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บทคัดย่อ 
การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพพื้นฐานดา้นสังคมและเศรษฐกิจบางประการของสตรี 2) 

สภาพการผลิตผา้ไหมของสตรี 3) การไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนจากศูนยเ์รียนรู้การพฒันาสตรีและครอบครัว
รัตนาภา จงัหวดัขอนแก่น  4) ความคิดเห็นต่อการผลิตผา้ไหมอยา่งต่อเน่ืองของสตรี และ 5) เปรียบเทียบความคิดเห็น
ต่อปัจจยัท่ีท าใหมี้การผลิตผา้ไหมอยา่งต่อเน่ืองของสตรี ท่ีมีลกัษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจทางดา้นสังคม และเศรษฐกิจ
บางประการแตกต่างกนั กลุ่มตวัอยา่งเป็นสตรีท่ีผา่นการอบรมอาชีพโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ใน
พื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่น ปีงบประมาณ 2557-2559 จ านวน 110 ราย เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ ในเดือน
ตุลาคม 2561 ผลการวจิยั พบวา่  สภาพพื้นฐานทางสังคมและสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ พบวา่ สมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้มี
อายเุฉล่ีย 57.2 ปี  จบประถมศึกษา มีอาชีพหลกัคือท านา อาชีพรองคือทอผา้   รายไดจ้ากภาคการเกษตรเฉล่ีย 33 ,452.73 
บาทต่อปี ส่วนรายไดน้อกภาคการเกษตรเฉล่ีย 32,820.64 บาทต่อปี โดยสมาชิกร้อยละ 92.7 มีรายไดจ้ากการขายผา้ไหม
มดัหม่ี และมีหน้ีสินเฉล่ีย 80,845.77 บาท ต่อครัวเรือน สภาพการผลิตผา้ไหม มีประสบการณ์ในการทอผา้ไหม เฉล่ีย 
19.56 ปี ใชว้ตัถุดิบของเส้นไหมภายในกลุ่ม ใชก่ี้พื้นบา้นเป็นเคร่ืองมือในการทอผา้ไหม ส่วนใหญ่ ทอผา้ลายหม่ีบกัจบั 
ลายดอกบวั หม่ีพญานาค ลายเชิงเทียง ลายหม่ีขอพระพร เป็นหลกั มีระยะเวลาในการทอผา้เฉล่ีย 3.21 วนัต่อผืน มี
ตน้ทุนการผลิตผา้ไหม เฉล่ีย 675.40 บาทต่อผืน มีราคาจ าหน่ายผา้ไหม เฉล่ีย 1,613.63 บาทต่อผืน กลุ่มสตรีทอผา้ไดรั้บ
การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน ได้รับการสนับสนุนเส้นไหม และได้รับการสนับสนุนด้านการตลาดด้านการ
ประชาสัมพนัธ์ผลิตภัณฑ์ ความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีท าให้มีการผลิตผา้ไหมอย่างต่อเน่ืองในระดับมากทั้ ง 4 ด้าน 
ประกอบดว้ย 1) ดา้นปัจจยัทางสังคม ( x  = 2.91) 2) ดา้นปัจจยัทางเศรษฐกิจ ( x  = 2.60) 3) ดา้นการบริหารจดัการกลุ่ม
( x  = 2.87) และ 4) ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงาน ( x  = 2.70) ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการผลิต
ผา้ไหมอยา่งต่อเน่ืองตามความคิดเห็นของสตรี ท่ีมีอาย ุ ระดบัการศึกษา รายได ้ประสบการณ์ทอผา้แตกต่างกนั สภาพ
พื้นฐาน ทางสังคม และสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ บางประการแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการผลิตผา้ไหมอย่าง
ต่อเน่ืองแตกต่างกนัในบางประเดน็ 

ABSTRACT 
         The objectives of this research were to study:  1)  some basic conditions in term of social and economics on 
some issues of women 2)  silk weaving conditions of women 3)  extension and supporting conditions from Rattanapa 
learning center for women and family development, Khon Kaen province 4)  the opinions on continuing silk weaving 
of women and 5)  comparative opinions on factors that affect to continuing silk weaving of women in social and 
economic conditions on some difference issues. the samples were women who had been trained in the new life-giving      
ค าส าคัญ: ผา้ไหม สตรี 
Keywords: Silk, Women 
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for women and family project in Khon Kaen province area for the fiscal year 2014-2016 with 110 samples.  Data collection 
tool used interview guide and field data collection was collected in October 2018.  The results revealed that basic social and 
economic conditions; the age of silk weaving member average 57.2 years old, graduated primary school, the major occupation 
is rice-farmers and minor is weaving. The average income in agricultural sector is 33,452.73 baht per year while income non-
agricultural is 32,820.64 baht per year with 92.7 percent of members having income from selling Mudmee silk, their average 
debt of 80,845.77 baht per household.  In term of silk weaving conditions, their experience in silk weaving is average 19.56 
years with using raw materials of silk within the group and using the loom as a tool for weave silk. Most of their main patterns 
designs are Mee Bak Chub, Dok Bua (lotus), Mee Phyanak (nagas), Cherng Tian (candle stick), Mee Khor Pra Phorn. Their 
weaving time used average 3.21 days per piece with average product cost is 675.40 baht per piece, the average price was 
1,613.63 baht per piece. The group was supported for silk, marketing and products promotion.  The opinions on factors that 
affected to women group continuing on silk weaving production found that members of weaving women group had opinions 
in high level on 4 factors include 1) Social factor ( x  = 2.91) 2) Economic factor( x  = 2.60) 3) Group management( x  = 
2.87) and 4) Supporting from government agencies( x  = 2.70). Comparative opinions results on factors that are affected to 
silk weaving continuing follow women opinions which difference age, education, income and weaving experience and some 
basic social and economic conditions was difference, there were different opinions on continuing silk weaving on some issues. 

 
บทน า 
 ศูนยเ์รียนรู้การพฒันาสตรีและครอบครัวรัตนาภา  จงัหวดัขอนแก่น กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 
กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานท่ีจัดข้ึนเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล                 
ดา้นสวสัดิการสังคม โดยมีวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานให้การอบรมอาชีพแก่สตรี เยาวสตรี และประชาชนท่ีไม่มี
โอกาสศึกษาต่อในระดบัสูงและไม่มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ให้มีความรู้ทกัษะในการประกอบอาชีพสามารถ
เล้ียงตนเองและครอบครัวไดต้ามควร โดยไม่เป็นภาระต่อสังคม ป้องกนัปัญหาการวา่งงาน การถูกล่อลวงไปประกอบ
อาชีพในทางเส่ือมเสียศีลธรรม (ศูนยเ์รียนรู้การพฒันาสตรีและครอบครัวรัตนาภา , 2556) อีกทั้งยงัมีการท างานเชิงรุก
ภายนอกสถาบนัโดยฝึกอบรมอาชีพในชุมชนท่ีไดรั้บมอบหมาย ด าเนินงานตามช่ือโครงการสร้างชีวิตให้สตรีและ
ครอบครัว ร่วมกบัภาคีเครือข่ายในพื้นท่ี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน ประชาชนโดยด าเนิน การฝึกอบรมอาชีพ
ให้สตรีกลุ่มแม่บา้นในชุมชน ให้สามารถประกอบอาชีพไดใ้นภูมิล าเนาของตนเอง เกิดการรวมกลุ่มประกอบอาชีพใน
ชุมชน ซ่ึงการด าเนินโครงการจะพิจารณาจากความตอ้งการของชุมชน ทุนทางสังคมในแต่ละพื้นท่ี เช่น การทอเส่ือกก 
การทอผา้ไหมพื้นบา้น การทอผา้มดัหม่ี การแปรรูปผา้ เป็นตน้ โดยเนน้ความยัง่ยืนทางอาชีพ สร้างรายไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 
(ศูนยเ์รียนรู้การพฒันาสตรีและครอบครัวรัตนาภา, 2557) 

จากผลการด าเนินงานโครงการสร้างชีวิตใหม่ใหส้ตรีและครอบครัว ภายใตก้ารด าเนินงานของศูนยเ์รียนรู้การ
พฒันาสตรีและครอบครัวรัตนาภา  จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงมีกลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมโครงการในปีงบประมาณ  2557-2559 
จ านวน 57 รุ่นๆละ 30 คน รวมทั้งส้ิน 1,710 คน มีผูผ้า่นการอบรม หลกัสูตรการทอผา้ไหม จ านวน 150 คน จดัฝึกอบรม
อาชีพจ านวนทั้งส้ิน 44 วนั โดยผูเ้ขา้ร่วมโครงการจะไดรั้บความรู้ในการฝึกอบรม มีวิทยากรผูท่ี้มีความเช่ียวชาญดา้น
การทอผา้ไหมในทอ้งถ่ินมาให้ความรู้เก่ียวกบักระบวนการทอผา้ไหม ไดรั้บงบประมาณในการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์การ
ทอผา้ไหมและเบ้ียเล้ียงระหวา่งการฝึกอบรมตลอดหลกัสูตร เม่ือผา่นการอบรม 44 วนัแลว้ จะไดรั้บงบประมาณในการ
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รวมกลุ่มประกอบอาชีพในชุมชน  ซ่ึงเม่ือส้ินสุดโครงการสร้างชีวิตใหม่ใหส้ตรีและครอบครัวแลว้ ศูนยเ์รียนรู้ฯ  รัตนา
ภา ไดมี้การติดตามผลการด าเนินงานโดยการจดัอบรมยกระดบักลุ่มอาชีพในโครงการเสริมสร้างโอกาสในการด าเนิน
ธุรกิจแก่สตรี เพื่อยกระดบัผลิตภณัฑ์ให้เป็นท่ีตอ้งการของตลาด และทราบสภาพปัญหาของผูผ้่านการอบรม จากการ
ด าเนินงานฝึกอบรมหลกัสูตรการทอผา้ไหมมีสตรีท่ีส าเร็จการฝึกอบรมจ านวน 150 ราย  พบว่าสตรีบางรายสามารถ
ด าเนินกิจกรรมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  และมีสตรีบางรายท่ีมีขอ้จ ากดัท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมการทอผา้ไหมต่อได ้
โดยคิดเป็นร้อยละพบวา่มีผูท่ี้ด  าเนินกิจกรรมการทอผา้ไหมต่อเน่ือง คิดเป็นร้อยละ 72 และไม่สามารถด าเนินกิจกรรม
การทอผา้ไหมต่อได ้คิดเป็นร้อยละ 28 (ศูนยเ์รียนรู้การพฒันาสตรีและครอบครัวรัตนาภา, 2559)  ดงันั้นจึงศึกษาปัจจยัท่ี
มีผลต่อการผลิตผา้ไหมอยา่งต่อเน่ืองตามความคิดเห็นของสตรีภายใตก้ารสนบัสนุนของศูนยเ์รียนรู้การพฒันาสตรีและ
ครอบครัวรัตนาภา จงัหวดัขอนแก่น เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการผลิตผา้ไหมอยา่งแทจ้ริง และเพื่อเป็นขอ้มูลการ
วางแผนในการส่งเสริมการผลิตผา้ไหมใหเ้กิดอาชีพและรายไดท้ าใหส้ังคมหรือชุมชน มีความมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนื 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1)  เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานดา้นสังคมและเศรษฐกิจบางประการของสตรี  
       2)  เพ่ือศึกษาสภาพการผลิตผา้ไหมของสตรี 
 3)  การไดรั้บการส่งเสริมและสนับสนุน จากศูนยเ์รียนรู้การพฒันาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวดั
ขอนแก่น  
      4)  เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการผลิตผา้ไหมอยา่งต่อเน่ืองของสตรี 
    5)  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีท าใหมี้การผลิตผา้ไหมอยา่งต่อเน่ืองของสตรี ท่ีมีลกัษณะพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจทางดา้นสังคม และเศรษฐกิจบางประการแตกต่างกนั 
 

ขอบเขตการศึกษา 
      การศึกษาคร้ังน้ีท าการศึกษาสตรีท่ีผา่นการอบรมอาชีพโครงการสร้างชีวิตใหม่ใหส้ตรีและครอบครัว ในพื้นท่ี
จงัหวดัขอนแก่น ปีงบประมาณ 2557-2559 
 

วธีิการวจิัย 
 การวิจยัเร่ืองน้ีใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นหลกั เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ทาง
สถิติ ให้เกิดความน่าเช่ือถือและใชป้ระโยชน์ในการพฒันาสตรี ผ่านการอบรม โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและ
ครอบครัว หลกัสูตรการทอ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้เป็นสตรีท่ีผ่านการอบรมอาชีพโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและ
ครอบครัว ในพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่น ปีงบประมาณ 2557-2559 กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 110 ราย โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ง
แบบง่าย ดว้ยการจบัฉลากหมายเลขรายช่ือสตรีท่ีส าเร็จการฝึกอบรมทกัษะอาชีพโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและ
ครอบครัว หลกัสูตรทอผา้ไหม ปีงบประมาณ 2557–2559 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสัมภาษณ์ 
และด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลภาคสนามในเดือนตุลาคม 2561 จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสัมภาษณ์ไปวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยใชโ้ปรแกรม SPSS for Windows ค่าสถิติท่ีใชใ้นการอภิปรายผล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าต ่าสุด 
ค่าสูงสุด  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชใ้นการอธิบายผลตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1-3 และความคิดเห็นต่อการผลิตผา้ไหม
อยา่งต่อเน่ืองของสตรี โดยก าหนดค่าคะแนนระดบัความคิดเห็นเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัมาก, นอ้ย และไม่มีผลต่อ
ความคิดเห็น มีค่าคะแนนเท่ากบั 3, 2 และ 1 ตามล าดบั และใชค้่าเฉล่ียจดัระดบัเป็นช่วงคะแนน เพื่อแปลความหมาย
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ระดบัการตดัสินใจดงัน้ี ค่าเฉล่ีย 2.34-3.00, 1.67-2.33 และ 1.00-1.66 หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมาก, นอ้ย 
และไม่มีผลต่อการตดัสินใจ ตามล าดบั 
 
ผลการวจิัย 
 สภาพพืน้ฐานสภาพพืน้ฐานทางสังคม และด้านเศรษฐกจิของครูผู้สอนของกลุ่มสตรีทอผ้า 

สภาพพืน้ฐานทางสังคม  
 สภาพพื้นฐานทางสังคม พบวา่ สมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้มีอายเุฉล่ีย 57.2 ปีร้อยละ 85.5 สมรส ร้อยละ 57.3 จบ
ประถมศึกษา ร้อยละ 85.5 ไม่มีต าแหน่งผูน้ าในชุมชน และสมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้ ร้อยละ 88.5  เป็นสมาชิกกลุ่มกองทุน
หมู่บา้น ร้อยละ 97.3 มีอาชีพหลกัคือท านา   ร้อยละ 93.6 มีอาชีพรองคือทอผา้    
 สภาพพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ  
 สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ พบวา่ สมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้มีพื้นท่ีถือครองทางการเกษตรทั้งหมดเฉล่ีย  14.2 ไร่
ต่อครัวเรือน ร้อยละ 95.5 มีการถือครองท่ีดินเป็นของตวัเอง   รายไดจ้ากภาคการเกษตรเฉล่ีย 33,452.73 บาท ต่อปี ซ่ึง
สมาชิกร้อยละ 80.9  มีรายไดจ้ากการปลูกพืช คือ ขา้ว ส่วนรายไดน้อกภาคการเกษตเฉล่ีย 32,820.64 บาทต่อปี โดย
สมาชิกร้อยละ 92.7 มีรายไดจ้ากการขายผา้ไหมมดัหม่ี และมีหน้ีสินเฉล่ีย 80,845.77 บาท ต่อครัวเรือน 
 สภาพการผลติผ้าไหมของสมาชิกกลุ่มสตรี 
 สภาพการผลิตผา้ไหมของสมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้ พบว่า สมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้  มีประสบการณ์ในการเล้ียง
ไหมเฉล่ีย 12.71 ปี ร้อยละ 100.0 มีประสบการณ์ในการทอผา้ไหม เฉล่ีย 19.56 ปี ร้อยละ 70.0  มีแหล่งวตัถุดิบของเส้น
ไหมภายในกลุ่ม และร้อยละ 66.4  มีแหล่งวตัถุดิบของสียอ้มภายในกลุ่มผลิตเอง ร้อยละ 47.3 ใชสี้สังเคราะห์ในการ        
ยอ้มไหม ร้อยละ 100.0 ใช้ก่ีพื้นบ้านเป็นเคร่ืองมือในการทอผา้ไหม ร้อยละ 100.0  สมาชิกใช้วตัถุดิบในหมู่บ้าน                 
ซ่ึงสมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้   ส่วนใหญ่ ทอผา้ลายหม่ีบกัจบั ลายดอกบวั หม่ีพญานาค ลายเชิงเทียน ลายดางแห ลายไก่          
ลายสร้อยดอกหมาก ลายหม่ีขั้น ลายผีเส้ือ ลายแมงมุม ลายหม่ีกง ลายหม่ีขอพระพร ลายตน้สน และลายหม่ีดอก มี
ระยะเวลาในการทอผา้เฉล่ีย 3.21 วนัต่อผืน ขนาดกวา้ง 1 เมตรต่อผืน ยาว 2 เมตรต่อผืน มีตน้ทุนการผลิตผา้ไหม เฉล่ีย 
675.40 บาทต่อผนื มีราคาจ าหน่ายผา้ไหมเฉล่ีย 1,613.63 บาทต่อผนื จ านวนทอผา้ไหม เฉล่ีย 6.36 ผนืต่อปี รายไดข้ายผา้
ไหม  เฉล่ีย 13,956.36 บาทต่อปี ร้อยละ 100.0  สมาชิกมีการจ าหน่ายผลิตภณัฑผ์า้ไหมในหมู่บา้น เป็นบุคคลในหมู่บา้น
ท่ีมาซ้ือผา้ไหม ใชล้วดลายและสีสันเป็นเกณฑใ์นการก าหนดราคาผา้ และมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในการจ าหน่าย
ผา้ไหมท่ีผลิตข้ึนมาผา่นกลุ่มสตรี ผา่นศูนยเ์รียนรู้ฯ รัตนาภา และผา่นลูกคา้ท่ีเคยซ้ือ 
 สภาพการมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่มสตรีทอผ้าไหมและการได้รับการส่งเสริมสนับสนุนของศูนย์เรียนรู้การ
พฒันาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวดัขอนแก่น 
 สภาพการมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่มสตรีทอผา้ไหม พบวา่ สตรีเป็นสมาชิกกลุ่มทอผา้ไหม ร้อยละ 94.5 ใชบ้า้น
ของตนเองเป็นสถานท่ีในการทอผา้ ร้อยละ 100  มีส่วนร่วมในการจดัตั้งกลุ่มทอผา้ไหมข้ึนมา มีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง
คณะกรรมการกลุ่ม มีส่วนร่วมในการประชุมกลุ่ม มีส่วนร่วมในการพฒันาผลิตภณัฑก์ลุ่ม มีส่วนร่วมในการจดัจ าหน่าย
ผา้ไหม และมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาของกลุ่ม ส่วนการไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุนของศูนยเ์รียนรู้การพฒันาสตรี
และครอบครัวรัตนาภา พบวา่ สมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้ร้อยละ 40.9 เขา้ร่วมโครงการในปี พ.ศ. 2558  ร้อยละ 100  ทั้งหมด
เขา้ร่วมการฝึกอบรมหลกัสูตรการทอผา้ไหม ตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ใหส้ตรีและครอบครัว หลกัสูตร 44 วนั ตามท่ี
หน่วยงานก าหนด ร้อยละ 55.5 ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากกลุ่มในหลกัสูตรการบริหารจัดการกลุ่ม 3 วนั และ 
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หลกัสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3 วนั ร้อยละ 56.4 ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากกลุ่มในหลักสูตรการรับรอง
มาตรฐาน 3 วนั และหลกัสูตรการตลาดและช่องทางการจ าหน่าย 3 วนั ซ่ึงการสนบัสนุนเงินทุนหมุนเวียน(2557-2559) 
พบวา่สมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้ไดรั้บการสนบัสนุนเงินทุนหมุนเวียน เฉล่ีย 2 คร้ังต่อปี จ านวนเงินท่ีไดรั้บการสนับสนุน 
เฉล่ีย 156,550.0 บาทต่อปี ร้อยละ 100.0 ไดรั้บการสนบัสนุนเส้นไหม และไดรั้บการสนบัสนุนดา้นการตลาด ดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์ทางอินเตอร์เน็ต เฉล่ีย 1 คร้ังต่อปี ไดรั้บการสนับสนุนดา้นการตลาดดา้นการร่วมออกร้าน
จ าหน่ายสินคา้ เฉล่ีย 2 คร้ังต่อปี ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นการตลาดดา้นการรับซ้ือสินคา้/ผลิตภณัฑจ์ากกลุ่ม เฉล่ีย 2 คร้ัง
ต่อปี  และไดรั้บการสนบัสนุนดา้นการตลาดดา้นการรับซ้ือสินคา้/ผลิตภณัฑจ์ากกลุ่ม เฉล่ีย 1 คร้ังต่อปี 
 ความคดิเห็นต่อปัจจัยทีท่ าให้มกีารผลติผ้าไหมอย่างต่อเน่ืองของกลุ่มสตรี 
 ผลการวิจยัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีท าให้มีการผลิตผา้ไหมอย่างต่อเน่ืองของกลุ่มสตรี  แบ่งออกเป็น 4 ดา้น 
ประกอบไปดว้ย 1) ปัจจยัทางสังคม 2) ปัจจยัทางเศรษฐกิจ 3) การบริหารจดัการกลุ่ม และ 4) การไดรั้บการสนบัสนุน
จากหน่วยงาน ดงัแสดงในตารางท่ี 1 ดงัน้ี 
 1)  ปัจจยัทางสังคม พบว่า สมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้มีความคิดเห็นต่อดา้นปัจจยัทางสังคมในระดบัมากทุก

ประเด็น ไดแ้ก่ (1) มีความช่ืนชอบในการผลิตผา้ไหม( x = 2.98)  (2) มีความภูมิใจในการผลิตผา้ไหม( x = 2.98)           
(3) มีการจดัตั้งกลุ่มทอผา้ไหมในชุมชน( x = 2.93) (4) ครอบครัวใหก้ารสนบัสนุน( x = 2.92)  (5) สามารถท าในเวลา
ว่างจากภารกิจอ่ืนในครอบครัว( x = 2.89)  (6) การได้ถ่ายทอดการทอผา้ไหมสู่คนรุ่นหลัง( x = 2.85) และ                          
(7) การด ารงต าแหน่งในกลุ่ม( x = 2.85) 
  จากผลการวจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่ สมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้ไหมมีความคิดเห็นต่อดา้นปัจจยัทางสังคมในระดบั
มากทุกประเด็น ซ่ึงจากการสัมภาษณ์สมาชิก พบวา่ สมาชิกมีความช่ืนชอบผา้ไหมมากท่ีสุด เพราะสวมใส่แลว้มีความ
สวยงามมีเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน สามารถท าในเวลาว่างจากภารกิจอ่ืนในครอบครัว มีความภูมิใจท่ีผลิตผา้ไหมได ้              
และยงัสามารถน าความรู้ท่ีมีถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นหลงัได ้ จึงส่งผลใหส้มาชิกมีความคิดเห็นในระดบัมาก 
 2)  ปัจจยัทางปัจจยัทางเศรษฐกิจ พบวา่ สมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้มีความคิดเห็นต่อดา้นปัจจยัทางเศรษฐกิจใน

ระดบัมากทุกประเด็น ไดแ้ก่ (1) การมีสถานท่ีในการจดัจ าหน่ายผา้ไหม( x = 2.71)  (2) รายไดจ้ากการขายผา้ไหม          
( x = 2.60)  (3) การมีตลาดรองรับผา้ไหม( x = 2.59)  (4) ราคาผา้ไหม( x = 2.56)  และ (5) ความคุม้ทุนในการผลิต          
( x = 2.50) 
  จากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่ สมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้มีความคิดเห็นต่อดา้นปัจจยัทางปัจจยัทางเศรษฐกิจ 
ในระดบัมากทุกประเด็น ซ่ึงจากการสัมภาษณ์สมาชิก พบวา่ สมาชิกมีความคิดเห็นในระดบัมาก เน่ืองจากราคาขายผา้
ไหมมีราคาดี มีความคุม้ทุนในการผลิต มีตลาดรองรับ และรายไดจ้ากการจ าหน่ายผา้ไหมสามารถเล้ียงครอบครัว     ท า
ใหค้รอบครัวมีรายไดต้ลอดทั้งปี  จึงส่งผลใหส้มาชิกมีความคิดเห็นในระดบัมาก 
 3)  การบริหารจดัการกลุ่ม พบว่า สมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้มีความคิดเห็นต่อดา้นการบริหารจดัการกลุ่มใน

ระดบัมากทุกประเด็น ไดแ้ก่  (1) การมีกฎระเบียบกลุ่ม( x = 2.89)  (2) การประชุมกลุ่ม( x = 2.89)  (3) การท าบญัชี 
รายรับ – รายจ่ายของกลุ่ม( x = 2.89) (4) การรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม( x = 2.88)  (5) การปฏิบติัตามกฎ 
กติกา ระเบียบขอ้บงัคบักลุ่ม( x = 2.87)  (6) การแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบในกลุ่ม( x = 2.85)  (7) การมีส่วนร่วมใน
การคดัเลือกคณะกรรมการ( x = 2.83)  และ (8) การจดัท าแผนพฒันากลุ่ม( x = 2.81) 
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  จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า สมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้มีความคิดเห็นต่อดา้นการบริหารจดัการกลุ่มใน
ระดบัมากทุกประเด็น ซ่ึงจากการสัมภาษณ์สมาชิก พบว่า การจดัตั้งกลุ่มในการทอผา้ไหมเป็นส่ิงท่ีดี ท าให้สมาชิกใน
กลุ่มไดมี้ส่วนร่วมในการท างาน ช่วยกนัคิดช่วยกนัท า ไดแ้นวความคิดท่ีหลากหลาย มีกฏระเบียบกลุ่มใหป้ฏิบติัร่วมกนั 
มีการแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบในกลุ่ม ซ่ึงสมาชิกกลุ่มไดท้ าหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย และมีการจดัท าบญัชีรายรับ-
รายจ่ายกลุ่ม สามารถตรวจสอบได ้ท าให้กลุ่มมีกระการท่ีท างานอย่างเป็นระบบและเขม้แข็ง มีความมัน่คง ย ัง่ยืน จึง
ส่งผลใหส้มาชิกมีความคิดเห็นในระดบัมาก 
 4)  การไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงาน พบวา่ สมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้มีความคิดเห็นต่อดา้นการไดรั้บการ

สนับสนุนจากหน่วยงานในระดบัมาก 6 ประเด็น ไดแ้ก่ การสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจดัการกลุ่ม( x = 
2.74)  การช่วยจดัหาวตัถุดิบในการผลิตผา้ไหม( x = 2.73)  การสนบัสนุนเคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการทอผา้( x

= 2.73)  การให้การฝึกอบรมแก่สตรีผูผ้ลิตผา้ไหม( x = 2.72) ช่องทางในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์( x = 2.61) การ
ติดตามนิเทศของเจา้หนา้ท่ี( x = 2.87) และสมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้มีความคิดเห็นต่อดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนจาก
หน่วยงานในระดบันอ้ย 1 ประเดน็ ไดแ้ก่ การใหบ้ริการสินเช่ือในการผลิต( x = 2.15) 
  จากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่ สมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้มีความคิดเห็นต่อดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนจาก
หน่วยงานในระดบัมาก 6 ประเดน็ คือ การสนบัสนุนงบประมาณในการบริหารจดัการกลุ่ม การช่วยจดัหาวตัถุดิบในการ
ผลิตผา้ไหม การสนบัสนุนเคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการทอผา้ การใหก้ารฝึกอบรมแก่สตรีผูผ้ลิตผา้ไหม ซ่ึงจากการ
สัมภาษณ์สมาชิก พบวา่ การไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เป็นส่ิงท่ีกลุ่มพึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีเจา้หนา้ท่ีและ
หน่วยงานเขา้มาให้ความช่วยเหลือ ให้การสนับนุนไม่ว่าจะเป็นเงินทุน วตัถุดิบ เคร่ืองมือ และวสัดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงานของกลุ่ม ท าให้กลุ่มไดรั้บส่ิงใหม่ๆ หรือส่ิงท่ีขาดอยูม่าเพิ่มเติม จนสามารถบริหารกลุ่มไดดี้ข้ึน จึงส่งผลให้
สมาชิกมีความคิดเห็นในระดบัมาก ส่วนประเด็นท่ีสมาชิกมีความตอ้งการในระดบันอ้ย 1 ประเด็น คือ การให้บริการ
สินเช่ือในการผลิต เน่ืองจากสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่ มีทุนในการผลิตผา้ไหม และมีเงินทุนสนบัสนุนการทอผา้ไหมจาก
กลุ่มอยูด่ว้ย ท าใหส้มาชิกกลุ่มสตรีไม่มีความตอ้งการสินเช่ือในการผลิต จึงส่งผลใหส้มาชิกมีความคิดเห็นในระดบันอ้ย 
 
Tabel. 1 Opinions on factors contibution to the continuing production of silk for women. 

Issues 
Mean 
(n=110) 

S.D. 
Degree 
opinion 

1. Social factor 2.91 0.27 High Level 
     1.1 included favorite in silk production 2.98 0.13 High Level 
     1.2 pride in silk production 2.98 0.13 High Level 
     1.3 silk weaving group established in community 2.93 0.26 High Level 
     1.4 family support 2.92 0.30 High Level 
     1.5 could do in free time from other family activities  2.89 0.34 High Level 
     1.6 silk weaving transferred to next generation 2.85 0.36 High Level 
     1.7 holding the group positions 2.85 0.36 High Level 
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Tabel. 1 Opinions on factors contibution to the continuing production of silk for women. 

Issues 
Mean 
(n=110) 

S.D. 
Degree 
opinion 

2. Economic factor 2.60 0.50 High Level 
     2.1 selling place 2.71 0.45 High Level 
     2.2 income from silk 2.60 0.51 High Level 
     2.3 silk market 2.59 0.49 High Level 
     2.4 silk prices 2.56 0.49 High Level 
     2.5 cost benefit 2.50 0.52 High Level 
3. Group management 2.87 0.37 High Level 
  3.1  group regulations 2.89 0.34 High Level 
  3.2 group meetings 2.89 0.31 High Level 
  3.3 accounting records for income-expenditures of group 2.89 0.34 High Level 
  3.4 listening group members opinions 2.88 0.35 High Level 
  3.5 compliance with  rules and regulations of group 2.87 0.38 High Level 
  3.6 division of responsibilities in the group 2.85 0.37 High Level 
  3.7 participation for group committee election 2.83 0.40 High Level 
  3.8 group development planning 2.81 0.41 High Level 

4. Supporting from government agencies 2.70 0.47 High Level 
 4.1 budgets supporting for group management 2.74 0.57 High Level 
 4.2 raw materials supply for silk production 2.73 0.57 High Level 
 4.3 tools and materials supporting for weaving 2.73 0.58 High Level 
 4.4 credit service for production 2.15 0.70 Low Level 
 4.5 training for silk weaving women    

1) weaving methods 2.78 0.41 High Level 
2) dye silk methods 2.78 0.41 High Level 
3) group management 2.77 0.42 High Level 
4) production cost calculating 2.74 0.44 High Level 
5) products pricing 2.65 0.49 High Level 
6) products processing 2.65 0.49 High Level 
7) patterns design,  selling channel 2.65 0.47 High Level 

   4.6 Sales channels    
1) products promoting through organizations 2.68 0.52 High Level 
 2) promoting through internet 2.65 054 High Level 
 3) OTOP exhibition 2.58 0.51 High Level 
 4) establishing OTOP show and selling center 2.55 0.53 High Level 

  4.7 Monitoring of staff    
1) recommendations for group operations    2.91 0.31 High Level 
2) recommendations for marketing problem solve from staffs 2.88 0.37 High Level 
  3) recommendations for silk weaving problem solve from 

staffs 
2.87 0.33 High Level 

 4) regular monitoring of staffs 2.83 0.38 High Level 
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 เปรียบเทยีบความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ท าให้มีการผลติผ้าไหมอย่างต่อเน่ืองของสตรี ที่มลีกัษณะพืน้ฐานทาง
เศรษฐกจิทางด้านสังคม และเศรษฐกจิบางประการแตกต่างกนั  
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีท าใหมี้การผลิตผา้ไหมอยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มสตรี พบวา่ สตรีท่ีมี
อาย ุการศึกษา ประสบการณ์ทอผา้ไหม และรายไดจ้ากการทอผา้ไหม มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีท าใหมี้การผลิตผา้

ไหมอยา่งต่อเน่ืองแตกต่างกนัในบางประเดน็ (Tabel 2 ) 
 
Tabel 2 comparative opinions on factors that affect to continuing silk weaving of women in social and economic  
             conditions on some difference issues 
 

Issues 
Some basic conditions in term of social and economics 

Age  Education Income 
Weaving 

experience 
1. Social factor     
     1.5 could do in free time from other family activities  NS NS ** NS 
     1.6 silk weaving transferred to next generation NS NS * NS 
     1.7 holding the group positions NS NS *** NS 
2. Economic factor     
     2.2 income from silk NS NS ** NS 
     2.3 silk market NS NS ** NS 
     2.4 silk prices NS NS ** NS 
3. Group management     

  3.2 group meetings NS NS * NS 
  3.3 accounting records for income-expenditures of group NS NS ** NS 
  3.4 listening group members opinions NS NS ** NS 
  3.5 compliance with  rules and regulations of group NS NS *** NS 
  3.6 division of responsibilities in the group NS NS ** NS 
  3.7 participation for group committee election NS NS ** NS 
  3.8 group development planning NS NS ** NS 

4. Supporting from government agencies     
  4.3 tools and materials supporting for weaving NS NS ** NS 
   4.6 Sales channels     

 2) promoting through internet NS NS ** NS 
 3) OTOP exhibition NS NS ** NS 
 4) establishing OTOP show and selling center NS NS ** NS 

*** Significant level at 0.001 
**  Significant level at 0.01 
*   Significant level at 0.05  
NS Non significant level 
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อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 

 จากการศึกษา พบว่า สตรีทอผา้มีอายุเฉล่ีย 57.2 ปี จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา มีอาชีพหลกัคือท านา        
อาชีพรองคือทอผา้ มีพื้นท่ีถือครองทางการเกษตรทั้งหมดเฉล่ีย  14.2 ไร่ต่อครัวเรือน ถือครองท่ีดินเป็นของตวัเอง 
รายไดภ้าคการเกษตรเฉล่ีย 33,452.73 บาทต่อปี ส่วนรายไดน้อกภาคการเกษตรเฉล่ีย 32,820.64 บาทต่อปี โดยสมาชิก
ร้อยละ 92.7 มีรายไดจ้ากการขายผา้ไหมมดัหม่ี และมีหน้ีสินเฉล่ีย 80,845.77 บาท ต่อครัวเรือน สภาพการผลิตผา้ไหม มี
ประสบการณ์ในการทอผา้ไหม เฉล่ีย 19.56 ปี ร้อยละ 70.0  ใชว้ตัถุดิบภายในกลุ่ม ทอดว้ยก่ีพื้นบา้นเป็นเคร่ืองมือในการ
ทอผา้ไหม ซ่ึงสตรีส่วนใหญ่ ทอผา้ลายหม่ีบกัจบั ลายดอกบวั หม่ีพญานาค ลายเชิงเทียน ลายดางแห ลายไก่ ลายสร้อย
ดอกหมาก  ลายหม่ีขั้น ลายผีเส้ือ ลายแมงมุม ลายหม่ีกง ลายหม่ีขอพระพร ลายตน้สน และลายหม่ีดอก มีระยะเวลาใน
การทอผา้เฉล่ีย 3.21 วนัต่อผืน  มีตน้ทุนการผลิตผา้ไหม เฉล่ีย 675.40 บาทต่อผืน มีราคาจ าหน่ายผา้ไหม เฉล่ีย 1,613.63 
บาทต่อผนื จ านวนทอผา้ไหม เฉล่ีย 6.36 ผนืต่อปี รายไดข้ายผา้ไหม เฉล่ีย 13,956.36 บาทต่อปี ร้อยละ 77.3  เป็นสมาชิก
กลุ่มทอผา้ไหม ใชบ้า้นของตนเองเป็นสถานท่ีในการทอผา้ และมีส่วนร่วมในการจดัตั้งกลุ่มทอผา้ไหมข้ึนมา มีส่วนร่วม
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่ม มีส่วนร่วมในการประชุมกลุ่ม มีส่วนร่วมในการพฒันาผลิตภณัฑก์ลุ่ม มีส่วนร่วมใน
การจดัจ าหน่ายผา้ไหม และมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาของกลุ่ม 
 ความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีท าให้มีการผลิตผา้ไหมอย่างต่อเน่ืองของกลุ่มสตรี พบว่า สมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้มี
ความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีท าให้มีการผลิตผา้ไหมอย่างต่อเน่ืองในระดบัมากทั้ง 4 ดา้น ประกอบดว้ย 1) ดา้นปัจจยัทาง
สังคม  มีความคิดมากในประเดน็  (1) มีความช่ืนชอบในการผลิตผา้ไหม (2) มีความภูมิใจในการผลิตผา้ไหม และ (3) มี
การจดัตั้งกลุ่มทอผา้ไหมในชุมชน  2) ดา้นปัจจยัทางเศรษฐกิจ มีความคิดเห็นมาก ในประเด็น (1) การมีสถานท่ีในการ
จดัจ าหน่ายผา้ไหม (2) รายไดจ้ากการขายผา้ไหม  และ (3) ราคาผา้ไหมและความคุม้ทุนในการผลิต 3) ดา้นการบริหาร
จดัการกลุ่ม มีความคิดเห็นมาก ในประเด็น (1) การมีกฎระเบียบกลุ่ม (2) การแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบในกลุ่ม  และ 
(3) การจดัท าแผนพฒันากลุ่ม 4) ดา้นการไดรั้บการสนับสนุนจากหน่วยงาน มีความคิดเห็นมาก ในประเด็น (1) การ
สนบัสนุนงบประมาณในการบริหารจดัการกลุ่ม (2) การช่วยจดัหาวตัถุดิบในการผลิตผา้ไหม และ (3) การสนบัสนุน
เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการทอผา้ไหม ซ่ึงทั้งหมด 4 ดา้นเป็นปัจจยัหลกัท่ีส าคญัท่ีท าใหส้ตรีมีการผลิตผา้ไหมอยา่ง
ต่อเน่ือง ส่วนผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีท าใหมี้การผลิตผา้ไหมอยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มสตรี พบวา่ สตรีท่ี
มีอาย ุการศึกษา ประสบการณ์ทอผา้ไหม และรายไดจ้ากการทอผา้ไหม  มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีท าใหมี้การผลิต
ผา้ไหมอยา่งต่อเน่ืองแตกต่างกนัในบางประเดน็ 
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