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บทคัดยอ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการบริหารโลจิสติกสสินคา
ภมูปิญญาทองถ่ินของ สหกรณศนูยศลิปาชีพทอผาไหมแพรวาบานโพน จงัหวัดกาฬสินธุ 
สําหรับใชเปนตนแบบการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม กลุมตัวอยางที่ใชศึกษา คือ สมาชิก
สหกรณศูนยศิลปาชีพทอผาไหมแพรวาบานโพน ผูมีสวนไดสวนเสีย และนักทองเท่ียว
ทางวัฒนธรรม จํานวน 549 คน ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม รวมกับเคร่ืองมือที่หลาก

หลาย ไดแก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และแบบสังเกต ผลการวิจัยพบวา การ

ดําเนินงานบริหารโลจิสติกสสินคาภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม

ของสหกรณศูนยศิลปาชีพทอผาไหมแพรวาบานโพน จังหวัดกาฬสินธุประกอบดวย
4 กระบวนการ คอื การจดัการวสัด ุการจดัการสนิคา บรรจภุณัฑ และการใหบรกิารลกูคา
ทีด่าํเนินงานอยางเปนพลวตั บนพืน้ฐานการอนรุกัษภมูปิญญาทองถิน่ การมสีวนรวมของ
คนในชุมชน และการมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอนักทองเที่ยวที่มาเยือนอยางเปนมิตรและ

เปนธรรม แนวคิดดงักลาวสามารถสรางความพึงพอใจแกนกัทองเท่ียวในระดับมากท่ีสดุ 

(x= 4.80; S.D. = 0.40) เปรยีบเทยีบกบัผลสาํรวจกอนเยีย่มชม (x= 4.37; S.D. = 0.53) 

Abstract 
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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 manage-
ment 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). 

คําสําคัญ: ผาไหมแพรวา สินคาภูมิปญญาทองถิ่น การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 
การบริหารโลจิสติกส

Keywords: Praewa Silk Fabric, Local Wisdom’s Goods, Cultural Tourism, 

Logistics Management

บทนํา
 “แพรวา” เปนช่ือเรียกลายผาไหมทอมือภูมิปญญาทองถิ่นของกลุมชาติพันธุ

ผูไทยที่อาศัย อยูในจังหวัดกาฬสินธุซึ่งมีความงดงาม วิจิตรบรรจง (Wachoom & 
Khawchaimahb, 2011) แตกตางจากผาทอพืน้เมืองของภาคอีสานประเภทอ่ืน ๆ  อยาง
ชัดเจน กลาวคือ ลวดลายของผาไหมแพรวาเกิดจากการผสมผสานระหวางการทอดวย

วิธีการเก็บขิดและการทอดวยวิธีการจก กอใหเกิดความเปนเอกลักษณของลายผาจน
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ไดรับการขนานนามวาเปน “ราชินีแหงไหม” โดยชาวผูไทยจะนิยมนําผาไหมแพรวามา
ใชหมเฉียงไหลเปนผาสไบหรือใชเปนผาคลุมไหลคลุมทับชุดพื้นเมือง และใชเปนผาโพก
ศรีษะเนือ่งในโอกาสสาํคญัหรอืงานบญุประเพณตีาง ๆ  (Department of Intellectual 
Property, Ministry of Commerce, 2007) ชุมชนบานโพน อําเภอคํามวง จังหวัด
กาฬสินธุ เปนชุมชนผูไทยท่ีมีการปลูกหมอนเล้ียงไหม การประดิษฐลวดลายบนผืนผา 
และทอผาไหมแพรวาดวยรูปแบบที่เปนเอกลักษณเฉพาะกลุม อันถือเปนอัตลักษณ 
(Identity) และมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม (Intangible Cultural Heritage) ของ
กลุมชาติพันธุผูไทยท่ีสั่งสมและสืบทอดจากบรรพบุรุษมาชานาน โดยชาวบานโพนได
ดาํเนนิกจิกรรมดานการปลกูหมอนเล้ียงไหมเพือ่ใชเปนวตัถดุบิสาํหรับทอผาแพรวาขาย
เปนอาชีพเสริมควบคูไปกับการทํานา ทั้งนี้รูปแบบการปลูกหมอนเล้ียงไหมและทอผา
ไหมแพรวาของชาวบานโพนแตเดิมนั้นเปนไปแบบตางคนตางคิด ตางคนตางทํา และ
ตางคนตางขาย ไมมีการรวมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและใชทรัพยากรรวมกัน ไมมี
แผนการ บริหารวัตถุดบิและจัดการกระบวนการผลิตเพื่อลดตนทุน สงผลทําใหผาไหม
แพรวาท่ีชาวบานโพนทอข้ึนนั้นเปนสินคาที่มีความเส่ียงสูง เสียเปรียบดานการตอรอง 
รวมทั้งเสียโอกาสในการแขงขันทางการตลาดอยางมาก
 อยางไรก็ตาม ภายหลังจากครัวเรือนผูปลูกหมอนเลี้ยงไหมและทอผาไหม
แพรวาบานโพนไดปรับเปล่ียนวิธีการดําเนินงานโดยหันมารวมกลุมผลิตพรอมกับนํารูป
แบบการบริหารโลจิสติกสมาปรับ ใชเพื่อบริหารความเส่ียงและสนับสนุนกระบวนการ

ผลิตรวมท้ังการจําหนายผลิตภัณฑผาไหมแพรวาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดบนพ้ืนฐาน

ความสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ตลอดจนวิถีการดําเนินชีวิตของคนใน
ชุมชนจนประสบผลสําเร็จภายใตชื่อสหกรณศูนยศิลปาชีพทอผาไหมแพรวาบานโพน 

จังหวัดกาฬสินธุ (Royal Folk Arts and Crafts Co-operative Ban Phon’s Center, 
Kalasin Province) ซึง่ปจจบุนัมสีมาชกิของสหกรณ ฯ จาํนวนไมนอยกวา 988 ครวัเรอืน 
ไดรวมกันปลูกหมอนเพื่อเลี้ยงไหมแบบเกษตรอินทรีย ดําเนินการสาวไหมและยอมสีผา

ไหมดวยวัสดธุรรมชาติทีไ่ดจากสวนตาง ๆ  ของพชืทองถิน่ ตลอดท้ังการประดิษฐลายผา
และทอผาไหมแพรวาดวยมอืจนไดออกมาเปนผลติภนัฑผาไหมแพรวาทอมอืบานโพนที่

สามารถสรางมลูคาเพิม่ (Value Added) จาก อตัลกัษณของสนิคาภูมปิญญาทองถิน่ได
ดวยการนํากลยุทธการบริหารโลจิสตมาใชบริหารความเส่ียงและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
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ผลิตจนสามารถสรางความประทับใจแกนักทองเที่ยว และพัฒนาไปสูกิจกรรมการทอง
เที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ สรางรายไดสูชุมชนปละหลายลานบาท ทําให
ชมุชนบานโพนกลายเปนหน่ึงในแหลงทองเทีย่วทางวฒันธรรมของจงัหวดักาฬสนิธุทีม่ชีือ่
เสียงเปนที่รูจักอยางแพรหลายในหมูนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศ

วัตถุประสงคการวิจัย
 เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารโลจิสติกสสินคาภูมิปญญาทองถิ่นของสหกรณ
ศนูยศลิปาชีพทอผาไหมแพรวาบานโพน จงัหวดักาฬสนิธุสาํหรบัใชเปนตนแบบการทอง
เที่ยวทางวัฒนธรรม 

วิธีการวิจัย
 การวิจัยนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed methods research) ระหวาง
ระเบียบวิธีวิจัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทางวัฒนธรรมและเชิงปริมาณดังนี้
 1.  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับโจทยวิจัย ไดแก 
  -  แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน (Community economy concept) เปน
แนวคิดทางเศรษฐศาสตรที่มุงเนนการผลิตหรือสรางผลิตภัณฑโดยครอบครัวในชุมชน
หรือเครือขายองคกรชุมชนเพ่ือการบริโภคและสรางรายไดแกชุมชน โดยมีหลักคิดท่ี

สาํคญั คอื ไมเหน็แกประโยชนดานผลกําไรสงูสดุโดยเอาเปรยีบผูบริโภค (Nantasuwan, 

2001)
  -  ทฤษฎีการพึ่งตนเอง (Self-reliance theory) กลาวถึงการพึ่งตนเอง
ทางเศรษฐกิจของชุมชนชนบทวา เปนภูมคิุมกันของชุมชนเพ่ือปองกันการเสียสมดุลอนั

เกิดจากกระแสโลกาภิวัฒนหรือภาวะวิกฤตที่มีผลตอชุมชน (Sanyaviwat, 2001) 

 2. กาํหนดจดุมุงหมายเพือ่นําไปสูการสรางเครือ่งมอืสําหรบัใชรวบรวมขอมลู 

 3.  ประชากรที่ใชศึกษา คือ สมาชิกสหกรณศูนยศิลปาชีพทอผาไหมแพรวา
บานโพนจํานวน 988 คน ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stake-holder) จํานวน 15 คน และนัก
ทองเท่ียวชาวไทยและชาวตาง ประเทศท่ีมาเย่ียมชมและซ้ือผลิตภัณฑผาไหมแพรวาของ
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
เที่ยวที่มาเยี่ยมชมและซ้ือสินคาของสหกรณ ฯ ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 
2555 จํานวน 260 คน คัดเลือกโดยใชเกณฑกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample 
size criteria) ตามวิธีของ Krejcie & Morgan (1970) รวมทั้งสิ้น 549 คน
 5.  กาํหนดโครงสราง เน้ือหาสาระของแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และแบบ
สนทนากลุม ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและครอบคลุมเน้ือหาท่ีตองการศึกษา ภายใต
คําแนะนําและเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญไมนอยกวา 2 คน 
 6.  นําเคร่ืองมือที่สรางขึ้นไป Try out กับประชากรจํานวน 30 คน เพื่อหาคา
อํานาจจําแนกรายขอและคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือไดไมนอยกวา 0.95 
 7.  ปรับปรุงแกไขเคร่ืองมือใหสมบูรณ สําหรับใชรวบรวมขอมูลกับกลุม
ตัวอยาง
  8. รวบรวมขอมูลแบบสอบถามจากนักทองเที่ยวท่ีมาเย่ียมชมและซ้ือสินคา
ของสหกรณ ฯ จํานวน 260 ฉบับ ซึ่งเปนแบบสอบถามท่ีสมบูรณทุกฉบับ และขอมูลที่
ไดจากแบบสมัภาษณและแบบสนทนากลุมรวมกับสมาชกิสหกรณ ฯ และผูมสีวนไดสวน

เสีย 

การวิเคราะหขอมูล 
 1.  วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยโปรแกรมสําเร็จรูป พรอมท้ังนําเสนอโดย
ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ดังนี้
  1.1  ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก คาความถ่ี (Fre-

quency) และรอยละ (Percentage)

  1.2  ขอมูลความพึงพอใจของนักทองเท่ียวทางวัฒนธรรมตออัตลักษณ
ของสินคาภูมิปญญาทองถ่ิน กรณีผลิตภัณฑผาไหมแพรวาของสหกรณศูนยศิลปาชีพ
ทอผาไหมแพรวาบานโพน จังหวัดกาฬสินธุ ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) โดยกําหนดชวงคะแนนคําตอบของแบบสอบถามและ
แปรความหมายของคาเฉล่ียตามวิธีของ Srisa-ard (1992) ดังน้ี 
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ผาไหมแพรวาบานโพน: ตนแบบการบริหารโลจิสติกส
สินคาภูมิปญญาทองถิ่นของจังหวัดกาฬสินธุเพื่อการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

 คาเฉล่ีย   การแปรความหมาย
 4.51 – 5.00  มากท่ีสุด
 3.51 – 4.50  มาก
 2.51 – 3.50   ปานกลาง
 1.51 – 2.50  นอย
 1.00 – 1.50   นอยที่สุด 
 2.  สถิติที่ใชตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ
   2.1  ตรวจสอบคาอาํนาจจาํแนกแบบสอบถามเปนรายขอ (Discriminate 
Power) โดยใชเทคนิค Item – total correlation
   2.2  ตรวจสอบคาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability) โดยใชคา
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha – coeffi cient method) ตามทฤษฎีของครอนบาค
(Cronbach theory) (Cronbach, 1971)
  3. สถิติที่ใชทดสอบสมมุติฐานไดแก T-test (Independent sample)
  4.  วเิคราะหขอมูลการวิจยัเชงิคณุภาพทางวฒันธรรม (Cultural qualita-
tive research) แลวนําเสนอขอมูลแบบพรรณาวิเคราะห (Descriptive analysis) 

ผลการวิจัย
 พบวาความสําเร็จในการดําเนินงานของสหกรณศูนยศิลปาชีพทอผาไหมแพร

วาบานโพน จังหวัดกาฬสินธุ คือ การนํารูปแบบการบริหารโลจิสติกสมาประยุกตใชเพิ่ม

ประสทิธภิาพการผลิตและจาํหนายผาไหมแพรวาซ่ึงเปนสินคาภูมปิญญาทองถิน่รวมกนั
แบบครบวงจรของสมาชิกท่ีเปนชาวบานโพนและหมูบานใกลเคียง (ภาพที่ 1) เริ่มจาก
กระบวนการบริหารจัดการวัสดุแบบมีสวนรวม โดยสมาชิกพรอมใจกันปรับเปลี่ยนรูป
แบบการเพาะปลูกหมอนเล้ียงไหมจากเดิม ที่เคยใชเคมีเกษตรมาเปนการปลูกหมอน

และเล้ียงไหมแบบเกษตรอินทรียเพือ่ใหไดใบหมอนสดท่ีสมบูรณและปลอดภัยสําหรับสง

เสรมิการเจริญเตบิโตและลดอตัราการตายของหนอนไหมวยัออน ภายใตคาํแนะ นาํและ
ถายทอดองคความรูโดยเจาหนาทีเ่กษตรอําเภอคํามวง แลวนาํเสนไหมท่ีไดไปยอมสีดวย
วัสดุธรรมชาติซึ่งหาไดในทองถิ่นสําหรับใชเปนวัตถุดิบในการทอผาไหมแพรวาลวดลาย
ตาง ๆ เชน สีแดงยอมจากครั่ง สีเปลือกมังคุดยอมจากเปลือกมังคุด สีกรมทายอมจาก



304 KKU Research Journal

KKU Res J 2 (3) : July-September 2012

คราม สีดํายอมจากผลมะเกลือ สีนํ้าตาลยอมจากฝกคูณ สีเหลืองไพรยอมจากดอกดาว
เรอืง เปนตน (ภาพที ่2) รวมกันคดิและประดษิฐลายผาและทอผาไหมแพรวาดวยมือภาย
ใตคาํแนะนําและควบคุมโดยแมภมูปิญญาประจําศนูยเรยีนรูการผลิตผาไหมแพรวาแบบ
ครบวงจรของหมูบาน ภายหลังจากท่ีสมาชิกทอผาเสร็จแลวจะมีกรรมการซ่ึงคดัเลือกจาก
ตัวแทนของสมาชิกทําหนาที่เปนผูรวบรวมและคัดแยกรูปแบบผลิตภัณฑผาไหมแพรวา
ตามประเภท ขนาด และลายผา พรอมท้ังตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑเพื่อกําหนด
ราคารับซื้อจากสมาชิกและราคาจําหนาย ทั้งนี้สมาชิกจะคัดเลือกคณะกรรมการอีกชุด
หนึง่เพ่ือทาํหนาทีจ่ดัแสดงและจัดจําหนายผลิตภณัฑผาไหมแพรวาบานโพน ซึง่สหกรณ 
ฯ ไดจัดทําบรรจุภัณฑผาไหมแพรวาบานโพน ภายใตแนวคิดการใชวัฒนธรรมสรางภาพ
ลักษณของผลิตภัณฑ กลาวคือ มีการนําภาพผาไหมแพรวาลายใบบุนและลายนาคสิบ
สองแขนซึง่เปนลายดัง้เดิมของผาไหมแพรวามาใชรวมกบัตราสญัลักษณรบัรองคณุภาพ
ผลิตภัณฑจากมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
สัญลักษณมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม รับรองโดยกระทรวงอุตสาหกรรม และ
สญัลกัษณศนูยวจิติรแพรวาบานโพน พมิพลงบนบรรจุภณัฑทีท่าํจากวัสดเุปนมิตรกบัส่ิง
แวดลอม พรอมกับนาํกลยุทธการใหบรกิารมาใชเพือ่สรางความประทับใจและตอบสนอง
ความตองการของนักทองเที่ยวทางวัฒนธรรม นั่นคือ ชาวบานรวมกันจัดตั้งศูนยเรียนรู
การผลติผาไหมแพรวาครบวงจรโดยใชพืน้ทีส่วนหนึง่ของศนูยจาํหนายผลติภณัฑผาไหม

แพรวาเปนศนูยกลางการเรยีนรู และใชพืน้ทีป่ลกูหมอนเลีย้งไหม พืน้ท่ีสาวไหมและยอม
สผีาไหมรวมทัง้พืน้ท่ีทอผาไหมแพรวาทีก่ระจายอยูตามบานของสมาชกิซ่ึงดาํเนนิการอยู

แลวเปนแหลงสาธิตและฝกปฏบิตั ินอกจากนีช้าวบานโพนยงัไดรวมกนัจดัตัง้ศนูยเรยีนรู

วฒันธรรมผูไทยข้ึนในบริเวณพ้ืนท่ีทาํการของสหกรณ ฯ และคัดเลอืกครัวเรือนท่ีมคีวาม
พรอมสาํหรบัใหบรกิารนกัทองเทีย่วทีส่นใจเขาพกัและทาํกจิกรรมรวมกบัชาวบานในรปู
แบบโฮมสเตย (Homestay) ซึ่งกิจกรรมของชาวบานโพนที่กลาวมาท้ังหมดนีไ้ดดําเนิน
การ บนพื้นฐานความตองการอนุรักษมรดกภูมิปญญาทองถิ่น การมีสวนรวมของชุมชน 

และการมจีติสาํนกึรับผดิชอบตอนักทองเท่ียวท่ีมาเยอืนดวยความเปนมติรและเปนธรรม 
สามารถสรางรายไดสูชุมชน ปละหลายลานบาท ทําใหชุมชนบานโพนกลายเปนหนึ่งใน

แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุทีม่ชีือ่เสียงเปนทีรู่จกัอยางแพรหลาย
ในหมูนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศ อีกหน่ึงตัวชี้วัดความสําเร็จในการนํา
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สินคาภูมิปญญาทองถิ่นของจังหวัดกาฬสินธุเพื่อการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

แนวคิดการบริหารโลจิสติกสสินคาภูมิปญญาทองถ่ินของสหกรณศูนยศิลปาชีพทอผา
ไหมแพรวาบานโพน จังหวัดกาฬสินธุยังประเมินไดจากความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง
นักทองเที่ยวทางวัฒนธรรม (รอยละ 87.8 เปนเพศหญิง มีอายุอยูในชวงระหวาง 40-
45 ป ในจํานวนนี้เปนชาวไทยรอยละ 73.4 และเปนชาวตางประเทศรอยละ 26.6) ที่มี
ตอรูปแบบการบริหาร โลจิสติกสสินคาภมูิปญญาทองถิ่นภายหลังการเยี่ยมชมกิจกรรม
การดําเนินงานและซื้อสินคาของชุมชนซ่ึงอยูในระดับมากที่สุด (x= 4.80; S.D. = 0.40) 
เปรียบเทียบกับผลสํารวจขอมูลความพึงพอใจของนักทองเท่ียวกอนเย่ียมชมท่ีอยูในระดับ
มาก (x= 4.37; S.D. = 0.53) 

ภาพที่ 1  ตนแบบการบรหิารโลจิสตกิสผลิตภณัฑผาไหมแพรวาบานโพน สนิคาภมูปิญญาทองถ่ินของ

จังหวัดกาฬสินธุเพื่อการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
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ภาพที่ 2  ประเภทและลายผาไหมแพรวา (ก-ค) ผาไหมแพรวาสไบเล็กสีแดงยอมจากครั่ง (ง) ผาไหม
แพรวาลายเกาะสเีปลอืกมงัคดุยอมจากเปลอืกมงัคดุ (จ-ฉ) ผาไหมแพรวาลายเกาะสกีรมทา
ยอมจากคราม (ช) ผาไหมแพรวาลายเกาะสีดํายอมจากผลมะเกลือ (ซ) ผาไหมแพรวาลาย
เกาะสีนํ้าตาลยอมจากฝกคูณ และ (ฒ) ผาไหมแพรวาลายเกาะสีเหลืองไพรยอมจากดอก
ดาวเรือง

อภิปรายผล
 ชุมชนผูไทยบานโพน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ ถือเปนหนึ่งในชุมชน

ตนแบบแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ดวยผลงานสรางสรรคผลิตภัณฑผาไหมแพรวา 
สินคาภูมิปญญาจากผาทอพ้ืนบานท่ีมีความเปนเอกลักษณเฉพาะถ่ินใหเกิดความเปน
อตัลักษณและจุดขายผานความวิจติรของลวดลายผาแพรวา สสีนัของผาไหมท่ียอมดวย

วสัดธุรรมชาติ ความประณีตในการทอผาดวยมือ การออกแบบบรรจุภณัฑและราคาขาย
ผาไหมแพรวาที่ตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวเปนสําคัญ 
(Kim et. al., 2007; Dewhurst et. al., 2007; Turner, 2007) จนสามารถสรางราย
ไดและชือ่เสยีงสูชมุชนในรปูแบบการทองเทีย่วทางวฒันธรรมของจงัหวดักาฬสนิธุ โดยยงั
คงรกัษาตนทนุทางวฒันธรรมทองถิน่ทีห่ลากหลายใหคงอยูไดอยางเขมแขง็ สอดคลองกบั
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สินคาภูมิปญญาทองถิ่นของจังหวัดกาฬสินธุเพื่อการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

แนวคิดเศรษฐกิจชมุชนและแนวคดิของ Marx (1954) ทีก่ลาววา สนิคาทีท่าํจากแรงงาน
คน (Handmade) เปนหนึง่ในตวัชีว้ดัคณุคาและมลูคาของสนิคา หากใชเวลาในการนาน
เทาใดคุณคาและมูลคาของสินคาน้ันก็จะเพ่ิมขึ้นดวย และการท่ีชาวบานโพนพยายาม
ใชวัฒนธรรมทองถ่ินแสดงความเปนอัตลักษณของตนเองใหกลายเปนจุดขายทางการ
ตลาด หรือพยายามใชความโดดเดนของวัฒนธรรมผูไทยดึงดูดนักทองเที่ยวที่แสวงหา
ความแปลกใหมในชีวิต หรือเสาะแสวงหาสิ่งที่ไมสามารถหาไดในประเทศของตนก็เปน
อีกปจจัยหนึ่ง ที่สนับสนุนความสําเร็จของชุมชนตามแนวคิดของ MacCannell (1973)
 การบริหารโลจิสติกสไดถูกนํามาใชในงานสนับสนุนกระบวนการผลิตและ
จําหนายสินคาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใตเงื่อนไขเวลา ปริมาณ และคุณภาพ
เพ่ือใหการผลิตและจําหนายสินคานั้นมีความตอเนื่องอยูตลอดเวลา (Boonla, 2006; 
Tragoonsubtavee, 2009) Mokkha-makkul (2510) กลาววาแมรูปแบบการบริหาร
โลจสิตกิสจะมกีารดาํเนนิงานหลายข้ันตอนและมีความแตกตางกนัตามขนาดธุรกจิและ
ประเภทสนิคาแตกม็เีปาประสงคเดยีวกนั คอื เพือ่บรหิารความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้กบัธรุกจิ
จากเหตกุารณทีไ่มคาดคิดซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎกีารพึง่ตนเอง ดงันัน้รปูแบบการดาํเนนิ 
งานของสหกรณศนูยศลิปาชพีทอผาไหมแพรวาบานโพน จงัหวดักาฬสินธุ จงึถอืเปนตน
แบบชมุชนเพือ่การทองเทีย่วทางวฒันธรรมทีป่ระสบความสาํเรจ็ไดดวยการนาํรปูแบบกา
รบรหิารโลจสิตกิสเฉพาะสวนทีส่อดคลองและเหมาะสมกบับรบิทของทองถิน่และวถิชีวีติ

ของชาวบานโพนมาประยุกตใชในชุมชน โดยเนนกระบวน การมีสวนรวมของชาวบาน 
จนสามารถสรางความประทบัใจใหแกนกัทองเทีย่วทีเ่ขาเยีย่มชมและซือ้สินคาของชมุชน
ไดอยางเปนพลวัต ผานกิจกรรมดานการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่หลาก หลาย อาทิ 

กิจกรรมปลูกหมอนและเลี้ยงไหมแบบเกษตรอินทรีย กิจกรรมสาธิตและฝกหัดสาวไหม 
ยอมสผีาไหม และทอผาไหมแพรวา กจิกรรมเรยีนรูวถิชีวีติและขนบธรรมเนยีมประเพณี
ของชาวผูไทยซ่ึงเปนมรดกอันลํา้คาของชุมชน กจิกรรมล้ิมรสชาติอาหารพ้ืนบาน และพัก
อาศัยรวมกับคนในทองถ่ินในรูปแบบโฮมสเตย ภายใตจติสาํนกึรบัผดิชอบตอนกัทองเท่ียว

ทีม่าเยอืนดวยความเปนมติรและเปนธรรมของคนในชุมชนตามหลักเศรษฐกิจสรางสรรค 

แตกตางจากกรณี ศึกษาของ Lertyingyot (2010) ที่รายงานผลประเมินสภาพการนํา
กระบวนการบริหารโลจิสตกิสทัง้หมด 9 กระบวนการมาดําเนนิงานในวิสาหกจิชมุชนกลุม
สตรีสหกรณหมูบานคึมมะอุ กิ่งอําเภอ บัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีการปลูกหมอน
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เลี้ยงไหมและทอผาไหมขายเปนอาชีพเสริม พบวา ผลการดําเนินงานในภาพรวมของ
กลุมอยูในระดบัปานกลาง เน่ืองจากสมาชกิกลุมสวนใหญเหน็วากระบวนการโลจสิตกิสมี
ความยุงยากและสลับซับซอน เปนเรือ่งยากของชาวบานในการทําความเขาใจและนําไป
ใชประโยชนไดจริงในทางปฏิบตั ิโดยเฉพาะอยางยิง่ชาวบานขาดองคความรูดานการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชจดัการขอมูลใหเกิดความเช่ือมโยงอยางเปนระบบ ตรงกันขาม
กบัการดําเนินงานของสหกรณศนูยศลิปาชีพทอผาไหมแพรวาบานโพน จงัหวัดกาฬสินธุที่
ชาวบานโพน นาํกระบวนการบริหารโลจิสตกิสมาใชแบบมีสวนรวมเพียง 4 กระบวนการ
ซึ่งประกอบดวย การจัดการวัสดุ การจัดการสินคา บรรจุภัณฑ และการใหบริการลูกคา 
โดยแตละกิจกรรมมีความสอด คลองและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนวิถีการ
ดําเนินชีวิตของชาวผูไทยบานโพนท่ีมีการปลูกหมอนเล้ียงไหมและทอผาไหมแพรวามา
แตครั้งอดีตไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลท้ังในระดับปจเจกบุคคล ระดับ
ครัวเรือน และระดับชุมชนอยางยั่งยืน ควรที่หนวยงานของรัฐบาลหรือชุมชนไดนําไป
ใชเปนตนแบบเพื่อการพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่ของตนตอไป

สรุป
 1. รูปแบบการบริหารโลจิสติกสสินคาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการทองเที่ยว
ทางวัฒนธรรมของ สหกรณศูนยศิลปาชีพทอผาไหมแพรวาบานโพน จังหวัดกาฬสินธุ

มี 4 กระบวนการ คือ การจัดการวัสดุ การจัดการสินคา บรรจุภัณฑ และการใหบริการ

ลกูคา ซึง่ดาํเนนิการอยางเปนพลวตับนพืน้ฐานการอนุรกัษวฒันธรรม การมสีวนรวมและ

มีจิตสํานึกรับผิดชอบของคนในชุมชนตอนักทองเที่ยวอยางเปนมิตรและเปนธรรม
 2. นักทองเที่ยวทางวัฒนธรรมมีความพึงพอใจตอรูปแบบการบริหารโลจิสติ
กสสินคา ภูมิปญญาทองถ่ินของจังหวัดกาฬสินธุภายหลังการเยี่ยมชมและซ้ือสินคาอยู

ในระดับมากที่สุด (x= 4.80; S.D. = 0.40) เปรียบเทียบกับผลสํารวจขอมูลความพึง

พอใจของนักทองเที่ยวกอนเยี่ยมชมท่ีอยูในระดับมาก (x= 4.37; S.D. = 0.53) 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
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