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บทที ่1 บทนํา  1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา สืบเนื่องมาจากประเทศไทยเกิดป�ญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจต้ังแต"พ.ศ. 2540ประชาชนทุกระดับประสบป�ญหาในการครองชีพการแก.ไขป�ญหาเศรษฐกิจของประเทศจะต.องเริ่มท่ีชุมชนในชนบทซ่ึงเป2นเศรษฐกิจพ้ืนฐานของประเทศอันเป2นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับมหภาคจุดสําคัญของเศรษฐกิจชุมชนคือยึดชุมชนเป2นหลักประชาชนต.องสามัคคีร"วมมือกันช"วยเหลือกันพ่ึงตนเองและสร.างความเข.มแข็งของชุมชนซ่ึงเป2นเสมือนทุนทางสังคมรัฐบาลจึงได.กําหนดนโยบายฟ:;นฟูเศรษฐกิจมาใช.ในการกระตุ.นเศรษฐกิจของประเทศโดยมีความเชื่อว"าหากประชาชนในชนบทซ่ึงเป2นคนส"วนใหญ"ของประเทศมีความเป2นอยู"ท่ีดีข้ึน จะส"งผลให.เศรษฐกิจโดยรวมสามารถขับเคลื่อนไปได.ซ่ึงโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑA (One Tambon One Product : OTOP)เป2นโครงการหนึ่งในนโยบายดังกล"าวท่ีได.รับการส"งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐในปSพ.ศ. 2544โดยให.แต"ละชุมชนใช.ภูมิป�ญญาท.องถ่ินในการพัฒนาสินค.าส"วนภาครัฐให.ความช"วยเหลือในด.านความรู.สมัยใหม"และการบริหารจัดการเพ่ือเชื่อมโยงสินค.าจากชุมชนสู"ตลาดท้ังในประเทศและต"างประเทศด.วยระบบร.านค.าเครือข"ายและอินเตอรAเน็ตเพ่ือส"งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท.องถ่ินสร.างชุมชนให.เข.มแข็งพ่ึงตนเองได.ให.ประชาชนมีส"วนร"วมในการสร.างรายได.ด.วยการนําทรัพยากรภูมิป�ญญาในท.องถ่ินมาพัฒนาเป2นผลิตภัณฑAหรือบริการท่ีมีคุณภาพมีจุดเด"นสร.างมูลค"าเพ่ิมเป2นท่ีต.องการของตลาดท้ังในและต"างประเทศซ่ึงจะก"อให.เกิดการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ียั่งยืนต"อไปในอนาคต (ทิพยAวิมลอุ"นปTอง, 2550: 1) กรมการพัฒนาชุมชนในฐานะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑAแห"งชาติสนับสนุนให.ประชาชนดําเนินงานโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑAด.วยหลักการพ้ืนฐานสําคัญ3 ประการคือ (1) ภูมิป�ญญาท.องถ่ินสู"สากล (Local Yet Global) ผลิตภัณฑAต.องมีคุณภาพได.มาตรฐานมีการพัฒนาอย"างต"อเนื่องสอดคล.องกับวัฒนธรรมและมีจุดเด"นเฉพาะเป2นท่ียอมรับของตลาดภายในประเทศและตลาดโลก (2) พ่ึงตนเองและคิดอย"างสร.างสรรคA (Self-Reliance-Creativity) ต.องมีการระดมความคิดในการคิดค.นและพัฒนาผลิตภัณฑAเพ่ือให.ได.สิ่งท่ีดีท่ีสุดเท"าท่ีจะช"วยกันได.โดยคํานึงถึงการรื้อฟ:;นวัฒนธรรมประเพณีในแต"ละท.องถ่ินให.สอดคล.องและเหมาะสมไม"ซํ้าแบบกันและเป2นเอกลักษณAเฉพาะของหมู"บ.านหรือตําบล (3) การสร.างทรัพยากรมนุษยA(Human Resource Development) การสร.างบุคคลท่ีมีความคิดกว.างไกลมีความรู.ความสามารถให.เกิดข้ึนในสังคมมีการวางแผนการตลาดมุ"งเน.นการผลิตและบริการโดยคํานึงถึงผู.บริโภคเป2นหลักและจําแนกผลิตภัณฑAออกเป2น5ประเภทได.แก"(1)อาหาร(2)เครื่องด่ืม (3)ผ.าและเครื่องแต"งกาย (4)ของใช.ของตกแต"งของท่ี



2  ระลึกและ(5)สมุนไพรท่ีไม"ใช"อาหาร (คณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑAแห"งชาติ, 2549: 3) ผ.าเป2นผลิตภัณฑAหัตถกรรมไทยท่ีบ"งบอกถึงความรุ"งเรืองของวัฒนธรรมประจําชาติและความคิดสร.างสรรคAของคนไทยในชาติในการรู.จักทําเครื่องนุ" งห"มและผลิตภัณฑAใช.สอยในชีวิตประจําวันมาแต"สมัยก"อนประวัติศาสตรAและมีการพัฒนาการสืบเนื่องสั่งสมมาหลายชั่วอายุคนในสังคมชนบทถือว"างานทอผ.าเป2นหน.าท่ีของผู.หญิงทํากันในครัวเรือนยามว"างเว.นจากการประกอบอาชีพทําไร"ทํานาการทอผ.าจึงแพร"กระจายไปตามกลุ"มชาติพันธุAตามทุกภาคของประเทศไทยมีการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑAท้ังลวดลายและสีสันของผ.าสืบทอดตามจินตนาการของช"างทอและอิทธิพลจากป�จจัยอ่ืนๆและมีเอกลักษณAเฉพาะถ่ินในแต"ละภูมิภาครูปแบบของผ.าจะแตกต"างกันไปตามคตินิยมความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีของเชื้อชาติและกลุ"มชนเช"นกลุ"มชนพ้ืนเมืองล.านนาทางภาคเหนือนิยมทอผ.าฝTายและผ.าไหมท่ีมีลวดลายด.วยวิธีการยกและจกเป2นส"วนใหญ"ส"วนกลุ"มคนไทยเชื้อสายไทคังไทพวนไทยวน และลาวอีสานนิยมทอผ.าด.วยวิธีจกและมัดหม่ีคนพ้ืนเมืองในภาคใต.นิยมทอผ.ายกเป2นต.น (ภิตินันทAอินมูล, 2554: 1-2) จังหวัดพะเยาเป2นจังหวัดทางภาคเหนือตอนบนท่ีประกอบด.วยกลุ"มคนอาศัยอยู"หลากหลายชาติพันธุAด.วยกันได.แก"คนเมือง (ไทยโยนก) จีนมูเซออาข"าเม่ียน ม.ง ลั้วะและไทลื้อซ่ึงกลุ"มชนเหล"านี้ต"างประกอบอาชีพท่ีได.รับการสืบทอดภูมิป�ญญาท.องถ่ินมาหลายชั่วอายุคนได.แก"การทําไร"ทํานาการจักสานการทําสมุนไพรและการทอผ.าเป2นต.นซ่ึงกลุ"มอาชีพดังกล"าวเหล"านี้ถือว"าเป2นกลุ"มอาชีพท่ีมีความสําคัญต"อเศรษฐกิจชุมชนและจังหวัดพะเยามาโดยตลอดหากจะกล"าวถึงอาชีพการทอผ.านับเป2นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมาช.านานของคนไทยแทบทุกครอบครัวจะทอผ.าเพ่ือการใช.สอยในครอบครัวและเป2นประเพณีและต"อมาได.กลายเป2นอาชีพท่ีสร.างรายได.เสริมจากการประกอบอาชีพทางการเกษตร การทอผ.าในท.องถ่ินของจังหวัดพะเยาถือเป2นกลุ"มอาชีพหนึ่งท่ีกลุ"มคนท่ีอาศัยอยู"ในพ้ืนท่ีให.ความสําคัญและอาชีพการทําผ.าทอพ้ืนเมืองนี้ได.รับความนิยมไม"น.อยไปกว"าชุมชนพ้ืนท่ีจังหวัดอ่ืนๆในจังหวัดพะเยานับเป2นจังหวัดท่ีมีกลุ"มอาชีพการทอผ.ามากมายหลายกลุ"มได.แก"กลุ"มทอผ.าบ.าน     ทุ"งมอกอําเภอเชียงคํากลุ"มผ.าทอไตลื้ออําเภอเชียงคําและในท"ามกลางกลุ"มต"างๆเหล"านี้มีกลุ"ม   ทอผ.าตีนจกบ.านแม"วังช.างตําบลพระธาตุขิงแกงอําเภอจุนซ่ึงเป2นกลุ"มทอผ.าท่ีเกิดจากการรวมตัวของชาวบ.านในพ้ืนท่ีเป2นกลุ"มเล็กๆซ่ึงชาวบ.านเหล"านี้ เดิมส"วนใหญ"เป2นพวกท่ีอพยพมาจากภาคอีสานของประเทศไทยและมีอาชีพทอผ.าในลักษณะผ.าห"มนวมผ.าขาวม.าและเสื่อแล.วมีการถ"ายทอดความรู.ด.านการทอผ.าให.กับลูกและญาติพ่ีน.องในตระกูลในเวลาต"อมามีชาวบ.านจากครอบครัวหนึ่ง   ในพ้ืนท่ีแห"งนี้ได.ไปแต"งงานกับชาวจังหวัดแพร"ท่ีทําอาชีพทอผ.าตีนจกจนต"อมาในปSพ.ศ. 2539ได.อพยพกลับมาท่ีอําเภอจุนจังหวัดพะเยาและได.นําความรู.ด.านการทอผ.าตีนจกมาเผยแพร"ยังชุมชนแห"งนี้อีกด.วยก"อให.เกิดการ



3  ผสมผสานเรียนรู.ถ"ายทอดการทอผ.าในลักษณะผ.าตีนจกเป2นผืนเกิดข้ึน    ในบ.านแม"วังช.างและเกิดการรวมกลุ"มแบบไม"เป2นทางการ เม่ือมีการส"งเสริมอาชีพท่ีเป2นภูมิป�ญญาท.องถ่ินอย"างเป2นรูปธรรมเกิดข้ึนท่ัวประเทศไทยทําให.หน"วยงานราชการได.เสนอแนะและสนับสนุนให.ชาวบ.านรวมตัวกันเพ่ือก"อต้ังเป2นกลุ"มแบบทางการในปSพ.ศ. 2544 โดยใช.ชื่อกลุ"มว"า “กลุ"มทอผ.าตีนจกบ.านแม"วังช.าง” ซ่ึงเป2นการรวมกลุ"มทอผ.าตีนจกเพียงแห"งเดียวในจังหวัดพะเยาในระยะแรกท่ีมีการก"อต้ังกลุ"มเป2นทางการข้ึนนั้นมีสมาชิกกลุ"มประมาณ 50 คนวัตถุประสงคAในการก"อต้ังกลุ"มเพ่ือให.กลุ"มได.มีการทอผ.าตีนจกและเปoดรับสมาชิกกลุ"มเพ่ือทําการทอผ.าเป2นอาชีพเสริมในยามว"างเว.นจากการทําไร"ทํานาทําสวน ต"อมาในปS 2549 กลุ"มทอผ.าตีนจกบ.านแม"วังช.างอําเภอจ ุนจังหวัดพะเยาได.รับการสนับสนุนจากหน"วยงานภาครัฐหลายฝpายได.แก"องคAการบริหารส"วนตําบลพระธาตุขิงแกงในรูปแบบของการให.กู.ยืมเงินลงทุนเพ่ือซ้ือวัตถุดิบเช"นด.ายฝTายก่ีเป2นต.นและมีเจ.าหน.าท่ีจากศูนยAการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมาเป2นวิทยากรให.ความรู.ด.านการทอผ.าให.มีคุณภาพสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอสนับสนุนกลุ"มด.วยการศึกษาดูงานการทอผ.าจากจังหวัดอ่ืนๆจากการศึกษาข.อมูลเบ้ืองต.นในพ้ืนท่ี (พฤษภาคม2560) พบว"าลักษณะการดําเนินงานของกลุ"มทอผ.าได.พัฒนาจากการทอตีนจกอย"างเดียวไปเป2นลักษณะของการทอแบบท้ังผืนอันนําไปสู"การเป2นสินค.าหัตถกรรมท่ีสามารถสร.างรายได.หลักให.แก"สมาชิกนอกจากการประกอบอาชีพทําไร"ทํานาส"วนสมาชิกคนอ่ืนๆมาทอผ.าเป2นครั้งคราวหากมีงานรับจ.างท่ีได.ค"าตอบแทนสูงกว"าหรือแน"นอนกว"าก็จะไปทํางานนั้นๆ อย"างไรก็ตามการรวมกลุ"มทอผ.าตีนจกบ.านแม"วังช.างยังประสบป�ญหาในเรื่องของการรวมกลุ"ม   ท่ีเหนียวแน"นและการมีส"วนร"วมอย"างจริงจังขาดความเข.าใจในลักษณะการทํางานเป2นกลุ"มท่ีมีประสิทธิภาพ ไม"มีการบริหารจัดการท่ีเป2นระบบ เนื่องจากสมาชิกกลุ"มเริ่มก.าวเข.าสู"วัยผู.สูงอายุไม"มีผู.สืบทอดภูมิป�ญญาจึงทําให.ผลิตภัณฑAผ.าทอตีนจกท่ีกลุ"มได.ผลิตออกมาไม"เพียงพอต"อความต.องการของตลาด จากสภาพป�ญหาดังกล"าวผู.วิจัยในฐานะเจ.าหน.าท่ีของรัฐสังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได.มองเห็นป�ญหาดังกล"าวจึงต.องการศึกษาการจัดการกลุ"มทอผ.าตีนจกบ.านแม"วังช.างตําบลพระธาตุขิงแกงอําเภอจุนจังหวัดพะเยามุ"งศึกษาสภาพและป�ญหาการจัดการกลุ"มทอผ.าตีนจกบ.านแม"วังช.าง และศึกษาแนวทางการจัดการกลุ"มทอผ.าตีนจกบ.านแม"วังช.างให.มีประสิทธิภาพมากกว"าท่ีเป2นอยู"ในป�จจุบันและสามารถพัฒนากลุ"มให.มีความเข.มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได.สร.างเศรษฐกิจฐานรากให.ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   



4  1.2 วัตถุประสงค!ของการวิจัย การวิจัยเรื่องการจัดการกลุ"มทอผ.าตีนจกบ.านแม"วังช.างตําบลพระธาตุขิงแกงอําเภอจุนจังหวัดพะเยามีวัตถุประสงคAของการวิจัยดังนี้ 1. เพ่ือศึกษาป�ญหาด.านการจัดการของกลุ"มทอผ.าตีนจกบ.านแม"วังช.างตําบลพระธาตุขิงแกงอําเภอจุนจังหวัดพะเยา 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการกลุ"มทอผ.าตีนจกบ.านแม"วังช.างตําบลพระธาตุขิงแกงอําเภอจุนจังหวัดพะเยา  1.3 ขอบเขตของการวิจัย การวิจัยเรื่องการจัดการกลุ"มทอผ.าตีนจกบ.านแม"วังช.างตําบลพระธาตุขิงแกงอําเภอจุนจังหวัดพะเยาผู.วิจัยได.กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว.ดังนี้ 1.3.1 ขอบเขตด.านเนื้อหา ศึกษาการจัดการกลุ"มทอผ.าตีนจกบ.านแม"วังช.างตําบลพระธาตุขิงแกงอําเภอจุนจังหวัดพะเยาตามหลักการบริหาร 4M’s ได.แก" คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณA (Material) และการจัดการ (Management)(ถนัด  เดชทรัพยA, 2550) 1.3.2 การเลือกสนามวิจัยและผู.ให.ข.อมูลสําคัญ สนามวิจัยและผู.ให.ข.อมูลสําคัญท่ีใช.ในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ได.แก" ประชาชนท่ีอาศัยอยู"ในบ.านแม"วังช.างตําบลพระธาตุขิงแกงอําเภอจุนจังหวัดพะเยาจํานวน311ครัวเรือนมีประชากรท้ังสิ้น832คนโดยประชาชนท่ีสมาชิกกลุ"มทอผ.าตีนจกบ.านแม"วังช.างจํานวน50 คน ในการวิจัยครั้งนี้ผู.วิจัยเลือกสนามวิจัยและผู.ให.ข.อมูลสําคัญ จํานวน 20 คน โดยแบ"งผู.ให.ข.อมูลสําคัญออกเป2น2 กลุ"มดังนี้ 1. กลุ"มสมาชิกกลุ"มทอผ.าตีนจกบ.านแม"วังช.างจํานวน10คนโดยเลือกเฉพาะผู. ท่ีเป2นคณะกรรมการกลุ"มทอผ.าตีนจกบ.านแม"วังช.าง 2. กลุ"มผู.เก่ียวข.องกับการดําเนินงานกลุ"มทอผ.าตีนจกบ.านแม"วังช.าง จํานวน 6 คน ดังนี้  (1) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอจุน จํานวน 2 คน ได.แก" พัฒนาการอําเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู.รับผิดชอบงานหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑA  (2) องคAกรปกครองส"วนท.องถ่ิน  จํานวน 2 คน ได.แก" นายกองคAการบริหารส"วนตําบลพระธาตุขิงแกง และ ส.อบต หมู"ท่ี 1 บ.านแม"วังช.าง   (3) ผู.นําชุมชนท่ีได.รับการแต"งต้ังอย"างเป2นทางการ จํานวน 2 คน คือ กํานัน ตําบลพระธาตุขิงแกง และ ผู.ใหญ"บ.าน บ.านแม"วังช.าง  



5  1.3.3 ขอบเขตด.านระยะเวลา ในการวิจัยครั้งนี้ผู.วิจัยใช.ระยะเวลาในการศึกษาจํานวน10เดือนเริ่มต้ังแต"เดือนพฤษภาคม2560 – เดือนกุมภาพันธA 2561  1.4 กรอบแนวคิดท่ีใช+ในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ได.กําหนดกรอบแนวคิด(Conceptual Framework)เพ่ือการวิจัย ดังนี้  สภาพและป�ญหาการจัดการ กลุ.มทอผ+าตีนจกบ+านแม.วังช+าง -ด.านคน (Man) - ด.านเงิน (Money) - ด.านวัสดุอุปกรณA (Material) - ด.านการจัดการ (Management) แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการ กลุ.มทอผ+าตีนจกบ+านแม.วังช+าง -ด.านคน (Man) - ด.านเงิน (Money) - ด.านวัสดุอุปกรณA (Material) - ด.านการจัดการ (Management)  ภาพท่ี 1กรอบแนวคิดท่ีใช+ในการวิจัย  1.5 นิยามศัพท! ในการวิจัยเรื่องการจัดการกลุ"มทอผ.าตีนจกบ.านแม"วังช.างตําบลพระธาตุขิงแกงอําเภอจุนจังหวัดพะเยา ผู.วิจัยได.ให.คํานิยามศัพทAท่ีใช.เฉพาะการศึกษาครั้งนี้ดังนี้ 1. กลุ"มทอผ.าตีนจกบ.านแม"วังช.างหมายถึงกลุ"มคนท่ีรวมตัวกันลงทะเบียนสินค.าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑA(OTOP)กับสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาเพ่ือทอผ.าตีนจกสําหรับจําหน"ายในหมู"บ.านแม"วังช.างตําบลพระธาตุขิงแกงอําเภอจุนจังหวัดพะเยา 2. ด.านคน หมายถึง การจัดการสมาชิกกลุ"มทอผ.าตีนจกบ.านแม"วังช.าง 3. ด.านเงิน หมายถึง การจัดการเงินทุนเก่ียวกับรายรับ รายจ"าย ของกลุ"มทอผ.าตีนจกบ.านแม"วังช.าง 



6  4. ด.านวัสดุอุปกรณA หมายถึง การจัดการวัสดุอุปกรณAท่ีเป2นวัตถุดิบท่ีใช.ในการผลิต ได.แก" ฝTายและด.าย 5. ด.านการจัดการ หมายถึง การดําเนินงานเพ่ือให.บรรลุวัตถุประสงคAท่ีต.องการ  1.6 ประโยชน!ท่ีคาดว.าจะได+รับ การวิจัยเรื่องการจัดการกลุ"มทอผ.าตีนจกบ.านแม"วังช.างตําบลพระธาตุขิงแกงอําเภอจุนจังหวัดพะเยา ในครั้งนี้เพ่ือ 1. กลุ"มทอผ.าตีนจกบ.านแม"วังช.างได.ทราบแนวแก.ไขป�ญหาและปรับปรุงการจัดการของกลุ"มฯ  2. กลุ"มทอผ.าอ่ืนท่ีมีบริบทใกล.เคียงกันสามารถนําข.อมูลท่ีได.จากการศึกษานําไปเป2นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกลุ"มให.ดียิ่งข้ึน 3. หน"วยงานราชการและเอกชนท่ีเก่ียวข.องได.สารสนเทศเพ่ือใช.ในการวางแผนและพัฒนาการบริหารจัดการกลุ"มฯ  



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่องการจัดการกลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านแม่วังช้าง ต าบลพระธาตุขิงแกง อ าเภอจุน 

จังหวัดพะเยา ผู้วิจัยได้น าเสนอแนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวข้องโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. ความเป็นมาของกลุ่มทอผ้าทอผ้าตีนจกบ้านแม่วังช้าง 
2. ความเป็นมาของผ้าทอและผ้าทอตีนจก 
3. แนวคิดเก่ียวกับการรวมกลุ่ม 
4. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการ 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1.1 ความเป็นมาของกลุ่มทอผ้าทอผ้าตีนจกบ้านแม่วังช้าง 
การรวมกลุ่มเพื่อทอผ้าของหมู่บ้านแม่วังช้าง ต าบลพระธาตุขงแกง อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 

เริ่มต้นจากครอบครัวของนายพล  พรมเสน ปัจจุบันอายุ 52 ปี ที่อพยพมาจากภาคอีสานเข้ามาอยู่ใน
หมู่บ้านแม่วังช้าง ต าบลพระธาตุขิงแกง อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา เมื่อประมาณ 30 กว่าปีมาแล้ว โดย
ครอบครัวนี้ประกอบอาชีพดั้งเดิมด้านการเกษตร คือ การท านา ท าไร่ข้าวโพด และท าสวนมะขาม 
ขณะเดียวกันครอบครัวนี้ได้ทอผ้าเป็นอาชีพเสริม โดยใช้เวลาว่างจากการท าการเกษตร ผ้าที่ที่ทอจะมี
ลักษณะเป็นผ้านวม ผ้าขาวม้า และเสื่อปูนั่ง ส าหรับใช้ในครอบครัว 

หลังจากนั้นประมาณในปี พ.ศ. 2539มีผู้หญิงในหมู่บ้านชื่อ นางปุ๋ย  สาสี ได้ไปแต่งงานกับคน
จังหวัดแพร่ ที่เป็นครอบครัวที่ท าการทอผ้าตีนจก ก็ได้เรียนรู้การทอผ้าตีนจกจากครอบครัวนี้ และเมื่อ
นางปุ๋ย  สาสี ได้กลับมาตั้งถิ่นฐานยังบ้านเดิมที่บ้านแม่วังช้าง ต าบลพระธาตุขิงแกง อ าเภอจุน จังหวัด
พะเยา ก็ได้น าความรู้การทอผ้าตีนจกจากจังหวัดแพร่มาเผยแพร่ในหมู่บ้านแม่วังช้าง ต าบลพระธาตุขิง
แกง จังหวัดพะเยา ท าให้หมู่บ้านนี้เริ่มมีการทอผ้าตีนจกเกิดขึ้น ชาวบ้านละแวกใกล้เคียงก็ให้ความสนใจ
มาฝึกการทอผ้ากับนางปุ๋ย  สาสี เกิดเป็นกลุ่มทอผ้าขึ้นมาในหมู่บ้านสองกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ 

ด้วยนายพล  พรมเสน ก็มีความสนใจการทอผ้าตีนจก ได้มาฝึกการทอผ้าตีนจกกับนางปุ๋ย  
สาสี และคิดประดิษฐ์ลวดลายการทอผ้าฝ้ายขึ้นมาใหม่ ก่อให้เกิดการตื่นตัวของชาวบ้านในชุมชน  
แห่งนี้หันมาทอผ้ายามว่างจากการท าการเกษตรเพ่ือเป็นอาชีพเสริมก่อนให้เกิดรายได้  ท าให้  
กลุ่มสมาชิกมีรายได้เสริมเฉลี่ยปีละประมาณ 7,000 บาท ซึ่งรวมต้นทุนในการทอผ้าทั้งหมด และมี   
การค้าขายกันในชุมชน โดยเฉลี่ยสมาชิกหนึ่งคนทอผ้าตีนจากใช้เวลา 5 – 7 วัน มีต้นทุนประมาณ 
200 บาท และน าไปฝากขายกับนายพล  พรมเสน 
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หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 รัฐบาลมีการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทั้งใน
สังคมเมืองและสังคมชนบท ตลอดจนนโยบายส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น งานฝีมือหัตถกรรมต่าง ๆ ก็ยัง
มีผลส่งให้กลุ่มทอผ้าในบ้านแม่วังช้าง ต าบลพระธาตุขิงแกง อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา ได้มีการทอผ้า
แบบตีนจกเพ่ือการจ าหน่ายเป็นรายได้ ภายใต้นโยบายหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในปี พ.ศ. 2544 
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุขิงแกง ได้ให้การสนับสนุนกลุ่มทอผ้านี้ โดยเสนอให้ตั้งกลุ่ม
ขึ้นมาอย่างเป็นทางการ และให้ทุนกู้ยืมแก่ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพทอผ้า เพ่ือน าไปใช้ท ากี่ทอผ้า      
ซื้อด้าย วัสดุอุปกรณ์ในการทอผ้า โดยให้ยืมรายละ 2,000 บาท ซึ่งในขณะนั้นมีชาวบ้านที่สนใจการทอ
ผ้าตีนจกประมาณ 10 ราย เงื่อนไขการกู้ยืมให้สมาชิกกลุ่มทอผ้าใช้คืนปีละ 500 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ย  

ตามนโยบายของรัฐบาลและเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจแบบชุมชน กลุ่มทอผ้าที่จัดตั้งขึ้น     
อย่างเป็นการทางการนี้มี นางแสงมอน  คุณารูป ได้รับเลือกเป็นประธานกลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านแม่วังช้าง 
ต าบลพระธาตุขิงแกง อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา เนื่องจากเคยเป็นตัวแทนของหมู่บ้านไปประชุมที่
อ าเภอ แต่ประธานกลุ่มผู้นี้ทอผ้าที่บ้านแบบกลุ่มอาชีพตามธรรมชาติ   ส่วนนายพล  พรมเสน 
เนื่องจากเป็นผู้ชาย ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้รู้และท าหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดการทอผ้าตีนจกให้แก่
สมาชิกและผู้ที่สนใจในหมู่บ้าน ตลอดจนการคิดลวดลายการทอผ้าตามค าสั่งซื้อของลูกค้า และด้วย
ความเป็นโสด ไม่มีครอบครัว ท าให้นายพล  พรมเสน เป็นตัวแทนของกลุ่มไปร่วมการประชุม        
การอบรมของอ าเภอ จังหวัด และระดับประเทศอยู่เสมอๆ ตั้งแต ่พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา ท าให้นายพล  
พรมเสน ได้รับความรู้ใหม่ๆ และติดต่อกับลูกค้าเพ่ือจ าหน่ายผ้าตีนจก รวมทั้งการประชาสัมพันธ์   
กลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านแม่วังช้าง ต าบลพระธาตุขิงแกง อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา และเมื่อไปร่วมกิจกรรม 
นายพล  พรมเสนก็จะน ามาถ่ายทอดให้แก่สมาชิกกลุ่มทอผ้าตีนจก ซึ่งบางครั้ง นายพล  พรมเสน ก็ไม่
สามารถถ่ายทอดได้ทั้งหมด สาเหตุที่ประธานกลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านแม่วังช้าง ต าบลพระธาตุขิงแกง 
อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา และสมาชิกผู้หญิงรายอ่ืนๆ ไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมนอกหมู่บ้านได้  
เนื่องจากการมีครอบครัว และสามีไม่อนุญาตให้ไปต่างถิ่น 

สภาพการรวมกลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านแม่วังช้าง ต าบลพระธาตุขิงแกง อ าเภอจุน จังหวัด
พะเยา ประสบปัญหา คือ มีการทอผ้าในแต่ละปีจ านวนรวมกันแล้วประมาณ 30 ผืน ซึ่งถือว่ามี
ปริมาณที่น้อย เนื่องจากสมาชิกมีกี่ส าหรับทอผ้าที่บ้านของตนรวม 50 ราย แต่มีสมาชิกที่ทอผ้าเป็น
อาชีพหลักเพียง 10 ราย และปัจจุบันลดลงเหลือเพียง 2 ราย ส่วนสมาชิกรายอ่ืนๆ ที่ทอผ้าอยู่ที่บ้าน 
เมื่อได้ผลผลิตผ้าทอ ก็จะน าไปฝากขายที่บ้านของนายพล  พรมเสน ซึ่งถือเป็นที่ท าการศูนย์ชั่วคราวของ
กลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านแม่วังช้าง ต าบลพระธาตุขิงแกง อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 
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ในกระบวนการทอผ้าตีนจกของกลุ่มนี้ ใช้เวลาทอประมาณ 5 – 7 วัน หรือมากกว่านั้น     
จึงจะได้ชิ้นงานออกมา และผลผลิตผ้าทอกลุ่มนี้ไม่สามารถตั้งราคาได้สูง เนื่องจากมีผ้าทอราคาถูกจาก
ฝั่งลาวที่มีพ่อค้าแม่ค้ามาวางขายบริเวณชายแดนบ้านฮวก อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ผ้าทอของฝั่ง
ลาวแม้จะมีคุณภาพด้อยกว่าผ้าทอของกลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านแม่วังช้าง แต่มีลวดลายคล้ายกันและราคา
ถูกกว่า ท าให้ผู้ซื้อบางส่วนหันไปซื้อผ้าทอจากฝั่งลาวแทน นอกจากนี้สมาชิกกลุ่มทอผ้าตีนจากบ้าน  
แม่วังช้างที่ท าการทอผ้าเป็นอาชีพเสริม เมื่อถึงฤดูกาลท าการเกษตรจะให้ความส าคัญกับการท า
การเกษตรมากกว่า และทิ้งการทอผ้าไป มีผลท าให้ในบางครั้งการทอผ้าตามค าสั่งซื้อที่เข้ามายัง     
นายพล  พรมเสน ต้องล่าช้าไปหรือไม่สามารถรับค าสั่งซื้อได้ 

อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาของกลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านแม่วังช้าง ต าบลพระธาตุขิงแกง อ าเภอ
จุน จังหวัดพะเยา กรณีลูกค้ามีค าสั่งซื้อเข้ามาจ านวนมาก นายพล  พรมเสน ในฐานะผู้ที่บริหาร
จัดการด้านการตลาดของกลุ่มต้องขอร้องด้วยวาจาเป็นครั้งคราวให้สมาชิกมาช่วยทอผ้าตามค าสั่งซื้อ 
หรือนายพล  พรมเสนต้องมาทอผ้าเองแทนสมาชิกท่ีทิ้งงานไปเพ่ือท างานด้านการเกษตร 

ในขณะเดียวกัน มีหน่วยงานราชการที่เข้ามาสนับสนุนกลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านแม่วังช้าง ต าบล
พระธาตุขิงแกง อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา คือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ได้เข้ามาจัดอบรมเกี่ยวกับการทอผ้าตีนจกลวดลายใหม่ๆ ยังพ้ืนที่ ณ บ้านนายพล  พรมเสน และ
หอประชุมอ าเภอจุน จังหวัดพะเยา ส านักงานพัฒนาชุมชน สนับสนุนให้น าผ้าทอตีนจกเข้าร่วมงานจัด
แสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานต่างๆ ให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการ การส่งเสริมตลาด            
การประชาสัมพันธ์ และมีการเสนอแนะให้พัฒนาลวดลายและสีสันใหม่ๆ ที่ได้รับความนิยมจาก
ท้องตลาด รวมถึงพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ดูสวยงาม สะดุดตา และได้น าผ้าทอตีนจกลงทะเบียน OTOP 
ตามโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์    

 
2.1.2 ความเป็นมาของผ้าทอและผ้าทอตีนจก 
1) ผ้าทอและประวัติผ้าทอ 
ผ้า คือ องค์ประกอบอย่างหนึ่งของปัจจัยสี่ อันได้แก ่เครื่องอาศัยยังชีพพ้ืนฐานของมนุษย์ 4 

ประการ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ผ้าจึงมีความส าคัญและสัมพันธ์กับ
วัฒนธรรมของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคดั้งเดิมหรือในยุคบรรพกาล 

วิวัฒนาการทอผ้าได้รับการคิดค้นและปรับปรุงติดต่อกันมาเป็นเวลานาน จนกระทั่งถึง
ปัจจุบันนักโบราณคดีได้ค้นพบวิวัฒนาการการทอผ้าในระยะเริ่มแรกมีอยู่ 4 ระยะ คือ 
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ระยะที่ 1 การน าเส้นใยพืชมาสานขัดกันโดยไม่มีแบบแผนเพียงพอให้เกาะเกี่ยวกันเป็นผืน 
ระยะที่ 2 การขึงเส้นใยหรือเส้นด้ายจากคาน เรียงขนานกันลงมาในแนวตั้งและถ่วงน้ าหนัก

ลงด้วยไม้คานอีกอันหนึ่ง ซึ่งจะเป็นแรงดึงให้เส้นด้ายยืนขึงตึง เมื่อสอดเส้นด้ายขวางสลับเข้าไป
ระหว่างด้ายยืนและดึงให้ตึงจะท าให้เนื้อผ้าแน่นขึ้น ซึ่งใช้กันในสมัยกรีกโบราณ ปรากฏหลักฐาน
ประมาณ 560 ปี ก่อนคริสตกาล ในประเทศอังกฤษตอนต้นยุคส าริด นอกจากนั้นยังพบว่ามีอยู่ในแถบ
ทะเลสาบสวิตซ์ 

ระยะที่ 3 การน าเส้นด้ายมาขึงระหว่างไม้หลัก 2 อัน วิธีนี้จะท าให้เส้นด้ายที่ขึงมีความ
สม่ าเสมอ เนื่องมาจากมีหลักยึด การขึงเส้นด้ายแบบนี้มี 2 ลักษณะ คือ ขึงในแนวตั้ง (Vertical Type) 
และขึงในแนวนอน (Horizontal Type) 

ระยะที่  4 เครื่องทอผ้าแบบ Back – Strap ซึ่งเป็นวิวัฒนาการมาจากการทอผ้าแบบ 
Horizontal Type โดยการขึงกับไม้คาน 2 อันในแนวนอน คานด้านหนึ่งผูกติดกับหลัก ส่วนคานอีกด้าน
หนึ่งผู้ทอจะใช้ลายหลังคล้องหัวท้ายติดกับเอวของตน ฉะนั้นวิธีการนี้จึงเรียกว่าการทอแบบ Back – 
Strap เครื่องทอลักษณะนี้ความตึงของด้ายยืนจะไม่คงที่ผู้ทอสามารถบังคับให้ด้ายยืนตึงหรือหย่อนได้
ตามความต้องการ ซึ่งท าให้เกิดผลดีในการท าให้เนื้อผ้ามีความเรียบและสม่ าเสมอ ผู้ทอจะโน้มตัวไป
ข้างหน้าเมื่อต้องการให้ด้ายยืนหย่อน และเอนตัวมาด้านหลัง เมื่อต้องการให้ด้ายยืนตึง เครื่องทอผ้าแบบ
นี้พบในแถบคาบสมุทรแปซิฟิก เช่น ในประเทศญี่ปุ่น หมู่เกาะมลายู จีน พม่า และธิเบต ปัจจุบันยังคง
ใช้อยู่ในเปรู กัวเตมาลา และเม็กซิโก (ปวีณา  ใจค า, 2545: 6-9) 

ในประเทศไทย หลักฐานเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มในยุคเก่ามีน้อยมาก ทั้งนี้ เนื่องจาก
เครื่องนุ่งห่มผลิตจากเส้นใยพืชซึ่งผุพังง่าย มักเสื่อมสลายไปตามกลเวลา จากการศึกษาด้านโบราณคดี
ในประเทศไทย หลักฐานที่พบคือ ภาพจิตรกรรมบนเพิงผาหรือผนังถ้ าต่างๆ ในหลายแห่ง ภาพเหล่านี้
มักแสดงลักษณะมนุษย์ก าลังเต้นร าหรือประกอบพิธีกรรมต่างๆ สันนิษฐานกันว่ามนุษย์ในยุคหินเก่า
อาจใช้หนังสัตว์ หญ้า ใบไม ้และเปลือกไม้เป็นเครื่องนุ่งห่ม จนกระท่ังถึงสมัยยุคหินใหม่ หรือประมาณ 
3,000 – 4,000 ปีมาแล้วที่มนุษย์รู้จักการปั่นเส้นด้ายจากใยพืชเพ่ือน ามาสานทอเป็นเครื่องนุ่งห่ม 
หลักฐานเท่าที่พบในแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ได้แก่ ลวดลายรอย
ประทับของเชือกหรือเส้นใยที่บิดเป็นเกลียวบนภาชนะดินเผา เศษใยที่ติดอยู่วัตถุทองแดง และเหล็ก 
หินทุบผ้าเปลือกไม ้และแวดินเผาซึ่งเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้ส าหรับปั่นด้าย 

จากการวิเคราะห์เส้นใยที่เป็นหลักฐานทางโบราณคดี ท าให้มีการสันนิษฐานว่าผ้าทอที่ผลิต
ขึ้นในยุคก่อนประวัติศาสตร์นั้น ผลิตจากป่านเส้นใยกัญชา (Hemp) ซึ่งเป็นเส้นใยที่ได้จากล าต้นของ
พืชชนิดหนึ่ง ส่วนการผลิตผ้าเส้นใยฝ้ายและไหมนั้น คงเกิดขึ้นในยุคหลังต่อๆ มา โดยมีข้อสันนิษฐาน
ว่าการเพาะปลูกฝ้ายในไทยนั้น อาจมีต้นก าเนิดมาจากอินเดีย ส่วนไหมนั้น อาจมีต้นก าเนิดมาจากจีน 
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สังคมไทยในอดีตเป็นสังคมกสิกรรมที่มีระบบการผลิตแบบเลี้ยงตนเอง ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนค้าขายกันทั้งในระดับหมู่บ้านและการติดต่อกับชุมชนที่อยู่ห่างไกลด้วยการทอผ้า ซึ่งเป็น
หน้าที่ส าคัญของสตรีไทยในอดีต ดังค าพังเพยโบราณที่ว่า “เมื่อหมดหน้านา ผู้หญิงทอผ้า ผู้ชายตี
เหล็ก” เพ่ือตอบสนองต่อความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน การปลูกข้าวเพ่ือท ากิน และการปลูกฝ้ายเพ่ือน ามา
ปั่นและทอเป็นเครื่องนุ่งห่ม จึงเป็นระบบการผลิตที่ควบคู่กันมาแต่โบราณกาล ส่วนในกรณีที่ชุมชนใด
ไม่สามารถปลูกฝ้าย หรือผลิตผ้าทอเองไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนค้าขายกันระหว่างชุมชนมาช้านานเช่นกัน 

ผ้าทอไม่เพียงแต่มีประโยชน์ในการใช้นุ่งห่ม เพ่ือป้องกันความหนาวเย็นหรือเป็นอาภรณ์
ปกปิดร่างกายเท่านั้น การพัฒนารูปแบบการผลิต การย้อมสี และเทคนิคการทอสอดใส่ลวดลายต่างๆ 
นับเป็นงานศิลปะท่ีท าให้ผืนผ้ามีความวิจิตรงดงามเป็นสิ่งสะท้อนค่านิยมวัฒนธรรมและสังคมของผู้ทอ
หรือผู้สวมใส่เป็นอย่างดี ในวิถีชีวิตพ้ืนบ้านของไทย เราจะพบว่าผู้ทอผูกพันกับช่วงวัยของชีวิตตั้งแต่
เกิดจนตาย (ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548: 14 – 18) 

ผ้าและงานทอนับเป็นผลงานของความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมความ
เป็นอยู่ของผู้คนในโลกนี้ จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน พบว่าดินแดนซึ่งเป็น
ราชอาณาจักรไทยอยู่นี้ มีการทอผ้าขึ้นมาใช้แล้วไม่ต่ ากว่า 2,500 ปี โดยหมู่ชนที่อาศัยและกระจัด
กระจายอยู่ทั่วไปในเขตแหลมทองนี้  แม้แต่เส้นไหมก็พบว่ามีการน ามาทอเป็นผ้าตั้งแต่สมัย
ประวัติศาสตร์มาแล้ว โดยเฉพาะในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงที่พบว่ามีการทอผ้าไหมมาก่อนที่จีนจะ
น าไปทอเป็นผ้าไหมจนแพร่หลายไปท่ัวโลก 

การทอผ้าพ้ืนบ้านของไทยนั้นมีกระจายอยู่ทั่วไป รูปแบบของผ้าแต่ละกลุ่มชนจะมีความ
แตกต่างกันไปตามคตินิยม ความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุ่มชนในแต่ละท้องถิ่นของ
ประเทศ มีทั้งผ้าพื้นสีเรียบๆ และผ้าที่มีลวดลายอันเองมาจากกรรมวิธีที่ประณีต 

อย่างไรก็ตาม สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระทัย และทรงเล็งเห็น
ความส าคัญของผ้าในฐานะบันทึกทางธรรมชาติ จึงได้ทรงสนับสนุนให้ประชาชนในทุกท้องที่ทอผ้า
ตามแบบฉบับที่เคยได้รับการอบรมถ่ายทอดสืบกันมาแต่โบราณ ไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าฝ้ายลายดอก
พิกุลของภาคใต้ ผ้าทอยกดอกชนิดต่างๆ ของภาคเหนือ ผ้าขิดของภาคอีสาน และผ้าจกของภาคกลาง 
ได้ทรงสนับสนุนให้ประชาชนทอผ้าเป็นอาชีพเสริม โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นผู้จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ และครูผู้สอนไปด าเนินการฝึกอบรมให้อย่างกว้างขวางและได้รับผลส าเร็จเป็นอย่างดี (อรนุช 
อิศรางกูรณ อยุธยาและคณะ, 2535: 232) 
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สรุปได้ว่าผ้าทอมีบทบาทส าคัญที่ผูกพันกับวิถีชีวิตพ้ืนบ้านไทยมาช้านานในปัจจุบันแม้ว่า
สังคมจะแปรเปลี่ยนไปจากอดีตมากแล้วก็ตาม การทอผ้าก็ยังคงเป็นศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านที่มีปรากฏ
สืบทอดในหลายท้องถิ่น ในบางแห่งก็ได้มีการส่งเสริมและพัฒนาเทคนิคการทอ ผลิตออกจ าหน่ายจน
เป็นอุตสาหกรรมที่ขึ้นชื่อของท้องถิ่นนั้นๆ วัฒนธรรมการทอผ้าได้พัฒนาจากการผลิตเพ่ือใช้นุ่งห่มใน
วิถีชีวิตพ้ืนบ้านไปสู่การผลิตเพ่ือเศรษฐกิจ ผ้าทอพ้ืนบ้าน พ้ืนเมืองในชนบทต่างๆ ได้รับการเลือกสรรน า
กลับมาใช้ใหม่ โดยผู้คนในสังคมเมือง การฟ้ืนฟูค่านิยมการแต่งกายแบบพ้ืนเมือง การแสวงหา
เอกลักษณ์ของความเป็นไทย ได้ท าให้คนไทยหันกลับมานิยมการแต่งกายด้วยผ้าทอพ้ืนเมืองอีกครั้ง
ด้วยวัฒนธรรมการแต่งกายอันหลากหลาย ทั้งแนวสากลอย่างตะวันตก แนวพ้ืนบ้านพ้ืนเมืองแบบ
ไทยๆ ผ้าทอพ้ืนเมืองของไทยก็ได้รับการปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับการใช้สอยในสังคมปัจจุบัน 

2) ประวัติผ้าทอตีนจก 
กฤษณี  วงษ์ศรียา (2547) กล่าวถึงการทอผ้าตีนจก หมายถึง การสร้างลวดลายขึ้นบนผืน

ผ้าด้วยการจก คือ การสอดหรือควักเส้นฝ้ายสีต่างๆ ที่พุ่งสลับกัน เพ่ือให้เกิดเป็นรูปและลวดลายต่างๆ 
ขึ้นมา โดยใช้ขนเม่น โลหะ หรือไม้ปลายแหลมเป็นเครื่องมือ 

ลัวะ ซึ่งอยู่ในตระกูลภาษามอญเขมร เป็นกลุ่มชนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือของประเทศ
ไทย คือ ก่อนหน้าการจัดตั้งรัฐของชนชาติไทยโยนก (ไทยวนหรือคนเมือง) ณ ริมฝั่งแม่น้ าโขง ในราว
คริสต์ศตวรรษที่ 11 หรือ 12 และอาณาจักรล้านนาในคริสต์ศตวรรษที่ 13 เชียงใหม่คือเมืองหลวง
ศูนย์กลางของล้านนา มีปรากฏหลักฐานคล้ายคลึงกับภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วิหารลายค า วัดพระสิงห์
วรมหาวิหาร และท่ีวิหารวัดบวกครกหลวงในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งวาดขึ้นในราวต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 
แต่เป็นภาพที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพม่ากับล้านนาในศตวรรษที่  16 ผ้านุ่งของผู้หญิงล้านนาเป็น
ผ้าซิ่นลายขวาง ซึ่งต่างจากผ้าซิ่นของอีสานที่เป็นลายทางตั้ง เรียกกันว่า “ซิ่นตามะนาว” นิยมลาย
ขวางสีเหลืองหรือสีเขียว ส าหรับผ้าซิ่นผู้หญิงสูงอายุที่เรียกว่า “ซิ่นก่านคอควาย” มีลักษณะสะท้อนถึง
อิทธิพลของซิ่นแบบลัวะ คือเป็นซิ่นสีด ามีลายขวางสีแดง 2 แถวคาดตรงหัวซิ่นและตีนซิ่น ส าหรับ
ผ้าซิ่นที่ใช้นุ่งเวลามีงานจะเป็นซิ่นที่ต่อเชิงด้วยตีนจก ลวดลายตีนจกที่พบมากคือลาย “นกกินน้ าร่วม
ต้น” และลายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ซ่ึงเป็นลายเรขาคณิตแบบไท สีและลวดลายจะบ่งบอกถึงความ
แตกต่างของตีนจกในแต่ละแห่ง แต่อยู่ภายในโครงสร้างเดียวกันคือส่วนบนของตีนจกจะเป็นส่วนที่มี
ลวดลายจก ส่วนเชิงล่างสุดของตีนซิ่นจะเป็นผ้าพ้ืนสีแดง ตีนจกแบบเชียงใหม่นิยมจกด้วยดิ้นบนผ้าสี
ด า ในขณะที่ตีนจกแบบแม่แจ่มมักจะนิยมใช้ฝ้ายหนาสีเหลืองจกลายแน่น ฝ้ายคือวัตถุดิบส าคัญใน
ภาคเหนือ ถึงแม้ว่าไหมจะได้รับการสั่งน าเข้าจากจังหวัดน่านส าหรับราชส านักเชียงใหม่ก็ตาม 
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ช่วงบนของร่างกายทั้งหญิงและชายมักจะไม่สวมใส่อะไร แต่จะมีผ้าคลุม ซึ่งส าหรับผู้หญิงจะ
ห่มเฉียงแบบผ้าสไบในเวลามีงานบุญ ผ้าสไบนี้ท าจากผ้าไหมหรือผ้าที่สั่งซื้อจากจีนหรืออินเดีย ผู้ชายจะ
นุ่งผ้าขนาดสั้นแบบถกเขมรเพ่ือโชว์ลายสักขา อิทธิพลของผ้าจากราชส านักไทยภาคกลางปรากฏใน
ภาคเหนือภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อล้านนามีฐานเป็นประเทศราชของกรุงเทพฯ ใน 
ค.ศ. 1782 ที่เห็นได้ชัดคือการใช้ดิ้นแบบอินเดียและเปอร์เซียบนพ้ืนผ้าของกลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือและ
ชนชั้นสูง ศูนย์กลางการผลิตผ้าทอยกดิ้นเริ่มที่ล าพูนในศตวรรษนี้  และทุกวันนี้ก็มีการทอให้แก่ราช
ส านักไทย ส าหรับการทอแบบไทยวนยังคงทอกันอยู่ที่อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ซึ่งผู้หญิง
ชาวบ้านจะทอผ้ามัดหมี่ เส้นยืนแบบลัวะ ส าหรับใช้นุ่งเป็นผ้าซิ่นในชีวิตประจ าวัน ในปัจจุบันได้มีการ
ฟ้ืนฟูการย้อมสีธรรมชาติที่อ าเภอจอมทอง และก็มีการทอผ้ามัดหมี่เส้นยืนลวดลายแบบสากลเพ่ือตัด
เป็นเสื้อผ้าสมัยใหม่และเป็นผ้าส าหรับท าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ (ทรงพล ศิวานนท,์ 2538 :11 - 13) 

ผ้าทอตีนจก เป็นงานศิลปะที่ประณีต มีบทบาททางสังคม คือ การใช้สวมใส่ในโอกาสพิเศษ 
เป็นผ้าที่ไม่ใช้สวมใส่ในชีวิตประจ าวัน อีกทั้งมีสถานที่แสดงถึงความมีค่า มีเกียรติและศักดิ์ศรี บ่งบอก
ถึงวัฒนธรรมการใช้ผ้าของชุมชน คุณค่าผ้าตีนจกจ าแนกได้ ดังนี้ 

1. ผ้าตีนจกมีค่า มีราคาในตัวเอง เปรียบเสมือทรัพย์สินอย่างหนึ่ง เช่น ปรากฏหลักฐานว่ามี
การรวบรวมผ้าตีนจกจากชาวบ้านเพื่อใช้เป็นส่วยส่งให้แก่เจ้าเมืองเชียงใหม่ 

2. ผ้าตีนจกเป็นสื่อกระชับความสัมพันธ์ของคนในชุมชน เป็นเครื่องแสดงคุณค่าทางจิตใจ   
เป็นตัวแทนแห่งความรัก และความเคารพนับถือที่บุคคลในชุมชนสื่อต่อกันเพ่ือกระชับความสัมพันธ์
ของเครือญาติ เช่น การใช้ผ้าตีนจกเป็นของที่แม่เตรียมไว้รับไหว้แก่ลูกสาวในวันออกเรือน  และ
ลูกสะใภ้ใช้ผ้าตีนจกและเสื้อผ้าเป็นของไหว้พ่อแม่สามี 

3. บทบาทที่เชื่อมโยงกับความเชื่อทางศาสนาเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดที่ชาวไทยวน
เชื่อความตายคือการได้กลับคืนสู่ภพเก่า ในงานของ Susan (1992, p. 58-59) กล่าวถึงผ้าทอในพิธี
เกี่ยวกับความตายว่า เมื่อมีคนตายอยู่บนบ้าน ร่างนั้นจะถูกแต่งด้วยเสื้อผ้าที่ดีที่สุด มีเครื่องประกอบ
พิธีต่างๆ เช่น ผ้าห่ม ที่นอน รวมถึงเสื้อผ้าของผู้ตาย ในศพผู้หญิงมักสวมผ้าซิ่นไปพร้อมกับร่าง มีความ
เชื่อว่าจะเป็นสิ่งจ าเป็นในสรวงสวรรค์ ผู้สูงอายุจะมีการเตรียมตัว เตรียมข้าวของเครื่องใช้ที่จ าเป็นเพ่ือ
ตนเอง ทั้งนี้หมายรวมถึงการทอผ้าจกเตรียมไว้เพ่ือการตาย โดยเฉพาะของผู้หญิงไทยวนมีการท าบุญ
หรือทางเหนือเรียกว่าครัวตานด้วยซิ่นตีนจก รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้อ่ืนๆ ถวายวัดเพ่ืออุทิศส่วนบุญ
ส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วได้ใช้ นอกจากนี้ยังมีการใช้ผ้าตีนจกในพิธีกรรมที่เก่ียวกับการ
ผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหาร เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการเพาะปลูก โดยใช้เป็นเครื่องเซ่นสักการะแม่โพสพ
ในพิธีขึ้นหลองข้าว (ยุ้งข้าว) 
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4. ผ้าตีนจกถูกสวมใส่ในงานพิธีกรรมส าคัญทางศาสนา เช่น ผู้หญิงใส่ซิ่นตีนจกไปท าบุญที่
วัดในวันพระ วันเข้าพรรษา งานปอยหลวง (งานเฉลิมฉลองทางศาสนา) ขณะที่ผู้ชายไทยวนจะใช้ผ้า
ตีนจกเป็นผ้าพาดบ่า ผ้าคลุมหัวนาคในพิธีอุปสมบท และผ้าตีนจกยังถูกออกแบบให้เป็นผ้าคลุมโลงศพ
ในวาระสุดท้ายอีกดว้ย 

5. ผ้าตีนจกเป็นเครื่องบ่งบอกถึงสถานะของผู้สวมใส่ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า ใน
ศตวรรษที ่19 เสื้อผ้าชาวบ้านธรรมเป็นแบบเรียบง่าย ผู้ชายใส่ผ้าเตี่ยวสั้นๆ ผู้หญิงนุ่งผ้าซิ่นแบบธรรมดา 
เชิงก็เป็นสีใดสีหนึ่ง คนที่มีตระกูลสูง ฐานะดี ผู้ชายจะสวมผ้าเตี่ยวกับเสื้อ ส่วนผู้หญิงจะนุ่งผ้าซิ่นซึ่งมี
ลวดลายขวางเป็นแถบ (ซิ่นต๋า) ตีนซิ่นจะมีการน าเอาผ้าจก (ตีนจก) มาตกแต่ง ลวดลายผ้าตีนจกมักจะ
เป็นเส้นสีทองหรือดิ้นทอง เงินแซมอยู่ระหว่างฝ้ายหรือไหม (นพพร  พวงสมบัติ, 2547 : 37 – 38) 

“ซิ่นตีนจก” คือผ้าซิ่นที่จัดท าลวดลายเป็นพิเศษที่ส่วนเชิง  การจกจะใช้ด้ายหลายสี 
ลวดลายสลับซับซ้อน สิ้นตีนจกประกอบด้วย 3 ส่วนคือ หัวซิ่น คือผ้าอีกชิ้นหนึ่งที่น ามาต่อเป็นส่วนหัว
หรือส่วนที่อยู่ตรงเอวของผู้นุ่ง หัวซิ่นนี้จะเป็นผ้าพ้ืนสีขาวหรือแดง ตัวซิ่นคือผ้าซิ่นในส่วนกลางทอเป็น
ลายขวาง สีที่พบมากคือสีเหลืองสลับกับสีแดงหรือด าแถบเล็กๆ ที่เรียกว่าซิ่นตาบ่านาว (ซิ่นตามะนาว) 
หรือซิ่นตาหมู ส่วนล่างสุดของซิ่นคือตีนซิ่น ซึ่งเป็นส่วนเชิงที่ผู้มีฐานะจะใช้ตีนซิ่นที่ตกแต่งด้วยการจก  

การจกท าด้วยด้ายหลายสีมีลวดลายต่างๆ เช่น ลายนก ลายเขี้ยวหมา ลายหงส์ดุม เป็นต้น
ในการจกตีนซิ่นที่ซับซ้อนมากคือ ผ้าที่มีสองสีคือสีแดงและด ารอยต่อของสีทั้งสองอยู่ตรงกลางแบ่งครึ่ง
ของสีทั้งสองพอดี ซึ่งเทคนิคการพุ่งด้ายสองสีพบที่กลุ่มคนเมืองที่อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็น
ต้น เมื่อพุ่งเส้นพุ่งสีด าผ่านเส้นยืนไปครึ่งหนึ่ง ก็จะพุ่งสีแดงมาจากอีกด้านหนึ่งเพ่ือเกาะกันตรงกลาง 
คล้ายเทคนิคการล้วงของชาวไทลื้อ ท าให้ผ้าพ้ืนมีสองสีและหนา ตีนจกยังแบ่งได้เป็นส่วนๆ คือ จก
ส่วนบนที่พบจกเป็นลายนก ลายสามเหลี่ยมหรือลายอ่ืนๆ ตอนกลางลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 
ส่วนปลายล่างท าเป็นลายที่มีเส้นต่อลงมาเรียกว่า หางสะเพา (อ่าน “หางสะเปา”) ในด้านลวดลายบน
หน้าหมอนหกคือ หมอนที่ใช้หนุนมีลักษณะอย่างกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า เย็บเป็นช่อง 6 ช่อง ยัดด้วยนุ่น 
เป็นต้น ตัวหมอนและปลอกหมอนเป็นผ้าพ้ืนสีขาว หมอนที่ใช้หนุนเป็นปกตินั้นไม่นิยมท าลายจก      
คงใช้เพียงผ้าสีแดงเท่านั้นเป็นด้านข้าง หมอนที่มีลายจกจะเป็นหมอนที่ใช้รับแขกมากกว่าในการจก
ลวดลายนั้น จะจกลายที่ด้านข้างของหมอนเป็นหกช่อง เป็นการจกที่มีขนาดเล็กกว่าซิ่นตีนจก 
ลวดลายไม่ซับซ้อน 
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ผ้าทอภาคเหนือแถบล้านนาไทย ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน 
เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน จะมีกลุ่มชนไทยวนและไทยลื้อที่เป็นกลุ่มชนดั้งเดิมของล้านนาไทย         
ซึ่งผู้หญิงไทยวนและไทยลื้อยังคงรักษาวัฒนธรรมการทอผ้าในรูปแบบและลวดลายที่สืบทอดกันมา    
ช้านาน โดยเฉพาะการทอซิ่นตีนจก ผ้าขิด และผ้าที่ใช้เทคนิคเกาะ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกลุ่มชนชาติ
พันธุ์อ่ืน ๆ ที่ไม่ได้พูดภาษาตระกูลไทแต่อาศัยอยู่ทางภาคเหนือบริเวณล้านนาไทย เช่น ลื้อ ลัวะ 
กะเหรี่ยง ไทยใหญ่ มอญ และไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ เช่น แม้ว มูเซอ อีก้อ เย้า ลีซอ เป็นต้น ทั้งนี้       
กลุ่มชนดังกล่าวต่างมีวัฒนธรรมการทอผ้าที่ส่วนใหญ่เป็นผ้าฝ้าย และมีการตกแต่งลวดลายที่
แสดงออกถึงเผ่าพันธุ์ของตน 

ส่วนการทอยกดอกและการทอซิ่นไหมต่อตีนจกยกดิ้นเงินดิ้นทองนั้น  จะรู้จักกันในหมู่
เจ้านายชั้นสูงของภาคเหนือ และได้มีการอบรมให้หญิงชาวบ้านในหลายแห่ง เช่น เชียงใหม่ ล าพูน     
ได้ทอจนท าเป็นอุตสาหกรรมในหมู่บ้านอยู่หลายแห่งจนถึงทุกวันนี้ (ขนิษฐา  จิตชินะกุล, 2552) 

ผ้าจกนั้นมีกรรมวิธีท าลวดลายผ้าโดยวิธีเพ่ิมด้ายเส้นพุ่งพิเศษเช่นเดียวกับผ้าขิด แต่ต่างกันที่
การใช้ในผ้าจกมีกระบวนการที่ซับซ้อนกว่า การทอลวดลายบนผืนผ้าด้วยวิธีการเพ่ิมด้ายเส้นพุ่งพิเศษ
เข้าเป็นช่องๆ ไม่ติดต่อกันตลอดหน้ากว้างของผ้า แต่จะใช้หลายสีเป็นช่อง ๆ โดยการสอดเส้นด้าย
เหล่านั้นให้เป็นลวดลายหลายสี หลายลวดลาย ตามท่ีต้องการ สอดสอดด้ายสีเป็นลวดลายต้องใช้ไม้ไผ่
หรือขนเท่นช่วยในการสอด  “จก” หมายถึง ล้วง หรือ ควัก อาจกล่าวได้ว่า กรรมวิธีการทอจกเป็น
การทอและปักผ้าไปพร้อมๆ กัน แต่แทนที่จะใช้เข็มปัก ก็ใช้ขนเม่นหรือไม้แหลมๆ ค่อยท าลวดลาย
ไหมสอดสลับสีด้วย การทอผ้าจกต้องใช้เวลามาก จึงไม่นิยมทอผ้าเป็นผืน ผู้ใดนุ่งผ้าจกทั้งผืนได้ แสดง
ถึงฐานะที่ของผู้สวมใส่ เพราะมีเวลามากพอที่จะนั่งทอจกได้ทั้งผืนเช่นนั้น ฉะนั้นผ้าจกจึงใช้เป็น
ส่วนประกอบของชายผ้า ถ้าใช้เย็บต่อชายผ้าซิ่นจะเรียกว่า “ตีนจก” ผ้าจกทอกันมากในภาคอีกสาน 
ภาคกลาง ภาคเหนือ และชาวเขา โดยเฉพาะผ้าจก ต าบลหาดเสี้ยว อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
ผ้าจกต าบลคูบัว อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

 
แหล่งทอผ้าจกที่ส าคัญ 
- ต าบลหาดเสี้ยว อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
- ต าบลคูบัว อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
- บ้านนามน ต าบลหัวทุ่ง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
- บ้านนายาย ต าบลหัวเสือ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
- บ้านหลวง ต าบลนาครัว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
- อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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ลวดลายผ้าจก 
ลวดลายผ้าจกต าบลหาดเสี้ยว อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย การทอผ้าจกมีลาย 2  

ประเภท คือ ลายหลักและลายประกอบ 
ลายหลัก คือ ลายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในผ้าตีนจก อยู่ตรงกลางของโครงสร้างลายตีนจก ผ้า

จกหาดเสี้ยวมีลายหลักดั้งเดิมแบบโบราณอยู่ 9 ลาย ได้แก่ ลายสี่ขอ ลายแปดขอ ลายสิบสองหน่วย
ตัด ลายมนสิบหก ลายเครือน้อย ลายเครือกลาง ลายเครือใหญ่ ลายสองท้อง ลายน้ าอ่าง 

ลายประกอบ เป็นองค์ประกอบของลายตีนจก ได้แก่ ลายดอกหมี่ ลายสร้อยพร้าว ลายดอก
แตง ลายดอกมะโอ ลายดอกพิกุลจัน ลายบัวคว่ าบัวหงาย ลายสร้อยสน ลายเม็ดแมงลัก ลายนกคุ้ม 
ลายนกคาบ ลายนกหมู่ ลายผีเสื้อ (ลายดอกหมี่) ลายขามดแดง ลายพันคีง ลายฟันปลา ลายเครือขอ 
ลายหัวสร้อย ลายสร้อยสา ลายก าแพงเมืองจี 

ลายลายผ้าจกต าบลคูบัว อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุร ีประกอบด้วยลายหลัก ได้แก่ ลายกาบ 
ลายกาบหักซ้อน ลายกอบดอกแก้ว ลายดอกเซีย ลายโก้งเก้ง ลายโก้งเก้งซ้อนเซีย ลายหน้าหมอน 
ลายหัวนกคู่ กินน้ าฮ่วมต้น ลายแคทราย ลายประกอบ ได้แก่ ลายดอกข้างตอก ลายขอ ลายขอประแจ 
ลายมะลิเลื้อย ลายกูด ลายขอเหลียว ลายฟันปลา ลายนาค ลายต้นไม้ 

ลวดลายผ้าจกอ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง ได้แก่ ลายซิ่นตาหมู่โบราณ ลายน้ าเต้า ลายไห
กาหม้อโบราณ ลายขวาง ลายดอกแก้ว ลายดอกพิกุล ลายพริกไทย ลายดอกสร้อย เป็นต้น 
 ลวดลายผ้าจกอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก ่ลวดลายเรขาคณิต ลายเครือเถา ลาย
ดอกไม ้ลายนกคู ่เป็นต้น 

3) วิธีการทอผ้าตีนจก 
การทอด้วย 2 ตะกอ เป็นวิธีในการทออย่างง่ายและรวดเร็วกว่าวิธีการทอทั้งหมด ลวดลาย

บนผืนผ้าเป็นลายขัดธรรมดา ใช้ทอเป็นผ้าพ้ืน การท าลวดลายพิเศษต่างๆ จะด าเนินไปบนวิธีการทอ
แบบนี้เสมอการทอด้วย 3 ตะกอ เป็นวิธีการทอที่ตะกอพิเศษถูกเก็บภายหลังตะกอธรรมดา ในการทอ
วิธีนี้จะท าให้ได้ลายขัดอีกอย่างหนึ่ง พบในการทอผ้าห่มเนื่องจากต้องการให้ได้ผ้าเนื้อฟูหนากว่าผ้า
ธรรมดาการทอด้วย 4 ตะกอ เป็นวิธีการทอที่ให้เกิดลวดลายเรขาคณิต เช่น ลายก้างปลา และลาย
สอง เป็นต้น ในขณะทอนั้นผู้ทอจะต้องเหยียบไม้ เหยียบเพ่ือยกตะกอถึงสี่อันตามแบบของลายที่
ก าหนด (สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่มที ่8, 2542) 
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2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการรวมกลุ่ม 
ธรรมชาติของมนุษย์มักจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เพ่ือความอยู่รอดและท าให้เกิดการด ารงชีวิต 

ที่มีคุณภาพ ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มและกระบวนการกลุ่มนั้น เกี่ยวข้องกับการแสดงความสัมพันธ์
ของมนุษย์ในท้องถิ่นหรือชุมชนที่สามารถท าให้เกิดการพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์       
ต่อตนเองและชุมชน ทั้งนี้ การสร้างสรรค์ต่างๆ เกี่ยวข้องกับการใช้ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าที่มีอยู่      
ในท้องถิ่นมาสร้างเป็นมรดกทางสังคมที่ดีงาม โดยการรวมกลุ่มของคนในชุมชนมีการแสดงพฤติกรรม   
ผ่านความคิด ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน และเมื่อมารวมกลุ่มกัน ก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้       
ซึ่งกันและกันในการพัฒนาภูมิปัญญาดังกล่าวให้เป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญของชุมชน  ซึ่งการรวมกลุ่ม   
และการท างานกลุ่ม ถือว่าเป็นหัวใจของงานพัฒนาที่สอดคล้องกับค ากล่าวที่ว่า “ถ้าไม่มีกลุ่มก็จะไม่มี
การพัฒนาเกิดข้ึน (No Group, No Development)” (โกวิทย์  พวงงาม, 2553: 295) ท าให้การศึกษา
เกี่ยวกับกลุ่มเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดการความรู้ของกลุ่มได้อย่างชัดเจน
มากขึ้น 

พัฒน์  บุญยรัตนพันธุ์ (อ้างถึงใน ทองสุข  พระบาง, 2552: 10 - 11) กลุ่มมีนักวิชาการให้
ความหมายไว้ว่า คือบุคคลรวมตัวกันตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปโดยมีแบบแผนของการปฏิบัติต่อกันทาง
จิตวิทยาและเป็นที่ยอมรับกันในสมาชิกของกลุ่มเองและกลุ่มอ่ืนๆทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มมีแบบอย่าง
พฤติกรรมรวมกันโดยเฉพาะกลุ่มแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  

1. กลุ่มที่เป็นทางการ (Formal Group) ซึ่งทุกฝ่ายภายในกลุ่มประเภทนี้ค่อนข้างจะมี
ระเบียบแบบแผนที่แน่นอน มีกฎเกณฑ์แบ่งรับผิดชอบกันอย่างชัดเจน เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างมีขนาดใหญ่   
มีพิธีการมากกว่า ถือหลักการติดต่อกันในสังคมเป็นส่วนใหญ่ คือ กลุ่มประเภทนี้จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือที่จะ
ปฏิบัติงานซึ่งต้องใช้ความช านาญ เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง 

2. กลุ่มที่ไม่เป็นทางการ (Informal Group) เกิดขึ้นโดยสมาชิกมารวมตัวกันเองตาม
ธรรมชาติ กลุ่มนี้จะมีขนาดค่อนข้างเล็ก มีการติดต่อกันแบบเผชิญหน้า หรือการสนิทสนมคุ้นเคยกัน
โดยตัว เช่น กลุ่มเพ่ือน กลุ่มสันทนาการ กลุ่มท างาน กลุ่มครอบครัว เป็นต้น กลุ่มประเภทนี้อาจมี
โอกาสพัฒนาไปสู่กลุ่มที่เป็นทางการต่อไปได้ 

โดยการรวมกลุ่มมีควรมีหลักการดังนี้ 
1. ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่ม เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ควรมีหลักเกณฑ์ที่ยึดถือ 

กล่าวคือการหาผู้น าที่ถนัดเฉพาะเรื่อง มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีความสมัครใจ มีสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงกัน 
ไม่ขัดแย้ง สภาพแวดล้อมเหมือนๆ กัน 

2. ขั้นตอนการเคลื่อนไหวของกลุ่ม เป็นการผลักดันให้กลุ่มเกิดพลังต่อรอง มีหลักเกณฑ์ที่
ต้องยึดถือ เช่น การประชุม การพบปะ การส่งเสริมแนวคิด ระเบียบวินัย ส่งเสริมสัมพันธภาพบุคคล 
ส่งเสริมกิจกรรมให้ต่อเนื่อง ส่งเสริมวิชาการ ส่งเสริมประโยชน์และความรับผิดชอบร่วมกัน 
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3. ขั้นการเจริญเติบโตของกลุ่มขั้นตอนนี้สมาชิกในกลุ่มเพ่ิมจ านวนมากขึ้น ความสัมพันธ์
ยังคงเดิมในการด าเนินงาน มีหลักเกณฑ์ควรยึดถือคือ การสร้างสหสัมพันธ์ การรวมกลุ่มขึ้นสร้าง
หน่วยงานน าขึ้นสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน สร้างกิจกรรม พ่ึงพากัน เสริมสร้างความสามารถและ
ประสิทธิภาพกลุ่มด้านวิชาการ สร้างพลังร่วมและสร้างพลังต่อรอง  

กระบวนการกลุ่มเป็นวิธีการท างานของคนที่มารวมกันเป็นกลุ่ม มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกตามบทบาทภารกิจ มีความเคารพต่อความคิดเห็นภายใต้ปฏิบัติตามระเบียบของกลุ่ม เพ่ือ ให้
ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน  เป็นการท างานร่วมกันอย่างเสมอภาคมีลักษณะ ดังนี้  

1. การปฏิสัมพันธ์ คือ การแสดงพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มที่ก่อให้เกิดอิทธิพลในอันที่
จะท าให้เกิดการโต้ตอบจากพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนๆ พฤติกรรมของบุคคลหนึ่งจะเป็นสิ่งเร้าให้บุคคล
อ่ืนตอบสนอง จะเป็นสิ่งเร้าส่งกลับไปให้และมีการตอบสนองกลับมาในลักษณะซึ่งกันและกัน 

2. จุดประสงค์ของกลุ่ม กลุ่มทุกกลุ่มจะต้องมีจุดมุ่งหมายของกลุ่ม 
3. บทบาทของสมาชิก หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมซึ่งบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของฐานะ

บุคคลในกลุ่ม การแสดงบทบาทของสมาชิกในกลุ่ม อาจจะมีรูปแบบเหมือนกันหรือต่างกันแล้วแต่
ฐานะของบุคคลในกลุ่ม แต่ทุกฐานะ ทุกบทบาทของสมาชิกจะต้องด าเนินการไปตามวัตถุประสงค์   
ของกลุ่มที่ตั้งไว้ 

สิทธิโชค  วรานุสันติกุล (อ้างใน ปาริชาติ  วลัยเสถียร, 2543: 260) ได้สรุปโครงสร้างของกลุ่ม 
ไว้ดังนี้ 

1. ปทัสถาน เป็นกฎเกณฑ์ที่สมาชิกพึงปฏิบัติตาม เพ่ือที่จะท าให้การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกเป็นไปโดยราบรื่น ปทัสถานมีหลายรูปแบบ เช่น ระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง ข้อควรปฏิบัติของ
สมาชิก 

2. สมาชิก เป็นบทบาททางสังคมหรือบทบาทต่างๆ ในกลุ่ม 
3. สถานภาพ เป็นต าแหน่งทางสังคม หรือต าแหน่งตา่งๆ ในกลุ่ม 
4. การสื่อสาร กลุ่มจะต้องมีการสื่อสารระหว่างสมาชิก มีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ท าให้

สมาชิกเข้าใจกัน 
5. สิ่งแวดล้อมบุคคล จะมีส่วนช่วยให้กลุ่มคงอยู่ได้หรือเข้มแข็งขึ้น 
Ivancevich and Dnneylly (อ้างถึงใน จุฑารัตน์  พูลเกษ, 2547: 17) ได้กล่าวถึงกลุ่มที่

เป็นทางการและกลุ่มที่ไม่เป็นทางการนั้น ได้ถูกจัดตั้งขึ้นหลายสาเหตุ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
และความพึงพอใจของมนุษย์ ต้องการความมั่นคงปลอดภัย ความต้องการทางสังคมด้านชื่อเสียง
เกียรติยศ และความคล้ายคลึงหรือความเหมือนกันด้านคุณลักษณะทางกายภาพ ทัศนคติหรือ
แรงจูงใจที่เป็นสิ่งดึงดูดให้คนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันโดยมีความเชื่อที่ว่าเมื่อรวมกลุ่มกันจะได้รับ
ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ คือ การมีรายได้เพ่ิมหรือรายได้เสริมจากกิจกรรมที่ท า 
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Baron and Greenberg (อ้างถึงใน นิตยา  เพ็ญศิรินภา, 2546: 21) กลุ่ม หมายถึง การที่
บุคคลตั้งแต่สองคนหรือมากกว่ามารวมตัวกันและมีปฏิสัมพันธ์กัน เพ่ือท าให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะ
อย่างที่ได้ก าหนดไว้  โดยคุณลักษณะของกลุ่มที่ส าคัญมี 4 ประการ ได้แก่ ต้องมีคนสองคนหรือ
มากกว่ามามีปฏิสัมพันธ์กัน มีโครงสร้างกลุ่มที่คงที่ มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน และสมาชิกรับรู้ถึงการเป็น
กลุ่มของตนซึ่งการที่บุคคลในองค์การมาท างานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การจึงนับว่าเป็น
กลุ่มเช่นเดียวกัน 

กรมการพัฒนาชุมชน (2560 : 1) ให้ความหมายของกลุ่มว่าหมายถึงการที่บุคคลตั้งแต่สอง
คนขึ้นไปมารวมกัน โดยมีการติดต่อสัมพันธ์กัน หรือปฏิสัมพันธ์กัน และมีจุดมุ่งหมายที่จะกระท า
กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน และความสัมพันธ์นี้จะช่วยให้สมาชิกกลุ่มอยู่ร่วมกันได้ในระดับที่
พอดีและการที่บุคคลมารวมกันเป็นกลุ่ม จะต้องมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะต่อไปนี้
เกิดข้ึน คือ 

1. จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันเสมอ 
2. แต่ละคนจะถือว่าตนเองเป็นสมาชิกลุ่ม 
3. แต่ละคนในกลุ่มจะยอมรับกันเป็นสมาชิกกลุ่ม 
4. มีปทัสถานร่วมกัน 
5. แต่ละคนจะมีบทบาทที่ชัดเจน 
6. มีการเลียนแบบลักษณะบางอย่างที่ตนเองคิดว่าเหมาะสมจากสมาชิกในกลุ่ม 
7. สมาชิกมีความคิดว่ากลุ่มจะต้องให้ประโยชน์ต่อสมาชิก 
8. สมาชิกจะแสวงหาเป้าหมายร่วมกัน 
9. มีการรับรู้ความเป็นเอกภาพขงกลุ่มร่วมกัน 
10. สมาชิกกลุ่มจะปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของกลุ่ม 
พงษ์พันธ์  พงษ์โสภา (2542: 22) กล่าวถึง การเกิดขึ้นของกลุ่มว่า โดยทั่วไปคนที่รวมกัน

เป็นกลุ่มก็เพราะเขารู้ว่ากลุ่มจะสามารถสนองความต้องการบางอย่างหรือหลายอย่างให้แก่เขาได้       
แต่ถ้าจะแยกออกเป็นเหตุผลแล้วก็มีอยู่หลายประเภท ดังนี้ 

1. บุคคลนั้นอาจดึงเข้ากลุ่มโดยบุคคลที่เป็นสมาชิกของกลุ่มนั้นอยู่แล้ว  โดยคนที่ถูกดึงจะ
คาดไว้ล่วงหน้าว่าการท่ีเข้าได้เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นจะได้รับผลดี 

2. บุคคลนั้นรู้จุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้นมีผลที่คุ้มค่า และเข้ารู้สึกว่าการที่เข้ามาร่วมกลุ่มนั้น 
จะช่วยให้เขาสามารถบรรลุถึงความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของกลุ่มได้ง่ายขึ้น  อันนี้แสดงว่า         
ความต้องการของกลุ่มและความต้องการบุคคลนี้สอดคล้องกัน 

3. บุคคลนั้นเข้าร่วมกลุ่มเพราะเขาพอใจที่จะได้มีสัมพันธ์กับสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในกลุ่ม 
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4. กิจกรรมของกลุ่มเป็นที่ดึงดูดใจ ให้บุคคลนั้นเข้ามาร่วมเป็นสมาชิก เช่น เข้าร่วมเป็น
สมาชิกชมรมว่ายน้ าเพราะอยากว่ายน้ าเป็นหรือว่ายน้ าเก่งข้ึน 

5. บุคคลนั้นๆ อาจเข้าร่วมกลุ่มด้วยเป้าหมายทางอ้อม เช่น นักธุรกิจเข้าร่วมกลุ่มอาหาร
กลางวัน ไม่ใช่เพื่อการสังคมอย่างที่เป็นวัตถุประสงค์ของกลุ่ม แต่เพ่ือการติดต่อทางธุรกิจเป็นส าคัญ 

อาภรณ์พันธ์  จันทร์สว่าง (2552: 56) กล่าวถึง ปัจจัยการรวมกลุ่ม สรุปได้ด  งนี้  
1. เกิดจากเจตนาของคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน เพ่ือจะด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์

บางอย่าง เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มพัฒนา  
2. เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ เช่น กลุ่มครอบครัว กลุ่มเพ่ือนบ้าน 
3. เกิดจากบุคคล ซึ่งได้รับการปฏิบัติในทางใดทางหนึ่งอันเป็นการบีบบังคับ จึงท าให้เกิด

การรวมกลุ่มกันขึ้น 
พนม  ลิ่มอารีย ์(อ้างถึงใน อาร์ม  หรุนศิริ, 2545: 23 – 24) กล่าวว่าการท่ีกลุ่มจะมี      การ

พัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมโทรม จนกลุ่มแตกสลาย
ขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มมีประสิทธิภาพหรือไม่ กลุ่มที่มีประสิทธิภาพคือกลุ่มที่สามารถสนองความต้องการ
ของกลุ่มและความต้องการของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มได้ส าเร็จ ช่วยให้กลุ่มบรรลุจุดหมายที่ตั้งไว้ โดย
สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการท างานและการเกิดประสิทธิภาพของกลุ่ม คือ 

1. การมีเป้าหมายร่วมกัน ถ้าสมาชิกส่วนใหญ่มีเป้าหมายที่ตรงกับเป้าหมายของกลุ่มจะเกิด
ความร่วมมือ ยอมรับ เต็มใจที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพ แต่ถ้าสมาชิกลุ่มมีเป้าหมายส่วนตัวที่ขัดแย้งกับ
เป้าหมายกลุ่ม จะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่มด้อยลง 

2. ลักษณะงาน ถ้าสามารถแบ่งงานของกลุ่มเป็นสัดส่วนได้ และมอบหมายงานนั้นๆ ได้ตรง
กับความถนัดและความสามารถของสมาชิก โดยมีระบบเชื่อมโยงงานนั้นอย่างมีขั้นตอน จะมีผลต่อ
ความรู้สึกดีของบุคคลในกลุ่มสูง  

ถ้าสมาชิกต้องท างานด้วยการตัดสินใจร่วมกัน บางครั้งก็เกิดผลดีถ้าตกลงกันได้ แต่ใน
หลายๆ ครั้ง ก็อาจตกลงกันยาก ก่อให้เกิดผลเสีย ในกรณีนี้การเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการรู้จักท างาน
กลุ่ม จะมีความส าคัญไม่น้อยกว่าการมีความรู้ความสามารถและความช านาญงานของบุคคล 

3. การสื่อความหมายและโครงสร้างกลุ่ม กลุ่มที่มีสถานภาพของบุคคลต่างกันมาก คนมี
สถานภาพสูงกว่ามักจะเป็นศูนย์กลางของกลุ่ม ทั้งการสื่อความหมายและการเป็นศูนย์กลางของ
ความคิดและการตัดสินใจของสมาชิก ถ้าบุคคลนั้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสิทธิภาพ     
กลุ่มจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ถ้าบุคคลนั้นขาดความรู้ ขาดความสามารถ และด้อยประสิทธิภาพ 
งานของกลุ่มก็จะด้อยหรือเสียไป ซึ่งในกรณีเช่นนี้ การให้บุคคลได้มีโอกาสสื่อสาร ร่วมกันพิจารณา 
ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจจะเกิดประสิทธิภาพสูงกว่า 
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4. ลักษณะของสมาชิกกลุ่ม กลุ่มที่มีสมาชิกที่มีทัศนคติคล้ายคลึงกันมาก จะมีข้อดี          
ในการสร้างบรรยากาศกลุ่ม แต่อาจขาดการแก้ปัญหาที่สลับซับซ้อน กลุ่มที่มีบุคคลมีความสามารถ
แตกต่างกันจะมีความสามารถแก้ปัญหาได้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง 

การที่องค์การจะตั้งสมาชิกเป็นกลุ่มย่อย ๆ เพ่ือท างานบางอย่าง ผู้น าหรือหัวหน้าจึงมี     
ความจ าเป็นต้องทราบวัตถุประสงค์ของงานว่าเป็นแบบใด และต้องทราบคุณสมบัติของสมาชิกในกลุ่มด้วย 
เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ที่มีประสิทธิภาพ 

5. ขนาดของกลุ่ม กลุ่มที่ใหญ่สมาชิกมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมน้อยกว่า     
ซึ่งอ านาจท าให้ความกระตือรือร้นของบุคคลเสียไป 

6. ความรู้สึกของบุคคลในกลุ่ม ถ้าสมาชิกในกลุ่มมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน การท างาน     
การร่วมมือก็เกิดประสิทธิภาพ แต่ถ้าสมาชิกขัดแย้งกันเป็นการส่วนตัว กลุ่มจะขาดความสามารถ     
ในการตัดสินใจ เพราะความขัดแย้งส่วนตัวมีอิทธิพลต่อความร่วมมือภายในกลุ่ม 

7. ผู้น าเป็นผู้มีอิทธิพลมากตั้งแต่ประสิทธิภาพ ผลงานและบรรยากาศของกลุ่ม ผู้น าควร    
มีความสามารถในการท างาน โดยก าหนดเป้าหมาย วางแผน มอบหมายและมีวิธีการติดตาม
ประเมินผลที่ดี มีความสามารถในด้านการจัดการพฤติกรรมกลุ่ม มีความเข้าใจมนุษย์ รู้จักเรื่องของ
จิตใจ การจูงใจ การรักษาสัมพันธภาพ งานของกลุ่มจะมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง แต่ถ้าผู้น าเอาแต่ใจ
ตนเอง การท างานของกลุ่มจะด้อยและขาดประสิทธิภาพ 

การเกิดกลุ่มก่อให้เกิดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของสมาชิก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ใน   
การตั้งกลุ่ม ตามแนวคิดของ ณรงค ์ เส็งประชา (2541 : 94) กล่าวถึงประโยชน์ของการรวมกลุ่มไว้ ดังนี้  

1. ด้านความร่วมมือ กลุ่มมีบทบาทเป็นศูนย์รวมความร่วมมือ ร่วมใจ และการสร้างสรรค์
ความสามัคคีในหมู่คณะ การรวมกลุ่มท าให้บุคคลท างานร่วมกันได้ และท าให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ตนเองและชุมชน 

2. ด้านสังคมและนันทนาการ การรวมกลุ่มท าให้เกิดความสนุกสนาน มีความเพลิดเพลิน ไม่
เหงา สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

3. ด้านวัฒนธรรม การรวมกลุ่มเป็นกระบวนการถ่ายทอดความคิด ความเชื่อ ค่านิยม 
อุดมการณ ์และเทคโนโลยีต่างๆ ให้แก่สมาชิกกลุ่มและชุมชน 

4. การรวมกลุ่มเป็นพลังต่อรองทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ถวิล  ธาราโภชน์ (2526: 144) กล่าวว่า กลุ่มมิใช่เป็นเพียงการที่บุคคลมาอยู่ร่วมกันเท่านั้น 

การรวมกลุ่มนั้น จะต้องประกอบด้วยลักษณะส าคัญ 3 ประการ คือ (1) มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน         
ซึ่งตอบสนองความต้องการของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม (2) ผลการด าเนินงานเกิดจากความร่วมมือ
ของสมาชิกทุกคน และ (3) มีการสื่อสารด้วยวาจาหรือมีความสัมพันธ์กับสมาชิกโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง 
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วิไลวัจส์  กฤษณะภูติ (2528: 56-57) กล่าวว่า การด าเนินงานของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสิ่ง
ต่างๆ ดังนี้ คือ  

1. ตัวบุคคล คือ สมาชิกทุกคนที่อยู่ในกลุ่ม ซึ่งแบ่งได้ 2 ประเภท คือ กลุ่มผู้น าหรือ
คณะกรรมการ เป็นผู้ดูแลกลุ่มโดยตรง มีบทบาทในการวางแผนการด าเนินงาน ส่งเสริมให้สมาชิก
ปฏิบัติงานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกลุ่มผู้ตามหรือสมาชิก เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตท่ี
กลุ่มก าหนด 

2. วัตถุประสงค์ของกลุ่ม ต้องมีความชัดเจนและสามารถตอบสนองความต้องการของ
สมาชิกได้ 

3. ขนาดของกลุ่ม คือ ความเล็กใหญ่ของกลุ่ม พิจารณาจากจ านวนสมาชิก 
4. ค่านิยม สมาชิกที่ค่านิยมคล้ายคลึงกันจะส่งผลให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากกว่า

สมาชิกท่ีมีค่านิยมต่างกัน 
5. ปทัสถาน คือ สิ่งที่ทุกคนต้องให้การยอมรับและถือปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน 
สีลาภรณ์  นาครทรรพ (2542: 246) กล่าวว่า องค์ประกอบที่ส าคัญของกลุ่ม/องค์กรชุมชน

จากประสบการณ์ของนักพัฒนาชนบท ได้ชี้ว่ามีองค์ประกอบที่ส าคัญหลักๆ 6 ประการ คือ วัตถุประสงค์
ของการรวมกลุ่ม กฎกติกาของกลุ่ม สมาชิกของกลุ่ม กรรมการกลุ่ม กิจกรรมกลุ่ม และกองทุนกลุ่ม การชี้
วัดความเข้มแข็งของกลุ่ม จึงควรพิจารณาจากองค์ประกอบที่ส าคัญหลักๆ ดังกล่าว คือ 1) วัตถุประสงค์
ของกลุ่ม 2) กฎ กติกา กลุ่มที่เข้มแข็งจะมีการก าหนด กฎระเบียบและกติกา เพ่ือควบคุมพฤติกรรมของ
สมาชิก 3) สมาชิกกลุ่ม กลุ่มที่เข้มแข็งจะต้องค านึงถึงสมาชิกทั้งในด้านจ านวน (ปริมาณ) คุณภาพ       
ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนถึงความเอาใจใส่ ความพร้อมเพรียงในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
และความรู้หน้าที่ และหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 4) กรรมการกลุ่ม กรรมการถือเป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญประการหนึ่งในการช่วยให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง 5) กิจกรรม กิจกรรมที่ด าเนินการโดยกลุ่ม
สามารถช่วยชี้ความเข้มแข็งได้ระดับหนึ่ง 6) กองทุนของกลุ่ม ความสามารถในการระดมทุนภายในของ
คนในชุมชน นับเป็นเครื่องสะท้องถึงศักยภาพ และความเข้มแข็งของกลุ่มได้เป็นอย่างดี 

โกวิทย์  พวงงาม (อ้างถึงใน สุรพล  กาญจนจิตรา และประภาส  ศิลปะรัศมี, 2539: 19 – 20) 
กล่าวว่า กลุ่มที่มีประสิทธิภาพเกิดจากลักษณะภายในกลุ่มและการบริหารจัดการของส่วนราชการ     
ที่เก่ียวข้องซึ่งสรุปลักษณะที่ส าคัญได้ ดังนี้ 

1. การจัดตั้งกลุ่มต้องค านึงถึงความมั่นคงและประสิทธิภาพของกลุ่ม เช่น กลุ่มเกิดจาก    
ความต้องการของชุมชนและต้องสมัครใจ กลุ่มต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการด าเนินงาน ภายในกลุ่ม
จะต้องมีความสัมพันธ์และร่วมมือของสมาชิก มีการก าหนดหน้าที่ ให้สมาชิกรู้บทบาทของตน               
เห็นประโยชน์ของกลุ่มมากกว่าส่วนตัว กลุ่มต้องมีระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ภายในกลุ่ม มีการด าเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีแผนงาน มีเป้าหมายในการเพ่ิมสมาชิก รวมทั้งมีการประเมินผลงานของกลุ่มเอง 
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2. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้องมีการวางรากฐานการท างานโดยยึดหล  กความต้องการและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นความส าคัญของกลุ่มเพ่ือเปิด
โอกาสและฝึกการท างานของแต่ละกลุ่ม ลดการพ่ึงพาจากส่วนราชการ โดยส่วนราชการเป็นเพียงผู้
ช่วยเหลือและแนะท าทางด้านวิชาการ และผสมผสานแผนการด าเนินงานฝึกอบรมหรือการให้ความรู้
แก่กลุ่มอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความช านาญในกิจกรรมต่างๆ เพ่ิมข้ึน 

ถวิล  ธาราโรจน์ (2522: 69) กล่าวว่า การด าเนินงานของกลุ่มจะประสบผลส าเร็จมากน้อย
เพียงไร ขึ้นอยู่กับสมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผู้น าหรือหัวหน้า และผู้ตามหรือ
สมาชิก ผู้น าจะรับผิดชอบต่องานกลุ่มโดยตรง ต้องวางแผนในการด าเนินงานของกลุ่ม ส่วนสมาชิกต้อง
นึกว่าตนเองเป็นบุคคลส าคัญในกลุ่ม โดยแต่ละคนจะต้องปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง 

จากแนวคิดดังกล่าว พอสรุปได้ว่า การรวมกลุ่ม หมายถึง บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมา
รวมตัวกันเพ่ือกิจกรรมร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีความสัมพันธ์ต่อกัน และมี
การก าหนดกฎเกณฑ์ส าหรับควบคุมสมาชิกกลุ่ม  

 
2.1.4 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ 
การบริหารจัดการ เป็นงานส าคัญที่ผู้บริหารทุกคนต้องท าให้ได้ตามเป้าหมายอย่างชาญ

ฉลาด เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันในทางธุรกิจกันมากขึ้น  ท าให้ธุรกิจต้องด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีทิศทางที่ชัดเจน การจัดการจึงเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและสร้าง
ความก้าวหน้าแก่ธุรกิจ โดยที่ประสิทธิภาพ หมายถึง การท างานให้ได้ผลลัพธ์ (Outputs) โดยการใช้
ทรัพยากรหรือปัจจัยน าเข้า (Input) ให้คุ้มค่ามากท่ีสุด ซึ่งจะให้ความส าคัญกับวิธีการหรือกระบวนการ
ในการท างาน โดยเฉพาะความส าคัญระหว่างผลลัพธ์และปัจจัยน าเข้า ที่ได้จากการแปรรูปที่ได้ส่วน
สูงสุด ขณะที่ประสิทธิผล หมายถึง การท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งจะให้ความสนใจ
กับการท างานให้ส าเร็จเพียงอย่างเดียว โดยไม่ค านึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 

ค าว่า “การจัดการ” ซึ่งแปลมาจากภาษาอังกฤษว่า “Management” หมายถึง การใช้
ทรัพยากรในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีค าที่เรามัก
ได้อีกค าหนึ่ งคือ “การบริหาร” ซึ่งแปลมาจากภาษาอังกฤษว่า  “Administration” หมายถึง         
การก าหนดแนวทางหรือนโยบาย การสั่งงาน การอ านวยการ การสนับสนุน และการตรวจสอบให้ผู้
ปฏิบัติสามารถด าเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งมักสงสัยว่าทั้งสองค าจะมีความเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร ในทางปฏิบัติ เราสามารถน าทั้งสองค ามาใช้ทดแทนกันได้หลายด้าน เช่น         
การบริหาร หรือการจัดการธุรกิจ (Business Administration หรือ Management) เป็นต้น  แต่ทั้ง
สองค าก็มีความแตกต่างในการใช้งานในระดับกว้าง โดยเฉพาะการด าเนินงานของราชการหรือ
สาธารณะ ตลอดจนการบริหารส่วนกลางและธุรการ ขณะที่การจัดการจะให้ความสนใจกับ          การ
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ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และใช้งานในระดับทั่วไปขององค์กร เช่น การจัดการผลิต           การ
จัดการตลาด และการจัดการทางการเงิน เป็นต้น 

การจัดการเป็นทั้งศิลป์และศาสตร์ ที่ว่าการจัดการมีลักษณะเป็นศิลป์ (Management is 
an Art) หมายความว่า การที่จะได้รับความส าเร็จนั้น ต้องน าความรู้ที่ผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการ
ศึกษาไว้ไปประยุกต์ให้องค์กรด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการจัดการต้องใช้เทคนิคและน า
ความสามารถพิเศษของสมาชิกในองค์กรมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์การดังนั้น  ผู้จัดการจึงเป็นผู้น า
ความรู้จากศาสตร์ของการจัดการมาด าเนินการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรวัตถ ุเพ่ือให้เอ้ือ
ต่อองค์กรมากที่สุด การจัดการในลักษณะเป็นศาสตร์ (Management is a Science) เพราะมีองค์
ความรู้ มีลักษณะเป็นระบบและหลักการ มีความก้าวหน้า คิดค้นพัฒนาไปเรื่อยๆ ผู้บริหารที่ฉลาด เก่ง 
และได้รับความส าเร็จต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการท างาน 

สุวัฒน์  ศิรินิรันดร์  และภาวนา  สายชู (2548) การจัดการ หมายถึง กระบวนการที่ใช้ผู้จัดการ
ใช้ศิลปะ และกลยุทธ์ต่างๆ ด าเนินกิจการตามขั้นตอน โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิก          
ในองค์การ  มีการพิจารณาความสามารถ ความถนัด ทักษะ และความมุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้า   
ในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การควบคู่ไปด้วย ท าให้องค์การประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

บรรจง  อภิรดี และสุรินทร์  ม่วงทอง (2526: 5-6) กล่าวว่า การจัดการ หมายถึง การใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดผลงานตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยใช้ปัจจัยส าคัญ คือ คน เงิน วัสดุ 
และอุปกรณ์ ด้วยการก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละคนในองค์กร และมีการควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้  

ปราณี  พรรณวิเชียร (2528: 14) ให้ความหมายของการจัดการไว้ว่า หมายถึง การประสม
ประสานทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่เช่น เงิน คน วัสดุ และการจัดการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายองค์กร 

วิญญู  พิชกานต์ (อ้างถึงใน ฐิติพงศ์  ไชยองค์การ, 2552: 24 - 25) กล่าวว่า ปัจจัยพ้ืนฐาน
ทางการบริหารเป็นปัจจัยที่ส าคัญส าหรับการบริหารงานโดยทั่วไป ประกอบด้วย ทรัพยากรก าลังค า 
(Man) เงินทุน (Money) วัตถุสิ่งของ (Material) และวิธีการหรือความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
(Management) โดยปัจจัยพื้นฐานทางการบริหารมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ทรัพยากรก าลังค า (Man) หมายถึง ทรัพยากรก าลังแรงงานและก าลังความคิดที่ได้จาก
บุคคลต่าง ๆ ที่ท างานอยู่ในองค์การตั้งแต่ระดับปฏิบัติจนถึงผู้บริหารสูงสุด ในการจัดการถือเป็น
ทรัพยากรที่ส าคัญท่ีสุด บริหารยากที่สุด มีความผันแปรตลอดเวลา 

2. เงินทุน (Money) หมายถึง ปัจจัยที่ ใช้ส าหรับจัดหาทรัพยากรอ่ืนมาสนับสนุน            
การด าเนินงานของกิจการ เงินทุนจะได้มาจากเจ้าของและจากรายได้ในการประกอบการ ทั้งนี้      
การบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพจะท าให้เกิดการประหยัด สามารถสร้างสภาพคล่อง และสร้าง
ความมั่นคงแก่กิจการได้ 
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3. วัตถุสิ่งของ (Material) หมายถึง ทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่น ามาใช้ในการผลิตสินค้าหรือ
บริการเพื่อจ าหน่าย 

4. การบริหารจัดการ (Management) 
กรมการพัฒนาชุมชน (2560 : 4) กล่าวว่า การจัดการกลุ่มให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย          

มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงท าให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง สามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้หลัก 5 ก. ดังนี้ 

1. ก : กลุ่มสมาชิก สมาชิกต้องมีความสมัครใจ พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของ
กลุ่มสมาชิกกลุ่มต้องมีความสามัคคี และให้ความร่วมมือกับกรรมการ 

2. ก : กรรมการ ซึ่งได้รับมอบหมายและเป็นตัวแทนจากสมาชิกให้บริหารกลุ่มจะต้องมี       
ความซื่อสัตย์ โปร่งใส เสียสละ รับผิดชอบ ตรวจสอบได ้

3. ก : กิจกรรม กลุ่มต้องมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องที่ร่วมกันปฏิบัติ  เพ่ือสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือนและชุมชน 

4. ก : กติกา กลุ่มต้องมีกฎ กติกา ระเบียบข้อบังคับที่ดี  เ พ่ือใช้ เป็นแนวทางปฏิบัติ
ร่วมกัน  ระหว่างสมาชิกและคณะกรรมการ มีความเป็นธรรมกับสมาชิกทุกคน 

5. ก : กองทุน เงินหรือเครื่องมือที่ท าให้กิจกรรมของกลุ่มด าเนินการได้และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของกลุ่ม กลุ่มต้องมีกองทุนไว้ใช้จ่ายในการด าเนินงาน และจัดสวัสดิการแก่สมาชิก 

สมยศ  นาวีการ (2543)  ได้ให้ความหมาย  การบริหารจัดการ  คือ  กระบวนการท างานให้
ส าเร็จโดยใช้บุคคลอ่ืน การพิจารณาการด าเนินงานขององค์การต่างๆ นั้น พิจารณาได้จากหน้าที่ใน
การจัดการ (Management  Functions) ซึ่งประกอบด้วย  การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคน
เข้าท างาน การสั่งการ  และการควบคุม 

1. การวางแผน (Planning)  หมายถึง การก าหนดวิธีการทางที่จะปฏิบัติไว้เป็นการล่วงหน้า 
(Predetermine a Course of Actions)  ซึ่ งจะท าให้ เกิดผลส าเร็จตามต้องการ การวางแผน
ประกอบด้วยกระบวนการนึกคิด  (Conceptual Thinking)  ที่สมบูรณ์และเป็นสาระถูกต้อง 
(Objective) พัฒนากลยุทธ์ (Strategies) จัดท าแผนงาน (Programs) จัดสรรงบประมาณการใช้
ทรัพยากรต่างๆ (Budget) ก าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติ (Procedures) และแนวนโยบาย (Policies) ที่ดี
ที่สุดส าหรับองค์การของตน  ภายหลังจากที่ได้มีการวิเคราะห์และคาดการณ์ (Forecast) สภาพ
เหตุการณ์ต่างๆ อย่างระมัดระวังและรอบคอบที่สุดแล้ว เป้าหมายส าคัญของการปฏิบัติหน้าที่วางแผน
นี้ก็คือ จะต้องตัดสินใจเลือกและรู้จักท าแผนต่างๆ ให้ได้แผนงานที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับก าลัง
ความสามารถขององค์การที่จะเป็นหนทางให้องค์การสามารถหาประโยชน์จากการท างานภายใต้
สภาพแวดล้อมได้คาดการณ์ไว้แล้ว 
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2. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระในการก าหนดจัดเตรียมความสัมพันธ์ของ
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพการจัด
องค์การเกี่ยวข้องกับการบริหารสิ่งของและทรัพยากรต่างๆ ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มกิจกรรม
ต่างๆที่ก าหนดจะแบ่งสรรกันไปท า ระบุขอบเขตต าแหน่งงานต่างๆ และพิจารณาให้ทราบถึงรายละเอียด
ของความยากง่ายของงานแต่ละต าแหน่ง เพ่ือให้สามารถทราบถึงคุณสมบัติของคนที่ต้องการได้ 

3. การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) หมายถึง การจัดคนให้เข้าท างานตามความรู้ความสามารถ
และความช านาญงาน หรือให้เหมาะสมกับงาน เพ่ือการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนและมีประสิทธิภาพ 

4. การสั่งการ (Directing) หมายถึง ความพยายามที่จะท าให้การกระท าต่างๆ ของทุกฝ่าย
ในองค์การเป็นไปในทางที่จะส่งเสริมให้เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  การสั่งการ
ประกอบด้วย การพยายามให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันท างาน และเสริมต่อความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
องค์การ การมอบหมายงาน และกระตุ้นให้ทุกคนท างาน การประสานงานของทุกฝ่ายให้เข้ากันได้   
ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนและกลุ่มคนเป็นเครื่องมือส าคัญในการช่วยให้งาน
ของทุกฝ่ายสอดคล้องและเสริมกันในอันที่จะส าเร็จตามวัตถุประสงค์เดียวกันได้ 

5. การควบคุม (Controlling) หมายถึง การบังคับหรือก ากับให้การท างานต่าง ๆ เป็นไป
ตามแผนกระบวนการ วิธีการควบคุมภายใต้การควบคุมที่จัดขึ้น ก็คือ การวัดผลงานที่ท าไปด้วย     
การเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือให้ทราบถึงข้อแตกต่างที่ผิดไปจากแผนและสามารถ
ด าเนินการแก้ไขให้เข้าสู่ทิศทางที่ถูกต้องได้ เนื่องจากงานที่ท าทุกอย่างจะต้องอาศัยคนเป็นผู้ท า     
การควบคุม จึงมีจุดสนใจที่การควบคุมให้ปฏิบัติงานเป็นผลดีเสมอ การรู้จักใช้ระบบการตอบแทนและ
ลงโทษ จึงเป็นศิลปะส าคัญที่ผู้บริหารทุกคนจ าต้องเข้าใจ 

นุชนาฏ  กิจเจริญ กล่าวว่า การบริหารจัดการของทุกหน่วยงานจ าเป็นต้องมีหลักใน      
การบริหารปัจจัยทั้ง 4M’s คือ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการจัดการ 
(Management) โดยหลักการบริหาร 4 M’s มีดังนี ้

1. คน (Man) ในการจัดการคนนั้น องค์การต้องค านึงว่าการใช้คนอย่างไรจึงจะเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับงานให้มากที่สุด เพ่ือให้ได้ปริมาณงานมากที่สุดและผลผลิตที่ออกมา
นั้นก็ต้องมีคุณภาพเป็นที่เชื่อถือด้วย 

2. เงิน (Money) ในการจัดการการเงินนั้น องค์การต้องค านึงว่าการใช้เงินอย่างไรจึงจะเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค่าใช้จ่ายในด้านการลงทุนน้อย และจะใช้จ่ายให้เงินค่าตอบแทนแก่
คณะกรรมการอย่างไรให้เกิดความพอใจแก่ทุกฝ่าย พร้อมทั้งการลงทุนด้านค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์      
ท าอย่างไรจึงจะประหยัดได้ 

3. วัสดุอุปกรณ์ (Material) ในการจัดการวัสดุอุปกรณ์นั้น องค์การต้องค านึงว่าจะต้องท า
อย่างไรให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าอย่างสูงสุด 
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4. การจัดการ (Management) ในการบริหารจัดการนั้น เป็นกระบวนการจัดการบริหาร
และควบคุมเพ่ือให้งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มที่ ทั้งกระบวนการ
และวิธีการ เพื่อให้การบริหารจัดการมีความเรียบร้อย 

ธงชัย  สันติวงษ์  (2545)  ได้ให้ความหมายของการจัดการไว้ว่า การจัดการ คือภารกิจของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนที่เข้ามาท าหน้าที่ประสานการท างานของบุคคลที่ต่างฝ่ายต่างท าและ
ไม่อาจประสบผลส าเร็จจากการแยกกันท าให้สามารถบรรลุผลส าเร็จได้ โดยปัจจัยในการจัดการเพ่ือใช้
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกิจการประกอบด้วย 

1.  คน (Man) 
2.  เครื่องจักร (Machine) 
3.  เงินทุน (Money) 
4.  วัสดุ (Material) 
ธงชัย  สันติวงษ์ (วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ. http://www.wiruch.com, 2552) กล่าวถึง

ลักษณะของงานบริหารจัดการไว้  3  ด้าน  คือ 
1. ในด้านที่เป็นผู้น าหรือหัวหน้างาน งานบริหารจัดการ หมายถึง ภาระหน้าที่ของบุคคลใด

บุคคลหนึ่งที่ปฏิบัติตนเป็นผู้น าภายในองค์การ 
2. ในด้านภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท า งานบริหารจัดการ หมายถึง การจัดระเบียบทรัพยากร

ต่าง ๆ ในองค์การ และการประสานกิจกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
3. ในด้านความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการ หมายถึง การต้องท าให้งานต่าง ๆ ส าเร็จ

ลุล่วงไปด้วยดีการอาศัยบุคคลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
สุวัฒน์  ศิรินิรันดร์ และภาวนา  สายชู  (2548) การจัดการ หมายถึง กระบวนการที่ใช้

ผู้จัดการใช้ศิลปะ และกลยุทธ์ต่างๆ ด าเนินกิจการตามขั้นตอน โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของ
สมาชิกในองค์การ มีการพิจารณาความสามารถ ความถนัด ทักษะ และความมุ่งหวังด้าน             
ความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การควบคู่ไปด้วย  ท าให้องค์การประสบ
ผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

ณรงค์  เพ็ชรประเสริฐ (2542 : 124 - 138) ได้กล่าวถึงปัจจัยแห่งความส าเร็จและล้มเหลว 
9 ประการ ได้แก่ 

1. ปัจจัยด้านการเงินหรือเงินทุนกล่าวคือ หากธุรกิจชุมชนสามารถระดมเงินจากชุมชนได้
เอง หรือมีเงินช่วยหรือดอกเบี้ยต่ า จะท าให้โอกาสที่ธุรกิจจะจัดตั้งและด าเนินการได้ดีประสบผลส าเร็จมี
ความเป็นได้สูง 

2.ปัจจัยด้านการตลาด กล่าวคือ การรู้ความต้องการของตลาดและรู้ว่าจะน าสินค้าไปขาย   
ที่ไหน อย่างไร 

http://www.wiruch.com/
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3. ปัจจัยด้านการผลิต กล่าวคือ ความได้เปรียบในเชิงเปรียบเทียบที่พิจารณาจากวัตถุดิบ 
ทักษะ และความช านาญของผู้ท าการผลิต นับได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญพอๆ กับโอกาสทางตลาด  

4. ปัจจัยด้านบริหารและจัดการ ได้แก่ ความสามารถในการบูรณาการระบบงาน เงิน 
บุคลากร และระบบตลาด 

5. ปัจจัยด้านผู้น า เป็นที่ไว้วางใจของสมาชิก มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการน า มีความ
เสียสละ ก็จะมีโอกาสประสบความส าเร็จได้ 

6. ปัจจัยด้านแรงงาน การมีแรงงานในท้องถิ่นเพียงพอ และมีทักษะการผลิตเป็นปัจจัยท า
ให้ธุรกิจชุมชนประสบผลส าเร็จ 

7. ปัจจัยการมีส่วนร่วมของสมาชิก การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ท าให้เกิดธุรกิจชุมชน     
อย่างแท้จริง 

8. ปัจจัยเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับขององค์กรระเบียบข้อบังคับเป็นกฎเกณฑ์กติกาเพ่ือให้
ทุกคนปฏิบัติตาม ในอันที่จะท าให้การด าเนินงานไปสู่เป้าหมายเป็นไปอย่างราบรื่น และสอดคล้อง
ประสานกัน  

9. ปฏิสัมพันธ์กับภายนอกหมายถึง ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มบุคคลหรือบุคคลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การด าเนินงาน ธุรกิจชุมชนที่ประสบความส าเร็จล้วนแต่มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับภายนอก 

จุลศักดิ์  ชาญณรงค์ (2550: 15-16) กล่าวถึงปัญหาและปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวของการประกอบการธุรกิจขององค์กรชุมชน มีดังนี ้

1. ด้านการผลิต มักจะประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ สินค้าขาดคุณภาพ ไม่ตรงตาม
มาตรฐานด้านการตลาด เกิดความไม่สมดุลระหว่างปริมาณสินค้าที่ผลิตได้กับความต้องการของตลาด 
ไม่มีตลาดรองรับที่แน่นอน แหล่งที่ตั้งของตลาดหรือการกระจายสินค้ายังจ ากัดในพ้ืนที่ 

2. ด้านการเงิน เงินทุนและสินเชื่อมีจ ากัด ขาดหลักทรัพย์ค้ าประกันตามวงเงินที่สถาบัน
การเงินก าหนด 

3. ระบบบัญชีและการตรวจสอบควบคุมยังไม่ได้มาตรฐาน ขาดความน่าเชื่อถือในระบบ
การเงินและบัญชีขององค์กร 

4. ขาดแคลนแรงงาน ระดับฝีมือแรงงานค่อนข้างต่ า 
5. ด้านการบริหารจัดการ ผู้น าและทีมบริหารองค์กรธุรกิจชุมชนขาดความสามารถและ

ทักษะในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการผลิต การตลาด การเงินและบัญชี การบริหารงานบุคคล 
6. ด้านการท างานเป็นกลุ่ม เนื่องจากธุรกิจขนาดย่อมโดยทั่วไปเป็นการประกอบการโดย

บุคคลหรือเอกชนผู้เป็นเจ้าของ ในขณะที่ธุรกิจชุมชนเป็นการด าเนินงานโดยกลุ่มหรือองค์กรชุมชน    
ซึ่งต้องอาศัยการท างานเป็นกลุ่ม เป็นทีม จึงต้องมีการพัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม 
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7. ขาดการประสานความร่วมมืออย่างแท้จริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในการให้             
การสนับสนุนให้คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้และเกิดความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ 

8. ขาดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการเป็นเจ้าของและด าเนินกิจรรมในข้ันตอนต่างๆ 
9. นโยบายของรัฐยังไม่เอ้ืออ านวย ทั้งในด้านภาษ ีสินเชื่อ ตลอดจนระบบโครงสร้างราชการ 
สรุปจากแนวคิดที่กล่าวมา อาจกล่าวได้ว่า การจัดการ หมายถึง การด าเนินการอย่างมีแบบ

แผนและขั้นตอน โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น คน วัสดุสิ่งของ และหลักการจัดการมาประยุกต์ใช้
เพ่ือการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการท างาน และสามารถพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.2.1 งานวิจัยในประเทศ 
ประสิทธิ์  เดชบุรีรัมย์ (2556) ได้ท าการศึกษาวิจัยแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพจัก

สานของผู้สูงอายุบ้านหนองพลวง อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา       
1) สภาพและปัญหาการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพจักสานของผู้สูงอายุบ้านหนองขาม ต าบลหนอง
พลวง อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 2)  เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพจัก
สานของผู้สูงอายุบ้านหนองขาม ต าบลหนองพลวง อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์คณะกรรมการบริหารกลุ่มและสมาชิกกลุ่มอาชีพจักสานของผู้สูงอายุบ้าน
หนองขาม จ านวน 17 คน และจากการประชุมระดมสมองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล นักวิชาการพัฒนาชุมชน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 11 
คน วิเคราะห์ข้อมูลและอรรถาธิบายและพรรณนาความ โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี  การรวบรวมข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการศึกษาพบว่า สภาพและปัญหาการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพจักสานของผู้สูงอายุ  บ้าน
หนองขาม ด้านการบริหารจัดการสมาชิกกลุ่มพบว่ามีการรวมกลุ่มกันแบบหลวมๆ สมาชิก     ขาด
ความรู้ความเข้าใจในการรวมกลุ่ม การมอบหมายงานในกลุ่มไม่ชัดเจน ไม่ท างานเป็นทีม         ด้าน
การบริหารจัดการเงินทุนพบว่ามีการแบ่งปันเงินงบประมาณให้ด าเนินการเองและใช้ไม่ตรง
วัตถุประสงค์ ไม่มีการออมเงินไว้เป็นกองทุน ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการเงินกลุ่ม ท าให้มีงบประมาณ
ในการด าเนินงานไม่เพียงพอ ด้านการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์พบว่าสมาชิกต่างก็จัดหาวัสดุอุปกรณ์
มาด าเนินการเอง ท าให้ไม่เพียงพอ มีราคาสูง และไม่มีคุณภาพ ด้านการบริหารจัดการพบว่าไม่มีการ
จัดการภายในกลุ่มท่ีแท้จริง กรรมการไม่มีความรู้ในเรื่องการด าเนินงานของกลุ่ม และขาดการวางแผน
อย่างเป็นระบบ ขาดการมีส่วนร่วมและการประสานงาน 
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ส าหรับแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพจักสานของผู้สูงอายุบ้านหนองขามพบว่า   
ด้านการบริหารจัดการสมาชิกกลุ่ม ผู้น าหรือประธานกลุ่มต้องมีส่วนร่วมในการติดต่อประสานงาน 
กล้าตัดสินใจสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกและสมาชิกกลุ่มต้องมีส่วนร่วมในการท างาน อีกทั้งต้องมี
การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับสมาชิกทุกคนอย่างชัดเจนตามความถนัดและความช านาญ     
ด้านการบริหารจัดการเงินทุน กลุ่มควรมีแนวทางการด าเนินงานการบริหารงบประมาณอย่างชัดเจน 
บริหารจัดการเงินทุนให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพ่ือจะเป็นแนวทางในการพัฒนากลุ่มให้ยั่งยืน 
ด้านการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ ให้มีแผนการจัดหาวัสดุในท้องถิ่นที่มีคุณภาพสูง ช่วยให้การได้มาก
และมีต้นทุนต่ า แผนการรักษาอุปกรณ์เครื่องมือให้ใช้คงทุนอยู่เสมอเพ่ือลดต้นทุนในการลงทุน      
ด้านการบริหารการจัดการ การจัดการภายในกลุ่มโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่ม
อย่างมีส่วนร่วมของสมาชิก และต้องมีการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกให้ทราบบทบาท อ านาจหน้าที่
ตนเองภายในกลุ่ม การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ สมาชิกมีการสร้างเครือข่าย มีแผนการตลาด 
และการพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพ 

สมศักดิ์  ศิริธร (2556) ได้ท าการศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพประดิษฐ์อิสระจากผ้า
ใยบัว โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นการศึกษาที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพบริบทการบริหารจัดการกลุ่ม ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
ของกลุ่ม เก็บข้อมูลจากคณะกรรมการ สมาชิกกลุ่ม เจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลจากหน่วยองค์กรท้องถิ่น
จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม
และการสนทนากลุ่ม ตรวจสอบข้อมูลใช้เทคนิคสามเส้าและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
ผลการศึกษาดังนี้ 1. บริบทของกลุ่มอาชีพประดิษฐ์อิสระจากผ้าใยบัวตั้งอยู่ในอ าเภอปากเกร็ด      
เกิดจากการรวมตัวขึ้นมาของคนในชุมชนในการท ากิจกรรมร่วมกัน เนื่องจากมีผู้ว่างงานจ านวนมาก 
เพ่ือให้เกิดรายได้ช่วยเหลือฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวและเกิดความสามัคคีของคนในชุมชน      
2. การบริหารจัดการกลุ่ม กลุ่มมีการจัดตั้งคณะกรรมการของกลุ่มข้ึนมาบริหารจัดการและมีโครงสร้าง
การบริหารตลอดจนการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการตั้งกฎระเบียบข้อบังคับ
เพ่ือให้การบริหารจัดการกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. กลุ่มจะมีปัญหาปริมาณสินค้าน้อย       
ไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ซื้อ ทุนในการด าเนินการของกลุ่มไม่เพียงพอ คุณภาพสินค้าไม่ได้
มาตรฐาน ขาดทักษะในการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์และขาดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดย
กลุ่มมีแนวทางแก้โดยการเพ่ิมสมาชิกกลุ่มในการผลิต การหาแหล่งทุนให้เงินกู้แก่สมาชิก อบรมให้
ความรู้และเพ่ิมทักษะและรูปแบบของการผลิตที่หลากหลายในการผลิตให้แก่สมาชิกกลุ่ม 

ยุภา  ศรีวิชัย (2554) ได้ท าการศึกษาศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนของกลุ่ม
อาชีพไม้กวาดลายดอกแก้ว ต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มไม้กวาดลายดอกแก้ว ต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอก
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ค าใต้ จังหวัดพะเยา ด้านการจัดองค์การ ด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านการเงิน ปัญหาและแนว
ทางแก้ไขปัญหาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพไม้กวาดลายดอกแก้ว ต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ 
จังหวัดพะเยา ใช้กลุ่มตัวอย่างที่ได้คัดเลือกจากประธานกลุ่ม และสมาชิกกลุ่มที่ด าเนินการจดทะเบียน
เป็นวิสาหกิจชุมชน จ านวน 52 คน ในการสนทนากลุ่มจ านวน 30 คน และการสัมภาษณ์จ านวน 22 
คน ท าการศึกษาเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้คือแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และแบบ
บันทึกการสัมภาษณ์ (Interview) พบว่า 

ด้านการจัดองค์การ โครงสร้างการท างานผู้ผลิตไม้กวาดลายดอกแก้ว ต าบลดงสุวรรณ 
อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ได้รวมตัวกันจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ใช้ชื่อว่า “วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มไม้กวาดลายดอกแก้ว ต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา” มีการแบ่งโครงสร้าง   
การบริหารงาน มีการแบ่งหน้าที่ที่ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย ประธานกลุ่มฯ รองประธาน เลขานุการ 
เหรัญญิก เป็นคณะกรรมการหลัก ผู้น าได้มาจากการเลือกตั้งโดยการออกเสียงของสมาชิกกลุ่มฯ และ
เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจของกลุ่มฯ และชุมชน การมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการกลุ่มฯ และมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอกในด้านการเป็นวิทยากรให้แก่
นักเรียน นักศึกษา ผู้ติดเชื้อและผู้ที่มีความสนใจ 

ด้านการผลิต จะผลิตไม้กวาดที่บ้านของสมาชิกเอง โดยใช้วัตถุดิบการผลิตไม้กวาดลาย   
ดอกแก้ว ประกอบด้วย ก๋ง ไม้ด้ามจะใช้ไม้หอม ไม้เฮ้ีย ฟ่างหรือข้าวฟ่าง กกราชินี สมาชิก สมาชิกแต่
ละคนจะผลิตทุกวัน สมาชิกบางคนผลิตตลอดวันจะได้ประมาณ 7 – 10 ด้าม ทักษะและความช านาญ 
ได้มีการฝึกสอนจากสมาชิกรุ่นต่อรุ่น และน าวิทยากรมาให้ความรู้เพ่ิมเติม มีการพัฒนาลวดลายต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นลายไทยที่สมาชิกคิดประดิษฐ์ด้วยตนเอง ลายน้ าไหล ลายตาล ลายเกลียว ตัวหนังสือ เช่น 
OTOP และลายที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มก็คือลายดอกแก้ว 

ด้านการตลาด การจัดจ าหน่าย จัดจ าหน่ายโดยการส่งให้แก่หมู่เครือญาติ การออกร้าน บูท 
ของส่วนราชการ เช่น เมืองทองธานี งานถนนคนเดิน งานกาชาด ฯลฯ การตั้งราคา จะมีการตั้งราคา
ขายจากการค านวณต้นทุนการผลิต ทั้งนี้ราคาขายจะขายทั้งขายปลีกและขายส่ง ในราคา 30 – 50 บาท 

ด้านการเงิน แหล่งเงินทุน ได้มาจากองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ดร.ไพโรจน์       
ตันบรรจง โครงการอยู่ดีมีสุของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) งบประมาณ
ของ CEO. ในการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ให้แก่สมาชิก การจัดท าบัญชี วิสาหกิจชุมชนของ
กลุ่มอาชีพไม้กวาดลายดอกแก้ว ต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา มีการจัดท าบัญชี    
รับ – จ่าย อย่างง่าย เนื่องจากเหรัญญิกของกลุ่มฯ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าบัญชี แต่ก็
ยังจัดท าด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส เป็นที่ยอมรับของสมาชิกในกลุ่มฯ 

ปัญหาวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มอาชีพไม้กวาดลายดอกแก้ว  ต าบลดงสุวรรณ อ าเภอ       
ดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา (1) ด้านการจัดองค์การ พบว่าขาดผู้น าที่มีความรู้ ความสามารถทางด้าน  
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การประสานงานและการหาตลาด ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ (2) ด้านการผลิต วัตถุดิบ
หลักคือก๋ง ท าให้สมาชิกบางคนแพ้เกสรและท าให้เกิดโรคภูมิแพ้ วัตถุดิบที่น ามาผลิต เช่น ฟ่าง มีความ
คงทนน้อย แตกหักง่าย มีแมลงเจาะ และก่อนน ามาผลิตจะต้องน าไปแช่น้ ายาฟอกขาว ซึ่งน้ ายาฟอก
ขาวเป็นอันตรายต่อผิวหนัง วัตถุดิบและค่าขนส่งมีราคาแพง 

แนวทางแก้ไขปัญหา ด้านการจัดองค์การ ส่งเสริมสนับสนุนให้กับสมาชิกร่วมกันอนุรักษ์   
โดยการถ่ายทอดการผลิตให้กับผู้สนใจในรุ่นต่อๆ ไป ด้านการผลิต สมาชิกได้น าผ้ามาปิดจมูก ปาก 
และใส่เสื้อแขนยาวเพ่ือลดอาการแพ้เกสรก๋ง ใช้วัตถุดิบอ่ืนทดแทน เช่น กกราชินี ซึ่งสมาชิกได้รณรงค์
กับปลูกในชุมชน เพ่ือน ามาเป็นวัตถุดิบต่อไป ซื้อวัตถุดิบกักตุนไว้และรวบรวมไม้กวาดส่งทีละมากๆ 

ขจรศักดิ์  วงศ์วิราช (2553) ได้ท าการวิจัยการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ
เกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษบ้านจ า หมู่ที่ 6 ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง          
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาสภาพปัญหาของการด าเนินงานของกลุ่มและรูปแบบการบริหารจัดการ
กลุ่มอาชีพเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษบ้านจ า 2. เพ่ือศึกษาความเชื่อมโยงของปัจจัยที่เอ้ืออ านวย
ต่อการบริหารจัดการภายในกลุ่ม 3. เพ่ือศึกษาทิศทางในการพัฒนากลุ่มอาชีพเกษตรปลูกผักปลอด
สารพิษบ้านจ าในอนาคต เป็นการศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วม เครื่องมือคือการจัดเวทีเสวนา การ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์และการทดลองการรวมกลุ่มด้วยการจัดการองค์กร POLC และ
เทคนิค SWOT เพ่ือค้นหาศักยภาพกลุ่มด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและทีมวิจัยและกลุ่มอาชีพ
เกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษบ้านจ า หมู่ที่ 6 ที่มีสมาชิกกลุ่มที่ร่วมในการด าเนินการวิจัย 30 คน 
พบว่าสมาชิกภายในกล  ่มยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรวมกลุ่ม รวมถึงยังไม่เข้าใจถึง
วัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการรวมกลุ่มอาชีพ ผู้น ากลุ่มเป็นผู้น าเพียงนามธรรมไม่มีอ านาจหรือเครื่องมือ
ที่ใช้ในการบังคับหรือสั่งการ โครงสร้างการรวมกลุ่มยังเป็นในลักษณะที่ไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน คือ   
ไม่มีผังโครงสร้างกลุ่ม ไม่มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ไม่มีกิจกรรมในการด าเนินงานกลุ่ม เช่น การประชุม
สมาชิกอย่างต่อเนื่อง และกลุ่มยังไม่ได้รับการยอมรับในองค์กรปกครองท้องถิ่น ในการสนับสนุน 
ผล  กดันให้เกิดความเข้มแข็งและงบประมาณในการพัฒนา 

จากการวิจัยพบว่ารูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพผักปลอดสารพิษเพ่ือน าไปสู่        
การก าหนดทิศทางการด าเนินงานของกลุ่มให้ยั่งยืนในอนาคตควรมีโครงสร้างองค์กร มีกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับกลุ่ม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการควบคุมการบริหารจัดการ การมีเงินกองทุนกลุ่มเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน มีการวางแผนทางด้านการผลิต (เพาะปลูก) การตลาด การขนส่งอย่างเป็น
ระบบ ผู้น ากลุ่มรวมถึงสมาชิกกลุ่มควรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภายในกลุ่มด้วยกระบวนการ    
มีส่วนร่วม คือ ผู้น าต้องมีความเสียสละและมีภาวะความเป็นผู้น าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่กลุ่มและ
สมาชิกกลุ่ม รวมทั้งยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มในการบริหารจัดการ และสมาชิกกลุ่มต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในการรวมกลุ่ม อีกทั้งยังต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่มที่ได้ร่วมกันยก
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ร่างขึ้นมา และคอยแนะน า ตรวจสอบการบริหารงานของผู้น าในรูปแบบคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง
ภายหลังจากเสร็จสิ้นการวิจัย  

พนารัตน์  บุญธรรม (2552) ได้ด าเนินการศึกษารูปแบบการจัดการสินค้า OTOP ประเภท
ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกในเชิงธุรกิจ : กรณีศึกษากลุ่มอาชีพท าเครื่องทองเหลือง 2 บ้านปะ
อาว หมู่ที ่5 ต าบลปะอาว อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สอง
ประการเพ่ือ 1) ศึกษารูปแบบการจัดการสินค้า OTOP ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก 
ในเชิงธุรกิจ กรณีศึกษา กลุ่มอาชีพท าเครื่องทองเหลือง 2 บ้านปะอาว ต าบลปะอาว อ าเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และ 2) ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของการจัดการสินค้า 
OTOP ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกในเชิงธุรกิจในจังหวัดอุบลราชธานี  กรณีศึกษา 
กลุ่มอาชีพท าเครื่องทองเหลือง 2 บ้านปะอาว ต าบลปะอาว อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เอกสารหลักฐานตามสภาพจริง แบบบันทึกข้อมูล 
และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย คณะกรรมการกลุ่มอาชีพท าเครื่อง
ทองเหลือง 2 จ านวน 9 คน ผู้น าชุมชน 1 คน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 3 คน เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาที่เป็นระบบ (Content analysis) น าเสนอ
ผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนา 

ผลการวิจัยพบว่า 1. รปูแบบการจัดการการตลาด พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ เป็นแบบผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้สอยจากทองเหลืองที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน และงานประเพณีของหมู่บ้าน ด้านราคา เป็นแบบ
การบวกก าไรที่ต้องการเพ่ิมจากต้นทุน ด้านการจัดจ าหน่าย เป็นแบบจ าหน่ายทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ การจ าหน่ายภายในประเทศ จ าหน่ายที่ศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์พ้ืนเมืองประจ าหมู่บ้าน 
การส่งจ าหน่ายที่ร้านค้าในตัวเมือง การจ าหน่ายในงานเทศกาลต่าง ๆ ด้านการส่งเสริมการตลาด    
เป็นแบบใช้การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของกลุ่มด าเนินการโดยผ่านสื่อ  สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ และ
หน่วยงานของรัฐ 2. รูปแบบการจัดการการผลิต จัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหาได้จากแหล่งภายใน
และภายนอกกลุ่ม วัตถุดิบหลักของกลุ่ม คือ ทองเหลือง 3. รูปแบบการจัดการการเงิน ได้รับ        การ
สนับสนุนจากภาครัฐที่ให้การสนับสนุน และจากเงินทุนของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตประจ า
หมู่บ้าน 4. รูปแบบการจัดการกลุ่ม การจัดโครงสร้างกลุ่มประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 6 
ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการผลิต ฝ่ายตรวจสอบ ฝ่ายการเงินและบัญชี และ
ฝ่ายที่ปรึกษา มีสมาชิก จ านวน 21 คน 5. ปัญหาการจัดการสินค้า OTOP ได้แก่ กลุ่มขาดทักษะและ
องค์ความรู้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิตหลายขั้นตอนท าให้ใช้เวลามาก             การ
วางแผนการผลิตและการตลาดยังไม่เป็นระบบ เงินทุนส ารองไม่เพียงพอ การจัดท าบัญชีการเงินของ
กลุ่มไม่เป็นระบบ ปัญหาด้านการจัดการกลุ่ม การควบคุมและตรวจสอบด้านการผลิต            ขาด
ประสิทธิภาพ 
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ณรงค์  มูลเมือง (2551) ได้ศึกษาการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น กลุ่มจักสานไม้ไผ่ 
อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ด้าน
การจัดการองค์การ ด้านการตลาด ด้านการผลิต ด้านทรัพยากรมนุษย์ และศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มจักสานไม้ไผ่ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 132 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

จากการศึกษาพบว่า การรวมกลุ่มเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของสมาชิกกลุ่ม    
จักสานไม้ไผ่ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ส่วนใหญ่ท าเป็นอาชีพเสริม สามารถสร้างรายได้ระหว่าง       
1,501 – 2,000 บาทต่อเดือน 

ด้านการจัดองค์การ ส่วนใหญ่มีการวางแผนด้านการจัดองค์การ มีโครงสร้างการจัดองค์การ
ที่ชัดเจน รูปแบบโครงสร้างการจัดองค์การอยู่ในรูปของประธาน คณะกรรมการ และสมาชิก การแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ ส่วนใหญ่มีฝ่ายการเงินและบัญชี  ฝ่ายตลาด มีการควบคุมและติดตาม         
การท างานในด้านต่างๆ ของสมาชิก เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและติดตามการท างาน คือ ปริมาณ
งาน การประเมินผลการด าเนินงานพิจารณาจากก าไร 

ด้านการตลาด ส่วนใหญ่ไม่มีการวางแผนด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับรอง
คุณภาพหรือการคัดสรรเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น  การออกแบบผลิตภัณฑ์ได้รับ        
การถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ การตั้งราคาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ตั้งตามเป้าหมายในการท าก าไร     
การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ จ าหน่ายภายในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง มีการประชาสัมพันธ์หรือ     
การโฆษณาผลิตภัณฑ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ส่งเสริมการขายด้วยวิธีการให้ส่วนลด 

ด้านการผลิต ส่วนใหญ่มีการวางแผนด้านการผลิต ลักษณะการผลิตผลิตภัณฑ์ตามเป้าหมาย
ของกลุ่ม วัตถุดิบมาจากภายในท้องถิ่น ไม่มีการจัดการกับวัตถุดิบที่เสีย มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาช่วยในกระบวนการผลิต มีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของการผลิตสินค้าหลังการผลิตเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว การบริหารจัดการกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าส าเร็จรูป ส่วนใหญ่เปรียบเทียบปริมาณหรือ
จ านวนสินค้าที่ผลิตได้กับเป้าหมาย 

ด้านทรัพยากรมนุษย์ ส่วนใหญ่ไม่มีการวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์ มีจ านวนสมาชิก
พอเพียงต่อการด าเนินงาน มีการรับสมาชิกตลอดเวลา มีการก าหนดคุณสมบัติของสมาชิกใหม่ 
คุณสมบัติที่ใช้ประกอบการรับสมัครสมาชิกใหม่  คือ ทักษะฝีมือและความช านาญ มีการเพ่ิม
ผลตอบแทนหรือส่วนแบ่งที่ได้จากการขาย เพ่ือจูงใจสมาชิกในกลุ่มให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานพบว่า กลุ่มจักสานไม้ไผ่ส่วนใหญ่ประสบกับปัญหาการ
ประสานงาน ปัญหาการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในรูปแบบของฝ่ายต่างๆ  ที่ยังไม่ชัดเจน           
ขาดการวางแผนการตลาด ปัญหาช่องทางการตลาด ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 
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ผลิตภัณฑ์ขาดการรับรองคุณภาพ ปัญหาความต่อเนื่องการผลิต ต้นทุนวัตถุดิบที่สูง ขาดการวางแผน
ด้านทรัพยากรมนุษย์ 

มัณฑนา  ข าหาญ (2550) ได้ท าการศึกษาระบบการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนท้องถิ่นหนึ่ง
ต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ พบว่าผลการวิจัย คือ 1. ด้านการจัดการคนมีปัญหารวมกลุ่มคนในการท างาน
และค่าแรงงานค่อนข้างต่ า 2. ด้านเงินลงทุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะให้การสนับสนุน 3. วัสดุ
ที่ใช้สามารถหาได้จากในท้องถิ่น ซึ่งเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ 4. การปฏิบัติงานที่ทักษะความช านาญ
ให้ฝีมือในการท าเป็นส่วนใหญ่ สาขางานแกะสลักและไม้ไผ่จักสานควรส่งเสริมคนให้สนใจสืบต่องาน
การอาชีพให้มากขึ้น โดยเฉพาะการฝึกอบรม 5. ผู้บริโภคมีความพอใจในผลิตภัณฑ์เป็นส่วนใหญ่ เช่น 
ในด้านรูปแบบคงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเฉพาะตัว ควรมีการสนับสนุนและอนุรักษ์ให้
ผลิตภัณฑ์ท าเป็นอาชีพในท้องถิ่นต่อไป การซื้อหาง่าย ราคาไม่แพง และยังพบว่าการบริหารจัดการ
ธุรกิจชุมชนท้องถิ่นแบบชาวบ้านหรืออุตสาหกรรมภายในครอบครัวโดย 1. เนื้อหาที่บริหารและ
จัดการเป็นวิธีการปฏิบัติที่เคยสืบต่อมาจากบรรพบุรุษและผู้ผลิตได้ด าเนินงานตามวิธีการที่เคยปฏิบัติ
มานั้นอย่างเป็นระบบคล้ายกับระบบการจัดการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ในระดับสากล 
2. วิธีการจัดการโดยผู้ผลิตจะด าเนินการด้วยตนเอง เน้นในรายละเอียด วิธีการและขั้นตอน          
การปฏิบัติการผลิตสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 3. เงินทุนและการจัดการคน วิธีปฏิบัติและและ
ตลาดปฏิบัติโดยสังเกตจากกลุ่มปฏิบัติงานที่มีอยู่ในขณะนั้น 

สุภัสรา  บุญเรือง (2550) ได้ท าการศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจจักสานผักตบชวา : 
กรณีศึกษาบ้านสันป่าม่วง อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการ 
ปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของกลุ่มธุรกิจจักสานผักตบชวาบ้านสันป่าม่วง ต าบลสันป่าม่วง จังหวัด
พะเยา โดยท าการศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้การบรรยายสรุปข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 37 คน จากประชากรทั้งหมด 56 คน  พบว่า 

การบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจจักสานผักตบชวาบ้านสันป่าม่วง  การวางแผน กลุ่มมี          
การวางแผนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโครงการ จนถึงการจ าหน่ายสินค้าซึ่งคณะกรรมการของกลุ่มฯ มีความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน และสามารถท างานได้เป็นอย่างดี มีการก าหนดวิธีการท างานล่วงหน้า
โดยเฉพาะด้านการผลิต 

การจัดองค์การ กลุ่มธุรกิจจักสานผักตบชวา ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร มีการ
ด าเนินงานตามโครงสร้างองค์กร โดยกลุ่มฯ ได้แบ่งหน้าที่ให้บุคคลต่างๆ ตามโครงสร้างการบริหารงาน
ดังนี้ (1) การจัดคนเข้าท างาน กลุ่มฯ ได้มีการการรับสมัครสมาชิก และได้มีการแบ่งการท างานโดยให้
สมาชิกท างานตามความถนัดของตนเองตามชนิดและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ (2) การสั่งการ เมื่อมี
รายการสั่งซื้อเข้ามา ประธานกลุ่มฯ และคณะกรรมการกลุ่มฯ จะร่วมกันพิจารณาแบ่งงานให้กับ
สมาชิก เมื่อเสร็จแล้วก็น ามาส่งที่ท าการของกลุ่ม (3) การควบคุม การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ 
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เป็นหน้าที่ของประธานกลุ่มฯ หากประธานกลุ่มฯ ไม่อยู่ รองประธานจะเป็นผู้ควบคุมและตรวจสอบ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยจะพิจารณาจากฝีมือการสาน ความละเอียด ตรงตามขนาด หากได้
มาตรฐานก็จะรับซื้อในราคาที่ก าหนด หากต่ ากว่ามาตรฐานจะลดราคารับซื้อ ซึ่งตัดสินใจโดย
คณะกรรมการของกลุ่มฯ 

การบริหารจัดการด้านการผลิต กลุ่มฯ ได้มีการวางแผนโดยเริ่มจากวัตถุดิบหลักคือ
ผักตบชวาที่มาจากท้องถิ่นในจังหวัดพะเยา และวัตถุดิบรอง วัสดุ อุปกรณ์ ในตการจัดท าผลิตภัณฑ์ 
ส่วนการผลิตของกลุ่มฯ จะควบคุมโดยประธานกลุ่มฯ และคณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ 

การบริหารจัดการด้านการตลาด กลุ่มฯ ได้น าเอาส่วนประสมทางการตลาดมาบริหาร
จัดการ ดังนี้ (1) ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มฯ ผลิตเองแบ่งออกเป็น 4 หมวดใหญ่ๆ คือ กระเป๋า 
ตะกร้า หมวก และการสานผักตบชวาล้อมภาชนะต่างๆ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมากที่สุด คือ กระเป๋า       
(2) ราคา กลุ่มฯ มีการตั้งราคาอยู่ 2 แบบ คือ การขายส่งและการขายปลีก (3) การจัดจ าหน่าย 
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ จะมีการจ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยังได้มีการจ าหน่าย       
ทางเว็บไซต์  (4) การส่งเสริมการตลาด ทางกลุ่มได้มีการส่งเสริมการตลาดโดยการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ตลอดจนได้น ากลยุทธ์ทางด้านราคามาเป็นตัวช่วยในการส่งเสริม
การตลาด เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับลูกค้า 

การบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี จะอยู่ในรูปของคณะกรรมการ โดยจะท าหน้าที่ใน
การท าบัญชีรับ - จ่ายในแต่ละวัน การจัดท าบัญชีจะท าในรูปแบบของสหกรณ์จังหวัดพะเยา ตามที่
ประธานกลุ่มฯ และเหรัญญิกได้ไปอบรม 

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน กลุ่มฯ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการและเอกชน
หลายหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญและให้การสนับสนุนกลุ่มมาโดยตลอด 

ศักยภาพการจัดการองค์การของกลุ่มฯ กลุ่มฯ มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการ เนื่องจาก
มีประธานกลุ่มฯ ที่มีความสามารถและเป็นผู้กว้างขวาง นอกจากนี้ กลุ่มฯ ยังได้รับการสนับสนุน    
จากหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 

การมีส่วนร่วมของกลุ่มฯ กลุ่มธุรกิจจักสานผักตบชวา ได้ให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมกับ
สมาชิกและสังคม โดยการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นงานบุญ 
งานประเพณีต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนงานกีฬาทั้งในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้าน และได้จัดวิทยากร       ให้
ความรู้กับสมาชิกลุ่มฯ และนอกกลุ่มฯ เพ่ือพัฒนาความสามารถของสมาชิกให้มีทักษะและ      ความ
ช านาญเพิ่มมากขึ้น 

ปัญหาของกลุ่มธุรกิจจักสานผักตบชวาบ้านสันป่าม่วง (1) ด้านการบริหารจัดการ กลุ่มฯ   
ได้มีการด าเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงาน แต่ส่วนใหญ่การด าเนินงานเป็นหน้าที่ของประธาน 
ขณะเดียวกันประธานกลุ่มด ารงต าแหน่งก านัน  ซึ่งมีภารกิจอ่ืนๆ ในการท างานตามต าแหน่ง            
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จึงก่อให้เกิดการท างานติดต่อประสานงาน และกระจายการผลิตให้สมาชิกเกิดความล่าช้า (2) ปัญหา
การบริหารจัดการด้านการผลิต สมาชิกบางคนแพ้ก ามะถัน สมาชิกบางส่วนไม่ชอบกลิ่นของวานิช
เพราะท าให้เกิดอาการเวียนศรีษะ และกลุ่มฯ ยังขาดเครื่องอบก ามะถัน (3) ปัญหาการบริหารจัดการ
ด้านการตลาด การด าเนินการทางด้านการตลาด ส่วนใหญ่ประธานกลุ่มฯ จะเป็นผู้ด าเนินการ 
เนื่องจากกลุ่มฯ ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านการตลาด และบุคลากรมีปัญหาทางด้าน
การใช้ภาษา (4) ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ขึ้นราง่าย โดยเฉพาะฤดูฝน ถึงแม้ว่าจะมีการอบ
ก ามะถัน ก็ยังมีผลิตภัณฑ์บางส่วนที่ขึ้นรา (5) ปัญหาด้านการเงินและบัญชี กลุ่มฯ ไม่ได้จัดท าระบบ
บัญชีที่ถูกต้อง จึงท าให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบ รวมทั้งการจัดท าบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน และ
คณะกรรมการบริหารกลุ่มขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าบัญชี 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของกลุ่มธุรกิจจักสานผักตบชวาบ้านสันป่าม่วง กลุ่มฯ มีความต้องการให้
หน่วยงานมาสนับสนุนทางด้านสถานที่ในการสร้างอาคารเพ่ือจัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้กับเยาวชนและผู้ที่มีความสนใจและต้องการจัดท าโฮมสเตย์เพ่ือรองรับชาวต่างชาติ 

 
2.3 สรุป 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้น ามาพิจารณานี้ เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้วิจัย
ท าการศึกษาค้นคว้า น ามาประกอบการวิจัย การจัดการกลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านแม่วังช้าง ต าบล      
พระธาตุขิงแกง อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา  
 



บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย  การวิจัยเรื่องการจัดการกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�างตําบลพระธาตุขิงแกงอําเภอจุนจังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค(เพ่ือศึกษาป,ญหาด�านการจัดการของกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�างและศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�าง เป/นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)ซ่ึงผู�วิจัยได�ดําเนินการตามข้ันตอนดังต�อไปนี้ 1. สนามวิจัยและผู�ใหข�อมูลสําคัญ 2. เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล 3. ข้ันตอนการสร�างเครื่องมือวิจัย 4. การเก็บรวบรวมข�อมูล 5. การวิเคราะห(ข�อมูล  3.1 สนามวิจัยและผู�ให�ข�อมูลสําคัญ สนามวิจัยและผู�ให�ข�อมูลสําคัญท่ีใช�ในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู�ในบ�านแม�วังช�างตําบลพระธาตุขิงแกงอําเภอจุนจังหวัดพะเยาจํานวน311ครัวเรือนมีประชากรท้ังสิ้น832คนโดยประชาชนท่ีสมาชิกกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�างจํานวน50 คน  ผู�ให�ข�อมูลสําคัญท่ีใช�ในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ ได�แก� 20 คนโดยแบ�งผู�ให�ข�อมูลสําคัญออกเป/น2กลุ�มดังนี้ 1. กลุ�มสมาชิกกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�างจํานวน10คนโดยเลือกเฉพาะผู�ท่ีเป/นคณะกรรมการกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�าง 2. กลุ�มผู�เก่ียวข�องกับการดําเนินงานกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�าง จํานวน 6 คน ดังนี้  (1) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอจุน จํานวน 2 คน ได�แก� พัฒนาการอําเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู�รับผิดชอบงานหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ(  (2) องค(กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  จํานวน 2 คน ได�แก� นายกองค(การบริหารส�วนตําบลพระธาตุขิงแกง และ ส.อบต หมู�ท่ี 1 บ�านแม�วังช�าง   (3) ผู�นําชุมชนท่ีได�รับการแต�งต้ังอย�างเป/นทางการ จํานวน 2 คน คือ กํานัน ตําบลพระธาตุขิงแกง และ ผู�ใหญ�บ�าน บ�านแม�วังช�าง    



39  3.2 เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล การวิจัยครั้งนี้เป/นการศึกษาวิจัยท่ีเน�นการดําเนินงานเชิงคุณภาพ ดังนั้นเครื่องมือท่ีใช�ใน     การวิจัยครั้งนี้ ได�แก� แบบสัมภาษณ( โดยใช�การสัมภาษณ(แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพ่ือให�ได�รายละเอียดท่ีเก่ียวข�องในการศึกษาถึงการจัดการกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�างการสัมภาษณ(เจาะลึกรายบุคคลเพ่ือนํามาจับประเด็นและนํามาตีความหมายโดยใช�ทฤษฎีและการสัมภาษณ(แบบเจาะลึกจากผู�รู�เพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีมีความสมบูรณ(ของเนื้อหาสําหรับการรวบรวมข�อมูลในข้ันการสํารวจและได�กําหนดแนวคําถามเพ่ือใช�สําหรับเป/นแนวทางการสัมภาษณ(ผู�ให�ข�อมูลสําคัญแบ�งออกเป/น2ฉบับดังนี้ 3.2.1 แบบสัมภาษณ(สําหรับกลุ�มสมาชิกกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�าง 3.2.2 แบบสัมภาษณ(สําหรับผู�เก่ียวข�องกับการดําเนินงานกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�าง  3.3 การเก็บรวบรวมข�อมูล ผู�วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลตามแนวทางท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้คือการเก็บรวบรวมคุณภาพโดยดําเนินการดังนี้ 3.3.1 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข�องโดยทําการศึกษาเอกสารต�างๆเช�นข�อมูลความจําเป/นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ตําราทางวิชาการแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยบทความและเอกสารท่ีเก่ียวข�อง 3.3.2ประสานพ้ืนท่ีและผู�ให�ข�อมูลสําคัญ 3.3.3 การศึกษาภาคสนามเป/นการเก็บรวบรวมข�อมูลโดยสัมภาษณ((Interview) และสนทนากับผู�ให�ข�อมูลสําคัญท่ีได�กําหนดไว�โดยติดต�อกับสมาชิกกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�างตําบล       พระธาตุขิงแกงอําเภอจุนจังหวัดพะเยาเพ่ือขออนุญาตทําการวิจัยใช�การสัมภาษณ(แบบเจาะลึก(In-depth Interview)โดยผู�วิจัยได�สัมภาษณ(ผู�ให�ข�อมูลสําคัญในพ้ืนท่ีวิจัยโดยสร�างแนวคําถามอย�างกว�างๆเพ่ือเป/นแนวทางในการสัมภาษณ(ไว�ล�วงหน�าซ่ึงข�อคําถามต�างๆสามารถยืดหยุ�นได�ไม�กําหนดตายตัวการซักถามในประเด็นข�อคําถามต�างๆจะมีการเปลี่ยนลําดับไปได�ตลอดเวลาตามสถานการณ(หรือความเหมาะสมผู�วิจัยใช�การซักถามพูดคุยสนทนาแบบเป/นกันเองมากท่ีสุดเพ่ือมิให�ผู�ให�ข�อมูลสําคัญเกิดความกังวลใจในการให�คําตอบ 



40  3.4 การวิเคราะห*ข�อมูล การวิจัยเชิงคุณภาพ 3.4.1. นําข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ(ผู�ให�ข�อมูลสําคัญมาทําการวิเคราะห(สังเคราะห(ข�อมูลท่ีได�จากการรวบรวบนํามาระดมความคิดจัดหมวดหมู�ตามประเด็นท่ีศึกษาข�อมูลท่ีได�จากการสํารวจการสังเกตและการสัมภาษณ(นํามาวิเคราะห(ให�ได�ข�อมูลท่ีชัดเจนเป/นภาพรวมท่ีสามารถตอบคําถามได�ตามกรอบแนวคิดท่ีใช�ในการศึกษาการตีความการเปรียบเทียบหาความสัมพันธ(เก่ียวกับปรากฏการณ(ต�างๆท่ีได�ศึกษาอย�างต�อเนื่องจึงเขียนบรรยายในเชิงพรรณนาวิเคราะห(เพ่ือนําเสนอในรายงานต�อไป 3.4.2สรุปผลและนําเสนอผลการศึกษารายงานผลการศึกษาเชิงพรรณนาวิเคราะห(โดยใช�ข�อมูลท่ีได�จากการรวบรวม   



บทที่ 4 ผลการวิจัย  การวิจัยเรื่องการจัดการกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�างตําบลพระธาตุขิงแกงอําเภอจุนจังหวัดพะเยา มีผลการวิเคราะห%ข�อมูลนําเสนอตามวัตถุประสงค%ของการวิจัย ในการวิเคราะห%ข�อมูลครั้งนี้ผู�วิจัยได�ทําการวิเคราะห%ข�อมูลตามลําดับดังนี้  ผลการวิเคราะห�ข�อมูล การวิจัยเรื่องการจัดการกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�างตําบลพระธาตุขิงแกงอําเภอจุนจังหวัดพะเยา ผู�วิจัยแบ�งการนําเสนอผลการวิเคราะห%ข�อมูลเชิงปริมาณออกเป.น 2 ส�วน ได�แก� ส�วนท่ี 1 สภาพป1ญหาการจัดการกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�าง ตําบลพระธาตุขิงแกง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ส�วนท่ี 2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�าง ตําบล  พระธาตุขิงแกง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ดังมีรายละเอียดต�อไปนี้  ส�วนท่ี 1 สภาพและป#ญหาการจัดการกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�าง ตําบลพระธาตุขิงแกง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ผู�วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลจากการสัมภาษณ%เชิงลึกกับผู�ให�ข�อมูลสําคัญท่ีได�กําหนดไว� เพ่ือศึกษาสภาพป1ญหาการจัดการกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�าง ตําบลพระธาตุขิงแกง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ใน 4 ด�าน ดังนี้ ด�านคน (Man) จากการศึกษา พบว�า สาเหตุของการเข�าร�วมกลุ�มทอผ�าตีนจกครั้งนี้ เกิดจากการสนับสนุน ส�งเสริมของหน�วยงานราชการ ไม�ได�เกิดจากความคิดของคนในกลุ�ม ด�วยต�องการให�สมาชิกในหมู�บ�านท่ีทําการทอผ�าตีนจกมีการร�วมกันทําเป.นกลุ�มอาชีพเพ่ือสร�างรายได� และผลักดันให�เกิดการรวมกลุ�มอย�างเป.นทางการ มีประธานกลุ�ม และยังได�รับการสนับสนุนจากองค%การบริหารส�วนตําบลพระธาตุ  ขิงแกงให�การสนับสนุนด�านการเงินเพ่ือกู�ยืมในการลงทุนทําก่ีทอผ�า ซ้ือวัสดุ อุปกรณ% ผลทําให�สมาชิกกลุ�มเห็นลู�ทางการประกอบอาชีพทอผ�าเพ่ือให�มีรายได�เสริมจึงเข�ามาเป.นสมาชิกลุ�ม ส�วนความคิดเห็นของสมาชิกกลุ�มทอผ�าต�อการดําเนินงานของกลุ�มทอผ�าตีนจกต�อการดําเนินงานของกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�าง ตําบลพระธาตุขิงแกง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา พบว�า การดําเนินงานของกลุ�มจะเป.น 2 ลักษณะ คือ 



42  1) การประกอบอาชีพตามธรรมชาติเพ่ือเสริมรายได�จากการทําอาชีพด�านเกษตรกรรม  การทํานา ทําไร� และการทําสวน หมายความว�า ทอกันท่ีบ�านในยามว�างจากการทํางานหรือรับจ�างด�านการเกษตร ดังคําพูดของสมาชิกกลุ�มท่ีกล�าวว�า “...ก็ทอท่ีบ�าน ได�ทํางานบ�านไปด�วย เหนื่อยก็พัก มีการงานก็ไปร�วม...” โดยมีระยะเวลาการเข�าร�วมกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�างท่ีเป.นรูปธรรมชัดเจนต้ังแต�ป? พ.ศ. 2544 ระยะเวลาการประกอบอาชีพการทอผ�าของสมาชิกโดยเฉลี่ยเป.นเวลา 20 ป? ลักษณะการมีส�วนร�วมในกลุ�มทอผ�านี้ มีการแบ�งบทบาทหน�าท่ีแบบง�ายๆ ตามหน�าท่ี ในบางครั้งช�วยกันทํา สามารถทําแทนกันได� เป.นลักษณะการทํางานแบบเอ้ืออารี ช�วยเหลือพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน เหมือนเป.นครอบครัวเดียวกัน การจัดเวลาในการเข�าไปมีส�วนร�วมในกลุ�มยังไม�แน�นอน แต�จะนัดเม่ือทุกคนว�างตรงกัน หรือมีงานสั่งเข�ามาก็นัดกัน สมาชิกกลุ�มทอผ�าส�วนใหญ� ยังไม�มีความพึงพอใจกับรายได�ท่ีมาจากอาชีพ    ทอผ�าฝEายทอมือหรือทอผ�าตีนจกนี้ เนื่องจากการทอผ�าแต�ละผืนใช�เวลานาน มีต�นทุนการผลิตสูง วัสดุการทอผ�ามีราคาสูงข้ึนเรื่อยๆ ตามสภาวะเศรษฐกิจ และจําเป.นต�องซ้ืออุปกรณ%บางชนิด เช�น ไหมประดิษฐ%หรือฝEายจากต�างอําเภอ สมาชิกท่ีทอผ�าอยู�กับบ�าน จํานวน 10 ราย มีลักษณะการทอแบบวิถีชีวิตแบบชนด้ังเดิมหรือตามธรรมชาติ คือ ทําไปเรื่อยๆ เหนื่อยก็พัก ทํางานบ�านหรืองานอ่ืนไปด�วย หรือหากชุมชนมีงานก็พากกันหยุดทอผ�าเพ่ือไปร�วมประเพณีท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ทําให�ผลิตผ�าทอตีนจก ไม�มีการดําเนินการแบบการค�าหรือการแข�งขัน และจากการศึกษา พบว�า สมาชิกกลุ�มนี้มีความกตัญGูต�อผู�ถ�ายทอดความรู� คือ ผู�นํากลุ�มท่ีดําเนินการเชิงธุรกิจ (นายพล  พรมเสน) ดังคําพูดท่ีว�า “...ทอแล�วก็ไปฝากขายบ�านอ�ายพล แล�วแต�อ�ายพลจะขาย...”  2) การทอผ�าเป.นอาชีพหลักของกลุ�มท่ีมีผู�นํากลุ�ม คือ นายพล  พรมเสน จะมีลักษณะ     การดําเนินงานเป.นอาชีพหลักหรือเชิงธุรกิจ โดยมีก่ีทอผ�า จํานวน 4 หลัง และมีสมาชิกนํามาไว�ท่ีบ�านนายพล  พรมเสนอีกจํานวน 6 หลัง รวมเป.น 10 หลัง เพ่ือใช�เป.นศูนย%รวมอุปกรณ%การทอผ�าชั่วคราว มีการจัดสรรให�สมาชิกคนอ่ืนๆ ได�ใช�ด�วย และสมาชิกท่ีมาทอผ�าท่ีนี่จะทอผ�าให�กับนายพล  พรมเสน    ท่ีมีคําสั่งซ้ือจากลูกค�าท่ีเป.นระบบท่ีชัดเจน ก�อให�เกิดรายได�เป.นกอบเป.นกํา และมีการทํางานท่ีเป.นระบบแบบการค�า แต�อย�างไรก็ตาม ก็มีป1ญหาเวลารับคําสั่งซ้ือจํานวนมากๆ สมาชิกท่ีมาทอผ�าให�ติดภารกิจงานประเพณีหรือไปรับจ�างด�านการเกษตร ก็จะท้ิงการทอผ�าไป ทําให�ผลิตสินค�าไม�ทันตามคําสั่งซ้ือ และผู�นํากลุ�มต�องลงมือทอเองหรือขอร�องเป.นกรณีพิเศษ ความคิดเห็นของสมาชิกกลุ�มจากการเข�าร�วมกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�าง สรุปได�ดังต�อไปนี้ ข�อดีจากการเข�าร�วมกลุ�มทอผ�าตีนจนบ�านแม�วังช�าง พบว�า 1) ทําให�สมาชิกในชุมชนได�มีการทํางานร�วมกัน ช�วยกันคิด ช�วยกันทําในอาชีพทอผ�า 



43  2) มีการจัดการท่ีเป.นระบบมากข้ึน มีการแบ�งหน�าท่ีเป.นสัดส�วน แต�ในการปฏิบัติจริงนั้นยังพบว�าเป.นแบบช�วยเหลือกันทําภายในครอบครัว ซ่ึงสมาชิกสามารถทําแทนกันได� เช�น ประธานกลุ�มไม�สามารถไปร�วมการประชุมยังอําเภอหรือจังหวัดหรือนอกพ้ืนท่ี ก็มอบหมายให�นายพล พรมเสน    เป.นตัวแทนกลุ�มไปร�วมกิจกรรมต�างๆ เหล�านั้น 3) หน�วยงานราชการให�การสนับสนุนมากยิ่งข้ึน ให�คําปรึกษาและแนะนําให�เขียนโครงการเพ่ือยื่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน�วยงานต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง สําหรับข�อเสียจากการเข�าร�วมกลุ�มทอผ�าตีนจนบ�านแม�วังช�าง พบว�า ภายในกลุ�มยังขาดความร�วมมือในเรื่องการส�งสมาชิกในกลุ�มไปเข�าร�วมฝLกอบรมตามสถานท่ีต�างๆ ท่ีมีการจัดอบรม โดยเฉพาะการอบรมท่ีต�องมีการค�าแรม เนื่องจากสมาชิกส�วนใหญ�มีสถานภาพสมรส มีภาระครอบครัว จึงไม�สามารถออกไปค�าแรมต�างถ่ินได� ซ่ึงมีตัวแทนเพียง นายพล  พรมเสน เป.นผู�เข�าร�วมอบรมและนํากลับมาเผยแพร�ให�กับสมาชิก และสมาชิกก็ยังขาดความกระตือรือร�นในการประกอบอาชีพทอผ�าเพ่ือเป.นอาชีพหลักหรือเชิงการค�า สมาชิกกลุ�มส�วนใหญ�ไม�มีค�อยมีการพัฒนาฝ?มือเท�าท่ีควร เพราะทําแบบวิถีชีวิตเดิมๆ เรื่อยๆ หรือเป.นแบบธรรมชาติ สภาพของการรวมกลุ�ม มีการรวมกลุ�มกันแบบหลวมๆ สมาชิกในกลุ�มขาดความรู�        ความเข�าใจในการรวมกลุ�ม คณะกรรมการและสมาชิกไม�เข�าใจในเรื่องของการบริหารจัดการและกระบวนการดําเนินงานกลุ�ม จึงไม�ได�ดําเนินงานในลักษณะการทํางานเป.นทีม แต�เป.นการทํางานแบบต�างคนต�างทํา สมาชิกมาซ้ือวัตถุดิบต�อจากนายพล  พรมเสน แล�วทําไปทําการทอ เม่ือทอเสร็จก็นํามาขายให�นายพล  พรมเสน เพ่ือรวบรวมผลิตภัณฑ%ส�งขายต�อไป ป1ญหาการจัดการด�านคนของกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�าง คือ สมาชิกส�วนใหญ� เป.นผู�สูงอายุ มีจํานวนน�อย สมาชิกส�วนใหญ�จะทอผ�าในเวลาท่ีว�างจากงานหลักแล�วเท�านั้น ไม�สามารถทุ�มเทเวลากับงานทอผ�าได�เต็มท่ี ดังคําพูดท่ีว�า “...ปEาอายุมากแล�ว นั่งทอผ�าได�ไม�นานก็ปวดหลัง ทอได�แต�ลายเดิมๆ คิดสร�างสรรค%ลายใหม�ไม�ได�แล�ว ตาก็ไม�ดี กลางวันไปสวน กลางคืนก็ไม�อยากทอผ�าแล�ว พวกเด็กๆ หรือหนุ�มสาวสมัยนี้ก็ไม�ค�อยสนใจอาชีพทอผ�าตีนจก เพราะทอยาก ใช�เวลาทอนานกว�าจะได�ผ�าทอสักผืน เขาก็ไปทํางานอ่ืนท่ีได�เงินเร็วกว�าการทอผ�า...”  ด�านเงิน (Money) จากคําถามท่ีใช�ในการสัมภาษณ%เรื่องการดําเนินงานด�านการเงิน พบว�า ด�านการเงินของกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�าง ไม�มีการระดมทุนจากสมาชิก ไม�มีเงินสัจจะสะสม ไม�มีการออมเงินไว�เป.นกองทุน มีเพียงทุนท่ีได�รับการสนับสนุนจากองค%การบริหารส�วนตําบลพระธาตุขิงแกง ให�สมาชิกกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�างกู�ยืมรายละ 2,000 บาท ต้ังแต�ป? พ.ศ. 2544 ให�มีการใช�คืนโดยไม�คิดดอกเบ้ียป?ละ 500 บาท กลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�างต�องการความช�วยเหลือด�านการเงินแบบงบประมาณให�เปล�า เนื่องจากไม�อยากเป.นหนี้ ดังคําพูดท่ีว�า “...ในระยะเริ่มแรก เราได�รับการ



44  สนับสนุนเงินทุนกู�ยืมโดยไม�มีดอกเบ้ียจากองค%การบริหารส�วนตําบลพระธาตุขิงแกงในการดําเนินงาน ซ่ึงถือว�าดีมากท่ีช�วยเหลือประชาชนในการประกอบอาชีพ...” สมาชิกในกลุ�มเห็นว�าควรมีการระดมทุนจากสมาชิกและให�มีการออมทรัพย%เหมือนกลุ�มอาชีพอ่ืนๆ เพ�อให�มีเงินทุนในการดําเนินงานของกลุ�มและเพ่ือให�เกิดสภาพคล�องมากข้ึน และยังจัดสรรเป.นสวัสดิการต�างๆ เพ่ือช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน บรรเทาความเดือดร�อนให�แก�สมาชิกในกลุ�ม ดังคําพูดท่ีว�า “...กลุ�มของเราควรมีการระดมทุนจากสมาชิกและมีการออมทรัพย%เหมือนกลุ�มอ่ืนๆ เพ่ือใช�เป.นทุนในการดําเนินงานและยังเป.นสวัสดิการต�างๆ เพ่ือช�วยเหลือสมาชิกในกลุ�มด�วย...” สําหรับกําไรจากการจําหน�ายผ�าทอตีนจกท่ีใช�ในการดําเนินงานจะแบ�งออกเป.น 2 ส�วน คือ แบ�งเป.นค�าตอนแทนสมาชิกในการทอผ�า ซ่ึงจะเป.นรายได�ไม�แน�นอน ข้ึนอยู�กับการทํางานของแต�ละคนว�าได�มากหรือได�น�อย และอีกส�วนแบ�งเก็บไว�เป.นทุนต�อไป  เม่ือสมาชิกทอผ�าน�อยลง ผลิตภัณฑ%ท่ีได�ก็มีไม�มาก ทําให�มีรายได�น�อย ไม�คุ�มค�า และคนในอําเภอจุนไม�เห็นคุณค�าของผ�าทอตีนจกบ�านแม�วังช�าง อาจเป.นเพราะมีราคาแพง โดยมักจะซ้ือผ�าทอไทลื้อจากอําเภอเชียงคํามากกว�า การทําบัญชีรายรับ รายจ�าย ของกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�าง มีการจัดบัญชีรับ จ�าย อย�างง�ายเป.นประจําทุกเดือน และมอบหมายให� นายพล  พรมเสน เป.นผู�ดําเนินการ เนื่องจากสมาชิกไม�มีความรู�ต�อการจัดทําบัญชีให�เป.นระบบ ด�านวัสดุอุปกรณ� (Material) จากการสัมภาษณ% พบว�า วัตถุดิบท่ีใช�ในการทอผ�าตีนจกสั่งซ้ือมาจากอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ซ่ึงเป.นพ้ืนท่ีใกล�เคียง ไม�ค�อยมีป1ญหาในการจัดซ้ือวัตถุดิบ เนื่องจากวัตถุดิบมีคุณภาพและ      มีการซ้ือกักตุนไว� ทําให�มีวัตถุดิบเพียงพอและทันกับความต�องการใช�อยู�เสมอ แต�มีป1ญหาในเรื่องความต�องการตู�โชว%สินค�า ตู�เก็บวัตถุดิบ ดังคําพูดท่ีว�า “...กลุ�มมีการซ้ือวัตถุดิบจากแหล�งจําหน�ายใกล�ๆ ไม�ต�องไปไกล สามารถช�วยประหยัดต�นทุน และเรามีการจัดซ้ือวัตถุดิบมากักตุนไว� ทําให�ไม�มีป1ญหาขาดแคลนวัตถุดิบ แต�เราไม�มีท่ีเก็บวัตถุดิบ และเราอยากได�ตู�สําหรับโชว%สินค�า...” วัตถุดิบท่ีใช�ในการทอผ�าตีนจก มีดังนี้ 1) ฝEาย ในอดีตมีการปลูกฝEายแต�ไม�ได�นํามาใช�ในการทอผ�า เนื่องจากพ้ืนท่ีปลูกฝEายมีน�อย คนในหมู�บ�านไม�นิยมปลูกฝEาย ป1จจุบันกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�างซ้ือฝEายจากอําเภอเชียงคํา ราคาไจละ 85 บาท 2) ด�าย เป.นด�ายโทเรสําเร็จ นํามาใช�ทอผ�าตีนจก ราคาไจละ 29 บาท ผ�าทอตีนจกหนึ่งผืน ขนาด 1 เมตร 80 เซนติเมตร จะใช�ด�ายประมาณ 5 – 6 ไจ เม่ือสมาชิกทอผ�าตีนจกได�แล�วก็จะนําไปขายให�นายพล  พรมเสน ซ่ึงรับซ้ือผืนละ 300ถึง400 บาทข้ึนอยู�กับความยากง�ายของลวดลาย สมาชิกกลุ�มไม�ค�อยมีการควบคุมการผลิตอย�างเป.น



45  ระบบ เนื่องจากส�วนใหญ�สมาชิกจะทอผ�าท่ีบ�านตนเอง   ด�านการจัดการ (Management) จากการศึกษา พบว�า กลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�าง ไม�มีการจัดการภายในกลุ�มท่ีแท�จริง กรรมการไม�มีความรู�ในเรื่องการดําเนินงานของกลุ�มและขาดการวางแผนอย�างเป.นระบบ ขาดการมีส�วนร�วมและการประสานงาน ไม�มีการประชุมรายงานผลการดําเนินงานเป.นรายเดือน ไม�มีการกําหนดระเบียบ ข�อบังคับกลุ�ม ไม�มีการจัดโครงสร�างและไม�มีการแบ�งหน�าท่ีให�กับคณะกรรมการกลุ�มรับผิดชอบ ขาดความรู�ความเข�าใจในการบริหารจัดการ ขาดการมีส�วนร�วมและการประสานงานภายในกลุ�ม การประชาสัมพันธ%เผยแพร�ผลิตภัณฑ%ของกลุ�มมีน�อย ไม�มีการส�งเสริมการขายและไม�มีการขยายตลาด จํากัดเฉพาะลูกค�ากลุ�มเดิมเท�านั้น สมาชิกกลุ�มไม�มีความขัดแข�งถึงข้ันรุนแรงท่ีสร�างความแตกหักให�กลุ�ม มีเพียงความขัดแย�งเล็กๆ น�อยๆ ซ่ึงไม�มากพอท่ีจะกระทบกลุ�มให�ยุบตัวลงหรือล�มเหลวได� สมาชิกในกลุ�มอาจมีความเบ่ือหน�ายบ�างท่ีกลุ�มไม�มีการพัฒนาในด�านต�างๆ  ซ่ึงผลดังนี้อาจจะนํามาถึงความล�มเหลวในอนาคต  สรุปในภาพรวมของการจัดการกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�าง ตําบลพระธาตุขิงแกง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา จะเห็นได�ว�า สมาชิกกลุ�มเป.นผู�สูงอายุ มีจํานวนน�อย มีความสามารถในการทอผ�าตีนจก กลุ�มได�รับเงินสนับสนุนจากองค%การบริหารส�วนตําบลพระธาตุขิงแกง มีการจัดทําบัญชีรับ-จ�าย อย�างง�าย ค�าตอบแทนสมาชิกได�จากการทํางานของแต�ละคน ซ่ึงมีรายได�ไม�แน�นอน เนื่องจากสินค�า   มีราคาแพง และใช�เวลาในการทอนาน  ส�วนท่ี 2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�าง ตําบลพระธาตุขิงแกง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา จากการศึกษาสภาพและป1ญหาการจัดการกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�าง ตําบลพระธาตุขิงแกง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ในด�านคน ด�านเงิน ด�านวัสดุอุปกรณ% และด�านการจัดการ โดยรวบรวมข�อมูลจากการสัมภาษณ%เชิงลึกกับประชากรท่ีได�กําหนดไว� เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพ การจัดการกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�าง ตําบลพระธาตุขิงแกง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ใน 4 ด�าน ดังนี้ ด�านคน (Man) กลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�างมีความต�องการรับสมาชิกเพ่ิมเพ่ือขยายกําลังการผลิต สมาชิกกลุ�มมีความต�องการเข�ารับการฝLกอบรมเพ่ือนําความรู�มาพัฒนาการทอผ�าและพัฒนาการบริหารจัดการกลุ�ม ควรมีการจัดโครงสร�างในการบริหารจัดการกลุ�มให�ชัดเจน เป.นรูปธรรม       ให�ความรู�เก่ียวกับบทบาทหน�าท่ี การแบ�งงานกันทํา เพ่ือเป.นการเชื่อมโยงให�คนในหมู�บ�านได�มีงานทําและรายได�เพ่ิมข้ึน ต�องกระตุ�นให�สมาชิกกลุ�มมีความกระตือรือร�นหรือพัฒนาตนเองในการประกอบ



46  อาชีพทอผ�าตีนจกมากกว�านี้ ซ่ึงจะนําไปสู�การพัฒนากระบวนการผลิตและการตลาดต�อไป สําหรับผู�นําหรือประธานกลุ�มต�องมีความสามารถในการติดต�อประสานงาน เป.นท่ียอมรับนับถือของสมาชิก กล�าตัดสินใจ สร�างความม่ันใจให�กับสมาชิก และสมาชิกกลุ�มต�องมีส�วนร�วมใน    การทํางาน มีความซ่ือสัตย% ไว�ใจซ่ึงกันและกัน และต�องแบ�งหน�าท่ีความรับผิดชอบให�กับสมาชิกทุกคนอย�างชัดเจนตามความถนัด  ด�านเงิน (Money) การบริหารงบประมาณต�องแต�งต้ังเหรัญญิกกลุ�มรับผิดชอบอย�างชัดเจน มีการสรุป        การบริหารจัดการการเงินให�สมาชิกกลุ�มทราบ กลุ�มควรระดมทุนจากการการระดมหุ�นจากสมาชิก เนื่องจากสมาชิกไม�ต�องการเป.นหนี้  สมาชิกมีความต�องการเงินทุนให�กับกลุ�มในการขยายกิจการให�เป.นธุรกิจ และต�องการมีรายได�เพ่ิมข้ึน แนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการในด�านการเงินนั้น สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอจุนจะช�วยหาแนวทางจัดหาเงินทุนสนับสนุนกลุ�ม ส�งเสริมให�มีการจัดต้ังกลุ�มออมทรัพย%เพ่ือเป.นสวัสดิการให�กับสมาชิก และให�ความรู�ในการจัดทําบัญชีรายรับรายจ�ายในแต�ละเดือนตามหลักการบัญชีท่ีถูกต�อง โดยแสดงถึงความจําเป.นในการจัดทําและใช�ข�อมูลทางการบัญชีเพ่ือการบริหารจัดสรรงบประมาณท่ีมีอยู�กับการดําเนินงานทางธุรกิจ อันจะเป.นประโยชน%ต�อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข�งขัน ด�านวัสดุอุปกรณ� (Material) ควรมีแผนการจัดหาวัสดุท่ีมีคุณภาพสูง ช�วยให�การผลิตได�มากและมีต�นทุนตํ่า มีแผนการรักษาอุปกรณ% เครื่องมือ ให�คงทนอยู�เสมอ เพ่ือลดต�นทุนในการลงทุน ด�านการจัดการ (Management) กลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�างยังขาดการเรียนรู� ขาดการศึกษาข�อมูลในการทําความเข�าใจเก่ียวกับกระบวนการต�างๆ ในการดําเนินงานอย�างถ�องแท� ดังนั้น แนวทางการพัฒนาศักยภาพ      การจัดการกลุ�มนั้น หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องควรเข�ามาช�วยเหลือให�ความรู�เก่ียวกับการจัดการกลุ�มโดยใช�หลักการมีส�วนร�วม ท้ังในการการกําหนดโครงสร�าง การกําหนดกฎ ระเบียบ ข�อบังคับการปฏิบัติงานภายในกลุ�มแบบเป.นลายลักษณ%อักษร การแสดงความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนา การตรวจสอบติดตามการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เพ่ือท่ีจะถ�ายทอดภูมิป1ญญาให�กับลูกหลานท่ีสนใจอยากมีความรู�ในเรื่องการทอผ�าและแนวทางการบริหารจัดการกลุ�มให�มีความสําเร็จและเกิดประสิทธิภาพอย�างยั่งยืน หน�วยงานท่ีเ ก่ียวข�องควรสนับสนุนให�กลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�างมีการติดต�อประสานงานระหว�างหน�วยงานต�างๆ เพ่ือหาโอกาสในการสร�างเครือข�ายทางธุรกิจ กิจกรรมต�างๆ ในการดําเนินงานของกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�างท่ีจะต�องให�อยู�รอดนั้น 



47  จะต�องมีกลไกในการสร�างมูลค�าเพ่ิมให�กับภูมิป1ญญาท�องถ่ินท่ีเหมาะสมกับชุมชนและสภาพแวดล�อมท่ีมีอยู� เพ่ือจะนํารายได�กลับมาสู�ตนเองและชุมชนอันจะนําไปสู�การพ่ึงตนเอง ความอยู�ดีกินดี และการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอย�างยั่งยืน พร�อมไปกับการมีส�วนร�วมในชุมชนมากข้ึน ช�วยลดป1ญหาการออกไปทํางานนอกพ้ืนท่ี ทําให�ชุมชนและครอบครัวใช�ชีวิตอยู�ดีมีสุข นอกจากนี้ ผลจากการวิจัยเกิดจากการร�วมคิด ร�วมทําของสมาชิกกลุ�มอย�างแท�จริง ทําให�หน�วยงานท่ีมีส�วนเก่ียวข�องเข�ามาให�การสนับสนุนกลุ�ม เช�น สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ศูนย%การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย องค%การบริหารส�วนตําบลพระธาตุขิงแกง  



บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยข�อเสนอแนะ  การวิจัยเรื่องการจัดการกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�าง ตําบลพระธาตุขิงแกง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค(เพ่ือศึกษาป,ญหาด�านการจัดการของกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�างและศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�างตําบลพระธาตุขิงแกงอําเภอจุนจังหวัดพะเยา สนามวิจัยและผู�ให�ข�อมูลท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ ได�แก� ประชาชนท่ีอาศัยอยู�ในบ�านแม�วังช�างตําบลพระธาตุขิงแกงอําเภอจุนจังหวัดพะเยาจํานวน311ครัวเรือนมีประชากรท้ังสิ้น832คนโดยประชาชนท่ีสมาชิกกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�างจํานวน50 คน ผู�วิจัยคัดเลือกผู�ให�ข�อมูลสําคัญโดยแบ�งออกเป:น2 กลุ�มได�แก�กลุ�มสมาชิกกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�างจํานวน10คนและกลุ�มผู�เก่ียวข�องกับการดําเนินงานกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�าง จํานวน 6 คน เครื่องมือท่ีใช�รวบรวมข�อมูล คือ แบบสัมภาษณ( โดยใช�การสัมภาษณ(แบบเจาะลึก (In-depth Interview)   5.1 สรุปผลการวิจัย ส�วนท่ี 1 สภาพและป ญหาการจัดการกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�าง ตําบลพระธาตุขิงแกง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ด�านคน (Man) สาเหตุของการเข�าร�วมกลุ�มทอผ�าตีนจกครั้งนี้ เกิดจากการสนับสนุน ส�งเสริมของหน�วยงานราชการ ไม�ได�เกิดจากความคิดของคนในกลุ�ม ด�วยต�องการให�สมาชิกในหมู�บ�านท่ีทําการทอผ�าตีนจก  มีการร�วมกันทําเป:นกลุ�มอาชีพเพ่ือสร�างรายได� และผลักดันให�เกิดการรวมกลุ�มอย�างเป:นทางการ      มีประธานกลุ�ม และยังได�รับการสนับสนุนจากองค(การบริหารส�วนตําบลพระธาตุขิงแกงให�การสนับสนุนด�านการเงินเพ่ือกู�ยืมในการลงทุนทําก่ีทอผ�า ซ้ือวัสดุ อุปกรณ( ผลทําให�สมาชิกกลุ�มเห็นลู�ทางการประกอบอาชีพทอผ�าเพ่ือให�มีรายได�เสริมจึงเข�ามาเป:นสมาชิกลุ�ม การดําเนินงานของกลุ�ม  จะเป:น 2 ลักษณะ คือ 1) การประกอบอาชีพตามธรรมชาติเพ่ือเสริมรายได�จากการทําอาชีพด�านเกษตรกรรม  การทํานา ทําไร� และการทําสวน หมายความว�า ทอกันท่ีบ�านในยามว�างจากการทํางานหรือรับจ�างด�านการเกษตร โดยมีระยะเวลาการเข�าร�วมกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�างท่ีเป:นรูปธรรมชัดเจนต้ังแต�ปM พ.ศ. 2544 ระยะเวลาการประกอบอาชีพการทอผ�าของสมาชิกโดยเฉลี่ยเป:นเวลา 20 ปM ลักษณะการมีส�วนร�วมในกลุ�มทอผ�านี้ มีการแบ�งบทบาทหน�าท่ีแบบง�ายๆ ตามหน�าท่ี ในบางครั้งช�วยกันทํา สามารถทําแทนกันได� เป:นลักษณะการทํางานแบบเอ้ืออารี ช�วยเหลือพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน เหมือนเป:นครอบครัวเดียวกัน 



49  การจัดเวลาในการเข�าไปมีส�วนร�วมในกลุ�มยังไม�แน�นอน แต�จะนัดเม่ือทุกคนว�างตรงกัน หรือมีงานสั่งเข�ามาก็นัดกัน สมาชิกกลุ�มทอผ�าส�วนใหญ�แล�ว ยังไม�มีความพึงพอใจกับรายได�ท่ีมาจากอาชีพทอผ�าฝTายทอมือหรือทอผ�าตีนจกนี้ เนื่องจากการทอผ�าแต�ละผืนใช�เวลานาน มีต�นทุนการผลิตสูง วัสดุการทอผ�ามีราคาสูงข้ึนเรื่อยๆ ตามสภาวะเศรษฐกิจ และจําเป:นต�องซ้ืออุปกรณ(บางชนิด เช�น ไหมประดิษฐ(หรือฝTายจากต�างอําเภอ สมาชิกท่ีทอผ�าอยู�กับบ�าน จํานวน 10 ราย มีลักษณะการทอแบบวิถีชีวิตแบบชนด้ังเดิมหรือตามธรรมชาติ คือ ทําไปเรื่อยๆ ทํางานบ�านหรืองานอ่ืนไปด�วย หรือหากชุมชนมีงานก็พากันหยุดทอผ�าเพ่ือไปร�วมประเพณีท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ทําให�ผลิตผ�าทอตีนจก ไม�มีการดําเนินการแบบการค�าหรือการแข�งขัน  2) การทอผ�าของกลุ�มท่ีมีผู�นํากลุ�ม คือ นายพล  พรมเสน จะมีลักษณะการดําเนินงานเป:นอาชีพหลักหรือเชิงธุรกิจ โดยมีก่ีทอผ�า จํานวน 4 หลัง และมีสมาชิกนํามาไว�ท่ีบ�านนายพล  พรมเสนอีกจํานวน 6 หลัง รวมเป:น 10 หลัง เพ่ือใช�เป:นศูนย(รวมอุปกรณ(การทอผ�าชั่วคราว มีการจัดสรรให�สมาชิกคนอ่ืนๆ ได�ใช�ด�วย และสมาชิกท่ีมาทอผ�าท่ีนี่จะทอผ�าให�กับนายพล  พรมเสน ท่ีมีคําสั่งซ้ือจากลูกค�าท่ีเป:นระบบท่ีชัดเจน ก�อให�เกิดรายได�เป:นกอบเป:นกํา และมีการทํางานท่ีเป:นระบบแบบการค�า แต�อย�างไรก็ตาม ก็มีป,ญหาเวลารับคําสั่งซ้ือจํานวนมากๆ สมาชิกท่ีมาทอผ�าให�ติดภารกิจงานประเพณีหรือไปรับจ�างด�านการเกษตร ก็จะท้ิงการทอผ�าไป ทําให�ผลิตสินค�าไม�ทันตามคําสั่งซ้ือ และผู�นํากลุ�มต�องลงมือทอเองหรือขอร�องเป:นกรณีพิเศษ ความคิดเห็นของสมาชิกกลุ�มจากการเข�าร�วมกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�าง สรุปได�ดังต�อไปนี้ ข�อดีจากการเข�าร�วมกลุ�มทอผ�าตีนจนบ�านแม�วังช�าง พบว�า 1) ทําให�สมาชิกในชุมชนได�มีการทํางานร�วมกัน ช�วยกันคิด ช�วยกันทําในอาชีพทอผ�า 2) มีการจัดการท่ีเป:นระบบมากข้ึน มีการแบ�งหน�าท่ีเป:นสัดส�วน แต�ในการปฏิบัติจริงนั้นยังพบว�าเป:นแบบช�วยเหลือกันทําภายในครอบครัว ซ่ึงสมาชิกสามารถทําแทนกันได� เช�น ประธานกลุ�มไม�สามารถไปร�วมการประชุมยังอําเภอหรือจังหวัดหรือนอกพ้ืนท่ี ก็มอบหมายให�นายพล พรมเสน เป:นตัวแทนกลุ�มไปร�วมกิจกรรมต�างๆ เหล�านั้น 3) หน�วยงานราชการให�การสนับสนุนมากยิ่งข้ึน ให�คําปรึกษาและแนะนําให�เขียนโครงการเพ่ือยื่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน�วยงานต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง สําหรับข�อเสียจากการเข�าร�วมกลุ�มทอผ�าตีนจนบ�านแม�วังช�าง พบว�า ภายในกลุ�มยังขาดความร�วมมือในเรื่องการส�งสมาชิกในกลุ�มไปเข�าร�วมฝWกอบรมตามสถานท่ีต�างๆ ท่ีมีการจัดอบรม โดยเฉพาะการอบรมท่ีต�องมีการค�าแรม เนื่องจากสมาชิกส�วนใหญ�มีสถานภาพสมรส มีภาระครอบครัว จึงไม�สามารถออกไปค�าแรมต�างถ่ินได� ซ่ึงมีตัวแทนเพียง นายพล  พรมเสน เป:นผู�เข�าร�วมอบรมและนํา



50  กลับมาเผยแพร�ให�กับสมาชิก และสมาชิกก็ยังขาดความกระตือรือร�นในการประกอบอาชีพทอผ�าเพ่ือเป:นอาชีพหลักหรือเชิงการค�า สมาชิกกลุ�มส�วนใหญ�ไม�มีค�อยมีการพัฒนาฝMมือเท�าท่ีควร เพราะทําแบบวิถีชีวิตเดิมๆ เรื่อยๆ หรือเป:นแบบธรรมชาติ สภาพของการรวมกลุ�ม มีการรวมกลุ�มกันแบบหลวมๆ สมาชิกในกลุ�มขาดความรู�ความเข�าใจในการรวมกลุ�ม คณะกรรมการและสมาชิกไม�เข�าใจในเรื่องของการบริหารจัดการและกระบวนการดําเนินงานกลุ�ม จึงไม�ได�ดําเนินงานในลักษณะการทํางานเป:นทีม แต�เป:นการทํางานแบบต�างคนต�างทํา สมาชิกมาซ้ือวัตถุดิบต�อจากนายพล  พรมเสน แล�วทําไปทําการทอ เม่ือทอเสร็จก็นํามาขายให�นายพล  พรมเสน เพ่ือรวบรวมผลิตภัณฑ(ส�งขายต�อไป ป,ญหาการจัดการด�านคนของกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�าง คือ ส�วนใหญ�เป:นผู�สูงอายุ     มีจํานวนน�อย สมาชิกส�วนใหญ�จะทอผ�าในเวลาท่ีว�างจากงานหลักแล�วเท�านั้น ไม�สามารถทุ�มเทเวลากับงานทอผ�าได�เต็มท่ี  ด�านเงิน (Money) ด�านการเงินของกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�าง ไม�มีการระดมทุนจากสมาชิก ไม�มีเงินสัจจะสะสม ไม�มีการออมเงินไว�เป:นกองทุน มีเพียงทุนท่ีได�รับการสนับสนุนจากองค(การบริหารส�วนตําบลพระธาตุขิงแกง ให�สมาชิกกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�างกู�ยืมรายละ 2,000 บาท ต้ังแต�ปM พ.ศ. 2544 ให�มีการใช�คืนโดยไม�คิดดอกเบ้ียปMละ 500 บาท กลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�างต�องการความช�วยเหลือด�านการเงินแบบงบประมาณให�เปล�า เนื่องจากไม�อยากเป:นหนี้ ส�วนกําไรจากการจําหน�ายผ�าทอตีนจกท่ีใช�ในการดําเนินงานจะแบ�งออกเป:น 2 ส�วน คือ แบ�งเป:นค�าตอนแทนสมาชิกในการทอผ�า ซ่ึงจะเป:นรายได�ไม�แน�นอน ข้ึนอยู�กับการทํางานของแต�ละคนว�าได�มากหรือได�น�อย และอีกส�วนแบ�งเก็บไว�เป:นทุนต�อไป  เม่ือสมาชิกทอผ�าน�อยลง ผลิตภัณฑ(ท่ีได�ก็มีไม�มาก ทําให�มีรายได�น�อย ไม�คุ�มค�า และคนในอําเภอจุนไม�เห็นคุณค�าของผ�าทอตีนจกบ�านแม�วังช�าง อาจเป:นเพราะมีราคาแพง โดยมักจะซ้ือผ�าทอไทลื้อจากอําเภอเชียงคํามากกว�า การทําบัญชีของกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�าง มีการจัดบัญชีรับ-จ�าย อย�างง�ายเป:นประจําทุกเดือน และมอบหมายให� นายพล  พรมเสน เป:นผู�ดําเนินการ เนื่องจากสมาชิกไม�มีความรู�ต�อ     การจัดทําบัญชีให�เป:นระบบ ด�านวัสดุอุปกรณ4 (Material) วัตถุดิบท่ีใช�ในการทอผ�าตีนจกซ้ือจากอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ซ่ึงเป:นพ้ืนท่ีใกล�เคียง ไม�ค�อยมีป,ญหาในการจัดซ้ือวัตถุดิบ เนื่องจากมีการซ้ือกักตุนไว� ทําให�มีวัตถุดิบเพียงพอและทันกับความต�องการใช�อยู�เสมอ วัตถุดิบท่ีใช�ในการทอผ�าตีนจก   



51  เม่ือสมาชิกทอผ�าตีนจกได�แล�วก็จะนําไปขายให�นายพล  พรมเสน ซ่ึงรับซ้ือผืนละ 300ถึง400 บาทข้ึนอยู�กับความยากง�ายของลวดลาย  ด�านการจัดการ (Management) จากการศึกษา พบว�า กลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�าง ไม�มีการจัดการภายในกลุ�มท่ีแท�จริง กรรมการไม�มีความรู�ในเรื่องการดําเนินงานของกลุ�มและขาดการวางแผนอย�างเป:นระบบ ขาดการมีส�วนร�วมและการประสานงาน ไม�มีการประชุมรายงานผลการดําเนินงานเป:นรายเดือน ไม�มีการกําหนดระเบียบ ข�อบังคับกลุ�ม ไม�มีการจัดโครงสร�างและไม�มีการแบ�งหน�าท่ีให�กับคณะกรรมการกลุ�มรับผิดชอบ ขาดความรู�ความเข�าใจในการบริหารจัดการ ขาดการมีส�วนร�วมและการประสานงานภายในกลุ�ม การประชาสัมพันธ(เผยแพร�ผลิตภัณฑ(ของกลุ�มมีน�อย ไม�มีการส�งเสริมการขายและไม�มีการขยายตลาด จํากัดเฉพาะลูกค�ากลุ�มเดิมเท�านั้น  ส�วนท่ี 2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�าง ตําบลพระธาตุขิงแกง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ด�านคน (Man) กลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�างมีความต�องการรับสมาชิกเพ่ิมเพ่ือขยายกําลังการผลิต สมาชิกกลุ�มมีความต�องการเข�ารับการฝWกอบรมเพ่ือนําความรู�มาพัฒนาการทอผ�าและพัฒนาการบริหารจัดการกลุ�ม ควรมีการจัดโครงสร�างในการบริหารจัดการกลุ�มให�ชัดเจน เป:นรูปธรรม ให�ความรู�เก่ียวกับบทบาทหน�าท่ี การแบ�งงานกันทํา เพ่ือเป:นการเชื่อมโยงให�คนในหมู�บ�านได�มีงานทําและรายได�เพ่ิมข้ึน ต�องกระตุ�นให�สมาชิกกลุ�มมีความกระตือรือร�นหรือพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพทอผ�าตีนจกมากกว�านี้ ซ่ึงจะนําไปสู�การพัฒนากระบวนการผลิตและการตลาดต�อไป ผู�นําหรือประธานกลุ�มต�องมีความสามารถในการติดต�อประสานงาน เป:นท่ียอมรับนับถือของสมาชิก กล�าตัดสินใจ สร�างความม่ันใจให�กับสมาชิก และสมาชิกกลุ�มต�องมีส�วนร�วมในการทํางาน มีความซ่ือสัตย( ไว�ใจซ่ึงกันและกัน และต�องแบ�งหน�าท่ีความรับผิดชอบให�กับสมาชิกทุกคนอย�างชัดเจนตามความถนัด  ด�านเงิน (Money) การบริหารงบประมาณต�องแต�งต้ังเหรัญญิกกลุ�มรับผิดชอบอย�างชัดเจน มีการสรุป        การบริหารจัดการการเงินให�สมาชิกกลุ�มทราบ กลุ�มควรระดมทุนจากการการระดมหุ�นจากสมาชิก เนื่องจากสมาชิกไม�ต�องการเป:นหนี้  สมาชิกมีความต�องการเงินทุนให�กับกลุ�มในการขยายกิจการให�เป:นธุรกิจ และต�องการมีรายได�เพ่ิมข้ึน แนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการในด�านการเงินนั้น สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอจุนจะช�วยหาแนวทางจัดหาเงินทุนสนับสนุนกลุ�มและให�ความรู�ในการจัดทําบัญชีรายรับ



52  รายจ�ายในแต�ละเดือนตามหลักการบัญชีท่ีถูกต�อง โดยแสดงถึงความจําเป:นในการจัดทําและใช�ข�อมูลทางการบัญชีเพ่ือการบริหารจัดสรรงบประมาณท่ีมีอยู�กับการดําเนินงานทางธุรกิจ  ด�านวัสดุอุปกรณ4 (Material) ควรมีแผนการจัดหาวัสดุท่ีมีคุณภาพสูง ช�วยให�การผลิตได�มากและมีต�นทุนตํ่า มีแผนการรักษาอุปกรณ( เครื่องมือ ให�คงทนอยู�เสมอ เพ่ือลดต�นทุนในการลงทุน ด�านการจัดการ (Management) กลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�างยังขาดการเรียนรู� ขาดการศึกษาข�อมูลในการทําความเข�าใจเก่ียวกับกระบวนการต�างๆ ในการดําเนินงานอย�างถ�องแท� ดังนั้น แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการกลุ�มนั้น หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องควรเข�ามาช�วยเหลือให�ความรู�เก่ียวกับการจัดการกลุ�มโดยใช�หลักการมีส�วนร�วม ท้ังในการกําหนดโครงสร�าง การกําหนดกฎ ระเบียบ ข�อบังคับการปฏิบัติงานภายในกลุ�มแบบเป:นลายลักษณ(อักษร การแสดงความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนา การตรวจสอบติดตามการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เพ่ือท่ีจะถ�ายทอดภูมิป,ญญาให�กับลูกหลานท่ีสนใจอยากมีความรู�ในเรื่องการทอผ�าและแนวทางการบริหารจัดการกลุ�มให�มีความสําเร็จและเกิดประสิทธิภาพอย�างยั่งยืน หน�วยงานท่ีเ ก่ียวข�องควรสนับสนุนให�กลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�างมีการติดต�อประสานงานระหว�างหน�วยงานต�างๆ เพ่ือหาโอกาสในการสร�างเครือข�ายทางธุรกิจ  5.2 อภิปรายผล การวิจัย การจัดการกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�าง ตําบลพระธาตุขิงแกง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ครั้งนี้ มีผลการศึกษาท่ีสําคัญนํามาอภิปรายผลได� ดังต�อไปนี้ 5.2.1 สภาพและป ญหาการจัดการกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�าง ตําบลพระธาตุขิงแกง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ด�านคน (Man) การเข�าร�วมกลุ�มทอผ�าตีนจกครั้งนี้ เกิดจากการสนับสนุนส�งเสริมของหน�วยงานราชการ ไม�ได�เกิดจากความต�องการของสมาชิกกลุ�ม ส�วนใหญ�เป:นผู�สูงอายุ มีจํานวนน�อย สมาชิกส�วนใหญ�จะทอผ�าในเวลาท่ีว�างจากงานหลักแล�วเท�านั้น ไม�สามารถทุ�มเทเวลากับงานทอผ�าได�เต็มท่ี เนื่องจากการทอผ�าตีนจกแต�ละผืนใช�เวลานาน สมาชิกจึงหันไปทํางานอ่ืนท่ีได�ค�าตอบแทนเร็วกว�าการทอผ�า สภาพของการรวมกลุ�มเป:นการรวมกลุ�มแบบหลวมๆ สมาชิกในกลุ�มขาดความรู�     ความเข�าใจในการรวมกลุ�ม คณะกรรมการและสมาชิกไม�เข�าใจในเรื่องของการบริหารจัดการและกระบวนการดําเนินงานกลุ�ม จึงไม�ได�ดําเนินงานในลักษณะการทํางานเป:นทีม แต�เป:นการทํางานแบบต�างคนต�างทํา ท้ังนี้ อาจเป:นเพราะการรวมกลุ�มไม�ได�เกิดจากความต�องการของสมาชิกกลุ�ม จึงทําให�สมาชิกกลุ�มไม�เกิดความรัก สามัคคี และเสียสละประโยชน(ส�วนตนเพ่ือประโยชน(ของกลุ�ม ขัดแย�งกับ



53  ผลการศึกษาของสมศักด์ิ  ศิริธร (2556) ได�ทําการศึกษาการบริหารจัดการกลุ�มอาชีพประดิษฐ(อิสระจากผ�าใยบัว โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ( อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบว�า กลุ�มอาชีพประดิษฐ(อิสระจากผ�าใยบัวต้ังอยู�ในอําเภอปากเกร็ด เกิดจากการรวมตัวข้ึนมาของคนในชุมชนในการทํากิจกรรมร�วมกัน เนื่องจากมีผู�ว�างงานจํานวนมาก เพ่ือให�เกิดรายได�ช�วยเหลือฐานทางเศรษฐกิจของครอบครัวและเกิดความสามัคคีของคนในชุมชน สอดคล�องกับผลการศึกษาวิจัยของขจรศักด์ิ  วงศ(วิราช (2552) ท่ีได�ทําการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการกลุ�มอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษบ�านจํา หมู�ท่ี 6 พบว�าสมาชิกในกลุ�มยังขาดความเข�าใจในการรวมกลุ�ม รวมถึงไม�เข�าใจวัตถุประสงค(ท่ีแท�จริงในการรวมกลุ�มอาชีพ ผู�นํากลุ�มเป:นเพียงผู�นํานามธรรม โครงสร�างการรวมกลุ�มยังไม�เป:นในลักษณะท่ีเป:นรูปธรรม ไม�มีผังโครงสร�างกลุ�ม ไม�มีกิจกรรมในการดําเนินงานของกลุ�ม เช�น การประชุมสมาชิกอย�างต�อเนื่อง และสอดคล�องกับผลการศึกษาของณรงค(  มูลเมือง (2551) ได�ศึกษาการจัดการผลิตภัณฑ(ชุมชนและท�องถ่ินกลุ�มจักสานไม�ไผ�อําเภอดอกคําใต�จังหวัดพะเยาป,ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานพบว�ากลุ�มจักสานไม�ไผ�ส�วนใหญ�ประสบกับป,ญหาการประสานงานป,ญหาการแบ�งหน�าท่ีความรับผิดชอบ ในรูปแบบของฝ^ายต�างๆท่ียังไม�ชัดเจนขาดการวางแผนการตลาดป,ญหาช�องทางการตลาดขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอย�างต�อเนื่องผลิตภัณฑ(ขาดการรับรองคุณภาพป,ญหาความต�อเนื่องการผลิตต�นทุนวัตถุดิบท่ีสูงขาดการวางแผนด�านทรัพยากรมนุษย( ด�านการเงิน (Money) ของกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�าง ไม�มีการระดมทุนจากสมาชิก    ไม�มีการออมเงินสัจจะสะสม ไม�มีการออมเงินไว�เป:นกองทุน มีเพียงทุนท่ีได�รับการสนับสนุน          จากองค(การบริหารส�วนตําบลพระธาตุขิงแกง ให�สมาชิกกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�างกู�ยืมรายละ 2,000 บาท ต้ังแต�ปM พ.ศ. 2544 ให�มีการใช�คืนโดยไม�คิดดอกเบ้ียปMละ 500 บาท กลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�างต�องการความช�วยเหลือด�านการเงินแบบงบประมาณให�เปล�า เนื่องจากไม�อยากเป:นหนี้ ส�วนกําไรจากการจําหน�ายผ�าทอตีนจกท่ีใช�ในการดําเนินงานจะแบ�งออกเป:น 2 ส�วน คือ แบ�งเป:นค�าตอนแทนสมาชิกในการทอผ�า ซ่ึงจะเป:นรายได�ไม�แน�นอน ข้ึนอยู�กับการทํางานของแต�ละคนว�าได�มากหรือได�น�อย และอีกส�วนแบ�งเก็บไว�เป:นทุนต�อไป สําหรับการทําบัญชีของกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�าง มีการจัดบัญชีรับ - จ�าย อย�างง�ายเป:นประจําทุกเดือน เนื่องจากสมาชิกไม�มีความรู�ต�อการจัดทําบัญชีให�เป:นระบบ ท้ังนี้ อาจเป:นเพราะ สมาชิกกลุ�มไม�มีความรู�ด�านการจัดทําบัญชี สอดคล�องกับผลการศึกษาของสุภัสรา  บุญเรือง (2550) ได�ทําการศึกษาการบริหารจัดการกลุ�มธุรกิจจักสานผักตบชวา: กรณีศึกษาบ�านสันป̂าม�วงอําเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาพบว�าป,ญหาด�านการเงินและบัญชีของกลุ�มธุรกิจจักสานผักตบชวา บ�านสันป̂าม�วงคือ ไม�ได�จัดทําระบบบัญชีท่ีถูกต�องจึงทําให�เกิดป,ญหาในการตรวจสอบรวมท้ัง การจัดทําบัญชีไม�เป:นป,จจุบันและคณะกรรมการบริหารกลุ�มขาดความรู�ความเข�าใจในการจัดทําบัญชี ด�านวัสดุอุปกรณ( (Material) วัตถุดิบท่ีใช�ในการทอผ�าตีนจกซ้ือจากอําเภอเชียงคํา จังหวัด



54  พะเยา ซ่ึงเป:นพ้ืนท่ีใกล�เคียง ไม�ค�อยมีป,ญหาในการจัดซ้ือวัตถุดิบ เนื่องจากมีการซ้ือกักตุนไว� ทําให�มีวัตถุดิบเพียงพอและทันกับความต�องการใช�อยู�เสมอ และเม่ือสมาชิกทอผ�าตีนจกได�แล�วก็จะนําไปขายให�นายพล  พรมเสน ซ่ึงรับซ้ือผืนละ 300 – 400 บาทข้ึนอยู�กับความยากง�ายของลวดลาย จากนั้นก็จะรวบรวมผลิตภัณฑ(ส�งขายต�อไป  ด�านการจัดการ (Management)กลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�าง ไม�มีการจัดการภายในกลุ�มท่ีแท�จริง กรรมการไม�มีความรู�ในเรื่องการดําเนินงานของกลุ�มและขาดการวางแผนอย�างเป:นระบบ ขาดการมีส�วนร�วมและการประสานงาน ไม�มีการประชุมรายงานผลการดําเนินงานเป:นรายเดือน ไม�มีการกําหนดระเบียบ ข�อบังคับกลุ�ม ไม�มีการจัดโครงสร�างและไม�มีการแบ�งหน�าท่ีให�กับคณะกรรมการกลุ�มรับผิดชอบ ขาดความรู�ความเข�าใจในการบริหารจัดการ ขาดการมีส�วนร�วมและการประสานงานภายในกลุ�ม การประชาสัมพันธ(เผยแพร�ผลิตภัณฑ(ของกลุ�มมีน�อย ไม�มีการส�งเสริมการขายและไม�มีการขยายตลาด จํากัดเฉพาะลูกค�ากลุ�มเดิมเท�านั้น ท้ังนี้ อาจเป:นเพราะสมาชิกกลุ�มขาดความรู�ด�านการจัดการ จึงไม�มีบริหารจัดการแบบมีส�วนร�วมโดยสมาชิกในกลุ�ม ขัดแย�งกับผลการศึกษาของสมศักด์ิ  ศิริธร (2556) ได�ทําการศึกษาการบริหารจัดการกลุ�มอาชีพประดิษฐ(อิสระจากผ�าใยบัว โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ( อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบว�า การบริหารจัดการกลุ�ม กลุ�มมีการจัดต้ังคณะกรรมการของกลุ�มข้ึนมาบริหารจัดการและมีโครงสร�างการบริหารตลอดจนการแบ�งหน�าท่ีความรับผิดชอบอย�างชัดเจน รวมท้ังมีการต้ังกฎระเบียบข�อบังคับเพ่ือให�การบริหารจัดการกลุ�มเป:นไปอย�างมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาสภาพและป,ญหาการจัดการกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�าง สอดคล�องกับผล   การศึกษาวิจัยของประสิทธิ์  เดชบุรีรัมย( (2556) ท่ีได�ทําการศึกษาวิจัยแนวทางการบริหารจัดการกลุ�มอาชีพจักสานของผู�สูงอายุบ�านหนองพลวง อําเภอประทาย จังหวัดนคราชสีมา พบว�า การบริหารจัดการสมาชิกกลุ�มพบว�ามีการรวมกลุ�มกันแบบหลวมๆ สมาชิกขาดความรู�ความเข�าใจในการรวมกลุ�ม การมอบหมายงานในกลุ�มไม�ชัดเจน ไม�ทํางานเป:นทีม ด�านการบริหารจัดการเงินทุนพบว�า มีการแบ�งป,นเงินงบประมาณให�ดําเนินการเองและใช�ไม�ตรงวัตถุประสงค( ไม�มีการออมเงินไว�เป:นกองทุน ไม�ปฏิบัติตามกฎระเบียบการเงินกลุ�ม ทําให�มีงบประมาณในการดําเนินงานไม�เพียงพอ ด�านการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ(พบว�าสมาชิกต�างก็จัดหาวัสดุอุปกรณ(มาดําเนินการเอง ทําให�ไม�เพียงพอ มีราคาสูง และไม�มีคุณภาพ ด�านการบริหารจัดการพบว�าไม�มีการจัดการภายในกลุ�มท่ีแท�จริง กรรมการไม�มีความรู�ในเรื่องการดําเนินงานของกลุ�ม และขาดการวางแผนอย�างเป:นระบบ ขาดการมีส�วนร�วมและการประสานงาน และสอดคล�องกับผลการศึกษาของมัณฑนา  ขําหาญ (2550: 58)      ได�ทําการศึกษาระบบการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนท�องถ่ินหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ( พบว�า ด�านการจัดการคนมีป,ญหารวมกลุ�มคนในการทํางานและค�าแรงค�อนข�างตํ่า ด�านเงินลงทุน หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องพร�อมท่ีจะให�การสนับสนุน วัสดุท่ีใช�สามารถหาได�จากในท�องถ่ินซ่ึงเป:นแหล�งท่ีอุดมสมบูรณ( 



55  การปฏิบัติงานท่ีทักษะความชํานาญให�ใช�ฝMมือในการทําเป:นส�วนใหญ� สาขางานแกะสลักและไม�ไผ�    จักสานควรส�งเสริมคนให�สนใจสืบต�องานการอาชีพให�มากข้ึน โดยเฉพาะการฝWกอบรม  2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�าง ตําบลพระธาตุขิงแกง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ด�านคน (Man) กลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�างมีความต�องการรับสมาชิกเพ่ิมเพ่ือขยายกําลังการผลิต สมาชิกกลุ�มมีความต�องการเข�ารับการฝWกอบรมเพ่ือนําความรู�มาพัฒนาการทอผ�าและพัฒนาการบริหารจัดการกลุ�ม ควรมีการจัดโครงสร�างในการบริหารจัดการกลุ�มให�ชัดเจน เป:นรูปธรรม ให�ความรู�เก่ียวกับบทบาทหน�าท่ี การแบ�งงานกันทํา เพ่ือเป:นการเชื่อมโยงให�คนในหมู�บ�านได�มีงานทําและรายได�เพ่ิมข้ึน ต�องกระตุ�นให�สมาชิกกลุ�มมีความกระตือรือร�นหรือพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพทอผ�าตีนจกมากกว�านี้ ซ่ึงจะนําไปสู�การพัฒนากระบวนการผลิตและการตลาดต�อไป สําหรับผู�นําหรือประธานกลุ�มต�องมีความสามารถในการติดต�อประสานงาน เป:นท่ียอมรับนับถือของสมาชิก กล�าตัดสินใจ สร�างความม่ันใจให�กับสมาชิก และสมาชิกกลุ�มต�องมีส�วนร�วมใน    การทํางาน มีความซ่ือสัตย( ไว�ใจซ่ึงกันและกัน และต�องแบ�งหน�าท่ีความรับผิดชอบให�กับสมาชิกทุกคนอย�างชัดเจนตามความถนัด ท้ังนี้ อาจเป:นเพราะ นายพล  พรมเสน เป:นผู�ท่ีได�รับการยอมรับและวางใจจากสมาชิกกลุ�มให�เป:นผู�ดําเนินการบริหารจัดการกลุ�ม สอดคล�องกับผลการศึกษาของสุภัสรา  บุญเรือง (2550) ได�ทําการศึกษาการบริหารจัดการกลุ�มธุรกิจจักสานผักตบชวา: กรณีศึกษาบ�านสันป̂าม�วงอําเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาพบว�าการบริหารจัดการกลุ�มธุรกิจจักสานผักตบชวาบ�านสันป̂าม�วงมีการวางแผนต้ังแต�เริ่มจัดต้ังโครงการจนถึงการจําหน�ายสินค�าซ่ึงคณะกรรมการของกลุ�มฯ             มีความเข�าใจในบทบาทหน�าท่ีของตนและสามารถทํางานได�เป:นอย�างดีมีการกําหนดวิธีการทํางานล�วงหน�าโดยเฉพาะด�านการผลิต ด�านการจัดองค(การกลุ�มธุรกิจจักสานผักตบชวาได�จัดต้ังคณะกรรมการบริหารมีการดําเนินงานตามโครงสร�างองค(กรโดยกลุ�มฯได�แบ�งหน�าท่ีให�บุคคลต�างๆตามโครงสร�างการบริหารงานดังนี้(1) การจัดคนเข�าทํางานกลุ�มฯได�มีการการรับสมัครสมาชิก    และได�มีการแบ�งการทํางานโดยให�สมาชิกทํางานตามความถนัดของตนเองตามชนิดและรูปแบบของผลิตภัณฑ( (2) การสั่งการเม่ือมีรายการสั่งซ้ือเข�ามาประธานกลุ�มฯและคณะกรรมการกลุ�มฯจะร�วมกันพิจารณาแบ�งงานให�กับสมาชิกเม่ือเสร็จแล�วก็นํามาส�งท่ีทําการของกลุ�ม (3) การควบคุมการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเป:นหน�าท่ีของประธานกลุ�มฯหากประธานกลุ�มฯไม�อยู�รองประธานจะเป:นผู�ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ(โดยจะพิจารณาจากฝMมือการสานความละเอียดตรงตามขนาดหากได�มาตรฐานก็จะรับซ้ือในราคาท่ีกําหนดหากตํ่ากว�ามาตรฐานจะลดราคารับซ้ือซ่ึงติดสินใจโดยคณะกรรมการของกลุ�มฯ ด�านเงิน (Money) การบริหารงบประมาณต�องแต�งต้ังเหรัญญิกกลุ�มรับผิดชอบอย�างชัดเจน 



56  มีการสรุปการบริหารจัดการการเงินให�สมาชิกกลุ�มทราบ กลุ�มควรระดมทุนจากการการระดมหุ�นจากสมาชิก เนื่องจากสมาชิกไม�ต�องการเป:นหนี้ สมาชิกมีต�องการมีรายได�เพ่ิมข้ึน แนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการในด�านการเงินนั้น สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอจุนจะช�วยหาแนวทางจัดหาเงินทุนสนับสนุนกลุ�มและให�ความรู�ในการจัดทําบัญชีรายรับ - รายจ�ายในแต�ละเดือนตามหลักการบัญชีท่ีถูกต�อง โดยแสดงถึงความจําเป:นในการจัดทําและใช�ข�อมูลทางการบัญชีเพ่ือการบริหารจัดสรรงบประมาณท่ีมีอยู�กับการดําเนินงานทางธุรกิจ อันจะเป:นประโยชน(ต�อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข�งขัน สอดคล�องกับผลการศึกษาของพนารัตน(  บุญธรรม (2552) ได�ดําเนินการศึกษารูปแบบการจัดการสินค�า OTOPประเภทของใช�ของตกแต�งและของท่ีระลึกในเชิงธุรกิจ: กรณีศึกษากลุ�มอาชีพทําเครื่องทองเหลือ 2 บ�านปะอาวหมู�ท่ี 5 ตําบลปะอาวอําเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี รูปแบบการจัดการการเงินพบว�าได�รับการสนับสนุนจากภาครัฐท่ีให�การสนับสนุนและจากเงินทุนของสมาชิกกลุ�มออมทรัพย(เพ่ือการผลิตประจําหมู�บ�าน ด�านวัสดุอุปกรณ( (Material) ควรมีแผนการจัดหาวัสดุท่ีมีคุณภาพสูง ช�วยให�การผลิตได�มากและมีต�นทุนตํ่า มีแผนการรักษาอุปกรณ( เครื่องมือ ให�คงทนอยู�เสมอ เพ่ือลดต�นทุนใน การลงทุน ด�านการจัดการ (Management) กลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�างยังขาดการเรียนรู� ขาดการศึกษาข�อมูลในการทําความเข�าใจเก่ียวกับกระบวนการต�างๆ ในการดําเนินงานอย�างถ�องแท� ดังนั้น หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องควรเข�ามาช�วยเหลือให�ความรู�เก่ียวกับการจัดการกลุ�มโดยใช�หลักการมีส�วนร�วม ท้ังในการการกําหนดโครงสร�าง การกําหนดกฎ ระเบียบ ข�อบังคับการปฏิบัติงานภายในกลุ�ม        การแสดงความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนา การตรวจสอบติดตามการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เพ่ือท่ีจะถ�ายทอดภูมิป,ญญาให�กับลูกหลานท่ีสนใจอยากมีความรู�ในเรื่องการทอผ�าและแนวทาง     การบริหารจัดการกลุ�มให�มีความสําเร็จและเกิดประสิทธิภาพอย�างยั่งยืน สอดคล�องกับผลการศึกษาของยุภา  ศรีวิจัย (2554) ได�ทําการศึกษาศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนของกลุ�มอาชีพไม�กวาดลายดอกแก�วตําบลดงสุวรรณอําเภอดอกคําใต�จังหวัดพะเยา ด�านการจัดองค(การพบว�า โครงสร�างการทํางานผู�ผลิตไม�กวาดลายดอกแก�วตําบลดงสุวรรณอําเภอดอกคําใต�จังหวัดพะเยาได�รวมตัวกันจดทะเบียนเป:นวิสาหกิจชุมชนใช�ชื่อว�า “วิสาหกิจชุมชนกลุ�มไม�กวาดลายดอกแก�วตําบลดงสุวรรณอําเภอดอกคําใต�จังหวัดพะเยา” มีการแบ�งโครงสร�างการบริหารงานมีการแบ�งหน�าท่ีท่ีชัดเจนซ่ึงประกอบด�วยประธานกลุ�มฯรองประธานเลขานุการเหรัญญิกเป:นคณะกรรมการหลักผู�นําได�มาจากการเลือกต้ังโดยการออกเสียงของสมาชิกกลุ�มฯและเป:นผู�ท่ีได�รับความไว�วางใจของกลุ�มฯและชุมชนการมีส�วนร�วมเปlดโอกาสให�สมาชิกทุกคนมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการกลุ�มฯและมีส�วนร�วมกับหน�วยงานภายนอกในด�านการเป:นวิทยากรให�แก�นักเรียนนักศึกษาผู�ติดเชื้อและผู�ท่ีมีความสนใจ หน�วยงานท่ีเ ก่ียวข�องควรสนับสนุนให�กลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�างมีการติดต�อประสานงานระหว�างหน�วยงานต�างๆ เพ่ือหาโอกาสในการสร�างเครือข�ายทางธุรกิจ 



57  ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�าง สอดคล�องกับผลการศึกษาวิจัยของประสิทธิ์  เดชบุรีรัมย( (2556) ท่ีได�ทําการศึกษาวิจัยแนวทางการบริหารจัดการกลุ�มอาชีพจักสานของผู�สูงอายุบ�านหนองพลวง อําเภอประทาย จังหวัดนคราชสีมา พบว�าด�านการบริหารจัดการสมาชิกกลุ�ม ผู�นําหรือประธานกลุ�มต�องมีส�วนร�วมในการติดต�อประสานงาน กล�าตัดสินใจสร�างความม่ันใจให�กับสมาชิกและสมาชิกกลุ�มต�องมีส�วนร�วมในการทํางาน อีกท้ังต�องมีการแบ�งหน�าท่ีความรับผิดชอบให�กับสมาชิกทุกคนอย�างชัดเจนตามความถนัดและความชํานาญ ด�านการบริหารจัดการเงินทุน กลุ�มควรมีแนวทางการดําเนินงานการบริหารงบประมาณอย�างชัดเจน บริหารจัดการเงินทุนให�เป:นระบบและมีประสิทธิภาพเพ่ือจะเป:นแนวทางในการพัฒนากลุ�มให�ยั่งยืน ด�านการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ( ให�มีแผนการจัดหารวัสดุในท�องถ่ินท่ีมีคุณภาพสูง ช�วยให�การได�มากและมีต�นทุนตํ่า แผนการรักษาอุปกรณ(เครื่องมือให�ใช�คงทุนอยู�เสมอเพ่ือลดต�นทุนในการลงทุน ด�านการบริหารการจัดการ การจัดการภายในกลุ�มโดยใช�หลักการมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการกลุ�มอย�างมีส�วนร�วมของสมาชิก และต�องมีการอบรมให�ความรู�แก�สมาชิกให�ทราบบทบาท อํานาจหน�าท่ีตนเองภายในกลุ�ม การบริหารจัดการอย�างเป:นระบบ สมาชิกมีการสร�างเครือข�าย มีแผนการตลาด และการพัฒนาการผลิตให�มีคุณภาพ และสอดคล�องกับผลการศึกษาวิจัยของขจรศักด์ิ  วงศ(วิราช (2552) ท่ีได�ทําการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการกลุ�มอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษบ�านจํา หมู�ท่ี 6 พบว�า รูปแบบการบริหารจัดการกลุ�มอาชีพผักปลอดสารพิษเพ่ือนําไปสู�การกําหนดทิศทางการดําเนินงานของกลุ�มให�ยั่งยืนในอนาคตควรมีโครงสร�างองค(กร มีกฎ ระเบียบ ข�อบังคับกลุ�ม เพ่ือเป:นเครื่องมือในการควบคุมการบริหารจัดการ การมีเงินกองทุนกลุ�มเพ่ือเป:นค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน มีการวางแผนทางด�านการผลิต (เพาะปลูก) การตลาด การขนส�งอย�างเป:นระบบ ผู�นํากลุ�มรวมถึงสมาชิกกลุ�มควรมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการภายในกลุ�มด�วยกระบวนการมีส�วนร�วม คือ ผู�นําต�องมีความเสียสละและมีภาวะความเป:นผู�นําเพ่ือแสวงหาผลประโยชน(แก�กลุ�มและสมาชิกกลุ�ม รวมท้ังยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกกลุ�มในการบริหารจัดการ และสมาชิกกลุ�มต�องมีความรู�ความเข�าใจในการรวมกลุ�ม อีกท้ังยังต�องปฏิบัติตามระเบียบข�อบังคับของกลุ�มท่ีได�ร�วมกันยกร�างข้ึนมา และคอยแนะนํา ตรวจสอบการบริหารงานของผู�นําในรูปแบบคณะกรรมการอย�างต�อเนื่องภายหลังจากเสร็จสิ้นการวิจัย  5.3 ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ กลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�างควรมีการเพ่ิมจํานวนสมาชิกให�มากข้ึน กําหนดโครงสร�าง มอบหมายหน�าท่ี กําหนดกฎ ระเบียบ ข�อบังคับการปฏิบัติงาน ภายใต�หลักการมีส�วนร�วมของสมาชิกกลุ�ม ควรมีการจัดต้ังกลุ�มออมทรัพย(และระดมทุนจากการการระดมหุ�นจากสมาชิก เพ่ือใช�เป:นทุนในการดําเนินงานภายในกลุ�มและจัดสรรเป:นสวัสดิการเพ่ือช�วยเหลือ บรรเทาความเดือดร�อนแก�สมาชิก



58  กลุ�ม และเม่ือมีผลิตภัณฑ(มากข้ึนก็จําเป:นต�องแก�ไขป,ญหาด�านการตลาด ซ่ึงหากทางกลุ�มมีการบริหารจัดการท่ีดีเป:นระบบและการตลาดท่ีถาวร สามารถจําหน�ายสินค�าได�ตลอดท้ังปM ก็จะทําให�กลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�างมีการพัฒนาในทุกๆ ด�าน เช�น การผลิตอย�างต�อเนื่อง จําหน�ายสินค�าได�ส�งผลให�กลุ�มมีเงินทุนหมุนเวียน มีความเข�มแข็งและม่ันคง ในการดําเนินการในการครั้งนี้ต�องได�รับ ความร�วมมือจากหลายๆ หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องคอยให�คําแนะนําในการให�ความรู�ใหม�ให�กับกลุ�ม ควรมีการถ�ายทอดองค(ความรู�สู�เยาวชนโดยการมีส�วนร�วมของหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือสืบทอดภูมิป,ญญาการทอผ�าตีนจกให�คงอยู� ส�งเสริมให�เยาวชนใช�เวลาว�างให�เป:นประโยชน(และเป:นการหารายได�พิเศษแบ�งเบาภาระครอบครัวอีกด�วย   5.4 ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต�อไป 1. ควรมีการศึกษาติดตามความก�าวหน�าของการจัดการกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�าง    โดยการประเมิน ทําตัวชี้วัด ต�อกิจกรรมท่ีได�มีการปฏิบัติเพ่ือให�ตอบสนองความต�องการของประชาชนและแก�ป,ญหาได�อย�างมีประสิทธิภาพ 2. ควรมีการศึกษาศักยภาพของชุมชน สภาพการผลิต การตลาดและกลยุทธ(ทางการตลาดของกลุ�มอาชีพอ่ืน เพ่ือนํามาเป:นแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาอาชีพ สร�างรายได�ให�คน     ในชุมชนต�อไป 3. ควรมีการศึกษารูปแบบการมีส�วนร�วมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการแข�งขันและ การพ่ึงตนเองของกลุ�มอาชีพอ่ืน เพ่ือนํามาเป:นแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาอาชีพ      สร�างรายได�ให�คนในชุมชนต�อไป  
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ภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ
 



 แบบสัมภาษณ
เรื่องการจัดการกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�าง ตําบลพระธาตุขิงแกงอําเภอจุนจังหวัดพะเยา  (สําหรับสมาชิกกลุ�มทอผ�าบ�านแม�วังช�าง)  คําช้ีแจงแบบสัมภาษณ�นี้จัดทําข้ึนเพ่ือนําข�อมูลไปประกอบการทํารายงานการค�นคว�าอิสระของนักศึกษาปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจสถาบันวิทยาการจัดการแห.งแปซิฟ1คข�อมูลท่ีได�รับจะไม.ถูกนําไปเป1ดเผยเจาะจงว.าเป3นของผู�ใดผู�จัดทําขอขอบพระคุณผู�ตอบแบบสัมภาษณ�ทุกท.านท่ีกรุณาให�ความร.วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ�ครั้งนี้ แบบสัมภาษณ�นี้แบ.งออกเป3น2ส.วนได�แก.  ส.วนท่ี1สภาพและป8ญหาการจัดการกลุ.มทอผ�าตีนจกบ�านแม.วังช�าง  ส.วนท่ี2แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการกลุ.มทอผ�าตีนจกบ�านแม.วังช�าง  ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสัมภาษณ
  ชื่อ – นามสกุลผู�ให�สัมภาษณ�         อายุ  ป<    สถานภาพ     ระดับการศึกษาสูงสุด    ตําแหน.งภายในกลุ.ม    ลักษณะการประกอบอาชีพทอผ�าตีนจก (อาชีพหลัก/อาชีพเสริม)     อาชีพหลัก/อาชีพเสริมท่ีนอกเหนือจากอาชีพทอผ�า        ส�วนท่ี1สภาพและป0ญหาการจัดการกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�าง  1. สภาพท่ัวไปประวัติความเป3นมาของกลุ.ม/จุดเริ่มต�นของอาชีพ/การจัดต้ังกลุ.มเป3นอย.างไร         



 2.สภาพและป8ญหา/อุปสรรคในการประกอบอาชีพ/การดําเนินงานของกลุ.มมีอะไรบ�างสาเหตุเกิดจากอะไร ด�านคน  - ป8จจุบันสมาชิกกลุ.มทอผ�าตีนจกบ�านแม.วังช�างมีจํานวนก่ีคนเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากป<ท่ีแล�วมีเหตุป8จจัยท่ีเก่ียวข�องอย.างไร - การทํางานของกลุ.มทอผ�าตีนจกบ�านแม.วังช�างมีการแบ.งหน�าท่ีการทํางานของสมาชิกหรือไม.อย.างไร สภาพ    ป8ญหา     ด�านเงิน  - กลุ.มทอผ�าตีนจกบ�านแม.วังช�างมีการระดมทุนจากสมาชิกหรือไม.อย.างไร - สมาชิกแต.ละคนได�รับค.าตอบแทนจากการขายสินค�าของตนเองอย.างไร - กลุ.มมีการจัดทําบัญชีรายรับรายจ.ายหรือไม.อย.างไร - กลุ.มทอผ�าตีนจกบ�านแม.วังช�างได�รับการสนับสนุนด�านเงินทุนจากองค�กรหรือหน.วยงานภาครัฐหรือไม.อย.างไรและกลุ.มมีความต�องการได�รับสนับสนุนด�านเงินทุนหรือไม.อย.างไร สภาพ     ป8ญหา     65



 ด�านวัสดุอุปกรณ
 - วัตถุดิบท่ีใช�ในการทอผ�าตีนจกซ้ือมาจากไหนราคาเท.าไหร. - ป8ญหา/อุปสรรคในการจัดหาวัตถุดิบ - เม่ือได�ผ�าทอตีนจกท่ีสําเร็จรูปแล�วกลุ.มจัดการกับผ�านั้นอย.างไร สภาพ     ป8ญหา     ด�านการจัดการ - การดําเนินงานของกลุ.มทอผ�าตีนจกบ�านแม.วังช�างมีการจัดโครงสร�าง/แผนผังการบริหารงานของกลุ.มหรือไม.อย.างไร - มีการประชุมสมาชิกเพ่ือระดมความคิดเห็นในการดําเนินงานของกลุ.มเป3นประจําหรือไม.อย.างไรสมาชิกให�ความสนใจมากน�อยเพียงใดเพราะเหตุใด - เม่ือมีการประชุมกลุ.มสมาชิกแต.ละคนเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานหรือไม.อย.างไร สภาพ     ป8ญหา      66



 ส�วนท่ี2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�าง  การเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการกลุ.มทอผ�าตีนจกบ�านแม.วังช�าง ด�านคน        ด�านเงิน       ด�านวัสดุอุปกรณ
       ด�านการจัดการ       67



 แบบสัมภาษณ
เรื่องการจัดการกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�าง ตําบลพระธาตุขิงแกงอําเภอจุนจังหวัดพะเยา  (สําหรับผู�เก่ียวข�องกับการดําเนินงานกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�าง)  คําช้ีแจงแบบสัมภาษณ�นี้จัดทําข้ึนเพ่ือนําข�อมูลไปประกอบการทํารายงานการค�นคว�าอิสระของนักศึกษาปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจสถาบันวิทยาการจัดการแห.งแปซิฟ1คข�อมูลท่ีได�รับจะไม.ถูกนําไปเป1ดเผยเจาะจงว.าเป3นของผู�ใดผู�จัดทําขอขอบพระคุณผู�ตอบแบบสัมภาษณ�ทุกท.านท่ีกรุณาให�ความร.วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ�ครั้งนี้ แบบสัมภาษณ�นี้แบ.งออกเป3น2ส.วนได�แก.  ส.วนท่ี1สภาพและป8ญหาการจัดการกลุ.มทอผ�าตีนจกบ�านแม.วังช�าง  ส.วนท่ี2แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการกลุ.มทอผ�าตีนจกบ�านแม.วังช�าง  ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสัมภาษณ
  ชื่อ – นามสกุล           ตําแหน.ง/สังกัด            ส�วนท่ี1สภาพและป0ญหาการจัดการกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�าง  1. หน.วยงานของท.านมีส.วนเก่ียวข�องหรือมีส.วนร.วมหรือสนับสนุนการดําเนินงานของกลุ.มทอผ�าตีนจกบ�านแม.วังช�างอย.างไร         68



 2.สภาพและป8ญหา/อุปสรรคในการประกอบอาชีพ/การดําเนินงานของกลุ.มมีอะไรบ�างสาเหตุเกิดจากอะไร ด�านคน  - ป8จจุบันสมาชิกกลุ.มทอผ�าตีนจกบ�านแม.วังช�างมีจํานวนก่ีคนเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากป<ท่ีแล�วมีเหตุป8จจัยท่ีเก่ียวข�องอย.างไร - การทํางานของกลุ.มทอผ�าตีนจกบ�านแม.วังช�างมีการแบ.งหน�าท่ีการทํางานของสมาชิกหรือไม.อย.างไร สภาพ    ป8ญหา     ด�านเงิน  - กลุ.มทอผ�าตีนจกบ�านแม.วังช�างมีการระดมทุนจากสมาชิกหรือไม.อย.างไร - สมาชิกแต.ละคนได�รับค.าตอบแทนจากการขายสินค�าของตนเองอย.างไร - กลุ.มมีการจัดทําบัญชีรายรับรายจ.ายหรือไม.อย.างไร - กลุ.มทอผ�าตีนจกบ�านแม.วังช�างได�รับการสนับสนุนด�านเงินทุนจากองค�กรหรือหน.วยงานภาครัฐหรือไม.อย.างไรและกลุ.มมีความต�องการได�รับสนับสนุนด�านเงินทุนหรือไม.อย.างไร สภาพ    ป8ญหา      69



 ด�านวัสดุอุปกรณ
 - วัตถุดิบท่ีใช�ในการทอผ�าตีนจกซ้ือมาจากไหนราคาเท.าไหร. - ป8ญหา/อุปสรรคในการจัดหาวัตถุดิบ - เม่ือได�ผ�าทอตีนจกท่ีสําเร็จรูปแล�วกลุ.มจัดการกับผ�านั้นอย.างไร สภาพ     ป8ญหา      ด�านการจัดการ - การดําเนินงานของกลุ.มทอผ�าตีนจกบ�านแม.วังช�างมีการจัดโครงสร�าง/แผนผังการบริหารงานของกลุ.มหรือไม.อย.างไร - มีการประชุมสมาชิกเพ่ือระดมความคิดเห็นในการดําเนินงานของกลุ.มเป3นประจําหรือไม.อย.างไรสมาชิกให�ความสนใจมากน�อยเพียงใดเพราะเหตุใด - เม่ือมีการประชุมกลุ.มสมาชิกแต.ละคนเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานหรือไม.อย.างไร สภาพ     ป8ญหา     70



  ส�วนท่ี 2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�าง  การเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการกลุ.มทอผ�าตีนจกบ�านแม.วังช�าง ด�านคน       ด�านเงิน      ด�านวัสดุอุปกรณ
       ด�านการจัดการ        71



 ภาคผนวก ข รายช่ือผู�เชียวชาญตรวจเคร่ืองมือการวิจัย 



  รายช่ือผู�เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถามในการวิจัย  1. ดร.นิตยา  วงค�ยศ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารศาสตร�) การบริหารองค�การภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยแม.โจ� อาจารย�ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันวิทยาการจัดการแห.งแปซิฟ1ค  2. ดร.สถาพร  แสงสุโพธิ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารศาสตร�) การบริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม.โจ�  3. ดร.ฐิติพงศ�  ไชยองค�การ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(บริหารศาสตร�) การบริหารองค�การภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยแม.โจ� ผู�อํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันวิทยาการจัดการแห.งแปซิฟ1ค                         72



               ภาคผนวก ค รายช่ือผู�ให�ข�อมูลสําคัญ                 



  รายช่ือผู�ให�ข�อมูลสําคัญ  1. คณะกรรมการกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�าง จํานวน10คน 1. นายพล   พรมเสน  ประธาน 2.  นางกอง   พวงทวี  รองประธาน 3. นางชม   ขันเงิน  คณะกรรมการ 4. นางทอง    มนกาศน� คณะกรรมการ 5.  นางโสพิน  ครอบครอง คณะกรรมการ 6.  นางมาลา  ครอบครอง คณะกรรมการ 7.  นางศศิธร  แก.นเมือง คณะกรรมการ 8. นางจิ๋ว   อินดี  คณะกรรมการ 9.  นางคําดี   ศูนย�กลาง คณะกรรมการ 10.  นางเหรียญ  ยะกันโท  คณะกรรมการ  2. กลุ�มผู�เก่ียวข�องกับการดําเนินงานกลุ�มทอผ�าตีนจกบ�านแม�วังช�าง จํานวน 6 คน 2.1 สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอจุน จํานวน 2 ท�าน ประกอบด�วย 1. นางปติมาพร    ต๋ันเต็ม   นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ  2. นางสาวเรียวดาว   บุญจันทร�  พัฒนาการอําเภอจุน  2.2 องค
กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  จํานวน 2 ท�าน ประกอบด�วย 1. นายจันทร�  ทองเอก  นายกองค�การบริหารส.วนตําบลพระธาตุขิงแกง 2. นายทวิทย�  ทํางาม  ส.อบต. หมู. 1 บ�านแม.วังช�าง  2.3 ผู�นําชุมชน จํานวน 2 ท�าน ประกอบด�วย 1. นายประสิทธิ์  ทวีจันทร� กํานันตําบลพระธาตุขิงแกง 2. นายผัดดี   คุณารูป  ผู�ใหญ.บ�าน บ�านแม.วังช�าง        73



  ประวัติผู�วิจัย  ช่ือนามสกุล นางสาวจุฑามาศ  กุลยวิชญ� วันเดือนป;เกิด วันท่ี 10 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2528 ท่ีอยู�ป0จจุบัน 539/1 หมูท่ี 11 ตําบลบ�านตPอม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000  ตําแหน�งหน�าท่ีการงานป0จจุบัน นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ จํานวนป;ประสบการณ
การทํางาน 12 ป< ท่ีอยู�ท่ีทํางาน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ตําบลบ�านตPอม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 ประวัติการศึกษา 2557 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2554 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย             
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