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บทบาทของวัดต่อกลุ่มทอผ้ามัดหมี:่ กรณีศึกษากลุ่มทอผ้ามัดหมี่นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  
ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

The Roles of the Temple on Mad-mee Silk Weaving Association:  
A Case Study of Nikom Thung Photalay,Thung Phothalay District, 

Muaeng, Kamphaeng Phet Province. 
 

วรัญญา เผือกเพ็ง1, สุดารัตน์ ค าบรรลือ1 และ ภูริณัฐร์ โชติวรรณ2 

Waranya Phuekpheng, Sudarat Khambanlue and Phurinat Chotiwan 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาบทบาทของวัดต่อกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ กรณีศึกษากลุ่มทอผ้ามัดหมี่นิคมทุ่ง

โพธิ์ทะเล ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาประวัติ
ความเป็นมาของการจัดตั้งกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ (2) เพ่ือศึกษาบทบาทของวัดมหาโพธิมงคลที่มีต่อกลุ่มทอผ้ามัดหมี่
(3)เพ่ือศึกษาหลักการบริหารจัดการที่วัดมหาโพธิมงคลน ามาประยุกต์ใช้กับกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ โดยใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในครั้งนี้มีจ านวนทั้งสิ้น 12 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ พระสงฆ์
และสมาชิกในกลุ่มทอผ้ามัดหมี่นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล โดยท าการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้างและการสังเกตแบบไม่มีส่วนรวม  ผลการวิจัยพบว่า(1)ในปี พ.ศ. 2536 ได้เริ่มมีการจัดตั้งกลุ่มทอผ้า
มัดหมี่ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีผู้น าชุมชนเป็นแกนน า ต่อมาในปี พ.ศ. 2548–2549 ได้มีการหยุดพักทอผ้า
มัดหมี่ลง เนื่องจากวัฒนธรรมทอผ้ามัดหมี่เป็นวัฒนธรรมที่ข้ามถิ่นมาจากภาคอีสานจึงไม่ค่อยได้รับการ
สนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐเท่าที่ควร ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 – 2557 หลวงพ่อโอภาสวชิรคุณได้ไปชักชวน
ชาวบ้านให้กลับมาทอผ้ามัดหมี่ในวัด พ.ศ. 2558 ได้มีการมารวมกลุ่มการทอผ้ามัดหมี่ขึ้นมาอีกครั้ง และได้มี
การทอผ้ามัดหมี่กันในวัดอย่างเป็นรูปธรรมอีกครั้งและด าเนินการมาจนถึงปัจจุบัน(2)วัดมหาโพธิมงคลมี
บทบาทต่อกลุ่มผ้าทอมัดหมี่ อันได้แก่บทบาทในฐานะเป็นแหล่งเงินทุน/จัดหาทุนมาสนับสนุนกิจกรรมทอผ้า 
บทบาทในฐานะท่ีเป็นพื้นที่ในการผลิต บทบาทในการกระจายสินค้าและส่งเสริมการขายและบทบาทในฐานะผู้
อนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ (3) พบว่าวัดมหาโพธิมงคลได้น าหลักธรรมของหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบลมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ โดยมีหลัก 8 ประการและน า
หลัก 4M มาใช้ 

 
ค าส าคัญ : บทบาทของวัด, ผ้าทอมัดหมี่, การทอผ้ามัดหมี่, กลุ่มทอผ้ามัดหมี่นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 

 นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพุทธศาสนามีความสัมพันธ์ต่อสังคมไทยมายาวนานมีลักษณะความสัมพันธ์
ที่แน่นแฟ้นครอบคลุมทุกชั้นวรรณะตั้งแต่กษัตริย์จนถึงราษฎร์ ดูได้จากกรณีตัวอย่างประเพณีการบวชเรียนใน
สมัยพระบรมไตรโลกนาถ ช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนต้นที่วัดเป็นเสมือนสถานศึกษา และสถานสงเคราะห์ที่คอยให้
ความรู้ปลูกฝังด้านศีลธรรม และส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนเนื่องจากในสมัยก่อนการศึกษายังไม่เป็นที่
แพร่หลายเหมือนปัจจุบัน สถานศึกษาในอดีตจะจ ากัดอยู่ในวงแคบๆ ที่ตั้งอยู่ในวังกับวัดเท่านั้นประชาชนจึงมี
ความสัมพันธ์และความผูกพันระหว่างวัดมากกว่าพ้ืนที่ในวังเพราะส่วนใหญ่วังในอดีตจะถูกจ ากัดพ้ืนที่ให้เฉพาะ
ขุนนางและราชวงศ์เท่านั้น วัดในอดีตจึงมีบทบาทและพ้ืนที่ทางสังคมที่ส าคัญต่อชุมชนของตนมากกว่าบทบาท
ราชวงศ์ของรัฐ บทบาทของวัดในอดีตแบ่งหน้าที่ได้ 6 หน้าที่ดังนี้  1) เป็นสถานที่การศึกษา 2) เป็นที่
รักษาพยาบาล 3) เป็นที่ฝึกอาชีพ 4) เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 5) เป็นที่ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาท 6) เป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจชุมชน  
 พระพุทธศาสนาในประเทศไทยนั้นมีวัดและพระสงฆ์เป็นสถาบันที่มีความส าคัญต่อการท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา วัดตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ได้ให้ค าจ ากัด
ความว่า สถานที่ทางศาสนาโดยปรกติมีโบสถ์วิหารและที่อยู่ของสงฆ์แบ่งออกเป็น 2 อย่างคือ วัดราษฎร์ คือ 
วัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมาแต่ไม่ได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง อีกอย่างหนึ่งคือ วัดหลวง เป็นวัด
ที่พระเจ้าแผ่นดินหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้เข้าจ านวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง บริเวณเมืองใหญ่ 
หรือแถบชานนครนั้น มักมีวัดวาอารามมากกว่าในชนบทแต่โครงสร้างของวัดไม่ว่าจะในกรุงหรือในชนบทก็จะ
เหมือนๆ กันเนื่องจากหมู่บ้านเป็นหน่วยรากฐานของสังคมไทยการพิจารณาหมู่บ้านเล็กๆ  กับวัดซึ่งมักจะมีอยู่
วัดเดียว โดยมากนั้นวัดในหมู่บ้านเกิดขึ้นและได้อาศัยน้ าพักน้ าแรงและน้ าใจของหมู่บ้านนั้นเอง ชาวบ้านจะ
ร่วมกันท าบุญตามก าลังศรัทธา  

เมื่อมองดูบทบาทของวัดจากอดีตที่ผ่านมาจะพบว่าวัดในพระพุทธศาสนามีบทบาทส าคัญต่อวิถีชีวิต
ของคนไทยหรือชุมชนไทยเป็นอย่างมาก บทบาทของวัดในพระพุทธศาสนาตามที่สมเด็จพระธีรญานมุนี กล่าว
ไว้โดยสรุปว่าบทบาทของวัดนอกจากจะเป็นที่อยู่ของภิกษุสงฆ์สามเณรแล้วบทบาทของวัดยังมีคุณค่าต่อสังคม
ชุมชนในท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปดังนี้1.เป็นวัตตสถานคือเป็นที่ประพฤติพรมจรรย์ กล่าวคือเป็นที่กุลบุตร
ไปบรรพชาอุปสมบทและเป็นที่ชาวบ้านไปถือศีลฟังธรรม บ าเพ็ญความดี  2. เป็นบุญเขต คือ สถานที่ที่
ชาวบ้านไปบ าเพ็ญกุศล 3. เป็นรูปสมสถานคือ สถานที่แห่งความเงียบ ใครที่มีเรื่องเดือดร้อนเมื่อเข้าหาวัดก็
มักจะเกิดความรู้สึกสงบไม่วุ่นวาย 4. เป็นสาธารณูปการสถาน คือสถานที่ชาวบ้านใช้สาธารณูปโภค เช่นได้
อาศัยน้ ากิน น้ าใช้ในถังที่บ่อ ที่สระของวัด 5. เป็นสถานที่ศึกษา คือเป็นที่เรียนรู้ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงมัธยมทั้งใน
ด้านสามัญศึกษา ศาสนศึกษา และวิสามัญศึกษา 6. เป็นสโมสรหรือสถาบันสังคม คือเป็นที่ไปชุมนุมหย่อนใจ
ของประชาชนในบางโอกาส7. เป็นสาลาสุขศาลาหรือสถานพยาบาล8. เป็นอนาถนาถสถาน คือเป็นที่พ่ึงของ
คนยากจนหรือไม่มีที่พ่ึง9. เป็นที่พ่ึงของคนทีถูกภัยคุกคาม เช่นในระหว่างสงคราม10. เป็นมตามตนาถสถาน 
คือเป็นที่พ่ึงของผู้ตายและญาติผู้ตายที่ไม่อาศัยในการบ าเพ็ญกุศล เป็นที่เก็บศพและเป็นที่เผาศพภายในวัด11. 
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เป็นกีฬาสถาน คือเป็นสนามเด็กเล่นที่วัด เพราะได้สนับสนุนให้ใช้ลานวัดเป็นลานกีฬา12. เป็นโรงแรม ตาม
โรงแรมหรือตามชนบทพวกพ่อค้าเร่หรือพวกพ่อค้าที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด13. เป็นศาลในสมัยก่อนหรือ
ปัจจุบัน ตามชนบทเมื่อมีเรื่องราวหรือมีคดีหรือความขัดแย้งขึ้น มักจะไปหาพระที่ เคารพนับถือ14. เป็นยุวา
ยุวดีทัสสนสถาน คือเป็นที่พบกันของหนุ่มสาวในสมัยก่อนที่หญิงได้มาท าบุญตักบาตร หรือมาร่วมกิจกรรมงาน
บุญภายในวัดท าให้มีโอกาสพบปะรู้จักกันได้จนกลายเป็นสายสื่อสัมพันธ์กันต่อไป15. เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม 
และเป็นจุดส าคัญของสังคมในชุมชนและท้องถิ่นที่นิยมจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมภายในวัด 

วัดมหาโพธิมงคลตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร โดยมี พระ
ครูโอภาสวชิรคุณ เป็นเจ้าอาวาส แต่ก่อนวัดมหาโพธิมงคลเป็นวัดที่ใช้ประกอบพิธีการต่างๆ เช่น การท าบุญตัก
บาตรตามขนบธรรมเนียมประเพณี การบวชพระ ฯลฯ เหมือนกับวัดทั่วๆไปและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคน
ในชุมชน  ในเขตพ้ืนที่ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ได้มีการรวมกลุ่มทอผ้ามัดหมี่มาตั้งแต่บรรพบุรุษ ตอนแรกเป็น
เพียงการทอเพ่ือเก็บไว้ใช้เอง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2536 พระครูโอภาสวชิรคุณ ได้ก่อตั้งกลุ่มการทอผ้ามัดหมี่
ขึ้นมาในวัด เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนชุมชนที่ว่างจากการประกอบอาชีพ
หลัก 

ซึ่งหากมองจากกรอบแนวคิดเรื่อง Sacred กับ Profane ของเดอร์ไคม์ ที่มองว่าสิ่งที่เรียกว่า 
"Sacred" (ศักดิ์สิทธิ์) กับ "Profane" (ธรรมดา/โลกียะ) เป็นคู่ตรงกันข้ามที่อยู่แยกขาดจากกันสิ้นเชิง โดยใน
ทรรศนะของเดอร์ไคม์สิ่ง "ศักดิ์สิทธิ์" กับสิ่ง "ธรรมดา" เป็นคู่ตรงข้าม (duality) ที่มีลักษณะหรือคุณสมบัติที่
ตรงข้ามกันสุดกู่ยิ่งกว่าคู่ตรงข้ามใดๆ เช่น มืดกับสว่าง ร้อนกับหนาว หญิงกับชาย ดีกับชั่ว หรือแม้แต่สิ่งมีชีวิต
กับสิ่งไม่มีชีวิต เป็นต้น เพราะคู่ตรงข้ามดังกล่าวเรายังอาจจัดประเภทหรือหาคุณสมบัติร่วมในบางลักษณะของ
มันได้ แต่สิ่ง "ศักดิ์สิทธิ์" กับสิ่ง "ธรรมดา" นั้นเป็นคนละมิติกันอย่างสิ้นเชิง และเราไม่อาจหาลักษณะร่วมใดๆ 
ได้เลยในโลกทัศน์ของตะวันตก ศาสนาทั้งหลายจึงเป็น "ทวินิยม" (dualism) เพราะแบ่งโลกออกเป็นสองโลก
กล่าวคือ โลกของสิ่ง "ศักดิ์สิทธิ์" กับโลกของสิ่ง "ธรรมดา" และศาสนาทั้งหลายก็เป็น "จิตนิยม" (Idealism) 
เพราะถือว่าโลกของสิ่ง "ศักดิ์สิทธิ์" (หรือโลกแห่งจิต) อยู่เหนือโลกของสิ่ง "ธรรมดา" (หรือโลกแห่งวัตถุ) 

ทว่าในบริบทของสังคมไทย ปรากฏการณ์ที่วัดเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการทอผ้าหรือท าหน้าที่
ในทางเศรษฐกิจได้สะท้อนให้เห็นว่า ทั้ง 2 พ้ืนที่คือ "Sacred" กับ "Profane" มิได้ด ารงอยู่แบบแยกขาดจาก
กัน แต่ด ารงอยู่ร่วมกันในชุมชน งานนี้จึงมีความน่าสนใจที่จะศึกษาว่า "วัด" ในฐานะที่เป็นสถาบันทางศาสนา
ซึ่งเรามักเข้าใจว่าจะท าหน้าที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ หรือ หรือเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ จึงน่าสนใจว่าในพ้ืนที่
แห่งนี้ "วัด" มีบทบาทอย่างไรต่อกลุ่มทอผ้าทอมัดหมี่ จากการค้นคว้าข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษาบทบาทของวัดต่อกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ กรณีศึกษากลุ่มทอผ้ามัดหมี่นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งรวมไปถึงเศรษฐกิจของชุมชนที่น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เป็น
แนวทางในการสร้างอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาหารายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 

 
วัตถุประสงค ์
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1. เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งกลุ่มทอผ้ามัดหมี่นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 
2. เพ่ือศึกษาบทบาทของวัดมหาโพธิมงคลที่มีต่อกลุ่มทอผ้ามัดหมี่นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 
3. เพ่ือศึกษาหลักการบริหารจัดการที่วัดมหาโพธิมงคลน ามาประยุกต์ใช้กับกลุ่มทอผ้ามัดหมี่นิคมทุ่ง

โพธิ์ทะเล 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยครั้งนี้จะท าการศึกษาถึงบทบาทของวัดต่อกลุ่มทอ

ผ้ามัดหมี่: กรณีศึกษากลุ่มทอผ้ามัดหมี่นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับพระสงฆ์วัดมหาโพธิมงคล และ
สมาชิกในกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวนทั้งหมด 12 คน
ด าเนินการวิจัยในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน–กันยายน 2560 
 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) 

ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ พระสงฆ์ในวัดมหาโพธิมงคล และสมาชิกกลุ่ม
ทอผ้ามัดหมี่จ านวน 12 คน ในหมู่ที่ 2 ต าบลนิคมทุง่โพธิ์ทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

1. กลุ่มพระสงฆ์ในวัดมหาโพธิมงคลที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับกลุ่มผ้าทอมัดหมี่อันได้แก่ เจ้าอาวาส 1 
รูป และพระสงฆ์ในวัด2 รูป จ านวนทั้งสิ้น 3 รูป กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ริเริ่มน ากลุ่มทอผ้ามาทอที่วัด  

2. สมาชิกของกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ ได้แก่สมาชิกทอผ้า จ านวน 9 คนใช้กลุ่มเป้าหมายนี้เพราะว่า กลุ่มนี้
เข้าไปทอผ้ามัดหมี่ในวัดกันเป็นประจ าจึงมีความสัมพันธ์กับวัดมากกว่าคนอ่ืนๆ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัย 

1. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  
2. การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพหรือการตรวจสอบข้อมูล

แบบสามเส้า (Triangulation) 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้ Contents Analysis ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าความถี่ จ านวนร้อยละ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจงนับ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การตีความ การหาความเกี่ยวโยงของปรากฏการณ์ การ
หาค าอธิบาย การสังเคราะห์และการสร้างข้อสรุป 
 
ผลการวิจัย 
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การศึกษางานวิจัยเรื่อง “บทบาทของวัดต่อกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ กรณีศึกษา : กลุ่มทอผ้ามัดหมี่นิคมทุ่ง
โพธิ์ทะเล ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร” เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
ร่วมกับการสังเกต และการเก็บข้อมูลภาคสนาม เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ตามความมุ่งหมาย การศึกษาค้นคว้าใน 3 
ประเด็นหลัก ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ประวัติความเป็นมาของกลุ่มทอผ้ามัดหม่ี 
การวิเคราะห์ประวัติความเป็นมาของกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ จากการสัมภาษณ์ของพระสงฆ์และสมาชิก

กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ ได้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ ดังนี้  
พ.ศ. 2536 ได้มีการริเริ่มการรวมกลุ่มการทอผ้ามัดหมี่ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีผู้น าชุมชนเป็นแกนน า 
พ.ศ. 2548–2549 ได้มีการหยุดพักทอผ้ามัดหมี่ลง เพราะว่า มีการบริหารจัดการไม่ไหว ขาดการ

สนับสนุนเพราะว่ากลุ่มทอผ้ามัดหมี่เป็นวัฒนธรรมข้ามถิ่นที่มาจากภาคอีสาน จึงท าให้หน่วยงานของภาครัฐไม่
เข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุนเงินทุนเนื่องจากมันไม่ใช่เป็นของชุมชนตั้งแต่ดั้งเดิม 

พ.ศ. 2556–2557 หลวงพ่อโอภาสวชิรคุณได้ไปชักชวนชาวบ้านให้มาทอผ้ามัดหมี่ในวัด และถาม
ชาวบ้านเพ่ือที่จะขอกี่และเครื่องทอมาไว้ที่วัด และน ากี่และเครื่องทอที่ช ารุดไปซ่อมแซมให้กับมาใช้ได้ใหม่อีก
ครั้ง 

พ.ศ. 2558 ได้มีการมารวมกลุ่มการทอผ้ามัดหมี่ขึ้นมาอีกครั้งและได้มีการทอผ้ามัดหมี่กันในวัดอย่าง
เป็นรูปธรรมอีกครั้ง และได้มีการทอผ้ามัดหมี่กันมาจนถึงปัจจุบัน 

หลวงพ่อโอภาสวชิรคุณ ได้เล่าให้ฟังว่า “การริเริ่มการทอผ้า จริงๆการทอผ้ามีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว  
มาริเริ่มให้เป็นรูปประธรรมขึ้นมาเมื่อปี 2536 มีผู้น าภายในหมู่บ้านก็ดูกันอยู่ ทีนี้การบริหารไม่ไหว ขาดการ
สนับสนุน ก็เลยปล่อยไป สิบกว่าปีได้ ทีนี้ก็เห็นมันจะช ารุดทรุดโทรม  บางก็สูญหายไป ก็เลยริเริ่มที่จะเก็บเข้า
วัดโดยอาตมาได้ไปถามชาวบ้านเพื่อที่จะขอกี่และเครื่องทอมาไว้ที่วัดกี่ตัวหนึ่ง เมื่อก่อน 7000 บาท เดี๋ยวนี้เป็น
หมื่น ทีนี้เราก็เห็นคุณค่า ว่าต้นทุนขนาดนี้ถ้าเราจะปล่อยทิ้งเข้าไว้เมื่อมันสูญหายไปแล้วเราจะไปเอาได้ที่ไหน 
ก็เลยเอามาเข้าวัด ที่นี้ก็ใช้ไปเหอะเพราะว่าอยู่ในร่มแล้วจากนั้นประมาณปี 2556-2558 ได้เอามาซ่อมแซมแล้ว
ให้ชาวบ้านมาเริ่มทอกันที่วัดอย่างเป็นรูปธรรม”(พระครูโอภาสวชิรคุณ,ผู้ให้สัมภาษณ,์ 30 สิงหาคม 2560) 

นางเรียง ลาภาอุตร์ หรือทวดเรียง ได้เล่าให้ฟังว่า “ทวดเริ่มทอผ้าเป็นตั้งแต่ อายุ 17 ปี และได้ทอมา
เรื่อยๆ เดิมที่ทวดก็ได้ทอผ้ามัดหมี่อยู่ที่บ้านนี้และทอมาจนกระทั่งปี 2548-2549 ทวดก็ได้หยุดทอไปพักหนึ่ง 
แล้วก็เก็บกี่ละเครื่องทอไว้ที่บ้าน จนกระทั่งปี 2556-2557 หลวงพ่อได้ไปถามทวดว่าจะขอกี่และเครื่องทอของ
ทวดไปไว้ที่บ้านจะได้ไหม ทวดก็เลยน ากี่และเครื่องทอไปไว้ที่วัดและก็ได้ไปเริ่มทอผ้ามัดหมี่ที่วัดในปี พ.ศ. 
2558”(เรียง ลาภาอุตร์,ผู้ให้สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2560) 
 

ส่วนที่ 2 บทบาทของวัดที่มีต่อกลุ่มผ้าทอมัดหม่ี 
หลวงพ่อได้ปรึกษากับทาง อปต. ในเรื่องของต้นทุนและงบประมาณการผลิตหรือการทอผ้ามัดหมี่แต่

ทาง อปต.ไม่มีงบอะไรให้มาให้เลย หลวงพ่อเลยบอกโยมไปว่าเอาละไม่เป็นไรเดี๋ยวอาตมาจะช่วยสนับสนุนงบ
เอง ไม่มีปัญหาอะไร แต่พวกโยมต้องไปทอที่วัดกันนะ โดยใช้สถานที่ในวัดเป็นสถานที่ทอผ้า เมื่อทอผ้าแล้ว 
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เมื่อมีงานต่างๆตามวัดใหญ่ ๆ เช่น วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารที่พิษณุโลก วัดตากฟ้าพระอารามหลวง 
ที่นครสวรรค์  งานที่ทางอปต.จัด งานกล้วยไข่ เป็นต้น หลวงพ่อก็จะพาพวกโยมๆน าสินค้าผ้าทอไปขายและ
บางคนเขาจะมาซื้อผ้าทอที่วัดเลย เป็นการส่งเสริมให้พวกโยมแก่ ๆ ที่มาทอผ้าที่วัด ได้มีรายได้ไปเลี้ยง
ครอบครัวการที่หลวงพ่อท าเช่นนี้เพราะว่าต้องการที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมการทอผ้าเอาไว้และต้องการที่จะ
เผยแพร่การทอผ้าให้ส าหรับผู้ที่สนใจในงานทอผ้า 
 สะท้อนให้เห็นว่า วัดมหาโพธิมงคล ท าหน้าที่บทบาทในฐานะที่เป็นแหล่งเงินทุน / จัดหาทุน  

บทบาทในฐานะที่เป็นพ้ืนที่ในการผลิตบทบาทในฐานะที่เป็นกระจายสินค้าและส่งเสริมการขายบทบาทใน

ฐานะอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ ดังนี้  

 
2.1 บทบาทในฐานะท่ีเป็นแหล่งเงินทุน/จัดหาทุน 
หลวงพ่อพระครูโอภาสวชิรคุณ ได้ของบประมาณเงินทุนจากทาง อปต.เพ่ือน ามาใช้ในการทอผ้ามัดหมี่ 

แต่ทาง อปต. ไม่มีงบประมาณในการสนับสนุนให้ หลวงพ่อจึงเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของเงินทุนเองโดยไม่ได้
พ่ึงพาจากภาครัฐหลวงพ่อพระครูโอภาสวชิรคุณ หลวงพ่อได้ปรึกษากับทาง อปต. ในเรื่องของต้นทุนและ
งบประมาณการผลิตหรือการทอผ้ามัดหมี่แต่ทาง อปต.ไม่มีงบอะไรให้มาให้เลย หลวงพ่อเลยบอกโยมไปว่าเอา
ละไม่เป็นไรเดี๋ยวอาตมาจะช่วยสนับสนุนงบเอง ไม่มีปัญหาอะไร 
 สะท้อนให้เห็นว่าบทบาทแรกสุดในการก่อตั้งกลุ่มผ้อทอมัดหมี่นิคมทุ่งโพธิ์ทะเลนั้น วัดท าหน้าที่ใน
ฐานะที่เป็นแหล่งเงินทุน/จัดหาทุนสนับสนุนในเบื้องต้น ท าให้กลุ่มสามารถริเริ่มและด าเนินการต่อไปได้ นับว่า
เป็นสถาบันของชุมชนที่เข้ามามีส่วนในการส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน 

 
2.2 บทบาทในฐานะท่ีเป็นพื้นที่ในการผลิต  
วัดเป็นสถานที่ให้กับกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ได้เข้ามาใช้พ้ืนที่วัดด าเนินกิจกรรมในการทอผ้ามัดหมี่และเป็น

แหล่งในการจัดโชว์ผลิตภัณฑ์สินค้าผ้าทอ  
วัดเป็นสถานที่ในการทอผ้าของกลุ่มการทอผ้ามัดหมี่ โดยเวลาที่มีงานอะไรที่พวกชาวบ้าน จะให้เข้า 

ไปช่วย ถ้าหากพระท าได้ก็จะเข้าไปช่วย เช่น ช่วยจัดสถานที่ในการจัดโชว์ผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่ม เป็นต้น 
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ภาพที่ 1 กิจกรรมการทอผ้ามัดหมี่ภายในวัดมหาโพธิมงคล 

ที่มา : วัดมหาโพธิมงคล 
 

2.3 บทบาทในฐานะผู้กระจายสินค้าและส่งเสริมการขาย 
เมื่อมีงานวัดใหญ่ๆ เช่น  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลก วัดตากฟ้าพระอาราม

หลวง จังหวัดนครสวรรค์  งานกล้วยไข่ งานที่ทาง อปต.จัดขึ้น เป็นต้น หลวงพ่อจะพากลุ่มทอผ้ามัดหมี่ไปขาย
สินค้าผ้าทอ หลวงพ่อจะเป็นคนติดต่อและสร้างครือข่ายกับกลุ่มภายนอกในการน าสินค้าออกไปจ าหน่าย 

 
ภาพที่ 2 การจัดพ้ืนที่ภายในวัดให้เป็นพื้นที่วางสินค้าและส่งเสริมการขายผ้าทอ 

ที่มา : วัดมหาโพธิมงคล 

 
2.4 บทบาทในฐานะผู้อนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหม่ี 
ปัจจุบันกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ที่วัดมหาโพธิมงคลได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจเรื่องผ้าทอมัดหมี่

ได้เข้าไปศึกษาหาความรู้นอกจากนี้หลวงพ่อได้ส่งเสริมการทอผ้ามัดหมี่เพ่ือเป็นการอนุรักษ์การทอผ้ามัดหมี่ไว้ 
ไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน  

การทอผ้ามัดหมี่ก าลังจะศูนย์หายไปจึงจัดตั้งกลุ่มการทอผ้ามัดหมี่ขึ้นมา เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ละ
ส่งเสริมการทอผ้ามัดหมี่ไว้ นอกจากชาวบ้านที่มาทอแล้วก็จะมีเด็ก ๆ เข้ามาเรียนรู้อีกด้วย 

การที่ท าเช่นนี้เพราะว่าต้องการที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมการทอผ้าเอาไว้และต้องการที่จะเผยแพร่การ
ทอผ้าให้ส าหรับผู้ที่สนใจในงานทอผ้า 
 ค าให้สัมภาษณ์ดังกล่าวสะท้อนว่าวัดมหาโพธิมงคลได้เข้ามาท าหน้าที่ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมการทอ
ผ้ามัดหมี่ไม่ให้สูญหายไปท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง อีกทั้งเพ่ือธ ารงอัตลักษณ์ของความเป็นคนอีสาน
แม้จะข้ามแดนมาอยู่ในพื้นท่ีที่ไม่ใช่ภาคอีสานก็ตาม 
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ภาพที่ 3 การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ 

ที่มา : วัดมหาโพธิมงคล 

 
ส่วนที่ 3 หลักการบริหารจัดการกลุ่มทอผ้ามัดหม่ีที่วัดในกรณีศึกษาน ามาใช้ 
ผู้วิจัยพบว่าวัดมหาโพธิมงคลได้น าหลักธรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลมาเป็นแนว

ทางการบริหารจัดการมาใช้กับกลุ่มทอผ้ามัดหมี่มี 8 ประการ คือ 
1. ศีลธรรม วัฒนธรรม คือ ได้ส่งเสริมการเป็นผู้ที่มีศีลธรรม ด ารงประเพณีวัฒนธรรม เช่น การท าบุญ

ตักบาตร การฟังเทศน์ เป็นต้น 
2. สุขภาพอนามัยคือ ให้เยาวชนและประชาชนได้รู้จักการออกก าลังกาย 
3. สัมมาอาชีพคือ สนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพที่สุจริต ได้แนะน าให้ประชาชนได้รู้จักใช้

สถานที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ  
4. สันติสุข คือ การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ไม่เกิดความวุ่นวาย 
5. ศึกษาสังเคราะห์คือ การช่วยเหลือผู้อ่ืน เช่น การมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเยนระดับชั้น

ประถมศึกษาในเขตต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 
6. ศาสนสงเคราะห์คือ การช่วยเหลือผู้อื่น ท าให้เกิดระโยชน์ เช่น การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่

ผู้ประสบภัยน้ าท่วม 
7. กตัญญูกตเวทีคือ การท าความดีกับผู้มีพระคุณ เช่น การรดน้ าด าหัว การตอบแทนผู้มีพระคุณ 
8. สามัคคีธรรม ให้ประชาชนรู้จักการท างานร่วมกัน การจัดกิจกรรมท างานเป็นทีม รู้จักรับผิดชอบสิ่ง

ที่ตนเองได้สร้างข้ึนมาให้เป็นระโยชน์มากขึ้น 
นอกจากนี้ ยังมีการน าหลักการบริหารจัดการดังนี้โดยน าหลัก 4 M มาใช้คือ 
1. คน (Man) ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด มีคนเป็นผู้ด าเนินการหรือจัดการท าให้เกิดกิจกรรมทอ

ผ้ามัดหมี่ 
2. เงิน (Money) เป็นปัจจัยในการด าเนินธุรกิจอีกชนิดหนึ่งที่ต้องน ามาประกอบเพ่ือให้เกิดธุรกิจ ซึ่ง

แต่ละธุรกิจจะใช้ปริมาณเงินที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่ว่าธุรกิจนั้นมีขนาดเล็กหรือใหญ่  
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3. วัสดุหรือวัตถุดิบ (Material) ซึ่งในการผลิตสินค้า ต้องอาศัยวัตถุดิบในการผลิต ดังนั้น ผู้บริหารต้อง
รู้จักบริหารวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้ต้นทุนที่ต่ า และท าให้ธุรกิจได้ผลก าไรสูงสุด 

4. วิธีปฏิบัติงาน (Method) ซึ่งการปฏิบัติงานในแต่ละข้ันตอนของการด าเนินธุรกิจ ควรมีการวางแผน 
และควบคุมให้การปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพ 

หลวงพ่อพระครูโอภาสวชิรคุณ ได้เล่าให้ฟังว่า “...วัดได้น าหลักข้อธรรมของหน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบลมาใช้เพ่ือเป็นการส่งเสริมกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ คือ  1.ศีลธรรม วัฒนธรรม 2. สุขภาพอนามัย 3. 
สัมมาอาชีพ 4. สันติสุข 5. ศึกษาสังเคราะห์ 6. ศาสนสงเคราะห์ 7. กตัญญูกตเวที 8. สามัคคีธรรมทั้ง 8 
ประการนี้จะไปเน้นหนักที่ หลักสัมมาชีพ คือมันเป็นรูปประธรรม เพราะทุกหลักจะมารวมกันอยู่ที่หลักนี้
ทั้งหมด...” (พระครูโอภาสวชิรคุณ,ผู้ให้สัมภาษณ,์ 30 สิงหาคม 2560) 

สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาบทบาทของวัดต่อกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ กรณีศึกษากลุ่มทอผ้ามัดหมี่นิคมทุ่ง
โพธิ์ทะเล ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Content Analysis มี
ข้อค้นพบ ดังนี้ (1) ประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งกลุ่มทอผ้ามัดหมี่จากการสัมภาษณ์ของพระสงฆ์และ
สมาชิกกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ ได้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ ดังนี้ พ.ศ. 2536 ได้มีการ
ริเริ่มการรวมกลุ่มการทอผ้ามัดหมี่ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้น าชุมชนเป็นแกนน า พ.ศ. 2548 – 2549 ได้มี
การหยุดพักทอผ้ามัดหมี่ลง เพราะว่า มีการบริหารจัดการไม่ไหว ขาดการสนับสนุนเพราะว่ากลุ่มทอผ้ามัดหมี่
เป็นวัฒนธรรมข้ดามถิ่นที่มาจากภาคอีสาน จึงท าให้หน่วยงานของภาครัฐไม่เข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุน
เงินทุนเนื่องจากมันไม่ใช่เป็นของชุมชนตั้งแต่ดั้งเดิม พ.ศ. 2556 – 2557 หลวงพ่อโอภาสวชิรคุณได้ไปชักชวน
ชาวบ้านให้มาทอผ้ามัดหมี่ในวัด และถามชาวบ้านเพื่อที่จะขอกี่และเครื่องทอมาไว้ที่วัด และน ากี่และเครื่องทอ
ที่ช ารุดไปซ่อมแซมให้กับมาใช้ได้ใหม่อีกครั้ง พ.ศ. 2558 ได้มีการมารวมกลุ่มการทอผ้ามัดหมี่ขึ้นมาอีกครั้ง และ
ได้มีการทอผ้ามัดหมี่กันในวัดอย่างเป็นรูปธรรมอีกครั้ง และได้มีการทอผ้ามัดหมี่กันมาจนถึงปัจจุบัน 
 (2) บทบาทของวัดที่มีต่อกลุ่มผ้าทอมัดหมี่ หลวงพ่อพระครูโอภาสวชิรคุณ ได้ของบประมาณเงินทุน
จากทาง อปต.เพ่ือน ามาใช้ในการทอผ้ามัดหมี่ แต่ทาง อปต. ไม่มีงบประมาณในการสนับสนุนให้ หลวงพ่อจึง
เป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของ เงินทุนเองโดยไม่ได้พ่ึงพาจากภาครัฐ บทบาทในฐานะที่เป็นพ้ืนที่ในการผลิต วัด
เป็นสถานที่ให้กับกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ได้เข้ามาใช้พ้ืนที่วัดด าเนินกิจกรรมในการทอผ้ามัดหมี่และเป็นแหล่งในการ
จัดโชว์ผลิตภัณฑ์สินค้าผ้าทอ บทบาทในฐานะที่เป็นกระจายสินค้าและส่งเสริมการขาย เมื่อมีงานวัดใหญ่ ๆ 
เช่น  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก วัดตากฟ้าพระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์  
งานกล้วยไข่ งานที่ทาง อปต.จัดขึ้น เป็นต้น หลวงพ่อจะพากลุ่มทอผ้ามัดหมี่ไปขายสินค้าผ้าทอ หลวงพ่อจะ
เป็นคนติดต่อและสร้างครือข่ายกับกลุ่มภายนอก ในการน าสินค้าออกไปจ าหน่ายและภายในวัดได้มีการจัด
แสดงโชว์สินค้าไว้ถ้าหากมีใครสนใจก็สามารถไปซื้อได้ที่ในวัดเช่นกันบทบาทในฐานะอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิ
ปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ที่วัดมหาโพธิมงคลเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจเรื่องผ้าทอมัดหมี่ได้
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เข้าไปศึกษาหาความรู้  หลวงพ่อได้ส่งเสริมการทอผ้ามัดหมี่เพ่ือเป็นการอนุรักษ์การทอผ้ามัดหมี่ไว้ ไม่ให้สูญ
หายไปจากชุมชน 
 (3) หลักการบริหารจัดการระหว่างวัดมหาโพธิมงคลกับกลุ่มทอผ้ามัดหมี่นิคมทุ่งโพธิ์ทะเลวัดมหาโพธิ
มงคลได้น าหลักธรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลมาเป็นแนวทางการบริหารจัดการมาใช้กับกลุ่มทอ
ผ้ามัดหมี่มี 8 ประการ คือ 1.ศีลธรรม วัฒนธรรม 2.สุขภาพอนามัย 3. สัมมาอาชีพ 4. สันติสุข  5. ศึกษา
สังเคราะห์ 6. ศาสนสงเคราะห์ 7.กตัญญูกตเวที 8.สามัคคีธรรม โดยมีหลักการบริหารจัดการดังนี้ โดยน าหลัก 
4 M มาใช้คือ1. คน (Man) 2. เงิน (Money) 3. วัสดุหรือวัตถุดิบ (Material) 4.วิธีปฏิบัติงาน (Method)  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง บทบาทของวัดต่อกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ กรณีศึกษาวัดมหาโพธิมงคล ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์
ทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
 1. ผู้วิจัยมองบทบาทของวัดต่อกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ในฐานะที่เป็นการประกอบการทางสังคม (social 
enterprise) ซึ่งไปสอดคล้องกับงานวิจัยของคุณ นิตยา ฐานิตธนกร และคุณด ารงศักดิ์ มีสุนทร แต่งานวิจัย
เรื่อง บทบาทของวัดต่อกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ แตกต่างไปจากงานวิจัยของคุณ นิตยา ฐานิตธนกร และคุณด ารงศักดิ์ 
มีสุนทร คืองานของคุณนิตยา ฐานิตธนกร และคุณด ารงศักดิ์ มีสุนทร เป็นธุรกิจสังคมแสวงหาผลก าไรไป
พร้อมๆ กับการช่วยเหลือสังคม แต่วิจัยบทบาทของวัดต่อกลุ่มทอผ้ามัดหมี่พบว่าวัดเข้ามามีบทบาทส่งเสริม
และพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มทอผ้ามัดหมี่โดยท าในลักษณะเดียวกับธุรกิจเพ่ือสังคมแต่ ไม่หวังผลก าไร
นอกจากนี้ ที่ต่างออกไปจากลักษณะของผู้ประกอบการทางสังคมท่ัวๆ ไปคือ ตัวของผู้ประกอบการหรือผู้ก่อตั้ง
กิจการของกลุ่มนั้นเป็นสถาบันทางศาสนา มิใช่องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) เหมือนการประกอบการทางสังคม
ในรายอื่นๆ  
 2. ในแง่ของการบริหารจัดการเราได้เห็นการปะทะประสานกันระหว่างเรื่องทางโลกและเรื่องทาง
ธรรมกล่าวคือ เนื่องจากในทางพุทธศาสนา เป้าหมายหลักของพระพุทธศาสนาคือการสอนให้คนลด ละ เลิก 
กิเลส แต่เนื่องจากในกรณีนี้จะเห็นได้ว่าวัดมหาโพธิมงคลได้เข้ามาส่งเสริมกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่งก็คือการเข้ามาเก่ียวพันกับเรื่องทางโลก โดยเฉพาะเรื่องทางเศรษฐกิจซึ่งแม้จะเป็นการช่วยเหลือเศรษฐกิจ
ของชุมชนก็ตาม เป็นไปได้ว่าการเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจทางโลกท าให้วัดเกิดความอิหลักอิเหลื่อ จน
น าไปสู่การน าเอาหลักธรรมของพุทธศาสนาซึ่งเป็นเรื่องทางธรรม เข้ามาประยุกต์ใช้กับเรื่องทางโลกอย่างการ
บริหารกิจการผ้าทอมัดหมี่ วัดจึงใช้หลักธรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล 8 ประการ เข้ามา
ประยุกต์ใช้กับหลักการบริหารจัดการ4M คือ1. คน (Man)  ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด มีคนเป็น
ผู้ด าเนินการหรือจัดการท าให้เกิดกิจกรรมทอผ้ามัดหมี่2. เงิน (Money) เป็นปัจจัยในการด าเนินธุรกิจอีกชนิด
หนึ่งที่ต้องน ามาประกอบเพ่ือให้เกิดธุรกิจ ซึ่งแต่ละธุรกิจจะใช้ปริมาณเงินที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่ว่าธุรกิจนั้นมี
ขนาดเล็กหรือใหญ่ 3. วัสดุหรือวัตถุดิบ (Material) ซึ่งในการผลิตสินค้า ต้องอาศัยวัตถุดิบในการผลิต ดังนั้น 
ผู้บริหารต้องรู้จักบริหารวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้ต้นทุนที่ต่ า และท าให้ธุรกิจได้ผลก าไรสูงสุด4. วิธี
ปฏิบัติงาน (Method) ซึ่งการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนของการด าเนินธุรกิจ ควรมีการวางแผน และควบคุม
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ให้การปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพเข้ามาเป็นแนวทางในการบริหารโดยเอาแนวคิดเชิงพุทธ มาผสมผสานกับ
แนวเศรษฐกิจชุมชน อันสะท้อนให้เห็นถึงการปะทะประสานกันระหว่างพ้ืนทางโลกและทางธรรมมากกว่าที่จะ
เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 1. ควรมีการตลาดรองรับในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้สินค้าเป็นที่ยอมรับและต้องการของ
ประชาชน และเป็นที่รู้จักมากยิ่งข้ึน 
 2. ควรมีการเชิญชวนแนะน าให้ประชาชนหมู่บ้านใกล้เคียงและเยาวชนรุ่นหลังมาทอผ้ามัดหมี่ที่วัด
ด้วย เพื่อเป็นการเผยแพร่และสืบทอดวัฒนธรรมการทอผ้าต่อไป 
 3. ควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมในเรื่องของเงินทุนและส่งเสริมเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟ ู
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของวัดต่อกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ประจ าต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเลกับ
บทบาทของวัดกับกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ในประเทศไทย  
 2. ควรศึกษาการตลาดที่ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่ไปจ าหน่ายและเผยแพร่ 
 3. ควรมีการศึกษาบทบาทของวัดต่อกลุ่มทอผ้าในมิติอ่ืน ๆ ด้วย เพ่ือจะได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
วัดกับชุมชนได้อย่างลึกซึ้ง 
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