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                  The research study “ The  Community Business Management : A case study in Ratchaburi Doll 
Handicraft group”, had 6 purposes : 1) to study fundamental data  2) to study  the administration 3) to study 
the administration problems and their solutions 4) to study  the factors that related to the administration 5) to 
study  the Learning process members  and  6) to study the customers’ satisfaction on the group’s products 
and service. 
                  This research study employed the methodologies of qualitative research by using Ratchaburi Doll 
Handicraft group as the major research area. Data was collected from various methods, such as, focus 
groups, interviews and questionnaires. 
 The results of the research were as follows: 1) the handicraft group had the same landscape, 
effecting on most of people’s careers. Most of them worked on agriculture and farm. They also worked on 
wood handicraft as their supported job. The wood handicraft job was developed to fabric and cloth 
handicraft job, and became the join between the Doll handicraft product now. 2) The administration of the 
group started from the relative and also the people lived in the same community whose careers were  on doll 
handicraft. Later on, this group was expanded and developed their administrative principles by supporting of 
the government office. 3) The administration of group’s problems and solutions ; the problem were raw 
material, human labor, marketings and commercial law administration. The solutions started from the co-
operation among the group leader and the committees and also including the government officer when the 
solution had to focus on academic and law problem; 4) The factors related on group administration, 
consisted of products, marketings, human labor, capital, administration, outside group interaction, group 
participation, leadership and group regulation which had good effect on continuing development of the 
group until now, 5) Education and learning process of the group members started from trying and learning 
from the transmitted error, then transmit to the next generation by oral tradition, exchanging experiences and 
memorizing from the model they have seen from relatives, community member group leader  the expert 
trainer from the connected offices. Satisfaction on the group products and service found at the highest level, 
especially on the price of the product and the comfortable and safe place. 6) Customers’ satisfaction on the 
products and service, most customers were satisfied with the products and service at the highest level, 
especially the price, service, place, convenience and safe.   
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ประเทศไทยเปนประเทศกสิกรรม  ประชากร จํานวน  38  ลานคน หรือ 2 ใน 3 ของ
ประชากรทั้งประเทศ อาศัยอยูในชนบท  และรอยละ 90  ของประชากรในชนบทประกอบอาชีพ
ดานการเกษตร มีปริมาณการผลิตไดจํานวนที่จํากัด เนื่องจากเทคโนโลยีที่ใชไมทันสมัย วัตถุดิบ
และปจจัยการผลิตบางสวนตองนําเขาจากตางประเทศ ราคาผลผลิตตอหนวยมูลคาต่ําเมื่อเทียบ
กับสินคาที่นําเขาจากตางประเทศ ทําใหประเทศเสียดุลทางการคา เหลานี้เปนปจจัยหลักที่ทําให
คนในประเทศมีฐานะยากจน ซึ่งมีคนในชนบทรอยละ 15 มีรายไดต่ํากวาเสนวัดความยากจน 
(กรมการพัฒนาชุมชน 2541 : 7)   อีกทั้งวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเมื่อปลายป 2539 ยิ่งกอใหเกิด
ปญหาความยากจนในชนบททวีความรุนแรงยิ่งขึ้น กลาวคือ สัดสวนคนจนเพิ่มข้ึน และประชากร
กลุมที่มีรายไดระดับปานกลาง มีรายไดลดลง ผูวางงานในชนบทเพิ่มข้ึน  ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา
ปญหาความยากจนในชนบทจึงนับวาเปนปญหาสําคัญของประเทศ   
 ในอดีตที่ผานมานั้นวิถีการดํารงชีวิตของคนไทย มุงการทํามาหากินเพื่อยังชีพอยูไดใน
ครอบครัว เปนลักษณะพึ่งพาตนเองอยางพอมีพอกิน กลาวคือเปนการดํารงชีวิตเพื่อเล้ียงตนเอง
และครอบครัวเปนพื้นฐาน ดําเนินชีวิตแบบเรียบงายดวยภูมิปญญาทองถิ่น  (Folk Wisdom)  ที่มี
โครงสรางเศรษฐกิจและสังคมไมสลับซับซอน  สวนการผลิตเพื่อการคายังไมเห็นภาพชัดเจนนัก 
(ฉัตรทิพย  นาถสุภา และสมภพ  มานะรังสรรค 2527 : 14 , อางถึงใน ขวัญสรวง  อติโพธิ์ และ
อนุชาติ  พวงสําลี  2538 :19) ตอมาความตองการของคนจะเพิ่มมากขึ้น แตมีขอจํากัดของการ
ผลิต เชน บางครอบครัวปลูกขาวแตมีขาวพอกิน แตทอผาไมเปน ไมมียารักษาโรค ฯลฯ  จึงทําให
เกิดการแลกเปลี่ยนสิ่งของดวยมูลคาประมาณการตางตอบแทน  และตอมาการใชเงินตราเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเกิดข้ึน ซึ่งทําใหคนรูจักการทํามาคาขาย หากทั้งสองฝายพึงพอใจในสินคาก็จะมีการ
ตอบแทนดวยการแลกเปลี่ยนหรือจายเปนเงิน  จึงกอใหเกิดสวนตางระหวางราคาตนทุนการผลิต
กับราคาการขายก็คือ “กําไร”   (ศรีปริญญา ธูปกระจาง  2546 : 1)   
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ตอมาการพัฒนาประเทศมีแนวโนมชัดเจนขึ้น เมื่อเร่ิมมีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
หลังสงครามโลกครั้งที่  2  ส้ินสุดลง ประเทศตางๆ    รวมกันจัดตั้งองคกรโลกขึ้น    คือ    องคการ 
สหประชาชาติ (United Nations) โดยมีจุดมุงหมายใหทั่วโลกมีการติดตอสัมพันธที่ดีตอกัน และ
เพื่อใหมีสันติภาพในโลก นอกจากนั้นประเทศสมาชิก ยังตองการใหมีการฟนฟู และพัฒนาประเทศ
ใหมีความเจริญในดานเศรษฐกิจ   สังคม    และส่ิงแวดลอม    ตลอดจนความสะดวกสบายในชีวิต 
ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ เชน ดานสาธารณสุข ดานการศึกษา เปนตน ซึ่งการฟนฟูนั้นจะตอง
อาศัยเงินลงทุนเพื่อพัฒนาฟนฟูประเทศ ดังนั้นองคการสหประชาชาติ จึงไดตั้งหนวยงานเพื่อให
ความชวยเหลือในเรื่องเงินทุนแกประเทศตางๆ ทั่วโลก คือธนาคารระหวางประเทศเพื่อการบูรณะ
และพัฒนา (International Bank for Reconstruction and Development –IBRD)  หรือเรียกวา 
ธนาคารโลก (World Bank)   
 การจัดตั้งธนาคารโลกนั้น    ถือเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่
ถูกจัดวาเปนประเทศพัฒนาทั้งหลาย ซึ่งสามารถกูยืมเงินจากธนาคารโลก เพื่อการพัฒนาประเทศ
ในดานตางๆ ไดโดยจะตองมีขอตกลงวา การพัฒนาประเทศนั้นจะตองเนนการพัฒนาในดาน
เศรษฐกิจเปนสําคัญ  ดังนั้น การพัฒนาตามหลักการของธนาคารโลกจึงตองเนนที่ปจจัยที่ทําให
เศรษฐกิจมีความเจริญเติบโต คือปจจัยที่สําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งมีเกณฑชี้วัดที่
สําคัญ เชน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เศรษฐกิจ  การผลิต  การบริโภค  การกระจายรายได   และ
ความเจริญทางดานวัตถุ วัตถุประสงคเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาคือความเจริญเติบโต
ทางดานเศรษฐกิจ  (Economic Growth)  
 ในป พ.ศ. 2502 คณะปฏิวัติภายใตการนําของจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต  ไดปฏิบัติตาม
คําแนะนําของธนาคารโลก    ที่ไดสงผูเชี่ยวชาญมาสํารวจสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเปน
ระยะเวลาหนึ่งป  และมีการเขียนโครงการพัฒนาของรัฐบาลสําหรับประเทศไทย (A Public 
Development Program for Thailand) พรอมทั้งไดเสนอแนะใหรัฐบาลไทยจัดตั้งหนวยงานกลาง
สําหรับการวางแผนพัฒนาประเทศ การปฏิบัติตามขอเสนอแนะนี้ ทําใหมีการออกพระราชบัญญัติ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติข้ึน   ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2502  และไดกําหนดแนวทางในการ
พัฒนาประเทศ โดยเนนเรื่องความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ จุดมุงหมายอยูที่การเปลี่ยนจาก
สังคมเกษตรกรรม มาเปนสังคมอุตสาหกรรม 
 เมื่อเขาสูยุคพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในชวงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504 - 2509)  ไดมีการสรางสาธารณูปโภคขั้น
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พื้นฐาน เชน  ไฟฟา น้ําประปา ถนน เพื่อใหสามารถรองรับกิจการทางอุตสาหกรรม  เห็นไดชัดถึง
ความเจริญเติบโตทางดานวัตถุอยางรวดเร็ว โดยที่รัฐบาลสมัยนั้นมีคําขวัญวา “งานคือเงิน เงินคือ
งาน บันดาลสุข” จนทําใหประชาชนมีความรูสึกวาการพัฒนาตองเนนความเจริญทางดานวัตถุ 
ตอมาชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 2,3,4 และฉบับที่ 5 รัฐไดปรับเปลี่ยนทิศ
ทางการวางแผนพัฒนา  จากที่เคยเนนความเติบโตทางเศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียวไปสูการ
พัฒนาที่สมดุลมากขึ้น    กลาวคือเนนการลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคม  และการขจดัความยากจน
เพื่อสรางความเปนธรรมทางสังคม  แตก็ไมประสบความสําเร็จ เมื่อเศรษฐกิจไทยตองเผชิญกับ
วิกฤตการณน้ํามันครั้งที่ 2  (พ.ศ.2522 - 2523)  และภาวะราคาสินคาเกษตรตกต่ําตอเนื่อง 
(พ.ศ.2524 - 2528)   ประกอบกับการใชจายเกินตัวในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 4 โดยเฉพาะคาใชจายดานการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ    ทําใหรัฐตองเผชิญกับปญหา
วิกฤตการณทางการคลัง และภาระหนี้สินตางประเทศที่สูงอีกดวย ความพยายามที่จะมุงสราง 
ดุลยภาพทางเศรษฐกิจและสังคม โดยไมเนนความเติบโตทางเศรษฐกิจ ยังเปนจุดมุงหมายของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6  (พ.ศ.2530 - 2535)   แตก็ไมเปนไปตามจุดมุงหมาย เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกและภูมิภาคเอเชีย ทําใหเศรษฐกิจไทยมีอัตราการเติบโตอยาง
ขนานใหญ รอยละ 10.5 แทนที่จะเปนรอยละ 5  ตามขอกําหนดในแผนฯ อันมีผลมาจากการยาย
ฐานการผลิตของประเทศญี่ปุนเขามาในไทย และบางประเทศในแถบเอเชียตะวันออก เมื่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจเปนไปอยางไมคาดฝน  จึงทําใหรัฐบาลไทยตองปรับแผนฯ โดยหันมาเนน
การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน เพื่อดึงดูดการลงทุนจากประเทศญี่ปุน  สําหรับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535 - 2539)  เร่ิมตระหนักถึงปญหาทางเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้น อันเนื่องมากจากความรอนแรงทางเศรษฐกิจในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 อยางเชน  
ปญหาชองวางระหวางการออมกับการลงทุนภายในประเทศ และปญหาที่ภาคราชการไมสามารถ
ปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาประเทศ   แตแทนที่จะมีการแกปญหาดังกลาว   
รัฐบาลกลับหันไปเปดเสรีทางการเงิน โดยไมมีการเตรียมความพรอม ในที่สุดจึงเกิดวิกฤตการณ
ทางเศรษฐกิจที่เลวรายที่สุดขึ้น ในป 2540 
 วิกฤตการณดังกลาว   สงผลกระทบตอสังคมอยางรุนแรง ทําใหประเทศตองมีภาระ
หนี้สินจํานวนมากที่ไมสามารถชําระหนี้ไดในระยะเวลาอันสั้น    ตลอดจนเงินบาทยังปรับลดคาลง
อยางมาก ขณะเดียวกันสถาบันการเงินและองคการทางธุรกิจในภาคเอกชนสวนมากไดรับ
ผลกระทบความเสียหายหรือตองลมละลายปดกิจการลง และยังสงผลกระทบกับประชาชนคนไทย
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อยางไมสามารถหลีกเลี่ยงได โดยเฉพาะกลุมคนยากจนและชาวชนบท กลาวคือ คนกลุมนี้ตอง
ประสบกับความเดือดรอนจากภาวะคาครองชีพและราคาสินคาที่เพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ในขณะที่
มีรายไดลดลง หรือตองประสบปญหาการวางงาน  ซึ่งสงผลใหประชาชนในชนบทมีฐานะยากจน
ลง จึงอาจกลาวไดวาวิกฤติทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ไดสงผลกระทบอยางกวางขวางตอความมั่นคง
ในอาชีพ รายได รายจายและหนี้สิน ครอบครัว สุขภาพกายและจิตใจ  สังคม และตอวิถีชีวิตความ
เปนอยูของประชาชนในชนบท เนื่องจากแรงงานที่ถูกเลิกจางไมมีรายไดสงใหครอบครัวที่อยูใน
ชนบท และบางสวนตองเดินทางอพยพกลับภูมิลําเนาและเปนภาระตอครอบครัวในระยะยาว  
 รัฐบาลยุคปจจุบัน ไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหาดังกลาวนี้อยางยิ่ง จึงไดจัดให
ปญหาความยากจนของประชาชน เปนปญหาที่มีความสําคัญสูง และเปนหนึ่งในสามนโยบาย       
เรงดวนของรัฐบาลที่ตองเรงดําเนินการแกไข  ซึ่งไดแก ปญหาความยากจนของประชาชน  ปญหา
คอรัปชั่น และปญหายาเสพติด ทั้งนี้เนื่องจากปญหาความยากจน เปนปญหาหลักที่นําไปสูการ
เกิดปญหาอื่นๆ มากมาย     ซึ่งปญหานี้จะตองขจัดใหหมดสิ้นไป   โดยทุกภาคสวนไมวาจะเปน
ภาค   ราชการ องคกรเอกชน  สถาบันการศึกษา นักวิชาการ ไดศึกษาวิเคราะหอยางจริงจัง  ใน
ที่สุดไดขอสรุปวา ทางรอดของเศรษฐกิจไทยโดยรวมจะตองพึ่งพาตนเอง โดยสรางหนวยพื้นฐาน
ของสังคม คือระดับครอบครัว และชุมชนใหมีความเขมแข็ง  โดยการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
เนื่องจากหนวยพื้นฐานของสังคมเปนระบบที่อยูรวมกันชัดเจน  การอยูรวมกันจะตองมีเร่ือง
เศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม การเมือง สุขภาพ การเรียนรู ทุกอยางจะตอง
เชื่อมโยงกัน (ประเวศ  วะสี.  2542 ก : 42)  ดังนั้นทางแกปญหาดังกลาวประการหนึ่ง  คือ  การให
แรงงานกลับสูภูมิลําเนาเดิม ทําอาชีพตางๆ ในภาคเกษตรกรรม   โดยมีการสงเสริมสนับสนุนธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)     ซึ่งใชตนทุนไมมาก   เพื่อใหคนชั้นกลางที่ถูกปลดออกจาก
งานไดเขามาดําเนินการ และเศรษฐกิจพอเพียง จึงถูกนํามาใชเปนนโยบายในภาคเกษตรกรรม  
(ณรงค  เพ็ชรประเสริฐ  2542 : 21) 
 ดังนั้น ธุรกิจชุมชนจึงเปนทางเลือกสําคัญ   ที่ทําใหคนชนบทมีโอกาสเพิ่มรายไดใหแก
ตนเอง โดยไมตองอพยพไปเปนกรรมกรในเมือง และในระยะยาวธุรกิจชุมชนเปนทางเลือกที่มี
โอกาสดึงดูดรายไดจากภาคเมืองคืนสูชนบท และเปนทางเลือกหนึ่งที่ปองกันการตอรองมิใหเกิด
การแลกเปลี่ยนที่ไมเปนธรรมมากเกินไป  ธุรกิจชุมชนเปนชองทางและโอกาสสําหรับผูที่มีความ
ตองการในการประกอบธุรกิจดวยตนเองรวมกับสมาชิกคนอ่ืน โดยเขารวมประกอบธุรกิจชุมชนซึ่ง
ใชเงินทุนนอย  เนนการสรางงานในทองถิ่นเปนสําคัญ   จึงกอใหเกิดการวาจางงานในทองถิ่น 
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พรอมทั้งมีการพัฒนาฝมือแรงงานอยางตอเนื่องพรอมกันไปดวย  นอกจากนั้นธุรกิจชุมชนยังชวย
สรางความเขมแข็งในชุมชน กลาวคือ ธุรกิจชุมชนมีจํานวนมากขึ้นเทาไร จะกอใหเกิดการกระจาย
อํานาจทางเศรษฐกิจไปสูกลุมประกอบการ และกลุมคนเพิ่มมากยิ่งขึ้นเทานั้น    เกิดการกระจาย
รายไดสูกลุมชนกลุมอ่ืนอยางทั่วถึง และธุรกิจชุมชนยังชวยลดปญหาของสังคม ชวยใหอัตราการ
วางงานลดลง ตลอดจนยังชวยลดปญหาสังคมที่เปนภัยคุกคามประเทศชาติ   กลาวคือ  ถาหาก
ธุรกิจชุมชนบรรลุเปาหมาย  สมาชิกในชุมชนมีรายไดเพิ่มมากขึ้น ชุมชนมีความเขมแข็ง ปญหา
สังคมตางๆ ที่มีอยูขณะนี้ไมวาปญหายาเสพติดในหมูเยาวชน  ปญหาโรคเอดส   ปญหาโสเภณี
เด็ก   ปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร   ปญหาความรุนแรงในครอบครัวแตกสลายหรือลม
สลาย จะไดรับการบรรเทาพรอมกันไปดวย ชวยใหเกิดเปนสังคมที่มีความรมเย็นเปนสุขตลอดไป 
(กระทรวงศึกษาธิการ,สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ,สํานักงานมาตรฐานการศึกษา  2545 ก :14-
15) 
 ดวยเหตุดังกลาว รัฐบาลจึงไดวางกรอบนโยบาย ใหทุกหนวยราชการสงเสริมสนับสนุน
การเกิดธุรกิจชุมชน  โดยใหกําหนดเปนภารกิจหลักที่จะตองดําเนินการ  ทั้งในระดับกระทรวง  
ทบวง  กรม   หนวยงานที่เกี่ยวของที่ดําเนินการดานธุรกิจชุมชนที่ชัดเจน  ไดแก  กรมการพัฒนา
ชุมชน   กรมสงเสริมการเกษตรและสหกรณ    กรมการปกครอง    และกรมการศึกษานอกโรงเรียน 
ฯลฯ  โดยใหมีเปาหมาย แผนงาน และโครงการในทุกระดับ    โดยเฉพาะอยางยิ่ง  กรมการศึกษา
นอกโรงเรียน   ไดกําหนดนโยบายและเปาหมายสาธารณะ  ที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลในอันที่
จะสงเสริมธุรกิจชุมชน โดยหนึ่งในพันธกิจหลักของกรมการศึกษานอกโรงเรียน “เปนการศึกษาเพื่อ
พัฒนาอาชีพ”  สาระสําคัญเพื่อพัฒนาความรูความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพของ
บุคคล และกลุมบุคคล ซึ่งมีจุดมุงหมายในชีวิตที่แตกตางกัน  โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 1.  การเรียนรูอาชีพแบบองครวม ที่ประชาชน ครู กศน. และผูที่มีสวนเกี่ยวของรวมกัน
จัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจชุมชน 
 2.  การออกแบบการเรียนรูงานอาชีพ  ตามลักษณะของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพในรูปแบบการฝกทักษะอาชีพ การเขาสูอาชีพ การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาอาชีพดาน
เทคโนโลยี 
 3.  การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง  ที่บูรณาการกับวิถีชีวิต  โดยใชวงจรกระบวนการคิด 
ทํา  จํา  แกปญหา และพัฒนา 
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 4. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  ที่พัฒนาศักยภาพของบุคคล  และชุมชนที่
สอดคลองกับวิถีชีวิต โดยสงเสริมการรวมกลุมอาชีพ สรางเครือขายอาชีพ มีระบบการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ความรูและประสบการณการทําอาชีพภายใตวัฒนธรรมของชุมชน มีกลยุทธเพื่อการแขงขัน
ของชุมชน เปนชุมชนที่ใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการและพัฒนาอาชีพ 
 ที่กลาวมาเปนนโยบายสวนหนึ่งของหนวยงานระดับกรม ที่สังกัดกระทรวงหนึ่งจาก
หลายกระทรวงเทานั้น ที่ไดมีนโยบายสงเสริมธุรกิจชุมชน ลักษณะธุรกิจชุมชนที่เกิดขึ้นมีทั้งกลุม
อาชีพ กลุมองคกรผูผลิต กลุมองคกรเพื่อการระดมเงินทุน  กลุมเชิงธุรกิจเหลานี้จะมีกิจกรรมที่
หลากหลาย   บางเปนรานคา   โรงสีขาว  ผลิตน้ําดื่ม   ปมน้ํามัน  การออมทรัพย   ผลิตเครื่องใช  
ผลิตอาหาร ผลิตของที่ระลึก ฯลฯ กิจกรรมจํานวนมากประสบความสําเร็จ  กอใหเกิดรายไดถาวร
แกสมาชิกธุรกิจนั้นๆ   เชน   ปมน้ํามัน 110 แหง  เงินทุน 14,747,391 บาท    โรงสีขาว 75 แหง  
เงินทุน 5,834,252 บาท การระดมทุนออมทรัพยเพื่อการผลิต 15,135 กลุม สมาชิก 1,193,129 คน 
เงินออม 2,92108 ลานบาท  เปนตน  (ปรียาณุ  ปองภัย 2541:31)  
 อยางไรก็ตาม ยังมีบางกิจกรรมที่ไมประสบผลสําเร็จเนื่องจากปญหาอุปสรรคมากมาย 
ปญหาที่พบ เชน  ปญหาความชัดเจนทางเทคนิค  เร่ืองการระดมทุน   ปญหาการพัฒนาการผลิต   
(ปรียานุช ปองภัย 2540, อางถึงใน กฤตติกา แสนโภชน  2546 : 5-6)   ไดศึกษาถึงปญหาและ
อุปสรรคในการผลิตและจําหนายสินคาหัตถกรรมไทยประเภทมัดหมี่ พบวามีหลายปจจัยที่ทําให
ธุรกิจไมประสบผลสําเร็จ  ไดแก 1) ปญหาการออกแบบผลิตภัณฑไมตรงตามความตองการ  2) 
ปญหาเรื่องคุณภาพสินคาไมไดมาตรฐาน   3) ปญหาขาดแคลนแรงงาน    4) ขาดความรูความ
เขาใจในการดําเนินธุรกิจ    5) เงินทุนไมเพียงพอ     6) ปญหาเทคนิคการผลิต  7) ปญหาในการ
จําหนาย 8)  การสงเสริมจากหนวยงานภาครัฐทําไดไมทั่วถึง และ 9) การสงเสริมจากเจาหนาที่
ของภาครัฐบาล เจาหนาที่ไมเพียงพอและขาดความชํานาญ เปนตน   
 สําหรับกลุมธุรกิจชุมชนที่ประสบความสําเร็จ   สามารถขยายผลตอการเพิ่มสมาชิก 
เงินทุน   การผลิต  การจําหนาย  รายไดของสมาชิก ซึ่งสามารถรองรับการวางงานไดอีกทางหนึ่ง  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง  กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี เปนกลุมหนึ่งที่ประสบผลสําเร็จ   โดยมีการ
เจริญเติบโตเปนลําดับอยางตอเนื่อง   ซึ่งไดจัดตั้งตามหลัก และวิธีดําเนินการจัดตั้งกลุม ของ
กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย   เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2540    มีสมาชิกแรกเริ่ม 
45 คน ซึ่งการบริหารจัดการ ดําเนินการภายใตระเบียบขอบังคับกลุม มีคณะกรรมการบริหารกลุม
ทําหนาที่บริหารจัดการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกลุม     โดยเฉพาะสมาชิกกลุมมีความตั้งใจ
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และมีสวนรวมในการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ   ปจจุบันกลุมมีสมาชิก   625   คน    ซึ่งนับวามี
การขยายตัวของกลุมอยางกวางขวาง    และนอกจากนั้นกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี  เปนธุรกิจ
ชุมชนที่สามารถจะผลักดันใหเปนทุนทางสังคม  ที่จะนํามาสูการสรางงาน สรางอาชีพ และเปน
ศูนยกลางการเรียนรู  โดยมีการถายทอดขั้นตอน   วิธีการดําเนินการ  ทักษะตางๆ   ใชเทคนิคการ
ฝกอบรมแบบมีสวนรวม  ผสมผสานกับการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันเองและกลุมอาชีพอื่นๆ   ซึ่งเปน
การพัฒนาความรู ความสามารถในการประกอบอาชีพแกสมาชิกในชุมชน    จนสมาชิกเกิดทักษะ
และความชํานาญ   สงผลใหผลิตภัณฑตุกตาที่ผลิตออกมา เปนที่ยอมรับและเปนที่นิยมของบุคคล
ทั่วไป    จนไดรับการคัดสรรเปนสินคา   “หนึ่งตําบล   หนึ่งผลิตภัณฑ”   และสามารถจัดจําหนาย
ไดอยางแพรหลาย กลาวคือ มีการวางจําหนายตามหางสรรพสินคา  รวมทั้งรานคาปลีกตางๆ และ
สงเปนสินคาสงออกตางประเทศ ตลอดจนเปนกลุมที่เคยไดรับรางวัลดีเดนระดับจังหวัด เมื่อป 
พ.ศ.2545 และป พ.ศ. 2546   อีกดวย 
 ผลความกาวหนาการดําเนินงานของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี  จึงทําใหผูวิจัยสนใจ
ที่จะศึกษาถึง ปจจัยดานการผลิต  การตลาด  แรงงาน  เงินทุนและการเงิน   การบริหารจัดการ   
การมีปฏิสัมพันธกับภายนอก  การมีสวนรวมของสมาชิก ความเปนผูนํา ระเบียบขอบังคับของกลุม 
และปจจัยดานการศึกษาและการเรียนรู  วาปจจัยดังกลาวมีสวนเกี่ยวของตอความสําเร็จในการ
ดําเนินงานของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรีอยางไรบาง  เพื่อนําผลของการศึกษาที่ไดมา
ประยุกตใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี และกลุม
อ่ืนๆ ตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาและขอมูลพืน้ฐานธุรกิจชุมชน ของกลุมหัตถกรรม
ตุกตาราชบุรี 
 2.  เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน ของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 
 3. เพื่อศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของตอการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน ของกลุมหัตถกรรม 
ตุกตาราชบุรี 
 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑและบริการการขายของกลุม    
หัตถกรรมตุกตาราชบุรี 
 5. เพื่อศึกษาสภาพการศึกษาและการเรียนรูชุมชน ของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 
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 6. เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางแกไขในการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนของกลุม
หัตถกรรมตุกตาราชบุรี              
       
ขอคําถามในการวิจัย 
 1. ประวัติความเปนมาและขอมูลพื้นฐานธุรกิจชุมชน ของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี   
เปนอยางไร  

 2.  สภาพการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรีเปนอยางไร 
 3.  มีปจจัยอะไรบางที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนของกลุมหัตถกรรม
ตุกตาราชบุรี 
 4.  ผูซื้อตุกตามีความพึงพอใจอยางไรตอผลิตภัณฑ และ การบริการการขายของกลุม                  
หัตถกรรมตุกตาราชบุรี 
 5.  การศึกษาและการเรียนรูชุมชนเรื่องราวเกี่ยวกับตุกตา ของกลุมหัตถกรรมตุกตา            
ราชบุรีมีสภาพเปนเชนใด 
 6.  มีปญหาและแนวทางแกไขอยางไรบาง ในการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนของกลุม
หัตถกรรมตุกตาราชบุรี 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตดานประชากร  ไดแก บุคคลที่ประกอบอาชีพทําตุกตาซึ่งประกอบดวย  
ตําบลบานสิงห  ตําบลบานเลือก  ตําบลบานฆอง   ในเขตอําเภอโพธาราม  ตําบลวังเย็น   อําเภอ
บางแพ  จังหวัดราชบุรี  และบุคคลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 
ในเขตพื้นที่ดังกลาว  
 2. ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง  ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง 
ดังนี้ 
      2.1 ผูซื้อหรือผูบริโภคตุกตา ซึ่งเปนลูกคาสงและลูกคาปลีก  ที่มาติดตอซื้อขายใน
พื้นที่ทําการวิจัย จํานวน 100 คน  
      2.2 สมาชิกกลุมที่ทําการผลิต หรือผูประกอบอาชีพหัตถกรรมตุกตารายยอยในเขต
พื้นที่ทําการวิจัย  จํานวน 15 คน 
      2.3 ประธานกลุมและคณะกรรมการบริหารกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี  จํานวน   
7 คน 
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      2.4  เจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ  ไดแก  พัฒนาการอําเภอโพธาราม   
หอการคาจังหวัดราชบุรี  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานสิงห   นายกองคการบริหารสวน
ตําบลบานฆอง   และผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดบานเลือก  รวม จํานวน  5  คน 
 3. ขอบเขตเนื้อหา ผูวิจัยมุงศึกษาประเด็นเรื่องประวัติความเปนมาของธุรกิจชุมชน
ของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี สภาพการบริหารจัดการ ปญหาและแนวทางแกไข ปจจัยที่
เกี่ยวของตอการบริหารจัดการ การศึกษาและการเรียนรูชุมชนเรื่องราวเกี่ยวกับตุกตา และความพึง
พอใจของผูซื้อตอผลิตภัณฑของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
   
    
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
                         
 
 
 
 

1.ประวัติความเปนมาและขอมูลพื้นฐาน 
           ของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 

2.สภาพการ 
   บริหารจัดการ 
 

3.ปจจัยทีเ่กี่ยวของตอการบริหารจัดการ 
   ของกลุม   ไดแก ปจจัยดาน 

- การผลิต 
- การตลาด 
- แรงงาน 
- เงินทนุและการเงิน 
- การบริหารจัดการ 
- ปฏิสัมพันธกับภายนอก 
- การมีสวนรวมของสมาชิก 
- ความเปนผูนาํ 
- ระเบียบขอบังคับของกลุม 

4.ความพึงพอใจของผูซื้อ 
- ดานผลิตภัณฑ 
- ดานการบริการ  ฯลฯ 

 6. การศึกษาและ
การ   
     เรียนร 

กลุมหัตถกรรม 
ตุกตาราชบุรี 

 

5. ปญหาและแนว 
    ทางแกไขในการ  
    บริหารจัดการ 
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คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจยั 
 เพื่อใหเขาใจความหมายของคําที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ใหตรงกัน ผูวิจัยจงึไดนิยาม
ความหมายของคําตางๆ ไวดังนี ้   
 1.  ธุรกิจชุมชน  หมายถงึ  การมีสวนรวมของชาวบาน ในการคิด การบรหิารจัดการเพือ่
การผลิตและจาํหนาย โดยการพัฒนาคนและชุมชนควบคูกันไป เพื่อเปนแนวทางพึง่ตนเองและการ
อยูรวมกนัของชุมชน 
 2.  กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี  หมายถึง กลุมคนในชุมชนเขตพืน้ที ่ ตําบลบานสิงห  
ตําบลบานเลือก  ตําบลบานฆอง   ในเขตอําเภอโพธาราม  ตําบลวงัเยน็   อําเภอบางแพ จงัหวัด
ราชบุรีที่ไดรวมตัวกนัเพื่อผลิต และจําหนายตุกตา   
            3.  ประวัติความเปนมาและขอมูลพื้นฐาน หมายถงึ    ขอมูลเกี่ยวกับบุคคล สังคม 
เศรษฐกิจและการดําเนินชวีติ การเกิดการเจริญเติบโตของธุรกิจชุมชนกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 
      4.  สภาพการบริหารจัดการ  หมายถงึ วธิีการดําเนนิงาน ประสานงาน ภายในกลุมที่
เปนอยูในปจจุบันวามีผลการดําเนินงานของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี    
           5.  ปญหาในการบริหารจัดการ  หมายถงึ  ขอจํากัดตางๆ  ที่เปนอุปสรรคในการ
ดําเนนิงานของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 
             6.  แนวทางแกไข   หมายถงึ วธิีการแกไขปญหาที่เกิดขึน้ในกลุมฯ 
 7. ปจจัยที่เกี่ยวของตอการบริหารจัดการของกลุม  หมายถงึ ส่ิงที่มคีวามสัมพันธ 
เกี่ยวของ และมีอิทธพิลตอความสาํเร็จและความลมเหลวของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี   ไดแก 
      7.1  ปจจัยดานการผลิต  หมายถึง  กระบวนการผลิตแตละดาน วัสดุ อุปกรณ 
เครื่องจักร 
      7.2  ปจจัยดานการตลาด   หมายถงึ  การกาํหนดราคา การขาย การสงเสริมการ
ขาย  แหลงซื้อ   ชื่อและที่ตั้งรานคาของกลุมฯและสามารถติตอได 
      7.3  ปจจัยดานแรงงาน หมายถงึ  สภาพทัว่ไปของสมาชิกผูผลิตตุกตา ไดแก เพศ 
อายุ และความรู 
      7.4 ปจจัยดานเงนิทุนและการเงนิ  หมายถงึ การไดมาของเงนิทนุ แหลงที่มา  
วิธีการและการนําไปใช 
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      7.5  ปจจัยดานบริหารจัดการ หมายถึง   ผลการดําเนินการประสานงานภายใน
และภายนอกกลุมฯ   การแบงหนาที่และขอบเขตของงาน 
      7.6  ปจจัยดานปฏิสัมพันธกับภายนอก หมายถึง  การปฏิบัติตอกันทั้งทางบวกและ
ทางลบกับบุคคลที่เกี่ยวของไดแก หนวยราชการ นักวิชาการหรือสถาบันการศึกษา 
      7.7  ปจจัยดานการมีสวนรวมของสมาชิก   หมายถึง    ระดับการมีสวนรวมของ
สมาชิก ตั้งแต รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมกระทํา และรวมรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้น 
      7.8  ปจจัยดานความเปนผูนํา  หมายถึง   การปฏิบัติตนของผูนํากลุมหัตถกรรม
ตุกตาราชบุรี ที่มีตอสมาชิกและสงผลตอการบริหารจัดการกลุมใหเจริญเติบโต 
      7.9  ปจจัยดานระเบียบขอบังคับขององคกร     หมายถึง  ขอกําหนดที่กระทําขึ้น
เพื่อใหสมาชิกทุกคนไดปฏิบัติตาม 
 8. การศึกษาและการเรียนรู  หมายถึง  ลักษณะหรือวิธีการเรียนรูของสมาชิกกลุมฯ 
และสัมพันธกับการสืบทอดกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 
             9. ความพึงพอใจของผูซื้อ   หมายถึง การใหบริการขายและคุณสมบัติ ดานตางๆ ของ
ผลิตภัณฑ ในรูปแบบผลิตภัณฑ  ความทันสมัย วัสดุที่ใชในการผลิต ประโยชนใชสอย และความ
เหมาะสมของราคา  
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บทที่  2 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 
 การวิจยัครั้งนีเ้ปนการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน  :  กรณีศึกษากลุม 
หัตถกรรมตุกตาราชบุรีโดยผูวิจัยไดศึกษาคนควา แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัที่เกีย่วของ ซึ่งมี
รายละเอียดดงันี ้

 สวนที่  1 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  เศรษฐกิจชุมชน  และธุรกิจชุมชน 
 สวนที ่ 2  แนวคิดวิสาหกิจชุมชนความเขมแข็งชุมชน  และแนวคดิเกี่ยวกบั 
   หลักธรรมาภบิาล  

 สวนที่   3   แนวคิดการบรหิารจัดการธุรกิจ 
             สวนที่   4 แนวคิดการศกึษาและการเรียนรู  
              สวนที่  5   งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 
สวนที่ 1   แนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง  เศรษฐกิจชุมชน และธุรกจิชุมชน  
 คําวา “เศรษฐกิจ” แปลความมาจากคําวา economy ที่แปลวาประหยัด แตในทาง
วิชาการเศรษฐศาสตร คาํวาเศรษฐกิจ มีความหมายโดยนัยที่ครอบคลุมถึง การผลิตสินคา
(Production)  การกระจายสินคาหรือการขาย (Distribution)  การบริโภคสินคา (Consumption) 
การกระจายรายไดหรือการจัดสรรคาตอบแทน เชน คาจาง กาํไร และคาเชา เรียกวา การวิภาค
กรรม (Income distribution) และการคาขายระหวางประเทศที่ตองผานระบบการแลกเปลี่ยน
เงินตรา หรือการปริวรรตเงินตรา (Foreign exchange)  (ณรงค  เพช็รประเสริฐ  2542 : 88) 
 
1.1 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั รัชกาลที่ 9 ทรงมพีระราชดํารัสต้ังแต  ป พ.ศ.2517 
ความวา แนวทางการพฒันาที่เนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเปนหลักแตเพียงอยาง
เดียว อาจเกิดปญหาได จงึทรงเนนการพอมีพอใชของประชาชนสวนใหญในเบื้องตนกอน เมื่อ 
มีพื้นฐานความมั่นคงพรอมพอสมควร    จึงคอยสรางความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจใหสูงขึน้  
ดังนัน้เมื่อเกิดปญหาวิกฤตเศรษฐกิจใน  พ.ศ. 2540   แนวคิดเศรษฐกจิพอเพยีงที่พระองคทรงมี  
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พระราชดํารัสเมื่อ  พ.ศ. 2537  และวันที ่ 4  ธนัวาคม  พ.ศ. 2540   จึงไดนํามาปรับใหเปนรูปธรรม 
ในนามแนวคิดทฤษฎีใหม ซึ่งเปนแบบแผนการพัฒนาทีเ่สนอใชในการแกไขปญหาการดํารงชพีของ
เกษตรกรรายยอย ดังคํากลาวที่วา “ใหเรามีเศรษฐกจิแบบพอมีพอกิน” ซึ่งหมายความวา “อุมชู
ตัวเองไดใหมพีอเพียงกับตัวเอง” 
 
 สามขั้นตอนเศรษฐกิจพอเพียง 
 จุลศักดิ์ ชาญณรงค (2546 :8) กลาววา แนวการพัฒนาชีวิตและอาชพีตามแนวทฤษฎี
ใหมนี ้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดําริไว 3 ข้ัน คือ ข้ันที ่1) การผลิต ข้ันที่ 
2) การรวมพลงักันในรูปกลุมหรือสหกรณ     และข้ันที ่3)  การรวมมือกบัแหลงเงิน (ธนาคาร)  และ
กับแหลงพลังงาน ดังจะกลาวโดยสงัเขป ดังนี ้
 ทฤษฎีใหมข้ันที่หนึ่ง พืน้ฐานสําคัญ คือ พื้นที่ทาํการเกษตรคอนขางมีนอย  หลักการที่
สําคัญของการปฏิบัติ คือ รูจักบริหารและจัดการดินและน้ํา ซึ่งเปนทรัพยากรธรรมชาติ รวมกันกบั
การบริหารเวลา เงินทุนและกําลงัคน ผลที่ไดทรงคิดและคํานวณ พระองคไดทรงแนะนําใหแบง
พื้นที่เปนสัดสวนรอยละ 30:30:10 ซึ่งรอยละ 30 สวนแรกใชขุดสระสําหรับเก็บน้ําฝนธรรมชาติเพื่อ
ใชในยามแหงแลง รอยละ 30 สวนที่สอง ใชปลูกขาวเนื่องจากทรงมีพระราชวนิิจฉัยวาขาวเปน
อาหารหลักของคนไทย รอยละ 30 สวนทีส่ามใหปลูกพชืสวน ไมยืนตนและพืชไรอยางผสมผสาน 
เพื่อชวยในการกระจายเงินทุน แรงงาน น้ํา และปจจัยการผลิตตางๆ   และรอยละ10 เปนที่อยู
อาศัย ถนน ทีด่ิน และส่ิงกอสรางอื่นๆ  
 ทฤษฎีข้ันที่สอง เมื่อทําการเกษตรตามทฤษฎีใหมข้ันที่หนึ่ง  มีรายไดมากขึ้น  เกษตรกร
จําเปนตองปรับปรุงตนเอง รวมกลุมกันในรูปกลุมหรือสหกรณ รวมแรงกันทาํงานในดานตางๆ  เชน 
การผลิต (เตรียมดิน ชลประทาน พนัธุพืช ฯลฯ) การตลาด (การจําหนายผลผลิต ยุง ฯลฯ) 
การศึกษา (โรงเรียน ทนุการศึกษา ฯลฯ) เปนตน 

 ทฤษฎีข้ันที่สาม  เมื่อกิจกรรมข้ันทีห่นึง่และสองเจริญขึ้น   จําเปนตองพัฒนากิจกรรม 
ตางๆ เพิ่มข้ึนอีก โดยติดตอแหลงเงินทุน เชน ธนาคาร ภาคเอกชน เพื่อดําเนินกจิกรรมตางๆ เชน 
ชวยกนัลงทนุจัดตั้งและบริหารรานสหกรณ ทัง้นี้ฝายเกษตรกรและฝายธนาคารหรือบริษัทเอกชน ก็
จะไดรับประโยชนทั้งสองฝาย    ซึ่งเมื่อถงึขั้นตอนที่สามก็พออนุมานไดวา     เปนการสรางและ
พัฒนาเครือขายระหวางกนั(มิใชพึ่งพิง) ของคนภายในชุมชนและกลุมภายนอก  ซึ่งก็คือแนวทาง
การประกอบธรุกิจชุมชน ในดานสนิคาเกษตรนั่นเอง 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 

14

 รูปแบบเบื้องตน 

 สรุปไดวา เศรษฐกิจพอเพียง มีรูปแบบเบือ้งตน ดงันี ้(ณรงค เพ็ชรประเสริฐ 2542 : 75) 

 C                                                               M          C 
 สินคา ขาย,แลกเปลี่ยน    ไดเงิน, สินคาอื่น               ซื้อ          สินคาอื่น 
 
 แปลไดวา ผูผลิตสินคา (เชน ชาวนา) ผลิตสินคา (เชน ขาว) ในระดับพอมีพอกิน  เหลือ
นําไปขายไดเงนิมา (ถาแลกเปลี่ยนอาจเปนสินคาอื่นทีต่นเองไมมี เชน ไขไก) แลวนาํเงนิไปซือ้
สินคาอื่นที่ผลิตเองไมได (เชน เสื้อผา) ทําใหอยูในระดับพออยูพอกิน 
 
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชน 
 ความหมาย 
 เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชมุชนอันประกอบดวย กิจกรรม
ทางการผลิต กิจกรรมการซือ้ขายและการบริโภคของชุมชน และกิจกรรมที่กอใหเกิดคาจาง คาเชา 
และกําไรของชุมชน (ณรงค เพ็ชรประเสรฐิ  2542 : 88) 

 แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน 
 โสภณ   สุภาพงษ (2538  : 9 –10, อางถงึใน  ฉัตรทิพย  นาถสุภา  2544 : 26) กลาววา 
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเปนกิจกรรมหรือตัวนําที่เปนการพัฒนาศกัยภาพของคนและเกี่ยวของ
กับความเปนอยูของคนมากที่สุด โดยเนนชุมชนและประชาชนเปนศนูยกลางการพฒันา ชุมชนเปน
เจาของ ริเร่ิมและมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจของชุมชน ในแนวคิดนี้จะไมเนนการทาํงานใน
ระดับครอบครัว เพราะมีจาํนวนและมีความกระจัดกระจายสงู ควรเนนการรวมตัวของชุมชนใน
ลักษณะเปนกลุม     เมื่อมีความเขมแข็งจงึจะกลับไปเสริมในระดับครอบครัวตอไป 
 มงคล ดานธานนิทร (อางถึงใน กระทรวงศึกษาธกิาร,สํานักงานสภาสถาบนัราชภัฏ,
สํานักงานมาตรฐานการศึกษา 2545 ข : 102-103)  กลาวถึงกรอบแนวคิดของเศรษฐกิจชุมชน 
ตองประกอบดวย 
  1. ปณิธาน : เศรษฐกิจชุมชนเปนสวนหนึง่ของเศรษฐกจิชาติ ผูเกี่ยวของตองมีความ
เขาใจและความมุงมัน่รวมกนัวาการกระทาํของเรานั้น เพื่อความรุงเรอืงและความอยูรอดปลอดภัย
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ของสังคมไทย ทัง้นี้เศรษฐกจิชุมชนตองสมัพันธกับการเมือง การปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม
ของคนทัง้ประเทศ การเนนความสาํคัญของเศรษฐกิจชุมชนโดดๆ ไมชวยใหบรรลุปณิธานได 
 2. ทําอะไร : ทํางานเพื่อดํารงชีพในแนวสมัมาชพี เพื่อการอยูรวมกนักบัเพื่อนมนษุยอ่ืน
ในหมูปาน ไดแก การปลูกพืช เลีย้วสัตว และการผลิตที่เกี่ยวเนื่องกบัการเกษตร เชน การแปรรูป
ขาว ผลไมและสมุนไพร เปนตน การผลตินอกภาคเกษตร เชน การตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป การ
บริการ เชน การบูรณะโบราณสถานเพื่อเปนแหลงทองเที่ยว 
 3. ทํากับใคร : ชาวบานรวมกลุมอยางไมเปนทางการหรือกลุมที่เปนนิติบุคคล เชน 
สหกรณ สมาคม หรือรวมกลุมกับนกัพัฒนาเอกชน เจาหนาที่รัฐ นักวชิาการ เรียกวา พหุภาคี อาจ
รวมทนุกับพอคาทําการผลิตและแปรรูปสินคา 
 4. ทําอยางไร  : รวมกลุมแลวทาํการผลิต แปรรูป แลกเปลี่ยนสนิคา คาขาย 
 5.  ทําทําไม :  เนื่องจากชาวบานมีระดับการทํามาหากนิตางกนั ดังนัน้การรวมกลุมกัน
ผลิตเพื่อใหเกดิความพออยูพอกิน เพื่อความพงึพอใจ เพื่อใหคุมกับการลงทนุและเพื่อกําไร 
 6. เพื่ออะไร  :  การรวมกลุมในลักษณะนี้    ถือเปนการรวมตัวในระดับลางสุดของ
สังคม ดังนัน้การรวมกนัทาํงานเพื่อใหเกิดผลใหคนมีความสุขก็จะทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง 

 ลักษณะสําคัญ 5 ประการของเศรษฐกจิชุมชน 
 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง  (2541 : 12-13) ไดกําหนดยทุธศาสตรพฒันา
เศรษฐกิจชุมชนแบบพึง่ตนเอง มีสาระสําคัญ  5  ประการ ดังนี ้

 ประการแรก  การแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศจะตองเริ่มทีชุ่มชนในชนบทหรือ
ภาคเกษตรกรรม  ซึ่งเปนเศรษฐกิจพืน้ฐานของประเทศ   จุดสําคัญของเศรษฐกิจชุมชน คือ  การ
ยึดชุมชนเปนหลัก ประชาชนตองสามัคคี  รวมมือกนั ชวยเหลือกัน พึง่ตนเอง และสรางความ
เขมแข็งของชมุชนเปนหลกั  ซึ่งรูปแบบนั้นตองเริ่มจากการผลิตพืน้ฐานตามแนวทางทฤษฎีใหมข้ัน
ที่ 1 เปนการทาํเกษตรผสมผสาน ที่ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนตองเขาไปใหความชวยเหลอื
สนับสนนุพีน่องชาวชนบททีม่ีที่ดินขนาดเล็ก ดวยการจดัหาสระน้ําในแปลงไรนาของเกษตรกร และ
ทําแหลงน้ําขนาดเล็กในพืน้ที่สําหรับเติมน้ําใหแหลงน้าํในแปลงไรนา   ขณะเดียวกนัก็เปน
มาตรการปองกันและแกไขปญหาภัยแลงในชวงฤดูแลงดวย ซึง่การดําเนินงานดังกลาวตองเนนการ
มีสวนรวมของชาวบานในชุมชนเปนหลกั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 

16

 ประการที่สอง  การรวมกลุมของประชาชนตองใชกจิกรรมทางเศรษฐกิจเปนเครื่องมือ         
เปนปจจัยที่จะเชื่อมความสมัพันธของสมาชิก  เพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปนสิ่งที่สมาชิกเหน็
ประโยชนเปนรูปธรรม 

 

 ประการที่สาม  ประชาชนในชนบทไดมกีารรวมกลุมมานานแลว  ซึ่งมทีั้งที่ประสบ
ปญหาและประสบความสาํเร็จที่สามารถพฒันาตวัเองใหเขมแข็งและสามารถพึ่งตวัเองไดมีอยู
มากมาย แตกลุมเหลานี้กระจายกนัไปอยูในพืน้ที่ตาง ๆ  ขาดการเชื่อมโยงกัน  ดังนั้นหากจะสราง
ความเขมแข็งในกลุมชาวบาน จะตองสงเสริมสนับสนนุใหเกิดเครือขายของกลุมชาวบานขึน้ 

 

 ประการที่ส่ี  ปญหาพืน้ฐานของภาคเกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรมในครัวเรือนชนบท ก็
คือ “การตลาด” การแกปญหานี้คือ การจัดใหมีตลาดนัดชุมชนหรือรานคาชุมชนในทุกอําเภอ 
เพื่อใหเกษตรกรหรือกลุมอาชีพนาํผลผลิตออกมาจาํหนาย 

 

 ประการทีห่า    ประชาชนในชนบทยังขาดการปรึกษาหารือรวมกันในการแกปญหาของ 
ชุมชน จาํเปนตองจัดใหมีการประชุมประชาคมเศรษฐกิจพืน้ฐานของชุมชนระดบัอําเภอในทกุ
อําเภอ เพื่อใหเปนเวทีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปรึกษาหารือแกไขปญหาของชมุชนเอง 
 
 รูปแบบเบื้องตน 
 สรุปไดวาเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองและตลาดมีรูปแบบที่สูงขึ้น คือ รูปแบบการ
ผลิตทุนนิยม (ณรงค  เพ็ชรประเสริฐ  2542 : 75) 

M                C      M 
เงินลงทนุ    ผลิตสินคา                              ไดเงินเพิม่ (กําไร) 
 

แปลไดวา เปนการทําธุรกิจที่มีการลงทุนทําการผลิต แลวขายผลผลติไดกําไร มีชุมชนเปน
เครือขายตอการจําหนาย มกีารรวมกลุม เชน สหกรณ ทาํใหอยูในระดบั อยูดีกนิดี   

 
1.3  แนวคิดเกี่ยวกับธรุกิจชุมชน 

 ความหมายของคําวาธุรกจิชุมชน 
 ณรงค เพ็ชรประเสริฐ (2542 : 89,145-146) ใหความหมายวา หมายถึง กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจของชุมชนที่ตองการไดกําไร   
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 ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2540 : 96 – 98) กลาวถึงความสาํคญัของธุรกิจชุมชน 
ดังนี ้
 ประการทีห่นึง่ ธุรกิจชุมชน หมายถงึ "การสรางงาน สรางอาชพีและเพิ่มรายได การ
สงเสริมใหกลุม องคกรประชาชนและเอกชนในชุมชนดําเนินกิจกรรมดานอาชพี ฝกทกัษะดาน
อาชีพ และหมายรวมถึงการใหความรูทางดานการบริหารธุรกิจ การตลาด การผลิต  ทุน  และการ
จดัการขั้นตน"  
 ประการที่สอง   ความหมายของธุรกิจชุมชนที่ประชาชนในชุมชนมีสวนรวมกันดาํเนนิ- 
การ  และมีขอบเขตของวัตถปุระสงคที่กวางกวาการเพิ่มรายได      โดยรวมกนัเปนเจาของและรวม
ดําเนนิกิจการ ตลอดจนรวมรับผลประโยชนจากการดําเนนิงานนั้น"  
 ความหมายธุรกิจชุมชนของกรมการพฒันาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย  "ธุรกิจชุมชน”  
คือ การสงเสริม หรือ  สรางพืน้ฐานและสมรรถนะขององคกรชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและรายได 
เพื่อนาํไปสูการเปนธุรกิจชุมชน โดยการสงเสริมกระบวนการเรียนรูเพื่อใหทักษะในเชงิธุรกิจ  

 ดิเรก สาระวด ี(2540 : 15) ไดใหความหมายของธุรกจิชุมชนไววา “หมายถงึชมรม หรือ 
สหกรณ  หรือใชชื่ออ่ืนก็ได  โดยจะมีการจดทะเบียนหรือไมก็ตาม  เปนองคกรที่เกิดจากการรวมตัว
ดวยความสมคัรใจของประชาชนจํานวนหนึง่ เพื่อทาํธรุกิจชุมชน มีวตัถุประสงคและอุดมคติรวมกัน 
และดําเนนิการโดยชุมชน  

 เศรษฐสยาม (2540 : 51)  ใหความหมายวาธุรกิจชุมชนหมายถึงความพยายามของ
ชาวบานในอันที่จะเพิ่มศักยภาพทางการผลิตและทางการตลาด การดําเนนิงานในเชิงธุรกิจจึง
ไมใชเพียงทาํเพื่อกินเพื่อใช  แตตองมเีปาหมายเพื่อเพิ่มสวนเกินใหมากขึ้นใหมกีําไร ยกระดับ
รายไดของสมาชิก 

 จันทนา เกตุแกว (2539 :125) กลาววา“ธุรกิจชุมชน”หมายถงึการมีสวนรวมของ
ชาวบาน  ในการคิด  การบริหารจัดการ  ทุกสิ่งเริ่มตนจากชุมชน คือการระดมทนุ การจัดการ และ
ผลประโยชนทีเ่กิดขึ้นสูชุมชน  เปนการทาํธุรกิจเพื่อเรียนรูพัฒนาคนและชุมชนควบคูกัน เพื่อเปน
แนวทางพึง่ตนเอง และการอยูรวมกันของชุมชน และรูปแบบของธุรกิจที่จะเร่ิมตนจากผลผลิตทีม่ี
ในชุมชนเปนหลัก 

 ปรียานุช  ปองภัย (2541 : 83 – 94)  ใหความหมายวา  ธุรกิจชุมชนเปนการผลิตสินคา
และบริการของชุมชน  

 อภิชัย พนัธเสน (2545 : 10) กลาววา “ธุรกิจชุมชน” หมายถงึ ธุรกจิที่เปนของชุมชน 
เพื่อชุมชน และบริหารจัดการโดยชุมชน  
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 จากการกําหนดความหมายของธุรกิจชุมชนโดยหนวยงานและบุคลตางๆ ในลักษณะ
ขางตน อาจสรุปนิยามของธรุกิจชุมชนไดวา "ธุรกิจชุมชน คือ กิจการที่บุคคลหรือองคกรในชุมชนมี
สวนรวมเปนเจาของเพื่อดําเนินการในกิจกรรมการผลิต การคา การบริการและการบริหารจัดการ 
โดยประสานความรวมมือกบัองคกรตางๆ  เพื่อการเรียนรูแลวมีสวนรวมในการรับผลประโยชนจาก
การประกอบกจิการนัน้ ๆ  นาํไปสูการมีความเปนอยูที่ดขีองชุมชน 

 
แนวคิดหลกัการธุรกิจชุมชน 
สัมพันธ  เตชะอธิก (2541 : 89 - 91)  ไดสรุปแนวคิดหลกัการธุรกิจชุมชนไวดังนี ้
1. ผลประโยชนเปนขององคกรชาวบานและชมุชน 
2. ชุมชนเปนเจาของและบริหารกิจการในสัดสวนที่มากกวาคนอื่น 
3. ตองสงเสริมสินคาและบริการที่คํานงึความปลอดภัยของผูบริโภค และไมทําลาย

ส่ิงแวดลอม 
4. ตองสรางกระบวนการเรียนรูใหกับชุมชนและผูบริโภคอยางตอเนื่อง 
5. ตองคํานงึถงึการจัดสวัสดิการและคุมครองแรงงานอยางเปนธรรม 
6. ตองสงเสริมการคาที่เปนธรรม 

 
 ความสาํคัญของธุรกิจชุมชน 
 สํานักมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานสภาสถาบนัราชภัฏ  กระทรวงศกึษาธิการ  
(2545 ข : 14) กลาวถงึความสําคัญของธรุกิจชุมชน ดังนี ้
 1. เปดโอกาสใหมีการประกอบการ  ธรุกิจชุมชนเปนชองทางและโอกาสสําหรับผูที่มี
ความตองการในการประกอบธุรกิจดวยตัวเองรวมกบัสมาชิกคนอืน่ ถึงแมจะมีฐานะเปนลูกจาง ก็มี
สวนในการเปนเจาของประกอบการดวยเชนกนั สมาชิกในชุมชนที่มคีวามสามารถ มีความคิดริเร่ิม 
สรางสรรค สามารถหาประสบการณ และพิสูจนความสามารถโดยเขารวมประกอบธุรกิจชุมชนซึ่ง
ใชเงินทนุนอย เนนการสรางงานในทองถิ่นเปนสําคัญ และถามีประสบการณเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 
ธุรกิจชุมชนขนาดเล็กก็สามารถจะพัฒนาไปสูการประกอบการธุรกิจชุมชนที่มีขนาดใหญตอไปได 
 2. กอใหเกิดการวาจางงาน การพัฒนาธุรกิจชุมชนกอใหเกิดการวาจางงานในทองถิ่น 
มีการพฒันาฝมือแรงงานอยางตอเนื่องพรอมกันไปดวย   แทนการทีถ่กูวาจางใหเปนแรงงานไรฝมือ 
ทั้งนี้เพราะทุกคนมีสวนเปนเจาของกิจการ จึงสามารถใชกิจการที่มีเปนเครื่องมือในการพัฒนาฝมอื
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แรงงานของตนเองตามตองการ ยกเวนแตจะมีความพงึพอใจที่จะทาํงานในเฉพาะสวนที่ตนมีความ
ชํานาญเทานัน้  
 3. สงเสริมการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม    ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญบางประเภท 
จําเปนตองอาศัยวัตถุดิบ       หรือช้ินสวนประกอบจากหลายๆ  แหลง         เพื่อนํามาผลิตสินคาใน
อุตสาหกรรมประเภทนัน้ ธุรกิจชุมชนจึงเปนแหลงที่ชวยในการผลิตชิ้นสวนประกอบเหลานี้ และ
นําสงใหกบัธุรกิจขนาดใหญอีกทีหนึง่  เพื่อผลิตเปนสนิคาที่ไดมาตรฐานตอไป  โดยในระยะแรก
ธุรกิจชุมชน ไดรับประโยชนจากการฝกอบรม และทักษะที่จําเปนสาํหรับการผลิต สวนธุรกจิขนาด
ใหญที่มาวาจางใหรับชวงผลิตตอก็ลดตนทุน  
 4. สรางความเขมแข็งใหแกชุมชน ธุรกิจชุมชนมีจาํนวนมากขึ้นเทาไร จะกอใหเกิดการ
กระจายอาํนาจทางเศรษฐกจิไปสูกลุมผูประกอบการ และกลุมคนเพิ่มมากยิง่ขึ้นเทานั้น เกิดการ
กระจายรายไดสูชนกลุมอ่ืนอยางทั่วถึง  ธุรกิจชุมชนยงัชวยลดปญหาของสังคม อัตราการวางงาน
ลดลง เพราะมีการวาจางงานในธุรกิจชุมชน  ปญหาคนไมมีงานทาํนอยลง  เนื่องจากประชาชนมี
รายได ซึ่งสงผลทาํใหปญหาอาชญากรรมลดลงดวย ความมัน่คงของประเทศจะมีเพิม่มากขึน้ 
ประชาชนมีความเปนอยูที่สุขสบาย มีรายไดดี และมีงานทาํ 
 5. ลดปญหาสังคมที่เปนภัยคกุคามประเทศชาติ กลาวคือ ถาหากธุรกจิชุมชนบรรลุ
เปาหมาย  สมาชิกในชุมชนมีรายไดเพิ่มมากขึ้น  ชุมชนมีความเขมแข็ง  ปญหาสังคมตางๆ ที่มีอยู
ในขณะนี้ ไมวาปญหายาเสพติดในหมูเยาวชน ปญหาโรคเอดส ปญหาโสเภณีเด็ก ปญหาการมี
เพศสัมพนัธกอนวัยอนัสมควร   ปญหาความรุนแรงในครอบครัว   ปญหาสังคมอันเกิดจาก
ครอบครัวแตกแยก หรือลมสลาย จะไดรับการบรรเทาพรอมกันไปดวย ชวยใหเกดิเปนสังคมทีม่ี
ความรมเย็นเปนสุขตอไป 
  
 การประกอบธุรกิจทั่วไปและธุรกิจชมุชน 
 การประกอบธรุกิจทั่วไปมหีลายอยาง ซึง่ธรุกิจชุมชน ก็เหมือนกับธุรกจิทั่วไป  สํานัก
มาตรฐานการศึกษา สํานักงานสภาสถาบนัราชภัฏ กระทรวงศกึษาธิการ  (2545  ข : 13 - 14)  ได
แบงการประกอบธุรกิจไว ดังนี ้
 1. ธุรกิจการผลิต  หมายถงึ  การผลิตสนิคาโดยการนําเอาวัสดุ  หรือสินคาบางชนดิมา
แปรสภาพใหเปนสินคาใหม มีรูปแบบใหม ธุรกิจชุมชนทีด่ําเนนิการทางดานการผลิตจะทําการผลิต
ในครัวเรือน  ซึ่งอาศัยวัตถุดบิที่มีอยูในทองถิ่น  อาทิเชน  เครื่องปนดนิเผา  เครื่องจกัสาน   ทอผา 
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อุตสาหกรรมจากไม  เปนตน  ธุรกิจชุมชนทีท่ําการผลติเองอาจจะดาํเนนิการจําหนายสนิคาที่ผลิต
ไดเอง หรืออาจจะขายสนิคาที่ผลิตไดใหพอคาคนกลาง หรือตัวแทนจําหนายสินคาตอไป 
           2. ธุรกิจคาปลีก หมายถึง กิจการที่ทาํการขายสินคาใหถึงมือผูบริโภค  ไดแก สินคา
อุปโภคบริโภคทุกชนิด ตัง้แตของใชจําเปนในบาน จนถึงสินคาประเภทของเลนเดก็  เครื่องเขยีน 
เปนตน ธุรกิจประเภทนี้เนนการรวมทนุของสมาชิก โดยมวีัตถปุระสงคเพื่อจะจัดหาสนิคามา
จําหนายในบรรดาสมาชิก และผูที่ไมไดเปนสมาชิก เพื่อลดคาใชจายจากการที่จะตองซื้อจากพอคา
คนกลาง ที่กาํหนดอัตรากาํไรไวสูง      
  3. ธุรกิจคาสง หมายถึง กิจการที่ดําเนนิการรับซ้ือสินคาจากผูผลิตเปนจํานวนครัง้ละ
มากๆ และนาํสินคานั้นมาขายตอใหกับพอคาปลีกหลายๆ ราย ตอไป ธุรกิจคาสงนีส้ามารถที่จะทาํ
การซื้อสินคาจากผูผลิตได ทกุประเภท  ธรุกิจประเภทนีอ้าจจะนับไดวาเปนธุรกิจชุมชนขนาดใหญ 
และมีความมัน่คงพอสมควรแลว 
          4.  ธุรกิจบริการ  หมายถึง    การรวมกลุมของสมาชิกเพือ่ประกอบธุรกจิบริการ   คือ  
สินคาที่ไมสามารถจบัตองได แตสามารถสรางความพงึพอใจใหแกผูรับบริการ ตัวอยางของธุรกิจ
บริการไดแก บริการนวดแผนไทย บริการทองเที่ยว เปนตน 

 หนาทีข่องธุรกิจชุมชน 
 ธุรกิจชุมชนจะสามารถดาํรงอยูไดก็ดวยการจําหนายสนิคา      และบรกิารออกสูตลาด 

ผูบริโภค ดังนั้นผูบริโภคจึงเปนกลุมสัมพนัธกลุมแรกทีม่ีผลตอความอยูรอด และสะสมทนุภายใน
ทองถิน่   ธุรกิจชุมชนจะประสบความสําเร็จไดตองรับผิดชอบตอผูบริโภค  ในขณะที่สมาชิก       
สวนหนึง่ก็เปนสมาชิกของชมุชน และมหีนาที่จะตองชวยเหลือและสนบัสนุนธุรกิจชุมชนที่มุงจัดหา
สวัสดิการใหแกสมาชิกทกุคนในชมุชนดวยเชนกัน ธุรกจิชุมชนมีหนาที่รับผิดชอบตอผูบริโภค ดังนี ้
(กระทรวงศึกษาธิการ,สํานกังานสภาสถาบันราชภัฏ,สํานักงานมาตรฐานการศึกษา 2545 ข :13-
14)   

1. ผลิตสินคา และบริการเพื่อสนองความตองการของผูบริโภคอยางแทจริง 
2. จําหนายสินคาและบริการทีม่ีคุณภาพเทานั้น 
3. จําหนายสินคาและบริการทีม่ีมาตรฐานความปลอดภัยเพียงพอ และพรอมจะ 

รับผิดชอบตอความเสยีหายอันเกิดจากความบกพรองของสินคาหรือบริการนัน้ 
 4. ใหขอมูลทัง้ในจุดเดนและขอจํากัดของสินคา และบริการนัน้อยางครบถวน ชัดเจน
และตรงไปตรงมา 
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5. จําหนายสินคาและบริการในราคาที่เหมาะสม สมเหตุสมผลกับคุณภาพและโอกาส 
6. ดําเนนิธุรกิจดวยจริยธรรม ไมหลอกลอ อําพราง ฉอโกงผูบริโภค  
7. ใหผูบริโภคมีอิสระในการตัดสินใจซื้อ ไมรุกเรา หรือรวบรัด ใหธุรกิจไดประโยชนแต 

เพียงฝายเดียว แตควรดําเนนิการใหผูบริโภคไดรับประโยชนดวย 
8. รับผิดชอบตอสินคาที่บกพรองโดยทนัที  
9. ในการจาํหนายสินคาหรือใหบริการ    ผูจาํหนายหรือผูใหบริการจะตองไม 

ละลาบละลวง  หรือยุงเกี่ยวกับเร่ืองสวนตวัของผูบริโภค 

 ลักษณะของธุรกิจชุมชน 
 1. ธุรกิจชุมชน  เปนแนวทางพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็ง เปนสวนสําคัญในการลด
สภาวะปญหาที่ไมสามารถแกไขไดในระดับครอบครัว เชน ปญหายาเสพติด ปญหาโรคเอดส 
ปญหาการมีเพศสัมพนัธกอนวัยอนัควร  ปญหาโสเภณเีด็ก   โดยไดรับความรวมมอืจากหนวยงาน 
ทั้งภาครัฐและเอกชนซึง่สามารถจําแนกออกเปนกลุมได 4 กลุมดังนี ้ 1.หนวยงานของรัฐ 2. 
หนวยงานอาสาสมัครของเอกชน 3. โครงการหลวง 4.บ-ว-ร- (บาน-วดั-โรงเรียน) 
 2. ธุรกิจชุมชน คือ การรวมตัวของคนในชุมชนเพื่อดําเนนิธุรกิจ โดยมีเปาหมายเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน และสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนอันเปนเปาหมายสุดทายที่สําคัญ 
โดยมีกลุม หรือองคกรชุมชนวาเปนเจาของ และรวมดําเนนิกิจการตลอดจนรวมรับผลประโยชน
จากการดําเนนิงานนั้น 
 3. ลักษณะเดนของธุรกิจคือเปนธุรกิจขนาดเล็ก มีความคลองตัวในการบริหาร รายได
จากยอดขายไมมากนัก ตนทุนในการดําเนินกิจการไมมากนกัในระยะเริ่มตน การติดตอ และการ
ใหบริการลูกคาเปนไปอยางใกลชิด การเริ่มตนธุรกิจทําไดงาย ประเภทของธุรกิจชุมชน แบงออกได
เปน ธุรกิจการผลิต ธุรกจิคาปลีก ธรุกิจคาสง และธุรกิจบริการ นอกจากนี้ธุรกิจชุมชนมี
ความสาํคัญตอการพัฒนาประเทศ กลาวคอื  เปดโอกาสใหมีการประกอบการ กอใหเกิดการวาจาง
งาน  สงเสริมการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 
                 การสรางจิตสาํนึกการจัดการธุรกิจชุมชน ทําไดโดยรวมทาํใหสังคมของทองถิ่นมกีาร
พัฒนาที่ยั่งยืนดวยการเพิ่มขีดความสามารถใหคนในชุมชน  โดยเฉพาะอยางยิง่ขีดความสามารถ
ทางปญญา ไมทําลายทรพัยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม และชวยทาํใหสังคมมีความสงบสขุ   
รักใครกลมเกลียว ชวยเหลอืเกื้อกูลกนัอนัเปนการเพิ่มทุนทางสังคมสํานักมาตรฐานการศึกษา    
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 สํานักงานสภาสถาบนัราชภัฏ   กระทรวงศึกษาธกิาร (2545 ข  : 13)   ไดกลาวถงึ
ลักษณะของธรุกิจชุมชน ดังนี ้
 1. เปนธุรกิจขนาดเล็ก   มีความคลองตัวในการบรหิาร  ผูบริหารหรือตัวแทนกลุม
สามารถตัดสนิใจในธุรกจิไดทันที และรวดเร็ว เพราะการบริหารงานที่ไมซับซอน สามารถตัดสนิใจ
ปรับตัวใหเขากับสถานการณ   หรือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  และตลาด   ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากสมาชิกของกลุมไดอยางรวดเร็ว  
                  2. รายไดจากยอดขายในระยะเริ่มตนไมมากนกั  ธุรกิจชุมชนจะทาํการจําหนายสินคา 
หรือบริการ หรือผลิตสินคาในปริมาณที่สามารถคุมทุน และไดกําไรเพื่อแบงใหแกสมาชิกตามปกติ 
โดยคํานงึถงึขนาดของตลาดที่มีอยูเปนสาํคัญ  จงึทาํใหรายไดจากยอดขายไมมากนัก  แตเพียงพอ 
ที่จะทําใหธุรกจิดําเนนิกิจการอยูไดอยางราบรื่น และมีผลในการสรางงานใหแกสมาชิกเพื่อชวย
เสริมการดํารงชีพใหอยูไดในบรรดาสมาชิก 
 3. ตนทนุในการดําเนนิกิจการต่ํา   ธุรกิจชุมชนนั้นดาํเนินงานโดยเนนใหคนมีงานทําแต
ในสภาพการทํางานที่เปนมติร และมีความสุข จึงไมจาํเปนตองจายคาจางมาก ในขณะเดียวกัน
ตนทนุในการจัดหาอุปกรณและเครื่องใชเปนไปตามความจําเปนในการประกอบธุรกิจ ซึง่เนนการ
ประหยัดไมฟุมเฟอย 

 4. การติดตอและการใหบริการกับลูกคาเปนไปอยางใกลชิดธุรกิจชุมชน  สวนใหญ 
ดําเนนิงานโดยสมาชกิในชมุชน ซึ่งทําใหการติดตอส่ือสารกับลูกคาเปนไปในลักษณะเปนกันเอง 
และการเปนเพื่อนบานชวยใหทราบความตองการของลกูคาโดยตรง สามารถแกไขปญหาทีเ่กิด
ข้ึนกับลูกคาไดทันทวงท ี
   5. การเริ่มตนธุรกิจทาํไดงาย ธุรกิจชุมชนสามารถเริ่มตนไดงาย โดยคณะบุคคลที่ไมใช
เครือญาติ มวีัตถุประสงคทีจ่ะทําธุรกิจรวมกันเพื่อผลประโยชนของกลุมและชุมชน การที่มีบุคคล
จํานวนหนึ่งสนใจทาํธุรกิจรวมกนั มีผลทําใหปญหาเงินทนุไมเปนอุปสรรคเพราะใชเงนิลงทุนไม
มาก ทุกคนเปนสมาชิก ไมมีเจาของผูกขาดแตเพียงผูเดียว แตอาจจะมีตัวแทนของกลุมที่ไดรับ
เลือกทาํหนาทีบ่ริหารจัดการ หรือเปนตัวแทนที่ไดรับการยอมรับจากสมาชิก 

 6. แจกจายสนิคาใหผูบริโภคกจิกรรมการสงสินคาจากแหลงผลิตไปยังโรงงาน    
อุตสาหกรรม หรือไปยังผูบริโภค เรียกวา การแจกจาย เปนการทําใหสินคาไหลสม่าํเสมอจาก ไรนา 
ปา จากบอแร จากโรงงานไปสูผูประสงคจะใช 
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 ความแตกตางระหวางธรุกจิชุมชนกับธรุกิจทัว่ไป 
 ธุรกิจชุมชน มีความแตกตางจาก ธุรกิจทั่วๆ ไป แมวาจะมีลักษณะบางประการที่มี
ความเหมือนกนัและใกลเคียงกัน อยางไรก็ตาม "ธุรกิจชุมชน" มีลักษณะเฉพาะหรอืเอกลักษณของ
ตัวเอง ซึง่สามารถจําแนกความแตกตางไดดังนี ้  (เจริญพงษ   2541 : 29-30 , อางถงึใน  จุลศักดิ ์ 
ชาญณรงค   2546 :35) 
 1. เปาหมายของการประกอบการ  กลาวคือ "ธุรกิจทัว่ๆ ไป"  จะมเีปาหมายของการ
ประกอบการอยูที่การแสวงหากําไร ในขณะที ่ "ธุรกิจชุมชน" แมจะมีมุงทาํกําไรเชนกนั แตเปนการ
ทํากาํไรที่ดําเนินไปควบคูกบัการพัฒนาคน ตลอดจนมลัีกษณะของกจิกรรมที่ไมทาํลายสิ่งแวดลอม 
หรืออาจกลาววา เปาหมายของธุรกิจชุมชนมิไดหยุดอยูเพียงการมกีําไร   แตยงัมุงไปสูการใชกําไร
อยางมีคุณภาพ  เพื่อสวัสดิการชุมชนและคุณภาพชีวติของคนในชมุชน   ตลอดจนเพื่อพัฒนา
วัฒนธรรมและจิตสํานกึของชุมชน เปนตน 
 2. ลักษณะการเปนเจาของธุรกิจ    โดย "ธุรกิจทัว่ๆ ไป"  จะมีเอกชน    ซึง่อาจเปน
บุคคลคนเดียวหรือคณะบุคคลเปนผูลงทนุ บริหารจัดการและเปนเจาของ ในขณะที่ "ธุรกิจชุมชน" 
นั้น กลุมชาวบานและ / หรือชุมชนรวมกนัเปนเจาของ เปนการลงทุนถือหุนของมหาชน ซึง่เจาของ
และคนทาํงานเปนคนคนเดยีวหรือกลุมเดยีวกนั 
 ในขณะเดียวกนั "ธุรกิจชุมชน" ก็มีลักษณะบางประการที่แตกตางจากกิจกรรมอื่น ๆ 
ของชุมชนหรือของชาวบานดวย กลุมคือ "ธุรกิจชุมชน" เปนกิจกรรมที่มีตัวแปรภายนอกเขามา
เกี่ยวของดวย  อาทิ  ราคาสินคา  ความตองการของตลาด เปนตน  ซึ่งตัวแปรเหลานี้มีการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยูเหนือการควบคุมของชาวบานหรือชุมชน อันเปนผลทาํใหกลุมชาวบาน
ผูประกอบการตองติดตามขาวสารขอมูลของตัวแปรภายนอกนี้อยางใกลชิด 
 กลาวโดยสรุป ความแตกตางระหวาง ธุรกจิชุมชน กับ ธรุกิจทั่วไป คือ  เปาหมายธุรกิจ 
ความเปนเจาของและการถอืครองทุน รวมทัง้ปจจัยการผลิตตางๆ ซึ่งถือวาเปนสวนสําคัญทีจ่ะ
กอใหเกิดอํานาจในการบริหารจัดการ  การผลิต  การตลาด  และการตัดสินใจอื่นๆ   รวมทั้งการ
ขยายหรือเลิกกิจการ 
 
 ปจจัยทีก่ําหนดความสําเร็จหรือความลมเหลวของธุรกิจชุมชน 
 โสภณ  สุภาพงษ (2537:43 , อางถึงใน  ธงชยั  สันตวิงศ  2540 :30)  กลาววาการ
ประกอบธุรกิจตางๆ โดยทัว่ไปจะตองใชปจจัยพืน้ฐานอยางนอย 4 ประการ คือ คน เงนิ วัตถุดิบ 
และการบริหารจัดการ  ทั้งนี้ในการประกอบธุรกจิชุมชนก็มีลักษณะเชนเดียวกัน ซึง่จะตอง
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ประกอบดวยปจจัยอยางนอย 6 อยาง  ไดแก การตลาด การจัดการ ทนุ ขอมลู แรงงาน และ
วัตถุดิบ ซึ่งหากจะพิจารณาในแตละปจจัยทั้ง 6 อยาง จะพบวาชมุชนหรือกลุมชาวบานในชนบท
สวนใหญไมมอีะไรเลยนอกจากปจจัยแรงงาน หรือหากมีบางก็อยูในลักษณะที่ไมสมบูรณ ดังนั้น 
หากภาคเอกชนตองการสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชน หรือกลุมองคกรชาวบานสามารถประกอบ
ธุรกิจชุมชนได  ภาคเอกชนตองเขาไปเสริมชวยในลักษณะ   "รวมลงทุน (Partnership)" อาท ิชวย
เร่ืองการตลาด การจัดการ และทุน โดยการเริ่มตนใหชุมชนลงมือดําเนนิการเปนเจาของเองตัง้แต
ข้ันตอน การคิด  การทาํ  การบริหารจัดการ  และการแบงปนผลประโยชน   ซึง่จะนําไปสูการศึกษา
การเรียนรูนอกระบบตามธรรมชาติตอไป 
 ปจจัยที่สําคัญและจะสงผลตอความสําเร็จในการประกอบธุรกิจชุมชน ของกลุมองคกร
ชาวบานนั้น ใหความสําคัญกับ "รวมลงทนุ (Partnership)" โดยในการประกอบธุรกจิชุมชนตองให
ชาวบานรวมกบัธุรกิจเอกชนลงมือดําเนินการ และมีภาครัฐเปนผูสนับสนุน     เนื่องจากธุรกิจชุมชน
ที่เกิดขึ้นจากชมุชน หรือกลุมชาวบานรวมกับธุรกิจเอกชนดําเนินการนัน้   จะเกิดขึน้ไดและมีความ
ตอเนื่องยัง่ยนื เพราะเหตวุา ทัง้สองมีมุมมองที่ใกลเคียงกนัแตในขณะเดียวกนัภาครัฐก็มสีวน
สําคัญในการสงเสริมและสนับสนนุ โดยควรเปนไปในลักษณะ ในเรื่องการจัดเวท ี ในเรื่องปจจัย
ดานระบบภาษี การคลังทองถิ่น รายไดทองถิ่น เพื่อใหทองถิน่แข็งแรง" ทั้งนีเ้นื่องจากบทบาทและ
วิธีการในการดําเนนิการของภาครัฐและภาคชุมชน -เอกชน มีความแตกตางกนั   ส่ิงที่ภาครัฐควร
ทําเพื่อสนับสนุนธุรกิจชุมชนประการหนึง่ คือ การสรางระบบจูงใจเพือ่ใหภาคธุรกิจอุตสาหกรรมซึง่
จะกระจายไปสูภูมิภาคมีความสัมพันธกับธุรกิจชุมชน ทัง้นี้ จะตองมกีารศึกษาวาหากอุตสาหกรรม
ตางๆ ไปลงทนุและตั้งในชุมชนแลว อุตสาหกรรมนั้นจะสามารถพัฒนาชุมชนโดยเสริมสรางความ
เขมแข็งของการประกอบธุรกิจของชุมชนใหเจริญควบคูกันไปดวยไดอยางไรบาง โดยบทบาท
ภาครัฐก็คือ การมมีาตรการจูงใจและเกื้อกูลใหภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเขามามีสวนรวมในการ
สงเสริมและสนับสนนุธุรกิจชุมชน 
 จุลศักดิ์ ชาญณรงค (2546:15-16) กลาวถงึปญหาและปจจัยทีม่ีผลตอความสําเร็จหรือ
ลมเหลวของการประกอบการธุรกิจขององคกรชุมชน มีดงันี ้

1. ดานการผลิต มักจะประสบปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ สินคาขาดคุณภาพไมตรง 
ตามมาตรฐาน 

2. ดานการตลาด     เกิดความไมสมดุลระหวางปริมาณสินคาที่ผลิตได   กับปริมาณ 
ความตองการตลาด ไมมตีลาดรองรับทีแ่นนอน แหลงที่ตั้งของตลาด หรือการกระจายสนิคา       
ยังจํากัดในพืน้ที ่

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 

25

 3. ดานการเงนิ     เงินทุนและสนิเชื่อมีจาํกัด    ขาดหลักทรัพยค้ําประกันตามวงเงนิที ่
สถาบันการเงนิกําหนด 
 4. ระบบบัญชีและการตรวจสอบควบคุมยังไมไดมาตรฐาน     ขาดความนาเชื่อถือใน 
ระบบการเงนิและบัญชีขององคกร 
 5.  ขาดแคลนแรงงาน ระดับฝมือแรงงานคอนขางต่าํ 
 6. ดานการบริหารจัดการ  ผูนําและทีมบริหารองคกรธรุกิจชุมชนขาดความสามารถ 
และทักษะในการบริหารจัดการ ทั้งในดานการผลิต การตลาด การเงินและบัญช ี การบริหารงาน
บุคคล 
 7. ดานการทาํงานเปนกลุม  เนื่องจากธรุกิจขนาดยอมโดยทัว่ไปเปนการประกอบการ
โดยบุคคลหรือเอกชนผูเปนเจาของ   ในขณะที่ธุรกิจชุมชนเปนการดําเนนิงานโดยกลุมหรือองคกร
ชุมชน ซึ่งตองอาศัยการทํางานเปนกลุมเปนทีม จงึตองมกีารพัฒนาทักษะการทํางานกลุม 
 8. ขาดการประสานความรวมมอือยางแทจริง    จากหนวยงานที่เกีย่วของ ในการ  
สนับสนนุใหคนในชมุชนเกิดการเรียนรูและเกิดความเขมแข็งในการบรหิารจัดการ 
 9. ขาดการมีสวนรวมของคนในชุมชนในการรวมเปนเจาของและดําเนินกจิกรรมใน
ข้ันตอนตาง ๆ  
 10. นโยบายของรัฐยังไมเอือ้อํานวย ทั้งในดานภาษี สินเชื่อ ตลอดจนระบบโครงสราง
ราชการ 
 ใจมานัส พลอยดี (2540) ไดศึกษาวิจยั ซึง่ณรงค เพ็ชรประเสริฐ กลาววา เปนงานวจิัย
ชิ้นแรกทีน่ําเสนอแนวคิดและการวิเคราะหทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค ไดพยายามจะชี้ใหเหน็
วา ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมอะไรบางเปนตวัแปร ซึ่งไดแก 

1. ความสามารถในการระดมทนุ 
2. ความสามารถในการขยายกจิกรรม (สายการผลิตและการคา) 
3. รายไดของผูรวมธุรกิจชุมชน 
4. ผลประโยชนทีส่มาชิกไดรับ 
5. ผลการดําเนินงานของธุรกิจ 
6. การพึง่พาภายนอกและการพึ่งตนเอง 

 ณรงค  เพ็ชรประเสริฐ (2542 :124 -138,177-181) ไดกลาวถงึ ปจจัยแหงความสําเร็จ 
และลมเหลวของธุรกิจชุมชน จากกรณีศึกษา บริษัทธุรกิจชุมชนหวัไทร หรือ "หวัไทร โมเดล" วา
ประกอบดวย 9 ปจจัยสําคญั ไดแก  
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 1. ปจจัยดานการเงนิหรือเงนิทนุ กลาวคอืหากธุรกิจชุมชนสามารถระดมเงินจากชมุชน
ไดเอง หรือมีเงินชวยหรือดอกเบี้ยต่ํา จะทําใหโอกาสทีธุ่รกิจจะจัดตั้งและดําเนนิการไดดี ประสบ
ผลสําเร็จมีความเปนไปไดสูง 
 2. ปจจัยดานการผลิต กลาวคือ จะตองรูวา จะผลิตอะไร อยางไร หากธุรกิจชุมชนมี
ความไดเปรียบเชิงทรพัยากรและ/ หรือในเชิงทักษะซึง่มีอยูในทองถิน่ ปจจัยดานการผลิตจะเปน
ความไดเปรียบและสนับสนนุใหธุรกจิมีโอกาสประสบผลสําเร็จ 
 3.  ปจจัยดานการตลาด กลาวคือ การรูความตองการของตลาด และรูวาจะนําสนิคาไป
ขายที่ไหน อยางไร 
 4. ปจจัยดานการบริหารและการจัดการ   ไดแก   ความสามารถเรื่องระบบงาน   เงนิ 
  บุคลากร และระบบตลาด 
 5. ปจจัยดานผูนาํ ทัง้นี้เนื่องจากสังคมไทยมีลักษณะเชื่อคนมากกวาระบบ ดังนัน้หาก
ผูนําเปนที่ไววางใจของสมาชิก มวีิสัยทัศน มีความสามารถในการนาํ มีความเสยีสละ เปนตน 
ธุรกิจชุมชนกจ็ะมีโอกาสประสบความสาํเร็จได 
 6. ปจจัยแรงงาน การมีแรงงานในทองถิน่เพยีงพอและมทีักษะการผลิตเปนปจจัยทําให
ธุรกิจชุมชนประสบผลสําเร็จ 
 7. ปจจัยดานการมีสวนรวมของสมาชกิ การมีสวนรวมอยางแข็งขนั ทาํใหเกิดธุรกิจ
ชุมชนอยางแทจริง 
 8. ปจจัยดานระบบขอบังคับ  กลาวคือ หากระเบยีบขอบังคับไมอยูบนพืน้ฐานหรือ
ความเห็นชอบจากสมาชิก การประกอบการก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จไดต่ํา 
 9. ปจจัยดานปฏิสัมพันธกับภายนอก   กลาวคือ   ธุรกิจชุมชนที่จะประสบผลสําเร็จ 
ไดจะตองมีความสามารถในการสรางความสัมพนัธเชงิบวก  และหลกีเลี่ยงความสมัพันธเชงิลบกบั
ภายนอก อนึง่ในปจจัยนี้หมายถงึการมีความคลองตัว รูวาเมื่อใดควรรวมมือหรือปฏิเสธภายนอก 

 สําหรับ ปาริชาติ วลัยเสถียร  จิตติ มงคลชัยอรัญญา และโกวทิย พวงงาม (2540 :19) 
รวมกันศกึษาและพบวาหนวยงานภาครัฐมีบทบาทในการสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจชุมชน โดย
นโยบายและมาตรการตางๆ   7 ดาน ไดแก 
 1. ดานการสงเสริมความสามารถของบุคคล  กลุม  และองคกร    เพือ่ใหเกิดการเรียนรู 
เพิ่มความรูและพัฒนาทักษะฝมือตางๆ ในหลายรูปแบบ  อาท ิ  การใหการศึกษา  การฝกอบรม 
การใหขาวสาร  ขอมูล การใชส่ือ เปนตน 
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 2. ดานแรงงาน โดยมนีโยบายและมาตรการที่จะสงเสรมิธุรกิจชุมชนดานแรงงาน ทั้งใน
ระดับบุคคลและระดับกลุม อาท ิ เพิ่มและขยายโอกาสการมีงานทาํ ลดการเคลื่อนยายแรงงานสู
เมืองใหญ พฒันาสติปญญา การพัฒนาแรงานที่ผานการฝกอบรมในวิชาชพีและมีประสบการณ
ทํางานมาแลว จัดตั้งตลาดแรงงาน เพิม่คุณภาพชีวิตผูใชแรงงานทัง้ในและนอกภาคอุตสาหกรรม
เปนตน 
 3. ดานทุนและสินเชื่อ กลาวคือ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 รัฐบาลประกาศใหมี
นโยบายการเงนิและการคลงัเพื่อสังคม เพือ่เสริมสรางการกระจายรายได การกระจายสนิเชื่อ และ
การบริหารทางการเงินการตลาดไปสูสวนภูมิภาคและผูดอยโอกาส นาํไปสูการสนับสนุนธุรกิจ
ชุมชนในลักษณะตางๆ อาทิ เพิ่มทุนให ธกส. และสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมขนาด
ยอม    (SMEs)  สนับสนุนการจัดสินเชื่อระยะปลานกลางและระยะยาวแกภาคเกษตรและ  
ผูประกอบการรายยอย การสรางสิง่จูงใจในทางการเงนิและการคลงัใหธุรกิจเอกชนเขามาชวยใน
การพัฒนาฝมอืแรงงาน การผลิตการจาํหนายและการจัดการตลาดแกชุมชน สนับสนนุแหลง
เงินทนุสําหรับการพัฒนาชุมชน กระจายบริการทางการเงินกลบัเขาสูภูมิภาคและทองถิ่น จัดระบบ
ประกันหรือกองทนุประกนัความเสยีหายที่เกิดขึ้นในการรับชวงการผลิตของอุตสาหกรรมชุมชน
และอุตสาหกรรมชนบท  อนึ่ง มาตรการรปูธรรมในการสนับสนนุดานทุนและสนิเชื่อแกธุรกิจชุมชน 
ซึ่งสามารถจาํแนกได 6 รูปแบบ ไดแก การใชวิธีระดมทุนจากสมาชิก การสนับสนุนงบประมาณ
ดําเนนิโครงการธุรกิจชุมชน การสนับสนุนงบประมาณและ/หรือเงินนอกงบประมาณในรูปเงินกู
ดอกเบี้ยต่ํา   การใหงบประมาณจัดตั้งกองทนุหมุนเวียนทัง้ในระดับหนวยงานและระดับกลุม 
ตลอดจนการประสานงานกบัแหลงเงินทุนอื่น  การรวมลงทนุกับกลุม เปนตน 
 4. ดานวัตถุดิบ  โดยนโยบายและมาตรการที่สงเสริมธุรกิจชุมชนดานวัตถุดิบสามารถ
จําแนกไดเปน  2  รูปแบบ  คือ (1) ดําเนนิการผลิตวัตถดุิบหรือปจจัยการผลิตที่มีคณุภาพเหมาะสม 
(2) สนับสนุนปจจัยการผลิตโดยไมคิดมูลคาและ/ หรือจําหนายในราคาที่เปนธรรม  ซึ่งมทีั้งการ
สนับสนนุผานกลุมและรายบุคคล 
 5. ดานการตลาด  ซึ่งการสนับสนนุธุรกจิชุมชนดานนี ้สามารถจาํแนกไดเปน (1) การ
สรางตลาด  อาท ิ  สงเสริมใหสามารถเปดชองจําหนายสินคาของชมุชน  จัดงานจําหนายสินคาใน
รานคาเอกชน  ตามหางสรรพสินคา สถานเีติมน้าํมัน และเปดใหชุมชนนาํสนิคามารวมขาย 
ดําเนนิการรับซื้อผลผลิตจากกลุม เพื่อทาํการแปรรูปและจัดจําหนาย เปนตน (2) การประสานการ
จัดการตลาด อาทิ การประสานงานกับหนวยงานตางๆ เพื่อจัดการดานการตลาดของทองถิน่และ
ภูมิภาค การสนับสนนุใหธรุกิจชุมชนเขามารวมทุนดาํเนินการธุรกิจชุมชน สงเสรมิในราษฎรผลิต
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สินคาขายหรอืรวมกลุมเพื่อรับชวงผลิตสนิคา (3) การสรางขอมูลทางการตลาด อาทิ สนับสนนุโดย
การจัดทาํฐานขอมูลธุรกิจชุมชน  ทาํขอมลูสารสนเทศเพื่อการตลาดและการสงออกสินคา  (4) การ
ควบคุมคุณภาพ ปริมาณและราคาสินคา อาทิ สนับสนนุการพัฒนาคณุภาพสินคา กําหนดเขตการ
ผลิตและคุณภาพสนิคา จดัตั้งหนวยงานกลางเพื่อกําหนดมาตรฐานคุณภาพสนิคาและตรวจสอบ
คุณภาพ การสนับสนนุเงนิชดเชยเพื่อประกันรายได สินคา  สนบัสนุนงบประมาณตั้งกองทนุ
หมุนเวียนเพื่อการตลาด เปนตน 
 6. ดานเทคโนโลยี ในการศกึษาพบวาไมมีนโยบายและมาตรการดานนี้โดยตรงแตมีใน
สวนที่เกีย่วของกับเทคนิคการผลิต การแปรรูป และนโยบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เปนประดษิฐ
กรรม อาท ิ ดานสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจยัและพัฒนาเทคโนโลย ี ดานสงเสริมการผลิต 
ดานการพัฒนาชนบทและการพัฒนาที่ยัง่ยืน เปนตน 

  7. ดานกฎหมายและสทิธปิระโยชน  โดยนโยบายและมาตรการสงเสริมธุรกิจชุมชน
ดานนี ้ ไดแก (1) มาตรการทางภาษีเพื่อจูงใจและสนับสนนุธุรกิจชุมชน อาท ิ การผอนปรน        
ภาษีอากรเปนตน (2) มาตรการทางกฎหมาย อาทิ แกไขลดหยอนหรือเพิ่มเติมระเบียบของ         
รัฐ เพื่อเอื้อประโยชนใหการปรับปรุงกฎหมายที่เกีย่วของกับการคุมครองผูบริโภคใหเปนสากลมาก
ข้ึน เพื่อความเปนธรรมทางการคา ปองกันการผูกขาดและสงเสริมการแขงขันในกรอบของกฎหมาย  
(3  กฏหมายลขิสิทธิ์  สิทธบิตัร  เครื่องหมายการคา  การคุมครองทรัพยสินทางปญญา    
 
 แนวทางการพัฒนาธรุกิจชุมชน 

 ธุรกิจชุมชนแมวาจะเปนเรื่องคอนขางใหมในงานพัฒนา แตกําลังไดรับความสนใจจาก
หนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ ดวยตระหนกัดีวาภายใตสภาวการณเศรษฐกิจสังคมในปจจุบัน
การสงเสริมใหชุมชนทําธุรกจิที่สอดคลองกับเงื่อนไขของตนเอง เปนแนวทางการพัฒนาที่จําเปน
และสําคัญอยางยิง่ โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที ่ 8 และฉบับที ่ 9 ได
มีการระบุแนวทางการทํางานพัฒนาวาเปนแบบบูรณาการ กลาวคือ การพยายามประสานการ
พัฒนาทุกดานเขาดวยกนั โดยมีเปาหมายสาํคัญคือการพัฒนาคนหรือกลาวอีกนัยหนึง่คือคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนา เพื่อใหนโยบายดังกลาวบังเกดิผลเปนรูปธรรม จงึจําเปนตองมีโครงการ
ปฏิบัติรองรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ เปนแนวทางหนึ่งที่มีเปาหมายที่จะพัฒนาคน และคุณภาพ
ชีวิตใหดีข้ึน หมายถงึการพฒันาและเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน เนน
ใหชุมชนเขามามีบทบาท  และมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจของชมุชน   พรอมกับการพัฒนา
ดานสังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดลอม และการเมืองการปกครอง  โดยกลาวไดวา “ธุรกิจชุมชน” คือ
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กุญแจสําคัญอีกอันหนึง่ ทีจ่ะสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจชุมชน แตการที่จะบรรลุเปาหมาย
ไดนั้นตองอาศยัการผนึกกาํลงัของทกุฝายทกุระดับ ทัง้ภาครัฐ องคกรเอกชน ภาคธุรกจิ นกัวิชาการ 
องคกรประชาชน และส่ือมวลชน เปนตน โดยสนบัสนุนใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคี 
ดังกลาว ใหเกดิการรวมมือ รวมปฏิบัติงานดวยกัน ตัง้แตการรวมคิด รวมเรียนรู และรวมกนัทาํงาน 
ภายใตความรกั ความเมตตา ความเอื้ออาทร ไมเปนปฏิปกษตอกัน    

        
 รูปแบบเบื้องตนโครงสรางการบริหารจัดการของธรุกิจชุมชน 

 รูปแบบโครงสรางของธุรกิจชุมชนนั้น    โดยทั่วไปไมมีลักษณะที่แนนอนตายตัว   
โครงสรางนี้สามารถปรับเปลีย่นไดตามสภาพการณและขอจํากัดของแตละชุมชน แตองคประกอบ
หลักคือสมาชกิในชุมชน  สวนสถานบันอื่นนั้นอาจเขารวมในฐานะทีเ่ปนที่ปรึกษาหรือเขารวมใน
ฐานะผูถือหุนในระยะแรกกไ็ด (สํานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจยั 2539: 3 – 11) อยางไรก็ตาม
โครงสรางหลกัของธุรกิจชุมชนจะประกอบดวย    

1. สมาชิกในชุมชน   2.   สถาบันจากภาครัฐ 
3.   สถาบนัจากภาคธุรกิจ  4.   องคกรพฒันาเอกชน 
5.   สถาบนัวชิาการ    ดังภาพ 
 
           สมาชิกในชุมชน 

 
 

สถาบันวิชาการ                   สถาบันจากภาครัฐ 
 

          องคกรพัฒนาเอกชน                  สถาบันจากภาคธุรกิจ 
 
แปลไดวา การทําธุรกิจที่มกีารลงทุนการผลิต แขงขันการขายผลผลิต ตองมีการรวมมือ
ประสานงานกบัองคกรตางๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน ตลาดก็จะกวางขวางมากขึ้น สามารถ
สรางระดับเปนมั่งมีศรีสุขไดไดลงมือปฏิบัติและทราบผลของการปฏบิัติ 
 
 
 

 
ธุรกิจชุมชน 
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สวนที่ 2   แนวคิดเกี่ยวกบัวิสาหกจิชมุชน  ความเขมแข็งของชมุชน  และแนวคิดเกี่ยวกบั 
            หลักธรรมาภบิาล 
 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับวสิาหกิจชุมชน 
 ความหมาย 
 วิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) มีความหมายในแตละหนวยงานแตกตางกัน
ตามวิสัยทัศน นโยบาย และคุณลักษณะของหนวยงานนัน้ ๆ 
 ในความหมายของตางประเทศ หมายถึง การประกอบการหรือโครงการ/กิจการของคน
ในชมุชน โดยมุงประโยชนเชิงพาณิชยและผลทางสงัคมใหกบัชุมชนนัน้ๆ เปนตวัชีว้ัด แสดงความ
ยั่งยืนของชุมชน โดยมุงรักษาความสมดลุของสิ่งแวดลอมและสวัสดิการภายในชุมชน สําหรับใน
ประเทศไทย หมายถงึ การประกอบกิจการโดยชุมชน นําทุนในชุมชนผสมผสานกบัองคความรูใหม
และเทคโนโลยี ผลิตสินคาและบริการใหชุมชนมีอาชพีและรายไดพึง่ตนเองได (ศรีปริญญา ธูป
กระจาง 2546 : 1-3) 
 สําหรับกรมการพัฒนาชุมชน (อางถงึใน ศรีปริญญา ธูปกระจาง 2546 : 14) ให
ความหมายของวิสาหกจิชุมชน วา วิสาหกิจชุมชนนั้นไมใชธุรกิจ หากแตวิสาหกิจชุมชน ตาม
ความหมายของกรมการพฒันาชมุชนใหน้ําหนกักับหลกัความสามาคคีธรรมของชุมชน ผนึกกําลัง
หลอหลอม ความคิดเปนน้าํหนึง่ใจเดียวกนั สรางสรรคการประกอบกจิการโดยชุมชนจากพืน้ฐาน
ภูมิปญญาเดิม ผสมผสานองคความรูใหม และเทคโนโลยีที่เหมาะสม นํามาบริหารจัดการตนทนุใน
ชุมชนใหเกดิผลผลิต ที่มีอรรถประโยชนสูงสุดตอชุมชน  โดยการสรางอาชีพที่ยัง่ยนืและรายไดที่
มั่นคง 
 
 ความเปนมาของแนวคิดเกี่ยวกับวสิาหกิจชุมชน 
 วิสาหกิจชุมชนเปนนโยบายของรัฐบาล โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ            
ชินวัตร โดยมติคณะรัฐมนตรี เมือ่วนัที ่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544  เหน็ชอบใหจัดโครงสรางสวน
ราชการตามทีสํ่านักงาน ก.พ. เสนอใหกลุมงานพัฒนาชุมชนอยูในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มี
ภารกิจสําคัญคือ การสงเสรมิวิสาหกิจชุมชน  
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 แนวคิดวิสาหกิจชุมชน ของกรมการพฒันาชุมชน 
 พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ไดทรงพระราชทานพระราชดําริในการพฒันาชมุชน เพื่อ
ความยัง่ยนื โดยหลักการ “ทฤษฎีใหม” 3 ข้ัน คือ (ศรีปริญญา ธูปกระจาง 2546 : 1)  
 ข้ันที่  1  มีความพอเพยีง เลี้ยงตนเองได บนพืน้ฐานของความประหยัด และขจัดการ
ใชจาย 
 ข้ันที่  2 รวมพลงักนัในรูปกลุมเพื่อการผลิต การตลาด การจัดการ รวมทั้งดาน
สวัสดิการการศึกษา และการพัฒนาสังคม 
 ข้ันที ่ 3  สรางเครือขาย กลุมอาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกจิที่หลากหลาย โดย
ประสานความรวมมือกับภาคธุรกิจ ภาคองคกรพัฒนาเอกชน และภาคราชการในดานเงินทนุ 
การตลาด การผลิต การจัดการและขาวสารขอมูล 
 
 องคประกอบของวสิาหกิจชุมชน 
 กิจการของชมุชนทีน่ับไดวาเปนวิสาหกิจชุมชน ควรมีองคประกอบ ดังนี้ (ศรีปริญญา     
ธูปกระจาง  2546 : 1-3)  
 1. เปนกิจการของชุมชนที่ประกอบกิจการดานการผลิต บริการ และอ่ืน ๆ 
 2. ทุนในการดําเนินงาน จะใชทั้งทุนภายนอกและทนุของชุมชน 
 3. เปนกิจการทีเ่นนการมีสวนรวมของชุมชน 
 4. เปนกิจการทีเ่นนการสงเสรมิใหเกิดกระบวนการเรียนรู 
 5. เปนกิจการทีเ่นนการบริหารจัดการโดยคณะบุคคลในชุมชน 
 6. เปาหมายของกิจการเพื่อการพึ่งตนเองและเปนการสรางรายได 
 7.  ผลการดําเนินกิจกรรมสงผลประโยชนแกชมุชน 
 
 รูปแบบการดาํเนินงานวสิาหกิจชุมชน  มี 2 รูปแบบคือ 
 1. วิสาหกิจที่ประกอบกิจการเดี่ยว ไดแก วิสาหกิจทีป่ระกอบกิจการเพียงหนึง่เดียว   
โดยคณะผูบริหารในชมุชนชดุเดียว และไมสรางเครือขายกับวิสาหกิจอ่ืนๆ โดยมีผลผลิตมากกวา
หนึง่ผลิตภัณฑหรือบริการได 
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 2. วิสาหกิจที่ประกอบกิจการในรูปเครือขาย ไดแก วิสาหกิจที่มีปฏิสัมพันธกับกิจการ 
อ่ืนๆ  โดยแตละวิสาหกิจตางมีการประกอบการตามเปาหมาย วัตถุประสงคของกิจการ หากแตมี 
ปฏิสัมพันธกันแบบพึ่งพา เกือ้กูล เชื่อมโยงในรูปแบบตางๆ เชน  1) เครือขายกิจกรรม เกื้อกูลกนั 
มากนัเปนเครือขายกัน  ทัง้ที่เปนกิจกรรมประเภทเดียวกัน และ/หรือหลายประเภท  2) เครือขาย
พื้นที่ ไดแก วิสาหกิจที่ดําเนินการอยูในระดับพื้นที่เดียวกัน เชน ระดับหมูบานหรือตําบลดวยกนั 
หรือตางระดับพื้นที่กนั เชน วิสาหกิจระดับหมูบานกับตําบลมาเชื่อมโยงเปนเครือขายกัน 
 
 ระดับของวสิาหกิจชุมชน 
 มี 3 ระดับ  สอดคลองตามทฤษฎีใหมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที ่  9  
คือ 
 1.  วิสาหกิจชุมชนระดับพืน้ฐาน ไดแก วิสาหกิจที่มีการประกอบการเพือ่ใหเกิดผลผลิต
มีพอที่จะนาํไปกินไปใชอยางพออยูพอกนิ  
 2. วิสาหกิจชุมชนระดับพัฒนา ไดแก วิสาหกจิที่มีการประกอบเพื่อใหผลผลิตมีพอกนิ  
พอใช เพื่อลดรายจายและมสีวนเหลือสามารถนาํไปแบงปน แลกเปลี่ยนหรือจําหนายใหเกิดรายได
เพิ่มนําไปสูการอยูดีกินดีของครัวเรือนชุมชนและระหวางชุมชน 
 3. วิสาหกิจชุมชนระดับกาวหนา  ไดแก  วิสาหกจิทีม่ีการประกอบการมุงสูการเพิ่มรายได 
ไปสูการขยายการลงทุน งดการนาํเขาเพื่อการสงออกของผลิตภัณฑ ขยายกจิการ ขณะเดียวกนัก็
สามารถจัดสรรผลกําไร เพือ่สวัสดิการของชุมชนหรือเพือ่กิจการสาธารณะประโยชน สรางความ            
มั่งมีศรีสุข ของครัวเรือน ชมุชน ขยายไปถึงระหวางชุมชนและนาํไปสูการเปนวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมตอไป 
 
 การสงเสริมวสิาหกจิชุมชน 
 กรมการพฒันาชุมชน ไดมีการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนในป  พ.ศ.  2546  (ศรีปริญญา   
ธูปกระจาง  2546 : 12-13)  ดังนี ้ 
 1.  การดําเนนิโครงการคลินกิสนิคาหนึง่ตําบลหนึง่ผลิตภัณฑ เพื่อเปนศูนยกลางใน  
การใหคาํแนะนําปรึกษา         ใหขอเสนอแนะใหบริการทางวชิาการและสงเสริมกระบวนการเรียนรูแก 
ประชาชนทกุรูปแบบ รวมทั้งเปนศนูยกลางในการเชือ่มประสานและแสวงหาทรัพยากรโครงการ
หนึง่ตําบล หนึง่ผลิตภัณฑกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในดานขอมูล ทุน การผลิต การตลาด และการ
ประชาสัมพันธ ในลักษณะของการบูรณาการและสรางเครือขายแกประชาชน 
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 2. โครงการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด ไดดําเนินโครงการสงเสริมวิสาหกจิ 
ชุมชนระดับจังหวัด      ใชกลยุทธในกระบวนการพัฒนาหนึง่ตําบลหนึง่ผลิตภัณฑ        โดยจงัหวัด 
พิจารณา ผลิตภัณฑที่มีคณุสมบัติครบองคประกอบของวิสาหกิจชุมชน ไดแก กิจการของชมุชน 
ดําเนนิการโดยทนุของชุมชน และมีการบริหารจัดการทีเ่หมาะสม ดําเนินการดวยหลักสามัคคีธรรม 
เนนกระบวนการสงเสริมการเรียนรู/ประชาคมตําบล  และมีเปาหมายการพึง่พาตนเองของชุมชน
จังหวัดละ 1 แหง เพื่อการประชาสัมพันธงานวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชมุชน และติดตาม
ประเมินผล     ศึกษากระบวนการกอเกิดและพฒันา เพื่อผลการศกึษาจะเปนขอมลูประกอบการ 
พัฒนาวสิาหกจิชุมชน   ตนแบบที่มีศักยภาพนาํไปสูการขยายผลตอไป 
 3. การจัดตั้งศูนยแสดงและจําหนายสนิคาชมุชน หนึง่ตําบลหนึง่ผลติภัณฑ (Outlet) 
เพื่อเพิม่แหลงจําหนายและกระจายสนิคาใหกับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
 4. ดําเนนิการฝกอบรมเพิ่มพูนความรูดานกฎหมายธุรกิจชุมชน เพื่อใหผูนาํเครือขาย    
วิสาหกิจชุมชน มีความรูดานกฎหมายธุรกิจชุมชนและสามารถนาํไปใชในการบริหารจัดการดาน   
วิสาหกิจชุมชนตอไป 
 5. จัดสัมมนาการจัดตั้งเครือขายวิสาหกิจชุมชน 
 6. ฝกอบรมพัฒนาเทคโนโลยดีานการผลิตพัฒนาคุณภาพบรรจุภัณฑ  
 7. การสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น บริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑวสิาหกจิชุมชน 
 8. การประชุมเชงิปฏิบัติการเพิม่พูนทักษะดานการบรหิารจดัการ 
 9. ฝกอบรมสรางวิทยากรทองถิน่วิสาหกิจชุมชน ศพช.เขต 1,3,5,6,7,8,9 
 10. การแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นดานวิสาหกิจชุมชน 
 11. สนับสนุนการบันทึกและเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น 
 12. การวิจยัประเมินผลการมีสวนรวมดานวสิาหกิจชุมชน 
 จึงเหน็ไดวาวสิาหกจิชุมชน เปนงานพัฒนาชุมชน ดวยวิสาหกิจชุมชน คือ กิจกรรมการ
พัฒนาชุมชน ที่เนนการมีสวนรวมของชมุชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน 
 
 สรุปแนวคิดวิสาหกิจชุมชนสูเศรษฐกจิสากล 
 การประกอบกจิการวิสาหกิจชุมชนรวมกนั     สามารถพฒันาผลิตภัณฑไปสูการ 
ประชาคมเปนหนึง่ตําบลหนึง่ผลิตภัณฑ (OTOP) และในที่สุดจะกาวไปถึงการเปนวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs) และสามารถพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนําไปสูเศรษฐกิจสากล (Local 
Link - Global  Reaches) ไดดังนี้  (ศรีปริญญา  ธปูกระจาง  2546 : 16) 
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                วิสาหกจิ 
                ขนาดกลาง และ 
                                                                 ขนาดยอม 
                   (SMEs) 
 
               หนึง่ตาํบล หนึง่ผลิตภัณฑ (OTOP) 
 

           วิสาหกิจชุมชน 
 
               เศรษฐกิจชุมชน 
 
             เศรษฐกจิพอเพยีง 

แผนภูมิที่ 1 ความเชื่อมโยงของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไปสูเศรษฐกิจสากล                   
ที่มา : ศรีปริญญา   ธูปกระจาง , “เอกสารประกอบบรรยายพิเศษในวิชา 469107   
ภูมิปญญาพื้นบานเพื่อการศึกษา”, (คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยศิลปากร , 
2547,16) 

 ยุทธศาสตรมหาดไทย  ป พ.ศ. 2541-2551  ในสวนที่เกีย่วของกับการสนับสนุน
โครงการหนึง่ตําบลหนึ่งผลติภัณฑ โดยนําผลิตภัณฑที่ข้ึนทะเบียนไวแลวในระดับตําบลมาทําการ
พัฒนาใหไดมาตรฐานและจดัหาหนทางจาํหนายเพิ่มข้ึน ไดกําหนดภารกิจและกลยทุธ ดงันี ้
 1. ภารกิจการสงเสริมการใชและพัฒนาภูมิปญญา มี 3 กลยุทธ คือ 1) ใชทุนภูมิ
ปญญาในการพัฒนาผลิตภัณฑ  2) พัฒนาภูมิปญญาโดยฝกอบรมวทิยากรทองถิน่ ผูนาํการผลิต 
และ 3) วิจัยและพัฒนาภูมปิญญาและรูปแบบผลิตภัณฑ 
 2. ภารกิจสงเสรมิการจัดการและสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน 6 กลยุทธ ไดแก  
1) พัฒนามาตรฐานการผลิต  2) จัดประกวดและคัดเลือกผลิตภัณฑ  3) สรางชองทางการจําหนาย 
(Outlel)  ระดับภาคและสถานทีท่ั่วไป  4) สราง E-commerce ทุกจงัหวัด  5) พัฒนาระบบ

ขั้นตอนที่ 5 

ขั้นตอนที่ 4 

ขั้นตอนที่ 3 

ขั้นตอนที่ 2 

      ขั้นตอนที่ 1 

กาวไปสู
เศรษฐกิจ
สากล 

เศรษฐกิจ 
ฐานราก 
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สารสนเทศ  ประชาสัมพันธขอมูลสินคาทุกจงัหวัด   และ 6) ใชเครือขายผูนําในงานพัฒนาชุมชน
ในการจาํหนายผลิตภัณฑ  
 
 โครงการหนึง่ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
 โครงการหนึง่ตําบลหนึ่งผลติภัณฑ (One Tombol One Product : OTOP) เปน
นโยบาย  เรงดวนดานหนึง่เกิดขึ้นอยางจรงิจงั ในรัฐบาล พ.ต.ท.ทกัษณิ ชณิวัตร เปนนายกรัฐมนตรี 
เพื่อแกปญหาความยากจนของประชาชน  โดยอาศยัภมูิปญญาทองถิ่นมาพฒันาสินคาหรอืบริการ 
เพื่อสรางมลูคาเพิ่มและสามารถแขงขันกับสินคาในตลาดใหญไดมากขึ้น 
 หากจะกลาวไปแลว โครงการศิลปาชีพซึ่งสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ           
เมื่อ พ.ศ. 2513 ในกิจกรรมโครงการทอผาไหมในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือและไดพฒันาเปนมูลนธิิ
สงเสริมศิลปาชีพพิเศษ นาจะเปนจุดแรกเริ่มแนวคิดนี้ แตโครงการหนึง่ตาํบลหนึง่ผลติภัณฑที่รัฐบาล
ไทยเคยเกิดขึน้ในระยะหนึ่ง แตไมไดรับการสนับสนุนจากรัฐเทาที่ควร ไมมีการจัดรูปแบบอยางเปน
ระบบ ไมไดรับความรวมมอืจากประชาชนจึงไมประสบความสาํเร็จ ขณะที่ประเทศญี่ปุนซึง่เปน
แมแบบโครงการหนึง่หมูบานหนึ่งผลิตภัณฑ ประสบความสาํเร็จเปนอยางด ี
 โครงการหนึง่หมูบานหนึง่ผลิตภัณฑ (One Village One Product)  โดยการริเร่ิมของ             
ผูวาราชการจงัหวัด  นายโมรฮิิโกะ ฮิรามัทซึ (Mr. Morihiko Hiramatsu)  จังหวัดโออิตะ (Oita)  
เมื่อ พ.ศ.2522 ทานพบวาทองถิน่กาํลังขาดแคลนประชากรวยัหนุมสาว และปญหาสาธารณูปโภค                 
ไมเพียงพอ และไมไดรับการชวยเหลือจากรัฐบาลกลาง เพื่อปองกันหนุมสาวละทิ้งถิ่นฐานไป
ทํางานที่อ่ืน จงึเกิดโครงการดังกลาว เพื่อสรางแรงจูงใจใหผูคนรักถิน่ จัดทําแผนชักจูงอุตสาหกรรม
ที่ใชความรูและเทคโนโลยีระดับสูงเขามาชวยปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัดให
เกิดประสิทธิภาพสงูสุด 
 หมูบานแตละแหงผลิตผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเปนที่ภาคภูมิใจ และเหมาะสมกับสภาวะ
ภูมิประเทศ  ภูมิอากาศของทองถิน่อยางนอย 1  ผลิตภัณฑ ไมจําเปนตองเปนสนิคา  อาจนาํ
วัฒนธรรม ทองถิน่ เชน การละเลนพืน้บาน  ประเพณวีนัสําคัญ  มาประยกุตเพือ่พฒันาใหเปนแหลง
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม รวมทั้งพฒันาแหลงทองเทีย่วธรรมชาติที่มีอยู มกีารตั้งเปาหมายให
กิจกรรมตองพฒันาจนเปนทีย่อมรับในระดบัชาติและระดับนานาชาต ิ โดยขาราชการทองถิ่นตอง
รวมมืออํานวยความสะดวก ประสานงาน   ประชาสัมพนัธ    ชวยเหลือขอมูลใหความรู   และทาํการ 
ศึกษาวจิัยเพื่อสนับสนนุการประกอบการของประชาชนในทองถิน่ ใชงบประมาณภาษีที่สวนกลาง
แบงกลับคืนมา หมูบานใดมศีักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑมากกวา 1 ผลิตภัณฑก็สามารถทําได 
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 โครงการนี้ใหความสาํคัญดานการพัฒนาคน เพราะถือเปนปจจัยสําคัญที่สุดตอ
ผลสําเร็จของโครงการ มีการจัดตั้งโรงเรียนฝกอบรมใหคนสามารถพฒันาตนเอง นําความเจริญมา
สูทองถิน่และใชชีวิตผูกพนักบัทองถิน่   เนนภาคปฏิบัต ิ   นกัศึกษามีโอกาสรวมจดัการชุมชนเพือ่
แกปญหาทองถิ่นมากขึ้น 
 ความสาํเร็จของโครงการมาจากระบบการจัดการที่ด ี ความสามารถของรัฐในการระดม
พลังทุกคนในทองถิน่ใหมีสวนรวมในการผลิตผลิตภัณฑ หรือพฒันาทองถิ่นใหกลายเปนแหลง
ทองเที่ยวผนวกกับการทํางานอยางจริงจงั  ตอเนื่องของผูคนในทองถิน่   นาํมาซึ่งรายไดและความ
ภาคภูมิใจในผลงานและแผนดินเกิด อันเปนแรงจูงใจใหมุงมั่นทํางานตอไปอยางไมส้ินสุด 
 สําหรับประเทศไทย  มผีลิตภัณฑพื้นบานที่มีศักยภาพในการเพิ่มมูลคาหลายชนิด            
มีหนวยงานหลายหนวยเขามาชวยสงเสรมิพัฒนา  ในระยะเวลา 2 ป นโยบายนี้ไดสรางมูลคา            
ผลผลิตใหกับประชาชนรวม 20,000 บาทตอปและมีแนวโนมสูงขึ้น  เมื่อชนบนเปนแหลงที่สามารถ
ประกอบอาชพีไดเปนอยางดี คนหนุมสาวก็จะไมทิ้งถิ่นไปทํามาหากนิที่อ่ืน ทาํใหคนในครอบครัว
อยูรวมกนัอยางอบอุน  ขณะเดียวกนัเปนกําลงัในการพัฒนาชุมชนของตนเอง นโยบายนี้จงึไดรับ
การถายทอดใหขยายผลตอไป  (บุนนาค  ตีวกุล 2546 : 55-59)  เชน การจัดตั้งศูนยออกแบบ
วิเคราะห เทคโนโลยกีารผลติ ชองทางการตลาดทั้งในและนอกประเทศ สรางที่แสดงสินคาไทยใน
เมืองใหญๆ  เปนตน 
 โดยสรุป จากที่กลาวมาแลวขางตน จะเหน็ไดวาภารกิจของกรมการพัฒนาชมุชนใน
สวนที่เกีย่วของกับงานวิสาหกิจชุมชน โดยสงเสริมใหชมุชน นาํตนทุนในชุมชน เชน สินทรัพย เงนิ 
แรงงาน ทรัพยากร และภูมิปญญา ฯลฯ มาบรหิารจดัการประกอบการผลิต การบริการและอื่นๆ 
ดวยองคความรูใหม ฐานขอมูล ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม พัฒนาผลผลิตใหมี
มาตรฐาน สรางชองทางการตลาด เชื่อมโยงเครือขาย และการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนใหเปนนิติ
บุคคล ทําใหครัวเรือนมีรายไดพนเกณฑ จปฐ. มีคุณภาพชีวิตทีด่ี โดยดําเนนิวิถชีีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง นาํไปสูการมีชุมชนที่เขมแข็ง  
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความเขมแขง็ของชุมชน 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ใหเจตนารมยแกประชาชนไดมีสวนรวม    
ในการแสดงความคิดเห็นและรับผิดชอบกิจกรรมภายในชุมชนของตนเอง  รัฐบาล     จึงมีนโยบาย
หลายประการที่จะกระจายอาํนาจดวยการถายโอนงานและการพฒันาชุมชน โดยองคการบริหาร
ปกครองทองถิน่ดําเนินการ มีหนวยงานราชการใหการสงเสริม สนับสนุน นโยบาย ที่เกี่ยวของ   
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 ลักษณะชุมชนเขมแข็ง 
 สัญญา  สัญญาวิวฒัน  (อางถงึใน  เฉลียว บุรีภักดี 2545 : 76-77)    กลาวถึงลักษณะ
ชุมชนเขมแข็ง ไวดังนี ้

1. เปนชุมชนแหงการเรียนรู (Learning Organization) ทุกคนในชุมชนรวมเรียนรู  
ชุมชนนั้นจะรูทันขาว ทัง้เศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้งการเพิม่พนูความรูอยูเสมอ  
 2.  เปนชุมชนที่รูจักจัดการตนเอง   (Community Management)   ดวยกิจกรรมสําคัญ 
4  ประการ  คือ  การวางแผน   การจัดกระบวนการองคกรของตนเอง   การลงมือปฏิบัติตามแผน   
การประเมนิผล 
 3.  เปนชุมชนที่มจีิตวิญญาณ (Spirituality)  หมายถงึ ความภักดีตอชุมชน ความรูสึก
เปนเจาของ หวงแหน มีส่ิงยดึเหนี่ยวรวมกนั 
 4. เปนชุมชนที่มสัีนติภาพ (Peaceful) คนมีคุณภาพและคุณธรรม สงบสุข จิตใจ    
เยือกเยน็ 
 เฉลียว  บุรีภักดี (2545:76) กลาวถึง ลักษณะชุมชนเขมแข็ง ดังนี ้
 1. สมาชิกชมุชนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนและชุมชนที่จะแกปญหาและ
พัฒนาชวีิตความเปนอยูของตนเอง 
 2.  สมาชิกชมุชนมีจิตสํานกึการพึ่งพาตนเอง  เอื้ออาทร รักและหวงใยซึ่งกนัและกนั  
อีกทั้งพรอมทีจ่ะรวมกนัจัดการกับปญหาของคนและชมุชน 
 3. สมาชิกชมุชนเลือกกําหนดผูนําชุมชน  ผูนําการเปลี่ยนแปลง และผูแทนชุมชนที่
หลากหลายดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
 4. มีกระบวนการชุมชนที่มีความเคลื่อนไหวอยางตอเนื่องจนเปนวิถีของชมุชน    ซึง่ขับ 
เคลื่อนโดยผูนาํองคกรชุมชนในลักษณะเปดกวางโปรงใสและมีรายงานความรับผิดชอบที่สามารถ
ตรวจสอบไดสําหรับสมาชิกทั้งมวล 

 5.  สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการประเมินสถานการณของชุมชน กาํหนดวิสัยทัศนรวม  
รวมคิด  รวมตัดสินใจ  ดําเนนิงาน   ติดตามและประเมินผลการแกปญหาและการพัฒนาของ
ชุมชนผานกระบวนการของชุมชน 

 6.  สมาชิกชมุชนเกิดการเรียนรูผานการเขารวมในกระบวนการของชุมชน 
 7.  มีแผนของชุมชนที่ประกอบดวย การพฒันาทุก ๆ ดานของชุมชน ทีมุ่งการพึ่งตนเอง 

เอื้อประโยชนตอสมาชิกชุมชนทกุ ๆ คน และหวงัผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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 8.  การพึง่ความชวยเหลือจากภายนอก      เปนการพึง่เพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งตนเอง 
ไดในที่สุด  ไมใชการพึง่พาตลอดไป 

 9. มีเครือขายความรวมมือกับภาคการพฒันา อาจเปนหมูบาน ชุมชนอื่นๆ  ทองถิ่น 
ภาคราชการ องคกรเอกชนภาคธุรกิจ ขาราชการและอื่นๆ ในลักษณะการมีความสัมพันธที่เทา
เทียม 

 สําหรับ อุทัย  ดุลยเกษม  และอรศรี งามพิทยาพงค (2540: 80)  ไดวิเคราะหปจจัยและ
เงื่อนไขที่สงผลใหชุมชนเข็มแข็งมี 7 ประการ ดังนี ้
 1.  โครงสรางทางสังคมแบบแนวนอน หมายถึง สัมพนัธภาพทางอาํนาจของบุคคลใน
ชุมชนที่เทาเทยีมกนั อํานาจในการเขาถงึทรัพยากรหรอืโอกาสของคนทกุคนในชุมชนไมแตกตาง
กัน เงื่อนไขนี้เปนปจจัยใหเกดิความรัก ความสามัคคี กอใหเกิดความรวมมือและการมีสวนรวมของ          
ชุมชนอยางกวางขวาง 
 2. ระบบเศรษฐกจิแบบพึ่งตนเอง ซึ่งแบงออกเปน 3 ดาน คือ การผลิต การบริโภค  
การสะสมและกระจายสวนเกิน ประชาชนมีสิทธิ์และอํานาจในการเขาถึงและจัดการทรัพยากร มี
รูปแบบการผลิตที่สนองความตองการของตนเปนหลกั  และเชื่อมโยงกับระบบนิเวศน การบริโภค 
เนนการพออยูพอกิน ไมทําลายธรรมชาต ิไมสะสมมาก หากมีการกระจายสวนเกินสูญาติมิตร และ
สังคม  ในรูปการแบงปน ทาํบุญ ชําระภาษี 
 3.  คานยิมจากหลักธรรมของศาสนา หรืออุดมการณในการใชชีวิต ความเชื่อในเรื่อง
กรรม การเคารพนอบนอมตอธรรมชาติในฐานะเปนจิตวิญญาณ เอื้อใหเกิดการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติทีม่ีประสิทธิภาพ 
 4.  กระบวนการเรยีนรูเพื่อชีวิต กระบวนการเรียนรูทองถิน่ การสืบสานภูมิปญญา
ดั้งเดิมจากครอบครัว วัด สถานประกอบการ โดยการสงัเกต ฟง ถาม ทดลองทาํ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เปนการเรียนรูทีจ่ะนํามาปฏิบัติจริง 
 5. กลุมผูนาํตามธรรมชาติ ผูนําตามธรรมชาติในชุมชนเกดิขึ้นไดหลายเงื่อนไข เชน 
การประพฤติตนในกรอบของศีลธรรม การเปนผูตอสูเพื่อชุมชนหรือเปนผูทรงคุณความรู ชุมชนที่มี
โครงสรางทางสังคมในแนวนอน จะเกิดกลุมผูนําธรรมชาติอยางหลากหลาย ตามกจิกรรมที่เกิดขึน้  
และมีการทาํงานในรูปการปรึกษาหารือ แสวงหาความรวมมือในการแกไขปญหา  
 6. ระบบความสมัพันธเชงิสังคมที่แนนแฟน ส่ิงที่เห็นเปนรูปธรรมคือ การชวยเหลือ
เกื้อกูลกนัในชมุชน ซึง่เปรยีบเสมือนระบบความมัน่คงและสวัสดิการชุมชน สมาชิกในชุมชนมี
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ความสัมพันธใกลชิดผานระบบครอบครัว เครือญาติ เพือ่นฝูง มีกฎเกณฑ แทนแผนการดําเนินชวีติ
รวมกัน   ชุมชนมีความสัมพนัธแนนแฟน จะมีหวังสามารถจัดการแกไขปญหาไดอยางดี  

 7. กลไกที่เอื้อใหเกิดปฏิสัมพันธ การตดตอส่ือสารที่ตอเนื่องตลอดเวลาไมวาจะเปน
สถานทีพ่บปะของชุมชนในวถิีชีวิตและกิจกรรมตาง ๆ หรือกระบวนการถายทอดแลกเปลี่ยนขอมลู 
ขาวสารผานสือ่รูปแบบตาง ๆ ลวนเปนการแลกเปลี่ยน เรียนรู ปรึกษาหารือกัน อันจะนําไปสูการ
การปรับตัวของชุมชนไดรวดเร็วทนัเหตุการณ 

 ปจจัยทีส่ําคัญตอการสรางความเขมแข็งชุมชน 
 เทียบ เหลาสวุรรณ  (2541 : 9 –10) กลาวถงึ ปจจัยหลายอยางที่กอเกิดความเขมแข็ง
ของชุมชน ปจจัยสําคัญ คือ   
 1. การเรียนรูแบบมีสวนรวม การมีสวนรวมนับเปนหัวใจสําคัญขององคกรชุมชนและ
เปนตัวแปรสําคัญประการหนึ่ง     ทีน่ําไปสูความสาํเร็จของกลุมองคกร เพื่อชวยเหลือตนเองของ
ชาวบาน เพราะการมีสวนรวมจะเปนหลักประกันไดวา ความตองการที่แทจริงของคนจะไดรับการ
ตอบสนองและที่สําคัญ  สามารถมัน่ใจไดวา    ผูเขารวมทุกคนจะไดรับผลประโยชนจากกลุมอยาง
ยุติธรรมและเสมอภาคกัน การมีสวนรวม หมายถงึ การเขารวมในกจิกรรมของทุกฝายทีเ่กี่ยวของ 
เชน รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมวางแผน รวมปฏิบัติการ และรวมรับผลประโยชนทีเ่กิดขึ้น ซึ่งใน
กระบวนการดงักลาวจะกอใหเกิดการเรียนรูในการแกปญหารวมกัน 
 2.  มีการดําเนินเปนกจิกรรมผานองคกรและองคกรเครือขาย  คาํวา กิจกรรม หมายถึง 
กิจกรรมที่เปนธุรกิจและกิจกรรมที่ไมใชธุรกิจ ในกรณอีงคกรชุมชนที่ดําเนินธุรกิจผานองคกรและ
องคกรเครือขาย แทนการดําเนนิธุรกิจเปนรายบุคคล ยอมเปนหลักประกันการพึง่ตนเองไดประการ
หนึง่ เพราะองคกร คือ ทีม่าของอํานาจ เชน อํานาจทางความรู ซึง่เกิดจากการแลกเปลี่ยนการ
เรียนรูรวมกนัในทกุๆ ดาน อํานาจทางเศรษฐกิจและการเงนิ เกิดจากการที่องคกรสนับสนนุใหมี
การระดมทนุภายใน   ใหมกีารรวมกนัซื้อรวมกันขาย ยอมมีอํานาจตอรองกับภายนอกมากขึ้น เมื่อ
องคกรไดมีการรวมมือกับองคกรอ่ืนๆ ในรปูเครือขาย ไมวาจะเปนเครือขายผูนํา เครือขายกิจกรรม  
หรือเครือขายการเรียนรู  ก็จะทาํใหองคกรมีอํานาจตอรองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทําไปสูการพึง่ตนเอง
ไดในที่สุด 
 3. องคกรมีการดําเนนิกิจกรรมหรือธุรกิจแบบครบวงจร  องคกรชุมชนหลายองคกรที่
ประกอบธุรกิจไมสามารถพึ่งตนเองได เพราะดําเนินธุรกจิไมครบวงจร เชน ขาดแคลนเงนิทุนตอง
อาศัยเงนิทนุภายนอก นอกจากจะมีความยุงยากในการกูยมื ยังมีดอกเบีย้สงู การผลิตก็
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เชนเดียวกนั แตไมมีตลาดจําหนาย ผลผลิตบางอยางตองนาํมาจากแหลงอื่นทีห่างไกลทาํให
เสียหาย หรือผลิตผลไดแตไมมีวัสดุอุปกรณในการแปรรูป  จะเหน็ไดวา การประกอบกิจกรรมหรือ
ธุรกิจไมครบวงจรไมสามารถพึ่งตนเองได 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี กลาวถงึสาระสาํคัญของแนวคดิที่
สามารถชวยสรางความเขมแข็งอยางยั่งยนื ดังนี ้(เฉลียว บุรีภักดี 2545 :74-78)  

 1. ประเด็นที่วาเปนที่ตัว   “คน”  จะกอใหเกิดความเขมแข็งและยั่งยืน   เพราะเมื่อคนมี 
ความเจริญทางปญญาสามารถจะสรางความเจริญไดเอง นับไดวาเปนความเขมแข็งของทั้งคน
และของทองถิน่ จงึตองมกีารพัฒนาคนในทองถิน่ใหเขมแข็ง  
 2. หลักการพฒันา 10 ประการ คือ 

  2.1  หลักชวยเหลือตนเอง  พึ่งตนเอง เปนการพัฒนา “คน”  เพื่อใหใชศักยภาพที่มี
อยูในตัวคนมากที่สุด จนกอใหเกิดความเขมแข็งอยางยั่งยนืในตนเอง  ดงันัน้คนที่ชวยตนเองและ
พึ่งตนเองได จะทําใหทองถิน่มีความเขมแขง็อยางยัง่ยนื 
  2.2 หลักการเริ่มจากสภาพที่เปนอยู  เปนการพัฒนาจากสิ่งที่เขามีอยูแลว  จึงใส
ปจจัยนาํเขาไป เพื่อใหเกิดความเปลีย่นแปลงแบบคอยเปนคอยไป ทาํใหชาวบานสามารถปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงได จนเกดิการพัฒนาคนและทองถิน่อยางยั่งยืน 
  2.3  การใชทรัพยากรทองถิ่นเพราะเปนสิ่งใกลตัว การใชทรัพยากรจากบริเวณที ่
ใกล  ทาํใหชาวบานเกิดการพึง่ตนเองมากที่สุดแลวสามารถที่จะวางแผนการใชทรัพยากรทีพ่อดี  
ทําใหผลผลิตที่เกิดขึ้นไมมากหรือนอยไป การอาศัยทรัพยากรที่ไกลตัว เปนการใชเงนิมากและอาจ
เกินความจาํเปนของทองถิน่ 
                   2.4 การมีสวนรวมของคนในทองถิน่ การพัฒนาอยางยัง่ยืนตองอาศัยความรวมมือ
จากชาวบานในทองถิน่ เพือ่ใหชาวบานเกิดการเรียนรูรวมกนัจนเกิดปญญา สามารถที่จะพัฒนา
ทองถิน่ของตนเองใหยัง่ยนืได 
    2.5 วัฒนธรรมและผูนําทองถิ่น  การพัฒนาทองถิน่ใหเขมแข็งอยางยั่งยนื จะตอง
ดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมของไทยที่ดีงาม      และผูนําทองถิน่จะตองเปนตนแบบของการอนุรักษา 
วัฒนธรรมไทยใหดํารงอยูสืบไป เปนการแกปญหาทองถิน่ลมสลาย ทําใหเขมแข็งและยั่งยนื 
    2.6  ความมีประสิทธิภาพในการพัฒนาใหไดผล ตองจัดทาํในรูปของหนึ่งโครงการ 
มีลักษณะเปนหนึง่หนวยระบบ มีผลผลิตที่คาดหวัง มีปจจัยนําเขา และมีกระบวนการทาํงานที่
จัดตั้งขึ้นอยางเปนระบบ เมือ่โครงการดําเนินไปแลว สามารถประเมนิผลและประสิทธิภาพได 
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    2.7 การประสานงาน  เปนหนวยงานของราชการและเอกชน จะตองมีการ 
ประสานงานความรวมมือในการทาํงาน ทัง้นี ้ เพื่อใหเกิดความตอเนื่องของกระบวนการพัฒนา ถา
ทุกหนวยงานของราชการและเอกชน  สามารถประสานงานใหความรวมมือกนัไดอยางด ี จะกอให 
เกิดการพฒันาที่เขมแข็งอยางยัง่ยนื 
   2.8  การทาํงานเชงิรุก เปนการแกปญหาหรือพัฒนาหมูบานอยางตรงประเด็น  ในการ
ทํางานเชงิรุกนั้น ชาวบานในทองถิน่จะเขารวมทําใหเกดิการพัฒนาการเรียนรูในการทํางานระหวาง
ขาวบานและเจาหนาที่  สงผลใหเกิดการพัฒนาคนในทองถิ่นและพัฒนาทองถิ่นอยางยัง่ยนื 
   2.9  ความมคีุณธรรมและศิลปะ การพฒันาคนหากมุงแตความรู ความสามารถทาง 
ดานเศรษฐกจิอยางเดยีว จะทําใหความเปนไทยขาดหายไปจากทองถิน่ ส่ิงสําคัญคือคุณธรรมและ
ศิลปะที่แสดงความเปนทองถิ่นไทย ดังนัน้การพัฒนาคนจะตองทาํควบคูกับคุณธรรมและศิลปะ 
    2.10   การเชื่อมประสานดานเวลา  เปนการพัฒนาโดยเชื่อมสภาพของทองถิน่ใน
ปจจุบันของไทยเขากับเทคโนโลยทีีท่ันสมัย ที่เหมาะสมกับการพัฒนาทองถิน่  เทคโนโลยทีี่นาํเขา
มาจะตองไมกอใหเกิดผลเสยีตอสภาพความเปนทองถิน่ไทย เทคโนโลยีที่ดีจะตองเปนเทคโนโลยีที่
ชวยใหเกิดการพัฒนาคนแลวชวยสงผลใหเกิดการพฒันาที่ยัง่ยนื 
 3.  วิธีการพฒันา  เปนการลงมือปฏิบัติไปสูเปาหมายของการพฒันาที่เขาสูตวั  “คน” 
เปนสําคัญ กระบวนการทีน่าํมาใชในการพัฒนาคนไดแก วธิีการใหการศึกษาผสม  วิธีการทาํงาน
กับกลุมคน วธิีการพฒันาแบบมีสวนรวม (PAR) กลาวคือ นักพัฒนาและผูถูกพฒันาจะตองรวมกัน
ตั้งแตวางแผนและปฏิบัติงานกนัอยางใกลชิด เพื่อใหกระบวนการทาํงานเกิดประสิทธิภาพสูงสดุ 
และวิธีการทํางานกับหนวยงานเปนการสงเสริมใหหนวยงานเขามาชวยทองถิน่ในสวนขาด เพื่อให
ทองถิน่เกิดความเขมแข็ง 
 
2.3  แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
 หลักในการดําเนินงานของกลุมธุรกิจหรือองคกรตางๆ ในปจจุบนัจะเนนความสาํคญั
หรือใหความสาํคัญตอกระบวนการดําเนินงานที่ชัดเจนและโปรงใสตรวจสอบได อันเปนการสราง
คุณภาพและความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของกับองคกรทั้งภายในและภายนอก ดังนั้นหลัก
เกี่ยวกับการบริหารจัดการทีอ่งคกรตางๆ นํามาใชในการบรหิารจดัการอยางแพรหลายหลักหนึ่ง    
ก็คือหลักธรรมาภิบาล ซึ่งคําวา หลักธรรมาภิบาล Good Governance (ชัยอนนัต  สมทุรวนิช 
2541:2)กลาววามีคาํศัพททีใ่ชกันอยูหลายคํา ไดแก ธรรมาภิบาล การปกครองที่ด ี ธรรมรัฐ      
ตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบบริหารบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 
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ใชคําวา “การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี” ซึ่งไดมุงเนนใหหนวยงานของรัฐดําเนนิการ
ตามภาระหนาที่โดยยึดหลกัการพืน้ฐาน 6 ประการ ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปรงใส หลักความมสีวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา 
               หลักธรรมาภบิาล Good Governance หมายถึง กติกา หรือกฎเกณฑการบริหารการ
ปกครองที่ด ี เหมาะสม และเปนธรรม ที่ใชในการธาํรงรักษาสงัคม บานเมือง และสังคม อัน
หมายถงึ การจัดการบริหารทรัพยากรและสังคมที่ดีในทุกๆ ดาน และทุกๆ ระดับ รวมถงึการ
จัดระบบองคกรและกลไกของคณะรัฐมนตรี สวนราชการ องคกรของรัฐ และรัฐบาลไมใชสวน
ราชการ การบริหารราชการสวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น องคกรที่ไมใชรัฐบาล องคกรเอกชน 
ชมรมและสมาคมเพื่อกิจกรรมตางๆ นิตบิุคคล เอกชน และภาคประชาสังคม   โดยวิถทีางที่        
จะนํามาแกปญหาความขัดแยงหรือความสับสนวุนวายในสังคมนั้นมีหลายรูปแบบ       หลายแนว 
ความคิด ซึง่อาจดูไดจากรปูแบบของการปกครองที่หลากหลาย เชน ราชาธิปไตย คณาธปิไตย 
สังคมนยิมคอมมิวนิสต ประชาธิปไตย เปนตน โดยแนวความคิดทางการปกครองที่โลกปจจุบนั
ยอมรับมากทีสุ่ด หรือมีขอบกพรองในรูปแบบการปกครองนอยที่สุดนั้นก ็ คือ ประชาธิปไตย ซึ่ง
ประเทศไทยเองก็ใชระบอบการปกครองนีอ้ยู แตการที่จะนําประชาธิปไตยมาใชใหเกิดประโยชน 
สูงสุดในการปกครองนัน้ จําตองมีวิถทีางหรือรูปแบบที่ชวยเสริมแนวความคิดทางประชาธิปไตย ให
สัมฤทธิผ์ลมากขึ้น นัน้ ก็คือ หลกัธรรมาภบิาล (Good Governance) คําวา Good Governance นี้
แรกเริ่มเดิมท ี มิใชเปนคําไทยซะทีเดียว แตเปนคําของตางชาติมหาอํานาจ ที่รวมกลุมกันเปน
ธนาคารโลก ไดคิดคําวา Good Governance เปนตน โดยในยคุประมาณ ปลายคริสตศักราช 
1980 ประเทศเจาหนี้อันไดแก มหาอํานาจชาติตางๆไดรวมกลุมกันเปนธนาคารโลกไดมอบ
แนวทางใหแกประเทศลูกหนีข้องตน เพื่อแกปญหา ความไรประสิทธิภาพ และการคอรัปช่ันของ
รัฐบาล โดยเฉพาะกลุมประเทศในแถบลาตินอเมริกาและแอฟริกา คําวา Good Governance ซี่ง
อาจจะแปลเปนภาษาไทยไดหลายความหมาย เชน ธรรมาภิบาล ธรรมรัฐ  สุประศาสนการ เปนตน 
สวนคําวา ธรรมาภิบาลในภาษาไทย มาจากคาํวา ‘ธรรม’ รวมกับ ‘อภิบาล’ เปน ‘ธรรมาภิบาล’     
ซึ่งหมายถึง หมายถงึ การปกครองหรือบริหารจัดการดวยระบบคุณธรรม ความหมายของคําวา   
ธรรมาภิบาลนี ้ ไดมีผูใหคํานิยาม ในหลากหลายรูปแบบ เชน UNESCAP( United Nation 
Economic and Social Commission For Asia Pacific) ไดใหคํานยิามเกี่ยวกบั Good 
Governance หมายถงึ the process of decision-making and the process by which 
decisions are implemented (or not implemented) 
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  ในระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมที่ดี พ.ศ.2542 ไดใหความหมายของ ธรรมาภบิาล หมายถงึ การบริหารกิจการบานเมอืง 
เมืองและสังคมที่ดีเปนแนวทางสําคัญ ในการจัดระเบยีบใหสังคมทัง้ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและ
ภาคประชาชน ซึง่ครอบคลุมถึงฝายวชิาการ ฝายปฏิบัตกิาร ฝายราชการและฝายธรุกิจสามารถอยู
รวมกันอยางสงบสุข มีความรูรักสามัคคีและรวมกนัเปนพลังกอใหเกิดการพัฒนาอยางยัง่ยนื และ
เปนสวนเสริมความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศ เพื่อบรรเทาปองกนั หรือแกไขเยียวยา
ภาวะวกิฤติภยันตรายทีห่ากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรูสึกถงึความยุติธรรม ความโปรงใส 
และความมีสวนรวม อันเปนคุณลักษณะสําคัญของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและ และการปกครอง
แบบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ สอดคลองกับความเปนไทย รัฐธรรมนูญ 
และกระแสโลกยุคปจจุบนั  คําวา ธรรมาภิบาล ในเอกสารที่มีชื่อวา Our Global Neighbourhood  
หมายถงึ ผลลัพธของการจัดการ กิจกรรมซึ่งบุคคลและ สถาบันทัง้ในภาครัฐและเอกชนมี
ผลประโยชน ไดกระทําลงในหลายทาง มีลักษณะ เปนกระบวนการ ที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่ง
อาจจะนําไปสูการผสมผสาน ผลประโยชนที่หลากหลายและขัดแยงกนัได โดยการรวมมือกัน
จัดการในเรื่องนั้น โดยหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยนี้ไดเร่ิมนาํมาใชระหวางยคุเศรษฐกิจฟอง
สบู หรือยุค IMF กลาวคือเพื่อเปนการสรางแรงกระตุนระบบการทาํงานที่ดี ทัง้ภาครัฐและเอกชน 
เพื่อใหเกิดการสัมฤทธิผ์ลทางเศรษฐกิจเพือ่ประเทศไทยจะไดมีความสามารถในการชําระหนี้ได   
ดังนัน้ทัง้ภาครัฐและเอกชนจงึพยายามปรบัยุทธศาสตรของหนวยงานของตน หรือแนวคิดในการ
ทํางานของตนใหสอดคลองกับรูปแบบของหลักธรรมาภบิาล 
 
 หลักธรรมาภบิาลอาจแยกองคประกอบที่สําคัญไดดังนี ้

 1. หลกัความโปรงใส (Transparency) กลาวคือไมวาจะทําการใด ๆ ในการบริหาร
จัดการองคกร ก็ตองมีเหตุผล โปรงใสในวิธกีาร และสามารถตรวจสอบไดและมีองคกรหรือ
หนวยงานเพื่อตรวจสอบการทํางาน โดยพรอมถูกตรวจสอบไมวาจะเปนจากองคกรภายในหรอื
องคกรภายนอก  

 2. หลักนิติธรรม (Rule of law) หมายถงึ การใชกฎหมายตางๆอยางเที่ยงตรงยุติธรรม
สามารถบงัคบัใชกฎหมายกับทุกคนไดเสมอกันโดยไมเลือกปฏิบัติ 

 3. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) กลาวคือ ตองมกีารรับผิดชอบในการกระทาํ
ของตนในฐานะเปนสวนหนึง่ของการขับเคลื่อนของงานหรือองคกร และตองปฏิบัติตามหนาที่ของ
ตนอยางเครงครัดเพื่อบรรลุผลของงานและองคกร 
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              4. หลักความเสมอภาค(Equity)หมายถึงการไดรับการปนสวนในประโยชนตางๆอยาง
เทาเทียมกนั เพื่อจะไดไมเกดิการขัดกันแหงผลประโยชน 

 5. หลักคุณธรรม(Moral)กลาวคือคนในองคกรตองมีความรูสึกผิดชอบชั่วดี และสํานกึ
ในความดีงามที่จะทํางานโดยถูกตองและสุจริต 

 6. หลักความคุมคา โดยตองถือประโยชนสูงสุดแหงองคกรเปนที่ตัง้ในการบริหารและ
ขับเคลื่อนองคกรไปใหสูความสําเร็จ 
              7. หลักการมีสวนรวม กลาวคือ ประชาชนและบุคลากรในองคจะตองมีสวนรวม       
ในการทํางานโดยมุงผลแหงการประสบความสําเร็จรวมกัน โดยเมื่อกระทาํงานโดยอาศัยหลกั        
ธรรมาภิบาลแลวตอง มีความโปรงใส ความมีประสิทธิภาพ การมีสวนรวม และความเปนธรรม งาน
จึงจะสามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพและสําเร็จผล 
             ในปจจุบนั ไมวาจะเปนภาครัฐและเอกชนเองไดพยายามนําเอาหลกัธรรมาภิบาลมา
ใหกับองคกรของตน แมประเทศไทยจะพนจากสภาวะการเปนหนี้กับIMFแลวก็ตาม เพราะหลาย
องคกรไดเล็งเห็นวา หลกัธรรมาภิบาลนีม้ปีระสิทธิ์ภาพ และเสริมสรางศักยภาพในการทาํงานใหแก 
ขาราชการ พนกังาน หรือลูกจางในหนวยงานของตนหลายองคกรตางๆของประเทศไทยได
พยายามปรับใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองคกร เชน รัฐบาลกลาง รัฐวิสาหกิจ จงัหวัดCEO 
(Chief Executive Officer) บริษัทที่บริหารงานแบบบรรษัทภิบาล (Corporate Governance)   
เปนตน 
 
สวนที่  3  แนวคิดเกี่ยวกบัการบรหิารจัดการธุรกจิชุมชน 
 การบริหารจัดการ     เปนงานสาํคัญที่ผูบริหารทกุคนตองทาํใหไดตามเปาหมายอยาง
ชาญฉลาด  เนื่องจากปจจุบันมีการแขงขันกนัในทางธุรกิจมากขึ้น    ทาํใหธุรกจิตองดําเนนิงาน
อยางมีประสิทธิภาพและมทีศิทางที่ชัดเจน   การจัดการ   จงึเปนเครื่องมือในการแกปญหา และ
สรางความกาวหนาแกธุรกิจ โดยที่ ประสิทธิภาพ หมายถึง  การทาํงานใหไดผลลัพธ (Outputs) 
โดยการใชทรัพยากรหรือปจจัยนาํเขา (Input) ใหคุมคามากที่สุด ซึ่งจะใหความสําคัญกับวิธกีาร
หรือกระบวนการในการทํางาน โดยเฉพาะความสาํคัญระหวางผลลพัธและปจจัยนาํเขา ที่ไดจาก
การแปรรูปที่ไดสวนสูงที่สุด ขณะที่ประสิทธิผล หมายถงึ การทาํงานใหสําเร็จตามที่เปาหมาย
ตองการ ซึ่งจะใหความสนใจกับการทํางานใหสําเร็จเพยีงอยางเดียว โดยไมคํานงึถึงความคุมคาใน
การใชทรัพยากร  
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 คําวา “การจดัการ” ซึ่งแปลมาจากภาษาอังกฤษวา "Management" หมายถึง การใช
ทรัพยากรในการดําเนนิงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการอยางมีประสิทธิภาพ  และยังมีคาํที่เรา
มักไดยินอีกคาํหนึ่งคือ "การบริหาร" ซึ่งแปลมาจากภาษาองักฤษวา "Administration" หมายถึง 
การกําหนดแนวทางหรือนโยบาย การสั่งงาน การอํานวยการ การสนับสนนุ และการตรวจสอบให
ปฏิบัติสามารถดําเนนิงานใหไดตามเปาหมายที่ตองการ ซึ่งมักจะสงสัยวาทัง้สองคําจะมีความ
เหมือนหรือแตกตางกนัอยางไร  ในทางปฏิบัติเราสามารถนําทั้งสองคาํมาใชทดแทนในหลายดาน   
เชน  การบริหาร หรือการจัดการธุรกิจ (Business Administration หรือ Management) เปนตน แต
ทั้งสองคํากม็คีวามแตกตางในการใชงานในระดับกวาง โดยเฉพาะการดําเนนิงานของราชการหรือ
สาธารณะ ตลอดจนการบริการงานสวนกลางและธุรการ ขณะที่การจัดการจะใหความสนใจกับการ
ดําเนนิงานใหบรรลุเปาหมาย และใชงานในระดับทั่วไปขององคกร เชน การจัดการผลติ การจัด  
การตลาด และการจัดการทางการเงิน เปนตน นกัวิชาการหลายคนกลาววา การจัดการ 
(Management) และการบริหาร (Administration)  2 คํานี้ใชแทนกนัได  แตสําหรับการวิจัยครัง้นี้
ผูวิจัยใชคําวา  “การบริหารจดัการ” 
 ลักษณะสําคญัของการบริหารจัดการ เปนทัง้ศลิปและศาสตร ทีว่าการจัดการมี
ลักษณะเปนศิลป (Management is an Art) หมายความวา การที่จะไดรับความสาํเร็จนัน้         
ตองนําความรูที่ผูเชี่ยวชาญ หรือนักวิชาการศึกษาไวไปประยุกตใหองคการดําเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพ เพราะการบริหารจัดการตองใชเทคนิค และนําความสามารถพิเศษของสมาชกิใน
องคการมาใชใหเกิดประโยชนแกองคการ ดังนัน้ ผูจัดการจึงเปนผูนาํความรู จากศาสตรของการ
บริหารจัดการมาดําเนินการจัดการทรัพยากรมนุษย และทรัพยากรวัตถุ เพื่อใหเอื้อตอองคการมาก
ที่สุด การจัดการในลักษณะเปนศาสตร (Management is a Science) เพราะมีองคความรู (Body 
of Knowledge) มีลักษณะเปนระบบและหลักการ มีความกาวหนา คิดคนพัฒนาไปเรื่อยๆ 
ผูบริหารที่ฉลาด เกง และไดรับความสาํเร็จตองใชทั้งศาสตรและศิลปในการทาํงาน 
 
 ความหมายของการบรหิารจัดการ  
 นักวชิาการและนักทฤษฎีการจัดการจํานวนมากตางก็ไดพยายามนิยามความหมาย
ของคําวา  การจัดการไว ซึง่มีทั้งคลายคลงึกัน และที่แตกตางกนัไปบางในบางประเด็น  ไดแก 
 1) การจัดการ เปนกระบวนการใชทรัพยากรขององคการเพือ่บรรลุผลสําเร็จตาม 
วัตถุประสงคทีก่ําหนดดวยการทําหนาที่ดานการวางแผน การจัดองคการ การนํา และการควบคุม 
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 2) การจัดการ เปนกระบวนการกําหนดวัตถปุระสงคและประสานความพยายามของ
บุคลากรเพื่อบรรลุวัตถุประสงคนัน้ 
 3)  การจัดการ เปนกระบวนการที่บุคคลหรือกลุมบุคคลดําเนินการเพื่อประสาน 
กิจกรรมของบคุคลอื่นใหบรรลุผลสําเร็จในสิ่งที่บุคคลคนเดียวไมสามารถกระทาํไดโดยลําพงั 

 เดลล  (อางถงึใน กรกนก ทพิรส 2543 : 32) ไดใหความหมายวา การบริหาร หมายถึง 
กระบวนการจดัองคการและการใชทรัพยากรตางๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทีก่ําหนดขึ้นไว 
ลวงหนา 
 ดับบริน และ เอเรอแลน   (อางถงึใน กรกนก ทิพรส   2543 : 32)  กลาววา การบริหาร 
หมายถงึ กระบวนการสรางประสิทธิภาพและประสิทธิพล โดยอาศัยทรัพยากรตางๆ ผานหนาที่
ทางการบรหิารตางๆ ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การนําและการควบคมุ เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคขององคการ 

 บารทอล และ มารติน (Bartol and Martin 1993,  อางถงึใน สิทธิชัย  อุยตระกูล 2540) 
กลาววา การจัดการ เปนกระบวนการทีน่าํไปสูการบรรลุเปาหมายขององคการ   โดยผานการ
วางแผน (Planning) การจัดองคการ  (Organizing) การนํา (Leading) และการควบคุม 
(Controlling) ทั้งในเรื่องของทรัพยากรมนษุย    ทรัพยากรทางกายภาพอื่นๆ   ทรัพยากรทาง
การเงนิ   และทรัพยากรทางขาวสารขอมูล สารสนเทศขององคการโดยใหเกิดทั้งประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 สิทธิชัย  อุยตระกูล (2542 : 32)  การจัดการ เปนศิลปะของการใชบุคคลอื่นทาํงาน
ใหแกองคกร โดยการตอบสนองความตองการ ความคาดหวัง และจัดโอกาสใหเขาเหลานั้นมีความ
เจริญกาวหนาในการทํางาน  

 ธนชัย  ยมจนิดา (2540 : 60)  ใหคําจาํกัดความของการจัดการคือ  กระบวนการซึ่ง
ประกอบไปดวยหนาที่พืน้ฐาน ไดแก การวางแผน  การจัดการ  การจัดคนเขาทํางาน การ
อํานวยการและการควบคุม 

 ศิริพร พงษศรีโรจน (2540 : 13) ไดใหคําจํากัดความไววา  การจัดการ  หรือการบรหิาร 
คือศิลปะในการดําเนนิงานรวมกันของคณะบุคคล  ซึ่งเปนผูบริหารขององคการในสวนที่เกี่ยวกบั
การวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทาํงาน การสั่งการ และการควบคุมกิจการ ใหดําเนินไป
ตามนโยบายจนบรรลุวัตถปุระสงคขององคการที่วางไวอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพที่สุด 
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 ปราณี  กองทพิย และมงักร  ปุมกิง่ ( 2542 )  การจัดการ หมายถึง  กระบวนการที่ผูนํา 
(ผูบริหาร)  ใชศิลปะและวธิีการตางๆ  ประสานงานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ  โดยการใช
ทรัพยากรการบริหารใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธผิล 

 จากคํานิยามดังกลาวขางตน  อาจสรุปไดวา การบรหิารจัดการ   คือ ศิลปะการ
วางแผน ส่ังการ การนาํ และการควบคุม ใหบุคคลในองคกรการทํางานใหสําเร็จบรรลุตาม
เปาหมายขององคกรใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธผิล  รวมถึงการสรางใหบุคคลภูมิใจใน
องคกร 

 ความสาํคัญของการบริหารจัดการ 
 ปจจุบันนี้ทกุฝายตางยอมรับวาการบริหารจัดการเปนสิง่สําคัญ และจําเปนอยางยิ่ง
สําหรับองคการ   ซึง่การบริหารจัดการที่ดนีัน้ มีความสาํคญัตอองคการ ดังนี ้
 1. กระบวนการบรหิารจัดการที่ดี  จะเปนสมองขององคการในการนาํไปสูเปาหมายที่
กําหนดไว เชน  การวางแผนของฝายจัดการที่ไดตัดสินใจกลั่นกรองขอมูลตางๆ  อยางใชดุลยพนิจิ
พิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นตอองคการในอนาคต 
 2.  การบริหารจัดการ   เปนแนวทางทีท่ําใหสมาชิกในองคการเกิดความตั้งใจ     เต็มใจ
รวมมือกนัเพื่อใหองคการประสบผลสําเร็จ   เพราะมีกระบวนการปฏบิัติงานที่ชัดเจน  รวดเรว็ และ
มีประสิทธิภาพ 
 3. การบริหารจัดการลดความซ้าํซอนในการทาํงาน เพราะไดกําหนดขอบเขตการ
ทํางานของสมาชิกแตละบุคคลไวอยางละเอียดชัดเจน 

 4. การบริหารจัดการ  เปนวธิีการบริหารทีพ่ยายามแสวงหาวิธีการที่ดีทีสุ่ด  และ
เหมาะสมที่สุดกับสภาพของแตละองคการ เพื่อใหงานมปีระสิทธิผลและประสิทธิภาพสงูสุด 

 
 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ  

 การบริหารจัดการสมัยใหมนั้น   ไมวาจะเปนองคการทางราชการ   หรือองคการ      
ทางธุรกจิก็ตาม   ยอมมีความจําเปนใชทรัพยากรหรือปจจัยในการจัดการประสมประสานการใช 
ทรัพยากร เพือ่ใหการดําเนนิงานใหบรรลุวัตถุประสงคทีก่ําหนดไว   ปจจัยทีก่ําหนดไว  ปจจัย  หรือ 
ทรัพยากร คอื 4 M's คือ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ (Material) และการจัดการ  
(Management) หรือนกัวชิาการมกีารแบงยอยอกีคือ วิธีการตลาด (Market) และเครื่องจกัร 
(Machine) และนักวิชาการบางคนเพิ่มอีก 1 M เขาไปคือขวัญ (Morale) เปนหลกั 7 M's 
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 สําหรับ พทิยา บวรวัฒนา (2541 : 42) ไดเสนอแนวความคิดการบริหารจัดการของ 
Gulick และ Urwich  กลาวถึงปจจัยที่เกีย่วของกับการบริหารจัดการ  เรียกวา POSDCORB วามี
ดังนี ้
 1. การวางแผน (planning) หมายถงึ การกาํหนดเปาหมายขององคการวา ควรทําเพื่อ
วัตถุประสงคอะไร และจะดําเนินการอยางไร 
 2.  การจัดองคการ (organizing)หมายถึง การจัดตั้งโครงสรางอํานาจอยางเปนทางการ 
ภายในองคการเพื่อประสานงานหนวยทาํงานยอยตาง ๆ ใหสามารถบรรลุเปาหมายองคการได 
 3.  การสั่งการ (directing) หมายถึง การที่หวัหนาฝายบริหารมีหนาที่ตองตัดสอนใจอยู
ตลอดเวลา โดยพยายามนาํเอาการตัดสินใจดังกลาวมาเปลี่ยนเปนคําสั่งและคําแนะนํา นอกจากนี้
ยังหมายถึงการที่หัวหนาฝายบริหารตองทาํหนาที่เปนผูนําองคกร 
 4.  การบรรจุ (staffing) หมายถึง หนาที่ดานบริหารงานบคุคล เพื่อฝกอบรมเจาหนาที่
และจัดเตรียมบรรยากาศในการทาํงานที่ดไีว 
 5. การประสานงาน    (co-ordinating)  หมายถงึ   หนาที่สําคัญตางๆ   ในการประสาน 
สวนตางๆ ของงานใหเขาดวยกันอยางดี 
  6. การรายงาน (report) หมายถึง การรายงานความเคลื่อนไหวตางๆ ในองคกรใหทุก
ฝายทราบ ทั้งนี้อาจใชวิธีการตางๆ เชน การวิจัยและการตรวจสอบ 
 7. การงบประมาณ (budgeting) หมายถึง หนาที่ในสวนที่เกีย่วกับงบประมาณในรูป
ของการวางแผนและการควบคุมดานการเงินและบัญช ี 
 

  ทวีศักดิ ์ นพเกษร (2541 : 6) นําเสนอวา ธนาคารโลกไดกําหนดตัวชี้วัดความมั่งคั่ง 
รํ่ารวยของประเทศจากรายไดประชากรตอคนตอป หรือ GDP per capita มาเปนตัวชีว้ัด 
Estimated Wealth per capita  ซึ่งคิดจากปจจัย 3 ลักษณะ  คือ ทรัพยากรมนษุย สินทรพัยจาก
การผลิต และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ปจจัยทัง้ 3 ประการเปนสิง่ที่มอียูในชุมชนและ
ผลการวิจยัพบวากวา 2 ใน 3 ของประเทศที่มั่งคัง่มาจากปจจัยดานทรัพยากรมนุษย 

 กิจกรรมที่สมาชิกของชุมชนรวมคิด รวมตดัสินใจ รวมประเมินจากทางเลือกหลายๆ  
ทาง และรวมวางแผนดําเนนิงานตามประเภทของกิจกรรม    โดยมีพืน้ฐานความคดิวากลุมม ี
กิจกรรมทีห่ลากหลายประเภท หรือกลุมทาํกิจกรรมเดียวแตครอบคลุมไดหลายมิต ิ ซึ่งแกไขปญหา
ของชุมชนหรือเปนไปตามวัตถุประสงคทีช่มุชนตองการ 
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 ผูวิจัยมีความเห็นวาการจัดการมีความเปนกระบวนการทีเ่กี่ยวของกับระบบของคนและ
ระบบงาน การผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่นกับวธิีการจัดการทรัพยากรของชุมชนใหเนนระบบการ
จัดการที่ด ี และผูวิจยักําหนดความเปนกระบวนการดานการจัดการเปนตวัชี้วดัลักษณะที่สําคัญ
ของความเขมแข็งขององคกรชุมชนสรุปไดวา  ระบบการจัดการที่ดีควรประกอบดวย 
 1. มีความเปนกระบวนการ คอืผูนําหรือคณะกรรมการมกีารจัดการกิจกรรมใหเกิดขึ้น
ไปตามลําดับจนถงึขั้นตอนสดุทาย เปนเชนนี้เร่ือยไปเปนวัฏจักร  เพราะการจัดการเริ่มต้ังแตการ
วางแผนงานเพื่อแกไขปญหา การดําเนนิงานตามแผน การติดตามประเมนิผล และถายงัไม
สามารถแกไขไดหรือมีปญหาใหมเกิดขึ้นอกี การแกไขปญหาก็จะเปนไปตามขั้นตอน คือ มีแผนงาน
ดําเนนิการ และติดตามประเมินผลเปนเชนนี้ตลอดไปจนกวาจะแกไขปญหาได 
 2.  การมีสวนรวม ของสมาชิกในชุมชนต้ังแตการเริ่มคิด  ตดัสินใจ วางแผน  ดําเนนิการ 
และควบคุมติดตามประเมินผล ตลอดถึงการรวมรับผลประโยชน 
 3.  กระบวนการชมุชน เปนการเรียนรูชุมชน เพื่อรวมกนัวิเคราะหสถานการณ การ
วางแผน ดําเนินงาน  การติดตามและประเมินผล  สมาชิกจะเกิดการเรียนรูในการจัดการกับชุมชน
ของตนเอง  โดยผานการลงมือปฏิบัติ 
 4. การผสมผสาน (integration) ภูมิปญญาทองถิ่นหรือภูมิปญญาชาวบานใช
กระบวนการชมุชนรวมกับหลักการทางวิชาการโดยผานพลังของคนในชุมชนหรือภูมิปญญา
ทองถิน่ (local wisdom)  เพือ่แกไขปญหาของชุมชน 
 5.  ผลสําเร็จของกิจกรรม บรรลุวัตถุประสงคหรือแกไขปญหาได  โดยกําหนดตัวชีว้ัด
เปนเปาหมายแสดงถึงความสําเร็จในการจดัการ เชน สมาชิกเกิดการเรียนรูรวมกนั จากการมีสวน
รวมดําเนินกจิกรรม โครงสรางและบทบาทหนาที่ของกรรมการกลุม  สอดคลองกับความรู
ความสามารถของแตละคน มีการระดมทุนภายใน การจัดการดานการเงินเปนไปดวยความ
เรียบรอยและตรวจสอบได  ใชเทคนิควิธกีารติดตอส่ือสาร ประสานงานควบคุมประเมินผล  และ
นําไปสูการสรางเครือขายกจิกรรม 
 สําหรับ   พะยอม  วงศสารศรี   (อางถงึใน กฤตติกา  แสนโภชน 2546 : 40)  กลาวไว
คือ ขอแรก การจัดการเปนสมองขององคการ การที่องคการจะประสบความสาํเร็จตามเปาหมายที่
กําหนดไวนั้น ตองมีกระบวนการจัดการทีด่ี เชน มีการวางแผนและตดัสินใจโดยผานการกลั่นกรอง
จากฝายจัดการ ที่ไดพิจารณาขอมูลตางๆ  อยางใชดลุยพินจิ  ใชสติปญญาพิจารณาผลกระทบ
ตางๆ ที่เกิดขึน้ตอองคการนั้น  ขอที่สอง การจัดการเปนเทคนิควิธกีารที่ทําใหสมาชิกในองคการเกิด
จิตสํานึกรวมกันในการปฏบิัติงาน มีความตัง้ใจ เต็มใจชวยเหลอืใหองคการประสบความสาํเร็จ 
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เพราะมกีระบวนการสรางขวัญและกําลงัใจในการทํางาน นําทางใหองคการไปสูความสําเร็จ ขอที่
สาม การจัดการเปนการกาํหนดขอบเขตในการทํางานของสมาชิกในองคการ   ไมใหซ้ําซอนกนั    
ทําการปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น  รวดเร็วมีประสิทธิภาพ    และขอที่ส่ี การจัดการเปนการ
แสวงหาวธิีการที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงานใหองคการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธผิลสูงสุด 

 แนวความคิดทางการบรหิารจัดการ 
 แนวความคิดเกี่ยวกบัการบรหิารและการจดัการ มี 2 แนวความคิดที่สําคัญ คือ 

แนวความคิดการบริหารที่มหีลักเกณฑ และแนวความคิดการบริหารแบบมนุษยสมัพันธ   
 เฟเดอริค ดับเบิลยู เทเลอร(Frederick W. Taylor 1978, อางถึงใน ธงชัย สันติวงศ  

2540 : 23)   ซึ่งเปนผูนําและบิดาแหงการจัดการที่มหีลักเกณฑ  ไดทําการศึกษาวิธกีารปฏิบตัิ
ทางการผลิตในระดับโรงงานขึ้นเปนครั้งแรก  โดยใชหลกัตางๆ  ในการปฏิบัติงาน  Taylor เชื่อวา
เปนไปไดที่จะกําหนดปริมาณงานที่แตละคนทําไดในระยะเวลาทีก่ําหนด โดยไมเปนการบีบบังคับ
ตอตัวผูทํางานนัน้  และการศึกษาเกีย่วกบัเวลาดงักลาวจะเปนไปโดยถูกตองและมีหลักเกณฑมาก
ที่สุด  ซึง่จะปองกันขอโตแยงตางๆ  ได  โดยทั้งสองฝายจะบริหารกจ็ะไดรับประโยชนจากการไดรับ
ผลผลิตเพิ่มข้ึนถามีการ 

1. ขจัดการเคลื่อนไหวที่ไมจาํเปนออกไปจากกระบวนการทํางาน 
2. ฝกใหคนงานไดเรียนรูวิธีการทํางานใหม ๆ 
3. มีการกาํหนดมาตรฐานของงานที่สูงขึ้นกวาปกต ิ
4. จัดระบบคาตอบแทนใหอยูบนพืน้ฐานของความสามารถและผลผลิตที่สูงขึน้  ซึ่งจะ 

มีวิธีการเพื่อกาํหนดวิธกีารทาํงาน หรือที่เรียกวา การวิเคราะหเวลา และการเคลื่อนไหว (time and 
motion study) โดยมีสาระสําคัญคือ “การเปลี่ยนจากความไมมีประสิทธิภาพที่สืบเนื่องมาจากวธิี
ปฏิบัติแบบไมมีหลักเกณฑมาเปนความมปีระสิทธิภาพ โดยวิธีการจดัการที่มหีลักเกณฑทีก่ําหนด
ข้ึน โดยตัวผูบริหารตามความรับผิดชอบทีค่วรจะตองมีมากกวาเดิม” 
 ขณะเดียวกนั Frederick W. Taylor (อางถึงใน ธงชัย สันติวงศ  2540 : 23) กลาวถึง  
การบริหารจัดการที่มหีลักเกณฑ วาควรมหีลักการที่สําคัญ  ดังนี ้

 1. ตองมีการคิดคนและกําหนด “วิธทีี่ดีที่สุด”  สําหรับงานที่จะทําแตละอยาง กลาวคอื
จะตองมีการกาํหนดวิธกีารทาํงานที่ดีที่สุด  ที่จะชวยใหสามารถทาํงานเสร็จลุลวงไปดวยดีตาม
วัตถุประสงค มาตรฐานของงานจะตองมีการจัดวางเอาไวโดยมหีลักเกณฑที่ไดพิสูจนมาแลววาเปน
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วิธีที่ดทีี่สุดจริง และในเวลาเดียวกนัการจายผลตอบแทนแบบจูงใจตางๆ ก็จะจายใหตามผลผลิต
ทั้งหมดสําหรบัสวนที่เกนิกวามาตรฐาน 

 2. ตองมีการคัดเลือกและพัฒนาคนงาน  จัดงานใหเหมาะสมสอดคลองกับคนงาน 
Taylor เนนความจําเปนที่จะตองมีการอบรมคนงานใหรูจักวธิีการทาํงานที่ถูกวิธีในการคัดเลือก
คนงานจะตองมีการพจิารณาเปนพิเศษที่จะใหไดคนทีม่คีุณสมบัติที่ดีที่สุดตรงตามงานที่จะใหทาํ 

 3. ดวยวธิีการพิจารณาอยางรอบคอบเกี่ยวกับวธิีทาํงาน ควบคูกับการพิจารณาคนงาน
นี้ Taylor เชือ่วา คนงานจะไมคัดคานตอวิธีทาํงานใหมที่ไดกาํหนดขึ้น  เพราะโดยหลกัเหตผุล
คนงานทุกคนจะเหน็จริงถึงโอกาสทีเ่ขาจะไดรับรายไดสูงขึ้นจากการทาํงานถกูวธิ ี

 4. การประสานรวมมือกนัอยางใกลชิดระหวางผูบริหารและคนงาน Taylor เชื่อวาฝาย
บริหารควรจะไดประสานงานอยางใกลชิดเปนประจาํกับคนงานที่เปนผูปฏิบัติงาน แตจะตองไมใช
ดวยการไปลงมือปฏิบัติงานที่ควรเปนงานของคนงานเทานัน้ 

 สําหรับ Henri Faylor (อางถึงใน ธงชัย สันติวงศ  2540 : 24 - 26)  ไดสรุปสาระสําคัญ
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการไวดังนี ้

 1. เกี่ยวกับหนาทีก่ารจัดการ (Management functions) กระบวนการจัดการงาน
ประกอบดวยหนาที่ตางๆ  5  ประการคือ 
      1.1  การวางแผน  (Planning)  หมายถึง การคาดการณลวงหนาถงึเหตุการณ
ตางๆ  ที่จะมผีลกระทบตอธุรกิจ และกาํหนดขึ้นเปนแผนการปฏิบัตงิาน หรือวิถทีางที่จะปฏิบัตข้ึิน
ไวเปนแนวทางการทํางานในอนาคต 
      1.2  การจัดองคการ (Organizing) หมายถึง การจัดใหมีโครงสรางของงานตางๆ  
และอํานาจหนาที่ใหอยูในสวนประกอบที่เหมาะสมที่จะชวยใหงานขององคการบรรลุผลสําเร็จได  
      1.3  การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถงึ การสั่งการงานตางๆ  แก
ผูใตบังคับบัญชา  ซึง่ผูบริหารจะตองกระทําตนเปนตัวอยางที่ด ี และตองเขาใจผูปฏิบัติงานดวย 
ตลอดจนเขาถงึขอตกลงในการทํางานของคนงานและองคการที่มีอยู 
      1.4  การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การเชื่อมโยงงานของทกุคนให
เขากันไดและไปสูเปาหมายเดียวกนัในที่สุด 
      1.5  การควบคุม (Controlling)  หมายถงึ  การที่จะตองกํากับใหสามารถประกัน
ไดวากิจกรรมตางๆ  ทีท่ําไปนั้นสามารถเขากันไดกับแผนทีว่างไว 
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 2. ลักษณะของผูบริหาร   ผูบริหารระดับสูงจะตองมีคุณลักษณะพรอมดวยความ 
สามารถทางรางกาย จิตใจ ไหวพริบ การศึกษาหาความรู เทคนิคในการทาํงานและประสบการณ
ตางๆ  ซึ่งรวมเรียกวา ความสามารถทางดานการจัดการ ซึง่ตางจากพนักงานระดับปฏิบัติที่จะ
เนนหนักที่เทคนิควิธกีารทาํงานเปนสําคัญ 
 3.  เกี่ยวกับหลกัการจัดการ  (Management principles) Fayol ไดวางหลักทัว่ไปที่ใช
ในการจัดการไว 14 ขอ คือ 
      3.1 หลักที่เกีย่วกับอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ Fayol เชื่อวา อํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบเปนสิ่งที่แยกจากกนัไมได และอํานาจหนาทีท่ี่ควรจะมีเทากับความรับผิดชอบ 
นั่นคือ  เมื่อผูใดไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบตองานใดงานหนึ่ง  ผูนั้นก็ควรจะไดรับมอบหมาย
อํานาจหนาที่เพียงพอที่จะใชปฏิบัติงานนัน้ใหสําเร็จลุลวงไปไดเปนอยางด ี
      3.2 หลักของการมีผูบงัคับบัญชาเพยีงคนเดียว การกระทําใดๆ  คนงานควรไดรับ
คําสั่งจากผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียวเทานั้น  เพื่อปองกนัมิใหเกิดความสับสนในคาํสั่งที่เกิดขึ้นนัน้ 
     3.3  หลักของการมจีุดมุงหมายรวมกัน  ทัง้นีเ้พราะกจิกรรมของกลุมทีม่ีเปาหมาย
อันเดียวกัน ควรจะตองดําเนินไปในทิศทางเดียวกนั และเปนไปตามแผนงานเพียงอันเดียวรวมกนั
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบรรลุเปาหมายขององคการในที่สุด 
      3.4  หลักของการธาํรงไวซึง่สายงาน ซึ่งกค็ือสายการบงัคับบัญชาจากระดับสูง
มายงัระดับตํ่าสุดในองคการ ที่จะเอื้ออํานวยใหการบังคับบัญชาเปนไปตามหลักของการมี
ผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว และชวยใหเกดิระเบียบในการติดตอส่ือสารในองคการอีกดวย 
      3.5 หลักของการแบงงานกนัทาํ คือการแบงงานกันตามความถนดั เพื่อใหเกิดการ
ใชประโยชนของบุคลากรในองคการอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักเศรษฐศาสตร 
      3.6 หลักเกี่ยวกบัระเบียบวินัย  ระเบียบวนิัยในการทํางานนั้นเกิดจากการปฏิบัติ
ตามขอตกลงในการทํางาน โดยมุงทีจ่ะกอใหเกิดความเคารพเชื่อถือและทํางานตามหนาที่ดวย
ความตั้งใจ ทัง้นี้ผูบงัคับบัญชาจะตองมีความยุติธรรมและเปนตัวอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชาดวย 
      3.7  หลักของการถือประโยชนสวนบุคคลเปนรองจากประโยชนสวนรวม   ระบุไว  
วา เปาหมายและผลประโยชน สวนไดสวนเสียของสวนรวมของกลุม  จะตองมีความสําคัญเหนือ 
กวาเปาหมายของสวนบุคคลหรือของสวนยอยตางๆ     เพื่อที่จะใหสําเร็จผลตามเปาหมายของ
กลุม (องคการ)  นั้นอยางมีประสิทธิภาพ 
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      3.8 หลักของการใหผลประโยชนตอบแทน  ตองมคีวามยุติธรรมและใหเกิดความ
พอใจ และประโยชนมากที่สุดแกทั้ง 2 ฝาย คือทั้งลกูจางและนายจาง ใหสามารถดํารงอยูไดใน
สภาวการณปจจุบัน 
      3.9 หลักของการรวมอํานาจไวสวนกลาง การจัดการควรจะตองมกีารรวมอํานาจไว
ที่สุดศูนยกลางเพื่อที่จะควบคุมสวนตางๆ  ขององคการไวไดเสมอ  ทั้งนี้เพื่อใหเกดิประโยชนรวม
สูงสุดเทาที่จะทําได 
      3.10 หลกัของความมีระเบียบเรยีบรอย  การจัดระเบียบสําหรับการทาํงานของ
คนงานในองคการนัน้ ผูบริหารจําตองกาํหนดลักษณะและขอบเขตของงานใหถูกตอง ชัดเจน 
พรอมทัง้ระบถุึงความสัมพนัธตองานอืน่ เพื่อใหเกิดการทํางานรวมกันอยางเปนระเบียบเรียบรอย 
      3.11  หลักของความเสมอภาค  ผูบริหารตองยึดถือเร่ืองของความเอื้ออารี และ
ความยุติธรรมเปนหลกั เพือ่ใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความจงรกัภักดี และอุทิศตนในการทาํงาน
ใหกับองคการ 
      3.12   หลักของความมีเสถียรภาพของการวาจางทาํงาน  การที่คนเขาออกมากยอม
เปนสาเหตุของการสิน้เปลือง และทําใหการจัดการงานไมเกิดประสิทธิภาพ ดงันัน้ทั้งผูบริหารและ
คนงานจะตองใชเวลาระยะหนึ่งเพื่อเรียนรูงานจนทาํไดดีเสียกอน 
      3.13  หลักของความคิดริเร่ิม การชวยคิดริเร่ิมของคนงานทุกคนภายในขอบเขตที่
คนนัน้พงึม ี  จะเปนพลังอนัสําคัญที่จะทําใหองคการเขมแข็งขึ้น  ตลอดจนแผนงานและเปาหมาย
ตางๆ  ก็จะถูกทําใหสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพสงูสุดดวย 
      3.14 หลักของความสามัคคีคือ การเนนถึงความจาํเปนทีทุ่กคนในองคการจะตอง
ทํางานเปนกลุมที่เปนอันหนึง่อันเดียวกนั เพื่อจะใหเกิดการบรรลุเปาหมายขององคการเปนอยางดี
ภายในทิศทางเดียวกนั 

 สําหรับ แนวคิดการบริหารและการจัดการสมัยใหม ม ี 3 วิธีการดังนี ้  (ธงชัย  สันตวิงศ  
2539 : 65 – 71) 
 1. วิธีการบริหารแบบตัดสินใจการศึกษาตามแบบนี้มีการใชเครื่องมือสมัยใหมคือ   
“การวิเคราะหเชิงปริมาณ”  เปนอันมาก  ประโยชนหรือขอดีของการใชเครื่องมือดังกลาวก็คือ ชวย
ใหมีเครื่องมือสําหรับการพิจารณาสิ่งตางๆ  รวมกันเปนอันหนึง่อนัเดียวกนัไดเปนอยางดี สวน
ขอเสียคือทําใหเกิดการมองขามสิ่งที่เปนปจจัยที่ไมสามารถวัดดวยเครือ่งมือนี้ได 
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 2.  วิธีการบริหารแบบระบบ เพือ่การปรับตัว การศึกษาตามแบบนี้วธิีการศึกษาจะสนใจ
พิจารณาถึงความสมัพนัธขององคการ ทีจ่ะตองทาํการปรับตัวเพื่อใหสมดุลกับการเปลี่ยนแปลงอนั
เนื่องมาจากการกระทาํตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกองคการ 
 3. วิธกีารบรหิารตามสถานการณ  เปนวิธกีารบริหารที่เปดโอกาสใหสามารถรบัรูถึง
ปญหาที่ยุงยากสับสนตาง ๆ  ที่มักจะมีอยูในองคการสมยัใหมในยุคปจจุบัน 
 
 ปจจัยทีก่ําหนดความสําเร็จหรือความลมเหลวของธุรกิจชุมชน 
 การบริหารจัดการองคการตางๆ จะดํารงอยูได  และดําเนนิการไดบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไว   ตองอาศัยกระบวนการจัดการ  หรือกระบวนการบริหารที่มีประสิทธิภาพ  และรูจักใช
เทคนิควธิีการนําองคการไปสูเปาหมาย  จากการศึกษาพบวาธุรกจิตางๆ  ประสบความสาํเร็จ 
เนื่องจากมกีารบริหารจัดการที่ดี และธุรกจิที่มขีนาดเล็ก สวนมากที่ประสบความลมเหลว เนื่องจาก
ขาดความสามารถในการบริหารจัดการ  ซึ่งไดมีผูกลาวถึงปจจัยที่กําหนดความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวของธรุกิจชุมชน  ซึง่ผูวิจัยจะนําเสนอไวโดยสงัเขป ดังนี ้
 โสภณ  สุภาพงษ (2538:37) กลาววาการประกอบธุรกจิตางๆ     โดยทั่วไปจะตองใช
ปจจัยพืน้ฐานอยางนอย 4  ประการ  คอื คน เงิน วตัถุดิบ และการบริหารจดัการ  ทั้งนี้ในการ
ประกอบธุรกิจชุมชนก็มีลักษณะเชนเดียวกนั   ซึง่จะตองประกอบดวยปจจัยอยางนอย   6 อยาง  
ไดแก การตลาด การจัดการ ทนุ ขอมูล แรงงาน และวัตถุดิบ   ซึง่หากจะพิจารณาในแตละปจจัยทั้ง 
6 อยาง  จะพบวาชุมชนหรือกลุมชาวบานในชนบทสวนใหญไมมีอะไรเลยนอกจากปจจัยแรงงาน 
หรือหากมีบางก็อยูในลักษณะที่ไมสมบูรณ ดังนัน้ หากภาคเอกชนตองการสงเสริมและสนับสนนุ
ใหชุมชน หรือกลุมองคกรชาวบานสามารถประกอบธุรกิจชุมชนได  ภาคเอกชนตองเขาไปเสริมชวย
ในลักษณะ   "รวมลงทุน (Partnership)" อาทิ ชวยเรือ่งการตลาด การจัดการ และทุน โดยการ
เร่ิมตนใหชุมชนลงมือดําเนนิการเปนเจาของเองตัง้แตข้ันตอน การคิด  การทาํ  การบริหารจัดการ  
และการแบงปนผลประโยชน   ซึ่งจะนาํไปสูการศึกษาการเรียนรูนอกระบบตามธรรมชาติตอไป 
 ปจจัยที่สําคัญและจะสงผลตอความสําเร็จในการประกอบธุรกิจชุมชน ของกลุมองคกร
ชาวบานนั้น ใหความสําคัญกับ "รวมลงทนุ (Partnership)" โดยในการประกอบธุรกจิชุมชนตองให
ชาวบานรวมกบัธุรกิจเอกชนลงมือดําเนินการ และมีภาครัฐเปนผูสนับสนุน    เนื่องจากธุรกิจชุมชน
ที่เกิดขึ้นจากชมุชน หรือกลุมชาวบานรวมกับธุรกิจเอกชนดําเนินการนัน้   จะเกิดขึน้ไดและมีความ
ตอเนื่องยัง่ยนื เพราะเหตุวา ทัง้สองมมีมุมองที่ใกลเคยีงกนั แตในขณะเดียวกนัภาครัฐก็มีสวน
สําคัญในการสงเสริมและสนับสนนุ โดยควรเปนไปในลักษณะในเรือ่งการจัดเวท ี   ในเรื่องปจจัย
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ดานระบบภาษี  การคลังทองถิ่น รายไดทองถิน่ เพื่อใหทองถิน่แข็งแรง" ทั้งนี้เนื่องจากบทบาทและ
วิธีการในการดําเนนิการของภาครัฐและภาคชุมชน -เอกชน มีความแตกตางกนั   ส่ิงที่ภาครัฐควร
ทําเพื่อสนับสนุนธุรกิจชุมชนประการหนึง่ คือ การสรางระบบจูงใจเพือ่ใหภาคธุรกิจอุตสาหกรรมซึง่
จะกระจายไปสูภูมิภาคมีความสัมพันธกับธุรกิจชุมชน ทัง้นี้ จะตองมกีารศึกษาวาหากอุตสาหกรรม
ตางๆ  ไปลงทนุและตั้งในชุมชนแลว  อุตสาหกรรมนั้นจะสามารถพัฒนาชุมชนโดยเสริมสรางความ 
เขมแข็งของการประกอบธุรกิจของชุมชนใหเจริญควบคูกันไปดวยไดอยางไรบาง โดยบทบาท
ภาครัฐก็คือ การมมีาตรการจูงใจและเกื้อกูลใหภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเขามามีสวนรวมในการ 
สงเสริมและสนับสนนุธุรกิจชุมชน 
 จุลศักดิ์ ชาญณรงค (2546:15-16) กลาวถึงปญหาและปจจัยทีม่ีผลตอความสําเร็จหรือ
ลมเหลวของการประกอบการธุรกิจขององคกรชุมชน มีดงันี ้
 1. ดานการผลิต มักจะประสบปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ สินคาขาดคุณภาพไมตรง
ตามมาตรฐานดานการตลาด  เกิดความไมสมดุลระหวางปริมาณสินคาที่ผลิตได   กับปริมาณ
ความตองการตลาด ไมมีตลาดรองรับที่แนนอน แหลงที่ตั้งของตลาด หรือการกระจายสนิคายงัจาํ 
กัดในพืน้ที ่  
 2.  ดานการเงนิ เงนิทนุและสินเชื่อมจีํากดั ขาดหลกัทรัพยค้ําประกันตามวงเงนิที่
สถาบันการเงนิกําหนด 
 3. ระบบบัญชีและการตรวจสอบควบคุมยังไมไดมาตรฐาน  ขาดความนาเชื่อถือใน
ระบบการเงนิและบัญชีขององคกร 
 4.  ขาดแคลนแรงงาน ระดับฝมือแรงงานคอนขางต่าํ 
 5. ดานการบริหารจัดการ  ผูนําและทีมบริหารองคกรธรุกิจชุมชนขาดความสามารถ
และทักษะในการบริหารจัดการ ทั้งในดานการผลิต การตลาด การเงินและบัญช ี การบริหารงาน
บุคคล 
 6. ดานการทาํงานเปนกลุม  เนื่องจากธรุกิจขนาดยอมโดยทัว่ไปเปนการประกอบการ
โดยบุคคลหรือเอกชนผูเปนเจาของ   ในขณะที่ธุรกิจชุมชนเปนการดําเนนิงานโดยกลุมหรือองคกร
ชุมชน ซึ่งตองอาศัยการทํางานเปนกลุมเปนทีม จงึตองมกีารพัฒนาทักษะการทํางานกลุม 
 7. ขาดการประสานความรวมมอือยางแทจริง จากหนวยงานที่เกีย่วของ   ในการ
สนับสนนุใหคนในชมุชนเกิดการเรียนรูและเกิดความเขมแข็งในการบรหิารจัดการ 
 8. ขาดการมีสวนรวมของคนในชุมชน ในการเปนเจาของและดําเนนิกิจกรรมในขั้นตอน
ตาง ๆ  
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 9.  นโยบายของรัฐยังไมเอื้ออํานวยทัง้ในดานภาษี สินเชือ่    ตลอดจนระบบโครงสราง 
ราชการ 
 สําหรับ ใจมานัส พลอยดี (2540 : 72) ไดศึกษาวิจยั ซึง่ณรงค เพ็ชรประเสริฐ กลาววา 
เปนงานวิจัยชิน้แรกทีน่ําเสนอแนวคิดและการวิเคราะหทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค  ไดพยายาม
จะชี้ใหเห็นวา ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมอะไรบางเปนตวัแปรของปจจัยแหงความสาํเร็จและ
ลมเหลวของธรุกิจชุมชน ซึง่ไดแก 

1. ความสามารถในการระดมทนุ 
2. ความสามารถในการขยายกจิกรรม (สายการผลิตและการคา) 
3. รายไดของผูรวมธุรกิจชุมชน 
4. ผลประโยชนทีส่มาชิกไดรับ 
5. ผลการดําเนินงานของธุรกิจ 
6. การพึง่พาภายนอกและการพึ่งตนเอง 

 ณรงค  เพ็ชรประเสริฐ (2542 :124 -138,177-181) ไดกลาวถงึ ปจจัยแหงความสําเร็จ 
และลมเหลวของธุรกิจชุมชน จากกรณีศึกษา บริษัทธุรกิจชุมชนหวัไทร หรือ "หวัไทร โมเดล" วา
ประกอบดวย 9 ปจจัยสําคญั ไดแก  
 1. ปจจัยดานการเงินหรือเงนิทนุ   กลาวคือหากธุรกิจชุมชนสามารถระดมเงนิจาก
ชุมชนไดเอง หรือมีเงนิชวยหรือดอกเบีย้ต่ํา จะทําใหโอกาสที่ธุรกิจจะจัดตั้งและดําเนนิการไดดี 
ประสบผลสําเร็จมีความเปนไปไดสูง 
 2.  ปจจัยดานการผลิต  กลาวคือ   จะตองรูวา จะผลิตอะไร อยางไร หากธุรกิจชุมชนมี
ความไดเปรียบเชิงทรพัยากรและ/หรือในเชิงทกัษะซึง่มอียูในทองถิน่ ปจจัยดานการผลิตจะเปน
ความไดเปรียบและสนับสนนุใหธุรกจิมีโอกาสประสบผลสําเร็จ 
 3.  ปจจัยดานการตลาด  กลาวคือ การรูความตองการของตลาด และรูวาจะนําสนิคา
ไปขายที่ไหน อยางไร 
 4.  ปจจัยดานการบริหารและการจัดการ    ไดแก   ความสามารถเรื่องระบบงาน   เงนิ  
บุคลากร และระบบตลาด 
 5.  ปจจัยดานผูนาํ  ทั้งนี้เนื่องจากสังคมไทยมีลักษณะเชื่อคนมากกวาระบบ    ดังนั้น
หากผูนาํเปนที่ไววางใจของสมาชิก มีวิสัยทัศน มีความสามารถในการนํา มีความเสียสละ  เปนตน  
ธุรกิจชุมชนกจ็ะมีโอกาสประสบความสาํเร็จได 
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 6.  ปจจัยแรงงาน   การมีแรงงานในทองถิ่นเพยีงพอ และมทีกัษะการผลิตเปนปจจัยทํา
ใหธุรกิจชุมชนประสบผลสําเร็จ 
 7. ปจจัยดานการมีสวนรวมของสมาชกิ การมีสวนรวมอยางแข็งขัน ทาํใหเกิดธุรกิจ
ชุมชนอยางแทจริง 
 8. ปจจัยดานระบบขอบังคับ  กลาวคือ หากระเบยีบขอบังคับไมอยูบนพืน้ฐานหรือ
ความเห็นชอบจากสมาชิก การประกอบการก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จไดต่ํา 
 9. ปจจัยดานปฏิสัมพันธกับภายนอก กลาวคือ ธุรกิจชุมชนที่จะประสบผลสําเร็จได
จะตองมีความสามารถ ในการสรางความสัมพนัธเชงิบวก  และหลีกเลี่ยงความสัมพันธเชงิลบกับ
ภายนอก  อนึง่ในปจจัยนีห้มายถงึการมีความคลองตัว รูวาเมื่อใดควรรวมมือหรือปฏิเสธภายนอก 

 การนาํแนวคิดเรื่องการบริหารและการจัดการธุรกิจชุมชนมาเปนกรอบในการศึกษา  
คร้ังนี้ ผูวจิัยตองการทีจ่ะศกึษาถงึการบริหารและการจดัการธุรกิจของกลุมวามีรูปแบบและวิธีการ
อยางไร 

 
สวนที่ 4   แนวคิดเกี่ยวกบัการศึกษาและการเรียนรู 
 การบริหารงานธุรกิจชุมชน  :  กรณีศึกษากลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี   ยอมตองม ี
การศึกษาและการเรียนรูเกี่ยวกับคนและผลงาน เพราะระหวางคนกับผลงานยอมมกีระบวนการที่
จะทําใหผลงานดีกอเกิดประสิทธิภาพ กับผลงานไมดีและไมมีประสิทธภิาพ เราเชื่อวาการศึกษา
เปนกระบวนการทางการสังคมที่มีความจาํเปนและสาํคญัยิ่งในอนัทีจ่ะสรางความมัง่คั่งเปนปก 
แผนแกสังคม ทําใหสังคมดําเนินไปดวยความสงบเรียบรอย เจริญกาวหนาตามความมุงหมายที่
กําหนด 
 

 ความหมายของการศึกษา 
 พระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 (กระทรวงศกึษาธิการ. 

สํานักงานปฏรูิปการศึกษา, 2542 : 2)  ใหความหมายของการศึกษาวา  หมายถงึ  กระบวนการ
เรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม    โดยการถายทอดความรู  การฝก  การอบรม  
การสืบสานทางวฒันธรรม  การสรางสรรค จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ  การสรางองค
ความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนนุใหบุคคลเรียนรูอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต และการศึกษาตลอดชวีิต หมายความวา  การศกึษาที่เกิดจากการผสมผสาน
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ระหวางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 
 รูปแบบการศึกษา 
 อุดม เชยกวีงศ (2544:123,139) กลาวถงึรูปแบบการศึกษาในทางวิชาการม ี3 รูปแบบ 
 1. การศึกษาในระบบโรงเรียน (Formal Education) เปนการศึกษาทีม่ีระบบแบบแผน 

วัตถุประสงค หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลที่แนนอนชัดเจน และ
มุงหมายที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อใหพรอมที่จะทาํหนาที่ทางสงัคมในอนาคต 

 2.  การศึกษานอกระบบ  (Non-Formal Education)   เปนการศึกษาที่มคีวามมุงหมาย 
พัฒนาคนใหเปนกําลงัของการพัฒนาประเทศ แกปญหาความยากจน และความดอยโอกาสเปน
สําคัญ   จึงมีการออกแบบหลักสูตรใหยืดหยุนตอการกําหนดจุดมุงหมาย  วิธกีารจัดการศึกษา 
ระยะเวลาศึกษา การวัดผลและประเมินผล ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของ
กลุมเปาหมาย 
 3.  การศึกษาตามอัธยาศัย (InFormal Education) เปนการศึกษาที่จัดขึน้เพื่อใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูโดยไมจํากัดรูปแบบและวิธกีาร ผูเรียนอาจเรียนรูโดยตั้งใจหรือไมกไ็ด อาจเรียนรูได
จากสื่อ บุคคล สถานการณ สภาพแวดลอม ตลอดจนแหลงเรียนรูทีห่ลากหลาย 
 นอกจากนี ้อุดม เชยกีวงศ (2544 : 45) ยงัไดใหความหมายของการศกึษาอืน่ๆที่สําคัญ 
เชนการศึกษาผูใหญ เปนการศึกษาที่จัดใหบุคคลที่ออกจากโรงเรียนในระบบการศึกษาและผูใหญ
ที่ทาํงานประกอบอาชีพแลว 
 การศึกษาตอเนื่อง เปนการจัดการศึกษาสืบเนื่องใหแกประชาชนที่ไดรับการศึกษาแลว
ระดับหนึง่ หรือในชวงเวลาหนึง่ อาจจะจดักิจกรรมการศึกษาใหบุคคลนั้นสามารถศึกษาใน
ระดับสูงขึ้นไปหรือตอจากชัน้ที่ไดเรียนมาแลว หรืออาจอยูในรูปการอบรมระยะสั้น ระยะยาว เปน
หลักสูตรพิเศษเพิ่มพูนความรู ทักษะวิชาชีพแขนงใดแขนงหนึง่ 
 
            แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกับกระบวนการเรยีนรู 
 การสรางสรรคส่ังสมภูมิปญญา เปนกระบวนการเรียนรูตามธรรมชาติของมนษุย
ทามกลางสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทางสังคม ที่มีพัฒนาการมายาวนานแม
สังคมมนุษยจะเปลี่ยนแปลงกาวหนา หรือผันแปรไปอยางไร มนษุยยังคงมีศักยภาพอันยิ่งใหญ 
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สามารถเรยีนรูทั้งจากมนุษย ดวยกนัและเรียนรูตามธรรมชาติ ซึ่งเอกวทิย ณ ถลาง (2540:40) สรุป
กระบวนการเรยีนรูตามธรรมชาติของมนุษยไวดังนี ้
 1. ในบรรพกาลมนุษยเรียนรูทีจ่ะดํารงชีวิต และรักษาเผาพนัธุของตนใหอยูรอดดวย
การลองผิดลองถูก 
 2. มนุษยเรียนรูดวยการลงมือกระทําจริงในสถานการณส่ิงแวดลอมที่มีอยูจริง 
 3. การถายทอดความรูการเรียนรูจากการทาํจริงไดพัฒนาตอมาจนเปนการสงตอ 
(Transmission) แกคนรุนหลังดวยการสาธิตวิธีการ การสั่งสอนดวยการบอกเลา (Oral Tradition)
ในรูปของเพลงกลอมเด็ก คาํพงัเพย สุภาษิตและการสรางองคความรูไวเปนลายลักษณ (Literacy 
Tradition)  
 4. การเรียนรูโดยพิธีกรรมกลาวในเชิงจิตวิทยา พิธีกรรมที่ตองการเนนเขาไวในตัว เปน
การตอกย้ําความเชื่อกรอบศลีธรรม จรรยาของกลุมชน แนวปฏิบัติและความคาดหวงัโดยไมตองใช
การจําแนกแจกแจงเหตุผลแตใชศรัทธาความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรม 
 5. ศาสนา ทัง้ในดานหลักธรรมคําสอน ศลี และวัตรปฏิบัติตลอดจนพิธีกรรมและ
กิจกรรมทางสงัคม ที่มวีัดเปนศูนยกลางของชุมชนในเชงิการเรียนรู ลวนมีสวนตอกย้ําภูมิปญญาที่
เปนอุดมการณแหงชาต ิ
 6. การแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณระหวางกลุมคนที่แตกตางกันทั้งในชาตพิันธุ
ถิ่นฐานทํากิน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนกบัคนตางวัฒนธรรม ทาํใหกระบวนการเรียนรูขยายตวั 
 7. การผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม (Cultural Reproduction) ในการแกปญหา ทัง้ทาง
ส่ิงแวดลอม ทางเศรษฐกิจและทางสังคมไดมีคนพยายามเลือกเฟนเอาความเชื่อ และธรรมเนยีม
ปฏิบัติที่สืบทอดกันมาในสงัคมประเพณ ีมาผลิตซ้ําทางวัฒนธรรมใหตรงกับฐานความเชื่อเดิม 
 8. ครูพักลักจํา กเ็ปนกระบวนการการเรียนรูอีกวิธหีนึง่ทีม่ีมาแตเดิม 
 ระบบและกระบวนการเรียนรูมีอยูหลากหลายดังแสดงในขอ 1 ถึง 8 ขางตนนี้เปนการ
เรียนรูที่แตกตางจาการเรียนรูในรูปโรงเรียนที่แพรหลายอยูในปจจุบนั 
 
 การเรยีนรูของผูใหญ 
 มานพ กาละด ี(อางถงึใน ทองปลิว ชมชื่น ม.ป.ป. :150 -153) กลาววาผูใหญจะเรียนรู
ไดดีเมื่อเขาตองการจะเรียน เรียนเฉพาะสิ่งที่เขามีความรูสึกวามีความจําเปนที่จะเรียน นําไปใช
ประโยชนไดทนัท ี การเรียนรูโดยการกระทําเปนวิธีเรียนที่ด ี จุดศูนยกลางการเรียนรูอยูที่ปญหา 
และปญหานั้นจะตองเปนความจริง การเรียนรูที่ดจีะตองมีบรรยายกาศและสิ่งแวดลอมที่เปน
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กันเอง การสรางประสบการณเรียนรูหลายๆ อยางใหผูเรียนไดเลือกเรียนในสิง่ที่เขาสนใจ มีความ
ตองการนาํไปใชประโยชนและขณะที่เรียนตองใหผูเรียนไดทราบถงึความกาวหนาของตนเองดวย 
และโมหัมมัด อับดุลกาเดร  ไดรวบรวมลักษณะการเรียนรูของผูใหญที่เอเคอร (Aker) เรียบเรียงไว 
9 ประการ คือ 
  1.  ผูใหญจะเรียนไดดีหากเขาไดมีสวนรวมอยางจรงิจัง 

 2.  จัดอุปกรณการสอนเพือ่ชวยใหผูใหญสามารถนาํไปใชในชีวิตประจําวนัจริงๆ เขา 
จะเรียนไดดีกวาการใชอุปกรณการสอนทีไ่มสัมพันธกับชีวิตจริงของเขา 
 3.  ผูใหญจะรับความคิดใหมๆ ไดเร็ว    ถาหากความคดิใหมสอดคลองกับความเชือ่
เกาๆ  ของเขาที่มีอยูแลว 
 4.  จะตองศึกษาพื้นฐานและความตองการของผูใหญ เพื่อจะไดใชเปนแนวทางในการ 
จัดประสบการณ เพื่อกอใหเกิดการเรียนรูแกเขาใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ผูใหญที่มพีืน้ฐาน
การศึกษานอย ๆ มกัจะไมมั่นใจในตนเองและคิดวาตนเองเรียนไมไหว 
 5. จะตองชวยสรางความสาํเร็จในบทเรยีนชัน้ตนใหแกผูเรียน  ที่มพีื้นฐานการศึกษา
นอย ๆ พวกนัน้กอนที่จะเร่ิมบทเรียนใหมตอไป 
 6. ชวยใหผูใหญไดเรียนในสิง่ที่เขามีความสนใจใหมาก และใหเขาไดกาวหนาไปตาม
อัตราความสามารถของเขาเอง กับชวยใหเขาสามารถหาคําตอบตาง ๆ ดวยตนเอง 
 7. นักศึกษาผูใหญที่เคยมีประสบการณทีไ่มดีในโรงเรียนมากอนแลว จึงควรพยายาม 
สรางประสบการณการเรียนที่สบาย ๆ อยาใหเขารูสึกวาซ้ํารอยประสบการณเกา ๆ ทีผ่านมา 
 8.  การเรียนรูของผูใหญในชวงระยะเวลาหนึง่จะมีจุดหยุดนิง่ 

 9. ควรมีการทบทวนถึงวัตถุประสงคในการเรียนเสมอวา เราเรียนไปทําไม และขณะนี้
ไดกาวหนาไปสูเปาหมายมากนอยแคไหนแลว 
 แคสส (Cass 1995 , อางถึงใน สมคิด  อิสระวัฒน 2543 :23) ไดสรุปลักษณะการ
เรียนรูที่สําคัญของผูใหญไววา ผูใหญตองการเวลาเพิ่มข้ึนในการเรียนรู ผูใหญตองการเห็น
ประโยชนทนัทีทนัใดในสิง่ทีเ่ขาเรียน ผูใหญพรอมที่จะเรียนเสมอ ถาส่ิงที่เรียนนัน้ตรงกับความ
ตองการของเขาหรือเกีย่วของกับการปฏิบัติงานในชวีิต 
 เบอรกวิน (Bergevin 1997 , อางถึงใน  สมคิด อิสระวฒัน 2538 : 55 ) ไดใหความเหน็
เกี่ยวกับลักษณะการเรียนรูของผูใหญไววา    พฤติกรรมของผูใหญสามารถเปลี่ยนแปลงไดอยาง 
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รวดเร็วในสภาพการณหนึง่ๆ  ผูใหญตองการเรียนรูในสิ่งที่แปลกและใหมเสมอ ผูใหญมีบางสิง่
บางอยางที่ซอนเรนซึง่เปนพลังที่อาจจะนํามาใชใหเกิดประโยชนได ผูใหญควรจะไดแสดงออก
ในทางสรางสรรคบาง 
 ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญตามแนวคิดของโนลส (Malcolm S. Knowles 1978 , อาง
ถึงในคีรีบนู   จงวุฒเิวศย และคณะ 2546:12-13 ) ไดสรุปเปนพืน้ฐานของทฤษฎีการเรียนรูสําหรบั
ผูใหญซึ่งมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
 1. ความตองการและความพอใจ (Need and Interests) ผูใหญจะถูกชักจูงใหเกิดการ
เรียนรูไดดี ถาหากวาตรงกบัความตองการและความสนใจในประสบการณที่ผานมา เขากจ็ะเกดิ
ความพึงพอใจ เพราะฉะนัน้ควรจะมกีารเริ่มตนในสิง่เหลานี้อยางเหมาะสม โดยเฉพาะการจัด
กิจกรรมทัง้หลายเพื่อใหผูใหญเกิดการเรียนรูนัน้จะตองคํานึงถึงสิง่นี้ดวย 
 2. สถานการณทีเ่กี่ยวของกับชีวิตผูใหญ (Life Situations) การเรียนรูของผูใหญจะ
ไดผลดีถาหากถือเอาตวัผูใหญเปนศูนยกลางในการเรียนการสอน ดงันั้น การจัดหนวยการเรียนที่
เหมาะสมเพื่อการเรียนรูของผูใหญ ควรจะยึดถือสถานการณทั้งหลายที่เกี่ยวของกบัชีวิตผูใหญเปน
หลักสําคัญมิใชตัวเนื้อหาวิชาที่เรียน 
 3. การวิเคราะหประสบการณ (Analysis of Experience) เนื่องจากประสบการณเปน
แหลงการเรียนรู ที่มีคุณคามากที่สุดสําหรับผูใหญ วธิีการหลกัสําหรับการศึกษาผูใหญ คือ การ
วิเคราะหถึงประสบการณของผูใหญแตละคนอยางละเอียด วามสีวนไหนของประสบการณทีจ่ะ
นํามาใชในการเรียนการสอนไดบางแลวจงึหาทางนํามาใชใหเกิดประโยชนตอไป 
 4. ผูใหญตองการเปนผูนาํตนเอง (Self – Directing) ความตองการที่อยูในสวนลึกของ
ผูใหญ คือ การมีความรูสึกตองมีการที่จะสามารถตองการนําตนเองได เพราะฉะนัน้ บทบาทของ
ผูสอนจึงควรอยูในกระบวนการสืบหา หรือคนหาคําตอบรวมกับผูเรียนรู มากกวาการทาํหนาที่
สงผาน หรือ เปนสื่อสําหรับความรูแลวทําหนาที่ประเมินผลวาเขาคลอยตาหรือไมเพยีงเทานั้น 
 5. ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Difference) ความแตกตางระหวาง
บุคคลจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ในแตละบุคคลเมื่อมีอายเุพิม่มากขึน้ เพราะฉะนัน้การสอนนกัศึกษา
ผูใหญจะตองจัดเตรียมการในการเรียนการสอนใหเหมาะสม ใหเปนไปตามความสามารถของ
ผูเรียนแตละคน 
 ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญตามแนวคิดของ บลูม (Benjamin S. Bloom1956 , อางถึง
ในคีรีบูน   จงวุฒิเวศย และคณะ2546:13 ) ไดกลาวถึง กระบวนการเรยีนรูวา ม ี6 ข้ันตอน ดงันี ้
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 1. ความรู (Knowledge) หลังจากที่บุคคลไดเรียนรูไปแลวจะเกิดเปนความรูติดตัว
ผูเรียน โดยวัดไดจากการจาํไดหรือทองจําได 
 2. ความเขาใจ (Comprehension)   ตอจากขั้นที่ 1   บุคคลจะแปลความหมายหรือ 
อธิบายสิง่ที่ไดเรียนรูมาแลวในขั้นที่ 1 เกิดเปนความเขาใจ 
 3. การนาํไปใช  (Application)  เมื่อบุคคลไดเรียนรู   มีความรู   ความเขาใจแลวจะ 
สามารถนําความรูและความเขาใจไปใชได 
 4. การวิเคราะห  (Analysis)  เมื่อบุคคลไดเรียนรูถงึขั้นที่   3 แลว  บุคคลจะม ี
ความสามารถในการวิเคราะหถึงสาเหตุได 
 5. การสังเคราะห (Synthesis) เมื่อบุคคลไดเรียนรูถึงขั้นที่ 4 แลว บุคคลจะมี
ความสามารถในการสงัเคราะหได 
 6. การประเมนิผล (Evaluation) เมื่อบุคคลไดเรียนรูถึงขั้นที ่ 5 แลว บุคคลจะมี
ความสามารถในการตัดสินหรือตีคาหรือประเมินผลของสิ่งที่พบเหน็วาถูกตองและดงีามหรือไม 
 อลัน  โทมัส(Alan Thomas , อางถงึใน กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2543 : 12) นัก
การศึกษาชาวแคนาดาระบุวา ลักษณะของกระบวนการเรียนรูมี 8 ประการ ไดแก 
 1. การเรียนรูเปนการลงมือปฏิบัติ 
 2. การเรียนรูเปนปจเจกบุคคล 
 3. การเรียนรูไดรับอิทธิพลจากบุคคลในสังคมรวมกนั 
 4. การเรียนรูเปนการตอบสนองสิ่งที่พบ / กระตุน 
 5. การเรียนรูเปนกระบวนการตอเนื่องตลอดชวีิต 
 6. การเรียนรูไมสามารถเปลี่ยนกับไปกลับมาได 
 7. การเรียนรูตองใชเวลา 
 8. การเรียนรูไมสามารถเกิดจาการถกูบงัคับ 
 สรุปไดวาผูใหญจะมีความพรอมในการเรียนรูและสามารถปกครองตนเองไดดีกวาเดก็ 
ผูใหญจะเรียนรูเมื่อเขามีความตองการ  และจะเรียนรูในสิ่งที่สามารถนําไปใชในชวีติประจําวนัได 
จุดศูนยกลางการเรียนรู ควรจะเปนปญหาที่เขากําลังเผชิญอยูในชีวิตประจาํวนัหรือเรียนรูในสิ่ง
แปลกใหม วธิีการเรียนรูทีด่ีของผูใหญคือการเรียนรูดวยการกระทาํ สวนบรรยากาศในการเรียนรู
ควรมีบรรยากาศที่เปนกนัเอง และผูจัดการศึกษาผูใหญควรจะไดศึกษาถึงความตองการและความ
สนใจของผูใหญ  เพื่อจะไดใชเปนแนวทางในการจัดประสบการณการเรียนรู  สําหรับหลักการสอน
ผูใหญจะตองสอดคลองกับวิธีการเรียนรูของผูใหญ     ส่ิงที่ตองตระหนกั  คือ วัยผูใหญมีสภาพ
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รางกายที่ยอหยอนกวาเด็ก ฉะนัน้ตองพิจารณาถึงความสวาง ขนาดและสีสันของตัวอักษรและ
ภาพ เสยีงที่ดงัฟงชัด และวธิีสอนควรเนนการไดลงมือปฏิบัติและทราบผลของการปฏิบัติ 
  
 ความหมายและความสาํคัญของกระบวนการเรียนรู 
 การเรียนรูเปนพื้นฐานที่สําคญัของการดําเนินชวีิติ ซึง่จะชวยในการพัฒนาบุคคลทั้ง
ดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ผูที่เรียนรูตลอดเวลาจะมีความรู ความคิดที่กวางไกล 
ทัน เหตุการณสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน นักวิชาการหลายทานไดให ความหมายของการ
เรียนรูไวดังนี ้
 กระบวนการเสริมสรางความรูใหกับชุมชนมีบทบาทสําคัญในการพฒันาคนและนาํ
สังคมใหเกิดการพัฒนาตอไปสําหรับความหมายของกระบวนการเรียนรูนัน้ ไดมีนักวิชาการให
ความหมายไวมากมาย ซึ่งมทีั้งที่แตกตางกันและคลายคลึงกัน ดังนี ้
  อีลิจิโอ บ.ี บาซากา (อางถงึใน คีรีบูน   จงวุฒิเวศย และคณะ 2546:14) ไดสรุปวา
การศึกษาที่เหมาะสมกับยุคโลกาภิวัฒนในศตวรรษที ่ 21 คือ ตองเปนการศึกษาตลอดชีวิต มี
ความหมายครอบคลุมไปถึงการเรียนรูวิธีการปรับตัวใหเขากับการเปลีย่นแปลงในทีท่ํางาน และมี
ความหมายรวมไปถึงการสรางบุคลิกภาพอีกทั้งยังเปดโอกาสใหมีการเรียนรูเวลาใดก็ไดตลอดชีวิต 
มีสาระสําคัญ 4 ประการ คือ 
 1. การเรียนรูเพื่อรูเนนการเรียนความรูทัว่ไปอยางกวางๆ ผนวกกับการเรียนวชิา
จํานวนหนึ่งอยางลกึซึ้ง กลาวคือ เปนการเรียนรูถึงวิธีการเรียนรู เพื่อใหไดประโยชนจากการศึกษา
ตลอดชีวิตดวย 
 2. การเรียนรูเพื่อทํา คือ การฝกหัดอาชพีหรือการทํางานจาํเปนตองมีการพฒันา
ความสามารถเผชิญหนาในสถานการณทีห่ลากหลายทีไ่มไดคาดคิดวา จะเกิดขึ้น  
 3. การเรียนรูเพื่อเปน ทุกคนจาํเปนตองมีอิสระเพิ่มข้ึน มกีารตัดสินใจทีถู่กตองและมี
ความรูสึกรับผิดชอบตอการทํางานของตน 
 4. การเรียนรูเพื่ออยูรวมกนั ตองเขาใจผูอ่ืน เขาในธรรมเนยีมประเพณีและจิตใจผูอ่ืน 
 การเรียนรูในลกัษณะทีเ่ปนการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อใหมนุษยไดใชศักยภาพของตนใน
การพัฒนา  (กรมฝกหัดครู. คณะกรรมการสตรี โครงการพัฒนาการศึกษาชุมชน, 2531 : 60) ได
กลาวไววา กระบวนการเรียนรูเปนการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง ทั้งในการพยายามแกปญหา
ที่เกิดขึ้นในชีวติจริง หรือเกี่ยวของกับการทาํมาหากิน หรือสภาพความเปนอยู กิจกรรมที่ดําเนนิอยู
นี้เปนไปเพื่อสนองตอบตอการแกปญหา และสอดคลองกับแบบแผนการผลิตของชุมชน จงึเปน
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พลังขับเคลื่อนใหเกิดพลวัตของการเรียนรู เมื่อไดมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะห
ปญหา หาแนวทางการแกไข เมื่อไดแนวทางแลวสมาชิกนํากลับไปลงมือปฏิบัติ แลวกลับมา
ทบทวนวิเคราะหรวมกัน เพือ่สรุปบทเรียน เพื่อหาหนทางตอไปอีก กระบวนการที่เกดิซ้ําๆ นี้ เทากบั
เปนการยกระดับสติปญญาของสมาชิก ในกลุมและผลพวกจากการเรียนรู จากปญหาที่เกิดขึ้นจริง
ดังกลาว ยังชวยแกไขปญหา และพฒันาคุณภาพชีวติ อันเปนผลที่คนในชุมชนสามารถเหน็เปน
รูปธรรมได 
 การเรียนรูดังกลาว ผูเรียนควรมีวัตถุประสงคในการเรียนรู ซึง่ประเวศ วะส ี (2542 
ข :48) ไดใหความหมายของกระบวนการเรยีนรู วาควรมวีัตถุประสงค คือ 
 1. เรียนรูเพื่อตนเอง 
 2. เรียนรูเพื่อส่ิงนอกตัวที่สัมพนัธกับตนเอง ทั้งที่ใกลและไกล 
 3. เรียนรูเพื่อปฏิสัมพันธระหวางตนกับส่ิงนอกตัว และสามารถจัดความสมัพนัธให
เกื้อกูลกนั 
 เมดนิค (Mednick 1964 , อางถงึใน คีรีบูน   จงวุฒิเวศย และคณะ 2546:15) ไดให
ความหมายของการเรียนรู สรุปไดดังนี้ 
 1. การเรียนรูมีผลทําใหพฤตกิรรมมีการเปลีย่นแปลง 
 2. การเรียนรูเปนผลของการฝกปฏิบัติหรือฝกฝนและทาํใหพฤติกรรมเปลีย่นแปลง 
 3. การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมในลักษณะที่ถาวร 
 ไฮการด (Hilgard , อางถงึใน คีรีบูน   จงวุฒิเวศย และคณะ 2546:13 )  ไดให
ความหมายของการเรียนรูวา “การเรียนรูเปนกระบวนการอยางหนึง่ซึ่งมีผลทําใหพฤติกรรมมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอันเปนผลจากประสบการณและการฝกปฏิบตัิ” 
 สมิท (Smith 1982 , อางถงึใน สมคิด อิสระวัฒน 2543 : 79) กลาววา การเรียนรูเปน
กิจกรรมของบคุคลซึ่งอาจจะเปนการเรียนดวยความตั้งใจ หรือโดยบงัเอิญ การเรียนรูอาจเกี่ยวของ
กบัการหาขอมูลหรือทกัษะทัศนคติใหมๆ  ความเขาใจหรือคานยิม  การเรียนรูเปนสิ่งที่กอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและเปนสิ่งที่อาจเกิดขึ้นตลอดชีวิต     การเรียนรูอาจเปนไดทั้ง 
กระบวนการ (Process) และผลที่ไดรับ (Outcome) สุโท เจริญสุข (อางถงึใน สุกญัญา จนัทะสนู 
2538 : 11) ไดสรุปความหมายของการเรยีนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม อันเปนผลมา
จากประสบการณ การฝกหัด การปฏิบัติการ การถือผิดเปนเปนครู การทําซ้าํ ๆ การเรียนรูแบบวาง
เงื่อนไข การเรียนรูจากสวนรวมไปสูสวนยอย การเรียนรูดวยการแกปญหาและการเรียนรูโดยการ
คิด แบบเกิดความเขาใจแจมแจง เปนตน โดยที่กระบวนการเรียนรู คอื กระบวนการแกปญหาของ
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เรานัน่เอง ประกอบดวยสวนสําคัญ 7 ประการ คือ จดุหมาย ความพรอม สถานการณ ตวัผูเรียน 
ตัวผูสอน และสภาพสิ่งแวดลอม 
 คีรีบูน   จงวุฒเิวศย และคณะ (2546 : 16)   ไดใหความหมายของการเรียนรูวา การ
เรียนรูคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนือ่งมาจากประสบการณและการฝกปฏิบัต ิ และเกิดขึ้น
ตลอดชีวิต 
 ลักษณะและวิธีการเรยีนรู 
 สมิท (Smith 1982 , อางถงึใน สมคิด อิสระวัฒน 2543 : 84 – 85) ไดอธิบายลักษณะ
การเรียนรู สรุปได ดังนี ้
 1. การเรียนรูเปนสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต คนเราจะเรียนรูตลอดเวลาซึง่อาจเกิดจาก
ความตั้งใจหรอืไมตั้งใจก็ตาม เชน จาการอบรมของครอบครัว เพื่อน การทาํงาน การเลน หรือ
ส่ือมวลชนตาง ๆ  
 2. การเรียนรูเปนเรื่องของแตละบุคคลและเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม
มีใครเรียนแทนกนัได 
 3. การเรียนรูเปนเรื่องที่เกีย่วของกับการเปลี่ยนแปลง เร่ืองของความกลัว ความกระวน
กระวาย และการตอตานมกัเปนสิง่ที่เกิดขึ้นควบคูกับการเปลี่ยนแปลง 
 4. การเรียนรูเกี่ยวพนักับกับการพัฒนาของมนุษย        การเรียนรูทาํใหเกดิการเปลี่ยน 
แปลงดานบุคลิก คานิยม บทบาทและสตปิญญา ตลอดชวงเวลาในชีวติของมนุษย 
 5. การเรียนรูคือ การมีประสบการณ การเรียนรูเปนการกระทําจงึทําใหคนมี
ประสบการณ ประสบการณเดิมในอดีตจึงเปนแหลงขอมลูของผูเรียน 
 6. การเรียนรูเปนสิ่งที่เกิดขึ้นเองภายในตัวผูเรียน ผูเรียนเทานั้นจะทราบวาตนเองเกิด
การเรียนรูหรือไม บุคคลอื่นไมมีโอกาสทราบ ยกเวนเมื่อบุคคลนั้น (ตนเอง) แสดงใหผูอ่ืนทราบ การ
เรียนรูจะเกิดขึน้เมื่อผูเรียนไดทํากิจกรรมหรือมีประสบการณในเรื่องนั้น ๆ ดวยตนเอง 
 เบอรแมน (Burman 1969 ,  อางถึงใน สมคิด อิสระวัฒน 2541 : 8) ไดกลาวถงึวธิีการ
เรียนรู สรุปไดดังนี้  
 1. การเรียนรูโดยบังเอิญ (Random or Incidental Learning) เปนผลพลอยไดจาก
เหตุการณอยางใดอยางหนึง่โดยทีผู่เรียนมิไดเจตนาที่จะเรียน แตมีโอกาสเห็นจงึเกดิการเรียนรู 
 2. การเรียนรูดวยตนเอง (Self – Directed Learning) เปนการเรียนทีเ่กิดจากความ
อยากรูอยางเรยีน ผูเรียนมีความตองการทีเ่รียน จะมีการวางแผนเรียนเรื่องนั้นดวยตนเอง 
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 3. การเรียนรูจากกลุม (Collaborative Learning) สมาชิกในกลุมจะจัดการเรียนรู
ใหกับสมาชิกดวยกนั เชน สอนกันเอง หรือเชิญวิทยากร ฯลฯ 
 4. การเรียนรูที่จดัโดยสถาบนัการศึกษา (Provider Sponsored) เปนการเรียนที่มีกลุม
บุคคลจัดกํากบัดูแล มีหลักสูตร มีระเบียบแนชัด มีการใหคะแนน ใหปริญญาหรือประกาศนยีบตัร
เมื่อจบการศึกษา 
 ครอส (Cross 1996 , อางถึงใน  สมคิด  อิสระวัฒน 2543 : 83) ไดแบงวิธีการเรียนรู
เปน 3 กลุม ไดแก 
 1. การเรียนรูจากกิจกรรมการเรยีน ซึ่งจัดขึ้นโดยหนวยงานตาง ๆ การเรยีนรูในกลุมนี้
อาจจัดขึ้นเพื่อใหไดหนวยกิต ประกาศนยีบตัร หรืออาจไมมีการใหหนวยกิต ผูจัดไดแกหนวยงานใน
ทองถิน่ วทิยาลัย หรือมหาวทิยาลยั หนวยงานเอกชน หลักสูตรแนวนี้เปนการจดัขึน้เพื่อเพิ่มความรู
ความสามารถใหกับบุคคล 
 2. การเรียนรูดวยตนเอง ผูใหญที่สมัครใจและมีความพยายามที่จะเรียนรู บุคคล
เหลานี้มีแนวโนมทีจ่ะเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learners) ลักษณะของบุคคลเหลานี้จะเปนผูซึง่
สนใจใฝรูหาความรูตลอดเวลา 
 3. การเรียนรูจากสถาบันการศกึษา ผูเรียนจะเขาไปศึกษาในสถาบนัการศึกษาซึ่งมี
หลักสูตร วธิีการวัดผล มีระเบียบตาง ๆ ทีผู่เรียนจะตองปฏิบัติตาม 
              คีรีบูน   จงวุฒเิวศย และคณะ ( 2546 : 16  )     กระบวนการเรียนรูเปนเรื่องของการใน
การทาํใหผูเรียนสามารถสรางความรูของตัวเอง และของกลุมข้ึนมาดวยการเรียนรูถึงวิธกีารเรียนรู 
ผนวกกับการไดรับประสบการณ ทําใหสามารถวิเคราะหและสังเคราะหเร่ืองราวตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นได 
สามารถแกไขปญหาไดอยางมีปญญา 
 จากแนวคิดดังกลาวจะเหน็ไดวา การเรียนรูเกิดจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง หรือ
การเรียนรูจากกลุมก็ได การเรียนรูเปนกระบวนการที่เกดิขึ้นในอํานาจความนึกคิด (Conscious 
act) เปนสิง่ที่เกิดขึ้นภายในตัวของบุคคล ซึ่งเกิดขึ้นไดจากหลายวิธ ีเชน การเลียนแบบ (Imitation) 
การบรรลุวุฒภิาวะ (Maturation) การสรางเงื่อนไข (Condition) การบอกกลาว (Indoctrination) 
การบังคับ (Coercion) และการเรียนรู (Learning) (กรมการศึกษานอกโรงเรียน  2543 : 14) 
 จากความหมายและความสาํคัญของกระบวนการเรียนรูที่ไดกลาวมาขางตนสามารถ
สรุปสาระสําคญัไดดังนี้ ประเด็นใหญ ๆ ดังนี ้

1. ดานการเรียนรู การเรียนรูควรจะมีลักษณะเรียนรูตลอดชีวิต ดังนี ้
1.1 การเรียนรูเพื่อทํา 
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       1.2 การเรียนรูเพื่อเปน 
       1.3 การเรยีนรูเพื่ออยูรวมกัน 
 จากลักษณะผูเรียนรูควรจะมีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 
  ก. เรียนรูเพื่อตนเอง 
  ข. เรียนรูเพื่อส่ิงนอกตวัที่สัมพันธกับตัวเอง ทั้งใกลและไกล 

  ค. เรียนรูเพื่อปฏิสัมพันธกับส่ิงนอกตวั 
 2. ดานการปฏิบัติ เมื่อมีการเรียนรูแลวเกิดความรูแกผูเรียน โดยนําความรูสืบทอด
ปฏิบัติผานชองทางตาง ๆ ไมวาจะเปนพิธกีรรม ประเพณี คานยิมตัวบุคคล วัฒนธรรมทองถิน่ วถิี
ชีวิต มีการเรียนรูและการปฏิบัติเปนเนื้อเดียวกนั และมีกระบวนการแลกเปลี่ยนกบัผูอ่ืนทีม่ีมุมมอง
แตกตางกนัออกไป 
 3. การนาํไปสูการเปลี่ยนแปลง   กระบวนการเรียนรูดังกลาว  ไดกอใหเกดิการเปลี่ยน 
แปลงอยางตอเนื่อง และคอนขางถาวรในเรื่องความรู ทศันคติ และทักษะ 
 
 ปรัชญาการศึกษา 
 นักคิดและนกัการศึกษาไดใหทัศนะเกีย่วกบัการศึกษาและการเรียนรูของบุคคลในวยั
ตางๆ  ซึ่งมพีืน้ฐานจากแนวคิดปรัชญาตางๆ ดังนี้ (สุนทร สุนันทชยั  2544 : 33-36) 
 1. ปรัชญามนุษยนิยม (Humanism)  กลุมนี้มีความเชื่อวามนุษยมีอิสระ มีศักดิ์ศรี 
พฤติกรรมเปนผลจากจิตใจของมนษุยเอง ซึ่งมคีวามตองการมีการจูงใจ มีเสรีภาพ สามารถเลือก
กระทําได การเรียนรูจึงเกดิจากการเลือกสรรของผูเรียน ส่ิงที่ไมมีความหมายแกผูเรียน เขากไ็ม
เลือกที่จะเรียน การเรียนรูกจ็ะไมเกิดขึ้น คารล โรเจอร เชื่อวา หากเปดโอกาสใหบุคคลแตละคนจะ
สามารถพัฒนาตนเองไดเต็มที่ตามศักยภาพของเขา มัลคัล โนลส เสนอทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ 
เรียกวา แอนดราโกจ ี เชือ่วา การเรียนรูและการมีสวนรวมในกจิกรรมการเรียนรูนั้น ข้ึนอยูกบั
พื้นฐาน 4 ประการ คือ 1) มโนภาพตอตนเอง 2) ประสบการณ 3) ความพรอม และ 4) แนวทางใน
การเรียนรู 
 2. ปรัชญาพฤติกรรมนิยม (behaviorism) กลุมนี้มีความเชื่อวาพฤติกรรมของคนเกิด
จากการเราของสิ่งเรา คนเราจึงตอบสนอง เพราะฉนัน้ถาจะใหเกิดการเรียนรู จําเปนตองมีส่ิงเรา 
ประสบการณที่จะจัดใหกับผูเรียนควรเปนขั้นตอนมีลําดับช้ัน มกีารเสริมแรง 
 3.  ปรัชญาเสรีนิยม (liberalism)  กลุมนี้มคีวามเชื่อวา  มนุษยทกุคนเปนผูมีเหตุผล มี 
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จริยธรรมคุณธรรมและจิตใจ การพฒันามนุษยคือการพัฒนาคุณสมบัติใหมนษุยรูจักใชสติปญญา 
มีเหตุผล มีความรูมีความคดิกวางขวาง สามารถวิเคราะหและเขาใจสภาพการณตางๆ ไดจนเปน
มนุษยที่สมบูรณ แวน โดเรน เสนอแนวคิดในการจัดการศึกษาผูใหญสําหรับผูใชแรงงานวา 
ประเทศใดสามารถใหผูใชแรงงานลาพักไปเพิ่มพูนความรู ประเทศนัน้จะมีประชากรที่มีความรูและ
เปนสังคมการเรียนรู เขาเชือ่วาผูใหญทุกคนตองการที่จะเรียนรูตอ เพราะคนเราเมือ่มีอายุมากขึน้ 
ประสบการณมากขึ้น จะใครครวญและมีการใชเหตุผลมากข้ึน 
 4. ปรัชญาพพิัฒนาการนิยม (Progressivsm) กลุมนีม้ีความเชื่อวา การเปลีย่นแปลง
เปนเรื่องที่มีคณุคาในทกุๆ ดาน ทัง้รางกาย อารมณ สังคม สติปญญาและอาชีพควบคูกันไป ความ
ตองการ ความสนใจ ทักษะ ศักยภาพของผูเรียนควรไดรับการสงเสรมิใหมากที่สุด ส่ิงทีเ่รียนรูควร
สอดคลองกับชีวิตประจําวันและสังคมที่บคุคลนั้นเปนสมาชิกอยู การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีเมื่อ
ผูเรียนมีประสบการณตรงหรือลงมือกระทาํเอง ผูเรียนจึงมีอิสระที่จะเลือกตัดสินใจดวยตนเอง มี
สวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการทาํงานรวมกนัเพื่อใหการเรียนรูตรงกับความ
ตองการ เหมาะสมกับความถนัดและความสามารถของตน 
 5. ปรัชญาคิดเปน (Khit Pen)หลักการของปรัชญานีเ้นนวาเปาหมายในชีวิตของทุกคน 
คือ ความสขุและความสําเร็จในชีวิต การเรียนรูเปนกระบวนการทีท่ําใหผูเรียนประสบความสุข 
ความสาํเร็จตามที่ตนปรารถนา ซึ่งไมขัดตอศีลธรรม วัฒนธรรมอันดีงามและไมทําใหผูอ่ืนหรือ
สังคมเดือดรอน การแกไขปญหาจงึจําเปนตองใชความรูเชิงวิชาการ ศักยภาพของตน และความรู
เกี่ยวกับสภาพสังคมแวดลอม นาํมาวิเคราะหพจิารณา เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการแกไข
ปญหา บุคคลที่สามารถนาํขอมูลทัง้สามดานมาประกอบพิจารณาในการตัดสินใจนี ้ เรียกวา “คิด
เปน” 
 
สวนที่ 5   งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 รัชชัย  ศรีลาภ (2540 , อางถงึใน  ทวศีักดิ์  นพเกษร 2541:45) ไดศึกษาเรื่องการ
ประกอบธุรกิจชุมชนในชวงเศรษฐกิจชะลอตัว : ศึกษากรณีบานเสียว ตําบลหัวงัว อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสนิธุ ไดสรุปไวดงันี ้

 ชาวบานเสยีวประกอบอาชพีทาํนาเปนหลัก รายไดจากการทาํนาไมพอกับคาใชจายใน
การดํารงชวีิต จึงซื้อเศษผาจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีจําหนายตามรานคาในกรุงเทพมหานคร  
เย็บเปนเครื่องใชในครัวเรือนและจําหนายเปนอาชพีเสริม เร่ิมจากป พ.ศ. 2533-2535 เปนชวง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 

69

เร่ิมตนและขยายกลายเปนธรุกิจขนาดยอมของชุมชนในป พ.ศ. 2536 – 2539 แลวประสบปญหา
ในชวงเศรษฐกิจชะลอตัวตั้งแตกลางป พ.ศ. 2540 จนถงึปจจุบนั 

 กระบวนการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑแปรรูปผาตามลักษณะของธรุกิจขนาดยอมใน
ชุมชนไมคอยสลับซับซอนเทาใดนกั โดยผูประกอบธุรกจิจัดหาทุน อุปกรณ แรงงาน และตลาดดวย
ตนเอง ผลิตภัณฑจากผาประกอบดวยเครือ่งนอน ผาคลมุ ผาปูทีน่อน ผามาน เสื้อผา และเครื่องใช
ในครัวเรือนอืน่ๆ เมื่อผลิตไดปริมาณมากแลวจงึบรรทุกผลิตภัณฑไปจําหนายทั่วประเทศเทีย่วละ 
7-15 วัน โดยผูประกอบธุรกจินําไปจาํหนายเอง และมพีอคาในชุมชนรับไปจําหนายตามที่ตกลงกนั 
รายไดจากการประกอบอาชพีนีท้ําใหฐานะความเปนอยูของชาวบานดข้ึีนตามอัตภาพโดยเฉพาะผู
ประกอบธุรกิจรายใหญที่ลงทุนมากมีรายไดคอยขางดี 

 ผูประกอบธุรกจิผลิตภัณฑแปรรูปผาซึ่งมีจาํนวนประมาณรอยละ 80 ของแตละชุมชน
ประสบปญหาการขาดสภาพคลองในชมุชน เนื่องจากตนทุนการผลิตและจําหนายสงูขึ้นแตการ
จําหนายผลิตภัณฑกลับลดลง และเจาของธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑดวยระบบเงนิผอนมากเกนิไป
เมื่อเก็บเงินจากลูกคาไมไดจงึสงผลกระทบไปทั้งชุมชน 

 วีระชัย เพชรดี (2542 : 51 , อางถงึใน  เฉลียว  บุรีภักด ีและคณะ 2545:51) ไดศึกษา
เร่ือง การประกอบธุรกิจในชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีการจําหนายไขไกชาวบานนาสีนวน ตําบล
นาสนีวน อําเภอกันทรวชิัย จังหวัดมหาสารคาม ไดสรุปไวดังนี ้

 ชาวบานในชุมชนนาสีนวน เดิมประกอบอาชีพทํานาเปนหลกัและมรีายไดจากการทํา
นาไมพอกับคาใชจายในการดํารงชีวิตประจําวนั จึงคิดหาอาชีพเสริมเพื่อทาํรายไดใหกับครอบครัว
ของตน โดยไปรบัซ้ือไขจากฟารมในจังหวดัและจังหวัดใกลเคียง เพื่อนํามาจําหนายเปนอาชีพเสริม 
เร่ิมจากป พ.ศ.2533 เปนชวงเริ่มตนและขยายเปนอาชพีหลกัแทนอาชีพทํานาในชุมชนจนถึง
ปจจุบัน กระบวนการประกอบอาชีพจาํหนายไขไกของชาวบานนาสนีวน ไมมีความสลับซับซอน 
เพียงแตผูประกอบอาชีพตองมีคุณสมบัติในดานเงนิทนุ  การทุมเทเวลา ความขยัน และความ
อดทน ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ และการวางแผนที่ด ี  เมื่อไปรับไขไกมาตามจาํนวนที่ตองการแลว 
จึงบรรทุกไขไกไปจําหนายในหมูบานใกลเคียง โดยใชรถยนต รถจกัรยานยนต และหาบเร 

  ปาริชาติ  วลัยเสถียร จิตติ  มงคลชัยอรัญญา และโกวทิย  พวงงาม (2540:28)  จัดทํา
โครงการวิจยัธรุกิจชุมชนการศึกษาเบื้องตน เร่ือง  นโยบายและมาตรการในการสงเสริมธุรกิจชุมชน 
ซึ่งจากการวิจยัพบวา สาระสําคัญของนโยบายที่เกีย่วของกับการสงเสริมธุรกิจชุมชนของหนวยงาน
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ภาครัฐ อันไดแก การสงเสริมความสามารถของบุคคล กลุมและองคกร แรงงานทุนและสนิเชื่อ  
การตลาด วัตถุดิบ เทคโนโลยีและสิทธิประโยชนตาง ๆ  นัน้ โดยภาพรวมแลวนับไดวาเปนนโยบาย
และมาตรการอยางครบถวน  แตนโยบายแตละดานยงัไมมีสัดสวนที่เหมาะสมในการสงเสริมธุรกจิ
ชุมชน โดยเฉพาะดานการตลาด 

 นอกจากนี ้ ยงัพบวา    หนวยงานภาครัฐมีนโยบายและมาตรการในการสงเสริมธุรกิจ
ชมุชนในระดับตาง ๆ  กนั สามารถจาํแนกได  3  รูปแบบ คือ 

 รูปแบบที่ 1  เปนหนวยงานที่มีนโยบายและมาตรการในการสงเสริมธุรกิจชุมชนโดยตรง 
และเต็มรูปแบบ กลาวคือ เร่ิมดําเนนิการตั้งแตการรวมกลุม การวิเคราะหปญหาและทางเลือก การ
สรางกระบวนการเรียนรู การสงเสริมการผลิต การแปรรูป การบริการและสนับสนนุทรัพยากรตางๆ  
ซึ่งกลาวไดวาการดําเนินงานในรูปแบบนีเ้ปนการสงเสรมิธุรกิจครบวงจร  โดยพบกับนโยบายของ
กรมสงเสริมการเกษตร  กรมสงเสริมสหกรณ สํานักงานกองทนุสงเคราะหการทําสวนยาง องคการ
สงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย กรมการคาภายใน กรมการพฒันาชมุชน สํานักงานเรงรัด
พัฒนาชนบท กรมประชาสงเคราะห กรมสงเสริมอุตสาหกรรมและสํานกังานพฒันาชมุชนเมอืง  
เปนตน 

 รูปแบบที่  2  หนวยงานทีม่ีนโยบาย และมาตรการในการสงเสริมธุรกิจชุมชนบางสวน
หมายถงึ ภารกิจเฉพาะเรื่องดําเนนิการเกี่ยวของกับการสงเสริมอาชีพและรายไดในบางกิจกรรม 
เชน  การฝกอบรม การออมทรัพย การผลิต การแปรรูป การตลาด   ซึง่พบในนโยบายของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน (โครงการสนิเชื่อเพื่อพัฒนา
ชนบท) กรมปศุสัตว กรมปาไม กรมวิชาการเกษตร สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมการ
จัดหางาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กรมการศึกษานอกโรงเรียน กรมอาชีวศึกษา สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย และสํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลย ี

 รูปแบบที่ 3  หนวยงานที่มีนโยบายและมาตรการทีเ่กี่ยวของกับธรุกิจชุมชนโดยออม 
หมายถงึ   หนวยงานที่มีภาระหนาที่ทีเ่กีย่วกับปจจัย หรือองคประกอบในการดําเนินงาน ดานการ
สงเสริมอาชพีและรายได อาทิ การลงทุน สินเชื่อ สิทธปิระโยชน มีภาระหนาที่ในการใหบริการแก
บุคคลและนิติบุคคลทั่วไป ไมไดกําหนดทีจ่ะสงเสริมธุรกิจชุมชนโดยตรง พบในนโยบายของกรม
ทรัพยสินทางปญญา การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการการสงเสริมการ
ลงทนุ 
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 ทั้ง  3  รูปแบบขางตนนัน้ หนวยงานทีม่ีภาระหนาทีแ่ตกตางกนัมกีารสงเสริมกนั สวน
หนวยงานทีม่ภีาระหนาที่และแนวทางการดําเนินงานทีค่ลายกนั   มักจะดําเนนิงานซ้าํซอนกันใน
เนื้อหาและกลุมเปาหมาย  บางครั้งยังกอใหเกิดการแขงขันและขัดแยงกันดวย 

 อํานวย  ภูวนา (2540:120) ไดศึกษาวจิัยเรื่อง กระบวนการบริหารการผลิตหัตถกรรม
ทอผา : ศึกษาเฉพาะกรณีบานหนองเขื่อนชาง ตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง  จงัหวัดมหาสารคาม  
พบวา  คณะกรรมการกลุมทอผามีกระบวนการบริหารการผลิตหัตถกรรมทอผาตามขั้นตอนตางๆ  
ไดแก  การวางแผน การจดัองคการ การจัดคนเขาทาํงาน การสั่งการ และการควบคุมตามลาํดับ  
โดยเนนใหทุกคนมีสวนรวมและความเปนกันเอง แตถึงอยางไรกต็าม คณะกรรมการกย็งัมี
ประสบการณไมเพียงพอในดานการใชระบบขอมูลเพื่อการบริหารและการผลผลิต     เชน  การไมมี
เกณฑมาตรฐานที่แนนอนในการกาํหนดคุณภาพของผลผลิต  การจดัคนเขาทาํงานคณะกรรมการ
ไมมีการวางแผนไวอยางชัดเจน และไมกาํหนดกฎเกณฑและการทดสอบไวประการใด  โดยอาศัย
ความสมัครใจของผูปฏิบัติงานตามกลุมงานตาง ๆ  แตไดมีการจัดองคการบริหารงาน และกาํหนด
รูปแบบความสัมพันธกนัอยางชัดเจน 

 บงกช  พงษคาํมี (2536 , อางถงึใน  ประภัสสร  ปญญา 2537:35) ไดทําการศกึษา
องคประกอบในการดํารงอยูของกลุมธุรกิจขนาดยอมในชุมชน ผลการศึกษาพบวาในการจัดตัง้
กลุมธุรกิจชุมชนที่สามารถทําใหกลุมขนาดยอม ดาํรงอยูนั้นมีองคประกอบ คือ 

 1. องคประกอบดานพฒันาการกลุม การจัดตั้งกลุมนั้นเกิดขึ้นจากปญหาและความ
ตองการของสมาชิกกลุม มิใชเปนการจดัตั้งจากนโยบาย และความตองการขององคกรภายนอก
กลุมนี้มกีารดาํเนนิงานในลกัษณะกลุมมาโดยตลอด กลุมมีความสามารถปรับตัว และแกปญหา
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยการตัดสินใจอยางเปนอิสระของกลุม 

 2.  องคประกอบในดานบริหารจดัการกลุม กลุมมีการจัดองคกรมกีารแบงบทบาท
หนาที่ความรบัผิดชอบชัดเจน ผูนํากลุมมีความเปนประชาธิปไตย สมาชิกและคณะกรรมการมีสวน
รวมกันในทุก ๆ ข้ันตอนการทํางาน ดานการตลาด นั้นการมีสวนรวมของสมาชกินอยกวาดานอื่น ๆ 
การบริหารจัดการกลุมมปีระสิทธิภาพปานกลาง และสามารถบรรลุประสิทธิผลของกลุม 

 3. องคประกอบในดานสภาพแวดลอมในการดํารงอยูของกลุม เพราะกลุมมี
ความสัมพันธและสามารถประสานทรัพยากรจากสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
และขณะเดียวกันสภาพแวดลอมภายนอกก็ตองการผลประโยชนตอบแทนจากกลุม 
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 4. องคประกอบในดานสวสัดิการภายในกลุม กลุมดํารงอยูไดเพราะมีการจัดสวัสดิการ
ภายในกลุมใหกับสมาชิกเพื่อสนองความตองการในดานตาง ๆ เชน ดานการชวยเหลือให
คําปรึกษาทางความคิด ดานการมงีานทํา การมีรายได การสงเสริมความมัน่คงของครอบครัวและ
ชุมชน 

 5. องคประกอบในดานบริหารจดัการการตลาดและทุน กลุมดํารงอยูไดเพราะมกีาร
บริหาร จัดการทางดานการตลาด และปรมิาณการผลิต การกําหนดราคา และการประชาสัมพนัธ 
ดานการตลาด นอกจากการบริหารจัดการการตลาดแลวกลุมสามารถระดมทนุทั้งภายในชมุชน
และภายนอกชุมชน กลุมสามารถบรหิารจัดการ ใหมีเงนิทนุหมุนเวียนเพียงพอที่จะใชจายในการ
ผลิตและกองทุนของกลุมเพิ่มข้ึน 

 6. องคประกอบในดานการบรหิารจัดการผลิต กลุมดํารงอยูได เพราะสามารถจัดการ
องคกรการผลติโดยเฉพาะในครัวเรือน ตนทนุ แรงงาน วัตถุดบิ ชวงเวลาการผลิตทักษะ
ประสบการณในการผลิตใหสอดคลองกับสภาพครัวเรือนในชมุชน และใชตนทนุต่ําและใหได
ผลิตภัณฑที่มคีุณภาพ 

 
 คานโน (Kanno 1997 , อางถงึใน พิทยา วองกุล 2541:41)  ศึกษาเกี่ยวกับวิถีชมุชน 

(Informal constraints)  วาสามารถลดตนทนุการบริหารจัดการของกลุมธุรกิจชุมชนได ทําใหกลุม
ธุรกิจชุมชนทีม่ีขนาดใหญเกินไปจนวิถีชมุชนไมมีผลตอสมาชิกหรือการดําเนินกิจกรรมอยูภายนอก
ขอบเขตของวิถีชุมชน มีตนทุนการบริหารจัดการสูง ทาํใหอาจไมสามารถดํารงอยูไดในเชิงการคา  
ซึ่งจากการศึกษาเปรียบเทียบกลุมทอผา 2 กลุมในจังหวัดขอนแกนพบวา  กลุมแรกเปนสมาชกิ
ศูนยศิลปหัตถกรรมพัฒนาสตรีอีสาน  ซึง่เปนองคกรพฒันาเอกชนชวยจัดการการตลาดให  การ
ดําเนนิงานของกลุมอาศัยกลไกนอกวถิีชมุชนมาก  ทําใหการดํารงอยูของกลุมตองพึง่พาอาศัย
องคกรภายนอกเปนสาํคัญ  ในขณะที่กลุมหลังดาํเนนิการโดยชุมชนเองทัง้หมดและสามารถดํารง
อยูไดในเชิงการคา และมีตนทุนการบริหารจัดการต่ํา  เปนผลของ 2 ปจจัยที่สืบเนื่องจากวถิีชุมชน
คือ  1. ผูนําที่ไมเหน็แกประโยชนสวนตน ซึ่งเปนผลจากคานิยมที่ตองการรักษาชือ่เสียงของตนใน
ชุมชนไว และ  2. ผูประสานงานดานการตลาด ซึ่งไดสวนแบงจากกําไรของผลผลิตเปนรายชิ้น ทาํ
ใหมีแรงจูงใจที่จะขายผลผลิตและกระตุนสมาชิกทาํการผลิตใหไดมากที่สุด  จงึเปนแรงผลักดนัที่
สําคญัในการดําเนนิกิจกรรมการผลิตและการคารวมกนัของกลุม 
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 มัณฑนา  สามารถ และวิบลูยสุข  บัณฑิตย (2535 , อางถึงใน ภัสสร  ลิมานนท 
2537:35)  ไดศึกษาวิจยัเรื่องการสํารวจตลาดสิ่งทอของกลุมสตรีทอผาพืน้เมืองในภาคะวันออก
เฉียงเหนือ : ศึกษาเฉพาะกรณี  การศึกษาพบวา  กลุมสตรีที่ไดรับการสงเสริมจากทางราชการและ
องคกรพัฒนาเอกชนมยีุทธวธิีและชองทางการตลาดที่แตกตางกนั หนวยราชการเนนความสามารถ
เฉพาะตวัของผูนําสตรีและความเปนอิสระในการดําเนนิงาน  การพัฒนาของกลุมเปนไปโดย
ธรรมชาติ ชองทางการตลาดอาศัยระบบการจําหนายผานตัวแทนและไมคอยใหความสาํคัญกับ
รานคาปลกี ทําใหคาใชจายในการบริหารจัดการต่ํา  และมียอดจาํหนายสูง สวนองคกรพัฒนา
เอกชนเนนพฒันาองคกร  และความสามารถในการบริหารจัดการกลุม  ดงันัน้การดําเนนิงาน       
ดานการตลาดจึงเปนหนาที่ขององคกรรวมกับชาวบาน  สมาชกิกลุมมีบทบาทในการรวมงาน    
การควบคุม และการบริหารกลุม สินคามกัเปนสินคาที่พัฒนาใหมทําใหมีโอกาสเสนอราคาสูง 
ชองทางการตลาดที่สําคัญคอื การจําหนายที่รานของตนเอง การจําหนายผานองคกรพัฒนา  
เอกชน    การดําเนนิงานมีคาใชจายคอนขางสงู นอกจากนี้พบวาการจะสงเสริมการพัฒนาในระยะ
ยาวจาํเปนตองมีการพัฒนาคุณภาพ และออกแบบสินคาใหเปนทีต่องการของตลาดและควรมี
หนวยงานที่รับผิดชอบดานการตลาดขึ้นมาชวยเหลือในการจัดจาํหนายสนิคา    เพื่อลดคาใชจาย
ในการตลาด 

 นงลักษณ  สุพรรณไชยมาตย (2537 , อางถงึใน จุลศักดิ์  ชาญณรงค  2546:22)    ได
ศึกษาวจิัยเรื่อง กลยทุธองคกรและเครือขาย :กรณีศึกษาเครือขายหัตถกรรมทอผาพืน้เมืองพรรณ
ไม  การศึกษาพบวา ยทุธวธิีในการพัฒนาองคกรธุรกิจชุมชน   มปีระเด็นสําคัญดังนี้   แนวคิด
พื้นฐานขององคกรกลุมพรรณไม   แมเปนองคกรธุรกิจชุมชน แตฐานคิดในการทาํงานของกลุมเปน
ลักษณะผสมผสานระหวางแนวคิดเชิงธุรกิจและแนวคดิดานการพัฒนา  วัตถุประสงคพืน้ฐานการ
รวมกลุมคือ  การชวยเหลือกันในดานการผลิต  การพฒันาศกัยภาพสมาชกิ   และเสริมสรางพลัง
ทางเศรษฐกิจ   โดยมีระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจนในทางปฏิบัติ    สงเสริมการทํางานเปนหมู
คณะ   มีการดําเนนิธุรกิจแบบครบวงจรเริ่มต้ังแตการผลิต การแปรรูป และการจัดจําหนาย ซึง่ทาํ
ใหสมาชิกมีโอกาสเรียนรูกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ 

  มูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถมัภ (2540:42)  ศึกษาวิจยัเรื่อง
การศึกษารูปแบบธุรกิจชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีในกรุงเทพมหานครและภาคกลาง ซึ่งจากการ
วิจัยพบวา  ธรุกิจชุมชนของลุมตัวอยางจํานวน  29 กลุมนั้นอยูภายใตการสงเสริมและชวยเหลือ
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ของกลุมออมทรัพย กลุมทีม่ีลักษณะเปนนิติบุคคล เชน สหกรณ และไมเปนนิติบคุคล เชน กลุม
ออมทรัพย กลุมที่มีลักษณะเปนผูผลิตและผูใหบริการ และบริษัททีท่ําหนาที่ดานการตลาดใหกบั
ผลิตภัณฑของชาวบาน การดําเนินธุรกิจของแตละกลุม มีความแตกตางกนัในเรื่องการลงทนุและ
การจัดสรรกําไร 

 สวนใหญแลวกลุมที่ดาํเนนิธุรกิจเหลานี ้ กําลังมีความพยายามที่จะพัฒนาจากการทํา
อาชีพเสริมไปสูการทาํเปนอาชีพหลัก  โดยระดับการจัดการจะเริ่มซับซอนขึ้นทั้งในดานการผลติ
และการจําหนาย ตองมีการลงทนุสูง ตองใชทักษะและความรูมากขึ้น อันเนื่องมาจากปญหาเชน 
สินคาที่ผลิตออกมามากเกินความตองการของตลาด เปนผลใหผลิตออกมาแลวขายไมหมด     
ขาด ทุนทรัพย ขาดวัตถุดบิ ไมสามารถคืนเงนิที่กูสินเชื่อมาได หรือขาดความรูและขอมูลเพื่อ
ประกอบการตดัสินใจขยายการผลิต และขาดความรูที่จําเปนสําหรับการดําเนินการเปนตน 

 ดังนัน้บทบาทการพัฒนาธุรกิจชุมชนในขัน้ตอนนี้จึงตองมุงไปสูการสงเสริมใหกลุม
ธุรกิจมีการดําเนินการอยางเปนระบบ  ใหเปนธุรกิจขนาดเล็กทีม่ีมาตรฐาน  โดยใหผูบริหารที่มา
จากการเลือกตั้งและสมาชกิสามารถทําไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง  หรือเปลี่ยนเปนธุรกิจการผลิต 
และการบรกิารอยางอืน่ที่มโีอกาสในการเพิ่มรายไดมากขึ้น 

 การพัฒนาธุรกิจชุมชนจึงควรมีเปาหมายเพื่อใหผูประกอบการสามารถเลือกตัดสินใจ
วา จะผลิตหรือไมและถาผลิตจะผลิตอะไร มีความรูทีจ่ะทําการผลิตเมื่อจะขยายปริมาณการผลติ
มากขึ้น มีความรูในเรื่องการซื้อขายและการจัดการตางๆ  ผลักดันใหเกดิองคกรหรือจัดสรางองคกร
ตางๆ  เพื่อเสริมสรางใหเกิดการดําเนินงานเชิงธุรกิจแบบพึ่งตนเองได 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจยั เร่ือง การบริหารจัดการธุรกิจชุมชน :  กรณีศึกษากลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 

เปนการวิจัยเชงิคุณภาพ   (Qualitative Research)    โดยมุงศึกษาการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน   
มีประชากรและกลุมตัวอยางเปนบุคคลที่ประกอบอาชีพหัตถกรรมตุกตา ในเขตอําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี และบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกบัการดําเนินงานของกลุมหตัถกรรมตุกตา
ราชบุรี  การดําเนนิการวิจัยไดใชระเบียบวธิีวิจัย ดังนี้  

1. ชุมชนและกลุมที่ศึกษา 
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การวิเคราะหขอมูล 
 

ชุมชนและกลุมทีศ่ึกษา 
 ชุมชนที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้  ไดแก ประชากรที่ประกอบอาชีพทําตุกตาในเขตอําเภอ  
โพธาราม   จงัหวัดราชบุรี   ซึ่งประกอบดวย หมูที ่ 1-10  ตําบลบานสิงห หมูที่  3-4  ตําบลบาน
เลือก   หมูที่ 1-2 ตําบลบานฆอง  และบุคคลที่เกีย่วของกับการดําเนนิงานของกลุมหัตถกรรม
ตุกตาในเขตพืน้ที่ดงักลาว 
 กลุมที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชวธิกีารเลือกกลุมตัวอยางดังมีรายละเอยีด ดังนี ้
 1.  ผูซื้อหรือผูบริโภคตุกตา   ซึง่เปนลูกคาสงและลูกคาปลีก   ทีม่าติดตอซ้ือขายใน 
พื้นที่ทาํการวจิัย ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมโดยบังเอิญ (Accidental  Sampling) 
กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน โดยเก็บขอมูล จาก 100 คนแรก กลาวคือ เมื่อพบ
ประชากรทีม่าติดตอซ้ือขายก็เก็บขอมูล และกระทาํเชนนี้ไปเร่ือยๆ จนกวาจะไดครบตามจํานวนที่
กําหนดไว   
 2. สมาชิกกลุมทีท่ําการผลิตหรอืผูประกอบอาชีพหัตถกรรมตุกตารายยอยในเขตพืน้ที ่
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ทําการวิจยั ต.บานสงิห  ต.บานเลือก  ต.บานฆอง   ในเขตอําเภอโพธาราม จงัหวัดราชบุรี ไดกลุม 
ตัวอยาง จาํนวน 15 ราย ซึ่งมีรายละเอยีดดังแสดงในตารางที ่1 
 
ตารางที่  1   แสดงจํานวนกลุมตัวอยางซึง่เปนสมาชิกกลุมที่ทาํการผลิตและผูคา ทีใ่ชในการวิจัย 
 

รายชื่อตําบล จํานวนกลุมตัวอยาง (คน) 
ตําบลบานเลือก 5  คน 
ตําบลบานฆอง 5  คน 
ตําบลบานสิงห 5 คน 

รวม 15 คน 
  
 3. ประธานกลุมและคณะกรรมการบริหารกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี จํานวน 7 คน 
     4. เจาหนาที่จากหนวยงานที่เกีย่วของ ไดแก พัฒนาการอําเภอโพธาราม   หอการคา
จังหวัดราชบุรี  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานสงิห   นายกองคการบริหารสวนตําบลบาน
ฆอง   และผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดบานเลือก  รวม จํานวน 5  คน 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย  แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ  และ
ประเด็นสนทนากลุม โดยมลีายละเอยีดดังนี ้ 

 1.  แบบสอบถามสําหรับผูซื้อหรือผูบริโภคตุกตา ซึ่งเปนลูกคาสงและลูกคาปลีก ทีม่า
ติดตอซ้ือขายในพืน้ทีท่าํการวิจัย  เปนแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (check list ) และ
แบบสอบถาม ชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) โดยผูวิจัยไดกําหนดคาคะแนนของ
ชวงน้ําหนกัเปน 3 ระดับ ตามที่ ไพโรจน  ศรีรุงเรือง (2545: 60-63) ไดปรับปรุงจากลิเคิรท (Likert)  
และเกณฑการพิจารณาคาเฉลี่ย ที่ไดรับจากคําตอบในแบบสอบถามของนักเรยีนกลุมตัวอยาง 
ผูวิจัยไดกําหนดตามเกณฑที ่ ไพโรจน  ศรีรุงเรือง (2545: 60-63) ปรับปรุงตามแนวคิดของเบสท 
(Best)   ดังรายละเอียดตอไปนี ้
     ตอนที่ 1  เปนคําถามเกี่ยวกบัขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของ 
แบบสอบถามเปนแบบตัวเลอืกที่กาํหนดให (check list)  
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  ตอนที ่ 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจดานการใหบริการขายและ
ดานสนิคาของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (rating scale) 3 ระดับตามที่ ไพโรจน  ศรีรุงเรือง (2545: 60-63) ไดปรับปรุงจาก     
ลิเคิรท (Likert)   มีเกณฑการใหคะแนน ดงันี ้
  คะแนน 3   หมายถงึ ผูตอบมีความพึงพอใจหรือเหน็ดวยมาก 
  คะแนน 2   หมายถงึ ผูตอบรูสึกเฉยๆ  หรือไมแนใจ 
  คะแนน 1   หมายถงึ ผูตอบไมมีความพึงพอใจหรือไมเห็นดวยเลย 

  การแปลความหมายคะแนน ผูวิจัยใชเกณฑการวิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ 
  ตอนที ่ 3   เปนแบบสอบถามปลายเปด  ใหผูตอบแสดงความคิดเห็นหรือ 
ขอเสนอแนะตางๆ ที่เกีย่วของ 
               2.   แบบสัมภาษณ ไดแก 
       2.1    แบบสัมภาษณ   สําหรับสมาชิกกลุมทีท่ําการผลิตหรือผูประกอบอาชพี
หัตถกรรมตุกตารายยอยในเขตพื้นที่ทาํการวิจัย มี 2 ตอน ดังนี ้
         ตอนที ่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ ลักษณะ
ของแบบสัมภาษณเปนแบบตัวเลือกทีก่ําหนดให (check list)  
        ตอนที ่ 2 เปนคําถามในประเด็นตอไปนี1้) ประวัติความเปนมาและขอมูล
พื้นฐานของกลุม  2) สภาพการบรหิารจดัการของกลุม  3) ปญหาและแนวทางการแกไชในการ
บริหารจัดการของกลุม และ 4) ปจจัยที่เกี่ยวของตอการบริหารจัดการของกลุม ไดแก ปจจัยดาน
การผลิต การตลาด แรงงาน เงนิทุนและการเงนิ บริหารจัดการ ปฏิสัมพันธกับภายนอก  การมีสวน
รวมของสมาชกิ ความเปนผูนํา ระเบียบขอบังคับขององคกร การศึกษาและการเรียนรู  ของกลุม
หัตถกรรมตุกตาราชบุรี  
                  การสัมภาษณสมาชิกกลุม ประกอบดวย 
            1.  นางรัตนา          ขณะฤกษ ผูคา   
   2.  นายวนิัย           ออนละมัย      ผูคา  
               3.  นายบุญธรรม    เอี่ยมนาย ผูคา 
               4.  นายนิผล          สรางเอีย่ม             ผูคา 

         5. นายสงา           เพ็งแสวง                ผูคาและผูผลิต 
   6. นางกัลยา         แกวกิติวฒัน             ผูคา และผูผลิต 
  7. นางปรานอม     เหลาโชต ิ         ผูผลิต   
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  8. นางสมบัติ        เพ็งแสวง           ผูคาและผูผลิต 
  9. นายนัฐพล        เทพวีระ                  ผูคาและผูผลิต     
   10.นางขวัญ         ขุนณรงค     ผูคาและผูผลิต 
  11.นางประคอง    สุวรรณหงส          ผูคาและผูผลิต 
               12.นายพิเชยีร      เชษฐะ     ผูคาและผูผลิต 
  13. นางแกว         เชษฐะ ผูคาและผูผลิต 
  14.นางใส          สิริสรามัส         ผูคาและผูผลิต 
  15. นางวินยั      เชงิทว ี ผูคาและผูผลิต 
                 2.2  การสมัภาษณเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกีย่วของ ม ี2 ตอน ดังนี ้
  ตอนที ่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ ลักษณะ
ของแบบสัมภาษณเปนแบบตัวเลือกทีก่ําหนดให (check list)  
  ตอนที่ 2 เปนคําถามในประเด็นตอไปนี1้) ปฏิสัมพันธกบักลุมฯ  2)ความเปน
ผูนํา 3) การศึกษาและการเรียนรู  ของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี  ประกอบดวย  
  1. นายไพโรจน       แกวกิติวัฒน        กรรมการหอการจังหวัดราชบุรี 
  2. รอยโทประสงค   เพ็ญประภากร   นายกองการบริหารสวนตําบลบานสงิห 
  3. นายอาํพร          เตียงเกต ุ นายกองการบริหารสวนตําบลบานฆอง 
  4. นายนพรัตน       โมมาลา ผูอํานวยการโรงเรียนชมุชนวัดบานเลือก 
  5. นางรัศม ี            แสงทอง              พัฒนาชุมชนอําเภอโพธาราม 
 3.  ประเด็นในการสนทนากลุม 

  คณะผูวิจัยไดรวมกันกําหนดประเด็นการสนทนาและซกัซอมความเขาใจในการจัด
สนทนา มีคณะผูวิจัยเปนผูนําในการสนทนา (Moderator) เปนผูคอยกระตุนหรือจุดประเด็นการ
สนทนาเพื่อเปนการชกัจูงใหผูเขารวมสนทนา (Discussant) แตละคนแสดงความคิดเห็นตาม
ประเด็นการสนทนา (Discussion Guideline) ที่คณะผูวิจยัเตรียมไวในการนี้คณะวิจัยเปน
ผูดําเนนิการสนทนา (Moderator) และเปนผูบันทึกการสนทนา (Notetaker) โดยจดประเด็นการ
สนทนา และบันทกึบรรยากาศที่เกิดขึ้นระหวางการสนทนา เชน พฤติกรรม การกระทํา สีหนา ของ
ผูเขารวมสนทนาเพื่อนาํไปใชประโยชนในการวิเคราะหขอมูล 
  การจัดกลุมสนทนาไดนาํนกัศึกษาปริญญาโท     สาขาวิชาจิตวทิยาชุมชน     และ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนือ่ง      คณะศกึษาศาสตร     มหาวทิยาลัย
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ศิลปากร เปนผูชวยเหลือทัว่ ๆ ไป คือเตรียมสถานที ่บันทึกเสยีง รวมบันทกึประเดน็การสนทนา 
บริการ น้าํดื่ม อาหาร  ถายภาพ จัดเตรียมของที่ระลึก เปนตน  
 
 สําหรับการจัดกลุมสนทนา มีรายละเอยีดกรดําเนนิการดังนี ้
 การเตรียมการสนทนากลุม ดําเนนิการดังนี ้
 1. คณะผูวิจัยเตรยีมประเดน็การสนทนา โดยมีการประชมุรวมกันระหวางคณะผูวิจัย
กอนลงพืน้ที่ เพื่อกาํหนดบทบาทของคณะผูวิจัยแตละคน โดยกาํหนดใหหัวหนาโครงการวิจยัเปน
ผูดําเนนิการสนทนา (Moderator) และผูรวมวิจยัเปนผูจดประเด็นการสนทนา (Notaker) และชวย
ชักถามสรุปประเด็นเพิม่เตมิ ในบางโอกาส สําหรับการกําหนดประเด็นการสนทนา คณะผูวิจัยมี
การเสนอความคิดเห็นเพื่อใหไดประเด็นสนทนาที่ตรงตามวัตถุประสงคและกําหนดประเด็นไมใหมี
หลายประเด็นเกินไปแตใหครอบคลุมสาระสําคัญซึ่งประเด็นสนทนากลุมมีดังนี ้ 1) ประวัติความ
เปนมาและขอมูลพื้นฐานของกลุม  2) สภาพการบริหารจัดการของกลุม  3) ปญหาและแนวทาง
การแกไชในการบริหารจัดการของกลุม และ 4) ปจจัยที่มีผลตอการบริหารจัดการของกลุม ไดแก 
ปจจัยดานการผลิต การตลาด แรงงาน เงินทุนและการเงิน บริหารจัดการ ปฏิสัมพนัธกับภายนอก 
การมีสวนรวมของสมาชิก ความเปนผูนํา ระเบียบขอบังคับขององคกร  5)การศึกษาและการเรียนรู 
ของกลุม  และ 6) อ่ืนๆ  ที่เกีย่วของกับกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี    
 เมื่อกําหนดประเด็นสนทนากลุมแลวคณะผูวิจัยทดลองสนทนากลุมกนัเอง โดยยก
ประเด็นสนทนากลาวา เมื่อสนทนาตามประเด็นเหลานี้แลวมีความเขาใจหรือไม และมีเขาใจ
สอดคลองกันหรือไม ประเดน็สนทนากลุม เรียงลาํดับขอตามความเหมาะสมหรือไมอยางไร 
             2. คณะผูวิจัยนัดหมายกับผูเขารวมการสนทนาเกี่ยวกับประเด็นสนทนากลุมวันเวลา
สถานที ่
 3.  คณะผูวิจัยเตรยีมอุปกรณเทปบันทกึเสียง กลองถายรูป ของที่ระลึก   น้าํดื่ม และ
อาหาร สําหรบัผูเขารวมสนทนา 
 การดําเนินการสนทนากลุม ดําเนนิการดังนี ้
 1.  คณะผูวิจัยแนะนําวัตถุประสงคของการจัดกลุมสนทนา แกผูเขารวมสนทนา และ
ชี้แจงวาในการสนทนากลุมใหผูเขารวมสนทนาลุม แสดงความคิดเห็นอยางเสรี เมื่อจบในแตละ
ประเด็น ผูดําเนนิการสนทนาจะสรุปหากไมครอบคลุมสาระสําคญัก็สามารถแนะเพิ่มเติมทั้งนี้ 
เพื่อใหไดขอสรุปของกลุมในแตละประเด็นกอนจะเริ่มสนทนาในประเดน็ตอ ๆ ไป 
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 2. ดําเนนิการสนทนา หวัหนาโครงการวิจัยไดสรุปรายงานความกาวหนาในการ
ดําเนนิงาน จดักิจกรรมการพัฒนาการเรียนรูคณะผูวิจัยไดดําเนินการในชุมชน 
 หลังจากนั้นเริ่มสนทนาตามประเด็นเมื่อผูเขารวมสนทนาคนใดคนหนึง่แสดงความ
คิดเห็น โดยชี้นําความคิด หรือครอบงาํความคิด คือ มีอิทธพิลเหนือความคดิเห็นของผูอ่ืน 
ผูดําเนนิการสนทนาก็พยายามเปดโอกาสใหผูเขารวมสนทนาคนอื่นไดเสนอความคิดเห็น และใน
กรณีที่ผูเขารวมสนทนาเสนอความคิดเหน็นอกประเดน็ ผูดําเนินการสนทนาก็ตะลอมกลอมเกลา
ใหเสนอความคิดเห็นเขาประเด็น ทัง้นี้เปดโอกาสใหผูเขารวมสนทนาแตละคนไดแสดงความ
คิดเห็นอยางเสรี ไดตอยอดความคิดเห็นจากผูเขารวมสนทนากลุมคนอ่ืนซึง่ถือเปนพลวัตรกลุม 
(Group Dynamic) เมื่อไดความคิดเหน็หลากหลายในแตละประเด็นแลวมีการสรุปความคิดเห็น 
โดยดําเนนิการสนทนาเชนนีจ้นครบทุกประเด็น  
 การเปดการสนทนา เมื่อดําเนนิการสนทนากลุมครบทุกประเดน็แลวผูดําเนนิการ
สนทนา สรุปประเด็นการสนทนากลุมโดยภาพรวม และเปดโอกาสใหผูเขารวมสนทนากลุมได
แสดงความคดิเห็นเพิ่มเติม เมื่อไมมีขอคิดเห็นขอเสนอแนะเพิม่เติม จึงกลาวขอบคุณ ผูเขารวม
สนทนากลุม และมอบของที่ระลึกและรวมรับประทานอาหารที่เตรียมไว แกผูเขารวมสนทนากลุม
ทุกทาน 
 หลังจากนั้นคณะผูวิจัยไดถอดเทปบันทึกเสียงการสนทนา แลวนาํขอมูลมาวิเคราะห
ตามประเด็นและคณะผูวิจัยรวมตรวจสอบขอมูลกับสรุปประเด็นการสนทนากลุม แลวนําขอมูลที่
ไดแปลความหมายนาํไปใชในการดําเนนิงานตอไป 

 การจัดกลุมสนทนา (Focus Group)  คณะกรรมการบรหิารกลุม ประกอบดวย  
 1. นายสมหวงั   ไพบูลยวศนิ ประธานกลุม 
 2. นายชาติชาย ขณะฤกษ รองประธาน 
 3. นายวินยั   ออนละมัย           กรรมการฝายแผนงานและสารสนเทศ 
 4. นางอุระษา        เหลาโชติ กรรมการฝายการเงนิ 
 5. นางสนุทรี          เอี่ยมนาย กรรมการฝายการตลาดและประชาสัมพันธ 
 6. นางราณี            ฝางเอี่ยม กรรมการฝายบุคลากร 
 7. นางมาลี             มหขจิตนนท        เลขานุการและคณะกรรมการกลุม 
 

            โดยกําหนดการจัดกลุมสนทนาวันที่  10  ตุลาคม  2547  เวลา 18.00น.-20.00น     
ณ รานอาหารขวัญดําเนนิ อําเภอเมือง  จงัหวัดราชบุรี             . 
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การสรางและพัฒนาเครือ่งมือ 
 1. เครื่องมือทีใ่ชในการศึกษาวิจัยครัง้นี้ในสวนที่เปนแบบสอบถาม ผูวิจัยไดดําเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี ้
     1.1  ศึกษาทฤษฎ ีแนวคิด หลักการจากเอกสารกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี หนงัสือ 
ตํารา เอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของ  ตลอดจนการสอบถามจากผูซือ้หรือผูบริโภคตุกตา  ซึ่งเปน
ลูกคาปลีกและลูกคาสง ผูผลิตหรือผูประกอบการรายยอย คณะกรรมการบริหารกลุมหัตถกรรม
ตุกตาราชบุรี เจาหนาที่จากหนวยงานทีเ่กีย่วของกับการดําเนนิงานของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี   
      1.2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และภาษาของ
แบบสอบถาม โดยนาํแบบสอบถามที่ผูวิจยัสรางขึ้น ไปใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชีย่วชาญจาํนวน
รวม 2 ทาน  พิจารณาปรับแกตามรายละเอียดของประเด็นคําถามใหครอบคลุม 
  1.3 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงขอคําถามที่แบงเปน 3 ระดับแลวไปทดลอง
สอบถาม (Tryout) กับกลุมทีไ่มใชกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้จํานวน 30 คน 
  1.4  วิเคราะหหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability)  โดยนําแบบสอบถามมา
ตรวจใหคะแนนตามเกณฑทีก่ําหนดไวและหาคาสมัประสิทธิ์ความเชื่อมั่น  ตามวิธขีองครอนบาค 
(Cronbach)  ไดคาความเชื่อมั่นดังนี้   ดานการบริการการขาย  α  =  0.6880  ดานสินคา          
α  =  0.6765 (รายละเอยีดดูทีภ่าคผนวก ง  หนา 188) 
 2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจยัครั้งนี้ในสวนที่เปนแบบสัมภาษณ   ไดดําเนนิการ
ตามขั้นตอน ดังนี ้
       2.1 ศึกษาทฤษฎ ี แนวคิด หลักการ จากเอกสารกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 
หนงัสือ ตํารา เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของ ตลอดจนการสอบถามจากผูซื้อหรอืผูบริโภคตุกตา
ซึ่งเปนลกูคาปลีกและลูกคาสง ผูผลิตหรือผูประกอบการรายยอย คณะกรรมการบริหารกลุม
หัตถกรรมตุกตาราชบุรี เจาหนาที่จากหนวยงานทีเ่กีย่วของกับการดําเนนิงานของกลุมหัตถกรรม
ตุกตาราชบุรี  และนําผลจากการศึกษามาเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณในการรวบรวม
ขอมูล 

2.2 สรางแบบสัมภาษณซึ่งมีเนือ้หาครอบคลุมตามวัตถปุระสงคของการวิจัย โดย 
ผานการตรวจพิจารณาจากอาจารยที่ปรึกษา 
      2.3   นําโครงรางแบบสัมภาษณ ทีไ่ดรับการปรับปรุงแกไขจากอาจารยที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธในดานเนื้อหา ภาษา  และสํานวนที่ใชในแบบสัมภาษณไดชัดเจนแลว นําไปให
ผูทรงคุณวุฒติรวจความตรงเชิงเนื้อหา 
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      2.4   ปรับปรุงเนื้อหาแบบสัมภาษณตามคําแนะนําของผูทรงคณุวุฒิ แลวนําไปให 
อาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธ ตรวจสอบแกไขขอบกพรองอีกครั้งหนึง่   
       2.5   นําแบบสัมภาษณที่ปรับปรุงแกไขเสร็จแลวไปสัมภาษณกลุมตัวอยางตอไป 
 3. การกําหนดประเด็นการสนทนากลุม 
     เพื่อใหการเก็บรวบรวมขอมูล เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจยัได
ดําเนนิการสรางเครื่องมือข้ึนเอง  โดยมีข้ันตอนการสรางดังตอไปนี ้
      3.1  ผูวิจัยไดทาํการศึกษาขอมูลจากเอกสารและงานวจิัยตางๆ เพื่อเปนแนวทาง
ในการกาํหนดประเด็นการสนทนากลุม 
      3.2  นําขอมูลที่ไดรับจากการศึกษามาประมวล    เพื่อกําหนดประเด็นในการ 
สนทนากลุมโดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา  เพือ่ใหขอเสนอแนะแลวนํามาปรับปรุงแกไข 
      3.3  กําหนดประเดน็ในการสนทนาตามขอบเขตวัตถุประสงคในการวิจัย  จากนัน้ 
นําประเดน็ในการสนทนาทีส่รางเสร็จเสนออาจารยที่ปรึกษา    เพื่อใหขอเสนอแนะแลวนาํมา 
ปรับปรุงแกไข       
  3.4 นําประเดน็ในการสนทนาทีป่รับปรุงแกไขเสร็จแลว เสนออาจารยทีป่รึกษา
ตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อความสมบูรณของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
       3.5   นําประเดน็สนทนากลุมที่แกไขแลวไปดําเนินการสนทนากลุม 
  
การเก็บรวบรวมขอมลู 
 1.  การศึกษาจากเอกสารทางวชิาการ   ผูวจิัยศึกษาแลวทําการบันทึกและเรียบเรียง
เหตุการณตามลําดับ วัน เวลาที่เกิดขึ้น 

 2.  แบบสอบถาม ทัง้แบบสอบถามสาํหรับผูซื้อหรือผูบริโภคตุกตาซึ่งเปนลูกคาปลกี
และลูกคาสง   ซึง่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี ้ จาํนวน 100 ราย ผูวิจัยและผูชวยวจิัยนํา
แบบสอบถามเขาไปเก็บขอมูลดวยตนเอง 

 3.   แบบสัมภาษณสําหรับกลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครัง้นี ้  ผูวิจัยพรอมผูชวยวิจัย  
นําแบบสัมภาษณเขาไปเก็บขอมูลดวยตนเองเทปบนัทึกเสียง การถายภาพประกอบ ทั้งนี้จะมกีาร
นัดหมายกอนลวงหนา เปนการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ โดยมีข้ันตอนการสัมภาษณดังนี ้
       1)  เตรียมประเด็นคําถามที่จะสัมภาษณไวลวงหนา  
       2)  นัดหมายกาํหนดวนั เวลา สถานที่ ประเด็นที่จะสัมภาษณกับผูใหสัมภาษณ 
       3)  เตรียมอุปกรณสําหรับการสัมภาษณ 
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       ข้ันเริ่มการสัมภาษณดําเนนิการดังนี ้
       1)  แนะนําผูวจิัยตอผูใหสัมภาษณ 
       2)  สรางบรรยากาศความไววางใจ (Rapport) ใหมีความรูสึกเปนกันเอง 
       3)  ระบุวัตถุประสงคของการสัมภาษณ 
       4)  ขออนุญาตใชเครื่องบันทึกเสยีงและบนัทกึภาพ 

       ข้ันสัมภาษณดําเนนิการดังนี ้
       1)  สัมภาษณตามประเด็นทีเ่ตรียมไวลวงหนา 
       2)  ฟงและติดตามหรือปอนคําถามเพื่อใหไดคาํตอบตามประเด็น 
       3)  บันทึกประเด็นใจความสาํคัญ 
       ข้ันปดการสัมภาษณ ดําเนนิการดงันี ้
       1)  สรุปประเด็นที่ไดจากการสัมภาษณ 
       2)  กลาวคําขอบคุณ อําลา และมอบของที่ระลึก 
หลังจากการสมัภาษณแลว ผูวิจัยบนัทกึผลการสัมภาษณทันที และรวบรวมขอมูลเอกสาร

ตาง ๆ ที่ไดจากแบบสัมภาษณไวกับบันทึกการสัมภาษณ และมีการตรวจสอบทกุครั้ง        
    4. การจัดสนทนากลุมดําเนินการโดย  
       1) ขอหนังสือจากบัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงประธานและ

คณะกรรมการกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 
        2)  ประสานงาน ขอนัดเวลา และสถานที่ในการสนทนากลุม (Focus Group) 
        3)  เดินทางไปเปนผูนาํประเด็นในการสนทนากลุม (Focus Group) ดวยตนเอง 

หลังจากสนทนากลุมแลว  ผูวิจยันาํผลการสนทนาแยกบันทึกประเด็นตางๆตามวัตถุประสงคของ
งานวิจยัทีก่ําหนดไว   เพื่อตรวจสอบขอมูลนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป 
 
การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยนําขอมลูที่ไดรับมา นําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยใช
สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statics) เปน คารอยละ (Percentage) และการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) ผูวิจัยนําเสนอตามประเด็นหวัขอในวัตถุประสงคของการวิจัย โดย
จัดระบบขอมูล การอางองิ การตรวจสอบความถกูตอง วิเคราะหเชงิเหตุผล แนวคิดและทฤษฎี   
การเก็บรวบรวมขอมูลตลอดระยะเวลาที่รวบรวมขอมูลในภาคสนาม ผูวิจยัรวบรวมขอมูลและ
วิเคราะหขอมลูไปพรอม ๆ กัน คือ หลงัจากรวบรวมขอมูลเสร็จในแตละครั้ง ผูวจิัยจดบันทกึขอมูล
อยางละเอียดพรอมจัดหมวดหมูตามประเด็นที่ตองการศึกษา และทาํการวิเคราะหเบื้องตนเพื่อให
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เปนแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลในสนามครั้งตอๆ ไปดวย    รวมทั้งใชในการวิเคราะหขอมลู
ในภาพรวม 
 ผูวิจัยตรวจสอบความครบถวนขอมูล โดยตรวจสอบวาขอมูลที่รวบรวมมา มีขอมูล
เพียงพอตามประเด็นคําถามการวิจยัหรือไม ถาขอมูลไมตรงกันจะทาํการตรวจสอบอีกครั้งวา
ขอมูลที่เปนจริงเปนอยางไร  
 การตรวจสอบดานขอมูล  (Data triangulation)  โดยตรวจสอบวาขอมูลที่ผูวิจยัเกบ็
รวบรวมนัน้ถกูตองหรือไม คือการตรวจสอบแหลงขอมลูในเรื่อง แหลงเวลา แหลงสถานที่ และ
แหลงบุคคล โดยการตรวจสอบวาถาเวลาตางกัน เชน ขอมูลที่เก็บไดในชวงเชาหรอืเย็น สถานที่
ตางกนั เชน ขอมูลที่เก็บไดจากรานคาวัด   สถานศึกษา บุคคลผูใหขอมูลตางกนั เชน ผูใหขอมูล
เปนผูนาํที่เปนทางการหรือไมเปนทางการ ชาวบานทัว่ไป จะไดขอมูลที่เหมือนเดิมหรือไม ถาได
ขอมูลตรงกันหลังจากการตรวจสอบแลวขอมูลนั้นสามารถนําไปวเิคราะหขอมูลตอไป  
 

ตารางที่ 2  แสดงรายละเอยีดของการเกบ็รวบรวมขอมลู 
 

 
ประเด็นการศึกษา 

 

 
ผูใหขอมูล 

 
เครื่องมือ 

 
การวิเคราะห 

1.ประวัติความเปนมาและขอมูล 
   พื้นฐานของกลุมฯ 

ประธาน/คณะกรรมการ,
สมาชิกกลุมฯ 

การสนทนากลุม 
การสัมภาษณ
เอกสาร 

วิเคราะหเนื้อหา 

2.สภาพการบริหารจัดการของกลุมฯ ประธาน/คณะกรรมการ,
สมาชิกกลุมฯ 

การสนทนากลุม 
การสัมภาษณ
เอกสาร 

วิเคราะหเนื้อหา 
 

3.ปจจัยที่มีผลตอ การบริหารจัดการ   
   ของกลุมฯ 

ประธาน/คณะกรรมการ,
สมาชิกกลุมฯ 

การสนทนากลุม 
การสัมภาษณ
เอกสาร 

วิเคราะหเนื้อหา 

4.ความพึงพอใจของผูซื้อ ผูซื้อ แบบสอบถาม ความถี่,รอยละ 
 

5.การศึกษาและการเรียนรู ประธาน/คณะกรรมการ,
สมาชิกกลุมฯ 
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

การสนทนากลุม 
การสัมภาษณ 
 

วิเคราะหเนื้อหา 

6.ปญหาและแนวทางแกไขในการ 
   บริหารจัดการของกลุมฯ 

ประธาน/คณะกรรมการ,
สมาชิกกลุมฯ 

การสนทนากลุม 
การสัมภาษณ 

วิเคราะหเนื้อหา 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 

 จากการวิจยัเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุมหัตถกรรมตุกตา
ราชบุรี ผูวิจยัไดแบงผลการศกึษาออกเปนดังนี ้

 1. ประวัติความเปนมาและขอมูลพื้นฐานของกลุม 
 2. สภาพการบริหารจัดการของกลุม 
 3. ปจจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 
 4. ความพงึพอใจของผูซื้อตอการบริการดานการขายและสินคาของกลุม 
 5. การศึกษาและการเรียนรู 
 6. ปญหาและแนวทางแกไขการบริหารจัดการของกลุม  
 

ประวัติความเปนมาและขอมูลพื้นฐานของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุร ี
 

 
แผนที่ 1  แสดงพืน้ที่ตัง้กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 
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 การศึกษาขอมูลพื้นฐานชุมชนกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรีนั้น ผูวิจยัไดแบงการศกึษา
ออกเปนดานตางๆ   คือ   ความเปนมาของชุมชน สภาพความเปนอยูของชุมชน   พืน้ที่   ประชากร 
การตั้งบานเรอืน การศึกษา   การคมนาคม  อาชพี  วฒันธรรรมประเพณี  ผูนําชุมชน  ซึง่มี
รายละเอียดดงัตอไปนี ้  ประวัติความเปนมาและขอมูลพื้นฐานของกลุมฯ 
 จากการศึกษาขอมูลเอกสารพบวาเกิดจากการรวมตัวของผูผลิตตุกตาในพืน้ทีห่ลักๆ
ของอําเภอโพธาราม ประกอบดวย ตําบลบานสงิห ตําบลบานเลือกและตําบลบานฆอง    
 

 1. ประวัติและความเปนมา ตําบลบานสิงห    
      ชาวลาวเวียงบานสงิห  มพีืน้เพเดิมเปนชาวลาวที่อพยพมาจากประเทศลาวในอดีต  

เมื่อครั้งสมัยกรุงธนบุรี ชวงระหวางปพุทธศักราช 2321 – 2322  สมเด็จพระยามหากษัตริยศึกฯ  
และพระยาสุรีห (บุญมา)  ขณะนั้น ไดยกกองทพัไปตีหัวเมืองลาวไดตั้งแตนครจําปาศักดิถ์ึง
เวียงจันทน  จึงไดมีการกวาดตอนชาวลาวมาตัง้ถิน่ฐานในประเทศไทยเปนครั้งแรก  ตอมาในสมัย
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัรัชกาลที่ 3 แหงกรงุรัตนโกสินทร ชวงระหวางปพทุธศักราช 2369 – 
2371  เกิดกบฎเจาอนุวงศแหงเวียงจันทนประกอบกับชวงปพุธศักราช 2376 – 2390  ไทยไดทําศึก
กับเวียดนาม การสงครามครั้งนี้เปนการกวาดตอนชาวลาวมาตัง้ถิน่ฐานในประเทศไทยครั้งใหญ
ที่สุดและกวาดตอนมาหลายเผาพันธุ รวมทั้งลาวเวียง โดยไดใหมาตั้งถิ่นฐานที่จงัหวัดราชบุรี เขต
อําเภอโพธาราม  ตั้งแตบานเลือก  บานฆอง  บานสิงห  บานกําแพง และบานดอนทราย เปนตน 
 

  วิถีชีวิตและประเพณีวฒันธรรมที่สําคัญ 
  เมื่อแรกที่อพยพมาตัง้ถิน่ฐานก็ไดนาํเอาวถิีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมมา

ใช ไมวาจะเปนในดานการแตงกาย ภาษา ความเปนอยูและอาหารการกิน 
  ในดานการแตงกาย  สตรชีาวลาวเวียงจะสวมเสื้อแขนกระบอกรัดรูป ปลอยชาย   

สีออน อาจเปนขาวหรือเทา  มีผาแพรยาวพาดบาซายหอยชายทัง้หนาและหลัง นุงผาถงุสีเขม      
มีการเกลาผมมวยดวย สําหรับชุดที่ไปงานบุญก็อาจจะสวมผานุงลายทางลงมีขอบผานุงสีขาว    
ทั้งดานบนและลาง  สวมเสื้อออดรัดรูป มีการหมผาแพรเพาะ คลายสไบ ปลอยชายทั้งดานหนา
และดานหลัง สําหรับฝายชายก็จะสวมเสื้อผาฝายคอกลมหลวมๆ นุงกางเกงขาครึ่งแขง มี
ผาขาวมาคาดเอว ในสมัยกอนไมมีการสวมรองเทาแตอยางใด ไมวาจะเปนหญิงหรอืชาย 
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  ในดานภาษา  ในชีวิตประจําวนัยงัคงใชภาษาเวียงเดิมที่ใชกนัมาตั้งแตอพยพมา
จนถงึปจจุบนันี้มีลักษณะคลายภาษาอีสาน แตมีแตกตางกนับางในบางคํา แตภาษาทางราชการ
คงใชภาษาไทยตลอดมา 
  ในเร่ืองอาหารการกิน  เดิมบริโภคอาหารตามวัฒนธรรมเดิม คือขาวเหนียวเปน
หลัก  เพราะเมื่อราว 40 – 50 ป ที่ผานมา มีการทํานาขาวเหนียวจํานวนมาก มีเนื้อที่พอพอกับการ
ทํานาขาวเจาในตําบลบานสิงห แตปจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไป แทบจะไมมีการปลูกและบริโภคขาว
เหนียวเลย ชาวลาวเวียงชอบบริโภคขาวปุน (ขนมจีน)  ซึ่งมีกรรมวิธีผลิตแตกตางจากที่อ่ืนๆ  
นอกจากนั้นยังมีแกงที่มีรสชาติและเอกลักษณของลาวเวียงโดยเฉพาะ คือ  “แกงบอน” 
 

  ประเพณีและวัฒนธรรมที่สําคัญ 
  งานบุญในรอบสิบสองเดือน ประเพณีงานบุญที่ถือปฏิบัติกันมาโดยตลอด ตามคติ

ของชาวพุทธ เชน ในเดือนสามมีการทําบุญเรียกวา “บุญขาวจี่” คือนําเอาขาวเหนียวใหมที่ไดจาก
การทํานามาทําขาวหลามไปถวายพระ ทุกครัวเรือนจะทําเหมือนกันหมด  ฉะนั้นวันพระนั้นจะมี
ขาวหลามเปนหลัก  ในเดือนหา จะมีประเพณีสงกรานต  เมื่อสงกรานตส้ินสุดลงจะมกีารแหดอกไม  
ไปบูชาพระที่วัด ซึ่งเปนประเพณีที่สําคัญนาเที่ยวชมมาก เพราะเขาใจวานาจะมีเพียงแหงเดียวใน
ประเทศไทย  ในเดือนแปดมีการทําบุญเขาพรรษา เดือนสิบเอ็ดมีบุญเทศนมหาชาติ และออก
พรรษา เดินสิบสองทําบุญงานกฐิน  อันนี้เปนประเพณีที่ปฏิบัติสืบตอกันมาหลายชั่วอายุคนหรือ
นับต้ังแตชาวลาวเวียงอพยพมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย 

 
  ส่ิงที่นาสนใจของบานสิงห 

      1. ประเพณีการแหดอกไม  จะจัดขึ้นในวันที่ 13 เมษายน ของทุกป ประเพณีนี้แต
เดิมเมื่อส้ินสุดสงกรานตก็จะเลือกวันที่เหมาะสมวันใดวันหนึ่ง แลวแตความพรอมของชาวบาน  
ผูนําหมูบานก็จะบอกลูกบานวาจะแหดอกไมกันวันไหน วัตถุประสงคดั้งเดิมของประเพณี คือ การ
นําดอกไมไปบูชาพระที่วัดในวันขึ้นปใหม  เพราะเดิมสงกรานตเปนวันขึ้นปใหมของไทยและสรงน้ํา
พระไปพรอมกันดวยในวันนั้นเมื่อถึงกําหนดวันแหดอกไม ชาวลาวเวียงไมวาจะเปนเด็ก ผูใหญ 
หรือหนุมสาวก็จะไปหาเก็บดอกไมที่เกิดเองตามธรรมชาติในสมัยกอนมีมากมายไดแก ดอกคูน 
ดอกหางนกยูง เปนหลัก ซึ่งสวนใหญเปนดอกไมที่จะเบงบานในฤดูรอน ในชวงนี้หนุมสาวลาวเวียง
ก็จะไดมีโอกาสรูจักคุนเคยกัน เพราะไปหาดอกไมดวยกันและไปหามาฝากสาว ๆ  คนทีไ่มไดไป ถอื
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โอกาสนําดอกไมสวย ๆ  งาม ๆ  ไปให คนที่เราอยากจะรูจักสนิทสนมดวย  เมื่อถึงเวลาประมาณ 
17 นาฬิกา พระสงฆก็จะเดินทางมาจากวัดพรอมดวยชาวบานสองสามคนถือฆองมาแลวตีฆอง
บอกชาวบานวาใหไปรวมกันที่จุดนัดหมาย โดยเดินตามพระไป หากใครประสงคจะเขารวมขบวน
แตไมอยากเดินไกลก็รออยูที่หนาบานของตนเอง เพราะขบวนจะผานมาเมื่อชาวบานพรอมดวย
ดอกไมมารวมกันที่จุดนัดพบแลว เร่ิมออกเดินขบวน โดยมีพระสงฆนําหนา มีคนตีฆองไปตลอด
ทางที่ขบวนแหงผาน  ในขณะที่กําลังเคลื่อนขบวนนั้นบางปสนุกสนานมากมีกลองยาวมารวมมีคน
รําฟอนตามถนัดสนุกสนานครึกครื้นบางครั้งมีการจุดประทัดดวย 

     ขณะที่ขบวนแหดอกไมผานหนาบาน ชาวบานก็จะนําเอาภาชนะใสน้ําตั้งไวหนา
บานใหคนที่ถือดอกไมรวมขบวนแหมาไดนําดอกไมของตนจุมน้ําเพื่อใหสดชื่นไมเหี่ยวเฉา ชําระ
ลางไปในตัวดวยเพื่อใหเกิดความบริสุทธิ์ผุดผองเมื่อไปบูชาพระ 

     ในขบวนก็จะมีการแตงกายของชาวลาวเวียง จะเปนชุดหญิงลาววยักลางคน และ
ผูสูงอายุ ทั้งหญิงชายและเด็กรวมเดินขบวนซึ่งชุดแตงกายของชาวลาวเวียงจะมีเอกลักษณะของ
ตนเองแตกตางไปจากชนกลุมนอยเผาตาง ๆ  ที่ถูกกวาดตอนอพยพมาอยูจังหวัดราชบุรี เชน 
มอญ, เขมร, ลาวพรวน, ไทย-ยวน  ผูไทดํา (ลาวทรงดํา) กะเหรี่ยง และจีน  ซึ่งยังมีใหเห็นอยูทุก
วันนี้เมื่อขบวนแหดอกไมมาถึงวัดก็จะนําดอกไมไปถวายพระ ไปวางตามสถานที่สําคัญทางพุทธ
ศาสนา เชน อุโบสถ วิหาร เจดีย ส่ิงศักดิ์สิทะที่เคารพนับถือพระพุทธรูปสําคัญและเจดียทรายที่กอ
ไวเมื่อตอนวันสงกรานตแลวก็มารวมกันสรงน้ําพระเปนอันเสร็จพิธี ประเพณีแหดอกไมนี้ปฏิบัติกัน
มานับรอยปหลายชั่วอายุคน สมควรอนุรักษไวใหอนุชนรุนหลังไดศึกษาตอไป 

  2. ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ของบานสิงห  บานสิงหมีส่ิงศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองที่ชาวบานนับถือ  
เคารพสักการะบูชาเพื่อชวยขจัดปดเปาภัยพิบัติ หรือบํารุงขวัญเปนกําลังใจ ในคราวทุกขยาก หรือ
มีปญหาชีวิตที่ดํารงอยูมาไดจนถึงทุกวันนี้ที่สําคัญคือ 

    2.1 หลวงพอโสรชัย  หลวงพอโสรชัย เปนพระประธานในอุโบสถวัดกําแพงใต ซึ่ง
เปนวัดเกาแกตามหลักฐานวาสรางมาตั้งแตสมัยอยุธยาตอนตน  ตั้งอยูหางจากวัดบานสิงห
ประมาณ 2.5 กิโลเมตร  เปนพระพุทธรูปจําหลักดวยศิลาทรายแดง ปางมารวิจัย พุทธศิลปเปน
แบบลพบุรีตอนปลายสวยงามที่สุด และหาชมไดยาก  เดิมประดิษฐานอยูที่วัดแหงหนึ่งในจังหวัด
สมุทรสงคราม เมื่อสรางอุโบสถใหมที่วัดกําแพงใตจึงไดอัญเชิญมาประดิษฐานเปนพระประธานใน
อุโบสถเมื่อวันที่ 9 มกราคม พุทธศักราช 2501  พระประธานองคนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ มีผูเคารพนับ
ถือมาก ชาวบานมีทุกขรอนเรื่องใด พระทรงชวยขจัดปดเปาใหไดสําเร็จเปนสุขไปทุกถวนหนา เปน
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ที่เร่ืองลือถึงพระพุทธานุภาพแผขจรขจายไปไกลจนมีผูมานมัยการมากมายทุกวันมิไดขาด 
พุทธศาสนิกชนที่แวะเวียนผานมาควรหาโอกาสไปกราบนมัสการพระประธานองคศักดิ์สิทธิ์นี้เพื่อ
เปนสิริมงคลแกชีวิตอไป 
                     2.2 หลวงพอสามองค  ที่วัดบานสิงห  ซึ่งเปนศูนยกลางของชุมชนชาวลาวเวยีง มี
พระสําคัญอยูสามองคคือ  หลวงพอจัน  หลวงพอขัน และหลวงพอสด  พระสามองคนี้เปนเครือ
ญาติกันโดยหลวงพอจันเปนบิดาหลวงพอขันและหลวงพอสดเปนหลาน ไดเปนเจาอาวาสครองวัด
สิงหมาสามรุน คือ บิดา บุตร และหลาน พระทั้งสามองคนี้เปนชาวลาวเวียงที่ชาวบานใหความ
เคารพนับถือมาก  โดยใชคําเรียกนําหนาวา “หลวงพอ”  และไดพรอมใจกันปนรูปเหมือนหลวงพอ
สามองคประดิษฐานไวใน “มณฑปพุทธญาณจตุรงค”  เมื่อปพุทธศักราช 2535  หลวงพอสามองค
เปนพระผูมีศีลบริสุทธิ์มีวัตรปฏิบัติที่เครงครัดและเปนเกจิอาจารยที่เรืองวิชาอาคม มีลูกศิษยลูกหา
มากมาย หลวงพอจัน มีอิทธิฤทธิ์ทางแผเมตตา หลวงพอขันไดสรางพระเครื่องเรียกวา “พรหมสาม
หนา” มีพุทธคุณทั้งคงกระพันธและแคลวคลาด เคยมีผลเปนที่ประจัก  หลวงพอสด สรางเหรียญ
ใบโพธิ์ดานหลังเปนพระประธานอุโบสถที่สําคัญมีตะกรุดโทนที่ลือชื่อ มีน้ํามันมนตรักษาโรคได
สารพัด, มีสีผ้ึงตลับ ดีทางเมตตามหานิยมและคาขาย ชาวตําบลบานสิงหและใกลเคียงใหความ
เคารพนับถือมานักการะบูชาและขอโชคลาภกันมากมายเปนประจําทุกวันมิไดขาด สาธุชนที่ผาน
ไปมาสมควรไดแวะเวียนมานมัสการหรือบูชาเพื่อเปนสิริมงคลเปนขวัญและกําลังใจในการ
ดํารงชีวิตในสังคมตอไป 
             3. ผลิตภัณฑหัตถกรรมพื้นบานที่สําคัญ  ชาวตําบลบานสิงห ในปจจุบันสวนใหญ
ไดมีอาชีพหลักที่สําคัญคือ  การทําตุกตาผาหรือตุกตาผาขนสัตวเทียม นําผามาตัดเย็บเปนรูป
ตุกตาแบบตาง ๆ  มากมายหลายแบบ แลวยัดนุนหรือใยสังเคราะหนํามาตกแตงเพิ่มเติมใสกระดิ่ง 
เติมลูกตา ทําจมูก บรรจุกลองเสียง เขาภายในตัวสัตวตุกตาเหลานั้นจะมีเสียงเหมือนสัตวจริง ๆ  
เชน สุนัข หมี และแมว  เปนตน ในหมูบานมีโรงงานผลิตตุกตาดังกลาวมากมายหลายโรงงาน เปน
การสรางงาน สรางอาชีพและสรางรายไดใหกับชาวตําบลบานสิงห นอกจากนั้นยังมีการผลิต
หมอน ที่นอน หมอนอิง หมอนขาง เบาะ มากมายหลายชนิด มีการผลิตแลวตั้งรานขายปลีกและ
ขายสง  และสงออกไปขายในตางประเทศ ทําใหเศรษฐกิจของชาวบานสิงหมั่นคงและพัฒนา
เจริญรุงเรืองขึ้นเปนลําดับ จนขึ้นชื่อวาเปนผลิตภัณฑพื้นบานที่สําคัญ คือ ตุกตาขนสัตว ที่
ส่ือมวลชนไมวาจะเปนหนังสือพิมพ โทรทัศน นําไปเผยแพรตอสาธารณชนจนเปนที่รูจักกันทั่ว
ประเทศ ผูที่ผานไปมาสมควรแวะชมกรรมวิธีการผลิตและซื้อเปนของฝากญาติมิตร คนรัก และผูที่
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เคารพนับถือ ก็จะถูกใจผูรับ ผูใหก็เทากับไดชวยเหลือสนับสนุนสินคาไทย ใหเงินไมไหลออกนอก
ประเทศ ทําใหเศรษฐกิจของไทยดีข้ึนอยางแนนอน 
 สภาพทัว่ไปของตําบล : พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุมแองกะทะ ลักษณะอุดมสมบูรณ มี
ระบบชลประทานไหลผานทั้งที่ตําบล เหมาะสมแกการเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว   
  อาณาเขตตําบล :  ทิศเหนอื จรด   ตาํบลบานฆอง   อําเภอโพธาราม   จงัหวัดราชบรีุ      
ทิศใตจรดตําบลดอนทราย   อําเภอโพธาราม    จังหวัดราชบุรี   ทิศตะวันออก จรด  ตําบลวัดแกว  
อําเภอบางแพ    ทิศตะวันตก จรด เขตอําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี   
  จํานวนประชากรของตําบล : จํานวนประชากรทัง้สิ้น 5,611 คน เปนชาย 2,648 คน 
เปนหญงิ 2,963 คน  ( 10/11/2547 ) 
  ขอมูลอาชีพของตําบล : อาชีพหลกั ทํานา เลี้ยงสัตว อาชีพเสริม อุตสาหกรรมพื้นบาน 
ขอมูลสถานทีสํ่าคัญของตําบล : 1.วัดบานสิงห   2.วัดกาํแพงใต   3.อบ.ต.บานสิงห   4.สถานที่
ผลิตจําหนายสินคาพืน้เมือง   5. ตลาดนัดคลองชลประทานบานสิงห   6. วัดกําแพงเหนือ   7.วัด
หนองออ  8.วัดบางกระโด    9.ศูนยการศกึษานอกโรงเรียนภาคกลาง 
 

 2.  ประวัติและความเปนมา ตําบลบานเลือก     
      ชาวไทยลาวเวียง หรือกลุมชนชาวลาวตี้ในจังหวัดราชบุรี คือ ชนชาติลาวกลุมหนึ่ง 

ที่ถูกกวาดตอนมาจากนครเวียงจันทร ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อ
ประมาณ 200 ป มาแลวในรัชสมัยพระเจากรุงธนบุรี 
  เมื่อปจอ พ.ศ. 2321 ตอปกุน พ.ศ. 2322 สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีไดโปรดให
กองทัพไทยยกพลไปปราบลาว เนื่องจากเจานายของลาวเกิดความไมปรองดองกันโดยโปรดให
พระยามหากษัติรยศึกเปนแมทัพยกไปปราบปรามกรุงศรีสัตนาคนหุตตีเมืองเวียงจันทร เมืองหลวง
พระบาง ตลอดหัวเมืองอื่น ๆ เมื่อตีไดจึงอัญเชิญพระแกงมรกตและพรบางจากเมืองเวียงจันทร 
มายังกรุงธนบุรีดวย จากพระราชประวัติ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมาหาราช
นั้น เมื่อกอนที่จะทรงดํารงพระยศเปนเจาพระยามหากษัติรยศึกไดเคยเปนหลวงยกกระบัตรเจา
เมืองราชบุรีมากอน (พ.ศ. 2303) ดังนั้นในการยกทัพไปปราบพระเจาเวียงจันทร บุญสาร ในคราว
นั้น แมทัพนายกองและบรรดาเหลาทหารสวนหนึ่ง คงจะตองเกณฑไปจากเมืองราชบุรีและเมื่อ
ชนะศึกก็จะตองกวาดตอนเชลยลาวมาอยูที่เมืองราชบุรีสวนหนึ่งคงจะพระราชทานใหแกบรรดา  
แมทัพนายกองที่ตามเสด็จเปนบําเหน็จรางวัลความดีความชอบ ในการชนะศึกเพื่อใหเปน     ขา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

91

 

ทาสบริวาร อีกสวนหนึ่งคงจะโปรดใหตั้งบานเรือนอยูอยางอิสระ ในบริเวณที่ทางการกําหนดให คือ
บริเวณวัดพญาไม อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และอยูในความดูแลของทางราชการ ลาวตี้เหลานี้
เมื่อครอบครัวขยายใหญข้ึน ก็ขยายที่ทํามาหากินออกไปตามบริเวณรอบๆ ขาง ขามฝงแมน้ําแม
กลองไปทางทิศตะวันตกไปตั้งหลักแหลงอยูบริเวณตําบลเขาแรง เขาวังสะดึงส หนองหอย นาง
แกว บานเลือก   บานสิงห   ดอนทรายและเขตตําบลบานฆอง ในปจจุบัน 
  ตอมาเกิดศึกเจาอนุวงศแหงเมืองเวียงจันทรอีกครั้งในรัชกาลที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2369 
ชาวลาวสวนหนึ่งก็ถูกกวาดตอนมาที่เมืองราชบุรีอีก และภายหลังยังมีครอบครัวลาวบางพวก พา
กันอพยพมาอยูกับพวกพองของตนที่เมืองราชบุรีดวย ดังนั้น ชาวลาวตี้จึงมีจํานวนมากขึ้น
จนกระทั่งในรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดใหเลิกทาส บรรดาเชลย
ลาวทั้งหลายในจังหวัดราชบุรีจึงมีอิสระในการตั้งบานเรือนและทํามาหากิน โดยแยกยายไปตามที่
ตาง ๆ แบงเปนสายใหญ ๆ ได 2 สาย คือ สายหนึ่งไปยังทิศตะวันตกจากบริเวณเขาแรง ไปอําเภอ
จอมบึง โดยตั้งฐานอยูในบริเวณตาง ๆ เชน หมูบานนาสมอ หมูบานสูงเนิน หมูบานทําเนียบ 
หมูบานเกาะ หมูบานหนองบานเกา หมูบานวังมะเดื่อ เปนตน สายที่สองขยายมาทางทิศ
ตะวันออก จากบริเวณวัดพญาไมไปตั้งถิ่นฐานอยูในบริเวณตาง ๆ เชน หมูบานในตําบลนางแกว 
หมูบานวัดบานฆอง หมูบานตําบลบานเลือก ตําบลบานสิงห บานหนองรี บานบางลาน บานดอน
ทรายในอําเภอโพธารามปจจุบัน และหมูบานดอนเสลา หมูบานหนองปลาดุก ในเขตอําเภอบาน
โปง ปจจุบันนี้ชาวลาวที่ถูกกวาดตอนหรืออพยพมาจากนครเวียงจันทร ไดตั้งรากฐาน ถิ่นฐาน อยู
ในแผนดินไทยมีลูกหลานสืบสายเลือดกันมาหลายชวงอายุคน จนผสมผสานกลืนเปนพลเมืองของ
ประเทศไทย จึงเรียกชนเผานี้วา “ไทยเวียง” ชาวไทยลาวในเขตพื้นที่อําเภอโพธาราม ดังที่กลาว
มาแลววา ชาวไทยลาวเวียงที่ตั้งถิ่นฐานอยูที่บริเวณวัดพญาไม ไดแยกยายไปตั้งถิ่นฐานในเขต
อําเภอโพธาราม คือ ตําบลนางแกว วัดบานฆอง และตําบลบานเลือก ยังมีชาวไทยลาวเวียงอีก
สวนหนึ่งที่ถูกกวาดตอนมาในสมัยพระเจากรุงธนบุรี และตอนตนของสมัยกรุงรัตนโกสินทรใหพวก
ชาวลาวเหลานี้ ตั้งบานเรือนอยูบริเวณลุมแมน้ําแมกลอง จากพื้นที่เหนือวัดเฉลิมอาสนถึงวัดสรอย
ฟา (ปจจุบัน) ตอมาไดมีชาวมอญอพยพหนีพมาเขามาทางดานตะวันตกของอําเภอโพธาราม มา
ตั้งบานเรือนที่อยูอาศัยหนาแนนมากขึ้น ทางราชการเกรงวาจะเกิดการทะเลาะวิวาท ระหวางชาว
ไทยลาวเวียงและชาวมอญ ถึงขั้นรบราฆาฟนได จึงอพยพชาวไทยลาวเวียงไอยูฝงทิศตะวันออก
ของแมน้ําแมกลอง ซึ่งเปนบริเวณที่อุดมสมบูรณ ปจจุบันอยูในเขตตําบลบานสิงห บานฆอง และ
บานเลือก สวนบริเวณที่อยูชาวไทยลาวเวียงเดิม ซึ่งมีชาวมอญมาอยูอาศัยแทนนั้นเพื่อใหรูวา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

92

 

บริเวณนี้เปนของชาวไทยลาวเวียงมากอนจึงตั้งชื่อบริเวณนี้วา “บานลาว” ตอมาไดเรียกชื่อเพี้ยน
เปน “บางเลา” ภายหลังทางราชการเปลี่ยนชื่อเปน “ตําบลสรอยฟา” ซึ่งเปนชื่อของตัวละครใน
วรรณคดี เร่ืองขุนชาง ขุนแผน 
               ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที ่ 5 เสด็จประภาสตน
มาถงึบริเวณหมูบานบานเลอืก ในอดีตชาวบานเลือกมกีารเลี้ยงโค กระบือ และมา ไวใชงานและ
เปนบรรณาการแกเจานายชัน้สูง พระองคทรงทราบความและเห็นวามาที่แหงนี้มีลักษณะดีเหมาะ
สําหรับเปนมาศึกจึงทรงคัดเลือกมา ณ ที่แหงนี้ ราษฎรจึงขนานนามที่แหงนีว้าบานเลือกตั้งแตบดั
นั้นเปนตนมา บริเวณที่  มกีารเลี้ยงโค  และมาคือบานหนองร ีบานหุบมะกล่ํา( มโีคชั้นดี ), บาน
พระศรีอารย (ทําเครื่องตกแตงมาและโค), บานหนองเตาดํา, บานเตาเหลก็(หนองเตาเล็ก), บาน
วัดโบถส (มีตนโพธิ์ ยาง ตะเคียน มีมาชั้นดี ) บานไร(เขตติดตอตําบลคลองตาคต) , บานมา, บาน
เกาะ (บานมา,บานเกาะปจจุบันเปนที่ตัง้วทิยาลัยเทคนิคโพธาราม  ตําบลบานฆอง) บานดอน
กลาง, บานขนุน (มีที่อาบน้าํขนาดใหญใหกับมาทีห่มู 3  ตําบลบานเลือกติดตอ หมู3  ตําบลบาน
ฆอง มีตนไมงิ้วขนาดใหญหลายตน),  บานเลือกหมู 4 ที่เปนที่ตัง้กลางของตําบลมีตนไมขนาด
ใหญ  ตนยาง ตนโพธิ์  ตนสารภี  ตนมะปรางเปนที่ตัง้วดับานเลือก โรงเรียนวัดบานเลือก  เขตพื้นที่
การศึกษาเขต 2 ราชบุรี  ระยะหางจากวดับานเลือกไปทางทิศตะวันตก ประมาณ ส่ีหาเสน (คร่ึง
กิโลเมตร )  จะมีศาลปูทุง  ตนโพธและตนตาลเจ็ดยอด  บริเวณนี้เปนหนองน้ําใหญและอาบน้าํ
ใหกับมาและโคชั้นดี 
  สภาพทัว่ไปของตําบล : เปนพืน้ที่ราบลุมชายแมน้ําเหมาะแกการทาํนา ทาํสวน มีคลอง
ชลประทานสงน้ําทั่วถึง มถีนนเพชรเกษมสายเกาผานกลางตาํบล เชื่อมตอจากถนนเพชรเกษม
สายใหม ลักษณะดินเปนดนิรวนปนทราย   
  อาณาเขตตําบล : ทิศเหนือ ติดตอตําบลหนองโพ อําเภอโพธาราม ตําบลหนอง        
ออ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี  ทิศใต ติดตอตําบลบานฆอง เทศบาลเมืองโพธาราม ตําบล
คลองตาคต อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ทิศตะวนัออก ติดตอตําบลวังเยน็ อําเภอบางแพ 
จังหวัดราชบุรี ทิศตะวนัตก ติดตอตําบลคลองตาคต อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
  จํานวนประชากรของตําบล :  จํานวนประชากรทัง้สิ้น 9,362 คน เปนชาย 4,461 คน 
เปนหญงิ 4,901, คน  มีครวัเรือน   3,013  ครัวเรือน ความหนาแนนโดยเฉลีย่  780 คน / ตาราง
กิโลเมตร  ( 1/5/2547 ) 
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 ขอมูลอาชีพของตําบล : อาชีพหลัก ทาํนา ทาํสวน ทาํไร และเลี้ยงสัตว  อาชพีเสริม 
อุตสาหะกรรมในครัวเรือน ทาํตุกตาผาขนสัตว ลูกประคบสมุนไพร ประดิษฐของชํารวย 
   ขอมูลสถานทีสํ่าคัญของตําบล :  1.วัดโบสถ    2.วัดหุบมะกล่ํา   3. วัดพระศรีอารย     
4. วัดบานเลือก  5 .เขตพื้นทีก่ารศึกษาเขต2ราชบุรี 

 
 3.  ประวัติและความเปนมาตําบลบานฆอง    

          มีตํานานของชาวไทยลาวเวยีง ที่มาตั้งถิน่ฐานอยูในตําบลบานฆอง อําเภอ          
โพธาราม ไดเลาสืบตอกันวา เมื่อตนรัชกาลที ่ 1 ตนกรุงรัตนโกสนิทรมีชาวลาวที่อพยพมาจากนคร
เวียงจันทรจํานวนหนึ่ง โดยมีพระภิกษุรูปหนึง่เปนหวัหนาคณะ คอื พระอาจารยมะนาวเชี่ยว มี
ความรูพิเศษสามารถรูภาษาและมีความจาํเปนเลิศ สามารถทองมนตคาถาแตละบทไดรวดเรว็ ใช
เวลาเพียงแคปาดมะนาวขาดก็จะไดแลว ชาวบานจงึเรียกวา พระอาจารยมะนาวเชี่ยว เวลานอน
จําวัดใชผลมะพราวแหงหนนุศรีษะ พระภิกษุองคนีพ้รอมดวยเครือญาติอีก 3 ทาน นําคณะชาว
ลาวอพยพออกจากนครเวยีงจันทร คือ1.โยมผูชาวไมปรากฏนามเปนผูบังคับ ชาง 2.ผูเฒากอ 
(หญิง) 3.นางประทุมมา (เปนคนทรงเจา) เมื่อมาถงึไดมาพกัอาศัยอยูที่ศาลเจาปูตา (พื้นที่ตําบล
บานฆองปจจุบัน) อยูหางจากวัดไปทางทศิเหนือประมาณ 500 เมตร คณะทีม่าดวยกันแยกยาย
เพื่อจัดหาที่อยู หาอาหารและไดมาพบวัดราง จงึไดชักชวนกนัมาพักอาศยัทีว่ัดรางแหงนี้ และได
ซอมแซมบูรณะใชเปนที่อยูอาศัย ตอมามีชาวลาวไดอพยพมาสมทบอยูเร่ือยๆ จนเปนหมูบาน      
มีผูคนมากขึ้นมีปญหาขาดแคลนน้าํดื่มน้าํใช จึงไดชักชวนกันขดุสระน้ําขนาดใหญข้ึนมาทิศ
ตะวันตกของวดัในขณะที่ขุดดินเพื่อเปนสระน้ํา ไดพบฆองใหญมหึมาเทาลอเกวยีนเนื้อคลายทอง
สัมฤทธิ์จมอยูในดิน จึงลองใชไมตีฆอง   ทุกๆครั้งที่ตีฆองจะจมลงลึกไปเลื่อยๆจึงชวยกนันาํขึ้นมา
แขวนไวที่ตนพิกุล ชาวบานดีอกดีใจ ใชไมและกอนหนิปาฆองใหญเปนที่สนุกสนาน ปรากฏวาจะ
เคาะจะตีเทาไรก็ไมมีเสียงดงั แตถาหยุดเคาะหยุดดีสักระยะหนึ่ง จะมีเสียงดงักงัวาล คาํรามลั่น
สนั่นหวัน่ไหวครางกระหึ่ม ไปทั่วบริเวณวดั และเกิดปรากฏการณนาอัศจรรยใจ ทีช่าวบานไมเคย
พบเหน็มากอน ทองฟาทีก่ําลังมีแสงแดดเจิดจา พลนัก็มืดครึ้มมีเมฆลอยมาปกคลุมควงอาทติย 
เกิดพายุเสียงดังสนัน่หวั่นไหวตนไมเอนลูไปมาปานฟาดินจะถลมทลาย ฝูงวิหคนกพากนับนิกลับ
รังสงเสียงไปทัว่สารทิศ พระอาจารยมะนาวเชี่ยวเห็นเหตุการณเกิดวิกฤตคงจะมีเหตุการณไมสูดี
ข้ึน จึงใหนางประทุมมาเชญิเจาประทับรางทํานายเหตกุารณที่เกิดขึ้น จะมเีหตุเภทภัยอยางใด เมื่อ
เจาเขาประทับทรงในรางของนางประทมุมา ไดพูดวาสูทัง้หลายทําผิดอันใหญหลวงนัก ที่ไปเคาะตี
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ฆองใบนี้เพื่อความสนุกสนาน เพราะฆองใหญนี้เปนของคูบานคูเมือง เปนของคูบญุบารมีของเจา
ฟามหากษัตริยมาหลายชวงอายุคนแลว ไมคูควรตอปุถุชนคนธรรมจะมาเคาะตี เพื่อความ
สนุกสนาน ในอดีตกาลเมื่อขุดฆองในนีม้าใชเมื่อใด จะเกดิเภทภัยตาง ๆ นานา เกิดทกุขโศกโรคภัย 
เสียงฆองดังไปถึงที่ใดประชาชนจะไดรับทกุขภัย เดือดรอนถึงทีน่ั่น ใหนาํไปฝงไวทีเ่ดิม ประชาชน
จะไดอยูรมเยน็เปนสุขชาวบานจงึนาํไปฝงไวที่เดิม และเปลี่ยนสถานที่ขุดสระเสียใหญ ในคนืนัน้
ฆองใหญใบนัน้ไดแสดงอภินิหารขึ้นมาอีกมีเสียงดังวังเวงเสนาะจับใจ ในยามราตรีอันเงียบสงัดทุก
บาน ไดยินกนัทัว่แตอยูในสภาพครึ่งหลบัคร่ึงตื่นคลายๆ กับละเมอเพอฝน พอรุงเชากพ็ูดจาเปน
เสียงเดียวกนัวา ไดยนิเสียงฆองดังเสนาะจับใจจริง จงึพรอมในกันทั้งหมูบานทําบุญใหทานรักษา
ศีล อุทิศสวนกุศลไปใหดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ และเทพเจาผูเรืองฤทธิ์ และตัง้ชื่อหมูบานนี้วา 
“วัดบานฆองใหญ” ซึ่งถือวาเปนมงคลนามมาจนถงึปจจุบัน ชาวบานก็อยูดวยความรุมเยน็เปนสุข
ตลอดมา มีขนบธรรมเนยีมประเพณี และวัฒนธรรมคลายไทยอีสาน ปจจุบันชาวบานฆองยงัพูดมี
สําเนยีงลาว และพูดสื่อสารกันเปนภาษาลาว ปจจุบันนี้ภายในหมูบางเองก็ยงัพูดภาษาลาวเวียง
อยู คนเฒาคนแกในหมูบานฆอง มีความชํานาญในการสืบทอดการปลูกหมอน เลี้ยงไหม ทอผา
ไหม ประชาชนในตําบลนี้อยูกันอยางหนาแนน จึงมีชาวบานฆองพวกหนึ่งไดอพยพไปทํามาหากิน
ในเขตอําเภอบานโปง ตําบลทาผา ตั้งชื่อหมูบานวาบานฆองนอย และไดสรางวัดขึ้นชื่อวา “วัด
บานฆองนอย” 
         ตําบลบานฆองมีจํานวนหมูบานทั้งหมด 9 หมูบาน ไดแก หมู 1 บานฆอง หมู 2 
บานฆอง  หมู 3 บานฆอง  หมู 4 บานดีบอน  หมู 5 บานเกา  หมู 6 บานทุงเจริญ   หมู  7 บานบอ
มะกรูด หมู 8 บานบอมะกรดู   หมู 9 บานแจมใส    
   สภาพทัว่ไปของตําบล : ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของ อําเภอโพธาราม หางจากทีว่า
การอําเภอระยะทาง 2 กิโลเมตร พื้นที่เปนพื้นที่ราบ เหมาะกับการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว   
   อาณาเขตตําบล : ทิศเหนือ ติดตอ เทศบาลตําบลบานเลือก    ทิศใต ติดตอ  ตําบล
บานสงิห   อําเภอโพธาราม ทิศตะวนัออก ติดตอ  ตําบลวัดแกว  อําเภอบางแพ    ทิศตะวนัตก 
ติดตอ   ตําบลคลองคต  อําเภอโพธาราม   
  จํานวนประชากรของตําบล : จํานวนประชากรทัง้สิ้น 8,086 คน เปนชาย 3,827 คน 
เปนหญงิ 4,259 คน   ( 4/2/2547 ) 
   ขอมูลอาชีพของตําบล : อาชีพหลกั ทาํนา ทําสวน ทําไร ทําตุกตา ที่นอน   อาชพี
เสริม รับจางเลี้ยงสุกร   
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   ขอมูลสถานทีสํ่าคัญของตําบล : 1.   วัด 3 แหง      2.  สถานีอนามัยหมูบาน/ตําบล    
3.  โรงเรียนประถมศึกษา 3 แหง    4. โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แหง    5. โรงเรียนอาชวีศึกษา 1 แหง  
6. ศูนยการศกึษานอกโรงเรียนภาคกลาง 1 แหง 
              ในดานการทาํมาหากิน หรือการประกอบอาชีพของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 
ชาวอาํเภอโพธาราม และอําเภอใกลเคยีงนั้น เนื่องจากสภาพภมูิประเทศแถบนี้เปนที่ราบลุม  
บริเวณตอนกลางของพื้นที ่ เปนปาละเมาะสลับกบัปาโปรงมาแตเดิม จึงเปนทีต่ั้งบานเรือนทีอ่ยู
อาศัยเปนชุมชน สวนพืน้ที่โดยรอบทางดานทิศเหนือ  ทิศใต ทิศตะวันออก และทิศตะวนัตกเปน   
ที่ราบลุม และทุงนา เหมาะแกการทาํเกษตรกรรม ดังนัน้ ประชากรสวนใหญจึงมีอาชพีทํานา      
ทําสวน และทําไร จะมกีารคาขายบางกไ็มมากนัก นอกจากนั้นก็มกีารเลี้ยงสัตว เชน โค ไก  กุง   
เปดและสุกรบาง แตเพียงเพือ่บริโภคภายในครัวเรือน สวนทีท่ําเปนอาชพีหลกัยังมีสวนนอย   ดาน
อุตสาหกรรมมีโรงงานตาง ๆ เชน  โรงงานทอผาโรงงานผลิตภัณฑกระดาษ  โรงงานผลิตภณัฑ
ซีเมนต   โรงงานผลิตภัณฑอาหาร   และโรงงานผลิตไฟฟา เนื่องจากประชากรสวนใหญมีอาชพีทาํ
นาหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวแลว ก็ใชเวลาวางผลิตเครื่องจักสารไมไผ เปนเครื่องใชไมสอยที่จาํเปนใน
ครัวเรือน ไมวาจะเปน กระบุง กระจาด กระดง ตะกรา สุม ของและอื่น ๆ มีมากกมาย ที่จาํเปน
จะตองใชสอย ในชวีิตประจาํวนั 
  แรกเริ่มเดิมทกี็ทําเพยีงเพื่อใชสอยในครัวเรือนเทานัน้ เพราะทําตามกนัมาแตครั้ง
ปูยาตายาย เรียกวา ภูมิปญญาทองถิ่น ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เมื่อมีคนมาขอแบงปนไปใช
สอยก็ขายไปบางจนทาํมากขึ้นๆ กลายเปนอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน ที่ข้ึนหนาขึน้ตาของ
ชาวบานกําแพง อีกอยางหนึ่ง  
  มาถงึยุคปจจุบันผลิตภัณฑจากพลาสติก  และจําพวกวัสดุสังเคราะห เขามามี
บทบาทกลายเปนวัตถุดับในการผลิต เครื่องใชไมสอยทีจ่ําเปนในชวีิตประจําวนัมากยิ่งขึ้น 
ประกอบกับไมไผที่หายากขาดวัตถุดิบการผลิตเครื่องจักสาร กย็ุงยากซับซอน เปนงานที่ตองใช
ฝมือและเวลาอีกทั้งคนเกาคนแกทีเ่คยทาํกนัอยูก็ลมหายตายจากไป ไมมีผูสืบทอดผลิตภัณฑ
เครื่องจักรสานไมไผ ก็ตองมีอันสูญพนัธุไปตามกาลเวลา 
  ภายหลงัจากที่ทางรัฐบาลไดสรางเขื่อนใหญ ๆ หลายแหงในจงัหวัดกาญจนบุรี ทาํ
ใหแมน้าํแมกลองที่เคยหลอเลี้ยงทองทุงกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี มีอันตองเปลี่ยนแปลงไป     
ไมเหมือนดงัเชนทีเ่คยเปน ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไป ชาวบานไมสามารถทาํนาเหมือนเดิมได    
จึงจําเปนตองดิ้นรนหาอาชพีใหมกันตอไป     
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  ผูที่มีทนุก็ไปเลี้ยงสุกรขุนขาย มทีนุนอยก็เลี้ยงแมสุกรเพาะลกูขาย พวกหนุม ๆ 
สาวๆไมมหีวงมีใยก็เขากรุงเทพฯ ไปทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรมมีโรงงานตาง ๆ ฝายหญิง
บางสวนที่ไมไดและอยูบานก็ทํางานทุกอยาง รับจางเยบ็หมอนหก รับจางเย็บทีน่อน ทําหมอนขาง 
หมอนองิ หมอนรูปสัตว ประดับชุดรบัแขก ทําตุกตาของเลนเด็ก ๆ เพื่อหารายไดมาจนุเจือ
ครอบครัวตอไป ผูผลิตที่มีทนุมากรายใหญกม็ีคนงานรับจางทํา พวกไมคอยมีเงนิก็มารับไป
หาบเรขาย บางทีก็ไปขายถึงตางจังหวัดไกล ๆ กลายเปนอาชพีของชาวบานไปอีกอาชีพหนึ่ง    
คร้ันตอมาในป พ.ศ. 2528 ชาวบานไดคดินําผาขนสัตวมาเปนวัสดุหลักในการผลิตเพิ่มข้ึนอกีชนดิ
หนึง่  ตลอดจนมีการคิดรูปแบบใหม ๆ ข้ึนอีกมากมาย จนปจจุบนัมีตุกตาทีท่ําดวยผาและผาขน
สัตวมากกวา 500 ชนิดทีเดยีว  
             จากการสอบถามนางขวัญ ขุนณรงค ชาวบานหมูที ่ 6 ตําบลบานสงิห อําเภอ       
โพธาราม  จงัหวัดราชบุรี ผูซึ่งนาจะเปนผูริเร่ิมในการผลติตุกตาผาบานสิงหไดเลาใหฟงวา 
  ประมาณป 2524 ครอบครัวของตนไดผลิตหมอนหนนุ หมอนขาง และทีน่อนนุน 
โดยมีสมาชิกที่ทาํงานดวยดัน 4 – 5 คน เปนญาติและคนในครอบครัว เมื่อทําเสร็จแลวก็จะนํา   
ข้ึนรถกระบะทีม่ีหลังคาสูง มีลูกหาบการไปเชาเยน็กลับ ตองตื่นนอนตั้งแตตี 3 กวาจะกลับมา     
ถึงบานก็ค่าํประมาณ 6 โมงเยน็หรือไมก็ 1 ทุม ทาํแบบนี้มานานจนอยูมาวันหนึง่ นางขวญั        
ขุนณรงค ไดหาบหมอนไปขายแถวโชคชัย 4 ไดพบตึกแถวแหงหนึง่มกีารผลิต หมอนรูปปลา ที่เปน
เพื่อนบาน   5 – 6 คน ไดขับรถไปจอดตามจุดตาง ๆ และหาบเรขายหมอนของตนไปทั่วกรุงเทพ ฯ 
โดยรูปสุนัข ทาํจากผาคอตตอนรูปหัวใจ หมอนขางดนิสอ เหน็วามีคนทาํงานอยูชัน้ลาง และชั้นบน
ประมาณ 10 กวาคน มชีาวบานมารับงานไปเย็บขางนอกดวย รูปแบของงานก็เปนที่นาสนใจ     
ทําใหนางขวญั ไดติดตอขอซื้อผลิตภัณฑของเขาเพื่อเอามาใหลูกหาบของตนไดนําไปหาบขายรวม
กับหมอนที่ตนเองทาํอยู ปรากฏวาหมอนรปูปลา รูปสุนขัขายดีมาก นางขวัญจงึคิดวา เรานาจะทาํ
เองคงจะมีกําไรมากกวานี้ เพราะเราเองกม็ีความรูความชํานาญในการตัดเย็บ และยัดใยอยูแลว 
จึงทดลองทาํขึ้นมา ทาํครั้งแรกก็ยังนําไปหาบขายอยูเชนเดิม ตอมาไดใหชาวบานแถวบานนาํ    ไป
ขายในงานปดทอง งานนครปฐม ก็พอขายไดบางแตไมมากนัก โชคดีที่นางขวัญมญีาติทําการคา
อยูทางภาคใต ชื่อ นางวัง ขุนณรงค ซึง่ประกอบอาชพีคาขายทางภาคใตและมาเลเซยี     โดยขาย
ประเภทหมอนสามเหลี่ยม หมอนหกขิก โดยสิ่งซื้อมาจากจังหวัดยโสธร และสงขายทั่วไปทัง้ภาคใต 
และมาเลเซยี เปนโอกาสอนัดีทีน่างขวัญ ขุนณรงค ไดนําหมอนรูปปลา รูปสุนัข ฝากใหนางวงั ที่
เปนญาตทิดลองนาํไปขายทางภาคใตดวย สินคาเริ่มขายไดมากขึ้น นางขวัญตองไปหาซื้ออุปกรณ
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ในการติดตา   ติดจมูกหมอนปลา หมอนสุนัขเหลานีท้ี่ ถนนเสือปา ไดเดินไปเรื่อย ๆ    จนไปพบ
รายขายอุปกรณในการทําตุกตา และพวกไหมพรมตาง ๆ อยูถนนวานชิ 1  สําเพ็ง ชื่อราน “เอี่ยม
อรุณ” ก็เลยตดิตอขอฝากขายสินคา เจาของรานไมรับเนื่องจากวา เขาจะขายแตอุปกรณ   ไมขาย
ผลิตภัณฑ นางขวัญตองขอรองวา ขอฝากวางแค 100 ชิ้น ไมใหแกะกะมาก  ถาขายไดจะไมเอา
เงินกลับเลยจะซื้ออุปกรณเขาทั้งหมด วนันั้นก็เลยไดฝากหมอน 100 ชิ้น ฝากวางไวแลว      ก็กลบั
บานมา ปรากฏวารานเอี่ยมอรุณขายดี ไมถึงวนัก็ขายสินคาหมดแลว สมัยนั้นการติดตอ   ทาง
โทรศัพทก็ยงัไมมีแพรหลาย ทางรานเอีย่มอรุณจึงใชวิธโีทรเลขมาบอกใหเอาสนิคาไปสงอีก  จาก
จุดนั้นเปนจุดเริ่มตนทีท่ําใหตุกตาหมอนรปูปลา รูปสุนขัของนางขวญั ขายดีมากที่สุด         นาง
ขวัญมีกําลังใจขึ้นมามากเยบ็งานทัง้วนัทั้งคืน ไมเหน็ดเหนื่อย ชวงทีไ่ปซื้อผาซื้ออุปกรณที่เสือปา 
ไดมีโอกาสรูจกัโรงงานที่มาสงผาที่เสือปา เขาไดใหนามบัตรติดตอ และไดติดตอซ้ือผาโดยเขาไดนํา
ผามาสงใหถึงบาน และไดในราคาถกูกวาซื้อที่เสือปาอกี นางขวัญไดนาํผาไปกระจายใหเพื่อนบาน
ในหมู 6  หมู 7 และ หมู 8 ชวยผลิตงานให โดยมีตลาดหลักที่สําคญั คือ รานเอีย่มอรุณ สําเพง็ 
และตลาดทางภาคใตชวงนัน้หาบขายก็ยงัทําอยู แตทํานอยลง นางขวัญผลิตงานเทาไรก็ไม
เพียงพอกบัความตองการของผูซื้อ จึงซือ้ผามาขายใหกับชาวบานและจางผลิต ใหชาวบานทาํ
ผลิตภัณฑมาสงตนเปดเปนรานคาจาํหนายผา จําหนายอุปกรณ และรับซ้ือผลิตภัณฑจากชาวบาน
นําไปสงตออีกที ชวงนีน้างขวัญไดเห็นผาขนเปยก ที่มขีนมันเงา จงึไดทดลองซื้อมาทกุตุกตารปู
หมาหมอบ เรียกชื่อวา “หมาตบ” เพราะยัดใยแนนเวลาจะขายจะนาํมาต ี ๆ ทุบ ๆ ใหขนฟูดู
สวยงาม ทาํใหขายดี ตอมาก็พัฒนามีแบบเพิ่ม คือ ลิง  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1  นางขวัญ   ขุนณรงค เลาความเปนมาของการทําตุกตาระยะเริ่มแรก 
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  เฉพาะหมาตบ และลิง 2 ชนิด นี้ก็ขายดีจนผลิตไมทัน ระยะหลงัสามารถเรไมได      
ทําแลว เนื่องจากวาตุกตาทีผ่ลิตขายดีลูกคาทั่วไปรูจักมาก มารับซ้ือผลิตภัณฑถึงบาน ทาํใหไมมี
เวลาหาบผลิตภัณฑไปขาย และลูกหาบที่เคยไปขายของดวยกนั มีอายุมากขึน้ เด็ก ๆ รุนหลัง ๆ    
ก็ไมคอยทํากนั เพราะเขาเขามาตัดเย็บอยูกับบานรายไดก็เพยีงพอแลว ถึงตุกตาจะขายดี    
ปจจุบันงานหมอนทีเ่คยทาํอยูก็ยงัทาํแตไมมากเหมือนกอน ปจจุบนันางขวัญผลติตุกตามากมาย
หลากหลายรปูแบบ เปดรานเพิ่มข้ึนที่รมถนนเพชรเกษม ชื่อราน “แมขวัญ” จําหนายตุกตา ผา      
ที่นอน หมอน ปกนิก ฯลฯ 
  ถาเปนเชนนี ้เทากบัวานางขวัญ ขุนณรงค ก็เปนผูเร่ิมตนผลิตตุกตาเปนคนแรกของ
อําเภอโพธารามใชหรือไม มีใครเคยทํามากอนหรือเปลา นางขวัญตอบวา ไมมี นางขวัญทําเปนคน
แรก แลวก็มีเพื่อนบานทําตามหลงั ทําตามรูปแบบ และผาชนิดเดียวกันกับที่นางขวัญทํา เพราะ
นางขวัญเปนคนจางผลิตตุกตาทาํดวยผาคอตตอนเทานั้น นางขวัญเลาวา หลังจากทีป่าขวัญทาํ
ตุกตาจากผาคอตตอนไดประมาณ 3 ป ก็ประมาณป พ.ศ. 2528 นายพเิชียร เชษฐะ ไดผลิตตุกตา
รูปหมาขึน้มา 1 ตัว นารักมากและก็ขายดี นายพิเชยีร เชษฐะ ไมไดผลิตตุกตาจากผาคอตตอน
เชนเดียวกับนางขวัญ แตตุกตาทีน่ายพิเชยีร ทาํผลิตจากผาขนสัตวเทานัน้ และไมรูวานายพิเชยีร
ไดผาขนสัตวมาจากที่ใด ตอมาระยะหลงันางขวญัไปเสอืปาไดมีโอกาสพบกับตัวแทนจําหนายผา
ขนสัตว ชื่อ โรงงานแมวดํา จึงไดติดตอขอเปนลูกคากัน ซึ่งก็ไดซื้อผาขนเปยกมาทําเปน “หมาตบ” 
ขายดีมากในระยะนั้น หลังจากนัน้ตุกตาผาขนสัตวก็เปนที่แพรหลาย มีชาวบานผลติกันมากขึ้น มี
ตลาดกวางมากขึ้น ทั้งในและตางประเทศ กําลังการผลิตไมเพียงพอกับคนซื้อจงึมกีารจางงานกัน
มากขึ้น งานเริ่มขยายตัวมผูีผลิตเพิ่มข้ึน ไปยังตาํบลอืน่ ๆ จากหมูบานกําแพง ตําบลบานสิงห ก็
เร่ิมมีผูผลิตเพิม่มากขึน้กระจายไปสู ตําบลบานเลือก  ตาํบลบานฆองและอําเภอบางแพ  
           “การผลิตหมอน ตลอดจนตุกตารูปสัตวก็จะมีผาเปนวัสดุหลักนอกจากนั้นก็มีนุน
หรือใยฝาย สําหรับยัดเขาไปขางในเมื่อข้ึนรูปแลวนอกนัน้อาจมีอุปกรณตกแตง เพื่อใหเกดิความ
สวยงามนาใชประเภทของผาก็ม ีผาธรรมดา ผาโทเร ผารา ผาซาตนิ ผาสาหรี ผาสกัหลาด และผา
ขูดขน ฯลฯ พรอมผาดายดบิทําโครงขางใน เปนตน ผลิตภัณฑที่เกิดจากวัสดุเหลานีจ้ึงเรียกกันวา 
ตุกตาผา”  นางขวัญ   ขุนณรงค  กลาว 
               จากการสอบถามนายพิเชียร เชฎฐะ-นางแกว เชฎฐะ   ชาวบานกําแพง   ตาํบล
บานสงิห  อําเภอโพธาราม    จังหวัดราชบรีุ  ผูริเร่ิมในการผลิตตุกตาผาขนสัตว  บานกําแพงไดเลา
ใหฟงวา 
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              ตุกตาผาขนสตัวเปนสนิคาที่เลื่องชื่อของจังหวัดราชบุรี  และถือไดวาเปนเอกลกัษณ
ของราชบุรีเชนเดียวกับโองมังกร ที่ทาํใหคนทัว่ประเทศ รูจักจังหวัดราชบุรี  ในชวงป พ.ศ.2527 – 
2528 พอดีในชวงนี้ชาวบานกําแพงนยิมทาํอาชพี ผลิตภัณฑยัดนุน และใยฝาย ไดแก หมอนหก 
หมอนปลา ตุกตารูปสัตวทีน่อนเลก็ยัดนุน หมอนประดับชุดรับแขก ตกแตงอยางสวยงาม นําใส
รถยนตไปขาย ที่กรุงเทพ ฯ หรือที่ตางจังหวัด พอถงึแหลงก็ใหคนลงหาบเรขายไปตามหมูบาน 
ตรอก ซอกซอย ตามแตจะดั้นดนเขาไปถึงและขายไดทําใหกลายเปนอาชพีหลกั ที่สําคัญ         
ของชาวบาน    อีกอาชีพหนึง่    และในชวงนีก้็ไดหันมาเย็บหมอนปลา ทาํหมอนหกกับเขาดวยบาง 
พรอมกันนี้ก็ไดคิดประดิษฐตุกตาผาขึ้นบางแลว ทาํใหมีรายไดเพิ่มข้ึนอีก สินคาทีผ่ลิตขึ้นระยะแรก 
ๆ จะจําหนายที่บานนายพิเชียร-นางแกว  เชฎฐะ บานนางขวัญ  บานนางสมศรี   บานผูใหญ
อํานวย บานนายสงา-นางถวิล   นางวรรณดี   บานนายสมบัติ-นางสวง   เพง็แสวง  บานนายชาย-
นางช ู
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4  นายพิเชียร-นางแกว  เชฎฐะ ผูริเร่ิมตุกตาผาขนสัตว  ตําบลบานสงิห กับผลิตภัณฑ 
               ผาขนสัตว 
  การผลิตตุกตาผาขนสัตวเปนอาชพี ในระยะเริ่มแรก ยงัไมคอยมีความมั่นใจเทาใด
นัก เพราะยงัไมคุนเคยเพราะยงัขาดประสบการณ หลังจากที่ไดมีการฝกฝนอยางเอาจริงเอาจัง   
มาสักระยะหนึ่งแลว ปญหาอุปสรรคและการแกไขขอบกพรอง ก็สําเร็จลุและลงไปลางแลว ตุกตา
สุนัขทีท่ําดวยผาขนสัตวตัวแรกที่ผลิตขึ้นมานัน้  ขนของมันชี้ไปคนละทิศละทาง เหมือนลกูตาลสุก
ที่เรานํามาคั้นเอาเนื้อตาลออกไปทําขนม แลวเอาสวนที่เหลือมาลางใหสะอาดรูปรางเหมือนหวัคน
หวีผม แลวหวใีหสะอาด เอามาทําตุกตาใหเด็ก ๆ เลน เรียกวาเม็ดลกูตาล จะมีฝอยหยกิยุงเหยิง
ประมาณนัน้ คงพอ ๆ กบัผูหญิงที่ตื่นนอนมาใหม ๆ ยงัไมไดแปรงผมขนสุนัขที่ทาํขึ้นก็เชนเดียวกัน
เพราะเรายงัไมมีประสบการณวา ทําอยางไรขนมนัจึงจะชี้ไปทิศทางเดียวกนั หรือตามที่เรา 
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ตองการได ตอมาภายหลังก็ประสบความสําเร็จขนก็สวยงามเปนธรรมชาติ เอาวางไวมองดูเหมอืน
สุนัขจริง ๆ พอทําดีเร่ิมขายไดมีคนชอบ ลูกคามากขึ้น ทีแรกก็ทดลองหรือลองทางปนกอน พอเขา
เปาดีก็ปรับศูนยตามนัน้ เอาจริง ๆ เสียท ีในวนัที ่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528  ไปจัดหาวัสดุมาตุน
เอาไว ตระเวนซื้ออุปกรณมาจนครบเริ่มทาํ ทํากันอยู  2 คน ตอมีคนสั่งของเขามามาก ทําขายไม
ทัน เลยจางคนทาํอีกหลายคนนานเขากลายเปนโรงงาน เจริญรุงเรื่องเปนลําดับ (นางพิเชียร-นาง
แกว  เชฎฐะ กลาวเมื่อวันที ่10  ตุลาคม  2547 )  
              ในสวนของตําบลบานเลือก   นางประคอง   สุวรรณหงส   เลาวาจุดเริม่ตนของการ
ทําตุกตามาจากตนเองไดไปรับของขวัญของชํารวย จากงานจัดงานซึ่งเปนรูปพวงกุญแจตัวเล็ก ๆ 
ก็เกิดความคิดวาขยายใหเปนตัวใหญ ซึง่นางประคองเองมีอาชพีเปนชางตัด เย็บ เสื้อผา อยูแลวก็
สามารถที่จะแยกและก็กะขนาดของรูปแบบ ของตุกตาไดก็จึงขยายแบบขึ้นมา โดยใชผาตัดเสื้อผา
เปนการเริ่มตนทาํตุกตาเปนครั้งแรกของตนเอง แลวนาํตุกตาที่ตนเองเย็บมาประกอบเปนรูปราง 
แลวก็ยัดเศษผาเขาไปใหเปน จากนัน้ก็เยบ็ติดแลวก็หากระดุมมาทําเปนจมูกและสวนประกอบเปน
ตา เปนอันวาไดตุกตาตามที่ตนเองตองการ ตอนแรกทาํมาตวัสองเรือ่ย ๆ ตัวแจกเพื่อน ๆ ปรากฏ
วาเปนทีน่ิยมชมชอบและเกดิความคิดวาถาจะทําเปนอาชีพก็นาจะทาํไดดี จึงเริ่มตนขยายเปน
อาชีพทําตุกตาผาจากผาธรรมดา เปนหมอนขางรูปสัตว เปนหมอนรูปปลาขาย และตอมาไดเกิด
มาการคาขาย วัสดุผาซึ่งเปนผาขนสัตว นางประคอง ก็เร่ิมทําตุกตาเปนล่ําเปนสนักเ็ร่ิมขยายตุกตา
ไปทั้งหมูบานตําบลบานเลือก ซึ่งเปนการเริ่มตนของชาวบานเลือกก็มาเร่ือย ๆ เปนอาชีพเสริมและ
อาชีพหลัก ซึ่งนางประคองถอืไดวาเปนตนกําเนิดของเขตตําบลบานเลือกนับต้ังแตนั้นเปนตนมา  
             ในสวนของอาํเภอบางแพ  นายไพโรจน-นางกันยา แกวกิตติวฒัน ซึง่ไดเร่ิมทํา
ตุกตาหลงัจากนางประคอง สุวรรณหงษ ทําไประยะหนึ่งแลว หลงัจากนัน้ไดยายที่อยูไปที่อําเภอ
บางแพ จังหวัดราชบุรี มสีมาชิกที่เปนชาวบานในสวนของอําเภอบางแพรวมกลุมกันทํางานดวย  
จึงใหนายไพโรจน-นางกนัยา เปนกลุมผูผลิตตุกตา  เปนจุดเริ่มแรกของตําบลวงัเยน็ อําเภอบางแพ  
                  ในสวนของตาํบลบานฆอง ซึ่งเปนตําบลอยูระหวางตาํบลบานสิงห ตําบลบาน
เลือก และอําเภอบางแพ ตาํบลบานฆองจะมีการผลิตทีน่อนนุนกันเปนจํานวนมาก ในชวงหลงัก็ได
มีชาวบานเปลีย่นจากการทาํที่นอนนุน มาทาํตุกตาประกอบดวย เมือ่การทาํตุกตาตลาดดีมาก
ยิ่งขึ้น ทาํใหการทําทีน่อนนุนลดลงและเริม่ ทาํตุกตาเปนรํ่าเปนสันมากยิ่งขึน้ ในสวนของการผลิต
ตุกตาของตําบลบานฆอง สวนใหญจะเปนการผลิตตุกตาผารมมาเปนอันดับแรก ไมคอยจะมกีาร
ผลิตตุกตาผาขนสักเทาใด นับวาชาวบานในตําบลบานฆอง เปนพืน้ทีเ่ปนจุดเริ่มตนแหงการทํา
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ตุกตาผารม โดยมีนางใส สิริสรามัส เปนผูเร่ิมเปนแหงแรก การเริ่มตนการทําตุกตาผาของชาวบาน
ฆองเริ่มมา เร่ิมแรกทําตุกตาผารม สาเหตุทีท่ําผารมก็เพราะวาการทําตุกตาผาขนสัตวไดเปลี่ยน
ภาพและวัสดุ และทําตุกตาใหมประจวบกับเปนการเริม่ตนทนุการผลิต ชาวบานฆองกห็ันมาทาํ
ตุกตาผารม แทนที่จะทําผาขนสัตวเหมือน 2 ตําบลขางเคียง (นางใส สิริสรามัส) กลาว 
  จากผลพวงของการทําตุกตากอใหเกิดหัตถกรรมในครัวเรือน และโรงงาน
อุตสาหกรรมในการผลิตตุกตาผา และวัสดุประกอบเกิดขึ้นในตําบลบานสงิห ตําบลบานเลือก   
ตําบลบานฆอง และอําเภอบางแพบางสวนที่เปนที่ตั้งของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี  นอกจากนี้ 
ยังทําใหที่ดนิของตําบลบานสิงห ตําบลบานเลือก   ตําบลบานฆองและอําเภอบางบางสวนที่เปน
ที่ตั้งของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี เพิ่มมูลคาสงูขึน้ และทําใหเศรษฐกิจแถบนี้เจริญข้ึนมากมี
รานคาเกิดขึ้นมากมาย มีตลาดนัดหลายแหง และสังคมชนบทขยายตัวเปนสงัคมเมือง มี
ผูประกอบการจากตางจังหวดั เขามาสรางโรงงานผลิตตุกตาหลายแหงมีรานคาขายตุกตามากมาย
ทําใหบานเมืองเจริญรุดหนาไปอยางรวดเรว็ เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็ดีข้ึนตามลําดับ เพราะ
มีงานทํามีรายได ชีวิตก็มีแตความสงบสุข และรมเย็น ไมตองอบพยบแรงงานไปตางถิน่และอยูกบั
ครอบครัวอยางอบอุน มีการจัดการศึกษาใหลูกๆหลานๆประชาชนก็มีคุณภาพชวีติที่ดีข้ึน เชน 
ปจจุบันนี ้

                                  
 
ภาพที ่ 3   นางประคอง   สุวรรณหงส   เลาจุดเริ่มตนของการทําตุกตาในตําบลบานเลือก 
 
สภาพการบรหิารจัดการของกลุม 
 จากการสนทนากลุมโดยม ี นายสมหวงั ไพบูลยวศนิ ประธานกลุมหัตถกรรมตุกตา
ราชบุรี และคณะกรรมการบริหารกลุม และจากการศึกษาจากเอกสารของกลุมที่ไดรับจากนาย
สมหวงั ไดขอมูลวา  
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 กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี เร่ิมกอต้ังขึ้นเมื่อป 2540 เกิดจากการรวมตัวกนัของผูคา
ตุกตา และผูผลิตตุกตาในจังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงคในการรวมกลุม คือ 
 1.  สงเสริมการรวมกลุมอาชพีของสมาชกิครอบครัวและชุมชนโดยทั่วไป 
 2. สงเสริมการรวมกลุมอาชพีเพื่อใหเกิดการมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และไดรับ
ประโยชนจากการรวมกลุมอยางแทจริง 
 3. สงเสริมใหสมาชิกรูจักการดําเนนิงานในรูปกลุมดวยตนเอง ตามหลักประชาธิปไตย
และหลักการพัฒนากลุม 
 4.  สงเสริมอาชพีหลักของสมาชิก 
 5. จัดบริการดานปจจัยการผลิต  เทคนคิการผลิต เงนิทนุดําเนนิการ การตลาด การ
สรางเอกลกัษณ การควบคมุคุณภาพผลติภัณฑ การบริหารจัดการเพื่อชวยเหลือในการประกอบ
อาชีพ 
 6. รวมมือกับกลุมอาชีพตาง ๆ ทุกระดับ ตลอดจนรวมมือกับทางราชการและองคกร
เอกชนในการพัฒนาอาชพีของชุมชน สงเสริมใหสมาชิกกลุมรวมพลงัเพื่อสรางอํานาจตอรองและ
วางแผน กําหนดทิศทางในการแกไขปญหารวมกัน อันจะเปนการสงเสริมหลักการทํางานแบบ
ประธาธิปไตยโดยพืน้ฐานใหกับประชาชน 
 7. มุงเนนการพฒันาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทใหสูงขึน้ ทั้งใน
ดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง อันจะเปนแนวทางไปสูการพฒันาอุตสาหกรรม
พื้นบาน ขยายไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญตามนโยบายรัฐบาล 
 กลุมรวมตัวกนัอยางไมเปนทางการ โดยมีนายอําเภอโพธาราม ในสมัยนัน้คือ นาย
ปราโมทย ไพรชนม และเจาหนาทีพ่ัฒนาชุมชนอําเภอโพธาราม คือ นางพรรณิพา ทองใย เปนผูให
คําแนะนํา และใหคําปรึกษาในเรื่องของการรวมกลุม ไมวาจะเปนเรือ่งของระเบียบขอบังคับ การ
ดําเนนิการตาง ๆ ของกลุม และไดประสานกับหนวยงานราชการตาง ๆ ในจงัหวัดใหสงเสริม
กิจกรรมของกลุม ไมวาจะเปนการฝกอบรม การใหความรู การพัฒนาการผลิต การตลาด การจัด
จําหนาย ตาง ๆ โดยมีหนวยงานราชการทีส่นับสนนุสงเสริมกลุม คือ 
 1.   อุตสาหกรรมจังหวัด 
 2.   พาณิชยจงัหวัด 
 3.   แรงงานจงัหวัด 
 4.   พัฒนาชุมชนจังหวัด 
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 5.   สถาบันพฒันาฝมือแรงงานภาค 4 
  จนตอมาเมื่อป พ.ศ. 2542 นายพงศกัดิ์ เสมะกนษิฐ นายอาํเภอโพธารามไดออก
หนงัสือรับรองกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรีใหทีว่าการอําเภอโพธาราม หนงัสือเลขที ่ 1/2542  ( ดูที่
ภาคผนวก ค หนา 173) 
 ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 ที่มกีารเลือกตั้งคณะกรรมการกลุมหัตถกรรมตุกตา
ราชบุรี  และรวบรวมสมาชิกกลุม สถานที่รานคันทรี่โซน ต.วังเยน็ อําเภอบางแพ โดยมีผูรวม
ประชุมประมาณ 80 คน ไดคณะกรรมการในการบรหิารจดัการกลุม 17 คน คือ 
 1.   คุณสมหวงั   ไพบูลยวศนิ ประธานกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 
 2.   คุณวินยั             ออนละมัย รองประธาน 
 3.   คุณรัตนา           ขณะกฤษ รองประธาน 
 4.   คุณมาลี             มหขจตินนท ปฏิคม 
 5.   คุณอุระษา         เหลาโชติ เหรัญญิกกลุม 
 6.   คุณวรรณพร       ศศิสุริยภูมิ เลขานุการ 
 7.   คุณรัตนพร         พัฒนมาศ กรรมการกลุม 
 8.   คุณนิภา            ขุนณรงค กรรมการกลุม 
 9.   คุณสุจินดา        พัฒนมาศ กรรมการกลุม 
 10.  คุณปราณี         สรางเอี่ยม กรรมการกลุม 
 11.  คุณสุนทรีย        เอี่ยมหน ู กรรมการกลุม 
 12.  คุณอารีวรรณ    นามถาวร กรรมการกลุม 
 13.  คุณประวงิ         แสงสี กรรมการกลุม 
 14.  คุณประคอง      สุวรรณหงษ กรรมการกลุม 
 15.  คุณสุกัญญา      แกวกติติวัฒน กรรมการกลุม 
 16.  คุณสมบัติ         เพง็แสวง กรรมการกลุม 
 17.  คุณนองนุช        ไพบลูยวศิน กรรมการกลุม 
 โดยมีระเบียบขอบังคับกลุมที่ไดจากเอกสารของกลุม (ดูในภาคผนวก ค หนา 185)  
 ตอมาในป พ.ศ.2545 ไดมีการเลือกตัง้คณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง ใชสถานทีห่อง
ประชุมรานรอยเอ็ด อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไดคณะกรรมการทํางานมาจนถึงปจจุบนั ตาม
โครงสรางคณะกรรมการ คือ 
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แผนภูมิที่ 2  โครงสรางคณะกรรมการกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี  ป พ.ศ. 2545 - ปจจุบัน  
 

นายสมหวัง  ไพบูลยวศิน 
ประธานกลุม 

นายพิเชียร  เชษฐะ        
ประธานที่ปรึกษา 

นางขวัญ  ขุนณรงค 
ที่ปรึกษา 

นายวินัย  ออนละมัย 
กรรมการฝายแผนงานขอมูลสารสนเทศ 

นางอุระษา  เหลาโชติ 
กรรมการฝายการเงิน 
นางสุนทรี  เอี่ยมหนู 

กรรมการฝายการตลาดและประชาสัมพันธ 

นางมาลี  มหขจิตนนท 
เลขานุการกลุม 

นางปราณี  สรางเอี่ยม 
กรรมการฝายบุคลากร 

นางวรรณพร   ศศิสุริยภูมิ 
นางสุจินดา  พัฒนมาศ 
นางอารีวรรณ  นามถาวร 
นางประวิง  แสงสี 
นางประคอง  สุวรรณหงษ 
นายไพโรจน  แกวกิติวัฒน 
นางสมบัติ  เพ็งแสวง 
นางปรานอม  เหลาโชติ 
นายณัฐพล  เทพวีระ 
นายวินัย เชิงทวี 

กรรมการกลุม 

นายชาติชาย  ขณะฤกษ 
รองประธานกลุม 
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 กลุมไดดําเนนิการงานจัดตั้งคณะกรรมการกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี  รวมทัง้รวม
กําหนดระเบยีบขอบังคับของกลุมโดยผสมผสานแนวคดิของกลุมกับแนวปฏิบัติจากหนวยงานของ
ภาครัฐ คณะกรรมการกลุม คือตัวแทนทีไ่ดรับเลือกจากสมาชกิใหรวมกันทําหนาทีบ่ริหารจัดการ
กลุมใหดําเนนิตอไปอยางมีระบบ โดยกําหนดใหมกีารบรหิารงานวาระละ 2 ป และกาํหนดใหมกีาร
ประชุมกลุมในวนัที ่10  ของทกุเดือน 
 
 ตําแหนงตาง ๆ ประกอบดวย 
 1. ประธานกลุม มหีนาที่ในการจัดประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ  ทั้งภายในและ
ภายนอกกลุมและวางแผนดาํเนนิงาน เปนแกนกลางตัดสินการดําเนินงานทัง้ดานการพัฒนางาน
และแกไขปญหาของกลุมรวมกับคณะกรรมการกลุม รวมทั้งจัดสงเสรมิงานของฝายตาง ๆ ใหบรรลุ
เปาหมายของกลุม 
 2. รองประธานกลุม มีหนาทีด่ําเนนิการรวมกับประธานกลุม และเปนตัวแทนในการ
ดําเนนิงานในกรณีที่ประธานไมอยู รวมทั้งรวมกับคณะกรรมการฝายตาง ๆ ดําเนินงานดานการ
ควบคุมกํากับติดตามตรวจสอบงานใหเปนไปตามวัตถปุระสงคที่กลุมกําหนด 
 3. ฝายแผนงานและขอมูลสารสนเทศ มหีนาที่ดําเนินการในการรวบรวมขอมูลเพื่อให
คณะกรรมการกลุมใชในการดําเนินการวางแผนสงเสรมิพัฒนาหรือแกไขปญหาดานตาง ๆ  
 4. ฝายการเงนิ มหีนาที่จัดทําบญัชีและดําเนนิงานเอกสารการเงนิดานตาง ๆ ของกลุม 
รวมทัง้ประสานประโยชนดานการเงนิใหแกสมาชิกกลุม 
 5. ฝายการตลาดและประชาสัมพันธ มีหนาทีดู่แลเร่ือการประชาสัมพนัธงานของกลุม 
รวมทัง้ดานการสงเสริมการตลาด และการแกไขปญหาทีเ่กิดขึ้นโดยประสานงานกับองคกรตาง ๆ 
และดําเนนิงานรวมกบัฝายตางๆ ของกลุม 
 6. ฝายบุคลากร มีหนาที่ดูแลปญหาดานแรงงานและประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ 
ในการจัดพัฒนาบุคลากรกบัฝายตาง ๆ  ของกลุม 
 7. ฝายเลขานุการกลุมเปนผูจัดประสานงานของทุกฝายรวมทั้งสรุปรวบรวมขอมูลใน
การประชุมกลุมทุกครั้ง และเปนผูจัดการการประชุมทกุเดือนใหเปนไปดวยความเรียบรอย  
 โครงสรางการบริหารจัดการกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี มีการเลือกตั้งใหมีตาํแหนง 
คณะกรรมการชุดบริหาร 17 คน โดยแบงหนาทีรั่บผิดชอบ ตามรูปแบบของพัฒนาชุมชน              
มีประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรญัญิก ประชาสัมพนัธ เปนตน แตในเชงิปฏิบัติจริงแลว 
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ตําแหนงเหลานั้นเปนเพียงสวนหนึง่ที่ใชไน  การบริหารจัดการกลุมฯ ใหดาํเนนิไปในทิศทางที่
ถูกตอง     สมาชิกทุกคนลวนมีสวนรวมในการบรหิารจดัการกลุม ไมไดเคยคํานึงวา ใครเปนใหญ 
กวาใคร ใครมีตําแหนงหนาที่ถงึจะทํางาน แตทุกคนทาํกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจรวมกัน ไมมี
เงินเดือน ไมมีรายไดจากตาํแหนง มีแตตองเสียสละเพื่อกลุม สมาชิกและกรรมการ บางคน       
เปนผูคามีรานคาจําหนายปลีก – สง บางคนเปนผูผลิต บางคนเปนผูจําหนาย วัสดุในการผลิต   
เชน ผา ใยโพลีเอสเตอร – จักรอุตสาหกรรม เครื่องจักรในการผลิตบางคนเปนชางฝมือแรงงาน   
ชางวาด – ตัด ชางเย็บ ชางตกแตง ชางสกรีน ชางปก ชางออกแบบ และหลาย ๆ อยางในกลุม     
มีการทาํงานรวมกนั การจดัการกลุมเปนแบบผสมผสาน สัมพันธเชื่อมโยงกันเหมือนครอบครัว
ใหญ เปนพี่เปนนองกนั แบงปนงาน แบงปนตลาด ประสานผลผลิต ผูคาจะทาํหนาที่หาลูกคา    
หาตลาด เมือ่มี Order ก็ส่ังใหผูผลิตทํา ผูผลิตกลุมใดทําไมทัน ก็จะใหเพื่อนกลุมอ่ืนชวยทํา        
ถาทาํไมเปนกจ็ะสอนใหเปนใครมีงานมากก็สงใหคนที่ไมคอยมีงานทําไดทําดวยกนั ถาไมมงีานทาํ 
ผูคาก็จะตองหาตลาดมารองรับผลผลิตของสมาชกิกลุม ผูจําหนายวัสดุ ก็ตองรองรับวัตถุดิบใน
การผลิต ใหกบัสมาชิก และเลือกเฉพาะวตัถุดิบที่มีคุณภาพ กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี    ปจจุบัน
มีสมาชิก 1,200 คน มีคณะกรรมการบริหารกลุม 17 คน มีกลุมผูผลิตรายใหญ ประมาณ 30 กลุม 
และผูผลิตรายยอย 70 กลุม แตละกลุมก็จะไปดูแลจัดการกลุมยอย ๆ ของตน โดยมคีณะกรรมการ
ของกลุมเปนผูคอยใหคําแนะนําเมื่อเกิดปญหา และคอยชวยเหลอืเมื่อตองการความชวยเหลอื 
และในทุก ๆ เดือนคณะกรรมการกลุมก็จะมาประชุมกนัเดือนละ 1 คร้ัง ทกุวนัที ่10  ของเดือน เพือ่ 
 1.   แจงขอมูลขาวสารที่ทางหนวยงานราชการ หรือภาคเอกชน แจงมา 
 2.   แจงขอมูลขาวสารภายในกลุม แจงความคืบหนาของกลุม 
 3.   นาํเสนอปญหา ขอเสนอแนะ และรวมกันหาแนวทางแกไขปญหา 
 4.  จัดทําโครงการเพื่อสังคม เชน ทุนการศึกษาเด็กยากจน เลี้ยงเด็ก – ตัดผม เด็กตาม
โรงเรียนยากจนและกนัดาร ทํานุบํารุงศาสนา ทาํกิจกรรมรวมกนักับชุมชน ตามเทศกาลตาง ๆ เชน 
ลอยกระทง ปใหม สงกรานต เขาพรรษา ฯลฯ  โดยรวมกับชุมชนหรือหนวยงานทีเ่กีย่วของ 
 
 แตส่ิงที่ไดจากการประชุมมมีากกวานั้น คอื สมาชิกและกรรมการไดมีโอกาสสนทนา
พูดคุย รวมกบัวางแผนงานใหกลุมดําเนนิไปอยางมีระบบ และกาวหนาไปเรื่อย ๆ และชวยใหเกดิ
ความผูกพนัธภายในกลุม รักใคร สามัคคีกันเหมือนพีน่อง เหมอืนญาติ มากกวาเปนคูแขงทาง
การคา จะทําใหบรรยากาศในการประชมุแตละเดือนอบอุน จะมีผูเขารวมประชุมมาก และยิง่ทําให
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กลุมมีความสามัคคี กลมเกลียว เปนอนัหนึ่งอนัเดียวกันเหมือนครอบครัวใหญ คาใชจายในการ
ประชุมผูเขาประชุมจะรวมกนัจายโดยไมไดมีการบังคับ แลวแตความพอใจ เมื่อมเีงินเหลือ จะนํา
เงินสวนนัน่ไวทํากจิกรรมสาธารณะประโยชนใหกับสังคมอีกตอไป 
 ในสวนของการทํางานไมมีคําวา นายจาง ลูกจาง ทุกคนเปนสวนหนึ่งของกลุมมี
ความสาํคัญตอกลุมเทา ๆ กัน คนที่มีเวลาวางมากก็สามารถทาํงานไดเต็มที่ คนใดที่มีภารกิจอ่ืนที่
จะตองกระทําเมื่อเสร็จภารกจิแลว มีเวลาวางคอยมาทําก็ได คนใดไมสะดวกจะมาทํางานในกลุม
จะรับงานไปทาํที่บาน เพื่อทีจ่ะไดมีเวลาดแูลบานหรือดูแลเด็ก และผูสูงอายทุี่อยูในบาน ไดอีกดวย
ในกรณีที่มงีานเรงดวนจะตองทาํใหเสร็จทันเวลาที่กาํหนดก็จะระดมสมาชิกใหทาํงานใหทนักับ
ระยะเวลาทีก่าํหนด โดยไมใหงานเสยีหาย 
 จะเหน็ไดวาการจัดการกลุมเปนแบบชาวบาน ทําดวยความเต็มใจ และพึงพอใจที่     
จะทาํ ไมไดมีการบังคับแตประการใด กลุมเขมแข็งอยูได และดําเนินตอไปดวยความรัก ความ
เขาใจ ความมนี้ําใจ ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ตําแหนงคณะกรรมการบรหิารตาง ๆ เปนเพยีงสวนหนึ่ง
ของระบบ แตส่ิงที่อยูนอกเหนือกวานั้นที่ทาํใหกลุมเขมแข็งและเติบโต คือ น้ําใจ และความผูกพนัธ
ฉันทมิตร ทีทุ่กคนมีตอกันตางหาก ดังจะเหน็ไดวา จะไมคอยมีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหมทกุ     
2 ป เหมือนที่กําหนดไว เพราะจะใชกรรมการชุดใด ๆ ก็มีคาเทากนั เนื่องจากความผกูพนัธของ    
ทุกคน เปนเนือ้เดียวกนัไปหมดแลว เกนิกวาจะมีส่ิงใดมากั้นได 

 สรุปการบริหารงานของกลุม 
 1.  มีการประชุมสมาชิกกอนการทํากจิกรรมตางๆของโครงการ 
 2.  มีการประสานงานกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเพื่อรวมประชุมเปนที่ปรึกษา 
 3.  มีการเชิญที่ปรึกษาหรือผูนําชุมชนเพื่อรวมรวมประชุม 
 4.  มีการกาํหนดหลักเกณฑเงือ่นไขการปฏิบัติแกสมาชิก 
 5.  มีการเลือกคณะกรรมการฝายตางๆเพื่อควบคุมการดาํเนนิงานแตละกิจกรรม 
 6.  มีการบรหิารโครงการคณะกรรมการ มกีารขอมติที่ประชุมรวมกับสมาชิก 
 7. มีการติดตอหนวยงานราชการมาใหเปนวทิยากรและแจงขอมูลขาวสารใหกับ 
สมาชิก 
 8.  ไมมีรายไดจากตําแหนง มีแตตองเสียสละเพื่อกลุม 
 9.  มีน้ําใจ และความผกูพนัธฉันทมิตรเกิดในกลุม 
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ปจจัยเกี่ยวกบัการบรหิารจัดการของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบรุี 
 ปจจัยเกีย่วกับการบริหารจัดการของกลุมฯ ไดแก ปจจัยดานการผลิต การ
ตลาดแรงงาน เงินทนุและการเงิน การบรหิารจัดการ ปฏิสัมพันธกับภายนอก,การมสีวนรวมของ
สมาชิก ความเปนผูนาํและระเบียบขอบังคบัขององคกร 
 จากการสัมภาษณ นายสมหวัง  ไพบูลยวศนิ  ประธานกลุม รวมทั้งคณะกรรมการกลุม 
และจากขอมลูการสนทนากลุม พบวา ปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกลุม ไมวาจะเปน
ปจจัยดานการผลิต การตลาด แรงงาน เงินทุน การบริหารจัดการปฏิสัมพันธกับภายนอก การมี
สวนรวมของสมาชิก ความเปนผูนาํ ระเบยีบขอบังคับของกลุม ลวนแตเปนปจจัยทีส่งผลสวนใหญ
ในทางบวกแกการบริหารจัดการกลุม แมวาจะมีผลในทางลบแฝงอยู แตก็เปนสวนนอย ทางกลุมฯ
สามารถจัดดาํเนินการแกไขได โดยรายละเอียดในเรื่องดงักลาวมีดังนี ้ 
 1.  ดานการผลิต วัตถุดิบสวนใหญที่ใชในการผลิต คือผาและใยชนิดตาง ๆ  ไดแก  

  1.1  ผาขนสัตว  แบงออกเปน 
  ผา K  ผาชนดินี้จะเปนผาที่มีลักษณะเสนขนที่นุมฟ ู  ขนาดความยาวของเสน

ขนชนิดนี้ทีน่ิยมใชมีความยาวตั้งแต 5 มิลลิเมตร – 25 มิลลิเมตร  เสนขน 5  มิลลิเมตร, 6 
มิลลิเมตร  ใชทําบริเวณที่เปนหนา หรือสวนที่ตองการโชว เชน  หูชิน้หนา  วนปลายเทาหรือปลาย
มือ  เสนขนขนาด 10, 13, 17, 25 มิลลิเมตร  นยิมใชทําลาํตัว  จะทําใหตุกตารูปสัตวมีขนที่นุมฟู
สวยงาม      ซึ่งขอดีของผาขน K ก็คือเมื่อนําไปซกัน้าํแลวนาํมาเปาใหแหงขนก็ยงัคงความนุมฟู
เหมือนเดิม 

  ผาบัว  ผาชนิดนี้จะมีราคาถูกกวาผา K มีความยาวของเสนขนทีน่ิยมใช 5     
มิล – 10 มิลลิเมตร  เปนผาที่มีสีสด ลักษณะเสนขนเมื่อนําไปซกัน้าํเสนขนจะจับตัวกันเปนกอน
กระดาง ไมนุมฟูเหมือนผา K  นิยมนาํมาผลิตตุกตาราคาที่ไมสูงมากสําหรับตลาดสินคาราคาถูก 

  ผาไฮไพ  ผาชนิดนี้จะมีลักษณะเปนผาขนยาว เนื้อฟู มีขอเสียคือ จะมีเสนขนที่
กรอบ  ดังนัน้เสนขนจึงหักและหลุดรวงงาย โดยทัว่ไปนิยมนํามาทําเปนตุกตาหม,ี สุนัข, แมว     
ผาไฮไพมีความยาวของเสนขนตั้งแต 5 มิลลิเมตร ถึง 100 มิลลิเมตร  สําหรับเสนขนทีย่าวมาก ๆ  
ประมาณ 60 มิลลิเมตร – 100 มิลลิเมตร จะนยิมนําไปผลิตตุกตาประเภทที่ตองการโชวขนสวย 
เชน แมวเปอรเซีย หรือชะนี  เปนตน  ขอดีของผาไฮไพคือมีเสนขนที่พร้ิวสวยและยาวซึง่ไมมีผา
ชนิดใดที่จะมขีนยาวสวยไดเทาผาชนิดนี ้

  ผาขนเปยก  เปนผาที่มีราคาสูงเพราะเปนผาที่ตองผานกรรมวิธีอบไอน้ําใหผา
ขนเปยก ดูหยิกเปยกและเงามนันุมนวล  เปนผาที่มทีั้งโทนสีหวานและสีตามธรรมชาติของสัตว    
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จริง ๆ  เมื่อนาํมาผลิตตุกตาจะดูนาใชมาก  สามารถนาํมาใชตัดเย็บตุกตาไดหลายประเภท เปนที่
นิยมของผูใชเปนอยางยิง่ 

  ผาโกแฮร  ผาชนิดนี้จะมีราคาสูง  ลักษณะนุม ล่ืน  ขนเปนเงามนันาใช เมื่อทํา
เปนผลิตภัณฑแลวจะเพิ่มมูลคาสินคาใหมีราคาสงู จําหนายไดราคายกระดบัสินคาใหดูดข้ึีนแต
การตัดเย็บและการผลิตคอนขางจะทาํไดลําบากเพราะความนุมล่ืนของเนื้อผา  จัดไดวาผาโกแฮร  
เปนผาสมัยใหม 

  ผานาบัว  เปนผาขนที่เนือ้นุม ไมมีความเงา ไมเปนทีน่ิยมของทองตลาด 
เพราะเนื้อผายืดทําใหเมื่อตัดเย็บแลวความยืดของเนื้อผาจะทาํใหรูปทรงตุกตาไมคอยสวยไมได
สัดสวน 

  ผา E.F.  ขนนุม, เงา, ล่ืน เหมาะสําหรับทําตุกตาขนาดเล็กและรูปแบบ   
พิเศษ ๆ  นาใช  ผลิตสนิคาไดราคาดี 
  1.2  ผารม  เปนผาที่มีสีสันสดใส เนื้อเย็นไมมีขน  มีสองชนิด  คอื  ผารมเรียบ 
ราคาจะไมแพงนัก และผารมยนราคาจะแพงกวาผารมเรียบ เหมาะสําหรับเด็กและคนที่เปนโรค
ภูมิแพ  มีราคาไมสูงนกั ขอเสียคือ เนื้อผาลื่น และรุยริม เวลานาํมาทาํเปนผลิตภัณฑจะแตกปริ    
ทําใหเกิดการชํารุดของผลิตภัณฑงายขึ้น นิยมนํามาทําตุกตาสงตลาดขายถูก เชน ตลาดนัด แจก
เด็ก หรือนาํมาทาํเปนแผนหลังของทีน่อนอนุบาล และที่นอนปคนิค  เปนตน  ผารมจัดเปนผาที่มี
สีสันสดใส 
  1.3   ผา T.C.  มีหนากวาง  44-46 นิ้ว  ความยาววัดเปนหลาหรือเมตรก็ได  มทีั้ง
ชนิดที่เปนผาพื้นและผาพิมพลาย ราคาไมแพง  ใชทําสวนประกอบของตุกตา เชน ทาํเสื้อผา ทํา
หมวก ใชทาํทีน่อนปคนิค ทีน่อนอนุบาล หมอนหนุน หมอนขาง หมอนผาหม หมอนอิง  ที่นอนเด็ก
ออน ฯลฯ 
  1.4  ผา T.cot  ผาชนิดนีจ้ะมีสีสันสดใสเชนเดียวกับผารม แตเนื้อผาจะแนนกวา มี
ขนสั้น  มีผาอยางบางและอยางหนา  การแตกปริและการชํารุดของงานจะลดปญหาลง ราคาผา
จะสูงกวาผารมประมาณ 1 เทาตัว  นยิมนํามาทาํตุกตาขนาดตัวเล็ก สูงประมาณ 7 – 8 นิ้ว  ตวั
ขนาดกลาง  ขนาดใหญ และจัมโบ 

1.5  ผา 1c.T.cot เปนผาที่คลายผา T.cot แตจะมีขนเล็กนอย ยาวประมาณ 5 -10  
มิลลิเมตร  เนื้อผานุมล่ืน ในปจจุบนัไดรับความนิยมเปนอยางมาก  เพราะเมื่อทาํเปนผลิตภัณฑ
ออกมาแลว คุณภาพงานจะดูนุมนวล นาใชเปนอยางมาก  สามารถผลิตตุกตารูปแบบตาง ๆ  ได 
ทุกชนิด ทุกขนาด  
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ภาพที ่ 4  แสดงผาชนิดตาง ๆ  
 
 2.  ใยชนิดตาง ๆ 

2.1 ใยโพลีเอสเตอร ชนิดเปนเสนใย  จะมีอยูดวยกัน 2 ชนิด คอื  ชนิดที่มีซิลิโคน   
จะลื่น และชนดิที่ไมมีซิลิโคนจะฝด  เสนแข็งกระดาง จะมีขนาดของเสนใยคือ 
   - เสนใยที่มีขนาด 6D x 32  มิลลิเมตร เปนทีน่ิยม เหมาะสําหรับยดัตุกตาทุก
ชนิด ใชไดทัง้ยัดมือและยัดเครื่อง 
   - เสนใยขนาด 14D x 32 มิลลิเมตร  จะมีลักษณะเสนที่ใหญกวา เหมาะ
สําหรับยัดตุกตาตัวโต ชวยทําใหงานมนี้าํหนกัที่เบาข้ึน ใชไดทั้งยึดดวยมือและดวยเครื่องพน 
   - เสนใยขนาด 7D x 64 มิลลิเมตร  ใยนี้เหมาะสําหรับใชยัดดวยมือเพียงอยาง
เดียว  ไมเหมาะกับการยัดดวยเครื่องเพราะเสนใยจะยาว ทาํใหตดิแกนเครื่อง การทาํงานจะ
ประสบปญหาอยางยิ่ง แตขอดีของใยชนิดนี้ก็คือ  เสนยาว ฟ ูทาํใหน้ําหนกัใยในการยัด    งานนอย
ทําใหลดตนทนุการผลิตได 

               
 
ภาพที ่5   ใยโพลีเอสเตอร   เปนกอน  เบลว             ภาพที ่6   ใยสี  บรรจุอยูในถุง 
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  2.2 ใยโพลีเอสเตอรชนิดแผน  ใยชนิดนีเ้หมาะสําหรับใชทําที่นอนปคนิค ทีน่อน
อนุบาล ทีน่อนเด็กออน หมอน ผาหม, ผาหม ใชตัดขนาดเทาผาและเย็บติดไปดวยกันเลย 
  2.3 ใยโพลีเอสเตอรขอบตัด  คือเศษที่ไดจากการตัดงาน จะเปนใยแผนชิ้นเล็ก ๆ  
นํามาฉีกใหฝอยแลวใชยัดใสตัวตุกตาเพื่อใหตัวตุกตาแขง็และตั้งไดทรง 

ใยโพลีเอสเตอรทุกชนิดที่ไดกลาวมาแลวจะมีสีขาวลกัษณะนุม เบา สปริงตัว และซกัน้ําได 
  2.4 ใยส ี  คือ ใยที่ไดจากการขูดขนของผาขนสัตวจะมสีีทุก ๆ  สี ตามสีของผาขน 
ไมสามารถซกัน้ําได นิยมนํามาใชผลิตเบาะรองนัง่ และหมอนราคาถกู 
 

    
 
ภาพที ่7  เครื่องตะกุยใย  หรือ  เครื่องตีใย 
 

    
 
ภาพที ่ 8  เครือ่งตะกุยใย  หรือ  เครื่องตีใย 
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ภาพที ่ 9   เขม็ ดาย กรรไกร ปนยงิกาว กาว ริบบ้ิน ถุงพลาสติก                          
 
 

    
 
ภาพที ่ 10  อุปกรณสําเร็จรูปในการติดตา ติดจมูก                          

                               

    
 
ภาพที ่11  เครื่องผสมใย 
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 ขั้นตอนการผลิต 
  1. การออกแบบ  การผลิตตุกตาแตละตัวนัน้ขั้นตอนแรกตองมีการออกแบบหรือ
สรางแบบออกมากอน ชิ้นสวนตาง ๆ  ของตุกตาที่จาํเปนก็คือ  ชิ้นหวั ชิน้ลําตัว แขน ขา ทอง หลัง 
กน วนปลายเทา ฯลฯ  เมือ่ไดชิ้นสวนทั้งหมดแลวนํามาทาบลงบนสือ่น้ํามนั หรือวัสดุที่แข็งไวทาํ
เปนแบบตอไป 
  2. การวาด – ตัด  คือ การนาํแบบที่ไดวาดลงบนผาตามชนิดที่เราตองการ เวลา
วาดเริ่มจากแบบชิ้นที่ใหญที่สุดกอน หลงัจากนัน้ถามชีองวางใหเลือกเอาแบบชิน้เล็ก ๆ  วาดลงไป 
เพื่อเปนการใชผาใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อเปนการลดตนทนุการผลติดวย หลงัจากวาดเสร็จแลว
ใหใชตัดดวยกรรไกรตามรอยวาด ระวงัมิใหผาแหวง 
 

               
                                                   
ภาพที ่12  การวาด  
 

                              
 
 

ภาพที ่13  การตัดดวยเครื่องตัดขนาดเล็ก 
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  3. การเย็บ  คือการนาํชิ้นสวนตาง ๆ  ทีไ่ดจากการตัดนํามาเย็บประกอบเขา
ดวยกนัใหเปนตัว  เปดชองในดานที่ไมโชว ยาวประมาณ 2 – 3 นิ้ว ไวสําหรับยัดใย 
 

                               
 

ภาพที ่14  การเย็บ   
 

             4.   การยัด การบรรจใุย คือการนําเอาใยโพลเีอสเตอรใสเขาไปในตัวตุกตาให 
เต็มตัว ความนุมเบาตามความเหมาะสม เสร็จแลวสอยปดใหเรียบรอย 
 

      
 

ภาพที ่ 15  การยัด การบรรจุใยดวยมือและเครื่องพนใย        
 

      
 

ภาพที ่ 16  การยัด การบรรจุใยดวยมือ 
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  6. การตกแตงและตรวจสอบ  คือการติดตา ติดจมกู ยดืหนา ดงึดายใหหนา
ตุกตากระชับข้ึน ติดริบบ้ิน ตรวจสอบความเรียบรอย รวมทั้งเปาขนใหสะอาดและสวยงาม 
 

      
 
ภาพที ่17  การตกแตงและตรวจสอบ                                
 
 แหลงวัตถุดิบ 

 จังหวัดราชบุรี  เปนแหลงที่มีการผลิตและการจําหนายตุกตามากที่สุดในประเทศ 
ดังนัน้จึงถือไดวาจงัหวัดราชบุรีเปนจังหวัดที่มีขอดีและขอพิเศษคือ  ไมวาจะเปนแหลงวัตถุดบิ 
แรงงาน แหลงตลาด จะมีรองรับทั้งหมด 

 กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี มีรานคาของกลุมที่เปนตัวแทนจาํหนายวัตถุดิบ ตั้งแต
เครื่องจักร ผา ใย อุปกรณตาง ๆ  ในการผลิตตุกตา  ตัวแทนจําหนายวัตถุดิบในจังหวัดราชบรีุ 
ไดแก 

 -    รานพิเชียร – แกว   032-232533 
 -   รานแมขวัญ   032-232376 
 -  รานสมหวงัคาผา  จําหนายผาขนสัตว ตัวแทนจาํหนายของโรงงานทอผาจงสถิต  

ผา T.c, ผา T.cot ฯลฯ 
 -  รานสมนึกคาผาจําหนายผาขนสัตวชนิดตางๆ ผาT.cot ผา1cT.cotใยโพลีเอสเตอร

ชนิดทีย่ังไมไดปน และชนิดปนแลว 
 -  โรงงานยงศิลปเจริญ  จําหนายเครื่องตะกุยใย เครื่องฉดีใย ผาขนสัตวชนิดตาง ๆ  

ตัวแทนจาํหนายของบริษทั ไฮ.พ.ีพ.ีซี. จํากัด  ผารม ผาT.C ผาT.cot ผา 1C T.cot ใยโพลีเอสเตอร 
ชนิดตาง ๆ  ทกุชนิด 
 -   โรงงานสยามอคิลิค ทอและจําหนายผาขนสัตว 
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 -  รานเอราวัณ  จําหนายอุปกรณสําเร็จรูปทุกชนิดในการผลิตตุกตา ถงุชนิดตาง ๆ  
กาว ปนยิงกาว ริบบ้ิน ฯลฯ 

 นอกจากนีย้ังมีรานคารายยอย ๆ  อีก 3 – 4 แหง จาํหนายผาใยและอุปกรณในการ
ผลิตตุกตา ตัวแทนจาํหนายในกรุงเทพฯ  ไดแก 

 -  โรงงานทอผาจงสถิต  จําหนายผาชนสัตว  ชนิดตาง ๆ 
 -  โรงงานลีอองเท็กซ จํากัด จาํหนายผาขนสัตวชนิดตาง ๆ  ใยส ี
 -  โรงงาน ไฮ.พี.พ.ีซี จําหนายผาขนสัตวชนดิตาง ๆ 
 -  บริษัท V.V.P. จําหนายผาขนสัตว 
 -  บริษัทแมวดาํ  เทรดดิ้ง  จาํหนายผาขนสัตวทุกชนิด 
 -  โรงงานเทยิน่  จําหนายใยโพลีเอสเตอรทุกชนิด 
 -  บริษัทนวิเวอลด จําหนายใยโพลีเอสเตอร 
 นอกจากนีย้ังสามารถหาซื้ออุปกรณชนิดตาง ๆ  ผาชนดิตาง ๆ  ไดที่สําเพ็ง, พาหุรัด, 
หลานหลวง  เสือปา ฯลฯ และยังมีผูคารายยอยบางรายนําสนิคาจากโรงงานในกรุงเทพฯ มาสงให
ถึงราชบุรีกม็ี  เรียกไดวาในเรื่องของวัตถดุิบไมมีความยากลาํบากในการจัดซื้อจึงถอืไดวา ปจจัย
ดานวตัถุดิบดังกลาว เปนปจจัยเสริมหรือปจจัยทางบวกที่สงผลตอความกาวหนาในการบรหิาร
จัดการกลุมฯ   สวนในการจดัซื้อนั้น ผูทีท่าํหนาที่ในการซื้อวัตถุดิบก็คอืผูผลิต  เพราะ    จะเลือก
ซื้อไดตรงกับการใชงานของตน  นอกจากนี้บางครั้งที่ผูคาเปนผูรับออรเดอรมาจํานวนมาก แลวมา
กระจายใหผูผลิตรายยอยที่เปนเครือขายชวยผลิต  ผูรับออรเดอรอาจจะเปนผูส่ังซื้อวัตถุดิบแต
เพียงผูเดียว แลวนํามาแบงใหกับเครือขายเพื่อที่จะใหงานที่ออกไดใชวัสดุที่เหมือน ๆ  กัน และมี
ตนทนุการผลติที่เทากนั เปนตน  การจัดซื้อจะมีวธิีซื้ออยู  2  วิธีคือ 

 1.  ซื้อดวยเงนิสด  จะซื้อไดในราคาทีถู่กกวา  สินคาบางชนดิตองซื้อดวยเงินสด 
เทานั้น 
 2.  ซื้อดวยเครดิต  สวนใหญรานคาที่จาํหนายวัสดุและผามักจะใหเครดิต ประมาณ   
1 – 2  เดือน  ผูประกอบการรายใดไมสะดวกซื้อดวยเงนิสดก็สามารถซือ้ดวยเครดิตได 
 
  ปริมาณการสั่งซ้ือวัตถุดิบ  แตละครั้งขึ้นอยูกับปจจัยเหลานี้คือ 

  -  จํานวนออรเดอรที่จะตองผลติ 
  -  สตอกสินคาทีต่องผลิตไวเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 

117

  -  การลาชาในการจัดสงวัตถุดบิ  ผาบางชนิดใชเวลาทอนาน  ดังนัน้ตองสั่งครั้ง
ละปริมาณมากๆ  เพื่อใหมีผาเพียงพอกับการผลิตงานครั้งตอไปดวย 
  -  อุปกรณหรือผาบางชนิด ทีม่ีลักษณะพิเศษไมมีขายตามทองตลาด ตองสั่งซื้อ
ในปริมาณมาก เพราะถาสั่งนอยโรงงานไมสามารถผลติใหเราได 
  -  วัตถุดิบบางอยางขึน้ลงตามราคาน้าํมัน เชน ใย พลาสติก  ดังนั้น ในชวงที่
น้ํามนัขึ้นราคา เราตองรีบกักตุนและสตอกวัตถุดิบเหลานี้เอาไวกอน เชนเดยีวกบัสินคาบางอยาง
อาจหายากในชวงปลายป เชน ใยขอบตัด เราจําเปนจะตองสตอกวัตถุดิบชนิดนี้ไวใหเพยีงพอดวย
เชนกนั 
               ดังนัน้จะเห็นไดวา ปจจัยภายนอกดานเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งดานความ
ตองการของผูซื้อ สงผลตอระบบการจัดซือ้ของกลุม ซึง่ทางกลุมฯไดใหขอมูลวา คือ เปนปจจัย
ภายนอกที่ดี ในการกระตุนใหทางกลุมไดพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เปนความทันสมยั   ฉับ
ไวและรัดกุมข้ึน 
  สวนในดานรูปแบบของผลิตภัณฑนั้น เกิดจากการกําหนดรูปแบบ โดยผูผลิต 
ลูกคา หรือการคิดรวมกัน ของลูกคาและผูผลิต รวมทั้งเกิดจากการที่ผูผลิตคิดพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑนี้จากของเดิม ที่เคยผลิตอยูแลว ในแตละเดือน 
  ดงันัน้ในเรื่องของการออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑดังกลาวนี้ จงึถือเปนปจจัย
สงเสริมการบริหารงานของกลุมฯ ในดานการเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนเกีย่วของ และดาน
ปฏิสัมพันธภายในและภายนอกกลุมไดอยางด ี

  ในแตละเดือน แตละกลุมผูผลิตมีรูปแบบใหม ๆ  เสมอ  กลุมเล็ก ๆ  บางครั้งกจ็ะรอ
ใหกลุมใหญสงแบบมาให บางครั้งก็ออกแบบเองเสนอใหกลุมใหญหรือกลุมผูคาพจิารณาทดลอง
ขาย  เดือนละไมนอยกวา 2 แบบ สวนผูผลิตรายใหญ ในแตละเดือนจะมีแบบใหม ๆ ออกมาไม
นอยกวาเดือนละ 5 แบบ  นับวาเปนการเพิ่มชองทางการตลาดและเปนการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑอยางตอเนื่องดวย  ดังนั้นในปหนึง่ ๆ  ทุก ๆ กลุมจะมีรูปแบบผลิตภัณฑใหมรวมกันไม
ต่ํากวา 80 – 100 แบบตอป 

 
             2. ดานการตลาด   เปนปจจัยหนึ่ง ซึ่งถือเปนปจจัยทางบวกที่สงเสริมการบริหาร
จัดการของกลุม ฯกลาวคือ และรูวาจะนาํสินคาไปขายที่ไหน อยางไร  การรูความตองการของ
ตลาดมีตลาดรองรับที่แนนอน แหลงที่ตั้งของตลาด หรือการกระจายสินคายังจาํกัดในพืน้ทีก่าร
สรางตลาด จําหนายสนิคาของกลุมฯ  จัดงานจําหนายสนิคาในรานคาเอกชน  ตาม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 

118

หางสรรพสินคา และเปดใหชุมชนนําสนิคามารวมขาย ดําเนนิการรับซื้อผลผลิตจากกลุม เพื่อทาํ
การแปรรูปและจัดจําหนาย เปนตน การประสานการจัดการตลาด อาทิ การประสานงานกบั
หนวยงานตางๆ เพื่อจัดการดานการตลาดของทองถิน่และภูมิภาคโดยแบงตลาดหลักของกลุม
หัตถกรรมตุกตาราชบุรี  ออกไดดังนี ้
  2.1 ตลาดในชุมชน  ในจงัหวัดราชบุรี            
     มีรานคาของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 17 รานทีเ่ปนศนูยจําหนาย
ผลิตภัณฑ  ลูกคาจากทกุภาค ทุกจงัหวัดจะลงมาซื้อตุกตาหรือส่ังออรเดอรจากหนารานเหลานี ้ 
ลักษณะการคาของรานคาของกลุมม ี 2  วิธี คือ คาปลกี 30 %  คาสง  70 %  ราคาขายปลีกจะสูง
กวาราคาขายสง  20 % 
 

          
 

     
 

ภาพที ่18  รานคาของกลุมหัตถกรรมตุกตา  ราชบุรี 
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ตารางที่  3  แสดงรายชื่อและที่ตั้งรานคาของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 
 

ลําดับที ่ ชื่อรานคา สถานที่ต้ังตําบล / อําเภอ เบอรโทรศพัท 

1 รุงโรจนตุกตา วังเยน็/บางแพ 032-232766 
2 พรรณีตุกตา บานฆอง/โพธาราม 032-356307 
3 สุนทรีย บานฆอง/โพธาราม 032-357456-7 
4 วุฒิเลเซอร บานฆอง/โพธาราม 032-232502 
5 วุฒิเลเซอร  2 บานฆอง/โพธาราม 032-356837 
6 วุฒิเลเซอร  3 บานสงิห/โพธาราม 032-357398 
7 นองโอตุกตา บานสงิห/โพธาราม 032-232616 
8 โอปอ บานสงิห/โพธาราม 032-231857 
9 แมนนีท่อยด บานสงิห/โพธาราม 032-356655 
10 โอปอ  2 บานสงิห/โพธาราม 032-357062-3 
11 นองเกตุกตา บานสงิห/โพธาราม 032-357321 
12 แมขวัญ บานสงิห/โพธาราม 032-232376 
13 พิเชียร-แกว บานสงิห/โพธาราม 032-232533 
14 นกนุยตุกตา บานสงิห/โพธาราม 032-357316 
15 นองมายดตุกตา บานสงิห/โพธาราม 032-357048 
16 อุษาตุกตา บานเลือก/โพธาราม 032-233024 
17 โพธารามตุกตา บานเลือก/โพธาราม 032-347260 

 
   
  2.2  ตลาดนอกชุมชน  คือลูกคาตางจงัหวัดและกรุงเทพมหานคร  ปกติการจัดสง
สินคาใหกับลูกคาตางจังหวดัทําได  3  วิธคีือ 

   -    รานคาและผูผลิตนําไปสงตรงจนถึงรานลูกคา 
   -  จัดสงกับบริษทัขนสง ซึง่บริษัทขนสงสวนใหญจะอยูแถวชานเมืองคือ 
ถนนเสนพุทธมณฑลสาย 1 ถึง สาย 4  และกลางเมืองแถวราชวงคหรือปอมปราบ ฯลฯ  การสง  
วธิีนี้เปนวิธทีี่ประหยัดและสะดวกที่สุด 
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   -   จัดสงทางรถไฟ ในกรณทีี่เปนจังหวัดทีม่ีรถไฟผาน การจัดสงดวยรถไฟจะ
มีขอเสียคือมีคาใชจายในการขนสงสงู  ขอดีคือ ถึงเร็ว สวนลูกคาในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกลเคยีง
ถามียอดสัง่ซือ้ไมนอยกวา 30,000 บาท ก็จะจัดสงใหถงึราน 
  2.3 ตลาดหางสรรพสินคา  มีผูผลิตและหนารานหลายแหงสงสินคาใหหาง   ตาง 
ๆ  แตการจดัสงไมไดติดตอโดยตรงกับหาง แตสงผานตัวแทนอกีครั้งหนึง่ เพราะการสงหางจะมี
การวางบิลที่ชาและมีเงื่อนไขอื่น ๆ  อีก ทีผู่กมัดกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี เพราะกลุมขายสินคา
ดวยเงนิสด จงึมีความจาํเปนตองขายผานคนกลาง 
  2.4 สงตลาดตางประเทศ  มีทั้งสงเองโดยตรง และสงผานบรษิัท หรือพอคาคน
กลาง ตลาดสวนใหญก็มีแถวเอเชีย และตะวันออกกลาง 
     
   วิธีกาํหนดราคาสินคา 

   ราคาสินคาแตละชนิดจะมีวธิีกําหนดราคาก็คือ  จะมีตนทุนที่เปนคาวัสดุ 
คาแรงงาน รวมกับคาตอบแทน เปนราคาสงสินคา แตละประเภท ซึง่พอจะจําแนกไดในการทํา
ตุกตาแตละตัวก็คือ 

   คาผา 
   คาใยโพลีเอสเตอร 
   คาวัสดุอุปกรณสําเร็จรูป               ทั้งหมดรวมเปนราคาสงสนิคา/ตัว 
   คาแรงงาน 
   คาดําเนนิการ+กําไร 20% 
   ราคาขายสงของผลิตภัณฑมีเร่ิมตนตั้งแต 5 บาท ไปจนถงึ 2,000 บาท/ตัว  

หนาราน 17 แหง จะรวบรวมผลิตภัณฑของสมาชกิมาวางจาํหนายที่รานคาทุกราน นอกเหนือจาก
จะวางขายหนารานของกลุมแลว ผูผลิตยงัสามารถจําหนายสนิคาเองไดดวยได ไมตองรอขายให
เฉพาะรานคาของกลุมฯ 

 
   วิธีการหาตลาดจําหนายและการขยายตลาด 

   -  เพิ่มชองทางการจําหนายโดยอาศัย OTOP 
   -  ออกรานแสดงสินคาตามงานตาง ๆ  เพื่อประชาสัมพันธใหคนไดรูจัก 
   -  พัฒนาและยกระดับคุณภาพสินคาเพื่อขายในหางสรรพสนิคาใหญ ๆ และ
สงเปนสนิคาสงออกมากขึ้น 
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   -  หาลูกคาใหมเพื่อทดแทนลูกคาเกาที่หายไป 
   -  พัฒนาการบรรจุหีบหอใหสวยงาม พรอมที่จะเปนของทีร่ะลึกและของขวัญ
ในโอกาสตาง ๆ 
   - รวมกับหนวยงานราชการลงขอมูลเปนเวป็ไซด เปดจําหนายและแนะนาํ
สินคาทางอินเตอรเน็ตการประชาสัมพนัธสินคา 
   -  ออกรานแสดงสินคา OTOP  ตามงานแสดงสินคาตาง ๆ  ทีท่างหนวย
ราชการจัดให เพื่อใหคนไดรูจักกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรีมากยิง่ขึ้น 
   -  มีเครื่องหมายการคา ตรา เบอรโทรศัพทติดกับตัวสินคาเพื่อใหลูกคา
สามารถติดตอสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑได 
   -  มีปายบอกทางเขาสูรานและแหลงตุกตาของ จ.ราชบุรี 
   -  มีการลงโฆษณาประชาสัมพันธตามนิตยสารแนะนาํจงัหวัด นิตยสารการ
ทองเที่ยวบาง แตไมมากนกั 
   -  วิธีบอกปากตอปาก ถานกึถงึตุกตา ตองนกึถึง “ราชบุรี”  เพราะราชบรีุเปน
จังหวัดเดียวในประเทศที่มกีารผลิตตุกตามากที่สุด คนซื้อจะมุงตรงมาที่ราชบุรีโดยตรง เพราะ
ตองการมาซื้อสินคาโดยตรงจากแหลงผลติ 
   - สงผลิตภัณฑเขาประกวดตามงานตาง ๆ  เพื่อใหคนไดรูจักตุกตาซึ่งเปน
สินคา OTOP ที่สําคัญทางเศรษฐกิจ ซึง่เปนภูมิปญญาไทย  ภูมิปญญาชาวบาน 
  
   คูแขงทางการคากับโรงงานขนาดใหญ 

   ดานกาํลังผลติ  โรงงานขนาดใหญจะมีกําลงัผลิตทีแ่นนอน ทาํใหสามารถ
ควบคุมระยะเวลาในการผลติงานไดแนนอนกวากลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี  จะใชกระจายงาน
ออกเปนกลุม ๆ  ในชวงปกติก็สามารถเรงใหระยะเวลาในการทํางานเร็วขึ้นได แตจะมีในชวง
เทศกาลเก็บเกี่ยว อาจจะมีสมาชิกบางกลุมตองหยุดไปทําไร ทํานาบาง ทําใหงานในฤดูนัน้ชาลง
บาง ในบางกลุม แตการรับงานไปทําที่บาน บางกลุมเพิม่ชั่วโมงทํางานเต็มทีม่ากขึ้นก็สงผลใหงาน
ที่ผลิต ผลิตไดเพิ่มมากขึ้นกม็ี 

   คุณภาพผลิตภัณฑ  โรงงานขนาดใหญจะมีฝายตรวจสอบงานสวนใหญที่
ออกมาคุณภาพจะมาตรฐานกวา  จึงทาํตลาดสงออกไดมากกวา  งานราชบุรีกลุมที่ผลิตงานได
มาตรฐานก็มหีลายกลุม สามารถนําสงออกได บางกลุมก็สงตลาดในประเทศไดในปริมาณมาก
เชนกนั 
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   ดานราคา  โรงงานขนาดใหญมีคาใชจายในการดําเนินการในดานตาง ๆ  
มากมาย แตงานกลุมหัตถกรรมตุกตาแทบจะไมมีคาใชจายเหลานั้น ทาํใหสินคาที่ผลิตจากศนูย
หัตถกรรมตุกตาราชบุรี  มีราคาสงที่ถกูกวาโรงงานขนาดใหญ 

   ปริมาณการสัง่ซื้อ  โรงงานขนาดใหญจะรับผลิตงานที่มีปริมาณการสั่งซื้อ
จํานวนมาก  ลูกคาที่ตองการผลิตงานจาํหนายไมมากก็ไมสามารถสัง่ผลิตได หรือถาไดก็ไดใน
ราคาที่สูงมาก  แตงานกลุมราชบุรี สามารถรับผลิตงานตั้งแตจาํนวนนอยถึงมาก ถามีออรเดอร
มากหนารานของกลุมจะเปนผูรับงาน ควบคุมดูแลการผลิต และวัสดุผลิต แบงใหกลุมตาง ๆ  
รวมกันทาํก็จะไดงานคุณภาพเดียวกันในระยะเวลาที่รวดเร็ว 

   ตลาดจําหนาย  ดวยเหตทุีก่ารสั่งซื้อแตละครั้งไมตองมปีริมาณมาก จึงทาํให
รานคาขายปลกี – ขายสงตาง ๆ  สามารถสั่งซื้อสินคาไดในปริมาณและรูปแบบที่ตนพอใจ  ทําใหมี
ความหลากหลายในเรื่องรูปแบบและมีตัวแทนจาํหนายอยูทั่วทุกจงัหวัดของประเทศ 

   โรงงานขนาดใหญ กําหนดปริมาณสั่งซื้อและมีขอจํากดัในการสั่งซื้อที่ยุงยาก
มากกวา ทาํใหไมสามารถเจาะตลาดลงจดุเล็ก ๆ  กระจายไดทั่ว ครอบคลุมทุกพื้นที ่

 
   การสงเสริมการขาย บริการพิเศษ การใหคําแนะนําเกีย่วกับสินคา 
   ผลิตภัณฑจากกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบรีุจะมีปายบอกอยูที่ตรงเครือ่งหมาย

การคาดานหนาจะเปนราน หรือช่ือแหลงผลิต ตราโลโกของสถานที่ผลิตและจําหนาย  ดานหลังจะ
มีคุณลักษณะของผลิตภัณฑแจงไว เชน ประเภทผลิตภัณฑ, เหมาะสําหรับเด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไป 
วิธีการทําความสะอาดผลิตภัณฑ ฯลฯ 

   การสงเสริมการขาย เชน ชวงเทศกาลตาง ๆ  มีสินคาและผลิตภัณฑที่
เหมาะสมกับโอกาสนัน้ ๆ  เชน  เทศกาลรบัปริญญา  เทศกาลวนัแม  วันคริสตมาส  ปใหม วาเลน
ไทน ฯลฯ มีการทําชวงลดราคาชวงซื้อ 1 โหล แถม 1 ตัว  ฯลฯ บริการพิเศษที่จดัใหลูกคา เชน 
จัดสงใหถงึที ่การแลกเปลี่ยนสินคาคนไดในกรณีผลิตภัณฑบางชนิดที่ซื้อไปแลวขายไมได  เปนตน        
     จะเหน็ไดวา ตลาดในสวนของหางสรรพสินคาและตลาดตางประเทศเทานั้นที่
สงผลในทางลบเพียงเล็กนอย กับการบริหารจัดการของกลุม ฯกลาวคือ การที่กลุมฯจะปรับปจจัย
นี้ใหเปนปจจัยที่สงผลบวก กบัการบริหารจัดการไดอยางเต็มที่ นายพิเชยีร  เชษฐะ ทีป่รึกษากลุมฯ
กลาววา ถือเปนเรื่องที่ดีทีก่ลุมจักไดพัฒนาบคุลากรของกลุมเพื่อใหสามารถเปนผูดําเนนิงาน
ประสานงาน กับตลาดตางประเทศไดเองโดยไมตอง ใชคนกลางเหมอืนที่เคยปฏิบัติมา กลุมฯถอื
วา เปนการเพิม่แรงจูงใจและความทาทายในการบริหารจัดการไดอยางดี  
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       3.  แรงงาน  หมายถงึ  ผูประกอบอาชีพผลติหรือจําหนายตุกตา  แรงงานทีม่ีอยูเปน
แรงงานในชมุชนและแรงงานมาจากตางถิน่ ที่มีฝมือคอนขางต่าํ มกีารทํางานเปนกลุม 

  แรงงานทัง้กลุมรวม 1,200 คน แบงเปนฝายขาย ฝายวาด-ตัด, ฝายเย็บ, ฝายบรรจุ
ใย, ฝายตกแตง, ฝายจัดสงสนิคา, ฝายการเงนิ-บัญชี 

  แรงงานทีม่ีอยูเปนแรงงานในชุมชน 80%  อีก 20%  เปนแรงงานมาจากตางถิ่น 
เชน จงัหวัดใกลเคียงและแรงงานจากอีสาน ฯลฯ  แรงงานตางถิ่นทีม่ารวมงานกนัก็ดวยการชักนาํ
กันมาจากคนที่เคยมาอยูแลวเปนผูชกัชวนเพื่อนหรือญาติสนิทใหมาหางานทํา  พอมาถงึก็จะสอน
งานใหและถายทอดความรูตาง ๆ  ใหดวย  งานบางอยางสมาชกิตองทาํในกลุมเชน งานวาด งาน
ยัดหรืองานตกแตง  เพือ่ความสะดวกในเรื่องการเช็คตนทนุและการขนสง  งานบางประเภท
สามารถรับงานไปทําตอที่บานได เชน งานตัด  งานเย็บ งานยดัที่ตัวไมโตจนเกินไป งานทาํ
สวนประกอบอื่น ๆ  เชน รูดตุมจมูก  ผูกโบว  เปนตน  สําหรับสมาชกิทีท่ําในกลุม มีเวลาทํางาน
โดยปกติวนัละ 8 ชม. คือ  8.00 – 12.00 น. และ 13.00 น. – 17.00  น.  หยุด 1 วัน คือวันอาทิตย  
บางกลุมก็เลือกหยุดวันอืน่ ๆ  ไมใชเสาร-อาทิตย เชน รานคาของกลุมจะหยุดวนัธรรมดาเพราะ
ในชวงวนัเสาร-อาทิตยจะตองทาํการเปดจาํหนายเพื่อรองรับลูกคาที่จะเขามาใชบริการในชวง
วันหยุด   เวลาทาํการของหนารานคาจะมากกวาเวลาของกลุมผูผลิต 2 – 3 ชั่วโมงตอวัน  หากเปน
ชวงเทศกาลปใหม  ชัว่โมงการทาํงานของรานจะเพิม่มากกวานี ้ เพราะจะตองรองรับผูซื้อมาเลือก
ซื้อผลิตภัณฑไปจําหนายในเทศกาลปใหม ใหเพียงพอดวย 

  คาตอบแทนการทํางาน  สมาชิกรับเปนคาแรงงานตามความเหมาะสมของงาน  
นั้น ๆ  บางกลุมจะจายคาตอบแทนเปนรายเดือน บางกลุมอาจจายเปนชิน้งาน ผลิตมากไดมาก
ผลิตนอยไดนอย  แลวแตวาผูบริหารของแตละกลุมจะเลือกวธิีที่เหมาะสมกับงานของตน  ซึง่
สมาชิกสวนใหญก็พงึพอใจกับการจายคาแรงงานนัน้ ๆ  ไมเคยมีการประทวงขอขึน้คาแรงงานแต
เพียงอยางใด  เพราะในแตละปผูบริหารกลุมก็จะปรับคาแรงใหตามความเหมาะสมอยูแลว 

  การคัดเลือกและการสรรหาแรงงาน  บางกลุมก็จะเกิดจาคนเดิมพามาและสอนตอ
กันเอง  บางกลุมก็จะเลือกจาผูสมัครที่มปีระสบการณในการทํางานมาแลว เมื่อมาสมัครก็มีการ
ทดลองใหทํางานใหดู ถาใชไดก็รับไวถาใชไมไดแตผูสมัครตั้งใจจริงก็สอนวิธกีารตาง ๆ  ใหจนเปน
ก็จึงไดรับเขาทํางาน  สมาชิกเขาใหมตองไดรับการฝกหัดงานจากกลุมเสียกอนจนสามารถผลติได
จริงจึงจะสามารถรับงานไปทําได 
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  นอกจากเหนือจากนั้นยังมหีนวยงานราชการหลาย ๆ หนวยงานไดใหความ
ชวยเหลือในการใหความรูตาง ๆ  แกประชาชนโดยเปดอบรมเกี่ยวกับการผลิตตุกตา การทําบัญช ี
การตลาด การแกปญหาในเรื่องเงนิทนุ และความรูขอกฎหมายตาง ๆ  เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ สิทธิบตัร เครื่องหมายการคา ฯลฯ  ซึ่งหนวยงานราชการเหลานั้นคือ  อุตสาหกรรมจังหวัด 
พาณิชยจังหวดั  แรงงานจงัหวัด และพฒันาชมุชนจังหวัด  คอยดแูลกลุมอยูตลอดเวลาไมเคย
ทอดทิง้ 

  สวัสดิการสําหรับสมาชิก   
  ดานสุขภาพ  สมาชิกจะมีบัตรประกันสงัคมยามเจ็บปวยสามารถเขารับการ

รักษาพยาบาลได  ลาคลอด อ่ืน ๆ  ไดตามเงื่อนไขของหลักการประกนัตน 
  ดานที่อยูอาศยัและอาหาร  ในบางกลุมที่สมาชิกตองพักในกลุมกรณีสมาชิกบาน

ไกล ก็จะมทีี่พักและอาหารใหแกสมาชิก ในกลุมทีส่มาชิกบานใกล ก็จัดใหเฉพาะอาหารมื้อ
กลางวัน 

  เงินกูปลอดดอกเบี้ย  บางกลุมจะมีการหมุนเวียนกนัใชคือมีการใหกูแบบปลอด
ดอกเบี้ยการเยี่ยมไขและการเสียชีวิต  กรณีนี้จะครอบคลุมถึงบุคคลใกลชิดของสมาชิก เชน พอ 
แม ภรรยา สามี และบุตร กลุมจะพิจารณาใหตามความเหมาะสม 

 
 4.  เงินทุน – การเงิน  

          หมายถงึ เงินทุนที่ใชัในการผลิต จําหนายและเงนิที่ใชในการหมนุเวยีนการดําเนิน
กิจกรรมของกลุมฯ     การบริหารจัดการเงินทุนและการเงินของกลุมฯ  จากการสัมภาษณ และ
สนทนากลุม รวมกับคณะกรรมการกลุมฯ พบวา ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงนิทุน และการเงนิ
ที่สมาชิกผูประกอบการจะแบงวิธีดาํเนนิการดานการเงนิ เปน 2 สวน คอื 

  -  ทุนตนเอง 
  -  ทุนจากสถาบนัการเงิน 

  กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรีไมมีการระดมทุนภายในกลุมสมาชกิ สําหรับทํางาน
ผลิต แตกลุมฯมีเงนิที่ไดจากการบริจาค การหารายไดของสมาชิกกลุม จํานวนหนึ่งไวเพื่อทาํ
กิจกรรมสาธารณประโยชนแกสมาชิกและบุคคลทั่วไปใชชวยเหลือเดก็ยากจน เลีย้งเด็ก อาหาร 
หนงัสือ ของเลน แกเด็กในโรงเรียนกันดาร  มอบทุนการศึกษา สงเสริมงานของเยาวชน เชน งาน
ประเพณีเขาพรรษา ลอยกระทง ปใหม งานกีฬาชุมชนและจังหวัด รวมมือกับหนวยงานราชการทกุ
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หนวยที่ขอความชวยเหลือมาโดยสมาชิกจะเปนผูชวยและรวมกนับริจาคหรือหาราไดเขาทนุกลาง
ของกลุมไวในกิจกรรมเหลานี้ตลอดเวลา   

  การตรวจสอบบัญชีรายรับ – รายจาย  ผูคาและผูผลิตแตละกลุมจะดูแลในเรื่อง
บัญชีรายรับ-รายจายของแตละกลุมเอง โดยแตละกลุมกจ็ะมีฝายการเงิน – บัญชีของตนเอง 

  สรุป เงนิทนุหมุนเวยีนในการผลิต  กลุมยอยและกลุมใหญแตละกลุมจะเปนผูดูแล
ตนเอง จะบริหารการเงนิของตนเอง เร่ืองเงนิหมุนเวียนก็จะเหมาะสมกับขนาดของงานและขนาด
ของกลุม  กลุมใหญที่เขมแข็งก็จะมทีุนหมุนเวียนมากกวากลุมเลก็ มกีารใชระบบเครดิต ในการ
จัดซื้อวัตถุดิบจากผูขาย กลุมที่เปนรานคาก็จะตองเพิ่มทนุมากขึ้น เพราะตองม ีสตอกสินคาดวย มี
การใชระบบเครดิต ในการจัดซื้อผลิตภัณฑจากผูผลิต หากเงินสวนตัวไมพอก็สามารถขอกูไดจาก
สถาบันการเงนิตาง ๆ   

 
 5.  การบรหิารจดัการ     

  หมายถงึกระบวนการทีก่ลุมใชในการดําเนนิงานเพื่อบรรลุเปาหมาย  โดยกําหนด 
การจัดการเรื่องระบบงาน การดําเนนิงานของกลุมฯการกําหนดหนาทีข่องกรรมการและสมาชิก  
การดูแลควบคุมตรวจสอบรวมถึงการผสานผลประโยชนของสมาชิก 

  จากการสนทนากลุม,การสมัภาษณสมาชิกกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรีเร่ืองการ
บริหารจัดการของกลุมฯมีดงันี ้

  กลุมไดมีการมอบหมายงานแกคณะกรรมการบริหาร คือ มีหนาที่ คือ 
  -  อํานวยการและบริหารงานของกลุมใหเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงค 
  -  จัดทําแผนและจัดทําโครงการของกลุมทั้งแผนระยะสัน้และระยะยาว 
  -  จัดทําแหลงเงนิทนุใหกับกลุมและสมาชกิ 
  -  บริหารจัดการเกี่ยวกับแหลงวัตถุดิบ ขบวนการผลิตและการตลาดของกลุม 
  -  ดําเนนิกิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อประโยชนของกลุมและสมาชกิ 
  -  กํากับดูแลการปฏิบัติของคณะทํางาน คณะตาง ๆ  และสมาชกิของกลุม 

  กลุมมีการคัดเลือกคณะกรรมการฝายตาง ๆ เพื่อควบคมุการดําเนินงานของแตละ
กิจกรรม โดยสมาชิกกลุมเปนผูคัดเลือกซึ่งคณะกรรมการจะอยูในวาระครั้งละ 2 ป และจะมกีาร
ประชุมกลุมเดอืนละ 1 คร้ัง เพื่อช้ีแจงเรื่องราวตาง ๆ  ใหทราบ อาจจะเปนเรื่องที่ไดรับมาจาก
หนวยงานราชการ หรือเร่ืองราวตาง ๆ ภายในกลุมรวมถึงนาํปญหาทีเ่กิดขึ้นมาชวยกันแกไขและ
รับคําเสนอแนะจากกลุมตาง ๆ 
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  สรุปจากขอมูลดังกลาวทาง  นายสมหวัง ในฐานะประธานกลุม  ไดเพิ่มเติมวา 
รูปแบบการบริหารจัดการแตเดิมเปนระบบเครือญาติ  และเมื่อมีการขยายกลุมกวางใหญข้ึน  ทาง
ราชการมีสวนในการนําแนวนโยบาย  การจัดบริหารในรูปแบบที่เปนทางราชการ  เขามาเปน
แนวทางใหทางกลุม จึงมีการดําเนินการจัดการบริหารดังกลาว ขางตนนั่นเอง ซึ่งปจจัยในรูปแบบ 
การบริหาร ดังกลาว ถือเปน ปจจัยทางบวก เนื่องจากการบริหารจัดการในรูปแบบระบบเครือญาติ
สงผลตอระบบการสั่งการทําใหในบางครั้ง การทํางานของบุคลากรจึงบรรลุเปาหมายไมเต็มที่ หรือ
ลาชา เปนตน  

  คณะกรรมการบริหารกลุมไดปฏิบัติหนาที่ของตนไดดีที่ สุด    เหมาะสมกับ
ความสามารถ ตั้งใจ เต็มใจ เสียสละใหกับกลุมอยางเต็มกําลังไมวาจะเปนการชวยเหลือ   ทั้งดาน
การเงิน เวลา แรงกาย แรงใจ ทําใหกับกลุมเต็มที่และเต็มความสามารถ มีการเสียสละอยางสูง 

 
 6.  การปฏิสัมพันธกับภายนอก 
  จากการสนทนากลุม  การสัมภาษณสมาชิกกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรีเร่ืองการ

บริหารจัดการของกลุมฯ  มีดังนี้ 
  กลุมมีการปฏิสัมพันธกับกลุมอ่ืน ๆ  ตลอดเวลา เชน กลุมหัตถกรรมตุกตา จะมี

ศูนยที่เปนที่ดูงานของอําเภอและจังหวัดอยูหลาย ๆ  แหง เชน อําเภอบางแพ ก็จะมีกลุมรุงโรจน
ตุกตา ซึ่งเปนศูนยฝกอาชีพและสาธิตการตลาด  กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรีที่ 4   ที่ อําเภอ        
โพธาราม ก็จะมีกลุมอุษาตุกตา (ศูนยฝกอาชีพและสาธิตการตลาด กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี    
ที่ 1)  กลุมนายสมบัติ  นางสงา  เพ็งแสวง  เปนสถานที่ดูงานของอําเภอโพธารามและจังหวัด
ราชบุรี และอีกหลาย ๆ  กลุมใชเปนสถานที่ดูงานแลกเปลี่ยนความรูกับกลุมอ่ืน ๆ  ทั่วประเทศในป
หนึ่งจะมีนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผูนําชุมชน ผูนํากลุมอาชีพ และหนวยงานราชการหลาย ๆ  กลุม 
ไดมาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ แนวความคิด ประสบการณ และวิธีดําเนินการของกลุม 
นอกจากนั้นกลุมฯ มีการไปทัศนศึกษาดูงานตามกลุมอ่ืน ๆ  ดวย เชน กลุมลําใยอบแหง กลุมดอก
มะลิดินหอม  กลุมตัดเย็บเสื้อผา  เปนตน 

  กลุมฯ มีการไปใหความรูตามสถานศึกษาตาง ๆ  เกี่ยวกับภูมิปญญาไทย   ภูมิ
ปญญาชาวบาน และวิธีดําเนินธุรกิจเพื่อสงเสริมอาชีพและรายได 

  สถาบันการศึกษาบางแหงมีการมาใหความรูกับกลุมฯ เชน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตวังทาพระ  มาใหความรูเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑแบบใหม ๆ 
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  กลุมฯเปนสมาชิก OTOP ของอําเภอโพธาราม ไดเขารวมกิจกรรมกลุมฯ ไมวาจะ
เปนการออกรานแสดงสินคา การจัดนิทรรศการ หรือการประสานประโยชนอ่ืน ๆ  กับกลุมอ่ืน ๆ  ใน
กลุม OTOP ของอําเภอ ของจังหวัด ทุก ๆ  จังหวัดทั่วประเทศไทย 

  สถาบันการศึกษาสงนักศึกษามาฝกงานที่กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี เชน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค  ฝกงานในระดับ ปวช. ปวส. 
ปริญญาตรี คร้ังละ 3 – 5 สัปดาห  แลวแตสถาบัน ในสวนนี้ทางกลุมก็ไดฝกหัดขั้นตอนตาง ๆ  ใน
ทุก  ๆ   ดานเกี่ยวกับการผลิตและจําหนายตุกตา   นักศึกษาก็จะชวยแสดงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ ทางวิชาการดานตาง ๆ  ที่ทางกลุมไมเขาใจใหกับกลุมเปนการแลกเปลี่ยนความรูแก
กันและกัน เพื่อใหเปนไปในทางที่ดีข้ึน 

 

     
 

ภาพที่ 19  กลุมตางๆเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี   2547 
 
 การศึกษาที่กลุมหัตถกรรมตุกตา  ราชบุรี  จัดใหกบัองคกรอื่นๆ 

 1.  เปนสถานที่ฝกงานใหกับสถาบันการศึกษา    เชน    สถาบันราชมงคล   วิทยาเขต   
โชติเวช  ไดมนีักศึกษาระดบั  ปวส.  จํานวน  7  คน  เขารับการฝกงานเปนเวลา 1 เดือน  เกี่ยวกับ
ข้ันตอนการผลิตตุกตาผา โดยมีรายชื่อผูเขารับการฝกงานคือ 
                 1. น.ส.เกษศรนิ  สุรสีหนาท (หวัหนาหนวย) 
  2. น.ส.ดวงเดอืน  ทุมพร  
  3. น.ส.ประสบสุข บัญญัติสิน 
                     4. น.ส.สุริศา  ตันเจริญ 
                     5. น.ส.สํารวย  กลอนจะโบะ 
                     6. น.ส.จารุวรรณ  พึงนิล 
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                   7. น.ส.ลําจวน  กวยสกลุ 
  2.  รวมกับกรมพฒันาชมุชน ออกรานแสดงสนิคา ตามของโครงการตางๆ ของกรม
พัฒนาชุมชน ซึ่งไดเปนการเผยแพรผลิตภัณฑของดีเมืองราชบุรี สูสายตาประชาชนทั่วไป 
        3.  เปนวทิยากรการฝกอบรมการผลิตตุกตา วสัดุ เครื่องนอน ผลิตภัณฑเกี่ยวกบัผา 
ใหกับกลุมสตรีในจังหวัดราชบุรี และจังหวัดอื่นๆ 
  4.  เปนวทิยากรในการถายทอดความรูและภูมิปญญาชาวบานใหกบัสถานศกึษา และ
ผูนําทองถิ่น   สําหรับเปนแนวทางในการศกึษาตอไป 

  5.  เปนสถานที่ศกึษาดงูาน ดานการผลิตตุกตา ของอําเภอโพธาราม  จงัหวัดราชบุรี  
 

              
    
ภาพที ่20  นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาและ นักศึกษาวทิยาลัยอาชวีะนครปฐมฝกงาน 2547   
 ศึกษาดูงาน                                     
   
 6. รับรองการเทยีบโอนผลการศึกษา ใหกับนกัศึกษาผูใหญสังกัดศูนยการศึกษานอก
โรงเรียน   จังหวัดราชบุรี  เฉพาะที่เปนพนักงานในสงักดัของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 
 
 การฝกอบรมขั้นตอนการผลิตแกสมาชิก 

 โดยปกติแลวกระบวนการผลิตตุกตาของสมาชิกกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี สอนกัน
โดยอาศัยภูมิปญญาของชาวบานที่เปนแลว สอนตอ ๆ  กันมาจากแมสูลูก และเพื่อนบานสอน    
ตอกัน   จนปจจุบันมีชางฝมือที่ชํานาญในการเย็บตุกตากวา 500 จักร  ชางฝมืออ่ืน ๆ ในการผลิต
ตุกตา เชน ชางวาด-ตัด, ชางยัด, ชางตกแตง, ชางสกรีน ฯลฯ อีกประมาณ 1,000  ราย  มีศูนยฝก
อาชีพและสาธิตการตลาด, ศูนยฝกอาชีพและสาธิตการผลิต รวม 9 ศูนย  สมาชิกใหมที่เขามา
ปฏิบัติงานในกลุมถายังไมสามารถทํางานไดจะมีการสอนวิธีการผลิตโดยสมาชิกเกาที่เปนงานแลว 
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จะเปนผูฝกสอนให  นอกจากนั้นก็ยังมีหนวยงานราชการเปดอบรมการฝกฝนวิชาชีพการผลิต
ตุกตาใหกับคนวางงานและตกงาน มีการฝกอบรมรับชวงการผลิตไปทําตอที่บานโดยไดรับการ
สนับสนุนจาก 

 -  แรงงานจังหวัด 
 -  พาณิชยจังหวัด 
 -  อุตสาหกรรมจังหวัด 
 -  พัฒนาชุมชนจังหวัด 
 -  สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคตะวันตก 
 -  หอการคาจังหวัด 
 
 การพัฒนาหรือปรับปรุงในดานบรรจุภัณฑ 
 การพัฒนาในดานนี้เปนไปไดนอยมาก  เนื่องจากวาตลาดตุกตาสวนใหญจะเปนตลาด

ขายสงสิ่งที่ทําไดดีที่สุดก็คือการบรรจุถุงเดี่ยวแลวซีนปดปากถุง หลังจากนั้นแพ็ครวมถุงใหญอีก
คร้ังหนึ่งเพื่อสะดวกในการจัดสง  สวนการจําหนายปลีกก็จะบรรจุถุงเดี่ยวให หากเพิ่มบรรจุภัณฑ
ใหดีข้ึนก็จะทําใหราคาสินคาสูงขึ้นตามไปอีก  ลูกคาสวนใหญที่มาซื้อสินคาที่จังหวัดราชบุรีเขาคิด
วาถานึกถึงตุกตาตองเปนจังหวัดราชบุรี เพราะจะไดสินคาที่ดีมีคุณภาพและราคาถูก แตถาทํา
บรรจุภัณฑดีมากราคาจะสูงทําใหลูกคารูสึกผิดหวังในเรื่องราคา 

 เคยมีการฝกอบรมบรรจุภัณฑหลายตอหลายครั้ง โดยอุตสาหกรรมจังหวัดและ
หอการคาจังหวัด แตไมสําเร็จ ไมมีทางออกที่ดีข้ึนกวานี้ไดเลย 

 กลุมฯมีการติดตอหนวยงานของรัฐเพื่อขอสนับสนุนเงินทุนและวัสดุอุปกรณ สวนใหญ
จัดใหในรูปการฝกอบรมมีเงินทุนและวัสดุฝกมาใหหลังจากอบรมเสร็จแลววัสดุฝกเหลานั้นก็มอบ
ไวใหสมาชิกกลุมไวใชในกิจกรรมของกลุมไดเลย เชน จักรอุตสาหกรรมหรือตูเอกสารตาง ๆ    

 นอกจากนั้นกลุมฯยังทําโครงการสรางศูนยฝกอาชีพใหกับกลุมที่ไดมากแลว 2 ศูนย   
 - ศูนยฝกอาชีพตําบลบานสิงห       ตั้งอยูในบริเวณโรงเรียนอนุบาลโพธาราม  ตําบล
บานสิงห  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 

 - ศูนยฝกอาชีพตําบลบานเลือก    ตั้งอยูในโรงเรียนวัดโบสถ   ตําบลบานเลือก  อําเภอ
โพธาราม  จังหวัดราชบุรี 
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 ทั้ง 2 ศูนยจะอยูในการดูแลของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี โดยมีหนวยงานราชการให
ความชวยเหลือในเรื่องโครงการและงบประมาณ วัสดุที่ใชในการฝกอบรม เพื่อใหสมาชิกของเราได
มีความรูในการผลิตตุกตามากยิ่งขึ้น 

 
 สรุปการปฏิสัมพันธกับภายนอก 
 กลุมอาชีพทั่วประเทศไทย นักเรียน นิสิต นักศึกษา จะมาขอศึกษาดูงานจากกลุม

หัตถกรรมตุกตาราชบุรีอยูเปนประจําซึ่งไดเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณ  และนําเสนอผลงาน
ฝมือ ใหกับกลุมตาง ๆ ทั่วประเทศไทยไดศึกษาไดดูรูปแบบขบวนการกลุมเพื่อไปเปนแนวทาง
ศึกษา  และแนวทางพัฒนาอาชีพตอไป  กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี  เปนกลุมที่ประสบผลสําเร็จ
พอสมควร  เปนกลุมที่สามารถพึ่งพาตนเองได  สามารถเพิ่มรายไดใหแกครอบครัว ชุมชน  และ
จังหวัด  ทําใหเศรษฐกิจของประชาชนในจังหวัดดีข้ึนจึงมีกลุมอ่ืน ๆ มาขอศึกษาดูงานมากมาย 
 

 7.  การมีสวนรวมของสมาชิก 
  สมาชิกใหความรวมมือกับกลุมเปนอยางดีในทุก ๆ  เร่ือง เพราะการทํางานทุก ๆ  

อยางภายในกลุมสัมพันธกันไปหมด  ทุกคนจะไมพลาดขอมูลขาวสารของกลุม ทุกคนจะตอง
รวมกันเพื่อใหกิจกรรมของกลุมเติบโตและยั่งยืน ตั้งแตฝายวัตถุดิบ ฝายผลิต ฝายการตลาด และ
ฝายบริหาร รวมถึงสมาชิกทุก ๆ  คน ตองรวมกันวางแผนและปฏิบัติในสิ่งที่ทําใหกลุมเปนไปใน
ทิศทางที่ดีข้ึน 

  สมาชิกใหความรวมมือกับกลุมในการปฏิบัติกิจกรรมของกลุมในหลายเรื่อง เชน 
เสียสละทุน แรงกาย แรงใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  เชน การใหความชวยเหลือทุนการศึกษา 
การหารายไดเขากลุม การรวมกิจกรรมตาง ๆ  ของจังหวัดและหนวยงานอื่น ๆ 

  สมาชิกมีการรวบรวมผลิตภัณฑของกลุมไปจําหนายในงานตาง ๆ  เชน งาน OTOP 
ของแตละจังหวัด งานเทศกาลของขวัญที่เมืองทองธานี 

  สมาชิกมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานผลิตและจําหนายคือ  หนารานของกลุม
จะเปนตลาดจําหนาย จะเปนผูแนะนําในเรื่องแบบและความตองการของตลาดใหกับกลุมผูผลิต 
เมื่อกลุมผูผลิต ผลิตผลิตภัณฑไดแลว หนารานก็จะตองเปนผูจัดหาที่วางจําหนายหรือหาตลาด
ขยายตลาด รองรับใหกับผูผลิตเหลานั้นดวย 
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ภาพที่ 21  การประชุมกลุมยอยของสมาชิก และการเขารวมการขายที่เมืองทองธานีป 2547 
 

 8.  ความเปนผูนํา 
  จากการศึกษากลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี โดยการสนทนากลุมและการสัมภาษณ

สมาชิกกลุม และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ พบวากระบวนการเรียนรูของคนในกลุม ผูนํานับวามี
ความสําคัญยิ่ง  เปนฟนเฟองที่สําคัญที่ทําใหกลุมเติบโต  ผูนํากลุมฯของเรา นับวาเปนบุคคลที่มี
ความสามารถในหลาย ๆ ดาน เชน มีความรูความสามารถ มีวิธีการแกปญหาที่ดี มีความเสียสละ 
มีอัธยาศัยที่ดี  บริหารกลุมอยางเต็มความสามารถ  เสียสละทรัพยสินสวนตัว เสียสละเวลาและ
ความสุขเพื่อสมาชิกกลุม และสวนรวม  ติดตอประสานงานกับสวนราชการตาง ๆ  เพื่อประสาน
ประโยชนใหแกสมาชิกและหนวยงานราชการ นําพา ชี้แนะ ใหกลุมพัฒนาไปสูรูปแบบ วิธีการและ
กลยุทธทางการตลาด ผลิตใหดีข้ึนกวาเดิม  ติดตอผูมีความรูความสามารถมาใหความรูกับสมาชิก
กลุม รวมทําโครงการเพื่อกลุมหลาย ๆ  โครงการ เปนแบบอยางที่ดีแกสมาชิก ทําใหสมาชิกและ
ผูบริหารกลุม สวนราชการรักใครปรองดองกัน  เมื่อมีเร่ืองจะขอความรวมมืออะไร สมาชิกก็รวมมือ
ดวยดีทุกครั้ง  เปนแกนนําที่มีคุณภาพ ทําใหกลุมรักใครสามัคคี เปนน้ําหนึ่งในเดียวกัน จะทํางาน
ส่ิงใดก็สําเร็จทุกครั้ง  ผูนํากลุมทานนี้ไดรับเลือกเปนประธานกลุมถึง 3 สมัยซอน ซึ่งชี้ใหเห็นถึงคุณ
ความดีของทานที่นําพากลุมไปสูส่ิงที่พัฒนาและดีข้ึนตลอดเวลา 

  คุณสมบัติพิเศษของผูนํากลุม ที่สามารถบริหารกลุมใหเติบโตไดถึงทุกวันนี้คือ 
  -  เปนผูนํานักพัฒนา 
  -  เปนผูนําที่มีวิสัยทัศนกวางไกล 
  -  มีความเสียสละเพื่อกลุมและสวนรวมอยางจริงใจ 
  -  เปนที่รักใครและไววางใจของสมาชิก ทําใหสมาชิกสามัคคีกัน 
  -  ใหสมาชิกไดมีสวนรวมในทุก ๆ  กิจกรรมของกลุม รับฟงทุกความคิดของสมาชิก 
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ภาพที ่22  การประชุมสมาชกิกรรมการกลุมตุกตาราชบุรี  คร้ังที่  47/48 

 
  การประชุมสมาชิกกรรมการเดือนละครั้ง จะทําโอกาสการทําธุรกิจของกลุมประสบ

ความสาํเร็จมากขึ้นเพราะสมาชิกและกรรมการไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นที่จะสรุปเปนแนวทาง
ปฏิบัติซึ่งมีประโยชนตอกลุมและยังสามารถแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นไดทันทวงที รวมทัง้กลุม
เกษตรกรประสบความสาํเร็จเพราะสมาชกิใหความรวมมือเปนยางด ี
  “ผูนํา” นักวาเปนผูทีม่ีความสาํคัญอยางยิง่ ในการบริหารจัดการกลุม  ในการนําพา
กลุมใหเติบโต  เจริญกาวหนา  สําเร็จและเข็มแข็ง  กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี   มผูีนํากลุมที่ดีจน
ไดรับเลือกตั้งจากสมาชิกใหเปนประธานกลุมถึง  3  สมัยติดตอกัน  ซึง่ประธานกลุมคนนี้ก็เปนที่รัก
ของสมาชิกและบุคคลทั่วไป   นําพากลุมสูการพัฒนาไปในทางที่ดีข้ึน  ตลอดเวลา   ดังคําบอกเลา
ของสมาชิกกลุม เมื่อวันสนทนากลุม  10  กันยายน  2547  สถานที่รานขวัญดําเนิน ราชบุรี   ตาม
แนวความคิดของสมาชิกหลาย ๆ คน เชน  
  นายชาติชาย ขณะฤกษ รองประธานกลุม กลาวถึงผูนํากลุมวา เปนผูทีม่ีความคิด
ริเร่ิมสรางสรรค เปนผูคิดเปน และมีความคิดริเร่ิมในส่ิงตาง ๆ ไดดี พึง่ตนเองได เปนทีพ่ึ่งของ
สมาชิกได สามารถทาํงานทีย่าก ๆ ได เปนผูที่มีความคิดดี ๆ และพยายามนําไปปฏบิัติ 

  -  เปนผูมีความรบัผิดชอบ สามารถทาํงานทกุ ๆ อยางไดสําเร็จ 
  -  เปนผูมีความขยันขันแข็ง ตั้งใจจริงจังตองการใหผลงานมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  -  เปนผูนาํที่มีการตัดสินใจทีด ีทาํอะไรไมลังเลใจ สามารถตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว 
และมีเหตุผลสมควร 
  นางมาล ีมหขจิตนนท เลขานุการกลุม กลาวถงึผูนาํกลุมวา เปนผูที่มีความเปนมิตร
สูง เปนผูทีเ่ขากับบุคคลอื่นไดดี ทําใหสมาชิกกลุมมีความสัมพนัธที่ดีตอกัน มีความสามัคคี รักใคร 
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ปรองดองกนั สมาชิกในกลุมทุกคนมีความเอื้อเฟอเผื่อแผเกิดจากผูนาํสรางความเปนมิตรกับ
สมาชิกทุกคน  
  นอกเหนือจากนั้นการประสานงานนอกกลุมยังทําไดดี เพราะความเปนมิตร และ
ความมีไมตรีจติที่มีของผูนํากลุมนัน่เอง   ผูนํากลุมมีความสามารถดานสติปญญาสงู คิดและทาํ
แกปญหาไดอยางชาญฉลาดทุกครั้ง 
  นายสงา เพ็งแสวง สมาชกิทีเ่ปนผูผลิตกลาวถงึผูนาํกลุมวา เปนผูที่มีมนุษยสมัพนัธ
ดี  ไมวาจะกับสมาคมกับบุคคลทั่ว ไป หรือหนวยงานราชการ รานคา กลุมอ่ืน ๆ ทาํใหกลุมเปนที่
รักและเปนที่รูจักของบุคคลทั่ว ไป นอกจากนัน้ผูนาํกลุมยังมีความกลาเสี่ยง มกีารตดัสินใจที่ดี มี
ความรับผิดชอบมีความตัง้ใจจะนาํพากลุมไปสูการพัฒนาที่ดีข้ึน 
  นางประคอง สุวรรณหงส ผูผลิตรายยอย กลาวถึงผูนํากลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
วาเปนผูมีความเสียสละอยางสูง ไมวาจะเปนการเสยีสละเวลา  เงนิทอง  แรงกาย  แรงใจ  ใหกับ
กลุม สนับสนนุสงเสริมปจจัยตาง ๆ ทีจ่ะทาํใหกลุมเขมแข็ง  และดาํเนนิไปในทางที่ดข้ึีน เปนผูสราง 
ผูพัฒนา  เปนผูที่มีทกัษะดานการวิเคราะหที่ดี มีมุมมองทีห่ลากหลาย เปนนกัพัฒนาที่ดี 
  จากการสัมภาษณ ร.ท. ประสงค เพ็ญประภากร นายก อบต. บานสงิห ถึงผูนาํกลุม
หัตถกรรมตุกตาราชบุรีกลาววา ผูนํากลุม เปนผูมีความสามารถ  เชน  มีความคิดกวางไกล กลา
แสดงออก กลาตัดสินใจเด็ดขาด และมีความออนนอมในตนเองเปนผูเชื่อมโยง มมีนุษยสมัพนัธด ี 
ประสานงานกบับุคคลภายในกลุม นอกกลุม หนวยงานราชการตาง ๆ ไดดี สรางความรวมมือ
ภายในกลุม ใหเปนอนัหนึง่อันเดียวกัน สมาชิกมีความรักสามัคคีกัน 
  นายนพรัตน  โมมาลา  ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดบานเลือกกลาววา “ผูนาํเปน
คนขยัน มีความตั้งใจจริงในการทาํงาน  มคีวามกระตือรือรนอยูเสมอ ๆ ทําส่ิงใดมักจะสําเร็จเพราะ
มีการตัดสินใจที่ดี  แกปญหาไดดี มีเปาหมายในการทาํงานสงู และกท็าํไดสําเร็จ เพราะตั้งใจจรงิ 
ทํางานเปนระบบ ควบคุม ตรวจสอบ   เปนแบบประชาธิปไตย อดทน และเสียสละ”  
  นางลักษณ แสงทอง พัฒนาชุมชนอําเภอโพธาราม กลาวถึงผูนํากลุมวา 
  -  เปนผูมีอัธยาศยัดี เปนที่รักของสมาชกิ เพราะเสียสละทุมเทใหกับกลุมอยางเตม็
ความสามารถ 
  -   ขยันหาความรู และส่ิงดี ๆ ใหกับกลุมตลอดเวลา 
  -  เชื่อมโยงการทํางานภายในกลุม และนอกกลุมไดดีที่สุด 
  -   ชวยเหลือกลุม สมาชิก องคกรตาง ๆ อยางเต็มความสมารถ 
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  -   เปนผูสรางความเขมแข็งใหกับกลุม เปนนกัพัฒนานําพากลุมเขมแข็งและยั่งยนื 
ชวยเหลือตัวเองได สมาชิกมีงานทํามากขึ้น มีรายไดมากขึ้น เปนที่รูจักตอบุคคลทัว่ ๆ ไป มีชื่อเสยีง
เพิ่มข้ึน 
  -   ชวยเหลือสังคม และหนวยงานราชการตาง ๆ ในการอบรมใหความรูกบั
ประชาชน รวมกับหนวยงานราชการตาง ๆ ในเรื่องตาง ๆ ที่จังหวัดขอความชวยเหลอืดวยดีมา
ตลอด 
  นายไพโรจน  แกวกิติวัฒน กรรมการหอการคาราชบุรี นายกสมาชิกไลออนบางแพ 
และกรรมการกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี ใหสัมภาษณถึงผูนาํกลุมวา   เหตุผลที่กลุมหัตถกรรม
ตุกตาราชบุรี   สมาชิกทกุคนมีความเหนียวแนนสามัคคีปรองดอง  รวมมือ  รวมแรงกนัสรางกลุม
และผลิตภัณฑของกลุมใหเปนทีย่อมรับของบุคคลทั่ว ๆ ไป  นาํชื่อเสยีงใหกับกลุม และจังหวัดมา
เปนระยะเวลาหลายป เนื่องจากกลุมมีผูนาํที่ดี   สามารถนําพาสมาชกิกาวไปขางหนาเรื่อย ๆ 
ยอมรับฟงความคิดเหน็ของสมาชิก  มเีหตมุีผลในการทํางาน แบงแยกหนาทีท่ํางานเปนทมี เคารพ
ในความคิดเหน็และขอเสนอแนะ รับฟงแนวความคิดที่ดี ๆ ยอมรับและแกไขในขอผิดพลาด รับ
ขอมูลขาวสารใหม ๆ เสริมสรางความรูอยูเสมอ ๆ กลาเปลี่ยนแปลงไปสูระบบที่ดีข้ึน  ยอมรับฟง
ความคิดและแนวทางทีท่างองคกรนอกระบบจัดใหอยางมีเหตุมีผล 
  ซึ่งจากการสนทนากลุม จากการสัมภาษณสมาชิกกลุม และเจาหนาทีท่ีเ่กี่ยวของ 
พอจะสรุปบทบาทการเปนผูนําของกลุมหตัถกรรมตุกตาราชบุรี ไดคือ 
  1.  เปนผูมีความคิดสรางสรรค ริเร่ิม (Greater – innovates) เปนตัวของตัวเองมี
ความเชื่อมั่น 
  2.  เปนนกัพฒันา เปนผูที่มทีักษะดานการวิเคราะหที่ดีตัดสินใจดี 
  3.  ทํางานเปนทีม บริการจัดการแบงแยกหนาที่ประสานการทํางานอยางมรีะบบ 
เพื่อประโยชนสูงสุดของกลุม 
  4.  ควบคุม ตรวจสอบ (Controller – inspectors) ไมใหมีจดุบกพรอง ไมใหเกิดการ
ผิดพลาดในการทํางาน 
  5.  ใหการสนับสนุนภายในกลุม ตลอดจนจดัใหมีความมัน่คงในกลุม มคีวาม
สามัคคีปรองดองชวยงานกนัทาํและไมกาวกายกนั 
  6.  ทํางานเชื่อมโยงกับนอกกลุมไดเปนอยางดี มีมนษุยสัมพันธสูงโดยยดึประโยชน
ของกลุมจะนาํพากลุมใหกาวหนาไดดี 
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  7.   ขยัน ตั้งใจ มคีวามขยนัขันแข็ง มีความพากเพยีรมุงมั่น ใหเกิดความสําเร็จ 
  8.  เปนผูมีความเสียสละ ชวยเหลือสังคม พฒันากลุมใหเติบโต สรางความเขมแข็ง
ในกับกลุมและสมาชกิ 
  9.  มีวิธีการทาํงานเปนเอกภาพแสดงบทบาทที่เหมาะสม ทาํงานแบบกระจาย
อํานาจ 
  10. มีการตัดสนิใจที่ด ีมีความรับผิดชอบ กลาไดกลาเสียพึ่งได 

  11. มีความจริงใจ และซื่อสัตยสุจริต 
  12. มีความสามารถและแนวคิดในการ พึ่งพาตนเอง  
 

 9.  ระเบียบขอบังคับกลุมฯ 
  จากการศึกษาเอกสารของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี การสนทนากลุมและการ

สัมภาษณสมาชิกกลุม มีการวางกฎระเบียบภายในกลุม มีระเบียบขอบังคับกลุมตามแบบของ  
กรมพัฒนาชุมชน แตกลุมก็ไมไดปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับทั้งหมด เชน การเก็บคาสมาชิก กลุม
กําหนดใหมีการเก็บคาสมาชิก   แตก็ไมไดมีการเก็บในสวนของอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
บริหารฝายตาง ๆ  สวนใหญจะทําไดดีตามกฎระเบียบ ในเรื่องของการประชุมก็มีประชุมเดือนละ 1 
ครั้ง ไมเคยขาด มีการทําบันทึกการประชุม มีวาระตาง ๆ  ตามแบบโครงสรางขององคกรที่มี
คณะกรรมการ หรือผูทําหนาที่กิจกรรมดานตางๆ บริหารจัดการงานตามตําแหนงและแสดง
บทบาทอยางมีทิศทางที่ถูกตองชัดเจน ภายใตระเบียบกฎเกณฑที่กฎหมายหรือกลุมกําหนดขึ้น 
การดําเนินงานตางๆ ควรยึดหลักในการใหประชาชนเขามีสวนรวมทุกๆ ข้ันตอนองคกรตองไดรับ
การพัฒนาทั้งทางดานความรูความเขาใจ ความสามารถเพื่อใหมีความเชื่อมั่นที่เปนรากฐานรองรบั
การพัฒนา องคกรประชาชน และกรรมการกลุมไดรับการฝกอบรม ประชุมสัมมนา การสงเสริมให
องคกรประชาชนหรือกลุมไดแสดงความสามารถ การประสานความรวมมือจากภาคเอกชนเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรม (ระเบียบขอบังคับกลุมฯ ดูที่ภาคผนวก ค  หนา 174) 

  สรุปไดวามีการวางกฎระเบียบภายในกลุมฯ มีระเบียบขอบังคับกลุมตามแบบของ
กรมพัฒนาชุมชน แตกลุมก็ไมไดปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับทั้งหมด  หนาที่ของคณะกรรมการ
บริหารฝายตาง ๆ  สวนใหญจะทําไดดีตามกฎระเบียบ ในเรื่องของการประชุมก็มีประชุมเดือนละ  
1 คร้ัง  มีการทําบันทึกการประชุม มีวาระตาง ๆ 
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 การวิเคราะหปจจัยเกี่ยวกบัการบรหิารจัดการของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบรุี 
           ไดแก ปจจัยดานการผลิต การตลาด แรงงาน เงนิทนุและการเงิน การบริหารจดัการ
ปฏิสัมพันธกับภายนอก การมีสวนรวมของสมาชิก ความเปนผูนาํและระเบียบขอบังคบัขององคกร     
มีปจจัยเชงิบวกและ มีปจจัยเชิงลบดังนี ้        
 

ตารางที่ 4  ปจจัยเชิงบวกและปจจัยเชงิลบเกี่ยวกับการบริหารจัดการของกลุมหัตถกรรมตุกตา  
 ราชบุรี 
 

เชิงบวก เชิงลบ 
1. ดานการผลติ – มีวัตถุดิบในกลุมฯ  มีพฒันา   
    รูปแบบตลอดเวลา    

 

2. การตลาด - มีตลาดในภาย - นอกกลุมฯ 
    ราคาไมสูง รูปแบบหลากหลาย  สะดวกซื้อ 

-  บางชนิดนาํเขาตางประเทศ 

3. แรงงาน 
   - ในทองถิ่น – ชุมชนเขมแข็ง 

-  ฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะขาด  
   แรงงาน 

4.  เงินทนุ   - ตามสภาพหมนุเวยีนไมติดขัด มี    
    ระบบเครดติ 

-  ขยายการตลาดตองใชเงนิทนุกูจากสถาบัน 
   การเงิน        

5. บริหารจัดการกลุมฯ –มีการแบงหนาที่อยาง 
    ชัดเจน - ระบบเครื่องญาติ ผสมผสานกบั   
    ระบบราชการ –ประสานประโยชนรวมคิด   
    รวมทํา 

 

6. ปฏิสัมพันธกับภายนอก –มีถายทอดการ  
    เรียนรูกับกลุมและองคกรตางๆ 

 

7. การรวมของสมาชิก - คิดรวมทํากิจกรรม  
    แบงบันผลประโยชน 

 

8. ความเปนผูนํา –มีผูนํากลุมที่เอื้อตอการ 
    พัฒนา 

 

9. มีระเบียบขอบังคับขององคกรที่มีแบบของ 
    ราชการ 
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ความพึงพอใจของผูซ้ือตอการบรกิารการขายและสินคาของกลุมฯ 
 ความพึงพอใจของผูซื้อ ตอการบริการการขาย และสินคาของกลุมฯ  ขอมูลจากการ
สํารวจผูซึ้อซ่ึงมาใชบริการสนิคาของกลุม จํานวน 100 คน โดยดาํเนนิสุมสํารวจ ผลการศึกษาดังนี ้
 
ตารางที่ 5  แสดงการสํารวจ ผูตอบแบบสอบถาม หรือผูใชบริการสินคาของกลุม ฯ 
 
วัน/เดือน/ป ตําบลบานสิงห ตําบลบานเลือก ตําบลบานฆอง 

5  ต.ค. 2547 รานโอปอ            25  คน - - 
 รานนองเกตุกตา  25  คน - - 
8  ต.ค. 2547 - รานโพธารามตุกตา 25 คน - 
11 ต.ค.2547 - - รานพรรณีตุกตา 25 คน 
 รวม   50  คน รวม   25  คน รวม   25  คน 

 
 ในการสาํรวจผูวิจัย   ไดติดตอประสานกับเจาของรานโดยชี้แจงรายละเอียด    และ
เปาหมายของการสํารวจ เพือ่สรางความเขาใจ   จากนัน้ไดนําแบบสอบถามไปฝากไว  ตามวนัและ
เวลาที่กาํหนด รวมทั้งรวบรวมขอมูลกลับในเวลา 15.00 น. ของวันดังกลาว ทุกครัง้และทุกที่ ๆ ทํา
การสํารวจ จากนัน้ดําเนินการ สรุปผลการสํารวจในวันที ่12 ตุลาคม 2547  ผลสํารวจดังนี ้
 

ขอมูลจากการสํารวจผูซ้ือซึ่งมาใชบรกิารสินคาของกลุมจาํนวน  100  คน  

ตารางที่  6  จําแนกผูตอบแบบสํารวจ ตามเพศ  
 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 40 40.0 
หญิง 60 60.0 

 
 จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถาม หรือผูใชบริการสินคาของกลุม ฯ สวนใหญเปน

เพศหญงิ โดยคิดเปนรอยละ 60.0 และเปนเพศชายคิดเปนรอยละ 40.0 
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ตารางที่ 7 จําแนกผูตอบแบบสํารวจ ตามอาย ุ
 

อาย ุ จํานวน รอยละ 
ต่ํากวา15ป 6 6.0 
16 – 25 ป 36 36.0 
26 – 40 ป 28 28.0 
41 – 59 ป 26 26.0 
60 ปข้ึนไป   4 4.0 

 
 จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามหรอื ผูใชบริการสินคาของกลุม สวนใหญมอีายุ
ระหวาง 16 – 25 โดยคิดเปนรอยละ 36.0 รองลงมาคอือายุระหวาง 26 – 40 ป คิดเปนรอยละ 
28.0 และนอยที่สุดคือ อาย ุ60 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 4.0  

       
ตารางที่ 8  จําแนกผูตอบแบบสํารวจ ตามอาชพี 
 

อาชีพ จํานวน รอยละ 
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 41 41.0 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  19 19.0 
รับจาง 18 18.0 
นักเรียนนกัศึกษา 22 22.0 

  
 จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถาม หรือผูใชบริการสินคาของกลุม สวนใหญ
ประกอบอาชพีคาขาย หรือธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 41.0 รองลงมาคือ อาชพีนกัเรียนนักศึกษา 
คิดเปนรอยละ 22.0 นอยที่สุด คือ อาชพีรับจาง คิดเปนรอยละ 18.0 
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ตาราง ที ่9   จําแนกผูตอบแบบสํารวจ ตามจํานวนครั้งที่ใชบริการสนิคาของกลุม 
 

จํานวนครั้งที่ใชบริการ จํานวน รอยละ 
คร้ังแรก  30 30.0 
2 – 3 คร้ัง 28 28.0 
4 คร้ังขึ้นไป 42 42.0 

  
  จากตารางพบวา จาํนวนครั้งที่ผูใชบริการมาใชบริการสินคาของกลุม จํานวนมากสุด
คือ 4 คร้ังขึ้นไป คิดเปนรอยละ 42.0 และนอยที่สุดคือ คร้ังแรก คิดเปนรอยละ 30.0 

               
ตารางที่  10  จําแนกผูตอบแบบสํารวจ ตามรูปแบบการรับขอมูลเกี่ยวกับกลุมฯ 
 

รูปแบบการรับขอมูล จํานวน รอยละ 
โดยบังเอิญ   22 22.0 
ผูอ่ืนบอกตอ   35 35.0 
จากหนวยราชการ 8 8.0 
จากสื่อวทิย ุ     5 5.0 
 จากสื่อโทรทศัน  6 6.0 
 จากปายโฆษณา  18 18.0 
 จากสื่อส่ิงพมิพอ่ืนๆ  6 6.0 

  
 จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถาม หรือผูใชบริการสินคาของกลุมมีรูปแบบ การ
รับขอมูลเกี่ยวกับกลุม มากสุด โดยการทีผู่อ่ืนบอกตอ คิดเปนรอยละ 35.0 รองลงมาคือ โดยการรบั
ขอมูลโดยบังเอิญ คิดเปนรอยละ 22.0 และนอยที่สุด คือ จากสื่อวิทยุคดิเปนรอยละ 5.0 
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ตารางที่  11  จําแนกผูตอบแบบสํารวจ ตามสาเหตุการตัดสินซื้อสินคา 
 

สาเหตุการตัดสินใจซื้อสินคา จํานวน รอยละ 
เปนแหลงผลิตสินคา  30 30.0 
ความสวยงามของสินคา      25 25.0 
ราคาสินคาที่เหมาะสม  24 24.0 
แบบที่แปลกใหมของสนิคา 15 15.0 
ผูอ่ืนฝากซื้อ   4 4.0 
ทางผาน 2 2.0 

 

          จากตารางพบวา ผูตอบแบบสํารวจหรือ ผูใชบริการสินคากลุม มีสาเหตุการตัดสินใจ 
ซื้อสินคาของกลุมมากสุดจากความเปนแหลงผลิต คดิเปนรอยละ 30.0 รองลงมาคือ ความ
สวยงามของสนิคาคิดเปนรอยละ 25.0 นอยสุดคือ ดานทางผานคิด เปนรอยละ 2.0 
 

ตารางที่ 13 จําแนกผูตอบแบบสอบถามตามระดับความพึงพอใจตอการบริการการขาย 
 

รอยละของลูกคา / ระดับ
ความพึงพอใจ ที ่ รายการประเมนิดานการบริการการขาย 

นอย ปานกลาง มาก 
1 สถานที่จอดรถ   สะดวกและปลอดภัย  0.0 18.0 82.0 
2 การเชิญชวนซือ้สินคาและใชวาจาสุภาพยิม้แยมแจมใสเปน

กันเอง 
0.0 23.0 77.0 

3 การตอนรับของพนักงาน และการแตงกายของพนกังาน   0.0 25.0 75.0 
4 ปายแสดงระยะทางที่ตั้งรานคาและทําเลทีต่ั้งรานคา 4.0 31.0 65.0 
5 บรรยากาศทั่วไปและความสะอาดของสถานที่จาํหนาย 0.0 44.0 56.0 
6 ขนาดและพืน้ที่การจัดวางสนิคา มีความคลองตัว   2.0 40.0 58.0 
7 บริการสงสนิคาถึงรถหรือบานหรือรานลูกคา 1.0 33.0 66.0 
8 ระบบและการชําระคาสนิคาสะดวก,รวดเร็ว,โปรงใส,ถูกตอง 2.0 28.0 70.0 
9 การบริการน้ําดื่มและหองน้าํมีแผนผงัแสดงชัดเจน 60 50.0 44.0 
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 จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามหรือ ผูซื้อสินคาสวนใหญของกลุมมีความพอใจ
ระดับมากที่สุดตอสถานที่จอดรถ สะดวก สะบายปลอดภัย สูงสุดคดิเปนรอยละ 82.0  รองลงมา
คือ การเชิญชวนซื้อสินคาและใชวาจาสภุาพยิ้มแยมแจมใสเปนกนัเอง คิดเปนรอย 77.0  และ
ระดับนอยสุด คือการบริการน้ําดื่ม และหองน้าํ ที่มีแผนทีช่ัดเจน คิดเปนรอยละ 44.0 
 

ตารางที่ 13  จาํแนกผูตอบแบบสอบถาม  ตามระดับความพึงพอใจตอสินคา 
 

รอยละของลูกคา / ระดับ
ความพึงพอใจ ที ่ รายการประเมนิดานสินคา 

นอย ปานกลาง มาก 
1 ราคาขายเหมาะสม   คุมคา มีประโยชน 0.0 34.0 66.0 
2 รูปแบบสินคาทันสมยั 0.0 37.0 63.0 
3 มีจํานวนสินคาใหเลือก  ตามอยางสินคาที่จัดแสดง 0.0 38.0 62.0 
4 สีสันถูกใจ 0.0 39.0 61.0 
5 คุณภาพสินคาคงทน (วัสดุ – อุปกรณที่ใชผลิต ) 0.0 40.0 60.0 
6 ชนิดและขนาดของสินคาตรงตามความตองการ 0.0 40.0 60.0 
7 สินคามีความปลอดภัย ตอสุขภาพ 1.0 53.0 46.0 
8 บรรจุภัณฑดูดี 8.0 43.0 49.0 
9 ติดปายราคาสินคามีขอมูลรายละเอียดเกีย่วกับสินคา 8.0 56.0 36.0 

 
        จากตารางพบวา ผูตอบแบบสํารวจหรือ ผูใชบริการสินคากลุม มีสาเหตุการตัดสินใจ 
ซื้อสินคาของกลุมมากสุดจากราคาขายเหมาะสม คุมคา มีประโยชน คิดเปนรอยละ 66.0 
รองลงมาคือ รูปแบบสินคาทันสมยั คิดเปนรอยละ 63.0  นอยสุดคอื ติดปายราคาสินคามีขอมูล
รายละเอียดเกีย่วกับสินคา เปนรอยละ 36.0 
 
การศึกษาและการเรยีนรู 

  จากการศึกษากลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี โดยการสนทนากลุมและการสัมภาษณ
สมาชิกกลุมฯ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ พบวากระบวนการเรียนรูของคนในกลุม และการศึกษา
เรียนรูมีลักษณะการเรียนรูตาง ๆ คือ 
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  1. เรียนรูจากการเลียนแบบ หรือทําซ้าํ อยางเชนกรณีนางขวัญ ขุนณรงค ไดไปพบเห็น
ชาวบานที่โชคชัย 4 ทําตุกตาหมอนรูปปลา รูปสุนัข รูปสัตวอ่ืน  แลวนาํมาทําตามโดยไมไดการ
ดัดแปลงอะไร ทําเหมือนตัวอยางของผูผลิตเดิมทุกอยาง  หรือการทีน่างขวัญ ขุนณรงค  เอาแบบ
งานของตนเองไปจางใหชาวบานทาํเพื่อกระจายงานใหเร็วขึ้นใหทันกบัความตองการของตลาด
โดยไมไดเปลี่ยงแปลงอะไร เปนการทาํซ้าํรูปแบบเดิมทุกอยาง สอดคลองกับคํากลาวของนายชาติ
ชาย  ขณะฤกษ ที่กลาววา “ลูกคาของตนไดแบบตุกตามาจากตางประเทศ 1 ตัวเหน็วาสวยงามด ี
อยากใหทาํใหหลาย ๆ ตวั เพื่อนาํแจกเพือ่นๆ ตนจึงไดผลิตงานตามแบบที่ลูกคาให ซึ่งเรยีกไดวา 
เปนการเรียนรูจากการทาํซ้ํานั่นเอง 

  2. การเรียนรูจากการทดลองทาํ เปนการศึกษาหาความรูโดยการทดลอง ปฏิบัติเอง 
เชน กรณีนายพิเชียร เชษฐะ ทดลองทาํสนุัขขนปุย ซึ่งไดแนวความคิดจากสุนัขเลีย้งที่บาน นาํมา
ออกแบบเปนแพทเทิน แยกชิ้นสวนใหเปนชิ้นห ู ชิ้นลาํตัว ชิน้หนา ชิ้นหาง ชิน้ทอง เปนตน แลว
นํามาเย็บประกอบเขากนัใหเปนตุกตา หรือการทีน่างประคอง สุวรรณหงส เห็นตุกตาพวงกุญแจ
เล็ก ๆ แลวนาํมาขยายแบบใหเปนตุกตาตวัโต หรือการทดลองผิดลองถูก เชน การผลิตตุกตาผาขน
สัตวของนายพิเชียร เชษฐะ วางเสนขนชี้ข้ึนชี้ลงไมมีระเบียบงานออกมาก็ดูไมสวยงาม ตองแกไข
โดยการวาดใหเสนขนไปทางเดียวกัน จึงจะสวยงาม 

   นางมาล ี   มหขจิตนนท เลขานุการกลุม เจาของรานวฒุิเลเซอร 1 กลาววา เคย
สรางแบบตุกตาแลวแบบไมเทากันเวลาตัดเย็บออกมาแลวลําตัว หนาตา ของตุกตาจะปดเบี้ยว ทํา
ใหดูผิดปกติ และไมสวยงาม ตองทดลองปรับเปลี่ยนแบบหลายตอหลายครั้ง กวาจะเขารูปเขารอย 
และออกมาดสูวยงามจงึจะใชได 

   ฝายนางอุระษา เหลาโชติ กลาววา ไดพยายามเพิม่รูปแบบตุกตาโดยวิธีผสมผสาน 
ตอนแรกมีตุกตานั่งรูปแมว 1 แบบ แลวมตีุกตาหมอบรปูกระตาย 1 แบบ ตองการทําใหเปนตุกตา
รูปแมวหมอบเพิ่มข้ึนอีก 1  ตัว  โดยการนําหวัแมวมาเย็บตอกับตัวกระตาย  ผลปรากฏวาเปน
ตุกตาที่ตลกมาก เพราะจะไดลําตัวสั้นกลมปุก เหมือนกระตายจงึเพิม่ความยาวของลําตัวใหยาว
ข้ึน เพิ่มสวนหางใหยาวเหมือนหางแมว และเลือกใชเสนขนที่เหมาะจําเปนแมวกวาจะไดแมว
รูปแบบสวยงามก็ใชเวลาลองผิดลองถกูอยูนานพอสมควร 

  3.  เรียนรูจากประสบการณตรง หรือการปฏิบัติจริง นายวินัย เชงิทวี คณะกรรมการ 
กลุม เลาวา กอนที่ตนเองจะมาเริ่มตนผลติตุกตามผากอนนี้เคยเปนลกูนองในบานที่ผลิตตุกตามา
กอน ไดเหน็และไดลงมือปฏิบัติไมวาจะเปนการสรางแบบ การวาด – ตัด การเย็บ การยัด และการ
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ตกแตง ทาํมาแลวทั้งหมดทกุขั้นตอน ไดรับการถายทอดประสบการณ มาโดยตรง หลงัจากที่คิดวา
ตนเองชาํนาญนาจะแยกตวัมาทําเองได จึงไดเร่ิมตนทําธุรกิจเองโดยไดมาฝกหัดคนอื่น ๆ           
ใหชวยงานตนเองไดอีกดวย ซึ่งเปนขอมลูตรงกับนางปรานอม เหลาโชติ เลาวา ดิฉันไดรับจาง  
วาด – ตัด งานและตกแตงหนาตุกตาอยูในบานพีส่าวเปนเวลาหลายป มีความรูความชํานาญ
พอสมควร และคิดวานาจะแยกทาํเองบาง จึงไดทดลองทาํตุกตาแบบใหม ๆ ไปใหพี่ชวยขาย     
ขายดี จงึไดรวมรวมสมาชิกที่เปนญาติ และเพื่อบานมารวมกันทาํงาน  จงึถงึปจจุบันนีม้ีสมาชกิ
ประมาณ 30 คนทีเดียว  

  4. เรียนรูจากการดัดแปลง การตอยอด คือ การพัฒนารูปแบบและวัสดุไปอีกชั้นหนึง่ 
อยางเชน เดิมที่นางขวัญ ขุนณรงค ทาํตุกตาจากผาคอตตอนพิมพลายธรรมดา และตอมา       
นายพิเชยีร เชษฐะ ไดดัดแปลงนําผาขนสัตวมาผลิตเปนตุกตารูปแบบตาง ๆ จนไดรับความนยิม 
ซึ่งรูปแบบการผลิตก็มีเพียงไมกี่รูปแบบ ในระยะหลังชาวบานก็เร่ิมมกีารทําเพิ่ม โดยการดัดแปลง
รูปแบบ เปลี่ยนชนิดผา เปลีย่นรูปแบบใหเกิดประโยชนใชสอยมากขึ้น เชน ทําเปนที่ใสทิชชู ประดับ
ยนต ซองโทรศัพทมือถือ กระเปาถือ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับผางานเสนใย เพื่อใหกอเกิดรายได 
และขยายขอบเขตของงานใหกวางมากยิง่ขึ้น ทาํใหรูปแบบการผลติในปจจุบัน มีมากมายหลาย
รอยชนิดผลิตภัณฑ คํากลาวของ นางพรรณี สรางเอี่ยม กรรมการฝายบุคลากร เจาของรานพรรณี
ตุกตา 

  5. การเรียนรูจากตนแบบและฝกปฏิบัติ เชน คนที่ไมเคยผลติตุกตาไมมีความรูพืน้ฐาน
มาเลย เมื่อมาอยูในบานที่ทาํตุกตา คนทีท่ําเปนอยูแลวจะชวยสอนตอให โดยการทาํใหดูเปน
ตัวอยาง และใหทดลองทาํตาม ถาทําไมถูกหรือไมสวยงาม ก็จะสอนและทาํใหดูจนกวาจะเปน
อยางเชน นางกันยา แกวกิตวิัฒน ผูคา ผูผลิตเจาของรานรุงโรจนตุกตา เลาวา งานที่ตนเองทาํเปน
ตุกตาหมาหนายน ผลิตภัณฑ  OTOP  ระดับ 3 ดาว ของอําเภอบางแพ เปนตุกตาทีท่ํายากมาก 
คนที่จะทาํจะตองมาเรียนรูวิธีการทําดวยตนเอง จะสอนวิธีเย็บทีถู่กตองให การยนหลังเปนเรือ่ง
ยากมาก ตองใชความชํานาญจึงจะทาํไดสวย ตนจึงสอนและทาํใหดูจนกวาจะใชได ถาอยูด ี ๆ     
จะลุกขึ้นมาทาํเลยทําไดไมสวยแนนอน ตองมีวิธ ีและเทคนิค อยางตนเองกวาจะมาเปนแบบนี้ไดก็
มีคนอื่นสอนและทําใหดูมากอนเหมือนกนั สอดคลองกบักลาวของ นางสนุทรีย เอี่ยมหน ูกรรมการ
ฝายการตลาด และประชาสัมพันธกลุม เจาของราน “สุนทร”ี กลาววา กอนที่ตนจะหนัมาผลิต
ตุกตา และเปดรานคาจุดเริ่มตนเกิดจากการไปฝกเรียนรูโดยมีเจาของธุรกิจสอนให ทําใหดูและ
ฝกฝนจนชํานาญ 
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  6. การเรียนรูโดยการอบรม สัมมนา และดูงาน ของคนในกลุม ซึ่งมีหลายหนวยงาน
ทั้งหนวยงานราชการ และเอกชน ไดมีสวนจัดใหแกสมาชิกในกลุม หนวยงามที่จัดเสริมความรู
ใหแกกลุมไดแก อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชยจังหวัด สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 4 แรงงาน
จังหวัด หอการคาจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด ไดมีสวนสนับสนุนใหสมาชิกไดฝกอบรมในรูปของ
โครงการ การศึกษาดูงาน การสัมมนา หลายตอหลายครั้ง เชน  
   1.  โครงการสรางานอาชีพใหมใหคนตกงาน วางงาน ประจําปงบประมาณ 
2540 โดยจัดหางานจังหวัดราชบุรี 
   2. โครงการฝกอบรมกลุมอาชีพ เพื่อสงเสริมการรับชวงการผลิต ประจําป
งบประมาณ 2542 โดยสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี  
   3.  การสัมมนา เร่ืองการสงเสริมการจางงานและรับงานไปทําที่บาน ป 2542 
โดยสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดราชบุรี 
   4. โครงการกลุมผลิตตุกตาราชบุรี ประจําปงบประมาณ 2543 โดยฝายสงเสริม
อุตสาหกรรม จังหวัดราชบุรี 
   5. โครงการสงเสริมและพัฒนาสินคาหัตถกรรมจังหวัดราชบุรี ป 2543 โดย
สํานักงานพาณิชยจังหวัดราชบุรี 
   6. โครงการฝกอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ ป 2545 โดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 
   7. สัมมนาการออกแบบผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ ป 2546 โดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 
   นอกจากโครงการฝกอบรมยังมีโครงการศึกษาดูงานซึ่งสํานักงานสงเสริม
อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีจัดใหสมาชิกไดไปดูงาน ที่จังหวัดลําปาง เชียงใหม นครสวรรค เพื่อ
นําเอาวิธีการการดําเนินงาน เทคนิคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ การปรังปรุงพัฒนา 
และเปนแนวทางใชกับกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี ใหดียิ่งขึ้นตอไป 
 7. การเรียนรูโดยใชบุคลากรในสถาบันการศึกษา จะมีนิสิตนักศึกษา และอาจารย   
มาชวยกันสอนใหกับสมาชิกกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี  เชน จากคําบอกเลาของนางอุระษา 
เหลาโชติ  ฝายการเงินของกลุม เจาของรานอุษาตุกตา และโพธารามตุกตา เลาวา ทางกลุมฯของ
ตนจะมีอาจารยและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมันฑนศิลป จะมาสอนวิธีการทํา
ตุกตา และการออกแบบผลิตภัณฑรูปแบบใหม ๆ ใหกับสมาชิกกลุมที่มีความสนใจ ซึ่งทางกลุม
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ไดรับการฝกอบรม 2 คร้ังแลว นอกจากนั้นก็จะมีนักศึกษาและอาจารยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล  วิทยาเขตพระนครใต ไดมาใหความรูแลกเปลี่ยนวิธีการในการผลิตตุกตาใหกับกลุม  ใน
สวนของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร  ไดเขารวมโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม 
ใหกับกลุมอีกดวย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อําเภอโพธาราม  โรงเรียนเทศบาลวัดไทร  อําเภอโพ
ธาราม  ไดเชิญผูมีความรูในการผลิตตุกตา ผูที่ประสบผลสําเร็จในธุรกิจไปสอนนักเรียนในโรงเรียน 
เพื่อถายทอดวิธีการ และสอนใหนักเรียนทําเปนดวยการลงมือปฏิบัติจริง คํากลาวของนายสมหวัง 
ไพบูลยวศิน ประธานกลุมฯ 
 8. การเรียนรูโดยผานบรรพบุรุษและสื่อบุคคล การเรียนรูแบบนี้จะมีมากในกลุม
หัตถกรรมตุกตาราชบุรี เชน จากพอ แม ถายทอดสูลูก สูญาติ และเพื่อนบาน จากคนที่เปนอยูแลว
สอนตอใหคนที่เขามาหัดใหม จากเพื่อนสูเพื่อน เปนการถายทอดที่ทําไดเร็วและดีเพราะจะมีการ
สอนกันตัวตอตัว เมื่อคนในคนหนึ่งเปนแลวก็สอนตอ ๆ ไปเปนการเพิ่มบุคลากรใหเปนชางฝมือ
มากยิ่งขึ้น   
             สรุปวา การศึกษาและการเรียนรูของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรีมีลักษณะการ
เรียนรูจากการทดลองทํา  เรียนรูจากประสบการณตรงหรือการปฏิบัติจริง  นอกจากนั้นเปนการ
เรียนรูจากการดัดแปลง การตอยอด  โดยการทําใหเห็น และสอนใหเปน  รวมทั้งการเรียนรูผาน
บุคลากรทางการศึกษา โดยการอบรม สัมมนา และดูงาน ของคนในกลุม  และโดยผานสื่อบุคคล 
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ปญหาและแนวทางในการแกไขการบริหารจัดการกลุม 
 จากการสนทนากลุม และสัมภาษณสมาชิกกลุม พบวา สวนใหญ ใหขอมูลที่ตรงกันวา 
ปญหาที่เกิดข้ึนกับการบริหารจัดการกลุม จะประกอบดวยเรื่องหลัก ๆ 4 ดาน คือ ดานวัตถุดิบ  
ดานการตลาด  ดานแรงงาน  และดานความรูเกี่ยวกับกฎหมายการคา โดยจากในรายละเอียดจาก
การสัมภาษณ นายสมหวัง  ไพบูลยวศิน ประธานกลุม รวมทั้งนายชาติชาย  ขณะฤกษ รอง
ประธานกลุม ไดใหขอมูลที่สอดคลองกันวา ปญหาในสวนของดานวัตถุดิบที่เกิดขึ้น คือ  
              เร่ืองของการขาดแคลนวัตถุดิบ สงผลใหตนทุนในการผลิตสูงขึ้น ทางกลุมจึงได
ดําเนนิการแกไข โดยจัดใหมีการสํารองวัตถุดิบเปนของกลางไว พรอมทั้งดําเนินการจัดสรรแบงปน
วัตถุดิบ ใหแกสมาชิก ในราคายุติธรรมตามสัดสวนที่เหมาะสม รวมทั้งจัดสํารองแหลงวัตถุดิบ
เพิ่มเติม และจัดใหมีการสํารองและศึกษาทดลองใชวัตถุดิบชนิดอื่นที่มีอยูในทองถิ่นหรือบริเวณ
ใกลเคียง ที่มีคุณภาพทัดเทียมกับของเดิม เพื่อนํามาใชทดแทนวัตถุดิบเดิมดวยเชนกัน  
               สวนปญหาดานการตลาด เกิดจากมีคูแขงผลิตสินคาชนิดเดียวกันเพิ่มข้ึน สงผลตอ
รายไดของกลุมโดยตรง แนวทางการแกไขปญหาในเรื่องนี้ ทางกลุมไดดําเนินวางแผนปรับคุณภาพ
และราคาสินคาตลอดจนการใหบริการอยางหลากหลายแกลูกคาทั้งทางการขายสง การขายปลีก 
รวมทั้งจัดการสงเสริมการขาย ดวยรูปแบบการใหบริการจัดสงพิเศษ รวมทั้งการรับแลกเปลี่ยน
สินคา นอกจากนั้นทางกลุมไดรวมมือกับชุมชนจัดใหมีการแขงขันออกแบบตุกตา โดยในสวนนี้จะ
ไดรับความรวมมือจากนักเรียนจากโรงเรียนตาง ๆ รวมทั้งผูสนใจจากหนวยงานอื่น ๆ อยางดีเสมอ
มา ทําใหทางกลุมฯสามารถผลิตตุกตาแบบใหม ๆ ได สอดคลองกับความตองการของผูซื้อในวัย
ตาง ๆ ไดอยางดี  
              ปญหาดานแรงงานที่พบสวนใหญจะเกิดขึ้นในฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร 
เนื่องจากคนงานที่เปนแรงงานระดับลางหรือระดับฝมือนั้น ซึ่งสวนใหญประกอบอาชีพหลักใน
การเกษตร จะตองกลับไปเก็บเกี่ยวพืชผล สงผลใหสินคาผลิตไมทันตามกําหนด แนวทางในการ
แกไขปญหานี้ ภายในกลุมยอยตาง ๆ ดําเนินการโดยรับนักเรียนเขาทํางานชวงวันหยุด เสาร – 
อาทิตย  และชวงปดภาคเรียน รวมทั้งทางกลุม ฯ ไดประสานงานกับหนวยงานของรัฐ จัดหา
แรงงานตางดาวที่ถูกกฎหมายเขามาเพิ่มเติม  
                ปญหาดานความไมรูหรือไมเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ทางการคาของกลุมฯและสมาชิก 
อาทิ เร่ืองของลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร ซึ่งสงผลตอรูปแบบของสินคาที่ทางสมาชิกกลุมผลิตขึ้นมา เกิด
ความคลายคลึงกับผลงานที่มีลิขสิทธิ์ ทางกลุมไดประสานงานกับภาครัฐ หรือหนวยราชการตาง ๆ 
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ที่เกี่ยวของ เขามาใหความรูและสรางความเขาใจแกสมาชิก เกี่ยวกบักฎหมายทีจ่าํเปนตองทราบ 
อาทิ เร่ืองของลิขสิทธิ์ สิทธิบตัร และแรงงาน เปนตน 
  กลาวโดยสรุป   จากการสมัภาษณและสนทนากลุมรวมกับคณะกรรมการกลุม  ปญหา
ตาง ๆ ที่เกิดขึน้ สวนใหญ กค็ือ ปญหาทั้ง 4 ดาน  ดังกลาวขางตน แนวทางการแกไขกจ็ะใชวิธกีาร
ดําเนนิการแกไขโดยคณะกรรมการกลุม    จะรวมติดวธิกีารแกไข    โดยทั้งนีท้างกลุม   ใชวิธีการ
ประสานรวมมอืกับชุมชนภาครัฐ และหนวยงานที่เกี่ยวของ อยางสม่ําเสมอสงผลใหการดําเนินการ
แกไขปญหาไดอยางสัมฤทธิ์ผล   ทาํใหการบริหารจัดการกลุม เขามาดําเนนิการไปไดอยางดี 
เนื่องจากการวางแผนแกไขปญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว อยางตอเนื่องนั่นเอง 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
           การวิจยัครั้งนี ้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา    1)ประวัติความเปนมาและขอมูลพื้นฐานของ
กลุมฯ     2)สภาพการจัดการของกลุมฯ    3)ปญหาและแนวทางแกไขการบริหารจดัการของกลุมฯ   
4)การศึกษาและการเรียนรู  5)ปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการของกลุมฯ  6) ความพึงพอใจของ
ผูซื้อตอบริการการขายและสนิคาของกลุมฯ   
 กลุมตัวอยางที่ใชแบงออกเปน 4 ประเภท  ไดแก 1)ผูซื้อหรือผูบริโภคตุกตา ทีม่าติดตอ
ซื้อขายในพื้นที่ทาํการวิจัย ใชวิธกีารเลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมโดยบังเอิญ (Accidental  
Sampling) กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง จาํนวน 100 คน โดยเก็บขอมูล จาก 100 คนแรก กลาวคือ 
เมื่อพบประชากรที่มาติดตอซ้ือขายก็เก็บขอมูล และกระทําเชนนี้ไปเร่ือยๆ จนกวาจะไดครบตาม
จํานวนที่กาํหนดไว  2) สมาชิกกลุมทีท่าํการผลิตหรือผูประกอบอาชีพหัตถกรรมตุกตารายยอยใน
เขตพื้นที่ทาํการวิจัย  ตาํบลบานสงิห  ตาํบลบานเลือก  ตําบลบานฆอง   ในเขตอําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี ไดกลุมตัวอยาง จาํนวน 15 ราย 3)ประธานกลุมและคณะกรรมการบริหารกลุม
หัตถกรรมตุกตาราชบุรี จาํนวน 7 คน   4) เจาหนาทีจ่ากหนวยงานที่เกีย่วของกับการดําเนินงาน
ของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี ไดแก พัฒนาการอําเภอโพธาราม   หอการคาจังหวัดราชบุรี  
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานสงิห   นายกองคการบริหารสวนตําบลบานฆอง   และ
ผูอํานวยการโรงเรียนชมุชนวัดบานเลือก  รวมจํานวน 5  คน 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมลูมี 3  ชนิด คือ 1)แบบสอบถามสาํหรับผูซื้อหรือผูบริโภค
ตุกตา ซึง่เปนลูกคาสงและลูกคาปลีก ที่มาติดตอซ้ือขายในพื้นที่ทาํการวิจัย 2) แบบสัมภาษณ
สําหรับสมาชกิกลุมที่ทาํการผลิตหรือผูประกอบอาชพีหตัถกรรมตุกตารายยอยในเขตพื้นที่ทาํการ
วิจัยและสัมภาษณเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ และ 3) การสนทนากลุม สําหรับ
คณะกรรมการบริหารกลุมฯ 

 สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ (%) โดยผูวิจยันาํขอมูลที่ไดรับมา นําเสนอ
ขอมูลในรูปตารางประกอบคาํบรรยาย  โดยใชสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statisic)   
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สรุปผลการวจิัยไดดังนี ้
  1. ประวัติความเปนมาและขอมูลพื้นฐานของกลุม 
ชุมชนที่ตั้งกลุมอยูในเขตพืน้ที่ตําบลบานสงิห ตําบลบานเลือก และตาํบลบานฆอง ซึ่งมีลักษณะ
ทางภูมิศาสตรคลายคลึงกนั คือ เปนพืน้ที่ราบลุมเหมาะแกการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้น
ประชากรสวนใหญจึงมีอาชพี ทํานาทําไร และเลี้ยงสัตว ขณะที่ประชากรอีก 
สวนหนึง่จะประกอบอาชีพทํางานโรงงาน เนื่องจากประชากรใน 3 ตําบลดังกลาว มีอาชพีหลกัใน
การเกษตรหลงัฤดูเก็บเกี่ยว มีเวลาวาง ไดประกอบอาชีพเสริม  คือ  หัตถกรรมในครัวเรือน ดาน
การจักสาน จากนัน้ไดพัฒนามาสูการทาํผลิตภัณฑจากผา  เนื่องจากประสบปญหาขาดแคลนไม
ซึ่งเปนวัตถุในการจักสาน จงึเปนการพัฒนาสูหัตถกรรมจากผา อาท ิหมอน ที่นอน และทายสุดการ
ทําหัตถกรรมตุกตาผาขนสตัว และผาตาง ๆ หลากหลายจวบจนปจจุบัน รวมทัง้การดําเนนิอาชพี
เสริมดังกลาว พัฒนากลายเปนอาชพีหลกั เนื่องจากสามารถสรางรายไดดี โดยทัง้นี้ ปจจัยหนึง่ที่
ผลักดันใหมกีารพัฒนาอาชพีนี้สูอาชีพหลกัคือ เร่ืองของสิ่งแวดลอมและปญหาเศรษฐกิจ ที่สงผล
ตอการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตวของคนในชุมชนใหลดนอยลง 
  ผูริเร่ิมในการผลติตุกตาผาบานสงิห คือ นางขวัญ ขุนณรงค  ชาวบานหมูที ่6 ตําบล 
บานสงิห อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  โดยมีสมาชิกทีท่ํางานดวยดัน 4 – 5 คน เปนญาติและ
คนในครอบครัว 
  ในสวนของตําบลบานเลือก  คือ นางประคอง  สุวรรณหงส ไดเร่ิมตนจากการทํา
ตุกตาขวัญของชํารวย เปนรูปพวงกุญแจตัวเล็กๆก็เกดิความคิดวาขยายใหเปนตวัใหญ ซึง่นาง
ประคองถือไดวาเปนตนกําเนิดของเขตตําบลบานเลือกนับต้ังแตนัน้มา 
               ในสวนของตําบลบานฆอง ซึ่งเปนตาํบลอยูระหวางตําบลบานสงิห ตําบลบานเลือก 
และอําเภอบางแพ  จะมกีารผลิตทีน่อนนุนกนัเปนจาํนวนมาก  สวนการผลติตุกตามีนางใส       
สิริสรามัส  เปนผูเร่ิมการผลิตตุกตาผาเปนแหงแรก 
              ในสวนของอําเภอบางแพ นายไพโรจน นางกนัยา แกวกติติวัฒน เปนผูเร่ิมทําตุกตา
หลังจากนางประคอง สุวรรณหงษ ทําไประยะหนึ่งแลว หลังจากนั้นไดยายที่อยูไปที่อําเภอบางแพ 
จังหวัดราชบุรี มีสมาชกิทีเ่ปนชาวบานในสวนของอําเภอบางแพรวมกลุมกนัทาํงานดวย จงึให  
นายไพโรจน นางกนัยา เปนกลุมผูผลิตตุกตา   เปนจดุเริ่มแรกของตําบลวังเยน็  อําเภอบางแพ 
 จากผลพวงของการทําตุกตากอใหเกิดหัตถกรรมในครัวเรือน และโรงงานอุตสาหกรรม
ในการผลิตตุกตาผา และวัสดุประกอบเกิดขึ้นในตําบลบานสงิห ตําบลบานเลือก   ตาํบลบานฆอง
และอําเภอบางแพบางสวนที่เปนที่ตั้งของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี  นอกจากนี ้ ยังทําใหที่ดิน
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ของตําบลบานสิงห ตําบลบานเลือก   ตาํบลบานฆอง  และพืน้ที่อําเภอบางบางสวนที่เปนที่ตั้งของ
กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรีเพิ่มมูลคาสูงขึน้ และทําใหเศรษฐกจิแถบนี้เจริญข้ึนมากมีรานคา
เกิดขึ้นมากมาย มีตลาดนัดหลายแหง และสังคมชนบทขยายตัวเปนสังคมเมือง มผูีประกอบการ
จากตางจังหวดั เขามาสรางโรงงานผลิตตุกตาหลายแหงมีรานคาขายตุกตามากมายทาํให
บานเมืองเจรญิรุดหนาไปอยางรวดเร็ว เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็ดีข้ึนตามลําดับ เพราะมี
งานทาํมีรายได ชีวิตก็มีแตความสงบสุข และรมเย็น ไมตองอบพยบแรงงานไปตางถิน่และอยูกบั
ครอบครัวอยางอบอุน มีการจัดการศึกษาใหลูก ๆ หลาน ๆ ประชาชนกม็ีคุณภาพชีวติที่ดีข้ึน  
 
  2. สภาพการบรหิารจัดการของกลุม 
        กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี เร่ิมกอต้ังขึน้เมื่อป 2540 เกดิจากการรวมตัวกันของ
ผูคาตุกตา และผูผลิตตุกตาในจังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถปุระสงคในการรวมกลุม คือ 
  1.  สงเสริมการรวมกลุมอาชพีของสมาชกิครอบครัวและชุมชนโดยทั่วไป 
  2.  สงเสริมการรวมกลุมอาชพีเพื่อใหเกิดการมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และไดรับ
ประโยชนจากการรวมกลุมอยางแทจริง 
  3.  สงเสริมใหสมาชิกรูจักการดาํเนนิงานในรปูกลุมดวยตนเอง ตามหลกั
ประชาธิปไตยและหลักการพัฒนากลุม 
  4.  สงเสริมอาชพีหลักของสมาชิก 
  5.  จัดบริการดานปจจัยการผลิต เทคนิคการผลิต เงนิทนุดาํเนนิการ การตลาด 
การสรางเอกลกัษณ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ การบริหารจัดการเพื่อชวยเหลอืในการ
ประกอบอาชพี 
  6.  รวมมือกับกลุมอาชีพตาง ๆ ทุกระดับ ตลอดจนรวมมือกบัทางราชการและ
องคกรเอกชนในการพัฒนาอาชีพของชมุชน สงเสริมใหสมาชิกกลุมรวมพลงัเพื่อสรางอํานาจ
ตอรองและวางแผน กําหนดทิศทางในการแกไขปญหารวมกนั อันจะเปนการสงเสรมิหลักการ
ทํางานแบบประธาธิปไตยโดยพื้นฐานใหกับประชาชน 
  7. มุงเนนการพฒันาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทใหสูงขึน้ 
ทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง อันจะเปนแนวทางไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรม
พื้นบาน ขยายไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญตามนโยบายรัฐบาล 
  กลุมรวมตัวกนัเริ่มอยางไมเปนทางการ ตอมาหนวยงานทางราชการใหคําปรึกษา
ในเรื่องของการรวมกลุม ไมวาจะเปนเรื่องของระเบียบขอบังคับ การดําเนนิการตาง ๆ ของกลุม 
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รวมทัง้ไดรับการประสานกับหนวยงานราชการตาง ๆ ในจังหวัดในการสงเสริมกิจกรรมของกลุม ไม
วาจะเปนการฝกอบรม การใหความรู การพัฒนาการผลติ การตลาด การจัดจําหนาย ตาง ๆ โดยมี
หนวยงานราชการที่สนับสนนุสงเสริมกลุม คือ 
  1. อุตสาหกรรมจังหวัด 
  2. พาณิชยจงัหวัด 
  3. แรงงานจงัหวัด 
  4. พัฒนาชุมชนจังหวัด 
  5. สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 4 
  จนตอมาเมื่อป  พ.ศ. 2542  นายพงศกัดิ์ เสมะกนิษฐ  นายอาํเภอโพธารามไดออก
หนงัสือรับรองกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรีใหทีว่าการอําเภอโพธาราม   ตั้งแตวันที่ 1  กรกฎาคม 
2540 ที่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุมและรวบรวมสมาชิกกลุม สถานที่รานคันทรี่โซน  ตําบล 
วังเย็น อําเภอบางแพ โดยมผูีรวมประชุมประมาณ 80 คน ไดคณะกรรมการในการบริหารจัดการ
กลุม 17 คน  
  ดังนัน้การจัดการของกลุมจงึมีสภาพการจดัการองคกรทีม่ีการกาํหนดเปาหมาย
และทิศทางของกลุมอยางแนนอน รวมทัง้มีแนวทางในการปฏิบัติงานตามแบบภาครัฐ ผสมผสาน
กับแนวปฏิบัตอัินเกิดจากการรวมคิดรวมทาํของสมาชิกกลุม  กระบวนการจัดการใชรูปแบบของ
การกระจายอาํนาจจากศูนยกลางสูกลุมยอยและลงสูแหลงประกอบการที่เลก็ที่สุด  ขณะเดียวกัน
การจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานก็เนนหลักความโปรงใสและการมีสวนรวม มีการดําเนนิการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุม โดยสมาชกิแตละกลุมยอยมีสวนรวมในการเลือกตวัแทนของ
กลุมเขาเปนคณะกรรมการ  และจากนัน้คณะกรรมการจะดําเนินการเลือกประธานกลุม โดยทุก
ตําแหนงปฏิบตัิหนาทีว่าระละ 2 ป  สมาชิกทุกคนมหีนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัตติามหนาที่ของ
ตนอยางถูกตองสุจริตถือประโยชนสูงสุดของกลุมเปนทีต่ั้งในและขับเคลื่อนกลุมไปใหสูความสาํเร็จ
ตามเปาหมายที่วางไว ภายใตกลไกหรือกติกาที่เปนธรรมทั้งภายในและภายนอก การดําเนินทุก
ฝายมีการตรวจสอบและกํากับติดตามและทุกฝายจะไดรับการปนสวนในประโยชนตาง ๆ อยาง
เทาเทียมกนั  

 
   3. ปจจัยที่มีผลตอการบริหารจัดการของกลุม 
  ในการดําเนนิงานของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรีพบวา ปจจัยที่สงผลตอการ
ดําเนนิงานของกลุมจาํแนกเปนปจจัยภายในและภายนอกที่สงผลสนบัสนุนตอการดําเนนิงาน
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จัดการบริหารของกลุมฯ ซึ่งปจจัยภายในดังกลาวประกอบดวย ปจจัยดานการผลิตและคุณภาพ
สินคา ปจจัยดานแรงงาน ดานเงนิทุนสนับสนุน  ปจจัยดานความสามารถในการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการบริหารกลุมฯ การมีสวนรวมของสมาชกิ ปจจัยดานผูนาํที่เขมแข็ง รวมทั้งดาน
ระเบียบขอบังคับ และการสือ่สารภายในกลุมฯ นอกจากนั้น ปจจัยภายนอกที่สงผลสนับสนนุตอ
การบริหารจัดการกลุมฯ ประกอบดวย ดานการตลาดและคูแขงทางการคา สภาพการณดาน
เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งดานโยบายรัฐบาล และการสนบัสนุนจากภาครัฐ หนวยงานที่เกี่ยวของ 
หนวยงานเอกชนรวมทั้งดานการสนับสนุนจากลูกคาเปนตน 

  สรุปไดวา การดําเนนิการของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรีมีปจจัยสงเสริมภายใน
และภายนอกที่ดี ทาํใหปจจุบันการรวมกลุมในรูปแบบธุรกิจชุมชนดังกลาวมีความกาวหนาอยาง
ยิ่ง โดยปจจัยสนับสนนุดังกลาวทั้งดานความรู การเงนิ และการตลาด รวมทัง้การมีผูนํากลุมที่
เขมแข็งนั่นเอง 

 
 4.  ความพึงพอใจ 
  จากการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาตอสินคาและการบริการการขายของกลุม
ตุกตาราชบุรี โดยผลการสํารวจลูกคาจํานวน 100 คน พบวา ลูกคาสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปน
รอยละ  60.0  และลูกคาสวนใหญมีอายุระหวาง  16 -25  ป คิดเปนรอยละ 36.0   
  นอกจากนั้นยังพบวาลูกคาสวนใหญประกอบอาชีพคาขายหรือธุรกิจสวนตัวรอยละ 
41.0 และเปนลูกคาที่มาใชบริการสินคาของกลุม 4 คร้ังขึ้นไปคิดเปนรอยละ 42.0 
  ดานการรับขอมูลเกี่ยวกับกลุมและการซื้อสินคาของกลุม พบวา ลูกคารอยละ 35.0 
ไดรับขอมูลจากการการบอกตอ และสาเหตุการตัดสินใจซื้อเนื่องจากลูกคาเห็นวาเปนแหลงผลิต
สินคาโดยตรงสูงสุดคิดเปนรอยละ 30.0 
  นอกจากนั้นยังพบวาในดานการบริการการขาย ดานที่ ลูกคามีระดับความพึงพอใจ
มากคือดานสถานที่จอดรถที่สะดวกและปลอดภัยคิดเปนรอยละ 82.0 รองลงมาคือดานการบริการ
ของพนักงานขายในการใชวาจา กริยา  และความเปนกันเองในการบริการ คิดเปนรอยละ 77.0  
สวนดานที่ลูกคาพึงพอใจนอย  คือ   ดานการใหบริการน้ําดื่ม หองน้ําและแผนผังแสดงที่ชัดเจน  
คิดเปนรอยละ 6.0 
  สําหรับความพึงพอของลูกคาใจที่มีตอสินคาของกลุม พบวา ลูกคามคีวามพึงพอใจ
ตอราคาสินคา ความคุมคาและประโยชนของสินคา ในระดับมาก คิดเปนรอยละ 66.0   รองลงมา
คือ ดานรูปแบบของสินคาทีท่ันสมยัคิดเปนรอยละ 63.0   
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 สวนดานที่ลูกคามีระดับพงึพอใจนอย คอืดานการติดปายราคาสนิคา การใหขอมูล
รายละเอียดทีเ่กี่ยวกับสินคา รวมทั้งดานบรรจุภัณฑ  คิดเปนรอยละ 8.0 
      
 5.  การศึกษาและการเรยีนรู 
  กระบวนการเรยีนรูของคนในกลุม และการศึกษาเรียนรูมลัีกษณะการเรียนรูตาง ๆ 
โดยเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนการเรียนรูจากสถานการณจริง และ
ส่ิงแวดลอมทีม่ีอยู มีรูปแบบการถายทอดความรู หลากหลาย เชน การบอกเลา การสาธิตการทํา
จริง การแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ รวมทัง้รูปแบบของครูพักลกัจํา ซึ่งเปนการถายทอดในหมู
สมาชิกครอบครัว เครือญาติ คนในชมุชนรวมทั้งจากผูรู หรือ ผูนํากลุม โดยมีลักษณะของการ
ถายทอดแบบทําไปสอนไป การจัดการถายทอดความรูแบบเปนทางการ อาท ิ การจัดอบรม 
สัมมนา ดูงาน ระยะสัน้และระยะยาว เปนตน  กระบวนการเรียนรูของกลุมฯจาํแนกไดดังนี ้
  1.  เรียนรูจากการเลียนแบบ หรือทําซ้ํา คือการที่สมาชิกไปพบเหน็แบบอยางการ
ผลิต แลวนาํมาทาํตามโดยไมไดการดัดแปลงอะไร ทาํเหมือนตัวอยางของผูผลิตเดิมทุกอยาง  
  2.  การเรียนรูจากการทดลองทาํ เปนการศึกษาหาความรูโดยการทดลอง ปฏิบัติ
เอง หรือการทดลองผิดลองถูก  
  3.  เรียนรูจากประสบการณตรง หรือการปฏิบัติจริง ไดเห็นและไดลงมอืปฏิบัติไม
วาจะเปนการสรางแบบ การวาด – ตัด การเย็บ การยัด และการตกแตง ทาํมาแลวทั้งหมดทกุ
ข้ันตอน ไดรับการถายทอดประสบการณ มาโดยตรง แลวนาํมาปฏิบัตเิอง 
  4.  เรียนรูจากการดัดแปลง การตอยอด คือการพัฒนารูปแบบและวัสดุไปอีก
ชั้นหนึง่ อยางเชน โดยการดดัแปลงรูปแบบ เปลี่ยนชนิดผา เปลี่ยนรูปแบบใหเกิดประโยชนใชสอย
มากขึ้น  
  5.  การเรียนรูจากตนแบบและฝกปฏิบัติ เชน คนที่ไมเคยผลิตตุกตาไมมีความรู
พื้นฐานมาเลย เมื่อมาอยูในบานที่ทาํตุกตา คนทีท่าํเปนอยูแลวจะชวยสอนตอให โดยการทาํใหดู
เปนตัวอยาง และใหทดลองทําตาม ถาทาํไมถูกหรือไมสวยงาม ก็จะสอนและทาํใหดูจนกวาจะเปน
  6.  การเรียนรูโดยการอบรม สัมมนา และดูงาน ของคนในกลุม ซึ่งมีหลาย
หนวยงานทัง้หนวยงานราชการ และเอกชน ไดมีสวนจดัใหแกสมาชิกในกลุม หนวยงามที่จัดเสริม
ความรูใหแกกลุมไดแก อุตสาหกรรมจงัหวัด พาณิชยจงัหวัด สถาบนัพัฒนาฝมือแรงงานภาค 4 
แรงงานจังหวดั หอการคาจงัหวัด พัฒนาชุมชนจงัหวัด ไดมีสวนสนับสนุนใหสมาชกิไดฝกอบรมใน
รูปของโครงการ การศึกษาดูงาน การสัมมนา  
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  7.  การเรียนรูโดยใชบุคคลากรในสถาบันการศึกษา จะมีนิสิตนกัศึกษา และ
อาจารย มาชวยกนัสอนใหกับสมาชกิกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี โดยมาสอนวิธกีารทําตุกตา และ
การออกแบบผลิตภัณฑรูปแบบใหม ๆ ใหกับสมาชิกกลุมที่มีความสนใจ 
  8. การเรียนรูโดยผานบรรพบุรุษและสื่อบุคคล การเรียนรูแบบนี้จะมีมากในกลุม
หัตถกรรมตุกตาราชบุรี เชน จากพอ แม ถายทอดสูลูก สูญาติ และเพื่อนบาน จากคนที่เปนอยูแลว
สอนตอใหคนที่เขามาหัดใหม จากเพื่อนสูเพื่อน เปนการถายทอดที่ทาํไดเร็วและดีเพราะจะมกีาร
สอนกนัตัวตอตัว เมื่อคนในคนหนึง่เปนแลวก็สอนตอ ๆ ไปเปนการเพิ่มบุคลากรใหเปนชางฝมือ
มากยิง่ขึ้น   
          
 6.  ปญหาและแนวทางแกไขการบริหารจัดการของกลุม 
  ในการดําเนินงานดานตางๆ ของกลุมฯปญหาที่พบไมวาเรื่องของการตลาดซึ่งมีคู
ตอสูทางการคาเพิ่มข้ึน  ปญหาดานการขาดแคลนวัตถุดิบที่สงผลใหวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น ปญหา
การขาดแคลนแรงงานระดับงานฝมือพื้นฐานในชวงฤดูเก็บเกี่ยว ตลอดจนปญหาการขาดความรู
ความเขาใจเร่ืองเกี่ยวกับสิทธิบัตรหรือขอกฎหมายทางการคาของสมาชิก  ปญหาเหลานี้ทางกลุม
ไดมีการดําเนินการแกไขรวมกันกับทางหนวยงานของทางราชการ โดยจัดใหมีการประชุม
แกปญหาการดําเนินงานทุกๆ เดือนทั้งนี้ดําเนินการแกไขปญหาจึงเปนรูปแบบของการมีสวนรวม 
โดยใชแนวนโยบายและมาตรการตางๆ ใหภาครัฐเขามามีบทบาทในการรวมแกไขปญหา  
  สรุปไดวาแนวทางการแกปญหาของกลุมฯ จะม ี2 แนวทาง กลาวคือ หากปญหาที่
เกิดขึ้นเปนปญหาที่กลุมสามารถดําเนนิการแกไขไดเอง อาทิ ปญหาเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบ 
หรือดานเงนิทนุ ทางคณะกรรมการกลุมก็จะระดมความคดิและดําเนนิการแกไขเอง หากปญหาใด
ที่เกิดขึ้นแลวทางกลุมฯเห็นวาหากไดรับการประสานรวมมือกับหนวยงานที่เกีย่วของแลวจะทาํให
การดําเนินงานแกไขปญหานั้นสมบูรณหรือมีประสิทธิภาพ ทางกลุมฯก็จะขอความรวมมือหรือ
แนวทางแกไขจากภายนอกเปนตน 
  
อภิปรายผล 
 1.  จากผลการวิจัยพบวากลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี เกิดจากการรวมตัวกันของ
หลายๆ กลุมยอยเพื่อดําเนินกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจ โดยการดําเนินการรูปแบบธุรกิจชุมชน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และ พัฒนาการดําเนินงานสูการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา กลุมคนในพื้นที่สวนใหญดําเนินอาชีพเสริมดานหัตถกรรมตุกตาผาขนสัตว 
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และผาตาง ๆ มากอน จวบจนปจจุบัน พัฒนากลายเปนอาชีพหลัก เนื่องจากสามารถสรางรายไดดี 
ดังนั้นจึงมีการรวมกันกอใหเกิดธุรกิจชุมชนโดยรวมกันพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ ไปสูสินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ศรีปริญญา ธูปกระจาง ( 2546 : 12 -13) ซึ่ง
กลาววา เปนงานพัฒนาชุมชนที่เนนการมีสวนรวมของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน สามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑ ไปสูสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑและในที่สุดกาวไปถึงการเปนวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม สามารถพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสูเศรษฐกิจสากล  
        2.  จากผลการวิจัยพบวาคณะกรรมการจัดบริหารกลุม โดยสมาชิกแตละกลุมยอยมี
สวนรวมในการเลือกตัวแทนของกลุมเขาเปนคณะกรรมการ  และจากนั้นคณะกรรมการจะ
ดําเนินการเลือกประธานกลุม โดยทุกตําแหนงปฏิบัติหนาที่วาระ ละ 2 ป  สมาชิกทุกคนมีหนาที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามหนาที่ของตนอยางถูกตองสุจริต ถือประโยชนสูงสุดของกลุมเปนที่ตั้ง
ในและขับเคลื่อนกลุมไปใหสูความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว ภายใตกลไกหรือกติกาที่เปนธรรม
ทั้งภายในและภายนอก การดําเนินทุกฝายมีการตรวจสอบและกํากับติดตาม และทุกฝายจะไดรับ
การปนสวนในประโยชนตางๆอยางเทาเทียมกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ทางกลุมไดรับการ
สนับสนุนรูปแบบการรวมตัวและแนวทางในการดําเนินงานจากหนวยราชการ  ดังนั้นการจัดการ
ของกลุมจึงมีสภาพการจัดการองคกรที่มีการกําหนดเปาหมายทิศทางของกลุมอยางแนนอน 
รวมทั้งมีแนวทางในการปฏิบัติงานตามแบบภาครัฐ ผสมผสานกับแนวปฏิบัติอันเกิดจากการรวม
คิดรวมทําของสมาชิกกลุม  กระบวนการจัดการใชรูปแบบของการกระจายอํานาจจากศูนยกลางสู
กลุมยอยและลงสูแหลงประกอบการที่เล็กที่สุด  ขณะเดียวกันการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ก็เนนหลักความโปรงใสและการมีสวนรวม ซึ่งสอดคลองกับ กับหลักธรรมาภิบาล  6 ประการ ตาม
แนวทางของสํานักงาน ก.พ. ( ชัยอนันต สมุทวณิช2541 :57-63.)  ไดแก  1) หลักนิติธรรม 2) หลัก
คุณธรรม 3) หลักความโปรงใส 4) หลักการมีสวนรวม 5)หลักความรับผิดชอบ  6) หลักความคุมคา 
การดําเนินการจัดการของกลุมดังกลาว สงผลใหสมาชิกทุกคนมีรายไดเพิ่มเติมใหกับครอบครัว 
เสมือนเปนการกระจายรายไดของกลุมอยางทั่วถึง ซึ่งการดําเนินการเหลานี้สอดคลองกับแนวคิด
เร่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองของกระทรวง  มหาดไทย นั่นเอง 

 3.  จากผลการวิจัยพบวา การดําเนินการของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรีมีปจจัย
สงเสริมภายในและภายนอกที่ดี ทําใหปจจุบันการรวมกลุมในรูปแบบธุรกิจชุมชนดังกลาวมี
ความกาวหนาอยางยิ่ง ปจจัยสนับสนุนดังกลาวทั้งดานความรู การเงิน และการตลาด รวมทั้งการ
มีผูนํากลุมที่เขมแข็งสงผลตอความกาวหนาดานการประกอบธุรกิจของกลุมฯ ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาการดําเนินการของกลุมเนนการมีสวนรวมของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน มีการ
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พัฒนาการดําเนินการสูรูปแบบของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม ซึ่งสอดคลองแนวคิดของ      
ศรีปริญญา  ธูปกระจาง ( 2546 :16 )เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนําสูเศรษฐกิจสากลได 
โดยเริ่มพัฒนาธุรกิจจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
 4. จากผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของลูกคาสวนใหญมาจากลูกคาเปนเพศหญิง 
ที่มาใชบริการสินคา โดยลูกคาสวนใหญอายุระหวาง 16 – 25  ประกอบอาชีพคาขาย ธุรกิจสวนตัว 
มาใชบริการ 4 คร้ังขึ้นไป สวนใหญเปนลูกคาที่ไดรับขอมูลของกลุมฯจากการบอกตอ และมีความ
พอใจตอราคาสินคารวมทั้งสถานที่ ในการใหบริการทั้งนี้อาจเปนเพราะวา โดยรูปลักษณทั่วไปของ
สินคาประเภทนี้มักจะอยูในความสนใจ และความตองการของผูหญิงเปนสวนใหญนั่นเอง 
            5.  จากผลการวิจัยพบวา เปนรูปแบบการศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหวาง
การศึกษาในระบบ การศึกษาอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อใหสามารถคุณภาพชีวิตได
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

   รูปแบบการศึกษาของกลุมฯเปนรูปแบบการศึกษานอกระบบ   (Non-formal 
Education)   และการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) มีรูปแบบการถายทอดความรู 
หลากหลาย เชน การบอกเลา การสาธิตการทําจริง การแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ รวมทั้ง
รูปแบบของครูพักลักจํา ซึ่งเปนการถายทอดแบบทําไปสอนไป การจัดการถายทอดความรูแบบเปน
ทางการ อาทิ การจัดอบรม สัมมนา ดูงาน ระยะสั้นและระยะยาว เปนตน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
กระบวนการเรียนรูของกลุมฯ เร่ิมตน ในจากหมูสมาชิกครอบครัว เครือญาติ คนในชุมชนรวมทั้ง
จากผูรู หรือ ผูนํากลุมฯ กระบวนการเรียนรูดังกลาวจึงสอดคลองกับขอสรุปของ เอกวิทย  ณถลาง  
( 2540 ) ที่ระบุวาเปนการเรียนรูโดยการลองผิดลองถูก  การลงมือทําจริง  การสาธิต  การสั่งสอน
บอกเลาโดยตรง  การแลกเปลี่ยนความรูประสบการณตลอดจนวิธีการที่เรียกวาครูพักลักจํา  เปน
ตน และรูปแบบของการศึกษาของกลุมฯดังกลาวมีลักษณะสอดคลองกับแนวคิดของของอุดม 
เชยกีวงศ (2544:123,139) ที่วา การศึกษานอกระบบ  เปนการศึกษาที่มีความมุงหมายพัฒนาคน
ใหเปนกําลังของการพัฒนาประเทศ แกปญหาความยากจน และความดอยโอกาสเปนสําคัญ   จึง
มีการออกแบบหลักสูตรใหยืดหยุนตอการกําหนดจุดมุงหมาย  วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลา
ศึกษา  การวัดผลและประเมินผล  ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของ
กลุมเปาหมาย สวนการศึกษาตามอัธยาศัย  เปนการศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูโดย
ไมจํากัดรูปแบบและวิธีการ ผูเรียนอาจเรียนรูโดยตั้งใจหรือไมก็ได อาจเรียนรูไดจากส่ือ บุคคล 
สถานการณ สภาพแวดลอม ตลอดจนแหลงเรียนรูที่หลากหลายสวนกระบวนการเรียนรูของ
สมาชิก 
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        6.  จากผลการวิจยัพบวาแนวทางในการแกปญหาของกลุมใชแนวนโยบายที่สอดคลอง
กับแนวสงเสรมิสนับสนุนธุรกิจชุมชนทัง้นีอ้าจเปนเพราะวา ปจจัยทั้งภายในและภายนอกที่สงผล
ตอการพัฒนาการดําเนินการของกลุมฯ เปนปจจัยเดียวกันทีส่งผลตอการดาํเนนิธุรกิจชุมชน 
โดยทัว่ไป ดังนั้นแนวทางการแกไขปญหาจึงสอดคลองกับแนวคิดที่ไดระบุไวจากผลการศึกษาของ
ปาริชาติ  วลัยเสถียร และคณะ (2540  :19)  ดังนี ้
   1.  ดานการสงเสริมความสามารถของบุคคล กลุม และองคกร ดังนัน้ การใหการกา
ศึกษา การฝกอบรม การใหขาวสาร  ขอมลู การใชส่ือ เพื่อใหเกิดการเรียนรู เพิม่ความรูและพัฒนา
ทักษะฝมือตางๆ ในหลายรูปแบบ จึงเปนแนวทางหนึ่งที่กลุมใชในการแกปญหาที่เกิดขึ้น 
   2.  ดานแรงงาน  มีการติดตอกบัตลาดแรงงาน  และดําเนินการ เพิ่มคุณภาพชวีิต ผู 
ใชแรงงานในกลุมเพื่อแกไขปญหาอนัเกิดจากแรงงาน 
   3. ดานทุนและสนิเชื่อ  ใชวธิีระดมทนุจากสมาชกิ สนบัสนุนรูปเงินกูดอกเบี้ยต่ํา 
จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนกลุม ตลอดจนการประสานงานกับแหลงเงนิทนุอื่น  การรวมลงทนุกับกลุม 
เปนตน 
   4. ดานวัตถุดิบ      กลุมรวมมือกับภาครัฐ   ในการสงเสริมหาแหลงวัตถดุิบหรือ  
ดําเนนิการผลิตวัตถุดิบที่มีคณุภาพเหมาะสมจัดจําหนายในราคาที่เปนธรรม   
   5. ดานการตลาด  ทางกลุมรวมมือกับภาครัฐในการสงเสริมการเปดชองจําหนาย
สินคาของชุมชน โดยการ จัดงานจําหนายสินคาในรานคาเอกชน  ตามหางสรรพสนิคา สถานีเตมิ
น้ํามนั  รวมทั้งสรางขอมูลทางการตลาด ทําขอมูลสารสนเทศเพื่อการตลาดและการสงออกสินคา   
ดําเนนิการควบคุมคุณภาพปริมาณและราคาสินคา  
   6.  ดานเทคโนโลยี ทางกลุมรวมมือ กับภาครัฐ ดานสงเสริมและสนับสนนุการศึกษา 
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลย ี  ดานสงเสริมการผลิต   ดานการพัฒนาชนบท   และการพัฒนาที่ยั่งยืน  
เปนตน 

   7. ดานกฎหมายและสิทธิประโยชน  ทางกลุมรวมมือกับภาครัฐ ในการสรางความ
เขาใจกฎหมายที่เกี่ยวของกบัการคุมครองผูบริโภคใหเปนสากลเพื่อความเปนธรรมทางการคา โดย
สงเสริมการแขงขันในกรอบของกฎหมาย  กฏหมายลขิสิทธิ์  สิทธบิัตร เครื่องหมายการคา  การ
คุมครองทรัพยสินทางปญญา    
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ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
 จากการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุมหัตถกรรมตุกตา
ราชบุรี  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1.  การดําเนินงานของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี เปนการผสมระหวางการบริหาร
แบบครอบครัวและเครือญาติผสมผสานกับวิธีการของทางราชการทําใหหัตถกรรมในครอบครัว
แปรรูปเขาสู ธุรกิจชุมชนที่กาวสูวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนตัวอยางที่ดีในการพัฒนา
ชุมชนอยางยั่งยืน ซึ่งหนวยงานภาครัฐสามารถนําแนวทางในการสนับสนุนกลุมที่ดําเนินอยูไปใช
ในการพัฒนากลุมธุรกิจชุมชนที่ดําเนินธุรกิจประเภทอื่นๆไดเชนกัน 
 2.  ผลจากการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาตอการบริการการขายและตอสินคา
ของกลุม  กลุมสามารถนาํจดัวางแผนดําเนินการสงเสริมและแกปญหาในดานตาง ๆ ตามขอมูลที่
สํารวจพบ โดยในสวนที่ผลสํารวจพบวา ลูกคามีความพึงพอใจนอย เชนดานบรรจุภัณฑ กลุมอาจ
จัดใหสมาชิกของกลุมออกแบบบรรจุภัณฑที่ใชวัสดุในชุมชนและคิดรูปแบบใหมๆที่ทนัสมัย 
สะดวกใช ตลอดจนมีความสวยงาม เพื่อเปนการพัฒนาแบบรวมคิดรวมทํา  ทั้งนี้อาจทําการ
สํารวจ ความตองการรูปแบบของบรรจุภัณฑจากลกูคาเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการออกแบบและ
พัฒนาบรรจุภัณฑดวยเชนกนั 
 3.  ในสวนของผลสํารวจดานที่ลูกคามีความพึงพอใจมาก เชนดานการใหบริการของ
พนักงานการขาย และดานราคาและความคุมคาของสินคา ทางกลุมก็ควรจัดสงเสริมจุดเดนใน
ดานดังกลาว โดยการเสริมแรงใหกับพนักงานเหลานี้ เพื่อเปนตัวอยางที่ดีในการปฏิบัติงานดาน
บริการ ซึ่งถือเปนเสริมสรางขวัญและกําลังใจและเปนการกระตุน ใหบุคลากรเกิดการพัฒนาตนเอง
ตอไป  รวมทั้งอาจมีการพัฒนาดานงานบริการอาทิการจัดทําแผนที่  แผนผังของกลุมโดยเฉพาะ
แหลงจัดซื้อผลิตภัณฑของกลุมฯ  มีแผนที่แบบรวมทั้งผูผลิตและจําหนายอยางชัดเจนเพื่อสงเสริม
ดานบริการใหครอบคุมและสะดวก 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1.  ศึกษาปจจัยทีส่งผลตอการพัฒนา ผลิตภณัฑหนึ่งตาํบล หนึ่งผลิตภัณฑสูวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอม 
 2.  การสํารวจทักษะความรูที่จาํเปนทีก่ลุมผูประกอบการสนิคาOTOPตองการพัฒนา
เพื่อยกระดับมาตรฐานสนิคาสูการสงออก 
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แบบสอบถามความพงึพอใจตอสินคาและการบริการขาย 
ของผูซ้ือที่มีตอกลุมหัตถกรรมตุกตา ราชบุร ี

 
 ขอมูลนี้เปนประโยชนตอการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผูซื้อที่มีตอกลุมหัตถกรรม
ตุกตาราชบุรี  ของนายเอนก   เหลาโชต ิ  มหาวิทยาลยัศิลปากร   2547   ขอขอบคุณทุก ๆ ทานที่
กรุณาที่ใหขอมูล 
ตอนที่ 1   ขอมูลสวนตวัของผูประเมนิ  โปรดกาเครื่อง   ในชองทีต่รงกับความเปนจริงของทาน 
1.   เพศ      
 1.1   ชาย                      1.2   หญิง 
2.   อายุ      
 2.1   ต่ํากวา  15 ป 2.2   16 - 25 ป                2.3   26 – 40 ป        
     2.4   41 –59   ป               2.5   60  ปข้ึนไป    
3.   อาชีพ   
 3.1   คาขาย/ ธุรกิจสวนตวั 3.2   รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ    3.3   รับจาง  
      3.4   เกษตรกร      3.5    นักเรยีน – นกัศกึษา        3.6   อ่ืน ๆ โปรดระบุ  …… 
4.  การซ้ือสนิคาที่กลุม                
 4.1    ครั้งแรก           4.2     2-3 คร้ัง               4.3   4 คร้ังขึ้นไป 
5. ไดัรับขอมลูเกี่ยวกับกลุมฯหรือการมาซื้อสินคา       
     5.1   โดยบงัเอิญ        5.2   โดยผูอ่ืนบอกตอ       5.3   จากหนวยงานของราชการ 
     5.4  จากวทิยุ             5.5   จากสื่อโทรทัศน        5.6   จากปายโฆษณาของกลุมฯ 
    5.7   จากหนงัสือพิมพหรือส่ิงพิมพอ่ืนๆ     
      5.8  อ่ืนๆ  โปรดระบุ ……………………………………………………………... 
6.  สาเหตุของการตัดสนิใจซ้ือ   
      6.1   การออกแบบ แปลกใหม        6.2   ความสวยงาม           6.3  ราคาเหมาะสม   
      6.4   เปนแหลงผลิตสนิคาโดยตรง   6.5   ผูอ่ืนฝากซื้อ 
 6.6   อ่ืนๆ  โปรดระบุ  …………………………………….......................... 
ตอนที่ 2   โปรดกาเครื่อง    ในชองทีต่รงกับระดับความพึงพอใจของทาน 
3   ระดับความพึงพอใจ มาก   2  ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง   1  ระดับความพึงพอใจ นอย 

ชุดที่ 1
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ระดับความพงึพอใจ 
ที ่ รายการประเมินดานการบริการการขาย 

1 2 3 
1 ปายแสดงระยะทางที่ตั้งรานคาและทําเลทีต่ั้งรานคา    
2 สถานที่จอดรถ   สะดวกและปลอดภัย      
3 การตอนรับของพนักงาน และการแตงกายของพนกังาน      
4 การเชิญชวนซือ้สินคาและใชวาจาสุภาพยิม้แยมแจมใสเปนกนัเอง    
5 บรรยากาศทั่วไปและความสะอาดของสถานที่จาํหนาย    
6 ขนาดและพืน้ที่การจัดวางสนิคา มีความคลองตัว      
7 การบริการน้ําดื่มและหองน้าํมีแผนผงัแสดงชัดเจน    
8 ระบบและการชําระคาสนิคาสะดวก,รวดเร็ว,โปรงใส,ถูกตอง    
9 บริการสงสนิคาถึงที่รถหรือบานหรือรานลกูคา    

ระดับความพงึพอใจ 
ที ่ รายการประเมินดานสนิคา 1 2 3 
1 ชนิดและขนาดของสินคาตรงตามความตองการ    
2 ราคาขายเหมาะสม   คุมคา มีประโยชน    
3 คุณภาพสินคาคงทน (วัสดุ – อุปกรณที่ใชผลิต )    
4 รูปแบบสินคาทันสมยั    
5 สีสรรถูกใจ    
6 สินคามีความปลอดภัย ตอสุขภาพ    
7 บรรจุภัณฑดูดี    
8 ติดปายราคาสินคามีขอมูลรายละเอียดเกีย่วกับสินคา    
9 มีจํานวนสินคาใหเลือก  ตามอยางสินคา    
ตอนที่ 3   ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ ( ถามี )………………… ………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
ขอขอบคุณทกุๆทานที่กรณุาที่ใหขอมลู   ขอมูลนี้จะเปนประโยชนตอการวจิัยเรื่องความพึง
พอใจของผูซื้อที่มีตอกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี   ของนายเอนก   เหลาโชติ   มหาวทิยาลยั
ศิลปากร   2547 
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แบบสัมภาษณสมาชิกกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุร ี
 
ตอนที่ 1  ขอมูลสวนตวัของผูใหขอมูล โปรดกาเครื่อง    ในชองทีต่รงกับความเปนจริงของทาน  
1.   เพศ    1.1     ชาย                         1.2         หญิง 
2.   อายุ   2.1      ไมเกิน 25  ป                2.2        26 – 35 ป         
                   2.3      36 – 45 ป                     2.4        46 ปข้ึนไป   
3.   ระยะเวลาที่เปนสมาชกิของกลุม    3.1   1-3  ป    3.2     4-6  ป    3.3     6 ปข้ึนไป 
4.   ตําแหนงหรือหนาทีข่องทานในกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุร ี  
              4.1    ประธาน     4.2      รองประธาน   4.3      เหรัญญิก  4.4     กรรมการ  
                4.5     อ่ืน ๆ โปรดระบุ……………………………. 
5.  อาชีพ    5.1     คาขาย / ธุรกิจสวนตัว          5..2     รับจาง    5.3      เกษตรกร 
                 5.4      รับราชการ / รัฐวิสาหกจิ    5.5     อ่ืน ๆ โปรดระบุ…………………… 
 
ตอนที่  2   แบบสัมภาษณและคําถามในประเด็นตางๆ ดังนี ้
1. ประวัติ  ความเปนมาโดยยอของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี เปนมาอยางไร 
2. การบรหิารจดัการ  สภาพ หรือ รูปแบบ การบริหารจัดการ ของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี

เปนอยางไรหลักหรือวิธกีารแบงงานการมอบหมายงานแกคณะกรรมการบริหาร   บทบาท
หนาที่เหมาะสมดีหรือไม  

3. ผลการบริหารจัดการกลุมฯ เปนอยางไร ปญหาที่เกิดขึ้นทางกลุมฯมีแนวทางการแกไข
อยางไรบาง 

4. ปจจัยที่มีผลตอการบริหารจัดการของกลุม  
 4.1  ดานการผลิต 

 มีการวางแผนเกี่ยวกับการผลิตสินคาดานปริมาณและรูปแบบการผลติผลิตภัณฑแตละ
ชนิดอยางไรวตัถุดิบที่ใชในการผลิตมีอะไรบางการจัดหาแหลงวัตถุดบิ หาจากที่ไหน จัดหามา
ไดอยางไร ใครเปนผูจัดหา วิธีการจัดซื้อทาํอยางไร มีการพัฒนา หรือปรับปรุง หบีหอ บรรจุ
ภัณฑ มีสตอกไวอยางไร  
 
 

ชุดที่ 2 
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 4.2 ดานการตลาด 
       มีวิธีการในการหาตลาดจาํหนายผลิตภัณฑปลีก หรือสง อยางไร  การกําหนดราคา ทํา
อยางไรมีการประชาสัมพันธสินคาอยางไร   ตลาดสวนใหญอยูที่ไหน การสงเสรมิการขาย  การ
ใหบริการพเิศษแกลูกคาอยางไรบาง  
 4.3  แรงงาน       
       แรงงานในชมุชนหรือจากตางถิ่น……..แรงงานเขาพอใจกับคาตอบแทนหรือไม แกไข
อยางไรมีการพัฒนาฝมือแรงงานอยางไร เชน สงคนงานไปอบรม มวีิทยากรมาอบรมใหความรูให
คําแนะนําหรือไม  สงพนักงานไปดูงาน ฝกอบรม หรือมาสอนกันเองบางหรือไม……ดานสวัสดิการ
ใหแกคนงานเชน ใหกูยมืเงนิยามฉุกเฉนิ ประกันสงัคม  หรืออ่ืน ๆ มีอะไรบาง          
      4.4  เงินทุน – การเงิน         
       ปญหาเรื่องเงนิทนุ แหลงทนุคือ  ทุนของตนเองหรือจาก แหลงอื่น(ระบุ)…… หนวยงาน
ของรัฐ หรือเอกชน เพื่อขอสนับสนนุเงนิทนุ วัสดุอุปกรณหรือไม……การควบคุมการเงนิ การ
วางแผน  มีการจัดทํา/ตรวจสอบัญชี รายรบั – รายจาย อยางไร 
       4.5  การปฏิสมัพนัธกับภายนอกกลุมฯ       
     มีหนวยของรัฐ-องคกรเอกชน–มูลนิธิตางๆที่เกี่ยวของมาสัมพันธกับกลุมฯ บางหรอืไม 
อยางไรความรวมมือของกลุมฯกับองคกรตางๆในชุมชน เชน  อบต.   เทศบาล  สถานีอนามยั   
สถานศกึษา   ตาํรวจ  วดั..…อ่ืนๆ    มีการเกี่ยวของอยางไร  ขอดีของการการปฏิสัมพันธกับ
ภายนอกกลุมฯ          
      4.6   การมสีวนรวมของสมาชิก  
       สมาชิกมีสวนรวมกับกลุมฯเรื่องใดบาง มากนอยเพียงใด สมาชิกให   ความรวมมือกบั
กลุมโดยยอมรบัฟงความคิดเห็นของกันและกัน การขัดแยงของสมาชิกมีขอดี - ขอเสีย– อุปสรรค – 
โอกาส ที่มีผลตอกลุมฯ 
      4.7   ความเปนผูนาํ 
       ผูนํากลุมของทานมีคุณสมบัติอะไรเปนพเิศษบาง ที่สามารถบริหารจดัการกลุมใหเติบโต
ไดจนถึงทุกวันนี…้…ผูนํากลุมของทาน ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาทีเ่หมาะสมดหีรือไม อยางไร 
     4.8  ระเบียบขอบังคับของกลุม 
       มีการวาง กฎ ระเบียบ ขอบังคับของกลุม ชัดเจนหรือไม เหมาะสมดีหรือไม อยางไร  
สมาชิกปฏิบัตตินตาม ขอบังคับของกลุมฯที่วางไวหรือไม อยางไร   
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5. การศึกษาและการเรยีนรู  / กระบวนการเรียนรู   
 มีการเรียนรูและถายทอดภูมิปญญาความรูเร่ืองการทําตุกตาอยางไร  มีหนวยงาน 

ภาครัฐหรือเอกชนใดบางทีส่นับสนนุการอบรมหรือใหความรูเรื่องที่เกีย่วกับตุกตาบาง 
 

********************************************* 
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การสนทนากลุม 
ของประธาน / คณะกรรมการกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุร ี

 
          การสนทนากลุม สําหรับประธานและคณะกรรมการบรหิารกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี    
โดยสนทนาในประเด็นตอไปนี ้
  1. ประวัติ  ความเปนมาโดยยอของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี เปนมาอยางไร 
 2.    สภาพ การบรหิารจัดการ  หรือ รูปแบบ การบริหารจัดการ ของกลุมหัตถกรรมตุกตา
ราชบุรี       หลักหรือวิธกีารแบงงานการมอบหมายงานแกคณะกรรมการบริหาร       บทบาทหนาที่
เหมาะสมดีหรือไม  
 3 ผลการบริหารจัดการกลุมฯ เปนอยางไร  ปญหาที่เกิดขึน้ทางกลุมฯ มีแนวทางการ
แกไขอยางไรบาง 
 4. ปจจัยทีม่ีผลตอการบริหารจดัการของกลุม ไดแก ปจจัยดานการผลติ การตลาด 
แรงงาน เงินทุนและการเงนิ บริหารจัดการ ปฏิสัมพนัธกับภายนอก การมีสวนรวมของสมาชกิ 
ความเปนผูนาํ ระเบียบขอบงัคับขององคกร 
 5.   การศึกษาและการเรียนรู ของกลุม    มกีารเรียนรูและถายทอดภูมิปญญาความรู
เร่ืองการทําตุกตาอยางไร 
 

********************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดที3่ 
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แบบสัมภาษณเจาหนาทีข่องหนวยงานของรฐั – เอกชน 
ที่เกี่ยวของกบักลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุร ี

 
ตอนที่ 1   ขอมูลสวนตัวของผูใหขอมลู  
 โปรดกาเครือ่งหมาย   ในชองที่ตรงกับความเปนจริงของทาน  
1.   เพศ    1.1      ชาย 1.2       หญงิ 
2.   อายุ   2.1      ไมเกิน 25  ป                   2.2       26 – 35 ป         
                      2.3       36 – 45 ป                      2.4       46 ปข้ึนไป   
3. อาชีพ/ตําแหนงหรือหนาที่ของทาน     

   3.1     คาขาย / ธุรกิจสวนตัว             3.2     รับจาง          3.3      เกษตรกร                        
   3.4      รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ  ตําแหนง  …………………………………………. 
   3.5     อ่ืน ๆ โปรดระบ…ุ………………………………………………………..…… 

ตอนที่  2   แบบสัมภาษณและคําถามในประเด็นตางๆ ดังนี ้
 1. ทานหรือหนวยงานของทาน มีความสัมพนัธสวนเกีย่วของกับกลุมหัตถกรรมตุกตา
ราชบุรี เชน การใหความรวมมือ/สงเสริมสนับสนนุ/ชวยเหลือดานตาง ๆ เร่ืองอื่น ๆ บาง
หรือไม………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
     

ชุดที่ 4 
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 2.  ลักษณะหรือคณุสมบัติที่ดีของผูนาํกลุมควรเปนอยางไร      ลักษณะหรือคุณสมบัติ
ของผูนํากลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี ทาคิดวาจะมีผลตอการพัฒนากลุมฯหรือไมอยางไร………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 3. การเรียนรู ของกลุมฯ  มีการเรียนรูและถายทอดภูมิปญญาความรูเร่ืองการทํา
ตุกตาอยางไร……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 ขอมูลนี้เปนประโยชนตอการวิจัยเรื่อง  การบริหารจัดการธุรกิจชุมชนกรณีศึกษากลุม
หัตถกรรมตุกตาราชบุรี ของนายเอนก   เหลาโชต ิ  มหาวทิยาลยัศิลปากร   2547   ขอขอบคุณ
อยางสงูทีท่านกรุณาที่ใหขอมูล 
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ภาคผนวก  ข 
หนังสือเชิญผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือ และ 

รายช่ือผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือ 
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              สําเนา 
 
 
ที่ ศธ  0520.203 / พิเศษ  ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน 

      คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยศิลปากร   
      วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร   
      นครปฐม  73000 
 

สิงหาคม  2546 
เร่ือง   ขอเชิญเปนผูตรวจสอบเครื่องมือวิจยั 
เรียน  วาที่รอยตรีอุดม  อนกุูล  
ส่ิงที่สงมาดวย เครื่องมือวิจยั จํานวน 1 ชุด 
 

 ดวยนายเอนก  เหลาโชติ  นักศึกษาระดบัปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา
ผูใหญ และการศึกษาตอเนือ่ง  ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน  มหาวิทยาลัยศลิปากร  กําลังทาํ
วิทยานิพนธเร่ือง “การบริหารจัดการธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี” มีความ
ประสงคจึงขอเชิญทานในฐานะผูเชีย่วชาญ  เปนผูตรวจสอบเครื่องมือวิจัย  เพื่อประกอบการทาํ
วิทยานิพนธและไดแนบเครื่องมือวิจยัมาพรอมนี ้จํานวน 1 ชุด 
 

 จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
 
 

      (อาจารย  ดร. คีรีบูน  จงวุฒิเวศย) 
      อาจารยระดับ 7 รักษาราชการแทน 
   หัวหนาภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน 
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ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน  
โทรศัพท/โทรสาร  0 3425 5777 
             สําเนา 
                                                             
 
ที่ ศธ  0520.203 / พิเศษ  ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน 
       คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยศิลปากร 
       วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร 
       นครปฐม  73000 
 

สิงหาคม  2546 
เร่ือง   ขอเชิญเปนผูตรวจสอบเครื่องมือวิจยั 
เรียน  นางพนอ  สงวนแกว   
ส่ิงที่สงมาดวย เครื่องมือวิจยั จํานวน 1 ชุด 
 

 ดวยนายเอนก  เหลาโชติ  นักศึกษาระดบัปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา
ผูใหญ และการศึกษาตอเนือ่ง  ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน  มหาวิทยาลัยศลิปากร  กําลังทาํ
วิทยานิพนธเร่ือง “การบริหารจัดการธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี” มีความ
ประสงคจึงขอเชิญทานในฐานะผูเชีย่วชาญ  เปนผูตรวจสอบเครื่องมือวิจัย  เพื่อประกอบการทาํ
วิทยานิพนธและไดแนบเครื่องมือวิจยัมาพรอมนี ้จํานวน 1 ชุด 
 

 จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง 
 

  ขอแสดงความนับถือ 
 
 

      (อาจารย  ดร. คีรีบูน  จงวุฒิเวศย) 
      อาจารยระดับ 7 รักษาราชการแทน 
   หัวหนาภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน 
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ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน  
โทรศัพท/โทรสาร  0 3425 5777 
              สําเนา  
 
 
ที่ ศธ  0520.203 / พิเศษ  ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน 
       คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยศิลปากร 
       วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร 
       นครปฐม  73000 
 

สิงหาคม  2546 
เร่ือง   ขอเชิญเปนผูตรวจสอบเครื่องมือวิจยั 
เรียน  นายกิจจา  ทพิยเที่ยงแท 
ส่ิงที่สงมาดวย เครื่องมือวิจยั จํานวน 1 ชุด 
 

 ดวยนายเอนก  เหลาโชติ  นักศึกษาระดบัปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา
ผูใหญ และการศึกษาตอเนือ่ง  ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน  มหาวิทยาลัยศลิปากร  กําลังทาํ
วิทยานิพนธเร่ือง “การบริหารจัดการธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี” มีความ
ประสงคจึงขอเชิญทานในฐานะผูเชีย่วชาญ  เปนผูตรวจสอบเครื่องมือวิจัย  เพื่อประกอบการทาํ
วิทยานิพนธและไดแนบเครื่องมือวิจยัมาพรอมนี ้จํานวน 1 ชุด 
 

 จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

      (อาจารย  ดร. คีรีบูน  จงวุฒิเวศย) 
      อาจารยระดับ 7 รักษาราชการแทน 
   หัวหนาภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน 
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ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน  
โทรศัพท/ โทรสาร  0 3425 5777 
       สําเนา 
 
 
 
 ที ่ศธ 2520.203 / พิเศษ  ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน 
       คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลันศิลปากร 
       วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร 
       นครปฐม  73000 

 

สิงหาคม  2546 
เร่ือง  ขอเรียนเชิญเปนผูรวมสนทนากลุม 
เรียน  นายสมหวงั  ไพบูลยวสินธ 
 

 ดวยนายเอนก  เหลาโชติ  นักศึกษาระดบัปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา
ผูใหญ และการศึกษาตอเนือ่ง  ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน  มหาวิทยาลัยศลิปากร กําลังทํา
วิทยานิพนธ เร่ือง “การบริหารจัดการธุรกจิชุมชน : กรณีศึกษากลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี”มีความ
ประสงคจึงขอเชิญทานในฐานะผูเชีย่วชาญ เปนผูรวมสนทนากลุม ในวนัที่ 10 สิงหาคม 2547 
เวลา  17.00 น. เปนตนไป  ณ  รานอาหารขวัญดาํเนนิ  จงัหวดัราชบุรี เพื่อประกอบการทาํ
วิทยานิพนธดงักลาว 
 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

     (อาจารย  ดร. คีรีบูน  จงวุฒิเวศย) 
    อาจารย ระดับ  7 รักษาราชการแทน 
  หัวหนาภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน 
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ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน 
โทรศัพท/ โทรสาร 0 3425 5777 
 

รายช่ือผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือ 
 
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 
  อาจารย  ดร. ศรีปริญญา  ธปูกระจาง 
            ตําแหนง   ผูอํานวยการสวนคดีคุมครองผูบริโภคและสิ่งแวดลอม 2 
                  สถานทีท่ํางาน   สํานักคดีคุมครองผูบริโภคและสิ่งแวดลอม  กรมสอบสวยคดี

พิเศษ   กระทรวงยุติธรรม 
 
ผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมอื 
   1.  วาที่ร.ต.อุดม  อนุกูล (ศษ.บ. , คอ.ม.)   
                   ตําแหนง           ผูอํานวยการ  ระดับ  9  
                   สถานทีท่ํางาน   ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน  อําเภอดําเนินสะดวก   
     จังหวัดราชบุรี      
                   
                 2 .  นายกิจจา    ทิพยเทีย่งแท  (ศษ.ม.)   
                   ตําแหนง           ผูอํานวยการ  ระดับ  8  
                   สถานทีท่ํางาน   ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน  อําเภอบางแพ  จังหวัด 
     ราชบุรี                        
 
                 3.   นางพนอ      สงวนแกว   (อ.บ. , ศษ.ม.)   
                  ตําแหนง     อาจารย  2   ระดับ   7   
                   สถานทีท่ํางาน    ทามะขามวิทยา    อําเภอโพธาราม   จงัหวัดราชบุรี 
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ภาคผนวก  ค 
หนังสือรับรอง กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 

และระเบียบขอบังคับกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 
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         สําเนา 
 
 
 

เลขที่  1/2542                                                               ที่วาการอาํเภอโพธาราม 

 หนงัสือฉบับนีใ้หไวเพื่อรับรองวา   กลุมหตัถกรรมตุกตาราชบุรี   ไดจัดตั้งขึ้นตามหลัก
และวิธีดําเนินการจัดตั้งกลุมของกรมการพฒันาชมุชน กระทรวงมหาดไทย ตั้งแตวนัที่ 1กรกฎาคม 
พ.ศ.2540 โดยยึดระเบียบขอบังคับกลุมเปนหลกัในการดําเนินงาน  จากผลการดําเนนิงานที่ผาน
มาไดใหความรวมมือกับภาคราชการในการจัดนิทรรศการออกรานจาํหนวยสนิคา และเปนสถานที่
ใหการศึกษาดงูานแกคณะบคุคล ทั้งภาคราชการและเอกชน เพื่อประชาสัมพนัธผลการคําเนินงาน
ใหผูสนใจไดทราบอยางแพรหลายทัง้ในจงัหวัดราชบุรีและตางจงัหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานคร  
เปนจํานวนหลายครั้ง(ซึ่งสามารถสรางชือ่เสียงใหจังหวัดราชรบุรีไดอีกทางหนึง่ดวย) ทั้งนี้เนื่องจาก
หนวยงานราชการทัง้ในระดบัอําเภอ ไดแก ทีท่ําการปกครองอําเภอโพธาราม และสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอโพธาราม และหนวยงานในระดับจังหวัด ไดแก สํานักงานพาณิชยจังหวดั
ราชบุรี สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีและสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชรบุรี ไดรวมกัน
ใหคําปรึกษาแนะนาํ และสนับสนนุการดําเนนิการของกลุมเปนประจาํอยางตอเนื่องมาโดยตลอด 
ซึ่งเปนผลใหสมาชิกรูจักการดําเนนิงานในรูปกลุมดวยตนเองตามหลกัประชาธิปไตยและหลักการ
พัฒนารกลุม อันกอใหเกิดการรวมกลุมอาชีพอยางจริงจงั  สมาชกิไดรับประโยชนอยางแทจริง  ซึ่ง
เปนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหสูงขึน้ทัง้ดานสังคม เศรษฐกิจ  การเมือง 
การปกครอง อันจะเปนแนวทาง”ไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นบาน   ขยายไปสูการพัฒนา
อุตสาหกรรมขนาดกลาง  และขนาดใหญตามนโยบายของรัฐบาลตอไป 
 
                                                             ใหไว ณ วนัที ่29 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 
 

                                                                       ลงชื่อ 
 

                                                                             (นายพงษศักดิ์ เสมะกนษิฐ) 
                                                            นายอาํเภอโพธาราม 
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ระเบียบขอบังคับ 
กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 

-------------------------- 

  เพื่อใหการดําเนินงานของกลุมมหัตถกรรมราชบุรี เปนไปตามหลกัและวิธีดําเนนิการ
กลุมของกรรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย อันจะใหกจิกรรมของกลุมเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมเปนประโยชนกับสมาชิก  จงึออกระเบียบขอบังคับกลุมฯ พ.ศ.  
2541 ไวดังนี ้

หมวดที่ 1 
ความทัว่ไป 

  ขอ  1 ระเบียบนีเ้รียกวา “ระเบียบขอบังคับกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี พ.ศ. 2541” 
 ขอ  2 ระเบียบนี้ใหใชบงัคับต้ังแตวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ  3 ระเบียบนี้ใหใชบงัคับกบัการดําเนินงานของกลุมหตัถกรรมตุกตาราชบุรี 
 ขอ  4 สัญลักษณของกลุมหตัถกรรมตุกตาราชบุรีใหใชดังนี ้ 
 
 
 
 
 

   ขอ  5  ในระเบียบนี ้
  “กลุม”  หมายความถงึ  กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 
 “สมาชิก”  หมายความถงึ  สมาชิกกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 
  “คณะกรรมการบริหารกลุม”  หมายความถงึ  คณะกรรมการบริหารกลุมหัตถกรรม
ตุกตาราชบุรี 
  “ทุนของกลุม”  หมายความถึง  เงนิทุนของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี   
 “ผูบริจาค” หมายถงึ ผูมีจิตศรัทธาบริจาคสมทบเขากลุมฯโดยไมจํากดัจํานวนเงิน 
และระยะเวลา 

 “เอกสารแทนตัวเงนิ” หมายความวา เช็ค ตั๋วแลกเงนิ ธนาณัติ ตัว๋แลกเงนิไปรษณียหรือ
เอกสารแทนตัวเงนิอื่น ๆ ซึง่มิใชเงนิสด 

 
ภาพ/ รูปแบบ/สัญญาลักษณ
กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 
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  ขอ  6 ใหประธานคณะกรรมการบริหารกลุมฯ รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจ
ตีความวนิิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติามระเบียบนี ้คําวนิิจฉัยของประธานคณะกรรมการ
บริหารกลุมฯใหเปนที่สุด   
 ขอ  7 วัตถุประสงคของการจัดตั้ง เพื่อใหสมาชิกไดรับการศึกษาอมรม และสนับสนุน
ปจจัยการผลิตเพื่อพัฒนาอาชีพของตนเองและเพื่อนสมาชิก โดยดําเนนิงานแบบประชาธิปไตย 
  ขอ  8 แนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกลุมฯ มีหลกัการดังนี ้

8.1 สงเสริมการพฒันาอาชีพของสมาชกิครอบครัวและชุมชนโดยทั่วไป 
8.2 สงเสริมการรวมกลุมอาชพีเพื่อใหเกิดการการมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม

และไดรับประโยชนจากการรวมกลุมอยางแทจริง 
8.3  สงเสริมใหสมาชิกรูจักการดาํเนนิการในรปูกลุมดวยตนเอง  ตามหลัก

ประชาธิปไตยและการพัฒนากลุม 
8.4 สงเสริมอาชพีหลักของสมาชิก 
8.5 จัดบริการดานปจจัยการผลิต เทคนคิการบริการผลิต  เงินทุนดาํเนนิการ 

การตลาดการสรางเอกลกัษณ การควบคมุคุณภาพการผลิตภัณฑ การ
บริหารจัดการเพื่อชวยเหลือในการประกอบอาชีพ 

8.6 รวมมือกับกลุมอาชีพตางๆ ทุกระดับ ตลอดจนกับทางราชการและองคกร
เอกชนในการพัฒนาอาชพีของชุมชน สงเสริมใหสมาชิกกลุมรวมเพื่อสราง
อํานาจตอรองและวางแผน กําหนดทิศทางในการแกไขปญหารวมกัน อัน
จะเปนการสงเสริมหลักการทํางานแบบประชาธิปไตยโดยพื้นฐานใหกับ 
ประชาชนในชนบท 

8.7 มุงเนนการพฒันาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทให
สูงขึ้นทั้งในดานสังคมเศรษฐกิจการเมืองการปกครองอันจะเปนแนวทาง
ไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นบาน ขยายไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรม 

       ขนาดกลางและขนาดใหญตามนโยบายของรัฐบาล 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

187

หมวดที่  2 
สมาชกิภาพ 

  ขอ  9 สมาชิกกลุม 
9.1 เปนผูมีภูมิลําเนาอยูในเขตพืน้ที่จงัหวัดราชบุรี  ซึ่งมีความสนใจในการ 

ประกอบอาชพีหัตถกรรมตุกตาและไดสมัครเขาเปนสมาชิกกลุมฯตาม 
 หลักเกณฑที่กาํหนด 

  9.2 เปนผูทีพ่รอมจะปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุมฯ 
9.3 เปนผูที่คณะกรรมการบริหารกลุมไดมีมติเห็นชอบและไดรับเขาเปน 
 สมาชิกของกลุม 
9.4 เปนผูมีความประพฤติดีไมเสื่อมเสีย  มีเคหะสถานที่อยูเปนหลักแหลง  

ประกอบสัมมาอาชพีดวยความสุจริต  ไมบกพรองในศีลธรรมและ
ประเพณีอันดงีาม  มีความรูความเขาใจ เห็นชอบดวยหลกัการของ
กลุมและสนใจงานพฒันาอาชีพของกลุมอยางจรงิจัง  

   ขอ 10   การสมัครเขาเปนสมาชิก 
   10.1 ผูสมัครเขาเปนสมาชิกจะตองมีอายุตั้งแต  15  ปข้ึนไป  พรอมยื่นใบ 

  สมัครตามแบบฟอรมทีก่ลุมกําหนด   พรอมทั้งถายสําเนาทะเบยีนบาน  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  ยืน่ตอคณะกรรมการบริหารกลุมฯ 

10.2 ผูสมัครเขาเปนสมาชิกจะตองเสียคาสมัคร   คนละ  50  บาท      
คาธรรมเนียม  คนละ  50  บาท  รวม  100  บาท 

10.3 ใหคณะกรรมการบริหารกลุมฯ  รวมกนัตรวจสอบคุณสมบัติของ 
ผูสมัคร  เมื่อเห็นวามีความเหมาะสมก็ใหลงทะเบียนรับเขาเปนสมาชกิ   
และใหเหรัญญิกกลุมออกใบเสร็จรับเงินคาสมัครและคาธรรมเนียมให
เปนหลกัฐาน 

  ขอ  11  การพนจากสมาชิกภาพ 
11.1 ตาย 
11.2 ลาออก 
11.3 วิกลจริต  จิตฟนเฟอง   ถูกจําคุก 
11.4 คณะกรรมการบริหารมีมติใหออก 
11.5 สมาชิกกลุมเกนิกวากึง่หนึง่ของสมาชกิทีม่ีในขณะนัน้  มมีติใหลาออก   
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หมวดที่ 3 
เงินทุนของกลุม 

   ขอ 12  เงินทนุของกลุมไดจาก 
                 12.1  เงินคาสมัครและเงนิคาธรรมเนียมจากสมาชิก 
                          12.2  รายไดจากการดําเนินกิจกรรมของกลุม 
     12.3  รายไดอ่ืน 
   ขอ 13  การนาํเงนิของกลุมไปดําเนนิกิจกรรมตางๆ จะตองผานความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารกลุม และจะตองจัดทํางบดุลงบกาํไรขาดทุน เสนอกับ
สมาชิกในการประชุมใหญทกุครั้ง สมาชิกมีสิทธทิี่จะอภปิรายซักถาม และมี
มติใหระงับยับยั้งกิจการลงทนุนัน้ๆ ได โดยมติไมนอยกวา  3  ใน  4 ของ
สมาชิกทั้งหมดในขณะนั้น 

                                                              
หมวดที่ 4 

การดําเนินงานของกลุมและการบริการสมาชิก 
 ขอ 14  กลุมจะกาํหนดแนวทางในการดําเนนิงานเพื่อประโยชนแกกลุมฯ และสมาชิก

ตามแนวทางดังนี้   
     14.1 ฝกอบรมใหความรูสมาชิกเกี่ยวกบัรูปแบบผลิตภัณฑทีต่ลาดมีความ

ตองการ 
 14.2 ฝกอบรมใหความรูในวิทยาการสมัยใหมเพื่อพัฒนาและยกระดับ 

 ความรูของสมาชิกใหสูงขึ้นสอดคลองกับวิวัฒนาการโลกใน 
 ยุคโลกาภิวัฒน 

     14.3 สงเสริมใหกลุมสมาชิกนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชประโยชนใน 
      การบริหารงาน 
     14.4 ขยายและพัฒนากลุมใหมั่นคง  โดยยึดหลักดังนี้ 
      - การพัฒนาขีดความสามารถของผูนํากลุม 

     - การพัฒนาขีดความสามารถของสมาชิก   
   - การจัดองคกรของกลุมอยางมีระเบียบ 
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- การพัฒนาที่ทําการกลุมใหมีสภาพแวดลอมเหมาะสมกับการเปน
ศูนยกลางการบริหารงานของกลุม 

- การจัดระบบเอกสารหลักฐานที่ถูกตองโดยใชเครื่องมือที่ทันสมัย 
(เครื่องมือคอมพิวเตอร)  โดยอยูภายใตการควบคุมของเจาหนาที่ 
ผูปฏิบัติงาน และกรรมการบริหาร 

- ยึดมั่นในการประชุมตามกําหนดเวลาที่กลุมกําหนด และมีการ
วางแผนพัฒนากลุมโดยใชขอมูลเปนฐานในการดําเนินงาน 

- จัดหาเงินทุนดําเนินการ  ทั้งเงินทุนภายในและเงินทุนภายนอก  
เพื่อประโยชนของกลุมและมวลสมาชิก 

 
หมวดที่ 5 

คณะกรรมการบริหารกลุมและการประชุม 
ขอ 15  ในการดําเนินงานกลุมใหมีคณะกรรมการบริหารและคณะทํางานเพื่อทํา 
     หนาที่ในงานของกลุม 

      15.1  คณะกรรมการบริหาร   จํานวน  17 คน 
      15.2  คณะทํางานฝายพัฒนาการผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ  
       จํานวน  5  คน 
      15.3  คณะทํางานฝายการตลาด และฝายประชาสัมพันธ   จํานวน  5 คน 
      15.4  คณะทํางานฝายกฎหมายและประสานงานภาครัฐ เอกชน    
       จํานวน  5  คน 
      15.5  คณะทํางานฝายกฎหมายและประสานงานภาครัฐ   เอกชน     
       จํานวน  5  คน    

ขอ 16    องคประกอบของคณะกรรมการบริหารและคณะทํางาน 
     16.1 คณะกรรมการบริหารประกอบดวย 
    - ประธาน 
    - รองประธาน (2 คน) 
    - เหรัญญิก 
    - ผูชวยเหรัญญิก 
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    - ปฏิคม 
    - ผูชวยปฏิคม 
    - เลขานุการ 
    - ผูชวยเลขานุการ 
    - กรรมการ 8 คน 
 
    อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 

- อํานวยการบริหารงานของกลุมใหไปตามนโยบายและวัตถุประสงค 
- จัดทําแผนและจัดทําโครงการของกลุมทั้งแผนระยะสั้นและแผน

ระยะยาวจัดทําแหลงเงินทุนใหกับสมาชิก 
- บริหารการเกี่ยวกับแหลงวัตถุดิบขบวนการผลิตและการตลาดของ

กลุม 
16.2 คณะทํางานฝายพัฒนาการผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ 

ประกอบดวย 
- หัวหนาคณะทํางาน 
- คณะทํางาน (3 คน) 
- เลขานุการคณะทํางาน (1 คน) 
 

อํานาจหนาที่ของคณะทํางานฝายพัฒนาการผลิตและควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ 

- จัดทําทะเบียนสมาชิกผูประกอบการใหเขาปจจุบัน 
- จัดหาวัสดุอุปกรณและวัตถุดิบในราคาที่เปนธรรมใหกับสมาขิก 
- อํานวยการและควบคุมการผลิตสินคาและผลิตภัณฑใหเปนไป

ตามความตองการของตลาด 
- คิดคนและออกแบบผลิตภัณฑใหเหมาะกับยุคสมัยและเผยแพรให

สมาชิก  เพื่อดําเนินการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ 
- กําหนดมาตรฐานคุณภาพสินคากําหนดเครื่องหมายสินคาที่เปน

เอกลักษณของกลุมและประชาสัมพันธเผยแพรสินคาทางสื่อตางๆ 
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     - สํารวจตลาดและสํารวจปริมาณเพื่อเปนขอมูลในการวางแผน  
การผลิตใหอยูในสมดุลทั้งดานความตองการของผูซื้อและความ 

      สามารถของผูขาย (คํานึงอุปสงคและอุปทาน) 
     - เชิญผูมีความรูความสามารถและความชํานาญใหความรูดานการ

ผลิตและการกําหนดมาตรฐานสินคาและผลิตภัณฑหนาที่อ่ืนๆ 
ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

    16.3  คณะทํางานฝายการละประชาสัมพันธ  ประกอบดวย 
     - หัวหนาคณะทํางาน 
     - คณะทํางาน (3  คน) 
 

 อํานาจหนาที่ของคณะทํางานฝายการตลาดและประชาสัมพันธ 
 - กางแผนการตลาดทั้งตลาดภายในและภายนอก 
 - ขยายตลาด  ทั้งตลาดภายในและภายนอก  

  -  จัดตั้งศูนยรวมผลิตภัณฑของกลุม  หรือรานคากลางของกลุม  
รวมทั้งรานคายอย เพื่อเปนกิจกรรมเครือขายของกลุม 

  -  เรงระดมเงินทุนในรูปแบบตางๆ  ทั้งทุนภายในและทุนภายนอก  
ดวยการมีสวนรวมของสมาชิก 

  -  สงเสริมการจัดตั้งกลุมออมทรัพย เพื่อการผลิต    (ของกลุม
หัตถกรรมตุกตาราชบุรี)    เพื่อเปนการระดมเงินทุนของกลุม  ตาม
แนวทางของกรรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย 

  - เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมดําเนินงานของกลุม  รวมทั้ง
ประชาสัมพันธสินคา  และผลิตภัณฑโดยใช ส่ือทุกประเภทที่
ทันสมัยและรวดเร็ว 

  -  ใหความรวมมือกับภาคราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการเอกชน  การ
กุศลตางๆ  ในการออกรานนิทรรศการ  และจําหนายสินคาเพื่อ
ประชาสัมพันธผลการ   ดําเนินงาน   ใหผูสนใจไดทราบอยาง
แพรหลาย 

  - หนาที่อ่ืนๆ  ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
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    16.4  คณะทํางานฝายกฎหมายและประสานงานภาครัฐ/เอกชน   
       ประกอบดวย 

- หัวหนาคณะทํางาน 
- คณะทํางาน ( 3  คน ) 
- เลขานุการคณะทํางาน  (1 คน ) 
 
อํานาจหนาที่ของคณะทํางานฝายกฎหมายและประสานงาน
ภาครัฐ/เอกชน 

   - ศึกษาคนควาระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุม 
 -  ยกรางระเบียบ ขอบังคับอ่ืนๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดในระเบียบ 

 ขอบังคับของกลุมและนําเสนอกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบ 

 -  ทําหนาที่เปนตัวแทนของกลุมในการดําเนินการดานกฎหมายและ 
  ประสานงานกับภาครัฐ/เอกชนที่เกี่ยวของ 

  -  คัดเลือกผูททรงคุณวุฒิดานบัญชี  (ถาจําเปน)  ทําหนาที่เปนที่ 
   ปรึกษาและตรวจสอบบัญชีของกลุม 

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  วัสดุ   
 ครุภัณฑของกลุม  เปนประจําทุกเดือน 
- ตรวจสอบงบดุล/กําไร/ขาดทุนของกลุมประจําปและใหเหรัญญิก

นําเสนอใหสมาชิกทราบในการประชุมใหญสามัญประจําป 
   - หนาที่อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

    16.5 วางการดํารงตําแหนง/การออกจากตําแหนงของคณะกรรมการบริหาร
และคณะทํางานฝายตางๆ 

   - คณะกรรมการและคณะทํางานในวาระเปนเวลา 2 ป   
 -  กอนการครบวาระ 90 วัน ในปสุดทายของการดํารงตําแหนง   ให 

 ประธานกรรมการบริหารเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร    เพื่อ
กําหนดใหมีการเลือกตั้ง   คณะกรรมการบริหารเพื่อปฏิบัติ
หนาที่แทนชุดเกา 
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 -  การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร ใหใชวิธกีารลงคะแนนลับ 
(เชนเดียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร)    โดยให
สมาชิกกลุมตามบัญชีรายชือ่ที่ลงทะเบยีนแลวเปนผูใชสิทธิ
เลือกตั้ง 

  -  ใหคณะกรรมการบริหารเลอืกตั้งสมาชิกกลุมที่มีคุณสมบัติ 
  เหมาะสมเปนผูคัดเลือกคณะทํางานฝายตางๆ ตามที่กาํหนดไวใน

ระเบียบ 
   -  เมื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารแลว   ใหประธานคณะกรรมการ

บริหารชุดกอนลงนามในใบประกาศรายชือ่คณะกรรมการบรหิาร
ชุดใหมแลวแจงใหสมาชิกกลุมทราบโดยทัว่กัน 

   -  การแตงตั้งคณะทํางานชุดใหม  ใหประธานคณะกรรมการบริหาร
ไดรับแตงตั้งใหมเปนผูลงนามในประกาศแตงตั้ง 

   -  ใหคณะกรรมการบริหารและคณะทํางานชุดเกาปฏิบัตหินาที่จน 
    หมดวาระการดํารงตําแหนง 

- ใหคณะกรรมการบริหารและคณะทํางานชุดเกามอบหมายหนาที ่
การงาน /เอกสารหลักฐานเกี่ยวกบัการเงนิ  เงนิสด หลกัฐานที่แทน
ตัวเงนิ/เอกสาร     ทางการบัญชีทรัพยสิน      ลอดจนวัสดุครุภัณฑ
ของกลุมใหกบัคณะกรรมการบริหารชุดใหม     (โดยจัดกลุมเปน
เอกสารตามแบบที่กาํหนด และใหสําเนาสาํนกังานพัฒนาชุมชน
อําเภอโพธาราม    จงัหวัดราชบุรี  เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน 
 

    การออกจากตําแหนงของคณะกรรการบริหารและคณะทํางาน 
      - ตาย 
      - ลาออก 
      - คณะกรรมการบริหารมีมติใหออก 
      - ตองคําพิพากษาของศาลใหจําคุก 
      - ตองคําพิพากษาของศาลใหเปนบุคคลลมละลาย 

- สมาชิกกลุมเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีอยูในขณะนั้นเขาชื่อกันให 
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 ออก (โดยยื่นตอประธานกรรมการบริหาร) 
- เมื่อตําแหนงคระกรรมการบริหารวางลงถาเหลือระยะเวลาเกินกวา 

1 ป   ก็ใหจัดใหการเลือกตั้งซอมในตําแหนงที่วาง   โดยใหสมาชิก
เปนผูเลือก 

     - ถาเหลือเวลาไมถึง   1  ป    ก็ใหคณะกรรมการบริหารและ
คณะทํางานรวมกนัพิจารณาคัดเลือกสมาชิกที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมดํารงตําแหนงวาง 

   - การคัดเลือกคณะทํางานใหคณะกรรมการบริหารประชุมปรึกษา
    หารือกันพิจารณาคัดเลือกสมาชิกกลุมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปน 
    คณะทํางาน 
ขอ 17  การประชุมสมาชิกกลุม / การประชุมคณะกรรมการ / การประชุมคณะทํางาน 
  17.1  ใหมีการประชุมสมาชิกกลุม  ปละ   1  คร้ัง   กําหนดใหมีข้ึน 
    ภายในเดือนมีนาคมของทุกป 
  17.2 ในการประชุมใหญสามัญประจําป     ใหคณะกรรมการบริหาร 

      และคณะทํางานฝายชี้แจงนโยบายและแผนการดําเนินงาน  
      ตลอดจนสรุปผลเกี่ยวกับสถานะการเงิน ของกลุมใหสมาชิก 
      ทราบ 
    17.3  ใหคณะกรรมการบริหารจัดใหมีการประชุมเปนประจําทุก 

      เดือนในการประชุมไวเปนหลักฐาน ระเบียบวาระการประชุม  
      ประกอบดวย 

- เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
- เร่ืองรับรองงานการประชุมคร้ังที่แลว 
- เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แลว 
- เร่ืองตามวาระที่ประธานกรรมการบริหารเห็นวามีความจําเปนตอง                        

นําเขาที่ประชุม 
- เร่ืองอื่นๆ  (ถามี) 
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17.4 ใหคณะทํางานแตละฝายจัดใหมีการประชุมเปนประจําทุกเดือน   ใน 
  การประชุมดังกลาวใหเลขานุการคณะทํางาน  จัดทําระเบียบวาระการ 
  ประชุม และมีการบันทึกการประชุมไวเปนหลักฐาน  ระเบียบวาระการ 
  ประชุมเชนเดียวกับขอ 17.3 
17.5 ใหคณะทํางานแตละฝายจัดใหมีการประชุมประจําเดือนกอนการ

ประชุมประจําเดือนของคณะกรรมการบริหารและนําผลหรือมติที่
ประชุมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง 

 
หมวดที่  6 

การเงนิและทรัพยสินของกลุม 
  ขอ18. การเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกลุมใหดําเนินการดังนี้ 

  18.1  ใหคณะกรรมการบริหาร แตงตั้งคณะกรรมการจํานวน 4 คนรับผิดชอบ 
เกี่ยวกับการเงนิของกลุมซึ่งประกอบดวยประธานกรรมการบริหาร
เหรัญญิก   และกรรมอื่นอีก 2 คน 

   18.2   ใหคณะกรรมการบริหารนี้ไดรับแตงตั้ง  จาํนวน   4  คน  เปดบัญชีเงิน                         
           ฝากประเภทบัญชีออมทรัพยและหรือบัญชีอ่ืน โดยใชระบุชื่อผูฝากทั้ง  
    4 คน  ในนามบัญชี “กลุมหตัถกรรมตุกตาราชบุรี” 
   18.3  บรรดาหนี้สินของกลุมทีเ่กิดจากการบริหารของคณะกรรมการโดย 
     ประมาทหรือการกระทํา  การไปโดยที่มิไดมีมติของคณะกรรมการ 
     บริหารหรือระเบียบอื่นที่ ใหอํานาจไวใหคณะกรรมการบริหารทัง้คณะ 
     หรือรายบุคคลเปนผูรับผิดชอบ    

18.4 บรรดาทรัพยสินที่เปนอสงัหาริมทรัพย  ไดแก  ที่ดินและสิง่ปลูกสราง   
       (ถาการไดมานั้นมิไดระบุของคนใดคนหนึ่ง) ใหถือวาสมาชิกทุกคนเปน 

 เจาของกรรมสิทธิ์รวม 
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หมวดที่ 7 
การแกไขเปลี่ยนแปลงระเบียบ 

 ขอ 19  การแกไขเปลี่ยนแปลงระเบยีบขอบังคับ ใหดําเนินการดงันี ้
 19.1  ใหคณะกรรมการบริหารและคณะทํางานแตละฝายประชุมรวม เพื่อ 
  พิจารณาแกไขระเบียบขอบังคับ 

  19.2  เมื่อไดดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงระเบยีบขอบังคับขอใดขอหนึ่งแลว 
ใหประธานคณะกรรมการบริหาร นาํเสนอเพื่อขอความเหน็ชอบจาก
สมาชิกในการประชุมใหญสามัญประจําปในครั้งที่จัดประชุมนัน้ๆ เมือ่
สมาชิกกลุมเกนิกึ่งหนึ่งเหน็ชอบ ใหใชบังคับเปนระเบียบได 

  19.3  การออกระเบยีบขอบังคับอ่ืน  ใหอํานาจคณะกรรมการบริหาร เปน 
   ผูดําเนนิการซึง่เปนไปตามระเบียบขอบังคบันี้ เมื่อคณะกรรมการ 
   บริหารดําเนินการแลวให ประกาศใหสมาชกิทราบและใหมีผลบังคับใช 
   ถัดจากวันที่กาํหนดไวในประกาศ 

 
หมวดที่ 8 

การบังคับใชระเบียบ 
  ขอ 20 ใหใชระเบียบขอบังคับนี้เพื่อเปนหลักในการดําเนินงานของกลุมหัตถกรรม
ตุกตาราชบุรี  ตั้งแตวันที่  1 กรกฎาคม  พ.ศ.2540 

ขอ 21   ใหประธานคณะกรรมการบริหารรักษาการใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับนี้ 
 

ประกาศ  ณ วันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ.2540 
 

ลงชื่อ 
 

          (นายสมหวัง   ไพบูลยวศิน) 
        ประธานคณะกรรมการบริหาร 
          กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 
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ภาคผนวก  ง 

การวิเคราะหคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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การวิเคราะหความเชื่อมั่นของเครื่องมอื (Reliability) 
โดยหาคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นตามวิธขีองครอนบาค (Cronbach) 

 
ดานบริการการขาย 
 Scale Scale Corrected 
 Mean Variance       Item-            Alpha 
 if Item if Item Total  if Item 
 Deleted      Deleted       Correlation Deleted 
1. ปายแสดงระยะทางที่ตั้งรานคา 
 และทําเลที่ตั้งรานคา  21.0667          5.1678   .1155         .6965 
2.  สถานที่จอดรถ  สะดวกและปลอดภัย    20.9333          4.8230       .3480         .6515 
3. การตอนรับของพนักงาน และ 
 การตกแตงกายของพนักงาน      20.9333           5.6506       .0832         .7235 
4. การเชิญชวนซื้อสินคาและใชวาจาสุภาพ 
 ยิ้มแยมแจมใสเปนกนัเอง       20.9000          4.9207        .2376         .6727 
5. บรรยากาศทั่วไปและความสะอาดของ 
 สถานที่จําหนาย    21.1667          4.6264        .3581         .6485 
6. ขนาดและพื้นที่การจัดวางสินคามี 
 ความคลองตัว            21.1333          4.4644       .4447         .6297 
7. การบริหารน้ําดื่มและหองน้ํา 
 มีแผนผังแสดงชัดเจน         21.2000          4.2345        .3992         .6403 
8.  ระบบและการชําระคาสินคาสะดวก 
 รวดเร็ว, โปรงใส, ถูกตอง      21.1000          4.0241       .6969      .5719 
9.  บริการสงสินคาถึงที่รถหรือบาน 
 หรือรานลูกคา               21.1667          4.0057       .6904          .5719 
 

Reliability Coefficients 
N  of  Cases  =  30.0   N  of  Items  =  9 
Alpha  =  .6765 
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ดานสินคา 
 Scale Scale Corrected 
 Mean Variance Item-  Alpha 
 if Item if Item Total  if Item 
 Deleted      Deleted Correlation Deleted 

 
1. ชนิดและขนาดของสินคาตรง 
 ตามตองการ 20.7333      5.0299 .1710 .6984 
2. ราคาขายเหมาะสม คุมคา  
 มีประโยชน        20.7000      5.1138 .1407 .7028 
3. คุณภาพสินคาคงทน  
 (วัสดุ- อุปกรณที่ผลิต)  20.8333      4.3506 .4866 .6353 
4. รูปแบบสินคาทันสมยั 20.7000      4.9069 .2438 .6843 
5. สีสรรถูกใจ 20.7000      4.5621 .4260 .6496 
6. สินคาที่ความปลอดภัย  
 ตอสุขภาพ 20.7667      4.1851 .5995 .6114 
7. บรรจุภัณฑดูดี 20.7333      4.0644 .5736 .6122 
8. ติดปายราคาสินคามีขอมูล 
 รายละเอียดเกีย่วกับสินคา 21.1667      4.7644 .2769 .6794 
9. มีจํานวนสินคาใหเลือก  
 ตามอยางสินคา     20.8667      4.6023 .3527 .6639 
 

 Reliability Coefficients 
 N  of  Cases  =  30.0   N  of  Items  =  9 
 Alpha  =  .6880 
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