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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การศึกษานี้ต้องการเห็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องการทอเสื่อกก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งวิถีชาวบ้าน
ในเทศบาลตาบลหนองบัววง มีอาชีพทาเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ เมื่อว่างเว้นจากการทาเกษตรกรรม
ก็มีการประกอบอาชีพเสริม เช่น การทอสื่อกก กันมาก บางครัวเรือนได้ยึดเป็นอาชีพหลัก สร้างรายได้
ให้กับครอบครัวซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งมีการพัฒนาลวดลายบนผืนเสื่อ
เป็นลวดลายต่างหลากหลาย มีความสวยงาม โดดเด่น ดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้
สามารถยึดเป็นอาชีพหลักและอาชีพรองได้ ทางกลุ่มทอเสื่อกก จึงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนให้มี
คุณภาพ และให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP โดยใช้จุดแข็งของชุมชนทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต
และภูมิปัญญา เพื่อสร้างความเชื่อถือของผู้บริโภค และอยู่รอดได้ท่ามกลางกระแสความผันแปรของ
วัฒนธรรม และค่านิย มในการใช้สอย โดยมีวัตถุประสงค์ในของการศึกษา คือ (๑) เพื่อศึกษาการ
ดาเนินงานของกลุ่มผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ทอเสื่อกก ในเขตเทศบาลตาบลหนองบัววง อาเภอลาทะเมนชัย
จังหวัดนครราชสีมาในภาพรวม (๒) เพื่อหาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกกไปสู่การรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อนาไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอมรับได้ของอาเซียน
การศึกษาครั้งนี้เป็นงานศึกษาผู้ศึกษาใช้วิธีศึกษา ๒ ลักษณะ คือ การศึ กษาเชิงคุณภาพ
โดยการสัมภาษณ์เจาะลึ กประธานกลุ่มผู้ผลิตผลิ ตภัณฑ์ชุมชนและสมาชิกกลุ่ม รวม ๑๐ คน ด้ว ย
วิธีการเจาะจง จานวน ๑ กลุ่ม คือกลุ่มทอเสื่อกก ในเทศบาลตาบลหนองบัววง อาเภอลาทะเมนชัย
จังหวัดนครราชสีมา และการวิเคราะห์จากเอกสารของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ศึกษาได้
เก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม เพื่อนามาวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ SWOT Analysis
ภายใต้ ห ลั ก เกณฑ์ ใ นการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น ตามแนวทางและหลั ก เกณฑ์ ข อง
คณะกรรมการอ านวยการหนึ่ ง ต าบล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ห่ ง ชาติ กรมการพั ฒ นาชุ ม ช น
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๙ ผลิตภัณฑ์กลุ่มทอเสื่อกก ในพื้นที่เทศบาลตาบลหนองบัววง อาเภอ
ล าทะเมนชัย จั ง หวัด นครราชสี ม า ผู้ ศึก ษาได้ส รุ ปผลการศึ ก ษา โดยในการสรุ ปผลการประเมิ น
ผลิตภัณฑ์กลุ่มทอเสื่อกกเบื้องต้นที่ได้จากการศึกษา ทาให้ทราบว่ากลุ่มทอเสื่อกกเทศบาลตาบลหนอง
บั ว วง อยู่ ในเกณฑ์ผ ลิ ตภั ณฑ์ร ะดั บ ๒ ดาว (ได้ คะแนนระหว่าง ๕๐ - ๖๙ คะแนน) เป็ นสิ นค้า ที่
สามารถพัฒนาสู่ระดับ ๓ ดาว หากมีการประเมินศักยภาพเป็นระยะ จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก ให้
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน OTOP และก้าวไปสู่ระดับ ๕ ดาว (ได้คะแนนตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป)
เป็นสินค้ามีคุณภาพ หรือมีศักยภาพในการส่งออก กลุ่มทอเสื่อกกจะต้องพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทอ
เสื่อกก ในด้านการผลิต ด้านความเข้มแข็งของชุมชน ด้านการตลาดและด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็น
ต้น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก ให้ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP และสามารถแข่งขันในตลาด
ภายในประเทศและต่างประเทศ กลุ่มทอเสื่อกก ควรแก้ไขจุดอ่อนดังกล่าวข้างต้น

จ

กิตติกรรมประกาศ
งานศึกษานี้สาเร็จลงได้ด้วยดีเพราะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยงานและบุคคล
ซึ่งผู้ศึกษาต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ได้แก่
เทศบาลตาบลหนองบัววง อาเภอลาทะเมนชัย จังหวัดนครราชสี มา ที่ ได้ให้การสนับสนุน
ข้อมู ลเกี่ ยวกั บผลิ ตภั ณฑ์ ชุ มชนในพื้ นที่ ทั้ งในด้ านนโยบาย การด าเนินงาน สถิ ติ ข้อมู ลกลุ่ มผู้ ผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
นายมงคล แสงแก้วพะเนา และนางวรรณา พรมมา ที่ได้ร่วมกับผู้ศึกษาในการลงพื้นที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก
ประธานและตัวแทนกลุ่มทอเสื่อกก ในพื้นที่เทศบาลตาบลหนองบัววง อาเภอ ลาทะเมนชัย
จังหวัดนครราชสีมา จานวน ๑๐ คน ที่ให้สัมภาษณ์เชิงลึก และผู้ที่ได้ตอบแบบสัมภาษณ์ ในการศึกษา
ครั้งนี้
สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ให้ คาแนะนาเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ได้แก่
เอกอัครราชทูต สุจิ ตรา หิรั ญพฤกษ์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ พนัสพรประสิ ทธิ์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. พลอย สืบวิเศษ
อภิชาติ วาที
สิงหาคม ๒๕๕๖
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บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ ภูมิหลังและความสาคัญของปัญหา
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ การก้าวเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย ซึ่งมีเป้าหมายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเป็น “ตลาดและฐาน
การผลิตเดียว” โดยให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมือภายในอาเซียน
อย่างเสรี รวมถึงการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีมากขึ้นภายในปี ๒๕๕๘ เป็นความท้าทาย ที่ผลักดันให้
ผู้ ป ระกอบการไทยไม่ ว่ า จะเป็ น ผู้ ป ระกอบการที่ ท าธุ ร กิ จ ส่ ง ออก น าเข้ า หรื อ ผู้ ที่ ท าธุ ร กิ จ
ภายในประเทศ ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม และยังรวมไปถึงผู้ประกอบการระดับชุมชน
ด้วย ต้องเรียนรู้และปรับตัวรองรับความเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากเปิดเสรีภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ที่จะมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเป็นภัยคุกคาม
ต่อธุรกิจ หรือแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่ท้าท้ายความสาเร็จ
สาหรับผู้ผลิตสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นสินค้าเชิงวัฒนธรรม ก็ไม่
อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบที่สืบเนื่องจากการเปิดเสรีดังกล่าวได้ เนื่องจากสถานการณ์ แข่งขันทางธุรกิจ
ที่รุนแรงในปัจจุบัน ประเทศต่างๆ ล้วนหันมาให้ความสาคัญกับการเพิ่มศักยภาพของชุมชน และใช้
จุดแข็งของชุมชนทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา เพื่อเชื่อมโยงสู่ภาคการผลิตและบริการ
ในการสร้างสัญลักษณ์และขยายโอกาสทางการตลาดมากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันผู้บริโภคในประเทศต่างๆ กาลังอยู่ในกระแสบริโภคนิยมสินค้า ที่
เป็นธรรมชาติ สินค้าที่อิงกับวัฒนธรรม สินค้าที่ส่งเสริมสุขภาพ การมีส่วนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ
สินค้าที่ช่วยสนับสนุนชุมชน รวมถึงกระแสความนิยมในความเป็นเอเชีย ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สามารถได้รับประโยชน์จาก การมีโอกาสส่งสินค้าไปขายในตลาดอาเซียนได้มากขึ้นจากการ
ที่มีประชากรรวมกว่า ๕๙๐ ล้านคน รวมถึงมีโอกาสในการขยายช่องทางตลาดไปยัง ASEAN+๓ (จีน
ญี่ปุ่ น เกาหลีใต้) และ ASEAN+๖ (ออสเตรเลีย นิว ซีแลนด์และอินเดีย) รวมไปถึงสามารถใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ แรงงานและวัตถุดิบการผลิตที่มีความหลากหลายให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนิน
ธุรกิจได้ โดยเฉพาะสินค้าที่มีศักยภาพในการส่งออกรวมถึงสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตลาด
ประเทศเพื่อนบ้าน
เสื่อกกเป็นงานหัตถกรรมประเภทเครื่องจักสาน โดยทั่วไปจะหมายถึงสิ่งที่ผลิตขึ้นด้ วยมือ
โดยวิธีจัก สาน ถัก และทอเป็นหลัก เครื่องจักสานที่ทาขึ้นในถิ่นต่าง ๆ มีความจาเป็นสาหรับการ
ดารงชีวิตในพื้นที่ ถ้าจัดเสื่อกกตามหน้าที่การใช้สอย เสื่อกก เป็นเครื่องจักสานที่ใช้เป็นเครื่องเรือน
และเครื่องปูลาดหรือใช้สาหรับปูนั่ง ปูนอนเป็นส่วนใหญ่
ชาวบ้านในเทศบาลตาบลหนองบัววง มีอาชีพทาเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ เมื่อว่างเว้น
จากการทาเกษตรกรรม ก็มีการประกอบอาชีพเสริม เช่นการทอสื่อกก กันมาก บางครัวเรือนได้ยึด

๒
เป็นอาชีพหลัก สร้างรายได้ให้กับครอบครัวซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณ มีการ
พัฒนาลวดลายบนผืนเสื่อเป็นลวดลายต่างหลากหลาย มีความสวยงาม โดดเด่น ดังนั้นเพื่อเป็นการ
อนุรักษ์ภูมปัญญาท้องถิ่น ให้สามารถยึดเป็นอาชีพหลักและอาชีพรองได้ ทางกลุ่มทอเสื่อกก จึงมุ่ง
พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนให้มีคุณภาพ และให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP โดยใช้จุดแข็งของ
ชุมชนทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา เพื่อสร้างความเชื่อถือของผู้บริโภค และอยู่รอดได้
ท่ามกลางกระแสความผันแปรของวัฒนธรรม และค่านิยมในการใช้สอย
จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจของผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์เสื่อกก ที่ต้องเร่งพัฒนาสินค้า ทั้งด้าน
คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล เพื่อสร้า งความเชื่อถือต่อผู้บริโภค โดยผสมผสานวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญากับเทคโนโลยี นวัตกรรม และพัฒนารูปแบบการนาเสนอความโดดเด่น เรื่องราวของสินค้าให้
เกิดการรับรู้ต่อผู้บริโภคเพื่อให้เกิดการสร้างคุณค่าในตัวสินค้า และยกระดับไปสู่ผู้ผลิตที่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในระดับสากล
ทั้งนี้ ผู้ ผลิต/ผู้ประกอบการผลิ ตภัณฑ์เสื่อกก ควรยกระดับสินค้าที่ผ ลิตให้ ได้มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ OTOP จากหน่วยงานราชการ เพื่อให้มีการประกันคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ และ
พัฒนาสินค้าจนได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) (การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
จะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ก่อน) แต่ผู้ประกอบการทอเสื่อกกในชุมชน
เทศบาลตาบลหนองบัว วง ยั งไม่ ได้รับมาตรฐานแบบผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ชุมชน เนื่องจากยังมีปัญหา
อุปสรรค ดังนี้
๑.๑.๑ ด้านการผลิต
๑) ไม่สามารถรับการสั่งซื้อสินค้า (Order) ครั้งละมาก ๆ ได้ เพราะต้องใช้เงินทุน
จานวนมาก
๒) ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องการผลิตที่ได้มาตรฐาน
และคุณภาพที่ตลาดต้องการ ส่วนใหญ่ผลิตตามความถนัด ความต้องการของตนเอง และผลิตสินค้าที่
มีความคล้ายคลึงกัน
๓) การผลิตไม่มีความต่อเนื่อง ส่วนใหญ่จะผลิตในช่วงว่างจากการทาไร่ ทานา
๑.๒.๒ ด้านคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
๑) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ยั ง ไม่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐาน ไม่ มี ก ารประกั น คุ ณ ภาพจาก
หน่วยงานที่เชื่อถือได้
๒) ผู้ ผ ลิ ต /ผู้ ป ระกอบการ ยั ง ไม่ เ ข้ า ใจวิ ธี ก ารและขั้ น ตอนการขอใบรั บ รอง
มาตรฐานจากหน่วยงานราชการ
๓) การบรรจุภัณฑ์ รูปแบบ หี บห่อไม่ทันสมัย ไม่สะดุดตา ทาให้มีปัญหา หาก
ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออก
๑.๒.๓ ด้านการตลาด
๑) ผลิตภัณฑ์มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ยังไม่มีความแตกต่าง ไม่เป็นที่สนใจของตลาด
๒) ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ขาดความรู้เรื่องการบริหารจัดการด้านการตลาด

๓
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑.๒.๑ เพื่อศึกษาการดาเนินงานของกลุ่ มผู้ ผ ลิต ผลิ ตภัณฑ์ทอเสื่ อกก ในเขตเทศบาล
ตาบล หนองบัววง อาเภอลาทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมาในภาพรวม
๑.๒.๒ เพื่อหาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกกไปสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP
เพื่อนาไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอมรับได้ของอาเซียน
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา
๑.๓.๑ ด้านเนื้อหา
เป็นการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๑.๓.๒ ด้านประชากรกลุ่มเป้าหมาย
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์เสื่อกก ในเขตเทศบาล
ตาบลหนองบัววง อาเภอลาทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ใน ลักษณะของรูปแบบภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ศึกษามาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกิด
จาก ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบล หนองบัววง อาเภอลาทะเมนชัย
จังหวัดนครราชสีมา ที่ขึ้นทะเบียนกลุ่มคลังภูมิปัญญาเทศบาลตาบลหนองบัววง (ข้อมูล ณ เดือน
มกราคม ๒๕๕๖)
๑.๔ ระเบียบวิธีการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยวิธีการศึกษา
แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้
๑.๔.๑ การศึกษาเอกสาร (Documentary Study) เป็นการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลจาก
เอกสารวิชาการ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสืบค้นจาก
แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ ทฤษฎีแนวคิด
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบการศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
๑.๔.๒ การวิจัยภาคสนาม (Survey Research) เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากประชากรในการศึกษา
๑.๕ ประโยชน์ของงานศึกษา
๑.๕.๑ ทาให้ทราบถึง ความต้องการและแนวทางการพัฒนา กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน
ในเขตเทศบาลตาบลหนองบัววง อาเภอลาทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
๑.๕.๒ ทาให้ทราบถึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ภู มิปัญญาท้องถิ่น (ผลิ ตภัณฑ์ชุมชน) ในเขต
เทศบาลตาบลหนองบัว วง อาเภอลาทะเมนชัย จังหวัดนครราชสี มา เพื่อนาไปสู่การรับรองเป็น
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP

๔
๑.๖ นิยามศัพท์
ความหมายของค าว่ า
ภู มิ ปั ญ ญา และค าที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในพจนานุ ก รม ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ภูมิปัญญา (Wisdom) หมายถึงพื้นความรู้ความสามารถ นอกจากนี้
ยังมีคาที่เกี่ย วข้องกับ ภูมิปั ญญาหลากหลาย อาทิเช่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน หรือ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ผู้ทรงคุณภูมิปัญญาไทย และปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น
ภูมิปัญญาไทย หมายถึง ความรู้ ความสามารถ วิธีการ ผลงานที่คนไทยได้ศึกษา เก็บ
รวบรวมความรู้และจัดเป็นองค์ความรู้ ปรับปรุง พัฒนา ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง
จนเกิด ผลดีงาม มีคุณค่า มีประโยชน์ นาไปแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตของคนไทยได้อย่างเหมาะสม
กับยุคสมัย ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาพื้นบ้าน หมายถึง สิ่งที่แสดง
ความรู้ ความคิดและการกระทาของบรรพบุรุษของเรา เพื่อที่จะดารงชีวิตรอดอย่างมีความสุข ดังนั้น
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงต้องศึกษาควบคู่ไปกับวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพราะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้อง
สอดคล้องสัมพันธ์กัน ในขณะเดียวกั น การศึกษาวัฒนธรรมพื้นบ้านก็จะต้องเกี่ยวโยงกับงานที่ทาได้
ง่าย ๆ คือ งานทาด้วยมือหรืองานหัตถกรรม และศิลปกรรมพื้นบ้าน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่รู้จักกันในชื่อของหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยชาวบ้าน กลุ่มชาวบ้านในชุมชนที่ร วมตัวกันโดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ในชุมชน และรวมถึงผู้ผลิตรายเดียวและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อย
กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน หมายถึง กลุ่มชาวบ้านที่รวมตัวกันดาเนินงานผลิตสินค้าในรูป
ของกลุ่ม ไม่ใช่ผู้ผลิตรายเดียวและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP เป็นแนวคิดที่ต้องการดาเนินงานเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาศักยภาพของชุมชน ในการสร้างเอกลักษณ์สินค้าชุมชนของแต่ละพื้นที่ให้มีตลาดรองรับและ
ทาเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน
ผลิ ตภั ณฑ์ ไม่ไ ด้ ห มายถึง ตัว สิ นค้ าเพีย งอย่ างเดี ยว แต่เ ป็ นกระบวนการทางความคิ ด
รวมถึงการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาภูมิปัญญาไทย การท่องเที่ยว
ศิล ปวัฒนธรรมประเพณี การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้เพื่อให้ กลายเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น มีจุดขาย เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายไปทั่วประเทศและทั่วโลก
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) คือ เครื่องหมายที่สามารถแสดงได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น ซึ่งเป็นโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสานักงานมาตรฐานลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ “ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรองและแสดงเครื่องหมายการรับรอง เพื่อส่งเสริมด้านการตลาด
ของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์

บทที่ ๒
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาสนับสนุน
การศึกษาเรื่อง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผู้สูงวัย สู่ประชาคมอาเซียน ในเขตเทศบาลตาบล
หนองบัววง อาเภอลาทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวคิดที่นามาประกอบการศึกษา ดังนี้
๑. แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญา
๒. แนวคิดและหลักการพื้นฐานของ OTOP
๓. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP
๔. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
๕. ตัวอย่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์จากต้นกก
๒.๑ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
๒.๑.๑ แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญา๑
๒.๑.๑.๑ ความหมาย
ความหมายของคาว่า ภูมิปัญญา และคาที่เกี่ยวข้องในพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ภูมิปัญญา (Wisdom) หมายถึงพื้นความรู้ความสามารถ นอกจากนี้
ยังมีคาที่เกี่ย วข้องกับ ภูมิปั ญญาหลากหลาย อาทิเช่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาพื้นบ้าน ผู้ทรงคุณภูมิปัญญาไทย และ ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น ภูมิ
ปัญญาไทย หมายถึง ความรู้ ความสามารถ วิธีการ ผลงานที่คนไทยได้ศึกษา เก็บรวบรวมความรู้และ
จัดเป็นองค์ความรู้ ปรับปรุง พัฒนา ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง จนเกิดผลดีงาม มี
คุณค่า มีประโยชน์ นาไปแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตของคนไทยได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น หรื อ ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ า น หรื อ ภู มิ ปั ญ ญาพื้ น บ้ า น
หมายถึง สิ่งที่แสดงความรู้ ความคิด และการกระทาของบรรพบุรุษของเรา เพื่อที่จะดารงชีวิตรอด
อย่างมีความสุข
ดังนั้น การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงต้องศึกษาควบคู่ไปกับวัฒ นธรรม
พื้นบ้าน เพราะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องสอดคล้องสัมพันธ์กัน ในขณะเดียวกันการศึกษาวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ก็จะต้องเกี่ยวโยงกับงานที่ทาได้ง่าย ๆ คือ งานทาด้วยมือหรืองานหัตถกรรม และศิลปกรรมพื้นบ้าน
ด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายและสร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
๑

จันทิรา ธนสงวนวงศ์, วิชาชีวิตและภาษาไทย [ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖. แหล่งที่มา
http://e-learning.e-tech.ac.th.

๖
๒.๑.๑.๒ สาขาความรู้ของภูมิปัญญา๒
นอกจากนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (๒๕๔๑, น.
๒๔-๒๖) ยังมีการ กาหนดสาขาภูมิปัญญาไทย เพื่อนาภูมิปัญญาไทยมาใช้ในการเรียนรู้และส่งเสริม
โดยแบ่ง ภูมิปัญญาออกเป็น ๑๐ สาขา ดังนี้
๑) สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์
ความรู้ ทักษะและเทคนิค ด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณค่าดั้งเดิม
สามารถพึ่งพาตนเองในสภาวการณ์ต่าง ๆ ได้ เช่น การทาการเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญหา
การเกษตร การแก้ปัญหาด้านการผลิต ด้านการตลาด เช่น การแก้ไขโรคและแมลง การรู้จักปรับใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตร เป็นต้น
๒) สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค)
หมายถึงการรู้จัก ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผลผลิต เพื่อชะลอการนาเข้าตลาด
เพื่อแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด และเป็นธรรม อันเป็นขบวนการใช้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการผลิตและการจาหน่ายผลผลิตทางหัตถกรรม
เช่นการรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มโรงสี กลุ่มหัตถกรรม เป็นต้น
๓) สาขาการแพทย์แผนไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการ
ป้องกันและรักษาสุขภาพของคนในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองทางสุขภาพและอนามัย
ได้ เช่น การนวดแผนไทย การใช้ยาสมุนไพรไทยรักษาโรคต่าง ๆ เป็นต้น
๔) สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง
ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการอนุรักษ์พัฒนาและใช้
ประโยชน์จากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
๕) สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในการบริหาร
จัดการ ด้านการสะสมและบริหารกองทุนและธุรกิจชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและโภคทรัพย์ เพื่อ
เสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ ที่ดีของสมาชิกในชุมชน เช่น กลุ่มเกษตรกร ธนาคารข้าว กองทุนและ
ธุรกิจชุมชน เป็นต้น
๖) สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดการสวัสดิการใน
การประกันคุณภาพชีวิตของคนให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม
๗) สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิ ตผลงานทาง
ศิลปะสาขาต่างๆ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ เป็นต้น
๘) สาขาการจัดการ หมายถึงความสามารถในการบริหารการจัดการ
ดาเนินงานด้านต่างๆ ทั้งองค์กรชุมชน องค์กรทางศาสนา องค์กรทางการศึกษา ตลอดทั้งองค์กรทาง
สังคมอื่นๆ ในสังคมไทย เช่น การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้าน ระบบผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน การจัดศา
สนสถานการจัดการศึกษา ตลอดทั้งการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น กรณีการจัดการศึกษาเรียนรู้
นับได้ว่าเป็นภูมิปัญญา สาขาการจัดการที่มีความสาคัญ เพราะการจัดการศึกษาเรียนรู้ที่ดี หมายถึง
กระบวนการเรียนรู้ พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ทางภูมิปัญญาไทยที่มีประสิทธิผล
๒

จันทิรา ธนสงวนวงศ์, เรื่องเดียวกัน.

๗
๙) สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถสร้างผลงาน
ทางด้านภาษา ทั้งภาษาโบราณ ภาษาไทยและการใช้ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท
เช่น การขับซอเพลงพื้นเมือง
๑๐) สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์และ
ปรับใช้หลักธรรม คาสอนทางศาสนา ความเชื่อ และประเพณีดั้งเดิมที่มีค่าให้ความเหมะสมต่อการ
ประพฤติปฏิบัติ เช่น
การถ่ายทอดหลักธรรมทางศาสนา การบวชป่า ประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น
๒.๑.๒ แนวคิดและหลักการพื้นฐานของ OTOP
๒.๑.๒.๑ แนวคิด
หนึ่ ง ต าบล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรื อ OTOP เป็ น แนวคิ ด ที่ ต้ อ งการ
ดาเนินงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการสร้างเอกลักษณ์สินค้าชุมชนของแต่ละ
พื้นที่ให้มีตลาดรองรับและทาเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน
ผลิตภัณฑ์ ไม่ได้หมายถึงตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่เป็นกระบวนการ
ทางความคิด รวมถึงการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาภูมิปัญญาไทย
การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมประเพณี การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้
กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น มีจุดขาย เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายไปทั่วประเทศและทั่วโลก
๒.๑.๒.๒ หลักการพื้นฐาน
๑) ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (Local Yet Global) ผลิตภัณฑ์ต้องมี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับวัฒนธรรมและมีจุดเด่นเฉพาะ เป็นที่
ยอมรับของตลาดภายในประเทศและตลาดโลก
๒) พึ่งตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ (Self Reliance Creativity) ต้อง
มีการระดมความคิดในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะช่วยกันได้ โดย
คานึงถึงการรื้อฟื้นวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นให้สอดคล้องและเหมาะสม ไม่ซ้าแบบกันและ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของหมู่บ้านหรือตาบล
๓) การสร้างทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)
การสร้างบุคคล ที่มีความคิดกว้างไกล มีความรู้ ความสามารถให้เกิดขึ้นในสังคม มีการวางแผน
การตลาด มุ่งเน้นการผลิตและบริการ โดยคานึงถึงผู้บริโภคเป็นหลัก (กรมการพัฒนาชุมชน, ๒๕๔๕ : ๖)
๒.๑.๒.๓ แนวคิดและปัจจัยแห่งความสาเร็จของ OVOP๓
แนวความคิด One Village One Product ของจังหวัดโออิตะ ประเทศ
ญี่ปุ่น (กรมการพัฒนาชุมชน, ๒๕๔๕ : ๒๐ – ๒๕) เป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนที่ให้คนที่อยู่ใน
ชุมชนได้สร้างความคิดและทาด้วยตัวเอง สร้างสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นของตัวเอง นา
ของเดิมที่ดีและมีอยู่แล้วไปพัฒนาขัดเกลาให้ดียิ่งขึ้ น มีการใช้ฐานข้อมูลของชุมชนให้เป็นประโยชน์
โดยอาศัยหลักในการดาเนินงาน ๓ ประการ ได้แก่
๑) ภูมิปัญญาท้องถิ่นสากล
๓

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา สานักพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก การงานผลการดาเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้
Knowledge Based OTOP : KBO ปี ๒๕๕๐, หน้า ๑๑๔.

๘
๒) พึ่งตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์
๓) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
จากหลั ก การทั้ ง ๓ ประการ ต้ อ งมี ก ารท าให้ แ นวความคิ ด ดั ง กล่ า ว
สามารถแพร่กระจายในชุมชนของตนเอง ส่งเสริมแนวคิดนี้อย่างถูกต้อง ให้ผู้นาชุมชนได้ทราบและ
เข้าใจ มีการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และข้าราชการของจังหวัด จนเกิดความเข้าใจและ
กระจายข้อมูลไปอย่างแพร่หลาย จนเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ มีการเสนอข่าวผ่าน
สื่อจนเป็นที่ยอมรับ และเกิดการแข่งขันในการพัฒนาจนทาให้สินค้ามีการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ โดยมี
ปัจจัยที่ทาให้เกิดความสาเร็จในกระบวนการพัฒนา One Village One Product ของจังหวัดโออิตะ
๙ ประการ ได้แก่
๑) การมีผู้นามีวิสัยทัศน์ และมีความตั้งใจทางานอย่างจริงจัง
๒) การมีหน่ว ยงานที่ให้ ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องที่ต้องการอย่าง
พร้อมมูลจากการฝึกขั้นทักษะ
๓) มี แ หล่ ง ข้ อ มู ล เพื่ อ การประกอบการที่ เ ข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ย ตอบค าถาม
ประชาชนได้ทุกเรื่อง
๔) องค์ ก รสหกรณ์ ก ารเกษตรมี ค วามเข้ ม แข็ ง มี ม าตรฐาน และมี
บทบาทในแง่ของการช่วยเหลือทางเทคนิค ทั้งทางด้านการตลาด การขนส่งและเทคโนโลยี และที่
สาคัญเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชุมชนอย่างแท้จริง
๕) ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนตามความเป็นไปได้ของโครงการ
ที่ขอต่อรัฐบาลท้องถิ่นโดยไม่เหลื่อมล้าระหว่างคนจนและรวย ทุกคนมีสิทธิ์ขอทุนได้เท่าเทียมกัน โดย
รัฐพิจารณาจากความเป็นไปได้ของโครงการ ทาให้โครงการที่ เกิดขึ้นประสบความสาเร็จสูง มีการ
สร้างงานที่เป็นธรรมชาติ เนื่องจากหากธุรกิจเกิดและประสบความสาเร็จ การจ้างงานก็จะเกิดตามมา
และยังเอื้อต่อการเกิดธุรกิจที่เกื้อหนุนกันเป็นทอด ๆ
๖) ระบบสังคมที่เอื้อต่อการทางานเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ สมาชิกของกลุ่ม
โครงการมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันดี ไม่แบ่งเขาแบ่งเรา
๗) ประชาชนมี คุ ณ ภาพ ช่ า งคิ ด ช่ า งท า คิ ด แล้ ว ท า ท าแล้ ว คิ ด
ตลอดเวลา มีความขยันเป็นพื้นฐาน อดทน ไม่ย่อท้อ
๘) รั ฐ บาลระดั บท้ องถิ่น มีวิ สั ย ทัศ น์ เช่ น รู้จั กการเรี ยนรู้ร่ ว มกัน กั บ
ประชาชนโดยมีการทางานในระบบ PAR (Participatory Action Research) มีการสื่อสารถึงกัน
ตลอดเวลา และมีความใกล้ชิดกับประชาชน คิดถึงผลประโยชน์ของประชมชนเสมอ การลงมือทา
กิจกรรมขนาดใหญ่จะมีการพบ พูดคุยกับประชาชนเป็นเวลานาน ๆ ก่อนเสมอ ซึ่งผู้นาชุมชนเรียกว่า
การถกเถียง ๑๐๐ วัน (๑๐๐ Days Discussion) โดยจะมีผู้เกี่ยวข้องจากส่วนต่ าง ๆ ของชุมชน
มาร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน ธุรกิจ
๙) ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในกิจกรรม One Village One Product เข้าใจ
แนวคิดของหลักการ Symbiosis เป็นอย่างดี ซึ่งทุกส่วนเชื่อว่าหากทุกคนร่วมมือกัน ประโยชน์ที่ได้ก็
จะได้รับกันอย่างทั่วถึงและมีความยั่งยืน

๙
๒.๑.๒.๔ หลักการดาเนินงานของ OTOP๔
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยวิธีการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วยการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในด้านเงินทุน การผลิต การตลาด และการบริหารจัดการไว้ดังนี้
๑) ด้านเงินทุน
ทุ น ในที่ นี้ หมายถึ ง คน ภู มิ ปั ญ ญา ความรู้ ความสามารถ
เทคโนโลยี ปัจจัยการผลิต พันธุ์พืช พัน ธุ์สัตว์ ที่ดิน อาคาร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือประกอบอาชีพ
และสาหรับการพัฒนาเงินทุน มีวิธีการพัฒนาเงินทุนด้วยการจัดทาข้อมูลแหล่งเงินทุนที่จะสนับสนุน
ทุนแก่กลุ่มได้ การระดมเงินออมของประชาชน โดยการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ รณรงค์การเพิ่มเงิน
ออมแก่สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ สนับสนุนเงินทุนแก่กลุ่มกิจกรรมและชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพ หรือการ
ขยายกิจการเชิงธุรกิจ เพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหาร/จัดการ แก้ไขกฎระเบียบข้อบังคับที่เป็น
อุปสรรคต่อการระดมและพัฒนาเงินทุน จัดทาหนังสือคู่มือแนวทางหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพในการ
พัฒนาเงินทุน และจัดตั้งชมรมกลุ่มออมทรัพย์ทุกระดับ
ในระดั บ ครอบครั ว จะสามารถสร้ า งทุ น ให้ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ด้ ว ยการ
ประหยัด การออม การประกอบอาชีพ การลดรายจ่าย ใช้ประโยชน์ของเงินทุนให้คุ้มค่า และการ
กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่า
๒) ด้านการผลิต
การผลิต หมายถึง การสร้างสินค้าและบริการต่าง ๆ โดยใช้ ปัจจัย
การผลิตเพื่อนาสนองความต้องการของผู้บริโภค
สาหรับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาการผลิต เป็นการผลิตได้ ครบ
วงจรตั้งแต่วัตถุดิบ การแปรรูปและการบริโภค เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันได้ มี
รายได้จากการขายผลผลิต ผลิตให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด ใช้ ทุนน้อย ผลิตได้มาก มี
คุณภาพ และนาเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มผลผลิต
การพัฒนาการผลิต มีวิธีการดังนี้
(๑) ปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มปริมาณการผลิตให้ได้ตรงตามความ
ต้องการของตลาด
(๒) พัฒนารูปแบบและบรรจุภัณฑ์ตามเทคโนโลยีที่เหมาะสม
(๓) สนับสนุนให้นาเทคโนโลยีการผลิตมาใช้ในการผลิต
(๔) จัดทาเอกสารข้อมูลเผยแพร่ด้านแหล่งทุน การพัฒนาอาชีพ
เผยแพร่ให้ผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพ
(๕) สนับสนุนข่าวสารการผลิตและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการบริหารการผลิต เป็นการวางแผนการจัดระเบียบองค์การและ
ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและการจัดการระบบการผลิตเป็นสิ่งที่มีความสาคัญต่อ
การพัฒนาการผลิต ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยการผลิต การแปรสภาพผลผลิตที่มีคุณภาพ และติดตาม
ควบคุมให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นในการผลิตยังจาเป็นต้องมีการกาหนดมาตรฐานให้เป็นไปตาม
๔

จีระ กาญจนภักดิ์ และพนอจิต เหล่าพูลสุข เอกสารวิชาการองค์ความรู้ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจแบบพอเพียง การ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง, (กรุงเทพฯ : หจก. โรงพิมพ์ยไู นเต็ดโปรดักชั่น. ๒๕๔๑), หน้า ๗๔ – ๑๑๒.

๑๐
ข้อกาหนดคุณลักษณะที่องค์การต่าง ๆ ได้กาหนดไว้ นอกจากเป็นการรับรองคุ ณภาพและมาตรฐาน
แล้ว ยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือได้อีก เช่น อย. มอก. มผช. เป็นต้น
๓) ด้านการตลาด
ในการพัฒนาการตลาด อันดับแรก ได้แก่การศึกษาตลาดด้วยการ
ค้น หาความต้องการและความพอใจของผู้ บริโ ภค จัดเตรียมข้อมูล เพื่อการผลิ ตให้ ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภคทั้งด้ านรูปแบบ การบรรจุภัณฑ์ คุณภาพ ประโยชน์ ความนิยม ราคา ทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มา เพื่อช่วยในการตัดสินใจผลิต และลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการ
ลงทุน สาหรับแหล่งข้อมูลการตลาดอาจจะได้จากข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้ว เช่น รายงาน วารสาร สถิติ
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรือจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน และข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวมขึ้น
ใหม่ เช่น วิธีการสังเกต ทาการทดลอง วิธีสารวจ การประมาณการจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และการ
ทดสอบการขาย และเมื่อมีการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว จะทาให้สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับส่วนประสม
ทางการตลาด ซึ่งเป็นการผสมผสานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา ระบบการจาหน่าย และการส่งเสริม
การตลาดให้เข้ากันได้ในอัตราส่วนที่เหมาะสม เพื่อจะได้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการได้
๔) ด้านการบริหารจัดการ
ในการพั ฒ นาการบ ริ ห ารจั ด การ มี วั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ใ ห้
ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการกิจกรรมของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดาเนินการได้
ถูกทิศทาง ตรงกับความต้องการของผู้ บริโ ภค สามารถดาเนินกิจการได้ด้ว ยตนเอง และส าหรับ
แนวทาง ในการพัฒนาผู้บริหารและการจัดการ มีวิธีการดังนี้
(๑) การฝึ ก อบรม สั ม มนา ประชุ ม ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การ
ประกอบการและ การบริ ห าร ศึ ก ษาดู ง าน การบริ ห ารทุ น การผลิ ต การตลาด แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์เกี่ยวกับกลุ่มอาชีพประเภทเดียวกัน สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร และประสานให้เอกชนมี
บทบาทพัฒนาผู้ประกอบการ นอกจากนั้นผู้บริหาร ผู้จัดการ และคณะกรรมการควรต้องรู้เรื่องการ
บริหารจัดการให้สามารถบริหารจัดการเป็น และมีประสิทธิภาพ ให้รู้จักแหล่งเงินทุนและการบริหาร
ทุน ให้รู้จักพึ่งตนเอง สามารถผลิตให้มีคุณภาพ ให้รู้จักแหล่งเงินทุนทั้งภายในและภายนอก
(๒) การสร้างองค์กรให้เข้มแข็ง
องค์กรที่เข้มแข็งเป็นองค์กรที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ เสียสละ มี
ความสามัคคี มีความเป็นผู้นา พึ่งตนเอง รู้จักหน้าที่ มองการณ์ไกล และมีระเบียบวินัย มีการพัฒนา
โครงสร้างองค์กรให้มีคุณภาพ สามารถบริหารจัดการได้
(๓) การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการ
พัฒนาคณะกรรมการบริหารกลุ่มให้บริหารกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) การสร้ า งเครื อ ข่ า ยเพื่ อ สนั บ สนุ น การผลิ ต และการตลาด
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีเครือข่ายตามพื้นที่ ตามกิจกรรม และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกลุ่ม
(๕) การจัดหาและบริหารวัสดุ

๑๑
ในการจัดหาและบริหารวัสดุ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รู้จักเลือกและ
จัดหาวัสดุ มีทักษะและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้งานและการบารุงรักษา และสามารถทาได้โดย
ฝึกอบรมผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ในการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
๒.๑.๓ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP๕
หลักเกณฑ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ตามแนวทางและหลักเกณฑ์
ของคณะกรรมการอ านวยการหนึ่ งตาบล หนึ่งผลิ ตภัณฑ์ แห่ งชาติ กรมการพัฒ นาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๙
การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จะดาเนินการคัด
สรร ในระดับประเทศเท่านั้น โดยใช้หลักเกณฑ์เฉพาะแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ (Specific Criteria)
กาหนดคะแนนรวมไว้ ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ๓ ด้าน คือ
หลักเกณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน หลักเกณฑ์ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด
และหลั กเกณฑ์ด้านมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ ซึ่งจะนามากาหนดกรอบในการจัดระดับผลิ ตภัณฑ์
(Product Level) ออกเป็น ๕ ระดับ ตามค่าคะแนนดังนี้
๑) ระดับ ๕ ดาว (ได้คะแนนตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป) เป็นสินค้ามีคุณภาพ หรือมี
ศักยภาพในการส่งออก
๒) ระดับ ๔ ดาว (ได้คะแนนระหว่าง๘๐ - ๘๙ คะแนน) เป็นสินค้าที่มีศักยภาพ
เป็นที่ยอมรับระดับประเทศ และสามารถพัฒนาสู่สากลได้
๓) ระดับ ๓ ดาว (ได้คะแนนระหว่าง๗๐ - ๗๙ คะแนน) เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ
ระดับกลางที่สามารถพัฒนาสู่ระดับ ๔ ดาวได้
๔) ระดับ ๒ ดาว (ได้คะแนนระหว่าง๕๐ - ๖๙ คะแนน) เป็นสินค้าที่สามารถ
พัฒนาสู่ระดับ ๓ ดาว โดยมีการประเมินศักยภาพเป็นระยะ
๕) ระดับ ๑ ดาว (ได้คะแนนต่า กว่า ๕๐ คะแนน) เป็นสินค้าที่ไม่สามารถพัฒนาสู่
ระดับ ๒ ดาวได้ เนื่องจากมีจุดอ่อนมาก และยากต่อการพัฒนา
สรุปได้ว่า “การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๔๙”
นับเป็นโครงการในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น หรือผู้ประกอบการทั้งหลาย เพื่อเป็นการจัด
มาตรฐานด้านการผลิต การออกแบบ และมาตรฐานของผู้ประกอบการเอง ซึ่งจะมีเกณฑ์ที่ตัดสิน
ระดับชั้นของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นโดยผู้ เชี่ยวชาญและคณะกรรมการจะเป็นผู้ ให้คะแนน และลง
ความเห็นโดยผู้ประกอบการทั้งหลายจาเป็นต้องรักษากฎเกณฑ์ และพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อเข้า
สู่การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยให้ได้ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทั้ง
ยังสามารถนาเอาระดับชั้นที่ตนเองได้รับนั้น มาเป็นเครื่องรับประกัน ถึงคุณภาพสินค้าของตนเองได้

๕

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, เอกสารดาเนินงานหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์, ๒๕๔๕ หน้า ๘๐ – ๙๕.

๑๒
๒.๑.๔ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)๖
สานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดทา
โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาลที่ได้จัดตั้งโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยมีแนวทางการดาเนินงานคือ
กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน โดย สมอ. จะให้การ
รับรองด้วยการอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และตรวจติดตามผลโดยมีการ
เก็บตัวอย่างมาทดสอบ สาหรับค่าใช้จ่ายในการทดสอบตัวอย่างทางโครงการจะให้การสนับสนุน
ทั้งหมดการให้บริการรับรองสาหรับผู้ยื่นคา ขอไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยมีหลักเกณฑ์การ
รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ดังนี้
๑) คุณสมบัติของผู้ยืนคาขอ (มีข้อใดข้อหนึ่งก็ได้) คือ
(๑) เป็นผู้ผลิตในชุมชนของโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
คัดเลือก จากคณะกรรมการอานวยการ หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.) หรือ
(๒) เป็นกลุ่มหรือสมาชิกของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ หรือกลุ่มอื่น ๆ ตาม
กฎหมายวิสาหกิจชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพก้าวหน้า กลุ่มธรรมชาติ เป็นต้น
๒) การขอการรับรอง
(๑) ให้ยื่นคาขอต่อสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด หรือจังหวัด พร้อมหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ตามแบบที่สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกาหนด
๓) การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
(๑) ผู้ยื่นคาขอผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิต และผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่กาหนด
(๒) เมื่อได้รับการรับรองแล้วต้องรักษาซึ่งคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนโดย สมอ. ทาการตรวจติดตามผลอย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ง
๔) ใบรับรอง มีอายุ ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในใบรับรอง
๕) การต่ออายุใบรับรองหรือการออกใบรับรองฉบับใหม่ ให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการ
ตามข้อ ๒) และ ๓)
ผลิตภัณฑ์ที่จะนามากาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนั้น ได้พิจารณาจากบัญชี
รายชื่อผลิตภัณฑ์ของคณะกรรมการอานวยการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ ครอบคลุม
ผลิตภัณฑ์ ๕ กลุ่ม คือ
๑) กลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
๒) กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานเส้นใยพืช
๓) กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพร
๔) กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
๖

สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม, โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของสานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) [ออนไลน์], สืบค้นเมื่อ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖, แหล่งข้อมูล
http://app.tisi.go.th/otop/otop_project.html

๑๓
๕) กลุ่มผลิตภัณฑ์ศิลปประดิษฐ์และหัตถกรรม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจัดทาขึ้นโดยคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
โดยจะมีข้อกาหนดที่เหมาะสมกับสภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นในแต่ละท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ผลิ ต
สามารถนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนไปใช้พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้โดยง่าย
๒.๑.๕ ตัวอย่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์จากต้นกก
“๑. ขอบข่าย
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ถักทอหรือ
ประดิษฐ์ขึ้นจากต้นกกเท่านั้น ไม่ครอบคลุม ถึงผลิตภัณฑ์ที่ทาจากเส้นใยพืชชนิดอื่น เช่น ผักตบชวา
หวาย หรือ ใยบวบ
๒. บทนิยาม
ความหมายของคาที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้
๒.๑ ต้นกก หมายถึง ต้นหญ้าประเภทหนึ่งที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่ทั่วไป ลักษณะลา
ต้นสูงประมาณ ๑.๕ ถึง ๒ เมตร ลาต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๑ เซนติเมตร มีความเหนียว
และนุ่มนวล เหมาะสาหรับนามาถักทอ ต้นกกมี ๓ ชนิด คือ กกกลมหรือไหล กกสามเหลี่ยมหรือผือ
และกกลังกา
๒.๒ เสื่อกก หมายถึง ผลิตภัณฑ์จักสานชนิดหนึ่งที่ทอจากต้นกก มีลักษณะ
เป็นผืน ใช้ปูนั่งหรือนอน และอาจมีการประกอบด้วยวัสดุอื่น
๒.๓ ผลิตภัณฑ์จากกก หมายถึง สิ่งที่ถักทอหรือประดิษฐ์ขึ้นจากต้นกกเป็น
หลัก และอาจมีการประกอบด้วย วัสดุอื่น
๓. ประเภท
๓.๑ ผลิตภัณฑ์จากต้นกก แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๓.๑.๑ เสื่อกก
๓.๑.๒ ผลิตภัณฑ์จากกก เช่น กระเป๋า หมวก รองเท้า แผ่นรองจาน
๔. คุณลักษณะที่ต้องการ
๔.๑ ลักษณะทั่วไป
๔.๑.๑ ต้องมีรูปร่างสวยงาม และรูปทรงสมมาตรกัน
๔.๑.๒ ต้องไม่มีราปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดตลอดชิ้นงาน
๔.๒ เส้นกก
๔.๒.๑ ต้องมีขนาดของเส้นกกสม่าเสมอ อายุของกกที่จะนามาทาต้อง
เหมาะสม ไม่มีรอยจุด กระ หรือรอยด่างอย่างเด่นชัด
๔.๒.๒ เส้นกกเมื่อดึงแล้วต้องเหนียว ไม่ขาดง่าย
๔.๓ การถักทอและจักสาน เส้นกกต้องเรียบเสมอกัน ไม่หัก งอ หรือ ขาด
แตก และปรากฏส่วนที่เป็นไส้กกออกมาด้านนอก มีความแน่นหนา มีช่องไฟที่สม่าเสมอ
๔.๔ ลวดลาย ต้องมีความประณีตและสม่าเสมอ การเว้นระยะลวดลายให้
เป็นไปตามที่กาหนด ลวดลายต้องไม่ห่างเกินไปเพราะจะทาให้ผลิตภัณฑ์จากต้นกกไม่แน่นหนาคงทน
เมื่อมีการถักและต่อลวดลายต้องไม่เห็นรอยต่อของเส้นกก

๑๔
๔.๕ สี (ถ้ามี) ต้องมีสีสม่าเสมอ ยกเว้นการย้อมด้วยเทคนิคสมัยใหม่คือ ย้อม
ไล่ระดับสี หรือย้อมแบบสีสลับกันในชิ้นงานเดียว สีต้องไม่ลอกแตก และเมื่อลูบผลิตภัณฑ์จากต้นกก
แล้วสีต้องไม่หลุด ติดมือ
๔.๖ การเก็บริม ต้องเรียบร้อยสวยงาม มีความประณีต สีสันเหมาะสม และ
สม่าเสมอตลอดชิ้นงาน
๔.๗ การประกอบด้วยวัสดุอื่น ๆ ต้องมีความประณีตและเหมาะสมกับชิ้นงาน
๔.๘ การเคลือบเงา (ถ้ามี) ต้องเรียบ มีสีและความเงาสม่าเสมอ ไม่เป็นเม็ด
และต้องไม่ทาให้ชิ้นงานขาดความสวยงามตามธรรมชาติหรือทาให้เส้นกก กรอบ แตก หลุด ลอก
๕. การบรรจุ
๕.๑ หากมีการบรรจุ ให้บรรจุผลิตภัณฑ์จากต้นกกในภาชนะบรรจุที่สะอาด
เรียบร้อย แข็งแรงพอที่จะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์จากต้นกกได้
๖. เครื่องหมายและฉลาก
๖.๑ ที่ฉลากผลิตภัณฑ์จากต้นกกทุกหน่วยหรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์จากต้น
กก ทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมี เลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่ อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย
ชัดเจน
(๑) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ เช่น กระเป๋าจากกก เสื่อกก
(๒) เดือน ปีที่ทา
(๓) ชื่อผู้ทา หรือสถานที่ทา พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่
จดทะเบียนในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กาหนดไว้ข้างต้น
มผช.๗/๒๕๔๖
๗. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน
๗.๑ รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ผลิตภัณฑ์จากต้นกกประเภทเดียวกันที่ทาโดย
กรรมวิธีเดียวกัน ที่ทาหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
๗.๒ การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่
กาหนดต่อไปนี้
๗.๒.๑ การชักตัวอย่าง ให้ชักตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากต้นกก โดยวิธีสุ่ม
จากรุ่นเดียวกัน จานวน ๕ ตัวอย่าง
๗.๒.๒ เกณฑ์ตัดสิน ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากต้นกกทุกตัวอย่าง เมื่อ
ตรวจสอบแล้วต้องเป็นไปตามข้อ ๔.๑ ถึงข้อ ๔.๘ ข้อ๕. และข้อ ๖. จึงจะถือว่าผลิตภัณฑ์จากต้นกก
รุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้
๘. การทดสอบ
๘.๑ การทดสอบทุกรายการให้ตรวจพินิจ”

๑๕
๒.๒ กรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้
ศึกษาจึงกาหนดเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาไว้ดังนี้
ตัวแทน
กลุ่มผู้ผลิตทอเสื่อกก

การวิเคราะห์ การดาเนินงานและ
การพัฒนาของกลุ่มผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ในด้าน
- การก่อเกิดกลุ่ม
- การเงิน
- การผลิต
- การตลาด
- การบริหารจัดการ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน

บทที่ ๓
ผลการศึกษา
ในการศึกษานี้ มุ่งศึกษาการดาเนินงานและความต้องการในการพัฒ นากลุ่ มทอเสื่ อกก
เทศบาลตาบลหนองบัววง อาเภอลาทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้ ศึกษาได้ดาเนินการศึกษา
ในรูปแบบของการผสมผสาน การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ
ซึ่งผลการศึกษาที่ได้จากทั้ง ๒ รูปแบบ ผู้วิจัยได้จาแนกการนาเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็น ๒ ตอน
ตามลาดับดังนี้
ตอนที่ ๑ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการนาเสนอข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ประธาน
และตัวแทนกลุ่มเชิงลึกและจากการวิเคราะห์เอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ ศึกษา ได้นาเสนอผล
การสัมภาษณ์ที่ได้มาจากการสัมภาษณ์
ตอนที่ ๒ ผลการวิ จั ย เชิ งปริมาณ เป็ นการเก็ บรวบรวมข้อ มูล ที่ไ ด้จ ากแบบสั มภาษณ์
ประธานและตัวแทนกลุ่ม ได้ข้อสรุปในภาพรวม
๓.๑ ตอนที่ ๑ ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกประธานกลุ่มทอเสื่อกกเทศบาลตาบลหนองบัววง และตัวแทน
กลุ่มฯ จานวนทั้งสิ้น ๑๐ คน (กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้รับรองมาตรฐาน OTOP) เกี่ยวกับการก่อเกิด
กลุ่ม การดาเนิน งาน การเงิน การผลิต การตลาด การบริหารจัดการ สภาพปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางที่กลุ่มต้องการพัฒนา ผู้ศึกษาได้ผลการสัมภาษณ์ตามประเด็นที่ศึกษาดังต่อไปนี้
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยกลุ่มทอเสื่อกก ม.๑,๖,๑๐
เทศบาลตาบลหนองบัววง อาเภอลาทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา การทอเสื่อกก ของเทศบาล
ตาบลหนองบัววง นั้น สืบเนื่องมาจากภูมิปัญญาของชุมชน ซึ่งคนในชุมชนได้รับการถ่ายทอดจาก
ผู้สูงอายุในชุมชน และคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือการทานาเป็นหลัก ซึ่ง
หลังจากที่ว่างจากการทานา ชาวบ้านส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ออกไปทางานรับจ้างต่างถิ่น ก็จะพากันมาทอ
เสื่อเพื่อไว้ใช้ในครัวเรือน หรือนาออกจาหน่ายบ้าง จากการทอเสื่อปูลาดธรรมดา ดัดแปลงเป็นเสื่อ
แบบพับ และมีลวดลาย ยกดอกเป็นลายขิดต่างๆ
กลุ่มฯ จึงมีความคิดที่จะนาเสื่อกก มาดัดแปลงแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น กระเป๋าถือ
สุภาพสตรี กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าเอกสาร กล่องกระดาษทิชชู ที่รองจาน ฯลฯ ซึ่งน่าจะเพิ่มมูลค่าใน
การจาหน่ายได้ จึงได้มีการทดลองออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นมา และได้การยอมรับในระดับหนึ่งจนถึง
ปัจจุบัน การแปรรูปเสื่อกกเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้มีรูปแบบที่หลากหลายและทันสมัย ซึ่งทาให้เสื่อ
กกแบบธรรมดา เพิ่มมูลค่าขึ้นมาอย่างน่าพอใจ และเป็นที่ต้องการของตลาดมากกว่าเมื่อก่อนอย่าง
เห็นได้ชัด ทั้งนี้ มีขั้นตอนวิธีการ ดังนี้

๑๗
๓.๑.๑ กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก
๓.๑.๑.๑ วัตถุดิบและส่วนประกอบ
๑) เส้นกก
๒) ผ้าไหมที่จะนามาตกแต่งกระเป๋า
๓) เชือกไนล่อน
๔) สีย้อมไหม (สีเคมี)
๕) หนังเทียม
๓.๑.๑.๒ อุปกรณ์
๑) ฟืม
๒) ไม้สอด
๓) กี่
๔) เตา
๕) ไม้พาย
๖) ปี๊บ (ย้อมสีกก)
๗) กาละมังใหญ่
๘) จักรเย็บ
๓.๑.๑.๓ ขั้นตอนการผลิต
๑) การเตรียมกก
(๑) ตัดต้นกกนามากรีดตากแดดให้แห้ง
๒) นามามัดเป็นกาเล็ก ๆแล้วนามามัดรวมกันเป็นมัดใหญ่อีกที
เก็บไว้ในที่แห้ง
(๓) นามาตากแดดอีกครั้งก่อนนามาย้อมสี
(๔) นากกมาย้อมสีเสร็จตากแดดให้แห้ง
๒) การทอ
๓.๑.๑.๔ การแปรรูปตากสื่อกก (การทากระเป๋า)
เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต
๑) นากระดาษแข็ง มาตัดแบบตามแบบที่ต้องการ
๒) แล้วนาไปเย็บติดกับเสื่อกก ตกแต่งด้วยผ้าไหมหรือหนังเทียม
๓) เย็บริมด้วยผ้ากุ้น
๔) นาชิ้นงานมาประกอบกัน แล้วเย็บติดกัน หากชิ้นไหนที่เย็บด้วยจักร
อุตสาหกรรมไม่ได้ก็นามาสอยด้วยมือ
๕) ตรวจความเรียบร้อยก่อนนาออกจาหน่าย
เสื่อกกที่นามาตัดเย็บเพื่อแปรรูปนั้นต้องเป็นเสื่อกกที่มีเส้นกกที่เสมอกันทั้งผืน
เมื่อนามาแปรรูปแล้วจะสวยงาม เรียบร้อย และมีลวดลายที่สม่าเสมอ

๑๘
๓.๑.๒ ผลการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มทอเสื่อกก ม.๑,๖,๑๐ เทศบาลตาบลหนองบัววง
อาเภอ ลาทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา และตัวแทนกลุ่มฯ
เกี่ยวกับการก่อเกิดของกิจการ และการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง
ที่ต้องการพัฒนา ปรากฏผลดังนี้
การก่อเกิดของ
กิจการ
(กลุ่ม)
กลุ่มทอเสื่อกก
ม.๑,๖,๑๐

- ชาวบ้านส่วนใหญ่
ย้ายถิ่นมาจาก จ.
บุรีรัมย์ มีความรู้
ด้านการทอเสื่อติด
ตัวมา และได้มีการ
ทอเสื่อไว้ใช้ใน
ครัวเรือน
- จุดเริ่มต้นเกิดจาก
ผู้นาชุมชม หมู่
๑,๖,๑๐ ต้องการ
ช่วยให้ชาวบ้านที่มี
เวลาว่างจากการ
ทาไร่ ทานา ได้มี
อาชีพเสริม
ประกอบกับ
ชาวบ้านมีความรู้
เกี่ยวกับการทอ
เสื่ออยู่แล้ว จึง
เสนอให้ทางอาเภอ
ช่วยส่งเสริมอาชีพ
ให้ และมีการจัดตั้ง
กลุ่มขึ้นในปี พ.ศ.
๒๕๕๕ มีสมาชิก

การดาเนินงาน (การเงิน /
แนวทางที่
การผลิต / การตลาด / การ
ปัญหาอุปสรรค
ต้องการ
บริหารจัดการ)
พัฒนา
การเงิน
- ทต. หนองบัววง สนับสนุน - ไม่สามารถรับการสั่งซื้อ - จัดหาแหล่งทุน
อุปกรณ์จักรที่ใช้เย็บเสื่อ
สินค้า (Order) ครั้งละ ดอกเบีย้ ต่า
กก
มากๆ ได้ เพราะต้องใช้
เงินทุนจานวนมาก
การผลิต
- ยังขาดความรู้ในการ - ต้องการพัฒนา
ออกแบบและพัฒนา
รูปแบบให้
- ในช่วงแรก ชาวบ้านทา
กันเอง เป็นแบบพื้น ๆ กก รูปแบบให้สวยงาม
สวยงาม แปลก
ที่ใช้เป็นเส้นใหญ่ หยาบ
สามารถแข่งขันกับ
ใหม่กว่าที่ทา
ขาดความสวยงาม ต่อมา
กลุ่ม อื่น ๆ ได้
อยู่ เพื่อให้กลุ่ม
เมื่อก่อตั้งกลุ่มแล้ว ทาง - ช่วงฤดูฝนพบปัญหา
สามารถ
พัฒนากรอาเภอได้ติดต่อ
ขยายตัวและมี
เรื่องการตากต้นกกที่
วิทยากรมาสอนการทา
รายได้เพิ่มขึ้น
จะต้องใช้การตากถึง
ลวดลายจึงได้แบบที่
๓ แดด จึงจะแห้งสนิท - ยังไม่ได้รับรอง
สวยงามขึ้น และได้ทาเสื่อ - ช่วงฤดูฝนทางกลุ่มไม่
มาตรฐาน
กกที่ละเอียดขึ้น
สินค้า
สามารถทอเสื่อได้
- มีการพัฒนารูปแบบโดย
เต็มที่ สมาชิกส่วนหนึ่ง
ทาเป็นกระเป๋าถือ แจกัน
จึงต้องไปทางาน
และของใช้เบ็ดเตล็ด ใช้
รับจ้าง เพื่อหาเงินส่ง
จักรเย็บแต่ยังคงย้อมเสื่อ
ลูกหลานเรียนหนังสือ
กกด้วยน้ายาเคมีสาหรับ
ทาให้จานวนสมาชิก
วัตถุดิบที่ใช้ส่วนใหญ่
ลดลง
ชาวบ้าน เกือบทุก
ครัวเรือนปลูกไว้ภายใน
บริเวณบ้าน คนละ
ประมาณ ๑๐ - ๒๐
ตารางวา จึงทาให้ไม่ต้อง
พึ่งพาวัตถุดิบจาก

๑๙
การก่อเกิดของ
กิจการ
(กลุ่ม)
แรกเริ่ม ๓๐ คน

การดาเนินงาน (การเงิน /
การผลิต / การตลาด / การ
บริหารจัดการ)
ภายนอก
การตลาด
- ตัวผลิตภัณฑ์เสื่อกกที่ผลิต
ได้ยังขาดรูปแบบและ
ลวดลาย ที่สวยงาม
- ผู้ซื้อบางส่วนเดินทางเข้ามา
ซื้อที่กลุ่ม ชาวบ้านภายใน
พื้นที่ ซื้อไปใช้เองใน
ครอบครัว
- การกาหนดราคาอยู่ใน
ระดับต่า ถ้าคิดจากต้นทุน
ค่าแรงงาน และค่าวัสดุแล้ว
เกือบไม่มีกาไร เพราะสื่อ ๑
ผืน แบบธรรมดา ขนาด ๒
x ๑.๕ เมตร ราคาขาย
ประมาณ ๑๓๐ บาท ใช้เวลา
ผลิต ๑ วันครึ่ง ถึง ๒ วัน
การบริหารจัดการ
- ประธานกลุ่ม นางโสภา
ดิษฐภักดี เป็นผู้ทมี่ ีความ
ตั้งใจที่จะขับเคลื่อนผลผลิต
ของกลุ่ม สามารถพัฒนา
รูปแบบและนา
ออกจาหน่ายได้ในปริมาณที่
กลุ่มสามารถผลิตได้ และ
ชาวบ้านที่ทอเสื่อ ส่วนใหญ่
จะเป็นผู้สูงอายุ จึงเป็นการ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และยังได้มีโอกาสพบปะ
พูดคุย เป็นการสร้าง
บรรยากาศที่มีต่อกลุ่มและ
หมู่บ้าน

แนวทางที่
ต้องการ
พัฒนา

ปัญหาอุปสรรค

- ผลิตภัณฑ์มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน ยังไม่มี
ความแตกต่าง ไม่เป็นที่
สนใจของตลาด

- ศึกษาดูงาน
- อบรมการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

-

๒๐
กลุ่มทอเสื่อกลุ่มกก ม.๑,๖,๑๐ เทศบาลตาบลหนองบัววง จังหวัดนครราชสีมา
เป็นกลุ่มที่ก่อตั้งขึ้นจากสมาชิกของกลุ่มรวมตัวกันและมีหน่วยงานจากท้องถิ่นมาช่วยเหลือในการ
จัดตั้ง สมาชิกส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ มีความรู้ด้านการ ทอเสื่อ ทางกลุ่มได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์จาก เทศบาลตาบลหนองบัววง จังหวัดนครราชสีมา การผลิต
สมาชิกกลุ่มซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุจะมาร่วมกันทอเสื่อที่ทาการกลุ่ม สาหรับวัตถุดิบที่ใช้คือต้นกกที่
ปลูกภายในชุมชน เริ่มแรกเป็นการผลิตรูปแบบพื้น ๆ ขาดความสวยงาม จนกระทั่ งทางพัฒนากรได้
นาวิทยากรมาสอนและพัฒนารูปแบบที่สวยงาม มีความหลากหลายขึ้น และผู้ซื้อส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
ชาวบ้านในชุมชนซื้อไปใช้เองและกลุ่มนาออกจาหน่ายในงานที่ทางราชการจัดขึ้น โดยจาหน่ายใน
ราคาต่า ปัญหาของกลุ่มที่พบของกลุ่มยังใช้สีเคมีในการย้อมกก ฤดูฝนไม่สามารถตากกกให้แห้งสนิท
ได้ จึ งทาให้ ส มาชิกส่ ว นหนึ่ งต้องเดินทางไปทางานในเขตอาเภอ แนวทางพัฒ นาที่กลุ่ มต้องการ
พัฒนาการย้อมสีด้วย สีธรรมชาติและพัฒนารูปแบบให้สวยงามแปลกใหม่
จากการสัมภาษณ์เจาะลึกประธานกลุ่มจานวน ๑ คน และสมาชิก ๙ คน รวม ๑๐
คนภาพรวมตามประเด็นที่ศึกษา พบว่า
๓.๑.๒.๑ การก่อเกิดของกลุ่มผู้ผ ลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน มีจุดเริ่มต้นเกิดจากความ
ต้ อ งการมี ร ายได้ เ สริ ม โดยประธานกลุ่ ม จะเป็ น ผู้ น าในความคิ ด และการด าเนิ น งาน ซึ่ ง เคยมี
ประสบการณ์ตรงและมีหน่วยงานราชการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้งกลุ่ม
๓.๑.๒.๒ การดาเนินงานของกลุ่ม
๑) ด้านการเงิน กลุ่มที่มีการดาเนินงานในลักษณะกลุ่ม ในรูปแบบการ
รวมตัวกันจะมีการระดมเงินทุนจากการขายหุ้นให้แก่สมาชิก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
และอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินที่สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐทั้งที่เป็นตัวเงิน ครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ในการดาเนินงาน
๒) ด้านการผลิต ความรู้ที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่ได้มาจากการเรียนรู้
โดยการเข้ารั บการฝึ กอบรมจากหน่วยงานราชการ โดยใช้ความรู้ที่สะสมมาเป็นแนวทางในการ
ดาเนินงานและการถ่ายทอด ต่อๆ กันมา ประธานกลุ่มส่วนใหญ่มีความรู้ความชานาญ และได้รับการ
ยอมรับให้เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
๓) ด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกจาหน่ายส่วนใหญ่เกิดจากการ
ทดลองทาออกจาหน่ายในชุมชนจนได้รับการยอมรับ จึงนาออกมาจาหน่ายในตลาดทั่วไป และมีทั้ง
ลูกค้ามาซื้อถึงกลุ่ม ราคาที่ขายอยู่ในระดับต่าเพราะผลิตภัณฑ์ยังไม่ค่อยได้มาตรฐาน การแนะนา
ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นการแนะนาต่อต่อกัน และการเข้าร่วมงานของราชการเป็นการประชาสัมพันธ์
ไปในตัว
๔) ด้านการบริหารจัดการ ประธานกลุ่มจะทาหน้าที่เป็นผู้ดาเนินการ
ในเกือบ ทุกเรื่อง ตั้งแต่การผลิต การจาหน่าย การเงิน และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอก กลุ่มจะมีระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม มีการจัดทาโครงสร้างการบริหาร ที่ชัดเจน สถานที่ที่ใช้
ในการดาเนินงานเป็นบ้านของประธานกลุ่มโดยมีสมาชิกเป็นผู้ไปร่วมในการผลิต ได้รับค่าตอบแทน
เป็นค่าจ้างต่อชิ้น

๒๑
๓.๑.๒.๓ ปัญหาอุปสรรค ผลิตภัณฑ์ชุมชนยังขาดคุณภาพและมาตรฐานที่ดี มีคู่
แข่งขันมาก ขาดตลาดรองรับที่แน่นอน สมาชิกกลุ่มต้องไปทางานเพื่อหารายได้ที่อื่น
๓.๑.๒.๔ แนวทางการพั ฒ นาที่ก ลุ่ มต้ องการ ส่ ว นใหญ่ ต้องการให้ มีห น่ว ยงาน
ภาครั ฐ ช่ ว ยในการหาตลาดรองรั บ ที่ แ น่ น อนให้ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์ และด้านเงินทุนหมุนเวียน
๓.๒ ตอนที่ ๒ ผลการศึกษาเชิงปริมาณ
การศึก ษาความต้อ งการในการพัฒ นากลุ่ มทอเสื่ อ กกเทศบาลตาบลหนองบัว วง มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดาเนิ นงาน ความต้องการ และแนวทางในการพัฒ นากลุ่มทอเสื่ อกก
เทศบาลตาบลหนองบัววง ปรากฏผลดังนี้
๓.๒.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง ๓๖ – ๔๕ ปี ได้รับ
การศึกษาระดับประถมศึกษา มีอาชีพหลักคือเกษตรกรรม
๓.๒.๒ การก่อเกิดของกลุ่ม
กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนส่วนใหญ่ได้จัดตั้งขึ้นโดย มีการส่งเสริมสนับสนุนทั้ง
งบประมาณ ความรู้ ทุกรูปแบบ ประกอบกับผู้ที่เป็นผู้นาและสมาชิกผู้ เข้าร่วมส่วนใหญ่ต้องการมี
อาชีพเสริม ต้องการมีรายได้และแก้ปัญหาการว่างงาน โดยมีหน่วยงานหลักที่เข้าไปช่วยในการจัดตั้ง
กลุ่มได้แก่ สานักงานพัฒนาชุมชนและสานักงานเกษตร สาหรับจานวนสมาชิกที่เข้าร่วมในช่วงแรก
จะมีจานวน ๑๑ – ๒๐ คน และจนถึงปัจจุบันกลุ่มส่วนใหญ่มีสมาชิ กที่เพิ่มขึ้นเพราะเมื่อเข้าร่วม
ดาเนินงานแล้วทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ก็มีบางกลุ่มที่จานวนสมาชิกลดลง เพราะเมื่อทาไปแล้ว บาง
ช่วงเศรษฐกิจไม่ดี ขาดตลาดรองรับที่แน่นอน ทาให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขายไม่ได้ จึงเป็นสาเหตุที่ ทาให้
จานวนสมาชิกลดลง
๓.๒.๓ การดาเนินงาน
๓.๒.๓.๑ ด้านเงินทุน
๑) เงิ น ทุ น ที่ ก ลุ่ ม ใช้ ใ นการด าเนิ น งานทั้ ง ในภาพรวม จ าแนกตาม
ประเภทผลิตภัณฑ์และกลุ่มดาวพบว่า ส่วนใหญ่สมาชิกร่วมกันลงทุนในลักษณะหุ้น ในราคาหุ้นละ
๑๐๐ บาท สาหรับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนเงินทุนแก่กลุ่ม ได้แก่ เทศบาลศูนย์พัฒนาสังคมหน่วย
ที่ ๒๐ จังหวัดนครราชสีมา
๒) การเปิดเผยข้อมูล ทางการเงินและข้อมูลอื่น ๆ แก่ส มาชิก ทั้งใน
ภาพรวม จ าแนกตามประเภทผลิ ตภัณฑ์ พบว่ามีการประชุมเพื่อเปิดเผยข้อมูล แก่ส มาชิกอย่าง
สม่าเสมอเมื่อ มีการจัดประชุม ซึ่งมีการแจ้งข้อมูลให้สมาชิกได้ทราบบ้างเป็นบางครั้ง
๓) การด าเนิ น งานบริ ห ารจั ด การการเงิ น ในภาพรวม จ าแนกตาม
ประเภทผลิตภัณฑ์ และพบว่ามีการบันทึกตัวเลขทางการเงินที่ชัดเจน

๒๒
๓.๒.๓.๒ ด้านการผลิต
๑) ความรู้ที่ทางกลุ่มใช้ในการผลิตในภาพรวม พบว่า ส่วนใหญ่ได้รับ
การถ่ายทอดความรู้จากผู้รู้ภายในชุมชน และสาหรับกรณีที่มีหน่วยงานมาสอนให้ถึงที่ ทาการกลุ่ม
มากที่สุด ได้แก่ ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๒๐ จังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานที่จัดให้ความรู้โดย
สมาชิกกลุ่มเดินทางไปรับการอบรมมากที่สุด ได้แก่ เทศบาลหนองบัววง
๒) แหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทั้งในภาพรวม พบว่า ส่ว น
ใหญ่ ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนและจัดซื้อจากภายนอกชุมชนบางส่วน
๓) อุปกรณ์เครื่องมือที่ทางกลุ่มใช้ในการผลิตในภาพรวม พบว่า ส่วน
ใหญ่ ซื้อจากร้านค้าหรือโรงงานทั่วไป
๔) การพัฒ นาวิธีการผลิ ตของกลุ่ มตั้งแต่เริ่มต้นดาเนินงานมาจนถึ ง
ปัจจุบันทั้งในภาพรวม พบว่า เคยมีการพัฒนารูปแบบวิธีการมาแล้ว โดยใช้วิธีปรับปรุงรูปแบบวิธีการ
ผลิตให้ได้มาตรฐาน ลดต้นทุนการผลิต คิดค้นเทคนิควิธีใหม่ ๆ ดัดแปลงรูปแบบตามความต้องการ
ของตลาด นอกจากกลุ่มที่ไม่มีการพัฒนาวิธีการผลิตให้เหตุผลว่ารูปแบบวิธีการที่ทาอยู่ดีอยู่แล้ว
๓.๒.๓.๓ ด้านการตลาด
๑) ตลาดหรือผู้ซื้อของกลุ่มในภาพรวม พบว่า ผู้ซื้อที่อยู่ภายในชุมชน
และมีหน่วยงานมารับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไปจาหน่าย คือ เทศบาล และสถานที่ ที่สมาชิกของกลุ่ม นา
ผลิตภัณฑ์ไปจาหน่ายมากที่สุด ๓ อันดับ ได้แก่ สถานที่ที่ทางราชการจัดขึ้น ตลาดนัด หรือร้านค้า
ชุมชน
๒) ความต้องการซื้อของตลาดในภาพรวม พบว่า ไม่มีความต้องการซื้อ
ที่แน่นอน
๓) การติดตามการจัดทาทะเบียนข้อมูลและความต้องการของลูกค้าใน
ภาพรวม พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยมีการจัดทาทะเบียนข้อมูลและความต้องการของลูกค้า
๔) การผลิตผลิตภัณฑ์ออกจาหน่ายของกลุ่มใน พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของชุมชนที่มีการทาสืบทอดกันมา
๕) การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในภาพรวม พบว่า ได้รับความรู้
เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและทาตาม
๖) การจัดส่งผลิตภัณฑ์เข้ารับรองคุณภาพในภาพรวม พบว่า ไม่เคย ส่ง
ผลิตภัณฑ์เข้าพิจารณารับรองคุณภาพและส่วนใหญ่ได้รับการรับรองคุณภาพ มผช.
๗) การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวม พบว่า ไม่เคยมีการพัฒนา ตัว
ผลิตภัณฑ์ให้เหตุผลว่า ผลิตภัณฑ์แบบเดิมดีอยู่แล้ว และไม่มีความรู้
๘) บรรจุภัณฑ์ที่กลุ่มใช้อยู่ ในภาพรวม พบว่า ใช้ถุงหรือกล่องธรรมดา
ที่หาซื้อได้จากร้านค้าทั่วไป
๙) วิธีการกาหนดราคาผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายทั้งในภาพรวม พบว่า ใช้วิธี
คิดคานวณจากต้นทุนบวกกาไรที่ต้องการ เป็นราคาขาย
๑๐) การกาหนดแหล่งจาหน่ายทั้งในภาพรวม พบว่า ไม่มีแหล่งจาหน่าย
ที่ชัดเจน

๒๓
๑๑) การดาเนินงานด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ในภาพรวม
พบว่า มีการทาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์โดยใช้แผ่นพับ การบอกต่ อต่อกันไป อินเตอร์เน็ต
วิทยุ และหน่วยงานราชการจัดทาป้ายให้
๓.๒.๓.๔ การบริหารจัดการกลุ่ม
๑) สถานที่ที่กลุ่มใช้เป็นที่ดาเนินงานทุกประเภทผลิตภัณฑ์ ใช้บ้านของ
ประธานเป็นที่ดาเนินงาน
๒) สถานภาพการดาเนินงานของกลุ่มทอเสื่อกก ยังคงดาเนินงานเป็น
ปกติ เพราะสิ น ค้า ยั งเป็ น ที่ย อมรั บของตลาด มีลู ก ค้าที่ซื้ อประจา มี การเปลี่ ยนตั ว ผลิ ต ภัณฑ์ใ ห้
เหมาะสม กับวัตถุดิบและความต้องการของตลาด
๓) ผลการดาเนินงานของกลุ่มในภาพรวม พบว่า มีผลการดาเนินงาน
อยู่ในระดับพอใช้ โดยให้เหตุผลว่า ผลิตได้ไม่มาก พอขายได้และขายในชุมชน
๔) การดาเนินงานบริหารงานในภาพรวม พบว่า มีการดาเนินงานโดย
ยึดมติของที่ประชุมกลุ่มเป็นหลัก
๕) การดาเนินงานบริหารระบบบุคลากรใน พบว่า ส่วนใหญ่มีการแบ่ง
งานกันทาตามหน้าที่และความถนัด
๖) คุณลักษณะของผู้นาที่ดีในความคิดเห็นของประธานหรือตัวแทน
กลุ่มในภาพรวม พบว่า ผู้นากลุ่มที่ดีควรเป็นผู้ที่ยอมรับของคนในชุมชน
๗) ลักษณะแรงงานที่ใช้ในการดาเนินงานของกลุ่มในภาพรวม พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของกลุ่ม
๘) ทักษะของผู้ปฏิบัติงานของกลุ่มในภาพรวม พบว่า ผู้ปฏิบัติงานส่วน
ใหญ่พอมีทักษะบ้างแต่ไม่มากนัก ต้องได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติม
๙) วิธีการประกอบการในชุมชนที่เหมาะสมในภาพรวม พบว่า ส่ว น
ใหญ่ มีความคิดเห็นว่าควรดาเนินงานในรูปแบบของกลุ่มที่ทาอยู่เหมาะสมดีแล้ว โดยให้เหตุผลว่า
เป็นการสร้างความสามัคคี การมีส่วนร่วม และเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
๑๐) การมีส่วนร่วมของสมาชิกในภาพรวม พบว่า ส่วนใหญ่มีการเข้า
ร่วมการดาเนินงานของกลุ่ม
๑๑) การด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ ระเบีย บข้อ บั งคั บ ของกลุ่ ม ในภาพรวม
พบว่า ใช้วิธีการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ ไม่มีเอกสาร
๑๒) การปฏิสัมพันธ์กับภายนอกในภาพรวม พบว่า ส่วนใหญ่มีความ
ร่วมมือเป็นเครือข่ายกับกลุ่มอื่นๆ
๑๓) การประชุมกลุ่มในภาพรวม พบว่า ส่วนใหญ่มีการจัดประชุมบ้าง
เป็นครั้งคราว
๑๔) การกาหนดแผนการดาเนินงานของกลุ่มในภาพรวม พบว่า มีแผน
และได้ปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้
๑๕) วิธีการพัฒนาของกลุ่มในภาพรวม พบว่า มีวิธีการพัฒนากลุ่มโดย
การเรียนรู้กันเองภายในกลุ่ม

๒๔
๓.๒.๔ ความต้องการในการพัฒนาของกลุ่ม
๓.๒.๔.๑ วิธีการเรีย นรู้ที่ ทางกลุ่ มต้อ งการในภาพรวม พบว่า มีความต้อ งการ
เดินทางไปดูงานกลุ่มที่ประสบความสาเร็จ
๓.๒.๔.๒ ความรู้ที่กลุ่มต้องการในการพัฒนาในภาพรวม พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการ
การพัฒนาในด้านการเงิน และการพัฒนาด้านการผลิต ได้แก่ การพัฒนาด้านเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ
อุป กรณ์ ตลอดจนสถานที่ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต ทัก ษะความรู้ การควบคุ มการผลิ ต และการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ การจัดทาบัญชี การบริหารที่เป็น
ระบบ
๓.๒.๔.๓ การพัฒนาด้านการตลาดที่กลุ่มต้องการในภาพรวม พบว่า ส่วนใหญ่มี
ความต้องการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุดโดยการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
๑) ด้านราคาในภาพรวม พบว่า ส่วนใหญ่มีความต้องการการพัฒนา
เกี่ยวกับราคา คือ อยากให้มีราคามาตรฐานกลางในผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน
๒) ด้ า นการจั ด จ าหน่ า ยในภาพรวม พบว่ า ต้ อ งการมี แ หล่ ง ขายที่
ชัดเจนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
๓) ด้า นการโฆษณาและประชาสั ม พัน ธ์ ใ นภาพรวม พบว่ า มี ค วาม
ต้องการเอกสารแนะนาผลิตภัณฑ์ที่จัดทาโดยหน่วยงานภาครัฐ
๓.๒.๔.๔ ความคิดเห็นของกลุ่มเกี่ยวกับการดาเนินงานให้ประสบความสาเร็จ ให้
ความคิ ด เห็ น ว่ า กลุ่ ม ควรมี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ เ ป็ น ระบบ มี ค วามสามั ค คี สมาชิ ก มี ส่ ว นร่ ว ม
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสาหรับการดาเนินงานที่ประสบความล้มเหลวอาจจะเกิดจาก
การบริหารงานที่ไม่เป็นระบบ สมาชิกเกิดความขัดแย้ง และขาดการให้ความร่วมมือ
๓.๓ สรุปผลการศึกษา
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นประธานและตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่ม
ทอเสื่อกก จานวน ๑๐ ตัวอย่าง ข้อมูลของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการดาเนินงานของกลุ่มใน
ด้านการก่อเกิดกลุ่ม การเงิน การผลิต การตลาด การบริหารจัดการ ภายใต้หลักเกณฑ์ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการอานวยการหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้วิจัย ได้สรุปผลการ
สัมภาษณ์จากการศึกษา ดั้งนี้
๓.๓.๑ ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน
๑) ด้านการผลิ ต ผลิ ตภัณฑ์เสื่ อกกของชุมชนทาให้ ทราบว่ากลุ่มทอเสื่อกกใช้
วัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด โดยใช้วัตถุดิบในชุมชนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปและจัดหาจากนอกพื้นที่
ร้อยละ ๑๕ มีการขยายปัจจัยการผลิตน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ เนื่องจากยังใช้วิธีเก็บต้นกกจากธรรมชาติ
มาใช้ในการผลิต และกลุ่มอยู่ในช่วงดาเนินการ ทานากก ไว้ใช้ในการผลิต การรักษาสิ่งแวดล้อมใน
กระบวนการผลิต กลุ่มทอเสื่อกกยังให้ความสาคัญน้อยต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม เนื่องจากยังมีการ
ผลิตสินค้าในจานวนที่น้อยอยู่ ความสามารถในการผลิตของกลุ่มทอเสื่อกก สามารถผลิตซ้าได้ใน
ปริมาณและคุณภาพใกล้เคียงของเดิม เพราะกลุ่มมีแบบร่างชิ้นงานในการผลิตที่ชัดเจน

๒๕
๒) ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอเสื่อกก ในการผลิตสินค้าในรอบ ๑ ปี
กลุ่มมีแนวคิดของกลุ่มที่จะพัฒนารูปแบบสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า แต่กลุ่มก็ยังขาด
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์โดยใช้บรรจุภัณฑ์แบบธรรมดา เช่น กระดาษ/ถุงพลาสติก เป็นต้น
๓) ด้านความเข้มแข็งของชุมชน การทอเสื่อกก ของชุมชน เป็นการทอเสื่อกกไว้
ใช้เองในครัวเรือน จึงให้ความสาคัญน้อยต่อการร่วมกลุ่มเป็นกลุ่มอาชีพ กลุ่มมีการก่อตั้งเพียง ๓ ปี
ปัจจัยการผลิต (วัตถุดิบ/แรงงาน/ทุน) ส่วนใหญ่มาจากชุมชน มีการจัดสรรผลกาไร ให้กับสมาชิก
กลุ่มและบางส่วนให้แก่ชุมชนในรูปแบบสาธารณะประโยชน์ ชุมชนยังมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นต่อการประกอบการของกลุ่มน้อย ส่วนในเรื่องการจัดทาบัญชีของกลุ่มมีการดาเนินการโดยมี
การจัดทาบัญชีอย่างง่ายๆไม่เป็นระบบ
๓.๓.๒ ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด
มีแหล่ งจ าหน่ วยสิ นค้าของกลุ่ม เป็นตลาดภายในประเทศ ยังขาดความรู้เรื่อง
การตลาด รายได้ในการจัดจาหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕ - ๕๐ มีลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่แต่มี
การสั่งซื้อไม่สม่าเสมอ ในด้านเรื่องราวของตัวผลิตภัณฑ์ เป็นการนาภูมิปัญญาจากท้องถิ่นดั้งเดิมและ
มีการพัฒนาสร้างสรรค์ แต่ไม่มีการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ไว้
๓.๓.๓ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภูมิปัญญาเดิมมีคุณลักษณะ ที่สะท้อนความเป็นเลิศของภูมิ
ปัญญาไทย มีลวดลาย สีสันงดงาม มีขนาดสัดส่วนเหมาะสมสะดวกต่อการใช้งาน และยังทันสมัยตรง
กั บ ความนิ ย มของตลาด ด้ า นคุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค่ อ นข้ า งดี มี เ อกลั ก ษณ์ ต ามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ มีความประณีต ในส่วนด้านบรรจุภัณฑ์ ฉลาก และตราสินค้า ต้องปรับปรุง เนื่องจากยังไม่
ชื่อผลิตภัณฑ์ ฉลาก หรือตราสินค้า
๓.๓.๔. ด้านสภาพปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานของกลุ่ม
ให้ความคิดเห็นว่าเป็นเพราะขาดความรู้เรื่องการตลาด ตลาดรองรับไม่แน่นอน
การแข่งขันที่รุนแรง ถูกกดราคา ราคาวัตถุดิบสูง ทาให้มีต้นทุนการผลิตที่สูง การขาดเงินทุน วัสดุ
อุปกรณ์ไม่ทันสมัย ไม่มีมาตรฐาน การบริหารจัดการไม่เป็นระบบ เกิดความขัดแย้งภายในกลุ่ม ขาด
การมีส่วนร่วม ตามลาดับ
๓.๔ SWOT Analysis
ผู้ ศึ ก ษาได้ ท าการศึ ก ษาบริ บ ทและศั ก ยภาพภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น กลุ่ ม ทอเสื่ อ กก ในเขต
เทศบาลตาบลหนองบัววง กลุ่มตัวอย่าง ตัวแทนกลุ่มทอเสื่อกก ในเขตเทศบาลตาบลหนองบัววง
จานวน ๑๐ ราย ที่เข้าร่วมในงานศึกษาครั้งนี้ มีประเด็นที่สาคัญนา มาวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์
SWOT Analysis ได้ดังนี้
๓.๔.๑ การวิเคราะห์จุดแข็ง
๑) ผู้ประกอบการมีความรู้และความชานาญทางด้านการทอเสื่อกก ผลิตภัณฑ์
เสื่อกกเป็นอย่างดี และดาเนินธุรกิจ มานาน
๒) เงินลงทุนเริ่มแรก เป็นเงินลงทุนของผู้ประกอบการเองทั้งหมด ทาให้ไม่มี
ปัญหาทางด้านภาระหนี้สิน

๒๖
๓) สถานที่ที่ใช้ในการผลิตสินค้าอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิ บ ทาให้มีต้นทุนการขนส่ง
ทางด้านวัตถุดิบต่า รวมทั้งไม่จาเป็นต้องสารองวัตถุดิบไว้มาก
๔) มีต้นทุนในการผลิตต่า ทาให้สามารถตั้งราคาขายได้ถูกกว่าคู่แข่งขันระดับ
เดียวกันในตลาด
๕) ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอเสื่อกก ในการผลิตสินค้าในรอบ ๑ ปี
กลุ่มมีแนวคิดของกลุ่มที่จะพัฒนารูปแบบสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
๖) ผู้ประกอบการมีการนาผลิตภัณฑ์ไปแสดงในงานแสดงสินค้าต่างๆ อยู่เสมอ
เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค
๓.๔.๒ การวิเคราะห์จุดอ่อน
๑) ด้านความเข้มแข็งของชุมชน การทอเสื่อกกของชุมชน เป็นทอเสื่อกกไว้ใช้เอง
ในครัวเรือน จึงให้ความสาคัญน้อยต่อการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มอาชีพ
๒) กลุ่ ม ทอเสื่ อ กก ไม่ มี ก ารส่ ง เสริ ม ทางการตลาดและการประชาสั ม พั น ธ์
เนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และกิจการยังไม่มีงบประมาณทางด้านนี้เท่าที่ควร
๓) กลุ่มทอเสื่อกก ขาดความรู้ในเรื่องการจัดทาบัญชี กลุ่มมีการดาเนินการโดยมี
การจัดทาบัญชีอย่างง่ายๆไม่เป็นระบบ
๔) ขาดความรู้เรื่องการตลาด ทาให้มีลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่แต่มีการสั่งซื้อ ไม่
สม่าเสมอ
๕) กลุ่มทอเสื่อกก ไม่มีตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของตนเอง ทาให้กิจการ ยังไม่
เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากนัก เนื่องจากไม่มีการประชาสัมพันธ์ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้ผู้บริโภค
รับรู้เท่าที่ควร
๖) การรักษาสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต กลุ่มทอเสื่อกกยังให้ความสาคัญ
น้อยต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม เนื่องจากยังมีการผลิตสินค้าในจานวนที่น้อยอยู่
๗) กลุ่ ม ยั ง ขาดการพั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ์ โ ดยใช้ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ แ บบธรรมดา เช่ น
กระดาษ/ถุงพลาสติก ที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป เป็นต้น
๓.๔.๓ การวิเคราะห์โอกาส
๑) การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ทาให้อัตราการเติบโตในภาคการผลิต
และบริโภคเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการเติบโตของตลาดผลติภัณฑ์เสื่อกกด้วย
๒) รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างจริงจัง
ทาให้เปิดโอกาสในการขยายการผลิตทางด้านหัตถกรรมเครื่องจักสานมากขึ้น
๓) ในปัจจุบันมีหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชน เข้ามามีบทบาททางด้านการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้คาปรึกษาในการดาเนินธุรกิจการ
ออกแบบตราสินค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น
๓.๔.๔ การวิเคราะห์อุปสรรค
๑) เนื่องจากการผลิตภัณฑ์ทอเสื่อกก เป็นธุรกิจที่ลงทุนไม่มากทาให้มีคู่แข่งขันใน
ตลาดจานวนมาก

๒๗
๒) ผลิ ตภัณฑ์เลียนแบบได้ง่าย ทาให้ ผู้ ประกอบการจาเป็นต้องสร้างความ
แตกต่างทางด้านการรับรู้ในเรื่องของตราสินค้ากับผู้บริโภคมากขึ้น
๓) วิธีการทาผลิตภัณฑ์เสื่อกกของผู้ผลิตแต่ละรายไม่แตกต่างกันมากนัก ทาให้
ผู้บริโภคแยกความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ได้ยาก
๔) การผลิตภัณฑ์เสื่อกก เป็นสินค้าที่ต้องพึ่งวัตถุดิบตามแหล่งธรรมชาติเป็น หลัก
ทาให้เกิดความเสี่ยงของวัตถุดิบขาดตลาด หรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
ตามแนวทางและหลั ก เกณฑ์ ข องคณะกรรมการอ านวยการหนึ่ ง ต าบลหนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ห่ ง ชาติ
กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๙ ผลิตภัณฑ์กลุ่มทอเสื่อกก ในพื้นที่เทศบาล
ตาบลหนองบัววง อาเภอลาทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยสรุปตามแบบประเมินตามหลักเกณฑ์
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น จากการดาเนินงานศึกษา ทาให้ทราบว่ากลุ่มฯ อยู่ใน
เกณฑ์ ระดับ ๒ ดาว (ได้คะแนนระหว่าง ๕๐ - ๖๙ คะแนน) เป็นสินค้าที่สามารถพัฒนาสู่ระดับ ๓
ดาว หากมีการประเมินศักยภาพเป็นระยะ

บทที่ ๔
บทสรุป และข้อเสนอแนะ
สาหรับการศึกษาเรื่อง “มาตรฐานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน” เป็น
การศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจากผู้ประกอบการทั้งหมด ๑๐ ราย ซึ่งสามารถสรุปถึงแนวทางตาม
วัตถุประสงค์ที่จะนาไปสู่การพัฒนา ดังนี้
๑. เพื่อศึกษาการดาเนินงานของกลุ่มผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ทอเสื่อกก ในเขตเทศบาลตาบล
หนองบัววง อาเภอลาทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวม
๒. เพื่อหาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกกไปสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อ
นาไปสู่การเป็นผลติภัณฑ์ที่ยอมรับได้ของอาเซียน
ในการสรุปผลการศึกษานั้น ผู้ศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาให้เห็นถึงปัญหาและ แนว
ทางแก้ไขของกลุ่มตัวอย่างจากการวิเคราะห์ความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น ตามแนวทางและหลั ก เกณฑ์ ข องคณะกรรมการอ านวยการหนึ่ ง ต าบล หนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์แห่งชาติ กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๙ ผลิตภัณฑ์กลุ่มทอเสื่อกก
ในพื้นที่เทศบาลตาบลหนองบัววง อาเภอลาทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยสรุปตามแบบประเมิน
ตามหลักเกณฑ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น จากการดาเนินงานศึกษา ทาให้ทราบว่า
กลุ่มทอเสื่อกก อยู่ในเกณฑ์ ระดับ ๒ ดาว (ได้คะแนนระหว่าง ๕๐ - ๖๙ คะแนน) เป็นสินค้าที่
สามารถพัฒนาสู่ระดับ ๓ ดาว หากมีการประเมินศักยภาพเป็นระยะ และเพื่อให้กลุ่มฯสามารถพัฒนา
ผลิ ตภั ณฑ์ของกลุ่ มให้ ไ ปสู่ ผ ลิ ตภัณ ฑ์ที่ไ ด้รับมาตรฐานระดับ ๕ ดาว และส่ งสิ นค้ าไปจาหน่ ว ยใน
ต่างประเทศได้นั้น กลุ่มฯ ควรพัฒนากระบวนการทางานของกลุ่มฯ และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุน ดังนี้
๔.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เข้าเกณฑ์มาตรฐาน OTOP
จากผลการศึกษา ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะต่อผู้ที่มีความเกี่ยวข้องงานมาตรฐานภัณฑ์ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น (ผลิตภัณฑ์เสื่อกก) ดังนี้
๔.๑.๑ ควรมี การศึ กษาวิ จัย เฉพาะประเภทผลิ ต ภัณ ฑ์ เ พื่อ ทราบถึ ง ความต้อ งการและ
กาหนดเป็นแนวทางในการพัฒนา ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
๔.๑.๒ ควรให้ ค วามส าคั ญ ในการท าความเข้ า ใจวิ ธี ก ารและขั้ น ตอนการขอใบรั บ รอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถประเมินตนเอง
ได้ง่ายๆ ว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับใดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP และมีแนวทางใดในการพัฒนาให้
เข้าเกณฑ์ เพื่อจะได้รับการประกันคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ และพัฒนาสินค้าจนได้มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ตลอดสนับสนุนและส่งเสริมให้แต่ละชุมชนได้นาทรัพยากร ภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพที่มีจุดเด่นและมูลค่าเพิ่มเป็นที่ต้องการของตลาด

๒๙
สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่น โดยยึดหลักการพึ่งตนเองของชุมชน และรัฐต้องพร้อม
ที่จะช่วยเหลือในด้านความรู้สมัยใหม่และการบริหารจัดการ เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่ตลาดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
๔.๑.๓ หน่วยงานทางภาครัฐและเอกชน ควรมีการสนับสนุนทางด้านการให้ความรู้ในเรื่อง
ของตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เทคนิคการขาย การจัดทาบัญชี ฯลฯ และสร้างความตระหนักในเรื่อง
ของการใช้วัสดุภายในท้องถิ่นให้มากแก่กลุ่มอาชีพในชุมชน
๔.๑.๔ ในการพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ ชุมชนไม่ควรรีบเร่งหรือใช้รูปแบบวิธีเดียวกันกับ ทุก ๆ
ประเภทผลิตภัณฑ์ ควรมีการวิเคราะห์เป็นรายผลิต ภัณฑ์เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน ตรง
ตามความต้องการของผู้ประกอบการและตลาด
๔.๑.๕ ควรเพิ่มช่องทางการตลาดในการขายสินค้า OTOP ในต่างประเทศ โดยประสาน
กับกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการ
จัดการประชาสัมพันธ์ การออกบูธ เพื่อ จาหน่วยสินค้า OTOP ให้กับผู้บริโภคในต่างประเทศ เพื่อ
พัฒนาต่อยอดการจาหน่ายสินค้า OTOP ไปสู่ต่างประเทศต่อไป
๔.๑.๖ ควรให้ความสาคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ภูมิปัญญาไทย/ภูมิปัญญาชุมชน
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาชุมชน มีการลอกเลียนสิน ค้าได้ง่าย ดังนั้น เพื่อให้ภูมิปัญญา
ไทยอันเป็นมรดกทางปัญญาของแผ่นดินได้อยู่คู่กับคนไทย เป็นทุนทางปัญญาในการพัฒนาประเทศใน
ด้านต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจสังคม การเมือง สิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมการสงวน และรักษามรดก
ทางภูมิปัญญาดังกล่าวจึงต้องมีระบบคุ้มครองทรัพย์สิน ทางภูมิปัญญาเกิดขึ้นเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์
ในท้องถิ่นและประเทศชาติลิขสิทธิ์ ภูมิปัญญาไทยนี้จึงเปรียบเสมือนระบบคุ้มกัน
๔.๒ ข้อเสนอแนะในการดาเนินการศึกษากลุ่มทอเสื่อกก
จากผลการศึกษา ผู้ ศึกษามีข้อเสนอแนะ เพื่อให้ การพัฒ นากลุ่ม ไปสู่ผ ลิ ตภัณฑ์ที่ได้รับ
มาตรฐานระดับ ๕ ดาว และสามารถส่งสินค้าไปจาหน่วยในต่างประเทศได้ โดยกลุ่มฯ ควรพัฒนา
กระบวนการทางานของกลุ่มฯและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ดังนี้
๔.๒.๑ ควรมีการเพิ่มสมรรถนะให้แก่ผู้นากลุ่มในด้านการบริหารจัดการ เช่น ภาวะผู้นา
การบริหารความเสี่ยง การบริหารความขัดแย้ง เพราะผู้นากลุ่มเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการดาเนินงาน
ของกลุ่ม
๔.๒.๒ ควรมีการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการตลาด เช่น ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้ อ มทางการตลาด เพื่อ ให้ กลุ่ มสามารถวิ เคราะห์ ถึ งสภาพแวดล้ อ มที่ เกิ ดขึ้ นและ
คาดการณ์แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงได้
๔.๒.๓ ควรมีการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์ชุมชนทุ ก
ประเภทให้ได้มาตรฐานก่อนที่จะมีการนาออกจาหน่าย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในลักษณะ
QC. และเพื่อให้เกิดเป็นการค้าที่สามารถแข่งขันได้ และผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทที่ผลิตออกจาหน่าย
ควรมีการสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อเป็นการสร้างความแตกต่างกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป
๔.๒.๔ ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนหรือการทาแผนธุรกิจที่กลุ่มสามารถปฏิบัติได้
เพื่อลดความเสี่ยงในการดาเนินงาน

๓๐
๔.๒.๕ ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลิ ตภัณฑ์ของกลุ่มฯ โดยผ่านเว็ปไซต์ เพื่อการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ท าง Internet
โดยมี ก ารแนะน าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องกลุ่ ม ฯ เป็ น ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี และภาษาจีน เป็นต้น เพื่อเป็นการ
เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ สู่ประชาคมโลก
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