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บทคัดย่อ 

 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทภาวะผู้น ากับการมสี่วนร่วมของสมาชิกในการขับเคลื่อนไปสูค่วาม
เข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตดัเย็บบ้านแม่ฮาว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง เป็นการวิจัยเชิงปฏบิัติการ
แบบมีส่วนร่วม โดยการสมัภาษณเ์ชิงลึก การสังเกตการณ์ การจัดการเวทีเสวนา การประชุมแบบมสี่วนร่วมของ
ชุมชนและการวิเคราะห์เนื้อหาแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้น ากลุ่ม และตัวแทนสมาชิกกลุ่ม จ านวน 68 
คน โดยการวเิคราะห์ข้อมลูแบบสามเส้า คือ ดา้นเวลา สถานท่ีและเนื้อหา ด้วยการมสี่วนร่วมกบัทุกฝา่ยที่
เกี่ยวข้อง ผลการวิจยัพบว่า ปัจจัยสู่ความเขม้แข็งของกลุ่มตัดเย็บบ้านแม่ฮาว คือ ผู้น ามีวิสัยทัศน์ ทักษะ และ
ความเชี่ยวชาญในการด าเนินงานผ่านภาวะผู้น าในการจูงใจสมาชิกกลุ่มให้มสี่วนร่วมคดิ ร่วมวางแผนกลยุทธ์ ร่วม
ท า ร่วมรับผดิชอบ และร่วมบ ารุงรักษา เพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกัน มุ่งเน้นความมีศรัทธา ความไว้วางใจและการ
ยอมรับในตัวของผู้น ากลุ่มร่วมกันก าหนดกฎระเบียบส าหรับปฏิบตัิงาน มีการก าหนดตารางการผลิตอย่างชัดเจน 
มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการจัดกิจกรรม โครงการหนุนเสริมชมุชน รวมถึงบริจาคเงินหรือสิ่งของและมีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณผ์่านศูนย์การเรียนรู้ของกลุม่ซึง่มีศักยภาพและความเข้มแข็ง โดยวัดจากผล
การด าเนินงาน ก าไรและการถือหุน้เพิ่มขึ้นของสมาชิก 
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ABSTRACT 
 

The purpose of research was to study the leadership and member participation in driving 
toward the strength of sewing community enterprises, Ban Mae Hawl, Hangchat district, 
Lampang province.  It was a participatory action research with in-depth interview, observation, 
seminar participatory community meeting and content analysis.  The sampling group was 
group leader and group members of 68 persons by triangular data analysis on time, location 
and content dimension with participation from all relevant parties. The outcomes of analysis 
revealed factors toward the strength of Mae Hawl sewing group were vision of leader, skill and 
operational experience through leadership in motivating group members to take part in 
thinking, strategic planning, doing, taking and maintaining responsibility in order to supporting 
each another, by focusing on faith, trust and acceptance of leader in joint development of 
operating procedures, clear production schedule and social responsibility through organizing 
activities, community supporting projects, covering money and gifts donation and by passing 
on knowledge and experience through group knowledge center which had capability and 
strength by putting into operation on profit and total shareholder s equity increased. 
 

Keywords : Participation / Leadership / Strength of Sewing 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในยุคปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความส าคัญในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยการหนุนเสรมิ 
และผลักดันด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการวสิาหกิจชุมชนทุกระดับตามนโยบายของรัฐบาลที่ก าหนด
ไว้ ตลอดจนส่งเสริมใหม้ีการพัฒนาผลผลติเพื่อสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่งขัน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 
2557) อันเนื่องมาจากวิสาหกิจชุมชนมีคุณสมบัติพิเศษท่ีสามารถด าเนินงานได้อย่างยั่งยืน คือ การด าเนินงานมี
อิสระ มีความคล่องตัว สมาชิกมีความผูกพันกันในระดับสูง มีการช่วยเหลือเกื้อกลูและมีความเอื้ออาทร ต่อกัน
อันเป็นผลมาจากทุนทางสังคมและทุนทางปัญญาดั้งเดิมจากท้องถิ่นและประสบการณ์ที่ไดส้ั่งสมมาจากบรรพบรุุษ
ทีไ่ด้มีการถ่ายทอดจนถึงรุ่นปัจจุบนั (บุญฑวรรณ วิงวอน, 2556) ตลอดจนอาศัยการพัฒนาผลติภณัฑ์อย่าง
ต่อเนื่องโดยมีการน านวัตกรรมผนวกกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพ้ืนท่ีอย่างคุ้มค่า เพื่อน ามาสร้างมลูค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้า (Weerawarden & O’Cass, 2004, pp. 419-428) สง่ผลถึงการสร้างงานและสรา้งรายได้สู่ชุมชน
จึงเป็นปัจจัยส าคัญท าให้วิสาหกิจชุมชนมีการด าเนินงานที่เติบโตอยา่งต่อเนื่อง 
 ทั้งนีว้ิสาหกิจชุมชนภาคเหนือของไทยมีจ านวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้นจากการสนับสนุนดา้น
งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงการอบรมให้ความรู้กับสมาชิกกลุ่มของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับ
คณะกรรมการกลุม่มีความต้องการสรา้งรายได้ให้แก่ครอบครัว ตลอดจนการแกป้ญัหาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง ซึ่งการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มีแนวทางหลายรูปแบบท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองได้ในระยะ
ยาว ทั้งนีห้น่วยงานภาครัฐได้ตั้งเปา้หมายส าหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนใหส้ามารถช่วยเหลือตนเอง
และเข้าใจทิศทางของตลาดในยุคปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อใหผู้้ประกอบการสามารถต่อยอดกิจการและยกระดับเข้าสู่
ตลาดสากลได้ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงต่อเศรษฐกิจของประเทศ (นิสากร จึงเจริญธรรม, 2557) โดยปจัจัยหนึ่ง
ทีส่่งผลใหว้สิาหกิจชุมชนประสบความส าเร็จอันเนื่องมาจากการมสี่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิกกลุ่มอัน
เป็นพื้นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างนัยส าคญั (พจนาถ อินทรนานนท์, 2557) และยังเป็นการดึงเอาทักษะ ความรู้ 
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ความสามารถและแนวปฏิบตัิที่ดี ตลอดจนประสบการณ์ตรงในตัวบคุคลออกมาเพื่อร่วมกันคิด ร่วมกนัท า และ
ร่วมกับรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของกิจการ ทั้งนีก้ารขับเคลื่อนผู้น ากลุ่มยังมีส่วนส าคัญในการลดช่องว่างการพัฒนา
อาชีพ พัฒนาความรู้จนเกิดการบูรณาการการมสี่วนร่วมในการด าเนนิงานของกลุ่มให้ประสบผลส าเร็จดัง
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้
 จังหวัดล าปางมีอัตราการเติบโตของจ านวนวิสาหกิจชุมชนตามแนวทางการพัฒนาของหน่วยงาน
ภาครัฐบาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประมาณร้อยละ 70 ของการประกอบการวิสาหกิจชุมชนยังขาดการด าเนินงาน
แบบมีส่วนร่วม ขาดการน าทรัพยากรที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ขาดการน าภูมิปญัญาท้องถิ่นที่ได้รับ
การสืบทอดจากบรรพบุรุษมาสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดวิสาหกิจชุมชนให้มีความแตกต่างเหนือคู่แข่งขัน      
ขาดการด าเนินงานด้วยตนเองยังคงพึ่งพางบประมาณและการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (บุญฑวรรณ วิงวอน และคนอ่ืนๆ, 2557) จากการลงพื้นที่ส ารวจและสัมภาษณผ์ู้น าและสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บบ้านแมฮ่าว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง พบว่า การด าเนินงานด้านการผลิตที่ผ่าน
มาประสบความส าเร็จในการด้านการวางแผนการตลาด การผลติสนิค้าไดม้ีคุณภาพและตรงตามระยะเวลาของ
การสั่งซื้อ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการให้ความรู้ด้านการผลติสินค้าเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้ทีส่นใจ และ
การให้ทุนการศึกษา ตลอดจนการได้รับพัฒนาเป็นสินคา้ OTOP 3-5 ดาว ของจังหวัดล าปาง ท าให้เป็นกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนท่ีส่งผลดตี่อระบบเศรษฐกิจของอ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ผ่านการลงทุนในการประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน การจ้างงานและทรัพยากรในชุมชน รวมถึงเป็นแหลง่ที่เสียภาษีให้กับภาครัฐเพื่อน าเงินไปพัฒนา
ประเทศต่อไป ซึ่งการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของวิสาหกิจชุมชนเป็นหลักประกันให้กับความส าเรจ็ของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มตัดเย็บบ้านแมฮ่าว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปางเช่นกัน  
 การด าเนินงานส่วนใหญ่ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บบ้านแม่ฮาวที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ประธานกลุ่ม
มีพลังในการท างาน แต่ยังไม่มีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการท างานผ่านภาวะผู้น าเท่าใดนัก มีการ
วางแผนในการท างาน มีการพัฒนาผลติภณัฑ์อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของลูกค้า แตไ่ม่มีการสร้าง
มูลค่าเพิม่ให้กับผลิตภัณฑ์ เน้นการประสานงานกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกกลุ่มเพื่อใหผ้ลลัพธ์เป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางไว ้โดยผลติภณัฑ์ในภาพรวมยังเป็นที่ต้องการของลูกค้าจ านวนมาก ส่งผลท าให้ปญัหาหลัก
ของการบริหารจดัการวสิาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บบ้านแมฮ่าวในด้านการผลิตเสื้อผ้าไม่ทันกับความต้องการของ
ลูกค้าท้ังขายปลีกและขายส่ง จ านวนสมาชิกมีน้อยท าให้การผลิตสินค้า มีความลา่ช้า ทั้งทีไ่ม่ไดม้ีแหล่งจัด
จ าหน่ายสินค้าที่ชัดเจนมากนักก็ตาม สมาชิกส่วนใหญ่มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรรมและมรีายได้เสรมิด้วยการเย็บ
ผ้า เมื่อถึงฤดูกาลในการท านาท าให้สมาชิกไม่สามารถจดัสรรเวลาเพือ่มาท าการผลิตเสื้อผ้าให้ทันตามรายการ
สั่งซื้อของลูกค้าได้ เวลาว่างในการตัดเย็บไม่พร้อมกัน สมาชิกบางคนขาดการมสี่วนร่วมในการท างาน ท าให้เกิด
การสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาด สุดท้ายเกิดการสูญเสียเงินรายได้และกลุ่มลูกค้าลดจ านวนลงไปในที่สุด (นงเยาว์ 
ใหม่ค าแปง, 2557, สัมภาษณ)์ 
 ดังนั้น การด าเนินงานท่ีผา่นมาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตดัเยบ็บ้านแม่ฮาว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัด
ล าปาง ได้พบปญัหาและอุปสรรคดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะด้านภาวะผู้น ากลุ่มและการมีส่วนร่วมของ
สมาชิก ซึ่งประเด็นเหล่านี้ยังไม่มีค าตอบท่ีชัดเจน แต่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตดัเย็บบ้านแม่ฮาวด ารงอยูไ่ดจ้นถึง
ปัจจุบัน ท าให้คณะผู้วิจัยเกิดความสนใจในการศึกษาปัจจัยขับเคลื่อนสู่ความเข้มแข็งภายใต้บทบาทของภาวะผู้น า
กับการมีส่วนร่วมของสมาชิกวสิาหกิจชุมชนกลุ่มตดัเย็บบ้านแม่ฮาว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. ศึกษาบริบทการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บบ้านแมฮ่าว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัด
ล าปาง 
 2. เพื่อศึกษาบทบาทภาวะผู้น าและการมสี่วนร่วมของสมาชิกในการขับเคลื่อนไปสู่ความเข้มแข็งของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บบ้านแมฮ่าว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏบิัติการแบบมสี่วนร่วม โดยมีขอบเขตการวิจัย จ านวน 4 ด้าน คือ 
(1) ด้านเนื้อหา มุ่งศึกษาบริบทการบริหารงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตดัเย็บบ้านแม่ฮาว และบทบาทภาวะผู้น า
ในประเด็นของการมีส่วนร่วมกับสมาชิกในการขับเคลื่อนไปสู่ความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บบ้านแม่
ฮาว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ด้วยการจัดท าแผนธุรกิจ การสรา้งเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก การ
มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพือ่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาวิธีการ
ท างานให้ดีขึ้น (2) ด้านประชากร คือ ผู้น ากลุ่ม และสมาชิกผู้ถือหุ้นของกลุ่มตัดเย็บบ้านแมฮ่าว อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง จ านวน 68 คน คือ คณะกรรมการบริหาร 8 คน สมาชิก 39 คน เหรัญญิก 1 คน ฝ่ายการตลาด 5 
คน และฝา่ยตดัเย็บ 15 คน (3) ดา้นพ้ืนท่ี คือ บ้านแม่ฮาว ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง และ 
(4) ด้านระยะเวลา จ านวน 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2557 
 

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนรว่มครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้มีการทบทวนแนวคิด วรรณกรรมและ     
ลงพื้นที่ด้วยการใช้กลไกการมีส่วนร่วม สรปุแนวคิด ได้ดังนี ้
 1. การมีส่วนร่วม 
    โดยแนวคดิของ Erwin (1976) กล่าวถึงการพัฒนาการมสี่วนร่วมเป็นกระบวนการใหส้มาชิกกลุม่
มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานดา้นการพัฒนา ปรับปรุง วางแผน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ ร่วมรับ
ผลประโยชน์ตลอดจนร่วมแก้ปญัหาของกลุ่มที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกกลุ่มและการ
แสดงออกด้านศักยภาพของสมาชกิแต่ละบุคคล ท้ังนี้มุมมองของ Cohen & Uphoff (1977) ได้หนุนเสรมิ
เงื่อนไขของการมีส่วนร่วมในการท างานไม่ว่าจะเป็นระดับกลุ่ม องค์การและสังคม ซึ่งอาจเป็นไปด้วยความสมัคร
ใจ บริบทและเง่ือนไขของพื้นที่ในการด าเนินงาน แต่คุณประโยชน์ที่ได้รับคือความยืดหยุ่นของการด าเนินงาน อีกทั้ง
จะช่วยให้ผู้มสี่วนร่วมในการท างานเกิดความรู้สึกความเป็นเจ้าของ (Ownership) และจะท าให้ผู้มสี่วนร่วมหรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น ยินยอมปฏิบตัิตาม (Compliance) และรวมถึงตกลงยอมรบั (Commitment) ได้อย่าง
สมัครใจ เต็มใจและสบายใจไปในท่ีสุด ผ่านผู้น ากลุม่งานหรือผู้บริหารที่ต้องมีภาวะผู้น าท าการบูรณาการ
ทรัพยากรในการขับเคลื่อนนโยบาย แผนกลยุทธ์ โครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้บังเกดิขึ้นตามเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว ้
 2. ภาวะผู้น า  
    ภาวะผู้น ามสี่วนส าคญัต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน เป็นผู้น าด้านการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้
บรรลปุระสิทธิผลขององค์กรไปพรอ้มกับสมาชิกกลุม่แล้ว ผู้น าจ าเปน็ต้องมีภาวะผู้น าผ่านกลไกของการบริหาร
จัดการ ด้วยการสร้างความเชื่อมั่น สร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกเพื่อด าเนินการปฏบิัติงาน ด้วยการวางแผนงานท่ี
เป็นรูปธรรม ด้วยการสร้างโอกาสในการท างานให้ทุกคนมีส่วนร่วม เสริมสร้างขวัญก าลังใจในการท างานในเป็นที่
ยอมรับของสมาชิกในกลุม่ (Bass, 1985) เพราะภาวะผู้น าเป็นกระบวนการของการใช้อิทธิพลของผู้น าในการ
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ขับเคลื่อนกิจกรรมตา่งๆ ของกลุ่ม ตามที่ไดต้ั้งเป้าหมายไวล้่วงหน้าและหาแนวทางให้บรรลเุป้าหมายทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ (Stogdill, 1974) โดยผลการศึกษาของสุกัญญา ดวงอุปมา (2557) ได้สรุปว่า ภาวะผู้น า
เป็นเรื่องที่ส าคญัในการด าเนินการของวิสาหกิจชุมชน เพราะผลของการแสดงความคิดเห็น หรือข้อสังเกตอย่างมี
ส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชน จ าแนกได้ 2 ด้าน คือ (1) ด้านภาวะผู้น ากับการท างานเป็นทีม โดยมีการ
ประสานงานระหว่างหัวหน้ากลุ่มและสมาชิกในกลุ่มในการขับเคลื่อนกลุ่ม ร่วมกันปรึกษา แก้ไข ปัญหาอย่างมีส่วน
ร่วม และ (2) ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก หากสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านตา่ง ๆ ทีม่ีการแบ่ง
หน้าท่ีชัดเจนและให้ความส าคัญกบัหน้าท่ีของตนเอง ตลอดจนมีความรับผดิชอบในหน้าท่ีของตนเอง ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในการด าเนินงานอยา่งมีส่วนร่วมแล้วย่อมท าใหผ้ลการด าเนินงานบรรลุความส าเร็จ 
 สรุปได้ว่าแนวคิดการมสี่วนร่วมและแนวคิดภาวะผู้น ามีความส าคัญตอ่การด าเนินงานให้ประสบ
ความส าเร็จ ภายใต้สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงในยุคปจัจุบัน ดังนั้นงานในงานวิจัยนี้จึงประยุกต์ใช้ 2 แนวคิดนี้เป็น
ฐานในการด าเนินงานวิจัย  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏบิัติการแบบมสี่วนร่วม โดยการสมัภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์ 
การจัดเวทีเสวนา การประชุมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและการวิเคราะห์เนื้อหา ประชากร คือ ผู้น ากลุม่ และ
สมาชิกผู้ถือหุ้นของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตดัเย็บบ้านแม่ฮาว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง จ านวน 68 คน โดยมา
จากคณะกรรมการบริหาร 8 คน สมาชิก 39 คน เหรัญญิก 1 คน ฝ่ายการตลาด 5 คน และฝ่ายตัดเยบ็ 15 คน   
มีกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม 3 ข้ันตอน คือ (1) ขั้นการวางแผนในการท างานวิจัย โดยการ
ประชุมทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง และวิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปางร่วมกับประธานกลุม่ และสมาชิก
กลุ่ม เพื่อก าหนดตารางเวลาในการลงพื้นที่ และจดัประชุม/ก าหนดกิจกรรม/โครงการวิจัย (2) ขั้นปฏบิัติการ 
คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาบริบทการบริหารงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตดัเย็บบ้านแม่ฮาว โดยทั้ง 2 ข้ันตอนน้ี
เน้นการมสี่วนร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าแผนธุรกิจในการขับเคลื่อนให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตดัเย็บบ้าน
แม่ฮาวใหม้ีความเข้มแข็ง โดยการส ารวจ การสัมภาษณ์ การเสวนากลุ่มและการจดัท า SWOT เพื่อค้นหาจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค และความต้องการในการพัฒนากลุ่มผา่นการจัดท าแผนธุรกิจ และขั้นตอนท่ี 3   
เป็นการสะท้อนผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมแีนวทางในการพัฒนาตามความตอ้งการของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บบ้านแมฮ่าว โดยสามารถสรุปขั้นตอนกระบวนการในการวิจัยดังรูปที่ 1 ต่อไปนี้ 
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รูปที่ 1                    
 

 1. ขั้นการวางแผนในการท างานวิจัย โดยการประชุมทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง และ
วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปางร่วมกบัประธานกลุม่ และสมาชิกกลุ่ม เพื่อก าหนดตารางเวลาในการลงพื้นที่ และจัด
ประชุม/ก าหนดกิจกรรม/โครงการวิจัย เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทการบรหิารงานของวิสาหกิจชมุชนกลุ่ม
ตัดเย็บบา้นแมฮ่าว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ด้วยการส ารวจข้อมูลพื้นฐานของกลุ่ม ประชุมกลุ่มย่อย เสวนา
กลุ่มและศึกษาดูงานผ่านการบริหารวิชาการ และวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อให้ได้บริบทการบริหารงานของ
กลุ่มตั้งแต่การเริ่มจัดตั้ง จนถึงการด าเนินงานในยุคปัจจุบัน 
 2. ขั้นปฏิบัติการ ด้วยการจัดประชุมเสวนากลุม่เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนสู่ความ
เข้มแข็งซึ่งมีการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างผู้น ากลุ่มและสมาชิกกลุม่ที่เป็นผู้ถือหุ้น เพื่อให้ได้ข้อสรุปของบทบาท
ภาวะผู้น าของประธานกลุม่และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุม่ตัดเย็บบ้านแมฮ่าว อ าเภอ

ศึกษาบริบทวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บบา้นแม่ฮาว  
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

วิเคราะห์ SWOT บริบทการด าเนินงานของกลุ่ม 

จัดการประชุมเสวนากลุ่มเพือ่หาแนวทาง 
การขับเคลื่อนกลุม่สู่ความเข้มแข็ง 

ภาวะผู้น า 

ข้อมูลปัญหาการด าเนินงาน 

การมีส่วนร่วม 

บทบาทความร่วมมือ 
1. วางแผนธุรกิจ                 3. ความรับผิดชอบตอ่สังคม 
2. เครอืข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย          4. การเรียนรู ้
 

สรุปและวิเคราะห์ข้อมูล 

ปัจจัยท่ีขับเคลื่อนไปสู่ความเข้มแข็งของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มตัดเย็บบ้านแม่ฮาว อ าเภอห้างฉัตร  

จังหวัดล าปาง 

น าเสนอผลงานวิจัย 
สู่สาธารณะ 

การประชมุวางแผนงาน 

การปฏิบตัิการขับเคลือ่นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตดัเยบ็บ้านแม่ฮาว 

ขั้นปฏิบัติการ 

การสะท้อนผลการด าเนนิงาน 

ขั้นการวางแผน 

ขั้นการประเมินผล 
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ห้างฉัตร จังหวัดล าปาง หลังจากนัน้คณะผู้วิจัยร่วมท าการสังเคราะหข์้อมูลจากเวทีเสวนาในแตล่ะประเด็น เพื่อ
น าข้อมูลไปสู่การวเิคราะห์บทบาทการด าเนินงานต่อไป 
 3. วิเคราะห์บทบาทการด าเนินงานร่วมกันของผู้น าและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตดัเย็บบ้านแม่
ฮาวที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนือ่ง ไม่ว่าจะเป็นด้านการจดัท าแผนธุรกิจ การสร้างเครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอก การมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ต่อไป  
 4. ข้ันประเมินผลด้วยการสะท้อนผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวตัถุประสงค์ และมีแนวทางในการ
พัฒนาตามความต้องการของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตดัเย็บบ้านแม่ฮาว 
 5. สรุปปัจจัยส าคญัที่ขับเคลื่อนไปสู่การด าเนินงานท่ีมีความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตดัเย็บ
บ้านแม่ฮาว อ าเภอห้างฉัตร จังหวดัล าปาง 
 6. น าองค์ความรู้จากงานวิจัยไปเผยแพร่สู่ชุมชนและเวทีสาธารณะตอ่ไป  
 

ผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  
    1. บริบทการบรหิารงานวสิาหกจิชุมชนกลุ่มตัดเย็บบ้านแม่ฮาว เกดิจากผู้น ากลุ่ม คือ นางนงเยาว์ 
ใหม่ค าแปง มีประสบการณ์การเยบ็ผ้าชุดนอนในโรงงานอุตสาหกรรมมาก่อน ในปี พ.ศ. 2535 ได้ชักชวนสตรีใน
ชุมชนที่สนใจสร้างรายได้จากการผลิต เริ่มจากติดต่อรับงานมาท าทีบ่้านจากโรงงานท่ีเคยท างานด้วยการลงทุน
จากเงินตนเองซื้อจักรเย็บผ้าแบบธรรมดามาเย็บแล้วส่งไปโรงงานทางบริษัทรับส่ง จนกระทั่งมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็น
สมาชิกกลุ่มครั้งแรก 21 คน ปัจจบุันมีจ านวน 68 คน ท าให้งานท่ีรับไม่พอกับจ านวนสมาชิก ในปีพ.ศ. 2543 
ผู้น ากลุม่และสมาชิกได้เสนอขอรบังบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลห้างฉัตร จังหวดัล าปาง ซึ่งเป็น
งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ จ านวน 50,000 บาท เพื่อน าไปซื้อผ้ามาท าการตดัเย็บและออกแบบเอง โดยไม่รับ
งานจากโรงงาน หลังจากนั้นทางกลุ่มได้รับงบประมาณสนับสนุนอยา่งต่อเนื่อง จึงเริ่มมีการตั้งกฎ กตกิาและ
เงื่อนไขในการท างานอย่างชัดเจนประจ ากลุ่ม เพื่อไม่ให้กระทบต่อการผลิต มีการท าบัญชีรายรับ รายจ่ายอย่าง
เป็นระบบ มีการบันทึกการประชุมและเปิดบญัชีธนาคารของกลุ่ม สามารถขยายตลาดออกสู่อ าเภอใกล้เคียงและ
กระจายงานตัดเยบ็ช้ินส่วนย่อยใหก้ับผู้สนใจตดัเย็บในหมู่บ้านอื่นๆ และอ าเภอเดียวกันร่วมกันท าการผลิตเสื้อผ้า 
ปัจจุบันสินค้าหลัก คือ ชุดนอนและผ้าหม่นวม โดยใช้ตราสินค้าว่า “ทอฝัน” ท้ายท่ีสุดได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานท้องถิ่น และเป็นกลุ่มที่กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนของอ าเภอห้างฉัตร พร้อมทั้งเป็นสินค้า 
OTOP ระดับ 3-5 ดาว ของจังหวัดล าปาง (นงเยาว์ ใหม่ค าแปง, 2557, สัมภาษณ)์ หลังจากนั้นทาง
คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนได้มกีารจัดท าแผนธุรกิจ เพื่อเสรมิสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาว 
และเข้าสู่การแข่งขันแผนธรุกิจกับกรมพัฒนาชุมชนในระดับภูมิภาค ผลปรากฏว่าได้รบัการคดัเลือกเปน็แผน
ธุรกิจระดับด ี
  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บบ้านแมฮ่าว เน้นความมีอิสระและคล่องตวัในการบริหารจัดการภายใต้
การประยุกต์ใช้ทุนเดิม อาทิ ฝมีือ ทักษะ ประสบการณ์และทรัพยากรภายในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สงูสุดผ่าน
การขับเคลื่อนโดยผู้น ากลุ่มและสมาชิก เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ SWOT คือ (1) จุดแข็ง คือ วิสาหกิจชุมชนมีการ
ด าเนินงานในเชิงพัฒนาการที่สูงข้ึน โดยวัดได้จากรายได้มากข้ึน ลูกค้าหลากหลาย สินค้ามีคณุภาพและมีสาย
ผลิตภณัฑ์หลากหลายอันเป็นที่ช่ืนชอบของลูกค้าทุกเพศทุกวัย สามารถเลือกซื้อสินค้าผา่นทางเฟสบุ๊ค เพื่อเลือก
เป็นของฝากหรือน าไปใส่เอง และมีการพัฒนารูปแบบของสินค้าอย่างต่อเนื่อง ท าให้ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสินค้าได้มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (มผช.) จากกระทรวงอุตสาหกรรม         
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(2) จุดอ่อน คือ วิสาหกิจชุมชนยังขาดการพัฒนาบรรจุภณัฑ์ของสินค้าเพื่อส่งจัดจ าหน่าย ส่งผลใหผ้ลติภัณฑ์ไม่ได้
ดึงดูดสายตาจากลูกค้า สมาชิกกลุม่ต้องการน าไปจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้า ประจ าจังหวัดโดยมีเป้าหมายในปี 
พ.ศ. 2558 และจ านวนพนักงานมีจ ากัดท าให้ก าลังการผลิตและการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลางถึงต่ า รวม
ไปถึงสมาชิกกลุม่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมพอถึงฤดูกาลท านา ต้องหยุดท าการตดัเยบ็ผ้าท าให้ไม่
สามารถผลิตสินค้าได้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ท าให้ไดร้ับผลกระทบทางการตลาด โดยเฉพาะจ านวน
ลูกค้าลดลง ท าให้รายได้ของกลุม่ลดลงเช่นกัน (3) โอกาส คือ วิสาหกิจชุมชนมีการตั้งบูธสินค้าหน้า
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซสี่งผลท าให้มยีอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ (4) อุปสรรค คือ ขาดอุปกรณ์การตัดเย็บท่ี
ทันสมัยท าให้ไม่สามารถผลติสินคา้ได้ทันตามความต้องการ ท้ายท่ีสดุผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายใน
บางสถานการณ์  
    2. บทบาทภาวะผู้น ากับการมสีว่นร่วมของสมาชิกในการขับเคลื่อนไปสู่ความเข้มแข็งของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มตัดเย็บบ้านแมฮ่าว พบว่า (2.1) ด้านภาวะผู้น า ประธานกลุ่ม คือ นางนงเยาว์ ใหม่ค าแปง เป็นผู้
ด าเนินงานเชิงรุก มีวิสยัทัศน์ ทักษะ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการตดัเย็บผ้ามาก่อน จึงสามารถจูงใจ   
โน้มน้าวสมาชิกกลุ่มให้มสี่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมรับผิดชอบ เพ่ือสนับสนุนซึง่กันและกัน 
ร่วมกันประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านการเรียนรู้และยอมรับในตัวของผู้น ากลุ่ม ร่วมวางแผนกลยุทธ์ 
ร่วมปฏิบตัิงาน ร่วมรับผิดชอบ และร่วมบ ารุงรักษา เพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกัน มุ่งเน้นความมีศรัทธา ความ
ไว้วางใจและการยอมรับในตัวของผู้น ากลุม่ ซึ่งสิ่งเหลา่นี้เรยีกว่า บทบาทของภาวะผู้น าที่ประธานกลุม่เย็บผ้าได้
ใช้แนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บรรลุประสิทธิผลขององค์การไปพร้อมกับสมาชิกกลุ่ม โดยที่ผู้น า
จ าเป็นต้องมีภาวะผู้น าเพื่อสรา้งความเชื่อมั่น สร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกเพื่อด าเนินการปฏิบัติงาน อกีท้ังมีการ
วางแผนงานท่ีเป็นรูปธรรม เช่น แผนธุรกิจ เพื่อแสวงหาโอกาสทางธรุกิจ เน้นสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม ตลอดจน
เสรมิสร้างขวัญก าลังใจในการท างานให้เป็นที่ยอมรับของสมาชิกในกลุ่ม และ (2.2) การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของกลุ่ม พบว่ากลุม่ร่วมกันก าหนดกฎระเบยีบส าหรับปฏิบัติงาน มีการก าหนดตารางการผลิตและ 
การด าเนินงานอย่างชัดเจน มีความรับผดิชอบต่อสังคมด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณผ์่านศูนย์
การเรยีนรู้ของวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีศักยภาพและความเข้มแข็งในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะเห็นได้ว่า
เป็นไปตามแนวคิดการมสี่วนร่วมในประเด็นงานที่ไดร้ับความร่วมมือจากสมาชิกกลุม่ ท าให้สมาชิกมคีวามรู้สึกถึง
ความเป็นเจา้ของ ท าใหก้ารด าเนนิงานได้รับการพัฒนา ปรับปรุง วางแผน ผ่านการร่วมคดิ ร่วมท า รว่มตัดสินใจ
และร่วมรับผลประโยชน์ ตลอดจนร่วมแก้ปัญหาของกลุม่ที่เกิดขึ้นด้วยการจัดท าแผนธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยงใน
การบริหารจัดการ ทั้งนี้เป็นการสรา้งความเข้มแข็งให้กับสมาชิกกลุ่มและการแสดงออกด้านศักยภาพของสมาชิก
แต่ละบคุคลได้อย่างชัดเจน แสดงดังรูปที ่2 ต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่1 การเสวนาเพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บบ้านแมฮ่าว อ าเภอหา้งฉัตร  
          จังหวัดล าปาง 
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รูปที ่2 สินค้าของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตดัเย็บบ้านแม่ฮาว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง วางจ าหน่าย  
          ณ ห้างบิ้กซี จังหวัดล าปาง 
 

สรุปและอภิปรายผล  
 1. บริบทการบริหารงานวิสาหกจิชุมชนกลุ่มตัดเย็บบ้านแมฮ่าว เกดิจากผู้น ากลุม่ คือ นางนางเยาว์ 
ใหม่ค าแปง มีประสบการณ์การเยบ็ผ้าชุดนอนในโรงงานอุตสาหกรรมมาก่อน ในปี พ.ศ. 2535 ได้ชักชวนสตรีใน
ชุมชนที่สนใจสร้างรายได้จากการผลิต เริ่มจากติดต่อรับงานมาท าทีบ่้านจากโรงงานท่ีเคยท างานด้วยการลงทุน
จากเงินตนเองซื้อจักรเย็บผ้าแบบธรรมดามาเย็บแล้วส่งไปโรงงานทางบริษัทรับส่ง จนกระทั่งมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็น
สมาชิกกลุ่มครั้งแรก 21 คน ปัจจบุันมีจ านวน 68 คน ท าให้งานท่ีรับไม่พอกับจ านวนสมาชิก ในปีพ.ศ. 2543 
ผู้น ากลุม่และสมาชิกได้เสนอขอรบังบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลห้างฉัตร จังหวดัล าปาง ซึ่งเป็น
งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ จ านวน 50,000 บาท เพื่อน าไปซื้อผ้ามาท าการตดัเย็บและออกแบบเอง โดยไม่รับ
งานจากโรงงาน หลังจากนั้นทางกลุ่มได้รับงบประมาณสนับสนุนอยา่งต่อเนื่อง จึงเริ่มมีการตั้งกฎ กตกิาและ
เงื่อนไขในการท างานอย่างชัดเจนประจ ากลุ่ม เพื่อไม่ให้กระทบต่อการผลิต มีการท าบัญชีรายรับ รายจ่ายอย่าง
เป็นระบบ มีการบันทึกการประชุมและเปิดบญัชีธนาคารของกลุ่ม สามารถขยายตลาดออกสู่อ าเภอใกล้เคียงและ
กระจายงานตัดเยบ็ช้ินส่วนย่อยใหก้ับผู้สนใจตดัเย็บในหมู่บ้านอื่นๆ และอ าเภอเดียวกันร่วมกันท าการผลิตเสื้อผ้า 
ปัจจุบันสินค้าหลัก คือ ชุดนอนและผ้าหม่นวม โดยใช้ตราสินค้าว่า “ทอฝัน” ท้ายท่ีสุดได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานท้องถิ่น และเป็นกลุ่มที่กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนของอ าเภอห้างฉัตร พร้อมทั้งเป็นสินค้า 
OTOP ระดับ 3-5 ดาว ของจังหวัดล าปาง (นงเยาว์ ใหม่ค าแปง, 2557, สัมภาษณ)์ หลังจากนั้นทาง
คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บบ้านแม่ฮาว ได้มีการจัดท าแผนธุรกิจ เพื่อเสริมสรา้งขีดความสามารถใน
การแข่งขันระยะยาว และเข้าสู่การแข่งขันแผนธุรกิจกับกรมพัฒนาชุมชนในระดับภูมภิาค ผลปรากฏว่าได้รับการ
คัดเลือกเป็นแผนธุรกจิระดับด ี
 ผลการวิจัยยังมีความสมัพันธ์กับแนวคิดของนิสากร จึงเจริญธรรม (2557) และบุญฑวรรณ วิงวอน 
(2556) ที่สรุปว่ากิจการต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเปน็ทางด้าน
การตลาดเชิงกลยุทธ์ การผลิตและการด าเนินงาน การจัดการทางการเงินและการจดัการทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
หนุนเสรมิให้การด าเนินงานมีศักยภาพ ดังเช่นผลการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บได้มีการจัดท า
แผนธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยงในการด าเนินการธุรกิจและสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส าคัญ 
ล าดับสุดท้ายเพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ผา่นการก าหนดวิธีการ แนวทางการเอาชนะคู่แข่ง การ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เพือ่ให้ธุรกิจประสบความส าเร็จในที่สุด 
 รวมทั้งงานศึกษาของ Thomas, Redmond, Yoon & Singh (2005, pp. 55–59) ที่สรุปว่าการ
ด าเนินงานต้องมีตัวช้ีวัดทั้งในเชิงปริมาณและคณุภาพ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ขององค์การหรือหน่วยงานภายในองค์การนั้นๆ ในขณะเดียวกันผลการด าเนินงานหรือการวิเคราะห์บรบิทการ
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ด าเนินงานจะช่วยให้ผูบ้ริหารและพนักงานสามารถตดิตามการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญขององค์การได้ แทนท่ีจะใช้
ดัชนีช้ีวัดเพื่อการประเมินผลงานเพียงอย่างเดียว 
 2. บทบาทภาวะผู้น าของประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บบ้านแม่ฮาว โดยที่ผู้น า คือ นางนงเยาว์ 
ใหม่ค าแปงเป็นผูม้ีวิสัยทัศน์ ทักษะ และความเช่ียวชาญในการด าเนนิงานตัดเย็บผ้ามาก่อน และมีความส าคญัต่อ
แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตดัเยบ็บ้านแม่ฮาวเป็นอยา่งมาก ผลการวิจัย จ าแนกได้
เป็น 2 ประเด็นหลัก คือ (1) ภาวะผู้น าของประธานกลุ่มที่สามารถจูงใจ โน้มน้าวสมาชิกกลุ่มให้มสี่วนรว่มคิด 
ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ และรว่มรับผดิชอบ เพ่ือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ร่วมกันประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องผ่านการเรียนรู้และยอมรบัในตัวของผู้น ากลุ่ม ร่วมวางแผนกลยุทธ์ ร่วมปฏบิัติงาน ร่วมรับผดิชอบ และ
ร่วมบ ารุงรักษา เพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกัน มุ่งเน้นความมีศรัทธา ความไว้วางใจและการยอมรับในตัวของผู้น า
กลุ่ม ดังแนวคิดของเบส (Bass, 1985); Stogdill (1974); สุกัญญา ดวงอุปมา (2557) ที่ได้สรุปว่า ภาวะผู้น าเป็น
เรื่องที่ส าคัญในการด าเนินการของวิสาหกิจชุมชน เพราะกลไกการขบัเคลื่อนการท างาน รวมถึงผลของการแสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตอย่างมสี่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มหรือผู้มสี่วนได้เสยีจะช่วยสนบัสนุนให้
การด าเนินงานของกิจการมีสมรรถนะที่สูงขึ้น 
 ล าดับต่อมา การมสี่วนร่วมในการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บบ้านแม่ฮาว ได้มีการ
ร่วมกันก าหนดกฎ กติกา ระเบียบส าหรับปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม มีการก าหนดตารางการผลิตและการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณผ์่านศูนย์การ
เรียนรู้ของวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีศักยภาพและความเขม้แข็งในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ดังแนวคิดของ Erwin 
(1976) ที่ได้กล่าวถึงการพัฒนาการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการให้สมาชิกกลุ่มมีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน
ด้านการพัฒนา ปรับปรุง วางแผน ร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผลประโยชน์ตลอดจนร่วมแกป้ัญหาของ
กลุ่มที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เป็นการสรา้งความเข้มแข็งให้กับสมาชิกกลุ่มและการแสดงออกด้านศักยภาพของสมาชิกแต่ละ
บุคคล ท้ังนี้งานศึกษาของ Cohen & Uphoff (1977) ได้หนุนเสริมเง่ือนไขของการมีส่วนร่วมว่าอาจเปน็ไปด้วย
ความสมคัรใจ บริบทและเง่ือนไขของพื้นที่ในการด าเนินงานทีม่ีความซับซ้อน อรรถประโยชน์ท่ีได้รับของผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงต้องมีความยืดหยุ่นของการด าเนินงานตามสถานการณ์ในแตล่ะพื้นท่ีนั้นๆอันเป็นผลมา
จากสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน 
 ดังนั้น การบริหารจัดการให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บบ้านแม่ฮาวประสบความส าเรจ็ภายใต้การมี
ส่วนร่วมของชุมชนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ควรเน้นการมีส่วนร่วมผ่านการประยุกต์ใช้ภาวะผู้น าของกลุ่ม คือ ประธาน
กลุ่ม ดังทฤษฎีการมีส่วนร่วมของ Erwin (1976) และ Cohen & Uphoff (1977) ที่สรุปไว้ว่าหากทุกคนมีส่วน
ร่วมในการท างานแล้วย่อมจะช่วยให้เกิดความเขม้แข็งให้กับกลุ่มและกลุ่มสามารถแสดงออกถึงศักยภาพของ
สมาชิกแตล่ะบุคคลในการท างานได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนเพื่อเป็นการหนุนเสริมการด าเนินงานให้บรรลุผ่านการ
ประยุกต์ใช้แผนธรุกิจในการสร้างความแตกต่าง และการบริหารความเสีย่งต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
    วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตดัเย็บบ้านแม่ฮาว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ควรมีการขับเคลื่อนโดยใช้
ความรู้เชิงวิชาการด้านการบรรจุภณัฑ์ รวมถึงการออกแบบบรรจภุณัฑ์ให้ดึงดดูความสนใจของลูกค้า และขาด
การสนับสนุนด้านนวัตกรรมเพื่อพัฒนาไปสู่การประกอบการระดับ SMEs ต่อไป ทั้งนีค้วรมีหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนรวมถึงสถานศึกษาเข้าไปสนับสนุนตามศักยภาพท่ีมีความเช่ียวชาญ 
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 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    จุดเด่นของวิสาหกิจชุมชนกลุม่ตัดเย็บบา้นแมฮ่าว คือ เป็นองค์การขนาดเล็ก มีความคล่องตัว 
ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว สามารถสร้างอัตลักษณ์เฉพาะให้โดดเด่นได้ โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตดัเย็บบ้าน
แม่ฮาวมีแผนธุรกิจท่ีไดร้ับรองจากผลการบริหารงานท่ีดี ควรน าไปเปน็ต้นแบบของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอื่นๆ ที่มี
ความต้องการจะพัฒนากลุ่มไปสู่วสิาหกิจ SMEs เพื่อน าพากลุ่มให้มขีีดความสามารถในการแข่งขันต่อไป 
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