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บทคัดยอ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการบริ ห ารโลจิ ส ติ ก ส สิ น ค า
ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ของ สหกรณศนู ยศลิ ปาชีพทอผาไหมแพรวาบานโพน จังหวัดกาฬสินธุ
สําหรับใชเปนตนแบบการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม กลุมตัวอยางที่ใชศึกษา คือ สมาชิก
สหกรณศูนยศิลปาชีพทอผาไหมแพรวาบานโพน ผูมีสวนไดสวนเสีย และนักทองเที่ยว
ทางวัฒนธรรม จํานวน 549 คน ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม รวมกับเครื่องมือที่หลาก
หลาย ไดแก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และแบบสังเกต ผลการวิจัยพบวา การ
ดําเนินงานบริหารโลจิสติกสสินคาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
ของสหกรณศูนยศิลปาชีพทอผาไหมแพรวาบานโพน จังหวัดกาฬสินธุประกอบดวย
4 กระบวนการ คือ การจัดการวัสดุ การจัดการสินคา บรรจุภณ
ั ฑ และการใหบริการลูกคา
ทีด่ าํ เนินงานอยางเปนพลวัต บนพืน้ ฐานการอนุรกั ษภมู ปิ ญ
 ญาทองถิน่ การมีสว นรวมของ
คนในชุมชน และการมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอนักทองเที่ยวที่มาเยือนอยางเปนมิตรและ
เปนธรรม แนวคิดดังกลาวสามารถสรางความพึงพอใจแกนกั ทองเทีย่ วในระดับมากทีส่ ดุ
(x = 4.80; S.D. = 0.40) เปรียบเทียบกับผลสํารวจกอนเยีย่ มชม (x = 4.37; S.D. = 0.53)
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The objectives of this research were to investigate a conceptual model of
local wisdom’s goods logistics management for cultural tourism at the Royal
Folk Arts and Crafts Co-operative Ban Phon Center, Kalasin Province. The
sample groups in the study comprised 549 people including members of
the Royal Folk Arts and Crafts Co-operative Ban Phon Center, stakeholders
and cultural tourists. The research methodologies were mixed methods
research with multiple investigative tools that included questionnaires and
interviews. The results showed that local wisdom’s goods logistics management for cultural tourism in the Royal Folk Arts and Crafts Co-operative
Ban Phon Center, Kalasin Province consisted of four activities: materials
management, goods management, packaging and customer service. This
model required dynamic cycle counting in local wisdom conservation,
community’s participation and responsibility to the cultural tourists based
on friendliness and fairness. Further, this concept was applicable to the
rules of most satisfaction (x = 4.80; S.D. = 40) for cultural tourists, compared
to a pre visit survey (x =4.37; S.D. = 0.53).
คํ า สํ า คั ญ : ผาไหมแพรวา สินคาภูมิปญญาทองถิ่น การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
การบริหารโลจิสติกส
Keywords: Praewa Silk Fabric, Local Wisdom’s Goods, Cultural Tourism,
Logistics Management

บทนํา
“แพรวา” เปนชื่อเรียกลายผาไหมทอมือภูมิปญญาทองถิ่นของกลุมชาติพันธุ
ผูไทยที่อาศัย อยูในจังหวัดกาฬสินธุซึ่งมีความงดงาม วิจิตรบรรจง (Wachoom &
Khawchaimahb, 2011) แตกตางจากผาทอพืน้ เมืองของภาคอีสานประเภทอืน่ ๆ อยาง
ชัดเจน กลาวคือ ลวดลายของผาไหมแพรวาเกิดจากการผสมผสานระหวางการทอดวย
วิธีการเก็บขิดและการทอดวยวิธีการจก กอใหเกิดความเปนเอกลักษณของลายผาจน
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ไดรับการขนานนามวาเปน “ราชินีแหงไหม” โดยชาวผูไทยจะนิยมนําผาไหมแพรวามา
ใชหมเฉียงไหลเปนผาสไบหรือใชเปนผาคลุมไหลคลุมทับชุดพื้นเมือง และใชเปนผาโพก
ศีรษะเนือ่ งในโอกาสสําคัญหรืองานบุญประเพณีตา ง ๆ (Department of Intellectual
Property, Ministry of Commerce, 2007) ชุมชนบานโพน อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ เปนชุมชนผูไทยที่มีการปลูกหมอนเลี้ยงไหม การประดิษฐลวดลายบนผืนผา
และทอผาไหมแพรวาดวยรูปแบบที่เปนเอกลักษณเฉพาะกลุม อันถือเปนอัตลักษณ
(Identity) และมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม (Intangible Cultural Heritage) ของ
กลุมชาติพันธุผูไทยที่สั่งสมและสืบทอดจากบรรพบุรุษมาชานาน โดยชาวบานโพนได
ดําเนินกิจกรรมดานการปลูกหมอนเลีย้ งไหมเพือ่ ใชเปนวัตถุดบิ สําหรับทอผาแพรวาขาย
เปนอาชีพเสริมควบคูไปกับการทํานา ทั้งนี้รูปแบบการปลูกหมอนเลี้ยงไหมและทอผา
ไหมแพรวาของชาวบานโพนแตเดิมนั้นเปนไปแบบตางคนตางคิด ตางคนตางทํา และ
ตางคนตางขาย ไมมีการรวมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและใชทรัพยากรรวมกัน ไมมี
แผนการ บริหารวัตถุดบิ และจัดการกระบวนการผลิตเพื่อลดตนทุน สงผลทําใหผาไหม
แพรวาที่ชาวบานโพนทอขึ้นนั้นเปนสินคาที่มีความเสี่ยงสูง เสียเปรียบดานการตอรอง
รวมทั้งเสียโอกาสในการแขงขันทางการตลาดอยางมาก
อยางไรก็ตาม ภายหลังจากครัวเรือนผูปลูกหมอนเลี้ยงไหมและทอผาไหม
แพรวาบานโพนไดปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานโดยหันมารวมกลุมผลิตพรอมกับนํารูป
แบบการบริหารโลจิสติกสมาปรับ ใชเพื่อบริหารความเสี่ยงและสนับสนุนกระบวนการ
ผลิตรวมทั้งการจําหนายผลิตภัณฑผาไหมแพรวาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดบนพื้นฐาน
ความสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ตลอดจนวิถีการดําเนินชีวิตของคนใน
ชุมชนจนประสบผลสําเร็จภายใตชื่อสหกรณศูนยศิลปาชีพทอผาไหมแพรวาบานโพน
จังหวัดกาฬสินธุ (Royal Folk Arts and Crafts Co-operative Ban Phon’s Center,
Kalasin Province) ซึง่ ปจจุบนั มีสมาชิกของสหกรณ ฯ จํานวนไมนอ ยกวา 988 ครัวเรือน
ไดรวมกันปลูกหมอนเพื่อเลี้ยงไหมแบบเกษตรอินทรีย ดําเนินการสาวไหมและยอมสีผา
ไหมดวยวัสดุธรรมชาติทไี่ ดจากสวนตาง ๆ ของพืชทองถิน่ ตลอดทัง้ การประดิษฐลายผา
และทอผาไหมแพรวาดวยมือจนไดออกมาเปนผลิตภันฑผา ไหมแพรวาทอมือบานโพนที่
สามารถสรางมูลคาเพิม่ (Value Added) จาก อัตลักษณของสินคาภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ได
ดวยการนํากลยุทธการบริหารโลจิสตมาใชบริหารความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการ
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ผลิตจนสามารถสรางความประทับใจแกนักทองเที่ยว และพัฒนาไปสูกิจกรรมการทอง
เที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ สรางรายไดสูชุมชนปละหลายลานบาท ทําให
ชุมชนบานโพนกลายเปนหนึง่ ในแหลงทองเทีย่ วทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุท มี่ ชี อื่
เสียงเปนที่รูจักอยางแพรหลายในหมูนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศ

วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารโลจิสติกสสินคาภูมิปญญาทองถิ่นของสหกรณ
ศูนยศลิ ปาชีพทอผาไหมแพรวาบานโพน จังหวัดกาฬสินธุส าํ หรับใชเปนตนแบบการทอง
เที่ยวทางวัฒนธรรม

วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed methods research) ระหวาง
ระเบียบวิธีวิจัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทางวัฒนธรรมและเชิงปริมาณดังนี้
1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับโจทยวิจัย ไดแก
- แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน (Community economy concept) เปน
แนวคิดทางเศรษฐศาสตรที่มุงเนนการผลิตหรือสรางผลิตภัณฑโดยครอบครัวในชุมชน
หรือเครือขายองคกรชุมชนเพื่อการบริโภคและสรางรายไดแกชุมชน โดยมีหลักคิดที่
สําคัญ คือ ไมเห็นแกประโยชนดา นผลกําไรสูงสุดโดยเอาเปรียบผูบ ริโภค (Nantasuwan,
2001)
- ทฤษฎีการพึ่งตนเอง (Self-reliance theory) กลาวถึงการพึ่งตนเอง
ทางเศรษฐกิจของชุมชนชนบทวา เปนภูมคิ มุ กันของชุมชนเพือ่ ปองกันการเสียสมดุลอัน
เกิดจากกระแสโลกาภิวัฒนหรือภาวะวิกฤตที่มีผลตอชุมชน (Sanyaviwat, 2001)
2. กําหนดจุดมุง หมายเพือ่ นําไปสูก ารสรางเครือ่ งมือสําหรับใชรวบรวมขอมูล
3. ประชากรที่ใชศึกษา คือ สมาชิกสหกรณศูนยศิลปาชีพทอผาไหมแพรวา
บานโพนจํานวน 988 คน ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stake-holder) จํานวน 15 คน และนัก
ทองเทีย่ วชาวไทยและชาวตาง ประเทศทีม่ าเยีย่ มชมและซือ้ ผลิตภัณฑผา ไหมแพรวาของ
สหกรณฯ ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2555 จํานวน 800 คน
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4. กลุมตัวอยางที่ใชศึกษา คือ 1) สมาชิกสหกรณศูนยศิลปาชีพทอผาไหม
แพรวาบานโพน จํานวน 274 คน 2) ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก คณะกรรมการบริหาร
สหกรณ ฯ 5 คน ผูนําชุมชน 5 คน ตัวแทนหนวยงานภาครัฐในทองถิ่น 5 คน รวม 15
คน คัดเลือกโดยวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) และ 3) นักทอง
เที่ยวที่มาเยี่ยมชมและซื้อสินคาของสหกรณ ฯ ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.
2555 จํานวน 260 คน คัดเลือกโดยใชเกณฑกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample
size criteria) ตามวิธีของ Krejcie & Morgan (1970) รวมทั้งสิ้น 549 คน
5. กําหนดโครงสราง เนือ้ หาสาระของแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และแบบ
สนทนากลุม ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและครอบคลุมเนือ้ หาทีต่ อ งการศึกษา ภายใต
คําแนะนําและเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญไมนอยกวา 2 คน
6. นําเครื่องมือที่สรางขึ้นไป Try out กับประชากรจํานวน 30 คน เพื่อหาคา
อํานาจจําแนกรายขอและคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือไดไมนอยกวา 0.95
7. ปรับปรุงแกไขเครื่องมือใหสมบูรณ สําหรับใชรวบรวมขอมูลกับกลุม
ตัวอยาง
8. รวบรวมขอมูลแบบสอบถามจากนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมและซื้อสินคา
ของสหกรณ ฯ จํานวน 260 ฉบับ ซึ่งเปนแบบสอบถามที่สมบูรณทุกฉบับ และขอมูลที่
ไดจากแบบสัมภาษณและแบบสนทนากลุม รวมกับสมาชิกสหกรณ ฯ และผูม สี ว นไดสว น
เสีย

การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยโปรแกรมสําเร็จรูป พรอมทั้งนําเสนอโดย
ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ดังนี้
1.1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก คาความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage)
1.2 ขอมูลความพึงพอใจของนักทองเที่ยวทางวัฒนธรรมตออัตลักษณ
ของสินคาภูมิปญญาทองถิ่น กรณีผลิตภัณฑผาไหมแพรวาของสหกรณศูนยศิลปาชีพ
ทอผาไหมแพรวาบานโพน จังหวัดกาฬสินธุ ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) โดยกําหนดชวงคะแนนคําตอบของแบบสอบถามและ
แปรความหมายของคาเฉลีย่ ตามวิธขี อง Srisa-ard (1992) ดังนี้
KKU Res J 2 (3) : July-September 2012
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คาเฉลี่ย
การแปรความหมาย
4.51 – 5.00
มากที่สุด
3.51 – 4.50
มาก
2.51 – 3.50
ปานกลาง
1.51 – 2.50
นอย
1.00 – 1.50
นอยที่สุด
2. สถิติที่ใชตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
2.1 ตรวจสอบคาอํานาจจําแนกแบบสอบถามเปนรายขอ (Discriminate
Power) โดยใชเทคนิค Item – total correlation
2.2 ตรวจสอบคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยใชคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha – coefficient method) ตามทฤษฎีของครอนบาค
(Cronbach theory) (Cronbach, 1971)
3. สถิติที่ใชทดสอบสมมุติฐานไดแก T-test (Independent sample)
4. วิเคราะหขอ มูลการวิจยั เชิงคุณภาพทางวัฒนธรรม (Cultural qualitative research) แลวนําเสนอขอมูลแบบพรรณาวิเคราะห (Descriptive analysis)

ผลการวิจัย
พบวาความสําเร็จในการดําเนินงานของสหกรณศูนยศิลปาชีพทอผาไหมแพร
วาบานโพน จังหวัดกาฬสินธุ คือ การนํารูปแบบการบริหารโลจิสติกสมาประยุกตใชเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและจําหนายผาไหมแพรวาซึง่ เปนสินคาภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ รวมกัน
แบบครบวงจรของสมาชิกที่เปนชาวบานโพนและหมูบานใกลเคียง (ภาพที่ 1) เริ่มจาก
กระบวนการบริหารจัดการวัสดุแบบมีสวนรวม โดยสมาชิกพรอมใจกันปรับเปลี่ยนรูป
แบบการเพาะปลูกหมอนเลี้ยงไหมจากเดิม ที่เคยใชเคมีเกษตรมาเปนการปลูกหมอน
และเลีย้ งไหมแบบเกษตรอินทรียเ พือ่ ใหไดใบหมอนสดทีส่ มบูรณและปลอดภัยสําหรับสง
เสริมการเจริญเติบโตและลดอัตราการตายของหนอนไหมวัยออน ภายใตคาํ แนะ นําและ
ถายทอดองคความรูโ ดยเจาหนาทีเ่ กษตรอําเภอคํามวง แลวนําเสนไหมทีไ่ ดไปยอมสีดว ย
วัสดุธรรมชาติซึ่งหาไดในทองถิ่นสําหรับใชเปนวัตถุดิบในการทอผาไหมแพรวาลวดลาย
ตาง ๆ เชน สีแดงยอมจากครั่ง สีเปลือกมังคุดยอมจากเปลือกมังคุด สีกรมทายอมจาก
วารสารวิจัย มข. 2 (3) : กรกฎาคม-กันยายน 2555
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คราม สีดํายอมจากผลมะเกลือ สีนํ้าตาลยอมจากฝกคูณ สีเหลืองไพรยอมจากดอกดาว
เรือง เปนตน (ภาพที่ 2) รวมกันคิดและประดิษฐลายผาและทอผาไหมแพรวาดวยมือภาย
ใตคาํ แนะนําและควบคุมโดยแมภมู ปิ ญ
 ญาประจําศูนยเรียนรูก ารผลิตผาไหมแพรวาแบบ
ครบวงจรของหมูบ า น ภายหลังจากทีส่ มาชิกทอผาเสร็จแลวจะมีกรรมการซึง่ คัดเลือกจาก
ตัวแทนของสมาชิกทําหนาที่เปนผูรวบรวมและคัดแยกรูปแบบผลิตภัณฑผาไหมแพรวา
ตามประเภท ขนาด และลายผา พรอมทั้งตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑเพื่อกําหนด
ราคารับซื้อจากสมาชิกและราคาจําหนาย ทั้งนี้สมาชิกจะคัดเลือกคณะกรรมการอีกชุด
หนึง่ เพือ่ ทําหนาทีจ่ ดั แสดงและจัดจําหนายผลิตภัณฑผา ไหมแพรวาบานโพน ซึง่ สหกรณ
ฯ ไดจัดทําบรรจุภัณฑผาไหมแพรวาบานโพน ภายใตแนวคิดการใชวัฒนธรรมสรางภาพ
ลักษณของผลิตภัณฑ กลาวคือ มีการนําภาพผาไหมแพรวาลายใบบุนและลายนาคสิบ
สองแขนซึง่ เปนลายดัง้ เดิมของผาไหมแพรวามาใชรว มกับตราสัญลักษณรบั รองคุณภาพ
ผลิตภัณฑจากมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สัญลักษณมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม รับรองโดยกระทรวงอุตสาหกรรม และ
สัญลักษณศนู ยวจิ ติ รแพรวาบานโพน พิมพลงบนบรรจุภณ
ั ฑทที่ าํ จากวัสดุเปนมิตรกับสิง่
แวดลอม พรอมกับนํากลยุทธการใหบริการมาใชเพือ่ สรางความประทับใจและตอบสนอง
ความตองการของนักทองเที่ยวทางวัฒนธรรม นั่นคือ ชาวบานรวมกันจัดตั้งศูนยเรียนรู
การผลิตผาไหมแพรวาครบวงจรโดยใชพนื้ ทีส่ ว นหนึง่ ของศูนยจาํ หนายผลิตภัณฑผา ไหม
แพรวาเปนศูนยกลางการเรียนรู และใชพนื้ ทีป่ ลูกหมอนเลีย้ งไหม พืน้ ทีส่ าวไหมและยอม
สีผา ไหมรวมทัง้ พืน้ ทีท่ อผาไหมแพรวาทีก่ ระจายอยูต ามบานของสมาชิกซึง่ ดําเนินการอยู
แลวเปนแหลงสาธิตและฝกปฏิบตั ิ นอกจากนีช้ าวบานโพนยังไดรว มกันจัดตัง้ ศูนยเรียนรู
วัฒนธรรมผูไ ทยขึน้ ในบริเวณพืน้ ทีท่ าํ การของสหกรณ ฯ และคัดเลือกครัวเรือนทีม่ คี วาม
พรอมสําหรับใหบริการนักทองเทีย่ วทีส่ นใจเขาพักและทํากิจกรรมรวมกับชาวบานในรูป
แบบโฮมสเตย (Homestay) ซึ่งกิจกรรมของชาวบานโพนที่กลาวมาทั้งหมดนีไ้ ดดําเนิน
การ บนพื้นฐานความตองการอนุรักษมรดกภูมิปญญาทองถิ่น การมีสวนรวมของชุมชน
และการมีจติ สํานึกรับผิดชอบตอนักทองเทีย่ วทีม่ าเยือนดวยความเปนมิตรและเปนธรรม
สามารถสรางรายไดสูชุมชน ปละหลายลานบาท ทําใหชุมชนบานโพนกลายเปนหนึ่งใน
แหลงทองเทีย่ วทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุท มี่ ชี อื่ เสียงเปนทีร่ จู กั อยางแพรหลาย
ในหมูนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศ อีกหนึ่งตัวชี้วัดความสําเร็จในการนํา
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แนวคิดการบริหารโลจิสติกสสินคาภูมิปญญาทองถิ่นของสหกรณศูนยศิลปาชีพทอผา
ไหมแพรวาบานโพน จังหวัดกาฬสินธุยังประเมินไดจากความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง
นักทองเที่ยวทางวัฒนธรรม (รอยละ 87.8 เปนเพศหญิง มีอายุอยูในชวงระหวาง 4045 ป ในจํานวนนี้เปนชาวไทยรอยละ 73.4 และเปนชาวตางประเทศรอยละ 26.6) ที่มี
ตอรูปแบบการบริหาร โลจิสติกสสินคาภูมิปญญาทองถิ่นภายหลังการเยี่ยมชมกิจกรรม
การดําเนินงานและซื้อสินคาของชุมชนซึ่งอยูในระดับมากที่สุด (x = 4.80; S.D. = 0.40)
เปรียบเทียบกับผลสํารวจขอมูลความพึงพอใจของนักทองเทีย่ วกอนเยีย่ มชมทีอ่ ยูใ นระดับ
มาก (x = 4.37; S.D. = 0.53)

ภาพที่ 1 ตนแบบการบริหารโลจิสติกสผลิตภัณฑผา ไหมแพรวาบานโพน สินคาภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ของ
จังหวัดกาฬสินธุเพื่อการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
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ภาพที่ 2 ประเภทและลายผาไหมแพรวา (ก-ค) ผาไหมแพรวาสไบเล็กสีแดงยอมจากครั่ง (ง) ผาไหม
แพรวาลายเกาะสีเปลือกมังคุดยอมจากเปลือกมังคุด (จ-ฉ) ผาไหมแพรวาลายเกาะสีกรมทา
ยอมจากคราม (ช) ผาไหมแพรวาลายเกาะสีดํายอมจากผลมะเกลือ (ซ) ผาไหมแพรวาลาย
เกาะสีนํ้าตาลยอมจากฝกคูณ และ (ฒ) ผาไหมแพรวาลายเกาะสีเหลืองไพรยอมจากดอก
ดาวเรือง

อภิปรายผล
ชุมชนผูไทยบานโพน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ ถือเปนหนึ่งในชุมชน
ตนแบบแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ดวยผลงานสรางสรรคผลิตภัณฑผาไหมแพรวา
สินคาภูมิปญญาจากผาทอพื้นบานที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นใหเกิดความเปน
อัตลักษณและจุดขายผานความวิจติ รของลวดลายผาแพรวา สีสนั ของผาไหมทีย่ อ มดวย
วัสดุธรรมชาติ ความประณีตในการทอผาดวยมือ การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑและราคาขาย
ผาไหมแพรวาที่ตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวเปนสําคัญ
(Kim et. al., 2007; Dewhurst et. al., 2007; Turner, 2007) จนสามารถสรางราย
ไดและชือ่ เสียงสูช มุ ชนในรูปแบบการทองเทีย่ วทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ โดยยัง
คงรักษาตนทุนทางวัฒนธรรมทองถิน่ ทีห่ ลากหลายใหคงอยูไ ดอยางเขมแข็ง สอดคลองกับ
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แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนและแนวคิดของ Marx (1954) ทีก่ ลาววา สินคาทีท่ าํ จากแรงงาน
คน (Handmade) เปนหนึง่ ในตัวชีว้ ดั คุณคาและมูลคาของสินคา หากใชเวลาในการนาน
เทาใดคุณคาและมูลคาของสินคานั้นก็จะเพิ่มขึ้นดวย และการที่ชาวบานโพนพยายาม
ใชวัฒนธรรมทองถิ่นแสดงความเปนอัตลักษณของตนเองใหกลายเปนจุดขายทางการ
ตลาด หรือพยายามใชความโดดเดนของวัฒนธรรมผูไทยดึงดูดนักทองเที่ยวที่แสวงหา
ความแปลกใหมในชีวิต หรือเสาะแสวงหาสิ่งที่ไมสามารถหาไดในประเทศของตนก็เปน
อีกปจจัยหนึ่ง ที่สนับสนุนความสําเร็จของชุมชนตามแนวคิดของ MacCannell (1973)
การบริหารโลจิสติกสไดถูกนํามาใชในงานสนับสนุนกระบวนการผลิตและ
จําหนายสินคาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใตเงื่อนไขเวลา ปริมาณ และคุณภาพ
เพื่อใหการผลิตและจําหนายสินคานั้นมีความตอเนื่องอยูตลอดเวลา (Boonla, 2006;
Tragoonsubtavee, 2009) Mokkha-makkul (2510) กลาววาแมรูปแบบการบริหาร
โลจิสติกสจะมีการดําเนินงานหลายขัน้ ตอนและมีความแตกตางกันตามขนาดธุรกิจและ
ประเภทสินคาแตกม็ เี ปาประสงคเดียวกัน คือ เพือ่ บริหารความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ กับธุรกิจ
จากเหตุการณทไี่ มคาดคิดซึง่ สอดคลองกับทฤษฎีการพึง่ ตนเอง ดังนัน้ รูปแบบการดําเนิน
งานของสหกรณศนู ยศลิ ปาชีพทอผาไหมแพรวาบานโพน จังหวัดกาฬสินธุ จึงถือเปนตน
แบบชุมชนเพือ่ การทองเทีย่ วทางวัฒนธรรมทีป่ ระสบความสําเร็จไดดว ยการนํารูปแบบกา
รบริหารโลจิสติกสเฉพาะสวนทีส่ อดคลองและเหมาะสมกับบริบทของทองถิน่ และวิถชี วี ติ
ของชาวบานโพนมาประยุกตใชในชุมชน โดยเนนกระบวน การมีสวนรวมของชาวบาน
จนสามารถสรางความประทับใจใหแกนกั ทองเทีย่ วทีเ่ ขาเยีย่ มชมและซือ้ สินคาของชุมชน
ไดอยางเปนพลวัต ผานกิจกรรมดานการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่หลาก หลาย อาทิ
กิจกรรมปลูกหมอนและเลี้ยงไหมแบบเกษตรอินทรีย กิจกรรมสาธิตและฝกหัดสาวไหม
ยอมสีผา ไหม และทอผาไหมแพรวา กิจกรรมเรียนรูว ถิ ชี วี ติ และขนบธรรมเนียมประเพณี
ของชาวผูไ ทยซึง่ เปนมรดกอันลํา้ คาของชุมชน กิจกรรมลิม้ รสชาติอาหารพืน้ บาน และพัก
อาศัยรวมกับคนในทองถิน่ ในรูปแบบโฮมสเตย ภายใตจติ สํานึกรับผิดชอบตอนักทองเทีย่ ว
ทีม่ าเยือนดวยความเปนมิตรและเปนธรรมของคนในชุมชนตามหลักเศรษฐกิจสรางสรรค
แตกตางจากกรณี ศึกษาของ Lertyingyot (2010) ที่รายงานผลประเมินสภาพการนํา
กระบวนการบริหารโลจิสติกสทงั้ หมด 9 กระบวนการมาดําเนินงานในวิสาหกิจชุมชนกลุม
สตรีสหกรณหมูบานคึมมะอุ กิ่งอําเภอ บัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีการปลูกหมอน
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เลี้ยงไหมและทอผาไหมขายเปนอาชีพเสริม พบวา ผลการดําเนินงานในภาพรวมของ
กลุม อยูใ นระดับปานกลาง เนือ่ งจากสมาชิกกลุม สวนใหญเห็นวากระบวนการโลจิสติกสมี
ความยุง ยากและสลับซับซอน เปนเรือ่ งยากของชาวบานในการทําความเขาใจและนําไป
ใชประโยชนไดจริงในทางปฏิบตั ิ โดยเฉพาะอยางยิง่ ชาวบานขาดองคความรูด า นการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชจดั การขอมูลใหเกิดความเชือ่ มโยงอยางเปนระบบ ตรงกันขาม
กับการดําเนินงานของสหกรณศนู ยศลิ ปาชีพทอผาไหมแพรวาบานโพน จังหวัดกาฬสินธุท ี่
ชาวบานโพน นํากระบวนการบริหารโลจิสติกสมาใชแบบมีสว นรวมเพียง 4 กระบวนการ
ซึ่งประกอบดวย การจัดการวัสดุ การจัดการสินคา บรรจุภัณฑ และการใหบริการลูกคา
โดยแตละกิจกรรมมีความสอด คลองและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนวิถีการ
ดําเนินชีวิตของชาวผูไทยบานโพนที่มีการปลูกหมอนเลี้ยงไหมและทอผาไหมแพรวามา
แตครั้งอดีตไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทั้งในระดับปจเจกบุคคล ระดับ
ครัวเรือน และระดับชุมชนอยางยั่งยืน ควรที่หนวยงานของรัฐบาลหรือชุมชนไดนําไป
ใชเปนตนแบบเพื่อการพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่ของตนตอไป

สรุป
1. รูปแบบการบริหารโลจิสติกสสินคาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการทองเที่ยว
ทางวัฒนธรรมของ สหกรณศูนยศิลปาชีพทอผาไหมแพรวาบานโพน จังหวัดกาฬสินธุ
มี 4 กระบวนการ คือ การจัดการวัสดุ การจัดการสินคา บรรจุภัณฑ และการใหบริการ
ลูกคา ซึง่ ดําเนินการอยางเปนพลวัตบนพืน้ ฐานการอนุรกั ษวฒ
ั นธรรม การมีสว นรวมและ
มีจิตสํานึกรับผิดชอบของคนในชุมชนตอนักทองเที่ยวอยางเปนมิตรและเปนธรรม
2. นักทองเที่ยวทางวัฒนธรรมมีความพึงพอใจตอรูปแบบการบริหารโลจิสติ
กสสินคา ภูมิปญญาทองถิ่นของจังหวัดกาฬสินธุภายหลังการเยี่ยมชมและซื้อสินคาอยู
ในระดับมากที่สุด (x = 4.80; S.D. = 0.40) เปรียบเทียบกับผลสํารวจขอมูลความพึง
พอใจของนักทองเที่ยวกอนเยี่ยมชมที่อยูในระดับมาก (x = 4.37; S.D. = 0.53)

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
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ขอเสนอแนะเพิม่ เติมสําหรับการตอยอดองคความรูท ไี่ ดจากงานวิจยั นี้ คือ การ
ศึกษาแนวทางการนําตนแบบการบริหารโลจิสติกสสนิ คาภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ เพือ่ การทอง
เที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุไปขยายผลสูชุมชนอื่นตอไป
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