชิกกลุ่ม สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแต่ละคนมีหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบในกิจกรรมของกลุ่ม มีความร่วมมือในการทาํกิจกรรมต่างๆของกลุ่มทั้งงานท่ีเก่ียวกบั
กลุ่มและงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานภายนอก สมาชิกมีความเสียสละและอุทิศตนให้กบัเป้าหมาย
ของเม่ือมีปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ กจ็ะมีการเล่าสู่กนัฟังและช่วยกนัแกไ้ขปัญหาเหมือนเป็นญาติพี่
น้องกัน ทั้ งสมาชิกกลุ่มยงัเคารพกฎเกณฑ์ข้อปฏิบัติของกลุ่มอย่างเคร่งครัด ดังคาํกล่าวของ
คณะกรรมการกลุ่มท่านหน่ึงว่า (2558) “กลุ่มเราท่ีสามารถดาํรงอยู่ไดทุ้กวนัน้ี จุดแข็งท่ีสําคญัคือ
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สมาชิกในกลุ่มมีความสามคัคีกนั มีปัญหาอะไรก็จะเปิดใจคุยกนัในทุกเร่ืองไม่ว่าจะเร่ืองงานหรือ
เร่ืองส่วนตวั จะอยูก่นัแบบพี่แบบนอ้ง” 

3) จุดมุ่งหมายของกลุ่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรีเป้นกลุ่มท่ีเกิด
จากการก่อตั้งข้ึนจากคนในชุมชน โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

(1) เพื่อฟ้ืนฟูอนุรักษอ์งคค์วามรู้เร่ืองผา้ทอนาหม่ืนศรีไวเ้ป็นมรดกของ
ทอ้งถ่ิน 

(2) เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการสืบทอดและพฒันาผา้ทอนาหม่ืนศรี 
(3) เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีการรวมกลุ่มช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัและ

เกิดความสามคัคีในชุมชน 
(4) เพื่อส่งเสริมอาชีพใหก้บัสมาชิกในกลุ่มใหมี้รายไดเ้พิ่มมากข้ึน 
(5) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินคา้ในเชิงธุรกิจ 
(6) เพื่อให้สมาชิกรู้จกัการวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่

กบัการจดัระบบทางการเงิน 
(7) เพื่อใหเ้กิดองคก์รเขม้แขง็ในการผลิตโดยมีอาํนาจการในการต่อรอง

กบัผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 
(8) เพื่อให้เกิดการจา้งงานในทอ้งถ่ินและเพ่ิมความเขม้แขง็ของชุมชน

ใหส้ามารถพึ่งตนเองได ้
(9) เพื่อใหเ้กิดการออมเงินในครัวเรือน 
(10) เพื่อสนองพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียงใหมี้ความสอดคลอ้งกบัวิถี

ชีวิตของชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
จะเห็นว่าวตัถุประสงค์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้งหมดก็เพื่อสืบทอดภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินให้คงอยู่ทั้งยงัให้คนในชุมชนยงัสามารถยืนหยดัไดโ้ดยลดการพึ่งพาจากภายนอก 
เป็นการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนใหเ้กิดข้ึนในชุมชน เม่ือคนเขม้แขง็ชุมชนกเ็ขม้แขง็ 

4) กฎเกณฑ ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรีไดก้าํหนดกฎเกณฑข์อง
กลุ่มท่ีไดจ้ากการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มในการบญัญติั ซ่ึงการแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบใน
กระบวนการผลิตจะแบ่งตามความถนดัของสมาชิกในกลุ่มแต่ละคน นอกเหนือจากแบ่งหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบตามความถนดัของสมาชิกแต่ละคนแลว้ ขอ้กาํหนดของบทบาทขั้นพื้นฐานท่ีสมาชิกทุก
คนตอ้งมีและปฏิบติัร่วมกนัคือ สมาชิกในกลุ่มทุกคนตอ้งมีจิตสาํนึกในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
มติกลุ่มอยา่งเคร่งครัด ดงัน้ี 

(1) ตอ้งช่วยกนัรักษาความสะอาดของโรงทอผา้และสถานท่ีจาํหน่าย 
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(2) ตอ้งพฒันาฝีมือการทอใหดี้ข้ึน 
(3) ร่วมรับผดิชอบในการแกปั้ญหาของกลุ่ม 
(4) ใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินงานของกลุ่ม 

ถือเป็นขอ้กาํหนดในบทบาทขั้นพื้นฐานของกลุ่มท่ีสมาชิกทุกคนตอ้งปฏิบติั
อยา่งเคร่งครัด และเม่ือมีการการแบ่งงานหรือการแบ่งหนา้ท่ีในการรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม
แลว้ จะมีขั้นตอนการร่างกฎเกณฑห์รือกฎระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนา
หม่ืนศรี โดยในการกฎระเบียบขอ้บงัคบัของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี แบ่งเป็น 6 หมวด 
ไดแ้ก่ 

หมวดท่ี 1 การบริหารจดัการกลุ่ม 
หมวดท่ี 2 วตัถุประสงค ์
หมวดท่ี 3 สมาชิกและบทบาทของสมาชิก ประกอบดว้ย ขอ้ตกลงในการ

เป็นสมาชิก หนา้ท่ีของสมาชิก กฎระเบียบของกลุ่ม และการลาออกหรือพน้สภาพของสมาชิก 
หมวดท่ี 4 เงินทุนของกลุ่ม ประกอบดว้ยท่ีมาของเงินทุนของกลุ่ม  การ

นาํเงินของกลุ่มไปลงทุน  สมุดคู่บญัชีใบสาํคญัการรับเงิน-จ่ายเงิน และการกูย้มืเงินของกลุ่ม 
หมวดท่ี 5 การประชุมสมาชิก ประกอบไปดว้ยประเภทของการประชุม 

กาํดาํเนินการประชุม การวินิจฉยัปัญหาในการประชุม และการจาํกดัหวัขอ้การประชุม 
หมวดท่ี 6 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย หน้าท่ีของคณะ

กรรมการบริหารแต่ละฝ่าย และการพน้ตาํแหน่งในการเป็นคณะกรรมการ 
โดยกาํหนดกฎเกณฑข์องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชนผา้ทอนาหม่ืนศรีดงัท่ีกล่าว

มาถือเป็นแบบแผนในการปฏิบติัของสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
5) กิจกรรมและการวางแผนงาน  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรีจะมี

การวางแผนงานเพ่ือกาํหนดกิจกรรมต่างๆไวต้ลอดทั้ งปี ในการวางแผนเก่ียวกับการกาํหนด
นโยบาย วตัถุประสงค ์และเป้าหมายของกลุ่มนั้น จะมีเจา้หนา้ท่ีจากสาํนกังานพฒันาชุมชนอาํเภอ
นาโยงมาเป็นผูร่้วมร่างนโยบายและวตัถุประสงคข์องกลุ่มให้เป็นลายลกัษณ์อกัษรและจดัทาํเป็น
รูปเล่มมอบให้แก่กลุ่มและผูน้าํทอ้งถ่ินเพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินงาน โดยขอ้มูลท่ีนาํมาจดัทาํ
แผนนั้นจะมาจากการรวบรวมขอ้มูลจากคาํแนะนาํของสมาชิกในกลุ่มดว้ยกนั ลูกคา้ พ่อคา้คนกลาง
ท่ีมารับซ้ือเพื่อนาํไปจาํหน่ายต่อ และหน่วยงานราชการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง แต่กลุ่มมกัจะไม่ไดท้าํตาม
แผนท่ีวางไวเ้ท่าท่ีควรเน่ืองจาก กลุ่มยงัยดึติดการดาํเนินงานตามความตอ้งการของตลาด และคิดว่า
การจดัทาํขอ้สรุปหรือการจดบนัทึกในระหว่างการดาํเนินงานเป็นเร่ืองยุง่ยาก ในส่วนของกิจกรรม
นอกจากจะเป็นกิจจกรรมท่ีมาจากการกาํหนดการวางแผนงานในแต่ละไตรมาสและในแต่ละปีแลว้ 
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ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็ยงัมีกิจกรรมจากภายในตลอดทั้งปีส่วนมากเป็นกิจกรรมการตอ้นรับ
นักท่องเท่ียวหรือผูท่ี้มาศึกษาดูงานเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี การออกร้านจดั
นิทรรศการตามสถานท่ีต่างๆ ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีตอ้งอาศยัความร่วมมือจากสมาชิกในกลุ่มช่วยกนั
จดักิจกรรม จะเป็นหนา้ท่ีรับผดิชอบคณะกรรมการบริหารกลุ่มอยา่งเดียวไม่ได ้โดยแต่ละกิจกรรม
สมาชิกกลุ่มจะให้ความร่วมมือในการทาํกิจกรรมเป็นอย่างดี ทาํให้ความสัมพนัธ์ในกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรีมีความแนบแน่นและเป็นกนัเอง ดงัคาํกล่าวของนางสาวอารอบ เรืองสังข์
ประธานกลุ่ม (2558) ท่ีว่า “การวางแผนในแต่ละปี โดยตอ้งดูแนวโน้มความตอ้งการของตลาด 
อะไรขายดีตอ้งพฒันาสินคา้ตวันั้น แผนท่ีทาํในแต่ละปีไม่ไดมี้การทาํสรุป แต่คิดวา่ น่าจะมีการสรุป
ทาํเป็นแบบไตรมาส เพื่อจะไดท้ราบแนวทางในการจดัการกลุ่ม” 

6) การติดต่อส่ือสาร ในการติดต่อส่ือสารประสานงานกนัในกลุ่ม นอกจาก
การประชุมทุกวนัท่ี 22 ของทุกเดือนเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือ
การตั้งประเดน็ปัญหาท่ีสมาชิกกลุ่มเห็นวา่เป็นปัญหาภายในกลุ่มแลว้ ยงัมีช่องทางการติดต่อส่ือสาร
กนัภายในกลุ่มโดยผา่นทางระบบเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั อยา่งระบบโซเชียล ซ่ึงการติดต่อส่ือสารของ
คนในกลุ่มจะไม่สลบัซบัซอ้นมากนกัโดยส่วนใหญ่เป็นการติดต่อส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ ส่วน
การติดต่อส่ือสารกบัภายนอก ทางกลุ่มจะประสานงานผ่านทางโทรศพัท์ในกรณีท่ีเป็นลูกคา้สั่ง
สินคา้  ในการติดต่อส่ือสารในหน่วยงานภาครัฐจะมีการติดต่อส่ือสารทั้งเป็นแบบทางการและไม่
เป็นทางการ ดงัคาํกล่าวของคณะกรรมการกลุ่มท่านหน่ึง (2558) ว่า “บา้นเราอยู่ใกลก้นั จะไม่มี
ปัญหาเร่ืองการส่ือสาร ยิ่งยุคน้ีมีการส่ือสารท่ีทันสมัยจึงสะดวกและรวดเร็ว  หากเป็นการ
ติดต่อส่ือสารกนัภายในกลุ่มก็จะใชโ้ทรศพัทน์ดัหายกนัหรือคุยงานทางโทรศพัท”์  และนายชยัยทุธ์  
ทองชยั นักวิชาการเกษตรชาํนาญการ ท่ีปรึกษากลุ่ม (2558) ว่า “สําหรับการติดต่อกบัหน่วยงาน
ภาครัฐเม่ือก่อนก็ตอ้งทาํหนังสือเชิญ แต่เด๋ียวน้ีเม่ือมีการติดต่อกนัมากข้ึน จึงสามารถโทรศพัท์
ติดต่อเร่ืองงานได ้เพราะมีความสนิทสนมกนัมากข้ึน และพบปะกนับ่อย ซ่ึงส่วนมากจะเขา้มาแวะ
เวียนและสอบถามเร่ืองราวต่างๆกบัทางกลุ่ม อยา่งนั้นอาทิตยล์ะคร้ัง”  

7) ผลประโยชน์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรีมีระบบการแบ่ง
ผลประโยชน์ท่ีชดัเจน โดยเป็นการรับผลประโยชน์เม่ือสินคา้เสร็จสมบูรณ์และ เม่ือทอเสร็จใหท้าง
กลุ่มเป็นผูข้ายผลิตภณัฑใ์ห้ โดยมีขอ้ตกลงร่วมกนัว่า เม่ือสามารถขายสินคา้ไดท้างกลุ่มจะไดก้าํไร 
30% ของช้ินงานผา้ ซ่ึงการกาํหนดราคาข้ึนอยูก่บัความพอใจของเจา้ของสินคา้ช้ินนั้น อีกทั้งในแต่
ละปีเม่ือทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยงัมีเงินออมทรัพยแ์ละการจดัสรรผลกาํไรให้แก่สมาชิกในกลุ่ม 
สอดคลอ้งกบัคณะกรรมการกลุ่มท่านหน่ึง (2558) ว่า “หากไม่เขา้ใจหรือคาใจเร่ืองการเงินในแต่ละ
เดือนสามารถตรวจสอบได ้และมีอะไรก็คุยกนัโดยตรงในเร่ืองของเงินปันผลและราคาผา้ทอแต่ละ
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ช้ินว่าควรจะตั้ งราคาขายท่ีเท่าไหร่” และคณะกรรมการกลุ่มท่านหน่ึง (2558) ว่า “มีการแบ่ง
ผลประโยชน์และจดัสรรกนัอยา่งชดัเจน เพราะมีขอ้ตกลงกนัว่าราคาผา้ทอแต่ละคนข้ึนอยูก่บัความ
พอใจของคนทอและเม่ือขายผา้ไดท้างกลุ่มจะได ้30% ของผา้ช้ินนั้นท่ีขายไป”  

จากผลสรุปท่ีผูศึ้กษาไดก้ล่าวขา้งตน้เห็นไดช้ดัว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืน
ศรี มีองคป์ระกอบท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการบริหารจดัการกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของกลุ่ม สมาชิกกลุ่มและเป้าหมายกลุ่มได ้

4.4.2.2 การจดัการดา้นการวางแผนการผลิต 
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรีไดมี้การจดัทาํแผนธุรกิจ 

(Business Plan) โดยไดรั้บการจดัอบรมเรียนรู้จากสํานักงานพฒันาชุมชนจงัหวดัตรัง โดยมี 
พฒันาการอาํเภอนาโยงเป็นผูดู้แลและติดต่อประสานงานกบักลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี 
ในการจดัอบรมจะเป็นการจดัอบรมในเชิงปฏิบติัการในการเขียนแผนธุรกิจ แต่ก็ยงัพบว่ากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรียงัไม่ไดย้ึดถือปฏิบติัตามแผนธุรกิจมากเท่าไหร่ เพราะว่าการทาํ
แผนธุรกิจถือเป็นการจดัทาํแผนในระยะยาวและมีการปรับปรุงแผนประจาํปีตลอดเวลา ทางกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรีถือว่าเป็นเร่ืองท่ียุ่งยาก เพราะสมาชิกในกลุ่มทุกคนลว้นมีหน้าท่ี
รับผิดชอบหลกัในแต่ละคน ทั้งในช่วงของเทศกาลประจาํปีซ่ึงมีตลอดเกือบทั้งปีในการตระเตรียม
งานในเทศกาลต่างๆ ทั้งยงัมีกิจกกรมท่ีทางกลุ่มยงัตอ้งคอยตอ้นรับผูท่ี้มาเยี่ยมเยือนกลุ่ม ทาํให้การ
วางแผนดา้นการผลิตส่วนใหญ่ของกลุ่มจึงเป็นไปตามเทศกาลในแต่ละช่วงปี เช่น ในช่วงเทศกาล
วนัพ่อ ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี จะเนน้ผลิตภณัฑต่์างๆของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้
ทอนาหม่ืนศรีเป็นสีเหลืองเกือบทั้ งหมด เป็นต้น โดยในการวางแผนด้านการผลิตนั้ น จะเร่ิม
วางแผนก่อนเทศกาลประมาณ 3 เดือน เพื่อใหท้างสมาชิกไดท้าํการผลิตสินคา้และผลิตภณัฑท์นักบั
การนาํออกจดัจาํหน่ายและออกร้านในช่วงเทศกาลต่างๆในแต่ละช่วงของปี ดงัคาํกล่าวของนางสาว
อารอบ เรืองสงัข ์ประธานกลุ่ม (2558) วา่ “การวางแผนในแต่ละปี โดยตอ้งดูแนวโนม้ความตอ้งการ
ของตลาด อะไรขายดีตอ้งพฒันาสินคา้ตวันั้น แผนท่ีทาํในแต่ละปีไม่ไดมี้การทาํสรุป แต่คิดว่า 
น่าจะมีการสรุปทาํเป็นแบบไตรมาส เพื่อจะไดท้ราบแนวทางในการจดัการกลุ่ม” 

4.4.2.3 การจดัการดา้นการผลิต 
จากการศึกษาพบว่า เม่ือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไดมี้การจดัทาํแผนธุรกิจแลว้ ทางกลุ่ม

จะมีฝ่ายจดัหาวตัถุดิบใหก้บัสมาชิกในกลุ่มเพื่อใชใ้นการทาํผลิตภณัฑต่์างๆ โดยพบว่ากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรีไม่มีการผลิตวตัถุดิบสาํหรับการทอผา้ภายในกลุ่มแต่จะซ้ือจากแหล่งโรงงาน
ท่ีจดัจาํหน่ายวตัถุกบัเก่ียวกบัเส้นใยหรือไดมี้การติดต่อร่วมทาํภาคีระหว่างกนั หากตอ้งการวตัถุดิบ
ท่ีค่อนขา้งหายากและทางกลุ่มไม่สามารถจดัหาวตัถุดิบได ้กลุ่มจะประสานงานขอความช่วยเหลือ
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ไปยงักลุ่มเครือข่ายผา้ทอภาคใต ้7 กลุ่ม ประกอบไปดว้ย กลุ่มทอผา้บา้นเนินมวง หมู่ท่ี 4 ตาํบลขอน
หาด อาํเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช กลุ่มทอผา้บา้นหนา้เกาะ หมู่ท่ี 1 ตาํบลตะแพน อาํเภอ
ศรีบรรพต จงัหวดัพทัลุง กลุ่มทอผา้ร่มไทร หมู่ท่ี 5 ตาํบลเกาะยอ อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา กลุ่ม
ทอผา้บา้นแพรกหา หมู่ท่ี 2 ตาํบลแพรกหา อาํเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง กลุ่มทอผา้บา้นท่า
กระจาย หมู่ท่ี 1 ตาํบลท่าชนะ อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี กลุ่มทอผา้บา้นไสบ่อ หมู่ท่ี 2 
ตาํบลนาวง อาํเภอห้วยยอด จงัหวดัตรัง และกลุ่มทอผา้กระแสสินธ์ุ หมู่ท่ี 3 ตาํบลกระแสสินธ์ุ 
อาํเภอกระแสสินธ์ุ จงัหวดัสงขลา ซ่ึงเครือข่ายผา้ทอภาคใตท้ั้ง 7 กลุ่มน้ีจะคอยใหก้ารช่วยเหลือและ
ประสานงานเก่ียวกบัการจดัหาวตัถุดิบท่ีทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรีตอ้งการในกรณีท่ี
ไม่สามารถจดัหาวตัถุดิบเองได ้

โดยในการจดัซ้ือวตัถุดิบนั้นจะใช้เงินท่ีมาจากเงินกองกลางท่ีเก็บไวเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวียนนาํมาใชใ้นการจดัซ้ือวตัถุดิบ แลว้มาขายต่อให้แก่สมาชิก โดยท่ีสมาชิกในกลุ่มไม่ตอ้ง
เสียเวลาในการจดัหาจดัซ้ือวตัถุดิบเอง เม่ือตอ้งการจดัทาํสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ทางสมาชิกกลุ่มก็
สามารถเบิกวตัถุดิบจากกลุ่มเพื่อไปทาํการทอสินคา้และผลิตภณัฑไ์ด ้ และพบว่าโดยเฉล่ียทางกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรีมีกาํลงัในการผลิตผา้ทอและผลิตภณัฑ์จากผา้ทอ ดงัตารางท่ี 4.3 
ต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่4.3  ปริมาณผา้ทอช้ินท่ีผลิตไดใ้นแต่ละเดือน 
 
ลาํดับ รายการ ปริมาณการผลติ/เดือน 

1. ผา้ยกดอก  400-500 หลา 
2. ผา้ดอกยกพื้น 1 ชุด (4หลา) 150 ช้ิน 
3. ผา้พนัคอ 100 ผนื 
4. ผา้ขาวมา้ 600 ผนื 
5. ผา้ก่ีโบราณ (ผา้คลุมไหล่) 50 ผนื 
6. ผา้โสร่งหญิง,ชาย 50 ผนื 
7. ผา้ลายสก๊อต (สาํหรับตดัเส้ือ) 50 หลา 
8. ผา้ก่ีกระตุก (ผา้คลุมไหล่) 40 ผนื 

 
ดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ์ หมายรวมถึงการยอ้มสีและการเลือกลวดลาย ในการ

ยอ้มสีกลุ่มจะใชจ้ะสีเคมีและสีธรรมชาติในการยอ้มผา้ พบว่า ในอดีตการเลลือกใชเ้ส้นใยสาํหรับ
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การทอผา้ของกลุ่มผา้ทอนาหม่ืนศรี มีการสั่งเส้นใยจากโรงงานซ่ึงเป็นเส้นใยสังเคราะห์ท่ีใหสี้สันท่ี
สดใสเป็นท่ีนิยมของคนในพ้ืนท่ีภาคใต ้แต่ไม่ตรงกบัรสนิยมของผูบ้ริโภคภาคอ่ืนๆและชาวต่างชาติ 
ทั้งในปัจจุบนัมีความตอ้งการผา้ทอสีจากธรรมชาติมากยิง่ข้ึน ทาํใหก้ลุ่มกลบัมาฟ้ืนฟูการยอ้มสีเส้น
ใยจากธรรมชาติแต่ก็ยงัคงประสบปัญหาหลายประการ จนไดมี้คณะวิจยัดา้นเส้นใยเขา้มาให้การ
อบรมและสอนวิธีการยอ้มสีและทาํเส้นใยจากธรรมชาติ โดยเส้นใยธรรมชาติไดม้าจาก ตน้ขม้ิน 
เปลือกหมาก และต้นคล้า ทั้ งยงัพบว่าเส้นใยธรรมชาติมีความทนทานเป็นอย่างดี ส่วนสีจาก
ธรรมชาติไดม้าจาก ใบมงัคุด ใบเนียง ใบสาบเสือ และเปลือกโกงกาง ทั้งยงัมีการผสมผสานระหวา่ง
เส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์ ทาํให้ผลิตภณัฑ์ท่ีทอออกมามีความทนทานและสีสันเป็น
ธรรมชาติ และทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรียงัไดรั้บการสนบัสนุนจากสาํนักส่งเสริม
อุตสาหกรรมจงัหวดัตรัง ในการจดัอบรมให้ความรู้ในดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ ์เก่ียวกบัการใช้
เฉดสี ใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของตลาดมากข้ึน  

4.4.2.4 การจดัการดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ ์ 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรีมีจุดเด่นในดา้นของภูมิ

ปัญญาการทอผา้ก่ีโบราณท่ีมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  ทาํให้ผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากกลุ่ม
วิสาหกิจผา้ทอนาหม่ืนศรีไดรั้บความนิยมทั้งคนในพ้ืนท่ีและต่างๆพื้นท่ีเป็นอย่างมาก และสร้าง
รายไดใ้ห้แก่คนในชุมชนมาเป็นเวลานาน ในปัจจุบนันบัว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี มี
การพฒันาผลิตภณัฑ์จากอดีตค่อนขา้งมาก จากอดีตทางกลุ่มมีการจดัจาํหน่ายสินคา้แบบผา้ผืน
เท่านั้น ส่วนเร่ืองการแปรรูปถือว่าเป็นหนา้ท่ีของผูซ้ื้อว่าจะนาํผา้ทอไปทาํอยา่งไรต่อไป ซ่ึงถือว่าผา้
ผืนราคาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรีจะมีราคาค่อนข้างสูง  ทาํให้การจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มค่อนขา้งยาก อีกทั้งกลุ่มไม่ค่อยมีความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภณัฑ์มาก
เท่าท่ีควร อุปกรณ์สําหรับการแปรรูปก็ยงัขาดแคลน ขาดความรู้และงบประมาณในการแปรรูป
ผลิตภณัฑ ์

กลุ่มจึงเห็นความจาํเป็นของการพฒันาผลิตภณัฑ ์การแปรรูปผลิตภณัฑ ์ว่าเป็นหวัใจ
สาํคญัในการพฒันาผลิตภณัฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี โดยการพฒันาผลิตภณัฑ์
นั้นทางกลุ่มไดรั้บความร่วมมือและสนบัสนุนจากหน่วยงานงานภาครัฐหลายหน่วยงาน  เช่น สาํนกั
ส่งเสริมอุตสาหกรรมจงัหวดัตรัง ในการเขา้มาอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากผา้
ทอ โดยทางสาํนักส่งเสริมอุตสาหกรรมจงัหวดัไดเ้ชิญวิทยากร อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญในดา้นการตดั
เยบ็ผา้ทอ และการออกแบบผา้ทอใหเ้กิดการใชส้อยไดม้ากกวา่การเป็นผา้ทอผนืแบบธรรมดา ทาํให้
สมาชิกกลุ่มได้นํามาใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ซ่ึงในเร่ืองน้ี นางสาวนัทรินทร์ หวัดแท่น 
นกัวิชาการอุตสาหกรรมชาํนาญการ ท่ีปรึกษากลุ่ม (2558) ไดอ้ธิบายความว่า“อุตสาหกรรมจงัหวดั
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เร่ิมเขา้มาช่วยในดา้นการพฒันาผลิตภณัฑต์ั้งแต่ ปี 2553 / 2554 โดยเอาโครงการเขา้ไปพฒันาเพื่อ
การส่งอออก โดยตวักลุ่มเองเร่ิมแรกส่วนใหญ่จะเป็นผา้ช้ินท่ีขายอยู ่ยงัไม่ไดแ้ปรรูปเท่าท่ีควร จะมี
บา้งจะเป็นผา้เช็ดหนา้ ผา้คลุมไหล่ ผา้ขาวมา้ ท่ีแปรรูปจริงๆ ช่วงนั้นจะเป็นเส้ือซาฟารีของผูช้าย 
และขอ้จาํกดัของผา้ทอ คือ เม่ือซ้ือผา้ช้ินไปแลว้จะมีปัญหาเร่ืองการตดัเส้ือการหาร้านตดัเส้ือ ซ้ือไป
ตดัไม่ได ้จึงเสนอขอ้จาํกดัของสินคา้ให้กบักลุ่ม จึงมองว่า จะมีลูกคา้กลุ่มหน่ึงท่ีหายไป เช่น เด็กๆ
ท่ีมาเยี่ยมชมทศันศึกษา ซ่ึง เด็กๆไม่มีกาํลงัซ้ือ จึงมีความคิดว่า ควรมีการแปรรูปในลกัษณะของ
เคร่ืองประดบัของผูห้ญิง เช่น กระเป๋าใส่เหรียญ จึงไดมี้การนาํวิทยากรและท่ีปรึกษาเขา้ไปช่วยใน
การแปรรูป มีการแปรรูปมากข้ึน แต่ยงัไม่มากพอกบัความตอ้งการ จึงมีการทดสอบตลาด เม่ือมีการ
แปรรูปแลว้ผลตอบรับจะเป็นอยา่งไร ปรากฏวา่ มีกระแสการตอบรับท่ีดีข้ึน  มียอดจาํหน่ายเยอะข้ึน  
สินคา้มีความหลากหลายเพ่ิมข้ึน ทาํให้สมาชิกมีกาํลงัใจในการทาํต่อ อยา่งนอ้ยในช่วงฝนตก กรีด
ยางไม่ไดก้ไ็ดมี้การทาํผา้ทอ  ทาํใหลู้กคา้นกัท่องเท่ียว มีทางเลือกในการซ้ือสินคา้มากข้ึน”  

องค์การบริหารส่วนตาํบลนาหม่ืนศรี ถือเป็นหน่วยงานเร่ิมแรกในการเข้ามา
ช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี ส่วนใหญ่จะสนบัสนุนในการจดัให้มีการไปทศันะ
ศึกษาดูงานการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากผา้ทอยงักลุ่มวสิาหกิจชุมชนอ่ืนๆ ยงัต่างจงัหวดั เพื่อใหส้มาชิก
ไดเ้ปิดโลกทศัน์ในการสร้างสรรคก์ารแปรรูปผา้ทอไดเ้พิ่มข้ึน  

ไม่เพียงแต่การสนบัสนุนการแปรรูปจากหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น ในภาคเอกชนกใ็ห้
ความสนใจในการแปรรูปผลิตภณัฑข์องกลุ่มผา้ทอนาหม่ืนศรีเช่นกนั พบวา่ กลุ่มไดมี้การติดต่อจาก
กลุ่มในเครือบริษทัเซ็นทรัลกรุ๊ป ในการประสานความร่วมมือในการแปรรูปผลิตภณัฑ์ผา้ทอนา
หม่ืนศรี ให้มีมูลค่าและมีความทนัสมยัมากยิ่งข้ึนและไดมี้การทาํขอ้ตกลงกนัระหว่างกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรีกบักลุ่มในเครือบริษทัเซ็นทรัลกรุ๊ป เก่ียวกบัการแปรรูปผลิตภณัฑเ์พื่อนาํไป
จดัจาํหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ในเครือเซ็นทรัล  

นอกจากจะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจะเขา้มามีบทบาทในการช่วยเหลือ
พฒันาผลิตภณัฑแ์ลว้ ยงัพบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรียงัมีโครงการต่อยอดผลิตภณัฑ์
เดิมท่ีมีอยู่โดยการเข้าร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอ่ืนในประเภทเดียวกันคือ ประเภทผา้และ
เคร่ืองนุ่งห่มจาํนวนทั้งส้ิน 10 กลุ่มในจงัหวดัตรัง เช่น ผา้บาติก ผา้ปาเต๊ะ ผา้ทอ ผา้ไหม มาแปรรูป
ผสมผสานทาํให้เกิดผลิตภณัฑ์ใหม่ โดยโครงการการพฒันาต่อยอดผลิตภณัฑ์ในคร้ังน้ีไดมี้การ
สร้างแบรนดก์ลุ่มใหญ่ ภายใตช่ื้อแบรนด ์“ตรังนิ” ถือเป็นการเพ่ิมมูลค่าผลิตภณัฑข์องกลุ่มและได้
ร่วมสร้างเครือข่ายในกลุ่มวิสาหกิจอ่ืนดว้ย 
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เหล่าน้ีถือเป็นความกา้วหนา้ของกลุ่มในการแปรรูปผลิตภณัฑใ์หเ้กิดมูลค่า
และมีความหลากหลายมากยิง่ข้ึน จากการแปรรูปผลิตภณัฑผ์า้ทอนาหม่ืนศรีพบว่ากาํลงัในการแปร
รูปผลิตภณัฑจ์ากผา้ทอ ดงัตารางท่ี 4.4 ต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่4.4  ปริมาณการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากผา้ทอ 
 
ลาํดับ รายการ ปริมาณการผลติ/เดือน 

1. เส้ือสูทผูช้าย  50 ตวั 
2. เต่านาํโชค 150 ตวั 
3. เนคไท 50 เสน้ 
4. ผา้เช็ดหนา้ 1,600 ผนื 
5. กระเป๋าถือผูห้ญิง 30 ใบ 
6. กระเป๋าเอนกประสงค ์ 30 ใบ 
7. กางเกงเล (ขาสั้น, ขายาว) 50 ตวั 
8. กล่องดินสอ 100 ช้ิน 
9. พวงหรีดจากผา้ทอ 10 พวง 
10. ขนัหมากจากผา้ทอ ใหบ้ริการเช่าในงานประเพณีต่างๆ 

 
ดา้นการออกแบบรรจุภณัฑ ์พบว่า กลุ่มผา้ทอนาหม่ืนศรีมีคิดคน้ประดิษฐ์และออก

ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและความสวยงามของผลิตภัณฑ์อย่างสมํ่าเสมอตามความ
ตอ้งการของตลาด ซ่ึงการคิดคน้และออกแบบไดรั้บการสนบัสนุนจากสาํนกัส่งเสริมอุตสาหกรรม
ในการช่วยเหลือสนบัสนุนให้ความรู้ ในการออกแบบบรรจุภณัฑ ์โดยในการออกแบบบรรจุภณัฑ์
ทาํให้ทางกลุ่มผา้ทอนาหม่ืนศรีทาํให้ยอดจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์พิ่มมากข้ึน จากเม่ือก่อนการซ้ือผา้ทอ
นาหม่ืนศรี เม่ือผูซ้ื้อมาซ้ือ ทางกลุ่มจะใส่ถุงห้ิวพลาสติกหรือถุงห้ิวกระดาษให้ แต่เม่ือมีการนํา
ผลิตภณัฑม์าบรรจุกล่องท่ีไดรั้บการออกแบบท่ีสวยงามจึงทาํใหผ้ลิตภณัฑมี์มูลค่าเพิ่มข้ึนทั้งยงัเป็น
ท่ีตอ้งการของลูกคา้และนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือน เพราะเม่ือซ้ือผลิตภณัฑไ์ปแลว้สามารถนาํไปเป็น
ของฝากหรือของท่ีระลึกโดยไม่ตอ้งห่อของขวญัเพิ่มเติม 

ด้านพฒันามาตรฐานผลิตภัณฑ์ พบว่าการพฒันามาตรฐานผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรีร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ โดยแนวทางในขั้นแรกคือ ทางกลุ่มผา้ทอ
นาหม่ืนศรี ในช่วงแรกไดมี้การแนะนาํจากเกษตรอาํเภอนาโยงในการแนะนาํให้จดทะเบียนเป็น
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วิสาหกิจชุมชนเพื่อให้ผลิตภณัฑไ์ดรั้บการรับรองอย่างถูกกฎหมาย ส่วนมาตรฐานผลิตภณัฑข์อง
กลุ่มไดรั้บการรับรองดงัน้ี 

1) ผลิตภณัฑผ์า้ทอไดรั้บอนุญาตให้แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภณัฑ์
ชุมชนกับ ผา้ฝ้ายยกดอก มาตรฐานเลขท่ี มผช.63/2552 ผา้ทอมือลายขดั มาตรฐานเลขท่ี มผช.
18/2552 ผา้หางกระรอก มาตรฐานเลขท่ี มผช.16/2552 ผา้ขาวมา้ มาตรฐานเลขท่ี มผช.197/2552 
และผา้คลุมไหล่ มาตรฐานเลขท่ี มผช.246/2552 จากสาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัตรัง เม่ือวนัท่ี 20 
กนัยายน พ.ศ. 2554 

2) ไดรั้บการคดัสรรเป็นผลิตภณัฑร์ะดบั 5 ดาว จากโครงการคดัสรรสุด
ยอดหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย ปี 2553 (OTOP Product Champion) ในวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ.
2557  

โดยหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ไดใ้ห้ความร่วมมือในการให้ความรู้และความเขา้ใจแก่
กลุ่มเป็นอย่างดี ทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยงัถือเป็นแหล่งท่ีกลุ่มผูส้นใจเจา้มาศึกษาดูงานเป็น
แบบอยา่งจาํนวนมาก โดยกลุ่มผูท่ี้มาศึกษาดูงานถือเป็นผูท่ี้สามารถสะทอ้นส่ิงท่ีกลุ่มไม่ทราบหรือ
สะทอ้นคาํแนะนาํต่างๆใหก้บักลุ่มเป็นอยา่งดีทั้งขอ้ดีและขอ้เสียของผลิตภณัฑข์องกลุ่มไดเ้ป็นอยา่ง
ดี ทาํให้ทางกลุ่มไดมี้การปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์ของตนเองไดต้รงตามความตอ้งการของ
ตลาดมากยิง่ขั้น 

4.4.2.5 การจดัการดา้นการตลาด 
จากการศึกษาพบว่า การกาํหนดราคาสินคา้มี 2 แบบ คือ การกาํหนดราคาโดยผูท้อ

ผลิตภณัฑเ์องซ่ึงพิจารณาจาก ค่าวตัถุดิบ ค่าแรง ค่าเวลา การตลาด การจดัการ และท่ีสาํคญัดูจาก
ฝีมือการทอ ความประณีตสวยงามของผา้ท่ีทอสําเร็จโดยสังเกตไดจ้ากความสมํ่าเสมอและความ
เรียบของผา้ มีลวดลายโดดเด่นชดัเจน ความยากของลวดลายแลและคุณค่าของผา้ทอช้ินนั้น เม่ือทอ
เสร็จให้กลุ่มเป็นผูข้ายผลิตภณัฑใ์ห้ โดยมีขอ้ตกลงร่วมกนัว่า เม่ือสามารถขายสินคา้ไดก้ลุ่มจะได้
กาํไร 30% ของช้ินงานผา้ และการกาํหนดโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม เป็นการมีส่วนร่วม
ในการกาํหนดราคา ส่วนใหญ่จะเป็นผา้ทอท่ีผ่านการแปรรูป กาํหนดราคาผ่านการประชุมตั้ ง
กฎเกณฑข์องกลุ่มในการกาํหนดราคาสินคา้ พิจารณาจาก วตัถุดิบ ค่าแรง ค่าเวลา การตลาด การ
จัดการ ฝีมือความประณีตในการทอหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ ในสินคา้ท่ีมีการแปรรูปแล้วหาก
ผลิตภณัฑมี์ความคลา้ยคลึงกบัทอ้งตลาดจะทาํการเปรียบเทียบราคาตามทอ้งตลาดกบัผลิตภณัฑข์อง
ตนเองวา่ควรกาํหนดราคาท่ีเท่าไหร่ เม่ือมีการกาํหนดราคาสินคา้แบ่งไปตามเกณฑท่ี์กาํหนดแลว้ ส่ิง
ท่ีเพิ่มเขา้มาในการกาํหนดราคาคือ การกาํหนดราคา “ขายส่ง” และ “ขายปลีก” ท่ีทางกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผา้ทอใหค้วามสาํคญั โดยกลุ่มไดมี้การกาํหนดราคาท่ีแตกต่างกนัระหวา่ง การขายส่ง และการ
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ขายปลีก ราคาขายส่งจะมีราคาถูกกว่าขายปลีก  สาํหรับในรายท่ีลูกคา้มีการสั่งโดยเฉพาะหรือผลิต
ตาม “ออร์เดอร์” ตามความตอ้งการของลูกคา้ การกาํหนดราคาจะข้ึนอยูก่บัความพอใจของทางกลุ่ม
และทางลูกคา้ ในการทาํขอ้ตกลงในดา้นราคา ในการจดัจาํหน่ายพบว่าช่องทางการจดัจาํหน่าย
ผลิตภณัฑ ์มีช่องทางการจาํหน่ายมีดงัน้ี 

1) ตลาดในชุมชน เม่ือคนในชุมชนตอ้งการซ้ือสินคา้ ส่วนใหญ่จะมาซ้ือท่ี
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี อีกทั้งกลุ่มยงัไดฝ้ากสินคา้และผลิตภณัฑข์องกลุ่มจาํหน่ายตาม
ร้านต่างๆ ท่ีอยู่ห่างจากชุมชน เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่คนท่ีอยู่ห่างไกลกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี โดยแบ่งไดด้งัน้ี 

(1) จดัจาํหน่ายโดยกลุ่มเองโดยกลุ่มดาํเนินการจาํหน่ายสินคา้ (ผา้ทอ) 
ท่ีอาคารจาํหน่ายผลิตภณัฑผ์า้ทอโดยมีสมาชิกผลดัเปล่ียนกนัเขา้เวร เป็นประจาํทุกวนั วนัละ 2 คน 
เปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. ตามคาํกล่าวของ นางสาวจิราพร โยงราช ฝ่ายบญัชีกลุ่ม 
(2558) ว่า “ส่วนมากจะเป็นคนในชุมชนหรือละแวกใกลเ้คียงท่ีเขา้มาซ้ือผา้ทอนาํไปใชเ้อง คนเฒ่า
คนผูช้ายส่วนมากจะนิยมใชผ้า้ขาวมา้ของกลุ่มในการนุ่งห่มเป็นส่วนใหญ่” 

(2) การจาํหน่ายในตลาดทอ้งถ่ิน 
ก) จดัจาํหน่ายท่ีศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ระหว่างประเทศ 3 ประเทศ 

ไดแ้ก่ ไทย มาเลเซียและอินโดนีเซียหรือศูนย ์OTOP IMT-GT Plaza มีผูแ้ทนจาํหน่ายและบริการ 
เป็นประจาํทุกวนั ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น. 

ข) จดัจาํหน่าย ณ ร้านขนิษฐา อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง 
ค) จดัจาํหน่าย ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา โรงแรมวฒันาพาร์ค 

และโรงแรมตรัง 
2) ตลาดนอกชุมชน ส่วนใหญ่เป็นการส่งจาํหน่ายตามเครือข่ายผา้ทอ

ภาคใตร้วมกลุ่ม 7 กลุ่ม ดงัน้ี 
(1) กลุ่มทอผา้บา้นเนินมวง หมู่ท่ี 4 ตาํบลขอนหาด อาํเภอชะอวด 

จงัหวดันครศรีธรรมราช 
(2) กลุ่มทอผา้บา้นหนา้เกาะ หมู่ท่ี 1 ตาํบลตะแพน อาํเภอศรีบรรพต 

จงัหวดัพทัลุง 
(3) กลุ่มทอผา้ร่มไทร หมู่ท่ี 5 ตาํบลเกาะยอ อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 
(4) กลุ่มทอผา้บา้นแพรกหา หมู่ท่ี 2 ตาํบลแพรกหา อาํเภอควนขนุน 

จงัหวดัพทัลุง 
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(5) กลุ่มทอผา้บา้นท่ากระจาย หมู่ท่ี 1 ตาํบลท่าชนะ อาํเภอท่าชนะ 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

(6) กลุ่มทอผา้บา้นไสบ่อ หมู่ท่ี 2 ตาํบลนาวง อาํเภอห้วยยอด จงัหวดั
ตรัง 

(7) กลุ่มทอผา้กระแสสินธ์ุ หมู่ท่ี 3 ตาํบลกระแสสินธ์ุ อาํเภอกระแส
สินธ์ุ จงัหวดัสงขลา 

3) ตลาดในระดบัประเทศ การจาํหน่ายมีการร่วมจดันิทรรศการผา้ทอและ
การออกร้านจดัจาํหน่ายตามหน่วยงานราชการท่ีจดัแสดงข้ึน โดยมีพฒันาการอาํเภอนาโยง ซ่ึงจะทาํ
หนา้ท่ีในการจดัหาตลาดให้กบักลุ่มในการไปจดัแสดงสินคา้ตามหน่วยงานภาครัฐต่างๆท่ีมีการจดั
นิทรรศการ ในกรณีท่ีมีการจาํหน่ายในระดบัประเทศ จะมีช่องทางท่ีสาํคญัท่ีทางกลุ่มเขา้ร่วมทุกคร้ัง
เม่ือมีการจดังาน คือ งานแสดงสินคา้โอทอปท่ี เมืองทองธานี ซ่ึงจะมีการจดัข้ึนปีละ 2 คร้ัง  ส่วน
การตลาดในระดบัต่างประเทศ โดยพบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นคนไทยท่ีอยูต่่างประเทศแลว้
กลบัมาเยี่ยมบา้นจึงไดซ้ื้อสินคา้กลบัไปยงัต่างประเทศเพ่ือเป็นของท่ีระลึกและใชเ้ป็นของตกแต่ง
บา้น  

4.4.2.5 การจดัการดา้นการประชาสมัพนัธ์  
จากการ ศึกษาพบว่ า  ก ลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนผ้าทอนาห ม่ืนศ รี  ในอดีตการ

ประชาสัมพันธ์ไม่ได้รับความสําคัญ เพราะผา้ทอนาหม่ืนศรีเป็นผา้ทอท่ีคนในชุมชนใช้ใน
ชีวิตประจาํวนั หากคนใดต้องการซ้ือก็จะได้รับการบอกต่อแบบ “ปากต่อปาก” ปัจจุบันกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรีไดรั้บรู้และเขา้ใจถึงความสําคญัการประชาสัมพนัธ์ว่าเป็นส่ิงท่ี
สามารถช่วยใหผ้ลิตภณัฑข์องกลุ่มเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งได ้ในทางหน่วยงานภาครัฐในพื้นท่ีจงัหวดั
ตรังทุกหน่วยงานก็ได้ช่วยประชาสัมพนัธ์โดยการสนับสนุนให้พนักงานและข้าราชการทุก
หน่วยงานรณรงคก์ารสวมใส่ผลิตภณัฑ์ท่ีมาจากผา้ทอนาหม่ืนศรี จนทาํให้ผา้ทอนาหม่ืนศรีเป็นท่ี
รู้จกัในวงกวา้งมากข้ึน นอกจากการประชาสัมพนัธ์ตามหน่วยงานราชการและสถานท่ีแสดงสินคา้
ต่างๆท่ีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแลว้ การประชาสัมพนัธ์ทางส่ือออนไลน์ถือเป็น
หวัใจสาํคญัในการประชาสัมพนัธ์ให้ผูค้นไดรู้้จกัผลิตภณัฑข์องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมากข้ึนเพื่อให้
ผลิตภณัฑข์องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรีสามารถขยายฐานการตลาดไปยงัต่างประเทศได ้

4.4.2.6 การจดัการดา้นการเงิน  
จากการศึกษาพบวา่ แหล่งเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มมาจาก 3 แหล่ง ไดแ้ก่ 1) เงินค่า

หุน้ของสมาชิกในกลุ่ม 2) เงินค่าธรรมเนียม เงินบริจาค เงินท่ีไดจ้ากกิจการของกลุ่มและรายไดอ่ื้นๆ 
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และ 3) เงินสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ โดยทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะตั้งเกณฑ์การแบ่ง
ผลประโยชน์เพื่อเป็นเงินออมทรัพยแ์ละการจดัสรรผลกาํไร ดงัตารางท่ี 4.5 ต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่4.5  การบริหารรายไดข้องกลุ่ม 
 

การบริหารรายได้ของกลุ่ม คดิเป็นร้อยละ 
เป็นเงินทุนสาํรอง 10 
เป็นค่าตอบแทนช้ินงานของสมาชิก 60 
ปันผลใหส้มาชิกผูถื้อหุน้ 5 
สวสัดิการสมาชิก 10 
ค่าสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือสงัคม 5 
ค่าซ่อมแซมอาคาร อุปกรณ์ 5 

 
การจดัการดา้นการเงินของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรีจะทาํการหักเงินท่ี

เป็นกาํไรจากการขายผลิตภณัฑ ์เขา้กลุ่มเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน มีกฎเกณฑคื์อเม่ือผลิตภณัฑ์
เสร็จแลว้ตอ้งนาํผลิตภณัฑม์าฝากขายกบัทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เม่ือขายผลิตภณัฑไ์ดท้างกลุ่มจะ
ไดก้าํไร 30% ของผลิตภณัฑ ์นอกจากน้ียงัมีการจดัตั้งกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต ทางกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนจะมีการออกสมุดบญัชีให้สมาชิกในกลุ่มคนละ 1 เล่ม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้สมาชิก
สามารถกูย้ืมเงินไดเ้พื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตหรือเพื่อการอ่ืน โดยให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร แต่การกูย้มืตอ้งไดรั้บการเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่และตอ้ง
ขอคาํปรึกษาจากเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ ซ่ึงถือเป็นการส่งเสริมใหเ้กิดการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัใน
กลุ่ม และเป็นการส่งเสริมการออมท่ีดี  

4.4.2.7 การจดัการดา้นการทาํบญัชี 
จากการศึกษาพบวา่ ในอดีตการจดัทาํบญัชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี 

ค่อนขา้งยุ่งยากและลาํบาก เพราะสมาชิกส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เพียงพอต่อการจดัทาํบญัชีให้เป็น
ระบบ กลุ่มจึงไม่ค่อยให้ความสําคญักบัการจดัทาํบญัชีรายรับและรายจ่ายของกลุ่มเท่าใดนัก จน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประสบปัญหาคือ การตรวจสอบท่ีมาของการเงินไม่ได้ การหลงลืมการจด
บนัทึกรายรับ-รายจ่าย ทาํใหก้ลุ่มวสิาหกิจประสบกบัปัญหาการขาดทุน ดงัคาํกล่าวของ นางลกัขณา 
หงษ์ทอง พฒันากรตาํบลนาหม่ืนศรี ท่ีปรึกษากลุ่ม (2558) ว่า “จุดอ่อนของกลุ่ม คือ ไม่มีการจด
บนัทึก ระบบบญัชีมีปัญหา การจดัเก็บขอ้มูล วิธีการบนัทึก ควรจะมีบญัชีรับจ่ายเบ้ืองตน้  การข้ี
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เกียจคิด การมีแผนแบบไม่เป็นทางการ ส่วนใหญ่กลุ่มอาชีพ ในปี 46-47 มีจาํนวนเยอะมาก แต่
สุดทา้ย จะเหลือก่ีกลุ่มท่ีสามารถจดัการบริหารตนเองได ้เพราะสาเหตุเร่ืองของตวัเลขไม่มีการ
จดัเกบ็ ไม่ชดัเจน จึงทาํใหปั้จจุบนัเหลือเพียงไม่ก่ีกลุ่มท่ีหลงเหลือ ในส่วนของกลุ่มผา้ทอนาหม่ืนศรี 
ยงัไม่มีการจดัเกบ็ขอ้มูลท่ีไดม้าตรฐาน แต่เป็นระบบมากกวา่กลุ่มอ่ืนๆ จึงทาํใหท้างกลุ่มไดว้ิสาหกิจ
ดีเด่นของจงัหวดัเกือบทุกปีในดา้นการจดัทาํบญัชี”  

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจึงได้ขอคาํแนะนําจากเกษตรอาํเภอนาโยงในการขอความ
ช่วยเหลือในการจดัหาผูเ้ช่ียวชาญในการอบรมการจดัทาํบญัชี เกษตรอาํเภอนาโยงจึงไดมี้การเขา้ไป
จดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการจดัทาํบญัชีให้แก่สมาชิกในกลุ่ม ปัจจุบนักลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอ
นาหม่ืนศรีสามารถจดัการดา้นบญัชีไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นระบบและสรุปยอดบญัชีต่างๆ เป็นราย
ปีมีรายละเอียดดงัน้ี  

1) จดัทาํแผนการเงินประจาํปี 
2) บญัชี โดยนาํไปฝากกบัธนาคาร 
3) รวบรวมหลกัฐานทางการเงินของกลุ่มและจดัระบบเอกสารเบิกจ่าย 
4) จดัการบญัชีรายรับ-รายจ่าย ตามระเบียบขอ้ตกลงของกลุ่ม 
5) การเก็บรักษาบญัชี ตรวจสอบความถูกตอ้งมีความพร้อมเพื่อให้สมาชิก

ไดมี้การตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 
6) ทาํรายงานและสรุปผลการเงิน รายงานต่อท่ีประชุมทุกเดือน และทุกปี 

จากการจดัทาํบญัชีไดอ้ยา่งเป็นระบบทาํใหส้มาชิกในกลุ่มทุกคนสามารถตรวจสอบ
บญัชีไดต้ลอดเวลา จึงทาํให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรีมีความคล่องตวัในการบริหาร
เงินทุนมากข้ึน 

 

4.5 การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มวสิาหกจิชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี   
 
การศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี ในการศึกษา

ส่วนน้ีเป็นใช้วิ ธีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ  ผู ้ศึกษามีการแบ่งข้อมูลทั้ งหมด 2 ประเด็น คือ                
1) สถานภาพส่วนบุคคล 2) ระดบัการมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี ผล
จากการวิเคราะห์ขอ้มูล มีรายละเอียดดงัน้ี 
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4.5.1 สถานภาพส่วนบุคคลของสมาชิกกลุ่มวสิาหกจิชุมชนผ้าทอนาหม่ืนศรี  
ผลการศึกษา พบวา่ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี จาํนวน 139 คน ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 86.3 และ เพศชาย ร้อยละ 13.7 สําหรับอายุ ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอาย ุ
40-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.3 รองลงมา ช่วงอายุ 50-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.2 ช่วงอายุ 30-39 ปี คิด
เป็นร้อยละ 16.5 ช่วงอายุ 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.6 และช่วงอายุท่ีน้อยท่ีสุดคือ อายุ 60 ปีข้ึนไป 
คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามลาํดบั สําหรับการศึกษา ส่วนใหญ่การศึกษาอยู่ในระดบัประถมศึกษา คิด
เป็นร้อยละ 48.2 รองลงมาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 41.7 ในระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 6.5 และในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 3.6 ตามลาํดบั 
สําหรับการประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 59.7 รองลงมา
ประกอบอาชีพรับจา้ง คิดเป็นร้อยละ 32.4  เป็นแม่บา้น/พ่อบา้น คิดเป็นร้อยละ 4.3 ประกอบอาชีพ
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 2.9 และประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 
0.7 ตามลาํดบั สาํหรับรายไดจ้ากการเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี ส่วนใหญ่มีรายได้
ในช่วง 5,001-10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 53.2 รองลงมารายได ้ตํ่ากว่า 5,000 ต่อเดือน คิด
เป็นร้อยละ 37.4 รายไดใ้นช่วง 10,001-15,000 บาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 7.2 และรายไดใ้นช่วงสูง
กว่า 15,000 คิดเป็นร้อยละ 2.2 ตามลาํดับ สําหรับระยะเวลาในการเป็นสมาชิก ส่วนใหญ่เป็น
สมาชิกกลุ่มระยะเวลามากกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.6 รองลงมา ระยะเวลา 1-5 ปีคิดเป็นร้อยละ 
44.6 และ ระยะเวลานอ้ยกวา่ 1 ปีคิดเป็นร้อยละ 7.2 ตามลาํดบั สาํหรับการฝึกอบรมหรือการศึกษาดู
งาน ส่วนใหญ่ไดรั้บการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน 1-2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 42.4 รองลงมาไดรั้บการ
ฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานมากกวา่ 5 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 28.1 ไดรั้บการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน 3-4 
คร้ัง คิดเป็นร้อยละ  17.3 และไม่เคยได้รับการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานคิดเป็นร้อยละ 12.2 
ตามลาํดบั ดงัตารางท่ี 4.6 ต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่4.6  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 

(n=138) 
สถานภาพส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 19 13.7 
หญิง 120 86.3 

อายุ   
20-29 ปี 12 8.6 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ) 
 

สถานภาพส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 
30-39 ปี 23 16.5 
40-49 ปี 63 45.3 
50-59 ปี 35 25.2 
60 ปีข้ึนไป 6 4.3 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 67 48.2 
มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 58 41.7 

       อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 9 6.5 
        ปริญญาตรี 5 3.6 
อาชีพ 

เกษตรกรรม 83 59.7 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 4 2.9 
รับจา้ง 45 32.4 
แม่บา้น/พอ่บา้น 6 4.3 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 1 0.7 

รายได้จากการเป็นสมาชิก 
ตํ่ากวา่ 5,000 52 37.4 
5,001-10,000 74 53.2 
10,001-15,000 10 7.2 
สูงกวา่ 15,000 3 2.2 

ระยะเวลาในการเป็นสมาชิก 
นอ้ยกวา่ 1 ปี 
1-5 ปี 

10 
62 

7.2 
44.6 

มากกวา่ 5 ปี 67 48.2 
การฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน   

ไม่เคย 17 12.2 
1-2 คร้ัง 59 42.4 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ) 
 

สถานภาพส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 
3-4 คร้ัง 24 17.3 
มากกวา่ 5 คร้ัง 39 28.1 

 
4.5.2 ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกวสิาหกจิชุมชนผ้าทอนาหม่ืนศรี 

4.5.2.1 ระดบัการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรีใน
กระบวนการดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชน 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรีมีส่วนร่วมในการ
ดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.91) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบวา่ การมีส่วนรวมในดา้นการติดตามและประเมินผลมีค่าทางสถิติมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 2.99) ส่วน
ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผน มีค่าทางสถิตินอ้ยท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 2.76) ดงัตารางท่ี 4.7 ต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.7 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการมีส่วนร่วมในกระบวนการดาํเนินงาน

วิสาหกิจชุมชน 
(n=138) 

การมีส่วนร่วมในกระบวนการดําเนินงาน 
วสิาหกจิชุมชน 

 SD ระดับการมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมในดา้นการวางแผน 2.76 0.88 ปานกลาง 
การมีส่วนร่วมในดา้นการร่วมปฏิบติัตาม 2.96 0.89 ปานกลาง 
การมีส่วนร่วมในดา้นการรับผลประโยชน์ 2.95 0.93 ปานกลาง 
การมีส่วนร่วมในดา้นการติดตามและประเมินผล 2.99 0.91 ปานกลาง 

รวม 2.91 0.83 ปานกลาง 
 

4.5.2.2 ระดบัการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรีในการ
มีส่วนร่วมดา้นการวางแผน 

ผลการศึกษา พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนา
หม่ืนศรีในการมีส่วนร่วมดา้นการวางแผนโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.76, SD 0.88) 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้สามารถเรียบอนัดบั 3 อนัดบัแรกไดด้งัน้ี สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมี
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ส่วนร่วมในดา้นการวางแผนด้านการเสนอความตอ้งการของตวัเองในการดาํเนินงานวิสาหกิจ
ชุมชน(ค่าเฉล่ีย  2.91, SD  0.98)  ส่วนการมีส่วนร่วมในการเลือกแนวทางการดาํเนินงานของกลุ่ม 
(ค่าเฉล่ีย  2.90, SD 0.92)  และมีส่วนร่วมในการกาํหนดกฎระเบียบ กติกาการดาํเนินงานของกลุ่ม
ท่าน (ค่าเฉล่ีย  2.83, SD  0.94)  อยูใ่นอนัดบัท่ี 2 และ 3 ตามลาํดบั ส่วนการมีส่วนรวมในการ
วางแผน กาํหนดแนวทางการดาํเนินงานของกลุ่มของท่าน สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนา
หม่ืนศรีมีระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย  2.73, SD 0.88) ดงัตารางท่ี 4.8 ต่อไปน้ี 
ตารางที ่4.8 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการมีส่วนร่วมในกระบวนการดาํเนินงาน

วิสาหกิจชุมชนดา้นการวางแผน  
(n=138) 

การมีส่วนร่วมในกระบวนการดําเนินงาน 
วสิาหกจิชุมชน 

 
 

SD ระดับการ 
มีส่วนร่วม 

อนัดับ 

การมีส่วนร่วมในด้านการวางแผน 
1. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผน กาํหนด
แนวทางการดาํเนินงานของกลุ่มของท่าน 

2.73 0.88 ปานกลาง 5 

2. ท่านมีส่วนร่วมในการกาํหนดกฎระเบียบ 
กติกาการดาํเนินงานของกลุ่มท่าน 

2.83 0.94 ปานกลาง 3 

3. ท่านมีส่วนร่วมในการเลือกแนวทางการ
ดาํเนินงานของกลุ่ม 

2.90 0.92 ปานกลาง 2 

4. ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอความตอ้งการของ
ตวัเองในการดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชน 

2.91 0.98 ปานกลาง 1 

5. ท่านมีส่วนร่วมในการกาํหนดโครงสร้างการ
ทาํงานของกลุ่มและการแบ่งหนา้ท่ี 

2.79 0.93 ปานกลาง 4 

รวม 2.76 0.88 ปานกลาง  
 

4.5.2.3 ระดบัการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรีในการ
มีส่วนร่วมดา้นการร่วมปฏิบติัตาม 

ผลการศึกษา พบว่าระดบัการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนา
หม่ืนศรีในการมีส่วนร่วมดา้นการร่วมปฏิบติัตามโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.96, SD 
0.89) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้สามารถเรียบอนัดบั 3 อนัดบัแรกไดด้งัน้ี สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนมีส่วนร่วมในดา้นการไปศึกษาดูงานเพ่ือพฒันาตนเองและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีท่านสงักดัอยู ่



100 

(ค่าเฉล่ีย  3.01, SD 1.02)  ส่วนการมีส่วนร่วมในการกาํหนดหนา้ท่ีของสมาชิกใหเ้หมาะสมกบัการ
ดาํเนินงานกลุ่ม (ค่าเฉล่ีย  2.79, SD  0.88)  และมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการในโครงการ/
กิจกรรมต่างๆของวิสาหกิจชุมชน(ค่าเฉล่ีย 2.89, SD 0.92)  อยูใ่นอนัดบัท่ี 2 และ 3 ตามลาํดบั ส่วน
การมีส่วนรวมในการประสานงานการดาํเนินงานของกลุ่มสมาชิก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนา
หม่ืนศรีมีระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย  2.79, SD 0.88) ดงัตารางท่ี 4.9 ต่อไปน้ี 
ตารางที ่4.9 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการมีส่วนร่วมในกระบวนการดาํเนินงาน

วิสาหกิจชุมชนดา้นการร่วมปฏิบติัตาม 
(n=138) 

การมีส่วนร่วมในกระบวนการดําเนินงาน 
วสิาหกจิชุมชน 

 SD ระดับการ
มีส่วนร่วม 

อนัดับ 

การมีส่วนร่วมในด้านการร่วมปฏิบัติตาม 
1. ท่านมีส่วนร่วมในการกาํหนดหนา้ท่ีของสมาชิกให้
เหมาะสมกบัการดาํเนินงานกลุ่ม  

2.92 0.97 ปานกลาง 2 

2. ท่านมีส่วนร่วมในการประสานงานการดาํเนินงาน
ของกลุ่ม 

2.79 0.88 ปานกลาง 5 

3. ท่านมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการใน
โครงการ/กิจกรรมต่างๆของวิสาหกิจชุมชน 

2.89 0.92 ปานกลาง 3 

4. ท่านมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมต่างๆท่ีมีการ
ดาํเนินงานโดยวิสาหกิจชุมชน 

2.86 0.94 ปานกลาง 4 

5. ท่านไดไ้ปศึกษาดูงานเพื่อพฒันาตนเองและกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนท่ีท่านสงักดัอยู ่

3.01 1.02 ปานกลาง 1 

รวม 2.96 0.89 ปานกลาง  
 

4.5.2.4 ระดบัการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรีในการ
มีส่วนร่วมดา้นการรับผลประโยชน์ 

ผลการศึกษา พบว่าระดบัการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนา
หม่ืนศรีในการมีส่วนร่วมดา้นการรับผลประโยชน์โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.95, SD 
0.93) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้สามารถเรียบอนัดบั 3 อนัดบัแรกไดด้งัน้ี สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนมีส่วนร่วมในดา้นการไดรั้บข่าวสารจากการวิสาหกิจชุมชนท่ีท่านสงักดัอยู ่(ค่าเฉล่ีย 3.01, SD  
1.02) ส่วนการมีส่วนร่วมในการไดรั้บการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือส่งเสริมความรู้ในดา้น
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การทอผา้  (ค่าเฉล่ีย 2.94, SD 0.97) และมีส่วนร่วมในการมีความมัน่คงในสวสัดิการท่ีไดรั้บจากการ
ดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนท่ีท่านสังกดัอยู่ (ค่าเฉล่ีย 2.89, SD 0.96) อยู่ในอนัดบัท่ี 2 และ 3 
ตามลาํดับ ส่วนการมีส่วนรวมในการได้รับปันผลกาํไรจากการจาํหน่ายสินค้าของกลุ่ม กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรีมีระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 2.89, SD 0.96) ดงัตาราง
ท่ี 4.10 ต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่4.10 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการมีส่วนร่วมในกระบวนการ

ดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนดา้นการรับผลประโยชน์ 
(n=138) 

การมีส่วนร่วมในกระบวนการดาํเนินงาน 
วสิาหกจิชุมชน 

 SD ระดับการ
มีส่วนร่วม 

อนัดับ 

การมีส่วนร่วมในด้านการรับผลประโยชน์ 
1. ท่านมีส่วนร่วมในการไดรั้บปันผลกาํไรจากการ
จาํหน่ายสินคา้ของกลุ่ม  

2.89 0.96 ปานกลาง 4 

2. ท่านมีความมัน่คงในสวสัดิการท่ีไดรั้บจากการ
ดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนท่ีท่านสงักดัอยู ่

2.89 0.98 ปานกลาง 3 

3. ท่านมีส่วนร่วมในการไดรั้บการอบรม สมัมนา 
ศึกษาดูงาน  หรือส่งเสริมความรู้ในดา้นการทอผา้  

2.94 0.97 ปานกลาง 2 

4. ท่านไดรั้บข่าวสารจากการวิสาหกิจชุมชนท่ีท่าน
สงักดัอยู ่ 

3.01 1.02 ปานกลาง 1 

รวม 2.95 0.93 ปานกลาง  

 
4.5.2.5 ระดบัการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรีในการ

มีส่วนร่วมดา้นการติดตามและประเมินผล 
ผลการศึกษา พบว่าระดบัการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนา

หม่ืนศรีในการมีส่วนร่วมดา้นการติดตามและประเมินผลโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  
2.99, SD 0.91) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้สามารถเรียบอนัดบั 3 อนัดบัแรกไดด้งัน้ี สมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนมีส่วนร่วมในดา้นการเสนอความรู้ และกิจกรรมท่ีจะนาํมาจดัในการดาํเนินกิจกรรม
ของวิสาหกิจชุมชนท่ีท่านสังกดัอยู ่(ค่าเฉล่ีย 3.08, SD 0.97)  ส่วนการมีส่วนร่วมในการการเชิญ
หน่วยงานภาครัฐเขา้มาร่วมตรวจสอบการดาํเนินงานของกลุ่ม (ค่าเฉล่ีย 3.07, SD 0.95)  และมีส่วน
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ร่วมในการการตรวจสอบบญัชีรายรับ-รายจ่ายของกลุ่ม (ค่าเฉล่ีย = 3.06, SD 1.04)  อยูใ่นอนัดบัท่ี 2 
และ 3 ตามลาํดบั ส่วนการมีส่วนรวมในการเสนอความคิดเห็นต่อวิสาหกิจชุมชนท่ีท่านสังกดัอยูใ่น
ขั้นตอนของการดาํเนินงานของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรีมีระดบัการมี
ส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย  2.94, SD 0.94) ดงัตารางท่ี 4.11 ต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.11 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการมีส่วนร่วมในกระบวนการ

ดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนดา้นการติดตามและประเมินผล 
(n=138) 

การมีส่วนร่วมในกระบวนการดําเนินงาน 
วสิาหกจิชุมชน 

 SD ระดับการ
มีส่วนร่วม 

อนัดับ 

การมีส่วนร่วมในด้านการติดตามและประเมินผล 
1. ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบบญัชีรายรับ-
รายจ่ายของกลุ่ม 

3.06 1.04 ปานกลาง 3 

2. ท่านมีส่วนร่วมในการตืดตามงานและประเมินผล
ติดตามงานของกลุ่มอยา่งสมํ่าเสมอ 

2.94 0.96 ปานกลาง 4 

3. ท่านมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นต่อวสิาหกิจ
ชุมชนท่ีท่านสงักดัอยูใ่นขั้นตอนของการดาํเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชน 

2.94 0.94 ปานกลาง 5 

4. ท่านเสนอความรู้ และกิจกรรมท่ีจะนาํมาจดัในการ
ดาํเนินกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนท่ีท่านสงักดัอยู ่

3.08 0.97 ปานกลาง 1 
 

5. ท่านมีส่วนร่วมในการเชิญหน่วยงานภาครัฐเขา้
มาร่วมตรวจสอบการดาํเนินงานของกลุ่ม 

3.07 0.95 ปานกลาง 2 

6. ท่านมีส่วนร่วมในการนาํผลท่ีไดจ้ากการประเมิน
มาปรับปรุงเพื่อการพฒันาสินคา้และผลิตภณัฑ ์

2.94 0.94 ปานกลาง 4 

รวม 2.99 0.91 ปานกลาง  
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4.6 ผลกระทบจากการดาํเนินงานของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี 

 
การศึกษาผลกระทบจากการดาํเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรีใน

การศึกษา ผูศึ้กษามีการแบ่งขอ้มูลทั้งหมด 3 ประเด็น คือ 1) ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ 2) ผลกระทบ
ดา้นสงัคม วฒันธรรม และ 3) ผลกระทบดา้นคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน มีรายละเอียดดงัน้ี  

 
4.6.1 ผลกระทบด้านเศรษฐกจิ 

1) การมีงานทาํของคนในชุมชน พบวา่ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินงานกลุ่มวิสาหกิจ
คือการมีงานทําและมีรายได้ของคนในชุมชน โอกาสในการมีงานทําของคนในชุมชนเม่ือ
เปรียบเทียบจากในอดีตพบว่าการทาํงานของคนในชุมชนเพิ่มมากข้ึน การเกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ทาํใหค้นในชุมชนเกิดการต่ืนตวัในเร่ืองขององคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินของตนเอง การเกิดกระแส
อนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ิน แมว้่าการมีงานทาํของคนในชุมชนเพิ่มมากข้ึนและรายไดอ้าจจะไม่มาก
พอเม่ือเทียบกบัการไปทาํงานภายนอกชุมชน แต่พบว่าคนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดม้ากข้ึน
ทั้งยงัเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจภายในชุมชนเพราะผลผลิตของชุมชนก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจใน
ชุมชนท่ีเขม้แขง็ มีโอกาสทางการตลาดกวา้งข้ึน ขายไดร้าคามาข้ึน โอกาสท่ีคนในชุมชนจะมีการ
สร้างงานใหม่ ผลิตภณัฑใ์หม่จึงมากข้ึนตามไปดว้ย 

2) การสร้างรายไดใ้ห้แก่คนในชุมชน ในช่วงเร่ิมแรกของการเกิดกลุ่มสมาชิกใน
กลุ่มหรือคนในชุมชนเกิดความรู้สึกไม่มัน่ใจต่อการดาํเนินงานของกลุ่มว่าจะประสบความสําเร็จ
หรือลม้เหลวอยา่งไร เพราะการดาํเนินงานของกลุ่มดาํเนินงานแบบไร้ทิศทาง ขาดการวางแผนและ
การจดัการท่ีดี แต่เม่ือมีการบริหารจดัการและดาํเนินงานอย่างมีแบบแผน มีกฎเกณ์ ขอ้ตกลงท่ี
ชดัเจนและเห็นผลความสาํเร็จ จากการทอผา้เพื่อเป็นอาชีพเสริมและกลบักลายเป็นการมีรายไดห้ลกั
จากการทอผา้ ทาํให้สมาชิกกลุ่ม คนในชุมชนสามารถเล้ียงชีพได้อย่างพอเพียง ถือได้ว่าการ
ดาํเนินงานท่ีเกิดจากวิสาหกิจชุมชนท่ีเนน้การนาํศกัยภาพของชุมชนและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีตนมีนาํ
ออกมาใชเ้พื่อก่อใหเ้กิดผลผลิตของชุมชน ทาํใหเ้กิดพลงัในการทาํมาหากินของชุมชนใหเ้กิดรายได ้
จนสามารถสร้างรายไดใ้หเ้กิดแก่คนในชุมชน 

 
4.6.2 ผลกระทบด้านสังคม วฒันธรรม  

1) การฟ้ืนคืนชีพภูมิปัญญาดั้ งเดิม พบว่า ภูมิปัญญาดั้ งเดิมท่ีค่อยๆหายไปกบัการ
เวลาและการเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยัไดก้ลบัมามีชีวิตชีวาและจบัตอ้งไดอี้กคร้ัง คนในชุมชนหนั
กลบัมาฟ้ืนฟูและเกิดการพยายามเรียนรู้และเขา้ใจในภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของตนเอง จนสามารถ
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ผสมผสานองคค์วามรู้สมยัใหม่และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจากคนสมยัก่อน นาํมาปรับเขา้หากนั และ
จดัการใหเ้กิดความลงตวัได ้

2) เกิดความเขม้แขง็ในชุมชน ผลจากการดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนสามารถนาํภูมิ
ปัญญาท่ีมีมาแต่สมยัโบราณก่อใหเ้กิดรายได ้ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมท่ีมี
อยู่ในชุมชน บทบาทของผูน้ําในชุมชนมีความชัดเจน เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนต่อ
กิจกรรมต่างๆท่ีเกิดจากการดาํเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีความชดัเจนและเพิ่มมากข้ึน 

3) เกิดวฒันธรรมการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั จากการดาํเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจจ
ชุมชนทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาํให้การทาํงานในรูปแบบเดิมๆมีการเปล่ียนแปลงไป เป็นการ
ทาํงานท่ีมีระบบมากข้ึน สมาชิกในกลุ่ม คนในชุมชนสามารถดาํเนินการจัดการประชุมเองใน
รูปแบบท่ีเป็นทางการและรูปธรรมมากข้ึน 

 
4.6.3 ผลกระทบด้านคุณภาพชีวติของคนในชุมชน  

1) เกิดเทคโนโลยีใหม่เขา้มาในชุมชน จากการดาํเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
สมาชิกกลุ่มและคนในชุมชนมีโอกาสได้เรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างองค์ความรู้เดิมกับ
เทคโนโลยีใหม่ๆท่ีเขา้มาจากสังคมหรือชุมชนภายนอก จนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและคนในชุมชน
สามารถเรียนรู้และพฒันาผลิตภณัฑอ์อกมากในรูปแบบของสินคา้ท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน การ
ไดรั้บเทคโนโลยีใหม่ๆท่ีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาํมาดาํเนินการร่วมกบัองคค์วามรู้เดิมเป็นการเปิดหู 
เปิดตา เปิดใจ ของสมาชิกในกลุ่มและในชุมชนในการรับรู้เทคโนโลยใีหม่ๆท่ีนอกเหนือจากท่ีมีอยู่
ในชุมชน เทคโนโลยใีหม่ๆท่ีเขา้มาน้ีจะสามารถปรับเปล่ียนแนวคิดใหม่ กระบวนการบริหารจดัการ
แบบใหม่ รูปแบบวิธีการทาํงานใหม่ โดยส่วนหน่ึงเกิดจากการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนท่ีคอยสนับสุนน มีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาหม่ืนศรี สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
จงัหวดั สาํนกังานเกษตรอาํเภอนาโยง สาํนกังานพฒันาชุมชนอาํเภอนาโยง และกลุ่มบริษทัในเครือ
เซ็นทรัลกรุ๊ป เป็นตน้หน่วยงานเหล่าน้ีทาํให้กลุ่มวิสาหกิจเกิดการต่ืนตวัในการรับการสนับสนุน
ดงักล่าว 

2) เกิดการผลิตส่ิงใหม่ข้ึนในชุมชน ในส่วนของการพฒันาระบบการผลิตหรือ
ระบบการจดัการใหม่เป็นส่ิงท่ีทางกลุ่มตระหนักตลอดเวลา การไดเ้รียนรู้จากโลกภายนอกและ
นาํมาผสมผสานกบัองคค์วามรู้เดิม ทาํให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกิดกิจกรรมใหม่ การผลิตส่ิงใหม่ 
ข้ึนมาในชุมชน มีการสร้างศูนยก์ารเรียนรู้ ท่ีเรียกว่า “มหาวิทยาลยัชุมชนปักษ์ใต”้ ถือเป็นแหล่ง
เรียนรู้สาํหรับบุคคลท่ีสนใจในการทอผา้โดยมีการร่วมมือกบัโรงเรียนในชุมชนในการเปิดการสอน
หลกัสูตรการทอผา้ให้แก่นักเรียนและบุคคลภายนอกท่ีสนใจ ถือเป็นการผลิตส่ิงใหม่เพื่อต่อยอด
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องคค์วามรู้เดิม มีการก่อตั้งโฮมสเตยโ์ดยเช่ือมโยงกบัแหล่งท่องเท่ียวในชุมชนเกิดเป็นการท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรม  

3) เกิดการติดต่อส่ือสารกบัสังคมภายนอก พบว่า การดาํเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน สามารถประสบความสาํเร็จไดน้ั้น เน่ืองมาจากมามีการติดต่อส่ือสารหรือการมีปฏิสัมพนัธ์
ในเชิงบวกกบัสงัคมภายนอก ตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐหรือกลุ่มทุนท่ีเขา้มาติดต่อหรือสนบัสนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเพื่อท่ีจะประสานผลประโยชน์ใหแ้ก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเอง โดยการติดต่อส่ือสารน้ี
ส่งผลดีใหใ้นแง่ของผลประโยชน์ของกลุ่มท่ีไดรั้บ ทั้งในดา้นการตลาด หรือแมแ้ต่ในดา้นการเรียนรู้ 
เพราะการสร้างการติดต่อส่ือสารท่ีดีกบัสังคมภายนอกทาํให้เกิดการรับรู้ข่าวสาร องคค์วามรู้ต่างๆ 
จนถึงการทาํมาหากินในรูปแบบอ่ืนท่ีแตกต่างไปจากชุมชนตนมามาปรับใชใ้ห้เกิดแก่กลุ่มและคน
ในชุมชน 

4) ลดอตัราการยา้ยถ่ินของคนในชุมชน พบว่า การยา้ยถ่ินของคนในชุมชนลดลง 
โดยจากคาํบอกเล่าของสมาชิกกลุ่มทาํให้ทราบว่า จากเม่ือก่อนคนในครอบครัวมกัจะนิยมออกไป
ทาํงานต่างถ่ินเพราะในพื้นท่ีตาํบลนาหม่ืนศรีส่วนใหญ่มกัจะทาํอาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงรายไดไ้ม่
เพียงพอต่อการยงัชีพ ทั้งคนในชุมชน บางครัวเรือนไม่มีพื้นท่ีการเพาะปลูกเป็นของตวัเอง จึงตอ้ง
ออกไปขายแรงงานต่างถ่ิน จากการลดอตัราการยา้นถ่ินน้ีก่อใหเ้กิดผลดีในดา้นคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชนคือ สมาชิกในครัวเรือนไม่ตอ้งแยกกนัอยู ่ทาํใหเ้กิดความอบอุ่นและอยูพ่ร้อมหนา้ 
พร้อมตากนัในครัวเรือน มีแม่ทอผา้ พอ่ป่ันดา้ย เป็นตน้ 

 



 

บทที ่5 
 

สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษา พฒันาการ กระบวนการบริหารจดัการและผลกระทบจาก
การดาํเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี อาํเภอนา
โยง จงัหวดัตรัง  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาพฒันาการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืน
ศรี อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง 2) เพื่อศึกษากระบวนการจดัการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืน
ศรี อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง และ 3) เพื่อศึกษาผลกระทบจากการพฒันากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอ
นาหม่ืนศรี อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง ผูศึ้กษาเลือกใชว้ิธีการวิจยัแบบผสมผสาน โดยเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพคือ การสัมภาษณ์เจาะลึกแบบก่ึงโครงสร้าง การสังเกตแบบมีส่วนร่วม
และไม่มีส่วนร่วม และอาศยัขอ้มูลจากชุมชน หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ในส่วนของเคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มผา้ทอนาหม่ืนศรี 
ซ่ึงผูศึ้กษาไดใ้ชเ้วลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีไดม้าตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกตอ้ง และวิเคราะห์ 
ผลการศึกษาสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

5.1 สรุป 
 
จากการศึกษาพบว่า นาหม่ืนศรีมีการทอผา้มาอยา่งยาวนานและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั

นบัร้อยปี หญิงสาวนาหม่ืนศรีในสมยัก่อนเม่ือว่างจากการทาํนาแลว้ส่ิงท่ีตอ้งควบคู่กนัของสาวนา
หม่ืนศรี คือการทอผา้ ลานใตถุ้นบา้นไมข้องคนนาหม่ืนศรีแทบทุกหลงัจะมีหูกหรือก่ีพื้นบา้น ทั้ง
อุปกรณ์ทอผา้แขวนไวบ้นเพดานใตถุ้นบา้น จะเห็นภาพปรากฏในลกัษณะ แม่นัง่ทอผา้ พ่อนัง่กรอ
ดา้ย โดยการทอผา้ส่วนใหญ่จะเป็นการทอเพ่ือใชใ้นชีวิตประจาํวนั ในบางคร้ังอาจทอเพ่ือใชใ้นงาน
พิเศษหรือโอกาสพิเศษตามประเพณีสําคญั ในการทอผา้ของคนนาหม่ืนศรีเป็นการทอผา้เพื่องาน
อดิเรก เม่ือเวน้ว่างจากการทาํสวนทาํนา ในการทอผา้หน่ึงผนืจึงมีระยะเวลาเป็นเดือน โดยลายท่ีทอ
จะเป็นลายท่ีมาจากจินตนาการระหวา่งการทอทาํใหล้วดลายมีความแปลกใหม่  

ผา้ทอนาหม่ืนศรี สามารถแบ่งออกเป็น 4 ชนิด ไดแ้ก่ ผา้นุ่ง ผา้ห่ม ผา้เช็ดหนา้ และผา้ท่ี
ทอดว้ยจุดประสงคพ์ิเศษ โดยผา้แต่ละชนิดจะมีลกัษณะและขนาดแตกต่างกนัออกไป ลายผา้ทอนา
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หม่ืนศรีท่ีไดรั้บการสืบทอดจากคนทอผา้รุ่นเก่าหรือคนรุ่นหลงัสามารถเก็บรักษาได ้พบว่า ลกัษณะ
ลายผา้ทอนาหม่ืนศรีจะแบ่งเป็น 3 แบบ คือ ผา้พื้น ผา้ตา และผา้ยกดอก เอกลกัษณ์และจุดเด่นผา้ทอ
นาหม่ืนศรี พบวา่ผา้ห่มและผา้เช็ดหนา้เป็นลกัษณะพิเศษเฉพาะของผา้ทอนาหม่ืนศรีมีลกัษณะท่ีโดด
เด่น โดยในผืนผา้ทอนาหม่ืนศรีสามารถแสดงถึงลกัษณะของนาหม่ืนศรีได้อย่างชัดเจน ทั้ งสี 
โครงสร้างของผนืผา้ และลวดลาย  

พฒันาการผา้ทอนาหม่ืนศรีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 ระยะ ดงัน้ี 
ระยะท่ี 1 ยคุก่อตั้ง (พ.ศ. 2514-2519) ตาํบลนาหม่ืนศรีมีการทอผา้เพื่อใชส้าํหรับนุ่งห่มมา

แต่โบราณ แต่เร่ิมนอ้ยลงเพราะมีการนาํผา้จากโรงงานและเส้ือผา้สาํเร็จรูปมาวางจาํหน่ายในตลาด
มากข้ึน ทาํให้การทอผา้ของชาวบา้นในนาหม่ืนศรีลดลงอย่างรวดเร็วจนเหลือแต่ผูสู้งอายใุนตาํบล
เท่านั้นท่ียงัคงทอผา้ใชเ้อง ใน พ.ศ. 2514 ผูอ้าวโุสนาหม่ืนศรีร้ือฟ้ืนการทอผา้ข้ึนมาใหม่ และเกิดการ
รวมกลุ่มกนัเพื่อการทอผา้ภายในตาํบล ส่วนมากต่างคนต่างทออยู่ท่ีบา้นของตนเองและขายเอง 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 ไดรั้บการช่วยเหลือดา้นงบประมาณคร้ังแรกจากสาํนกังานพฒันาชุมชนอาํเภอ
นาโยงและได้เขา้มามีส่วนช่วยในการสนับสนุนให้มีการก่อตั้งกลุ่มทอผา้ข้ึนอย่างเป็นทางการ  
ตั้งแต่นั้นมาจึงถือเป็นจุดเร่ิมตน้การเกิดกลุ่มผา้ทอนาหม่ืนศรี  

ระยะท่ี 2 เติบโต (พ.ศ. 2519-2527) เป็นช่วงท่ีทางหน่วยงานราชการเขา้มาสนบัสนุนใน
ดา้นต่างๆ โดยเฉพาะการสนบัสนุนดา้นเงินทุนและการเพิ่มความรู้เก่ียวกบัการทอผา้ ตลอดจนการ
ส่งเสริมเผยแพร่ผา้ทอนาหม่ืนศรีให้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน มีการเพิ่มข้ึนของสมาชิกกลุ่ม ทาํให้จาํนวน
คนท่ีทอผา้มีเพิ่มมากข้ึน และในปี พ.ศ. 2527 หลงัจากนั้นก็ไม่ปรากฏการสนบัสนุนจากองคก์รหรือ
หน่วยงานใด   

ระยะท่ี 3 ทรงตวัและถดถอย (พ.ศ. 2528-2537) กิจกรรมกลุ่มและการทอผา้ดาํเนินมาโดย
ยายกุศลเป็นผูน้าํกลุ่มเช่นเดิม ช่ือและจาํนวนสมาชิกยงัคงอยู่ในบญัชี แต่ในความเป็นจริงสมาชิก
ส่วนหน่ึงท่ีเขา้มาในระยะวยัเร่ิมสาวเลิกทอผา้เน่ืองจากตอ้งแต่งงานงานมีครอบครัวหรือไปทาํงาน
อ่ืนบา้ง จนในท่ีสุดคงเหลือสมาชิกประจาํเพียง 4-5 คนกบัคนทอผา้ตามบา้นมาขายส่งอยู่บา้ง มีผา้
วางขายอยูท่ี่หนา้บา้นของยายกศุลแต่กจ็าํนวนไม่มากนกั 

ระยะท่ี 4 การทบทวนและสืบทอด (พ.ศ. 2538-2545) ทางกลุ่มผา้ทอนาหม่ืนศรีเร่ิมกลบัมา
รับความนิยมอีกคร้ังเม่ือปี พ.ศ. 2540 ทางกลุ่มทอผา้นาหม่ืนศรีไดเ้ขา้ร่วมงานทอโหกให้โลกแล ท่ี
ศูนยส่์งเสริมศิลปะและวฒันธรรม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นการจดังานเพ่ือฟ้ืนฟูกลุ่มทอผา้
ข้ึนมาใหม่อีกคร้ัง และไดรั้บการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมและพฒันาผา้พื้นบา้น
ภาคใต ้มีการเร่ิมฟ้ืนฟูทั้งความรู้และภูมิปัญญาดั้งเดิม มีอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญเขา้มาทาํการสอนลายทอ
ผา้ใหม่ๆ ใหแ้ก่สมาชิกในกลุ่ม ทั้งยงัแกะลายเก่าและทาํบนัทึกเป็นกราฟเก็บไวเ้พื่อใหง่้ายต่อการทอ
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ผา้และเขา้ใจง่ายต่อการฝึกหัดให้แก่คนรุ่นหลงั เป็นระยะท่ีผา้ทอติดตลาดเป็นท่ีรู้จกักนัในวงกวา้ง
มากข้ึน 

ระยะท่ี 5 ก้าวหน้า (2546-ปัจจุบนั) ในปี พ.ศ. 2548 กลุ่มผา้ทอนาหม่ืนศรีได้รับการจด
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและไดป้ระกอบกิจการภายใตว้ิสาหกิจ โดยใชช่ื้อว่า “วิสาหกิจชุมชนผา้ทอ
นาหม่ืนศรี” ปัจจุบนัทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไดท้าํกิจกรรมร่วมกบัหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนทั้งในจงัหวดัตรังและต่างจงัหวดั และกลุ่มไดรั้บรางวลัวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดบัจงัหวดั ใน
ปี พ.ศ. 2554 และ ปี พ.ศ. 2558 ทั้งยงัไดรั้บรางวลัผลิตภณัฑ์ระดบั 5 ดาว จากโครงการคดัสรรสุด
ยอดหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย ในปี พ.ศ. 2553  

กระบวนการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนา
หม่ืนศรี มีกระบวนการบริหารจดัการกลุ่มในดา้นต่างๆ ดงัน้ี  

1) การจดัการดา้นการบริหารกลุ่ม จากการศึกษาพบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนา
หม่ืนศรีหลงัจากไดมี้การเปล่ียนแปลงและเร่ิมกาํหนดเป้าหมายให้แก่กลุ่ม การก่อตั้งกลุ่มมีความ
ชดัเจนมากข้ึน การจดัการเร่ิมตน้จากการลงหุ้นจากสมาชิกกลุ่ม การลงหุน้ถือเป็นการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมให้แก่สมาชิกในกลุ่มในการจดัตั้งเพื่อให้กลุ่มมีความเขม้แข็งทั้งยงัใชส้าํหรับเป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการลงทุนเพื่อสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆของกลุ่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรีมี
โครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่ม มีการจัดตั้ งคณะกรรมการบริหารกลุ่มผา้ทอนาหม่ืนศรี มี
คณะกรรมการทั้งหมด 25 คน โดยมาจากการเสนอช่ือและให้สมาชิกเห็นชอบว่าเหมาะสมกับ
ตาํแหน่งหรือไม่ ดาํรงตาํแหน่งวาระละ 2 ปี ปัจจุบนัการบริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี 
มีนางสาวอารอบ เรืองสังข์ เป็นประธานกลุ่ม ในแต่ละเดือนมีการพบปะกนัในสมาชิกกลุ่มเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูลข่าวสารซ่ึงกนัและกนัเดือนละคร้ัง และจากการศึกษาการบริหารจดัการกลุ่ม
ยงัพบว่าองคป์ระกอบท่ีแสดงให้เห็นถึงการบริหารจดัการกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของกลุ่มได ้ประกอบดว้ย  ประธานกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม จุดมุ่งหมายของกลุ่ม กฎเกณฑ์
ของกลุ่ม กิจกรรมและการวางแผนงาน การติดต่อส่ือสาร และระบบการแบ่งผลประโยชน์ โดย
องคป์ระกอบเหล่าน้ีทาํใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่ม สมาชิกกลุ่มและเป้าหมายของ
กลุ่มได ้

2) การจดัการดา้นการวางแผนการผลิต มีการจดัทาํแผนธุรกิจ (Business Plan) แต่ก็
ยงัพบวา่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรียงัไม่ไดย้ดึถือปฏิบติัตามแผนธุรกิจมากเท่าไหร่ ทาํให้
การวางแผนด้านการผลิตส่วนใหญ่ของกลุ่มจึงเป็นไปตามเทศกาลในแต่ละช่วงปี โดยจะเร่ิม
วางแผนก่อนเทศกาลประมาณ 3 เดือน เพื่อใหท้างสมาชิกไดท้าํการผลิตสินคา้และผลิตภณัฑท์นักบั
การนาํออกจดัจาํหน่ายและออกร้านในช่วงเทศกาลต่างๆในแต่ละช่วงของปี 
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3) การจดัการดา้นการผลิต มีฝ่ายจดัหาวตัถุดิบให้กบัสมาชิกในกลุ่มเพื่อนใชใ้นการ
ผลิตสินคา้หรือผลิตภณัฑต่์างๆ พบว่าทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรีไม่มีการผลิตวตัถุดิบ
สาํหรับการทอผา้ภายในกลุ่มแต่จะซ้ือจากแหล่งจาํหน่ายต่างๆท่ีไดมี้การติดต่อร่วมทาํภาคีระหว่าง
กนั ในการจดัซ้ือวตัถุดิบนั้นจะใชเ้งินท่ีมาจากเงินกองกลางท่ีเกบ็ไวเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนนาํมาใชใ้น
การจดัซ้ือวตัถุดิบ แลว้มาขายต่อให้แก่สมาชิก เม่ือตอ้งการจดัทาํสินคา้หรือผลิตภณัฑส์ามารถเบิก
วตัถุดิบจากกลุ่มเพื่อไปทาํการทอสินคา้และผลิตภณัฑไ์ด ้ดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ ์ซ่ึงรวมถึงการ
ยอ้มสีและการเลือกลวดลาย ในการยอ้มสีทางกลุ่มจะใชจ้ะสีเคมีและสีธรรมชาติในการยอ้มผา้ 

4) การจดัการดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ ์มีการพฒันาผลิตภณัฑจ์ากอดีตค่อนขา้งมาก 
พบว่า กลุ่มมีโครงการต่อยอดผลิตภณัฑ์เดิมท่ีมีอยู่โดยการเขา้ร่วมกบักลุ่มวิสาหกิจชุมชนอ่ืนใน
ประเภทเดียวกนัคือ ประเภทผา้และเคร่ืองนุ่งห่ม 10 กลุ่ม มาแปรรูปผสมผสานทาํให้เกิดสินคา้ใหม่ 
โดยโครงการการพฒันาต่อยอดผลิตภณัฑ์ ภายใตช่ื้อแบรนด์ “ตรังนิ” ถือเป็นการเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภณัฑ ์ดา้นการออกแบบรรจุภณัฑ ์กลุ่มมีการคิดคน้ประดิษฐ์และออกแบบบรรจุภณัฑเ์พื่อเพิ่ม
มูลค่าและความสวยงามของผลิตภัณฑ์อย่างสมํ่าเสมอตามความตอ้งการของตลาด ด้านพฒันา
มาตรฐานผลิตภณัฑ์ กลุ่มร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  เพื่อให้ผลิตภณัฑ์ไดรั้บการรับรองอย่างถูก
กฎหมาย ต่อผลิตภณัฑข์องกลุ่มไดรั้บการรับรองเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนและกลุ่มยงั
ไดรั้บการคดัสรรเป็นผลิตภณัฑร์ะดบั 5 ดาว จากโครงการคดัสรรสุดยอดหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์
ไทย ปี 2553 (OTOP Product Champion) 

5) การจดัการดา้นการตลาด การกาํหนดราคาสินคา้มี 2 แบบ คือ 1) การกาํหนดราคา
จะเป็นการกาํหนดโดยผูท้อสินคา้เอง เม่ือทอเสร็จใหท้างกลุ่มเป็นผูข้ายผลิตภณัฑใ์ห ้โดยมีขอ้ตกลง
ร่วมกนัวา่ เม่ือสามารถขายสินคา้ไดท้างกลุ่มจะไดก้าํไร 30% ของช้ินงานผา้ และ 2) การกาํหนดโดย
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม สําหรับในรายท่ีลูกคา้มีการสั่งโดยเฉพาะหรือผลิตตาม “ออร์
เดอร์” ตามความตอ้งการของลูกคา้ การกาํหนดราคาจะข้ึนอยูก่บัความพอใจของทางกลุ่มและทาง
ลูกคา้ ในการทาํขอ้ตกลงในดา้นราคา และช่องทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ จากการศึกษาพบว่า 
ช่องทางการจาํหน่ายมีดงัน้ี 1) ตลาดในชุมชน 2) ตลาดนอกชุมชน และ 3) ตลาดในระดบัประเทศ 

6) การจดัการดา้นการประชาสัมพนัธ์ ในอดีตการประชาสัมพนัธ์จะเป็นลกัษณะ 
“ปากต่อปาก” ปัจจุบนักลุ่มไดรั้บรู้และเขา้ใจถึงความสําคญัการประชาสัมพนัธ์ กลุ่มจึงใชก้าร
ประชาสมัพนัธ์ทางส่ือออนไลน์ในการประชาสมัพนัธ์ใหผู้ค้นไดรู้้จกัผลิตภณัฑข์องกลุ่มมากข้ึน 

7) การจดัการดา้นการเงิน แหล่งเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มมาจาก 3 แหล่ง ไดแ้ก่    
1) เงินค่าหุ้นของสมาชิกในกลุ่ม 2) เงินค่าธรรมเนียม เงินบริจาค เงินท่ีไดจ้ากกิจการของกลุ่มและ
รายไดอ่ื้นๆ และ 3) เงินสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ โดยกลุ่มจะตั้งเกณฑก์ารแบ่งผลประโยชน์
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เพื่อเป็นเงินออมทรัพยแ์ละการจดัสรรผลกาํไรให้แก่สมาชิก การจดัตั้งกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต 
กลุ่มมีการออกสมุดบญัชีใหส้มาชิกคนละ 1 เล่ม เพื่อใหส้มาชิกสามารถกูย้มืเงินไดเ้พื่อใชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการผลิตหรือเพื่อการอ่ืน โดยใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร  

8) การจดัการดา้นการทาํบญัชี ในอดีตการจดัทาํบญัชีของกลุ่มค่อนขา้งยุ่งยากและ
ลาํบาก เพราะสมาชิกส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เพียงพอต่อการจัดทาํบญัชีให้เป็นระบบ ทาํให้กลุ่ม
ประสบกับปัญหาการขาดทุน กลุ่มจึงได้ขอคาํแนะนําจากเกษตรอาํเภอนาโยงในการขอความ
ช่วยเหลือในการจดัหาผูเ้ช่ียวชาญในการอบรมการจดัทาํบญัชี ปัจจุบนักลุ่มสามารถจดัการดา้นบญัชี
ได้อย่างถูกต้องเป็นระบบและสรุปยอดบัญชีต่างๆเป็นรายปีได้ สามารถตรวจสอบบัญชีได้
ตลอดเวลา และมีความคล่องตวัในการบริหารเงินมากข้ึน 

การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี 
การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี จาํนวน 139 คน ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  โดยส่วนมากอยู่ในช่วงอายุ 40-49 ปี  การศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษา มีการประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกัและเลือกการทอ
ผา้เป็นอาชีพรอง โดยรายไดจ้ากอาชีพรองส่วนใหญ่มีรายไดใ้นช่วง 5,001-10,000 บาทต่อเดือน โดย
รายไดร้องจากการเป็นสมาชิกกลุ่มวิสหกิจน้ีเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีกระตุน้ใหค้นในชุมชนสนใจในการเขา้
ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม การมีส่วนร่วมนั้นกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรีมีส่วนร่วมใน
การดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.91) เหตุท่ีอยูใ่นระดบัปาน
กลาง เน่ืองจากสมาชิกในกลุ่มมีการทาํการทาํกิจกรรมร่วมกนัภายในกลุ่มจนเป็นกิจวตัรประจาํวนั
อยูแ่ลว้จึงเกิดความรู้สึกเฉยๆกบัการมีส่วนร่วมของกลุ่ม  และเม่ือมองเป็นรายดา้น การมีส่วนรวมใน
ดา้นการติดตามและประเมินผลมีค่าทางสถิติมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 2.99) เน่ืองจากสมาชิกในกลุ่ม
ตอ้งการติดตามความโปร่งใสของการดาํเนินงานกลุ่มในดา้นการเงินและบญัชี สมาชิกกลุ่มจะมี
ความระตือรือลน้ในการตรวจสอบบญัชีและการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริการกลุ่มอย่าง
สมํ่าเสมอหากสมาชิกคนใดมีขอ้สงสัยก็มกัจะสอบถามและติดตามผลการดาํเนินงานของกลุ่มจาก
คณะกรรมการบริการกลุ่ม ส่วนดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผน มีค่าทางสถิตินอ้ยท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
2.76) เน่ืองจาก สมาชิกไม่มีความเขา้ใจและไม่ชอบการจดบนัทึกท่ีเป็ยรายลกัษณิอกัษา การคิดว่า 
การวางแผนเป็นส่ิงท่ียุ่งยากซับซ้อนและเสียเวลาในการทาํงานต่างๆ สมาชิกกลุ่มจึงไม่ให้ความ
สนใจในการมีส่วนร่วมในดา้นการวางแผนซ่ึงสอดคลอ้งกบัการสัมภาษณืกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรีมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 2.91) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ การมีส่วนรวมในดา้นการติดตามและประเมินผลมีค่า
ทางสถิติมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 2.99) ส่วนดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผน มีค่าทางสถิติน้อยท่ีสุด 
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(ค่าเฉล่ีย 2.76) ดังตารางท่ี 4.7 ต่อไปน้ีธานกลุ่มท่ีว่า การวางแผนของกลุ่มจะเป็นไปตามความ
ตอ้งการของตลาด ไม่มีแผนท่ีชดัเจน และสอดคลอ้งกบัท่ีปรึกษากลุ่มท่ีมีการกล่าวถึงการวางแผน
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนว่า ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่ให้ความวาํคญัในการวางแผนเพราะเห็นเป็น
เร่ืองยุง่ยากและลาํบาก ทั้งยงัเป็นส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้ทาํใหเ้กิดความซบัซอ้นแมจ้ะมีหน่วยงานภาครัฐเขา้
มาสนับสนุนและช่วยเหลือในการให้ความรู้ในดา้นการวางแผน แต่ก็ไม่ไดรั้บความสนใจจากลุ่ม
เท่าท่ีควร 

ผลกระทบจากการดาํเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี 
1) ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ 

(1) การมีงานทาํของคนในชุมชน พบว่า ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินงานกลุ่ม
วิสาหกิจคือการมีงานทาํและมีรายไดข้องคนในชุมชนสามารถ การเกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทาํใหค้น
ในชุมชนเกิดการต่ืนตวัในเร่ืองขององคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินของตนเอง การเกิดกระแสอนุรักษ์
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน แมว้่าการมีงานทาํของคนในชุมชนเพิ่มมากข้ึนและรายไดอ้าจจะไม่มากพอเม่ือ
เทียบกบัการไปทาํงานภายนอกชุมชน แต่พบว่าคนในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองไดม้ากกว่า ทั้งยงั
เป็นการกระตุน้เศรษฐกิจภายในชุมชนเพราะผลผลิตของชุมชนมีโอกาสทางการตลาดกวา้งข้ึน ขาย
ไดร้าคามาข้ึน โอกาสท่ีคนในชุมชนจะมีการสร้างงานใหม่ผลิตภณัฑใ์หม่จึงมาหข้ึนตามไปดว้ย 

(2) การสร้างรายไดใ้หแ้ก่คนในชุมชน ในช่วงเร่ิมแรกของการเกิดกลุ่มสมาชิกใน
กลุ่มหรือคนในชุมชนเกิดความรู้สึกไม่มัน่ใจต่อการดาํเนินงานของกลุ่มว่าจะประสบความรําเร็จ
หรือลม้เหลวอยา่งไร เพราะการดาํเนินงานของกลุ่มดาํเนินงานแบบไร้ทิศทาง ขาดการวางแผนและ
การจดัการท่ีดี แต่เม่ือมีการบริหารจดัการและดาํเนินงานอย่างมีแบบแผน มีกฎเกณ์ ขอ้ตกลงท่ี
ชดัเจนและเห็นผลและประสบความสาํเร็จ สมาชิกในกลุ่ม คนในชุมชน จากการทอผา้เพื่อเป็นอาชีพ
เสริมกลบักลายเป็นการมีรายไดห้ลกัจากการทอผา้ ทาํใหส้มาชิกกลุ่ม คนในชุมชนสามารถเล้ียงชีพ
ไดอ้ยา่งพอเพียง 

2) ผลกระทบดา้นสงัคม วฒันธรรม 
(1) การฟ้ืนคืนชีพภูมิปัญญาดั้ งเดิม คนในชุมชนหันกลบัมาฟ้ืนฟูและเกิดการ

พยายามเรียนรู้และเขา้ใจในภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของตนเอง จนสามารถผสมผสานองคค์วามรู้สมยัใหม่
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจากคนสมยัก่อน นาํมาปรับเขา้หากนั และจดัการใหเ้กิดความลงตวัได ้

(2) เกิดความเขม้แขง็ในชุมชน ผลจากการดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนสามารถนาํ
ภูมิปัญญาท่ีมีมาแต่สมยัโบราณก่อใหเ้กิดรายได ้ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม
ท่ีมีอยูใ่นชุมชน บทบาทของผูน้าํในชุมชนมีความชดัเจน ไปจนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนต่อ
กิจกรรมต่างๆท่ีเกิดจากการดาํเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีความชดัเจนมากข้ึน 



112 

(3) เกิดวฒันธรรมการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน จากการดําเนินงานของกลุ่ม
วิสาหกิจจชุมชนทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาํให้การทาํงานในรูปแบบเดิมๆมีการเปล่ียนแปลงไป 
เป็นการทาํงานท่ีมีระบบมากข้ึน สมาชิกในกลุ่ม คนในชุมชนสามารถดาํเนินการจดัการประชุมเอง
ในรูปแบบท่ีเป็นทางการและรูปธรรมมากข้ึน 

3) ผลกระทบดา้นคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
(1) เกิดเทคโนโลยีใหม่เขา้มาในชุมชน จากการพฒันากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอ

นาหม่ืนศรี สมาชิกกลุ่มและคนในชุมชนมีโอกาสไดเ้รียนรู้แบบผสมผสานระหว่างองคค์วามรู้เดิม
กับเทคโนโลยีใหม่ๆท่ีเขา้มาจากสังคมหรือชุมชนภายนอก การได้รับเทคโนโลยีใหม่ๆท่ีกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนนาํมาดาํเนินการร่วมกบัองคค์วามรู้เดิมเป็นการเปิดหู เปิดตา เปิดใจ ของสมาชิกใน
กลุ่มและในชุมชนในการรับรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถปรับเปล่ียนแนวคิดใหม่ๆ กระบวนการ
บริหารจดัการแบบใหม่ๆ รูปแบบวิธีการทาํงานใหม่ 

(2) เกิดการผลิตส่ิงใหม่ข้ึนในชุมชน ในส่วนของการพฒันาระบบการผลิตหรือ
ระบบการจดัการใหม่เป็นส่ิงท่ีทางกลุ่มตระหนกัตลอดเวลา การไดเ้รียนรู้จากโลกภายนอกและนาํมา
ผสมผสานกบัองคค์วามรู้เดิม ทาํใหก้ลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกิดกิจกรรมใหม่ๆ การผลิตส่ิงใหม่ๆ ข้ึนมา
ในชุมชน  

(3) เกิดการติดต่อส่ือสารกับสังคมภายนอก การดาํเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน สามารถประสบความสาํเร็จไดน้ั้น เน่ืองมาจากมามีการติดต่อส่ือสารหรือการมีปฏิสัมพนัธ์
ในเชิงบวกกบัสังคมภายนอก ตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐหรือกลุ่มทุนท่ีเขา้มาติดต่อหรือสนบัสนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเพื่อท่ีจะประสานผลประโยชน์ใหแ้ก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเอง 

(4) ลดอตัราการยา้ยถ่ินของคนในชุมชน การยา้ยถ่ินของคนในชุมชนลดลง จาก
เม่ือก่อนคนในครอบครัวมกัจะนิยมออกไปทาํงานต่างถ่ินเพราะในพ้ืนท่ีตาํบลนาหม่ืนศรีส่วนใหญ่
มกัจะทาํอาชีพเกษตรกรรม รายไดไ้ม่เพียงพอต่อการยงัชีพ จึงตอ้งออกไปขายแรงงานต่างถ่ิน  

 

5.2 อภปิรายผล  
 

การศึกษาพฒันาการ กระบวนการบริหารจดัการและผลกระทบจากการดาํเนินงานของ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรัง พบว่า การจดัตั้งกลุ่มนอกจากจะเร่ิมจาก
คนรุ่นเก่าแลว้ส่ิงท่ีสาํคญัในการก่อตั้งกลุ่มจะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งผูน้าํ
ชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆท่ีเป็นแกนกลางในการสนับสนุน โดยสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ 
เสรี พงศพ์ิศ (2548: 39-40) และสาํนกังานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (2548: 2) 
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และจากผลการศึกษาจะเห็นไดว้่า พฒันาการเร่ิมแรกในการก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไดเ้ร่ิมตน้มา
จากการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเขา้มาช่วยในดา้นงบประมาณสนบัสนุนใหแ้ก่กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ทั้งยงัมีการแนะนาํจากหน่วยงานภาครัฐใหมี้การข้ึนทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้เกิด
ความคล่องตวัในการบริหารจดัการกลุ่มมากยิ่งข้ึน เม่ือเกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแลว้ เร่ิมกาํหนด
เป้าหมายให้แก่กลุ่ม การก่อตั้งกลุ่มมีความชดัเจนมากข้ึน มีโครงสร้างการบริหารจดัการกลุ่ม มีการ
จดัตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มผา้ทอนาหม่ืนศรี ซ่ึงเป็นขอ้คน้พบท่ีคลา้ยคลึงกบัผลการศึกษาของ
ถาวร ขวญักะโผะ (2553) และ ธนพงศ ์นาคจนัทึก (2553) เป็นตน้ ส่วนองคอ์งคป์ระกอบท่ีแสดงให้
เห็นถึงการบริหารจัดการกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มได ้
สอดคลอ้งกบัแนวคิดการบริหารจดัการกลุ่มของ กรมส่งเสริมการเกษตร (2548) ท่ีไดร้ะบุถึงการ
ดาํเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มได ้ประกอบดว้ย  
ประธานกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม จุดมุ่งหมายของกลุ่ม กฎเกณฑ์ของกลุ่ม กิจกรรมและการวางแผนงาน 
การติดต่อส่ือสาร และระบบการแบ่งผลประโยชน์ และยงัสอดคลอ้งกบั ธงชยั สันติวงษ ์(2537: 33) 
ท่ีไดใ้ห้คาํจาํกดัความว่าการบริหารท่ีชดัเจนมี 3 ดา้น คือดา้นผูน้าํ ดา้นของภารกิจ และดา้นความ
รับผดิชอบ ซ่ึงจากการศึกษาไดพ้บว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมผา้ทอนาหม่ืนศรี มีผูน้าํท่ีมีความเขม้แขง็และ
สามารถบริหารงานไดช้ัดเจน ในดา้นของภารกิจหรือหน้าท่ีงาน ในกลุ่มมีการแบ่งงานกนัอย่าง
ชัดเจน และด้านความรับผิดชอบเม่ือมีการแบ่งงานสมาชิกในกลุ่มสามารถปฏิบัติงานได้และ
รับผดิชอบในหนา้ท่ีของตนเอง 

การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม ผลจากศึกษาพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
สอดคลอ้งกบัสุมนา เกิดสินธ์ชยั (2550: 65-71) ซ่ึงสมาชิกกลุ่มจะมีส่วนรวมมากในส่วนของการรับ
ผลประโยชน์เม่ือเปรียบเทียบกบัดา้นอ่ืน แมก้ารมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอ
นาหม่ืนศรีในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงขอ้มูลทางสถิติอาจจะไม่สามารถแสดงผลไดม้าก
เท่ากับการสังเกตการณ์ของผูศึ้กษา โดยผู ้ศึกษาพบว่า สมาชิกส่วนใหญ่มีความจริงจังและ
กระตือรือร้นอยูเ่สมอในการมีส่วนร่วมของการดาํเนินงานในดา้นต่างๆ ของกลุ่ม โดยจากขอ้คน้พบ
น้ีนบัเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํใหก้ารจดัการกลุ่มมีประสิทธิภาพและประสบผลสาํเร็จ 

ส่วนของการดาํเนินงานดา้นต่างๆของวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรีท่ียงัเป็นปัญหาและ
อุปสรรคในการดาํเนินงาน พบว่า ดา้นการวางแผนการผลิต มีการจดัทาํแผนธุรกิจแต่ยงัไม่ไดมี้การ
ยึดตามแผนธุรกิจมากนกั มกัจะวางแผนการผลิตในช่วง 3 เดือนก่อนเทศกาลนั้นๆในแต่ละปี ซ่ึงผู ้
ศึกษามองว่าจะเป็นการนาํปัญหาไปสู่การขาดแคลนวตัถุดิบและการซ้ือวตัถุดิบในราคาท่ีสูงข้ึน แต่
อยา่งไรก็ตามกลุ่มไดรั้บการอบรมการจดัทาํแผนจากภาครัฐในการอบรมการทาํแผนธุรกิจ จึงควรมี
การใชเ้วลาในการปรับเปล่ียนการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนมากยิง่ข้ึน และปัญหาอีกดา้นคือการ
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จดัทาํบญัชี พบว่า ยงัประสบปัญหาการจดัทาํบญัชีท่ียงัไม่เป็นระบบเท่าท่ีควรถึงแมจ้ะมีการพฒันา
มากกว่าเดิมในอดีตแต่การเรียนรู้ดา้นการทาํบญัชีของสมาชิกในกลุ่มยงัขาดทกัษะจึงตอ้งใชเ้วลาใน
การปรับเปล่ียนและฝึกความชาํนาญให้มากกว่าน้ี โดยปัญหาเหล่าน้ีสอดคลอ้งกบั ธงพล พรหม
สาขา และ อุทิศ สังขรัตน์ (2556) ท่ีศึกษาการดาํเนินงานของวิสาหกิจชุมชนและพบว่า ปัญหาและ
อุปสรรคในการดาํเนินงานของวิสาหกิจชุมชนมี ปัญหาดา้นการตลาด การบญัชี การเงิน การผลิต 
เป็นตน้  

ในส่วนของผลกระทบจากการดําเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนั้ น ส่วนใหญ่จะเป็น
ผลกระทบในเชิงบวก โดยท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือ ผลกระทบในดา้นเศรษฐกิจท่ีสามารถสร้างรายได้
ให้แก่ครัวเรือนของคนในชุมชนได ้ในผลกระทบผลกระทบดา้นสังคม วฒันธรรม ทาํให้คนใน
ชุมชนหนัมาฟ้ืนฟแูละเกิดการเรียนรู้ดา้นการจดัการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและประเพณีดั้งเดิมของชุมชน
ตนเอง และผลกระทบในดา้นคุณภาพชีวิตในชุมชน พบว่า คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ใน
ดา้นการเสริมสร้างการเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้มาอบรมให้ความรู้ในดา้น
ต่างๆ ถือว่าเป็นองคค์วามรู้ท่ีเปรียบเสมือนอาวุธติดตวัให้แก่สมาชิกทุกคน และสามารถถ่ายทอด
ใหแ้ก่คนรุ่นหลงัต่อไปได ้
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
เพื่อใหก้ระบวนการบริหารจดัการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรีท่ีเหมาะสมสามารถ

นําไปปฏิบัติให้เกิดการพฒันามากข้ึน มีขอ้เสนอแนะในระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและระดับ
หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1) ระดบัวิสาหกิจชุมชน 
จากการศึกษาพบวา่ การจดัทาํแผนธุรกิจ กลุ่มยงัไม่ไดใ้หค้วามสาํคญั หากกลุ่มมีการ

วางแผนและจดัทาํให้เป็นรูปแบบท่ีชดัเจน มีการพฒันาในดา้นองคค์วามรู้เก่ียวกบัการจดัทาํแผน
ธุรกิจ จะทาํใหก้ารบริหารจดัการเป็นระบบมากข้ึน 

2) ระดบัชุมชน  
ชุมชนควรมีการส่งเสริมให้เกิดการใชผ้ลิตภณัฑ์ของชุมชนมากข้ึน และสนับสนุน

การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัการสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อให้ประชาชนไดแ้สดง
ความคิดเห็น หรือเสนอแนะแนวทางเพื่อให้เกิดการพฒันาแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมากข้ึน และท่ี
สาํคญัชุมชนควรมีแผนพฒันาท่ีชดัเจนเก่ียวกบัวิสาหกิจชุมชน 
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3) ระดบัหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 
หน่วยงานภาครัฐควรมีการสนับสนุนเก่ียวกบัการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์ให้แก่กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนเพื่อใหก้ลุ่มวิสาหกิจชุมชนไดมี้เป้าหมายในการดาํเนินงานชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
4) ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรศึกษากระบวนการบริหารจดัการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเชิงบูรณาการ 
เพื่อสามารถนาํไปใชใ้นกลุ่มองคก์รชุมชนต่างๆ ไดม้ากข้ึน 

(2) ควรศึกษากระบวนการบริหารจดัการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเชิงปริมาณ เพื่อ
ศึกษาเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของแต่ละกระบวนการไดอ้ยา่งชดัเจนและครอบคลุมมากข้ึน 

(3) ควรศึกษาบทบาทของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เพื่อศึกษาลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกบัหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ภาคผนวก ก 
 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 
 

ชุดที่ 1 แนวการสัมภาษณ์เจาะลกึคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิสาหกจิชุมชนผ้าทอนาหม่ืนศรี ตําบล
นาหม่ืนศรี อาํเภอนาโยง จังหวดัตรัง 
 
ส่วนที ่1 ขอ้มูลพื้นฐานผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั 

1.1 ช่ือ……………………………………………………………………………………… 
1.2 อาย…ุ………………………………………………………………………………….. 
1.3 การศึกษา………………………………………………………………………………. 
1.4 อาชีพหลกั/รอง………………………………………………………………………… 
1.5 รายไดจ้ากกิจกรรมกลุ่ม………………………………………………………………... 
1.6 ตาํแหน่งภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน…………………………………………………… 
1.7 ระยะเวลาท่ีเป็นสมาชิกและใหก้บักิจกรรมกลุ่ม……………………………………….. 
1.8 แรงจูงใจในการเขา้ร่วมเป็นสมาชิก……………………………………………………. 

 
ส่วนที ่2 ขอ้มูลพื้นฐานชุมชน 

2.1 อาชีพหลกัในชุมชน…………………………………………………………………… 
2.2 ระดบัการศึกษาโดยรวมของชุมชน……………………………………………………. 
2.3 สภาพทางเศรษฐกิจ (อาชีพ รายได ้รายจ่าย การออม สถาบนัการเงิน)………………… 
2.4 สภาพทางสงัคม และวฒันธรรมในชุมชน…………………………………………….. 
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ส่วนที ่3 ขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มอาชีพ 
3.1 การก่อเกิดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและการพฒันาการในแต่ละยคุ (ประวติัความเป็นมา

ของชุมชน, ท่ีมาของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นผา้ทอ, ความเก่ียวขอ้งระหว่างภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นผา้
ทอกบัวิถีชีวิตของคนในชุมชนพฒันาการของกลุ่มผา้ทอ) 

…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….. 
3.2 จาํนวนสมาชิกของกลุ่มคร้ังแรกและปัจจุบนั ตลอดการเปล่ียนแปลง 
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….. 
3.3 เป้าหมายในการก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….. 
3.4 วตัถุประสงคใ์นการก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….. 
3.5 เม่ือก่อตั้งแลว้ ไดต้ั้งระเบียบ กฎเกณฑอ์ยา่งไร มีการปรับปรุงแกไ้ขหรือไม่ 
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….. 
3.6 รูปแบบโครงสร้างการบริหารจดัการของกลุ่ม (รูปแบบ และกระบวนการ) 
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….. 

ส่วนที ่4 การบริหารจดัการของกลุ่ม 
4.1 ในส่วนของโครงสร้างการบริหารของคณะกรรมการนั้ น ได้มีการคดัเลือกกันใน

รูปแบบไหน เป็นอยา่งไร มีความพึงพอใจหรือไม่ และมีการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….. 
4.2 เครือข่ายของในการทาํงานของกลุ่มต่างๆ เช่น การบริหารจัดการ ด้านการตลาด 

รวมถึงเช่ือมโยงสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม 
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….. 
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4.3 ปัจจยัท่ีมีผลสําเร็จหรือลม้เหลวของกลุ่ม ทั้งทางดา้น ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มใน
ชุมชน 

…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….. 
4.4 จุดแขง็ จุดอ่อน ปัญหา/อุปสรรคของกลุ่มในดา้นต่างๆ 
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….. 
4.5 เป้าหมายและความคาดหวงัของกลุ่มในอนาคต 
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….. 
4.6 กระบวนการบริหารจดัการกลุ่ม 

4.6.1 ดา้นการบริหารจดัการกลุ่ม 
……………………………………………………………………………………… 
4.6.2 ดา้นการวางแผนการผลิต 
……………………………………………………………………………………… 
4.6.3 ดา้นการผลิต 
……………………………………………………………………………………… 
4.6.4 ดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ ์
……………………………………………………………………………………… 
4.6.5 ดา้นการตลาด 
……………………………………………………………………………………… 
4.6.6 ดา้นการประชาสมัพนัธ์ 
……………………………………………………………………………………… 
4.6.7 ดา้นการเงิน 
……………………………………………………………………………………… 
4.6.8 ดา้นการทาํบญัชี 
……………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที ่5 การสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
5.1 รูปแบบ (พร้อมเหตุผล) 
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….. 
5.2 หน่วยงานท่ีใหก้ารสนบัสนุน (ความถ่ี, ระยะเวลาท่ีใหก้ารสนบัสนุน, ผลของผลงาน) 
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….. 
5.3 ปัญหา/อุปสรรค ก่อนหน้าและหลงัจากการดาํเนินการหลงัจากมีหน่วยงานเขา้มา

สนบัสนุน 
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….. 

 
ส่วนที ่6 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี 

…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….. 
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ชุดที่ 2 แนวการสัมภาษณ์เจาะลึกที่ปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหม่ืนศรี ตําบลนาหม่ืนศรี 
อาํเภอนาโยง จังหวดัตรัง 
ส่วนที ่1 ขอ้มูลพื้นฐานผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั 

1.1 ช่ือ...................................................................................................................... 
1.2 อาย.ุ.................................................................................................................... 
1.3 อาชีพ.................................................................................................................. 
1.4 ตาํแหน่งทางสงัคม.............................................................................................. 

 
ส่วนที ่2 บทบาทของท่ีปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี 

2.1 บทบาทในการใหค้าํแนะนาํแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผา้ทอนาหม่ืนศรี 
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….. 
2.2 การส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….. 
2.3 การมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาองคค์วามรู้ 
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….. 
2.4 การประเมินภาพรวมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….. 
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ชุดที่ 3 แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกจิชุมชนในกระบวนการดําเนินงานวิสาหกจิ
ชุมชน 
ส่วนที ่1 ขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคลของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง (     )  
1. เพศ 

(     ) ชาย     (     ) หญิง 
2. อาย ุ................. ปี 
3. ระดบัการศึกษา 

(     ) ไม่ไดรั้บการศึกษา    (     ) ประถมศึกษา 
(     ) มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า   (     ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
(     ) ปริญญาตรี      (     ) สูงกวา่ปริญญาตรี 

4. อาชีพ 
(     ) เกษตรกรรม     (     ) คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 
(     ) รับจา้ง     (     ) แม่บา้น/พอ่บา้น 
(     ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ    (     ) อ่ืนๆ.................... 

5. รายไดจ้ากการเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนต่อเดือน 
(     ) ตํ่ากวา่ 5,000 บาท    (     ) 5,001-10,000 บาท 
(     ) 10,001-15,000 บาท    (     ) สูงกวา่ 15,000 บาท 

6. ระยะเวลาในการเขา้เป็นสมาชิก 
(     ) นอ้ยกวา่ 1 ปี 
(     ) 1-5 ปี 
(     ) มากกวา่ 5 ปี 

7. ท่านเคยไดรั้บการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานเก่ียวกบัวิสาหกิจชุมชน 
(     ) ไม่เคย     (     ) 1-2 คร้ัง 
(     ) 3-4 คร้ัง     (     ) มากกวา่ 5 คร้ัง 

 
 
 
 



129 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการระดบัการมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในกระบวนการ
ดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชน 
คาํช้ีแจง ท่านไดเ้ขา้ร่วมในกระบวนการการการดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนมากนอ้ยเพียงใด 
 
 

การมีส่วนร่วมใน 
กระบวนการการดําเนินงานวสิาหกจิชุมชน 

ระดับการมีส่วนร่วม 

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

การมีส่วนร่วมในด้านการวางแผน 
1. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผน กาํหนดแนวทางการ

ดาํเนินงานของกลุ่มของท่าน 
     

2. ท่านมีส่วนร่วมในการกาํหนดกฎระเบียบ กติกาการ
ดาํเนินงานของกลุ่มท่าน 

     

3. ท่านมีส่วนร่วมในการเลือกแนวทางการดาํเนินงาน
ของกลุ่ม 

     

4. ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอความตอ้งการของตวัเอง
ในการดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชน 

     

5. ท่านมีส่วนร่วมในการกาํหนดโครงสร้างการทาํงาน
ของกลุ่มและการแบ่งหนา้ท่ี 

     

การมีส่วนร่วมในการร่วมปฏิบัติตาม 
6. ท่านมีส่วนร่วมในการกาํหนดหน้าท่ีของสมาชิกให้

เหมาะสมกบัการดาํเนินงานกลุ่ม  
     

 
7. ท่านมีส่วนร่วมในการประสานงานการดาํเนินงานของ

กลุ่ม 
     

 
8. ท่านมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการในโครงการ/

กิจกรรมต่างๆของวิสาหกิจชุมชน 
     

9. ท่านมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมต่างๆท่ีมีการ
ดาํเนินงานโดยวิสาหกิจชุมชน 

     

10. ท่านได้ไปศึกษาดูงานเพ่ือพฒันาตนเองและกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนท่ีท่านสงักดัอยู ่
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การมีส่วนร่วมใน 

กระบวนการการดําเนินงานวสิาหกจิชุมชน 

ระดับการมีส่วนร่วม 

มาก 
ทีสุ่ด 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ทีสุ่ด 

การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
11. ท่านมีส่วนร่วมในการได้รับปันผลกําไรจากการ

จาํหน่ายสินคา้ของกลุ่ม 
     

12. ท่านมีความมั่นคงในสวัสดิการท่ีได้รับจากการ
ดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนท่ีท่านสงักดัอยู ่

     

13. ท่านมีส่วนร่วมในการไดรั้บการอบรม สมัมนา ศึกษา
ดูงาน  หรือส่งเสริมความรู้ในดา้นการทอผา้ 

     
 

14. ท่านได้รับข่าวสารจากการวิสาหกิจชุมชนท่ีท่าน
สงักดัอยู ่

     

การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล  
15. ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบบญัชีรายรับ-รายจ่าย

ของกลุ่ม 
     

16. ท่านมีส่วนร่วมในการตืดตามงานและประเมินผล
ติดตามงานของกลุ่มอยา่งสมํ่าเสมอ 

     

17. ท่านมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นต่อวิสาหกิจชุมชน
ท่ีท่านสังกัดอยู่ในขั้นตอนของการดาํเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชน 

     

18. ท่านเสนอความรู้ และกิจกรรมท่ีจะนาํมาจดัในการ
ดาํเนินกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนท่ีท่านสงักดัอยู ่

     

19. ท่านมีส่วนร่วมในการเชิญหน่วยงานภาครัฐเข้า
มาร่วมตรวจสอบการดาํเนินงานของกลุ่ม 

     

20. ท่านมีส่วนร่วมในการนาํผลท่ีไดจ้ากการประเมินมา
ปรับปรุงเพื่อการพฒันาสินคา้และผลิตภณัฑ ์
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ส่วนที ่3 ขอ้เสนอแนะการมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในกระบวนการดาํเนินงานวิสาหกิจ
ชุมชน 
คําช้ีแจง ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจในการกระบวนการดาํเนินงานวิสาหกิจ
ชุมชน มีปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะอยา่งไร โปรดแสดงความคิดเห็น 

3.1 ปัญหาและอุปสรรค 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
3.2 ขอ้เสนอแนะ 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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ชุดที ่3.1 แบบทดสอบความเช่ือม่ันของแบบสอบถามการมีส่วนร่วมของสมาชิกวสิาหกจิชุมชนใน
กระบวนการดําเนินงานวสิาหกจิชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.957 20 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item Deleted 

Scale Variance if Item 
Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 
Deleted 

A1 55.5000 142.474 .788 .954 

A2 55.2500 146.197 .734 .955 

A3 55.5000 151.105 .581 .957 

A4 55.5500 144.787 .604 .957 

A5 55.1500 142.661 .738 .955 

B6 55.3500 140.029 .754 .955 

B7 55.4000 145.095 .635 .956 

B8 55.3500 140.661 .772 .955 

B9 55.5500 146.155 .703 .956 

B10 55.4500 139.945 .767 .955 

C11 55.6500 141.503 .742 .955 

C12 55.7000 151.484 .412 .959 

C13 55.6000 144.989 .685 .956 

C14 55.7000 146.221 .662 .956 

C15 54.7000 138.853 .863 .953 

D16 55.3000 142.326 .716 .955 

D17 55.4000 144.779 .784 .955 

D18 55.1000 146.832 .780 .955 

D19 55.1000 138.621 .769 .955 

D20 55.4000 138.989 .829 .954 
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ภาคผนวก ข 
 

ลายผ้าโบราณเอกลกัษณ์ของผ้าทอนาหมืน่ศรี 
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ลายผ้าทอนาหม่ืนศรี 
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