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การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท าพรมทอลายเอนกประสงค์บ้านโคกหม้อ                
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลโคกหม้อ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 1 

Management of community enterprises, women's career development group 
volunteering to make multi-purpose patterned carpets according to the Sufficiency 

Economy Philosophy, Khok Mo Sub-district, Chum Saeng District,                
Nakhon Sawan Province 

         นายฉัตรชัย ศรีแย้ม2 

                            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปะการัง ชืน่จิตร3 

                                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาน์ทตั ศุภชลาศัย3 

 

บทคัดย่อ 

 การท าวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบริบทชุมชนต าบลโคกหม้อ บริบทกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
สตรีอาสาการท าพรมทอลายเอนกประสงค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลโคกหม้อ อ าเภอชุมแสง  
จังหวัดนครสวรรค์ 2) เพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีอาสาการท าพรมทอลาย
เอนกประสงค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลโคกหม้อ 3) เพื่อศึกษาผลลัพธ์ในการด าเนินงานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีอาสาการท าพรมทอ ลายเอนกประสงค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต าบลโคกหม้อ  
อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ประชาชนที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ ผู้น าชุมชน สมาชิกกลุ่ม และผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลบริบทชุมชนจ านวน  10  คน  
  ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ต าบลโคกหม้อ เป็นชุมชนชนบท มีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ  เอ้ืออาทร   
 2. กระบวนการการบริหารจัดการกลุ่ม ยึดหลักขบวนการมีส่วนร่วม   
 3. การด าเนินงานของกลุ่มต าบลโคกหม้อมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างรู้คุณค่า มีการพึ่งพาตนเอง 
กลุ่มมีความเข้มแข็ง มั่นคง ส่งผลให้เศรษฐกิจครัวเรือนของสมาชิกในกลุ่มมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น   
 
 
ค าส าคัญ :  การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท าพรมทอลายเอนกประสงค์บ้านโคกหม้อตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ต าบลโคกหม้อ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
 
 

 1บทความเรียงจากการศึกษาอิสระเรื่อง “การบริหารจดัการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท าพรมทอลายเอนกประสงค์บ้านโคก
หม้อตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลโคกหม้อ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์    
2นักศึกษาปริญญาโท สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
3 อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ   
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Abstract 
 The purposes of the study  were : 1) To study context of enterprise development group  
were women. The carpets woven, versatile according to the philosophy of sufficiency economy Khok-Mhor                   
2) To study the process of managing the enterprise-purpose enterprises developmen group were 
women.  The carpets woven, versatile according to the philosophy Economy Khok-Mhor of Suff iciency 
Economy. 3) To study effects and the guidelines for the operation in enterrprise developmen group 
were women. The carpets woven, versatile according to The philosophy of sufficiency economy Khok-Mhor 
Chum Saeng District, Nakhon Sawan.  Province.  Sample used to study the president, vice president, 
community leaders and members of 10 people   
The study results found that.          
 1.  Economy Khok- Mhor a rueal community.  Have a good relationship.  And generosity. 
Union unity.  Self- sufficent lifestyle.  The main occupation is agriculture.  2.  The management of 
the organizational structure based on participation, complicity.  3.Operations of enterprises developmen 
group were women.  The carpets woven, versatile according Khok- Mhor The use of existing 
resources in the community are valuabie.  The self- reliance.  The group has a strong, stable, as a 
result the economy household memble has a better living.       
 
 
Keywords:  Management of community enterprises, women's career development group volunteering to 
make multi-purpose patterned carpets according to the Sufficiency Economy Philosophy, Khok Mo Sub-
district, Chum Saeng District, Nakhon Sawan Province 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบัน รัฐบาลได้เน้นการพัฒนาประเทศโดยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ                  
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่ก าหนดขึ้นบนพื้นฐานการเสริมสร้างทุนทางสังคม ทันทางเศรษฐกจิ 
โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางและอันเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง เพื่อมุ่งพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็น
สุขร่วมกัน  จัดการองค์ความรู้ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้สมัยใหม่สามารถน าไปใช้พัฒนาเศรษฐกิ จและ
สังคม จากการด าเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐด้านการสนับสนุนเศรษฐกิจรากหญ้า มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนในระดับฐานของประเทศให้มีความเข้มแข็งส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการทรัพยากร 
การผลิต การตลาด  และการจัดการทุนให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2548 เพื่อให้การ
ด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนเป็นไปอย่างมีเอกภาพ การด าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโดยก าหนดใ ห้มีการจัด
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต่อกรมส่งเสริมการเกษตรการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  
 การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นการร่วมมือร่วมใจกันตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อลดรายจ่ายจากการซื้อปัจจัย
ภายนอกมาใช้ เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนโดยใช้ภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นด าเนินกิจกรรมเพื่อ
ตอบสนองความจ าเป็นพื้นฐานของคนในชุมชนจนมีการพัฒนาเป็นระบบรูปแบบที่ทันสมัย ชุมชนบ้านโคกหม้อ                   
เป็นชุมชนหนึ่งที่ตั้งขึ้นอยู่ ต าบลโคกหม้อ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาง 
การเกษตร ได้แก่ การท านา การท าไร่ เป็นอาชีพหลัก นอกจากนี้ยังท าอาชีพในการเย็บผ้า และท าสินค้าจากเศษวัสดุ
เหลือใช้ จากวัสดุเหลือใช้จากการเย็บผ้าท าให้เหลือเศษผ้าเป็นจ านวนมาก ท าให้กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีอาสาใน
หมู่บ้านรวมตัวกันสร้างงาน สร้างรายได้จุนเจือครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงมีแนวคิดที่จะน าเศษ
ผ้าที่เหลือจากการเย็บผ้าที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชนแ์ละเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงมีแนวคิดเพื่อเพิ่มรายได้
ในช่วงรอผลผลิตทางการเกษตรและประกอบกับชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมจึงมีแนวคิดที่จะน าเศษผ้าที่ถูกตัดออกมา
จากการเย็บผ้าน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ประจ ากลุ่มสตรีอาสาจากจุดเริ่มต้นของการท าพรมทอลายเอนกประสงค์
เพื่อใช้ในครัวเรือน และในหมู่บ้าน ทางกลุ่มสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ภายใต้กระบวนการบริหารจัดการ 
น าไปสู่การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เลขการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน 6-60-03 09-/1-0001   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนบ้านโคกหม้อ บริบทวิสาหกิจชุมชนการท าพรมทอลายเอนกประสงค์             
บ้านโคกหม้อ ต าบลโคกหม้อ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลโคกหม้อ อ าเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค์  
  2. เพื่อศึกษากระบวนการการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท าพรมทอลายเอนกประสงค์                 
บ้านโคกหม้อ ต าบลโคกหม้อ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
  3. เพื่อศึกษาผลลัพธ์ในการด าเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท าพรมทอลายเอนกประสงค์บ้านโคกหม้อ  
ต าบลโคกหม้อ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการบริหารจัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท าพรมทอลายเอนกประสงค์บ้านโคกหม้อตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลโคกหม้อ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตศึกษาไว้
ดังต่อไปนี้ 
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ขอบเขตประชากร  
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท าพรมทอลายเอนกประสงค์                  
โดยแบ่งประชากร เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท าพรมทอลายเอนกประสงค์ซึ่งมีสมาชิก 10 คน  
 2. กลุ่มผู้เก่ียวข้องซึ่งเป็นผู้ให้บริบทชุมชน 
ขอบเขตเนื้อหา  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท าพรมทอลายเอนกประสงค์               
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกหม้อ ต าบลโคกหม้อ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. บริบทชุมชนบ้านโคกหม้อ ต าบลโคกหม้อ อ าเภอชุมแสง จงหวัดนครสวรรค์ 
 2. บริบทกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท าพรมทอลายเอนกประสงค์จากผ้า บ้านโคกหม้อ 
 3. การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท าพรมทอลายเอนกประสงค์บ้านโคกหม้อ 
 4. ผลลัพธ์ในการด าเนินงานกลุ่ม 
 5. ขอบเขตพื้นที่ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท าพรมทอลายเอนกประสงค์ 
ต าบลโคกหม้อ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
 6. ขอบเขตระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใจได้ก าหนดเวลาในการวิจัยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท า                       
พรมทอลายเอนกประสงค์ ต าบลโคกหม้อ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564                    
ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ประโยชน์ทางวิชาการ 
       1.1 เพื่อรับทราบข้อมูลพื้นฐาน เก่ียวกับบริบทของชุมชนบ้านโคกหม้อ บริบทกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการ
ท าพรมทอลายเอนกประสงค์บ้านโคกหม้อ ต าบลโคกหม้อ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นฐานข้อมูล
เก่ียวกับความรู้เป็นอย่างดี 
       1.2 เพื่อรับทราบบทเรียนความส าเร็จ กระบวนการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท าพรมทอลาย
เอนกประสงค์ อันน าไปสู่แนวทางในการปรับปรุงกลุ่มให้มีความเข้มแข็งและสร้างรายได้ที่ยั่งยืน 
 2.  ประโยชน์ทางนโยบายหรือการน าไปใช้แก้ปัญหา 
       2.1. เพื่อทราบแนวทางในการด าเนินงานการพัฒนา ปรับปรุงกลุ่มที่ประกอบการเพื่อส่งเสริมสาม
เข้มแข็งและสร้างรายได้ที่ยั่งยืน 
        2.2. เพื่อทราบแนวทางในการวางแผน สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกหม้อ และหน่วยงานอ่ืน ๆ 

การทบทวนวรรณกรรม 
 การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท าพรมทอลายเอนกประสงค์บ้านโคกหม้อตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ต าบลโคกหม้อ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยค้นหาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 1. แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        

2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
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3. แนวคิดวิสาหกิจชุมชน         
4. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ เสรี พงศ์พิศ (2549 : 27) ได้จ าแนกปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงว่ามีหลักส าคัญ 3 ประการคือความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันกันในตัว      
โดยมองจากมุมของชุมชนคนรากหญ้าตีความได้ ดังนี้ 
 1. ความพอประมาณ คือ มาตรฐานชีวิตของคนไม่ใช่เพียงรายได้ขั้นต่ ากว่าขีดความยากจนแต่เป็นอะไรที่
ท าให้คนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีละมีกินตลอดชีวิต มีสิ่งตอบสนองความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน พึ่งตนเองได้พึ่งพาอาศัยได้ 

 2. ความมีเหตุผล คือ การพัฒนาแบบนี้ท าให้เราอยู่ได้ คนอ่ืนอยู่ได้ ลูกหลานในอนาคตก็อยู่โดยไม่ขาดแคลน
ไม่ใช่พ่อแม่ใช้วันนีจ้นหมด แม้กระทั่งรายได้ในอนาคต และทรัพยากรในอนาคตไม่มีเหลือไว้ให้ลูกหลาน เหลือไว้แต่หนี้สิน 
 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว คือ การสร้างระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นที่พึ่งตนเองเป็นระบบที่เกิดจากการเรียนรู้  
จากข้อมูลท้องถิ่น ข้อมูลภายนอก มีแผนแม่บทชุมชน แผนยุทธศาสตร์ละแผนการท างานที่สร้างระบบเชื่อมโยง                   
ระบบเล็ก ๆ ต่าง ๆ   

จากการน าเสนอดังกล่าวผู้วิจัยสรุปได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดจากพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชด ารัสให้แก่ประชาชนชาวไทยเพื่อเป็นหลักในการด าเนินชีวิตให้
อยู่บนทางสายกลาง โดยมีหลักคุณธรรมและความรู้ เป็นพื้นฐานในการด าเนินชีวิตอยู่ในสังคม ค านึงถึงความ
พอประมาณ การมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เป็นแนวคิดที่ชี้ทางให้ประชาชนด าเนินชีวิตด้วยความ
พอประมาณไม่ท าอะไรเกินตัวด้วยการใช้หลักเหตุและผลโดยมีความรู้ในตัวเป็นภูมิคุ้มกัน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงยัง
เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ระดับรัฐ จนถึงระดับภาคธุรกิจ เป็นการสรา้ง
และพัฒนาความเข้มแข็งให้แก่องค์กรต่าง ๆ 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ         
ยุทธ กัยวรรณ (2543 : 19) ได้กล่าวว่าการบริหารจัดการ คือ กลุ่มบุคคลที่ท าหน้าที่วางแผนการจัด

องค์การ จัดคนเข้ากับงาน สั่งการ และควบคุมการท างานให้กิจกรรมขององค์กรด าเนินไปตามวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยอยู่บนพื้นฐานของปัจจัยในการบริหาร ดังนั้นความหมายทั้งหมดจึงสรุปได้ว่า การบริหารจัดการ 
คือ กระบวนการท างานบุคลหรือกลุ่มบุคลที่มาร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมกันท างาน ภายใต้ผู้บริหารที่มีหน้าที่ในการจัด
องค์กรและควบคุมการท างานโดยน ากลไกลในการจัดการมาประยุกต์ใช้ในการบริหารการใช้ทรัพยากรต่าง  ๆ  
เพื่อให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ได้วางไว้อย่างประหยัด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการสร้าง
ให้บุคคลมีความภูมิใจในองค์กร 
 จากการน าเสนอดังกล่าวผู้วิจัยสรุปได้ว่า การบริหารจัดการ เป็นแนวทางในการด าเนินงานหรือกิจกรรม
เพื่อให้เกิดระบบและความเรียบร้อยต่อการด าเนินงานขององค์กร การบริหารจัดการเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่สร้าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการด าเนินงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ เช่น การวางแผน การจัดองค์กร การสั่งการ                 
การจัดคนเข้าท างาน การประสานงาน การายงานผล การจัดท างบประมาณ การสร้างสรรค์และพัฒนาสินค้า                  
และบริการขงองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การควบคุมท างานขององค์กรให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ขององค์กร   
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แนวคิดวิสาหกิจชุมชน           
 ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ และพิทยา ว่องกุล (2545 : 62-63) ได้กล่าวไว้ว่า วิสาหกิจชุมชนเป็นแนวคิดมุ่งเนน้
ผลผลิตตามธรรมชาติหรือการผลิตสินค้าโดยสมาชิกในชุมชน เอการบริโภคและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ทั้งในด้าน                 
การบริโภค แบบพึ่งพาตนเอง และในชุมชนจะช่วยลดรายจ่ายให้ครอบครัว และสร้างเสริมสุขภาพอนามัยให้แก่
ตนเองได้อย่างดีและอย่างรับผิดชอบที่สุดในชุมชนให้ประชาชนมีคุณธรรม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ด้วยก าไร 
 จากการน าเสนอดังกล่าวผู้วิจัยสรุปได้ว่า วิสาหกิจชุมชน คือ กิจกรรมที่เกิดจากการรวมตัวกันและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนหรือสมาชิกกลุ่มที่มีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่คล้ายคลึงกันกิจกรรมส่วนใหญ่ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเป็นกลุ่มที่น าความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนหรือสินค้าที่ตนเองเองมีอยู่มาพัฒนาเพื่อผลิตใช้
เองภายในครอบครัวภายในชุมชนรวมไปถึงการสร้างรายได้หลักรายได้เสริมให้แก่ตนเองและครอบครัวโดยอยู่บนพื้นฐาน
ทุนทางสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อสร้างสินค้าหรือผลิตภัณฑ์รวมถึงการสร้างบริการ   

วิธีการด าเนินงานวิจัย          
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท าพรมทอลายเอนกประสงค์                    

บ้านโคกหม้อ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลโคกหม้อ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ประชากรและหน่วยวิเคราะห์          
 1. ประชากรและหน่วยวิเคราะห์ประชากรในการศึกษา การวิจัยเรื่องการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนการท าพรมทอลายเอนกประสงค์บ้านโคกหม้อ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลโคกหม้อ อ าเภอชุมแสง                     
จังหวัดนครสวรรค์ ประชากรและผู้ที่ที่ใช้ในการศึกษารวมทั้งสิ้น 10 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย          
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ          
 1. แบบสัมภาษณ์ ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ก าหนด
ประเด็นที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้ 
 1.1 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลเบื้องต้นของประธานกลุ่ม ในด้านข้อมูล
ส่วนตัว ประวัติความเป็นมาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท าพรมทอลายเอนกประสงค์บ้านโคกหม้อ เป้าหมาย
กระบวนการจัดตั้งกลุ่ม การตลาด กรรมวิธีการผลิต การเงินวัตถุดิบ ผลลัพธ์ในการด าเนินงานกลุ่ม ข้อมูลเบื้องต้น
ของสมาชิกและการเป็นสมาชิกการท าพรมทอลายเอนกประสงค์บ้านโคกหม้อ   
 1.2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล กลุ่มผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน                     
ก านันต าบลโคกหม้อ พัฒนาชุมชน เพื่อศึกษาบริบทชุมชนและนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลหลายวิธี คือ การเก็บข้อมูลจากเอกสารและการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม  โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้  
 1. ระยะก่อนการศึกษา เร่ิมต้นด้วยการคัดเลือกชุมชนและเข้าถึงชุมชน โดยให้ความสนใจกับกลุ่มวิสาหกจิ
ชุมชนการท าพรมทอลายเอนกประสงค์บ้านโคกหม้อ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลโคกหม้อ อ าเภอชุมแสง  
จังหวัดนครสวรรค์ น าเร่ืองที่สนใจไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา   
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 2. เริ่มท าการศึกษาค้นคว้าอิสระโดยศึกษาจากเอกสารข้างต้น ด้วยวิธีการท าการค้นคว้าเก็บรวบรวม
ข้อมูลแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวกับแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ แนวคิด
เก่ียวกับวิสาหกิจชุมชน และงานวิจัยที่เก่ียวข้องจากแหล่งต่าง ๆ 

3. สร้างความเข้าใจกับชุมชนบ้านโคกหม้อและ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท าพรมทอลายเอนกประสงค์                  
บ้านโคกหม้อ โดยการลงพื้นที่แนะน าตัวเองพบปะพูดคุยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้กับผู้น าชุมชน ประธานกลุ่ม
และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท าพรมทอลายเอนกประสงค์บ้านโคกหม้อ   
 4. การเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 จนถึงเดือน ตุลาคม 2564 และใช้
วิธีการเก็บข้อมูลโดย การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi - structured selection interview ) การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In depth Interview) 
 5. การตรวจสอบข้อมูล หลังจากที่ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ได้ท าการตรวจสอบ
ข้อมูลโดยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (TrianGulation)   

การวิเคราะห์ข้อมูล         
 หลังจากการศึกษาและวิจัยได้เก็บข้อมูลเสร็จเรียบร้อย ได้น าข้อมูลมาแยกประเภท จัดหมวดหมู่เพื่อให้
ง่ายต่อการวิเคราะห์ โดยผู้วิจัยแต่ละครั้งจากการเก็บข้อมูลเสร็จแล้ว ผู้วิจัยจะด าเนินการบันทึกพร้อมจัดหมวดหมู่                  
และวิเคราะห์ข้อมูลไปด้วย เพื่อจะให้มองเห็นว่าข้อมูลส่วนใดที่จ าเป็นต้องจัดเก็บและ ด าเนินการน าเสนอข้อมูล              
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาในรูปแบบการเขียนบรรยายเชิงพรรณนาวิเคราะห์  ดังต่อไปนี้ 
 1. วิเคราะห์บริบทของชุมชน ด้านประวัติความเป็นมา สภาพกายภาพ ชีวภาพ สภาพสังคมและ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี สภาพทางด้านเศรษฐกิจ ด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชน พัฒนาการด้าน
การเมือง ศักยภาพของชุมชน และประวัติความเป็นมาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท าพรมทอลายเอนกประสงค์
บ้านโคกหม้อ 
 2. วิเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท าพรมทอลายเอนกประสงค์บ้านโคกหม้อ  
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านผู้น ากลุ่ม การจัดองค์กร การบริหารงานกลุ่ม เป็นต้น 
 3. วิเคราะห์ในการด าเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท าพรมทอลายเอนกประสงค์บ้านโคกหม้อ              
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีผลต่อเศรษฐกิจครัวเรือนของสมาชิก การพัฒ นากลุ่ม การฟื้นฟู                           
ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการกลุ่มตามมาตรฐานการจัดการวิสาหกิจชุมชน  

 บริบทต าบลโคกหม้อ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ต าบลโคกหม้อ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์                     
ในอดีตประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพหม้อดินขาย ซึ่งจากการเผาดินที่ปั้นเป็นหม้อและภาชนะอ่ืน ๆ ในสมัยโบราณยัง
ไม่มีเทคโนโลยีจึงมีการแตกร้าวใช้การไม่ได้ จึงน าหม้อที่แตกร้าวไปทิ้งกองรวม ๆ กัน จึงสูงเป็นเนินหรือโคกตามา
ชาวบ้าน คนที่ผ่านไปผ่านมาเห็นเข้าจึงเรียกกันว่า "บ้านโคกหม้อ" ต าบลโคกหม้อ พื้นที่เป็นที่ราบสูงและแอ่ง
กระทะ ภายในต าบลโคกหม้อ มี 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านท่าปลาย่าง หมู่ที่ 2 บ้านท่าจันทน์ หมู่ที่ 3 บ้านโคก
หม้อ หมู่ที่ 4 บ้านเนิน หมู่ 5 บ้านอ้อมราชพงษา หมู่ที่ 6 บ้านบึงกบละคร หมู่ที่ 7 บ้านหัวถนน หมู่ที่ 8 บ้านต้น
โพธิ์ มีประชากรทั้งสิ้น 4,356 คน จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,410 ครัวเรือน  
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ที่ตั้งอาณาเขต           
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ    หมู่ที่ 1 ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ    หมูที่ 3 ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นคสวรรค์ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ   ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นคสวรรค์ 
บริบทกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท าพรมทอลายเอนกประสงค์ต าบลโคกหม้อ    
 ประวัติความเป็นมาของกลุ่ม 
 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีอาสาต าบลโคกหม้อเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 โดยมีคุณระเบียบ                
ยิ้มเทียน เป็นประธานกลุ่มสตรีอาสาต าบลโคกหม้อ แรงบันดาลใจเกิดจากการได้เห็น สตรีในชุมชน ว่างงานและ
ขาดรายได้ได้คิดก่อตั้งกลุ่มการท าพรมทอลายเอนกประสงค์ โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ในชุมชนและวัสดุจากโรงงานเย็บ
ผ้าเริ่มแรกท าพรมเช็ดเท้า ต่อมาได้พัฒนาเป็นพรมทอลาย พรมปูนั่งสมาธิ พรมเช็ดเท้าแฟนซี พรมปูที่นอน               
พรมปิกนิก และพรมลายไทย เริ่มแรกก่อตั้งมีสมาชิกเพียง 4 คนต่อมาได้เกิดการขยายงานขึ้นปัจจุบันมีสมาชิก 45 คน 
และได้เริ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเลขการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน 6-60-03  09-/1-0001 ปัจจุบันการท า
พรมทอลายเอนกประสงค์ได้สร้างงานได้ สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกของกลุ่มและประชาชนในหมู่บ้านบ้านโคกหม้อ 
ท าให้สมาชกและกลุ่มมีรายได้ มีความเข้มแข็ง ช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้ 
 ผลผลิตมีคุณภาพ เพื่อสืบทอดและพัฒนาภูมิปัญญาของกลุ่ม ท าให้สมาชิกมีรายได้เสริมให้กับตนเองและ
ครอบครัวในเวลาว่างจากการรอผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนาพรมทอลายให้มีคุณภาพได้เป็นที่ยอมรับจาก
ตลาดและของบุคคลทั่วไป ตามโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

วัตถุประสงค์           
 1. ส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพื่อสร้างความรักความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่มภายในต าบล                  
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน     
 2. เพื่อให้สมาชิกมีรายได้เสริมเพื่อจุนเจือครอบครัวในระหว่างผลผลิต   
 3. เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของกลุ่มให้อยู่คู่กับต าบล      

กิจกรรม          
 กิจกรรมผลิตพรมทอลายเอนกประสงค์ มีการทอลายหลาหลายรูปแบบหรือตามความสนใจของผู้สนใจ  
กลุ่มสตรีอาสาการท าพรมทอลายเอนกประสงค์ต าบลโคกหม้อผลิตสินค้าทุกวันไม่เว้นวันหยุด หรือเวลาว่างของ
สมาชิก ต้นทุนในการผลิตพรมทอลายเอนกประสงค์ใช้เศษผ้าส่วนใหญ่จากโรงงานและอีกส่วนใช้เศษผ้าภายในกลุ่ม
กิจการเย็บผ้า ในต าบลเศษต้นทุนในการผลิตพรมทอลายเอนกประสงค์อยู่ที่ผื่นล่ะ 50 บาท ส าหรับเศษผ้าจากโรงงาน
ขายเป็นตันตันละ 9,000 บาท ผลิตได้ 200 ผื่นขายส่งขายปลีกผื่นล่ะ100บาทตามขนาด ขนาดเล็กผื่นละ 100 บาท    
ขนาดกลางผื่นละ 160 บาท ผื่นใหญ่ 230 บาท ผู้สนใจสามารถสั่งท าได้ ค่าจ้างสมาชิกทอพรมผื่นล่ะ 15 บาท มีเงิน
ปันผลให้สมาชิกปีละ 1 คร้ัง (ระเบียบ ยิ้มเทียน. สัมภาษณ์. 2564) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีอาสา
การท าพรมทอลายเอนกประสงค์ต าบลโคกหม้อ ด าเนินกิจกรรมโดยชุมชนชุมชนเป็นเจ้าของและด าเนินกิจกรรม
การผลิตมาจากกระบวนการผลิตพัฒนาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ทุนทรัพย์ที่อยู่ในชุมชนเป็นหลักใช้ทุนอย่างรู้คุณคา่
เมื่อมีการใช้แล้วได้รับความสะดวกสบาย ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นลากฐานในการผลิตพรมทอลายเอนกประสงค์
ควบคู่กับความรู้ที่หน่วยงานรัฐได้ถ่ายทอดให้กับสมาชิกให้กับกลุ่ม มีความริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถต่อยอด              
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การเรียนรู้ รู้จักน าความรู้มาประยุกต์ใช้ภายในกลุ่มให้กับความต้องการของตลาด โดยได้คิดการผลิตพรมเช็ดเท้า
แฟนซี เพื่อตอบสนองความต้องการตลาด มีการด าเนินงาน แบบบูรณาการ มีกิจกรรมทอพรม แสดงให้เห็นว่ากลุ่มมี
การเรียนรู้ มีการพึ่งตนเองเป็นหลัก มีเป้าหมายของกลุ่มและสมาชิกที่ชัดเจน และวางแผนอย่างเป็นระบบ ท าให้
สมาชิกพึ่งตนเองได้ มีรายได้เสริม มีอาชีพลอง จากการสัมภาษณ์ข้าราชการ ผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่ม สมาชิกกลุ่ม                 
และประชาชนผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการบริหารจัดการ แนวคิดวิสาหกิจชุมชน 
น ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพสตรี
อาสาท าพรมทอลายเอนกประสงค์ต าบลโคกหม้อ การรวมตัวของกลุ่มสตรีอาสาต าบลโคกหม้อมีวัตถุประสงค์จัดตั้ง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นเพื่อรวมตัวกันสร้างรายได้ สร้างอาชีพและสร้างสินค้าชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนและสมาชิกกลุ่มได้มีอาชีพเสริมและมีรายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัวโดยใช้
หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข อันได้แก่ความพอประมาณ การมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และการใช้ความรู้ควบคู่
คุณธรรมมาปรับใช้ในการด าเนินกิจกรรมกลุ่มโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตนเองและกลุ่มมีอยู่มาพัฒนาเพื่อผลิตใช้
เองภายในครอบครัวภายในชุมชนรวมไปถึงการสร้างรายได้หลักรายได้เสริมให้แก่ตนเองและครอบครัวโดยอยู่บน
พื้นฐานการทุนทางสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อสร้างสินค้าหรือผลิตภัณฑ์รวมถึงการ
สร้างบริการ กิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะด าเนินกิจกรรมที่ตั้งอยู่บนฐานการมีส่วนร่วมของสมาชิก และการ
พึ่งพาตนเอง เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับสมาชิกและชุมชน พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพสินค้า
พรมทอลายเอนกประสงค์ให้มีหลากหลายรูปแบบมีความทันสมัย                  
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้มีการบริหารจัดการกลุ่มโดยมีผู้น ากลุ่มและคณะกรรมการกลุ่มเป็นผู้ควบคุมในการ
ผลิตและดูแลสวัสดิการให้แก่สมาชิก ดูแลการตลาด อีกทั้งการสนับสนุนในการพัฒนาชุมชนในหลากลายด้านทั้ง
ด้านการส่งเสริมอาชีพ การสนับสนุนด้านงบประมาณในการช่วยเหลือชุมชนและสังคม โดยมีการแบ่งหน้าที่ตาม
ความรับชอบของแต่ละบุคคล การแบ่งหน้าที่นี้แบ่งตามความสามารถของตัวบุคคลเพื่อให้บุคคลได้แสดงศักยภาพของตน
ได้อย่างเต็มที่   และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท าพรมทอลาย
เอนกประสงค์ได้อย่างรวดเร็ว  

การสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ    
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีอาสาท าพรมทอลายเอนกประสงค์ต าบลโคกหม้อ มีระบบ
โครงสร้างบริหารจัดการกลุ่มในรูปแบบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก 
ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย โดยประธานกลุ่มมีหน้าที่ในการบริหารจัดการด าเนินกิจกรรมของ
กลุ่มในด้านต่าง ๆ รองประธานมีหน้าที่ในการด าเนินงานแทนประธาน เลขานุการท าหน้าที่ในการจัดท าหนังสือเชญิ
ประชุม และจัดท ารายงานประชุมแต่ละปี ฝ่ายเหรัญญิกท าหน้าที่ท าบัญชี รายรับ รายจ่าย ทั้งบัญชีเงินหุ้น บัญชีกลุ่ม 
บัญชีการซื้อวัสดุ บัญชีการขายสินค้า ประชาสัมพันธ์ท าหน้าที่ในการหาลูกค้าติดต่อตัวแทนจ าหน่าย และการออ
กร้านงานต่าง ๆ คณะกรรมการผลิตท าหน้าที่ผลิตสินค้าตรวจสอบสินค้า ฝ่ายขายท าหน้าที่จัดขายสินค้าสู่ชุมชน
และสังคมภายนอก  ส่วนที่ปรึกษาของกลุ่มประกอบไปด้วย ประธานกลุ่มกองทุนบทบาทสตรีต าบลโคกหม้อ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหม้อ  
 ส่วนที่ส าคัญที่ท าให้กลุ่มมีความมั่นคง ยั่งยืน อยู่มาจนปัจจุบันได้ คือ กลุ่มมีผู้น าที่มีความสามารถ เข้มแข็ง 
เสียสละ มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวม
เป็นหลัก และสามารถแก้ไขปัญหาได้ น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกลุ่มให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน 
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สมาชิกเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความสามัคคี สมาชิกทุกคนมีวัตถุประสงค์ในการท างานไปในทิศทาง
เดียวกัน และมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ในการปฏิบัติงานมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า ในการผลิตใช้
วัตถุดิบในชุมชนเป็นหลัก กระบวนการผลิตไม่ยุ่งยากจนเกินไป รูปแบบการพัฒนาสินค้ามีการพัฒนาที่หลากหลาย
มากข้ึนมีการสืบสานการผลิตโดยให้ความรู้แก่ความรู้แก่ นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่สนใจ   

ผลลัพธ์ในการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท าพรมทอลายเอนกประสงค์บ้านโคกหม้อ ต าบลโคก
หม้อ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
 การด าเนินกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท าพรมทอลายเอนกประสงค์บ้านโคกหม้อ ซึ่งเกิดจากการ
รวมกลุ่มของสมาชิกสตรีในหมู่บ้านที่ต้องการหารายได้เสริมให้กับครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ท าให้
เศรษฐกิจในครัวเรือนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท าพรมทอลายเอนกประสงค์บ้านโคกหม้อมีสภาพความเป็นอยู่ดี
ขึ้น หลักในการพัฒนากลุ่มคือ ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ และเป็นเจ้าของกลุ่มร่วมกัน มีการ
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการท างาน   

อภิปรายผล            
 จากการศึกษาและวิจัยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท าพรมทอลายเอนกประสงค์บ้านโคกหม้อตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทชุมชนบ้านโคกหม้อ บริบทกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศึกษากระบวนการ
จัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และศึกษาผลลัพธ์ในการด าเนินงานกลุ่ม โดยสามารถอภิปรายผลการศึกษา ได้ดังนี้ชุมชน
บ้านโคกหม้อ เป็นชุมชนชนบท อาศัยอยู่แบบเครือญาติ มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีความเอ้ืออาทร มีการร่วมกัน
ท างานกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณี สอดคล้องกับชุมชนท าให้คนในชุมชนยึดโยงกันท าให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท าพรมทอลายเอนกประสงค์บ้านโคกหม้อตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ต าบลโคกหม้อ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ มีระบบโครงสร้างการบริหารงานในรูปแบบ
ของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ผู้ช่วยเหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ 
คณะกรรมการฝ่ายผลิต คณะกรรมการฝ่ายจัดซื้อ ผู้น ากลุ่มมีความสามารถ เข้มแข็งเสียสละ มีการบริการที่โปร่งใส 
รับฟังความคิดเห็นของสมาชิก เน้นการมีส่วนร่วมยึดถือผลประโยชน์ของกลุ่มเป็นหลัก และสามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าให้แก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของชุมชน น าฐานความคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การพัฒนากลุ่มให้มีความมั่นคง ยั่งยืน ส่วนสมาชิกมีส่วนร่วมในการท างาน เข้าใจบทบาทแหละหน้าที่ของตนเอง              
มีความสามัคคี ทุกคนล้วนมีวัตถุประสงค์ในการท างานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีระบบ นั้นคือ การวางแผน  
มีการจัดการส่วนหนึ่งของกลุ่ม การจัดคนเข้างาน การสั่งการและควบคุมการท างานภายในองค์กร การบริหารการ
จัดการ คือ กลุ่มบุคคลที่รู้จักการวางแผน การจัดองค์การ จัดคนเข้าท างาน สั่งการและควบคุมการท างานให้
กิจกรรมขององค์กรด าเนินไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอยู่บนพื้นฐานของปัจจัยในการบริหาร                  
ส่วนสมาชิกในกลุ่มยึดหลักกระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผลประโยชน์ทุก
คนปฏิบัติตามกฎ กติกาของกลุ่ม และควบคุมกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มที่วางใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการใช้ทุนในชุมชนมีการจัดการบริหารอย่างมีระบบ บางครั้งมีหน่วยงานของรัฐมาให้ความรู้ ให้การสนับสนุนด้าน
เงินทุน ซึ่งกลุ่มไม่ปฏิเสธเงินทุนจากภายนอก เพียงแต่รับเงินทุนจากภายนอกบนฐานคิดใหม่ คือพึ่งทุนที่ตนเองเป็น
หลัก เงินทุนจากภายนอกมาเป็นจุดยืนของกลุ่ม เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนช่วยการสนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่ม
ประสบความส าเร็จ  ส่งผลให้กลุ่มมีความเข้มแข็งชัดเจน มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ  มีการท ากิจกรรมที่
ต่อเนื่อง มีทุนในสัดส่วนที่พอเพียง มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกของกลุ่มมีอ านาจต่อรองกับ
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หน่วยงานภาครัฐที่จะต้องให้การสนับสนุน กลุ่มได้รับการยอมรับจากสังคมภายในและภายนอก ในส่วนของ
การตลาดส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าเดิม ควรจะขยายตลาดไปเพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์พรมทอลายให้มีรูปทรง            
ที่เหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ           
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย         
 1. จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์พรมทอลายให้มีรูปทรงมีความเหมาะสมกับการ
ใช้งาน หน่วยงานภาครัฐควรให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณและออกแบบบรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ให้มี
รูปแบบหลากหลายและมีจุดเด่น         
 2. ทางกลุ่มควรจัดท าโครงการสนับสนุน จากหน่วยงานของรัฐเพื่อน ามาพัฒนากลุ่มในการพัฒนาฝีมือ
บุคลากรในท้องถิ่น ตลอดจนเยาวชนในโรงเรียนด้วย    

3. รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐควนมีนโยบายส่งเสริมด้านงบประมาณเพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืน              
เป็นการเพิ่มความเข้มแข็งของชุมชนให้คนรุ่นใหม่ต่อไป   

4. ควรมีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้มากกว่าที่ผ่านมา 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป         
 2.1. ควรท าวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปแบบหลากหลาย                  
และมีจุดเด่น         
 2.2. ศึกษาผลที่ได้จากการศึกษาและวิจัยดูงานของนักเรียน นักศึกษา กลุ่มองค์กร และผู้ที่สนใจได้มีการ
พัฒนาความรู้ต่อยอดการศึกษา ภูมิปัญญา และจัดการความรู้ให้เกิดผลได้อย่างไร   
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