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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 สัดสวนคนจนเพิ่มขึ้น และประชากร
กลุมที่มีรายไดระดับปานกลาง มีรายไดลดลง ผูวางงานในชนบทเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา
ปญหาความยากจนในชนบทจึงนับวาเปนปญหาสําคัญของประเทศ
ในอดีตที่ผานมานั้นวิถีการดํารงชีวิตของคนไทย มุงการทํามาหากินเพื่อยังชีพอยูไดใน
ครอบครัว เปนลักษณะพึ่งพาตนเองอยางพอมีพอกิน กลาวคือเปนการดํารงชีวิตเพื่อเลี้ยงตนเอง
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
แลกเปลี่ยนเกิดขึ้น ซึ่งทําใหคนรูจักการทํามาคาขาย หากทั้งสองฝายพึงพอใจในสินคาก็จะมีการ
ตอบแทนดวยการแลกเปลี่ยนหรือจายเปนเงิน จึงกอใหเกิดสวนตางระหวางราคาตนทุนการผลิต
กับราคาการขายก็คือ “กําไร” (ศรีปริญญา ธูปกระจาง 2546 : 1)
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ตอมาการพัฒนาประเทศมีแนวโนมชัดเจนขึ้น เมื่อเริ่มมีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ประเทศตางๆ รวมกันจัดตั้งองคกรโลกขึ้น คือ องคการ
สหประชาชาติ (United Nations) โดยมีจุดมุงหมายใหทั่วโลกมีการติดตอสัมพันธที่ดีตอกัน และ
เพื่อใหมีสันติภาพในโลก นอกจากนั้นประเทศสมาชิก ยังตองการใหมีการฟนฟู และพัฒนาประเทศ
ใหมีความเจริญในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ตลอดจนความสะดวกสบายในชีวิต
สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 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 คือปจจัยที่สํา คัญในการพั ฒนาอุตสาหกรรม 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
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติขึ้น 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 กลาวคือเนนการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม และการขจัดความยากจน
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
การลงทุ น ดานโครงสร า งพื้น ฐาน เพื่อดึง ดูดการลงทุน จากประเทศญี่ปุน สํ าหรับแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535 - 2539) เริ่มตระหนักถึงปญหาทางเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้น อันเนื่องมากจากความรอนแรงทางเศรษฐกิจในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 อยางเชน
ปญหาชองวางระหวางการออมกับการลงทุนภายในประเทศ และปญหาที่ภาคราชการไมสามารถ
ปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาประเทศ แตแทนที่จะมีการแกปญหาดังกลาว
รัฐบาลกลับหันไปเปดเสรีทางการเงิน โดยไมมีการเตรียมความพรอม ในที่สุดจึงเกิดวิกฤตการณ
ทางเศรษฐกิจที่เลวรายที่สุดขึ้น ในป 2540
วิกฤตการณดังกลาว สงผลกระทบตอสังคมอยางรุนแรง ทําใหประเทศตองมีภาระ
หนี้สินจํานวนมากที่ไมสามารถชําระหนี้ไดในระยะเวลาอันสั้น ตลอดจนเงินบาทยังปรับลดคาลง
อย า งมาก ขณะเดี ย วกั น สถาบั น การเงิ น และองค ก ารทางธุ ร กิ จ ในภาคเอกชนส ว นมากได รั บ
ผลกระทบความเสียหายหรือตองลมละลายปดกิจการลง และยังสงผลกระทบกับประชาชนคนไทย

4
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
ของสั ง คม คื อระดับครอบครั ว และชุม ชนใหมี ค วามเขมแข็ง โดยการพัฒ นาเศรษฐกิ จชุ ม ชน
เนื่ อ งจากหนว ยพื้น ฐานของสั ง คมเป นระบบที่อยูรว มกัน ชัดเจน การอยูรว มกัน จะต อ งมี เ รื่อ ง
เศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม 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
ตองการในการประกอบธุรกิจดวยตนเองรวมกับสมาชิกคนอื่น โดยเขารวมประกอบธุรกิจชุมชนซึ่ง
ใชเงินทุนนอย เนนการสรางงานในทองถิ่นเปนสําคัญ จึงกอใหเกิดการวาจางงานในทองถิ่น
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พรอมทั้งมีการพัฒนาฝมือแรงงานอยางตอเนื่องพรอมกันไปดวย นอกจากนั้นธุรกิจชุมชนยังชวย
สรางความเขมแข็งในชุมชน กลาวคือ ธุรกิจชุมชนมีจํานวนมากขึ้นเทาไร จะกอใหเกิดการกระจาย
อํานาจทางเศรษฐกิจไปสูกลุมประกอบการ และกลุมคนเพิ่มมากยิ่งขึ้นเทานั้น เกิดการกระจาย
รายไดสูกลุมชนกลุมอื่นอยางทั่วถึง 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 :1415)
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. การจัดการศึกษาเพื่อพั ฒ นาอาชีพ ที่พัฒ นาศักยภาพของบุคคล และชุม ชนที่
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 เรื่องการระดมทุน 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
ดํ า เนิ น งานของกลุ ม หั ต ถกรรมตุ ก ตาราชบุ รี อ ย า งไรบ า ง เพื่ อ นํ า ผลของการศึ ก ษาที่ ไ ด ม า
ประยุกตใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี และกลุม
อื่นๆ ตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาและขอมูลพืน้ ฐานธุรกิจชุมชน ของกลุมหัตถกรรม
ตุกตาราชบุรี
2. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน ของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
3. เพื่อศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของตอการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน ของกลุมหัตถกรรม
ตุกตาราชบุรี
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑและบริการการขายของกลุม
หัตถกรรมตุกตาราชบุรี
5. เพื่อศึกษาสภาพการศึกษาและการเรียนรูชุมชน ของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
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6. เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางแกไขในการบริหารจั ดการธุรกิจชุมชนของกลุม
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
ของกลุ ม หั ตถกรรมตุ ก ตาราชบุ รี สภาพการบริ ห ารจั ดการ ป ญ หาและแนวทางแกไข ปจ จั ย ที่
เกี่ยวของตอการบริหารจัดการ การศึกษาและการเรียนรูชุมชนเรื่องราวเกี่ยวกับตุกตา และความพึง
พอใจของผูซื้อตอผลิตภัณฑของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
กรอบแนวคิดในการวิจัย
1.ประวัติความเปนมาและขอมูลพื้นฐาน
ของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี

2.สภาพการ
บริหารจัดการ

กลุมหัตถกรรม
ตุกตาราชบุรี

3.ปจจัยทีเ่ กี่ยวของตอการบริหารจัดการ
ของกลุม ไดแก ปจจัยดาน
- การผลิต
- การตลาด
- แรงงาน
- เงินทุนและการเงิน
- การบริหารจัดการ
- ปฏิสัมพันธกับภายนอก
- การมีสวนรวมของสมาชิก
- ความเปนผูนาํ
- ระเบียบขอบังคับของกลุม

5. ปญหาและแนว
ทางแกไขในการ
บริหารจัดการ

6. การศึกษาและ
การ
เรียนร

4.ความพึงพอใจของผูซื้อ
- ดานผลิตภัณฑ
- ดานการบริการ ฯลฯ
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คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจยั
เพื่อใหเขาใจความหมายของคําที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ใหตรงกัน
ผูว ิจัยจึงไดนิยาม
ความหมายของคําตางๆ ไวดังนี้
1. ธุรกิจชุมชน หมายถึง การมีสวนรวมของชาวบาน ในการคิด การบริหารจัดการเพือ่
การผลิตและจําหนาย โดยการพัฒนาคนและชุมชนควบคูกันไป เพื่อเปนแนวทางพึง่ ตนเองและการ
อยูรวมกันของชุมชน
2. กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี หมายถึง กลุมคนในชุมชนเขตพืน้ ที่ ตําบลบานสิงห
ตําบลบานเลือก ตําบลบานฆอง ในเขตอําเภอโพธาราม ตําบลวังเย็น อําเภอบางแพ จังหวัด
ราชบุรีที่ไดรวมตัวกันเพื่อผลิต และจําหนายตุกตา
3. ประวัติความเปนมาและขอมูลพื้นฐาน หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับบุคคล สังคม
เศรษฐกิจและการดําเนินชีวติ การเกิดการเจริญเติบโตของธุรกิจชุมชนกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
4. สภาพการบริหารจัดการ หมายถึง วิธีการดําเนินงาน ประสานงาน ภายในกลุมที่
เปนอยูในปจจุบันวามีผลการดําเนินงานของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
5. ปญหาในการบริหารจัดการ หมายถึง ขอจํากัดตางๆ ที่เปนอุปสรรคในการ
ดําเนินงานของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
6. แนวทางแกไข หมายถึง วิธีการแกไขปญหาที่เกิดขึน้ ในกลุม ฯ
7. ปจจัยที่เกี่ยวของตอการบริหารจัดการของกลุม หมายถึง สิ่งที่มคี วามสัมพันธ
เกี่ยวของ และมีอิทธิพลตอความสําเร็จและความลมเหลวของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี ไดแก
7.1 ปจจัยดานการผลิต หมายถึง กระบวนการผลิตแตละดาน วัสดุ อุปกรณ
เครื่องจักร
7.2 ปจจัยดานการตลาด หมายถึง การกําหนดราคา การขาย การสงเสริมการ
ขาย แหลงซื้อ ชื่อและที่ตั้งรานคาของกลุม ฯและสามารถติตอได
7.3 ปจจัยดานแรงงาน หมายถึง สภาพทัว่ ไปของสมาชิกผูผ ลิตตุกตา ไดแก เพศ
อายุ และความรู
7.4 ปจจัยดานเงินทุนและการเงิน หมายถึง การไดมาของเงินทุน 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

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การวิจยั ครั้งนีเ้ ปนการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุม
หัตถกรรมตุกตาราชบุรีโดยผูวิจัยไดศึกษาคนควา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วของ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
สวนที่ 1 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน และธุรกิจชุมชน
สวนที่ 2 แนวคิดวิสาหกิจชุมชนความเขมแข็งชุมชน และแนวคิดเกี่ยวกับ
หลักธรรมาภิบาล
สวนที่ 3 แนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจ
สวนที่ 4 แนวคิดการศึกษาและการเรียนรู
สวนที่ 5 งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
สวนที่ 1 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน และธุรกิจชุมชน
คําวา “เศรษฐกิจ” แปลความมาจากคําวา economy ที่แปลวาประหยัด แตในทาง
วิชาการเศรษฐศาสตร คําวาเศรษฐกิจ มีความหมายโดยนัยที่ครอบคลุมถึง การผลิตสินคา
(Production) การกระจายสินคาหรือการขาย (Distribution) การบริโภคสินคา (Consumption)
การกระจายรายไดหรือการจัดสรรคาตอบแทน เชน คาจาง กําไร และคาเชา เรียกวา การวิภาค
กรรม (Income distribution) และการคาขายระหวางประเทศที่ตอ งผานระบบการแลกเปลี่ยน
เงินตรา หรือการปริวรรตเงินตรา (Foreign exchange) (ณรงค เพ็ชรประเสริฐ 2542 : 88)
1.1 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดํารัสตั้งแต ป พ.ศ.2517
ความวา แนวทางการพัฒนาที่เนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเปนหลักแตเพียงอยาง
เดียว อาจเกิดปญหาได จึงทรงเนนการพอมีพอใชของประชาชนสวนใหญในเบื้องตนกอน เมื่อ
มีพื้นฐานความมั่นคงพรอมพอสมควร จึงคอยสรางความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจใหสงู ขึน้
ดังนัน้ เมื่อเกิดปญหาวิกฤตเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองคทรงมี
12
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พระราชดํารัสเมื่อ พ.ศ. 2537 และวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 จึงไดนํามาปรับใหเปนรูปธรรม
ในนามแนวคิดทฤษฎีใหม ซึ่งเปนแบบแผนการพัฒนาทีเ่ สนอใชในการแกไขปญหาการดํารงชีพของ
เกษตรกรรายยอย ดังคํากลาวที่วา “ใหเรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน” ซึ่งหมายความวา “อุมชู
ตัวเองไดใหมพี อเพียงกับตัวเอง”
สามขั้นตอนเศรษฐกิจพอเพียง
จุลศักดิ์ ชาญณรงค (2546 :8) กลาววา แนวการพัฒนาชีวิตและอาชีพตามแนวทฤษฎี
ใหมนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวไดพระราชทานพระราชดําริไว 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1) การผลิต ขั้นที่
2) การรวมพลังกันในรูปกลุมหรือสหกรณ และขั้นที่ 3) การรวมมือกับแหลงเงิน (ธนาคาร) และ
กับแหลงพลังงาน ดังจะกลาวโดยสังเขป ดังนี้
ทฤษฎีใหมขั้นที่หนึ่ง พืน้ ฐานสําคัญ คือ พื้นที่ทาํ การเกษตรคอนขางมีนอย หลักการที่
สําคัญของการปฏิบัติ คือ รูจักบริหารและจัดการดินและน้ํา ซึ่งเปนทรัพยากรธรรมชาติ รวมกันกับ
การบริหารเวลา เงินทุนและกําลังคน ผลที่ไดทรงคิดและคํานวณ พระองคไดทรงแนะนําใหแบง
พื้นที่เปนสัดสวนรอยละ 30:30:10 ซึ่งรอยละ 30 สวนแรกใชขุดสระสําหรับเก็บน้ําฝนธรรมชาติเพื่อ
ใชในยามแหงแลง รอยละ 30 สวนที่สอง ใชปลูกขาวเนื่องจากทรงมีพระราชวินิจฉัยวาขาวเปน
อาหารหลักของคนไทย รอยละ 30 สวนทีส่ ามใหปลูกพืชสวน ไมยืนตนและพืชไรอยางผสมผสาน
เพื่อชวยในการกระจายเงินทุน แรงงาน น้ํา และปจจัยการผลิตตางๆ และรอยละ10 เปนที่อยู
อาศัย ถนน ทีด่ ิน และสิ่งกอสรางอื่นๆ
ทฤษฎีขั้นที่สอง เมื่อทําการเกษตรตามทฤษฎีใหมขั้นที่หนึ่ง มีรายไดมากขึ้น เกษตรกร
จําเปนตองปรับปรุงตนเอง รวมกลุมกันในรูปกลุมหรือสหกรณ รวมแรงกันทํางานในดานตางๆ เชน
การผลิต (เตรียมดิน ชลประทาน พันธุพ ืช ฯลฯ) การตลาด (การจําหนายผลผลิต ยุง ฯลฯ)
การศึกษา (โรงเรียน ทุนการศึกษา ฯลฯ) เปนตน
ทฤษฎีขั้นที่สาม เมื่อกิจกรรมขั้นทีห่ นึง่ และสองเจริญขึ้น จําเปนตองพัฒนากิจกรรม
ตางๆ เพิ่มขึน้ อีก โดยติดตอแหลงเงินทุน เชน ธนาคาร ภาคเอกชน เพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ เชน
ชวยกันลงทุนจัดตั้งและบริหารรานสหกรณ ทัง้ นี้ฝา ยเกษตรกรและฝายธนาคารหรือบริษัทเอกชน ก็
จะไดรับประโยชนทั้งสองฝาย ซึ่งเมื่อถึงขั้นตอนที่สามก็พออนุมานไดวา
เปนการสรางและ
พัฒนาเครือขายระหวางกัน(มิใชพึ่งพิง) ของคนภายในชุมชนและกลุม ภายนอก ซึ่งก็คือแนวทาง
การประกอบธุรกิจชุมชน ในดานสินคาเกษตรนั่นเอง
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รูปแบบเบื้องตน
สรุปไดวา เศรษฐกิจพอเพียง มีรูปแบบเบือ้ งตน ดังนี้ (ณรงค เพ็ชรประเสริฐ 2542 : 75)
C
สินคา

ขาย,แลกเปลี่ยน

M
ไดเงิน, สินคาอื่น

ซื้อ

C
สินคาอื่น

แปลไดวา ผูผลิตสินคา (เชน ชาวนา) ผลิตสินคา (เชน ขาว) ในระดับพอมีพอกิน เหลือ
นําไปขายไดเงินมา (ถาแลกเปลี่ยนอาจเปนสินคาอื่นทีต่ นเองไมมี เชน ไขไก) แลวนําเงินไปซือ้
สินคาอื่นที่ผลิตเองไมได (เชน เสื้อผา) ทําใหอยูในระดับพออยูพอกิน
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชน
ความหมาย
เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนอันประกอบดวย กิจกรรม
ทางการผลิต กิจกรรมการซือ้ ขายและการบริโภคของชุมชน และกิจกรรมที่กอใหเกิดคาจาง คาเชา
และกําไรของชุมชน (ณรงค เพ็ชรประเสริฐ 2542 : 88)
แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน
โสภณ สุภาพงษ (2538 : 9 –10, อางถึงใน ฉัตรทิพย นาถสุภา 2544 : 26) กลาววา
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเปนกิจกรรมหรือตัวนําที่เปนการพัฒนาศักยภาพของคนและเกี่ยวของ
กับความเปนอยูของคนมากที่สุด โดยเนนชุมชนและประชาชนเปนศูนยกลางการพัฒนา ชุมชนเปน
เจาของ ริเริ่มและมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจของชุมชน ในแนวคิดนี้จะไมเนนการทํางานใน
ระดับครอบครัว เพราะมีจาํ นวนและมีความกระจัดกระจายสูง ควรเนนการรวมตัวของชุมชนใน
ลักษณะเปนกลุม เมื่อมีความเขมแข็งจึงจะกลับไปเสริมในระดับครอบครัวตอไป
มงคล ดานธานินทร (อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ,สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ,
สํานักงานมาตรฐานการศึกษา 2545 ข : 102-103) กลาวถึงกรอบแนวคิดของเศรษฐกิจชุมชน
ตองประกอบดวย
1. ปณิธาน : เศรษฐกิจชุมชนเปนสวนหนึง่ ของเศรษฐกิจชาติ ผูเกี่ยวของตองมีความ
เขาใจและความมุงมัน่ รวมกันวาการกระทําของเรานั้น เพื่อความรุงเรืองและความอยูรอดปลอดภัย

15
ของสังคมไทย ทัง้ นี้เศรษฐกิจชุมชนตองสัมพันธกับการเมือง การปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม
ของคนทัง้ ประเทศ การเนนความสําคัญของเศรษฐกิจชุมชนโดดๆ ไมชว ยใหบรรลุปณิธานได
2. ทําอะไร : ทํางานเพื่อดํารงชีพในแนวสัมมาชีพ เพื่อการอยูรวมกันกับเพื่อนมนุษยอื่น
ในหมูปา น ไดแก การปลูกพืช เลีย้ วสัตว และการผลิตที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร เชน การแปรรูป
ขาว ผลไมและสมุนไพร เปนตน การผลิตนอกภาคเกษตร เชน การตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป การ
บริการ เชน การบูรณะโบราณสถานเพื่อเปนแหลงทองเที่ยว
3. ทํากับใคร : ชาวบานรวมกลุมอยางไมเปนทางการหรือกลุมที่เปนนิติบุคคล เชน
สหกรณ สมาคม หรือรวมกลุมกับนักพัฒนาเอกชน เจาหนาที่รัฐ นักวิชาการ เรียกวา พหุภาคี อาจ
รวมทุนกับพอคาทําการผลิตและแปรรูปสินคา
4. ทําอยางไร : รวมกลุมแลวทําการผลิต แปรรูป แลกเปลี่ยนสินคา คาขาย
5. ทําทําไม : เนื่องจากชาวบานมีระดับการทํามาหากินตางกัน ดังนัน้ การรวมกลุมกัน
ผลิตเพื่อใหเกิดความพออยูพ อกิน เพื่อความพึงพอใจ เพื่อใหคุมกับการลงทุนและเพื่อกําไร
6. เพื่ออะไร : การรวมกลุมในลักษณะนี้ ถือเปนการรวมตัวในระดับลางสุดของ
สังคม ดังนัน้ การรวมกันทํางานเพื่อใหเกิดผลใหคนมีความสุขก็จะทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง
ลักษณะสําคัญ 5 ประการของเศรษฐกิจชุมชน
กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง (2541 : 12-13) ไดกําหนดยุทธศาสตรพฒ
ั นา
เศรษฐกิจชุมชนแบบพึง่ ตนเอง มีสาระสําคัญ 5 ประการ ดังนี้
ประการแรก การแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศจะตองเริ่มทีช่ ุมชนในชนบทหรือ
ภาคเกษตรกรรม ซึ่งเปนเศรษฐกิจพืน้ ฐานของประเทศ จุดสําคัญของเศรษฐกิจชุมชน คือ การ
ยึดชุมชนเปนหลัก ประชาชนตองสามัคคี รวมมือกัน ชวยเหลือกัน พึง่ ตนเอง และสรางความ
เขมแข็งของชุมชนเปนหลัก ซึ่งรูปแบบนั้นตองเริ่มจากการผลิตพืน้ ฐานตามแนวทางทฤษฎีใหมขั้น
ที่ 1 เปนการทําเกษตรผสมผสาน ที่ทงั้ ภาครัฐและภาคเอกชนตองเขาไปใหความชวยเหลือ
สนับสนุนพีน่ องชาวชนบททีม่ ีที่ดินขนาดเล็ก ดวยการจัดหาสระน้ําในแปลงไรนาของเกษตรกร และ
ทําแหลงน้ําขนาดเล็กในพืน้ ที่สําหรับเติมน้ําใหแหลงน้าํ ในแปลงไรนา
ขณะเดียวกันก็เปน
มาตรการปองกันและแกไขปญหาภัยแลงในชวงฤดูแลงดวย ซึง่ การดําเนินงานดังกลาวตองเนนการ
มีสวนรวมของชาวบานในชุมชนเปนหลัก
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ประการที่สอง การรวมกลุมของประชาชนตองใชกจิ กรรมทางเศรษฐกิจเปนเครื่องมือ
เปนปจจัยที่จะเชื่อมความสัมพันธของสมาชิก เพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปนสิ่งที่สมาชิกเห็น
ประโยชนเปนรูปธรรม
ประการที่สาม ประชาชนในชนบทไดมกี ารรวมกลุม มานานแลว ซึ่งมีทั้งที่ประสบ
ปญหาและประสบความสําเร็จที่สามารถพัฒนาตัวเองใหเขมแข็งและสามารถพึ่งตัวเองไดมีอยู
มากมาย แตกลุมเหลานี้กระจายกันไปอยูในพืน้ ที่ตา ง ๆ ขาดการเชื่อมโยงกัน ดังนั้นหากจะสราง
ความเขมแข็งในกลุมชาวบาน จะตองสงเสริมสนับสนุนใหเกิดเครือขายของกลุมชาวบานขึน้
ประการที่สี่ ปญหาพืน้ ฐานของภาคเกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรมในครัวเรือนชนบท ก็
คือ “การตลาด” การแกปญหานี้คือ การจัดใหมีตลาดนัดชุมชนหรือรานคาชุมชนในทุกอําเภอ
เพื่อใหเกษตรกรหรือกลุมอาชีพนําผลผลิตออกมาจําหนาย
ประการทีห่ า ประชาชนในชนบทยังขาดการปรึกษาหารือรวมกันในการแกปญหาของ
ชุมชน
จําเปนตองจัดใหมีการประชุมประชาคมเศรษฐกิจพืน้ ฐานของชุมชนระดับอําเภอในทุก
อําเภอ เพื่อใหเปนเวทีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปรึกษาหารือแกไขปญหาของชุมชนเอง
รูปแบบเบื้องตน
สรุปไดวาเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองและตลาดมีรูปแบบที่สูงขึ้น คือ รูปแบบการ
ผลิตทุนนิยม (ณรงค เพ็ชรประเสริฐ 2542 : 75)
M
เงินลงทุน

C
ผลิตสินคา

M
ไดเงินเพิม่ (กําไร)

แปลไดวา เปนการทําธุรกิจที่มีการลงทุนทําการผลิต แลวขายผลผลิตไดกําไร มีชุมชนเปน
เครือขายตอการจําหนาย มีการรวมกลุม เชน สหกรณ ทําใหอยูในระดับ อยูดีกนิ ดี
1.3 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจชุมชน
ความหมายของคําวาธุรกิจชุมชน
ณรงค เพ็ชรประเสริฐ (2542 : 89,145-146) ใหความหมายวา หมายถึง กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชนที่ตองการไดกําไร
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ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2540 : 96 – 98) กลาวถึงความสําคัญของธุรกิจชุมชน
ดังนี้
ประการทีห่ นึง่ ธุรกิจชุมชน หมายถึง "การสรางงาน สรางอาชีพและเพิ่มรายได การ
สงเสริมใหกลุม องคกรประชาชนและเอกชนในชุมชนดําเนินกิจกรรมดานอาชีพ ฝกทักษะดาน
อาชีพ และหมายรวมถึงการใหความรูท างดานการบริหารธุรกิจ การตลาด การผลิต ทุน และการ
จัดการขั้นตน"
ประการที่สอง ความหมายของธุรกิจชุมชนที่ประชาชนในชุมชนมีสว นรวมกันดําเนินการ และมีขอบเขตของวัตถุประสงคที่กวางกวาการเพิ่มรายได โดยรวมกันเปนเจาของและรวม
ดําเนินกิจการ ตลอดจนรวมรับผลประโยชนจากการดําเนินงานนั้น"
ความหมายธุรกิจชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย "ธุรกิจชุมชน”
คือ การสงเสริม หรือ สรางพืน้ ฐานและสมรรถนะขององคกรชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและรายได
เพื่อนําไปสูการเปนธุรกิจชุมชน โดยการสงเสริมกระบวนการเรียนรูเพื่อใหทักษะในเชิงธุรกิจ
ดิเรก สาระวดี (2540 : 15) ไดใหความหมายของธุรกิจชุมชนไววา “หมายถึงชมรม หรือ
สหกรณ หรือใชชื่ออื่นก็ได โดยจะมีการจดทะเบียนหรือไมก็ตาม เปนองคกรที่เกิดจากการรวมตัว
ดวยความสมัครใจของประชาชนจํานวนหนึง่ เพื่อทําธุรกิจชุมชน มีวตั ถุประสงคและอุดมคติรวมกัน
และดําเนินการโดยชุมชน
เศรษฐสยาม (2540 : 51) ใหความหมายวาธุรกิจชุมชนหมายถึงความพยายามของ
ชาวบานในอันที่จะเพิ่มศักยภาพทางการผลิตและทางการตลาด
การดําเนินงานในเชิงธุรกิจจึง
ไมใชเพียงทําเพื่อกินเพื่อใช แตตองมีเปาหมายเพื่อเพิ่มสวนเกินใหมากขึ้นใหมกี ําไร ยกระดับ
รายไดของสมาชิก
จันทนา เกตุแกว (2539 :125) กลาววา“ธุรกิจชุมชน”หมายถึงการมีสวนรวมของ
ชาวบาน ในการคิด การบริหารจัดการ ทุกสิ่งเริ่มตนจากชุมชน คือการระดมทุน การจัดการ และ
ผลประโยชนทเี่ กิดขึ้นสูชุมชน เปนการทําธุรกิจเพื่อเรียนรูพัฒนาคนและชุมชนควบคูกัน เพื่อเปน
แนวทางพึง่ ตนเอง และการอยูรวมกันของชุมชน และรูปแบบของธุรกิจที่จะเริ่มตนจากผลผลิตทีม่ ี
ในชุมชนเปนหลัก
ปรียานุช ปองภัย (2541 : 83 – 94) ใหความหมายวา ธุรกิจชุมชนเปนการผลิตสินคา
และบริการของชุมชน
อภิชัย พันธเสน (2545 : 10) กลาววา “ธุรกิจชุมชน” หมายถึง ธุรกิจที่เปนของชุมชน
เพื่อชุมชน และบริหารจัดการโดยชุมชน
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จากการกําหนดความหมายของธุรกิจชุมชนโดยหนวยงานและบุคลตางๆ ในลักษณะ
ขางตน อาจสรุปนิยามของธุรกิจชุมชนไดวา "ธุรกิจชุมชน คือ กิจการที่บุคคลหรือองคกรในชุมชนมี
สวนรวมเปนเจาของเพื่อดําเนินการในกิจกรรมการผลิต การคา การบริการและการบริหารจัดการ
โดยประสานความรวมมือกับองคกรตางๆ เพื่อการเรียนรูแลวมีสวนรวมในการรับผลประโยชนจาก
การประกอบกิจการนัน้ ๆ นําไปสูการมีความเปนอยูท่ดี ขี องชุมชน
แนวคิดหลักการธุรกิจชุมชน
สัมพันธ เตชะอธิก (2541 : 89 - 91) ไดสรุปแนวคิดหลักการธุรกิจชุมชนไวดังนี้
1. ผลประโยชนเปนขององคกรชาวบานและชุมชน
2. ชุมชนเปนเจาของและบริหารกิจการในสัดสวนที่มากกวาคนอื่น
3. ตองสงเสริมสินคาและบริการที่คํานึงความปลอดภัยของผูบริโภค และไมทําลาย
สิ่งแวดลอม
4. ตองสรางกระบวนการเรียนรูใหกับชุมชนและผูบริโภคอยางตอเนื่อง
5. ตองคํานึงถึงการจัดสวัสดิการและคุมครองแรงงานอยางเปนธรรม
6. ตองสงเสริมการคาที่เปนธรรม
ความสําคัญของธุรกิจชุมชน
สํานักมาตรฐานการศึกษา สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ
(2545 ข : 14) กลาวถึงความสําคัญของธุรกิจชุมชน ดังนี้
1. เปดโอกาสใหมีการประกอบการ ธุรกิจชุมชนเปนชองทางและโอกาสสําหรับผูที่มี
ความตองการในการประกอบธุรกิจดวยตัวเองรวมกับสมาชิกคนอืน่ ถึงแมจะมีฐานะเปนลูกจาง ก็มี
สวนในการเปนเจาของประกอบการดวยเชนกัน สมาชิกในชุมชนที่มคี วามสามารถ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค สามารถหาประสบการณ และพิสูจนความสามารถโดยเขารวมประกอบธุรกิจชุมชนซึ่ง
ใชเงินทุนนอย เนนการสรางงานในทองถิ่นเปนสําคัญ และถามีประสบการณเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
ธุรกิจชุมชนขนาดเล็กก็สามารถจะพัฒนาไปสูการประกอบการธุรกิจชุมชนที่มีขนาดใหญตอไปได
2. กอใหเกิดการวาจางงาน การพัฒนาธุรกิจชุมชนกอใหเกิดการวาจางงานในทองถิ่น
มีการพัฒนาฝมือแรงงานอยางตอเนื่องพรอมกันไปดวย แทนการทีถ่ กู วาจางใหเปนแรงงานไรฝม ือ
ทั้งนี้เพราะทุกคนมีสวนเปนเจาของกิจการ จึงสามารถใชกิจการที่มีเปนเครื่องมือในการพัฒนาฝมอื
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แรงงานของตนเองตามตองการ ยกเวนแตจะมีความพึงพอใจที่จะทํางานในเฉพาะสวนที่ตนมีความ
ชํานาญเทานัน้
3. สงเสริมการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญบางประเภท
จําเปนตองอาศัยวัตถุดิบ หรือชิ้นสวนประกอบจากหลายๆ แหลง
เพื่อนํามาผลิตสินคาใน
อุตสาหกรรมประเภทนัน้ ธุรกิจชุมชนจึงเปนแหลงที่ชว ยในการผลิตชิ้นสวนประกอบเหลานี้ และ
นําสงใหกบั ธุรกิจขนาดใหญอีกทีหนึง่ เพื่อผลิตเปนสินคาที่ไดมาตรฐานตอไป โดยในระยะแรก
ธุรกิจชุมชน ไดรับประโยชนจากการฝกอบรม และทักษะที่จําเปนสําหรับการผลิต สวนธุรกิจขนาด
ใหญที่มาวาจางใหรับชวงผลิตตอก็ลดตนทุน
4. สรางความเขมแข็งใหแกชุมชน ธุรกิจชุมชนมีจาํ นวนมากขึ้นเทาไร จะกอใหเกิดการ
กระจายอํานาจทางเศรษฐกิจไปสูกลุมผูประกอบการ และกลุมคนเพิ่มมากยิง่ ขึ้นเทานั้น เกิดการ
กระจายรายไดสูชนกลุมอืน่ อยางทั่วถึง ธุรกิจชุมชนยังชวยลดปญหาของสังคม อัตราการวางงาน
ลดลง เพราะมีการวาจางงานในธุรกิจชุมชน ปญหาคนไมมีงานทํานอยลง เนื่องจากประชาชนมี
รายได ซึ่งสงผลทําใหปญหาอาชญากรรมลดลงดวย ความมัน่ คงของประเทศจะมีเพิม่ มากขึน้
ประชาชนมีความเปนอยูท ี่สขุ สบาย มีรายไดดี และมีงานทํา
5. ลดปญหาสังคมที่เปนภัยคุกคามประเทศชาติ กลาวคือ ถาหากธุรกิจชุมชนบรรลุ
เปาหมาย สมาชิกในชุมชนมีรายไดเพิ่มมากขึ้น ชุมชนมีความเขมแข็ง ปญหาสังคมตางๆ ที่มีอยู
ในขณะนี้ ไมวาปญหายาเสพติดในหมูเยาวชน ปญหาโรคเอดส ปญหาโสเภณีเด็ก ปญหาการมี
เพศสัมพันธกอ นวัยอันสมควร
ปญหาความรุนแรงในครอบครัว
ปญหาสังคมอันเกิดจาก
ครอบครัวแตกแยก หรือลมสลาย จะไดรับการบรรเทาพรอมกันไปดวย ชวยใหเกิดเปนสังคมทีม่ ี
ความรมเย็นเปนสุขตอไป
การประกอบธุรกิจทั่วไปและธุรกิจชุมชน
การประกอบธุรกิจทั่วไปมีหลายอยาง ซึง่ ธุรกิจชุมชน ก็เหมือนกับธุรกิจทั่วไป สํานัก
มาตรฐานการศึกษา สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ (2545 ข : 13 - 14) ได
แบงการประกอบธุรกิจไว ดังนี้
1. ธุรกิจการผลิต หมายถึง การผลิตสินคาโดยการนําเอาวัสดุ หรือสินคาบางชนิดมา
แปรสภาพใหเปนสินคาใหม มีรูปแบบใหม ธุรกิจชุมชนทีด่ ําเนินการทางดานการผลิตจะทําการผลิต
ในครัวเรือน ซึ่งอาศัยวัตถุดบิ ที่มีอยูในทองถิ่น อาทิเชน เครื่องปนดินเผา เครื่องจักสาน ทอผา
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อุตสาหกรรมจากไม เปนตน ธุรกิจชุมชนทีท่ ําการผลิตเองอาจจะดําเนินการจําหนายสินคาที่ผลิต
ไดเอง หรืออาจจะขายสินคาที่ผลิตไดใหพอคาคนกลาง หรือตัวแทนจําหนายสินคาตอไป
2. ธุรกิจคาปลีก หมายถึง กิจการที่ทาํ การขายสินคาใหถึงมือผูบริโภค ไดแก สินคา
อุปโภคบริโภคทุกชนิด ตัง้ แตของใชจําเปนในบาน จนถึงสินคาประเภทของเลนเด็ก เครื่องเขียน
เปนตน ธุรกิจประเภทนี้เนนการรวมทุนของสมาชิก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจะจัดหาสินคามา
จําหนายในบรรดาสมาชิก และผูที่ไมไดเปนสมาชิก เพื่อลดคาใชจายจากการที่จะตองซื้อจากพอคา
คนกลาง ที่กาํ หนดอัตรากําไรไวสูง
3. ธุรกิจคาสง หมายถึง กิจการที่ดําเนินการรับซื้อสินคาจากผูผลิตเปนจํานวนครัง้ ละ
มากๆ และนําสินคานั้นมาขายตอใหกับพอคาปลีกหลายๆ ราย ตอไป ธุรกิจคาสงนีส้ ามารถที่จะทํา
การซื้อสินคาจากผูผลิตได ทุกประเภท ธุรกิจประเภทนีอ้ าจจะนับไดวา เปนธุรกิจชุมชนขนาดใหญ
และมีความมัน่ คงพอสมควรแลว
4. ธุรกิจบริการ หมายถึง การรวมกลุม ของสมาชิกเพือ่ ประกอบธุรกิจบริการ คือ
สินคาที่ไมสามารถจับตองได แตสามารถสรางความพึงพอใจใหแกผรู ับบริการ ตัวอยางของธุรกิจ
บริการไดแก บริการนวดแผนไทย บริการทองเที่ยว เปนตน
หนาทีข่ องธุรกิจชุมชน
ธุรกิจชุมชนจะสามารถดํารงอยูไดก็ดวยการจําหนายสินคา และบริการออกสูตลาด
ผูบริโภค ดังนั้นผูบริโภคจึงเปนกลุมสัมพันธกลุมแรกทีม่ ีผลตอความอยูรอด และสะสมทุนภายใน
ทองถิน่
ธุรกิจชุมชนจะประสบความสําเร็จไดตองรับผิดชอบตอผูบริโภค ในขณะที่สมาชิก
สวนหนึง่ ก็เปนสมาชิกของชุมชน และมีหนาที่จะตองชวยเหลือและสนับสนุนธุรกิจชุมชนที่มุงจัดหา
สวัสดิการใหแกสมาชิกทุกคนในชุมชนดวยเชนกัน ธุรกิจชุมชนมีหนาที่รับผิดชอบตอผูบริโภค ดังนี้
(กระทรวงศึกษาธิการ,สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ,สํานักงานมาตรฐานการศึกษา 2545 ข :1314)
1. ผลิตสินคา และบริการเพื่อสนองความตองการของผูบริโภคอยางแทจริง
2. จําหนายสินคาและบริการทีม่ ีคุณภาพเทานั้น
3. จําหนายสินคาและบริการทีม่ ีมาตรฐานความปลอดภัยเพียงพอ และพรอมจะ
รับผิดชอบตอความเสียหายอันเกิดจากความบกพรองของสินคาหรือบริการนัน้
4. ใหขอมูลทัง้ ในจุดเดนและขอจํากัดของสินคา และบริการนัน้ อยางครบถวน ชัดเจน
และตรงไปตรงมา
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5. จําหนายสินคาและบริการในราคาที่เหมาะสม สมเหตุสมผลกับคุณภาพและโอกาส
6. ดําเนินธุรกิจดวยจริยธรรม ไมหลอกลอ อําพราง ฉอโกงผูบ ริโภค
7. ใหผูบริโภคมีอิสระในการตัดสินใจซื้อ ไมรกุ เรา หรือรวบรัด ใหธุรกิจไดประโยชนแต
เพียงฝายเดียว แตควรดําเนินการใหผูบริโภคไดรับประโยชนดวย
8. รับผิดชอบตอสินคาที่บกพรองโดยทันที
9. ในการจําหนายสินคาหรือใหบริการ ผูจาํ หนายหรือผูใหบริการจะตองไม
ละลาบละลวง หรือยุงเกี่ยวกับเรื่องสวนตัวของผูบริโภค
ลักษณะของธุรกิจชุมชน
1. ธุรกิจชุมชน เปนแนวทางพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็ง เปนสวนสําคัญในการลด
สภาวะปญหาที่ไมสามารถแกไขไดในระดับครอบครัว เชน ปญหายาเสพติด ปญหาโรคเอดส
ปญหาการมีเพศสัมพันธกอ นวัยอันควร ปญหาโสเภณีเด็ก โดยไดรับความรวมมือจากหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนซึง่ สามารถจําแนกออกเปนกลุม ได 4 กลุมดังนี้ 1.หนวยงานของรัฐ 2.
หนวยงานอาสาสมัครของเอกชน 3. โครงการหลวง 4.บ-ว-ร- (บาน-วัด-โรงเรียน)
2. ธุรกิจชุมชน คือ การรวมตัวของคนในชุมชนเพื่อดําเนินธุรกิจ โดยมีเปาหมายเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน และสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนอันเปนเปาหมายสุดทายที่สาํ คัญ
โดยมีกลุม หรือองคกรชุมชนวาเปนเจาของ และรวมดําเนินกิจการตลอดจนรวมรับผลประโยชน
จากการดําเนินงานนั้น
3. ลักษณะเดนของธุรกิจคือเปนธุรกิจขนาดเล็ก มีความคลองตัวในการบริหาร รายได
จากยอดขายไมมากนัก ตนทุนในการดําเนินกิจการไมมากนักในระยะเริ่มตน การติดตอ และการ
ใหบริการลูกคาเปนไปอยางใกลชิด การเริ่มตนธุรกิจทําไดงา ย ประเภทของธุรกิจชุมชน แบงออกได
เปน ธุรกิจการผลิต ธุรกิจคาปลีก ธุรกิจคาสง และธุรกิจบริการ นอกจากนี้ธุรกิจชุมชนมี
ความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ กลาวคือ เปดโอกาสใหมีการประกอบการ กอใหเกิดการวาจาง
งาน สงเสริมการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน
การสรางจิตสํานึกการจัดการธุรกิจชุมชน ทําไดโดยรวมทําใหสงั คมของทองถิ่นมีการ
พัฒนาที่ยั่งยืนดวยการเพิ่มขีดความสามารถใหคนในชุมชน โดยเฉพาะอยางยิง่ ขีดความสามารถ
ทางปญญา ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม และชวยทําใหสงั คมมีความสงบสุข
รักใครกลมเกลียว ชวยเหลือเกื้อกูลกันอันเปนการเพิ่มทุนทางสังคมสํานักมาตรฐานการศึกษา
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สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ (2545 ข : 13) ไดกลาวถึง
ลักษณะของธุรกิจชุมชน ดังนี้
1. เปนธุรกิจขนาดเล็ก มีความคลองตัวในการบริหาร ผูบริหารหรือตัวแทนกลุม
สามารถตัดสินใจในธุรกิจไดทันที และรวดเร็ว เพราะการบริหารงานที่ไมซับซอน สามารถตัดสินใจ
ปรับตัวใหเขากับสถานการณ หรือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และตลาด ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากสมาชิกของกลุม ไดอยางรวดเร็ว
2. รายไดจากยอดขายในระยะเริ่มตนไมมากนัก ธุรกิจชุมชนจะทําการจําหนายสินคา
หรือบริการ หรือผลิตสินคาในปริมาณที่สามารถคุมทุน และไดกําไรเพื่อแบงใหแกสมาชิกตามปกติ
โดยคํานึงถึงขนาดของตลาดที่มีอยูเปนสําคัญ จึงทําใหรายไดจากยอดขายไมมากนัก แตเพียงพอ
ที่จะทําใหธุรกิจดําเนินกิจการอยูไดอยางราบรื่น และมีผลในการสรางงานใหแกสมาชิกเพื่อชวย
เสริมการดํารงชีพใหอยูไดในบรรดาสมาชิก
3. ตนทุนในการดําเนินกิจการต่ํา ธุรกิจชุมชนนั้นดําเนินงานโดยเนนใหคนมีงานทําแต
ในสภาพการทํางานที่เปนมิตร และมีความสุข จึงไมจาํ เปนตองจายคาจางมาก ในขณะเดียวกัน
ตนทุนในการจัดหาอุปกรณและเครื่องใชเปนไปตามความจําเปนในการประกอบธุรกิจ ซึง่ เนนการ
ประหยัดไมฟมุ เฟอย
4. การติดตอและการใหบริการกับลูกคาเปนไปอยางใกลชิดธุรกิจชุมชน สวนใหญ
ดําเนินงานโดยสมาชิกในชุมชน ซึ่งทําใหการติดตอสื่อสารกับลูกคาเปนไปในลักษณะเปนกันเอง
และการเปนเพื่อนบานชวยใหทราบความตองการของลูกคาโดยตรง สามารถแกไขปญหาทีเ่ กิด
ขึ้นกับลูกคาไดทันทวงที
5. การเริ่มตนธุรกิจทําไดงาย ธุรกิจชุมชนสามารถเริ่มตนไดงาย โดยคณะบุคคลที่ไมใช
เครือญาติ มีวัตถุประสงคทจี่ ะทําธุรกิจรวมกันเพื่อผลประโยชนของกลุมและชุมชน การที่มีบุคคล
จํานวนหนึ่งสนใจทําธุรกิจรวมกัน มีผลทําใหปญหาเงินทุนไมเปนอุปสรรคเพราะใชเงินลงทุนไม
มาก ทุกคนเปนสมาชิก ไมมีเจาของผูกขาดแตเพียงผูเ ดียว แตอาจจะมีตัวแทนของกลุมที่ไดรับ
เลือกทําหนาทีบ่ ริหารจัดการ หรือเปนตัวแทนที่ไดรับการยอมรับจากสมาชิก
6. แจกจายสินคาใหผูบริโภคกิจกรรมการสงสินคาจากแหลงผลิตไปยังโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือไปยังผูบริโภค เรียกวา การแจกจาย เปนการทําใหสนิ คาไหลสม่าํ เสมอจาก ไรนา
ปา จากบอแร จากโรงงานไปสูผูประสงคจะใช
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ความแตกตางระหวางธุรกิจชุมชนกับธุรกิจทัว่ ไป
ธุรกิจชุมชน มีความแตกตางจาก ธุรกิจทั่วๆ ไป แมวาจะมีลักษณะบางประการที่มี
ความเหมือนกันและใกลเคียงกัน อยางไรก็ตาม "ธุรกิจชุมชน" มีลักษณะเฉพาะหรือเอกลักษณของ
ตัวเอง ซึง่ สามารถจําแนกความแตกตางไดดังนี้ (เจริญพงษ 2541 : 29-30 , อางถึงใน จุลศักดิ์
ชาญณรงค 2546 :35)
1. เปาหมายของการประกอบการ กลาวคือ "ธุรกิจทัว่ ๆ ไป" จะมีเปาหมายของการ
ประกอบการอยูที่การแสวงหากําไร ในขณะที่ "ธุรกิจชุมชน" แมจะมีมงุ ทํากําไรเชนกัน แตเปนการ
ทํากําไรที่ดําเนินไปควบคูกบั การพัฒนาคน ตลอดจนมีลักษณะของกิจกรรมที่ไมทาํ ลายสิ่งแวดลอม
หรืออาจกลาววา เปาหมายของธุรกิจชุมชนมิไดหยุดอยูเ พียงการมีกําไร แตยงั มุงไปสูการใชกําไร
อยางมีคุณภาพ เพื่อสวัสดิการชุมชนและคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชน ตลอดจนเพื่อพัฒนา
วัฒนธรรมและจิตสํานึกของชุมชน เปนตน
2. ลักษณะการเปนเจาของธุรกิจ โดย "ธุรกิจทัว่ ๆ ไป" จะมีเอกชน ซึง่ อาจเปน
บุคคลคนเดียวหรือคณะบุคคลเปนผูลงทุน บริหารจัดการและเปนเจาของ ในขณะที่ "ธุรกิจชุมชน"
นั้น กลุม ชาวบานและ / หรือชุมชนรวมกันเปนเจาของ เปนการลงทุนถือหุนของมหาชน ซึง่ เจาของ
และคนทํางานเปนคนคนเดียวหรือกลุม เดียวกัน
ในขณะเดียวกัน "ธุรกิจชุมชน" ก็มีลักษณะบางประการที่แตกตางจากกิจกรรมอื่น ๆ
ของชุมชนหรือของชาวบานดวย กลุมคือ "ธุรกิจชุมชน" เปนกิจกรรมที่มีตัวแปรภายนอกเขามา
เกี่ยวของดวย อาทิ ราคาสินคา ความตองการของตลาด เปนตน ซึ่งตัวแปรเหลานี้มีการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยูเ หนือการควบคุมของชาวบานหรือชุมชน
อันเปนผลทําใหกลุมชาวบาน
ผูประกอบการตองติดตามขาวสารขอมูลของตัวแปรภายนอกนี้อยางใกลชิด
กลาวโดยสรุป ความแตกตางระหวาง ธุรกิจชุมชน กับ ธุรกิจทั่วไป คือ เปาหมายธุรกิจ
ความเปนเจาของและการถือครองทุน รวมทัง้ ปจจัยการผลิตตางๆ ซึ่งถือวาเปนสวนสําคัญทีจ่ ะ
กอใหเกิดอํานาจในการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด และการตัดสินใจอื่นๆ รวมทั้งการ
ขยายหรือเลิกกิจการ
ปจจัยทีก่ ําหนดความสําเร็จหรือความลมเหลวของธุรกิจชุมชน
โสภณ สุภาพงษ (2537:43 , อางถึงใน ธงชัย สันติวงศ 2540 :30) กลาววาการ
ประกอบธุรกิจตางๆ โดยทัว่ ไปจะตองใชปจ จัยพืน้ ฐานอยางนอย 4 ประการ คือ คน เงิน วัตถุดิบ
และการบริหารจัดการ
ทั้งนี้ในการประกอบธุรกิจชุมชนก็มีลักษณะเชนเดียวกัน ซึง่ จะตอง
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ประกอบดวยปจจัยอยางนอย 6 อยาง ไดแก การตลาด การจัดการ ทุน ขอมูล แรงงาน และ
วัตถุดิบ ซึ่งหากจะพิจารณาในแตละปจจัยทั้ง 6 อยาง จะพบวาชุมชนหรือกลุม ชาวบานในชนบท
สวนใหญไมมอี ะไรเลยนอกจากปจจัยแรงงาน หรือหากมีบางก็อยูในลักษณะที่ไมสมบูรณ ดังนั้น
หากภาคเอกชนตองการสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชน หรือกลุมองคกรชาวบานสามารถประกอบ
ธุรกิจชุมชนได ภาคเอกชนตองเขาไปเสริมชวยในลักษณะ "รวมลงทุน (Partnership)" อาทิ ชวย
เรื่องการตลาด การจัดการ และทุน โดยการเริ่มตนใหชุมชนลงมือดําเนินการเปนเจาของเองตัง้ แต
ขั้นตอน การคิด การทํา การบริหารจัดการ และการแบงปนผลประโยชน ซึง่ จะนําไปสูการศึกษา
การเรียนรูน อกระบบตามธรรมชาติตอไป
ปจจัยที่สาํ คัญและจะสงผลตอความสําเร็จในการประกอบธุรกิจชุมชน ของกลุมองคกร
ชาวบานนั้น ใหความสําคัญกับ "รวมลงทุน (Partnership)" โดยในการประกอบธุรกิจชุมชนตองให
ชาวบานรวมกับธุรกิจเอกชนลงมือดําเนินการ และมีภาครัฐเปนผูสนับสนุน เนื่องจากธุรกิจชุมชน
ที่เกิดขึ้นจากชุมชน หรือกลุม ชาวบานรวมกับธุรกิจเอกชนดําเนินการนัน้ จะเกิดขึน้ ไดและมีความ
ตอเนื่องยัง่ ยืน เพราะเหตุวา ทัง้ สองมีมุมมองที่ใกลเคียงกันแตในขณะเดียวกันภาครัฐก็มสี ว น
สําคัญในการสงเสริมและสนับสนุน โดยควรเปนไปในลักษณะ ในเรื่องการจัดเวที ในเรื่องปจจัย
ดานระบบภาษี การคลังทองถิ่น รายไดทอ งถิ่น เพื่อใหทองถิน่ แข็งแรง" ทั้งนีเ้ นื่องจากบทบาทและ
วิธีการในการดําเนินการของภาครัฐและภาคชุมชน -เอกชน มีความแตกตางกัน สิ่งที่ภาครัฐควร
ทําเพื่อสนับสนุนธุรกิจชุมชนประการหนึง่ คือ การสรางระบบจูงใจเพือ่ ใหภาคธุรกิจอุตสาหกรรมซึง่
จะกระจายไปสูภูมิภาคมีความสัมพันธกับธุรกิจชุมชน ทัง้ นี้ จะตองมีการศึกษาวาหากอุตสาหกรรม
ตางๆ ไปลงทุนและตั้งในชุมชนแลว อุตสาหกรรมนั้นจะสามารถพัฒนาชุมชนโดยเสริมสรางความ
เขมแข็งของการประกอบธุรกิจของชุมชนใหเจริญควบคูก ันไปดวยไดอยางไรบาง
โดยบทบาท
ภาครัฐก็คือ
การมีมาตรการจูงใจและเกื้อกูลใหภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเขามามีสว นรวมในการ
สงเสริมและสนับสนุนธุรกิจชุมชน
จุลศักดิ์ ชาญณรงค (2546:15-16) กลาวถึงปญหาและปจจัยทีม่ ีผลตอความสําเร็จหรือ
ลมเหลวของการประกอบการธุรกิจขององคกรชุมชน มีดงั นี้
1. ดานการผลิต มักจะประสบปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ สินคาขาดคุณภาพไมตรง
ตามมาตรฐาน
2. ดานการตลาด เกิดความไมสมดุลระหวางปริมาณสินคาที่ผลิตได กับปริมาณ
ความตองการตลาด ไมมตี ลาดรองรับทีแ่ นนอน แหลงที่ตั้งของตลาด หรือการกระจายสินคา
ยังจํากัดในพืน้ ที่
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3. ดานการเงิน เงินทุนและสินเชื่อมีจาํ กัด ขาดหลักทรัพยค้ําประกันตามวงเงินที่
สถาบันการเงินกําหนด
4. ระบบบัญชีและการตรวจสอบควบคุมยังไมไดมาตรฐาน ขาดความนาเชื่อถือใน
ระบบการเงินและบัญชีขององคกร
5. ขาดแคลนแรงงาน ระดับฝมือแรงงานคอนขางต่าํ
6. ดานการบริหารจัดการ ผูนําและทีมบริหารองคกรธุรกิจชุมชนขาดความสามารถ
และทักษะในการบริหารจัดการ ทั้งในดานการผลิต การตลาด การเงินและบัญชี การบริหารงาน
บุคคล
7. ดานการทํางานเปนกลุม เนื่องจากธุรกิจขนาดยอมโดยทัว่ ไปเปนการประกอบการ
โดยบุคคลหรือเอกชนผูเปนเจาของ ในขณะที่ธุรกิจชุมชนเปนการดําเนินงานโดยกลุมหรือองคกร
ชุมชน ซึ่งตองอาศัยการทํางานเปนกลุม เปนทีม จึงตองมีการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม
8. ขาดการประสานความรวมมืออยางแทจริง จากหนวยงานที่เกีย่ วของ ในการ
สนับสนุนใหคนในชุมชนเกิดการเรียนรูและเกิดความเขมแข็งในการบริหารจัดการ
9. ขาดการมีสวนรวมของคนในชุมชนในการรวมเปนเจาของและดําเนินกิจกรรมใน
ขั้นตอนตาง ๆ
10. นโยบายของรัฐยังไมเอือ้ อํานวย ทั้งในดานภาษี สินเชื่อ ตลอดจนระบบโครงสราง
ราชการ
ใจมานัส พลอยดี (2540) ไดศึกษาวิจยั ซึง่ ณรงค เพ็ชรประเสริฐ กลาววา เปนงานวิจัย
ชิ้นแรกทีน่ ําเสนอแนวคิดและการวิเคราะหทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค ไดพยายามจะชี้ใหเห็น
วา ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมอะไรบางเปนตัวแปร ซึ่งไดแก
1. ความสามารถในการระดมทุน
2. ความสามารถในการขยายกิจกรรม (สายการผลิตและการคา)
3. รายไดของผูรวมธุรกิจชุมชน
4. ผลประโยชนทสี่ มาชิกไดรับ
5. ผลการดําเนินงานของธุรกิจ
6. การพึง่ พาภายนอกและการพึ่งตนเอง
ณรงค เพ็ชรประเสริฐ (2542 :124 -138,177-181) ไดกลาวถึง ปจจัยแหงความสําเร็จ
และลมเหลวของธุรกิจชุมชน จากกรณีศึกษา บริษัทธุรกิจชุมชนหัวไทร หรือ "หัวไทร โมเดล" วา
ประกอบดวย 9 ปจจัยสําคัญ ไดแก
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1. ปจจัยดานการเงินหรือเงินทุน กลาวคือหากธุรกิจชุมชนสามารถระดมเงินจากชุมชน
ไดเอง หรือมีเงินชวยหรือดอกเบี้ยต่ํา จะทําใหโอกาสทีธ่ ุรกิจจะจัดตั้งและดําเนินการไดดี ประสบ
ผลสําเร็จมีความเปนไปไดสูง
2. ปจจัยดานการผลิต กลาวคือ จะตองรูว า จะผลิตอะไร อยางไร หากธุรกิจชุมชนมี
ความไดเปรียบเชิงทรัพยากรและ/ หรือในเชิงทักษะซึง่ มีอยูในทองถิน่ ปจจัยดานการผลิตจะเปน
ความไดเปรียบและสนับสนุนใหธุรกิจมีโอกาสประสบผลสําเร็จ
3. ปจจัยดานการตลาด กลาวคือ การรูความตองการของตลาด และรูว าจะนําสินคาไป
ขายที่ไหน อยางไร
4. ปจจัยดานการบริหารและการจัดการ ไดแก ความสามารถเรื่องระบบงาน เงิน
บุคลากร และระบบตลาด
5. ปจจัยดานผูนาํ ทัง้ นี้เนื่องจากสังคมไทยมีลกั ษณะเชื่อคนมากกวาระบบ ดังนัน้ หาก
ผูนําเปนที่ไววางใจของสมาชิก มีวิสัยทัศน มีความสามารถในการนํา มีความเสียสละ เปนตน
ธุรกิจชุมชนก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จได
6. ปจจัยแรงงาน การมีแรงงานในทองถิน่ เพียงพอและมีทักษะการผลิตเปนปจจัยทําให
ธุรกิจชุมชนประสบผลสําเร็จ
7. ปจจัยดานการมีสวนรวมของสมาชิก การมีสวนรวมอยางแข็งขัน ทําใหเกิดธุรกิจ
ชุมชนอยางแทจริง
8. ปจจัยดานระบบขอบังคับ กลาวคือ หากระเบียบขอบังคับไมอยูบนพืน้ ฐานหรือ
ความเห็นชอบจากสมาชิก การประกอบการก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จไดต่ํา
9. ปจจัยดานปฏิสัมพันธกับภายนอก กลาวคือ ธุรกิจชุมชนที่จะประสบผลสําเร็จ
ไดจะตองมีความสามารถในการสรางความสัมพันธเชิงบวก และหลีกเลี่ยงความสัมพันธเชิงลบกับ
ภายนอก อนึง่ ในปจจัยนี้หมายถึงการมีความคลองตัว รูว าเมื่อใดควรรวมมือหรือปฏิเสธภายนอก
สําหรับ ปาริชาติ วลัยเสถียร จิตติ มงคลชัยอรัญญา และโกวิทย พวงงาม (2540 :19)
รวมกันศึกษาและพบวาหนวยงานภาครัฐมีบทบาทในการสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจชุมชน โดย
นโยบายและมาตรการตางๆ 7 ดาน ไดแก
1. ดานการสงเสริมความสามารถของบุคคล กลุม และองคกร เพือ่ ใหเกิดการเรียนรู
เพิ่มความรูและพัฒนาทักษะฝมือตางๆ ในหลายรูปแบบ อาทิ การใหการศึกษา การฝกอบรม
การใหขาวสาร ขอมูล การใชสื่อ เปนตน
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2. ดานแรงงาน โดยมีนโยบายและมาตรการที่จะสงเสริมธุรกิจชุมชนดานแรงงาน ทั้งใน
ระดับบุคคลและระดับกลุม อาทิ เพิ่มและขยายโอกาสการมีงานทํา ลดการเคลื่อนยายแรงงานสู
เมืองใหญ พัฒนาสติปญญา การพัฒนาแรงานที่ผานการฝกอบรมในวิชาชีพและมีประสบการณ
ทํางานมาแลว จัดตั้งตลาดแรงงาน เพิม่ คุณภาพชีวิตผูใ ชแรงงานทัง้ ในและนอกภาคอุตสาหกรรม
เปนตน
3. ดานทุนและสินเชื่อ กลาวคือ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 รัฐบาลประกาศใหมี
นโยบายการเงินและการคลังเพื่อสังคม เพือ่ เสริมสรางการกระจายรายได การกระจายสินเชื่อ และ
การบริหารทางการเงินการตลาดไปสูสวนภูมิภาคและผูดอยโอกาส
นําไปสูการสนับสนุนธุรกิจ
ชุมชนในลักษณะตางๆ อาทิ เพิ่มทุนให ธกส. และสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมขนาด
ยอม (SMEs) สนับสนุนการจัดสินเชื่อระยะปลานกลางและระยะยาวแกภาคเกษตรและ
ผูประกอบการรายยอย การสรางสิง่ จูงใจในทางการเงินและการคลังใหธุรกิจเอกชนเขามาชวยใน
การพัฒนาฝมอื แรงงาน การผลิตการจําหนายและการจัดการตลาดแกชุมชน สนับสนุนแหลง
เงินทุนสําหรับการพัฒนาชุมชน กระจายบริการทางการเงินกลับเขาสูภมู ิภาคและทองถิ่น จัดระบบ
ประกันหรือกองทุนประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นในการรับชวงการผลิตของอุตสาหกรรมชุมชน
และอุตสาหกรรมชนบท อนึ่ง มาตรการรูปธรรมในการสนับสนุนดานทุนและสินเชื่อแกธุรกิจชุมชน
ซึ่งสามารถจําแนกได 6 รูปแบบ ไดแก การใชวิธีระดมทุนจากสมาชิก การสนับสนุนงบประมาณ
ดําเนินโครงการธุรกิจชุมชน การสนับสนุนงบประมาณและ/หรือเงินนอกงบประมาณในรูปเงินกู
ดอกเบี้ยต่ํา การใหงบประมาณจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนทัง้ ในระดับหนวยงานและระดับกลุม
ตลอดจนการประสานงานกับแหลงเงินทุนอื่น การรวมลงทุนกับกลุม เปนตน
4. ดานวัตถุดิบ โดยนโยบายและมาตรการที่สงเสริมธุรกิจชุมชนดานวัตถุดิบสามารถ
จําแนกไดเปน 2 รูปแบบ คือ (1) ดําเนินการผลิตวัตถุดิบหรือปจจัยการผลิตที่มีคณ
ุ ภาพเหมาะสม
(2) สนับสนุนปจจัยการผลิตโดยไมคิดมูลคาและ/ หรือจําหนายในราคาที่เปนธรรม ซึ่งมีทั้งการ
สนับสนุนผานกลุมและรายบุคคล
5. ดานการตลาด ซึ่งการสนับสนุนธุรกิจชุมชนดานนี้ สามารถจําแนกไดเปน (1) การ
สรางตลาด อาทิ สงเสริมใหสามารถเปดชองจําหนายสินคาของชุมชน จัดงานจําหนายสินคาใน
รานคาเอกชน ตามหางสรรพสินคา สถานีเติมน้าํ มัน และเปดใหชุมชนนําสินคามารวมขาย
ดําเนินการรับซื้อผลผลิตจากกลุม เพื่อทําการแปรรูปและจัดจําหนาย เปนตน (2) การประสานการ
จัดการตลาด อาทิ การประสานงานกับหนวยงานตางๆ เพื่อจัดการดานการตลาดของทองถิน่ และ
ภูมิภาค การสนับสนุนใหธรุ กิจชุมชนเขามารวมทุนดําเนินการธุรกิจชุมชน สงเสริมในราษฎรผลิต
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สินคาขายหรือรวมกลุมเพื่อรับชวงผลิตสินคา (3) การสรางขอมูลทางการตลาด อาทิ สนับสนุนโดย
การจัดทําฐานขอมูลธุรกิจชุมชน ทําขอมูลสารสนเทศเพื่อการตลาดและการสงออกสินคา (4) การ
ควบคุมคุณภาพ ปริมาณและราคาสินคา อาทิ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสินคา กําหนดเขตการ
ผลิตและคุณภาพสินคา จัดตั้งหนวยงานกลางเพื่อกําหนดมาตรฐานคุณภาพสินคาและตรวจสอบ
คุณภาพ การสนับสนุนเงินชดเชยเพื่อประกันรายได สินคา สนับสนุนงบประมาณตั้งกองทุน
หมุนเวียนเพื่อการตลาด เปนตน
6. ดานเทคโนโลยี ในการศึกษาพบวาไมมีนโยบายและมาตรการดานนี้โดยตรงแตมีใน
สวนที่เกีย่ วของกับเทคนิคการผลิต การแปรรูป และนโยบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เปนประดิษฐ
กรรม อาทิ ดานสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี ดานสงเสริมการผลิต
ดานการพัฒนาชนบทและการพัฒนาที่ยงั่ ยืน เปนตน
7. ดานกฎหมายและสิทธิประโยชน โดยนโยบายและมาตรการสงเสริมธุรกิจชุมชน
ดานนี้ ไดแก (1) มาตรการทางภาษีเพื่อจูงใจและสนับสนุนธุรกิจชุมชน อาทิ การผอนปรน
ภาษีอากรเปนตน (2) มาตรการทางกฎหมาย อาทิ แกไขลดหยอนหรือเพิ่มเติมระเบียบของ
รัฐ เพื่อเอื้อประโยชนใหการปรับปรุงกฎหมายที่เกีย่ วของกับการคุมครองผูบริโภคใหเปนสากลมาก
ขึ้น เพื่อความเปนธรรมทางการคา ปองกันการผูกขาดและสงเสริมการแขงขันในกรอบของกฎหมาย
(3 กฏหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร เครื่องหมายการคา การคุมครองทรัพยสินทางปญญา
แนวทางการพัฒนาธุรกิจชุมชน
ธุรกิจชุมชนแมวาจะเปนเรื่องคอนขางใหมในงานพัฒนา แตกําลังไดรับความสนใจจาก
หนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ ดวยตระหนักดีวาภายใตสภาวการณเศรษฐกิจสังคมในปจจุบัน
การสงเสริมใหชุมชนทําธุรกิจที่สอดคลองกับเงื่อนไขของตนเอง เปนแนวทางการพัฒนาที่จําเปน
และสําคัญอยางยิง่ โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 และฉบับที่ 9 ได
มีการระบุแนวทางการทํางานพัฒนาวาเปนแบบบูรณาการ กลาวคือ การพยายามประสานการ
พัฒนาทุกดานเขาดวยกัน โดยมีเปาหมายสําคัญคือการพัฒนาคนหรือกลาวอีกนัยหนึง่ คือคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนา เพื่อใหนโยบายดังกลาวบังเกิดผลเปนรูปธรรม จึงจําเปนตองมีโครงการ
ปฏิบัติรองรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ เปนแนวทางหนึ่งที่มีเปาหมายที่จะพัฒนาคน และคุณภาพ
ชีวิตใหดีขึ้น หมายถึงการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน เนน
ใหชุมชนเขามามีบทบาท และมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน พรอมกับการพัฒนา
ดานสังคม วัฒนธรรม สิง่ แวดลอม และการเมืองการปกครอง โดยกลาวไดวา “ธุรกิจชุมชน” คือ
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กุญแจสําคัญอีกอันหนึง่ ทีจ่ ะสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจชุมชน แตการที่จะบรรลุเปาหมาย
ไดนั้นตองอาศัยการผนึกกําลังของทุกฝายทุกระดับ ทัง้ ภาครัฐ องคกรเอกชน ภาคธุรกิจ นักวิชาการ
องคกรประชาชน และสื่อมวลชน เปนตน โดยสนับสนุนใหเกิดกระบวนการมีสว นรวมของภาคี
ดังกลาว ใหเกิดการรวมมือ รวมปฏิบัติงานดวยกัน ตัง้ แตการรวมคิด รวมเรียนรู และรวมกันทํางาน
ภายใตความรัก ความเมตตา ความเอื้ออาทร ไมเปนปฏิปกษตอกัน
รูปแบบเบื้องตนโครงสรางการบริหารจัดการของธุรกิจชุมชน
รูปแบบโครงสรางของธุรกิจชุมชนนั้น โดยทั่วไปไมมีลกั ษณะที่แนนอนตายตัว
โครงสรางนี้สามารถปรับเปลีย่ นไดตามสภาพการณและขอจํากัดของแตละชุมชน แตองคประกอบ
หลักคือสมาชิกในชุมชน สวนสถานบันอื่นนั้นอาจเขารวมในฐานะทีเ่ ปนที่ปรึกษาหรือเขารวมใน
ฐานะผูถ ือหุน ในระยะแรกก็ได (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั 2539: 3 – 11) อยางไรก็ตาม
โครงสรางหลักของธุรกิจชุมชนจะประกอบดวย
1. สมาชิกในชุมชน
2. สถาบันจากภาครัฐ
3. สถาบันจากภาคธุรกิจ
4. องคกรพัฒนาเอกชน
5. สถาบันวิชาการ ดังภาพ
สมาชิกในชุมชน

สถาบันวิชาการ
องคกรพัฒนาเอกชน

ธุรกิจชุมชน

สถาบันจากภาครัฐ
สถาบันจากภาคธุรกิจ

แปลไดวา การทําธุรกิจที่มกี ารลงทุนการผลิต แขงขันการขายผลผลิต ตองมีการรวมมือ
ประสานงานกับองคกรตางๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน ตลาดก็จะกวางขวางมากขึ้น สามารถ
สรางระดับเปนมั่งมีศรีสุขไดไดลงมือปฏิบัติและทราบผลของการปฏิบัติ
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สวนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน ความเขมแข็งของชุมชน และแนวคิดเกี่ยวกับ
หลักธรรมาภิบาล
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน
ความหมาย
วิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) มีความหมายในแตละหนวยงานแตกตางกัน
ตามวิสัยทัศน นโยบาย และคุณลักษณะของหนวยงานนัน้ ๆ
ในความหมายของตางประเทศ หมายถึง การประกอบการหรือโครงการ/กิจการของคน
ในชุมชน โดยมุง ประโยชนเชิงพาณิชยและผลทางสังคมใหกบั ชุมชนนัน้ ๆ เปนตัวชีว้ ัด แสดงความ
ยั่งยืนของชุมชน โดยมุงรักษาความสมดุลของสิ่งแวดลอมและสวัสดิการภายในชุมชน สําหรับใน
ประเทศไทย หมายถึง การประกอบกิจการโดยชุมชน นําทุนในชุมชนผสมผสานกับองคความรูใหม
และเทคโนโลยี ผลิตสินคาและบริการใหชุมชนมีอาชีพและรายไดพงึ่ ตนเองได (ศรีปริญญา ธูป
กระจาง 2546 : 1-3)
สําหรับกรมการพัฒนาชุมชน (อางถึงใน ศรีปริญญา ธูปกระจาง 2546 : 14) ให
ความหมายของวิสาหกิจชุมชน วา วิสาหกิจชุมชนนั้นไมใชธุรกิจ หากแตวิสาหกิจชุมชน ตาม
ความหมายของกรมการพัฒนาชุมชนใหน้ําหนักกับหลักความสามาคคีธรรมของชุมชน ผนึกกําลัง
หลอหลอม ความคิดเปนน้าํ หนึง่ ใจเดียวกัน สรางสรรคการประกอบกิจการโดยชุมชนจากพืน้ ฐาน
ภูมิปญญาเดิม ผสมผสานองคความรูใหม และเทคโนโลยีที่เหมาะสม นํามาบริหารจัดการตนทุนใน
ชุมชนใหเกิดผลผลิต ที่มีอรรถประโยชนสงู สุดตอชุมชน โดยการสรางอาชีพที่ยงั่ ยืนและรายไดที่
มั่นคง
ความเปนมาของแนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชนเปนนโยบายของรัฐบาล โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตร โดยมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 เห็นชอบใหจัดโครงสรางสวน
ราชการตามทีส่ ํานักงาน ก.พ. เสนอใหกลุมงานพัฒนาชุมชนอยูในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มี
ภารกิจสําคัญคือ การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน

31

แนวคิดวิสาหกิจชุมชน ของกรมการพัฒนาชุมชน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ไดทรงพระราชทานพระราชดําริในการพัฒนาชุมชน เพื่อ
ความยัง่ ยืน โดยหลักการ “ทฤษฎีใหม” 3 ขั้น คือ (ศรีปริญญา ธูปกระจาง 2546 : 1)
ขั้นที่ 1 มีความพอเพียง เลี้ยงตนเองได บนพืน้ ฐานของความประหยัด และขจัดการ
ใชจาย
ขั้นที่ 2 รวมพลังกันในรูปกลุมเพื่อการผลิต การตลาด การจัดการ รวมทั้งดาน
สวัสดิการการศึกษา และการพัฒนาสังคม
ขั้นที่ 3 สรางเครือขาย กลุมอาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย โดย
ประสานความรวมมือกับภาคธุรกิจ ภาคองคกรพัฒนาเอกชน และภาคราชการในดานเงินทุน
การตลาด การผลิต การจัดการและขาวสารขอมูล
องคประกอบของวิสาหกิจชุมชน
กิจการของชุมชนทีน่ ับไดวาเปนวิสาหกิจชุมชน ควรมีองคประกอบ ดังนี้ (ศรีปริญญา
ธูปกระจาง 2546 : 1-3)
1. เปนกิจการของชุมชนที่ประกอบกิจการดานการผลิต บริการ และอืน่ ๆ
2. ทุนในการดําเนินงาน จะใชทั้งทุนภายนอกและทุนของชุมชน
3. เปนกิจการทีเ่ นนการมีสว นรวมของชุมชน
4. เปนกิจการทีเ่ นนการสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรู
5. เปนกิจการทีเ่ นนการบริหารจัดการโดยคณะบุคคลในชุมชน
6. เปาหมายของกิจการเพื่อการพึ่งตนเองและเปนการสรางรายได
7. ผลการดําเนินกิจกรรมสงผลประโยชนแกชมุ ชน
รูปแบบการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน มี 2 รูปแบบคือ
1. วิสาหกิจที่ประกอบกิจการเดี่ยว ไดแก วิสาหกิจทีป่ ระกอบกิจการเพียงหนึง่ เดียว
โดยคณะผูบริหารในชุมชนชุดเดียว และไมสรางเครือขายกับวิสาหกิจอื่นๆ โดยมีผลผลิตมากกวา
หนึง่ ผลิตภัณฑหรือบริการได
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2. วิสาหกิจที่ประกอบกิจการในรูปเครือขาย ไดแก วิสาหกิจที่มีปฏิสัมพันธกับกิจการ
อื่นๆ โดยแตละวิสาหกิจตางมีการประกอบการตามเปาหมาย วัตถุประสงคของกิจการ หากแตมี
ปฏิสัมพันธกันแบบพึ่งพา เกือ้ กูล เชื่อมโยงในรูปแบบตางๆ เชน 1) เครือขายกิจกรรม เกื้อกูลกัน
มากันเปนเครือขายกัน ทัง้ ที่เปนกิจกรรมประเภทเดียวกัน และ/หรือหลายประเภท 2) เครือขาย
พื้นที่ ไดแก วิสาหกิจที่ดําเนินการอยูในระดับพื้นที่เดียวกัน เชน ระดับหมูบานหรือตําบลดวยกัน
หรือตางระดับพื้นที่กนั เชน วิสาหกิจระดับหมูบานกับตําบลมาเชื่อมโยงเปนเครือขายกัน
ระดับของวิสาหกิจชุมชน
มี 3 ระดับ สอดคลองตามทฤษฎีใหมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9
คือ
1. วิสาหกิจชุมชนระดับพืน้ ฐาน ไดแก วิสาหกิจที่มีการประกอบการเพือ่ ใหเกิดผลผลิต
มีพอที่จะนําไปกินไปใชอยางพออยูพ อกิน
2. วิสาหกิจชุมชนระดับพัฒนา ไดแก วิสาหกิจที่มีการประกอบเพื่อใหผลผลิตมีพอกิน
พอใช เพื่อลดรายจายและมีสวนเหลือสามารถนําไปแบงปน แลกเปลี่ยนหรือจําหนายใหเกิดรายได
เพิ่มนําไปสูการอยูดีกินดีของครัวเรือนชุมชนและระหวางชุมชน
3. วิสาหกิจชุมชนระดับกาวหนา ไดแก วิสาหกิจทีม่ ีการประกอบการมุง สูก ารเพิ่มรายได
ไปสูการขยายการลงทุน งดการนําเขาเพื่อการสงออกของผลิตภัณฑ ขยายกิจการ ขณะเดียวกันก็
สามารถจัดสรรผลกําไร เพือ่ สวัสดิการของชุมชนหรือเพือ่ กิจการสาธารณะประโยชน สรางความ
มั่งมีศรีสุข ของครัวเรือน ชุมชน ขยายไปถึงระหวางชุมชนและนําไปสูก ารเปนวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมตอไป
การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน ไดมีการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนในป พ.ศ. 2546 (ศรีปริญญา
ธูปกระจาง 2546 : 12-13) ดังนี้
1. การดําเนินโครงการคลินกิ สินคาหนึง่ ตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑ เพื่อเปนศูนยกลางใน
การใหคาํ แนะนําปรึกษา
ใหขอเสนอแนะใหบริการทางวิชาการและสงเสริมกระบวนการเรียนรูแก
ประชาชนทุกรูปแบบ รวมทั้งเปนศูนยกลางในการเชือ่ มประสานและแสวงหาทรัพยากรโครงการ
หนึง่ ตําบล หนึง่ ผลิตภัณฑกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในดานขอมูล ทุน การผลิต การตลาด และการ
ประชาสัมพันธ ในลักษณะของการบูรณาการและสรางเครือขายแกประชาชน
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2. โครงการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด ไดดําเนินโครงการสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนระดับจังหวัด ใชกลยุทธในกระบวนการพัฒนาหนึง่ ตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑ โดยจังหวัด
พิจารณา ผลิตภัณฑที่มีคณ
ุ สมบัติครบองคประกอบของวิสาหกิจชุมชน ไดแก กิจการของชุมชน
ดําเนินการโดยทุนของชุมชน และมีการบริหารจัดการทีเ่ หมาะสม ดําเนินการดวยหลักสามัคคีธรรม
เนนกระบวนการสงเสริมการเรียนรู/ ประชาคมตําบล และมีเปาหมายการพึง่ พาตนเองของชุมชน
จังหวัดละ 1 แหง เพื่อการประชาสัมพันธงานวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน และติดตาม
ประเมินผล ศึกษากระบวนการกอเกิดและพัฒนา เพื่อผลการศึกษาจะเปนขอมูลประกอบการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน ตนแบบที่มีศักยภาพนําไปสูการขยายผลตอไป
3. การจัดตั้งศูนยแสดงและจําหนายสินคาชุมชน หนึง่ ตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑ (Outlet)
เพื่อเพิม่ แหลงจําหนายและกระจายสินคาใหกับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
4. ดําเนินการฝกอบรมเพิ่มพูนความรูดานกฎหมายธุรกิจชุมชน เพื่อใหผูนาํ เครือขาย
วิสาหกิจชุมชน มีความรูดานกฎหมายธุรกิจชุมชนและสามารถนําไปใชในการบริหารจัดการดาน
วิสาหกิจชุมชนตอไป
5. จัดสัมมนาการจัดตั้งเครือขายวิสาหกิจชุมชน
6. ฝกอบรมพัฒนาเทคโนโลยีดานการผลิตพัฒนาคุณภาพบรรจุภัณฑ
7. การสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น บริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑวสิ าหกิจชุมชน
8. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิม่ พูนทักษะดานการบริหารจัดการ
9. ฝกอบรมสรางวิทยากรทองถิน่ วิสาหกิจชุมชน ศพช.เขต 1,3,5,6,7,8,9
10. การแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นดานวิสาหกิจชุมชน
11. สนับสนุนการบันทึกและเผยแพรภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
12. การวิจยั ประเมินผลการมีสวนรวมดานวิสาหกิจชุมชน
จึงเห็นไดวาวิสาหกิจชุมชน เปนงานพัฒนาชุมชน ดวยวิสาหกิจชุมชน คือ กิจกรรมการ
พัฒนาชุมชน ที่เนนการมีสวนรวมของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
สรุปแนวคิดวิสาหกิจชุมชนสูเศรษฐกิจสากล
การประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนรวมกัน สามารถพัฒนาผลิตภัณฑไปสูการ
ประชาคมเปนหนึง่ ตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑ (OTOP) และในที่สุดจะกาวไปถึงการเปนวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs) และสามารถพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนําไปสูเศรษฐกิจสากล (Local
Link - Global Reaches) ไดดังนี้ (ศรีปริญญา ธูปกระจาง 2546 : 16)
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ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 1

วิสาหกิจ
ขนาดกลาง และ
ขนาดยอม
(SMEs)

กาวไปสู
เศรษฐกิจ
สากล

หนึง่ ตําบล หนึง่ ผลิตภัณฑ (OTOP)
วิสาหกิจชุมชน
เศรษฐกิจชุมชน

เศรษฐกิจ
ฐานราก

เศรษฐกิจพอเพียง

แผนภูมิที่ 1 ความเชื่อมโยงของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไปสูเศรษฐกิจสากล
ที่มา : ศรีปริญญา ธูปกระจาง , “เอกสารประกอบบรรยายพิเศษในวิชา 469107
ภูมิปญญาพื้นบานเพื่อการศึกษา”, (คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ,
2547,16)
ยุทธศาสตรมหาดไทย ป พ.ศ. 2541-2551 ในสวนที่เกีย่ วของกับการสนับสนุน
โครงการหนึง่ ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ โดยนําผลิตภัณฑที่ขึ้นทะเบียนไวแลวในระดับตําบลมาทําการ
พัฒนาใหไดมาตรฐานและจัดหาหนทางจําหนายเพิ่มขึน้ ไดกําหนดภารกิจและกลยุทธ ดังนี้
1. ภารกิจการสงเสริมการใชและพัฒนาภูมิปญ
 ญา มี 3 กลยุทธ คือ 1) ใชทุนภูมิ
ปญญาในการพัฒนาผลิตภัณฑ 2) พัฒนาภูมิปญญาโดยฝกอบรมวิทยากรทองถิน่ ผูนาํ การผลิต
และ 3) วิจัยและพัฒนาภูมปิ ญญาและรูปแบบผลิตภัณฑ
2. ภารกิจสงเสริมการจัดการและสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน 6 กลยุทธ ไดแก
1) พัฒนามาตรฐานการผลิต 2) จัดประกวดและคัดเลือกผลิตภัณฑ 3) สรางชองทางการจําหนาย
(Outlel) ระดับภาคและสถานทีท่ ั่วไป 4) สราง E-commerce ทุกจังหวัด 5) พัฒนาระบบ
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สารสนเทศ ประชาสัมพันธขอมูลสินคาทุกจังหวัด และ 6) ใชเครือขายผูนําในงานพัฒนาชุมชน
ในการจําหนายผลิตภัณฑ
โครงการหนึง่ ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
โครงการหนึง่ ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (One Tombol One Product : OTOP) เปน
นโยบาย เรงดวนดานหนึง่ เกิดขึ้นอยางจริงจัง ในรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชิณวัตร เปนนายกรัฐมนตรี
เพื่อแกปญหาความยากจนของประชาชน โดยอาศัยภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนาสินคาหรือบริการ
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและสามารถแขงขันกับสินคาในตลาดใหญไดมากขึ้น
หากจะกลาวไปแลว โครงการศิลปาชีพซึ่งสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ
เมื่อ พ.ศ. 2513 ในกิจกรรมโครงการทอผาไหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและไดพฒ
ั นาเปนมูลนิธิ
สงเสริมศิลปาชีพพิเศษ นาจะเปนจุดแรกเริ่มแนวคิดนี้ แตโครงการหนึง่ ตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑที่รัฐบาล
ไทยเคยเกิดขึน้ ในระยะหนึ่ง แตไมไดรับการสนับสนุนจากรัฐเทาที่ควร ไมมีการจัดรูปแบบอยางเปน
ระบบ ไมไดรับความรวมมือจากประชาชนจึงไมประสบความสําเร็จ ขณะที่ประเทศญี่ปุนซึง่ เปน
แมแบบโครงการหนึง่ หมูบานหนึ่งผลิตภัณฑ ประสบความสําเร็จเปนอยางดี
โครงการหนึง่ หมูบานหนึง่ ผลิตภัณฑ (One Village One Product) โดยการริเริ่มของ
ผูวาราชการจังหวัด นายโมริฮิโกะ ฮิรามัทซึ (Mr. Morihiko Hiramatsu) จังหวัดโออิตะ (Oita)
เมื่อ พ.ศ.2522 ทานพบวาทองถิน่ กําลังขาดแคลนประชากรวัยหนุมสาว และปญหาสาธารณูปโภค
ไมเพียงพอ และไมไดรับการชวยเหลือจากรัฐบาลกลาง เพื่อปองกันหนุมสาวละทิ้งถิ่นฐานไป
ทํางานที่อนื่ จึงเกิดโครงการดังกลาว เพื่อสรางแรงจูงใจใหผูคนรักถิน่ จัดทําแผนชักจูงอุตสาหกรรม
ที่ใชความรูและเทคโนโลยีระดับสูงเขามาชวยปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัดให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
หมูบานแตละแหงผลิตผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเปนที่ภาคภูมิใจ และเหมาะสมกับสภาวะ
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศของทองถิน่ อยางนอย 1 ผลิตภัณฑ ไมจําเปนตองเปนสินคา อาจนํา
วัฒนธรรม ทองถิน่ เชน การละเลนพืน้ บาน ประเพณีวนั สําคัญ มาประยุกตเพือ่ พัฒนาใหเปนแหลง
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม รวมทั้งพัฒนาแหลงทองเทีย่ วธรรมชาติที่มีอยู มีการตั้งเปาหมายให
กิจกรรมตองพัฒนาจนเปนทีย่ อมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ
โดยขาราชการทองถิ่นตอง
รวมมืออํานวยความสะดวก ประสานงาน ประชาสัมพันธ ชวยเหลือขอมูลใหความรู และทําการ
ศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการประกอบการของประชาชนในทองถิน่ ใชงบประมาณภาษีที่สว นกลาง
แบงกลับคืนมา หมูบานใดมีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑมากกวา 1 ผลิตภัณฑก็สามารถทําได
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โครงการนี้ใหความสําคัญดานการพัฒนาคน
เพราะถือเปนปจจัยสําคัญที่สุดตอ
ผลสําเร็จของโครงการ มีการจัดตั้งโรงเรียนฝกอบรมใหคนสามารถพัฒนาตนเอง นําความเจริญมา
สูทองถิน่ และใชชีวิตผูกพันกับทองถิน่ เนนภาคปฏิบัติ นักศึกษามีโอกาสรวมจัดการชุมชนเพือ่
แกปญหาทองถิ่นมากขึ้น
ความสําเร็จของโครงการมาจากระบบการจัดการที่ดี ความสามารถของรัฐในการระดม
พลังทุกคนในทองถิน่ ใหมีสว นรวมในการผลิตผลิตภัณฑ
หรือพัฒนาทองถิ่นใหกลายเปนแหลง
ทองเที่ยวผนวกกับการทํางานอยางจริงจัง ตอเนื่องของผูคนในทองถิน่ นํามาซึ่งรายไดและความ
ภาคภูมิใจในผลงานและแผนดินเกิด อันเปนแรงจูงใจใหมุงมั่นทํางานตอไปอยางไมสิ้นสุด
สําหรับประเทศไทย
มีผลิตภัณฑพื้นบานที่มีศักยภาพในการเพิ่มมูลคาหลายชนิด
มีหนวยงานหลายหนวยเขามาชวยสงเสริมพัฒนา ในระยะเวลา 2 ป นโยบายนี้ไดสรางมูลคา
ผลผลิตใหกับประชาชนรวม 20,000 บาทตอปและมีแนวโนมสูงขึ้น เมื่อชนบนเปนแหลงที่สามารถ
ประกอบอาชีพไดเปนอยางดี คนหนุม สาวก็จะไมทิ้งถิ่นไปทํามาหากินที่อนื่ ทําใหคนในครอบครัว
อยูรวมกันอยางอบอุน ขณะเดียวกันเปนกําลังในการพัฒนาชุมชนของตนเอง นโยบายนี้จงึ ไดรับ
การถายทอดใหขยายผลตอไป (บุนนาค ตีวกุล 2546 : 55-59) เชน การจัดตั้งศูนยออกแบบ
วิเคราะห เทคโนโลยีการผลิต ชองทางการตลาดทั้งในและนอกประเทศ สรางที่แสดงสินคาไทยใน
เมืองใหญๆ เปนตน
โดยสรุป จากที่กลาวมาแลวขางตน จะเห็นไดวาภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนใน
สวนที่เกีย่ วของกับงานวิสาหกิจชุมชน โดยสงเสริมใหชมุ ชน นําตนทุนในชุมชน เชน สินทรัพย เงิน
แรงงาน ทรัพยากร และภูมิปญญา ฯลฯ มาบริหารจัดการประกอบการผลิต การบริการและอื่นๆ
ดวยองคความรูใหม ฐานขอมูล ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เหมาะสม พัฒนาผลผลิตใหมี
มาตรฐาน สรางชองทางการตลาด เชื่อมโยงเครือขาย และการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนใหเปนนิติ
บุคคล ทําใหครัวเรือนมีรายไดพนเกณฑ จปฐ. มีคุณภาพชีวิตทีด่ ี โดยดําเนินวิถชี ีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง นําไปสูการมีชุมชนที่เขมแข็ง
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความเขมแข็งของชุมชน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ใหเจตนารมยแกประชาชนไดมีสว นรวม
ในการแสดงความคิดเห็นและรับผิดชอบกิจกรรมภายในชุมชนของตนเอง รัฐบาล จึงมีนโยบาย
หลายประการที่จะกระจายอํานาจดวยการถายโอนงานและการพัฒนาชุมชน โดยองคการบริหาร
ปกครองทองถิน่ ดําเนินการ มีหนวยงานราชการใหการสงเสริม สนับสนุน นโยบาย ที่เกี่ยวของ
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ลักษณะชุมชนเขมแข็ง
สัญญา สัญญาวิวฒ
ั น (อางถึงใน เฉลียว บุรีภักดี 2545 : 76-77) กลาวถึงลักษณะ
ชุมชนเขมแข็ง ไวดังนี้
1. เปนชุมชนแหงการเรียนรู (Learning Organization) ทุกคนในชุมชนรวมเรียนรู
ชุมชนนั้นจะรูท ันขาว ทัง้ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้งการเพิม่ พูนความรูอยูเสมอ
2. เปนชุมชนที่รูจักจัดการตนเอง (Community Management) ดวยกิจกรรมสําคัญ
4 ประการ คือ การวางแผน การจัดกระบวนการองคกรของตนเอง การลงมือปฏิบัติตามแผน
การประเมินผล
3. เปนชุมชนที่มจี ิตวิญญาณ (Spirituality) หมายถึง ความภักดีตอชุมชน ความรูสึก
เปนเจาของ หวงแหน มีสิ่งยึดเหนี่ยวรวมกัน
4. เปนชุมชนที่มสี ันติภาพ (Peaceful) คนมีคุณภาพและคุณธรรม สงบสุข จิตใจ
เยือกเย็น
เฉลียว บุรภี ักดี (2545:76) กลาวถึง ลักษณะชุมชนเขมแข็ง ดังนี้
1. สมาชิกชุมชนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนและชุมชนที่จะแกปญหาและ
พัฒนาชีวิตความเปนอยูของตนเอง
2. สมาชิกชุมชนมีจิตสํานึกการพึ่งพาตนเอง เอื้ออาทร รักและหวงใยซึ่งกันและกัน
อีกทั้งพรอมทีจ่ ะรวมกันจัดการกับปญหาของคนและชุมชน
3. สมาชิกชุมชนเลือกกําหนดผูน ําชุมชน ผูนําการเปลี่ยนแปลง และผูแทนชุมชนที่
หลากหลายดวยตนเองอยางตอเนื่อง
4. มีกระบวนการชุมชนที่มีความเคลื่อนไหวอยางตอเนื่องจนเปนวิถีของชุมชน ซึง่ ขับ
เคลื่อนโดยผูนาํ องคกรชุมชนในลักษณะเปดกวางโปรงใสและมีรายงานความรับผิดชอบที่สามารถ
ตรวจสอบไดสําหรับสมาชิกทั้งมวล
5. สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการประเมินสถานการณของชุมชน กําหนดวิสัยทัศนรวม
รวมคิด รวมตัดสินใจ ดําเนินงาน ติดตามและประเมินผลการแกปญหาและการพัฒนาของ
ชุมชนผานกระบวนการของชุมชน
6. สมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรูผานการเขารวมในกระบวนการของชุมชน
7. มีแผนของชุมชนที่ประกอบดวย การพัฒนาทุก ๆ ดานของชุมชน ทีม่ ุงการพึ่งตนเอง
เอื้อประโยชนตอสมาชิกชุมชนทุก ๆ คน และหวังผลการพัฒนาที่ยั่งยืน
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8. การพึง่ ความชวยเหลือจากภายนอก เปนการพึง่ เพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งตนเอง
ไดในที่สุด ไมใชการพึง่ พาตลอดไป
9. มีเครือขายความรวมมือกับภาคการพัฒนา อาจเปนหมูบ าน ชุมชนอื่นๆ ทองถิ่น
ภาคราชการ องคกรเอกชนภาคธุรกิจ ขาราชการและอื่นๆ ในลักษณะการมีความสัมพันธที่เทา
เทียม
สําหรับ อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามพิทยาพงค (2540: 80) ไดวิเคราะหปจ จัยและ
เงื่อนไขที่สง ผลใหชุมชนเข็มแข็งมี 7 ประการ ดังนี้
1. โครงสรางทางสังคมแบบแนวนอน หมายถึง สัมพันธภาพทางอํานาจของบุคคลใน
ชุมชนที่เทาเทียมกัน อํานาจในการเขาถึงทรัพยากรหรือโอกาสของคนทุกคนในชุมชนไมแตกตาง
กัน เงื่อนไขนี้เปนปจจัยใหเกิดความรัก ความสามัคคี กอใหเกิดความรวมมือและการมีสวนรวมของ
ชุมชนอยางกวางขวาง
2. ระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง ซึ่งแบงออกเปน 3 ดาน คือ การผลิต การบริโภค
การสะสมและกระจายสวนเกิน ประชาชนมีสิทธิ์และอํานาจในการเขาถึงและจัดการทรัพยากร มี
รูปแบบการผลิตที่สนองความตองการของตนเปนหลัก และเชื่อมโยงกับระบบนิเวศน การบริโภค
เนนการพออยูพ อกิน ไมทําลายธรรมชาติ ไมสะสมมาก หากมีการกระจายสวนเกินสูญ
 าติมิตร และ
สังคม ในรูปการแบงปน ทําบุญ ชําระภาษี
3. คานิยมจากหลักธรรมของศาสนา หรืออุดมการณในการใชชีวิต ความเชื่อในเรื่อง
กรรม
การเคารพนอบนอมตอธรรมชาติในฐานะเปนจิตวิญญาณ
เอื้อใหเกิดการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติทมี่ ีประสิทธิภาพ
4. กระบวนการเรียนรูเพื่อชีวิต กระบวนการเรียนรูทองถิน่ การสืบสานภูมิปญญา
ดั้งเดิมจากครอบครัว วัด สถานประกอบการ โดยการสังเกต ฟง ถาม ทดลองทํา แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เปนการเรียนรูทจี่ ะนํามาปฏิบัติจริง
5. กลุมผูนาํ ตามธรรมชาติ ผูน ําตามธรรมชาติในชุมชนเกิดขึ้นไดหลายเงื่อนไข เชน
การประพฤติตนในกรอบของศีลธรรม การเปนผูตอสูเพื่อชุมชนหรือเปนผูทรงคุณความรู ชุมชนที่มี
โครงสรางทางสังคมในแนวนอน จะเกิดกลุมผูนําธรรมชาติอยางหลากหลาย ตามกิจกรรมที่เกิดขึน้
และมีการทํางานในรูปการปรึกษาหารือ แสวงหาความรวมมือในการแกไขปญหา
6. ระบบความสัมพันธเชิงสังคมที่แนนแฟน สิ่งที่เห็นเปนรูปธรรมคือ การชวยเหลือ
เกื้อกูลกันในชุมชน ซึง่ เปรียบเสมือนระบบความมัน่ คงและสวัสดิการชุมชน สมาชิกในชุมชนมี
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ความสัมพันธใกลชิดผานระบบครอบครัว เครือญาติ เพือ่ นฝูง มีกฎเกณฑ แทนแผนการดําเนินชีวติ
รวมกัน ชุมชนมีความสัมพันธแนนแฟน จะมีหวังสามารถจัดการแกไขปญหาไดอยางดี
7. กลไกที่เอื้อใหเกิดปฏิสัมพันธ การตดตอสื่อสารที่ตอเนื่องตลอดเวลาไมวาจะเปน
สถานทีพ่ บปะของชุมชนในวิถีชีวิตและกิจกรรมตาง ๆ หรือกระบวนการถายทอดแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารผานสือ่ รูปแบบตาง ๆ ลวนเปนการแลกเปลี่ยน เรียนรู ปรึกษาหารือกัน อันจะนําไปสูก าร
การปรับตัวของชุมชนไดรวดเร็วทันเหตุการณ
ปจจัยทีส่ ําคัญตอการสรางความเขมแข็งชุมชน
เทียบ เหลาสุวรรณ (2541 : 9 –10) กลาวถึง ปจจัยหลายอยางที่กอเกิดความเขมแข็ง
ของชุมชน ปจจัยสําคัญ คือ
1. การเรียนรูแ บบมีสวนรวม การมีสวนรวมนับเปนหัวใจสําคัญขององคกรชุมชนและ
เปนตัวแปรสําคัญประการหนึ่ง
ทีน่ ําไปสูความสําเร็จของกลุมองคกร เพื่อชวยเหลือตนเองของ
ชาวบาน เพราะการมีสวนรวมจะเปนหลักประกันไดวา ความตองการที่แทจริงของคนจะไดรับการ
ตอบสนองและที่สําคัญ สามารถมัน่ ใจไดวา ผูเขารวมทุกคนจะไดรับผลประโยชนจากกลุม อยาง
ยุติธรรมและเสมอภาคกัน การมีสวนรวม หมายถึง การเขารวมในกิจกรรมของทุกฝายทีเ่ กี่ยวของ
เชน รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมวางแผน รวมปฏิบัติการ และรวมรับผลประโยชนทเี่ กิดขึ้น ซึ่งใน
กระบวนการดังกลาวจะกอใหเกิดการเรียนรูในการแกปญ
 หารวมกัน
2. มีการดําเนินเปนกิจกรรมผานองคกรและองคกรเครือขาย คําวา กิจกรรม หมายถึง
กิจกรรมที่เปนธุรกิจและกิจกรรมที่ไมใชธุรกิจ ในกรณีองคกรชุมชนที่ดําเนินธุรกิจผานองคกรและ
องคกรเครือขาย แทนการดําเนินธุรกิจเปนรายบุคคล ยอมเปนหลักประกันการพึง่ ตนเองไดประการ
หนึง่ เพราะองคกร คือ ทีม่ าของอํานาจ เชน อํานาจทางความรู ซึง่ เกิดจากการแลกเปลี่ยนการ
เรียนรูรวมกันในทุกๆ ดาน อํานาจทางเศรษฐกิจและการเงิน เกิดจากการที่องคกรสนับสนุนใหมี
การระดมทุนภายใน ใหมกี ารรวมกันซื้อรวมกันขาย ยอมมีอํานาจตอรองกับภายนอกมากขึ้น เมื่อ
องคกรไดมีการรวมมือกับองคกรอื่นๆ ในรูปเครือขาย ไมวาจะเปนเครือขายผูนํา เครือขายกิจกรรม
หรือเครือขายการเรียนรู ก็จะทําใหองคกรมีอํานาจตอรองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทําไปสูการพึง่ ตนเอง
ไดในที่สุด
3. องคกรมีการดําเนินกิจกรรมหรือธุรกิจแบบครบวงจร องคกรชุมชนหลายองคกรที่
ประกอบธุรกิจไมสามารถพึ่งตนเองได เพราะดําเนินธุรกิจไมครบวงจร เชน ขาดแคลนเงินทุนตอง
ยังมีดอกเบีย้ สูง การผลิตก็
อาศัยเงินทุนภายนอก นอกจากจะมีความยุงยากในการกูยมื
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เชนเดียวกัน แตไมมีตลาดจําหนาย ผลผลิตบางอยางตองนํามาจากแหลงอื่นทีห่ างไกลทําให
เสียหาย หรือผลิตผลไดแตไมมีวัสดุอุปกรณในการแปรรูป จะเห็นไดวา การประกอบกิจกรรมหรือ
ธุรกิจไมครบวงจรไมสามารถพึ่งตนเองได
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี กลาวถึงสาระสําคัญของแนวคิดที่
สามารถชวยสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืน ดังนี้ (เฉลียว บุรีภักดี 2545 :74-78)
1. ประเด็นที่วา เปนที่ตัว “คน” จะกอใหเกิดความเขมแข็งและยั่งยืน เพราะเมื่อคนมี
ความเจริญทางปญญาสามารถจะสรางความเจริญไดเอง นับไดวาเปนความเขมแข็งของทั้งคน
และของทองถิน่ จึงตองมีการพัฒนาคนในทองถิน่ ใหเขมแข็ง
2. หลักการพัฒนา 10 ประการ คือ
2.1 หลักชวยเหลือตนเอง พึ่งตนเอง เปนการพัฒนา “คน” เพื่อใหใชศักยภาพที่มี
อยูในตัวคนมากที่สุด จนกอใหเกิดความเขมแข็งอยางยั่งยืนในตนเอง ดังนัน้ คนที่ชวยตนเองและ
พึ่งตนเองได จะทําใหทองถิน่ มีความเขมแข็งอยางยัง่ ยืน
2.2 หลักการเริ่มจากสภาพที่เปนอยู เปนการพัฒนาจากสิ่งที่เขามีอยูแลว จึงใส
ปจจัยนําเขาไป เพื่อใหเกิดความเปลีย่ นแปลงแบบคอยเปนคอยไป ทําใหชาวบานสามารถปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงได จนเกิดการพัฒนาคนและทองถิน่ อยางยั่งยืน
2.3 การใชทรัพยากรทองถิ่นเพราะเปนสิ่งใกลตัว การใชทรัพยากรจากบริเวณที่
ใกล ทําใหชาวบานเกิดการพึง่ ตนเองมากที่สุดแลวสามารถที่จะวางแผนการใชทรัพยากรทีพ่ อดี
ทําใหผลผลิตที่เกิดขึ้นไมมากหรือนอยไป การอาศัยทรัพยากรที่ไกลตัว เปนการใชเงินมากและอาจ
เกินความจําเปนของทองถิน่
2.4 การมีสวนรวมของคนในทองถิน่ การพัฒนาอยางยัง่ ยืนตองอาศัยความรวมมือ
จากชาวบานในทองถิน่ เพือ่ ใหชาวบานเกิดการเรียนรูรวมกันจนเกิดปญญา สามารถที่จะพัฒนา
ทองถิน่ ของตนเองใหยงั่ ยืนได
2.5 วัฒนธรรมและผูนําทองถิ่น การพัฒนาทองถิน่ ใหเขมแข็งอยางยั่งยืน จะตอง
ดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมของไทยที่ดีงาม และผูนําทองถิน่ จะตองเปนตนแบบของการอนุรักษา
วัฒนธรรมไทยใหดํารงอยูสบื ไป เปนการแกปญหาทองถิน่ ลมสลาย ทําใหเขมแข็งและยั่งยืน
2.6 ความมีประสิทธิภาพในการพัฒนาใหไดผล ตองจัดทําในรูปของหนึ่งโครงการ
มีลักษณะเปนหนึง่ หนวยระบบ มีผลผลิตที่คาดหวัง มีปจจัยนําเขา และมีกระบวนการทํางานที่
จัดตั้งขึ้นอยางเปนระบบ เมือ่ โครงการดําเนินไปแลว สามารถประเมินผลและประสิทธิภาพได
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2.7 การประสานงาน เปนหนวยงานของราชการและเอกชน จะตองมีการ
ประสานงานความรวมมือในการทํางาน ทัง้ นี้ เพื่อใหเกิดความตอเนื่องของกระบวนการพัฒนา ถา
ทุกหนวยงานของราชการและเอกชน สามารถประสานงานใหความรวมมือกันไดอยางดี จะกอให
เกิดการพัฒนาที่เขมแข็งอยางยัง่ ยืน
2.8 การทํางานเชิงรุก เปนการแกปญหาหรือพัฒนาหมูบานอยางตรงประเด็น ในการ
ทํางานเชิงรุกนั้น ชาวบานในทองถิน่ จะเขารวมทําใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูในการทํางานระหวาง
ขาวบานและเจาหนาที่ สงผลใหเกิดการพัฒนาคนในทองถิ่นและพัฒนาทองถิ่นอยางยัง่ ยืน
2.9 ความมีคุณธรรมและศิลปะ การพัฒนาคนหากมุงแตความรู ความสามารถทาง
ดานเศรษฐกิจอยางเดียว จะทําใหความเปนไทยขาดหายไปจากทองถิน่ สิ่งสําคัญคือคุณธรรมและ
ศิลปะที่แสดงความเปนทองถิ่นไทย ดังนัน้ การพัฒนาคนจะตองทําควบคูกับคุณธรรมและศิลปะ
เปนการพัฒนาโดยเชื่อมสภาพของทองถิน่ ใน
2.10 การเชื่อมประสานดานเวลา
ปจจุบันของไทยเขากับเทคโนโลยีทที่ ันสมัย ที่เหมาะสมกับการพัฒนาทองถิน่ เทคโนโลยีที่นาํ เขา
มาจะตองไมกอ ใหเกิดผลเสียตอสภาพความเปนทองถิน่ ไทย เทคโนโลยีที่ดีจะตองเปนเทคโนโลยีที่
ชวยใหเกิดการพัฒนาคนแลวชวยสงผลใหเกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
3. วิธีการพัฒนา เปนการลงมือปฏิบัติไปสูเปาหมายของการพัฒนาที่เขาสูตวั “คน”
เปนสําคัญ กระบวนการทีน่ าํ มาใชในการพัฒนาคนไดแก วิธีการใหการศึกษาผสม วิธีการทํางาน
กับกลุมคน วิธีการพัฒนาแบบมีสวนรวม (PAR) กลาวคือ นักพัฒนาและผูถูกพัฒนาจะตองรวมกัน
ตั้งแตวางแผนและปฏิบัติงานกันอยางใกลชิด เพื่อใหกระบวนการทํางานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
และวิธีการทํางานกับหนวยงานเปนการสงเสริมใหหนวยงานเขามาชวยทองถิน่ ในสวนขาด เพื่อให
ทองถิน่ เกิดความเขมแข็ง
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
หลักในการดําเนินงานของกลุมธุรกิจหรือองคกรตางๆ ในปจจุบนั จะเนนความสําคัญ
หรือใหความสําคัญตอกระบวนการดําเนินงานที่ชัดเจนและโปรงใสตรวจสอบได อันเปนการสราง
คุณภาพและความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของกับองคกรทั้งภายในและภายนอก
ดังนั้นหลัก
เกี่ยวกับการบริหารจัดการทีอ่ งคกรตางๆ นํามาใชในการบริหารจัดการอยางแพรหลายหลักหนึ่ง
ก็คือหลักธรรมาภิบาล ซึ่งคําวา หลักธรรมาภิบาล Good Governance (ชัยอนันต สมุทรวนิช
2541:2)กลาววามีคาํ ศัพททใี่ ชกันอยูห ลายคํา ไดแก ธรรมาภิบาล การปกครองที่ดี ธรรมรัฐ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบบริหารบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542
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ใชคําวา “การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี” ซึ่งไดมุงเนนใหหนวยงานของรัฐดําเนินการ
ตามภาระหนาที่โดยยึดหลักการพืน้ ฐาน 6 ประการ ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา
หลักธรรมาภิบาล Good Governance หมายถึง กติกา หรือกฎเกณฑการบริหารการ
ปกครองที่ดี เหมาะสม และเปนธรรม ที่ใชในการธํารงรักษาสังคม บานเมือง และสังคม อัน
หมายถึง การจัดการบริหารทรัพยากรและสังคมที่ดีในทุกๆ ดาน และทุกๆ ระดับ รวมถึงการ
จัดระบบองคกรและกลไกของคณะรัฐมนตรี สวนราชการ องคกรของรัฐ และรัฐบาลไมใชสวน
ราชการ การบริหารราชการสวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น องคกรที่ไมใชรัฐบาล องคกรเอกชน
ชมรมและสมาคมเพื่อกิจกรรมตางๆ นิตบิ ุคคล เอกชน และภาคประชาสังคม โดยวิถที างที่
จะนํามาแกปญ
 หาความขัดแยงหรือความสับสนวุน วายในสังคมนั้นมีหลายรูปแบบ หลายแนว
ความคิด ซึง่ อาจดูไดจากรูปแบบของการปกครองที่หลากหลาย เชน ราชาธิปไตย คณาธิปไตย
สังคมนิยมคอมมิวนิสต ประชาธิปไตย เปนตน โดยแนวความคิดทางการปกครองที่โลกปจจุบนั
ยอมรับมากทีส่ ุด หรือมีขอบกพรองในรูปแบบการปกครองนอยที่สุดนั้นก็ คือ ประชาธิปไตย ซึ่ง
ประเทศไทยเองก็ใชระบอบการปกครองนีอ้ ยู แตการที่จะนําประชาธิปไตยมาใชใหเกิดประโยชน
สูงสุดในการปกครองนัน้ จําตองมีวิถที างหรือรูปแบบที่ชวยเสริมแนวความคิดทางประชาธิปไตย ให
สัมฤทธิผ์ ลมากขึ้น นัน้ ก็คือ หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) คําวา Good Governance นี้
แรกเริ่มเดิมที มิใชเปนคําไทยซะทีเดียว แตเปนคําของตางชาติมหาอํานาจ ที่รวมกลุมกันเปน
ธนาคารโลก ไดคิดคําวา Good Governance เปนตน โดยในยุคประมาณ ปลายคริสตศักราช
1980 ประเทศเจาหนี้อันไดแก มหาอํานาจชาติตางๆไดรวมกลุม กันเปนธนาคารโลกไดมอบ
แนวทางใหแกประเทศลูกหนีข้ องตน เพื่อแกปญหา ความไรประสิทธิภาพ และการคอรัปชั่นของ
รัฐบาล โดยเฉพาะกลุมประเทศในแถบลาตินอเมริกาและแอฟริกา คําวา Good Governance ซี่ง
อาจจะแปลเปนภาษาไทยไดหลายความหมาย เชน ธรรมาภิบาล ธรรมรัฐ สุประศาสนการ เปนตน
สวนคําวา ธรรมาภิบาลในภาษาไทย มาจากคําวา ‘ธรรม’ รวมกับ ‘อภิบาล’ เปน ‘ธรรมาภิบาล’
ซึ่งหมายถึง หมายถึง การปกครองหรือบริหารจัดการดวยระบบคุณธรรม ความหมายของคําวา
ธรรมาภิบาลนี้ ไดมีผูใหคํานิยาม ในหลากหลายรูปแบบ เชน UNESCAP( United Nation
Economic and Social Commission For Asia Pacific) ไดใหคํานิยามเกี่ยวกับ Good
Governance หมายถึง the process of decision-making and the process by which
decisions are implemented (or not implemented)
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ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมที่ดี พ.ศ.2542 ไดใหความหมายของ ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการบานเมือง
เมืองและสังคมที่ดีเปนแนวทางสําคัญ ในการจัดระเบียบใหสังคมทัง้ ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและ
ภาคประชาชน ซึง่ ครอบคลุมถึงฝายวิชาการ ฝายปฏิบัตกิ าร ฝายราชการและฝายธุรกิจสามารถอยู
รวมกันอยางสงบสุข มีความรูรักสามัคคีและรวมกันเปนพลังกอใหเกิดการพัฒนาอยางยัง่ ยืน และ
เปนสวนเสริมความเขมแข็งหรือสรางภูมิคมุ กันแกประเทศ เพื่อบรรเทาปองกัน หรือแกไขเยียวยา
ภาวะวิกฤติภยันตรายทีห่ ากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรูสึกถึงความยุติธรรม ความโปรงใส
และความมีสว นรวม อันเปนคุณลักษณะสําคัญของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและ และการปกครอง
แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข สอดคลองกับความเปนไทย รัฐธรรมนูญ
และกระแสโลกยุคปจจุบนั คําวา ธรรมาภิบาล ในเอกสารที่มีชื่อวา Our Global Neighbourhood
หมายถึง ผลลัพธของการจัดการ กิจกรรมซึ่งบุคคลและ สถาบันทัง้ ในภาครัฐและเอกชนมี
ผลประโยชน ไดกระทําลงในหลายทาง มีลักษณะ เปนกระบวนการ ที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่ง
อาจจะนําไปสูก ารผสมผสาน ผลประโยชนที่หลากหลายและขัดแยงกันได โดยการรวมมือกัน
จัดการในเรื่องนั้น โดยหลักธรรมาภิบาลของประเทศไทยนี้ไดเริ่มนํามาใชระหวางยุคเศรษฐกิจฟอง
สบู หรือยุค IMF กลาวคือเพื่อเปนการสรางแรงกระตุน ระบบการทํางานที่ดี ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
เพื่อใหเกิดการสัมฤทธิผ์ ลทางเศรษฐกิจเพือ่ ประเทศไทยจะไดมีความสามารถในการชําระหนี้ได
ดังนัน้ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนจึงพยายามปรับยุทธศาสตรของหนวยงานของตน หรือแนวคิดในการ
ทํางานของตนใหสอดคลองกับรูปแบบของหลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาลอาจแยกองคประกอบที่สําคัญไดดังนี้
1. หลักความโปรงใส (Transparency) กลาวคือไมวา จะทําการใด ๆ ในการบริหาร
จัดการองคกร ก็ตองมีเหตุผล โปรงใสในวิธกี าร และสามารถตรวจสอบไดและมีองคกรหรือ
หนวยงานเพื่อตรวจสอบการทํางาน โดยพรอมถูกตรวจสอบไมวาจะเปนจากองคกรภายในหรือ
องคกรภายนอก
2. หลักนิติธรรม (Rule of law) หมายถึง การใชกฎหมายตางๆอยางเที่ยงตรงยุติธรรม
สามารถบังคับใชกฎหมายกับทุกคนไดเสมอกันโดยไมเลือกปฏิบัติ
3. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) กลาวคือ ตองมีการรับผิดชอบในการกระทํา
ของตนในฐานะเปนสวนหนึง่ ของการขับเคลื่อนของงานหรือองคกร และตองปฏิบัติตามหนาที่ของ
ตนอยางเครงครัดเพื่อบรรลุผลของงานและองคกร

44
4. หลักความเสมอภาค(Equity)หมายถึงการไดรับการปนสวนในประโยชนตางๆอยาง
เทาเทียมกัน เพื่อจะไดไมเกิดการขัดกันแหงผลประโยชน
5. หลักคุณธรรม(Moral)กลาวคือคนในองคกรตองมีความรูสึกผิดชอบชั่วดี และสํานึก
ในความดีงามที่จะทํางานโดยถูกตองและสุจริต
6. หลักความคุมคา โดยตองถือประโยชนสงู สุดแหงองคกรเปนที่ตงั้ ในการบริหารและ
ขับเคลื่อนองคกรไปใหสูความสําเร็จ
7. หลักการมีสวนรวม กลาวคือ ประชาชนและบุคลากรในองคจะตองมีสวนรวม
ในการทํางานโดยมุงผลแหงการประสบความสําเร็จรวมกัน
โดยเมื่อกระทํางานโดยอาศัยหลัก
ธรรมาภิบาลแลวตอง มีความโปรงใส ความมีประสิทธิภาพ การมีสว นรวม และความเปนธรรม งาน
จึงจะสามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพและสําเร็จผล
ในปจจุบนั ไมวาจะเปนภาครัฐและเอกชนเองไดพยายามนําเอาหลักธรรมาภิบาลมา
ใหกับองคกรของตน แมประเทศไทยจะพนจากสภาวะการเปนหนี้กับIMFแลวก็ตาม เพราะหลาย
องคกรไดเล็งเห็นวา หลักธรรมาภิบาลนีม้ ปี ระสิทธิ์ภาพ และเสริมสรางศักยภาพในการทํางานใหแก
ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางในหนวยงานของตนหลายองคกรตางๆของประเทศไทยได
พยายามปรับใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองคกร เชน รัฐบาลกลาง รัฐวิสาหกิจ จังหวัดCEO
(Chief Executive Officer) บริษัทที่บริหารงานแบบบรรษัทภิบาล (Corporate Governance)
เปนตน
สวนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน
การบริหารจัดการ เปนงานสําคัญที่ผูบริหารทุกคนตองทําใหไดตามเปาหมายอยาง
ชาญฉลาด เนื่องจากปจจุบันมีการแขงขันกันในทางธุรกิจมากขึ้น ทําใหธุรกิจตองดําเนินงาน
อยางมีประสิทธิภาพและมีทศิ ทางที่ชัดเจน การจัดการ จึงเปนเครื่องมือในการแกปญหา และ
สรางความกาวหนาแกธุรกิจ โดยที่ ประสิทธิภาพ หมายถึง การทํางานใหไดผลลัพธ (Outputs)
โดยการใชทรัพยากรหรือปจจัยนําเขา (Input) ใหคุมคามากที่สุด ซึ่งจะใหความสําคัญกับวิธกี าร
หรือกระบวนการในการทํางาน โดยเฉพาะความสําคัญระหวางผลลัพธและปจจัยนําเขา ที่ไดจาก
การแปรรูปที่ไดสวนสูงที่สุด ขณะที่ประสิทธิผล หมายถึง การทํางานใหสําเร็จตามที่เปาหมาย
ตองการ ซึ่งจะใหความสนใจกับการทํางานใหสาํ เร็จเพียงอยางเดียว โดยไมคํานึงถึงความคุมคาใน
การใชทรัพยากร
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คําวา “การจัดการ” ซึ่งแปลมาจากภาษาอังกฤษวา "Management" หมายถึง การใช
ทรัพยากรในการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการอยางมีประสิทธิภาพ และยังมีคาํ ที่เรา
มักไดยินอีกคําหนึ่งคือ "การบริหาร" ซึ่งแปลมาจากภาษาอังกฤษวา "Administration" หมายถึง
การกําหนดแนวทางหรือนโยบาย การสั่งงาน การอํานวยการ การสนับสนุน และการตรวจสอบให
ปฏิบัติสามารถดําเนินงานใหไดตามเปาหมายที่ตองการ
ซึ่งมักจะสงสัยวาทัง้ สองคําจะมีความ
เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร ในทางปฏิบัติเราสามารถนําทั้งสองคํามาใชทดแทนในหลายดาน
เชน การบริหาร หรือการจัดการธุรกิจ (Business Administration หรือ Management) เปนตน แต
ทั้งสองคําก็มคี วามแตกตางในการใชงานในระดับกวาง โดยเฉพาะการดําเนินงานของราชการหรือ
สาธารณะ ตลอดจนการบริการงานสวนกลางและธุรการ ขณะที่การจัดการจะใหความสนใจกับการ
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย และใชงานในระดับทั่วไปขององคกร เชน การจัดการผลิต การจัด
การตลาด และการจัดการทางการเงิน เปนตน นักวิชาการหลายคนกลาววา การจัดการ
(Management) และการบริหาร (Administration) 2 คํานี้ใชแทนกันได แตสําหรับการวิจัยครัง้ นี้
ผูวิจัยใชคําวา “การบริหารจัดการ”
ลักษณะสําคัญของการบริหารจัดการ เปนทัง้ ศิลปและศาสตร ทีว่ าการจัดการมี
ลักษณะเปนศิลป (Management is an Art) หมายความวา การที่จะไดรับความสําเร็จนัน้
หรือนักวิชาการศึกษาไวไปประยุกตใหองคการดําเนินการอยางมี
ตองนําความรูท ี่ผูเชี่ยวชาญ
ประสิทธิภาพ เพราะการบริหารจัดการตองใชเทคนิค และนําความสามารถพิเศษของสมาชิกใน
องคการมาใชใหเกิดประโยชนแกองคการ ดังนัน้ ผูจ ัดการจึงเปนผูน าํ ความรู จากศาสตรของการ
บริหารจัดการมาดําเนินการจัดการทรัพยากรมนุษย และทรัพยากรวัตถุ เพื่อใหเอื้อตอองคการมาก
ที่สุด การจัดการในลักษณะเปนศาสตร (Management is a Science) เพราะมีองคความรู (Body
of Knowledge) มีลักษณะเปนระบบและหลักการ มีความกาวหนา คิดคนพัฒนาไปเรื่อยๆ
ผูบริหารที่ฉลาด เกง และไดรับความสําเร็จตองใชทั้งศาสตรและศิลปในการทํางาน
ความหมายของการบริหารจัดการ
นักวิชาการและนักทฤษฎีการจัดการจํานวนมากตางก็ไดพยายามนิยามความหมาย
ของคําวา การจัดการไว ซึง่ มีทั้งคลายคลึงกัน และที่แตกตางกันไปบางในบางประเด็น ไดแก
1) การจัดการ เปนกระบวนการใชทรัพยากรขององคการเพือ่ บรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคทกี่ ําหนดดวยการทําหนาที่ดานการวางแผน การจัดองคการ การนํา และการควบคุม
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2) การจัดการ เปนกระบวนการกําหนดวัตถุประสงคและประสานความพยายามของ
บุคลากรเพื่อบรรลุวัตถุประสงคนนั้
3) การจัดการ เปนกระบวนการที่บุคคลหรือกลุมบุคคลดําเนินการเพื่อประสาน
กิจกรรมของบุคคลอื่นใหบรรลุผลสําเร็จในสิ่งที่บุคคลคนเดียวไมสามารถกระทําไดโดยลําพัง
เดลล (อางถึงใน กรกนก ทิพรส 2543 : 32) ไดใหความหมายวา การบริหาร หมายถึง
กระบวนการจัดองคการและการใชทรัพยากรตางๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทก่ี ําหนดขึ้นไว
ลวงหนา
ดับบริน และ เอเรอแลน (อางถึงใน กรกนก ทิพรส 2543 : 32) กลาววา การบริหาร
หมายถึง กระบวนการสรางประสิทธิภาพและประสิทธิพล โดยอาศัยทรัพยากรตางๆ ผานหนาที่
ทางการบริหารตางๆ ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การนําและการควบคุม เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคขององคการ
บารทอล และ มารติน (Bartol and Martin 1993, อางถึงใน สิทธิชัย อุยตระกูล 2540)
โดยผานการ
กลาววา การจัดการ เปนกระบวนการทีน่ าํ ไปสูการบรรลุเปาหมายขององคการ
วางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การนํา (Leading) และการควบคุม
(Controlling) ทั้งในเรื่องของทรัพยากรมนุษย
ทรัพยากรทางกายภาพอื่นๆ ทรัพยากรทาง
การเงิน และทรัพยากรทางขาวสารขอมูล สารสนเทศขององคการโดยใหเกิดทั้งประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
สิทธิชัย อุยตระกูล (2542 : 32) การจัดการ เปนศิลปะของการใชบุคคลอื่นทํางาน
ใหแกองคกร โดยการตอบสนองความตองการ ความคาดหวัง และจัดโอกาสใหเขาเหลานั้นมีความ
เจริญกาวหนาในการทํางาน
ธนชัย ยมจินดา (2540 : 60) ใหคําจํากัดความของการจัดการคือ กระบวนการซึ่ง
ประกอบไปดวยหนาที่พนื้ ฐาน ไดแก การวางแผน การจัดการ การจัดคนเขาทํางาน การ
อํานวยการและการควบคุม
ศิริพร พงษศรีโรจน (2540 : 13) ไดใหคําจํากัดความไววา การจัดการ หรือการบริหาร
คือศิลปะในการดําเนินงานรวมกันของคณะบุคคล ซึ่งเปนผูบริหารขององคการในสวนที่เกี่ยวกับ
การวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน การสั่งการ และการควบคุมกิจการ ใหดําเนินไป
ตามนโยบายจนบรรลุวัตถุประสงคขององคการที่วางไวอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพที่สุด
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ปราณี กองทิพย และมังกร ปุมกิง่ ( 2542 ) การจัดการ หมายถึง กระบวนการที่ผนู ํา
(ผูบริหาร) ใชศิลปะและวิธีการตางๆ ประสานงานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ โดยการใช
ทรัพยากรการบริหารใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จากคํานิยามดังกลาวขางตน อาจสรุปไดวา การบริหารจัดการ คือ ศิลปะการ
วางแผน สัง่ การ การนํา และการควบคุม ใหบุคคลในองคกรการทํางานใหสาํ เร็จบรรลุตาม
เปาหมายขององคกรใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รวมถึงการสรางใหบุคคลภูมิใจใน
องคกร
ความสําคัญของการบริหารจัดการ
ปจจุบันนี้ทกุ ฝายตางยอมรับวาการบริหารจัดการเปนสิง่ สําคัญ และจําเปนอยางยิ่ง
สําหรับองคการ ซึง่ การบริหารจัดการที่ดนี นั้ มีความสําคัญตอองคการ ดังนี้
1. กระบวนการบริหารจัดการที่ดี จะเปนสมองขององคการในการนําไปสูเปาหมายที่
กําหนดไว เชน การวางแผนของฝายจัดการที่ไดตัดสินใจกลั่นกรองขอมูลตางๆ อยางใชดุลยพินจิ
พิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นตอองคการในอนาคต
2. การบริหารจัดการ เปนแนวทางทีท่ ําใหสมาชิกในองคการเกิดความตั้งใจ เต็มใจ
รวมมือกันเพื่อใหองคการประสบผลสําเร็จ เพราะมีกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ
3. การบริหารจัดการลดความซ้าํ ซอนในการทํางาน
เพราะไดกําหนดขอบเขตการ
ทํางานของสมาชิกแตละบุคคลไวอยางละเอียดชัดเจน
4. การบริหารจัดการ เปนวิธีการบริหารทีพ่ ยายามแสวงหาวิธีการที่ดีทสี่ ุด และ
เหมาะสมที่สดุ กับสภาพของแตละองคการ เพื่อใหงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการสมัยใหมนั้น
ไมวา จะเปนองคการทางราชการ
หรือองคการ
ทางธุรกิจก็ตาม ยอมมีความจําเปนใชทรัพยากรหรือปจจัยในการจัดการประสมประสานการใช
ทรัพยากร เพือ่ ใหการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคทกี่ ําหนดไว ปจจัยทีก่ ําหนดไว ปจจัย หรือ
ทรัพยากร คือ 4 M's คือ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ (Material) และการจัดการ
(Management) หรือนักวิชาการมีการแบงยอยอีกคือ วิธีการตลาด (Market) และเครื่องจักร
(Machine) และนักวิชาการบางคนเพิ่มอีก 1 M เขาไปคือขวัญ (Morale) เปนหลัก 7 M's
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สําหรับ พิทยา บวรวัฒนา (2541 : 42) ไดเสนอแนวความคิดการบริหารจัดการของ
Gulick และ Urwich กลาวถึงปจจัยที่เกีย่ วของกับการบริหารจัดการ เรียกวา POSDCORB วามี
ดังนี้
1. การวางแผน (planning) หมายถึง การกําหนดเปาหมายขององคการวา ควรทําเพื่อ
วัตถุประสงคอะไร และจะดําเนินการอยางไร
2. การจัดองคการ (organizing)หมายถึง การจัดตั้งโครงสรางอํานาจอยางเปนทางการ
ภายในองคการเพื่อประสานงานหนวยทํางานยอยตาง ๆ ใหสามารถบรรลุเปาหมายองคการได
3. การสั่งการ (directing) หมายถึง การที่หวั หนาฝายบริหารมีหนาที่ตองตัดสอนใจอยู
ตลอดเวลา โดยพยายามนําเอาการตัดสินใจดังกลาวมาเปลี่ยนเปนคําสั่งและคําแนะนํา นอกจากนี้
ยังหมายถึงการที่หัวหนาฝายบริหารตองทําหนาที่เปนผูน ําองคกร
4. การบรรจุ (staffing) หมายถึง หนาที่ดานบริหารงานบุคคล เพื่อฝกอบรมเจาหนาที่
และจัดเตรียมบรรยากาศในการทํางานที่ดไี ว
5. การประสานงาน (co-ordinating) หมายถึง หนาที่สําคัญตางๆ ในการประสาน
สวนตางๆ ของงานใหเขาดวยกันอยางดี
6. การรายงาน (report) หมายถึง การรายงานความเคลื่อนไหวตางๆ ในองคกรใหทุก
ฝายทราบ ทั้งนี้อาจใชวิธีการตางๆ เชน การวิจัยและการตรวจสอบ
7. การงบประมาณ (budgeting) หมายถึง หนาที่ในสวนที่เกีย่ วกับงบประมาณในรูป
ของการวางแผนและการควบคุมดานการเงินและบัญชี
ทวีศักดิ์ นพเกษร (2541 : 6) นําเสนอวา ธนาคารโลกไดกําหนดตัวชี้วัดความมั่งคั่ง
ร่ํารวยของประเทศจากรายไดประชากรตอคนตอป หรือ GDP per capita มาเปนตัวชีว้ ัด
Estimated Wealth per capita ซึ่งคิดจากปจจัย 3 ลักษณะ คือ ทรัพยากรมนุษย สินทรัพยจาก
การผลิต และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ปจจัยทัง้ 3 ประการเปนสิง่ ที่มอี ยูในชุมชนและ
ผลการวิจยั พบวากวา 2 ใน 3 ของประเทศที่มั่งคัง่ มาจากปจจัยดานทรัพยากรมนุษย
กิจกรรมที่สมาชิกของชุมชนรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมประเมินจากทางเลือกหลายๆ
ทาง และรวมวางแผนดําเนินงานตามประเภทของกิจกรรม โดยมีพนื้ ฐานความคิดวากลุมมี
กิจกรรมทีห่ ลากหลายประเภท หรือกลุม ทํากิจกรรมเดียวแตครอบคลุมไดหลายมิติ ซึ่งแกไขปญหา
ของชุมชนหรือเปนไปตามวัตถุประสงคทชี่ มุ ชนตองการ
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ผูวิจัยมีความเห็นวาการจัดการมีความเปนกระบวนการทีเ่ กี่ยวของกับระบบของคนและ
ระบบงาน การผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่นกับวิธีการจัดการทรัพยากรของชุมชนใหเนนระบบการ
จัดการที่ดี และผูวิจยั กําหนดความเปนกระบวนการดานการจัดการเปนตัวชี้วดั ลักษณะที่สาํ คัญ
ของความเขมแข็งขององคกรชุมชนสรุปไดวา ระบบการจัดการที่ดีควรประกอบดวย
1. มีความเปนกระบวนการ คือผูนําหรือคณะกรรมการมีการจัดการกิจกรรมใหเกิดขึ้น
ไปตามลําดับจนถึงขั้นตอนสุดทาย เปนเชนนี้เรื่อยไปเปนวัฏจักร เพราะการจัดการเริ่มตั้งแตการ
วางแผนงานเพื่อแกไขปญหา การดําเนินงานตามแผน การติดตามประเมินผล และถายังไม
สามารถแกไขไดหรือมีปญหาใหมเกิดขึ้นอีก การแกไขปญหาก็จะเปนไปตามขั้นตอน คือ มีแผนงาน
ดําเนินการ และติดตามประเมินผลเปนเชนนี้ตลอดไปจนกวาจะแกไขปญหาได
2. การมีสวนรวม ของสมาชิกในชุมชนตั้งแตการเริ่มคิด ตัดสินใจ วางแผน ดําเนินการ
และควบคุมติดตามประเมินผล ตลอดถึงการรวมรับผลประโยชน
3. กระบวนการชุมชน เปนการเรียนรูชุมชน เพื่อรวมกันวิเคราะหสถานการณ การ
วางแผน ดําเนินงาน การติดตามและประเมินผล สมาชิกจะเกิดการเรียนรูในการจัดการกับชุมชน
ของตนเอง โดยผานการลงมือปฏิบัติ
4. การผสมผสาน (integration) ภูมิปญญาทองถิ่นหรือภูมิปญญาชาวบานใช
กระบวนการชุมชนรวมกับหลักการทางวิชาการโดยผานพลังของคนในชุมชนหรือภูมิปญญา
ทองถิน่ (local wisdom) เพือ่ แกไขปญหาของชุมชน
5. ผลสําเร็จของกิจกรรม บรรลุวัตถุประสงคหรือแกไขปญหาได โดยกําหนดตัวชีว้ ัด
เปนเปาหมายแสดงถึงความสําเร็จในการจัดการ เชน สมาชิกเกิดการเรียนรูรวมกัน จากการมีสวน
รวมดําเนินกิจกรรม โครงสรางและบทบาทหนาที่ของกรรมการกลุม
สอดคลองกับความรู
ความสามารถของแตละคน มีการระดมทุนภายใน การจัดการดานการเงินเปนไปดวยความ
เรียบรอยและตรวจสอบได ใชเทคนิควิธกี ารติดตอสื่อสาร ประสานงานควบคุมประเมินผล และ
นําไปสูการสรางเครือขายกิจกรรม
สําหรับ พะยอม วงศสารศรี (อางถึงใน กฤตติกา แสนโภชน 2546 : 40) กลาวไว
คือ ขอแรก การจัดการเปนสมองขององคการ การที่องคการจะประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่
กําหนดไวนั้น ตองมีกระบวนการจัดการทีด่ ี เชน มีการวางแผนและตัดสินใจโดยผานการกลั่นกรอง
จากฝายจัดการ ที่ไดพิจารณาขอมูลตางๆ อยางใชดลุ ยพินจิ ใชสติปญญาพิจารณาผลกระทบ
ตางๆ ที่เกิดขึน้ ตอองคการนั้น ขอที่สอง การจัดการเปนเทคนิควิธกี ารที่ทําใหสมาชิกในองคการเกิด
จิตสํานึกรวมกันในการปฏิบัติงาน มีความตัง้ ใจ เต็มใจชวยเหลือใหองคการประสบความสําเร็จ
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เพราะมีกระบวนการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน นําทางใหองคการไปสูความสําเร็จ ขอที่
สาม การจัดการเปนการกําหนดขอบเขตในการทํางานของสมาชิกในองคการ ไมใหซ้ําซอนกัน
ทําการปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น รวดเร็วมีประสิทธิภาพ และขอที่สี่ การจัดการเปนการ
แสวงหาวิธีการที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงานใหองคการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
แนวความคิดทางการบริหารจัดการ
แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ มี 2 แนวความคิดที่สําคัญ คือ
แนวความคิดการบริหารที่มหี ลักเกณฑ และแนวความคิดการบริหารแบบมนุษยสัมพันธ
เฟเดอริค ดับเบิลยู เทเลอร(Frederick W. Taylor 1978, อางถึงใน ธงชัย สันติวงศ
2540 : 23) ซึ่งเปนผูน ําและบิดาแหงการจัดการที่มหี ลักเกณฑ ไดทําการศึกษาวิธกี ารปฏิบตั ิ
ทางการผลิตในระดับโรงงานขึ้นเปนครั้งแรก โดยใชหลักตางๆ ในการปฏิบัติงาน Taylor เชื่อวา
เปนไปไดที่จะกําหนดปริมาณงานที่แตละคนทําไดในระยะเวลาทีก่ ําหนด โดยไมเปนการบีบบังคับ
ตอตัวผูทํางานนัน้ และการศึกษาเกีย่ วกับเวลาดังกลาวจะเปนไปโดยถูกตองและมีหลักเกณฑมาก
ที่สุด ซึง่ จะปองกันขอโตแยงตางๆ ได โดยทั้งสองฝายจะบริหารก็จะไดรับประโยชนจากการไดรับ
ผลผลิตเพิ่มขึน้ ถามีการ
1. ขจัดการเคลื่อนไหวที่ไมจาํ เปนออกไปจากกระบวนการทํางาน
2. ฝกใหคนงานไดเรียนรูวิธีการทํางานใหม ๆ
3. มีการกําหนดมาตรฐานของงานที่สงู ขึ้นกวาปกติ
4. จัดระบบคาตอบแทนใหอยูบ นพืน้ ฐานของความสามารถและผลผลิตที่สูงขึน้ ซึ่งจะ
มีวิธีการเพื่อกําหนดวิธกี ารทํางาน หรือที่เรียกวา การวิเคราะหเวลา และการเคลื่อนไหว (time and
motion study) โดยมีสาระสําคัญคือ “การเปลี่ยนจากความไมมีประสิทธิภาพที่สืบเนื่องมาจากวิธี
ปฏิบัติแบบไมมีหลักเกณฑมาเปนความมีประสิทธิภาพ โดยวิธีการจัดการที่มหี ลักเกณฑทกี่ ําหนด
ขึ้น โดยตัวผูบ ริหารตามความรับผิดชอบทีค่ วรจะตองมีมากกวาเดิม”
ขณะเดียวกัน Frederick W. Taylor (อางถึงใน ธงชัย สันติวงศ 2540 : 23) กลาวถึง
การบริหารจัดการที่มหี ลักเกณฑ วาควรมีหลักการที่สาํ คัญ ดังนี้
1. ตองมีการคิดคนและกําหนด “วิธที ี่ดีที่สุด” สําหรับงานที่จะทําแตละอยาง กลาวคือ
จะตองมีการกําหนดวิธกี ารทํางานที่ดีที่สุด
ที่จะชวยใหสามารถทํางานเสร็จลุลว งไปดวยดีตาม
วัตถุประสงค มาตรฐานของงานจะตองมีการจัดวางเอาไวโดยมีหลักเกณฑที่ไดพิสูจนมาแลววาเปน
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วิธีที่ดที ี่สุดจริง และในเวลาเดียวกันการจายผลตอบแทนแบบจูงใจตางๆ ก็จะจายใหตามผลผลิต
ทั้งหมดสําหรับสวนที่เกินกวามาตรฐาน
2. ตองมีการคัดเลือกและพัฒนาคนงาน
จัดงานใหเหมาะสมสอดคลองกับคนงาน
Taylor เนนความจําเปนที่จะตองมีการอบรมคนงานใหรูจักวิธีการทํางานที่ถูกวิธีในการคัดเลือก
คนงานจะตองมีการพิจารณาเปนพิเศษที่จะใหไดคนทีม่ คี ุณสมบัติที่ดีที่สุดตรงตามงานที่จะใหทาํ
3. ดวยวิธีการพิจารณาอยางรอบคอบเกี่ยวกับวิธีทาํ งาน ควบคูกับการพิจารณาคนงาน
นี้ Taylor เชือ่ วา คนงานจะไมคัดคานตอวิธีทาํ งานใหมที่ไดกาํ หนดขึ้น เพราะโดยหลักเหตุผล
คนงานทุกคนจะเห็นจริงถึงโอกาสทีเ่ ขาจะไดรับรายไดสูงขึ้นจากการทํางานถูกวิธี
4. การประสานรวมมือกันอยางใกลชิดระหวางผูบริหารและคนงาน Taylor เชื่อวาฝาย
บริหารควรจะไดประสานงานอยางใกลชิดเปนประจํากับคนงานที่เปนผูปฏิบัติงาน แตจะตองไมใช
ดวยการไปลงมือปฏิบัติงานที่ควรเปนงานของคนงานเทานัน้
สําหรับ Henri Faylor (อางถึงใน ธงชัย สันติวงศ 2540 : 24 - 26) ไดสรุปสาระสําคัญ
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการไวดังนี้
1. เกี่ยวกับหนาทีก่ ารจัดการ (Management functions) กระบวนการจัดการงาน
ประกอบดวยหนาที่ตา งๆ 5 ประการคือ
1.1 การวางแผน (Planning) หมายถึง การคาดการณลวงหนาถึงเหตุการณ
ตางๆ ที่จะมีผลกระทบตอธุรกิจ และกําหนดขึ้นเปนแผนการปฏิบัตงิ าน หรือวิถที างที่จะปฏิบัตขิ ึ้น
ไวเปนแนวทางการทํางานในอนาคต
1.2 การจัดองคการ (Organizing) หมายถึง การจัดใหมีโครงสรางของงานตางๆ
และอํานาจหนาที่ใหอยูในสวนประกอบที่เหมาะสมที่จะชวยใหงานขององคการบรรลุผลสําเร็จได
1.3 การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง การสั่งการงานตางๆ แก
ผูใตบังคับบัญชา ซึง่ ผูบริหารจะตองกระทําตนเปนตัวอยางที่ดี และตองเขาใจผูป ฏิบัติงานดวย
ตลอดจนเขาถึงขอตกลงในการทํางานของคนงานและองคการที่มีอยู
1.4 การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การเชื่อมโยงงานของทุกคนให
เขากันไดและไปสูเปาหมายเดียวกันในที่สดุ
1.5 การควบคุม (Controlling) หมายถึง การที่จะตองกํากับใหสามารถประกัน
ไดวากิจกรรมตางๆ ทีท่ ําไปนั้นสามารถเขากันไดกับแผนทีว่ างไว
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2. ลักษณะของผูบ ริหาร ผูบริหารระดับสูงจะตองมีคุณลักษณะพรอมดวยความ
สามารถทางรางกาย จิตใจ ไหวพริบ การศึกษาหาความรู เทคนิคในการทํางานและประสบการณ
ตางๆ ซึ่งรวมเรียกวา ความสามารถทางดานการจัดการ ซึง่ ตางจากพนักงานระดับปฏิบัติที่จะ
เนนหนักที่เทคนิควิธกี ารทํางานเปนสําคัญ
3. เกี่ยวกับหลักการจัดการ (Management principles) Fayol ไดวางหลักทัว่ ไปที่ใช
ในการจัดการไว 14 ขอ คือ
3.1 หลักที่เกีย่ วกับอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ Fayol เชื่อวา อํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบเปนสิ่งที่แยกจากกันไมได และอํานาจหนาทีท่ ี่ควรจะมีเทากับความรับผิดชอบ
นั่นคือ เมื่อผูใดไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบตองานใดงานหนึ่ง ผูนั้นก็ควรจะไดรับมอบหมาย
อํานาจหนาที่เพียงพอที่จะใชปฏิบัติงานนัน้ ใหสาํ เร็จลุลว งไปไดเปนอยางดี
3.2 หลักของการมีผูบงั คับบัญชาเพียงคนเดียว การกระทําใดๆ คนงานควรไดรับ
คําสั่งจากผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียวเทานั้น เพื่อปองกันมิใหเกิดความสับสนในคําสั่งที่เกิดขึ้นนัน้
3.3 หลักของการมีจุดมุงหมายรวมกัน ทัง้ นีเ้ พราะกิจกรรมของกลุมทีม่ ีเปาหมาย
อันเดียวกัน ควรจะตองดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน และเปนไปตามแผนงานเพียงอันเดียวรวมกัน
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบรรลุเปาหมายขององคการในที่สุด
3.4 หลักของการธํารงไวซงึ่ สายงาน
ซึ่งก็คือสายการบังคับบัญชาจากระดับสูง
มายังระดับต่ําสุดในองคการ
ที่จะเอื้ออํานวยใหการบังคับบัญชาเปนไปตามหลักของการมี
ผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว และชวยใหเกิดระเบียบในการติดตอสื่อสารในองคการอีกดวย
3.5 หลักของการแบงงานกันทํา คือการแบงงานกันตามความถนัด เพื่อใหเกิดการ
ใชประโยชนของบุคลากรในองคการอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักเศรษฐศาสตร
3.6 หลักเกี่ยวกับระเบียบวินัย ระเบียบวินัยในการทํางานนั้นเกิดจากการปฏิบัติ
ตามขอตกลงในการทํางาน โดยมุงทีจ่ ะกอใหเกิดความเคารพเชื่อถือและทํางานตามหนาที่ดวย
ความตั้งใจ ทัง้ นี้ผูบงั คับบัญชาจะตองมีความยุติธรรมและเปนตัวอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชาดวย
3.7 หลักของการถือประโยชนสว นบุคคลเปนรองจากประโยชนสวนรวม ระบุไว
วา เปาหมายและผลประโยชน สวนไดสวนเสียของสวนรวมของกลุม จะตองมีความสําคัญเหนือ
กวาเปาหมายของสวนบุคคลหรือของสวนยอยตางๆ เพื่อที่จะใหสําเร็จผลตามเปาหมายของ
กลุม (องคการ) นั้นอยางมีประสิทธิภาพ
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3.8 หลักของการใหผลประโยชนตอบแทน ตองมีความยุติธรรมและใหเกิดความ
พอใจ และประโยชนมากที่สดุ แกทั้ง 2 ฝาย คือทั้งลูกจางและนายจาง ใหสามารถดํารงอยูไดใน
สภาวการณปจ จุบัน
3.9 หลักของการรวมอํานาจไวสว นกลาง การจัดการควรจะตองมีการรวมอํานาจไว
ที่สุดศูนยกลางเพื่อที่จะควบคุมสวนตางๆ ขององคการไวไดเสมอ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประโยชนรวม
สูงสุดเทาที่จะทําได
3.10 หลักของความมีระเบียบเรียบรอย การจัดระเบียบสําหรับการทํางานของ
คนงานในองคการนัน้ ผูบริหารจําตองกําหนดลักษณะและขอบเขตของงานใหถูกตอง ชัดเจน
พรอมทัง้ ระบุถึงความสัมพันธตองานอืน่ เพื่อใหเกิดการทํางานรวมกันอยางเปนระเบียบเรียบรอย
3.11 หลักของความเสมอภาค ผูบริหารตองยึดถือเรื่องของความเอื้ออารี และ
ความยุติธรรมเปนหลัก เพือ่ ใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความจงรักภักดี และอุทิศตนในการทํางาน
ใหกับองคการ
3.12 หลักของความมีเสถียรภาพของการวาจางทํางาน การที่คนเขาออกมากยอม
เปนสาเหตุของการสิน้ เปลือง และทําใหการจัดการงานไมเกิดประสิทธิภาพ ดังนัน้ ทั้งผูบริหารและ
คนงานจะตองใชเวลาระยะหนึ่งเพื่อเรียนรูงานจนทําไดดีเสียกอน
3.13 หลักของความคิดริเริ่ม การชวยคิดริเริ่มของคนงานทุกคนภายในขอบเขตที่
คนนัน้ พึงมี จะเปนพลังอันสําคัญที่จะทําใหองคการเขมแข็งขึ้น ตลอดจนแผนงานและเปาหมาย
ตางๆ ก็จะถูกทําใหสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดดวย
3.14 หลักของความสามัคคีคือ การเนนถึงความจําเปนทีท่ ุกคนในองคการจะตอง
ทํางานเปนกลุม ที่เปนอันหนึง่ อันเดียวกัน เพื่อจะใหเกิดการบรรลุเปาหมายขององคการเปนอยางดี
ภายในทิศทางเดียวกัน
สําหรับ แนวคิดการบริหารและการจัดการสมัยใหม มี 3 วิธีการดังนี้ (ธงชัย สันติวงศ
2539 : 65 – 71)
1. วิธีการบริหารแบบตัดสินใจการศึกษาตามแบบนี้มีการใชเครื่องมือสมัยใหมคือ
“การวิเคราะหเชิงปริมาณ” เปนอันมาก ประโยชนหรือขอดีของการใชเครื่องมือดังกลาวก็คือ ชวย
ใหมีเครื่องมือสําหรับการพิจารณาสิ่งตางๆ รวมกันเปนอันหนึง่ อันเดียวกันไดเปนอยางดี สวน
ขอเสียคือทําใหเกิดการมองขามสิ่งที่เปนปจจัยที่ไมสามารถวัดดวยเครือ่ งมือนี้ได
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2. วิธีการบริหารแบบระบบ เพือ่ การปรับตัว การศึกษาตามแบบนี้วธิ ีการศึกษาจะสนใจ
พิจารณาถึงความสัมพันธขององคการ ทีจ่ ะตองทําการปรับตัวเพื่อใหสมดุลกับการเปลี่ยนแปลงอัน
เนื่องมาจากการกระทําตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกองคการ
3. วิธกี ารบริหารตามสถานการณ เปนวิธกี ารบริหารที่เปดโอกาสใหสามารถรับรูถึง
ปญหาที่ยงุ ยากสับสนตาง ๆ ที่มักจะมีอยูใ นองคการสมัยใหมในยุคปจจุบัน
ปจจัยทีก่ ําหนดความสําเร็จหรือความลมเหลวของธุรกิจชุมชน
การบริหารจัดการองคการตางๆ จะดํารงอยูได และดําเนินการไดบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไว ตองอาศัยกระบวนการจัดการ หรือกระบวนการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และรูจักใช
เทคนิควิธีการนําองคการไปสูเปาหมาย จากการศึกษาพบวาธุรกิจตางๆ ประสบความสําเร็จ
เนื่องจากมีการบริหารจัดการที่ดี และธุรกิจที่มขี นาดเล็ก สวนมากที่ประสบความลมเหลว เนื่องจาก
ขาดความสามารถในการบริหารจัดการ ซึ่งไดมีผกู ลาวถึงปจจัยที่กําหนดความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวของธุรกิจชุมชน ซึง่ ผูวิจัยจะนําเสนอไวโดยสังเขป ดังนี้
โสภณ สุภาพงษ (2538:37) กลาววาการประกอบธุรกิจตางๆ โดยทั่วไปจะตองใช
ปจจัยพืน้ ฐานอยางนอย 4 ประการ คือ คน เงิน วัตถุดิบ และการบริหารจัดการ ทั้งนี้ในการ
ประกอบธุรกิจชุมชนก็มีลักษณะเชนเดียวกัน ซึง่ จะตองประกอบดวยปจจัยอยางนอย 6 อยาง
ไดแก การตลาด การจัดการ ทุน ขอมูล แรงงาน และวัตถุดิบ ซึง่ หากจะพิจารณาในแตละปจจัยทั้ง
6 อยาง จะพบวาชุมชนหรือกลุมชาวบานในชนบทสวนใหญไมมีอะไรเลยนอกจากปจจัยแรงงาน
หรือหากมีบา งก็อยูในลักษณะที่ไมสมบูรณ ดังนัน้ หากภาคเอกชนตองการสงเสริมและสนับสนุน
ใหชุมชน หรือกลุมองคกรชาวบานสามารถประกอบธุรกิจชุมชนได ภาคเอกชนตองเขาไปเสริมชวย
ในลักษณะ "รวมลงทุน (Partnership)" อาทิ ชวยเรือ่ งการตลาด การจัดการ และทุน โดยการ
เริ่มตนใหชุมชนลงมือดําเนินการเปนเจาของเองตัง้ แตขั้นตอน การคิด การทํา การบริหารจัดการ
และการแบงปนผลประโยชน ซึ่งจะนําไปสูการศึกษาการเรียนรูนอกระบบตามธรรมชาติตอไป
ปจจัยที่สาํ คัญและจะสงผลตอความสําเร็จในการประกอบธุรกิจชุมชน ของกลุมองคกร
ชาวบานนั้น ใหความสําคัญกับ "รวมลงทุน (Partnership)" โดยในการประกอบธุรกิจชุมชนตองให
ชาวบานรวมกับธุรกิจเอกชนลงมือดําเนินการ และมีภาครัฐเปนผูสนับสนุน เนื่องจากธุรกิจชุมชน
ที่เกิดขึ้นจากชุมชน หรือกลุม ชาวบานรวมกับธุรกิจเอกชนดําเนินการนัน้ จะเกิดขึน้ ไดและมีความ
ตอเนื่องยัง่ ยืน เพราะเหตุวา ทัง้ สองมีมมุ มองที่ใกลเคียงกัน แตในขณะเดียวกันภาครัฐก็มีสวน
สําคัญในการสงเสริมและสนับสนุน โดยควรเปนไปในลักษณะในเรือ่ งการจัดเวที ในเรื่องปจจัย
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ดานระบบภาษี การคลังทองถิ่น รายไดทองถิน่ เพื่อใหทองถิน่ แข็งแรง" ทั้งนี้เนื่องจากบทบาทและ
วิธีการในการดําเนินการของภาครัฐและภาคชุมชน -เอกชน มีความแตกตางกัน สิ่งที่ภาครัฐควร
ทําเพื่อสนับสนุนธุรกิจชุมชนประการหนึง่ คือ การสรางระบบจูงใจเพือ่ ใหภาคธุรกิจอุตสาหกรรมซึง่
จะกระจายไปสูภูมิภาคมีความสัมพันธกับธุรกิจชุมชน ทัง้ นี้ จะตองมีการศึกษาวาหากอุตสาหกรรม
ตางๆ ไปลงทุนและตั้งในชุมชนแลว อุตสาหกรรมนั้นจะสามารถพัฒนาชุมชนโดยเสริมสรางความ
เขมแข็งของการประกอบธุรกิจของชุมชนใหเจริญควบคูก ันไปดวยไดอยางไรบาง
โดยบทบาท
ภาครัฐก็คือ
การมีมาตรการจูงใจและเกื้อกูลใหภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเขามามีสว นรวมในการ
สงเสริมและสนับสนุนธุรกิจชุมชน
จุลศักดิ์ ชาญณรงค (2546:15-16) กลาวถึงปญหาและปจจัยทีม่ ีผลตอความสําเร็จหรือ
ลมเหลวของการประกอบการธุรกิจขององคกรชุมชน มีดงั นี้
1. ดานการผลิต มักจะประสบปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ สินคาขาดคุณภาพไมตรง
ตามมาตรฐานดานการตลาด เกิดความไมสมดุลระหวางปริมาณสินคาที่ผลิตได กับปริมาณ
ความตองการตลาด ไมมีตลาดรองรับที่แนนอน แหลงที่ตั้งของตลาด หรือการกระจายสินคายังจํา
กัดในพืน้ ที่
2. ดานการเงิน เงินทุนและสินเชื่อมีจํากัด ขาดหลักทรัพยค้ําประกันตามวงเงินที่
สถาบันการเงินกําหนด
3. ระบบบัญชีและการตรวจสอบควบคุมยังไมไดมาตรฐาน ขาดความนาเชื่อถือใน
ระบบการเงินและบัญชีขององคกร
4. ขาดแคลนแรงงาน ระดับฝมือแรงงานคอนขางต่าํ
5. ดานการบริหารจัดการ ผูนําและทีมบริหารองคกรธุรกิจชุมชนขาดความสามารถ
และทักษะในการบริหารจัดการ ทั้งในดานการผลิต การตลาด การเงินและบัญชี การบริหารงาน
บุคคล
6. ดานการทํางานเปนกลุม เนื่องจากธุรกิจขนาดยอมโดยทัว่ ไปเปนการประกอบการ
โดยบุคคลหรือเอกชนผูเปนเจาของ ในขณะที่ธุรกิจชุมชนเปนการดําเนินงานโดยกลุมหรือองคกร
ชุมชน ซึ่งตองอาศัยการทํางานเปนกลุม เปนทีม จึงตองมีการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม
7. ขาดการประสานความรวมมืออยางแทจริง จากหนวยงานที่เกีย่ วของ
ในการ
สนับสนุนใหคนในชุมชนเกิดการเรียนรูและเกิดความเขมแข็งในการบริหารจัดการ
8. ขาดการมีสว นรวมของคนในชุมชน ในการเปนเจาของและดําเนินกิจกรรมในขั้นตอน
ตาง ๆ
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9. นโยบายของรัฐยังไมเอื้ออํานวยทัง้ ในดานภาษี สินเชือ่ ตลอดจนระบบโครงสราง
ราชการ
สําหรับ ใจมานัส พลอยดี (2540 : 72) ไดศึกษาวิจยั ซึง่ ณรงค เพ็ชรประเสริฐ กลาววา
เปนงานวิจัยชิน้ แรกทีน่ ําเสนอแนวคิดและการวิเคราะหทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค ไดพยายาม
จะชี้ใหเห็นวา ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมอะไรบางเปนตัวแปรของปจจัยแหงความสําเร็จและ
ลมเหลวของธุรกิจชุมชน ซึง่ ไดแก
1. ความสามารถในการระดมทุน
2. ความสามารถในการขยายกิจกรรม (สายการผลิตและการคา)
3. รายไดของผูรวมธุรกิจชุมชน
4. ผลประโยชนทสี่ มาชิกไดรับ
5. ผลการดําเนินงานของธุรกิจ
6. การพึง่ พาภายนอกและการพึ่งตนเอง
ณรงค เพ็ชรประเสริฐ (2542 :124 -138,177-181) ไดกลาวถึง ปจจัยแหงความสําเร็จ
และลมเหลวของธุรกิจชุมชน จากกรณีศึกษา บริษัทธุรกิจชุมชนหัวไทร หรือ "หัวไทร โมเดล" วา
ประกอบดวย 9 ปจจัยสําคัญ ไดแก
1. ปจจัยดานการเงินหรือเงินทุน
กลาวคือหากธุรกิจชุมชนสามารถระดมเงินจาก
ชุมชนไดเอง หรือมีเงินชวยหรือดอกเบีย้ ต่ํา จะทําใหโอกาสที่ธุรกิจจะจัดตั้งและดําเนินการไดดี
ประสบผลสําเร็จมีความเปนไปไดสูง
2. ปจจัยดานการผลิต กลาวคือ จะตองรูวา จะผลิตอะไร อยางไร หากธุรกิจชุมชนมี
ปจจัยดานการผลิตจะเปน
ความไดเปรียบเชิงทรัพยากรและ/หรือในเชิงทักษะซึง่ มีอยูในทองถิน่
ความไดเปรียบและสนับสนุนใหธุรกิจมีโอกาสประสบผลสําเร็จ
3. ปจจัยดานการตลาด กลาวคือ การรูความตองการของตลาด และรูว าจะนําสินคา
ไปขายที่ไหน อยางไร
4. ปจจัยดานการบริหารและการจัดการ ไดแก ความสามารถเรื่องระบบงาน เงิน
บุคลากร และระบบตลาด
5. ปจจัยดานผูนาํ ทั้งนี้เนื่องจากสังคมไทยมีลักษณะเชื่อคนมากกวาระบบ ดังนั้น
หากผูน าํ เปนที่ไววางใจของสมาชิก มีวิสยั ทัศน มีความสามารถในการนํา มีความเสียสละ เปนตน
ธุรกิจชุมชนก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จได
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6. ปจจัยแรงงาน การมีแรงงานในทองถิ่นเพียงพอ และมีทกั ษะการผลิตเปนปจจัยทํา
ใหธุรกิจชุมชนประสบผลสําเร็จ
7. ปจจัยดานการมีสวนรวมของสมาชิก การมีสวนรวมอยางแข็งขัน ทําใหเกิดธุรกิจ
ชุมชนอยางแทจริง
8. ปจจัยดานระบบขอบังคับ กลาวคือ หากระเบียบขอบังคับไมอยูบนพืน้ ฐานหรือ
ความเห็นชอบจากสมาชิก การประกอบการก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จไดต่ํา
9. ปจจัยดานปฏิสัมพันธกับภายนอก กลาวคือ ธุรกิจชุมชนที่จะประสบผลสําเร็จได
จะตองมีความสามารถ ในการสรางความสัมพันธเชิงบวก และหลีกเลี่ยงความสัมพันธเชิงลบกับ
ภายนอก อนึง่ ในปจจัยนีห้ มายถึงการมีความคลองตัว รูวาเมื่อใดควรรวมมือหรือปฏิเสธภายนอก
การนําแนวคิดเรื่องการบริหารและการจัดการธุรกิจชุมชนมาเปนกรอบในการศึกษา
ครั้งนี้ ผูวจิ ัยตองการทีจ่ ะศึกษาถึงการบริหารและการจัดการธุรกิจของกลุมวามีรูปแบบและวิธีการ
อยางไร
สวนที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาและการเรียนรู
การบริหารงานธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี ยอมตองมี
การศึกษาและการเรียนรูเกี่ยวกับคนและผลงาน เพราะระหวางคนกับผลงานยอมมีกระบวนการที่
จะทําใหผลงานดีกอเกิดประสิทธิภาพ กับผลงานไมดีและไมมีประสิทธิภาพ เราเชื่อวาการศึกษา
เปนกระบวนการทางการสังคมที่มีความจําเปนและสําคัญยิ่งในอันทีจ่ ะสรางความมัง่ คั่งเปนปก
แผนแกสังคม ทําใหสังคมดําเนินไปดวยความสงบเรียบรอย เจริญกาวหนาตามความมุงหมายที่
กําหนด
ความหมายของการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 (กระทรวงศึกษาธิการ.
สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2542 : 2) ใหความหมายของการศึกษาวา หมายถึง กระบวนการ
เรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม
การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรค จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองค
ความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต และการศึกษาตลอดชีวิต หมายความวา การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสาน
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ระหวางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
รูปแบบการศึกษา
อุดม เชยกีวงศ (2544:123,139) กลาวถึงรูปแบบการศึกษาในทางวิชาการมี 3 รูปแบบ
1. การศึกษาในระบบโรงเรียน (Formal Education) เปนการศึกษาทีม่ ีระบบแบบแผน
วัตถุประสงค หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลที่แนนอนชัดเจน และ
มุงหมายที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อใหพรอมที่จะทําหนาที่ทางสังคมในอนาคต
2. การศึกษานอกระบบ (Non-Formal Education) เปนการศึกษาที่มคี วามมุง หมาย
พัฒนาคนใหเปนกําลังของการพัฒนาประเทศ แกปญหาความยากจน และความดอยโอกาสเปน
สําคัญ จึงมีการออกแบบหลักสูตรใหยืดหยุน ตอการกําหนดจุดมุง หมาย วิธกี ารจัดการศึกษา
ระยะเวลาศึกษา การวัดผลและประเมินผล ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของ
กลุมเปาหมาย
3. การศึกษาตามอัธยาศัย (InFormal Education) เปนการศึกษาที่จัดขึน้ เพื่อใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูโดยไมจํากัดรูปแบบและวิธกี าร ผูเ รียนอาจเรียนรูโดยตั้งใจหรือไมกไ็ ด อาจเรียนรูได
จากสื่อ บุคคล สถานการณ สภาพแวดลอม ตลอดจนแหลงเรียนรูทหี่ ลากหลาย
นอกจากนี้ อุดม เชยกีวงศ (2544 : 45) ยังไดใหความหมายของการศึกษาอืน่ ๆที่สาํ คัญ
เชนการศึกษาผูใหญ เปนการศึกษาที่จัดใหบุคคลที่ออกจากโรงเรียนในระบบการศึกษาและผูใหญ
ที่ทาํ งานประกอบอาชีพแลว
การศึกษาตอเนื่อง เปนการจัดการศึกษาสืบเนื่องใหแกประชาชนที่ไดรับการศึกษาแลว
ระดับหนึง่
หรือในชวงเวลาหนึง่
อาจจะจัดกิจกรรมการศึกษาใหบุคคลนั้นสามารถศึกษาใน
ระดับสูงขึ้นไปหรือตอจากชัน้ ที่ไดเรียนมาแลว หรืออาจอยูในรูปการอบรมระยะสั้น ระยะยาว เปน
หลักสูตรพิเศษเพิ่มพูนความรู ทักษะวิชาชีพแขนงใดแขนงหนึง่
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับกระบวนการเรียนรู
การสรางสรรคสั่งสมภูมิปญญา
เปนกระบวนการเรียนรูตามธรรมชาติของมนุษย
ทามกลางสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางสังคม ที่มีพัฒนาการมายาวนานแม
สังคมมนุษยจะเปลี่ยนแปลงกาวหนา หรือผันแปรไปอยางไร มนุษยยังคงมีศักยภาพอันยิ่งใหญ

59
สามารถเรียนรูทั้งจากมนุษย ดวยกันและเรียนรูตามธรรมชาติ ซึ่งเอกวิทย ณ ถลาง (2540:40) สรุป
กระบวนการเรียนรูตามธรรมชาติของมนุษยไวดังนี้
1. ในบรรพกาลมนุษยเรียนรูทจี่ ะดํารงชีวิต และรักษาเผาพันธุของตนใหอยูรอดดวย
การลองผิดลองถูก
2. มนุษยเรียนรูดว ยการลงมือกระทําจริงในสถานการณสิ่งแวดลอมที่มีอยูจริง
3. การถายทอดความรูการเรียนรูจากการทําจริงไดพัฒนาตอมาจนเปนการสงตอ
(Transmission) แกคนรุนหลังดวยการสาธิตวิธีการ การสั่งสอนดวยการบอกเลา (Oral Tradition)
ในรูปของเพลงกลอมเด็ก คําพังเพย สุภาษิตและการสรางองคความรูไ วเปนลายลักษณ (Literacy
Tradition)
4. การเรียนรูโดยพิธีกรรมกลาวในเชิงจิตวิทยา พิธีกรรมที่ตองการเนนเขาไวในตัว เปน
การตอกย้ําความเชื่อกรอบศีลธรรม จรรยาของกลุมชน แนวปฏิบัติและความคาดหวังโดยไมตองใช
การจําแนกแจกแจงเหตุผลแตใชศรัทธาความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรม
5. ศาสนา ทัง้ ในดานหลักธรรมคําสอน ศีล และวัตรปฏิบัติตลอดจนพิธีกรรมและ
กิจกรรมทางสังคม ที่มวี ัดเปนศูนยกลางของชุมชนในเชิงการเรียนรู ลวนมีสว นตอกย้ําภูมิปญญาที่
เปนอุดมการณแหงชาติ
6. การแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณระหวางกลุม คนที่แตกตางกันทั้งในชาติพันธุ
ถิ่นฐานทํากิน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนกับคนตางวัฒนธรรม ทําใหกระบวนการเรียนรูขยายตัว
7. การผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม (Cultural Reproduction) ในการแกปญ
 หา ทัง้ ทาง
สิ่งแวดลอม ทางเศรษฐกิจและทางสังคมไดมีคนพยายามเลือกเฟนเอาความเชื่อ และธรรมเนียม
ปฏิบัติที่สืบทอดกันมาในสังคมประเพณี มาผลิตซ้ําทางวัฒนธรรมใหตรงกับฐานความเชื่อเดิม
8. ครูพักลักจํา ก็เปนกระบวนการการเรียนรูอีกวิธหี นึง่ ทีม่ ีมาแตเดิม
ระบบและกระบวนการเรียนรูมีอยูหลากหลายดังแสดงในขอ 1 ถึง 8 ขางตนนี้เปนการ
เรียนรูที่แตกตางจาการเรียนรูในรูปโรงเรียนที่แพรหลายอยูในปจจุบนั
การเรียนรูข องผูใหญ
มานพ กาละดี (อางถึงใน ทองปลิว ชมชื่น ม.ป.ป. :150 -153) กลาววาผูใหญจะเรียนรู
ไดดีเมื่อเขาตองการจะเรียน เรียนเฉพาะสิ่งที่เขามีความรูสึกวามีความจําเปนที่จะเรียน นําไปใช
ประโยชนไดทนั ที การเรียนรูโดยการกระทําเปนวิธีเรียนที่ดี จุดศูนยกลางการเรียนรูอยูที่ปญหา
และปญหานั้นจะตองเปนความจริง
การเรียนรูท ี่ดจี ะตองมีบรรยายกาศและสิ่งแวดลอมที่เปน
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กันเอง การสรางประสบการณเรียนรูหลายๆ อยางใหผเู รียนไดเลือกเรียนในสิง่ ที่เขาสนใจ มีความ
ตองการนําไปใชประโยชนและขณะที่เรียนตองใหผเู รียนไดทราบถึงความกาวหนาของตนเองดวย
และโมหัมมัด อับดุลกาเดร ไดรวบรวมลักษณะการเรียนรูของผูใหญที่เอเคอร (Aker) เรียบเรียงไว
9 ประการ คือ
1. ผูใหญจะเรียนไดดีหากเขาไดมีสวนรวมอยางจริงจัง
2. จัดอุปกรณการสอนเพือ่ ชวยใหผูใหญสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันจริงๆ เขา
จะเรียนไดดีกวาการใชอุปกรณการสอนทีไ่ มสัมพันธกับชีวิตจริงของเขา
3. ผูใหญจะรับความคิดใหมๆ ไดเร็ว ถาหากความคิดใหมสอดคลองกับความเชือ่
เกาๆ ของเขาที่มีอยูแลว
4. จะตองศึกษาพื้นฐานและความตองการของผูใหญ เพื่อจะไดใชเปนแนวทางในการ
จัดประสบการณ เพื่อกอใหเกิดการเรียนรูแกเขาใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ผูใหญที่มพี นื้ ฐาน
การศึกษานอย ๆ มักจะไมมั่นใจในตนเองและคิดวาตนเองเรียนไมไหว
5. จะตองชวยสรางความสําเร็จในบทเรียนชัน้ ตนใหแกผูเรียน ที่มพี ื้นฐานการศึกษา
นอย ๆ พวกนัน้ กอนที่จะเริ่มบทเรียนใหมตอ ไป
6. ชวยใหผูใหญไดเรียนในสิง่ ที่เขามีความสนใจใหมาก และใหเขาไดกาวหนาไปตาม
อัตราความสามารถของเขาเอง กับชวยใหเขาสามารถหาคําตอบตาง ๆ ดวยตนเอง
7. นักศึกษาผูใ หญที่เคยมีประสบการณทไี่ มดีในโรงเรียนมากอนแลว จึงควรพยายาม
สรางประสบการณการเรียนที่สบาย ๆ อยาใหเขารูสึกวาซ้ํารอยประสบการณเกา ๆ ทีผ่ านมา
8. การเรียนรูของผูใหญในชวงระยะเวลาหนึง่ จะมีจุดหยุดนิง่
9. ควรมีการทบทวนถึงวัตถุประสงคในการเรียนเสมอวา เราเรียนไปทําไม และขณะนี้
ไดกาวหนาไปสูเปาหมายมากนอยแคไหนแลว
แคสส (Cass 1995 , อางถึงใน สมคิด อิสระวัฒน 2543 :23) ไดสรุปลักษณะการ
เรียนรูที่สาํ คัญของผูใหญไววา ผูใหญตองการเวลาเพิ่มขึน้ ในการเรียนรู ผูใ หญตองการเห็น
ประโยชนทนั ทีทนั ใดในสิง่ ทีเ่ ขาเรียน ผูใหญพรอมที่จะเรียนเสมอ ถาสิ่งที่เรียนนัน้ ตรงกับความ
ตองการของเขาหรือเกีย่ วของกับการปฏิบัติงานในชีวิต
เบอรกวิน (Bergevin 1997 , อางถึงใน สมคิด อิสระวัฒน 2538 : 55 ) ไดใหความเห็น
เกี่ยวกับลักษณะการเรียนรูของผูใหญไววา พฤติกรรมของผูใหญสามารถเปลี่ยนแปลงไดอยาง
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รวดเร็วในสภาพการณหนึง่ ๆ ผูใหญตองการเรียนรูในสิ่งที่แปลกและใหมเสมอ ผูใหญมีบางสิง่
บางอยางที่ซอนเรนซึง่ เปนพลังที่อาจจะนํามาใชใหเกิดประโยชนได
ผูใหญควรจะไดแสดงออก
ในทางสรางสรรคบาง
ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญตามแนวคิดของโนลส (Malcolm S. Knowles 1978 , อาง
ถึงในคีรีบนู จงวุฒเิ วศย และคณะ 2546:12-13 ) ไดสรุปเปนพืน้ ฐานของทฤษฎีการเรียนรูสําหรับ
ผูใหญซึ่งมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
1. ความตองการและความพอใจ (Need and Interests) ผูใหญจะถูกชักจูงใหเกิดการ
เรียนรูไดดี ถาหากวาตรงกับความตองการและความสนใจในประสบการณที่ผา นมา เขาก็จะเกิด
ความพึงพอใจ เพราะฉะนัน้ ควรจะมีการเริ่มตนในสิง่ เหลานี้อยางเหมาะสม โดยเฉพาะการจัด
กิจกรรมทัง้ หลายเพื่อใหผูใหญเกิดการเรียนรูนนั้ จะตองคํานึงถึงสิง่ นี้ดว ย
2. สถานการณทเี่ กี่ยวของกับชีวิตผูใหญ (Life Situations) การเรียนรูของผูใหญจะ
ไดผลดีถาหากถือเอาตัวผูใหญเปนศูนยกลางในการเรียนการสอน ดังนั้น การจัดหนวยการเรียนที่
เหมาะสมเพื่อการเรียนรูของผูใหญ ควรจะยึดถือสถานการณทั้งหลายที่เกี่ยวของกับชีวิตผูใหญเปน
หลักสําคัญมิใชตัวเนื้อหาวิชาที่เรียน
3. การวิเคราะหประสบการณ (Analysis of Experience) เนื่องจากประสบการณเปน
แหลงการเรียนรู ที่มีคุณคามากที่สุดสําหรับผูใหญ วิธีการหลักสําหรับการศึกษาผูใหญ คือ การ
วิเคราะหถึงประสบการณของผูใหญแตละคนอยางละเอียด วามีสวนไหนของประสบการณทจี่ ะ
นํามาใชในการเรียนการสอนไดบางแลวจึงหาทางนํามาใชใหเกิดประโยชนตอไป
4. ผูใหญตองการเปนผูนาํ ตนเอง (Self – Directing) ความตองการที่อยูใ นสวนลึกของ
ผูใหญ คือ การมีความรูสึกตองมีการที่จะสามารถตองการนําตนเองได เพราะฉะนัน้ บทบาทของ
ผูสอนจึงควรอยูในกระบวนการสืบหา หรือคนหาคําตอบรวมกับผูเรียนรู มากกวาการทําหนาที่
สงผาน หรือ เปนสื่อสําหรับความรูแลวทําหนาที่ประเมินผลวาเขาคลอยตาหรือไมเพียงเทานั้น
5. ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Difference) ความแตกตางระหวาง
บุคคลจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ในแตละบุคคลเมื่อมีอายุเพิม่ มากขึน้ เพราะฉะนัน้ การสอนนักศึกษา
ผูใหญจะตองจัดเตรียมการในการเรียนการสอนใหเหมาะสม
ใหเปนไปตามความสามารถของ
ผูเรียนแตละคน
ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญตามแนวคิดของ บลูม (Benjamin S. Bloom1956 , อางถึง
ในคีรีบูน จงวุฒิเวศย และคณะ2546:13 ) ไดกลาวถึง กระบวนการเรียนรูวา มี 6 ขั้นตอน ดังนี้
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1. ความรู (Knowledge) หลังจากที่บุคคลไดเรียนรูไปแลวจะเกิดเปนความรูติดตัว
ผูเรียน โดยวัดไดจากการจําไดหรือทองจําได
2. ความเขาใจ (Comprehension) ตอจากขั้นที่ 1 บุคคลจะแปลความหมายหรือ
อธิบายสิง่ ที่ไดเรียนรูมาแลวในขั้นที่ 1 เกิดเปนความเขาใจ
3. การนําไปใช (Application) เมื่อบุคคลไดเรียนรู มีความรู ความเขาใจแลวจะ
สามารถนําความรูและความเขาใจไปใชได
4. การวิเคราะห (Analysis) เมื่อบุคคลไดเรียนรูถงึ ขั้นที่ 3 แลว บุคคลจะมี
ความสามารถในการวิเคราะหถึงสาเหตุได
5. การสังเคราะห (Synthesis) เมื่อบุคคลไดเรียนรูถึงขั้นที่ 4 แลว บุคคลจะมี
ความสามารถในการสังเคราะหได
6. การประเมินผล (Evaluation) เมื่อบุคคลไดเรียนรูถึงขั้นที่ 5 แลว บุคคลจะมี
ความสามารถในการตัดสินหรือตีคาหรือประเมินผลของสิ่งที่พบเห็นวาถูกตองและดีงามหรือไม
อลัน โทมัส(Alan Thomas , อางถึงใน กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2543 : 12) นัก
การศึกษาชาวแคนาดาระบุวา ลักษณะของกระบวนการเรียนรูมี 8 ประการ ไดแก
1. การเรียนรูเปนการลงมือปฏิบัติ
2. การเรียนรูเปนปจเจกบุคคล
3. การเรียนรูไดรับอิทธิพลจากบุคคลในสังคมรวมกัน
4. การเรียนรูเปนการตอบสนองสิ่งที่พบ / กระตุน
5. การเรียนรูเปนกระบวนการตอเนื่องตลอดชีวิต
6. การเรียนรูไมสามารถเปลี่ยนกับไปกลับมาได
7. การเรียนรูตองใชเวลา
8. การเรียนรูไมสามารถเกิดจาการถูกบังคับ
สรุปไดวาผูใหญจะมีความพรอมในการเรียนรูและสามารถปกครองตนเองไดดีกวาเด็ก
ผูใหญจะเรียนรูเมื่อเขามีความตองการ และจะเรียนรูในสิ่งที่สามารถนําไปใชในชีวติ ประจําวันได
จุดศูนยกลางการเรียนรู ควรจะเปนปญหาที่เขากําลังเผชิญอยูในชีวิตประจําวันหรือเรียนรูในสิ่ง
แปลกใหม วิธีการเรียนรูทดี่ ีของผูใหญคือการเรียนรูดว ยการกระทํา สวนบรรยากาศในการเรียนรู
ควรมีบรรยากาศที่เปนกันเอง และผูจัดการศึกษาผูใหญควรจะไดศึกษาถึงความตองการและความ
สนใจของผูใหญ เพื่อจะไดใชเปนแนวทางในการจัดประสบการณการเรียนรู สําหรับหลักการสอน
ผูใหญจะตองสอดคลองกับวิธีการเรียนรูของผูใหญ
สิ่งที่ตองตระหนัก คือ วัยผูใหญมีสภาพ
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รางกายที่ยอหยอนกวาเด็ก ฉะนัน้ ตองพิจารณาถึงความสวาง ขนาดและสีสนั ของตัวอักษรและ
ภาพ เสียงที่ดงั ฟงชัด และวิธีสอนควรเนนการไดลงมือปฏิบัติและทราบผลของการปฏิบัติ
ความหมายและความสําคัญของกระบวนการเรียนรู
การเรียนรูเปนพื้นฐานที่สําคัญของการดําเนินชีวิติ ซึง่ จะชวยในการพัฒนาบุคคลทั้ง
ดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ผูที่เรียนรูต ลอดเวลาจะมีความรู ความคิดที่กวางไกล
ทัน เหตุการณสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น นักวิชาการหลายทานไดให ความหมายของการ
เรียนรูไวดังนี้
กระบวนการเสริมสรางความรูใหกับชุมชนมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคนและนํา
สังคมใหเกิดการพัฒนาตอไปสําหรับความหมายของกระบวนการเรียนรูนนั้
ไดมีนักวิชาการให
ความหมายไวมากมาย ซึ่งมีทั้งที่แตกตางกันและคลายคลึงกัน ดังนี้
อีลิจิโอ บี. บาซากา (อางถึงใน คีรีบูน จงวุฒิเวศย และคณะ 2546:14) ไดสรุปวา
การศึกษาที่เหมาะสมกับยุคโลกาภิวัฒนในศตวรรษที่ 21 คือ ตองเปนการศึกษาตลอดชีวิต มี
ความหมายครอบคลุมไปถึงการเรียนรูว ิธีการปรับตัวใหเขากับการเปลีย่ นแปลงในทีท่ ํางาน และมี
ความหมายรวมไปถึงการสรางบุคลิกภาพอีกทั้งยังเปดโอกาสใหมีการเรียนรูเวลาใดก็ไดตลอดชีวิต
มีสาระสําคัญ 4 ประการ คือ
ผนวกกับการเรียนวิชา
1. การเรียนรูเพื่อรูเนนการเรียนความรูทวั่ ไปอยางกวางๆ
จํานวนหนึ่งอยางลึกซึ้ง กลาวคือ เปนการเรียนรูถึงวิธีการเรียนรู เพื่อใหไดประโยชนจากการศึกษา
ตลอดชีวิตดวย
2. การเรียนรูเพื่อทํา คือ การฝกหัดอาชีพหรือการทํางานจําเปนตองมีการพัฒนา
ความสามารถเผชิญหนาในสถานการณทหี่ ลากหลายทีไ่ มไดคาดคิดวา จะเกิดขึ้น
3. การเรียนรูเพื่อเปน ทุกคนจําเปนตองมีอิสระเพิ่มขึ้น มีการตัดสินใจทีถ่ ูกตองและมี
ความรูสึกรับผิดชอบตอการทํางานของตน
4. การเรียนรูเพื่ออยูรวมกัน ตองเขาใจผูอื่น เขาในธรรมเนียมประเพณีและจิตใจผูอื่น
การเรียนรูในลักษณะทีเ่ ปนการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อใหมนุษยไดใชศักยภาพของตนใน
การพัฒนา (กรมฝกหัดครู. คณะกรรมการสตรี โครงการพัฒนาการศึกษาชุมชน, 2531 : 60) ได
กลาวไววา กระบวนการเรียนรูเปนการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง ทั้งในการพยายามแกปญหา
ที่เกิดขึ้นในชีวติ จริง หรือเกี่ยวของกับการทํามาหากิน หรือสภาพความเปนอยู กิจกรรมที่ดําเนินอยู
นี้เปนไปเพื่อสนองตอบตอการแกปญหา และสอดคลองกับแบบแผนการผลิตของชุมชน จึงเปน
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พลังขับเคลื่อนใหเกิดพลวัตของการเรียนรู เมื่อไดมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะห
ปญหา หาแนวทางการแกไข เมื่อไดแนวทางแลวสมาชิกนํากลับไปลงมือปฏิบัติ แลวกลับมา
ทบทวนวิเคราะหรวมกัน เพือ่ สรุปบทเรียน เพื่อหาหนทางตอไปอีก กระบวนการที่เกิดซ้ําๆ นี้ เทากับ
เปนการยกระดับสติปญญาของสมาชิก ในกลุมและผลพวกจากการเรียนรู จากปญหาที่เกิดขึ้นจริง
ดังกลาว ยังชวยแกไขปญหา และพัฒนาคุณภาพชีวติ อันเปนผลที่คนในชุมชนสามารถเห็นเปน
รูปธรรมได
การเรียนรูดังกลาว ผูเรียนควรมีวัตถุประสงคในการเรียนรู ซึง่ ประเวศ วะสี (2542
ข :48) ไดใหความหมายของกระบวนการเรียนรู วาควรมีวัตถุประสงค คือ
1. เรียนรูเพื่อตนเอง
2. เรียนรูเพื่อสิง่ นอกตัวที่สัมพันธกับตนเอง ทั้งที่ใกลและไกล
3. เรียนรูเพื่อปฏิสัมพันธระหวางตนกับสิ่งนอกตัว และสามารถจัดความสัมพันธให
เกื้อกูลกัน
เมดนิค (Mednick 1964 , อางถึงใน คีรีบูน จงวุฒิเวศย และคณะ 2546:15) ไดให
ความหมายของการเรียนรู สรุปไดดังนี้
1. การเรียนรูมีผลทําใหพฤติกรรมมีการเปลีย่ นแปลง
2. การเรียนรูเปนผลของการฝกปฏิบัติหรือฝกฝนและทําใหพฤติกรรมเปลีย่ นแปลง
3. การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในลักษณะที่ถาวร
ไฮการด (Hilgard , อางถึงใน คีรีบูน จงวุฒิเวศย และคณะ 2546:13 ) ไดให
ความหมายของการเรียนรูวา “การเรียนรูเปนกระบวนการอยางหนึง่ ซึ่งมีผลทําใหพฤติกรรมมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอันเปนผลจากประสบการณและการฝกปฏิบตั ิ”
สมิท (Smith 1982 , อางถึงใน สมคิด อิสระวัฒน 2543 : 79) กลาววา การเรียนรูเปน
กิจกรรมของบุคคลซึ่งอาจจะเปนการเรียนดวยความตั้งใจ หรือโดยบังเอิญ การเรียนรูอาจเกี่ยวของ
กับการหาขอมูลหรือทักษะทัศนคติใหมๆ ความเขาใจหรือคานิยม การเรียนรูเปนสิ่งที่กอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและเปนสิ่งที่อาจเกิดขึ้นตลอดชีวิต การเรียนรูอาจเปนไดทั้ง
กระบวนการ (Process) และผลที่ไดรับ (Outcome) สุโท เจริญสุข (อางถึงใน สุกญ
ั ญา จันทะสูน
2538 : 11) ไดสรุปความหมายของการเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันเปนผลมา
จากประสบการณ การฝกหัด การปฏิบัติการ การถือผิดเปนเปนครู การทําซ้าํ ๆ การเรียนรูแบบวาง
เงื่อนไข การเรียนรูจากสวนรวมไปสูสวนยอย การเรียนรูดวยการแกปญ
 หาและการเรียนรูโดยการ
คิด แบบเกิดความเขาใจแจมแจง เปนตน โดยที่กระบวนการเรียนรู คือ กระบวนการแกปญหาของ
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เรานัน่ เอง ประกอบดวยสวนสําคัญ 7 ประการ คือ จุดหมาย ความพรอม สถานการณ ตัวผูเรียน
ตัวผูสอน และสภาพสิ่งแวดลอม
คีรีบูน จงวุฒเิ วศย และคณะ (2546 : 16) ไดใหความหมายของการเรียนรูวา การ
เรียนรูคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนือ่ งมาจากประสบการณและการฝกปฏิบัติ และเกิดขึ้น
ตลอดชีวิต
ลักษณะและวิธีการเรียนรู
สมิท (Smith 1982 , อางถึงใน สมคิด อิสระวัฒน 2543 : 84 – 85) ไดอธิบายลักษณะ
การเรียนรู สรุปได ดังนี้
คนเราจะเรียนรูตลอดเวลาซึง่ อาจเกิดจาก
1. การเรียนรูเปนสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต
ความตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตาม เชน จาการอบรมของครอบครัว เพื่อน การทํางาน การเลน หรือ
สื่อมวลชนตาง ๆ
2. การเรียนรูเปนเรื่องของแตละบุคคลและเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม
มีใครเรียนแทนกันได
3. การเรียนรูเปนเรื่องที่เกีย่ วของกับการเปลี่ยนแปลง เรื่องของความกลัว ความกระวน
กระวาย และการตอตานมักเปนสิง่ ที่เกิดขึ้นควบคูกับการเปลี่ยนแปลง
4. การเรียนรูเกี่ยวพันกับกับการพัฒนาของมนุษย การเรียนรูทาํ ใหเกิดการเปลี่ยน
แปลงดานบุคลิก คานิยม บทบาทและสติปญญา ตลอดชวงเวลาในชีวติ ของมนุษย
5. การเรียนรูคือ
การมีประสบการณ
การเรียนรูเปนการกระทําจึงทําใหคนมี
ประสบการณ ประสบการณเดิมในอดีตจึงเปนแหลงขอมูลของผูเรียน
6. การเรียนรูเปนสิ่งที่เกิดขึ้นเองภายในตัวผูเรียน ผูเรียนเทานั้นจะทราบวาตนเองเกิด
การเรียนรูห รือไม บุคคลอื่นไมมีโอกาสทราบ ยกเวนเมื่อบุคคลนั้น (ตนเอง) แสดงใหผูอื่นทราบ การ
เรียนรูจะเกิดขึน้ เมื่อผูเรียนไดทํากิจกรรมหรือมีประสบการณในเรื่องนั้น ๆ ดวยตนเอง
เบอรแมน (Burman 1969 , อางถึงใน สมคิด อิสระวัฒน 2541 : 8) ไดกลาวถึงวิธีการ
เรียนรู สรุปไดดังนี้
1. การเรียนรูโดยบังเอิญ (Random or Incidental Learning) เปนผลพลอยไดจาก
เหตุการณอยางใดอยางหนึง่ โดยทีผ่ ูเรียนมิไดเจตนาที่จะเรียน แตมีโอกาสเห็นจึงเกิดการเรียนรู
2. การเรียนรูดวยตนเอง (Self – Directed Learning) เปนการเรียนทีเ่ กิดจากความ
อยากรูอยางเรียน ผูเ รียนมีความตองการทีเ่ รียน จะมีการวางแผนเรียนเรื่องนั้นดวยตนเอง
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3. การเรียนรูจากกลุม (Collaborative Learning) สมาชิกในกลุมจะจัดการเรียนรู
ใหกับสมาชิกดวยกัน เชน สอนกันเอง หรือเชิญวิทยากร ฯลฯ
4. การเรียนรูท ี่จดั โดยสถาบันการศึกษา (Provider Sponsored) เปนการเรียนที่มีกลุม
บุคคลจัดกํากับดูแล มีหลักสูตร มีระเบียบแนชัด มีการใหคะแนน ใหปริญญาหรือประกาศนียบัตร
เมื่อจบการศึกษา
ครอส (Cross 1996 , อางถึงใน สมคิด อิสระวัฒน 2543 : 83) ไดแบงวิธีการเรียนรู
เปน 3 กลุม ไดแก
1. การเรียนรูจากกิจกรรมการเรียน ซึ่งจัดขึ้นโดยหนวยงานตาง ๆ การเรียนรูในกลุมนี้
อาจจัดขึ้นเพื่อใหไดหนวยกิต ประกาศนียบัตร หรืออาจไมมีการใหหนวยกิต ผูจ ัดไดแกหนวยงานใน
ทองถิน่ วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย หนวยงานเอกชน หลักสูตรแนวนี้เปนการจัดขึน้ เพื่อเพิ่มความรู
ความสามารถใหกับบุคคล
2. การเรียนรูดวยตนเอง ผูใ หญที่สมัครใจและมีความพยายามที่จะเรียนรู บุคคล
เหลานี้มีแนวโนมทีจ่ ะเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learners) ลักษณะของบุคคลเหลานี้จะเปนผูซงึ่
สนใจใฝรูหาความรูตลอดเวลา
3. การเรียนรูจากสถาบันการศึกษา ผูเรียนจะเขาไปศึกษาในสถาบันการศึกษาซึ่งมี
หลักสูตร วิธีการวัดผล มีระเบียบตาง ๆ ทีผ่ ูเรียนจะตองปฏิบัติตาม
คีรีบูน จงวุฒเิ วศย และคณะ ( 2546 : 16 ) กระบวนการเรียนรูเปนเรื่องของการใน
การทําใหผูเรียนสามารถสรางความรูของตัวเอง และของกลุมขึ้นมาดวยการเรียนรูถึงวิธกี ารเรียนรู
ผนวกกับการไดรับประสบการณ ทําใหสามารถวิเคราะหและสังเคราะหเรื่องราวตาง ๆ ทีเ่ กิดขึ้นได
สามารถแกไขปญหาไดอยางมีปญญา
จากแนวคิดดังกลาวจะเห็นไดวา การเรียนรูเกิดจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง หรือ
การเรียนรูจากกลุมก็ได การเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นในอํานาจความนึกคิด (Conscious
act) เปนสิง่ ที่เกิดขึ้นภายในตัวของบุคคล ซึ่งเกิดขึ้นไดจากหลายวิธี เชน การเลียนแบบ (Imitation)
การบรรลุวุฒภิ าวะ (Maturation) การสรางเงื่อนไข (Condition) การบอกกลาว (Indoctrination)
การบังคับ (Coercion) และการเรียนรู (Learning) (กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2543 : 14)
จากความหมายและความสําคัญของกระบวนการเรียนรูที่ไดกลาวมาขางตนสามารถ
สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ ประเด็นใหญ ๆ ดังนี้
1. ดานการเรียนรู การเรียนรูควรจะมีลักษณะเรียนรูตลอดชีวิต ดังนี้
1.1 การเรียนรูเพื่อทํา
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1.2 การเรียนรูเพื่อเปน
1.3 การเรียนรูเพื่ออยูรวมกัน
จากลักษณะผูเ รียนรูควรจะมีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ
ก. เรียนรูเพื่อตนเอง
ข. เรียนรูเพื่อสิ่งนอกตัวที่สมั พันธกับตัวเอง ทั้งใกลและไกล
ค. เรียนรูเพื่อปฏิสัมพันธกับสิ่งนอกตัว
2. ดานการปฏิบัติ เมื่อมีการเรียนรูแลวเกิดความรูแกผูเรียน โดยนําความรูสืบทอด
ปฏิบัติผานชองทางตาง ๆ ไมวาจะเปนพิธกี รรม ประเพณี คานิยมตัวบุคคล วัฒนธรรมทองถิน่ วิถี
ชีวิต มีการเรียนรูและการปฏิบัติเปนเนื้อเดียวกัน และมีกระบวนการแลกเปลี่ยนกับผูอื่นทีม่ ีมุมมอง
แตกตางกันออกไป
3. การนําไปสูการเปลี่ยนแปลง กระบวนการเรียนรูดังกลาว ไดกอใหเกิดการเปลี่ยน
แปลงอยางตอเนื่อง และคอนขางถาวรในเรื่องความรู ทัศนคติ และทักษะ
ปรัชญาการศึกษา
นักคิดและนักการศึกษาไดใหทัศนะเกีย่ วกับการศึกษาและการเรียนรูของบุคคลในวัย
ตางๆ ซึ่งมีพนื้ ฐานจากแนวคิดปรัชญาตางๆ ดังนี้ (สุนทร สุนันทชยั 2544 : 33-36)
1. ปรัชญามนุษยนิยม (Humanism) กลุมนี้มีความเชื่อวามนุษยมีอิสระ มีศักดิ์ศรี
พฤติกรรมเปนผลจากจิตใจของมนุษยเอง ซึ่งมีความตองการมีการจูงใจ มีเสรีภาพ สามารถเลือก
กระทําได การเรียนรูจึงเกิดจากการเลือกสรรของผูเรียน สิ่งที่ไมมีความหมายแกผูเรียน เขาก็ไม
เลือกที่จะเรียน การเรียนรูกจ็ ะไมเกิดขึ้น คารล โรเจอร เชื่อวา หากเปดโอกาสใหบุคคลแตละคนจะ
สามารถพัฒนาตนเองไดเต็มที่ตามศักยภาพของเขา มัลคัล โนลส เสนอทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ
เรียกวา แอนดราโกจี เชือ่ วา การเรียนรูและการมีสว นรวมในกิจกรรมการเรียนรูน ั้น ขึน้ อยูกบั
พื้นฐาน 4 ประการ คือ 1) มโนภาพตอตนเอง 2) ประสบการณ 3) ความพรอม และ 4) แนวทางใน
การเรียนรู
2. ปรัชญาพฤติกรรมนิยม (behaviorism) กลุมนี้มีความเชื่อวาพฤติกรรมของคนเกิด
จากการเราของสิ่งเรา คนเราจึงตอบสนอง เพราะฉนัน้ ถาจะใหเกิดการเรียนรู จําเปนตองมีสงิ่ เรา
ประสบการณที่จะจัดใหกับผูเรียนควรเปนขั้นตอนมีลําดับชั้น มีการเสริมแรง
3. ปรัชญาเสรีนิยม (liberalism) กลุมนี้มคี วามเชื่อวา มนุษยทกุ คนเปนผูมีเหตุผล มี
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จริยธรรมคุณธรรมและจิตใจ การพัฒนามนุษยคือการพัฒนาคุณสมบัติใหมนุษยรจู ักใชสติปญญา
มีเหตุผล มีความรูมีความคิดกวางขวาง สามารถวิเคราะหและเขาใจสภาพการณตางๆ ไดจนเปน
มนุษยที่สมบูรณ แวน โดเรน เสนอแนวคิดในการจัดการศึกษาผูใหญสําหรับผูใชแรงงานวา
ประเทศใดสามารถใหผูใชแรงงานลาพักไปเพิ่มพูนความรู ประเทศนัน้ จะมีประชากรที่มีความรูและ
เปนสังคมการเรียนรู เขาเชือ่ วาผูใหญทุกคนตองการที่จะเรียนรูตอ เพราะคนเราเมือ่ มีอายุมากขึน้
ประสบการณมากขึ้น จะใครครวญและมีการใชเหตุผลมากขึ้น
4. ปรัชญาพิพัฒนาการนิยม (Progressivsm) กลุมนีม้ ีความเชื่อวา การเปลีย่ นแปลง
เปนเรื่องที่มีคณ
ุ คาในทุกๆ ดาน ทัง้ รางกาย อารมณ สังคม สติปญญาและอาชีพควบคูกันไป ความ
ตองการ ความสนใจ ทักษะ ศักยภาพของผูเรียนควรไดรับการสงเสริมใหมากที่สุด สิ่งทีเ่ รียนรูควร
สอดคลองกับชีวิตประจําวันและสังคมที่บคุ คลนั้นเปนสมาชิกอยู
การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีเมื่อ
ผูเรียนมีประสบการณตรงหรือลงมือกระทําเอง ผูเรียนจึงมีอิสระที่จะเลือกตัดสินใจดวยตนเอง มี
สวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการทํางานรวมกันเพื่อใหการเรียนรูตรงกับความ
ตองการ เหมาะสมกับความถนัดและความสามารถของตน
5. ปรัชญาคิดเปน (Khit Pen)หลักการของปรัชญานีเ้ นนวาเปาหมายในชีวิตของทุกคน
คือ ความสุขและความสําเร็จในชีวิต การเรียนรูเปนกระบวนการทีท่ ําใหผูเรียนประสบความสุข
ความสําเร็จตามที่ตนปรารถนา ซึ่งไมขัดตอศีลธรรม วัฒนธรรมอันดีงามและไมทําใหผูอื่นหรือ
สังคมเดือดรอน การแกไขปญหาจึงจําเปนตองใชความรูเชิงวิชาการ ศักยภาพของตน และความรู
เกี่ยวกับสภาพสังคมแวดลอม นํามาวิเคราะหพจิ ารณา เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการแกไข
ปญหา บุคคลที่สามารถนําขอมูลทัง้ สามดานมาประกอบพิจารณาในการตัดสินใจนี้ เรียกวา “คิด
เปน”
สวนที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
รัชชัย ศรีลาภ (2540 , อางถึงใน ทวีศักดิ์ นพเกษร 2541:45) ไดศึกษาเรื่องการ
ประกอบธุรกิจชุมชนในชวงเศรษฐกิจชะลอตัว : ศึกษากรณีบานเสียว ตําบลหัวงัว อําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ ไดสรุปไวดงั นี้
ชาวบานเสียวประกอบอาชีพทํานาเปนหลัก รายไดจากการทํานาไมพอกับคาใชจา ยใน
การดํารงชีวิต จึงซื้อเศษผาจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีจําหนายตามรานคาในกรุงเทพมหานคร
เย็บเปนเครื่องใชในครัวเรือนและจําหนายเปนอาชีพเสริม เริ่มจากป พ.ศ. 2533-2535 เปนชวง
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เริ่มตนและขยายกลายเปนธุรกิจขนาดยอมของชุมชนในป พ.ศ. 2536 – 2539 แลวประสบปญหา
ในชวงเศรษฐกิจชะลอตัวตั้งแตกลางป พ.ศ. 2540 จนถึงปจจุบนั
กระบวนการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑแปรรูปผาตามลักษณะของธุรกิจขนาดยอมใน
ชุมชนไมคอยสลับซับซอนเทาใดนัก โดยผูประกอบธุรกิจจัดหาทุน อุปกรณ แรงงาน และตลาดดวย
ตนเอง ผลิตภัณฑจากผาประกอบดวยเครือ่ งนอน ผาคลุม ผาปูทนี่ อน ผามาน เสื้อผา และเครื่องใช
ในครัวเรือนอืน่ ๆ เมื่อผลิตไดปริมาณมากแลวจึงบรรทุกผลิตภัณฑไปจําหนายทั่วประเทศเทีย่ วละ
7-15 วัน โดยผูประกอบธุรกิจนําไปจําหนายเอง และมีพอ คาในชุมชนรับไปจําหนายตามที่ตกลงกัน
รายไดจากการประกอบอาชีพนีท้ ําใหฐานะความเปนอยูข องชาวบานดีขึ้นตามอัตภาพโดยเฉพาะผู
ประกอบธุรกิจรายใหญที่ลงทุนมากมีรายไดคอยขางดี
ผูประกอบธุรกิจผลิตภัณฑแปรรูปผาซึ่งมีจาํ นวนประมาณรอยละ 80 ของแตละชุมชน
ประสบปญหาการขาดสภาพคลองในชุมชน เนื่องจากตนทุนการผลิตและจําหนายสูงขึ้นแตการ
จําหนายผลิตภัณฑกลับลดลง และเจาของธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑดวยระบบเงินผอนมากเกินไป
เมื่อเก็บเงินจากลูกคาไมไดจงึ สงผลกระทบไปทั้งชุมชน
วีระชัย เพชรดี (2542 : 51 , อางถึงใน เฉลียว บุรีภักดี และคณะ 2545:51) ไดศึกษา
เรื่อง การประกอบธุรกิจในชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีการจําหนายไขไกชาวบานนาสีนวน ตําบล
นาสีนวน อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไดสรุปไวดังนี้
ชาวบานในชุมชนนาสีนวน เดิมประกอบอาชีพทํานาเปนหลักและมีรายไดจากการทํา
นาไมพอกับคาใชจายในการดํารงชีวิตประจําวัน จึงคิดหาอาชีพเสริมเพื่อทํารายไดใหกับครอบครัว
ของตน โดยไปรับซื้อไขจากฟารมในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียง เพื่อนํามาจําหนายเปนอาชีพเสริม
เริ่มจากป พ.ศ.2533 เปนชวงเริ่มตนและขยายเปนอาชีพหลักแทนอาชีพทํานาในชุมชนจนถึง
ปจจุบัน กระบวนการประกอบอาชีพจําหนายไขไกของชาวบานนาสีนวน ไมมีความสลับซับซอน
เพียงแตผูประกอบอาชีพตองมีคุณสมบัติในดานเงินทุน การทุม เทเวลา ความขยัน และความ
อดทน ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ และการวางแผนที่ดี เมื่อไปรับไขไกมาตามจํานวนที่ตองการแลว
จึงบรรทุกไขไกไปจําหนายในหมูบ านใกลเคียง โดยใชรถยนต รถจักรยานยนต และหาบเร
ปาริชาติ วลัยเสถียร จิตติ มงคลชัยอรัญญา และโกวิทย พวงงาม (2540:28) จัดทํา
โครงการวิจยั ธุรกิจชุมชนการศึกษาเบื้องตน เรื่อง นโยบายและมาตรการในการสงเสริมธุรกิจชุมชน
ซึ่งจากการวิจยั พบวา สาระสําคัญของนโยบายที่เกีย่ วของกับการสงเสริมธุรกิจชุมชนของหนวยงาน
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ภาครัฐ อันไดแก การสงเสริมความสามารถของบุคคล กลุมและองคกร แรงงานทุนและสินเชื่อ
การตลาด วัตถุดิบ เทคโนโลยีและสิทธิประโยชนตา ง ๆ นัน้ โดยภาพรวมแลวนับไดวาเปนนโยบาย
และมาตรการอยางครบถวน แตนโยบายแตละดานยังไมมีสัดสวนที่เหมาะสมในการสงเสริมธุรกิจ
ชุมชน โดยเฉพาะดานการตลาด
นอกจากนี้ ยังพบวา หนวยงานภาครัฐมีนโยบายและมาตรการในการสงเสริมธุรกิจ
ชุมชนในระดับตาง ๆ กัน สามารถจําแนกได 3 รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ 1 เปนหนวยงานที่มีนโยบายและมาตรการในการสงเสริมธุรกิจชุมชนโดยตรง
และเต็มรูปแบบ กลาวคือ เริ่มดําเนินการตั้งแตการรวมกลุม การวิเคราะหปญหาและทางเลือก การ
สรางกระบวนการเรียนรู การสงเสริมการผลิต การแปรรูป การบริการและสนับสนุนทรัพยากรตางๆ
ซึ่งกลาวไดวาการดําเนินงานในรูปแบบนีเ้ ปนการสงเสริมธุรกิจครบวงจร โดยพบกับนโยบายของ
กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง องคการ
สงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย กรมการคาภายใน กรมการพัฒนาชุมชน สํานักงานเรงรัด
พัฒนาชนบท กรมประชาสงเคราะห กรมสงเสริมอุตสาหกรรมและสํานักงานพัฒนาชุมชนเมือง
เปนตน
รูปแบบที่ 2 หนวยงานทีม่ ีนโยบาย และมาตรการในการสงเสริมธุรกิจชุมชนบางสวน
หมายถึง ภารกิจเฉพาะเรื่องดําเนินการเกี่ยวของกับการสงเสริมอาชีพและรายไดในบางกิจกรรม
เชน การฝกอบรม การออมทรัพย การผลิต การแปรรูป การตลาด ซึง่ พบในนโยบายของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน (โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนา
ชนบท) กรมปศุสัตว กรมปาไม กรมวิชาการเกษตร สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมการ
จัดหางาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กรมการศึกษานอกโรงเรียน กรมอาชีวศึกษา สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย และสํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี
รูปแบบที่ 3 หนวยงานที่มีนโยบายและมาตรการทีเ่ กี่ยวของกับธุรกิจชุมชนโดยออม
หมายถึง หนวยงานที่มีภาระหนาที่ทเี่ กีย่ วกับปจจัย หรือองคประกอบในการดําเนินงาน ดานการ
สงเสริมอาชีพและรายได อาทิ การลงทุน สินเชื่อ สิทธิประโยชน มีภาระหนาที่ในการใหบริการแก
บุคคลและนิติบุคคลทั่วไป ไมไดกําหนดทีจ่ ะสงเสริมธุรกิจชุมชนโดยตรง พบในนโยบายของกรม
ทรัพยสนิ ทางปญญา การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการการสงเสริมการ
ลงทุน
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ทั้ง 3 รูปแบบขางตนนัน้ หนวยงานทีม่ ีภาระหนาทีแ่ ตกตางกันมีการสงเสริมกัน สวน
หนวยงานทีม่ ภี าระหนาที่และแนวทางการดําเนินงานทีค่ ลายกัน มักจะดําเนินงานซ้าํ ซอนกันใน
เนื้อหาและกลุม เปาหมาย บางครั้งยังกอใหเกิดการแขงขันและขัดแยงกันดวย
อํานวย ภูวนา (2540:120) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการบริหารการผลิตหัตถกรรม
ทอผา : ศึกษาเฉพาะกรณีบานหนองเขื่อนชาง ตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
พบวา คณะกรรมการกลุม ทอผามีกระบวนการบริหารการผลิตหัตถกรรมทอผาตามขั้นตอนตางๆ
ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน การสั่งการ และการควบคุมตามลําดับ
โดยเนนใหทุกคนมีสวนรวมและความเปนกันเอง แตถึงอยางไรก็ตาม คณะกรรมการก็ยงั มี
ประสบการณไมเพียงพอในดานการใชระบบขอมูลเพื่อการบริหารและการผลผลิต เชน การไมมี
เกณฑมาตรฐานที่แนนอนในการกําหนดคุณภาพของผลผลิต การจัดคนเขาทํางานคณะกรรมการ
ไมมีการวางแผนไวอยางชัดเจน และไมกาํ หนดกฎเกณฑและการทดสอบไวประการใด โดยอาศัย
ความสมัครใจของผูปฏิบัติงานตามกลุมงานตาง ๆ แตไดมีการจัดองคการบริหารงาน และกําหนด
รูปแบบความสัมพันธกนั อยางชัดเจน
บงกช พงษคาํ มี (2536 , อางถึงใน ประภัสสร ปญญา 2537:35) ไดทําการศึกษา
องคประกอบในการดํารงอยูข องกลุมธุรกิจขนาดยอมในชุมชน ผลการศึกษาพบวาในการจัดตัง้
กลุมธุรกิจชุมชนที่สามารถทําใหกลุมขนาดยอม ดํารงอยูนั้นมีองคประกอบ คือ
1. องคประกอบดานพัฒนาการกลุม การจัดตั้งกลุมนั้นเกิดขึ้นจากปญหาและความ
ตองการของสมาชิกกลุม มิใชเปนการจัดตั้งจากนโยบาย และความตองการขององคกรภายนอก
กลุมนี้มกี ารดําเนินงานในลักษณะกลุมมาโดยตลอด กลุมมีความสามารถปรับตัว และแกปญหา
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยการตัดสินใจอยางเปนอิสระของกลุม
กลุมมีการจัดองคกรมีการแบงบทบาท
2. องคประกอบในดานบริหารจัดการกลุม
หนาที่ความรับผิดชอบชัดเจน ผูน ํากลุม มีความเปนประชาธิปไตย สมาชิกและคณะกรรมการมีสว น
รวมกันในทุก ๆ ขั้นตอนการทํางาน ดานการตลาด นั้นการมีสวนรวมของสมาชิกนอยกวาดานอื่น ๆ
การบริหารจัดการกลุมมีประสิทธิภาพปานกลาง และสามารถบรรลุประสิทธิผลของกลุม
เพราะกลุมมี
3. องคประกอบในดานสภาพแวดลอมในการดํารงอยูของกลุม
ความสัมพันธและสามารถประสานทรัพยากรจากสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกชุมชน
และขณะเดียวกันสภาพแวดลอมภายนอกก็ตองการผลประโยชนตอบแทนจากกลุม
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4. องคประกอบในดานสวัสดิการภายในกลุม กลุมดํารงอยูไดเพราะมีการจัดสวัสดิการ
ภายในกลุม ใหกับสมาชิกเพื่อสนองความตองการในดานตาง ๆ เชน ดานการชวยเหลือให
คําปรึกษาทางความคิด ดานการมีงานทํา การมีรายได การสงเสริมความมัน่ คงของครอบครัวและ
ชุมชน
5. องคประกอบในดานบริหารจัดการการตลาดและทุน กลุมดํารงอยูไดเพราะมีการ
บริหาร จัดการทางดานการตลาด และปริมาณการผลิต การกําหนดราคา และการประชาสัมพันธ
ดานการตลาด นอกจากการบริหารจัดการการตลาดแลวกลุมสามารถระดมทุนทั้งภายในชุมชน
และภายนอกชุมชน กลุมสามารถบริหารจัดการ ใหมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะใชจา ยในการ
ผลิตและกองทุนของกลุมเพิ่มขึ้น
6. องคประกอบในดานการบริหารจัดการผลิต กลุมดํารงอยูได เพราะสามารถจัดการ
องคกรการผลิตโดยเฉพาะในครัวเรือน ตนทุน แรงงาน วัตถุดบิ ชวงเวลาการผลิตทักษะ
ประสบการณในการผลิตใหสอดคลองกับสภาพครัวเรือนในชุมชน
และใชตนทุนต่ําและใหได
ผลิตภัณฑที่มคี ุณภาพ
คานโน (Kanno 1997 , อางถึงใน พิทยา วองกุล 2541:41) ศึกษาเกี่ยวกับวิถีชมุ ชน
(Informal constraints) วาสามารถลดตนทุนการบริหารจัดการของกลุมธุรกิจชุมชนได ทําใหกลุม
ธุรกิจชุมชนทีม่ ีขนาดใหญเกินไปจนวิถีชมุ ชนไมมีผลตอสมาชิกหรือการดําเนินกิจกรรมอยูภายนอก
ขอบเขตของวิถีชุมชน มีตน ทุนการบริหารจัดการสูง ทําใหอาจไมสามารถดํารงอยูไดในเชิงการคา
ซึ่งจากการศึกษาเปรียบเทียบกลุมทอผา 2 กลุมในจังหวัดขอนแกนพบวา กลุม แรกเปนสมาชิก
ศูนยศิลปหัตถกรรมพัฒนาสตรีอีสาน ซึง่ เปนองคกรพัฒนาเอกชนชวยจัดการการตลาดให การ
ดําเนินงานของกลุมอาศัยกลไกนอกวิถีชมุ ชนมาก
ทําใหการดํารงอยูของกลุม ตองพึง่ พาอาศัย
องคกรภายนอกเปนสําคัญ ในขณะที่กลุม หลังดําเนินการโดยชุมชนเองทัง้ หมดและสามารถดํารง
อยูไดในเชิงการคา และมีตน ทุนการบริหารจัดการต่ํา เปนผลของ 2 ปจจัยที่สืบเนื่องจากวิถีชุมชน
คือ 1. ผูนําที่ไมเห็นแกประโยชนสวนตน ซึ่งเปนผลจากคานิยมที่ตอ งการรักษาชือ่ เสียงของตนใน
ชุมชนไว และ 2. ผูประสานงานดานการตลาด ซึ่งไดสว นแบงจากกําไรของผลผลิตเปนรายชิ้น ทํา
ใหมีแรงจูงใจที่จะขายผลผลิตและกระตุนสมาชิกทําการผลิตใหไดมากที่สุด จึงเปนแรงผลักดันที่
สําคัญในการดําเนินกิจกรรมการผลิตและการคารวมกันของกลุม
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มัณฑนา สามารถ และวิบลู ยสุข บัณฑิตย (2535 , อางถึงใน ภัสสร ลิมานนท
2537:35) ไดศึกษาวิจยั เรื่องการสํารวจตลาดสิ่งทอของกลุมสตรีทอผาพืน้ เมืองในภาคะวันออก
เฉียงเหนือ : ศึกษาเฉพาะกรณี การศึกษาพบวา กลุม สตรีที่ไดรับการสงเสริมจากทางราชการและ
องคกรพัฒนาเอกชนมียุทธวิธีและชองทางการตลาดที่แตกตางกัน หนวยราชการเนนความสามารถ
เฉพาะตัวของผูนําสตรีและความเปนอิสระในการดําเนินงาน
การพัฒนาของกลุมเปนไปโดย
ธรรมชาติ ชองทางการตลาดอาศัยระบบการจําหนายผานตัวแทนและไมคอยใหความสําคัญกับ
รานคาปลีก ทําใหคาใชจายในการบริหารจัดการต่ํา และมียอดจําหนายสูง สวนองคกรพัฒนา
เอกชนเนนพัฒนาองคกร และความสามารถในการบริหารจัดการกลุม ดังนัน้ การดําเนินงาน
ดานการตลาดจึงเปนหนาที่ขององคกรรวมกับชาวบาน
สมาชิกกลุมมีบทบาทในการรวมงาน
การควบคุม และการบริหารกลุม สินคามักเปนสินคาที่พัฒนาใหมทําใหมีโอกาสเสนอราคาสูง
ชองทางการตลาดที่สําคัญคือ การจําหนายที่รานของตนเอง การจําหนายผานองคกรพัฒนา
เอกชน การดําเนินงานมีคาใชจายคอนขางสูง นอกจากนี้พบวาการจะสงเสริมการพัฒนาในระยะ
ยาวจําเปนตองมีการพัฒนาคุณภาพ
และออกแบบสินคาใหเปนทีต่ องการของตลาดและควรมี
หนวยงานที่รบั ผิดชอบดานการตลาดขึ้นมาชวยเหลือในการจัดจําหนายสินคา เพื่อลดคาใชจาย
ในการตลาด
นงลักษณ สุพรรณไชยมาตย (2537 , อางถึงใน จุลศักดิ์ ชาญณรงค 2546:22) ได
ศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธองคกรและเครือขาย :กรณีศึกษาเครือขายหัตถกรรมทอผาพืน้ เมืองพรรณ
ไม การศึกษาพบวา ยุทธวิธีในการพัฒนาองคกรธุรกิจชุมชน มีประเด็นสําคัญดังนี้ แนวคิด
พื้นฐานขององคกรกลุมพรรณไม แมเปนองคกรธุรกิจชุมชน แตฐานคิดในการทํางานของกลุมเปน
ลักษณะผสมผสานระหวางแนวคิดเชิงธุรกิจและแนวคิดดานการพัฒนา วัตถุประสงคพนื้ ฐานการ
รวมกลุมคือ การชวยเหลือกันในดานการผลิต การพัฒนาศักยภาพสมาชิก และเสริมสรางพลัง
ทางเศรษฐกิจ โดยมีระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจนในทางปฏิบัติ สงเสริมการทํางานเปนหมู
คณะ มีการดําเนินธุรกิจแบบครบวงจรเริ่มตั้งแตการผลิต การแปรรูป และการจัดจําหนาย ซึง่ ทํา
ใหสมาชิกมีโอกาสเรียนรูกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ
มูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (2540:42) ศึกษาวิจยั เรื่อง
การศึกษารูปแบบธุรกิจชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีในกรุงเทพมหานครและภาคกลาง ซึ่งจากการ
วิจัยพบวา ธุรกิจชุมชนของลุมตัวอยางจํานวน 29 กลุมนั้นอยูภายใตการสงเสริมและชวยเหลือ
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ของกลุมออมทรัพย กลุมทีม่ ีลักษณะเปนนิติบุคคล เชน สหกรณ และไมเปนนิติบคุ คล เชน กลุม
ออมทรัพย กลุมที่มีลกั ษณะเปนผูผลิตและผูใหบริการ และบริษัททีท่ ําหนาที่ดา นการตลาดใหกบั
ผลิตภัณฑของชาวบาน การดําเนินธุรกิจของแตละกลุม มีความแตกตางกันในเรื่องการลงทุนและ
การจัดสรรกําไร
สวนใหญแลวกลุมที่ดาํ เนินธุรกิจเหลานี้ กําลังมีความพยายามที่จะพัฒนาจากการทํา
อาชีพเสริมไปสูการทําเปนอาชีพหลัก โดยระดับการจัดการจะเริ่มซับซอนขึ้นทั้งในดานการผลิต
และการจําหนาย ตองมีการลงทุนสูง ตองใชทักษะและความรูมากขึ้น อันเนื่องมาจากปญหาเชน
สินคาที่ผลิตออกมามากเกินความตองการของตลาด
เปนผลใหผลิตออกมาแลวขายไมหมด
ขาด ทุนทรัพย ขาดวัตถุดบิ ไมสามารถคืนเงินที่กูสนิ เชื่อมาได หรือขาดความรูและขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจขยายการผลิต และขาดความรูท ี่จําเปนสําหรับการดําเนินการเปนตน
ดังนัน้ บทบาทการพัฒนาธุรกิจชุมชนในขัน้ ตอนนี้จึงตองมุงไปสูการสงเสริมใหกลุม
ธุรกิจมีการดําเนินการอยางเปนระบบ ใหเปนธุรกิจขนาดเล็กทีม่ ีมาตรฐาน โดยใหผูบริหารที่มา
จากการเลือกตั้งและสมาชิกสามารถทําไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง หรือเปลี่ยนเปนธุรกิจการผลิต
และการบริการอยางอืน่ ที่มโี อกาสในการเพิ่มรายไดมากขึ้น
การพัฒนาธุรกิจชุมชนจึงควรมีเปาหมายเพื่อใหผูประกอบการสามารถเลือกตัดสินใจ
วา จะผลิตหรือไมและถาผลิตจะผลิตอะไร มีความรูทจี่ ะทําการผลิตเมื่อจะขยายปริมาณการผลิต
มากขึ้น มีความรูในเรื่องการซื้อขายและการจัดการตางๆ ผลักดันใหเกิดองคกรหรือจัดสรางองคกร
ตางๆ เพื่อเสริมสรางใหเกิดการดําเนินงานเชิงธุรกิจแบบพึ่งตนเองได

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่อง การบริหารจัดการธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมุงศึกษาการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน
มีประชากรและกลุมตัวอยางเปนบุคคลที่ประกอบอาชีพหัตถกรรมตุกตา ในเขตอําเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี และบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของกลุมหัตถกรรมตุกตา
ราชบุรี การดําเนินการวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
1. ชุมชนและกลุมที่ศึกษา
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอ มูล
ชุมชนและกลุมทีศ่ ึกษา
ชุมชนที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชากรที่ประกอบอาชีพทําตุกตาในเขตอําเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งประกอบดวย หมูที่ 1-10 ตําบลบานสิงห หมูท ี่ 3-4 ตําบลบาน
เลือก หมูท ี่ 1-2 ตําบลบานฆอง และบุคคลที่เกีย่ วของกับการดําเนินงานของกลุมหัตถกรรม
ตุกตาในเขตพืน้ ที่ดงั กลาว
กลุมที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ผูว ิจัยใชวธิ กี ารเลือกกลุม ตัวอยางดังมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผูซื้อหรือผูบริโภคตุกตา ซึง่ เปนลูกคาสงและลูกคาปลีก ทีม่ าติดตอซือ้ ขายใน
พื้นที่ทาํ การวิจัย ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมโดยบังเอิญ (Accidental Sampling)
กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน โดยเก็บขอมูล จาก 100 คนแรก กลาวคือ เมื่อพบ
ประชากรทีม่ าติดตอซื้อขายก็เก็บขอมูล และกระทําเชนนี้ไปเรื่อยๆ จนกวาจะไดครบตามจํานวนที่
กําหนดไว
2. สมาชิกกลุมทีท่ ําการผลิตหรือผูประกอบอาชีพหัตถกรรมตุกตารายยอยในเขตพืน้ ที่
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ทําการวิจยั ต.บานสิงห ต.บานเลือก ต.บานฆอง ในเขตอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไดกลุม
ตัวอยาง จํานวน 15 ราย ซึ่งมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางซึง่ เปนสมาชิกกลุมที่ทาํ การผลิตและผูคา ทีใ่ ชในการวิจัย
รายชื่อตําบล
ตําบลบานเลือก
ตําบลบานฆอง
ตําบลบานสิงห
รวม

จํานวนกลุมตัวอยาง (คน)
5 คน
5 คน
5 คน
15 คน

3. ประธานกลุมและคณะกรรมการบริหารกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี จํานวน 7 คน
4. เจาหนาที่จากหนวยงานที่เกีย่ วของ ไดแก พัฒนาการอําเภอโพธาราม หอการคา
จังหวัดราชบุรี นายกองคการบริหารสวนตําบลบานสิงห นายกองคการบริหารสวนตําบลบาน
ฆอง และผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดบานเลือก รวม จํานวน 5 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และ
ประเด็นสนทนากลุม โดยมีลายละเอียดดังนี้
1. แบบสอบถามสําหรับผูซื้อหรือผูบริโภคตุกตา ซึ่งเปนลูกคาสงและลูกคาปลีก ทีม่ า
ติดตอซื้อขายในพืน้ ทีท่ าํ การวิจัย
เปนแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (check list ) และ
แบบสอบถาม ชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) โดยผูวิจัยไดกําหนดคาคะแนนของ
ชวงน้ําหนักเปน 3 ระดับ ตามที่ ไพโรจน ศรีรงุ เรือง (2545: 60-63) ไดปรับปรุงจากลิเคิรท (Likert)
และเกณฑการพิจารณาคาเฉลี่ย ที่ไดรับจากคําตอบในแบบสอบถามของนักเรียนกลุม ตัวอยาง
ผูวิจัยไดกําหนดตามเกณฑที่ ไพโรจน ศรีรุงเรือง (2545: 60-63) ปรับปรุงตามแนวคิดของเบสท
(Best) ดังรายละเอียดตอไปนี้
ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบตัวเลือกที่กาํ หนดให (check list)
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ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจดานการใหบริการขายและ
ดานสินคาของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (rating scale) 3 ระดับตามที่ ไพโรจน ศรีรุงเรือง (2545: 60-63) ไดปรับปรุงจาก
ลิเคิรท (Likert) มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 3 หมายถึง ผูตอบมีความพึงพอใจหรือเห็นดวยมาก
คะแนน 2 หมายถึง ผูตอบรูสึกเฉยๆ หรือไมแนใจ
คะแนน 1 หมายถึง ผูตอบไมมีความพึงพอใจหรือไมเห็นดวยเลย
การแปลความหมายคะแนน ผูวิจัยใชเกณฑการวิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด ใหผูตอบแสดงความคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะตางๆ ที่เกีย่ วของ
2. แบบสัมภาษณ ไดแก
2.1 แบบสัมภาษณ
สําหรับสมาชิกกลุมทีท่ ําการผลิตหรือผูประกอบอาชีพ
หัตถกรรมตุกตารายยอยในเขตพื้นที่ทาํ การวิจัย มี 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ ลักษณะ
ของแบบสัมภาษณเปนแบบตัวเลือกทีก่ ําหนดให (check list)
ตอนที่ 2 เปนคําถามในประเด็นตอไปนี1้ ) ประวัติความเปนมาและขอมูล
พื้นฐานของกลุม 2) สภาพการบริหารจัดการของกลุม 3) ปญหาและแนวทางการแกไชในการ
บริหารจัดการของกลุม และ 4) ปจจัยที่เกี่ยวของตอการบริหารจัดการของกลุม ไดแก ปจจัยดาน
การผลิต การตลาด แรงงาน เงินทุนและการเงิน บริหารจัดการ ปฏิสัมพันธกับภายนอก การมีสว น
รวมของสมาชิก ความเปนผูน ํา ระเบียบขอบังคับขององคกร การศึกษาและการเรียนรู ของกลุม
หัตถกรรมตุกตาราชบุรี
การสัมภาษณสมาชิกกลุม ประกอบดวย
1. นางรัตนา
ขณะฤกษ
ผูคา
2. นายวินัย
ออนละมัย
ผูคา
3. นายบุญธรรม เอี่ยมนาย
ผูคา
4. นายนิผล
สรางเอีย่ ม
ผูคา
5. นายสงา
เพ็งแสวง
ผูคาและผูผลิต
6. นางกัลยา
แกวกิติวฒ
ั น
ผูคา และผูผลิต
7. นางปรานอม เหลาโชติ
ผูผลิต

78
8. นางสมบัติ เพ็งแสวง
ผูคาและผูผลิต
9. นายนัฐพล เทพวีระ
ผูคาและผูผลิต
10.นางขวัญ
ขุนณรงค
ผูคาและผูผลิต
11.นางประคอง สุวรรณหงส
ผูคาและผูผลิต
12.นายพิเชียร เชษฐะ
ผูคาและผูผลิต
13. นางแกว
เชษฐะ
ผูคาและผูผลิต
14.นางใส
สิริสรามัส
ผูคาและผูผลิต
15. นางวินยั เชิงทวี
ผูคาและผูผลิต
2.2 การสัมภาษณเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกีย่ วของ มี 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ ลักษณะ
ของแบบสัมภาษณเปนแบบตัวเลือกทีก่ ําหนดให (check list)
ตอนที่ 2 เปนคําถามในประเด็นตอไปนี1้ ) ปฏิสัมพันธกบั กลุมฯ 2)ความเปน
ผูนํา 3) การศึกษาและการเรียนรู ของกลุม หัตถกรรมตุก ตาราชบุรี ประกอบดวย
1. นายไพโรจน แกวกิติวัฒน กรรมการหอการจังหวัดราชบุรี
2. รอยโทประสงค เพ็ญประภากร นายกองการบริหารสวนตําบลบานสิงห
3. นายอําพร
เตียงเกตุ
นายกองการบริหารสวนตําบลบานฆอง
4. นายนพรัตน โมมาลา
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดบานเลือก
5. นางรัศมี
แสงทอง
พัฒนาชุมชนอําเภอโพธาราม
3. ประเด็นในการสนทนากลุม
คณะผูวิจัยไดรวมกันกําหนดประเด็นการสนทนาและซักซอมความเขาใจในการจัด
สนทนา มีคณะผูวิจัยเปนผูนําในการสนทนา (Moderator) เปนผูคอยกระตุนหรือจุดประเด็นการ
สนทนาเพื่อเปนการชักจูงใหผูเขารวมสนทนา (Discussant) แตละคนแสดงความคิดเห็นตาม
ประเด็นการสนทนา (Discussion Guideline) ที่คณะผูวิจยั เตรียมไวในการนี้คณะวิจัยเปน
ผูดําเนินการสนทนา (Moderator) และเปนผูบันทึกการสนทนา (Notetaker) โดยจดประเด็นการ
สนทนา และบันทึกบรรยากาศที่เกิดขึ้นระหวางการสนทนา เชน พฤติกรรม การกระทํา สีหนา ของ
ผูเขารวมสนทนาเพื่อนําไปใชประโยชนในการวิเคราะหขอ มูล
การจัดกลุมสนทนาไดนาํ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน และ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนือ่ ง คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
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ศิลปากร เปนผูชวยเหลือทัว่ ๆ ไป คือเตรียมสถานที่ บันทึกเสียง รวมบันทึกประเด็นการสนทนา
บริการ น้าํ ดื่ม อาหาร ถายภาพ จัดเตรียมของที่ระลึก เปนตน
สําหรับการจัดกลุมสนทนา มีรายละเอียดกรดําเนินการดังนี้
การเตรียมการสนทนากลุม ดําเนินการดังนี้
1. คณะผูวิจัยเตรียมประเด็นการสนทนา โดยมีการประชุมรวมกันระหวางคณะผูวิจัย
กอนลงพืน้ ที่ เพื่อกําหนดบทบาทของคณะผูวิจัยแตละคน โดยกําหนดใหหัวหนาโครงการวิจยั เปน
ผูดําเนินการสนทนา (Moderator) และผูรวมวิจยั เปนผูจดประเด็นการสนทนา (Notaker) และชวย
ชักถามสรุปประเด็นเพิม่ เติม ในบางโอกาส สําหรับการกําหนดประเด็นการสนทนา คณะผูว ิจัยมี
การเสนอความคิดเห็นเพื่อใหไดประเด็นสนทนาที่ตรงตามวัตถุประสงคและกําหนดประเด็นไมใหมี
หลายประเด็นเกินไปแตใหครอบคลุมสาระสําคัญซึ่งประเด็นสนทนากลุม มีดังนี้ 1) ประวัติความ
เปนมาและขอมูลพื้นฐานของกลุม 2) สภาพการบริหารจัดการของกลุม 3) ปญหาและแนวทาง
การแกไชในการบริหารจัดการของกลุม และ 4) ปจจัยที่มีผลตอการบริหารจัดการของกลุม ไดแก
ปจจัยดานการผลิต การตลาด แรงงาน เงินทุนและการเงิน บริหารจัดการ ปฏิสัมพันธกับภายนอก
การมีสวนรวมของสมาชิก ความเปนผูน ํา ระเบียบขอบังคับขององคกร 5)การศึกษาและการเรียนรู
ของกลุม และ 6) อื่นๆ ที่เกีย่ วของกับกลุม หัตถกรรมตุก ตาราชบุรี
เมื่อกําหนดประเด็นสนทนากลุมแลวคณะผูวิจัยทดลองสนทนากลุมกันเอง โดยยก
ประเด็นสนทนากลาวา เมื่อสนทนาตามประเด็นเหลานี้แลวมีความเขาใจหรือไม และมีเขาใจ
สอดคลองกันหรือไม ประเด็นสนทนากลุม เรียงลําดับขอตามความเหมาะสมหรือไมอยางไร
2. คณะผูวิจัยนัดหมายกับผูเขารวมการสนทนาเกี่ยวกับประเด็นสนทนากลุมวันเวลา
สถานที่
3. คณะผูวิจัยเตรียมอุปกรณเทปบันทึกเสียง กลองถายรูป ของที่ระลึก น้าํ ดื่ม และ
อาหาร สําหรับผูเขารวมสนทนา
การดําเนินการสนทนากลุม ดําเนินการดังนี้
1. คณะผูวิจัยแนะนําวัตถุประสงคของการจัดกลุมสนทนา แกผูเขารวมสนทนา และ
ชี้แจงวาในการสนทนากลุม ใหผูเขารวมสนทนาลุม แสดงความคิดเห็นอยางเสรี เมื่อจบในแตละ
ประเด็น
ผูดําเนินการสนทนาจะสรุปหากไมครอบคลุมสาระสําคัญก็สามารถแนะเพิ่มเติมทั้งนี้
เพื่อใหไดขอสรุปของกลุมในแตละประเด็นกอนจะเริ่มสนทนาในประเด็นตอ ๆ ไป
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2. ดําเนินการสนทนา
หัวหนาโครงการวิจัยไดสรุปรายงานความกาวหนาในการ
ดําเนินงาน จัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรูคณะผูวิจัยไดดําเนินการในชุมชน
หลังจากนั้นเริ่มสนทนาตามประเด็นเมื่อผูเขารวมสนทนาคนใดคนหนึง่ แสดงความ
คิดเห็น โดยชี้นําความคิด หรือครอบงําความคิด คือ มีอิทธิพลเหนือความคิดเห็นของผูอนื่
ผูดําเนินการสนทนาก็พยายามเปดโอกาสใหผูเขารวมสนทนาคนอื่นไดเสนอความคิดเห็น และใน
กรณีที่ผูเขารวมสนทนาเสนอความคิดเห็นนอกประเด็น ผูดําเนินการสนทนาก็ตะลอมกลอมเกลา
ทัง้ นี้เปดโอกาสใหผูเขารวมสนทนาแตละคนไดแสดงความ
ใหเสนอความคิดเห็นเขาประเด็น
คิดเห็นอยางเสรี ไดตอยอดความคิดเห็นจากผูเขารวมสนทนากลุม คนอื่นซึง่ ถือเปนพลวัตรกลุม
(Group Dynamic) เมื่อไดความคิดเห็นหลากหลายในแตละประเด็นแลวมีการสรุปความคิดเห็น
โดยดําเนินการสนทนาเชนนีจ้ นครบทุกประเด็น
การเปดการสนทนา เมื่อดําเนินการสนทนากลุม ครบทุกประเด็นแลวผูดําเนินการ
สนทนา สรุปประเด็นการสนทนากลุมโดยภาพรวม และเปดโอกาสใหผูเขารวมสนทนากลุมได
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไมมีขอคิดเห็นขอเสนอแนะเพิม่ เติม จึงกลาวขอบคุณ ผูเขารวม
สนทนากลุม และมอบของที่ระลึกและรวมรับประทานอาหารที่เตรียมไว แกผูเขารวมสนทนากลุม
ทุกทาน
หลังจากนั้นคณะผูวิจัยไดถอดเทปบันทึกเสียงการสนทนา แลวนําขอมูลมาวิเคราะห
ตามประเด็นและคณะผูวิจัยรวมตรวจสอบขอมูลกับสรุปประเด็นการสนทนากลุม แลวนําขอมูลที่
ไดแปลความหมายนําไปใชในการดําเนินงานตอไป
การจัดกลุมสนทนา (Focus Group) คณะกรรมการบริหารกลุม ประกอบดวย
1. นายสมหวัง
ไพบูลยวศิน
ประธานกลุม
2. นายชาติชาย
ขณะฤกษ
รองประธาน
3. นายวินยั
ออนละมัย
กรรมการฝายแผนงานและสารสนเทศ
4. นางอุระษา
เหลาโชติ
กรรมการฝายการเงิน
5. นางสุนทรี
เอี่ยมนาย
กรรมการฝายการตลาดและประชาสัมพันธ
6. นางราณี
ฝางเอี่ยม
กรรมการฝายบุคลากร
7. นางมาลี
มหขจิตนนท เลขานุการและคณะกรรมการกลุม
โดยกําหนดการจัดกลุมสนทนาวันที่ 10 ตุลาคม 2547 เวลา 18.00น.-20.00น
ณ รานอาหารขวัญดําเนิน อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
.
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การสรางและพัฒนาเครือ่ งมือ
1. เครื่องมือทีใ่ ชในการศึกษาวิจัยครัง้ นี้ในสวนที่เปนแบบสอบถาม ผูวิจัยไดดําเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้
1.1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการจากเอกสารกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี หนังสือ
ตํารา เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวของ ตลอดจนการสอบถามจากผูซอื้ หรือผูบริโภคตุกตา ซึ่งเปน
ลูกคาปลีกและลูกคาสง ผูผ ลิตหรือผูประกอบการรายยอย คณะกรรมการบริหารกลุมหัตถกรรม
ตุกตาราชบุรี เจาหนาที่จากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับการดําเนินงานของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
1.2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และภาษาของ
แบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามที่ผูวิจยั สรางขึ้น ไปใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชีย่ วชาญจํานวน
รวม 2 ทาน พิจารณาปรับแกตามรายละเอียดของประเด็นคําถามใหครอบคลุม
1.3 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงขอคําถามที่แบงเปน 3 ระดับแลวไปทดลอง
สอบถาม (Tryout) กับกลุมทีไ่ มใชกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 30 คน
1.4 วิเคราะหหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยนําแบบสอบถามมา
ตรวจใหคะแนนตามเกณฑทกี่ ําหนดไวและหาคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น ตามวิธขี องครอนบาค
(Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นดังนี้ ดานการบริการการขาย α = 0.6880 ดานสินคา
α = 0.6765 (รายละเอียดดูทภ
ี่ าคผนวก ง หนา 188)
2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ในสวนที่เปนแบบสัมภาษณ ไดดําเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ จากเอกสารกลุม หัตถกรรมตุกตาราชบุรี
หนังสือ ตํารา เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของ ตลอดจนการสอบถามจากผูซื้อหรือผูบริโภคตุกตา
ซึ่งเปนลูกคาปลีกและลูกคาสง ผูผลิตหรือผูประกอบการรายยอย คณะกรรมการบริหารกลุม
หัตถกรรมตุกตาราชบุรี เจาหนาที่จากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับการดําเนินงานของกลุมหัตถกรรม
ตุกตาราชบุรี และนําผลจากการศึกษามาเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณในการรวบรวม
ขอมูล
2.2 สรางแบบสัมภาษณซึ่งมีเนือ้ หาครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดย
ผานการตรวจพิจารณาจากอาจารยที่ปรึกษา
2.3 นําโครงรางแบบสัมภาษณ ทีไ่ ดรับการปรับปรุงแกไขจากอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธในดานเนื้อหา ภาษา และสํานวนที่ใชในแบบสัมภาษณไดชัดเจนแลว นําไปให
ผูทรงคุณวุฒติ รวจความตรงเชิงเนื้อหา
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2.4 ปรับปรุงเนื้อหาแบบสัมภาษณตามคําแนะนําของผูท รงคุณวุฒิ แลวนําไปให
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบแกไขขอบกพรองอีกครั้งหนึง่
2.5 นําแบบสัมภาษณที่ปรับปรุงแกไขเสร็จแลวไปสัมภาษณกลุมตัวอยางตอไป
3. การกําหนดประเด็นการสนทนากลุม
เพื่อใหการเก็บรวบรวมขอมูล เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูว ิจยั ได
ดําเนินการสรางเครื่องมือขึน้ เอง โดยมีขั้นตอนการสรางดังตอไปนี้
3.1 ผูวิจัยไดทาํ การศึกษาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยตางๆ เพื่อเปนแนวทาง
ในการกําหนดประเด็นการสนทนากลุม
3.2 นําขอมูลที่ไดรับจากการศึกษามาประมวล เพื่อกําหนดประเด็นในการ
สนทนากลุมโดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา เพือ่ ใหขอเสนอแนะแลวนํามาปรับปรุงแกไข
3.3 กําหนดประเด็นในการสนทนาตามขอบเขตวัตถุประสงคในการวิจัย จากนัน้
นําประเด็นในการสนทนาทีส่ รางเสร็จเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหขอเสนอแนะแลวนํามา
ปรับปรุงแกไข
3.4 นําประเด็นในการสนทนาทีป่ รับปรุงแกไขเสร็จแลว เสนออาจารยทปี่ รึกษา
ตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อความสมบูรณของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.5 นําประเด็นสนทนากลุมที่แกไขแลวไปดําเนินการสนทนากลุม
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. การศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ ผูว จิ ัยศึกษาแลวทําการบันทึกและเรียบเรียง
เหตุการณตามลําดับ วัน เวลาที่เกิดขึ้น
2. แบบสอบถาม ทัง้ แบบสอบถามสําหรับผูซื้อหรือผูบริโภคตุกตาซึ่งเปนลูกคาปลีก
และลูกคาสง ซึง่ เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 100 ราย ผูว ิจัยและผูชวยวิจัยนํา
แบบสอบถามเขาไปเก็บขอมูลดวยตนเอง
3. แบบสัมภาษณสําหรับกลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ ผูว ิจัยพรอมผูชวยวิจัย
นําแบบสัมภาษณเขาไปเก็บขอมูลดวยตนเองเทปบันทึกเสียง การถายภาพประกอบ ทั้งนี้จะมีการ
นัดหมายกอนลวงหนา เปนการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ โดยมีขั้นตอนการสัมภาษณดังนี้
1) เตรียมประเด็นคําถามที่จะสัมภาษณไวลวงหนา
2) นัดหมายกําหนดวัน เวลา สถานที่ ประเด็นที่จะสัมภาษณกับผูใหสมั ภาษณ
3) เตรียมอุปกรณสําหรับการสัมภาษณ
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ขั้นเริ่มการสัมภาษณดําเนินการดังนี้
1) แนะนําผูว จิ ัยตอผูใหสัมภาษณ
2) สรางบรรยากาศความไววางใจ (Rapport) ใหมีความรูสึกเปนกันเอง
3) ระบุวัตถุประสงคของการสัมภาษณ
4) ขออนุญาตใชเครื่องบันทึกเสียงและบันทึกภาพ
ขั้นสัมภาษณดําเนินการดังนี้
1) สัมภาษณตามประเด็นทีเ่ ตรียมไวลวงหนา
2) ฟงและติดตามหรือปอนคําถามเพื่อใหไดคาํ ตอบตามประเด็น
3) บันทึกประเด็นใจความสําคัญ
ขั้นปดการสัมภาษณ ดําเนินการดังนี้
1) สรุปประเด็นที่ไดจากการสัมภาษณ
2) กลาวคําขอบคุณ อําลา และมอบของที่ระลึก
หลังจากการสัมภาษณแลว ผูวิจัยบันทึกผลการสัมภาษณทันที และรวบรวมขอมูลเอกสาร
ตาง ๆ ที่ไดจากแบบสัมภาษณไวกับบันทึกการสัมภาษณ และมีการตรวจสอบทุกครั้ง
4. การจัดสนทนากลุมดําเนินการโดย
1) ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงประธานและ
คณะกรรมการกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
2) ประสานงาน ขอนัดเวลา และสถานที่ในการสนทนากลุม (Focus Group)
3) เดินทางไปเปนผูนาํ ประเด็นในการสนทนากลุม (Focus Group) ดวยตนเอง
หลังจากสนทนากลุม แลว ผูวิจยั นําผลการสนทนาแยกบันทึกประเด็นตางๆตามวัตถุประสงคของ
งานวิจยั ทีก่ ําหนดไว เพื่อตรวจสอบขอมูลนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดรับมา
นําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยใช
สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statics) เปน คารอยละ (Percentage) และการวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis) ผูวิจัยนําเสนอตามประเด็นหัวขอในวัตถุประสงคของการวิจัย
โดย
จัดระบบขอมูล การอางอิง การตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหเชิงเหตุผล แนวคิดและทฤษฎี
การเก็บรวบรวมขอมูลตลอดระยะเวลาที่รวบรวมขอมูลในภาคสนาม
ผูวิจยั รวบรวมขอมูลและ
วิเคราะหขอมูลไปพรอม ๆ กัน คือ หลังจากรวบรวมขอมูลเสร็จในแตละครั้ง ผูวจิ ัยจดบันทึกขอมูล
อยางละเอียดพรอมจัดหมวดหมูตามประเด็นที่ตองการศึกษา และทําการวิเคราะหเบื้องตนเพื่อให
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เปนแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลในสนามครั้งตอๆ ไปดวย รวมทั้งใชในการวิเคราะหขอมูล
ในภาพรวม
ผูวิจัยตรวจสอบความครบถวนขอมูล โดยตรวจสอบวาขอมูลที่รวบรวมมา มีขอ มูล
เพียงพอตามประเด็นคําถามการวิจยั หรือไม
ถาขอมูลไมตรงกันจะทําการตรวจสอบอีกครั้งวา
ขอมูลที่เปนจริงเปนอยางไร
การตรวจสอบดานขอมูล (Data triangulation) โดยตรวจสอบวาขอมูลที่ผูวิจยั เก็บ
รวบรวมนัน้ ถูกตองหรือไม คือการตรวจสอบแหลงขอมูลในเรื่อง แหลงเวลา แหลงสถานที่ และ
แหลงบุคคล โดยการตรวจสอบวาถาเวลาตางกัน เชน ขอมูลที่เก็บไดในชวงเชาหรือเย็น สถานที่
ตางกัน เชน ขอมูลที่เก็บไดจากรานคาวัด สถานศึกษา บุคคลผูใหขอ มูลตางกัน เชน ผูใหขอมูล
เปนผูนาํ ที่เปนทางการหรือไมเปนทางการ ชาวบานทัว่ ไป จะไดขอมูลที่เหมือนเดิมหรือไม ถาได
ขอมูลตรงกันหลังจากการตรวจสอบแลวขอมูลนั้นสามารถนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป
ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดของการเก็บรวบรวมขอมูล
ประเด็นการศึกษา
1.ประวัติความเปนมาและขอมูล
พื้นฐานของกลุมฯ

ผูใหขอมูล
ประธาน/คณะกรรมการ,
สมาชิกกลุมฯ

2.สภาพการบริหารจัดการของกลุมฯ ประธาน/คณะกรรมการ,
สมาชิกกลุมฯ
3.ปจจัยที่มีผลตอ การบริหารจัดการ ประธาน/คณะกรรมการ,
ของกลุมฯ
สมาชิกกลุมฯ
4.ความพึงพอใจของผูซื้อ

ผูซื้อ

5.การศึกษาและการเรียนรู

ประธาน/คณะกรรมการ,
สมาชิกกลุมฯ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ประธาน/คณะกรรมการ,
สมาชิกกลุมฯ

6.ปญหาและแนวทางแกไขในการ
บริหารจัดการของกลุมฯ

เครื่องมือ

การวิเคราะห

การสนทนากลุม
การสัมภาษณ
เอกสาร
การสนทนากลุม
การสัมภาษณ
เอกสาร
การสนทนากลุม
การสัมภาษณ
เอกสาร
แบบสอบถาม

วิเคราะหเนื้อหา

วิเคราะหเนื้อหา

วิเคราะหเนื้อหา

ความถี่,รอยละ

การสนทนากลุม
การสัมภาษณ

วิเคราะหเนื้อหา

การสนทนากลุม
การสัมภาษณ

วิเคราะหเนื้อหา

บทที่ 4
ผลการวิจัย
จากการวิจยั เรื่องการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุมหัตถกรรมตุกตา
ราชบุรี ผูวิจยั ไดแบงผลการศึกษาออกเปนดังนี้
1. ประวัติความเปนมาและขอมูลพื้นฐานของกลุม
2. สภาพการบริหารจัดการของกลุม
3. ปจจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการของกลุม หัตถกรรมตุก ตาราชบุรี
4. ความพึงพอใจของผูซื้อตอการบริการดานการขายและสินคาของกลุม
5. การศึกษาและการเรียนรู
6. ปญหาและแนวทางแกไขการบริหารจัดการของกลุม
ประวัติความเปนมาและขอมูลพื้นฐานของกลุม หัตถกรรมตุกตาราชบุรี

แผนที่ 1 แสดงพืน้ ที่ตงั้ กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
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การศึกษาขอมูลพื้นฐานชุมชนกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรีนั้น ผูวิจยั ไดแบงการศึกษา
ออกเปนดานตางๆ คือ ความเปนมาของชุมชน สภาพความเปนอยูของชุมชน พืน้ ที่ ประชากร
การตั้งบานเรือน การศึกษา การคมนาคม อาชีพ วัฒนธรรรมประเพณี ผูน ําชุมชน ซึง่ มี
รายละเอียดดังตอไปนี้ ประวัติความเปนมาและขอมูลพื้นฐานของกลุมฯ
จากการศึกษาขอมูลเอกสารพบวาเกิดจากการรวมตัวของผูผลิตตุกตาในพืน้ ทีห่ ลักๆ
ของอําเภอโพธาราม ประกอบดวย ตําบลบานสิงห ตําบลบานเลือกและตําบลบานฆอง
1. ประวัติและความเปนมา ตําบลบานสิงห
ชาวลาวเวียงบานสิงห มีพนื้ เพเดิมเปนชาวลาวที่อพยพมาจากประเทศลาวในอดีต
เมื่อครั้งสมัยกรุงธนบุรี ชวงระหวางปพุทธศักราช 2321 – 2322 สมเด็จพระยามหากษัตริยศึกฯ
และพระยาสุรหี  (บุญมา) ขณะนั้น ไดยกกองทัพไปตีหัวเมืองลาวไดตั้งแตนครจําปาศักดิถ์ ึง
เวียงจันทน จึงไดมีการกวาดตอนชาวลาวมาตัง้ ถิน่ ฐานในประเทศไทยเปนครั้งแรก ตอมาในสมัย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั รัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร ชวงระหวางปพทุ ธศักราช 2369 –
2371 เกิดกบฎเจาอนุวงศแหงเวียงจันทนประกอบกับชวงปพุธศักราช 2376 – 2390 ไทยไดทําศึก
กับเวียดนาม การสงครามครั้งนี้เปนการกวาดตอนชาวลาวมาตัง้ ถิน่ ฐานในประเทศไทยครั้งใหญ
ที่สุดและกวาดตอนมาหลายเผาพันธุ รวมทั้งลาวเวียง โดยไดใหมาตั้งถิ่นฐานที่จงั หวัดราชบุรี เขต
อําเภอโพธาราม ตั้งแตบา นเลือก บานฆอง บานสิงห บานกําแพง และบานดอนทราย เปนตน
วิถีชีวิตและประเพณีวฒ
ั นธรรมที่สําคัญ
เมื่อแรกที่อพยพมาตัง้ ถิน่ ฐานก็ไดนาํ เอาวิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมมา
ใช ไมวาจะเปนในดานการแตงกาย ภาษา ความเปนอยูแ ละอาหารการกิน
ในดานการแตงกาย สตรีชาวลาวเวียงจะสวมเสื้อแขนกระบอกรัดรูป ปลอยชาย
สีออน อาจเปนขาวหรือเทา มีผาแพรยาวพาดบาซายหอยชายทัง้ หนาและหลัง นุงผาถุงสีเขม
มีการเกลาผมมวยดวย สําหรับชุดที่ไปงานบุญก็อาจจะสวมผานุง ลายทางลงมีขอบผานุง สีขาว
ทั้งดานบนและลาง สวมเสื้อออดรัดรูป มีการหมผาแพรเพาะ คลายสไบ ปลอยชายทั้งดานหนา
และดานหลัง สําหรับฝายชายก็จะสวมเสื้อผาฝายคอกลมหลวมๆ นุง กางเกงขาครึ่งแขง มี
ผาขาวมาคาดเอว ในสมัยกอนไมมีการสวมรองเทาแตอยางใด ไมวาจะเปนหญิงหรือชาย
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ในดานภาษา ในชีวิตประจําวันยังคงใชภาษาเวียงเดิมที่ใชกนั มาตั้งแตอพยพมา
จนถึงปจจุบนั นี้มีลักษณะคลายภาษาอีสาน แตมีแตกตางกันบางในบางคํา แตภาษาทางราชการ
คงใชภาษาไทยตลอดมา
ในเรื่องอาหารการกิน เดิมบริโภคอาหารตามวัฒนธรรมเดิม คือขาวเหนียวเปน
หลัก เพราะเมื่อราว 40 – 50 ป ที่ผานมา มีการทํานาขาวเหนียวจํานวนมาก มีเนื้อที่พอพอกับการ
ทํานาขาวเจาในตําบลบานสิงห แตปจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไป แทบจะไมมีการปลูกและบริโภคขาว
เหนียวเลย ชาวลาวเวียงชอบบริโภคขาวปุน (ขนมจีน)
ซึ่งมีกรรมวิธีผลิตแตกตางจากที่อื่นๆ
นอกจากนั้นยังมีแกงที่มีรสชาติและเอกลักษณของลาวเวียงโดยเฉพาะ คือ “แกงบอน”
ประเพณีและวัฒนธรรมที่สําคัญ
งานบุญในรอบสิบสองเดือน ประเพณีงานบุญที่ถือปฏิบัติกันมาโดยตลอด ตามคติ
ของชาวพุทธ เชน ในเดือนสามมีการทําบุญเรียกวา “บุญขาวจี่” คือนําเอาขาวเหนียวใหมที่ไดจาก
การทํานามาทําขาวหลามไปถวายพระ ทุกครัวเรือนจะทําเหมือนกันหมด ฉะนั้นวันพระนั้นจะมี
ขาวหลามเปนหลัก ในเดือนหา จะมีประเพณีสงกรานต เมื่อสงกรานตสิ้นสุดลงจะมีการแหดอกไม
ไปบูชาพระที่วัด ซึ่งเปนประเพณีที่สําคัญนาเที่ยวชมมาก เพราะเขาใจวานาจะมีเพียงแหงเดียวใน
ประเทศไทย ในเดือนแปดมีการทําบุญเขาพรรษา เดือนสิบเอ็ดมีบุญเทศนมหาชาติ และออก
พรรษา เดินสิบสองทําบุญงานกฐิน อันนี้เปนประเพณีที่ปฏิบัติสืบตอกันมาหลายชั่วอายุคนหรือ
นับตั้งแตชาวลาวเวียงอพยพมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย
สิ่งที่นาสนใจของบานสิงห
1. ประเพณีการแหดอกไม จะจัดขึ้นในวันที่ 13 เมษายน ของทุกป ประเพณีนี้แต
เดิมเมื่อสิ้นสุดสงกรานตก็จะเลือกวันที่เหมาะสมวันใดวันหนึ่ง แลวแตความพรอมของชาวบาน
ผูนําหมูบานก็จะบอกลูกบานวาจะแหดอกไมกันวันไหน วัตถุประสงคดั้งเดิมของประเพณี คือ การ
นําดอกไมไปบูชาพระที่วัดในวันขึ้นปใหม เพราะเดิมสงกรานตเปนวันขึ้นปใหมของไทยและสรงน้ํา
พระไปพรอมกันดวยในวันนั้นเมื่อถึงกําหนดวันแหดอกไม ชาวลาวเวียงไมวาจะเปนเด็ก ผูใหญ
หรือหนุมสาวก็จะไปหาเก็บดอกไมที่เกิดเองตามธรรมชาติในสมัยกอนมีมากมายไดแก ดอกคูน
ดอกหางนกยูง เปนหลัก ซึ่งสวนใหญเปนดอกไมที่จะเบงบานในฤดูรอน ในชวงนี้หนุมสาวลาวเวียง
ก็จะไดมีโอกาสรูจักคุนเคยกัน เพราะไปหาดอกไมดวยกันและไปหามาฝากสาว ๆ คนทีไ่ มไดไป ถือ
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โอกาสนําดอกไมสวย ๆ งาม ๆ ไปให คนที่เราอยากจะรูจักสนิทสนมดวย เมื่อถึงเวลาประมาณ
17 นาฬิกา พระสงฆก็จะเดินทางมาจากวัดพรอมดวยชาวบานสองสามคนถือฆองมาแลวตีฆอง
บอกชาวบานวาใหไปรวมกันที่จุดนัดหมาย โดยเดินตามพระไป หากใครประสงคจะเขารวมขบวน
แตไมอยากเดินไกลก็รออยูที่หนาบานของตนเอง เพราะขบวนจะผานมาเมื่อชาวบานพรอมดวย
ดอกไมมารวมกันที่จุดนัดพบแลว เริ่มออกเดินขบวน โดยมีพระสงฆนําหนา มีคนตีฆองไปตลอด
ทางที่ขบวนแหงผาน ในขณะที่กําลังเคลื่อนขบวนนั้นบางปสนุกสนานมากมีกลองยาวมารวมมีคน
รําฟอนตามถนัดสนุกสนานครึกครื้นบางครั้งมีการจุดประทัดดวย
ขณะที่ขบวนแหดอกไมผานหนาบาน ชาวบานก็จะนําเอาภาชนะใสน้ําตั้งไวหนา
บานใหคนที่ถือดอกไมรวมขบวนแหมาไดนําดอกไมของตนจุมน้ําเพื่อใหสดชื่นไมเหี่ยวเฉา ชําระ
ลางไปในตัวดวยเพื่อใหเกิดความบริสุทธิ์ผุดผองเมื่อไปบูชาพระ
ในขบวนก็จะมีการแตงกายของชาวลาวเวียง จะเปนชุดหญิงลาววัยกลางคน และ
ผูสูงอายุ ทั้งหญิงชายและเด็กรวมเดินขบวนซึ่งชุดแตงกายของชาวลาวเวียงจะมีเอกลักษณะของ
ตนเองแตกตางไปจากชนกลุมนอยเผาตาง ๆ ที่ถูกกวาดตอนอพยพมาอยูจังหวัดราชบุรี เชน
มอญ, เขมร, ลาวพรวน, ไทย-ยวน ผูไทดํา (ลาวทรงดํา) กะเหรี่ยง และจีน ซึ่งยังมีใหเห็นอยูทุก
วันนี้เมื่อขบวนแหดอกไมมาถึงวัดก็จะนําดอกไมไปถวายพระ ไปวางตามสถานที่สําคัญทางพุทธ
ศาสนา เชน อุโบสถ วิหาร เจดีย สิ่งศักดิ์สิทะที่เคารพนับถือพระพุทธรูปสําคัญและเจดียทรายที่กอ
ไวเมื่อตอนวันสงกรานตแลวก็มารวมกันสรงน้ําพระเปนอันเสร็จพิธี ประเพณีแหดอกไมนี้ปฏิบัติกัน
มานับรอยปหลายชั่วอายุคน สมควรอนุรักษไวใหอนุชนรุนหลังไดศึกษาตอไป
2. สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบานสิงห บานสิงหมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองที่ชาวบานนับถือ
เคารพสักการะบูชาเพื่อชวยขจัดปดเปาภัยพิบัติ หรือบํารุงขวัญเปนกําลังใจ ในคราวทุกขยาก หรือ
มีปญหาชีวิตที่ดํารงอยูมาไดจนถึงทุกวันนี้ที่สําคัญคือ
2.1 หลวงพอโสรชัย หลวงพอโสรชัย เปนพระประธานในอุโบสถวัดกําแพงใต ซึ่ง
เป น วัดเกา แกต ามหลัก ฐานวา สรา งมาตั้ ง แตสมั ย อยุ ธ ยาตอนตน ตั้ ง อยูห า งจากวัดบ า นสิ ง ห
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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ที่ เ รื่ อ งลื อ ถึ ง พระพุ ท ธานุ ภ าพแผ ข จรขจายไปไกลจนมี ผู ม านมั ย การมากมายทุ ก วั น มิ ไ ด ข าด
พุทธศาสนิกชนที่แวะเวียนผานมาควรหาโอกาสไปกราบนมัสการพระประธานองคศักดิ์สิทธิ์นี้เพื่อ
เปนสิริมงคลแกชีวิตอไป
2.2 หลวงพอสามองค ที่วัดบานสิงห ซึ่งเปนศูนยกลางของชุมชนชาวลาวเวียง 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, มีสีผึ้งตลับ ดีทางเมตตามหานิยมและคาขาย ชาวตําบลบานสิงหและใกลเคียงใหความ
เคารพนับถือมานักการะบูชาและขอโชคลาภกันมากมายเปนประจําทุกวันมิไดขาด สาธุชนที่ผาน
ไปมาสมควรได แ วะเวี ย นมานมั ส การหรื อ บู ช าเพื่ อ เป น สิ ริ ม งคลเป น ขวั ญ และกํ า ลั ง ใจในการ
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
เจริ ญ รุ ง เรื อ งขึ้ น เป น ลํ า ดั บ จนขึ้ น ชื่ อ ว า เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ พื้ น บ า นที่ สํ า คั ญ คื อ ตุ ก ตาขนสั ต ว ที่
สื่อมวลชนไมวาจะเปนหนังสือพิมพ โทรทัศน นําไปเผยแพรตอสาธารณชนจนเปนที่รูจักกันทั่ว
ประเทศ ผูท่ีผานไปมาสมควรแวะชมกรรมวิธีการผลิตและซื้อเปนของฝากญาติมิตร คนรัก และผูที่
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เคารพนับถือ ก็จะถูกใจผูรับ ผูใหก็เทากับไดชวยเหลือสนับสนุนสินคาไทย ใหเงินไมไหลออกนอก
ประเทศ ทําใหเศรษฐกิจของไทยดีขึ้นอยางแนนอน
สภาพทัว่ ไปของตําบล : พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุมแองกะทะ ลักษณะอุดมสมบูรณ มี
ระบบชลประทานไหลผานทั้งที่ตําบล เหมาะสมแกการเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว
อาณาเขตตําบล : ทิศเหนือ จรด ตําบลบานฆอง อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ทิศใตจรดตําบลดอนทราย อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ทิศตะวันออก จรด ตําบลวัดแกว
อําเภอบางแพ ทิศตะวันตก จรด เขตอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
จํานวนประชากรของตําบล : จํานวนประชากรทัง้ สิ้น 5,611 คน เปนชาย 2,648 คน
เปนหญิง 2,963 คน ( 10/11/2547 )
ขอมูลอาชีพของตําบล : อาชีพหลัก ทํานา เลี้ยงสัตว อาชีพเสริม อุตสาหกรรมพื้นบาน
ขอมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล : 1.วัดบานสิงห 2.วัดกําแพงใต 3.อบ.ต.บานสิงห 4.สถานที่
ผลิตจําหนายสินคาพืน้ เมือง 5. ตลาดนัดคลองชลประทานบานสิงห 6. วัดกําแพงเหนือ 7.วัด
หนองออ 8.วัดบางกระโด 9.ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง
2. ประวัติและความเปนมา ตําบลบานเลือก
ชาวไทยลาวเวียง หรือกลุมชนชาวลาวตี้ในจังหวัดราชบุรี คือ ชนชาติลาวกลุมหนึ่ง
ที่ถูก กวาดต อ นมาจากนครเวีย งจัน ทร ประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว เมื่ อ
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
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ทาสบริวาร อีกสวนหนึ่งคงจะโปรดใหตั้งบานเรือนอยูอยางอิสระ ในบริเวณที่ทางการกําหนดให คือ
บริเวณวัดพญาไม อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และอยูในความดูแลของทางราชการ ลาวตี้เหลานี้
เมื่อครอบครัวขยายใหญขึ้น ก็ขยายที่ทํามาหากินออกไปตามบริเวณรอบๆ ขาง ขามฝงแมน้ําแม
กลองไปทางทิศตะวันตกไปตั้งหลักแหลงอยูบริเวณตําบลเขาแรง เขาวังสะดึงส หนองหอย นาง
แกว บานเลือก บานสิงห ดอนทรายและเขตตําบลบานฆอง ในปจจุบัน
ตอมาเกิดศึกเจาอนุวงศแหงเมืองเวียงจันทรอีกครั้งในรัชกาลที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2369
ชาวลาวสวนหนึ่งก็ถูกกวาดตอนมาที่เมืองราชบุรีอีก และภายหลังยังมีครอบครัวลาวบางพวก พา
กั น อพยพมาอยู กั บ พวกพ อ งของตนที่ เ มื อ งราชบุ รี ด ว ย ดั ง นั้ น ชาวลาวตี้ จึ ง มี จํ า นวนมากขึ้ น
จนกระทั่งในรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดใหเลิกทาส บรรดาเชลย
ลาวทั้งหลายในจังหวัดราชบุรีจึงมีอิสระในการตั้งบานเรือนและทํามาหากิน โดยแยกยายไปตามที่
ตาง ๆ แบงเปนสายใหญ ๆ ได 2 สาย คือ สายหนึ่งไปยังทิศตะวันตกจากบริเวณเขาแรง ไปอําเภอ
จอมบึง โดยตั้งฐานอยูในบริเวณตาง ๆ เชน หมูบานนาสมอ หมูบานสูงเนิน หมูบานทําเนีย บ
หมู บ า นเกาะ หมู บ า นหนองบ า นเก า หมู บ า นวั ง มะเดื่ อ เป น ต น สายที่ ส องขยายมาทางทิ ศ
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
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บริเวณนี้เปนของชาวไทยลาวเวียงมากอนจึงตั้งชื่อบริเวณนี้วา “บานลาว” ตอมาไดเรียกชื่อเพี้ยน
เปน “บางเลา” ภายหลังทางราชการเปลี่ยนชื่อเปน “ตําบลสรอยฟา” ซึ่งเปนชื่อของตัวละครใน
วรรณคดี เรื่องขุนชาง ขุนแผน
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประภาสตน
มาถึงบริเวณหมูบานบานเลือก ในอดีตชาวบานเลือกมีการเลี้ยงโค กระบือ และมา ไวใชงานและ
เปนบรรณาการแกเจานายชัน้ สูง พระองคทรงทราบความและเห็นวามาที่แหงนี้มีลกั ษณะดีเหมาะ
สําหรับเปนมาศึกจึงทรงคัดเลือกมา ณ ที่แหงนี้ ราษฎรจึงขนานนามที่แหงนีว้ าบานเลือกตั้งแตบดั
นั้นเปนตนมา บริเวณที่ มีการเลี้ยงโค และมาคือบานหนองรี บานหุบมะกล่ํา( มีโคชั้นดี ), บาน
พระศรีอารย (ทําเครื่องตกแตงมาและโค), บานหนองเตาดํา, บานเตาเหล็ก(หนองเตาเล็ก), บาน
วัดโบถส (มีตนโพธิ์ ยาง ตะเคียน มีมา ชั้นดี ) บานไร(เขตติดตอตําบลคลองตาคต) , บานมา, บาน
เกาะ (บานมา,บานเกาะปจจุบันเปนที่ตงั้ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ตําบลบานฆอง) บานดอน
กลาง, บานขนุน (มีที่อาบน้าํ ขนาดใหญใหกับมาทีห่ มู 3 ตําบลบานเลือกติดตอ หมู3 ตําบลบาน
ฆอง มีตนไมงิ้วขนาดใหญหลายตน), บานเลือกหมู 4 ที่เปนที่ตงั้ กลางของตําบลมีตนไมขนาด
ใหญ ตนยาง ตนโพธิ์ ตนสารภี ตนมะปรางเปนที่ตงั้ วัดบานเลือก โรงเรียนวัดบานเลือก เขตพื้นที่
การศึกษาเขต 2 ราชบุรี ระยะหางจากวัดบานเลือกไปทางทิศตะวันตก ประมาณ สี่หาเสน (ครึ่ง
กิโลเมตร ) จะมีศาลปูท ุง ตนโพธและตนตาลเจ็ดยอด บริเวณนี้เปนหนองน้ําใหญและอาบน้าํ
ใหกับมาและโคชั้นดี
สภาพทัว่ ไปของตําบล : เปนพืน้ ที่ราบลุมชายแมน้ําเหมาะแกการทํานา ทําสวน มีคลอง
ชลประทานสงน้ําทั่วถึง มีถนนเพชรเกษมสายเกาผานกลางตําบล เชื่อมตอจากถนนเพชรเกษม
สายใหม ลักษณะดินเปนดินรวนปนทราย
อาณาเขตตําบล : ทิศเหนือ ติดตอตําบลหนองโพ อําเภอโพธาราม ตําบลหนอง
ออ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ทิศใต ติดตอตําบลบานฆอง เทศบาลเมืองโพธาราม ตําบล
คลองตาคต อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ทิศตะวันออก ติดตอตําบลวังเย็น อําเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี ทิศตะวันตก ติดตอตําบลคลองตาคต อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
จํานวนประชากรของตําบล : จํานวนประชากรทัง้ สิ้น 9,362 คน เปนชาย 4,461 คน
เปนหญิง 4,901, คน มีครัวเรือน 3,013 ครัวเรือน ความหนาแนนโดยเฉลีย่ 780 คน / ตาราง
กิโลเมตร ( 1/5/2547 )
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ขอมูลอาชีพของตําบล : อาชีพหลัก ทํานา ทําสวน ทําไร และเลี้ยงสัตว อาชีพเสริม
อุตสาหะกรรมในครัวเรือน ทําตุกตาผาขนสัตว ลูกประคบสมุนไพร ประดิษฐของชํารวย
ขอมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล : 1.วัดโบสถ 2.วัดหุบมะกล่ํา 3. วัดพระศรีอารย
4. วัดบานเลือก 5 .เขตพื้นทีก่ ารศึกษาเขต2ราชบุรี
3. ประวัติและความเปนมาตําบลบานฆอง
มีตํานานของชาวไทยลาวเวียง ที่มาตั้งถิน่ ฐานอยูในตําบลบานฆอง อําเภอ
โพธาราม ไดเลาสืบตอกันวา เมื่อตนรัชกาลที่ 1 ตนกรุงรัตนโกสินทรมีชาวลาวที่อพยพมาจากนคร
เวียงจันทรจํานวนหนึ่ง โดยมีพระภิกษุรูปหนึง่ เปนหัวหนาคณะ คือ พระอาจารยมะนาวเชี่ยว มี
ความรูพิเศษสามารถรูภาษาและมีความจําเปนเลิศ สามารถทองมนตคาถาแตละบทไดรวดเร็ว ใช
เวลาเพียงแคปาดมะนาวขาดก็จะไดแลว ชาวบานจึงเรียกวา พระอาจารยมะนาวเชี่ยว เวลานอน
จําวัดใชผลมะพราวแหงหนุนศรีษะ พระภิกษุองคนพี้ รอมดวยเครือญาติอีก 3 ทาน นําคณะชาว
ลาวอพยพออกจากนครเวียงจันทร คือ1.โยมผูชาวไมปรากฏนามเปนผูบังคับ ชาง 2.ผูเฒากอ
(หญิง) 3.นางประทุมมา (เปนคนทรงเจา) เมื่อมาถึงไดมาพักอาศัยอยูที่ศาลเจาปูตา (พื้นที่ตําบล
บานฆองปจจุบัน) อยูหา งจากวัดไปทางทิศเหนือประมาณ 500 เมตร คณะทีม่ าดวยกันแยกยาย
เพื่อจัดหาที่อยู หาอาหารและไดมาพบวัดราง จึงไดชักชวนกันมาพักอาศัยทีว่ ัดรางแหงนี้ และได
ซอมแซมบูรณะใชเปนที่อยูอาศัย ตอมามีชาวลาวไดอพยพมาสมทบอยูเรื่อยๆ จนเปนหมูบา น
มีผูคนมากขึ้นมีปญหาขาดแคลนน้าํ ดื่มน้าํ ใช
จึงไดชักชวนกันขุดสระน้ําขนาดใหญขึ้นมาทิศ
ตะวันตกของวัดในขณะที่ขุดดินเพื่อเปนสระน้ํา ไดพบฆองใหญมหึมาเทาลอเกวียนเนื้อคลายทอง
สัมฤทธิ์จมอยูใ นดิน จึงลองใชไมตีฆอง ทุกๆครั้งที่ตีฆอ งจะจมลงลึกไปเลื่อยๆจึงชวยกันนําขึ้นมา
แขวนไวที่ตน พิกุล ชาวบานดีอกดีใจ ใชไมและกอนหินปาฆองใหญเปนที่สนุกสนาน ปรากฏวาจะ
เคาะจะตีเทาไรก็ไมมีเสียงดัง แตถา หยุดเคาะหยุดดีสักระยะหนึ่ง จะมีเสียงดังกังวาล คํารามลั่น
สนั่นหวัน่ ไหวครางกระหึ่ม ไปทั่วบริเวณวัด และเกิดปรากฏการณนาอัศจรรยใจ ทีช่ าวบานไมเคย
พบเห็นมากอน ทองฟาทีก่ ําลังมีแสงแดดเจิดจา พลันก็มืดครึ้มมีเมฆลอยมาปกคลุมควงอาทิตย
เกิดพายุเสียงดังสนัน่ หวั่นไหวตนไมเอนลูไ ปมาปานฟาดินจะถลมทลาย ฝูงวิหคนกพากันบินกลับ
รังสงเสียงไปทัว่ สารทิศ พระอาจารยมะนาวเชี่ยวเห็นเหตุการณเกิดวิกฤตคงจะมีเหตุการณไมสดู ี
ขึ้น จึงใหนางประทุมมาเชิญเจาประทับรางทํานายเหตุการณที่เกิดขึ้น จะมีเหตุเภทภัยอยางใด เมื่อ
เจาเขาประทับทรงในรางของนางประทุมมา ไดพูดวาสูทงั้ หลายทําผิดอันใหญหลวงนัก ที่ไปเคาะตี
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ฆองใบนี้เพื่อความสนุกสนาน เพราะฆองใหญนี้เปนของคูบานคูเมือง เปนของคูบญ
ุ บารมีของเจา
ฟามหากษัตริยมาหลายชวงอายุคนแลว ไมคูควรตอปุถุชนคนธรรมจะมาเคาะตี เพื่อความ
สนุกสนาน ในอดีตกาลเมื่อขุดฆองในนีม้ าใชเมื่อใด จะเกิดเภทภัยตาง ๆ นานา เกิดทุกขโศกโรคภัย
เสียงฆองดังไปถึงที่ใดประชาชนจะไดรับทุกขภัย เดือดรอนถึงทีน่ ั่น ใหนาํ ไปฝงไวทเี่ ดิม ประชาชน
จะไดอยูรมเย็นเปนสุขชาวบานจึงนําไปฝงไวที่เดิม และเปลี่ยนสถานที่ขุดสระเสียใหญ ในคืนนัน้
ฆองใหญใบนัน้ ไดแสดงอภินิหารขึ้นมาอีกมีเสียงดังวังเวงเสนาะจับใจ ในยามราตรีอันเงียบสงัดทุก
บาน ไดยินกันทัว่ แตอยูในสภาพครึ่งหลับครึ่งตื่นคลายๆ กับละเมอเพอฝน พอรุงเชาก็พูดจาเปน
เสียงเดียวกันวา ไดยนิ เสียงฆองดังเสนาะจับใจจริง จึงพรอมในกันทั้งหมูบา นทําบุญใหทานรักษา
ศีล อุทิศสวนกุศลไปใหดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ และเทพเจาผูเ รืองฤทธิ์ และตัง้ ชื่อหมูบานนี้วา
“วัดบานฆองใหญ” ซึ่งถือวาเปนมงคลนามมาจนถึงปจจุบัน ชาวบานก็อยูดว ยความรุมเย็นเปนสุข
ตลอดมา มีขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมคลายไทยอีสาน ปจจุบันชาวบานฆองยังพูดมี
สําเนียงลาว และพูดสื่อสารกันเปนภาษาลาว ปจจุบันนี้ภายในหมูบ า งเองก็ยงั พูดภาษาลาวเวียง
อยู คนเฒาคนแกในหมูบา นฆอง มีความชํานาญในการสืบทอดการปลูกหมอน เลี้ยงไหม ทอผา
ไหม ประชาชนในตําบลนี้อยูกันอยางหนาแนน จึงมีชาวบานฆองพวกหนึ่งไดอพยพไปทํามาหากิน
ในเขตอําเภอบานโปง ตําบลทาผา ตั้งชื่อหมูบานวาบานฆองนอย และไดสรางวัดขึ้นชื่อวา “วัด
บานฆองนอย”
ตําบลบานฆองมีจํานวนหมูบ านทั้งหมด 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 บานบอมะกรูด หมู 9 บานแจมใส
สภาพทัว่ ไปของตําบล : ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของ อําเภอโพธาราม หางจากทีว่ า
การอําเภอระยะทาง 2 กิโลเมตร พื้นที่เปนพื้นที่ราบ เหมาะกับการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว
อาณาเขตตําบล : ทิศเหนือ ติดตอ เทศบาลตําบลบานเลือก ทิศใต ติดตอ ตําบล
บานสิงห อําเภอโพธาราม ทิศตะวันออก ติดตอ ตําบลวัดแกว อําเภอบางแพ ทิศตะวันตก
ติดตอ ตําบลคลองคต อําเภอโพธาราม
จํานวนประชากรของตําบล : จํานวนประชากรทัง้ สิ้น 8,086 คน เปนชาย 3,827 คน
เปนหญิง 4,259 คน ( 4/2/2547 )
ขอมูลอาชีพของตําบล : อาชีพหลัก ทํานา ทําสวน ทําไร ทําตุกตา ที่นอน อาชีพ
เสริม รับจางเลี้ยงสุกร
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ขอมูลสถานทีส่ ําคัญของตําบล : 1. วัด 3 แหง 2. สถานีอนามัยหมูบาน/ตําบล
3. โรงเรียนประถมศึกษา 3 แหง 4. โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แหง 5. โรงเรียนอาชีวศึกษา 1 แหง
6. ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง 1 แหง
ในดานการทํามาหากิน หรือการประกอบอาชีพของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
ชาวอําเภอโพธาราม และอําเภอใกลเคียงนั้น เนื่องจากสภาพภูมิประเทศแถบนี้เปนที่ราบลุม
บริเวณตอนกลางของพื้นที่ เปนปาละเมาะสลับกับปาโปรงมาแตเดิม จึงเปนทีต่ ั้งบานเรือนทีอ่ ยู
อาศัยเปนชุมชน สวนพืน้ ที่โดยรอบทางดานทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกเปน
ที่ราบลุม และทุงนา เหมาะแกการทําเกษตรกรรม ดังนัน้ ประชากรสวนใหญจึงมีอาชีพทํานา
ทําสวน และทําไร จะมีการคาขายบางก็ไมมากนัก นอกจากนั้นก็มกี ารเลี้ยงสัตว เชน โค ไก กุง
เปดและสุกรบาง แตเพียงเพือ่ บริโภคภายในครัวเรือน สวนทีท่ ําเปนอาชีพหลักยังมีสวนนอย ดาน
อุตสาหกรรมมีโรงงานตาง ๆ เชน โรงงานทอผาโรงงานผลิตภัณฑกระดาษ โรงงานผลิตภัณฑ
ซีเมนต โรงงานผลิตภัณฑอาหาร และโรงงานผลิตไฟฟา เนื่องจากประชากรสวนใหญมีอาชีพทํา
นาหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวแลว ก็ใชเวลาวางผลิตเครื่องจักสารไมไผ เปนเครื่องใชไมสอยที่จาํ เปนใน
ครัวเรือน ไมวา จะเปน กระบุง กระจาด กระดง ตะกรา สุม ของและอื่น ๆ มีมากกมาย ที่จาํ เปน
จะตองใชสอย ในชีวิตประจําวัน
แรกเริ่มเดิมทีก็ทําเพียงเพื่อใชสอยในครัวเรือนเทานัน้ เพราะทําตามกันมาแตครั้ง
ปูยาตายาย เรียกวา ภูมิปญ
 ญาทองถิ่น ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรษุ เมื่อมีคนมาขอแบงปนไปใช
สอยก็ขายไปบางจนทํามากขึ้นๆ กลายเปนอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน ที่ขึ้นหนาขึน้ ตาของ
ชาวบานกําแพง อีกอยางหนึ่ง
มาถึงยุคปจจุบันผลิตภัณฑจากพลาสติก และจําพวกวัสดุสงั เคราะห เขามามี
บทบาทกลายเปนวัตถุดับในการผลิต
เครื่องใชไมสอยทีจ่ ําเปนในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้น
ประกอบกับไมไผที่หายากขาดวัตถุดิบการผลิตเครื่องจักสาร ก็ยุงยากซับซอน เปนงานที่ตองใช
ฝมือและเวลาอีกทั้งคนเกาคนแกทเี่ คยทํากันอยูก็ลม หายตายจากไป
ไมมีผูสบื ทอดผลิตภัณฑ
เครื่องจักรสานไมไผ ก็ตองมีอันสูญพันธุไปตามกาลเวลา
ภายหลังจากที่ทางรัฐบาลไดสรางเขื่อนใหญ ๆ หลายแหงในจังหวัดกาญจนบุรี ทํา
ใหแมนา้ํ แมกลองที่เคยหลอเลี้ยงทองทุงกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
มีอันตองเปลี่ยนแปลงไป
ไมเหมือนดังเชนทีเ่ คยเปน ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไป ชาวบานไมสามารถทํานาเหมือนเดิมได
จึงจําเปนตองดิ้นรนหาอาชีพใหมกันตอไป
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ผูที่มีทนุ ก็ไปเลี้ยงสุกรขุนขาย มีทนุ นอยก็เลี้ยงแมสกุ รเพาะลูกขาย พวกหนุม ๆ
สาวๆไมมหี วงมีใยก็เขากรุงเทพฯ ไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมมีโรงงานตาง ๆ ฝายหญิง
บางสวนที่ไมไดและอยูบานก็ทํางานทุกอยาง รับจางเย็บหมอนหก รับจางเย็บทีน่ อน ทําหมอนขาง
หมอนอิง หมอนรูปสัตว ประดับชุดรับแขก ทําตุกตาของเลนเด็ก ๆ เพื่อหารายไดมาจุนเจือ
ครอบครัวตอไป ผูผลิตที่มีทนุ มากรายใหญกม็ ีคนงานรับจางทํา พวกไมคอยมีเงินก็มารับไป
หาบเรขาย บางทีก็ไปขายถึงตางจังหวัดไกล ๆ กลายเปนอาชีพของชาวบานไปอีกอาชีพหนึ่ง
ครั้นตอมาในป พ.ศ. 2528 ชาวบานไดคดิ นําผาขนสัตวมาเปนวัสดุหลักในการผลิตเพิ่มขึ้นอีกชนิด
หนึง่ ตลอดจนมีการคิดรูปแบบใหม ๆ ขึ้นอีกมากมาย จนปจจุบนั มีตุกตาทีท่ ําดวยผาและผาขน
สัตวมากกวา 500 ชนิดทีเดียว
จากการสอบถามนางขวัญ ขุนณรงค ชาวบานหมูที่ 6 ตําบลบานสิงห อําเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี ผูซ ึ่งนาจะเปนผูร ิเริ่มในการผลิตตุกตาผาบานสิงหไดเลาใหฟง วา
ประมาณป 2524 ครอบครัวของตนไดผลิตหมอนหนุน หมอนขาง และทีน่ อนนุน
โดยมีสมาชิกที่ทาํ งานดวยดัน 4 – 5 คน เปนญาติและคนในครอบครัว เมื่อทําเสร็จแลวก็จะนํา
ขึ้นรถกระบะทีม่ ีหลังคาสูง มีลูกหาบการไปเชาเย็นกลับ ตองตื่นนอนตั้งแตตี 3 กวาจะกลับมา
ถึงบานก็คา่ํ ประมาณ 6 โมงเย็นหรือไมก็ 1 ทุม ทําแบบนี้มานานจนอยูมาวันหนึง่ นางขวัญ
ขุนณรงค ไดหาบหมอนไปขายแถวโชคชัย 4 ไดพบตึกแถวแหงหนึง่ มีการผลิต หมอนรูปปลา ที่เปน
เพื่อนบาน 5 – 6 คน ไดขับรถไปจอดตามจุดตาง ๆ และหาบเรขายหมอนของตนไปทั่วกรุงเทพ ฯ
โดยรูปสุนัข ทําจากผาคอตตอนรูปหัวใจ หมอนขางดินสอ เห็นวามีคนทํางานอยูชนั้ ลาง และชั้นบน
ประมาณ 10 กวาคน มีชาวบานมารับงานไปเย็บขางนอกดวย รูปแบของงานก็เปนที่นา สนใจ
ทําใหนางขวัญ ไดติดตอขอซื้อผลิตภัณฑของเขาเพื่อเอามาใหลูกหาบของตนไดนําไปหาบขายรวม
กับหมอนที่ตนเองทําอยู ปรากฏวาหมอนรูปปลา รูปสุนขั ขายดีมาก นางขวัญจึงคิดวา เรานาจะทํา
เองคงจะมีกําไรมากกวานี้ เพราะเราเองก็มีความรูความชํานาญในการตัดเย็บ และยัดใยอยูแลว
จึงทดลองทําขึ้นมา ทําครั้งแรกก็ยังนําไปหาบขายอยูเ ชนเดิม ตอมาไดใหชาวบานแถวบานนํา ไป
ขายในงานปดทอง งานนครปฐม ก็พอขายไดบางแตไมมากนัก โชคดีที่นางขวัญมีญาติทําการคา
อยูทางภาคใต ชื่อ นางวัง ขุนณรงค ซึง่ ประกอบอาชีพคาขายทางภาคใตและมาเลเซีย โดยขาย
ประเภทหมอนสามเหลี่ยม หมอนหกขิก โดยสิ่งซื้อมาจากจังหวัดยโสธร และสงขายทั่วไปทัง้ ภาคใต
และมาเลเซีย เปนโอกาสอันดีทนี่ างขวัญ ขุนณรงค ไดนําหมอนรูปปลา รูปสุนัข ฝากใหนางวัง ที่
เปนญาติทดลองนําไปขายทางภาคใตดวย สินคาเริ่มขายไดมากขึ้น นางขวัญตองไปหาซื้ออุปกรณ
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ในการติดตา ติดจมูกหมอนปลา หมอนสุนัขเหลานีท้ ี่ ถนนเสือปา ไดเดินไปเรื่อย ๆ จนไปพบ
รายขายอุปกรณในการทําตุก ตา และพวกไหมพรมตาง ๆ อยูถนนวานิช 1 สําเพ็ง ชื่อราน “เอี่ยม
อรุณ” ก็เลยติดตอขอฝากขายสินคา เจาของรานไมรับเนื่องจากวา เขาจะขายแตอุปกรณ ไมขาย
ผลิตภัณฑ นางขวัญตองขอรองวา ขอฝากวางแค 100 ชิ้น ไมใหแกะกะมาก ถาขายไดจะไมเอา
เงินกลับเลยจะซื้ออุปกรณเขาทั้งหมด วันนั้นก็เลยไดฝากหมอน 100 ชิ้น ฝากวางไวแลว ก็กลับ
บานมา ปรากฏวารานเอี่ยมอรุณขายดี ไมถึงวันก็ขายสินคาหมดแลว สมัยนั้นการติดตอ ทาง
โทรศัพทก็ยงั ไมมีแพรหลาย ทางรานเอีย่ มอรุณจึงใชวิธโี ทรเลขมาบอกใหเอาสินคาไปสงอีก จาก
จุดนั้นเปนจุดเริ่มตนทีท่ ําใหตุกตาหมอนรูปปลา รูปสุนขั ของนางขวัญ ขายดีมากที่สุด
นาง
ขวัญมีกําลังใจขึ้นมามากเย็บงานทัง้ วันทั้งคืน ไมเหน็ดเหนื่อย ชวงทีไ่ ปซื้อผาซื้ออุปกรณที่เสือปา
ไดมีโอกาสรูจกั โรงงานที่มาสงผาที่เสือปา เขาไดใหนามบัตรติดตอ และไดติดตอซื้อผาโดยเขาไดนํา
ผามาสงใหถึงบาน และไดในราคาถูกกวาซื้อที่เสือปาอีก นางขวัญไดนาํ ผาไปกระจายใหเพื่อนบาน
ในหมู 6 หมู 7 และ หมู 8 ชวยผลิตงานให โดยมีตลาดหลักที่สําคัญ คือ รานเอีย่ มอรุณ สําเพ็ง
และตลาดทางภาคใตชวงนัน้ หาบขายก็ยงั ทําอยู แตทํานอยลง นางขวัญผลิตงานเทาไรก็ไม
เพียงพอกับความตองการของผูซื้อ จึงซือ้ ผามาขายใหกับชาวบานและจางผลิต ใหชาวบานทํา
ผลิตภัณฑมาสงตนเปดเปนรานคาจําหนายผา จําหนายอุปกรณ และรับซื้อผลิตภัณฑจากชาวบาน
นําไปสงตออีกที ชวงนีน้ างขวัญไดเห็นผาขนเปยก ที่มขี นมันเงา จึงไดทดลองซื้อมาทุกตุกตารูป
หมาหมอบ เรียกชื่อวา “หมาตบ” เพราะยัดใยแนนเวลาจะขายจะนํามาตี ๆ ทุบ ๆ ใหขนฟูดู
สวยงาม ทําใหขายดี ตอมาก็พัฒนามีแบบเพิ่ม คือ ลิง

ภาพที่ 1 นางขวัญ ขุนณรงค เลาความเปนมาของการทําตุกตาระยะเริ่มแรก
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เฉพาะหมาตบ และลิง 2 ชนิด นี้ก็ขายดีจนผลิตไมทัน ระยะหลังสามารถเรไมได
ทําแลว เนื่องจากวาตุกตาทีผ่ ลิตขายดีลูกคาทั่วไปรูจักมาก มารับซื้อผลิตภัณฑถึงบาน ทําใหไมมี
เวลาหาบผลิตภัณฑไปขาย และลูกหาบที่เคยไปขายของดวยกัน มีอายุมากขึน้ เด็ก ๆ รุนหลัง ๆ
ก็ไมคอยทํากัน เพราะเขาเขามาตัดเย็บอยูกับบานรายไดก็เพียงพอแลว ถึงตุกตาจะขายดี
ปจจุบันงานหมอนทีเ่ คยทําอยูก็ยงั ทําแตไมมากเหมือนกอน ปจจุบนั นางขวัญผลิตตุกตามากมาย
หลากหลายรูปแบบ เปดรานเพิ่มขึ้นที่รม ถนนเพชรเกษม ชื่อราน “แมขวัญ” จําหนายตุกตา ผา
ที่นอน หมอน ปกนิก ฯลฯ
ถาเปนเชนนี้ เทากับวานางขวัญ ขุนณรงค ก็เปนผูเริ่มตนผลิตตุกตาเปนคนแรกของ
อําเภอโพธารามใชหรือไม มีใครเคยทํามากอนหรือเปลา นางขวัญตอบวา ไมมี นางขวัญทําเปนคน
แรก แลวก็มีเพื่อนบานทําตามหลัง ทําตามรูปแบบ และผาชนิดเดียวกันกับที่นางขวัญทํา เพราะ
นางขวัญเปนคนจางผลิตตุกตาทําดวยผาคอตตอนเทานั้น นางขวัญเลาวา หลังจากทีป่ าขวัญทํา
ตุกตาจากผาคอตตอนไดประมาณ 3 ป ก็ประมาณป พ.ศ. 2528 นายพิเชียร เชษฐะ ไดผลิตตุกตา
รูปหมาขึน้ มา 1 ตัว นารักมากและก็ขายดี นายพิเชียร เชษฐะ ไมไดผลิตตุกตาจากผาคอตตอน
เชนเดียวกับนางขวัญ แตตุกตาทีน่ ายพิเชียร ทําผลิตจากผาขนสัตวเทานัน้ และไมรวู านายพิเชียร
ไดผาขนสัตวมาจากที่ใด ตอมาระยะหลังนางขวัญไปเสือปาไดมีโอกาสพบกับตัวแทนจําหนายผา
ขนสัตว ชื่อ โรงงานแมวดํา จึงไดติดตอขอเปนลูกคากัน ซึ่งก็ไดซื้อผาขนเปยกมาทําเปน “หมาตบ”
ขายดีมากในระยะนั้น หลังจากนัน้ ตุกตาผาขนสัตวก็เปนที่แพรหลาย มีชาวบานผลิตกันมากขึ้น มี
ตลาดกวางมากขึ้น ทั้งในและตางประเทศ กําลังการผลิตไมเพียงพอกับคนซื้อจึงมีการจางงานกัน
มากขึ้น งานเริ่มขยายตัวมีผูผลิตเพิ่มขึ้น ไปยังตําบลอืน่ ๆ จากหมูบ านกําแพง ตําบลบานสิงห ก็
เริ่มมีผูผลิตเพิม่ มากขึน้ กระจายไปสู ตําบลบานเลือก ตําบลบานฆองและอําเภอบางแพ
“การผลิตหมอน ตลอดจนตุกตารูปสัตวก็จะมีผาเปนวัสดุหลักนอกจากนั้นก็มีนนุ
หรือใยฝาย สําหรับยัดเขาไปขางในเมื่อขึ้นรูปแลวนอกนัน้ อาจมีอุปกรณตกแตง เพื่อใหเกิดความ
สวยงามนาใชประเภทของผาก็มี ผาธรรมดา ผาโทเร ผารา ผาซาติน ผาสาหรี ผาสักหลาด และผา
ขูดขน ฯลฯ พรอมผาดายดิบทําโครงขางใน เปนตน ผลิตภัณฑที่เกิดจากวัสดุเหลานีจ้ ึงเรียกกันวา
ตุกตาผา” นางขวัญ ขุนณรงค กลาว
จากการสอบถามนายพิเชียร เชฎฐะ-นางแกว เชฎฐะ ชาวบานกําแพง ตําบล
บานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผูริเริ่มในการผลิตตุกตาผาขนสัตว บานกําแพงไดเลา
ใหฟง วา
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ตุกตาผาขนสัตวเปนสินคาที่เลื่องชื่อของจังหวัดราชบุรี และถือไดวาเปนเอกลักษณ
ของราชบุรีเชนเดียวกับโองมังกร ที่ทาํ ใหคนทัว่ ประเทศ รูจักจังหวัดราชบุรี ในชวงป พ.ศ.2527 –
2528 พอดีในชวงนี้ชาวบานกําแพงนิยมทําอาชีพ ผลิตภัณฑยัดนุน และใยฝาย ไดแก หมอนหก
หมอนปลา ตุก ตารูปสัตวทนี่ อนเล็กยัดนุน หมอนประดับชุดรับแขก ตกแตงอยางสวยงาม นําใส
รถยนตไปขาย ที่กรุงเทพ ฯ หรือที่ตางจังหวัด พอถึงแหลงก็ใหคนลงหาบเรขายไปตามหมูบ าน
ตรอก ซอกซอย ตามแตจะดั้นดนเขาไปถึงและขายไดทําใหกลายเปนอาชีพหลัก ที่สาํ คัญ
ของชาวบาน อีกอาชีพหนึง่ และในชวงนีก้ ็ไดหันมาเย็บหมอนปลา ทําหมอนหกกับเขาดวยบาง
พรอมกันนี้ก็ไดคิดประดิษฐตุกตาผาขึ้นบางแลว ทําใหมีรายไดเพิ่มขึน้ อีก สินคาทีผ่ ลิตขึ้นระยะแรก
ๆ จะจําหนายที่บานนายพิเชียร-นางแกว เชฎฐะ บานนางขวัญ บานนางสมศรี บานผูใหญ
อํานวย บานนายสงา-นางถวิล นางวรรณดี บานนายสมบัติ-นางสวง เพ็งแสวง บานนายชายนางชู

ภาพที่ 4 นายพิเชียร-นางแกว เชฎฐะ ผูริเริ่มตุกตาผาขนสัตว ตําบลบานสิงห กับผลิตภัณฑ
ผาขนสัตว
การผลิตตุกตาผาขนสัตวเปนอาชีพ ในระยะเริ่มแรก ยังไมคอยมีความมั่นใจเทาใด
นัก เพราะยังไมคุนเคยเพราะยังขาดประสบการณ หลังจากที่ไดมีการฝกฝนอยางเอาจริงเอาจัง
มาสักระยะหนึ่งแลว ปญหาอุปสรรคและการแกไขขอบกพรอง ก็สาํ เร็จลุและลงไปลางแลว ตุกตา
สุนัขทีท่ ําดวยผาขนสัตวตัวแรกที่ผลิตขึ้นมานัน้ ขนของมันชี้ไปคนละทิศละทาง เหมือนลูกตาลสุก
ที่เรานํามาคั้นเอาเนื้อตาลออกไปทําขนม แลวเอาสวนที่เหลือมาลางใหสะอาดรูปรางเหมือนหัวคน
หวีผม แลวหวีใหสะอาด เอามาทําตุก ตาใหเด็ก ๆ เลน เรียกวาเม็ดลูกตาล จะมีฝอยหยิกยุง เหยิง
ประมาณนัน้ คงพอ ๆ กับผูห ญิงที่ตื่นนอนมาใหม ๆ ยังไมไดแปรงผมขนสุนัขที่ทาํ ขึ้นก็เชนเดียวกัน
เพราะเรายังไมมีประสบการณวา ทําอยางไรขนมันจึงจะชี้ไปทิศทางเดียวกัน หรือตามที่เรา
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ตองการได ตอมาภายหลังก็ประสบความสําเร็จขนก็สวยงามเปนธรรมชาติ เอาวางไวมองดูเหมือน
สุนัขจริง ๆ พอทําดีเริ่มขายไดมีคนชอบ ลูกคามากขึ้น ทีแรกก็ทดลองหรือลองทางปนกอน พอเขา
เปาดีก็ปรับศูนยตามนัน้ เอาจริง ๆ เสียทีในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 ไปจัดหาวัสดุมาตุน
เอาไว ตระเวนซื้ออุปกรณมาจนครบเริ่มทํา ทํากันอยู 2 คน ตอมีคนสั่งของเขามามาก ทําขายไม
ทัน เลยจางคนทําอีกหลายคนนานเขากลายเปนโรงงาน เจริญรุงเรื่องเปนลําดับ (นางพิเชียร-นาง
แกว เชฎฐะ กลาวเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2547 )
ในสวนของตําบลบานเลือก นางประคอง สุวรรณหงส เลาวาจุดเริม่ ตนของการ
ทําตุกตามาจากตนเองไดไปรับของขวัญของชํารวย จากงานจัดงานซึ่งเปนรูปพวงกุญแจตัวเล็ก ๆ
ก็เกิดความคิดวาขยายใหเปนตัวใหญ ซึง่ นางประคองเองมีอาชีพเปนชางตัด เย็บ เสื้อผา อยูแลวก็
สามารถที่จะแยกและก็กะขนาดของรูปแบบ ของตุกตาไดก็จึงขยายแบบขึ้นมา โดยใชผาตัดเสื้อผา
เปนการเริ่มตนทําตุกตาเปนครั้งแรกของตนเอง แลวนําตุกตาที่ตนเองเย็บมาประกอบเปนรูปราง
แลวก็ยัดเศษผาเขาไปใหเปน จากนัน้ ก็เย็บติดแลวก็หากระดุมมาทําเปนจมูกและสวนประกอบเปน
ตา เปนอันวาไดตุกตาตามที่ตนเองตองการ ตอนแรกทํามาตัวสองเรือ่ ย ๆ ตัวแจกเพื่อน ๆ ปรากฏ
วาเปนทีน่ ิยมชมชอบและเกิดความคิดวาถาจะทําเปนอาชีพก็นา จะทําไดดี จึงเริ่มตนขยายเปน
อาชีพทําตุกตาผาจากผาธรรมดา เปนหมอนขางรูปสัตว เปนหมอนรูปปลาขาย และตอมาไดเกิด
มาการคาขาย วัสดุผา ซึ่งเปนผาขนสัตว นางประคอง ก็เริ่มทําตุกตาเปนล่ําเปนสันก็เริ่มขยายตุกตา
ไปทั้งหมูบานตําบลบานเลือก ซึ่งเปนการเริ่มตนของชาวบานเลือกก็มาเรื่อย ๆ เปนอาชีพเสริมและ
อาชีพหลัก ซึ่งนางประคองถือไดวาเปนตนกําเนิดของเขตตําบลบานเลือกนับตั้งแตนั้นเปนตนมา
ในสวนของอําเภอบางแพ นายไพโรจน-นางกันยา แกวกิตติวฒ
ั น ซึง่ ไดเริ่มทํา
ตุกตาหลังจากนางประคอง สุวรรณหงษ ทําไประยะหนึ่งแลว หลังจากนัน้ ไดยายที่อยูไปที่อาํ เภอ
บางแพ จังหวัดราชบุรี มีสมาชิกที่เปนชาวบานในสวนของอําเภอบางแพรวมกลุมกันทํางานดวย
จึงใหนายไพโรจน-นางกันยา เปนกลุมผูผลิตตุกตา เปนจุดเริ่มแรกของตําบลวังเย็น อําเภอบางแพ
ในสวนของตําบลบานฆอง ซึ่งเปนตําบลอยูระหวางตําบลบานสิงห ตําบลบาน
เลือก และอําเภอบางแพ ตําบลบานฆองจะมีการผลิตทีน่ อนนุนกันเปนจํานวนมาก ในชวงหลังก็ได
มีชาวบานเปลีย่ นจากการทําที่นอนนุน มาทําตุกตาประกอบดวย เมือ่ การทําตุกตาตลาดดีมาก
ยิ่งขึ้น ทําใหการทําทีน่ อนนุน ลดลงและเริม่ ทําตุกตาเปนร่ําเปนสันมากยิ่งขึน้ ในสวนของการผลิต
ตุกตาของตําบลบานฆอง สวนใหญจะเปนการผลิตตุกตาผารมมาเปนอันดับแรก ไมคอยจะมีการ
ผลิตตุกตาผาขนสักเทาใด นับวาชาวบานในตําบลบานฆอง เปนพืน้ ทีเ่ ปนจุดเริ่มตนแหงการทํา
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ตุกตาผารม โดยมีนางใส สิริสรามัส เปนผูเริ่มเปนแหงแรก การเริ่มตนการทําตุกตาผาของชาวบาน
ฆองเริ่มมา เริ่มแรกทําตุกตาผารม สาเหตุทที่ ําผารมก็เพราะวาการทําตุกตาผาขนสัตวไดเปลี่ยน
ภาพและวัสดุ และทําตุกตาใหมประจวบกับเปนการเริม่ ตนทุนการผลิต ชาวบานฆองก็หันมาทํา
ตุกตาผารม แทนที่จะทําผาขนสัตวเหมือน 2 ตําบลขางเคียง (นางใส สิริสรามัส) กลาว
จากผลพวงของการทําตุกตากอใหเกิดหัตถกรรมในครัวเรือน
และโรงงาน
อุตสาหกรรมในการผลิตตุกตาผา และวัสดุประกอบเกิดขึ้นในตําบลบานสิงห ตําบลบานเลือก
ตําบลบานฆอง และอําเภอบางแพบางสวนที่เปนที่ตั้งของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี นอกจากนี้
ยังทําใหที่ดนิ ของตําบลบานสิงห ตําบลบานเลือก ตําบลบานฆองและอําเภอบางบางสวนที่เปน
ที่ตั้งของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี เพิ่มมูลคาสูงขึน้ และทําใหเศรษฐกิจแถบนี้เจริญขึ้นมากมี
รานคาเกิดขึ้นมากมาย มีตลาดนัดหลายแหง และสังคมชนบทขยายตัวเปนสังคมเมือง มี
ผูประกอบการจากตางจังหวัด เขามาสรางโรงงานผลิตตุก ตาหลายแหงมีรานคาขายตุกตามากมาย
ทําใหบานเมืองเจริญรุดหนาไปอยางรวดเร็ว เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็ดีขึ้นตามลําดับ เพราะ
มีงานทํามีรายได ชีวิตก็มีแตความสงบสุข และรมเย็น ไมตองอบพยบแรงงานไปตางถิน่ และอยูกบั
ครอบครัวอยางอบอุน มีการจัดการศึกษาใหลูกๆหลานๆประชาชนก็มีคุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น เชน
ปจจุบันนี้

ภาพที่ 3 นางประคอง สุวรรณหงส เลาจุดเริ่มตนของการทําตุกตาในตําบลบานเลือก
สภาพการบริหารจัดการของกลุม
จากการสนทนากลุม โดยมี นายสมหวัง ไพบูลยวศิน ประธานกลุม หัตถกรรมตุก ตา
ราชบุรี และคณะกรรมการบริหารกลุม และจากการศึกษาจากเอกสารของกลุมที่ไดรับจากนาย
สมหวัง ไดขอมูลวา
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กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี เริ่มกอตั้งขึ้นเมื่อป 2540 เกิดจากการรวมตัวกันของผูคา
ตุกตา และผูผลิตตุกตาในจังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงคในการรวมกลุม คือ
1. สงเสริมการรวมกลุมอาชีพของสมาชิกครอบครัวและชุมชนโดยทั่วไป
2. สงเสริมการรวมกลุมอาชีพเพื่อใหเกิดการมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และไดรับ
ประโยชนจากการรวมกลุม อยางแทจริง
3. สงเสริมใหสมาชิกรูจักการดําเนินงานในรูปกลุมดวยตนเอง ตามหลักประชาธิปไตย
และหลักการพัฒนากลุม
4. สงเสริมอาชีพหลักของสมาชิก
5. จัดบริการดานปจจัยการผลิต เทคนิคการผลิต เงินทุนดําเนินการ การตลาด การ
สรางเอกลักษณ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ การบริหารจัดการเพื่อชวยเหลือในการประกอบ
อาชีพ
6. รวมมือกับกลุม อาชีพตาง ๆ ทุกระดับ ตลอดจนรวมมือกับทางราชการและองคกร
เอกชนในการพัฒนาอาชีพของชุมชน สงเสริมใหสมาชิกกลุมรวมพลังเพื่อสรางอํานาจตอรองและ
วางแผน กําหนดทิศทางในการแกไขปญหารวมกัน อันจะเปนการสงเสริมหลักการทํางานแบบ
ประธาธิปไตยโดยพืน้ ฐานใหกับประชาชน
7. มุงเนนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทใหสูงขึน้ ทั้งใน
ดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง อันจะเปนแนวทางไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรม
พื้นบาน ขยายไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญตามนโยบายรัฐบาล
กลุมรวมตัวกันอยางไมเปนทางการ โดยมีนายอําเภอโพธาราม ในสมัยนัน้ คือ นาย
ปราโมทย ไพรชนม และเจาหนาทีพ่ ัฒนาชุมชนอําเภอโพธาราม คือ นางพรรณิพา ทองใย เปนผูให
คําแนะนํา และใหคําปรึกษาในเรื่องของการรวมกลุม ไมวาจะเปนเรือ่ งของระเบียบขอบังคับ การ
ดําเนินการตาง ๆ ของกลุม และไดประสานกับหนวยงานราชการตาง ๆ ในจังหวัดใหสงเสริม
กิจกรรมของกลุม ไมวา จะเปนการฝกอบรม การใหความรู การพัฒนาการผลิต การตลาด การจัด
จําหนาย ตาง ๆ โดยมีหนวยงานราชการทีส่ นับสนุนสงเสริมกลุม คือ
1. อุตสาหกรรมจังหวัด
2. พาณิชยจงั หวัด
3. แรงงานจังหวัด
4. พัฒนาชุมชนจังหวัด
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5. สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 4
จนตอมาเมื่อป พ.ศ. 2542 นายพงศักดิ์ เสมะกนิษฐ นายอําเภอโพธารามไดออก
หนังสือรับรองกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรใี หทวี่ าการอําเภอโพธาราม หนังสือเลขที่ 1/2542 ( ดูที่
ภาคผนวก ค หนา 173)
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 ที่มกี ารเลือกตั้งคณะกรรมการกลุมหัตถกรรมตุกตา
ราชบุรี และรวบรวมสมาชิกกลุม สถานที่รานคันทรี่โซน ต.วังเย็น อําเภอบางแพ โดยมีผูรวม
ประชุมประมาณ 80 คน ไดคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุม 17 คน คือ
1. คุณสมหวัง
ไพบูลยวศิน
ประธานกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
2. คุณวินยั
ออนละมัย
รองประธาน
3. คุณรัตนา
ขณะกฤษ
รองประธาน
4. คุณมาลี
มหขจิตนนท
ปฏิคม
5. คุณอุระษา
เหลาโชติ
เหรัญญิกกลุม
6. คุณวรรณพร ศศิสุรยิ ภูมิ
เลขานุการ
พัฒนมาศ
กรรมการกลุม
7. คุณรัตนพร
8. คุณนิภา
ขุนณรงค
กรรมการกลุม
9. คุณสุจินดา พัฒนมาศ
กรรมการกลุม
10. คุณปราณี
สรางเอี่ยม
กรรมการกลุม
11. คุณสุนทรีย เอี่ยมหนู
กรรมการกลุม
12. คุณอารีวรรณ นามถาวร
กรรมการกลุม
13. คุณประวิง
แสงสี
กรรมการกลุม
14. คุณประคอง สุวรรณหงษ
กรรมการกลุม
15. คุณสุกัญญา แกวกิตติวัฒน
กรรมการกลุม
เพ็งแสวง
กรรมการกลุม
16. คุณสมบัติ
17. คุณนองนุช ไพบูลยวศิน
กรรมการกลุม
โดยมีระเบียบขอบังคับกลุมที่ไดจากเอกสารของกลุม (ดูในภาคผนวก ค หนา 185)
ตอมาในป พ.ศ.2545 ไดมีการเลือกตัง้ คณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง ใชสถานทีห่ อง
ประชุมรานรอยเอ็ด อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไดคณะกรรมการทํางานมาจนถึงปจจุบนั ตาม
โครงสรางคณะกรรมการ คือ
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นายพิเชียร เชษฐะ
ประธานที่ปรึกษา …

นายสมหวัง ไพบูลยวศิน
ประธานกลุม ………

นางขวัญ ขุนณรงค
ที่ปรึกษา

นายชาติชาย ขณะฤกษ
รองประธานกลุม
นายวินัย ออนละมัย
กรรมการฝายแผนงานขอมูลสารสนเทศ
นางอุระษา เหลาโชติ
กรรมการฝายการเงิน
นางสุนทรี เอี่ยมหนู
กรรมการฝายการตลาดและประชาสัมพันธ
นางปราณี สรางเอี่ยม
กรรมการฝายบุคลากร
นางมาลี มหขจิตนนท
เลขานุการกลุม
นางวรรณพร ศศิสุริยภูมิ
นางสุจินดา พัฒนมาศ
นางอารีวรรณ นามถาวร
นางประวิง แสงสี
นางประคอง สุวรรณหงษ
นายไพโรจน แกวกิติวัฒน
นางสมบัติ เพ็งแสวง
นางปรานอม เหลาโชติ
นายณัฐพล เทพวีระ
นายวินัย เชิงทวี
กรรมการกลุม

แผนภูมิที่ 2 โครงสรางคณะกรรมการกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี ป พ.ศ. 2545 - ปจจุบัน
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กลุมไดดําเนินการงานจัดตั้งคณะกรรมการกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี รวมทัง้ รวม
กําหนดระเบียบขอบังคับของกลุมโดยผสมผสานแนวคิดของกลุมกับแนวปฏิบัติจากหนวยงานของ
ภาครัฐ คณะกรรมการกลุม คือตัวแทนทีไ่ ดรับเลือกจากสมาชิกใหรวมกันทําหนาทีบ่ ริหารจัดการ
กลุมใหดําเนินตอไปอยางมีระบบ โดยกําหนดใหมกี ารบริหารงานวาระละ 2 ป และกําหนดใหมกี าร
ประชุมกลุมในวันที่ 10 ของทุกเดือน
ตําแหนงตาง ๆ ประกอบดวย
1. ประธานกลุม มีหนาที่ในการจัดประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกกลุมและวางแผนดําเนินงาน เปนแกนกลางตัดสินการดําเนินงานทัง้ ดานการพัฒนางาน
และแกไขปญหาของกลุมรวมกับคณะกรรมการกลุม รวมทั้งจัดสงเสริมงานของฝายตาง ๆ ใหบรรลุ
เปาหมายของกลุม
2. รองประธานกลุม มีหนาทีด่ ําเนินการรวมกับประธานกลุม และเปนตัวแทนในการ
ดําเนินงานในกรณีที่ประธานไมอยู รวมทั้งรวมกับคณะกรรมการฝายตาง ๆ ดําเนินงานดานการ
ควบคุมกํากับติดตามตรวจสอบงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กลุม กําหนด
3. ฝายแผนงานและขอมูลสารสนเทศ มีหนาที่ดําเนินการในการรวบรวมขอมูลเพื่อให
คณะกรรมการกลุมใชในการดําเนินการวางแผนสงเสริมพัฒนาหรือแกไขปญหาดานตาง ๆ
4. ฝายการเงิน มีหนาที่จัดทําบัญชีและดําเนินงานเอกสารการเงินดานตาง ๆ ของกลุม
รวมทัง้ ประสานประโยชนดานการเงินใหแกสมาชิกกลุม
5. ฝายการตลาดและประชาสัมพันธ มีหนาทีด่ ูแลเรื่อการประชาสัมพันธงานของกลุม
รวมทัง้ ดานการสงเสริมการตลาด และการแกไขปญหาทีเ่ กิดขึ้นโดยประสานงานกับองคกรตาง ๆ
และดําเนินงานรวมกับฝายตางๆ ของกลุม
6. ฝายบุคลากร มีหนาที่ดูแลปญหาดานแรงงานและประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ
ในการจัดพัฒนาบุคลากรกับฝายตาง ๆ ของกลุม
7. ฝายเลขานุการกลุมเปนผูจัดประสานงานของทุกฝายรวมทั้งสรุปรวบรวมขอมูลใน
การประชุมกลุม ทุกครั้ง และเปนผูจัดการการประชุมทุกเดือนใหเปนไปดวยความเรียบรอย
โครงสรางการบริหารจัดการกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี มีการเลือกตั้งใหมีตาํ แหนง
คณะกรรมการชุดบริหาร 17 คน โดยแบงหนาทีร่ ับผิดชอบ ตามรูปแบบของพัฒนาชุมชน
มีประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ เปนตน แตในเชิงปฏิบัติจริงแลว
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ตําแหนงเหลานั้นเปนเพียงสวนหนึง่ ที่ใชไน การบริหารจัดการกลุมฯ ใหดาํ เนินไปในทิศทางที่
ถูกตอง สมาชิกทุกคนลวนมีสว นรวมในการบริหารจัดการกลุม ไมไดเคยคํานึงวา ใครเปนใหญ
กวาใคร ใครมีตําแหนงหนาที่ถงึ จะทํางาน แตทุกคนทํากิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจรวมกัน ไมมี
เงินเดือน ไมมีรายไดจากตําแหนง มีแตตองเสียสละเพื่อกลุม สมาชิกและกรรมการ บางคน
เปนผูคามีรา นคาจําหนายปลีก – สง บางคนเปนผูผลิต บางคนเปนผูจําหนาย วัสดุในการผลิต
เชน ผา ใยโพลีเอสเตอร – จักรอุตสาหกรรม เครื่องจักรในการผลิตบางคนเปนชางฝมือแรงงาน
ชางวาด – ตัด ชางเย็บ ชางตกแตง ชางสกรีน ชางปก ชางออกแบบ และหลาย ๆ อยางในกลุม
มีการทํางานรวมกัน การจัดการกลุมเปนแบบผสมผสาน สัมพันธเชื่อมโยงกันเหมือนครอบครัว
ใหญ เปนพี่เปนนองกัน แบงปนงาน แบงปนตลาด ประสานผลผลิต ผูคาจะทําหนาที่หาลูกคา
หาตลาด เมือ่ มี Order ก็สั่งใหผูผลิตทํา ผูผลิตกลุม ใดทําไมทัน ก็จะใหเพื่อนกลุมอืน่ ชวยทํา
ถาทําไมเปนก็จะสอนใหเปนใครมีงานมากก็สงใหคนที่ไมคอยมีงานทําไดทําดวยกัน ถาไมมงี านทํา
ผูคาก็จะตองหาตลาดมารองรับผลผลิตของสมาชิกกลุม ผูจําหนายวัสดุ ก็ตองรองรับวัตถุดิบใน
การผลิต ใหกบั สมาชิก และเลือกเฉพาะวัตถุดิบที่มีคุณภาพ กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี ปจจุบัน
มีสมาชิก 1,200 คน มีคณะกรรมการบริหารกลุม 17 คน มีกลุมผูผลิตรายใหญ ประมาณ 30 กลุม
และผูผลิตรายยอย 70 กลุม แตละกลุมก็จะไปดูแลจัดการกลุมยอย ๆ ของตน โดยมีคณะกรรมการ
ของกลุมเปนผูค อยใหคําแนะนําเมื่อเกิดปญหา และคอยชวยเหลือเมื่อตองการความชวยเหลือ
และในทุก ๆ เดือนคณะกรรมการกลุมก็จะมาประชุมกันเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 10 ของเดือน เพือ่
1. แจงขอมูลขาวสารที่ทางหนวยงานราชการ หรือภาคเอกชน แจงมา
2. แจงขอมูลขาวสารภายในกลุม แจงความคืบหนาของกลุม
3. นําเสนอปญหา ขอเสนอแนะ และรวมกันหาแนวทางแกไขปญหา
4. จัดทําโครงการเพื่อสังคม เชน ทุนการศึกษาเด็กยากจน เลี้ยงเด็ก – ตัดผม เด็กตาม
โรงเรียนยากจนและกันดาร ทํานุบํารุงศาสนา ทํากิจกรรมรวมกันกับชุมชน ตามเทศกาลตาง ๆ เชน
ลอยกระทง ปใหม สงกรานต เขาพรรษา ฯลฯ โดยรวมกับชุมชนหรือหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
แตสิ่งที่ไดจากการประชุมมีมากกวานั้น คือ สมาชิกและกรรมการไดมีโอกาสสนทนา
พูดคุย รวมกับวางแผนงานใหกลุมดําเนินไปอยางมีระบบ และกาวหนาไปเรื่อย ๆ และชวยใหเกิด
ความผูกพันธภายในกลุม รักใคร สามัคคีกันเหมือนพีน่ อง เหมือนญาติ มากกวาเปนคูแขงทาง
การคา จะทําใหบรรยากาศในการประชุมแตละเดือนอบอุน จะมีผูเขารวมประชุมมาก และยิง่ ทําให
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กลุมมีความสามัคคี กลมเกลียว เปนอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนครอบครัวใหญ คาใชจายในการ
ประชุมผูเขาประชุมจะรวมกันจายโดยไมไดมีการบังคับ แลวแตความพอใจ เมื่อมีเงินเหลือ จะนํา
เงินสวนนัน่ ไวทํากิจกรรมสาธารณะประโยชนใหกับสังคมอีกตอไป
ในสวนของการทํางานไมมีคําวา นายจาง ลูกจาง ทุกคนเปนสวนหนึ่งของกลุม มี
ความสําคัญตอกลุมเทา ๆ กัน คนที่มีเวลาวางมากก็สามารถทํางานไดเต็มที่ คนใดที่มีภารกิจอืน่ ที่
จะตองกระทําเมื่อเสร็จภารกิจแลว มีเวลาวางคอยมาทําก็ได คนใดไมสะดวกจะมาทํางานในกลุม
จะรับงานไปทําที่บา น เพื่อทีจ่ ะไดมีเวลาดูแลบานหรือดูแลเด็ก และผูสูงอายุที่อยูในบาน ไดอีกดวย
ในกรณีที่มงี านเรงดวนจะตองทําใหเสร็จทันเวลาที่กาํ หนดก็จะระดมสมาชิกใหทาํ งานใหทนั กับ
ระยะเวลาทีก่ าํ หนด โดยไมใหงานเสียหาย
จะเห็นไดวาการจัดการกลุมเปนแบบชาวบาน ทําดวยความเต็มใจ และพึงพอใจที่
จะทํา ไมไดมีการบังคับแตประการใด กลุมเขมแข็งอยูได และดําเนินตอไปดวยความรัก ความ
เขาใจ ความมีน้ําใจ ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ตําแหนงคณะกรรมการบริหารตาง ๆ เปนเพียงสวนหนึ่ง
ของระบบ แตสิ่งที่อยูน อกเหนือกวานั้นที่ทาํ ใหกลุม เขมแข็งและเติบโต คือ น้ําใจ และความผูกพันธ
ฉันทมิตร ทีท่ ุกคนมีตอกันตางหาก ดังจะเห็นไดวา จะไมคอยมีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหมทกุ
2 ป เหมือนที่กําหนดไว เพราะจะใชกรรมการชุดใด ๆ ก็มีคาเทากัน เนื่องจากความผูกพันธของ
ทุกคน เปนเนือ้ เดียวกันไปหมดแลว เกินกวาจะมีสิ่งใดมากั้นได
สรุปการบริหารงานของกลุม
1. มีการประชุมสมาชิกกอนการทํากิจกรรมตางๆของโครงการ
2. มีการประสานงานกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเพื่อรวมประชุมเปนที่ปรึกษา
3. มีการเชิญที่ปรึกษาหรือผูนําชุมชนเพื่อรวมรวมประชุม
4. มีการกําหนดหลักเกณฑเงือ่ นไขการปฏิบัติแกสมาชิก
5. มีการเลือกคณะกรรมการฝายตางๆเพื่อควบคุมการดําเนินงานแตละกิจกรรม
6. มีการบริหารโครงการคณะกรรมการ มีการขอมติที่ประชุมรวมกับสมาชิก
7. มีการติดตอหนวยงานราชการมาใหเปนวิทยากรและแจงขอมูลขาวสารใหกับ
สมาชิก
8. ไมมีรายไดจากตําแหนง มีแตตองเสียสละเพื่อกลุม
9. มีน้ําใจ และความผูกพันธฉนั ทมิตรเกิดในกลุม
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ปจจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
ปจจัยเกีย่ วกับการบริหารจัดการของกลุมฯ ไดแก ปจจัยดานการผลิต การ
ตลาดแรงงาน เงินทุนและการเงิน การบริหารจัดการ ปฏิสัมพันธกับภายนอก,การมีสวนรวมของ
สมาชิก ความเปนผูนาํ และระเบียบขอบังคับขององคกร
จากการสัมภาษณ นายสมหวัง ไพบูลยวศิน ประธานกลุม รวมทั้งคณะกรรมการกลุม
และจากขอมูลการสนทนากลุม พบวา ปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกลุม ไมวาจะเปน
ปจจัยดานการผลิต การตลาด แรงงาน เงินทุน การบริหารจัดการปฏิสัมพันธกับภายนอก การมี
สวนรวมของสมาชิก ความเปนผูนาํ ระเบียบขอบังคับของกลุม ลวนแตเปนปจจัยทีส่ งผลสวนใหญ
ในทางบวกแกการบริหารจัดการกลุม แมวา จะมีผลในทางลบแฝงอยู แตก็เปนสวนนอย ทางกลุมฯ
สามารถจัดดําเนินการแกไขได โดยรายละเอียดในเรื่องดังกลาวมีดังนี้
1. ดานการผลิต วัตถุดิบสวนใหญที่ใชในการผลิต คือผาและใยชนิดตาง ๆ ไดแก
1.1 ผาขนสัตว แบงออกเปน
ผา K ผาชนิดนี้จะเปนผาที่มีลักษณะเสนขนที่นุมฟู ขนาดความยาวของเสน
ขนชนิดนี้ทนี่ ิยมใชมีความยาวตั้งแต 5 มิลลิเมตร – 25 มิลลิเมตร เสนขน 5 มิลลิเมตร, 6
มิลลิเมตร ใชทําบริเวณที่เปนหนา หรือสวนที่ตองการโชว เชน หูชนิ้ หนา วนปลายเทาหรือปลาย
มือ เสนขนขนาด 10, 13, 17, 25 มิลลิเมตร นิยมใชทําลําตัว จะทําใหตุกตารูปสัตวมีขนที่นุมฟู
สวยงาม
ซึ่งขอดีของผาขน K ก็คือเมื่อนําไปซักน้าํ แลวนํามาเปาใหแหงขนก็ยงั คงความนุมฟู
เหมือนเดิม
ผาบัว ผาชนิดนี้จะมีราคาถูกกวาผา K มีความยาวของเสนขนทีน่ ิยมใช 5
มิล – 10 มิลลิเมตร เปนผาที่มีสีสด ลักษณะเสนขนเมื่อนําไปซักน้าํ เสนขนจะจับตัวกันเปนกอน
กระดาง ไมนมุ ฟูเหมือนผา K นิยมนํามาผลิตตุกตาราคาที่ไมสูงมากสําหรับตลาดสินคาราคาถูก
ผาไฮไพ ผาชนิดนี้จะมีลักษณะเปนผาขนยาว เนื้อฟู มีขอเสียคือ จะมีเสนขนที่
กรอบ ดังนัน้ เสนขนจึงหักและหลุดรวงงาย โดยทัว่ ไปนิยมนํามาทําเปนตุกตาหมี, สุนัข, แมว
ผาไฮไพมีความยาวของเสนขนตั้งแต 5 มิลลิเมตร ถึง 100 มิลลิเมตร สําหรับเสนขนทีย่ าวมาก ๆ
ประมาณ 60 มิลลิเมตร – 100 มิลลิเมตร จะนิยมนําไปผลิตตุกตาประเภทที่ตองการโชวขนสวย
เชน แมวเปอรเซีย หรือชะนี เปนตน ขอดีของผาไฮไพคือมีเสนขนที่พริ้วสวยและยาวซึง่ ไมมีผา
ชนิดใดที่จะมีขนยาวสวยไดเทาผาชนิดนี้
ผาขนเปยก เปนผาที่มีราคาสูงเพราะเปนผาที่ตองผานกรรมวิธีอบไอน้ําใหผา
ขนเปยก ดูหยิกเปยกและเงามันนุมนวล เปนผาที่มที ั้งโทนสีหวานและสีตามธรรมชาติของสัตว
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จริง ๆ เมื่อนํามาผลิตตุกตาจะดูนา ใชมาก สามารถนํามาใชตัดเย็บตุกตาไดหลายประเภท เปนที่
นิยมของผูใชเปนอยางยิง่
ผาโกแฮร ผาชนิดนี้จะมีราคาสูง ลักษณะนุม ลื่น ขนเปนเงามันนาใช เมื่อทํา
เปนผลิตภัณฑแลวจะเพิ่มมูลคาสินคาใหมีราคาสูง จําหนายไดราคายกระดับสินคาใหดูดขี ึ้นแต
การตัดเย็บและการผลิตคอนขางจะทําไดลําบากเพราะความนุมลืน่ ของเนื้อผา จัดไดวาผาโกแฮร
เปนผาสมัยใหม
ผานาบัว เปนผาขนที่เนือ้ นุม ไมมีความเงา ไมเปนทีน่ ิยมของทองตลาด
เพราะเนื้อผายืดทําใหเมื่อตัดเย็บแลวความยืดของเนื้อผาจะทําใหรูปทรงตุกตาไมคอยสวยไมได
สัดสวน
ผา E.F. ขนนุม, เงา, ลื่น เหมาะสําหรับทําตุกตาขนาดเล็กและรูปแบบ
พิเศษ ๆ นาใช ผลิตสินคาไดราคาดี
1.2 ผารม เปนผาที่มีสีสนั สดใส เนื้อเย็นไมมีขน มีสองชนิด คือ ผารมเรียบ
ราคาจะไมแพงนัก และผารมยนราคาจะแพงกวาผารมเรียบ เหมาะสําหรับเด็กและคนที่เปนโรค
ภูมิแพ มีราคาไมสูงนัก ขอเสียคือ เนื้อผาลื่น และรุย ริม เวลานํามาทําเปนผลิตภัณฑจะแตกปริ
ทําใหเกิดการชํารุดของผลิตภัณฑงายขึ้น นิยมนํามาทําตุกตาสงตลาดขายถูก เชน ตลาดนัด แจก
เด็ก หรือนํามาทําเปนแผนหลังของทีน่ อนอนุบาล และที่นอนปคนิค เปนตน ผารมจัดเปนผาที่มี
สีสันสดใส
1.3 ผา T.C. มีหนากวาง 44-46 นิ้ว ความยาววัดเปนหลาหรือเมตรก็ได มีทั้ง
ชนิดที่เปนผาพื้นและผาพิมพลาย ราคาไมแพง ใชทําสวนประกอบของตุกตา เชน ทําเสื้อผา ทํา
หมวก ใชทาํ ทีน่ อนปคนิค ทีน่ อนอนุบาล หมอนหนุน หมอนขาง หมอนผาหม หมอนอิง ที่นอนเด็ก
ออน ฯลฯ
1.4 ผา T.cot ผาชนิดนีจ้ ะมีสีสันสดใสเชนเดียวกับผารม แตเนื้อผาจะแนนกวา มี
ขนสั้น มีผา อยางบางและอยางหนา การแตกปริและการชํารุดของงานจะลดปญหาลง ราคาผา
จะสูงกวาผารมประมาณ 1 เทาตัว นิยมนํามาทําตุกตาขนาดตัวเล็ก สูงประมาณ 7 – 8 นิ้ว ตัว
ขนาดกลาง ขนาดใหญ และจัมโบ
1.5 ผา 1c.T.cot เปนผาที่คลายผา T.cot แตจะมีขนเล็กนอย ยาวประมาณ 5 -10
มิลลิเมตร เนื้อผานุมลืน่ ในปจจุบนั ไดรับความนิยมเปนอยางมาก เพราะเมื่อทําเปนผลิตภัณฑ
ออกมาแลว คุณภาพงานจะดูนุมนวล นาใชเปนอยางมาก สามารถผลิตตุกตารูปแบบตาง ๆ ได
ทุกชนิด ทุกขนาด
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ภาพที่ 4 แสดงผาชนิดตาง ๆ
2. ใยชนิดตาง ๆ
2.1 ใยโพลีเอสเตอร ชนิดเปนเสนใย จะมีอยูดวยกัน 2 ชนิด คือ ชนิดที่มีซิลโิ คน
จะลื่น และชนิดที่ไมมีซิลิโคนจะฝด เสนแข็งกระดาง จะมีขนาดของเสนใยคือ
- เสนใยที่มีขนาด 6D x 32 มิลลิเมตร เปนทีน่ ิยม เหมาะสําหรับยัดตุกตาทุก
ชนิด ใชไดทงั้ ยัดมือและยัดเครื่อง
- เสนใยขนาด 14D x 32 มิลลิเมตร จะมีลกั ษณะเสนที่ใหญกวา เหมาะ
สําหรับยัดตุกตาตัวโต ชวยทําใหงานมีนา้ํ หนักที่เบาขึ้น ใชไดทั้งยึดดวยมือและดวยเครื่องพน
- เสนใยขนาด 7D x 64 มิลลิเมตร ใยนี้เหมาะสําหรับใชยัดดวยมือเพียงอยาง
เดียว ไมเหมาะกับการยัดดวยเครื่องเพราะเสนใยจะยาว ทําใหตดิ แกนเครื่อง การทํางานจะ
ประสบปญหาอยางยิ่ง แตขอดีของใยชนิดนี้ก็คือ เสนยาว ฟู ทําใหน้ําหนักใยในการยัด งานนอย
ทําใหลดตนทุนการผลิตได

ภาพที่ 5 ใยโพลีเอสเตอร เปนกอน เบลว

ภาพที่ 6 ใยสี บรรจุอยูในถุง
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2.2 ใยโพลีเอสเตอรชนิดแผน ใยชนิดนีเ้ หมาะสําหรับใชทําที่นอนปคนิค ทีน่ อน
อนุบาล ทีน่ อนเด็กออน หมอน ผาหม, ผาหม ใชตัดขนาดเทาผาและเย็บติดไปดวยกันเลย
2.3 ใยโพลีเอสเตอรขอบตัด คือเศษที่ไดจากการตัดงาน จะเปนใยแผนชิ้นเล็ก ๆ
นํามาฉีกใหฝอยแลวใชยัดใสตัวตุกตาเพื่อใหตัวตุกตาแข็งและตั้งไดทรง
ใยโพลีเอสเตอรทุกชนิดที่ไดกลาวมาแลวจะมีสีขาวลักษณะนุม เบา สปริงตัว และซักน้ําได
2.4 ใยสี คือ ใยที่ไดจากการขูดขนของผาขนสัตวจะมีสีทุก ๆ สี ตามสีของผาขน
ไมสามารถซักน้ําได นิยมนํามาใชผลิตเบาะรองนัง่ และหมอนราคาถูก

ภาพที่ 7 เครื่องตะกุยใย หรือ เครื่องตีใย

ภาพที่ 8 เครือ่ งตะกุยใย หรือ เครื่องตีใย
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ภาพที่ 9 เข็ม ดาย กรรไกร ปนยิงกาว กาว ริบบิน้ ถุงพลาสติก

ภาพที่ 10 อุปกรณสําเร็จรูปในการติดตา ติดจมูก

ภาพที่ 11 เครื่องผสมใย
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ขั้นตอนการผลิต
1. การออกแบบ การผลิตตุกตาแตละตัวนัน้ ขั้นตอนแรกตองมีการออกแบบหรือ
สรางแบบออกมากอน ชิ้นสวนตาง ๆ ของตุกตาที่จาํ เปนก็คือ ชิ้นหัว ชิน้ ลําตัว แขน ขา ทอง หลัง
กน วนปลายเทา ฯลฯ เมือ่ ไดชิ้นสวนทั้งหมดแลวนํามาทาบลงบนสือ่ น้ํามัน หรือวัสดุที่แข็งไวทาํ
เปนแบบตอไป
2. การวาด – ตัด คือ การนําแบบที่ไดวาดลงบนผาตามชนิดที่เราตองการ เวลา
วาดเริ่มจากแบบชิ้นที่ใหญที่สุดกอน หลังจากนัน้ ถามีชองวางใหเลือกเอาแบบชิน้ เล็ก ๆ วาดลงไป
เพื่อเปนการใชผาใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อเปนการลดตนทุนการผลิตดวย หลังจากวาดเสร็จแลว
ใหใชตัดดวยกรรไกรตามรอยวาด ระวังมิใหผาแหวง

ภาพที่ 12 การวาด

ภาพที่ 13 การตัดดวยเครื่องตัดขนาดเล็ก
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3. การเย็บ คือการนําชิ้นสวนตาง ๆ ทีไ่ ดจากการตัดนํามาเย็บประกอบเขา
ดวยกันใหเปนตัว เปดชองในดานที่ไมโชว ยาวประมาณ 2 – 3 นิ้ว ไวสาํ หรับยัดใย

ภาพที่ 14 การเย็บ
4. การยัด การบรรจุใย คือการนําเอาใยโพลีเอสเตอรใสเขาไปในตัวตุกตาให

เต็มตัว ความนุมเบาตามความเหมาะสม เสร็จแลวสอยปดใหเรียบรอย

ภาพที่ 15 การยัด การบรรจุใยดวยมือและเครื่องพนใย

ภาพที่ 16 การยัด การบรรจุใยดวยมือ
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6. การตกแตงและตรวจสอบ คือการติดตา ติดจมูก ยืดหนา ดึงดายใหหนา
ตุกตากระชับขึ้น ติดริบบิ้น ตรวจสอบความเรียบรอย รวมทั้งเปาขนใหสะอาดและสวยงาม

ภาพที่ 17 การตกแตงและตรวจสอบ
แหลงวัตถุดิบ
จังหวัดราชบุรี
เปนแหลงที่มีการผลิตและการจําหนายตุกตามากที่สุดในประเทศ
ดังนัน้ จึงถือไดวาจังหวัดราชบุรีเปนจังหวัดที่มีขอดีและขอพิเศษคือ
ไมวาจะเปนแหลงวัตถุดบิ
แรงงาน แหลงตลาด จะมีรองรับทั้งหมด
กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี มีรานคาของกลุมที่เปนตัวแทนจําหนายวัตถุดิบ ตั้งแต
เครื่องจักร ผา ใย อุปกรณตาง ๆ ในการผลิตตุกตา ตัวแทนจําหนายวัตถุดิบในจังหวัดราชบุรี
ไดแก
- รานพิเชียร – แกว 032-232533
- รานแมขวัญ 032-232376
- รานสมหวังคาผา จําหนายผาขนสัตว ตัวแทนจําหนายของโรงงานทอผาจงสถิต
ผา T.c, ผา T.cot ฯลฯ
- รานสมนึกคาผาจําหนายผาขนสัตวชนิดตางๆ ผาT.cot ผา1cT.cotใยโพลีเอสเตอร
ชนิดทีย่ ังไมไดปน และชนิดปนแลว
- โรงงานยงศิลปเจริญ จําหนายเครื่องตะกุยใย เครื่องฉีดใย ผาขนสัตวชนิดตาง ๆ
ตัวแทนจําหนายของบริษทั ไฮ.พี.พี.ซี. จํากัด ผารม ผาT.C ผาT.cot ผา 1C T.cot ใยโพลีเอสเตอร
ชนิดตาง ๆ ทุกชนิด
- โรงงานสยามอคิลิค ทอและจําหนายผาขนสัตว
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- รานเอราวัณ จําหนายอุปกรณสําเร็จรูปทุกชนิดในการผลิตตุกตา ถุงชนิดตาง ๆ
กาว ปนยิงกาว ริบบิ้น ฯลฯ
นอกจากนีย้ ังมีรานคารายยอย ๆ อีก 3 – 4 แหง จําหนายผาใยและอุปกรณในการ
ผลิตตุกตา ตัวแทนจําหนายในกรุงเทพฯ ไดแก
- โรงงานทอผาจงสถิต จําหนายผาชนสัตว ชนิดตาง ๆ
- โรงงานลีอองเท็กซ จํากัด จําหนายผาขนสัตวชนิดตาง ๆ ใยสี
- โรงงาน ไฮ.พี.พี.ซี จําหนายผาขนสัตวชนิดตาง ๆ
- บริษัท V.V.P. จําหนายผาขนสัตว
- บริษัทแมวดํา เทรดดิ้ง จําหนายผาขนสัตวทุกชนิด
- โรงงานเทยิน่ จําหนายใยโพลีเอสเตอรทุกชนิด
- บริษัทนิวเวอลด จําหนายใยโพลีเอสเตอร
นอกจากนีย้ ังสามารถหาซื้ออุปกรณชนิดตาง ๆ ผาชนิดตาง ๆ ไดที่สําเพ็ง, พาหุรัด,
หลานหลวง เสือปา ฯลฯ และยังมีผูคา รายยอยบางรายนําสินคาจากโรงงานในกรุงเทพฯ มาสงให
ถึงราชบุรีกม็ ี เรียกไดวา ในเรื่องของวัตถุดิบไมมีความยากลําบากในการจัดซื้อจึงถือไดวา ปจจัย
ดานวัตถุดิบดังกลาว เปนปจจัยเสริมหรือปจจัยทางบวกที่สง ผลตอความกาวหนาในการบริหาร
จัดการกลุมฯ สวนในการจัดซื้อนั้น ผูทที่ าํ หนาที่ในการซื้อวัตถุดิบก็คอื ผูผลิต เพราะ จะเลือก
ซื้อไดตรงกับการใชงานของตน นอกจากนี้บางครั้งที่ผูคา เปนผูรับออรเดอรมาจํานวนมาก แลวมา
กระจายใหผูผลิตรายยอยที่เปนเครือขายชวยผลิต
ผูรับออรเดอรอาจจะเปนผูสงั่ ซื้อวัตถุดิบแต
เพียงผูเดียว แลวนํามาแบงใหกับเครือขายเพื่อที่จะใหงานที่ออกไดใชวัสดุที่เหมือน ๆ กัน และมี
ตนทุนการผลิตที่เทากัน เปนตน การจัดซื้อจะมีวธิ ีซื้ออยู 2 วิธีคือ
1. ซื้อดวยเงินสด จะซื้อไดในราคาทีถ่ ูกกวา สินคาบางชนิดตองซื้อดวยเงินสด
เทานั้น
2. ซื้อดวยเครดิต สวนใหญรา นคาที่จาํ หนายวัสดุและผามักจะใหเครดิต ประมาณ
1 – 2 เดือน ผูประกอบการรายใดไมสะดวกซื้อดวยเงินสดก็สามารถซือ้ ดวยเครดิตได
ปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดบิ แตละครั้งขึ้นอยูกับปจจัยเหลานี้คือ
- จํานวนออรเดอรที่จะตองผลิต
- สตอกสินคาทีต่ องผลิตไวเปนผลิตภัณฑสาํ เร็จรูป
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- การลาชาในการจัดสงวัตถุดบิ ผาบางชนิดใชเวลาทอนาน ดังนัน้ ตองสั่งครั้ง
ละปริมาณมากๆ เพื่อใหมีผา เพียงพอกับการผลิตงานครั้งตอไปดวย
- อุปกรณหรือผาบางชนิด ทีม่ ีลักษณะพิเศษไมมีขายตามทองตลาด ตองสั่งซื้อ
ในปริมาณมาก เพราะถาสั่งนอยโรงงานไมสามารถผลิตใหเราได
- วัตถุดิบบางอยางขึน้ ลงตามราคาน้าํ มัน เชน ใย พลาสติก ดังนั้น ในชวงที่
น้ํามันขึ้นราคา เราตองรีบกักตุนและสตอกวัตถุดิบเหลานี้เอาไวกอน เชนเดียวกับสินคาบางอยาง
อาจหายากในชวงปลายป เชน ใยขอบตัด เราจําเปนจะตองสตอกวัตถุดิบชนิดนี้ไวใหเพียงพอดวย
เชนกัน
ดังนัน้ จะเห็นไดวา ปจจัยภายนอกดานเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งดานความ
ตองการของผูซ ื้อ สงผลตอระบบการจัดซือ้ ของกลุม ซึง่ ทางกลุมฯไดใหขอมูลวา คือ เปนปจจัย
ภายนอกที่ดี ในการกระตุนใหทางกลุมไดพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เปนความทันสมัย ฉับ
ไวและรัดกุมขึ้น
สวนในดานรูปแบบของผลิตภัณฑนั้น เกิดจากการกําหนดรูปแบบ โดยผูผลิต
ลูกคา หรือการคิดรวมกัน ของลูกคาและผูผลิต รวมทั้งเกิดจากการที่ผูผลิตคิดพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑนี้จากของเดิม ที่เคยผลิตอยูแลว ในแตละเดือน
ดังนัน้ ในเรื่องของการออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑดังกลาวนี้
จึงถือเปนปจจัย
สงเสริมการบริหารงานของกลุมฯ ในดานการเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนเกีย่ วของ และดาน
ปฏิสัมพันธภายในและภายนอกกลุม ไดอยางดี
ในแตละเดือน แตละกลุมผูผลิตมีรูปแบบใหม ๆ เสมอ กลุมเล็ก ๆ บางครั้งก็จะรอ
ใหกลุมใหญสงแบบมาให บางครั้งก็ออกแบบเองเสนอใหกลุมใหญหรือกลุมผูคาพิจารณาทดลอง
ขาย เดือนละไมนอยกวา 2 แบบ สวนผูผ ลิตรายใหญ ในแตละเดือนจะมีแบบใหม ๆ ออกมาไม
นอยกวาเดือนละ 5 แบบ นับวาเปนการเพิ่มชองทางการตลาดและเปนการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑอยางตอเนื่องดวย ดังนั้นในปหนึง่ ๆ ทุก ๆ กลุมจะมีรูปแบบผลิตภัณฑใหมรวมกันไม
ต่ํากวา 80 – 100 แบบตอป
2. ดานการตลาด เปนปจจัยหนึ่ง ซึ่งถือเปนปจจัยทางบวกที่สง เสริมการบริหาร
จัดการของกลุม ฯกลาวคือ และรูวาจะนําสินคาไปขายที่ไหน อยางไร การรูความตองการของ
ตลาดมีตลาดรองรับที่แนนอน แหลงที่ตั้งของตลาด หรือการกระจายสินคายังจํากัดในพืน้ ทีก่ าร
สรางตลาด จําหนายสินคาของกลุม ฯ
จัดงานจําหนายสินคาในรานคาเอกชน
ตาม
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หางสรรพสินคา และเปดใหชุมชนนําสินคามารวมขาย ดําเนินการรับซื้อผลผลิตจากกลุม เพื่อทํา
การแปรรูปและจัดจําหนาย เปนตน การประสานการจัดการตลาด อาทิ การประสานงานกับ
หนวยงานตางๆ เพื่อจัดการดานการตลาดของทองถิน่ และภูมิภาคโดยแบงตลาดหลักของกลุม
หัตถกรรมตุกตาราชบุรี ออกไดดังนี้
2.1 ตลาดในชุมชน ในจังหวัดราชบุรี
มีรานคาของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
17
รานทีเ่ ปนศูนยจําหนาย
ผลิตภัณฑ ลูกคาจากทุกภาค ทุกจังหวัดจะลงมาซื้อตุกตาหรือสั่งออรเดอรจากหนารานเหลานี้
ลักษณะการคาของรานคาของกลุมมี 2 วิธี คือ คาปลีก 30 % คาสง 70 % ราคาขายปลีกจะสูง
กวาราคาขายสง 20 %

ภาพที่ 18 รานคาของกลุม หัตถกรรมตุกตา ราชบุรี
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ตารางที่ 3 แสดงรายชื่อและที่ตั้งรานคาของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
ลําดับที่

ชื่อรานคา

สถานที่ตั้งตําบล / อําเภอ

เบอรโทรศัพท

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

รุงโรจนตุกตา
พรรณีตุกตา
สุนทรีย
วุฒิเลเซอร
วุฒิเลเซอร 2
วุฒิเลเซอร 3
นองโอตุกตา
โอปอ
แมนนีท่ อยด
โอปอ 2
นองเกตุกตา
แมขวัญ
พิเชียร-แกว
นกนุยตุกตา
นองมายดตุกตา
อุษาตุกตา
โพธารามตุกตา

วังเย็น/บางแพ
บานฆอง/โพธาราม
บานฆอง/โพธาราม
บานฆอง/โพธาราม
บานฆอง/โพธาราม
บานสิงห/โพธาราม
บานสิงห/โพธาราม
บานสิงห/โพธาราม
บานสิงห/โพธาราม
บานสิงห/โพธาราม
บานสิงห/โพธาราม
บานสิงห/โพธาราม
บานสิงห/โพธาราม
บานสิงห/โพธาราม
บานสิงห/โพธาราม
บานเลือก/โพธาราม
บานเลือก/โพธาราม

032-232766
032-356307
032-357456-7
032-232502
032-356837
032-357398
032-232616
032-231857
032-356655
032-357062-3
032-357321
032-232376
032-232533
032-357316
032-357048
032-233024
032-347260

2.2 ตลาดนอกชุมชน คือลูกคาตางจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ปกติการจัดสง
สินคาใหกับลูกคาตางจังหวัดทําได 3 วิธคี ือ
- รานคาและผูผลิตนําไปสงตรงจนถึงรานลูกคา
- จัดสงกับบริษทั ขนสง ซึง่ บริษัทขนสงสวนใหญจะอยูแถวชานเมืองคือ
ถนนเสนพุทธมณฑลสาย 1 ถึง สาย 4 และกลางเมืองแถวราชวงคหรือปอมปราบ ฯลฯ การสง
วิธีนี้เปนวิธที ี่ประหยัดและสะดวกที่สุด
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- จัดสงทางรถไฟ ในกรณีที่เปนจังหวัดทีม่ ีรถไฟผาน การจัดสงดวยรถไฟจะ
มีขอเสียคือมีคาใชจายในการขนสงสูง ขอดีคือ ถึงเร็ว สวนลูกคาในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกลเคียง
ถามียอดสัง่ ซือ้ ไมนอยกวา 30,000 บาท ก็จะจัดสงใหถงึ ราน
2.3 ตลาดหางสรรพสินคา มีผูผลิตและหนารานหลายแหงสงสินคาใหหาง ตาง
ๆ แตการจัดสงไมไดติดตอโดยตรงกับหาง แตสงผานตัวแทนอีกครั้งหนึง่ เพราะการสงหางจะมี
การวางบิลที่ชา และมีเงื่อนไขอื่น ๆ อีก ทีผ่ ูกมัดกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี เพราะกลุมขายสินคา
ดวยเงินสด จึงมีความจําเปนตองขายผานคนกลาง
2.4 สงตลาดตางประเทศ มีทั้งสงเองโดยตรง และสงผานบริษัท หรือพอคาคน
กลาง ตลาดสวนใหญก็มีแถวเอเชีย และตะวันออกกลาง
วิธีกาํ หนดราคาสินคา
ราคาสินคาแตละชนิดจะมีวธิ ีกําหนดราคาก็คือ
จะมีตนทุนที่เปนคาวัสดุ
คาแรงงาน รวมกับคาตอบแทน เปนราคาสงสินคา แตละประเภท ซึง่ พอจะจําแนกไดในการทํา
ตุกตาแตละตัวก็คือ
คาผา
คาใยโพลีเอสเตอร
คาวัสดุอุปกรณสําเร็จรูป
ทั้งหมดรวมเปนราคาสงสินคา/ตัว
คาแรงงาน
คาดําเนินการ+กําไร 20%
ราคาขายสงของผลิตภัณฑมีเริ่มตนตั้งแต 5 บาท ไปจนถึง 2,000 บาท/ตัว
หนาราน 17 แหง จะรวบรวมผลิตภัณฑของสมาชิกมาวางจําหนายที่รา นคาทุกราน นอกเหนือจาก
จะวางขายหนารานของกลุมแลว ผูผลิตยังสามารถจําหนายสินคาเองไดดวยได ไมตองรอขายให
เฉพาะรานคาของกลุมฯ
วิธีการหาตลาดจําหนายและการขยายตลาด
- เพิ่มชองทางการจําหนายโดยอาศัย OTOP
- ออกรานแสดงสินคาตามงานตาง ๆ เพื่อประชาสัมพันธใหคนไดรูจัก
- พัฒนาและยกระดับคุณภาพสินคาเพื่อขายในหางสรรพสินคาใหญ ๆ และ
สงเปนสินคาสงออกมากขึ้น
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- หาลูกคาใหมเพื่อทดแทนลูกคาเกาที่หายไป
- พัฒนาการบรรจุหีบหอใหสวยงาม พรอมที่จะเปนของทีร่ ะลึกและของขวัญ
ในโอกาสตาง ๆ
- รวมกับหนวยงานราชการลงขอมูลเปนเว็ปไซด เปดจําหนายและแนะนํา
สินคาทางอินเตอรเน็ตการประชาสัมพันธสินคา
- ออกรานแสดงสินคา OTOP ตามงานแสดงสินคาตาง ๆ ทีท่ างหนวย
ราชการจัดให เพื่อใหคนไดรูจักกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรีมากยิง่ ขึ้น
- มีเครื่องหมายการคา ตรา เบอรโทรศัพทติดกับตัวสินคาเพื่อใหลกู คา
สามารถติดตอสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑได
- มีปายบอกทางเขาสูรานและแหลงตุกตาของ จ.ราชบุรี
- มีการลงโฆษณาประชาสัมพันธตามนิตยสารแนะนําจังหวัด นิตยสารการ
ทองเที่ยวบาง แตไมมากนัก
- วิธีบอกปากตอปาก ถานึกถึงตุกตา ตองนึกถึง “ราชบุร”ี เพราะราชบุรีเปน
จังหวัดเดียวในประเทศที่มกี ารผลิตตุกตามากที่สุด คนซื้อจะมุง ตรงมาที่ราชบุรีโดยตรง เพราะ
ตองการมาซื้อสินคาโดยตรงจากแหลงผลิต
- สงผลิตภัณฑเขาประกวดตามงานตาง ๆ เพื่อใหคนไดรูจักตุกตาซึ่งเปน
สินคา OTOP ที่สําคัญทางเศรษฐกิจ ซึง่ เปนภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาชาวบาน
คูแขงทางการคากับโรงงานขนาดใหญ
ดานกําลังผลิต โรงงานขนาดใหญจะมีกําลังผลิตทีแ่ นนอน ทําใหสามารถ
ควบคุมระยะเวลาในการผลิตงานไดแนนอนกวากลุม หัตถกรรมตุกตาราชบุรี จะใชกระจายงาน
ออกเปนกลุม ๆ ในชวงปกติก็สามารถเรงใหระยะเวลาในการทํางานเร็วขึ้นได แตจะมีในชวง
เทศกาลเก็บเกี่ยว อาจจะมีสมาชิกบางกลุมตองหยุดไปทําไร ทํานาบาง ทําใหงานในฤดูนนั้ ชาลง
บาง ในบางกลุม แตการรับงานไปทําที่บา น บางกลุมเพิม่ ชั่วโมงทํางานเต็มทีม่ ากขึ้นก็สงผลใหงาน
ที่ผลิต ผลิตไดเพิ่มมากขึ้นก็มี
คุณภาพผลิตภัณฑ
โรงงานขนาดใหญจะมีฝายตรวจสอบงานสวนใหญที่
ออกมาคุณภาพจะมาตรฐานกวา จึงทําตลาดสงออกไดมากกวา งานราชบุรีกลุมที่ผลิตงานได
มาตรฐานก็มหี ลายกลุม สามารถนําสงออกได บางกลุมก็สง ตลาดในประเทศไดในปริมาณมาก
เชนกัน

122
ดานราคา โรงงานขนาดใหญมีคาใชจายในการดําเนินการในดานตาง ๆ
มากมาย แตงานกลุมหัตถกรรมตุกตาแทบจะไมมีคาใชจายเหลานั้น ทําใหสนิ คาที่ผลิตจากศูนย
หัตถกรรมตุกตาราชบุรี มีราคาสงที่ถกู กวาโรงงานขนาดใหญ
ปริมาณการสัง่ ซื้อ
โรงงานขนาดใหญจะรับผลิตงานที่มีปริมาณการสั่งซื้อ
จํานวนมาก ลูกคาที่ตองการผลิตงานจําหนายไมมากก็ไมสามารถสัง่ ผลิตได หรือถาไดก็ไดใน
ราคาที่สงู มาก แตงานกลุม ราชบุรี สามารถรับผลิตงานตั้งแตจาํ นวนนอยถึงมาก ถามีออรเดอร
มากหนารานของกลุมจะเปนผูรับงาน ควบคุมดูแลการผลิต และวัสดุผลิต แบงใหกลุมตาง ๆ
รวมกันทําก็จะไดงานคุณภาพเดียวกันในระยะเวลาที่รวดเร็ว
ตลาดจําหนาย ดวยเหตุทกี่ ารสั่งซื้อแตละครั้งไมตองมีปริมาณมาก จึงทําให
รานคาขายปลีก – ขายสงตาง ๆ สามารถสั่งซื้อสินคาไดในปริมาณและรูปแบบที่ตนพอใจ ทําใหมี
ความหลากหลายในเรื่องรูปแบบและมีตัวแทนจําหนายอยูทั่วทุกจังหวัดของประเทศ
โรงงานขนาดใหญ กําหนดปริมาณสั่งซื้อและมีขอจํากัดในการสั่งซื้อที่ยุงยาก
มากกวา ทําใหไมสามารถเจาะตลาดลงจุดเล็ก ๆ กระจายไดทั่ว ครอบคลุมทุกพื้นที่
การสงเสริมการขาย บริการพิเศษ การใหคําแนะนําเกีย่ วกับสินคา
ผลิตภัณฑจากกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรีจะมีปายบอกอยูที่ตรงเครือ่ งหมาย
การคาดานหนาจะเปนราน หรือชื่อแหลงผลิต ตราโลโกของสถานที่ผลิตและจําหนาย ดานหลังจะ
มีคุณลักษณะของผลิตภัณฑแจงไว เชน ประเภทผลิตภัณฑ, เหมาะสําหรับเด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไป
วิธีการทําความสะอาดผลิตภัณฑ ฯลฯ
การสงเสริมการขาย เชน ชวงเทศกาลตาง ๆ มีสินคาและผลิตภัณฑที่
เหมาะสมกับโอกาสนัน้ ๆ เชน เทศกาลรับปริญญา เทศกาลวันแม วันคริสตมาส ปใหม วาเลน
ไทน ฯลฯ มีการทําชวงลดราคาชวงซื้อ 1 โหล แถม 1 ตัว ฯลฯ บริการพิเศษที่จดั ใหลูกคา เชน
จัดสงใหถงึ ที่ การแลกเปลี่ยนสินคาคนไดในกรณีผลิตภัณฑบางชนิดที่ซื้อไปแลวขายไมได เปนตน
จะเห็นไดวา ตลาดในสวนของหางสรรพสินคาและตลาดตางประเทศเทานั้นที่
สงผลในทางลบเพียงเล็กนอย กับการบริหารจัดการของกลุม ฯกลาวคือ การที่กลุมฯจะปรับปจจัย
นี้ใหเปนปจจัยที่สงผลบวก กับการบริหารจัดการไดอยางเต็มที่ นายพิเชียร เชษฐะ ทีป่ รึกษากลุม ฯ
กลาววา
ถือเปนเรื่องที่ดีทกี่ ลุมจักไดพัฒนาบุคลากรของกลุม เพื่อใหสามารถเปนผูดําเนินงาน
ประสานงาน กับตลาดตางประเทศไดเองโดยไมตอง ใชคนกลางเหมือนที่เคยปฏิบัติมา กลุม ฯถือ
วา เปนการเพิม่ แรงจูงใจและความทาทายในการบริหารจัดการไดอยางดี
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3. แรงงาน หมายถึง ผูประกอบอาชีพผลิตหรือจําหนายตุกตา แรงงานทีม่ ีอยูเปน
แรงงานในชุมชนและแรงงานมาจากตางถิน่ ที่มีฝมือคอนขางต่าํ มีการทํางานเปนกลุม
แรงงานทัง้ กลุม รวม 1,200 คน แบงเปนฝายขาย ฝายวาด-ตัด, ฝายเย็บ, ฝายบรรจุ
ใย, ฝายตกแตง, ฝายจัดสงสินคา, ฝายการเงิน-บัญชี
แรงงานทีม่ ีอยูเ ปนแรงงานในชุมชน 80% อีก 20% เปนแรงงานมาจากตางถิ่น
เชน จังหวัดใกลเคียงและแรงงานจากอีสาน ฯลฯ แรงงานตางถิ่นทีม่ ารวมงานกันก็ดวยการชักนํา
กันมาจากคนที่เคยมาอยูแลวเปนผูชกั ชวนเพื่อนหรือญาติสนิทใหมาหางานทํา พอมาถึงก็จะสอน
งานใหและถายทอดความรูตาง ๆ ใหดวย งานบางอยางสมาชิกตองทําในกลุม เชน งานวาด งาน
ยัดหรืองานตกแตง เพือ่ ความสะดวกในเรื่องการเช็คตนทุนและการขนสง งานบางประเภท
สามารถรับงานไปทําตอที่บา นได เชน งานตัด งานเย็บ งานยัดที่ตัวไมโตจนเกินไป งานทํา
สวนประกอบอื่น ๆ เชน รูดตุมจมูก ผูกโบว เปนตน สําหรับสมาชิกทีท่ ําในกลุม มีเวลาทํางาน
โดยปกติวนั ละ 8 ชม. คือ 8.00 – 12.00 น. และ 13.00 น. – 17.00 น. หยุด 1 วัน คือวันอาทิตย
บางกลุม ก็เลือกหยุดวันอืน่ ๆ ไมใชเสาร-อาทิตย เชน รานคาของกลุมจะหยุดวันธรรมดาเพราะ
ในชวงวันเสาร-อาทิตยจะตองทําการเปดจําหนายเพื่อรองรับลูกคาที่จะเขามาใชบริการในชวง
วันหยุด เวลาทําการของหนารานคาจะมากกวาเวลาของกลุมผูผลิต 2 – 3 ชั่วโมงตอวัน หากเปน
ชวงเทศกาลปใหม ชัว่ โมงการทํางานของรานจะเพิม่ มากกวานี้ เพราะจะตองรองรับผูซื้อมาเลือก
ซื้อผลิตภัณฑไปจําหนายในเทศกาลปใหม ใหเพียงพอดวย
คาตอบแทนการทํางาน สมาชิกรับเปนคาแรงงานตามความเหมาะสมของงาน
นั้น ๆ บางกลุมจะจายคาตอบแทนเปนรายเดือน บางกลุมอาจจายเปนชิน้ งาน ผลิตมากไดมาก
ผลิตนอยไดนอ ย แลวแตวาผูบริหารของแตละกลุมจะเลือกวิธีที่เหมาะสมกับงานของตน ซึง่
สมาชิกสวนใหญก็พงึ พอใจกับการจายคาแรงงานนัน้ ๆ ไมเคยมีการประทวงขอขึน้ คาแรงงานแต
เพียงอยางใด เพราะในแตละปผูบริหารกลุมก็จะปรับคาแรงใหตามความเหมาะสมอยูแลว
การคัดเลือกและการสรรหาแรงงาน บางกลุมก็จะเกิดจาคนเดิมพามาและสอนตอ
กันเอง บางกลุมก็จะเลือกจาผูสมัครที่มปี ระสบการณในการทํางานมาแลว เมื่อมาสมัครก็มีการ
ทดลองใหทํางานใหดู ถาใชไดก็รับไวถาใชไมไดแตผูสมัครตั้งใจจริงก็สอนวิธกี ารตาง ๆ ใหจนเปน
ก็จึงไดรับเขาทํางาน สมาชิกเขาใหมตองไดรับการฝกหัดงานจากกลุมเสียกอนจนสามารถผลิตได
จริงจึงจะสามารถรับงานไปทําได
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นอกจากเหนือจากนั้นยังมีหนวยงานราชการหลาย ๆ หนวยงานไดใหความ
ชวยเหลือในการใหความรูตาง ๆ แกประชาชนโดยเปดอบรมเกี่ยวกับการผลิตตุกตา การทําบัญชี
การตลาด การแกปญหาในเรื่องเงินทุน และความรูขอกฎหมายตาง ๆ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร เครื่องหมายการคา ฯลฯ ซึ่งหนวยงานราชการเหลานั้นคือ อุตสาหกรรมจังหวัด
พาณิชยจังหวัด แรงงานจังหวัด และพัฒนาชุมชนจังหวัด คอยดูแลกลุมอยูตลอดเวลาไมเคย
ทอดทิง้
สวัสดิการสําหรับสมาชิก
ดานสุขภาพ
สมาชิกจะมีบัตรประกันสังคมยามเจ็บปวยสามารถเขารับการ
รักษาพยาบาลได ลาคลอด อื่น ๆ ไดตามเงื่อนไขของหลักการประกันตน
ดานที่อยูอาศัยและอาหาร ในบางกลุม ที่สมาชิกตองพักในกลุม กรณีสมาชิกบาน
ไกล ก็จะมีที่พักและอาหารใหแกสมาชิก ในกลุมทีส่ มาชิกบานใกล ก็จัดใหเฉพาะอาหารมื้อ
กลางวัน
เงินกูปลอดดอกเบี้ย บางกลุมจะมีการหมุนเวียนกันใชคือมีการใหกแู บบปลอด
ดอกเบี้ยการเยี่ยมไขและการเสียชีวิต กรณีนี้จะครอบคลุมถึงบุคคลใกลชิดของสมาชิก เชน พอ
แม ภรรยา สามี และบุตร กลุมจะพิจารณาใหตามความเหมาะสม
4. เงินทุน – การเงิน
หมายถึง เงินทุนที่ใชัในการผลิต จําหนายและเงินที่ใชในการหมุนเวียนการดําเนิน
กิจกรรมของกลุมฯ
การบริหารจัดการเงินทุนและการเงินของกลุม ฯ จากการสัมภาษณ และ
สนทนากลุม รวมกับคณะกรรมการกลุมฯ พบวา ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินทุน และการเงิน
ที่สมาชิกผูประกอบการจะแบงวิธีดาํ เนินการดานการเงิน เปน 2 สวน คือ
- ทุนตนเอง
- ทุนจากสถาบันการเงิน
กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรไี มมีการระดมทุนภายในกลุม สมาชิก สําหรับทํางาน
ผลิต แตกลุมฯมีเงินที่ไดจากการบริจาค การหารายไดของสมาชิกกลุม จํานวนหนึ่งไวเพื่อทํา
กิจกรรมสาธารณประโยชนแกสมาชิกและบุคคลทั่วไปใชชวยเหลือเด็กยากจน เลีย้ งเด็ก อาหาร
หนังสือ ของเลน แกเด็กในโรงเรียนกันดาร มอบทุนการศึกษา สงเสริมงานของเยาวชน เชน งาน
ประเพณีเขาพรรษา ลอยกระทง ปใหม งานกีฬาชุมชนและจังหวัด รวมมือกับหนวยงานราชการทุก
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หนวยที่ขอความชวยเหลือมาโดยสมาชิกจะเปนผูชว ยและรวมกันบริจาคหรือหาราไดเขาทุนกลาง
ของกลุมไวในกิจกรรมเหลานี้ตลอดเวลา
การตรวจสอบบัญชีรายรับ – รายจาย ผูคาและผูผลิตแตละกลุมจะดูแลในเรื่อง
บัญชีรายรับ-รายจายของแตละกลุมเอง โดยแตละกลุมก็จะมีฝายการเงิน – บัญชีของตนเอง
สรุป เงินทุนหมุนเวียนในการผลิต กลุมยอยและกลุมใหญแตละกลุมจะเปนผูดูแล
ตนเอง จะบริหารการเงินของตนเอง เรื่องเงินหมุนเวียนก็จะเหมาะสมกับขนาดของงานและขนาด
ของกลุม กลุมใหญที่เขมแข็งก็จะมีทุนหมุนเวียนมากกวากลุมเล็ก มีการใชระบบเครดิต ในการ
จัดซื้อวัตถุดิบจากผูขาย กลุม ที่เปนรานคาก็จะตองเพิ่มทุนมากขึ้น เพราะตองมี สตอกสินคาดวย มี
การใชระบบเครดิต ในการจัดซื้อผลิตภัณฑจากผูผลิต หากเงินสวนตัวไมพอก็สามารถขอกูไดจาก
สถาบันการเงินตาง ๆ
5. การบริหารจัดการ
หมายถึงกระบวนการทีก่ ลุมใชในการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมาย โดยกําหนด
การจัดการเรื่องระบบงาน การดําเนินงานของกลุมฯการกําหนดหนาทีข่ องกรรมการและสมาชิก
การดูแลควบคุมตรวจสอบรวมถึงการผสานผลประโยชนของสมาชิก
จากการสนทนากลุม ,การสัมภาษณสมาชิกกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรีเรื่องการ
บริหารจัดการของกลุมฯมีดงั นี้
กลุมไดมีการมอบหมายงานแกคณะกรรมการบริหาร คือ มีหนาที่ คือ
- อํานวยการและบริหารงานของกลุมใหเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงค
- จัดทําแผนและจัดทําโครงการของกลุมทั้งแผนระยะสัน้ และระยะยาว
- จัดทําแหลงเงินทุนใหกับกลุม และสมาชิก
- บริหารจัดการเกี่ยวกับแหลงวัตถุดิบ ขบวนการผลิตและการตลาดของกลุม
- ดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อประโยชนของกลุม และสมาชิก
- กํากับดูแลการปฏิบัติของคณะทํางาน คณะตาง ๆ และสมาชิกของกลุม
กลุมมีการคัดเลือกคณะกรรมการฝายตาง ๆ เพื่อควบคุมการดําเนินงานของแตละ
กิจกรรม โดยสมาชิกกลุมเปนผูคัดเลือกซึ่งคณะกรรมการจะอยูในวาระครั้งละ 2 ป และจะมีการ
ประชุมกลุมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อชี้แจงเรื่องราวตาง ๆ ใหทราบ อาจจะเปนเรื่องที่ไดรับมาจาก
หนวยงานราชการ หรือเรื่องราวตาง ๆ ภายในกลุมรวมถึงนําปญหาทีเ่ กิดขึ้นมาชวยกันแกไขและ
รับคําเสนอแนะจากกลุมตาง ๆ
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สรุปจากขอมูลดังกลาวทาง นายสมหวัง ในฐานะประธานกลุม ไดเพิ่มเติมวา
รูปแบบการบริหารจัดการแตเดิมเปนระบบเครือญาติ และเมื่อมีการขยายกลุมกวางใหญขึ้น ทาง
ราชการมีสวนในการนําแนวนโยบาย การจัดบริหารในรูปแบบที่เปนทางราชการ เขามาเปน
แนวทางใหทางกลุม จึงมีการดําเนินการจัดการบริหารดังกลาว ขางตนนั่นเอง ซึ่งปจจัยในรูปแบบ
การบริหาร ดังกลาว ถือเปน ปจจัยทางบวก เนื่องจากการบริหารจัดการในรูปแบบระบบเครือญาติ
สงผลตอระบบการสั่งการทําใหในบางครั้ง การทํางานของบุคลากรจึงบรรลุเปาหมายไมเต็มที่ หรือ
ลาชา เปนตน
คณะกรรมการบริ ห ารกลุ ม ได ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องตนได ดี ที่ สุ ด เหมาะสมกั บ
ความสามารถ ตั้งใจ เต็มใจ เสียสละใหกับกลุมอยางเต็มกําลังไมวาจะเปนการชวยเหลือ ทั้งดาน
การเงิน เวลา แรงกาย แรงใจ ทําใหกับกลุมเต็มที่และเต็มความสามารถ มีการเสียสละอยางสูง
6. การปฏิสัมพันธกับภายนอก
จากการสนทนากลุม การสัมภาษณสมาชิกกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรีเรื่องการ
บริหารจัดการของกลุมฯ มีดังนี้
กลุมมีการปฏิสัมพันธกับกลุมอื่น 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 กลุมใชเปนสถานที่ดูงานแลกเปลี่ยนความรูกับกลุมอื่น ๆ ทั่วประเทศในป
หนึ่งจะมีนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผูนําชุมชน ผูนํากลุมอาชีพ และหนวยงานราชการหลาย ๆ กลุม
ไดม าดู ง านเพื่ อ แลกเปลี่ ย นทัศ นคติ แนวความคิ ด ประสบการณ และวิ ธีดํา เนิ น การของกลุ ม
นอกจากนั้นกลุมฯ มีการไปทัศนศึกษาดูงานตามกลุมอื่น 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 หรือการประสานประโยชนอื่น ๆ กับกลุมอืน่ ๆ ใน
กลุม OTOP ของอําเภอ ของจังหวัด ทุก ๆ จังหวัดทั่วประเทศไทย
สถาบั น การศึ ก ษาส ง นั ก ศึ ก ษามาฝ ก งานที่ ก ลุ ม หั ต ถกรรมตุ ก ตาราชบุ รี เช น
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค ฝกงานในระดับ ปวช. ปวส.
ปริญญาตรี ครั้งละ 3 – 5 สัปดาห แลวแตสถาบัน ในสวนนี้ทางกลุมก็ไดฝกหัดขั้นตอนตาง ๆ ใน
ทุ ก ๆ ด า นเกี่ ย วกั บ การผลิ ต และจํ า หน า ยตุ ก ตา นั ก ศึ ก ษาก็ จ ะช ว ยแสดงความคิ ด เห็ น
ขอเสนอแนะ ทางวิชาการดานตาง ๆ ที่ทางกลุมไมเขาใจใหกับกลุมเปนการแลกเปลี่ยนความรูแก
กันและกัน เพื่อใหเปนไปในทางที่ดีขึ้น

ภาพที่ 19 กลุมตางๆเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี 2547
การศึกษาที่กลุมหัตถกรรมตุกตา ราชบุรี จัดใหกบั องคกรอื่นๆ
1. เปนสถานที่ฝก งานใหกับสถาบันการศึกษา เชน สถาบันราชมงคล วิทยาเขต
โชติเวช ไดมนี ักศึกษาระดับ ปวส. จํานวน 7 คน เขารับการฝกงานเปนเวลา 1 เดือน เกี่ยวกับ
ขั้นตอนการผลิตตุกตาผา โดยมีรายชื่อผูเขารับการฝกงานคือ
1. น.ส.เกษศริน สุรสีหนาท (หัวหนาหนวย)
2. น.ส.ดวงเดือน 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 กวยสกุล
2. รวมกับกรมพัฒนาชุมชน ออกรานแสดงสินคา ตามของโครงการตางๆ ของกรม
พัฒนาชุมชน ซึ่งไดเปนการเผยแพรผลิตภัณฑของดีเมืองราชบุรี สูสายตาประชาชนทั่วไป
3. เปนวิทยากรการฝกอบรมการผลิตตุกตา วัสดุ เครื่องนอน ผลิตภัณฑเกี่ยวกับผา
ใหกับกลุม สตรีในจังหวัดราชบุรี และจังหวัดอื่นๆ
4. เปนวิทยากรในการถายทอดความรูและภูมิปญญาชาวบานใหกบั สถานศึกษา และ
ผูนําทองถิ่น สําหรับเปนแนวทางในการศึกษาตอไป
5. เปนสถานที่ศกึ ษาดูงาน ดานการผลิตตุกตา ของอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ภาพที่ 20 นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาและ นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวะนครปฐมฝกงาน 2547
ศึกษาดูงาน
6. รับรองการเทียบโอนผลการศึกษา ใหกับนักศึกษาผูใหญสังกัดศูนยการศึกษานอก
โรงเรียน จังหวัดราชบุรี เฉพาะที่เปนพนักงานในสังกัดของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
การฝกอบรมขั้นตอนการผลิตแกสมาชิก
โดยปกติแลวกระบวนการผลิตตุกตาของสมาชิกกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี สอนกัน
โดยอาศัยภูมิปญญาของชาวบานที่เปนแลว สอนตอ ๆ กันมาจากแมสูลูก และเพื่อนบานสอน
ตอกัน จนปจจุบันมีชางฝมือที่ชํานาญในการเย็บตุกตากวา 500 จักร ชางฝมืออื่น 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
ครั้งหนึ่งเพื่อสะดวกในการจัดสง สวนการจําหนายปลีกก็จะบรรจุถุงเดี่ยวให หากเพิ่มบรรจุภัณฑ
ใหดีขึ้นก็จะทําใหราคาสินคาสูงขึ้นตามไปอีก ลูกคาสวนใหญที่มาซื้อสินคาที่จังหวัดราชบุรีเขาคิด
วาถานึกถึงตุกตาตองเปนจังหวัดราชบุรี เพราะจะไดสินคาที่ดีมีคุณภาพและราคาถูก แตถาทํา
บรรจุภัณฑดีมากราคาจะสูงทําใหลูกคารูสึกผิดหวังในเรื่องราคา
เคยมี ก ารฝ ก อบรมบรรจุ ภั ณ ฑ ห ลายต อ หลายครั้ ง โดยอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด และ
หอการคาจังหวัด แตไมสําเร็จ ไมมีทางออกที่ดีขึ้นกวานี้ไดเลย
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 ทําใหเศรษฐกิจของประชาชนในจังหวัดดีขึ้นจึงมีกลุมอื่น ๆ มาขอศึกษาดูงานมากมาย
7. การมีสวนรวมของสมาชิก
สมาชิกใหความรวมมือกับกลุมเปนอยางดีในทุก ๆ เรื่อง เพราะการทํางานทุก ๆ
อยางภายในกลุมสัมพันธกันไปหมด ทุกคนจะไมพลาดขอมูลขาวสารของกลุม ทุกคนจะตอง
รวมกันเพื่อใหกิจกรรมของกลุมเติบโตและยั่งยืน ตั้งแตฝายวัตถุดิบ ฝายผลิต ฝายการตลาด และ
ฝายบริหาร รวมถึงสมาชิกทุก ๆ คน ตองรวมกันวางแผนและปฏิบัติในสิ่งที่ทําใหกลุมเปนไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น
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
สมาชิ ก กลุ ม และเจ า หน า ที่ ที่ เ กี่ย วของ พบวา กระบวนการเรี ย นรู ข องคนในกลุม ผูนํ า นั บว า มี
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 ผลิตใหดีขึ้นกวาเดิม ติดตอผูมีความรูความสามารถมาใหความรูกับสมาชิก
กลุม รวมทําโครงการเพื่อกลุมหลาย ๆ โครงการ เปนแบบอยางที่ดีแกสมาชิก ทําใหสมาชิกและ
ผูบริหารกลุม สวนราชการรักใครปรองดองกัน เมื่อมีเรื่องจะขอความรวมมืออะไร สมาชิกก็รวมมือ
ดวยดีทุกครั้ง เปนแกนนําที่มีคุณภาพ ทําใหกลุมรักใครสามัคคี เปนน้ําหนึ่งในเดียวกัน จะทํางาน
สิ่งใดก็สําเร็จทุกครั้ง ผูนํากลุมทานนี้ไดรับเลือกเปนประธานกลุมถึง 3 สมัยซอน ซึ่งชี้ใหเห็นถึงคุณ
ความดีของทานที่นําพากลุมไปสูสิ่งที่พัฒนาและดีขึ้นตลอดเวลา
คุณสมบัติพิเศษของผูนํากลุม ที่สามารถบริหารกลุมใหเติบโตไดถึงทุกวันนี้คือ
- เปนผูนํานักพัฒนา
- เปนผูนําที่มีวิสัยทัศนกวางไกล
- มีความเสียสละเพื่อกลุมและสวนรวมอยางจริงใจ
- เปนที่รักใครและไววางใจของสมาชิก ทําใหสมาชิกสามัคคีกัน
- ใหสมาชิกไดมีสวนรวมในทุก ๆ กิจกรรมของกลุม รับฟงทุกความคิดของสมาชิก
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ภาพที่ 22 การประชุมสมาชิกกรรมการกลุม ตุกตาราชบุรี ครั้งที่ 47/48
การประชุมสมาชิกกรรมการเดือนละครั้ง จะทําโอกาสการทําธุรกิจของกลุมประสบ
ความสําเร็จมากขึ้นเพราะสมาชิกและกรรมการไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นที่จะสรุปเปนแนวทาง
ปฏิบัติซึ่งมีประโยชนตอกลุม และยังสามารถแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นไดทันทวงที รวมทัง้ กลุม
เกษตรกรประสบความสําเร็จเพราะสมาชิกใหความรวมมือเปนยางดี
“ผูนํา” นักวาเปนผูทมี่ ีความสําคัญอยางยิง่ ในการบริหารจัดการกลุม ในการนําพา
กลุมใหเติบโต เจริญกาวหนา สําเร็จและเข็มแข็ง กลุม หัตถกรรมตุกตาราชบุรี มีผูนํากลุม ที่ดีจน
ไดรับเลือกตั้งจากสมาชิกใหเปนประธานกลุมถึง 3 สมัยติดตอกัน ซึง่ ประธานกลุม คนนี้ก็เปนที่รกั
ของสมาชิกและบุคคลทั่วไป นําพากลุม สูก ารพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ตลอดเวลา ดังคําบอกเลา
ของสมาชิกกลุม เมื่อวันสนทนากลุม 10 กันยายน 2547 สถานที่รา นขวัญดําเนิน ราชบุรี ตาม
แนวความคิดของสมาชิกหลาย ๆ คน เชน
นายชาติชาย ขณะฤกษ รองประธานกลุม กลาวถึงผูน ํากลุมวา เปนผูทมี่ ีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค เปนผูคิดเปน และมีความคิดริเริ่มในสิ่งตาง ๆ ไดดี พึง่ ตนเองได เปนทีพ่ ึ่งของ
สมาชิกได สามารถทํางานทีย่ าก ๆ ได เปนผูที่มีความคิดดี ๆ และพยายามนําไปปฏิบัติ
- เปนผูมีความรับผิดชอบ สามารถทํางานทุก ๆ อยางไดสาํ เร็จ
- เปนผูมีความขยันขันแข็ง ตั้งใจจริงจังตองการใหผลงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
- เปนผูนาํ ที่มีการตัดสินใจทีดี ทําอะไรไมลังเลใจ สามารถตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว
และมีเหตุผลสมควร
นางมาลี มหขจิตนนท เลขานุการกลุม กลาวถึงผูนาํ กลุม วา เปนผูท ี่มีความเปนมิตร
สูง เปนผูทเี่ ขากับบุคคลอื่นไดดี ทําใหสมาชิกกลุมมีความสัมพันธที่ดีตอกัน มีความสามัคคี รักใคร
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ปรองดองกัน สมาชิกในกลุม ทุกคนมีความเอื้อเฟอเผื่อแผเกิดจากผูน าํ สรางความเปนมิตรกับ
สมาชิกทุกคน
นอกเหนือจากนั้นการประสานงานนอกกลุม ยังทําไดดี เพราะความเปนมิตร และ
ความมีไมตรีจติ ที่มีของผูน ํากลุมนัน่ เอง ผูนํากลุม มีความสามารถดานสติปญญาสูง คิดและทํา
แกปญหาไดอยางชาญฉลาดทุกครั้ง
นายสงา เพ็งแสวง สมาชิกทีเ่ ปนผูผลิตกลาวถึงผูนาํ กลุม วา เปนผูท ี่มีมนุษยสัมพันธ
ดี ไมวา จะกับสมาคมกับบุคคลทั่ว ไป หรือหนวยงานราชการ รานคา กลุมอื่น ๆ ทําใหกลุมเปนที่
รักและเปนที่รูจักของบุคคลทั่ว ไป นอกจากนัน้ ผูนาํ กลุมยังมีความกลาเสี่ยง มีการตัดสินใจที่ดี มี
ความรับผิดชอบมีความตัง้ ใจจะนําพากลุม ไปสูการพัฒนาที่ดีขึ้น
นางประคอง สุวรรณหงส ผูผ ลิตรายยอย กลาวถึงผูน ํากลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
วาเปนผูมีความเสียสละอยางสูง ไมวาจะเปนการเสียสละเวลา เงินทอง แรงกาย แรงใจ ใหกับ
กลุม สนับสนุนสงเสริมปจจัยตาง ๆ ทีจ่ ะทําใหกลุม เขมแข็ง และดําเนินไปในทางที่ดขี ึ้น เปนผูสราง
ผูพัฒนา เปนผูที่มีทกั ษะดานการวิเคราะหที่ดี มีมุมมองทีห่ ลากหลาย เปนนักพัฒนาที่ดี
จากการสัมภาษณ ร.ท. ประสงค เพ็ญประภากร นายก อบต. บานสิงห ถึงผูนาํ กลุม
หัตถกรรมตุกตาราชบุรีกลาววา ผูน ํากลุม เปนผูมีความสามารถ เชน มีความคิดกวางไกล กลา
แสดงออก กลาตัดสินใจเด็ดขาด และมีความออนนอมในตนเองเปนผูเ ชื่อมโยง มีมนุษยสัมพันธดี
ประสานงานกับบุคคลภายในกลุม นอกกลุม หนวยงานราชการตาง ๆ ไดดี สรางความรวมมือ
ภายในกลุม ใหเปนอันหนึง่ อันเดียวกัน สมาชิกมีความรักสามัคคีกัน
นายนพรัตน โมมาลา ผูอาํ นวยการโรงเรียนชุมชนวัดบานเลือกกลาววา “ผูนาํ เปน
คนขยัน มีความตั้งใจจริงในการทํางาน มีความกระตือรือรนอยูเสมอ ๆ ทําสิง่ ใดมักจะสําเร็จเพราะ
มีการตัดสินใจที่ดี แกปญหาไดดี มีเปาหมายในการทํางานสูง และก็ทาํ ไดสําเร็จ เพราะตั้งใจจริง
ทํางานเปนระบบ ควบคุม ตรวจสอบ เปนแบบประชาธิปไตย อดทน และเสียสละ”
นางลักษณ แสงทอง พัฒนาชุมชนอําเภอโพธาราม กลาวถึงผูน ํากลุมวา
- เปนผูมีอัธยาศัยดี เปนที่รักของสมาชิก เพราะเสียสละทุมเทใหกับกลุมอยางเต็ม
ความสามารถ
- ขยันหาความรู และสิ่งดี ๆ ใหกับกลุม ตลอดเวลา
- เชื่อมโยงการทํางานภายในกลุม และนอกกลุมไดดีที่สุด
- ชวยเหลือกลุม สมาชิก องคกรตาง ๆ อยางเต็มความสมารถ

134
- เปนผูสรางความเขมแข็งใหกับกลุม เปนนักพัฒนานําพากลุมเขมแข็งและยั่งยืน
ชวยเหลือตัวเองได สมาชิกมีงานทํามากขึ้น มีรายไดมากขึ้น เปนที่รจู ักตอบุคคลทัว่ ๆ ไป มีชื่อเสียง
เพิ่มขึ้น
- ชวยเหลือสังคม และหนวยงานราชการตาง ๆ ในการอบรมใหความรูกบั
ประชาชน รวมกับหนวยงานราชการตาง ๆ ในเรื่องตาง ๆ ที่จังหวัดขอความชวยเหลือดวยดีมา
ตลอด
นายไพโรจน แกวกิติวัฒน กรรมการหอการคาราชบุรี นายกสมาชิกไลออนบางแพ
และกรรมการกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี ใหสัมภาษณถึงผูนาํ กลุม วา เหตุผลที่กลุมหัตถกรรม
ตุกตาราชบุรี สมาชิกทุกคนมีความเหนียวแนนสามัคคีปรองดอง รวมมือ รวมแรงกันสรางกลุม
และผลิตภัณฑของกลุมใหเปนทีย่ อมรับของบุคคลทั่ว ๆ ไป นําชื่อเสียงใหกับกลุม และจังหวัดมา
เปนระยะเวลาหลายป เนื่องจากกลุม มีผูนาํ ที่ดี สามารถนําพาสมาชิกกาวไปขางหนาเรื่อย ๆ
ยอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก มีเหตุมีผลในการทํางาน แบงแยกหนาทีท่ ํางานเปนทีม เคารพ
ในความคิดเห็นและขอเสนอแนะ รับฟงแนวความคิดที่ดี ๆ ยอมรับและแกไขในขอผิดพลาด รับ
ขอมูลขาวสารใหม ๆ เสริมสรางความรูอยูเสมอ ๆ กลาเปลี่ยนแปลงไปสูระบบที่ดีขึ้น ยอมรับฟง
ความคิดและแนวทางทีท่ างองคกรนอกระบบจัดใหอยางมีเหตุมีผล
ซึ่งจากการสนทนากลุม จากการสัมภาษณสมาชิกกลุม และเจาหนาทีท่ เี่ กี่ยวของ
พอจะสรุปบทบาทการเปนผูน ําของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี ไดคือ
1. เปนผูมีความคิดสรางสรรค ริเริ่ม (Greater – innovates) เปนตัวของตัวเองมี
ความเชื่อมั่น
2. เปนนักพัฒนา เปนผูท ี่มที ักษะดานการวิเคราะหที่ดีตัดสินใจดี
3. ทํางานเปนทีม บริการจัดการแบงแยกหนาที่ประสานการทํางานอยางมีระบบ
เพื่อประโยชนสูงสุดของกลุม
4. ควบคุม ตรวจสอบ (Controller – inspectors) ไมใหมีจดุ บกพรอง ไมใหเกิดการ
ผิดพลาดในการทํางาน
5. ใหการสนับสนุนภายในกลุม ตลอดจนจัดใหมีความมัน่ คงในกลุม มีความ
สามัคคีปรองดองชวยงานกันทําและไมกาวกายกัน
6. ทํางานเชื่อมโยงกับนอกกลุม ไดเปนอยางดี มีมนุษยสัมพันธสงู โดยยึดประโยชน
ของกลุมจะนําพากลุมใหกา วหนาไดดี

135
7. ขยัน ตั้งใจ มีความขยันขันแข็ง มีความพากเพียรมุงมั่น ใหเกิดความสําเร็จ
8. เปนผูม ีความเสียสละ ชวยเหลือสังคม พัฒนากลุมใหเติบโต สรางความเขมแข็ง
ในกับกลุม และสมาชิก
9. มีวิธีการทํางานเปนเอกภาพแสดงบทบาทที่เหมาะสม ทํางานแบบกระจาย
อํานาจ
10. มีการตัดสินใจที่ดี 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 ไม เคยขาด มี การทํ าบันทึ กการประชุม มีวาระตาง ๆ ตามแบบโครงสร างขององค กรที่มี
คณะกรรมการ หรือ ผู ทํา หน า ที่ กิจ กรรมด า นตา งๆ บริห ารจัด การงานตามตํ า แหน ง และแสดง
บทบาทอยางมีทิศทางที่ถูกตองชัดเจน ภายใตระเบียบกฎเกณฑที่กฎหมายหรือกลุมกําหนดขึ้น
การดําเนินงานตางๆ ควรยึดหลักในการใหประชาชนเขามีสวนรวมทุกๆ ขั้นตอนองคกรตองไดรับ
การพัฒนาทั้งทางดานความรูความเขาใจ ความสามารถเพื่อใหมีความเชื่อมั่นที่เปนรากฐานรองรับ
การพัฒนา องคกรประชาชน และกรรมการกลุมไดรับการฝกอบรม ประชุมสัมมนา การสงเสริมให
องคกรประชาชนหรือกลุมไดแสดงความสามารถ การประสานความรวมมือจากภาคเอกชนเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรม (ระเบียบขอบังคับกลุมฯ ดูที่ภาคผนวก ค หนา 174)
สรุปไดวามีการวางกฎระเบียบภายในกลุมฯ มีระเบียบขอบังคับกลุมตามแบบของ
กรมพัฒนาชุมชน แตกลุมก็ไมไดปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับทั้งหมด หนาที่ของคณะกรรมการ
บริหารฝายตาง ๆ สวนใหญจะทําไดดีตามกฎระเบียบ ในเรื่องของการประชุมก็มีประชุมเดือนละ
1 ครั้ง มีการทําบันทึกการประชุม มีวาระตาง ๆ

136
การวิเคราะหปจจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
ไดแก ปจจัยดานการผลิต การตลาด แรงงาน เงินทุนและการเงิน การบริหารจัดการ
ปฏิสัมพันธกับภายนอก การมีสวนรวมของสมาชิก ความเปนผูนาํ และระเบียบขอบังคับขององคกร
มีปจจัยเชิงบวกและ มีปจจัยเชิงลบดังนี้
ตารางที่ 4 ปจจัยเชิงบวกและปจจัยเชิงลบเกี่ยวกับการบริหารจัดการของกลุมหัตถกรรมตุกตา
ราชบุรี
เชิงบวก
เชิงลบ
1. ดานการผลิต – มีวัตถุดิบในกลุมฯ มีพฒ
ั นา
รูปแบบตลอดเวลา
2. การตลาด - มีตลาดในภาย - นอกกลุม ฯ
- บางชนิดนําเขาตางประเทศ
ราคาไมสงู รูปแบบหลากหลาย สะดวกซื้อ
3. แรงงาน
- ฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะขาด
- ในทองถิ่น – ชุมชนเขมแข็ง
แรงงาน
4. เงินทุน - ตามสภาพหมุนเวียนไมติดขัด มี - ขยายการตลาดตองใชเงินทุนกูจากสถาบัน
ระบบเครดิต
การเงิน
5. บริหารจัดการกลุมฯ –มีการแบงหนาที่อยาง
ชัดเจน - ระบบเครื่องญาติ ผสมผสานกับ
ระบบราชการ –ประสานประโยชนรว มคิด
รวมทํา
6. ปฏิสัมพันธกับภายนอก –มีถายทอดการ
เรียนรูกับกลุมและองคกรตางๆ
7. การรวมของสมาชิก - คิดรวมทํากิจกรรม
แบงบันผลประโยชน
8. ความเปนผูนํา –มีผูนํากลุมที่เอื้อตอการ
พัฒนา
9. มีระเบียบขอบังคับขององคกรที่มีแบบของ
ราชการ
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ความพึงพอใจของผูซื้อตอการบริการการขายและสินคาของกลุม ฯ
ความพึงพอใจของผูซื้อ ตอการบริการการขาย และสินคาของกลุมฯ ขอมูลจากการ
สํารวจผูซึ้อซึง่ มาใชบริการสินคาของกลุม จํานวน 100 คน โดยดําเนินสุมสํารวจ ผลการศึกษาดังนี้
ตารางที่ 5 แสดงการสํารวจ ผูตอบแบบสอบถาม หรือผูใชบริการสินคาของกลุม ฯ
วัน/เดือน/ป
5 ต.ค. 2547
8 ต.ค. 2547
11 ต.ค.2547

ตําบลบานสิงห
ตําบลบานเลือก
ตําบลบานฆอง
รานโอปอ
25 คน
รานนองเกตุกตา 25 คน
รานโพธารามตุก ตา 25 คน
รานพรรณีตุกตา 25 คน
รวม 50 คน
รวม 25 คน
รวม 25 คน

ในการสํารวจผูวิจัย ไดติดตอประสานกับเจาของรานโดยชี้แจงรายละเอียด และ
เปาหมายของการสํารวจ เพือ่ สรางความเขาใจ จากนัน้ ไดนําแบบสอบถามไปฝากไว ตามวันและ
เวลาที่กาํ หนด รวมทั้งรวบรวมขอมูลกลับในเวลา 15.00 น. ของวันดังกลาว ทุกครัง้ และทุกที่ ๆ ทํา
การสํารวจ จากนัน้ ดําเนินการ สรุปผลการสํารวจในวันที่ 12 ตุลาคม 2547 ผลสํารวจดังนี้
ขอมูลจากการสํารวจผูซื้อซึ่งมาใชบริการสินคาของกลุมจํานวน 100 คน
ตารางที่ 6 จําแนกผูตอบแบบสํารวจ ตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง

จํานวน
40
60

รอยละ
40.0
60.0

จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถาม หรือผูใชบริการสินคาของกลุม ฯ สวนใหญเปน
เพศหญิง โดยคิดเปนรอยละ 60.0 และเปนเพศชายคิดเปนรอยละ 40.0
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ตารางที่ 7 จําแนกผูตอบแบบสํารวจ ตามอายุ
อายุ
ต่ํากวา15ป
16 – 25 ป
26 – 40 ป
41 – 59 ป
60 ปขึ้นไป

จํานวน
6
36
28
26
4

รอยละ
6.0
36.0
28.0
26.0
4.0

จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามหรือ ผูใชบริการสินคาของกลุม สวนใหญมอี ายุ
ระหวาง 16 – 25 โดยคิดเปนรอยละ 36.0 รองลงมาคืออายุระหวาง 26 – 40 ป คิดเปนรอยละ
28.0 และนอยที่สุดคือ อายุ 60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 4.0
ตารางที่ 8 จําแนกผูตอบแบบสํารวจ ตามอาชีพ
อาชีพ
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รับจาง
นักเรียนนักศึกษา

จํานวน
41
19
18
22

รอยละ
41.0
19.0
18.0
22.0

จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถาม หรือผูใชบริการสินคาของกลุม สวนใหญ
ประกอบอาชีพคาขาย หรือธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 41.0 รองลงมาคือ อาชีพนักเรียนนักศึกษา
คิดเปนรอยละ 22.0 นอยที่สดุ คือ อาชีพรับจาง คิดเปนรอยละ 18.0
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ตาราง ที่ 9 จําแนกผูตอบแบบสํารวจ ตามจํานวนครั้งที่ใชบริการสินคาของกลุม
จํานวนครั้งที่ใชบริการ
ครั้งแรก
2 – 3 ครั้ง
4 ครั้งขึ้นไป

จํานวน
30
28
42

รอยละ
30.0
28.0
42.0

จากตารางพบวา จํานวนครั้งที่ผูใชบริการมาใชบริการสินคาของกลุม จํานวนมากสุด
คือ 4 ครั้งขึ้นไป คิดเปนรอยละ 42.0 และนอยที่สุดคือ ครั้งแรก คิดเปนรอยละ 30.0
ตารางที่ 10 จําแนกผูตอบแบบสํารวจ ตามรูปแบบการรับขอมูลเกี่ยวกับกลุม ฯ
รูปแบบการรับขอมูล
โดยบังเอิญ
ผูอื่นบอกตอ
จากหนวยราชการ
จากสื่อวิทยุ
จากสื่อโทรทัศน
จากปายโฆษณา
จากสื่อสิง่ พิมพอื่นๆ

จํานวน
22
35
8
5
6
18
6

รอยละ
22.0
35.0
8.0
5.0
6.0
18.0
6.0

จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถาม หรือผูใชบริการสินคาของกลุม มีรูปแบบ การ
รับขอมูลเกี่ยวกับกลุม มากสุด โดยการทีผ่ ูอื่นบอกตอ คิดเปนรอยละ 35.0 รองลงมาคือ โดยการรับ
ขอมูลโดยบังเอิญ คิดเปนรอยละ 22.0 และนอยที่สุด คือ จากสื่อวิทยุคดิ เปนรอยละ 5.0
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ตารางที่ 11 จําแนกผูตอบแบบสํารวจ ตามสาเหตุการตัดสินซื้อสินคา
สาเหตุการตัดสินใจซื้อสินคา
เปนแหลงผลิตสินคา
ความสวยงามของสินคา
ราคาสินคาที่เหมาะสม
แบบที่แปลกใหมของสินคา
ผูอื่นฝากซื้อ
ทางผาน

จํานวน
30
25
24
15
4
2

รอยละ
30.0
25.0
24.0
15.0
4.0
2.0

จากตารางพบวา ผูตอบแบบสํารวจหรือ ผูใชบริการสินคากลุม มีสาเหตุการตัดสินใจ
ซื้อสินคาของกลุมมากสุดจากความเปนแหลงผลิต คิดเปนรอยละ 30.0 รองลงมาคือ ความ
สวยงามของสินคาคิดเปนรอยละ 25.0 นอยสุดคือ ดานทางผานคิด เปนรอยละ 2.0
ตารางที่ 13 จําแนกผูตอบแบบสอบถามตามระดับความพึงพอใจตอการบริการการขาย
ที่

รายการประเมินดานการบริการการขาย

1 สถานที่จอดรถ สะดวกและปลอดภัย
2 การเชิญชวนซือ้ สินคาและใชวาจาสุภาพยิม้ แยมแจมใสเปน
กันเอง
3 การตอนรับของพนักงาน และการแตงกายของพนักงาน
4 ปายแสดงระยะทางที่ตั้งรานคาและทําเลทีต่ ั้งรานคา
5 บรรยากาศทั่วไปและความสะอาดของสถานที่จาํ หนาย
6 ขนาดและพืน้ ที่การจัดวางสินคา มีความคลองตัว
7 บริการสงสินคาถึงรถหรือบานหรือรานลูกคา
8 ระบบและการชําระคาสินคาสะดวก,รวดเร็ว,โปรงใส,ถูกตอง
9 การบริการน้ําดื่มและหองน้าํ มีแผนผังแสดงชัดเจน

รอยละของลูกคา / ระดับ
ความพึงพอใจ
นอย ปานกลาง มาก
0.0
0.0

18.0
23.0

82.0
77.0

0.0
4.0
0.0
2.0
1.0
2.0
60

25.0
31.0
44.0
40.0
33.0
28.0
50.0

75.0
65.0
56.0
58.0
66.0
70.0
44.0
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จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามหรือ ผูซื้อสินคาสวนใหญของกลุม มีความพอใจ
ระดับมากที่สดุ ตอสถานที่จอดรถ สะดวก สะบายปลอดภัย สูงสุดคิดเปนรอยละ 82.0 รองลงมา
คือ การเชิญชวนซื้อสินคาและใชวาจาสุภาพยิ้มแยมแจมใสเปนกันเอง คิดเปนรอย 77.0 และ
ระดับนอยสุด คือการบริการน้ําดื่ม และหองน้าํ ที่มีแผนทีช่ ัดเจน คิดเปนรอยละ 44.0
ตารางที่ 13 จําแนกผูตอบแบบสอบถาม ตามระดับความพึงพอใจตอสินคา
ที่

รายการประเมินดานสินคา

รอยละของลูกคา / ระดับ
ความพึงพอใจ
นอย ปานกลาง มาก

1
2
3
4
5

ราคาขายเหมาะสม คุม คา มีประโยชน
รูปแบบสินคาทันสมัย
มีจํานวนสินคาใหเลือก ตามอยางสินคาที่จัดแสดง
สีสันถูกใจ
คุณภาพสินคาคงทน (วัสดุ – อุปกรณที่ใชผลิต )

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

34.0
37.0
38.0
39.0
40.0

66.0
63.0
62.0
61.0
60.0

6
7
8
9

ชนิดและขนาดของสินคาตรงตามความตองการ
สินคามีความปลอดภัย ตอสุขภาพ
บรรจุภัณฑดูดี
ติดปายราคาสินคามีขอมูลรายละเอียดเกีย่ วกับสินคา

0.0
1.0
8.0
8.0

40.0
53.0
43.0
56.0

60.0
46.0
49.0
36.0

จากตารางพบวา ผูตอบแบบสํารวจหรือ ผูใชบริการสินคากลุม มีสาเหตุการตัดสินใจ
ซื้อสินคาของกลุมมากสุดจากราคาขายเหมาะสม คุม คา มีประโยชน คิดเปนรอยละ 66.0
รองลงมาคือ รูปแบบสินคาทันสมัย คิดเปนรอยละ 63.0 นอยสุดคือ ติดปายราคาสินคามีขอมูล
รายละเอียดเกีย่ วกับสินคา เปนรอยละ 36.0
การศึกษาและการเรียนรู
จากการศึกษากลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี โดยการสนทนากลุมและการสัมภาษณ
สมาชิกกลุมฯ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ พบวากระบวนการเรียนรูของคนในกลุม และการศึกษา
เรียนรูมีลักษณะการเรียนรูตาง ๆ คือ
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1. เรียนรูจากการเลียนแบบ หรือทําซ้าํ อยางเชนกรณีนางขวัญ ขุนณรงค ไดไปพบเห็น
ชาวบานที่โชคชัย 4 ทําตุกตาหมอนรูปปลา รูปสุนัข รูปสัตวอื่น แลวนํามาทําตามโดยไมไดการ
ดัดแปลงอะไร ทําเหมือนตัวอยางของผูผลิตเดิมทุกอยาง หรือการทีน่ างขวัญ ขุนณรงค เอาแบบ
งานของตนเองไปจางใหชาวบานทําเพื่อกระจายงานใหเร็วขึ้นใหทันกับความตองการของตลาด
โดยไมไดเปลี่ยงแปลงอะไร เปนการทําซ้าํ รูปแบบเดิมทุกอยาง สอดคลองกับคํากลาวของนายชาติ
ชาย ขณะฤกษ ที่กลาววา “ลูกคาของตนไดแบบตุกตามาจากตางประเทศ 1 ตัวเห็นวาสวยงามดี
อยากใหทาํ ใหหลาย ๆ ตัว เพื่อนําแจกเพือ่ นๆ ตนจึงไดผลิตงานตามแบบที่ลูกคาให ซึ่งเรียกไดวา
เปนการเรียนรูจ ากการทําซ้ํานั่นเอง
2. การเรียนรูจากการทดลองทํา เปนการศึกษาหาความรูโดยการทดลอง ปฏิบัติเอง
เชน กรณีนายพิเชียร เชษฐะ ทดลองทําสุนัขขนปุย ซึ่งไดแนวความคิดจากสุนัขเลีย้ งที่บา น นํามา
ออกแบบเปนแพทเทิน แยกชิ้นสวนใหเปนชิ้นหู ชิ้นลําตัว ชิน้ หนา ชิ้นหาง ชิน้ ทอง เปนตน แลว
นํามาเย็บประกอบเขากันใหเปนตุกตา หรือการทีน่ างประคอง สุวรรณหงส เห็นตุก ตาพวงกุญแจ
เล็ก ๆ แลวนํามาขยายแบบใหเปนตุกตาตัวโต หรือการทดลองผิดลองถูก เชน การผลิตตุกตาผาขน
สัตวของนายพิเชียร เชษฐะ วางเสนขนชี้ขึ้นชี้ลงไมมีระเบียบงานออกมาก็ดูไมสวยงาม ตองแกไข
โดยการวาดใหเสนขนไปทางเดียวกัน จึงจะสวยงาม
นางมาลี มหขจิตนนท เลขานุการกลุม เจาของรานวุฒิเลเซอร 1 กลาววา เคย
สรางแบบตุกตาแลวแบบไมเทากันเวลาตัดเย็บออกมาแลวลําตัว หนาตา ของตุกตาจะปดเบี้ยว ทํา
ใหดูผิดปกติ และไมสวยงาม ตองทดลองปรับเปลี่ยนแบบหลายตอหลายครั้ง กวาจะเขารูปเขารอย
และออกมาดูสวยงามจึงจะใชได
ฝายนางอุระษา เหลาโชติ กลาววา ไดพยายามเพิม่ รูปแบบตุกตาโดยวิธีผสมผสาน
ตอนแรกมีตุกตานั่งรูปแมว 1 แบบ แลวมีตุกตาหมอบรูปกระตาย 1 แบบ ตองการทําใหเปนตุก ตา
รูปแมวหมอบเพิ่มขึ้นอีก 1 ตัว โดยการนําหัวแมวมาเย็บตอกับตัวกระตาย ผลปรากฏวาเปน
ตุกตาที่ตลกมาก เพราะจะไดลําตัวสั้นกลมปุก เหมือนกระตายจึงเพิม่ ความยาวของลําตัวใหยาว
ขึ้น เพิ่มสวนหางใหยาวเหมือนหางแมว และเลือกใชเสนขนที่เหมาะจําเปนแมวกวาจะไดแมว
รูปแบบสวยงามก็ใชเวลาลองผิดลองถูกอยูนานพอสมควร
3. เรียนรูจากประสบการณตรง หรือการปฏิบัติจริง นายวินัย เชิงทวี คณะกรรมการ
กลุม เลาวา กอนที่ตนเองจะมาเริ่มตนผลิตตุกตามผากอนนี้เคยเปนลูกนองในบานที่ผลิตตุกตามา
กอน ไดเห็นและไดลงมือปฏิบัติไมวาจะเปนการสรางแบบ การวาด – ตัด การเย็บ การยัด และการ
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ตกแตง ทํามาแลวทั้งหมดทุกขั้นตอน ไดรับการถายทอดประสบการณ มาโดยตรง หลังจากที่คิดวา
ตนเองชํานาญนาจะแยกตัวมาทําเองได จึงไดเริ่มตนทําธุรกิจเองโดยไดมาฝกหัดคนอื่น ๆ
ใหชวยงานตนเองไดอีกดวย ซึ่งเปนขอมูลตรงกับนางปรานอม เหลาโชติ เลาวา ดิฉันไดรับจาง
วาด – ตัด งานและตกแตงหนาตุกตาอยูในบานพีส่ าวเปนเวลาหลายป มีความรูความชํานาญ
พอสมควร และคิดวานาจะแยกทําเองบาง จึงไดทดลองทําตุกตาแบบใหม ๆ ไปใหพี่ชวยขาย
ขายดี จึงไดรวมรวมสมาชิกที่เปนญาติ และเพื่อบานมารวมกันทํางาน จึงถึงปจจุบันนีม้ ีสมาชิก
ประมาณ 30 คนทีเดียว
4. เรียนรูจากการดัดแปลง การตอยอด คือ การพัฒนารูปแบบและวัสดุไปอีกชั้นหนึง่
อยางเชน เดิมที่นางขวัญ ขุนณรงค ทําตุกตาจากผาคอตตอนพิมพลายธรรมดา และตอมา
นายพิเชียร เชษฐะ ไดดัดแปลงนําผาขนสัตวมาผลิตเปนตุกตารูปแบบตาง ๆ จนไดรับความนิยม
ซึ่งรูปแบบการผลิตก็มีเพียงไมกี่รูปแบบ ในระยะหลังชาวบานก็เริ่มมีการทําเพิ่ม โดยการดัดแปลง
รูปแบบ เปลี่ยนชนิดผา เปลีย่ นรูปแบบใหเกิดประโยชนใชสอยมากขึ้น เชน ทําเปนที่ใสทิชชู ประดับ
ยนต ซองโทรศัพทมือถือ กระเปาถือ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับผางานเสนใย เพื่อใหกอเกิดรายได
และขยายขอบเขตของงานใหกวางมากยิง่ ขึ้น ทําใหรปู แบบการผลิตในปจจุบัน มีมากมายหลาย
รอยชนิดผลิตภัณฑ คํากลาวของ นางพรรณี สรางเอี่ยม กรรมการฝายบุคลากร เจาของรานพรรณี
ตุกตา
5. การเรียนรูจากตนแบบและฝกปฏิบัติ เชน คนที่ไมเคยผลิตตุกตาไมมีความรูพนื้ ฐาน
มาเลย เมื่อมาอยูในบานที่ทาํ ตุกตา คนทีท่ ําเปนอยูแลวจะชวยสอนตอให โดยการทําใหดูเปน
ตัวอยาง และใหทดลองทําตาม ถาทําไมถูกหรือไมสวยงาม ก็จะสอนและทําใหดูจนกวาจะเปน
อยางเชน นางกันยา แกวกิตวิ ัฒน ผูคา ผูผลิตเจาของรานรุงโรจนตุกตา เลาวา งานที่ตนเองทําเปน
ตุกตาหมาหนายน ผลิตภัณฑ OTOP ระดับ 3 ดาว ของอําเภอบางแพ เปนตุก ตาทีท่ ํายากมาก
คนที่จะทําจะตองมาเรียนรูว ิธีการทําดวยตนเอง จะสอนวิธีเย็บทีถ่ ูกตองให การยนหลังเปนเรือ่ ง
ยากมาก ตองใชความชํานาญจึงจะทําไดสวย ตนจึงสอนและทําใหดูจนกวาจะใชได ถาอยูดี ๆ
จะลุกขึ้นมาทําเลยทําไดไมสวยแนนอน ตองมีวิธี และเทคนิค อยางตนเองกวาจะมาเปนแบบนี้ไดก็
มีคนอื่นสอนและทําใหดูมากอนเหมือนกัน สอดคลองกับกลาวของ นางสุนทรีย เอี่ยมหนู กรรมการ
ฝายการตลาด และประชาสัมพันธกลุม เจาของราน “สุนทรี” กลาววา กอนที่ตนจะหันมาผลิต
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. โครงการสร า งานอาชีพ ใหม ใหค นตกงาน ว า งงาน ประจํา ป ง บประมาณ
2540 โดยจัดหางานจังหวัดราชบุรี
2. โครงการฝ ก อบรมกลุ ม อาชี พ เพื่ อ ส ง เสริ ม การรั บ ช ว งการผลิ ต ประจํ า ป
งบประมาณ 2542 โดยสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
3. การสัมมนา เรื่องการสงเสริมการจางงานและรับงานไปทําที่บาน ป 2542
โดยสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดราชบุรี
4. โครงการกลุมผลิตตุกตาราชบุรี ประจําปงบประมาณ 2543 โดยฝายสงเสริม
อุตสาหกรรม จังหวัดราชบุรี
5. โครงการสงเสริมและพัฒนาสินคาหัตถกรรมจังหวัดราชบุรี ป 2543 โดย
สํานักงานพาณิชยจังหวัดราชบุรี
6. โครงการฝ ก อบรมการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ ป 2545
โดยสํ า นั ก งาน
อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
7. สัมมนาการออกแบบผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ ป 2546 โดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
นอกจากโครงการฝ ก อบรมยั ง มี โ ครงการศึ ก ษาดู ง านซึ่ ง สํ า นั ก งานส ง เสริ ม
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 ครั้งแลว 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

ภาพที่ 23 การเรียนรูโดยสื่อบุคคล (การฝกอบรมโดยผูรู - วิทยากร)
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ปญหาและแนวทางในการแกไขการบริหารจัดการกลุม
จากการสนทนากลุม และสัมภาษณสมาชิกกลุม พบวา สวนใหญ ใหขอมูลที่ตรงกันวา
ปญหาที่เกิดขึ้นกับการบริหารจัดการกลุม จะประกอบดวยเรื่องหลัก ๆ 4 ดาน คือ ดานวัตถุดิบ
ดานการตลาด ดานแรงงาน และดานความรูเกี่ยวกับกฎหมายการคา โดยจากในรายละเอียดจาก
การสั ม ภาษณ นายสมหวั ง ไพบู ลย ว ศิ น ประธานกลุม รวมทั้ง นายชาติช าย ขณะฤกษ รอง
ประธานกลุม ไดใหขอมูลที่สอดคลองกันวา ปญหาในสวนของดานวัตถุดิบที่เกิดขึ้น คือ
เรื่ อ งของการขาดแคลนวั ต ถุ ดิ บ ส ง ผลให ต น ทุ น ในการผลิ ต สู ง ขึ้ น ทางกลุ ม จึ ง ได
ดําเนินการแกไข โดยจัดใหมีการสํารองวัตถุดิบเปนของกลางไว พรอมทั้งดําเนินการจัดสรรแบงปน
วัตถุดิบ ใหแกสมาชิก ในราคายุติธรรมตามสัดสวนที่เหมาะสม รวมทั้งจัดสํารองแหลงวัตถุดิบ
เพิ่มเติม และจัดใหมีการสํารองและศึกษาทดลองใชวัตถุดิบชนิดอื่นที่มีอยูในทองถิ่นหรือบริเวณ
ใกลเคียง ที่มีคุณภาพทัดเทียมกับของเดิม เพื่อนํามาใชทดแทนวัตถุดิบเดิมดวยเชนกัน
สวนปญหาดานการตลาด เกิดจากมีคูแขงผลิตสินคาชนิดเดียวกันเพิ่มขึ้น 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 และชวงป ดภาคเรียน รวมทั้งทางกลุม ฯ ไดประสานงานกับหนวยงานของรัฐ จัดหา
แรงงานตางดาวที่ถูกกฎหมายเขามาเพิ่มเติม
ปญหาดานความไมรูหรือไมเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ทางการคาของกลุมฯและสมาชิก
อาทิ เรื่องของลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร ซึ่งสงผลตอรูปแบบของสินคาที่ทางสมาชิกกลุม ผลิตขึ้นมา เกิด
ความคลายคลึงกับผลงานที่มีลิขสิทธิ์ ทางกลุม ไดประสานงานกับภาครัฐ หรือหนวยราชการตาง ๆ
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ที่เกี่ยวของ เขามาใหความรูและสรางความเขาใจแกสมาชิก เกี่ยวกับกฎหมายทีจ่ าํ เปนตองทราบ
อาทิ เรื่องของลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร และแรงงาน เปนตน
กลาวโดยสรุป จากการสัมภาษณและสนทนากลุมรวมกับคณะกรรมการกลุม ปญหา
ตาง ๆ ที่เกิดขึน้ สวนใหญ ก็คือ ปญหาทั้ง 4 ดาน ดังกลาวขางตน แนวทางการแกไขก็จะใชวิธกี าร
ดําเนินการแกไขโดยคณะกรรมการกลุม จะรวมติดวิธกี ารแกไข โดยทั้งนีท้ างกลุม ใชวิธีการ
ประสานรวมมือกับชุมชนภาครัฐ และหนวยงานที่เกี่ยวของ อยางสม่ําเสมอสงผลใหการดําเนินการ
แกไขปญหาไดอยางสัมฤทธิ์ผล
ทําใหการบริหารจัดการกลุม เขามาดําเนินการไปไดอยางดี
เนื่องจากการวางแผนแกไขปญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว อยางตอเนื่องนั่นเอง

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1)ประวัติความเปนมาและขอมูลพื้นฐานของ
กลุมฯ 2)สภาพการจัดการของกลุมฯ 3)ปญหาและแนวทางแกไขการบริหารจัดการของกลุมฯ
4)การศึกษาและการเรียนรู 5)ปจจัยที่สง ผลตอการบริหารจัดการของกลุมฯ 6) ความพึงพอใจของ
ผูซื้อตอบริการการขายและสินคาของกลุม ฯ
กลุมตัวอยางที่ใชแบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก 1)ผูซื้อหรือผูบริโภคตุกตา ทีม่ าติดตอ
ซื้อขายในพื้นที่ทาํ การวิจัย ใชวิธกี ารเลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมโดยบังเอิญ (Accidental
Sampling) กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน โดยเก็บขอมูล จาก 100 คนแรก กลาวคือ
เมื่อพบประชากรที่มาติดตอซื้อขายก็เก็บขอมูล และกระทําเชนนี้ไปเรือ่ ยๆ จนกวาจะไดครบตาม
จํานวนที่กาํ หนดไว 2) สมาชิกกลุมทีท่ าํ การผลิตหรือผูประกอบอาชีพหัตถกรรมตุกตารายยอยใน
เขตพื้นที่ทาํ การวิจัย ตําบลบานสิงห ตําบลบานเลือก ตําบลบานฆอง ในเขตอําเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 15 ราย 3)ประธานกลุมและคณะกรรมการบริหารกลุม
หัตถกรรมตุกตาราชบุรี จํานวน 7 คน 4) เจาหนาทีจ่ ากหนวยงานที่เกีย่ วของกับการดําเนินงาน
ของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี ไดแก พัฒนาการอําเภอโพธาราม
หอการคาจังหวัดราชบุรี
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานสิงห
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานฆอง
และ
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดบานเลือก รวมจํานวน 5 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลมี 3 ชนิด คือ 1)แบบสอบถามสําหรับผูซื้อหรือผูบริโภค
ตุกตา ซึง่ เปนลูกคาสงและลูกคาปลีก ที่มาติดตอซื้อขายในพื้นที่ทาํ การวิจัย 2) แบบสัมภาษณ
สําหรับสมาชิกกลุมที่ทาํ การผลิตหรือผูประกอบอาชีพหัตถกรรมตุกตารายยอยในเขตพื้นที่ทาํ การ
วิจัยและสัมภาษณเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ และ 3) การสนทนากลุม สําหรับ
คณะกรรมการบริหารกลุมฯ
สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ (%) โดยผูวิจยั นําขอมูลที่ไดรับมา นําเสนอ
ขอมูลในรูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยใชสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statisic)
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สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ประวัติความเปนมาและขอมูลพื้นฐานของกลุม
ชุมชนที่ตั้งกลุม อยูในเขตพืน้ ที่ตําบลบานสิงห ตําบลบานเลือก และตําบลบานฆอง ซึ่งมีลกั ษณะ
ทางภูมิศาสตรคลายคลึงกัน คือ เปนพืน้ ที่ราบลุมเหมาะแกการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้น
ประชากรสวนใหญจึงมีอาชีพ ทํานาทําไร และเลี้ยงสัตว ขณะที่ประชากรอีก
สวนหนึง่ จะประกอบอาชีพทํางานโรงงาน เนื่องจากประชากรใน 3 ตําบลดังกลาว มีอาชีพหลักใน
การเกษตรหลังฤดูเก็บเกี่ยว มีเวลาวาง ไดประกอบอาชีพเสริม คือ หัตถกรรมในครัวเรือน ดาน
การจักสาน จากนัน้ ไดพัฒนามาสูก ารทําผลิตภัณฑจากผา เนื่องจากประสบปญหาขาดแคลนไม
ซึ่งเปนวัตถุในการจักสาน จึงเปนการพัฒนาสูห ัตถกรรมจากผา อาทิ หมอน ที่นอน และทายสุดการ
ทําหัตถกรรมตุกตาผาขนสัตว และผาตาง ๆ หลากหลายจวบจนปจจุบัน รวมทัง้ การดําเนินอาชีพ
เสริมดังกลาว พัฒนากลายเปนอาชีพหลัก เนื่องจากสามารถสรางรายไดดี โดยทัง้ นี้ ปจจัยหนึง่ ที่
ผลักดันใหมกี ารพัฒนาอาชีพนี้สูอาชีพหลักคือ เรื่องของสิ่งแวดลอมและปญหาเศรษฐกิจ ที่สง ผล
ตอการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตวของคนในชุมชนใหลดนอยลง
ผูริเริ่มในการผลิตตุกตาผาบานสิงห คือ นางขวัญ ขุนณรงค ชาวบานหมูที่ 6 ตําบล
บานสิงห อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีสมาชิกทีท่ ํางานดวยดัน 4 – 5 คน เปนญาติและ
คนในครอบครัว
ในสวนของตําบลบานเลือก คือ นางประคอง สุวรรณหงส ไดเริ่มตนจากการทํา
ตุกตาขวัญของชํารวย เปนรูปพวงกุญแจตัวเล็กๆก็เกิดความคิดวาขยายใหเปนตัวใหญ ซึง่ นาง
ประคองถือไดวาเปนตนกําเนิดของเขตตําบลบานเลือกนับตั้งแตนนั้ มา
ในสวนของตําบลบานฆอง ซึ่งเปนตําบลอยูระหวางตําบลบานสิงห ตําบลบานเลือก
และอําเภอบางแพ จะมีการผลิตทีน่ อนนุน กันเปนจํานวนมาก สวนการผลิตตุกตามีนางใส
สิริสรามัส เปนผูเริ่มการผลิตตุกตาผาเปนแหงแรก
ในสวนของอําเภอบางแพ นายไพโรจน นางกันยา แกวกิตติวัฒน เปนผูเริ่มทําตุกตา
หลังจากนางประคอง สุวรรณหงษ ทําไประยะหนึ่งแลว หลังจากนั้นไดยายที่อยูไปที่อําเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี มีสมาชิกทีเ่ ปนชาวบานในสวนของอําเภอบางแพรวมกลุมกันทํางานดวย จึงให
นายไพโรจน นางกันยา เปนกลุมผูผลิตตุก ตา เปนจุดเริ่มแรกของตําบลวังเย็น อําเภอบางแพ
จากผลพวงของการทําตุกตากอใหเกิดหัตถกรรมในครัวเรือน และโรงงานอุตสาหกรรม
ในการผลิตตุกตาผา และวัสดุประกอบเกิดขึ้นในตําบลบานสิงห ตําบลบานเลือก ตําบลบานฆอง
และอําเภอบางแพบางสวนที่เปนที่ตั้งของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี นอกจากนี้ ยังทําใหที่ดิน
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ของตําบลบานสิงห ตําบลบานเลือก ตําบลบานฆอง และพืน้ ที่อําเภอบางบางสวนที่เปนที่ตั้งของ
กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรเี พิ่มมูลคาสูงขึน้
และทําใหเศรษฐกิจแถบนี้เจริญขึ้นมากมีรานคา
เกิดขึ้นมากมาย มีตลาดนัดหลายแหง และสังคมชนบทขยายตัวเปนสังคมเมือง มีผูประกอบการ
จากตางจังหวัด
เขามาสรางโรงงานผลิตตุกตาหลายแหงมีรานคาขายตุกตามากมายทําให
บานเมืองเจริญรุดหนาไปอยางรวดเร็ว เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็ดีขึ้นตามลําดับ เพราะมี
งานทํามีรายได ชีวิตก็มีแตความสงบสุข และรมเย็น ไมตองอบพยบแรงงานไปตางถิน่ และอยูก บั
ครอบครัวอยางอบอุน มีการจัดการศึกษาใหลูก ๆ หลาน ๆ ประชาชนก็มีคุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น
2. สภาพการบริหารจัดการของกลุม
กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี เริ่มกอตั้งขึน้ เมื่อป 2540 เกิดจากการรวมตัวกันของ
ผูคาตุกตา และผูผลิตตุกตาในจังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงคในการรวมกลุม คือ
1. สงเสริมการรวมกลุมอาชีพของสมาชิกครอบครัวและชุมชนโดยทั่วไป
2. สงเสริมการรวมกลุมอาชีพเพื่อใหเกิดการมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และไดรับ
ประโยชนจากการรวมกลุม อยางแทจริง
3. สงเสริมใหสมาชิกรูจักการดําเนินงานในรูปกลุมดวยตนเอง ตามหลัก
ประชาธิปไตยและหลักการพัฒนากลุม
4. สงเสริมอาชีพหลักของสมาชิก
5. จัดบริการดานปจจัยการผลิต เทคนิคการผลิต เงินทุนดําเนินการ การตลาด
การสรางเอกลักษณ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ การบริหารจัดการเพื่อชวยเหลือในการ
ประกอบอาชีพ
6. รวมมือกับกลุม อาชีพตาง ๆ ทุกระดับ ตลอดจนรวมมือกับทางราชการและ
องคกรเอกชนในการพัฒนาอาชีพของชุมชน สงเสริมใหสมาชิกกลุมรวมพลังเพื่อสรางอํานาจ
ตอรองและวางแผน กําหนดทิศทางในการแกไขปญหารวมกัน อันจะเปนการสงเสริมหลักการ
ทํางานแบบประธาธิปไตยโดยพื้นฐานใหกับประชาชน
7. มุงเนนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทใหสูงขึน้
ทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง อันจะเปนแนวทางไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรม
พื้นบาน ขยายไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญตามนโยบายรัฐบาล
กลุมรวมตัวกันเริ่มอยางไมเปนทางการ ตอมาหนวยงานทางราชการใหคําปรึกษา
ในเรื่องของการรวมกลุม ไมวาจะเปนเรื่องของระเบียบขอบังคับ การดําเนินการตาง ๆ ของกลุม
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รวมทัง้ ไดรับการประสานกับหนวยงานราชการตาง ๆ ในจังหวัดในการสงเสริมกิจกรรมของกลุม ไม
วาจะเปนการฝกอบรม การใหความรู การพัฒนาการผลิต การตลาด การจัดจําหนาย ตาง ๆ โดยมี
หนวยงานราชการที่สนับสนุนสงเสริมกลุม คือ
1. อุตสาหกรรมจังหวัด
2. พาณิชยจงั หวัด
3. แรงงานจังหวัด
4. พัฒนาชุมชนจังหวัด
5. สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 4
จนตอมาเมื่อป พ.ศ. 2542 นายพงศักดิ์ เสมะกนิษฐ นายอําเภอโพธารามไดออก
หนังสือรับรองกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรใี หทวี่ าการอําเภอโพธาราม ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม
2540 ที่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุมและรวบรวมสมาชิกกลุม สถานที่รานคันทรี่โซน ตําบล
วังเย็น อําเภอบางแพ โดยมีผูรวมประชุมประมาณ 80 คน ไดคณะกรรมการในการบริหารจัดการ
กลุม 17 คน
ดังนัน้ การจัดการของกลุมจึงมีสภาพการจัดการองคกรทีม่ ีการกําหนดเปาหมาย
และทิศทางของกลุมอยางแนนอน รวมทัง้ มีแนวทางในการปฏิบัติงานตามแบบภาครัฐ ผสมผสาน
กับแนวปฏิบัตอิ ันเกิดจากการรวมคิดรวมทําของสมาชิกกลุม กระบวนการจัดการใชรูปแบบของ
การกระจายอํานาจจากศูนยกลางสูกลุมยอยและลงสูแหลงประกอบการที่เล็กที่สุด ขณะเดียวกัน
การจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานก็เนนหลักความโปรงใสและการมีสว นรวม มีการดําเนินการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุม โดยสมาชิกแตละกลุมยอยมีสว นรวมในการเลือกตัวแทนของ
กลุมเขาเปนคณะกรรมการ และจากนัน้ คณะกรรมการจะดําเนินการเลือกประธานกลุม โดยทุก
ตําแหนงปฏิบตั ิหนาทีว่ าระละ 2 ป สมาชิกทุกคนมีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัตติ ามหนาที่ของ
ตนอยางถูกตองสุจริตถือประโยชนสูงสุดของกลุมเปนทีต่ ั้งในและขับเคลื่อนกลุมไปใหสูความสําเร็จ
ตามเปาหมายที่วางไว ภายใตกลไกหรือกติกาที่เปนธรรมทั้งภายในและภายนอก การดําเนินทุก
ฝายมีการตรวจสอบและกํากับติดตามและทุกฝายจะไดรับการปนสวนในประโยชนตาง ๆ อยาง
เทาเทียมกัน
3. ปจจัยที่มีผลตอการบริหารจัดการของกลุม
ในการดําเนินงานของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรีพบวา ปจจัยที่สง ผลตอการ
ดําเนินงานของกลุมจําแนกเปนปจจัยภายในและภายนอกที่สงผลสนับสนุนตอการดําเนินงาน
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จัดการบริหารของกลุมฯ ซึ่งปจจัยภายในดังกลาวประกอบดวย ปจจัยดานการผลิตและคุณภาพ
สินคา ปจจัยดานแรงงาน ดานเงินทุนสนับสนุน ปจจัยดานความสามารถในการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการบริหารกลุมฯ การมีสว นรวมของสมาชิก ปจจัยดานผูนาํ ที่เขมแข็ง รวมทั้งดาน
ระเบียบขอบังคับ และการสือ่ สารภายในกลุมฯ นอกจากนั้น ปจจัยภายนอกที่สงผลสนับสนุนตอ
การบริหารจัดการกลุมฯ ประกอบดวย ดานการตลาดและคูแขงทางการคา สภาพการณดาน
เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งดานโยบายรัฐบาล และการสนับสนุนจากภาครัฐ หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานเอกชนรวมทั้งดานการสนับสนุนจากลูกคาเปนตน
สรุปไดวา การดําเนินการของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรมี ีปจจัยสงเสริมภายใน
และภายนอกที่ดี ทําใหปจ จุบันการรวมกลุม ในรูปแบบธุรกิจชุมชนดังกลาวมีความกาวหนาอยาง
ยิ่ง โดยปจจัยสนับสนุนดังกลาวทั้งดานความรู การเงิน และการตลาด รวมทัง้ การมีผนู ํากลุม ที่
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 ครั้งขึ้นไปคิดเปนรอยละ 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 ลูกคามีความพึงพอใจ
ตอราคาสินคา ความคุมคาและประโยชนของสินคา ในระดับมาก คิดเปนรอยละ 66.0 รองลงมา
คือ ดานรูปแบบของสินคาทีท่ ันสมัยคิดเปนรอยละ 63.0
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สวนดานที่ลูกคามีระดับพึงพอใจนอย คือดานการติดปายราคาสินคา การใหขอมูล
รายละเอียดทีเ่ กี่ยวกับสินคา รวมทั้งดานบรรจุภัณฑ คิดเปนรอยละ 8.0
5. การศึกษาและการเรียนรู
กระบวนการเรียนรูของคนในกลุม และการศึกษาเรียนรูมลี ักษณะการเรียนรูตาง ๆ
โดยเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนการเรียนรูจ ากสถานการณจริง และ
สิ่งแวดลอมทีม่ ีอยู มีรูปแบบการถายทอดความรู หลากหลาย เชน การบอกเลา การสาธิตการทํา
จริง การแลกเปลี่ยนความรูป ระสบการณ รวมทัง้ รูปแบบของครูพักลักจํา ซึ่งเปนการถายทอดในหมู
สมาชิกครอบครัว เครือญาติ คนในชุมชนรวมทั้งจากผูร ู หรือ ผูน ํากลุม โดยมีลกั ษณะของการ
ถายทอดแบบทําไปสอนไป การจัดการถายทอดความรูแบบเปนทางการ อาทิ การจัดอบรม
สัมมนา ดูงาน ระยะสัน้ และระยะยาว เปนตน กระบวนการเรียนรูของกลุมฯจําแนกไดดังนี้
1. เรียนรูจากการเลียนแบบ หรือทําซ้ํา คือการที่สมาชิกไปพบเห็นแบบอยางการ
ผลิต แลวนํามาทําตามโดยไมไดการดัดแปลงอะไร ทําเหมือนตัวอยางของผูผลิตเดิมทุกอยาง
2. การเรียนรูจากการทดลองทํา เปนการศึกษาหาความรูโดยการทดลอง ปฏิบัติ
เอง หรือการทดลองผิดลองถูก
3. เรียนรูจากประสบการณตรง หรือการปฏิบัติจริง ไดเห็นและไดลงมือปฏิบัติไม
วาจะเปนการสรางแบบ การวาด – ตัด การเย็บ การยัด และการตกแตง ทํามาแลวทั้งหมดทุก
ขั้นตอน ไดรับการถายทอดประสบการณ มาโดยตรง แลวนํามาปฏิบัตเิ อง
4. เรียนรูจากการดัดแปลง การตอยอด คือการพัฒนารูปแบบและวัสดุไปอีก
ชั้นหนึง่ อยางเชน โดยการดัดแปลงรูปแบบ เปลี่ยนชนิดผา เปลี่ยนรูปแบบใหเกิดประโยชนใชสอย
มากขึ้น
5. การเรียนรูจากตนแบบและฝกปฏิบัติ เชน คนที่ไมเคยผลิตตุกตาไมมีความรู
พื้นฐานมาเลย เมื่อมาอยูในบานที่ทาํ ตุกตา คนทีท่ าํ เปนอยูแลวจะชวยสอนตอให โดยการทําใหดู
เปนตัวอยาง และใหทดลองทําตาม ถาทําไมถูกหรือไมสวยงาม ก็จะสอนและทําใหดูจนกวาจะเปน
6. การเรียนรูโดยการอบรม สัมมนา และดูงาน ของคนในกลุม ซึ่งมีหลาย
หนวยงานทัง้ หนวยงานราชการ และเอกชน ไดมีสวนจัดใหแกสมาชิกในกลุม หนวยงามที่จัดเสริม
ความรูใหแกกลุมไดแก อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชยจงั หวัด สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 4
แรงงานจังหวัด หอการคาจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด ไดมีสวนสนับสนุนใหสมาชิกไดฝกอบรมใน
รูปของโครงการ การศึกษาดูงาน การสัมมนา
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7. การเรียนรูโดยใชบุคคลากรในสถาบันการศึกษา จะมีนิสิตนักศึกษา และ
อาจารย มาชวยกันสอนใหกับสมาชิกกลุม หัตถกรรมตุก ตาราชบุรี โดยมาสอนวิธกี ารทําตุกตา และ
การออกแบบผลิตภัณฑรูปแบบใหม ๆ ใหกับสมาชิกกลุมที่มีความสนใจ
8. การเรียนรูโดยผานบรรพบุรุษและสื่อบุคคล การเรียนรูแบบนี้จะมีมากในกลุม
หัตถกรรมตุกตาราชบุรี เชน จากพอ แม ถายทอดสูลกู สูญ
 าติ และเพื่อนบาน จากคนที่เปนอยูแลว
สอนตอใหคนที่เขามาหัดใหม จากเพื่อนสูเพื่อน เปนการถายทอดที่ทาํ ไดเร็วและดีเพราะจะมีการ
สอนกันตัวตอตัว เมื่อคนในคนหนึง่ เปนแลวก็สอนตอ ๆ ไปเปนการเพิ่มบุคลากรใหเปนชางฝมือ
มากยิง่ ขึ้น
6. ปญหาและแนวทางแกไขการบริหารจัดการของกลุม
ในการดําเนินงานดานตางๆ ของกลุมฯปญหาที่พบไมวาเรื่องของการตลาดซึ่งมีคู
ตอสูทางการคาเพิ่มขึ้น ปญหาดานการขาดแคลนวัตถุดิบที่สงผลใหวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น ปญหา
การขาดแคลนแรงงานระดับงานฝมือพื้นฐานในชวงฤดูเก็บเกี่ยว ตลอดจนปญหาการขาดความรู
ความเขาใจเรื่องเกี่ยวกับสิทธิบัตรหรือขอกฎหมายทางการคาของสมาชิก ปญหาเหลานี้ทางกลุม
ได มี ก ารดํ า เนิ น การแก ไ ขร ว มกั น กั บ ทางหน ว ยงานของทางราชการ โดยจั ด ให มี ก ารประชุ ม
แกปญหาการดําเนินงานทุกๆ เดือนทั้งนี้ดําเนินการแกไขปญหาจึงเปนรูปแบบของการมีสวนรวม
โดยใชแนวนโยบายและมาตรการตางๆ ใหภาครัฐเขามามีบทบาทในการรวมแกไขปญหา
สรุปไดวาแนวทางการแกปญ
 หาของกลุมฯ จะมี 2 แนวทาง กลาวคือ หากปญหาที่
เกิดขึ้นเปนปญหาที่กลุมสามารถดําเนินการแกไขไดเอง อาทิ ปญหาเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบ
หรือดานเงินทุน ทางคณะกรรมการกลุมก็จะระดมความคิดและดําเนินการแกไขเอง หากปญหาใด
ที่เกิดขึ้นแลวทางกลุม ฯเห็นวาหากไดรับการประสานรวมมือกับหนวยงานที่เกีย่ วของแลวจะทําให
การดําเนินงานแกไขปญหานั้นสมบูรณหรือมีประสิทธิภาพ ทางกลุมฯก็จะขอความรวมมือหรือ
แนวทางแกไขจากภายนอกเปนตน
อภิปรายผล
1. จากผลการวิ จั ย พบว า กลุ ม หั ต ถกรรมตุ ก ตาราชบุ รี เกิ ด จากการรวมตั ว กั น ของ
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 เปนงานพัฒนาชุมชนที่เ นนการมีสวนรวมของชุ มชน โดยชุมชน เพื่ อชุมชน สามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑ ไปสูสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑและในที่สุดกาวไปถึงการเปนวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม สามารถพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสูเศรษฐกิจสากล
2. จากผลการวิจัยพบวาคณะกรรมการจัดบริหารกลุม โดยสมาชิกแตละกลุมยอยมี
ส ว นร ว มในการเลื อ กตั ว แทนของกลุ ม เข า เป น คณะกรรมการ และจากนั้ น คณะกรรมการจะ
ดําเนินการเลือกประธานกลุม โดยทุกตําแหนงปฏิบัติหนาที่วาระ ละ 2 ป สมาชิกทุกคนมีหนาที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามหนาที่ของตนอยางถูกตองสุจริต ถือประโยชนสูงสุดของกลุมเปนที่ตั้ง
ในและขับเคลื่อนกลุมไปใหสูความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว ภายใตกลไกหรือกติกาที่เปนธรรม
ทั้งภายในและภายนอก การดําเนินทุกฝายมีการตรวจสอบและกํากับติดตาม และทุกฝายจะไดรับ
การป น ส ว นในประโยชน ต า งๆอย า งเท า เที ย มกั น ทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะว า ทางกลุ ม ได รั บ การ
สนับสนุนรูปแบบการรวมตัวและแนวทางในการดําเนินงานจากหนวยราชการ ดังนั้นการจัดการ
ของกลุมจึ งมี สภาพการจั ดการองคก รที่มี การกําหนดเปาหมายทิศทางของกลุมอย างแนน อน
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
เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองของกระทรวง มหาดไทย นั่นเอง
3. จากผลการวิ จั ย พบว า การดํ า เนิ น การของกลุ ม หั ต ถกรรมตุ ก ตาราชบุรี มี ป จ จั ย
สง เสริ ม ภายในและภายนอกที่ ดี ทํ า ให ปจ จุบั น การรวมกลุม ในรูป แบบธุร กิจ ชุ ม ชนดั ง กล า วมี
ความกาวหนาอยางยิ่ง ปจจัยสนับสนุนดังกลาวทั้งดานความรู การเงิน และการตลาด รวมทั้งการ
มี ผู นํ า กลุ ม ที่ เ ข ม แข็ ง ส ง ผลต อ ความก า วหน า ด า นการประกอบธุ ร กิ จ ของกลุ ม ฯ ทั้ ง นี้ อ าจเป น
เพราะว า การดํ า เนิ น การของกลุ ม เน น การมี ส ว นร ว มของชุ ม ชน โดยชุ ม ชน เพื่ อ ชุ ม ชน มี ก าร
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พัฒนาการดําเนินการสูรูปแบบของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม ซึ่งสอดคลองแนวคิดของ
ศรีปริญญา ธูปกระจาง ( 2546 :16 )เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนําสูเศรษฐกิจสากลได
โดยเริ่มพัฒนาธุรกิจจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
4. จากผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของลูกคาสวนใหญมาจากลูกคาเปนเพศหญิง
ที่มาใชบริการสินคา โดยลูกคาสวนใหญอายุระหวาง 16 – 25 ประกอบอาชีพคาขาย ธุรกิจสวนตัว
มาใชบริการ 4 ครั้งขึ้นไป สวนใหญเปนลูกคาที่ไดรับขอมูลของกลุมฯจากการบอกตอ และมีความ
พอใจตอราคาสินคารวมทั้งสถานที่ ในการใหบริการทั้งนี้อาจเปนเพราะวา โดยรูปลักษณทั่วไปของ
สินคาประเภทนี้มักจะอยูในความสนใจ และความตองการของผูหญิงเปนสวนใหญนั่นเอง
5. จากผลการวิ จั ย พบวา เปน รู ป แบบการศึ ก ษาที่ เ กิ ด จากการผสมผสานระหว า ง
การศึกษาในระบบ การศึกษาอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อใหสามารถคุณภาพชีวิตได
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต
รู ป แบบการศึ ก ษาของกลุ ม ฯเป น รู ป แบบการศึ ก ษานอกระบบ (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 เริ่มตน 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
ศึ ก ษา การวั ด ผลและประเมิ น ผล ให ส อดคล อ งกั บ สภาพป ญ หาและความต อ งการของ
กลุมเปาหมาย สวนการศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูโดย
ไมจํากัดรูปแบบและวิธีการ ผูเรียนอาจเรียนรูโดยตั้งใจหรือไมก็ได อาจเรียนรูไดจากสื่อ บุคคล
สถานการณ สภาพแวดลอม ตลอดจนแหลง เรีย นรูที่ห ลากหลายสวนกระบวนการเรีย นรู ของ
สมาชิก

157
6. จากผลการวิจยั พบวาแนวทางในการแกปญ
 หาของกลุมใชแนวนโยบายที่สอดคลอง
กับแนวสงเสริมสนับสนุนธุรกิจชุมชนทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะวา ปจจัยทั้งภายในและภายนอกที่สง ผล
ตอการพัฒนาการดําเนินการของกลุมฯ
เปนปจจัยเดียวกันทีส่ งผลตอการดําเนินธุรกิจชุมชน
โดยทัว่ ไป ดังนั้นแนวทางการแกไขปญหาจึงสอดคลองกับแนวคิดที่ไดระบุไวจากผลการศึกษาของ
ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2540 :19) ดังนี้
1. ดานการสงเสริมความสามารถของบุคคล กลุม และองคกร ดังนัน้ การใหการกา
ศึกษา การฝกอบรม การใหขาวสาร ขอมูล การใชสื่อ เพื่อใหเกิดการเรียนรู เพิม่ ความรูและพัฒนา
ทักษะฝมือตางๆ ในหลายรูปแบบ จึงเปนแนวทางหนึ่งที่กลุมใชในการแกปญหาที่เกิดขึ้น
2. ดานแรงงาน มีการติดตอกับตลาดแรงงาน และดําเนินการ เพิ่มคุณภาพชีวิต ผู
ใชแรงงานในกลุมเพื่อแกไขปญหาอันเกิดจากแรงงาน
3. ดานทุนและสินเชื่อ ใชวธิ ีระดมทุนจากสมาชิก สนับสนุนรูปเงินกูด อกเบี้ยต่ํา
จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนกลุม ตลอดจนการประสานงานกับแหลงเงินทุนอื่น การรวมลงทุนกับกลุม
เปนตน
4. ดานวัตถุดิบ กลุมรวมมือกับภาครัฐ ในการสงเสริมหาแหลงวัตถุดิบหรือ
ดําเนินการผลิตวัตถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพเหมาะสมจัดจําหนายในราคาที่เปนธรรม
5. ดานการตลาด ทางกลุมรวมมือกับภาครัฐในการสงเสริมการเปดชองจําหนาย
สินคาของชุมชน โดยการ จัดงานจําหนายสินคาในรานคาเอกชน ตามหางสรรพสินคา สถานีเติม
น้ํามัน รวมทั้งสรางขอมูลทางการตลาด ทําขอมูลสารสนเทศเพื่อการตลาดและการสงออกสินคา
ดําเนินการควบคุมคุณภาพปริมาณและราคาสินคา
6. ดานเทคโนโลยี ทางกลุมรวมมือ กับภาครัฐ ดานสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ดานสงเสริมการผลิต ดานการพัฒนาชนบท และการพัฒนาที่ยั่งยืน
เปนตน
7. ดานกฎหมายและสิทธิประโยชน ทางกลุม รวมมือกับภาครัฐ ในการสรางความ
เขาใจกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคใหเปนสากลเพื่อความเปนธรรมทางการคา โดย
สงเสริมการแขงขันในกรอบของกฎหมาย กฏหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา การ
คุมครองทรัพยสินทางปญญา
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ขอเสนอแนะจากการศึกษา
จากการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุมหัตถกรรมตุกตา
ราชบุรี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. การดําเนินงานของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี เปนการผสมระหวางการบริหาร
แบบครอบครัวและเครือญาติผสมผสานกับวิธีการของทางราชการทําใหหัตถกรรมในครอบครัว
แปรรูปเขาสู ธุรกิจชุมชนที่กาวสูวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนตัวอยางที่ดีในการพัฒนา
ชุมชนอยางยั่งยืน ซึ่งหนวยงานภาครัฐสามารถนําแนวทางในการสนับสนุนกลุมที่ดําเนินอยูไปใช
ในการพัฒนากลุมธุรกิจชุมชนที่ดําเนินธุรกิจประเภทอื่นๆไดเชนกัน
2. ผลจากการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาตอการบริการการขายและตอสินคา
ของกลุม กลุม สามารถนําจัดวางแผนดําเนินการสงเสริมและแกปญหาในดานตาง ๆ ตามขอมูลที่
สํารวจพบ โดยในสวนที่ผลสํารวจพบวา ลูกคามีความพึงพอใจนอย เชนดานบรรจุภัณฑ กลุมอาจ
จัดใหสมาชิกของกลุมออกแบบบรรจุภัณฑที่ใชวัสดุในชุมชนและคิดรูปแบบใหมๆที่ทนั สมัย
สะดวกใช ตลอดจนมีความสวยงาม เพื่อเปนการพัฒนาแบบรวมคิดรวมทํา ทั้งนี้อาจทําการ
สํารวจ ความตองการรูปแบบของบรรจุภัณฑจากลูกคาเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการออกแบบและ
พัฒนาบรรจุภัณฑดวยเชนกัน
3. ในสวนของผลสํารวจดานที่ลูกคามีความพึงพอใจมาก เชนดานการใหบริการของ
พนักงานการขาย และดานราคาและความคุมคาของสินคา ทางกลุมก็ควรจัดสงเสริมจุดเดนใน
ดานดังกลาว โดยการเสริมแรงใหกับพนักงานเหลานี้ เพื่อเปนตัวอยางที่ดีในการปฏิบัติงานดาน
บริการ ซึ่งถือเปนเสริมสรางขวัญและกําลังใจและเปนการกระตุน ใหบุคลากรเกิดการพัฒนาตนเอง
ตอไป รวมทั้งอาจมีการพัฒนาดานงานบริการอาทิการจัดทําแผนที่ แผนผังของกลุมโดยเฉพาะ
แหลงจัดซื้อผลิตภัณฑของกลุมฯ มีแผนที่แบบรวมทั้งผูผลิตและจําหนายอยางชัดเจนเพื่อสงเสริม
ดานบริการใหครอบคุมและสะดวก
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ศึกษาปจจัยทีส่ งผลตอการพัฒนา ผลิตภัณฑหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑสูวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
2. การสํารวจทักษะความรูที่จาํ เปนทีก่ ลุมผูประกอบการสินคาOTOPตองการพัฒนา
เพื่อยกระดับมาตรฐานสินคาสูการสงออก
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แบบสอบถามความพึงพอใจตอสินคาและการบริการขาย
ของผูซื้อที่มีตอกลุมหัตถกรรมตุกตา ราชบุรี

ชุดที่ 1

ขอมูลนี้เปนประโยชนตอการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผูซื้อที่มีตอกลุม หัตถกรรม
ตุกตาราชบุรี ของนายเอนก เหลาโชติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2547 ขอขอบคุณทุก ๆ ทานที่
กรุณาที่ใหขอมูล
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูประเมิน โปรดกาเครื่อง ; ในชองทีต่ รงกับความเปนจริงของทาน
1. เพศ
1.2 หญิง
1.1 ชาย
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 ปขึ้นไป
3. อาชีพ
3.1 คาขาย/ ธุรกิจสวนตัว 3.2 รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 3.3 รับจาง
3.4 เกษตรกร
3.5 นักเรียน – นักศึกษา 3.6 อื่น ๆ โปรดระบุ ……
4. การซื้อสินคาที่กลุม
4.1 ครั้งแรก
4.2
2-3 ครั้ง
4.3 4 ครั้งขึ้นไป
5. ไดัรับขอมูลเกี่ยวกับกลุมฯหรือการมาซื้อสินคา
5.1 โดยบังเอิญ 5.2 โดยผูอื่นบอกตอ 5.3 จากหนวยงานของราชการ
5.4 จากวิทยุ
5.5 จากสื่อโทรทัศน 5.6 จากปายโฆษณาของกลุมฯ
5.7 จากหนังสือพิมพหรือสิ่งพิมพอื่นๆ
5.8 อื่นๆ โปรดระบุ ……………………………………………………………...
6. สาเหตุของการตัดสินใจซื้อ
6.1 การออกแบบ แปลกใหม
6.2 ความสวยงาม
6.3 ราคาเหมาะสม
6.4 เปนแหลงผลิตสินคาโดยตรง 6.5 ผูอื่นฝากซื้อ
6.6 อื่นๆ โปรดระบุ ……………………………………..........................
ตอนที่ 2 โปรดกาเครื่อง ; ในชองทีต่ รงกับระดับความพึงพอใจของทาน
3 ระดับความพึงพอใจ มาก 2 ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 1 ระดับความพึงพอใจ นอย
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ที่

รายการประเมินดานการบริการการขาย

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ปายแสดงระยะทางที่ตั้งรานคาและทําเลทีต่ ั้งรานคา
สถานที่จอดรถ สะดวกและปลอดภัย
การตอนรับของพนักงาน และการแตงกายของพนักงาน
การเชิญชวนซือ้ สินคาและใชวาจาสุภาพยิม้ แยมแจมใสเปนกันเอง
บรรยากาศทั่วไปและความสะอาดของสถานที่จาํ หนาย
ขนาดและพืน้ ที่การจัดวางสินคา มีความคลองตัว
การบริการน้ําดื่มและหองน้าํ มีแผนผังแสดงชัดเจน
ระบบและการชําระคาสินคาสะดวก,รวดเร็ว,โปรงใส,ถูกตอง
บริการสงสินคาถึงที่รถหรือบานหรือรานลูกคา

ที่

รายการประเมินดานสินคา

ระดับความพึงพอใจ
2 3
1

ระดับความพึงพอใจ
1
2 3

1 ชนิดและขนาดของสินคาตรงตามความตองการ
2 ราคาขายเหมาะสม คุม คา มีประโยชน
3 คุณภาพสินคาคงทน (วัสดุ – อุปกรณที่ใชผลิต )
4 รูปแบบสินคาทันสมัย
5 สีสรรถูกใจ
6 สินคามีความปลอดภัย ตอสุขภาพ
7 บรรจุภัณฑดูดี
8 ติดปายราคาสินคามีขอมูลรายละเอียดเกีย่ วกับสินคา
9 มีจํานวนสินคาใหเลือก ตามอยางสินคา
ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ ( ถามี )………………… …………………………
……………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณทุกๆทานที่กรุณาที่ใหขอมูล ขอมูลนี้จะเปนประโยชนตอการวิจัยเรื่องความพึง
พอใจของผูซื้อที่มีตอกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี ของนายเอนก เหลาโชติ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 2547
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แบบสัมภาษณสมาชิกกลุม หัตถกรรมตุกตาราชบุรี

ชุดที่ 2

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูใหขอมูล โปรดกาเครื่อง ; ในชองทีต่ รงกับความเปนจริงของทาน
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 ปขึ้นไป
3. ระยะเวลาที่เปนสมาชิกของกลุม 3.1 1-3 ป 3.2
4-6 ป 3.3
6 ปขึ้นไป
4. ตําแหนงหรือหนาทีข่ องทานในกลุม หัตถกรรมตุกตาราชบุรี
4.1 ประธาน 4.2
รองประธาน 4.3
เหรัญญิก 4.4
กรรมการ
4.5
อื่น ๆ โปรดระบุ…………………………….
5. อาชีพ 5.1
คาขาย / ธุรกิจสวนตัว
5..2
รับจาง
5.3
เกษตรกร
5.4
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 5.5
อื่น ๆ โปรดระบุ……………………
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณและคําถามในประเด็นตางๆ ดังนี้
1. ประวัติ ความเปนมาโดยยอของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี เปนมาอยางไร
2. การบริหารจัดการ สภาพ หรือ รูปแบบ การบริหารจัดการ ของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
เปนอยางไรหลักหรือวิธกี ารแบงงานการมอบหมายงานแกคณะกรรมการบริหาร
บทบาท
หนาที่เหมาะสมดีหรือไม
3. ผลการบริหารจัดการกลุม ฯ เปนอยางไร ปญหาที่เกิดขึ้นทางกลุมฯมีแนวทางการแกไข
อยางไรบาง
4. ปจจัยที่มีผลตอการบริหารจัดการของกลุม
4.1 ดานการผลิต
มีการวางแผนเกี่ยวกับการผลิตสินคาดานปริมาณและรูปแบบการผลิตผลิตภัณฑแตละ
ชนิดอยางไรวัตถุดิบที่ใชในการผลิตมีอะไรบางการจัดหาแหลงวัตถุดบิ หาจากที่ไหน จัดหามา
ไดอยางไร ใครเปนผูจัดหา วิธีการจัดซื้อทําอยางไร มีการพัฒนา หรือปรับปรุง หีบหอ บรรจุ
ภัณฑ มีสตอกไวอยางไร
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4.2 ดานการตลาด
มีวิธีการในการหาตลาดจําหนายผลิตภัณฑปลีก หรือสง อยางไร การกําหนดราคา ทํา
อยางไรมีการประชาสัมพันธสินคาอยางไร ตลาดสวนใหญอยูท ี่ไหน การสงเสริมการขาย การ
ใหบริการพิเศษแกลูกคาอยางไรบาง
4.3 แรงงาน
แรงงานในชุมชนหรือจากตางถิ่น……..แรงงานเขาพอใจกับคาตอบแทนหรือไม แกไข
อยางไรมีการพัฒนาฝมือแรงงานอยางไร เชน สงคนงานไปอบรม มีวิทยากรมาอบรมใหความรูให
คําแนะนําหรือไม สงพนักงานไปดูงาน ฝกอบรม หรือมาสอนกันเองบางหรือไม……ดานสวัสดิการ
ใหแกคนงานเชน ใหกูยมื เงินยามฉุกเฉิน ประกันสังคม หรืออื่น ๆ มีอะไรบาง
4.4 เงินทุน – การเงิน
ปญหาเรื่องเงินทุน แหลงทุนคือ ทุนของตนเองหรือจาก แหลงอื่น(ระบุ)…… หนวยงาน
ของรัฐ หรือเอกชน เพื่อขอสนับสนุนเงินทุน วัสดุอปุ กรณหรือไม……การควบคุมการเงิน การ
วางแผน มีการจัดทํา/ตรวจสอบัญชี รายรับ – รายจาย อยางไร
4.5 การปฏิสมั พันธกับภายนอกกลุมฯ
มีหนวยของรัฐ-องคกรเอกชน–มูลนิธิตา งๆที่เกี่ยวของมาสัมพันธกับกลุม ฯ บางหรือไม
อยางไรความรวมมือของกลุม ฯกับองคกรตางๆในชุมชน เชน อบต. เทศบาล สถานีอนามัย
สถานศึกษา ตํารวจ วัด..…อื่นๆ มีการเกี่ยวของอยางไร ขอดีของการการปฏิสัมพันธกับ
ภายนอกกลุมฯ
4.6 การมีสวนรวมของสมาชิก
สมาชิกมีสวนรวมกับกลุม ฯเรื่องใดบาง มากนอยเพียงใด สมาชิกให ความรวมมือกับ
กลุมโดยยอมรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน การขัดแยงของสมาชิกมีขอดี - ขอเสีย– อุปสรรค –
โอกาส ที่มีผลตอกลุมฯ
4.7 ความเปนผูนาํ
ผูนํากลุม ของทานมีคุณสมบัติอะไรเปนพิเศษบาง ที่สามารถบริหารจัดการกลุมใหเติบโต
ไดจนถึงทุกวันนี…
้ …ผูนํากลุม ของทาน ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาทีเ่ หมาะสมดีหรือไม อยางไร
4.8 ระเบียบขอบังคับของกลุม
มีการวาง กฎ ระเบียบ ขอบังคับของกลุม ชัดเจนหรือไม เหมาะสมดีหรือไม อยางไร
สมาชิกปฏิบัตติ นตาม ขอบังคับของกลุมฯที่วางไวหรือไม อยางไร
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5. การศึกษาและการเรียนรู / กระบวนการเรียนรู
มีการเรียนรูและถายทอดภูมิปญญาความรูเรื่องการทําตุกตาอยางไร มีหนวยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนใดบางทีส่ นับสนุนการอบรมหรือใหความรูเรื่องที่เกีย่ วกับตุกตาบาง
*********************************************
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การสนทนากลุม
ของประธาน / คณะกรรมการกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี

ชุดที3่

การสนทนากลุม สําหรับประธานและคณะกรรมการบริหารกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
โดยสนทนาในประเด็นตอไปนี้
1. ประวัติ ความเปนมาโดยยอของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี เปนมาอยางไร
2. สภาพ การบริหารจัดการ หรือ รูปแบบ การบริหารจัดการ ของกลุมหัตถกรรมตุกตา
ราชบุรี หลักหรือวิธกี ารแบงงานการมอบหมายงานแกคณะกรรมการบริหาร บทบาทหนาที่
เหมาะสมดีหรือไม
3 ผลการบริหารจัดการกลุมฯ เปนอยางไร ปญหาที่เกิดขึน้ ทางกลุมฯ มีแนวทางการ
แกไขอยางไรบาง
4. ปจจัยทีม่ ีผลตอการบริหารจัดการของกลุม ไดแก ปจจัยดานการผลิต การตลาด
แรงงาน เงินทุนและการเงิน บริหารจัดการ ปฏิสัมพันธกับภายนอก การมีสวนรวมของสมาชิก
ความเปนผูนาํ ระเบียบขอบังคับขององคกร
5. การศึกษาและการเรียนรู ของกลุม มีการเรียนรูและถายทอดภูมิปญ
 ญาความรู
เรื่องการทําตุก ตาอยางไร
*********************************************
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แบบสัมภาษณเจาหนาทีข่ องหนวยงานของรัฐ – เอกชน
ที่เกี่ยวของกับกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี

ชุดที่ 4

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูใหขอมูล
โปรดกาเครือ่ งหมาย ; ในชองที่ตรงกับความเปนจริงของทาน
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 ปขึ้นไป
3. อาชีพ/ตําแหนงหรือหนาที่ของทาน
3.1
คาขาย / ธุรกิจสวนตัว
3.2
รับจาง
3.3
เกษตรกร
3.4
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ ตําแหนง ………………………………………….
3.5
อื่น ๆ โปรดระบุ…………………………………………………………..……
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณและคําถามในประเด็นตางๆ ดังนี้
1. ทานหรือหนวยงานของทาน มีความสัมพันธสวนเกีย่ วของกับกลุม หัตถกรรมตุกตา
ราชบุรี เชน การใหความรวมมือ/สงเสริมสนับสนุน/ชวยเหลือดานตาง ๆ เรือ่ งอื่น ๆ บาง
หรือไม………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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2. ลักษณะหรือคุณสมบัติที่ดีของผูนาํ กลุมควรเปนอยางไร ลักษณะหรือคุณสมบัติ
ของผูนํากลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี ทาคิดวาจะมีผลตอการพัฒนากลุมฯหรือไมอยางไร…………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. การเรียนรู ของกลุมฯ มีการเรียนรูและถายทอดภูมิปญญาความรูเรื่องการทํา
ตุกตาอยางไร………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ขอมูลนี้เปนประโยชนตอการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการธุรกิจชุมชนกรณีศึกษากลุม
หัตถกรรมตุกตาราชบุรี ของนายเอนก เหลาโชติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2547 ขอขอบคุณ
อยางสูงทีท่ า นกรุณาที่ใหขอมูล
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ภาคผนวก ข
หนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ และ
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ
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สําเนา

ที่ ศธ 0520.203 / พิเศษ

ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
นครปฐม 73000
สิงหาคม 2546

เรื่อง ขอเชิญเปนผูตรวจสอบเครื่องมือวิจยั
เรียน วาที่รอยตรีอุดม อนุกูล
สิ่งที่สง มาดวย เครื่องมือวิจยั จํานวน 1 ชุด
ดวยนายเอนก เหลาโชติ นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ผูใหญ และการศึกษาตอเนือ่ ง ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทํา
วิทยานิพนธเรือ่ ง “การบริหารจัดการธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุม หัตถกรรมตุกตาราชบุรี” มีความ
ประสงคจึงขอเชิญทานในฐานะผูเชีย่ วชาญ เปนผูตรวจสอบเครื่องมือวิจัย เพื่อประกอบการทํา
วิทยานิพนธและไดแนบเครื่องมือวิจยั มาพรอมนี้ จํานวน 1 ชุด
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห 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 มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
นครปฐม 73000
สิงหาคม 2546

เรื่อง ขอเชิญเปนผูตรวจสอบเครื่องมือวิจยั
เรียน นางพนอ สงวนแกว
สิ่งที่สง มาดวย เครื่องมือวิจยั จํานวน 1 ชุด
ดวยนายเอนก เหลาโชติ นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ผูใหญ และการศึกษาตอเนือ่ ง ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทํา
วิทยานิพนธเรือ่ ง “การบริหารจัดการธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุม หัตถกรรมตุกตาราชบุรี” มีความ
ประสงคจึงขอเชิญทานในฐานะผูเชีย่ วชาญ เปนผูตรวจสอบเครื่องมือวิจัย เพื่อประกอบการทํา
วิทยานิพนธและไดแนบเครื่องมือวิจยั มาพรอมนี้ จํานวน 1 ชุด
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห 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 มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
นครปฐม 73000
สิงหาคม 2546

เรื่อง ขอเชิญเปนผูตรวจสอบเครื่องมือวิจยั
เรียน นายกิจจา ทิพยเที่ยงแท
สิ่งที่สง มาดวย เครื่องมือวิจยั จํานวน 1 ชุด
ดวยนายเอนก เหลาโชติ นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ผูใหญ และการศึกษาตอเนือ่ ง ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทํา
วิทยานิพนธเรือ่ ง “การบริหารจัดการธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุม หัตถกรรมตุกตาราชบุรี” มีความ
ประสงคจึงขอเชิญทานในฐานะผูเชีย่ วชาญ เปนผูตรวจสอบเครื่องมือวิจัย เพื่อประกอบการทํา
วิทยานิพนธและไดแนบเครื่องมือวิจยั มาพรอมนี้ จํานวน 1 ชุด
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

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

ที่ ศธ 2520.203 / พิเศษ

ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลันศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
นครปฐม 73000
สิงหาคม 2546

เรื่อง ขอเรียนเชิญเปนผูรวมสนทนากลุม
เรียน นายสมหวัง ไพบูลยวสินธ
ดวยนายเอนก เหลาโชติ นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ผูใหญ และการศึกษาตอเนือ่ ง ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทํา
วิทยานิพนธ เรื่อง “การบริหารจัดการธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี”มีความ
ประสงคจึงขอเชิญทานในฐานะผูเชีย่ วชาญ เปนผูรวมสนทนากลุม ในวันที่ 10 สิงหาคม 2547
เวลา 17.00 น. เปนตนไป ณ รานอาหารขวัญดําเนิน จังหวัดราชบุรี เพื่อประกอบการทํา
วิทยานิพนธดงั กลาว
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(อาจารย ดร. คีรีบูน จงวุฒิเวศย)
อาจารย ระดับ 7 รักษาราชการแทน
หัวหนาภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน

182
ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน
โทรศัพท/ โทรสาร 0 3425 5777

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิและผูเ ชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ
อาจารย ดร. ศรีปริญญา ธูปกระจาง
ตําแหนง
ผูอํานวยการสวนคดีคุมครองผูบริโภคและสิ่งแวดลอม 2
สถานทีท่ ํางาน
สํานักคดีคุมครองผูบริโภคและสิ่งแวดลอม กรมสอบสวยคดี
พิเศษ กระทรวงยุติธรรม
ผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ
1. วาที่ร.ต.อุดม อนุกูล (ศษ.บ. , คอ.ม.)
ตําแหนง
ผูอาํ นวยการ ระดับ 9
สถานทีท่ ํางาน ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน อําเภอดําเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี
2 . นายกิจจา ทิพยเทีย่ งแท (ศษ.ม.)
ตําแหนง
ผูอาํ นวยการ ระดับ 8
สถานทีท่ ํางาน ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน อําเภอบางแพ จังหวัด
ราชบุรี
3. นางพนอ สงวนแกว (อ.บ. , ศษ.ม.)
ตําแหนง
อาจารย 2 ระดับ 7
สถานทีท่ ํางาน ทามะขามวิทยา อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
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ภาคผนวก ค
หนังสือรับรอง กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
และระเบียบขอบังคับกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี

184
สําเนา

เลขที่ 1/2542

ที่วา การอําเภอโพธาราม

หนังสือฉบับนีใ้ หไวเพื่อรับรองวา กลุม หัตถกรรมตุกตาราชบุรี ไดจัดตั้งขึ้นตามหลัก
และวิธีดําเนินการจัดตั้งกลุมของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตั้งแตวนั ที่ 1กรกฎาคม
พ.ศ.2540 โดยยึดระเบียบขอบังคับกลุมเปนหลักในการดําเนินงาน จากผลการดําเนินงานที่ผา น
มาไดใหความรวมมือกับภาคราชการในการจัดนิทรรศการออกรานจําหนวยสินคา และเปนสถานที่
ใหการศึกษาดูงานแกคณะบุคคล ทั้งภาคราชการและเอกชน เพื่อประชาสัมพันธผลการคําเนินงาน
ใหผูสนใจไดทราบอยางแพรหลายทัง้ ในจังหวัดราชบุรีและตางจังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานคร
เปนจํานวนหลายครั้ง(ซึ่งสามารถสรางชือ่ เสียงใหจังหวัดราชรบุรีไดอีกทางหนึง่ ดวย) ทั้งนี้เนื่องจาก
หนวยงานราชการทัง้ ในระดับอําเภอ ไดแก ทีท่ ําการปกครองอําเภอโพธาราม และสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอโพธาราม และหนวยงานในระดับจังหวัด ไดแก สํานักงานพาณิชยจังหวัด
ราชบุรี สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีและสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชรบุรี ไดรวมกัน
ใหคําปรึกษาแนะนํา และสนับสนุนการดําเนินการของกลุมเปนประจําอยางตอเนื่องมาโดยตลอด
ซึ่งเปนผลใหสมาชิกรูจักการดําเนินงานในรูปกลุมดวยตนเองตามหลักประชาธิปไตยและหลักการ
พัฒนารกลุม อันกอใหเกิดการรวมกลุมอาชีพอยางจริงจัง สมาชิกไดรับประโยชนอยางแทจริง ซึ่ง
เปนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหสูงขึน้ ทัง้ ดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
ขยายไปสูการพัฒนา
การปกครอง อันจะเปนแนวทาง”ไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นบาน
อุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดใหญตามนโยบายของรัฐบาลตอไป
ใหไว ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2542
ลงชื่อ
(นายพงษศักดิ์ เสมะกนิษฐ)
นายอําเภอโพธาราม
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ระเบียบขอบังคับ
กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
-------------------------เพื่อใหการดําเนินงานของกลุม มหัตถกรรมราชบุรี เปนไปตามหลักและวิธีดําเนินการ
กลุมของกรรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย อันจะใหกจิ กรรมของกลุม เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมเปนประโยชนกับสมาชิก จึงออกระเบียบขอบังคับกลุมฯ พ.ศ.
2541 ไวดังนี้
หมวดที่ 1
ความทัว่ ไป
ขอ 1 ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบขอบังคับกลุม หัตถกรรมตุก ตาราชบุรี พ.ศ. 2541”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ระเบียบนี้ใหใชบงั คับกับการดําเนินงานของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
ขอ 4 สัญลักษณของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรีใหใชดังนี้
ภาพ/ รูปแบบ/สัญญาลักษณ
กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
ขอ 5 ในระเบียบนี้
“กลุม” หมายความถึง กลุม หัตถกรรมตุก ตาราชบุรี
“สมาชิก” หมายความถึง สมาชิกกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
“คณะกรรมการบริหารกลุม” หมายความถึง คณะกรรมการบริหารกลุม หัตถกรรม
ตุกตาราชบุรี
“ทุนของกลุม” หมายความถึง เงินทุนของกลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี
“ผูบริจาค” หมายถึง ผูม ีจิตศรัทธาบริจาคสมทบเขากลุม ฯโดยไมจํากัดจํานวนเงิน
และระยะเวลา
“เอกสารแทนตัวเงิน” หมายความวา เช็ค ตั๋วแลกเงิน ธนาณัติ ตัว๋ แลกเงินไปรษณียห รือ
เอกสารแทนตัวเงินอื่น ๆ ซึง่ มิใชเงินสด
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ขอ 6 ใหประธานคณะกรรมการบริหารกลุมฯ รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอาํ นาจ
ตีความวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามระเบียบนี้ คําวินิจฉัยของประธานคณะกรรมการ
บริหารกลุมฯใหเปนที่สุด
ขอ 7 วัตถุประสงคของการจัดตั้ง เพื่อใหสมาชิกไดรับการศึกษาอมรม และสนับสนุน
ปจจัยการผลิตเพื่อพัฒนาอาชีพของตนเองและเพื่อนสมาชิก โดยดําเนินงานแบบประชาธิปไตย
ขอ 8 แนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกลุมฯ มีหลักการดังนี้
8.1 สงเสริมการพัฒนาอาชีพของสมาชิกครอบครัวและชุมชนโดยทั่วไป
8.2 สงเสริมการรวมกลุมอาชีพเพื่อใหเกิดการการมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม
และไดรับประโยชนจากการรวมกลุมอยางแทจริง
8.3 สงเสริมใหสมาชิกรูจักการดําเนินการในรูปกลุมดวยตนเอง ตามหลัก
ประชาธิปไตยและการพัฒนากลุม
8.4 สงเสริมอาชีพหลักของสมาชิก
8.5 จัดบริการดานปจจัยการผลิต เทคนิคการบริการผลิต เงินทุนดําเนินการ
การตลาดการสรางเอกลักษณ การควบคุมคุณภาพการผลิตภัณฑ การ
บริหารจัดการเพื่อชวยเหลือในการประกอบอาชีพ
8.6 รวมมือกับกลุม อาชีพตางๆ ทุกระดับ ตลอดจนกับทางราชการและองคกร
เอกชนในการพัฒนาอาชีพของชุมชน สงเสริมใหสมาชิกกลุมรวมเพื่อสราง
อํานาจตอรองและวางแผน กําหนดทิศทางในการแกไขปญหารวมกัน อัน
จะเปนการสงเสริมหลักการทํางานแบบประชาธิปไตยโดยพื้นฐานใหกับ
ประชาชนในชนบท
8.7 มุงเนนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทให
สูงขึ้นทั้งในดานสังคมเศรษฐกิจการเมืองการปกครองอันจะเปนแนวทาง
ไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นบาน ขยายไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดใหญตามนโยบายของรัฐบาล
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หมวดที่ 2
สมาชิกภาพ
ขอ 9 สมาชิกกลุม
9.1 เปนผูมีภูมิลาํ เนาอยูในเขตพืน้ ที่จงั หวัดราชบุรี ซึ่งมีความสนใจในการ
ประกอบอาชีพหัตถกรรมตุกตาและไดสมัครเขาเปนสมาชิกกลุม ฯตาม
หลักเกณฑที่กาํ หนด
9.2 เปนผูทพี่ รอมจะปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุมฯ
9.3 เปนผูที่คณะกรรมการบริหารกลุมไดมีมติเห็นชอบและไดรับเขาเปน
สมาชิกของกลุม
9.4 เปนผูมีความประพฤติดีไมเสื่อมเสีย มีเคหะสถานที่อยูเปนหลักแหลง
ประกอบสัมมาอาชีพดวยความสุจริต
ไมบกพรองในศีลธรรมและ
ประเพณีอันดีงาม มีความรูความเขาใจ เห็นชอบดวยหลักการของ
กลุมและสนใจงานพัฒนาอาชีพของกลุมอยางจริงจัง
ขอ 10 การสมัครเขาเปนสมาชิก
10.1 ผูสมัครเขาเปนสมาชิกจะตองมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป พรอมยื่นใบ
สมัครตามแบบฟอรมทีก่ ลุมกําหนด พรอมทั้งถายสําเนาทะเบียนบาน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ยืน่ ตอคณะกรรมการบริหารกลุมฯ
10.2 ผูสมัครเขาเปนสมาชิกจะตองเสียคาสมัคร คนละ 50 บาท
คาธรรมเนียม คนละ 50 บาท รวม 100 บาท
10.3 ใหคณะกรรมการบริหารกลุม ฯ รวมกันตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผูสมัคร เมื่อเห็นวามีความเหมาะสมก็ใหลงทะเบียนรับเขาเปนสมาชิก
และใหเหรัญญิกกลุมออกใบเสร็จรับเงินคาสมัครและคาธรรมเนียมให
เปนหลักฐาน
ขอ 11 การพนจากสมาชิกภาพ
11.1 ตาย
11.2 ลาออก
11.3 วิกลจริต จิตฟนเฟอง ถูกจําคุก
11.4 คณะกรรมการบริหารมีมติใหออก
11.5 สมาชิกกลุมเกินกวากึง่ หนึง่ ของสมาชิกทีม่ ีในขณะนัน้ มีมติใหลาออก
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หมวดที่ 3
เงินทุนของกลุม
ขอ 12 เงินทุนของกลุม ไดจาก
12.1 เงินคาสมัครและเงินคาธรรมเนียมจากสมาชิก
12.2 รายไดจากการดําเนินกิจกรรมของกลุม
12.3 รายไดอื่น
ขอ 13 การนําเงินของกลุมไปดําเนินกิจกรรมตางๆ จะตองผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารกลุม และจะตองจัดทํางบดุลงบกําไรขาดทุน เสนอกับ
สมาชิกในการประชุมใหญทกุ ครั้ง สมาชิกมีสิทธิที่จะอภิปรายซักถาม และมี
มติใหระงับยับยั้งกิจการลงทุนนัน้ ๆ ได โดยมติไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ
สมาชิกทั้งหมดในขณะนั้น
หมวดที่ 4
การดําเนินงานของกลุมและการบริการสมาชิก
ขอ 14 กลุมจะกําหนดแนวทางในการดําเนินงานเพื่อประโยชนแกกลุมฯ และสมาชิก
ตามแนวทางดังนี้
14.1 ฝกอบรมใหความรูสมาชิกเกี่ยวกับรูปแบบผลิตภัณฑทตี่ ลาดมีความ
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
คณะกรรมการบริหารกลุม และการประชุม
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)
อํ า นาจหน า ที่ ข องคณะทํ า งานฝ า ยพั ฒ นาการผลิ ต และควบคุ ม
คุณภาพผลิตภัณฑ
- จัดทําทะเบียนสมาชิกผูประกอบการใหเขาปจจุบัน
- จัดหาวัสดุอุปกรณและวัตถุดิบในราคาที่เปนธรรมใหกับสมาขิก
- อํานวยการและควบคุมการผลิตสินคาและผลิตภัณฑใหเปนไป
ตามความตองการของตลาด
- คิดคนและออกแบบผลิตภัณฑใหเหมาะกับยุคสมัยและเผยแพรให
สมาชิก เพื่อดําเนินการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
- กําหนดมาตรฐานคุณภาพสินคากําหนดเครื่องหมายสินคาที่เปน
เอกลักษณของกลุมและประชาสัมพันธเผยแพรสินคาทางสื่อตางๆ

191
- สํา รวจตลาดและสํา รวจปริ ม าณเพื่ อ เป น ข อมู ล ในการวางแผน
การผลิตใหอยูในสมดุลทั้งดานความตองการของผูซื้อและความ
สามารถของผูขาย (คํานึงอุปสงคและอุปทาน)
- เชิญผูมีความรูความสามารถและความชํานาญใหความรูดานการ
ผลิตและการกําหนดมาตรฐานสินคาและผลิตภัณฑหนาที่อื่นๆ
ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
16.3 คณะทํางานฝายการละประชาสัมพันธ ประกอบดวย
- หัวหนาคณะทํางาน
- คณะทํางาน (3 คน)
อํานาจหนาที่ของคณะทํางานฝายการตลาดและประชาสัมพันธ
- กางแผนการตลาดทั้งตลาดภายในและภายนอก
- ขยายตลาด ทั้งตลาดภายในและภายนอก
- จั ด ตั้ ง ศู น ย ร วมผลิ ต ภั ณ ฑ ข องกลุ ม หรื อ ร า นค า กลางของกลุ ม
รวมทั้งรานคายอย เพื่อเปนกิจกรรมเครือขายของกลุม
- เรงระดมเงินทุนในรูปแบบตางๆ ทั้งทุนภายในและทุนภายนอก
ดวยการมีสวนรวมของสมาชิก
- ส ง เสริ ม การจั ด ตั้ ง กลุ ม ออมทรั พ ย เ พื่ อ การผลิ ต (ของกลุ ม
หัตถกรรมตุกตาราชบุรี) เพื่อเปนการระดมเงินทุนของกลุม ตาม
แนวทางของกรรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
- เผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ กิ จ กรรมดํ า เนิ น งานของกลุ ม รวมทั้ ง
ประชาสัมพันธสินคา และผลิ ต ภั ณ ฑ โ ดยใช สื่ อ ทุ ก ประเภทที่
ทันสมัยและรวดเร็ว
- ใหความรวมมือกับภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการเอกชน การ
กุศลตางๆ ในการออกรานนิทรรศการ และจําหนายสินคาเพื่อ
ประชาสัมพันธผลการ ดํ า เนิ น งาน ให ผู ส นใจได ท ราบอย า ง
แพรหลาย
- หนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

192
16.4 คณะทํางานฝายกฎหมายและประสานงานภาครัฐ/เอกชน
ประกอบดวย
- หัวหนาคณะทํางาน
- คณะทํางาน ( 3 คน )
- เลขานุการคณะทํางาน (1 คน )
อํ า นาจหน า ที่ ข องคณะทํ า งานฝ า ยกฎหมายและประสานงาน
ภาครัฐ/เอกชน
- ศึกษาคนควาระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุม
- ยกรางระเบียบ ขอบังคับอื่นๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดในระเบียบ
ขอบังคับของกลุมและนําเสนอกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบ
- ทําหนาที่เปนตัวแทนของกลุมในการดําเนินการดานกฎหมายและ
ประสานงานกับภาครัฐ/เอกชนที่เกี่ยวของ
- คัดเลือกผูททรงคุณวุฒิดานบัญชี (ถาจําเปน) ทําหนาที่เปนที่
ปรึกษาและตรวจสอบบัญชีของกลุม
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี วัสดุ
ครุภัณฑของกลุม เปนประจําทุกเดือน
- ตรวจสอบงบดุล/กําไร/ขาดทุนของกลุมประจําปและใหเหรัญญิก
นําเสนอใหสมาชิกทราบในการประชุมใหญสามัญประจําป
- หนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
16.5 วางการดํารงตําแหนง/การออกจากตําแหนงของคณะกรรมการบริหาร
และคณะทํางานฝายตางๆ
- คณะกรรมการและคณะทํางานในวาระเปนเวลา 2 ป
- กอนการครบวาระ 90 วัน ในปสุดทายของการดํารงตําแหนง ให
ประธานกรรมการบริหารเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อ
กําหนดใหมีการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริ ห ารเพื่ อ ปฏิ บั ติ
หนาที่แทนชุดเกา
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- การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
ใหใชวิธกี ารลงคะแนนลับ
(เชนเดียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร)
โดยให
สมาชิกกลุมตามบัญชีรายชือ่ ที่ลงทะเบียนแลวเปนผูใชสทิ ธิ
เลือกตั้ง
- ใหคณะกรรมการบริหารเลือกตั้งสมาชิกกลุมที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเปนผูคัดเลือกคณะทํางานฝายตางๆ ตามที่กาํ หนดไวใน
ระเบียบ
- เมื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารแลว ใหประธานคณะกรรมการ
บริหารชุดกอนลงนามในใบประกาศรายชือ่ คณะกรรมการบริหาร
ชุดใหมแลวแจงใหสมาชิกกลุม ทราบโดยทัว่ กัน
- การแตงตั้งคณะทํางานชุดใหม ใหประธานคณะกรรมการบริหาร
ไดรับแตงตั้งใหมเปนผูลงนามในประกาศแตงตั้ง
- ใหคณะกรรมการบริหารและคณะทํางานชุดเกาปฏิบัตหิ นาที่จน
หมดวาระการดํารงตําแหนง
- ใหคณะกรรมการบริหารและคณะทํางานชุดเกามอบหมายหนาที่
การงาน /เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน เงินสด หลักฐานที่แทน
ตัวเงิน/เอกสาร ทางการบัญชีทรัพยสนิ
ลอดจนวัสดุครุภัณฑ
ของกลุมใหกบั คณะกรรมการบริหารชุดใหม
(โดยจัดกลุมเปน
เอกสารตามแบบที่กาํ หนด และใหสาํ เนาสํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
การออกจากตําแหนงของคณะกรรการบริหารและคณะทํางาน
- ตาย
- ลาออก
- คณะกรรมการบริหารมีมติใหออก
- ตองคําพิพากษาของศาลใหจําคุก
- ตองคําพิพากษาของศาลใหเปนบุคคลลมละลาย
- สมาชิกกลุมเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีอยูในขณะนั้นเขาชื่อกันให
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ออก (โดยยื่นตอประธานกรรมการบริหาร)
- เมื่อตําแหนงคระกรรมการบริหารวางลงถาเหลือระยะเวลาเกินกวา
1 ป ก็ใหจัดใหการเลือกตั้งซอมในตําแหนงที่วาง โดยใหสมาชิก
เปนผูเลือก
- ถาเหลือเวลาไมถึง 1 ป ก็ใหคณะกรรมการบริหารและ
คณะทํางานรวมกันพิจารณาคัดเลือกสมาชิกที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมดํารงตําแหนงวาง
- การคัดเลือกคณะทํางานใหคณะกรรมการบริหารประชุมปรึกษา
หารือกันพิจารณาคัดเลือกสมาชิกกลุมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปน
คณะทํางาน
ขอ 17 การประชุมสมาชิกกลุม / การประชุมคณะกรรมการ / การประชุมคณะทํางาน
17.1 ใหมีการประชุมสมาชิกกลุม ปละ 1 ครั้ง กําหนดใหมีขึ้น
ภายในเดือนมีนาคมของทุกป
17.2 ในการประชุมใหญสามัญประจําป ใหคณะกรรมการบริหาร
และคณะทํางานฝายชี้แจงนโยบายและแผนการดําเนินงาน
ตลอดจนสรุปผลเกี่ยวกับสถานะการเงิน ของกลุมใหสมาชิก
ทราบ
17.3 ใหคณะกรรมการบริหารจัดใหมีการประชุมเปนประจําทุก
เดือนในการประชุมไวเปนหลักฐาน ระเบียบวาระการประชุม
ประกอบดวย
- เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- เรื่องรับรองงานการประชุมครั้งที่แลว
- เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
- เรื่องตามวาระที่ประธานกรรมการบริหารเห็นวามีความจําเปนตอง
นําเขาที่ประชุม
- เรื่องอื่นๆ (ถามี)
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17.4 ใหคณะทํางานแตละฝายจัดใหมีการประชุมเปนประจําทุกเดือน ใน
การประชุมดังกลาวใหเลขานุการคณะทํางาน จัดทําระเบียบวาระการ
ประชุม และมีการบันทึกการประชุมไวเปนหลักฐาน ระเบียบวาระการ
ประชุมเชนเดียวกับขอ 17.3
17.5 ให ค ณะทํ า งานแต ล ะฝ า ยจั ด ให มี ก ารประชุ ม ประจํ า เดื อ นก อ นการ
ประชุ ม ประจํ า เดื อ นของคณะกรรมการบริ ห ารและนํ า ผลหรื อ มติ ที่
ประชุมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง
หมวดที่ 6
การเงินและทรัพยสินของกลุม
ขอ18. การเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกลุมใหดําเนินการดังนี้
18.1 ใหคณะกรรมการบริหาร แตงตั้งคณะกรรมการจํานวน 4 คนรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการเงินของกลุมซึ่งประกอบดวยประธานกรรมการบริหาร
เหรัญญิก และกรรมอื่นอีก 2 คน
18.2 ใหคณะกรรมการบริหารนี้ไดรับแตงตั้ง จํานวน 4 คน เปดบัญชีเงิน
ฝากประเภทบัญชีออมทรัพยและหรือบัญชีอื่น โดยใชระบุชื่อผูฝากทั้ง
4 คน ในนามบัญชี “กลุมหัตถกรรมตุกตาราชบุรี”
18.3 บรรดาหนี้สนิ ของกลุมทีเ่ กิดจากการบริหารของคณะกรรมการโดย
ประมาทหรือการกระทํา การไปโดยที่มิไดมีมติของคณะกรรมการ
บริหารหรือระเบียบอื่นที่ ใหอาํ นาจไวใหคณะกรรมการบริหารทัง้ คณะ
หรือรายบุคคลเปนผูรับผิดชอบ
18.4 บรรดาทรัพยสนิ ที่เปนอสังหาริมทรัพย ไดแก ที่ดินและสิง่ ปลูกสราง
(ถาการไดมานั้นมิไดระบุของคนใดคนหนึ่ง) ใหถือวาสมาชิกทุกคนเปน
เจาของกรรมสิทธิ์รวม
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หมวดที่ 7
การแกไขเปลี่ยนแปลงระเบียบ
ขอ 19 การแกไขเปลี่ยนแปลงระเบียบขอบังคับ ใหดําเนินการดังนี้
19.1 ใหคณะกรรมการบริหารและคณะทํางานแตละฝายประชุมรวม เพื่อ
พิจารณาแกไขระเบียบขอบังคับ
19.2 เมื่อไดดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงระเบียบขอบังคับขอใดขอหนึ่งแลว
ใหประธานคณะกรรมการบริหาร นําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจาก
สมาชิกในการประชุมใหญสามัญประจําปในครั้งที่จัดประชุมนัน้ ๆ เมือ่
สมาชิกกลุมเกินกึ่งหนึ่งเห็นชอบ ใหใชบังคับเปนระเบียบได
19.3 การออกระเบียบขอบังคับอืน่ ใหอํานาจคณะกรรมการบริหาร เปน
ผูดําเนินการซึง่ เปนไปตามระเบียบขอบังคับนี้ เมื่อคณะกรรมการ
บริหารดําเนินการแลวให ประกาศใหสมาชิกทราบและใหมีผลบังคับใช
ถัดจากวันที่กาํ หนดไวในประกาศ
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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การวิเคราะหความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability)
โดยหาคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นตามวิธขี องครอนบาค (Cronbach)
ดานบริการการขาย
Scale
Mean
if Item
Deleted
1. ปายแสดงระยะทางที่ตั้งรานคา
และทําเลที่ตั้งรานคา
21.0667
2. สถานที่จอดรถ สะดวกและปลอดภัย 20.9333
3. การตอนรับของพนักงาน และ
การตกแตงกายของพนักงาน
20.9333
4. การเชิญชวนซื้อสินคาและใชวาจาสุภาพ
ยิ้มแยมแจมใสเปนกันเอง
20.9000
5. บรรยากาศทั่วไปและความสะอาดของ
สถานที่จําหนาย
21.1667
6. ขนาดและพื้นที่การจัดวางสินคามี
21.1333
ความคลองตัว
7. การบริหารน้ําดื่มและหองน้ํา
มีแผนผังแสดงชัดเจน
21.2000
8. ระบบและการชําระคาสินคาสะดวก
รวดเร็ว, โปรงใส, ถูกตอง
21.1000
9. บริการสงสินคาถึงที่รถหรือบาน
หรือรานลูกคา
21.1667
Reliability Coefficients
N of Cases = 30.0
Alpha = .6765

Scale
Variance
if Item
Deleted

Corrected
ItemAlpha
Total
if Item
Correlation Deleted

5.1678
4.8230

.1155
.3480

.6965
.6515

5.6506

.0832

.7235

4.9207

.2376

.6727

4.6264

.3581

.6485

4.4644

.4447

.6297

4.2345

.3992

.6403

4.0241

.6969

.5719

4.0057

.6904

.5719

N of Items = 9
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ดานสินคา

1. ชนิดและขนาดของสินคาตรง
ตามตองการ
2. ราคาขายเหมาะสม คุมคา
มีประโยชน
3. คุณภาพสินคาคงทน
(วัสดุ- อุปกรณที่ผลิต)
4. รูปแบบสินคาทันสมัย
5. สีสรรถูกใจ
6. สินคาที่ความปลอดภัย
ตอสุขภาพ
7. บรรจุภัณฑดูดี
8. ติดปายราคาสินคามีขอมูล
รายละเอียดเกีย่ วกับสินคา
9. มีจํานวนสินคาใหเลือก
ตามอยางสินคา
Reliability Coefficients
N of Cases = 30.0
Alpha = .6880

Scale
Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance
if Item
Deleted

Corrected
ItemTotal
Correlation

20.7333

5.0299

.1710

.6984

20.7000

5.1138

.1407

.7028

20.8333
20.7000
20.7000

4.3506
4.9069
4.5621

.4866
.2438
.4260

.6353
.6843
.6496

20.7667
20.7333

4.1851
4.0644

.5995
.5736

.6114
.6122

21.1667

4.7644

.2769

.6794

20.8667

4.6023

.3527

.6639

N of Items = 9

Alpha
if Item
Deleted
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยู
ที่ทาํ งาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2544

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2524

นายเอนก เหลาโชติ
44/1 หมู 4 ตําบลบานเลือก อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
โรงเรียนทามะขามวิทยา อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป
วิทยาลัยครูหมูบานจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ศึกษาตอระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

อาจารย 1 โรงเรียนบานทามะนาว อําเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. 2524
อาจารย 1 โรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร อําเภอทามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. 2529 - ปจจุบัน อาจารย 2 โรงเรียนทามะขามวิทยา อําเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี

