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บทที่ 4 
 

ผลการสํารวจและศกึษาขอมูลพ้ืนฐาน 
 
 
  ในการวิจัยและพัฒนารูปแบบการถายทอดความรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูทางการตลาด
ของกลุมผลิตภัณฑชุมชน    ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่หนึ่ง คือ การสํารวจและศึกษา
ขอมูลพื้นฐาน ซ่ึงการดําเนินการสํารวจและศึกษาขอมูลพื้นฐานในขั้นตอนที่หน่ึงนี้ เปนการศึกษา
และวิเคราะหขอมูลเพื่อใหไดขอมูลตามวัตถุประสงคเฉพาะของการวิจัย (ขอ 1 : เพื่อศึกษารูปแบบ
การถายทอดความรูแกกลุมผลิตภัณฑชุมชนของหนวยงานพัฒนาภาครัฐและสถาบันการศึกษา,    
ขอ2  :  เพื่อศึกษากลุมผลิตภัณฑชุมชนและประเมินศักยภาพการบริหารจัดการของกลุมผลิตภัณฑ
ชุมชน,  และขอ3  : เพื่อศึกษาลักษณะการเรียนรู  แหลงเรียนรู และปจจัยที่สงเสริมการเรียนรูทาง
การตลาดของกลุมผลิตภัณฑชุมชน)  นอกจากนี้ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
แนวคิดตางๆที่เกี่ยวของกับการถายทอดความรูและการจัดการเรียนรู  ทั้งนี้โดยมีจุดมุงหมายเพื่อให
ไดขอสรุปจากแนวคิดตางๆที่ผูวิจัยจะนํามาวิเคราะหรวมกับผลการศึกษา เพื่อนําไปสูการสราง
รูปแบบการถายทอดความรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูทางการตลาดของกลุมผลิตภัณฑชุมชน      ดังนั้น  
การสํารวจและศึกษาขอมูลพื้นฐานในขั้นตอนที่หนึ่งของการศึกษา ผูวิจัยจึงไดดําเนินการ ตอไปนี้    
1)  การสํารวจและศึกษาขอมูลและรายละเอียดตางๆเกี่ยวกับโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
จังหวัดมหาสารคาม   2)  ศึกษาขอมูลพื้นฐานของหนวยงานพัฒนาภาครัฐและสถาบันการศึกษา
ภาครัฐ  3)  ศึกษาขอมูลพื้นฐานของกลุมผลิตภัณฑชุมชน   จังหวัดมหาสารคาม   4) การศึกษา
แนวคิดที่เกี่ยวของกับการถายทอดความรู  การจัดการเรียนรู     โดยมีรายละเอียดของผลการศึกษา
จําแนกตามขั้นตอน ดังนี้   
 

4.1   ผลการสํารวจและศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
จังหวัดมหาสารคาม 
   

ผลการสํารวจและศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ จังหวัด
มหาสารคาม  มีดังนี ้
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4.1.1    หลักการแนวคิดโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
  โครงการ    “หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ”     เปนโครงการที่รัฐบาลตองการประกาศ 
สงครามกับความยากจน โดยไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาวาจะจัดใหมีโครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑเพื่อใหแตละชุมชนไดใชภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการพัฒนาสินคา โดยรัฐพรอม
ชวยเหลือในดานความรูทันสมัย และการบริหารจัดการ เพื่อเชื่อมโยงสินคาจากชุมชนสูตลาดทั้งใน
ประเทศและนอกประเทศ รัฐบาลจึงกําหนดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการ
อํานวยการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแหงชาติ พ.ศ. 2544 ประกาศ ณ วันที่ 7  กันยายน   2544  ขึ้น 
โดยมีรองนายกรัฐมนตรี(นายปองพล  อดิเรกสาร) เปนประธานกรรมการ  และใหคณะกรรมการ
อํานวยการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและแผน
แมบทการดําเนินการ  ตลอดจนกําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑการคัดเลือกและขึ้นบัญชี
ผลิตภัณฑดีเดนของตําบล 
 โครงการ “หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ”   จึงเปนแนวคิดหนึ่งที่จะสรางรายได เพื่อ
สงเสริมเศรษฐกิจระดับฐานราก กอใหเกิดรายไดแกชุมชน และประชาชนในทองถ่ิน รวมทั้งการ
สรรคสรางผลิตภัณฑชุมชนอยางแพรหลาย ดวยการนําทรัพยากรในทองถ่ินมาพัฒนา เพิ่มมูลคา 
โดยใหสอดคลองกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาในแตละทองถ่ิน   ดังนั้น แนวคิดเรื่อง “หนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ” จึงเปนแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพชุมชน ในการสรางเอกลักษณสินคาชุมชน
ของแตละพื้นที่ที่มีตลาดรองรับ และทําเปนธุรกิจที่ยั่งยืน     สรางรายไดจากผลิตภัณฑในแตละ
หมูบานหรือตําบล  แนวคิดนี้จึงมุงเนนสนับสนุนและสงเสริมใหทองถ่ินสามารถสรางสรรค
ผลิตภัณฑโดยมีกิจกรรมการคิดคนและพัฒนาผลิตภัณฑดานการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ 
และการประยุกตใชเทคโนโลยีทางดานการผลิตใหมีคุณภาพ  เปนที่ยอมรับ และตรงตามความ
ตองการของตลาดสากล โดยที่ทองถ่ินจําเปนตองพึ่งตนเองเปนหลัก เพื่อนําไปสูเปาหมายการกินดี
อยูดี การมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติที่ยั่งยืน   อีก
ทั้งเปนการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม และการรักษาภูมิปญญาทองถ่ินใหคงอยูตลอดไป 
นอกจากนี้  แนวคิดหนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งตําบล ยังเปนแนวคิดที่ตองการลดปญหาการอพยพยายถ่ิน
ฐาน   และถือไดวาเปนแนวคิดที่สอดคลองกับการพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาพระราชทาน 
“เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 
                              หลักการพื้นฐาน   ในแนวคิดหนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งตําบล มีแนวคิดพื้นฐาน 3 ขอ ดงันี้ 
                               ขอ 1  ภูมิปญญาทองถ่ินสูสากล  คือ การผลิตสินคาและบริการโดยใชภูมิปญญา
และวัฒนธรรมทองถ่ินใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล  โดยมีเปาหมายคือ  ผลิตภัณฑมีมาตรฐาน
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ระดับโลก  มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง สอดคลองกับวัฒนธรรม มีจุดเดนเฉพาะที่เปนที่ยอมรับใน
ตลาดภายในประเทศและตลาดโลก    หลักการพื้นฐานในขอนี้มีกิจกรรมหลักที่สําคัญคือ การขยาย
สินคาทองถ่ินไปยังตลาดระดับทองถ่ิน  ระดับประเทศ  และระดับโลก 
                                  ขอ 2  พึ่งตนเองและคิดอยางสรางสรรค คือ การทําความฝนใหเปนความจริง
ดวยกระบวนการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ซ่ึงเปนการสรางกิจกรรมที่อาศัยศักยภาพในทองถ่ิน  
โดยมีเปาหมายคือ ผลิตภัณฑตองมีเอกลักษณเปนที่ลือช่ือเพียงหนึ่งเดียว   ตองมีการระดมความคิด
ในการคิดคนและพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อใหไดส่ิงที่ดีที่สุดเทาที่จะชวยกันทําได   คํานึงถึงการการนํา
วัฒนธรรมประเพณีมาผสมผสานอยางสอดคลองเหมาะสมไมซํ้าแบบกัน เปนเอกลักษณเฉพาะของ
หมูบานหรือตําบลและเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป  หลักการพื้นฐานในขอนี้มีกิจกรรมหลักที่สําคัญคือ 
การผลิตและคิดคนขึ้นเองในทองถ่ิน โดยอาศัยความรูความสามารถของคนในชุมชน ที่ใหความ
รวมมือและรับผิดชอบ มีหนวยงานของจังหวัด กระทรวง กรม กอง เปนผูคอยใหคําแนะนํา และ
คอยใหการสนับสนุนในดานเทคโนโลยี การคิดคนอุปกรณหรือเครื่องมือตางๆ และการวิจัยอยาง
ครบวงจร 
                                      ขอ 3  การสรางทรัพยากรมนุษย  คือ การฟูมฟกประชาชนใหสูชีวิตดวย
ความทาทายและจิตวิญญาณแหงการสรางสรรค  โดยมีเปาหมายคือ  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และการปรับปรุงเทคโนโลยี  ซ่ึงเปนการสรางบุคคลใหมีความคิดกวางไกล  และมีความรู
ความสามารถใหเกิดขึ้นในสังคม มีการวางแผนการตลาด  การผลิตและบริการโดยคํานึงถึงผูบริโภค
เปนหลัก  หลักการพื้นฐานในขอนี้ มีกิจกรรมหลักที่สําคัญคือ ชุมชนตองมีการเลือกเฟนบุคคลที่มี
ความรูความสามารถ มองการณไกล สามารถวางแผนในระยะยาว เปนบุคคลเปนที่ยอมรับใน
ทองถ่ิน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อชวยแกปญหาและพัฒนาผลติภัณฑที่จะเกิดขึ้น            
 
                                    พลังขับเคล่ือนท่ีสําคัญ    พลังขับเคลื่อนที่สําคัญในกระบวนทัศนนี้คือ 
ประชาชนที่อยูในทองถ่ินที่จะเปนผูนําปจจัยตางๆ มาสรางเปนพลังรวมในการขับเคลื่อนให
กระบวนทัศนนี้ไดดําเนินไปขางหนาอยางยั่งยืน ซ่ึงปจจัยรวมในที่นี้ไดแก  ภาครัฐที่จะทําหนาที่
ผลักดัน   ชวยเหลือ  และสนับสนุนใหการพัฒนาไดผานขั้นตอนตางๆโดยมิไดมีบทบาทเปนผูชี้นํา
แตมีบทบาทเปนผูคอยติดตามการขับเคลื่อนของกระบวนทัศน       ภาคเอกชนในทองถ่ินที่จะมี
หนาที่รวมรับผิดชอบและแกปญหาหากภาคเอกชนเหลานั้นมีความตองการที่จะมีสวนรวมกับ
ชุมชน   ผูนําชุมชนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการจะมีบทบาทในการเปนตัวแทนของ
ประชาชนในการนําเสนอความตองการ ปญหา และเปนผูประสานเชื่อมโยงไปยังปจจัยตางๆใน
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กระบวนทัศนนี้    และปจจัยสุดทายไดแกองคกรประชาชน เชน กลุมสหกรณของเกษตรกร   
ผูบริโภค ที่จะมีบทบาทในการวางรูปแบบและบรรทัดฐานในการผลิต การบริการ และการตลาด 
 

4.1.2    การคัดสรร สุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
                        ผลของการศึกษาการคัดสรร สุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ พบวา การคัดสรร             
สุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เปนแนวคิดที่ตองการเปดโอกาสใหผลิตภัณฑชุมชนในระดับฐาน
ราก ไดมีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเพื่อสงออกได โดยจะมีการคัดสรรผลิตภัณฑใน
ระดับอําเภอ/กิ่งอําเภอ กลุมจังหวัด กรุงเทพมหานคร จนถึงระดับประเทศ    
                       การคัดสรร สุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  มีการดําเนินการดังนี้ 1) กําหนดกรอบ
การคัดสรร  2)  การกําหนดคุณสมบัติของผูผลิต/ผูประกอบการ  3)การกําหนดประเภทของ
ผลิตภัณฑชุมชน   4) การกําหนดหลักเกณฑการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑชุมชน   5) การกําหนด
ระดับสินคา   โดยมีรายละเอียด คือ 
 
                         1)   การกําหนดกรอบการคัดสรร 

      (1)  เปนผลิตภัณฑที่สามารถสงออกได โดยมีความแกรงของตราสินคา 
(brand   equity) 
                           (2)  เปนผลิตภัณฑที่ผลิตมาอยางตอเนื่องและคุณภาพคงเดิม 
                          (3)  เปนผลิตภัณฑที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพและสามารถสรางความพึงพอใจ
ใหแกลูกคา 
                           (4)  เปนผลิตภัณฑที่มีประวัตคิวามเปนมาของผลิตภัณฑ 

 
 2)  คุณสมบัติของผูผลิต/ผูประกอบการ 

                           (1)  เปนผูผลิตชุมชนและผูประกอบการ  SMEs  ที่มีชื่ออยูในทะเบยีนผูผลิต / 
ผูประกอบการสินคา  OTOP   ของอําเภอ/กิ่งอําเภอ หรือของสํานักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 
                           (2)   กรณีผูผลิตชุมชนตองไดรับการอบรม/อยูระหวางการอบรมในโครงการ
SMART   OTOP  การประกาศผลการคัดสรร จะประกาศเฉพาะผลิตภณัฑของผูผลิตชุมชนที่เขารับ
การอบรมตามโครงการเทานั้น 
                           (3)  กรณีผูผลิตที่ไมสามารถเขารวมการอบรมในโครงการ SMART  OTOP 
ดวยสาเหตุที่จาํเปน เชน ประสบอุบัติเหตุ  หรือเกิดภัยธรรมชาติ ใหยืน่คําขอตอผูวาราชการจังหวัด/
ปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการคัดสรรฯ พิจารณา 
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                                     ผูผลิต/ผูประกอบการ  สามารถสงผลิตภัณฑซ่ึงเปนผลิตภัณฑหลักที่ดีที่สุด
เขาคัดสรรฯ  จํานวนผูผลิต/ผูประกอบการ  ละ 1 ผลิตภัณฑ (1 ช้ินหรือ 1ชุด ) ตามประเภทที่
ลงทะเบียนหรือกรณีตางประเภทตองใชวัตถุดิบหลักชนิดเดียวกัน 
 
  3)   การกําหนดประเภทผลิตภัณฑคัดสรร   ประเภทผลิตภัณฑคัดสร   มี 6  กลุม 
ดังนี้ 
  (1)  ประเภทอาหาร  หมายถึง ผลิตผลทางการเกษตรที่บริโภคสด เชน พืชผัก 
ผลไม เปนตน  และผลิตภัณฑอาหารแปรรูป ทั้งอาหารแปรรูปที่พรอมบริโภค หรืออาหารแปรรูปกึ่ง
สําเร็จรูป รวมถึงอาหารแปรรูปที่ใชเปนวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน น้ําพริก เปนตน 
  (2)  ประเภทเครื่องดื่ม  หมายถึง  ผลิตภัณฑประเภทเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 
เชน สุราแช สุรากล่ัน เปนตน  และผลิตภัณฑเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล      รวมถึงผลิตภัณฑ
เครื่องดื่มที่พรอมดื่ม  ผลิตภัณฑประเภทชงละลาย  ขิงผงสําเร็จรูป  และผลิตภัณฑประเภทชง เชน 
น้ําผลไม  น้ําสมุนไพร ชาใบหมอน  ชาจีน  เปนตน 
  (3)  ประเภทผาและเครื่องแตงกาย  หมายถึง ผาทอและผาถักจากเสนใย
ธรรมชาติหรือเสนใยธรรมชาติผสมเสนใยสังเคราะห เชน ผาแพรวา ผาถักโครเชท เปนตน 
ผลิตภัณฑประเภทเสื้อผา เครื่องประดับตกแตงรางกายจากวัสดุทุกประเภท เชน ผาพันคอ หมวก 
กระเปา เข็มขัด สรอยคอ ตางหู รองเทา  เปนตน 
  (4)  ประเภทของใชและของประดับตกแตง หมายถึง ผลิตภัณฑประเภท
เครื่องเรือน เครื่องใชสํานักงาน เครื่องตกแตงบาน เครื่องใชสอยตางๆ รวมทั้งผลิตภัณฑในกลุมจัก
สาน ถักสาน  ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการใชสอย เชน โตะ เกาอี้  ดอกไมประดิษฐ  เปนตน 
  (5)  ประเภทศิลปะประดิษฐและของที่ระลึก  หมายถึง  ส่ิงประดิษฐที่สะทอน
วิถีชีวิต  ภมูิปญญาทองถ่ิน  และวัฒนธรรมทองถ่ิน 
  (6)  ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร  หมายถึง  ผลผลิตจากธรรมชาติที่ไมใช
การบริโภค  เชน  เครื่องสําอางสมุนไพร  แชมพูสมุนไพร  น้ํามันหอมระเหย  เปนตน   
 
  4)   การกําหนดหลักเกณฑการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑชุมชน 
  หลักเกณฑที่ใชพิจารณาสุดยอดผลิตภัณฑชุมชน ประกอบดวย 3  สวน ดังนี้ 
สวน ก   ขอมูลทั่วไป  ประกอบดวยปจจัยตางๆดังนี้ 
  (1)   ช่ือกลุม จํานวนสมาชิกกลุม ประเภทผลิตภัณฑ  ช่ือหัวหนากลุม สถาน
ที่ตั้ง และการติดตอกลุม 
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  (2)   สถานะของกลุม 
  (3)  จํานวนแรงงาน 
                          สวน ข   หลักเกณฑทั่วไป (general criteria) แบงเปน 5 ดาน ประกอบดวย 
  (1)   ดานการผลิต  ประกอบดวยปจจัยตางๆ ดังนี้ 
                                 ก.  แหลงที่มาของวัตถุดิบ  หมายถึง  ปริมาณวัตถุดิบที่ใชในการผลิตที่
ไดมาจากพื้นที่ในจังหวัดนั้น ตอปริมาณวัตถุดิบทั้งหมดที่ใชในการผลิต 
   ข.   การขยายแรงงาน/กําลังการผลิต  หมายถึง จํานวนแรงงานหรือ
เครื่องจักร อุปกรณ หรือผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในแตละป 
   ค.  ชวงระยะเวลาในการผลิต หมายถึง ชวงระยะเวลาที่ผูผลิตทําการผลิต
สินคานั้นๆในแตละป  
   ง .   กํ า ลังการผลิต  หมายถึ ง  เมื่ อมีการสั่ งซื้ อ สินค าจากลูกค า  มี
ความสามารถในการผลิตไดตามจํานวนที่ลูกคาตองการหรือไม ระดับใด 
   จ.  การรักษาสิ่งแวดลอมในกระบวนการผลิต  หมายถึง กระบวนการผลิต
สินคามีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมเพียงใด และมีระบบในการแกไขผลกระทบของสิ่งแวดลอม
หรือไม 
    ฉ. ศักยภาพการผลิตจํานวนมากเพื่อการจําหนาย  หมายถึง  เมื่อลูกคา
ส่ังซื้อสินคาเปนจํานวนมากและหลายครั้ง  สามารถผลิตสินคาไดคุณภาพเหมือนเดิมหรือไม  
เพียงใด 
 
    (2)  ดานการตลาด ประกอบดวยปจจัยตางๆ ดังนี้ 
   ก.  แหลงจําหนายหลักของสินคา  หมายถึง  แหลงจําหนายที่นําสินคาไปขาย 
                                  ข.  จํานวนแหลงจําหนายสินคา  หมายถึง  จํานวนรานคาแหลงจําหนาย   
ผูรับซื้อสินคาที่นาํสินคาไปจําหนาย 
                                  ค.  รายไดในการจัดจําหนายเทียบกับปที่ผานมา  หมายถึง  ปริมาณรายได
จากการจําหนายสินคาในรอบ 12 เดือนเทียบกับปริมาณการจําหนายในรอบ 12 เดือนที่แลว 
                                  ง.  ความตอเนื่องของตลาด  หมายถึง การมีลูกคาเกาหรือลูกคาใหมอยาง
เดียวหรือทั้งสองอยางและการสั่งซื้อ เปนอยางไร 
                                  จ.  รูปแบบของบรรจุภัณฑ  หมายถึง ลักษณะหรือรูปแบบบรรจุภัณฑที่
ใชบรรจุสินคา เพื่อความสวยงามและมิใหสินคาเสียหาย 
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                                  ฉ.  เครื่องหมายและฉลาก  หมายถึง  ขอความและเครื่องหมายที่แจง
รายละเอียดของผลิตภัณฑ ที่ผูผลิตใชติดกับสินคานั้น  เพื่อใหผูบริโภคหรือผูซ้ือทราบ 
                                  ช.  ชองทางการจําหนาย  หมายถึง วิธีการที่ผูผลิตจําหนายสินคา     เชน 
จําหนายเอง ผานคนกลาง ผานอินเทอรเน็ต  เปนตน 
                                  ซ.  การสรางแรงจูงใจและความพึงพอใจของลูกคา  หมายถึง  วิธีการใดๆ
ที่ผูผลิตใชเพื่อใหลูกคาสนใจและซื้อสินคา 
 
  (3)   ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ   ประกอบดวยปจจัยตางๆ   ดังนี้ 
    ก.  ที่มาของรูปแบบ  สีสันของผลิตภัณฑ  หมายถึง  ลักษณะและที่มาของ
รูปแบบ และสีสันของผลิตภัณฑ ไดมาโดยวิธีการใด 
  ข.   การพัฒนารูปแบบ สีสัน ของผลิตภัณฑ  หมายถึง การปรับเปลี่ยน
รูปแบบ สีสัน ของผลิตภัณฑใหดีขึ้นโดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน    
  ค.  การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑที่ผลิตในรอบ 1 ป    หมายถึง  รูปแบบ
ของผลิตภัณฑที่ผลิต ไดมีการพัฒนามาอยางไร จากใคร  
  ง.   การพัฒนาบรรจุภัณฑ  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบบรรจุภัณฑ 
  จ.   คุณภาพของผลิตภัณฑ  หมายถึง ผลิตภัณฑที่มีคุณลักษณะดาน
วัตถุดิบ  กระบวนการผลิต  และการรับรองมาตรฐาน  ที่สนองความตองการและความพึงพอใจของ
ผูบริโภคโดยแบงการพิจารณาเปน 2  กรณี คือ กรณีผลิตภัณฑประเภทอาหาร/เครื่องดื่ม  และกรณี
ผลิตภัณฑประเภทผา    เครื่องแตงกาย    เครื่องใช เครื่องประดับตกแตง    ศิลปะประดิษฐและของที่
ระลึก     และสมุนไพรที่ไมใชอาหารและยา 
 
  (4)   ดานเรื่องราวหรือตํานานผลิตภัณฑ  ประกอบดวยปจจัยตางๆ  ดังนี้ 
   ก.  เร่ืองราวของตัวผลิตภัณฑ   หมายถึง  ประวัติความเปนมาของตัว
ผลิตภัณฑ เชน วัตถุดิบ วิธีการผลิตหรือภูมิปญญาที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑนั้นๆ 
   ข. ภูมิปญญาทองถ่ิน/เอกลักษณของทองถ่ิน หมายถึง  มีการนําความรู 
ทักษะ ความสามารถในการผลิตที่สืบสานมาจากบรรพบุรุษในทองถ่ินนั้นๆ มาใชในการผลิตมาก
นอยเพียงใด 
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  (5)   ดานความเขมแข็งของชุมชน   ประกอบดวยปจจัยตางๆ ดังนี้ 
    ก. ระยะเวลาในการจัดตั้งกลุม  หมายถึง  จํานวนป นับจากการที่กลุม
เร่ิมทําธุรกิจหรือเริ่มผลิตสินคาเพื่อจําหนาย ไมนับรวมการผลิตเพื่อใชเองหรือเมื่อเริ่มรวมกลุมแตยัง
ไมมีการผลิต 
   ข.  กองทุนของกลุม  หมายถึง  เงินทุนของกลุมที่ไดมาจากการดําเนินงาน 
การปนผลจากการดําเนินงาน การถือหุนของสมาชิก หรือการสะสมเปนกองทุนเพื่อใชในการ
ดําเนินงานตางๆ ซ่ึงไมรวมถึงเงินกูยืมจากแหลงตางๆ 
   ค. การบริหารจัดการกลุม  หมายถึง  การบริหารจัดการกลุมที่มีระเบียบ
โครงสรางองคกรที่ชัดเจน มีกฎระเบียบปฏิบัติของกลุมที่ชัดเจน  ทั้งที่กําหนดเปนลายลักษณอักษร
หรือขอตกลงรวมกัน  รวมทั้งกลุมที่จดทะเบียนอยางเปนทางการและรวมตัวกันเองโดยธรรมชาติ       
                                 
                                   สวน ค  หลักเกณฑเฉพาะกลุมผลิตภัณฑ (Special Criteria)  ประกอบดวย
ปจจัยตางๆ ดังนี้  
 (1) ประเภทอาหาร    ประกอบดวยปจจัยตางๆ  ดังนี้ 
  ก.  ลักษณะทั่วไป   หมายถึง  ลักษณะของสี  กล่ิน  รส ซ่ึงตองเปนไปตาม
ธรรมชาติของสวนประกอบที่ใชทํา และตองไมพบสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นหรือสัมผัสได 
  ข.  มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน  หมายถึง  จํานวนเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานที่ไดรับทั้งหมด 
 (2) ประเภทเคร่ืองดื่ม         ประกอบดวยปจจัยตางๆ ดังนี้ 
  ก.  เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 
 ก)   ลักษณะทัว่ไป  หมายถึง ลักษณะของความใส สี กล่ิน รสชาติ 
และ แอลกอฮอล              
 ข)  การไดรับอนุญาตตามกฎหมาย  หมายถึง การไดรับ/อยูระหวาง
การขอ/การไมไดรับอนุญาตตามกฎหมาย 
 ค)  มีเครื่องหมายการรับรองมาตรฐาน  หมายถึง  จํานวน
เครื่องหมายรบัรองมาตรฐานที่ไดรับทั้งหมด 
 ข.  เร่ืองดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล 
 ก)   ลักษณะทัว่ไป  หมายถึง  ลักษณะของสี  กล่ิน  รส ซ่ึงตองเปนไป
ตามธรรมชาติของสวนประกอบที่ใชทํา และตองไมพบสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นหรือสัมผัสได 
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 ข)   มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน  หมายถึง  จํานวนเครื่องหมาย
รับรองมาตรฐานที่ไดรับทั้งหมด 
 
 (3)  ประเภทผา เคร่ืองแตงกาย        ประกอบดวยปจจัยตางๆ ดังนี้ 
 ก.  ลักษณะทั่วไป  หมายถึง การพัฒนารูปแบบ การออกแบบ สี การดูแล
รักษา คุณภาพและการใชงาน 
 ข.  มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน  หมายถึง  จํานวนเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานที่ไดรับทั้งหมด 
     
 (4)  ประเภทเคร่ืองใช เคร่ืองประดับตกแตง      ประกอบดวยปจจัยตางๆ ดังนี้ 
  ก.  ลักษณะทั่วไป  หมายถึง     การพัฒนารูปแบบ     การออกแบบ    
ความแข็งแรง     ความเหมาะสมกับสภาพการใชงาน การดูแลรักษา ความสวยงาม ทันสมัย 
  ข. มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน  หมายถึง  จํานวนเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานที่ไดรับทั้งหมด 
 
 (5)  ประเภทศิลปะประดิษฐ และของที่ระลึก        ประกอบดวยปจจัยตางๆ ดังนี้ 
  ก.  ลักษณะทั่วไป  หมายถึง การพัฒนารูปแบบ  การออกแบบ รูปราง 
รูปทรง ความสวยงาม ความทันสมัย  ความประณีต การดูแลรักษา ความเปนศิลปะไทย/วัฒนธรรม
ไทย  ภูมิปญญาไทย  เอกลักษณของภูมิภาค/ทองถ่ิน 
  ข.  มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน  หมายถึง  จํานวนเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานที่ไดรับทั้งหมด 
 
 (6)   ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหารและยา     ประกอบดวยปจจัยตางๆ ดังนี้ 
 ก.  ลักษณะทั่วไป  หมายถึง  สี กล่ินตามธรรมชาติของสวนประกอบที่ใช
ทําและการใชงาน 
  ข.  มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน  หมายถึง จํานวนเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานที่ไดรับทั้งหมด 
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 5)   การกําหนดระดับสินคา  
   การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑชุมชน  ประกอบดวยปจจัยตางๆ ทั้งในดาน
หลักเกณฑทั่วไป(general criteria) ทั้ง 5 ดาน และหลักเกณฑเฉพาะกลุมผลิตภัณฑ(Special Criteria)  
ซ่ึงจะนํามากําหนดระดับสินคา (Product Level)        ออกเปน 5  ระดับ ดังนี้ 
                                   (1)  ระดับ 5 ดาว                    ไดคะแนนตั้งแต  90  คะแนนขึ้นไป 
                                   (2)  ระดับ 4 ดาว                    ไดคะแนนตั้งแต  70-89  คะแนนขึ้นไป 
                                   (3)  ระดับ 3 ดาว                    ไดคะแนนตั้งแต  50-69  คะแนนขึ้นไป 
                                   (4)  ระดับ 2 ดาว                    ไดคะแนนตั้งแต  30-49  คะแนนขึ้นไป 
                                   (5)  ระดับ 1 ดาว                    ไดคะแนนตั้งแต   30  คะแนนขึ้นไป 
 
                                    ผลการคัดสรรในระดับจังหวัด/ภาค  โดยคณะอนุกรรมการหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑจังหวัด/อําเภอ  (นตผ.  จังหวัด/อําเภอ) ซ่ึงใช เกณฑการคัดสรรพิจารณาถึง
ความสามารถในการผลิต (Supply side) นี้ จะสงตอใหคณะอนุกรรมการจัดประกวดและจัดงาน
ระดับประเทศเพื่อ คัดสรรสุดยอดหนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งตําบลไทย โดยใชเกณฑการคัดสรรพิจารณา
ถึงความตองการของตลาด (Demand side) เปนหลัก 
                                   การจัดระดับสินคา (Product Level)  มีการพิจารณาถึงความตองการของ
ตลาดแบงออกเปน 4 ระดับ  ไดแก 
   (1)  ระดับ  A     เปนสนิคาที่สามารถสงออกไดทันที 
   (2)  ระดับ  B    เปนสินคาที่มีศักยภาพสูง  เปนที่ยอมรับระดับประเทศ  และ
สามารถพัฒนาสูสากลได  โดยภาครัฐใหการสนับสนุน 
   (3)  ระดับ  C    เปนสินคาระดับกลาง ที่สามารถสูระดับ B ได โดยปรับปรุง
แกไขจุดออน/ขอจํากัดตางๆของสินคา  โดยภาครัฐใหการสนับสนุน 
   (4)  ระดับ  D   เปนสินคาที่มีศักยภาพต่ํา  มีแนวทางการพัฒนา  2 ทาง  คือ 
                                    ก.  ระดับ  D1   เปนสินคาทีส่ามารถพัฒนาสูระดับ C  โดยภาครัฐใหการ
สนับสนุนและมีการประเมนิศักยภาพเปนระยะ 
                                   ข.  ระดับ  D 2   เปนสินคาทีไ่มสามารถพัฒนาสูระดับ C  เนื่องจากมี
จุดออนมากและยากตอการพัฒนา  ภาครฐัอาจยกเลิกการสงเสริมสินคานั้น 
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 4.1.3   ผลการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑชุมชน จังหวัดมหาสารคาม                
 
                           จังหวัดมหาสารคามมีกลุมผลิตภัณฑชุมชนจาก 11 อําเภอ 2  กิ่งอําเภอ   ที่เสนอเขา
รับการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑชุมชน ประจําป 2547  จํานวนทั้งสิ้น  316   ผลิตภัณฑ  ดังตาราง 1 
และตาราง   2   ตอไปนี้ 
 
ตาราง  1    ประเภทและจํานวนผลิตภัณฑชุมชนจังหวัดมหาสารคามที่เขารับการคัดสรร                 
                 สุดยอดผลิตภณัฑ ชุมชน  ป 2547 
 

                  ประเภทผลิตภัณฑ    จํานวนผลิตภัณฑ (ราย)                 รอยละ 
ประเภทอาหาร 65                                    20.56 
ประเภทเครื่องดื่ม 16                                      5.06 
ประเภทผาและเครื่องแตงกาย 111                                    35.12 
ประเภทเครื่องใช เครื่องประดับตกแตง 76                                     24.05 
ประเภทศิลปะประดิษฐ และของที่ระลึก 35                                     11.07 
ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหารและยา 13                                       4.11 
จํานวนรวม 316                                   100.0 

 
                       จากตาราง  1      พบวา   ผลิตภัณฑชุมชนจังหวัดมหาสารคามที่เขารับการคัดสรรสุด
ยอดผลิตภัณฑชุมชน  ป 2547  มีจํานวนทั้งสิ้น 316 ราย   ผลิตภัณฑชุมชนประเภทผาและเครื่องแตง
กาย เปนผลิตภัณฑที่เขารับการคัดสรรมากที่สุด จํานวน 111 ราย  คิดเปนรอยละ 35.12    รองลงมา
เปนผลิตภัณฑชุมชนประเภทเครื่องใช เครื่องประดับตกแตง จํานวน 76 ราย คิดเปนรอยละ 24.05     
และเปนผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร จํานวน  65  ราย คิดเปนรอยละ 20.56   และผลิตภัณฑ
ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหารและยา เปนผลิตภัณฑที่ขอรับการคัดสรรนอยที่สุด จํานวน 13  ราย  
คิดเปนรอยละ 4.11 
           
 ในการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑชุมชนของจังหวัดมหาสารคาม ป 2547  มีผลการคัดสรร        
ดังตาราง  2     
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   ตาราง   2       ผลการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑชุมชนของจังหวัดมหาสารคาม ป 2547   ใน   3   ระดับ 
 

ระดับศักยภาพ(ดาว) : จํานวนผลิตภณัฑ (214 ราย )  ประเภทผลิตภณัฑ 
5  ดาว 4  ดาว 3  ดาว 

ประเภทอาหาร 1 18 31 
ประเภทเครื่องดื่ม 2 4 7 
ประเภทผาและเครื่องแตงกาย - 36 41 
ประเภทศิลปะประดิษฐ และ 
ของที่ระลึก 

- 1 2 

ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหารและยา - 2 8 

             
 จากตาราง  2    พบวา มีผลิตภัณฑที่ผานการคัดสรรระดับจังหวัดในระดับ 3-5 ดาว รวม
ทั้งสิ้น 214 ผลิตภัณฑ    ผลิตภัณฑที่ผานการคัดสรรและมีศักยภาพระดับ 5 ดาว มากที่สุดไดแก 
ผลิตภัณฑประเภทเครื่องดื่ม  รองลงมาไดแก ผลิตภัณฑประเภทอาหารและเครื่องใช  เครื่องประดับ
ตกแตง        ผลิตภัณฑที่ผานการคัดสรรและมีศักยภาพระดับ 4 ดาวจํานวนมากที่สุด ไดแก 
ผลิตภัณฑประเภทผาและเครื่องแตงกาย รองลงมาไดแก ประเภทเครื่องใช เครื่องประดับตกแตง 
และประเภทอาหาร ตามลําดับ     ผลิตภัณฑที่ผานการคัดสรรและมีศักยภาพระดับ 3 ดาวจํานวน
มากที่สุด ไดแก  ผลิตภัณฑประเภทผาและเครื่องแตงกาย   รองลงมา ไดแก ประเภทอาหาร และ
ประเภทเครื่องใช เครื่องประดับตกแตง ตามลําดับ 
 

4.2  ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานของหนวยงานพัฒนาภาครัฐและสถาบันการศึกษา 
  
  การศึกษาขอมลูพื้นฐานของหนวยงานพัฒนาภาครัฐและสถาบันการศึกษา ผูวจิัยได
ดําเนินการใน 3 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาบทบาทหนาที่ของหนวยงานพัฒนาภาครัฐและ
สถาบันการศึกษาที่เกีย่วของกับกลุมผลิตภัณฑชุมชน 2)  ศึกษารูปแบบการถายทอดความรูแกกลุม
ผลิตภัณฑชุมชนของหนวยงานพัฒนาภาครัฐและสถาบันการศึกษา 3)  ศึกษาคุณลักษณะของ
องคประกอบในการจัดกระบวนการถายทอดความรูของหนวยงานพัฒนาภาครัฐและ
สถาบันการศึกษา  
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4.2.1   ผลการศึกษาบทบาทหนาท่ีของหนวยงานพัฒนาภาครัฐและสถาบันการศึกษา 
            
                          การศึกษาหนวยงานพัฒนาภาครัฐและสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทหนาที่ที่
เกี่ยวของในการถายทอดความรูแกกลุมผลิตภัณฑชุมชน  ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษา ดังนี้ 1)  บทบาท
หนาที่หลักขององคกร  2) บทบาทหนาที่ที่เกี่ยวของในการถายทอดความรูแกกลุมผลิตภัณฑชุมชน  
ซ่ึงผลการศึกษาหนวยงานพัฒนาภาครัฐและสถาบันการศึกษา  มีดังนี้  
 
                          1)    สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม      
                                     สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม  เปนราชการสวนภูมิภาค  สังกัด 
กรมการพัฒนาชุมชน  เปนหนวยงานที่มีวิสัยทัศนคือ “เปนองคกรมืออาชีพในการสงเสริม
กระบวนการมีสวนรวมและกระบวนการเรียนรูของชุมชน  เพื่อสรางพลังชุมชนใหเขมแข็งสามารถ
พึ่งตนเองได” 
 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามมีบทบาทและหนาที่ ตลอดจน
ความรับผิดชอบดังนี้ 
 

           (1)  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
               (2) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน  องคกรชุมชน  และ 

เครือขายองคกรชุมชนในการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาชุมชนและการพัฒนาฐานราก 
               (3)  สงเสริมและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อสนบัสนนุการ 

บริหารจัดการชุมชน 
                                (4)  สงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการชุมชนในการแกไข 
ปญหาชุมชน 

     (5)  สงเสริมวถีิประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
 

                                   บทบาทหนาที่ของสํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดมหาสารคาม ที่เกี่ยวของ
กับกลุมผลิตภัณฑชุมชน คือ เปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหดูแล สงเสริมกลุมอาชีพในชุมชน 
ในดานตางๆ เชน  การหาชองทางจําหนายใหแกผลิตภัณฑชุมชน  การจัดฝกอบรมเพื่อสงเสริม
ความรูใหแกกลุม          ผลิตภัณฑชุมชน    และทําหนาที่ในการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ  
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                         2)  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม    
                                 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม   เปนราชการสวนภูมิภาค      
สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม   มีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในการสงเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมโรงงาน  อุตสาหกรรมในครอบครัว และอุตสาหกรรมในชนบท ทั้งในดานการจัดการ
เทคโนโลยีการผลิต วัตถุดิบ การตลาด ขอมูลอุตสาหกรรม แหลงเงินทุนการฝกอบรม สัมมนา    
การจัดนิทรรศการตลอดจนการสงเสริม ใหมีการผลิตสินคามีคุณภาพและใหไดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  ดังวิสัยทัศนของหนวยงานที่กําหนดไววา 
                                “เปนตัวแทนของกระทรวงอุตสาหกรรมและเปนศูนยกลางการพัฒนา
อุตสาหกรรมในจังหวัดที่ประสานความรวมมือระหวางสวนราชการและผูประกอบการเพื่อใหเกิด
การผลิตภาค อุตสาหกรรมมีคุณภาพไดมาตรฐานสากลไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและใช
ทรัพยากร ธรรมชาติและพลังงานอยางประหยัด” 
                           

                  บทบาทหนาที่ของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม   ที่เกี่ยวของ
กับกลุมผลิตภัณฑชุมชน คือ  เปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหดูแล สงเสริมกลุมอาชีพของ
ชุมชน ในดานการผลิต  การพัฒนาผลิตภัณฑ   
 
                         3)  สํานักงานเกษตรจังหวดัมหาสารคาม  
                               สํานักงานเกษตรจังหวดัมหาสารคาม   เปนราชการสวนภมูิภาค  สังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ   มีบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบในการสงเสริมการเกษตรใน
สวนภูมภิาค ภายใตการบริหารงานของกรมสงเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
                               อํานาจหนาทีข่องสํานักงานเกษตรจังหวดัมหาสารคาม 

           (1)   สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร  องคกรเกษตรกรและวสิาหกิจชุมชน 
           (2)  สงเสริมและประสานถายทอดความรูดานการผลิตการจัดการผลผลิตพืช  

ประมง และปศุสัตว  
                                (3)  กํากับ  ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัตงิานของสํานักงานเกษตรอําเภอ    
ปฏิบัติงานรวมกับ หรือ สนบัสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 
                  
                            บทบาทหนาทีข่องสํานักงานเกษตรจังหวดัมหาสารคามที่เกี่ยวของกับกลุม
ผลิตภัณฑ คือ  เปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหดแูล สงเสริมกลุมผลิตภัณฑชุมชนในโครงการ
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หนึ่งตําบลหนึง่ผลิตภัณฑ โดยเฉพาะอยางยิ่ง   ผลิตภัณฑชุมชนทางดานเกษตรในแตละชุมชน  อาทิ  
ผลิตภัณฑปุยชีวภาพ   ผลิตภัณฑขาวหอมมะลิ    
 
                            4)  สํานักงานพาณิชยจังหวัดมหาสารคาม   
                                    สํานักงานพาณิชยจังหวัดมหาสารคาม  เปนราชการสวนภูมิภาค สังกัด
สํานักงานกระทรวงพาณิชย   มีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในประสานและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดานการพาณิชยในเขตพื้นที่จังหวัด  รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 
                      
                                  บทบาทหนาที่ของสํานักงานพาณิชยจังหวัดมหาสารคามที่เกี่ยวของกับกลุม
ผลิตภัณฑชุมชน คือ   บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวของกับการสงเสริมผลิตภัณฑ
ชุมชนในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  คือ สงเสริมใหกลุมผลิตภัณฑชุมชนมีความรูความ
เขาใจในการปฏิบัติดานพาณิชย  อาทิ  การจดทะเบียนการคา   การพัฒนาผลิตภัณฑ  การหาชองทาง
จําหนาย  การสงเสริมการตลาด 
 

      5)   สถาบันวิจยัและบริการชมุชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
                                   สถาบันวิจัยและบริการชุมชน  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม   เปน
หนวยงานที่มีภารกิจหลัก  คือ  การสงเสริมการวิจัยเพื่อสรางองคความรูและวิชาการที่หลากหลายมี
คุณภาพ ไดมาตรฐาน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและทองถ่ิน โดยบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินและ
สากล สรางความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ เอกชน และชุมชน    ภารกิจรอง คือ การบริการ
วิชาการแกชุมชนทองถ่ิน 
                        
                              บทบาทหนาที่ของสถาบันวิจัยและบริการชุมชน  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม     ที่เกี่ยวของกับกลุมผลิตภัณฑชุมชน คือ  มีบทบาทในการสงเสริมความรูความเขาใจ 
และทกัษะปฏิบัติในดานตางๆใหแกกลุมผลิตภัณฑชุมชน  เชน   การฝกอบรมใหความรูในดานการ
พัฒนาผลิตภัณฑ  การตลาด   การจัดทําบัญชี    การเขียนแผนธุรกิจ 
 
                          6)  ศูนยนวัตกรรมไหมเปนศูนยวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
                                 ศูนยนวัตกรรมไหมเปนศูนยวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เปนศูนยนวัตกรรมดานหมอนไหมที่มีบทบาทและภารกิจในการดําเนินกิจกรรมดานการวิจัยและ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 120 

พัฒนารวมกับชุมชนเพื่อมูลคาใหหมอนไหม    และเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง  โดยมี
เปาหมายในการดําเนินงานของศูนย มี 4  ประการ คือ  ประการที่หนึ่ง เปนศูนยวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑหมอนไหมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ   ประการที่สอง เปนศูนย
ตนแบบการผลิตจากหมอนและรังไหมที่มีคุณภาพดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสูชุมชน  ภาค
เกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม    ประการที่สาม เปนหนวยงานที่ผลิตบุคลากรที่มีความรู
ระดับสูงดานหมอนไหม   ประการที่ส่ี เปนศูนยกลางเครือขายดานหมอนไหมขอประเทศเพื่อ
พัฒนาไปสูการเปน ศูนยนวัตกรรมไหมแหงชาติ 
                         
                                บทบาทของศูนยนวัตกรรมไหมเปนศูนยวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่เกี่ยวของกับกลุมผลิตภัณฑชุมชน คือ การฝกอบรมกลุมผลิตภัณฑชุมชนใหมีความรู
ความเขาใจในการเพิ่มมูลคาใหหมอนไหม   การฝกอบรมกลุมผลิตภัณฑชุมชนเพื่อใหเกิดความรู 
และทักษะในการพัฒนาผลิตภณัฑจากหมอนไหม 
 
 4.2.2   ผลการศึกษารูปแบบการถายทอดความรูแกกลุมผลิตภัณฑชุมชนของหนวยงาน
พัฒนาภาครัฐและสถาบันการศึกษา  (ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคของการวิจัย ขอ 1) 
 
                          ในการศึกษารูปแบบการถายทอดความรูแกกลุมผลิตภัณฑชุมชนของหนวยงาน
พัฒนาภาครัฐและสถาบันการศึกษา  ผูวิจัยการสังเกตแบบไมมีสวนรวมในภาคสนามที่หนวยงาน
พัฒนาภาครัฐและสถาบันการศึกษาไดดําเนินการถายทอดความรูในพื้นที่ตางๆ    ผลของการศึกษา 
มีดังนี้ 
                       
 1)  รูปแบบการถายทอดความรูของสํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดมหาสารคาม 
                                    สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม  จัดกระบวนการถายทอดความรู
ในโครงการฝกอบรมเยาวชนผูสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน(YOUNG  OTOP CAMP)  เมื่อวันที่ 10-14  
สิงหาคม 2549  ณ  บานแพง หมู 1  ตําบลแพง  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม   โดยกลุม             
ผูเรียน ไดแก  เยาวชนในชุมชนบานแพง จํานวน 35 คน  แนวคิดในการจัดทํากิจกรรมคือ เพื่อเปน
การสนับสนุนใหเยาวชนซึ่งเปนทายาทผูผลิตสินคาชุมชน ไดเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินของจังหวัด
ในรูปแบบการเขาคายกิจกรรม โดยมีเปาหมายเพื่อใหเยาวชนเกิดความตระหนัก แสวงหาหนทางใน
การสืบทอด การสืบสานวิถีชีวิต และมีความเชื่อมโยงโดยการสรางเครือขายเยาวชน OTOP 
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                              ผลการศึกษารูปแบบการถายทอดความรูที่หนวยงานไดดําเนินการในครั้งนี้      
สามารถอธิบายโดยแยกองคประกอบและปจจัยในการจัดกระบวนการถายทอดความรู   ไดดังนี้ 
  (1)  ลักษณะการถายทอดความรู ไดแก การฝกอบรม  โดยใชกิจกรรม การ
บรรยาย    กระบวนการกลุม   การสาธิต   การฝกปฏิบัติ  และการนําเสนอผลงาน   
  (2)  แหลงเรียนรูที่ใชในการถายทอดความรู   ไดแก วิทยากรซึ่งเปนทีมงานของ 
สํานักงานพัฒนาชุมชน   วิทยากรจากสถาบันการศึกษา  และวิทยากรจากอุตสาหกรรมภาค 5 
จังหวัดขอนแกน                      
  (3)  ปจจัยที่ใชสงเสริมการเรียนของผูเรียน  คือ กิจกรรมเสริมการเรียนรู    
บรรยากาศในการเรียน       
                                     

           2)  รูปแบบการถายทอดความรูของสํานักงานอุตสาหกรรม  จังหวัดมหาสารคาม 
 

                                 สํานักงานอุตสาหกรรมมหาสารคามไดจัดกระบวนการถายทอดความรูโดย
จัดหลักสูตรการทอผาฝายมัดหมี่   เมื่อวันที่ 22  มิถุนายน -  11 กรกฎาคม 2548  ในพื้นที่ดําเนินการ
คือ ชุมชนโคกสูง ตําบลเชียงยืน  อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม  โดยมีกลุมเปาหมายในครั้งนี้ 
คือ กลุมทอผาฝายและตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูปบานโคกสูง  จํานวน 67 คน โดยแบงเปนกลุมยอย 
จํานวน 7 กลุมๆละ  10-11 คน  วัตถุประสงคในการดําเนินการคือ 1) เพื่อพัฒนาขบวนการ ผลิต
สินคาใหไดมาตรฐานยิ่งขึ้น  2) เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑใหไดมาตรฐานที่มีรูปแบบตามที่ตลาด
ตองการ  3) เพื่อพัฒนาสถานที่ผลิตใหเปนไปตามมาตรฐาน อย. และ GMP ที่กําหนด     
 
                                  ผลการศึกษารูปแบบการถายทอดความรูทีห่นวยงานไดดาํเนินการในครั้งนี้ 
สามารถ อธิบายโดยแยกองคประกอบและปจจยัในการจัดกระบวนการถายทอดความรู   ไดดังนี ้
  (1)  ลักษณะการถายทอดความรู   หนวยงานไดใช การสาธิต  และใหผูเรียน
ไดมีการฝกปฏิบัติจริง 
  (2)  แหลงเรียนรูที่ใชในการถายทอดความรู ไดแก     วิทยากรเครือขาย 
  (3)  ปจจยัที่ใชในการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ไดแก   บรรยากาศในการ
เรียน  ความรูความสามารถของวิทยากร 
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                           3)  รูปแบบการถายทอดความรูของสํานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 
                                          สํานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม  ไดจัดกระบวนการถายทอดความรู
ในโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่   เมื่อ วันที่ 22-23 สิงหาคม 2549     ณ โรงเรียนกูสันตรัตน  
ตําบลกู สันตรัตน  อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ซ่ึงเปนโครงการที่มีวัตถุประสงคเพ่ือ ใหกลุม
เกษตรกรเกิดความรูความเขาใจ   มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีปฏิบัติจากการเปนผูรับ(receiver) 
เปนผูยอมรับ (perceiver)    และเพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพที่ดี คุมคากับการลงทุน   ผูสมัคร
ลงทะเบียนเขารับบริการการเรียนรูในครั้งนี้ จํานวน 991 คน  
 
                              ผลการศึกษารูปแบบการถายทอดความรูที่หนวยงานไดดําเนินการในครั้งนี้      
สามารถอธิบายโดยแยกองคประกอบและปจจัยในการจัดกระบวนการถายทอดความรู   ไดดังนี้ 
  (1)  ลักษณะการถายทอดความรู     หนวยงานใชกิจกรรมการใหคําปรึกษาแก
เกษตรกรเปนรายบุคคล โดยจัดทําเปนคลินิกเกษตร  เชน  คลินิกพืช ใหคําปรึกษาดานพืชไรและ
ขาว  คลินิกดิน ใหคําปรึกษาปญหาดานดินและการปรับปรุงดิน  คลินิกประมง ใหคําปรึกษาดาน
ประมง  คลินิกปศุสัตว ใหคําปรึกษาดานการเลี้ยงสัตว    นอกจากนี้ ยังมีคลินิกเสริมความรู เชน 
คลีนิกสหกรณ ใหคําปรึกษาเรื่องการจัดตั้งสหกรณ    คลินิกบัญชี ใหคําปรึกษาเรื่องการจัดทําบัญชี
เบื้องตน   คลินิกสปก. ใหคําปรึกษาเรื่องที่ดินทํากิน   เปนตน    และมีการจัดนิทรรศการเพื่อสาธิต
ความรูทางการเกษตร                
  (2)  แหลงเรียนรูที่ใชในการถายทอดความรู ไดแก วิทยากรซึ่งเปนนักวชิาการ
เกษตรจากภาครัฐและจากสถาบันการศึกษา               
  (3)  ปจจัยที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน  ไดแก   บรรยากาศในการเรียน   
ความรูความสามารถของวิทยากร  ความตั้งใจของผูเรียน                                  
 

  4)  รูปแบบการถายทอดความรูของสํานักงานพาณิชย จังหวัดมหาสารคาม 
 สํานักงานพาณิชยมหาสารคามที่ไดจัดกระบวนการถายทอดความรู  ใน
โครงการการสงเสริมการตลาดของผลิตภัณฑชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ปงบประมาณ 2549  เมื่อ 
วันที่ 16-19 มีนาคม 2549   ณ  หองสันตรัตน  โรงแรมตักสิลา  อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 
โดยมีเปาหมายในการจัดการถายทอดความรูในครั้งนี้ คือ เพื่อสงเสริมพัฒนา สรางโอกาส และ
ชวยเหลือชุมชนใหมีความรูสมัยใหม และเพื่อเปนการเพิ่มชองทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชนโดย
การเชื่อมโยงเครือขายผูผลิต  และผลผลิต    ตลอดจนเพื่อทําใหมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑชุมชน
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เพิ่มขึ้น  25% จากมูลคาการจําหนายในป 2548     จํานวนผูเรียนในครั้งนี้มีทั้งสิ้นจํานวน  124  คน 
โดยจัดแบงการเรียนเปน 2  รุนๆละ 2 วัน 
                              ผลการศึกษารูปแบบการถายทอดความรูที่หนวยงานไดดําเนนิการในครั้งนี้      
สามารถอธิบายโดยแยกองคประกอบและปจจัยในการจดักระบวนการถายทอดความรู   ไดดังนี ้

          (1)    ลักษณะการถายทอดความรู  ไดแก  การฝกอบรมโดยใชการบรรยาย  
                                    (2)    แหลงเรียนรูที่ใชในการถายทอดความรู   ไดแก   วิทยากรจาก
สถาบันการศึกษา  
                                    (3)   ปจจยัที่สงเสริมในการเรียนรูของผูเรียน ไดแก  บรรยากาศในการเรียน      
 
                          5) รูปแบบการถายทอดความรูของสถาบันวิจัยและบริการชุมชน  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม 
                                   สถาบันวิจัยและบริการชุมชน   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามไดจัด
กระบวนการถายทอดความรู ในโครงการการสงเสริมและพฒันาผลิตภัณฑขาวแตนใหไดมาตรฐาน   
เมื่อ วันที่ 16-19 มีนาคม 2549   พื้นที่ในการถายทอดความรู  คือ ชุมชนบานตะคุ ตําบลวังแสง 
อําเภอ แกดํา จังหวัดมหาสารคาม   โดยมีเปาหมายของโครงการคือ เพื่อสงเสริมและพัฒนาขาวแตน
น้ําแตงโมของกลุมสตรีบานตะคุ หมูที่ 5  ตําบลวังแสง อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม ใหได
มาตรฐานสูสากล   และเพื่อใหผลิตภัณฑมีแนวทางการผลิตที่สะอาดถูกหลักอนามัย และถูกตอง
ตามกรรมวิธี 
 
                                ผลการศึกษารูปแบบการถายทอดความรูที่หนวยงานไดดําเนินการในครั้งนี้      
สามารถอธิบายโดยแยกองคประกอบและปจจัยในการจัดกระบวนการถายทอดความรู   ไดดังนี้ 
                                  (1)   ลักษณะการถายทอดความรู   คือ การสาธิต และการฝกปฏิบัติ 
                                  (2)   แหลงเรียนรูที่ใชในการถายทอดความรู  ไดแก วิทยากร ซ่ึงเปน
นักวิชาการดานโภชนาการอาหาร จากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม                                
                                 (3)   ปจจัยที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน  ไดแก   บรรยากาศในการเรียน 
ความรูความสามารถของวิทยากร   การฝกปฏิบัติดวยตนเอง   
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                  6)  รูปแบบการถายทอดความรูของศูนยนวัตกรรมไหม   มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม    
                                   ศูนยนวัตกรรมไหม   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดจัดการถายทอดความรู 
ในโครงการฝกอบรมการฟนฟูและพัฒนาศักยภาพการผลิตหมอนไหม  ในวันที่ 16-18  มิถุนายน  
2549  ณ  หอง EN 301  ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    ผูเรียนเปนกลุม
อาชีพจากชุมชน บานคันธารราษฎร  ตําบลตันธารราษฎร  อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
จํานวน 10 คน    บานนาสีนวน  ตําบลนาสีนวน  อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 12  
คน  บานหนองแวง ตําบลวังแสง  อําเภอแกดํา   จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 11 คน  บานวังแสง 
ตําบลวังแสง  อําเภอแกดํา  จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 12 คน  และบานเปลือยน้ํา  ตําบลมะคา 
อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 4 คน  รวมทั้งสิ้น 49 คน 
 

                   ผลการศึกษารูปแบบการถายทอดความรูที่หนวยงานไดดําเนินการในครั้งนี้      
สามารถอธิบายโดยแยกองคประกอบและปจจัยในการจัดกระบวนการถายทอดความรู   ไดดังนี้ 

 (1)  ลักษณะการเรียนรู  คือ    การฝกอบรม โดยใชกิจกรรมการบรรยาย    
การศึกษาดูงาน และฝกปฏิบัติ       
 (2)  แหลงเรียนรูที่ใชในการถายทอดความรู  ไดแก   วิทยากรซึ่งเปน
นักวิชาการ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   วิทยากรจากโรงงานทีซีลอรซิลคโปรดักท  และ 
วิทยากรเครือขายจากบานอรัญญา   ตําบลกกแดง    อําเภอนิคมคําสรอย   จังหวัดมุกดาหาร             
 (3)  ปจจัยที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน  บรรยากาศในการเรียน  ความตั้งใจ
ของผูเรียน 
  

4.23.  ผลการศึกษาคุณลักษณะขององคประกอบในการจัดกระบวนการถายทอดความรู 
ของหนวยงานพัฒนาภาครัฐและสถาบันการศึกษา 
 
                        ในการศึกษาคุณลักษณะขององคประกอบในการจัดกระบวนการถายทอดความรู
ของหนวยงานพัฒนาภาครัฐและสถาบันการศึกษา ทั้ง 6  หนวยงาน  ผูวิจัยไดศึกษาองคประกอบใน
ดานตางๆ     คือ  1) ดานผูถายทอดความรู     2) ดานเนื้อหาความรูที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑชุมชน   
3)  ดานลักษณะกระบวนการ  4)  ดานผูเรียน  5)  ดานสื่อและอุปกรณที่ใชในการถายทอดความรู   
6) ดานปจจัยที่สงเสริมในการเรียนรู       ผลของการศึกษา ดังภาพ 18     ตอไปนี้ 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 125 

องคประกอบของกระบวนการ ระดับของคุณลักษณะสําคัญ    3   ระดับ 
1. ดานผูถายทอดความรู 1.  เปนนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา 

2.  เปนกลุมเครือขายที่เปนตนแบบ 
3. เปนเจาหนาที่ของหนวยงานพัฒนาภาครัฐ 

2. ดานเนื้อหาความรูที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ
ชุมชน 

1.  การพัฒนาผลิตภัณฑ 
2.  การผลิต 
3.  การตลาด 

3.  ดานลักษณะกระบวนการ 1.  การบรรยาย 
2.  การศึกษาดูงาน 
3.  การฝกปฏิบัติ 

4.  ดานผูเรียน 1.  ประธานกลุม 
2.  คณะกรรมการกลุม 
3.  สมาชิกกลุม 

5. ดานสื่อและอุปกรณที่ใช 1.  เอกสารประกอบการบรรยาย 
2.  วัสดุเครื่องมือที่ใชในการฝกปฏิบัติ 
3.  ผลิตภัณฑจริง 

6.  ปจจัยที่สงเสริมในการเรียนรู 1.  บรรยากาศในการเรียน 
2.  ความรูความสามารถของวิทยากร 
3.  ความตั้งใจของผูเรียน 

 
ภาพ  18        ระดับคุณลักษณะสําคัญ 3 ระดับขององคประกอบในกระบวนการถายทอดความรูของ 
                         หนวยงานพัฒนาภาครัฐและสถาบันการศึกษา 
 
 จากภาพ 18         พบวา  ระดับคุณลักษณะสําคัญ 3  ระดับขององคประกอบในดานตางๆ
ในกระบวนการถายทอดความรูของหนวยงานพัฒนาภาครัฐและสถาบันการศึกษา  มีดังนี้  ระดับ
คุณลักษณะสําคัญขององคประกอบในดานผูถายทอดความรูในกระบวนการถายทอดความรู คือ  
เปนนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา    เปนกลุมเครือขายที่เปนตนแบบ และเปนเจาหนาที่ของ
หนวยงานพัฒนาภาครัฐ   ตามลําดับ       ระดับคุณลักษณะสําคัญขององคประกอบในดานเนื้อหา
ความรูที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑชุมชนในกระบวนการถายทอดความรู คือ  การพัฒนาผลิตภัณฑ  
การผลิต  และการตลาด  ตามลําดับ       ระดับคุณลักษณะสําคัญขององคประกอบในดานลักษณะ
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กระบวนการ           ของกระบวนการถายทอดความรู  คือ การบรรยาย  การศึกษา  และการฝก
ปฏิบัติ   ตามลําดับ              ระดับคุณลักษณะสําคัญขององคประกอบในดานผูเรียนในกระบวนการ
ถายทอดความรู  คือ      เปนประธานกลุม  เปนคณะกรรมการกลุม  และเปนสมาชิกกลุม ตามลําดับ  
ระดับคุณลักษณะสําคัญขององคประกอบในดานสื่อและอุปกรณที่ใชในการจัดกระบวนการ
ถายทอดความรู  คือ                    เอกสารประกอบการบรรยาย  วัสดุเครื่องมือท่ีใชในการฝกปฏิบัติ 
และผลิตภัณฑจริง ตามลําดับ      ระดับคุณลักษณะสําคัญขององคประกอบในดานปจจัยที่สงเสริม
ในการเรียนรูในกระบวนการถายทอดความรู  คือ  บรรยากาศในการเรียน  ความรูความสามารถของ
วิทยากร  และความตั้งใจของผูเรียน  ตามลําดับ 
  

4.3      ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานกลุมผลิตภัณฑชุมชน        การประเมินและจัดระดับ 
ศักยภาพในการบริหารจัดการของกลุมผลิตภัณฑชุมชน  (ผลการศึกษาตาม             
วัตถุประสงคของการวิจัย ขอ 2) 
 

 ในการวิจัยและพัฒนารูปแบบการถายทอดความรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูทางการตลาดของ
กลุมผลิตภัณฑชุมชน ในครั้งนี้  ผูวิจัยไดทําการศึกษากลุมผลิตภัณฑชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม 
จํานวน 6 กลุม  ดังนี้ 
                              1)  กลุมผาฝายแปรรูปบานโนนเมือง  ตําบลยางทาแจง  อําเภอโกสุมพิสัย       
                              2)  กลุมทอเสื่อกกบานแพง ตําบลแพง  อําเภอโกสุมพิสัย 
 3) กลุมหวายและผักตบชวาบานวังไผ ตําบลลาดพัฒนา อําเภอเมือง 
 4)  กลุมทอเสื่อกกบานคุยกอก ตําบลแหใตอําเภอโกสุมพิสัย                 
 5)  กลุมทอผาไหมบานโนนสําราญ ตําบลบานหวาย  อําเภอวาปปทุม    
 6)  กลุมประชาคมผลิตภัณฑแปรรูปจากหมอนบานน้ําเกลี้ยง-เวียงชัย ตําบลนาขา 
อําเภอวาปปทุม    
                   
 การศึกษาขอมูลพื้นฐานกลุมผลิตภัณฑชุมชน และการประเมินศักยภาพในการบริหาร
จัดการของกลุมผลิตภัณฑชุมชน เปนการศึกษาตามวัตถุประสงคยอยของการวิจัย (ขอ 2)   ผูวิจัยได
ดําเนินการศึกษา ดังนี้ 1) บริบทที่ตั้งของกลุมผลิตภัณฑชุมชนที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัย   2) 
ขอมูลพื้นฐานของกลุมผลิตภัณฑชุมชนที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัย   3) ประเมินศักยภาพการ
บริหารจัดการของกลุมผลิตภัณฑชุมชนที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัย        ผลการศึกษา ตามลําดับ
ขั้นตอนดังกลาว มีดังนี้ 
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 4.3.1   ผลการศึกษาบริบทท่ีตั้งของกลุมผลิตภัณฑชุมชน 
                              ผูวิจัยทําการศึกษาบริบทที่ตั้งของกลุมผลิตภัณฑชุมชน โดยมีเปาหมายเพื่อทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับกลุมผลิตภัณฑชุมชนที่เปนกลุมตัวอยาง  โดยผูวิจัยทําการศึกษาใน 2  ประการ
คือ บริบทจังหวัดมหาสารคาม   และบริบทชุมชนอันเปนที่ตั้งของกลุมผลิตภัณฑที่เปนกลุมตัวอยาง
ในการวิจัย    ผลการศึกษามีดังนี้ 
 
  (1) บริบทจังหวัดมหาสารคาม 
                                    เมืองมหาสารคามถือเปนเมืองแหงโบราณคดียาวนานมาหลายรอยป  มี
การคนพบหลักฐานทางโบราณคดีที่สําคัญหลายแหงตลอดจนพบพระบรมสารีริกธาตุ  ที่มีอายุกวา  
1,500 ป เมื่อวันอังคารที่  22  สิงหาคม พ.ศ.2408  เดือน 10  ขึ้น 1 ค่ํา  ป ฉลู  สัปตศก  จุลศักราช 
1227        พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  (รัชกาลที่ 4)  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 
ใหยกบานกุดบาดยางใหญ  ขึ้นเปนเมืองแยกจากรอยเอ็ด   ใหทาวมหาชัย (กวด   ภวภูตานนท)  เปน
พระเจริญราชเดช  และใหเปนเจาเมืองคนแรก  จากนั้นพระราชทานชื่อเมืองอันเปนมหามงคลนาม
วา  “มหาสารคาม”  หมายถึงถ่ินฐานที่อุดมสมบูรณ    ดวยความดีงามทั้งปวง 

 
                               จังหวัดมหาสารคาม  ตั้งอยูตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน
กลุมที่ราบสูงโคราช มีพื้นที่  5,225.29 ตารางกิโลเมตร  หางจากกรุงเทพฯ 470 กิโลเมตร พื้นที่สวน
ใหญเปนที่ราบลูกคลื่น  มีแมน้ําชีไหลผาน มีประชากรทั้งส้ิน  939,995  คน  มีแบงเขตการปกครอง
ออกเปน 11  อําเภอ  2  ก่ิงอําเภอ  133  ตําบล   1,931 หมูบาน  มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง
ดังนี้     (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม, 2546, หนา 12)  
                                          ทิศเหนือ                 ติดตอกับ  จังหวัดขอนแกนและจังหวัดกาฬสินธุ 
                                          ทิศใต                       ติดตอกับ  จังหวัดสุรินทรและจังหวัดบุรีรัมย 
                                          ทิศตะวันออก         ติดตอกับ  จังหวัดกาฬสินธุและจังหวัดรอยเอ็ด 
                                          ทิศตะวันตก            ติดตอกับ  จังหวัดขอนแกนและจังหวัดบุรีรัมย 
 
                                    ระยะทางจากอําเภอเมืองมหาสารคามถึงอําเภอตางๆ  เปนดังนี้ 
                                           1.   อําเภอโกสุมพิสัย                         28   กโิลเมตร 
                                           2.   อําเภอวาปปทุม                            40   กิโลเมตร 
                                           3.   อําเภอบรบือ                                 26   กิโลเมตร 
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                                           4.   อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย                  82   กิโลเมตร 
                                            5.   อําเภอกันทรวิชัย                        18   กิโลเมตร 
                                            6.   อําเภอนาเชือก                            58   กิโลเมตร 
                                            7.   อําเภอเชียงยืน                             55   กิโลเมตร 
                                             8.   อําเภอนาดูน                               64   กิโลเมตร 
                                             9.   อําเภอยางสีสุราช                       76   กิโลเมตร 
                                            10.  อําเภอแกดํา                                28   กิโลเมตร 
                                            11.  กิ่งอําเภอกุดรัง                            37   กิโลเมตร 
                                            12.  กิ่งอําเภอชื่นชม                          75   กิโลเมตร 
 
                 วิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม 
                         “เมืองการศึกษา  พัฒนาทรัพยากรบุคคล  แหลงผลิตผลเกษตรกรปลอดภัยจาก
สารพิษ และผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ชั้นนํา” 
 

  คําขวัญประจําจังหวัดมหาสารคาม 
    “พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม   ผาไหมล้ําเลอคา ตักสิลานคร” 
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   แผนที่จังหวัดมหาสารคาม 

 
 

 
  

 
ภาพ  19    แผนที่จังหวัดมหาสารคาม 
ที่มา : สํานักงานจังหวัดมหาสารคาม  
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 2)   บริบทชุมชนอันเปนท่ีตั้งของกลุมผลิตภัณฑชุมชน  
  
 ผลการศึกษามีดังนี้ 
 (1 )   บริบทบ านโนนเมือง   ตําบลยางท าแจ ง      อํา เภอโกสุมพิสัย              
จังหวัดมหาสารคาม 
 บานโนนเมือง  เปนชุมชนขนาดกลาง มีสภาพทางภูมิศาสตรเปนแบบที่
ราบสูงมีหนองน้ํารอบหมูบาน คือ หนองเบ็ญเคลือ  ซึ่งแตเดิมใชเปนแหลงทํามาหากินของ
ประชาชนในหมูบาน  ในปจจุบันหนองเบ็ญเคลือไมไดรับการพัฒนาใดๆ จึงเต็มไปดวยตนธูปและ
หญาตางๆเกิดขึ้นอยางมากมาย  ชาวบานจึงไมไดใชประโยชนจากหนองน้ํานี้อีกตอไป 
 สภาพทั่วไป  บริเวณที่ตั้งของบานโนนเมือง  เปนพื้นที่ราบลุมลาดเอียงลง
ไปทิศใตติดแมน้ําชี จึงมีความอุดมสมบูรณ  ในปจจุบันชาวบานมีความทันสมัย เชน  รูจักการนํา
เทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการเกษตร  และมีรานคาชุมชนที่ทันสมัย 
 สภาพทางสังคม  บานโนนเมืองเปนชุมชนที่มีการพัฒนา  ชาวบานยังมี
ความศรัทธาในวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม  อยางไรก็ตามปญหาที่พบในชุมชนบานโนนเมืองคือการ
ขาดความสามัคคี และการสนับสนุนรวมมือจากชาวบานบางกลุม  มีความขัดแยง  และมีการละทิ้ง
ถ่ินเพื่อไปขายแรงงานตางประเทศจํานวนมาก โดยเฉพาะในประเทศไตหวันและอิสราเอล จึงละทิ้ง
บุตรหลานอยูกับปูยาตายายและญาติ 
 สภาพทางเศรษฐกิจ ประชาชนสวนใหญมีอาชีพหลัก คือ ทํานา ทําสวน  
อาชีพเสริมคือ เล้ียงโค และสุกร    รายไดที่เขามาสูชุมชนอีกทางหนึ่งคือ รายไดจากการขายแรงงาน
ตางประเทศของสมาชิกในชุมชน  และในปจจุบันมีการรวมกลุมผลิตสินคาโดยใชภูมิปญญาดั้งเดิม
เปนฐาน  เชน  กลุมทอผาฝายและแปรรูป  เปนตน 
 
  (2)  บริบทบานแพง   ตําบลแพง  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
   บานแพง   เปนหมูบานเกาแกที่ตั้งขึ้นเมื่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2369      ในสมัย
รัชกาลที่ 4 หรือประมาณ 183 ป โดยประชาชนกลุมแรกที่มาอาศัยอยูนั้นเปนประชาชนที่อพยพ
โยกยายมาจากบานงิ้ว  บานโนน  อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยมีพอเฒาสุริโยเปนผูนํา
ฝายชาย และแมเฒาใหญพันกับแมเฒาบัวสาย เปนผูนําฝายหญิง     ที่มาของชื่อหมูบานนั้น เนือ่งจาก
บริเวณที่ตั้งหมูบานมีตนแพงขึ้นหนาแนนจนเปนปา จึงเรียกชื่อกันวา “บานแพง”   ปจจุบันบานแพง 
เปนหมูบานประจําตําบลแพง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  
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  บานแพง ตั้งอยูในพื้นที่ตําบลแพง อยูหางจากอําเภอโกสุมพิสัยไปทางทิศ 
ตะวันตกระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับหมูบานอื่นในตําบลเดียวกันและตําบลอื่น  

 สภาพทั่วไป      บานแพงมีลักษณะพื้นที่ทั่วไปเปนที่ราบสลับกับที่ดอน
โดยที่ตั้งหมูบานจะเปนที่ดอน กับพื้นที่ทําไร สวนบริเวณที่ราบจะเปนพื้นที่ในการทํานา  ทางทิศ
เหนือและทิศตะวันออกของหมูบานมีแหลงน้ําสาธารณะที่สําคัญ คือ “บึงบานแพง” ซ่ึงแตเดิมนั้นมี
ลักษณะเปนอางกระทะ   เปนแหลงน้ําที่สามารถเก็บไวใชไดทั้งป   ในฤดูรอนปริมาณน้ําลดลง
ชาวบานจะใชพื้นที่ของแหลงน้ํานี้เปนที่ปลูกตนกก  และในปจจุบันไดทําการขุดลอกบึงบานแพง
ใหมีความลึกและกวางในพื้นที่ 998 ไรทําใหสามารถเก็บกักน้ําไวใชไดมากยิ่งขึ้น  นอกจากจะเปน
แหลงน้ําเพื่อการเกษตร ประมง และการประปาแลว บึงบานแพง ยังเปนแหลงนํ้าที่ถูกพัฒนาให
กลายเปนแหลงทองเที่ยวประจําหมูบานและตําบล       

 แหลงน้ําอีกแหงหนึ่ง   ตั้งอยูทิศตะวันออกของหมูบาน คือ ลําหวยแพง ที่
ไหลผานมาจากบานหนองกุง   บานน้ําเที่ยง บานศาลา  บานหัวนาคํา   บานหนองโก บานหนอง
แสง และส้ินสุดที่บานแพง   ลําหวยแพงแตเดิมมีลักษณะตื้นเขินไมสามารถเก็บน้ําไวใชไดตลอดทั้ง
ป ปจจุบันไดมีการขุดลอกอยูเปนประจํา ชาวบานจะใชประโยชนจากลําหวยนี้ในการเพาะปลูกและ
การเลี้ยงสัตว      

 สภาพทางสังคมของชุมชนบานแพง แตเดิมนั้นเปนครอบครัวขยาย มี
ความพรอมหนาพรอมตากัน  พอแมผูปกครองใกลชิดบุตรหลาน มีโอกาสอบรมสั่งสอน ในปจจุบัน
ลักษณะของครอบครัวเปนครอบครัวเดี่ยวโดยสวนมาก  หากเปนครอบครัวขยายสมาชิกที่เปนวัย
แรงงานจะไปทํางานตางถิ่นปลอยใหลูกหลานอยูกับเครือญาติหรือผูเฒาผูแก  และจะกลับบานเมื่อ
ถึงฤดูทํานาหรือเทศกาลปใหม สงกรานตเทานั้น 

 สภาพทางเศรษฐกิจของชุมชนแพง   ในอดีตชาวบานประกอบอาชีพดาน
การ เกษตรคือ การทํานา ทําไร เชนไรปอ ไรฝาย ไรมันสําปะหลัง ตอมาราคาพืชผลเหลานี้มาราคา
ตกต่ํามากจึงไดเลิกทํา ปจจุบันชาวบานสวนมากจะประกอบอาชีพหลักคือ  ทํานาขาว และเลี้ยงสัตว  
เชน โค กระบือ สุกร เปด ไก  สวนอาชีพเสริมคือ การทอเสื่อกก  
 
  (3) บริบทบานวังไผ   ตําบลลาดพัฒนา   อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 
  บานวังไผ  กอตั้งมากวา300 ป แตไมปรากฏวาตั้งขึ้นในปใด เดิมนั้น
บริเวณแหงนี้เปนปาซึ่งมีพันธไมหลากหลายชนิดที่ขึ้นตามริมฝงแมน้ําชี  คนสมัยกอนเรียกปา
เหลานี้วา ปาแซง ปาแก ปาหูลิง  ปาลมปมและปาไผ     ประชาชนกลุมแรกที่อาศัยอยูนั้นเปนกลุม
คนที่อพยพมาจากบานแจงและบานเขียง จังหวัดรอยเอ็ด โดยการนําของนายพระพิมล งามวงษา  
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นายหาญชนะ  ไมทราบนามสกุล  และนายเซียงเคีย ไมทราบนามสกุล  สาเหตุในการอพยพ
เนื่องจากบริเวณที่อยูเดิมมีน้ําทวมจึงไดอพยพมาตั้งถ่ินฐานที่น้ําทวมไมถึง และไดพบวาบริเวณนี้
เปนแหลงอุดมสมบูรณ และ จากลักษณะของชุมชนที่มีตนไผอยูมากที่สุด ประกอบกับชาวบาน
มักจะเรียกสถานที่ที่อยูริมแมน้ําวา “วัง” โดยใชคําวา วัง นําหนาสิ่งที่มีความโดดเดนในสถานที่แหง
นั้น    ดังนั้นจึงไดเรียกชื่อชุมชนนี้วา “บานวังไผ” 
 สภาพทั่วไป  บานวังไผตั้งอยูริมแมน้ําชี  จึงมีแหลงน้ําเพื่อใชในการ
ดํารงชีวิตและการเกษตรทั้งป  อยางไรก็ตามในปจจุบันนี้เมื่อถึงฤดูฝนหรือฤดูน้ําหลากจะเกิดน้ํา
ทวมริมฝงน้ําชีซ่ึงทําใหเกิดความเสียหาตอทรัพยสินบานเรือนที่อยู ริมแมน้ําเปนจํานวนมาก  
นอกจากนี้ยังทําใหนักเรียนไมสามารถไปเรียนไดตามปกติเพราะโรงเรียนถูกน้ําทวมเสียหายหนัก   
นอกจากแมน้ําชีแลวในบานวังไผยังมีหนองน้ําขนาดใหญซ่ึงชาวบานเรียกวา “กุดนอย”เปนหนอง
น้ําที่ชาวบานไดอาศัยจับสัตวน้ําเพื่อนํามาประกอบอาหารและเพื่อการคา 

 สภาพสังคม  บานวังไผเปนชุมชนขนาด 100 หลังคาเรือนที่มีความ
สามัคคี  สมาชิกในชุมชนมีความซื่อสัตย  มีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน และยกยองคนทําความดี    
อยางไรก็ตาม บานวังไผไดประสบปญหาประการหนึ่งเฉกเชนเดียวกับชุมชนอื่นๆทั่วไป คือ การละ
ทิ้งถ่ินฐานของวัยแรงงานเพื่อไปทํางานตางถ่ิน   และปญหาความยากจน 

 สภาพเศรษฐกิจ  ประชากรสวนใหญในบานวังไผมีอาชีพหลัก คือ การทํา
นาขาวและเลี้ยงกุงกามกราม เปนอาชีพเสริม  
                           
  (4)    บริบทบานคุยกอก   ตําบลแหใต  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
  บานคุยกอก  เปนหมูบานขนาดเล็ก เนื้อท่ี 800 ไร  กอตั้งขึ้นประมาณ 150 
ปโดยมีกลุมผูเร่ิมกอตั้งคือ นายคํามะโฮง    นายหา  บุตรมูล  นายสุด  สีทน  นายทุน  สีทาวงษาที่ได
นําพาประชาชนอพยพโยกยายมาจากบานวังบัว  อําเภอกันทรวิชัย    บริเวณที่ตั้งหมูบานมีตน
มะกอกเกิดขึ้นมากมายและลักษณะการเกิดและเจริญเติบโตของตนมะกอกนั้นชาวบานเรียกวาคู
หรือคุย  ดังนั้นชาวบานจึงตั้งชื่อหมูบานวา “บานคุยกอก” 
  สภาพทั่วไป  บานคุยกอก ตั้งอยูบริเวณที่ราบลุม  ทําใหเกิดน้ําทวมเกือบ
ทุกป  ตอมาทางการไดมีการจัดทําระบบชลประทานขึ้น ทําใหสภาพที่อยูอาศัยของชาวบานมีความ
สะดวกสบายมากขึ้น 
  สภาพสังคมของบานคุยกอก ในอดีตบานคุยกอกเปนชุมชนที่มีความ
สามัคคีกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกันและมีความเห็นใจผูที่ดอยโอกาสกวา   ชาวบานรักความสงบไม
กาวราว ไมชอบการขัดแยง  ไมชอบความรุนแรง  มีความเชื่อถือตอผูนําหมูบานและผูอาวุโสใน
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หมูบาน  ในปจจุบันวัยแรงงานของหมูบานสวนมากไดเดินทางไปทํางานตางถ่ิน ทิ้งลูกหลานของ
ตนอยูกับตายายหรือบุคคลอื่น  ปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันคือ เยาวชนขาดความอบอุน มีปญหาเรื่อง
ยาเสพติดแพรระบาดในชุมชนมากขึ้น  มีปญหาการทะเลาะวิวาทโดยเฉพาะในการทํากิจกรรมตางๆ
ของชุมชน  และเยาวชนไมเคารพยําเกรงผูนําและผูอาวุโสเชนในอดีต   
  สภาพเศรษฐกิจ  ชาวบานสวนมากมีอาชีพหลักคือ การทํานาขาว โดยอาศัยน้ํา
จากชลประทาน  และมีอาชีพเสริมคือ การเพาะพันธุลูกปลาและการทอเสื่อกกซึ่งนับเปนอาชีพเสริม
ที่ทํารายไดดีพอสมควร    ชาวบานสวนมากมีความเปนอยูเรียบงาย  ยากจน หากแตเปนที่นาสังเกต
วา แมจะมเีงินเพียงนอยนิด แตชาวบานจะนําเงินนั้นไปทําบุญและบริจาคถึงแมวาจะไมมีเงินเพื่อยัง
ชีพก็ยินดีที่จะทําเชนนั้น 
                            
   (5 )  บริบทบ านโนนสําราญ    ตําบลบ านหวาย   อํา เภอวาปปทุม                
จังหวัดมหาสารคาม 
  บานโนนสําราญ กอตั้งขึ้นในปพ.ศ. 2485 หรือประมาณ 65  ปมาแลว โดย
ผูนําการกอตั้งคือ พอกระจ้ํา ไมปรากฏนามสกุล  ซ่ึงมิไดอพยพมาจากที่อ่ืนแตอยางใด  ที่มาของชื่อ
บานโนนสําราญนั้นไดมาจากความอุดมสมบูรณ และชาวบานมีความรักสามัคคี เกื้อกูลกัน มี
ความสุข จึงไดพรอมใจกันเรียกชุมชนของตนวา บานโนนสําราญ 
  สภาพทั่วไป  บานโนนสําราญเปนชุมชนขนาด  120 หลังคาเรือน มี
ประชากรรวมทั้งหมด 680 คน  มีแหลงน้ําเพื่อการบริโภคและเพื่อการเกษตรคือ หนองน้ําขนาด
ใหญซ่ึงอยูทางทิศตะวันออกของหมูบาน 
  เนื่องจากหมูบานโนนสําราญเปนหมูบานที่ตั้งอยูคอนขางหางไกล เขาถึง
ไดยาก จึงไมมีบุคคลแปลกหนาผานสัญจรมา และนานๆครั้งชาวบานจึงจะเดินทางเขาในตัวจังหวัด 
การดํารงชีวิตจึงอาศัยการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตวเพื่อบริโภคในหมูบาน       การซื้อสินคาที่
จําเปนในชีวิตประจําวันจะซื้อจากรานคาประจําหมูบาน และจากสหกรณรานคาของหมูบาน 
  สภาพทางสังคม   ชาวบานโนนสําราญมีความรักใครสามัคคี โดยมีบุคคล
สําคัญที่ชาวบานใหความเคารพนับถือคือ พอจันทรา หัตรี และพอออนษา  สันตะโน ซ่ึงบุคคลทั้ง
สองจะเปนผูใหคําปรึกษาและเปนผูนําพิธีกรรม เชน การสะเดาะเคราะห ดูฤกษยาม  บายศรีสูขวัญ  
เปนตน   การดําเนินกิจกรรมใดๆในชุมชนจะเริ่มตนที่การมีสวนรวมของชาวบานเสมอ โดย
ชาวบานจะเขารวมประชุมที่บานผูใหญบาน และเมื่อไดขอตกลงรวมกันในการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ
ก็จะมีการแบงหนาที่รับผิดชอบใหงานนั้นสําเร็จลุลวงไป 
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  ชุมชนบานโนนสําราญยังเปนชุมชนที่รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
ดั้งเดิม มีการนําภูมิปญญาในอดีตมาใชในชีวิตประจําวัน เชน การนําสมุนไพรมาใชเปนยารักษาโรค  
เปนตน 
  สภาพทางเศรษฐกิจ  ชาวบานโนนสําราญมีความเปนอยูคอนขางยากจน มี
อาชีพหลักคือการทํานา สวนอาชีพเสริมคือ การทอผาไหม  จักสาน 
  
  (6 )  บริบทบ านน้ํา เกลี้ ยง - เวียงชัย   ตําบลนาข า   อํา เภอวาปปทุม              
จังหวัดมหาสารคาม 
  บานน้ําเกลี้ยง    ตั้งขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2401  หรือเมื่อประมาณ 150 ป
มาแลวโดยประชาชนกลุมแรกไดอพยพมาจากบานนาขาเนื่องจากหมูบานเดิมเกิดโรคระบาด
ทองรวงอยางรุนแรง  นายเชียงคําและนางแพงศรี  หารี พรอมดวยนายเสาร  เทาดี  จึงเปนผูนําพา
ผูคนมาอาศัยอยูเนื่องจากเห็นวาบริเวณแหงนี้ซ่ึงแตเดิมนั้นเรียกกันวา “โคกน้ําเกลี้ยง”  เปนที่ที่มี
ทําเลดีเหมาะสมแกการเพาะปลูกเพราะมีหนองขี้เห็น อยูทางทิศเหนือของหมูบานซึ่งทําใหมีน้ําใช
บริโภคตลอดทั้งป   และไดนําชื่อโคกเปนชื่อหมูบาน สวนหนองขี้เห็นในปจจุบันไดตื้นเขิน
กลายเปนที่นา 
                           ตอมามีผูคนอพยพมาอยูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงแยกออกเปน 2  หมูบาน คือ 
บานน้ําเกล้ียงและบานเวียงชัย  อยางไรก็ตาม ประชาชนทั้ง 2 หมูบานถือวาตนเปนหมูบานเดียวกัน 
ทํากิจกรรมทางสังคมรวมกัน และมีการพัฒนาชุมชนรวมกัน จึงทําใหเกิดเปนชุมชนบานน้ําเกลี้ยง-
เวียงชัย ขึ้นมาจนถึงปจจุบัน 
                            สภาพทั่วไป  บานน้ําเกลี้ยง-เวียงชัย เปนชุมชนขนาด 139  หลังคาเรือน  
ตั้งอยูบนที่ดอน  มีแหลงน้ําคือลําหวย และมีการขุดสระเพื่อการเกษตร   ประชาชนยังนับถือความ
เชื่อโบราณดั้งเดิม คือ ผีดอนปูตา  ศาลพระภูมิ และมีปราชญชาวบานที่ชาวบานใหความเคารพนับ
ถือ คือ  พอใหญจ้ํา ซ่ึงมีบทบาทในการพยากรณดิน ฟา อากาศ ในการทําการเกษตร 
                           สภาพสังคม  บานน้ําเกลี้ยง-เวียงชัย  เปนชุมชนที่มีความรักใครปรองดอง 
มีการเกื้อกูล เปนหมูบานปลอดยาเสพติด  และชาวบานใหความเคารพนับถือผูอาวุโสในหมูบาน
เปนอยางดี   ชาวบานใสใจในการพัฒนาหมูบานมาก 
                           สภาพเศรษฐกิจ  ชาวบานมีอาชีพหลักคือการทํานาขาว  และมีอาชีพเสริม
คือการผลิตชาใบหมอน   ผลิตกลวยอบน้ําผ้ึง  และเลี้ยงสัตว เชน โค กระบือ 
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 4.3.2   ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานของกลุมผลิตภัณฑชุมชน 
 
                ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานของกลุมผลิตภัณฑชุมชน 6  กลุม  มีดังนี ้
  1)  กลุมผลิตภัณฑผ าฝ ายและแปรรูปบานโนนเมือง  ตําบลยางทาแจง         
อําเภอโกสุมพิสัย      จังหวัดมหาสารคาม 
 
   (1)  ที่มาของกลุมผลิตภัณฑ  
  แตเดิมนั้นชาวบานโนนเมือง   ตําบลยางทาแจง  ทอผาฝายเพื่อใชใน
ชีวิตประจําวันและ เพื่อเปนอาชีพเสริม โดยใชเวลาวางหลังฤดูทํานา แตเนื่องจากลวดลาย สีสัน 
ตลอดจนเนื้อของฝายที่ชาวบานหาซื้อจากจังหวัดมหาสารคาม เพื่อนํามาใชเปนวัตถุดิบนั้นขาด
ความเหนียวและทน จึงไมไดรับความนิยมเทาที่ควร  จนกระทั่งนางเยาวรัตน  ศรีละออง สมาชิก
หนึ่งในชุมชนไดเขารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑผาฝาย จากศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม
ภาค5 จังหวัดขอนแกน และสํานักงานพาณิชยจังหวัดมหาสารคาม จึงมีความสนใจและเกิดแนวคิด
ในการรวมกลุมสมาชิกเพื่อรวมกันผลิตผาฝายทอมือและผาฝายแปรรูป  โดยแบงหนาที่ในการผลิต
เปน 2 แผนก คือแผนกทอผาและแผนกเย็บผา และมีการจัดจําหนายไปตามรานคาที่นางเยาวรัตน
ติดตอเอาไว และตามรานคาทั่วไป ตอมาเมื่อมีการสั่งผลิตภัณฑมากขึ้นทําใหเกิดรายไดที่มากขึ้น
ดวย สมาชิกจึงไดจัดตั้งกลุมถาวรขึ้น เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2544   มีการระดมทุนจากสมาชิก หุนละ 
10 บาท สมาชิก 1 คนสามารถถือหุนได         5-50 หุน  ปจจุบันมีสมาชิกจํานวน 80 คนโดยมีนาง
เยาวรัตน  ศรีละออง เปนประธานกลุมและมีหนาที่สงเสริมการตลาดใหแกผลิตภัณฑ ซ่ึงในปจจุบัน
ผลิตภัณฑผาฝายและแปรรูปบานโนนเมือง ตําบลยางทาแจง เปนที่รูจักของคนทั่วไป                          
 
  (2 ) คุณลักษณะของผลิตภัณฑ 
                                      ผลิตภัณฑผาฝายและผาฝายแปรรูปเปนผลิตภัณฑชุมชนประเภทเครื่องใช  
และเครื่องประดับตกแตง  คุณลักษณะสําคัญของผาฝายและผาฝายแปรรูปบานโนนเมือง ตําบลยาง
ทาแจง คือ เปนผาฝายทอมือที่กลุมผูผลิตไดทอเปนผืนแลวนํามาแปรรูปเปนเครื่องใชหลายรูปแบบ 
เชน   ผามาน  ผาคลุมเตียง  ผาปูโตะ  ปลอกหมอน   ปลอกหมอนรวมไส  ฯลฯ  ในดานสีสันกลุม
ผูผลิตมีการพัฒนาสีสันใหเปนที่ตองการของทองตลาดมากขึ้น ซ่ึงเดิมนั้นสีสันจะมีความสดและเขม
ตอมากลุมไดใชคําแนะนําจากลูกคาเปนแนวทางในการพัฒนาสีสันใหมีความออนโยนมากขึ้น  โดย
เนนสีในโทนออนและสีที่เปนธรรมชาติ   อาทิ  เขียวออน  น้ําตาล  เหลือง  น้ําเงิน  แดงเขม  เปนตน  
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ในดานลวดลายนั้นไดมีการพัฒนาจากเดิมซึ่งเนนลายซึ่งเปนสีพื้นและลายสก็อตเปนหลัก ปจจุบันมี
การพัฒนาเปนลายมัดหมี่ ซ่ึงไดรับความนิยมมาก   
  2)   กลุมทอเสื่อกกบานแพง   ตําบลแพง  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
 
  (1)  ที่มาของกลุมผลิตภัณฑ 
                                  กลุมทอเสื่อกกบานแพง ตําบลแพง  เร่ิมตนที่แมบานของชุมชนบานแพงมี
อาชีพเสริมแทบทุกครัวเรือนหลังฤดูทํานา  คือการทอเสื่อกก  เนื่องจากการทอเสื่อกกเปนภูมิปญญา
ของทองถ่ินที่ถายทอดกันมาแตคร้ังโบราณ และชุมชนบานแพงมีน้ําใชตลอดฤดูกาลเหมาะแกการ
ปลูก         ตนกกที่สามารถเก็บเกี่ยวไดทั้งป      การทอเสื่อกกในแตละครัวเรือนนั้นจะเปนผลผลิตที่
ตางคนตางทําและมีพอคาคนกลางมารับไปจําหนาย การกําหนดราคาของผลติภัณฑขึ้นอยูกับพอคา
คนกลางจะเปน              ผูกําหนดทําใหผลิตภัณฑเสื่อกกที่แตละครัวเรือนผลิตขึ้นนั้นไดราคาไม
เทากัน  และมีราคาที่ไมเปนธรรม  ตอมาจึงมีการรวมกลุมกันขึ้นเพื่อนําผลผลิตมารวมกัน      มีการ
กําหนดราคาที่เปนราคากลาง   และมีชื่อกลุมวา กลุมแมบานเกษตรกรบานแพง โดยมีนางอุดม  พิน
หอม    ทําหนาที่เปนประธานกลุม     มีการรวมกลุมโดยระดมเงินทุนคนละ 100 บาท มีการปนผล
ใหกับสมาชิกตามผลกําไรที่ไดปละครั้ง    
   
  (2)  คุณลักษณะของผลิตภัณฑ 
                                       เสื่อกกของชุมชนบานแพงในอดีตมีลักษณะเปนเสื่อทอผืนที่ไมมีการ
พัฒนาในดานผลิตภัณฑมากนัก ลวดลายที่ใชมักนํามาจากลายผาถุงที่ชาวบานทอใสกันทั่วไป   
สีสันที่ใชมักจะเนนไปที่สีเขียว  น้ําเงิน  แดง เหลือง  และขาว เนื่องจากเปนสีสันที่ผูผลิตสังเกตวา
ขายไดมากกวาสีอ่ืนๆ    ตอมาเมื่อภาครัฐและเอกชนไดเขามาแนะนําสงเสริมในเรื่องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ  กลุมจึงนําความรูนั้นมาพัฒนาผลิตภัณฑใหมีรูปลักษณใหมทั้งรูปทรงและสีสันใหเปน
สากลและทันสมัยมากยิ่งขึ้น  ดังนั้นในปจจุบันจึงมีการแปรรูปจากเสื่อทอผืนไปสูรูปแบบอื่นๆ  เชน  
เส่ือกระเปา  กลองกระดาษทิชชู    เบาะรองนั่ง    เบาะนั่งสมาธิ    หมอนอิง    เส่ือนอนเพื่อสุขภาพ   
ที่รองแกว ที่รองจาน ฯลฯ  เปนตน   และมีการพัฒนาการในการใชสีใหมีความใกลเคียงกับสี
ธรรมชาติ  เชน เขียวออน  สีน้ําตาล  สีแดงเขม  ฯลฯ    สวนในดานผลิตภัณฑที่เปนเสื่อทอผืนไดมี
การปรับปรุงพัฒนาใหผลิตภัณฑมีความสะดวกตอการใชสอยไดสะดวกของผูบริโภคมากยิ่งขึ้น  
และในดานลวดลายนั้นยังคงนําลวดลายจากผาไหม อาทิ  ลายมัดหมี่  เปนตน     
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                                       ปจจุบันเสื่อกกบานแพงมีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันโดยทั่วไปทั้งในระดับ
ทองถ่ิน ระดับจังหวัด  และระดับประเทศ  เนื่องจากเปนผลิตภัณฑชุมชนที่มีคุณภาพ  กลุมผูผลิตมี
การเลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และมีการพัฒนาผลิตภัณฑอยูเสมอ  
 
   3) กลุมหวายและผักตบชวาบานวังไผ     ตําบลลาดพัฒนา   อําเภอเมือง   
จังหวัดมหาสารคาม   
 
  (1) ที่มาของกลุมผลิตภัณฑ  
                                     กลุมหวายและผักตบชวาบานวังไผ  ตําบลลาดพัฒนา    รวมกลุมกันครั้ง
แรกเมื่อป พ.ศ. 2539   โดยใชศาลาบําเพ็ญกุศลวัดศรีเวฬุวัน บานวังไผ เปนที่ทําการกลุมชั่วคราว  มี
จํานวนสมาชิกทั้งสิ้นจํานวน 18 คนและมีนายสมร มะเลิศ เปนผูนํากลุม   ซ่ึงแตเดิมนั้นนายสมร ได
เดินทางไปทํางานตางถ่ินจนกระทั่งไดเรียนรูและฝกวิชาชีพในการจักสานหวายและผักตบชวา มา
จากบริษัทที่ตนทํางาน จึงตัดสินใจเดินทางกลับถ่ินและชักชวนใหสมาชิกในชุมชนมารวมกลุมเพื่อ
ผลิตเปนอาชีพเสริม   โดยมีนายสมรเปนผูถายทอดความรูและฝกสอนแกสมาชิกกลุม ในระยะ
เร่ิมตนนั้นสมาชิกกลุมจะฝกหัดการสานหวายกอน   ตอมาในป พ.ศ. 2540 นางบังอร  มะเลิศ หนึ่ง
ในสมาชิกกลุมไดไปรับการฝกอาชีพเพิ่มเติมจากบริษัทรับทําหวายเปนเวลา 4 เดือน จากนั้นจงึนํา
ความรูที่ไดรับมาถายทอดการจักสานหวายใหแกสมาชิก ซ่ึงทําใหผลงานของกลุมมีความประณีต
งดงามมากยิ่งขึ้น และมีจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 30 คน   ในปพ.ศ. 2545 กลุมจึงไดจด
ทะเบียนเปนกลุมผลิตภัณฑชุมชนหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ทั้งนี้เพื่อจัดสงผลิตภัณฑของกลุม  เขา
คัดสรรในโครงการสุดยอดผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของจังหวัดมหาสารคาม  ในปจจุบัน
มีจํานวนสมาชิกทั้งสิ้น 70 คนซึ่งเปนชาวบานในชุมชนบานวังไผทั้งหมด  และมีนางพรม ละครมูล 
เปนประธานกลุม  มีสถานที่ตั้งกลุมเปนโรงเรือนที่จัดสรางขึ้นถาวร แหลงเงินทุนของกลุมไดมาจาก
การรวบรวมเงินหุนของสมาชิก ในลักษณะโรงงานผลิตเฟอรนิเจอรทั่วไป  และกลุมจึงไดใช
โรงเรือนดังกลาวเปนที่จัดเก็บวัตถุดิบที่ใชในการผลิต เชน เสนหวาย  ผิวหวาย  ผักตบชวา  
เนื่องจากวัตถุดิบคือหวายซ่ึงเปนวัตถุดิบที่หายากในพื้นที่กลุมจึงไดส่ังซื้อวัตถุดิบจากจังหวัด
กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี และระยอง และบางสวนจะนํามาจากประเทศลาว เขมร พมา และ
มาเลเซีย  และหวายที่ใชในการผลิตไดแกหวายแดง และหวายน้ําผ้ึง สวนผักตบชวาไดรับซ้ือมา
ชาวบานในพื้นที่     นอกจากจะเปนแหลงเก็บและรักษาวัตถุดิบแลว โรงเรือนยังเปนแหลงผลิตที่มี
การจัดแบงโซนการผลิต  เชน แผนกตมเสนหวายและนําไปตาก    แผนกดัดหวาย   แผนกโครง   
แผนกประกอบ   แผนกจักสาน      แผนกเก็บตกรายละเอียด อาทิ ขัดกระดาษทราย ตัดขน ยอมสี 
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แตงสี และลงแล็คเกอร เปนตน    ผลิตภัณฑที่ผลิตนั้นจะผลิตตามใบสั่งของลูกคา อยางไรก็ตาม 
กลุมจะมีการผลิตสํารองไวสําหรับลูกคาขาจรและเพื่อนําไปจัดแสดงในงานตามเทศกาลตางๆที่
ภาครัฐจัดขึ้น   ในปจจุบันภาครัฐหลายหนวยงานไดเขามาใหการสนับสนุนในดานอุปกรณ 
เครื่องมือในการผลิต ตลอดจนการหาชองทางจําหนายใหแกกลุมเนื่องจากผลผลิตของกลุมมี
คุณภาพ มีความสวยงาม   อีกทั้งการทําหัตถกรรมนั้นเปนอาชีพที่สามารถสรางรายไดใหแกชุมชน  
และสามารถสงเสริมพัฒนาใหเติบโตไดในระดับประเทศและในตางประเทศ    
  
  (2)  คุณลักษณะของผลิตภัณฑ 
  ผลิตภัณฑของกลุมหวายและผักตบชวาบานวังไผ ตําบลลาดพัฒนา  เปน
ผลิตภัณฑประเภทเครื่องใชที่ผลิตจากหวายและมีผักตบชวาเปนสวนประกอบ     โดยกลุมไดมีการ
พัฒนาผลิตภัณฑขึ้นหลากหลายชนิด เชน ชุดรับแขก  ชั้นวางของ  เปลนอน   ตะกรา  กระเปา    
แจกัน โคมไฟ  เกาอี้นั่งสตูล  ฯลฯ  ซ่ึงแตละชนิดมีหลากหลายขนาด   อยางไรก็ตาม การผลิตสินคา
ประเภทหวายและผักตบชวานั้น ตองใชเวลาผลิตในแตละชิ้นคอนขางนาน ประกอบกับ ตนทุน
สินคามีราคาสูง ผลิตภัณฑหวายและผักตบชวาบานวังไผจึงมีราคาขายที่ผูบริโภคทั่วไปไมพอใจนัก
ดวยมีความรูสึกวา ราคาแพง    อยางไรก็ตาม ผูซ้ือที่มีความเขาใจในกระบวนการผลิตหวายและ
ผักตบชวาจะมองวาผลิตภัณฑของกลุมฯมีราคายุติธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบผูซ้ือ เนื่องจากกลุมตอง
ส่ังวัตถุดิบมาจากที่อ่ืนและกระบวนการผลิตใชเวลานาน  
 
  4 )  ก ลุมทอ เสื่ อ กกบ านคุยกอก   ตําบลแห ใต   อํา เภอ โกสุมพิสัย                      
จังหวัดมหาสารคาม 
 
  (1)  ที่มาของกลุมผลิตภัณฑ 
   หมูบานคุยกอก ตําบลแหใต เปนชุมชนที่ประชาชนสวนใหญทํานาขาว 
เมื่อเสร็จฤดูทํานาจะทอผาและทอเสื่อกกไวใชในครอบครัวผลผลิตที่เหลือใชจะนําแลกเปลี่ยนเปน
สินคาอ่ืนที่ใชในชีวิตประจําวัน และซื้อขายกันเองในทองถ่ิน    เนื่องจากการทอเสื่อกกในอดีตนั้น 
เปนการทอเพื่อไวใชเองเปนสวนใหญดังกลาวจึงทําใหผลผลิตที่ไดเปนผลผลิตที่ไมมีความสวยงาม
และไมมีการพัฒนา  เชน ไมมีลวดลาย  ไมมีสีสัน และไมมีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา ตอมาชาวบาน
กลุมหนึ่งไดพบเห็นหมูบานใกลเคียงนําเอาตนกกมาทอเปนเสื่อท่ีมีความสวยงามดวยลวดลายตางๆ 
และสามารถขายทําใหเกิดรายไดดี สามารถทําเปนอาชีพเสริมใหแกครัวเรือนและชุมชน จึงมีความ
สนใจและปรึกษาหารือกัน และดวยเหตุที่ชุมชนแหงนี้มีตนกก หรือไหล (เปนภาษาเรียกในทองถ่ิน
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อีสาน) ขึ้นอยูตามธรรมชาติเปนจํานวนมาก อีกทั้งตนกกยังมีคุณสมบัติพิเศษ คือ ความเหนียวและมี
ผิวมันวาว  จึงไดมีการรวมตัวกันจัดตั้งขึ้นเปนกลุมผลิตเสื่อกกเพื่อเปนอาชีพเสริม  เมื่อวันที่ 1 
มีนาคม 2546       ตอมากลุมไดสงสมาชิกกลุมเขารับการฝกอบรมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑโดย
มีศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค 5 จังหวัดขอนแกนเปนหนวยงานถายทอดความรู    และเมื่อคร้ัง
เร่ิมตนในการผลิตนั้นกลุมไดเร่ิมตนที่การทอเสื่อกกเปนผืนแลวนํามาแปรรูปเปนกระเปาถือสําหรับ
สตรี   ปจจุบันผลิตภัณฑของกลุมไดพัฒนาใหมีความสวยงาม มีรูปแบบที่หลากหลาย  ทําการผลิต
โดยแรงงานในทองถ่ิน    โดยมีทุนเริ่มตนในการผลิต 7,000  บาท  จากการระดมหุนของสมาชิก หุน
ละ 100 บาท ซ่ึงสมาชิก 1 คนสามารถถือหุนไดไมเกิน 5 หุน  มีนางทองดา คุมตะบุตรทําหนาที่เปน
ประธานกลุมและมีคณะกรรมการดําเนินงานทั้งสิ้น  15    คน 
  
  (2)   คุณลักษณะของผลิตภัณฑ 
                                      ผลิตภัณฑเสื่อกกทอผืนและกระเปาเสื่อกก   ของกลุมทอเสื่อกกบานคุย
กอก  ตําบล แหใต  เปนผลิตภัณฑที่มีกกเปนวัตถุดิบหลักและมีสวนประกอบอื่นที่ใชในการผลิต 
เชน เชือกไนลอน    สมาชิกกลุมฯแตละคนสามารถทําการผลิตผลิตภัณฑไดประมาณ 1 ช้ินตอ
สัปดาห เนื่องจากเปนงานหัตกรรมที่ไมมีเครื่องทุนแรง และสมาชิกจะใชเวลาวางหลังจากเสร็จ
ภารกิจของตนในแตละวัน    ในปจจุบันผลิตภัณฑของกลุมฯไดพัฒนารูปแบบหลากหลาย
นอกเหนือจากเสื่อทอผืน  เชน กระเปาสตรี  กระเปาเอกสาร  กระเปาใสขวดไวน  กระเปา
โทรศัพทมือถือ  กลองใสเครื่องเขียน  ตะกรา  ถาดผลไม  เปนตน ซ่ึงรูปแบบของผลิตภัณฑที่ได
พัฒนาขึ้นเหลานี้ไดมาจากการศึกษาดูงานนอกชุมชน  ซ่ึงในระยะเริ่มตน กลุมฯไดศึกษาดูงานการ
ผลิต ณ กลุมทอเสื่อกกบานแพง    นอกจากนี้รูปแบบของผลิตภัณฑยังไดมาจากแนวคิดของสมาชิก
ที่นําเสนอความคิดในที่ประชุมกลุม   เมื่อที่ประชุมเห็นชอบจะมีการทดลองทําเปนตัวแบบหรือ
พิมพขึ้น  หลังจากนั้นจึงนํามาถายทอดวิธีการผลิตนั้นไปยังสมาชิกคนอื่นๆตอไป 
                                       จะเห็นไดวา ผลิตภัณฑเส่ือกกและเสื่อกกแปรรูปของกลุมทอเสื่อกกบาน          
คุยกอก  ตําบลแหใต  เปนผลิตภัณฑที่มีการใชวัตถุดิบในทองถ่ินเกือบรอยเปอรเซ็นต โดยสมาชิก
กลุมเปนผูผลิตเองทุกขั้นตอน ซ่ึงไมมีขั้นตอนใดกระทบตอส่ิงแวดลอมของชุมชน   ปจจุบันกลุมได
นําผลผลิตออกจําหนายเองภายใตชื่อกลุม   แตในบางสวนกลุมจะเปนแหลงผลิตสินคาใหแกกลุม
ทอ    เส่ือกกบานแพง เนื่องจากเปนชองทางที่ทําใหกลุมไดมีการกระจายผลผลิต และเกิดรายไดที่
รวดเร็วกวาการออกจําหนายเอง 
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 5)  กลุมทอผาไหมบานโนนสําราญ   ตําบลบานหวาย    อําเภอวาปปทุม       
จังหวัดมหาสารคาม   
 
  (1)  ที่มาของกลุมผลิตภัณฑ 
                                        ชุมชนบานโนนสําราญเปนชุมชนที่ประชากรมีอาชีพหลักคือการทํานา
ขาว และเมื่อวางจากฤดูทํานาจะทอผาไหมและผาฝายไวใชเอง  บางสวนจะนําไปแลกเปลี่ยนเปน
สินคาในการอุปโภคบริโภค   ตอมาเมื่อภาครัฐไดแนะนําใหรวมกลุมกันเพื่อนําผลผลิตของกลุมเขา
คัดสรรในโครงการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ จังหวัดมหาสารคาม จึงได
จัดตั้งกลุมขึ้น โดยปจจุบันมีนางดอกไม  ขันแจด ทําหนาที่เปนประธานกลุม   ลักษณะของสมาชิกมี 
2 ลักษณะคือ ลักษณะที่หนึ่งมีการลงหุนๆละ 100 บาท  แตไมรวมในกระบวนการผลิต แตจะคอย
รับการปนผลกําไรเมื่อส้ินป    ลักษณะที่สอง  มีการลงหุนและมีสวนรวมในกระบวนการผลิต   
สําหรับสมาชิกในลักษณะที่สองนี้จะไดรับเงินปนผลและไดรับคาแรงในการผลิต  การจายคาแรง
เปนลักษณะใครทํามากไดมาก   และพบวา การปนผลที่สมาชิกไดรับเมื่อ ปลายป 2548   สมาชิก
ไดรับเงินปนผลกําไร เปนเงิน 200 บาท เทานั้น   
                                         ผลผลิตของกลุม มีความสวยงามจากความสามารถของผูผลิตที่ไดรับการ
ถายทอดมาจากบรรพบุรุษและเปนความชํานาญมาแตครั้งอดีต    ผลผลิตที่ไดรับความนิยมของกลุม
ฯ คือ ผาไหมลายขาวสารซึ่งเปนลายโบราณของอีสาน    รวมทั้งกลุมไดมีการพัฒนาลายอื่นๆขึ้นมา
อยางสวยงาม และดวยความประณีต คือ ลายเกล็ดเตา  และลายตนฉัตร   ตอมาเมื่อจังหวัด
มหาสารคามไดกําหนดลายสรอยดอกหมากเปนลายผาไหมของจังหวัด กลุมจึงไดพัฒนาผาไหมของ
กลุมใหมีลายดอกหมากเปนลายประจําของกลุมดวยเชนกัน 
                       

                (2)  คุณลักษณะของผลิตภัณฑ 
                      ผลิตภัณฑผาไหมของกลุมทอผาไหมบานโนนสําราญ  ตําบลบานหวาย       

เปนผาไหมทอผืน  ที่มีหลากหลายรูปแบบเชน ผาไหมมัดหมี่  ผาไหมสพีื้น  ผาไหมพืน้เมือง   เปน
ผาไหมที่มีความประณีตดวยฝมือการทอผาของสมาชิกที่มีความเชี่ยวชาญ  ผลผลิตจะผลิตตามการ
ส่ังซื้อของลูกคาประจําซึ่งไดแก หนวยงานราชการ และ พอคาคนกลาง   และโดยสวนมากกลุมฯจะ
เปนแหลงผลิตสินคาใหแกกลุมผลิตภัณฑชุมชนอื่นๆซึ่งกลุมเหลานั้นจะนําผลผลิตของกลุมฯทอผา
บานโนนสําราญไปตีตราและจัดจําหนายภายใตชื่อกลุมของตน ซ่ึงกลุมก็มีความพอใจที่จะทํา
เชนนั้นดวยมมีุมมองวา จะเปนหนหนทางชวยใหเกิดรายได และสามารถขายสินคาไดงายกวาขาย
เอง ดังคํากลาวที่บอกมาในการสัมภาษณ และการสนทนากลุม วา 
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                            “...ทอใหเขา เขาก็เอาไปตั้งชื่อของเขา ......มีหลายกลุมมาจาง  บางกลุมไมจาง เอา
ของเราไปติดชื่อกลุมเจาของ   พอขายไดก็เอาเปอรเซนตมาให...”  
                             “...ไมวาเขาหรอก  เราขายเองก็ขายไมไดราคาอยางเขา...” 
                              “…ก็ดีเหมือนกัน มันขายยาก ไมรูจะขายที่ไหน เขาขายใหเราก็ไดเงิน  เขาขาย
เกงกวาเรา... ”    
                               “…บมีผูขาย มีแตผูเฮ็ด(ผลิต)...ใหออกไปบอยากไป เพิ่นวามันยาก..”  
                               “ ใหบางคนไปขาย  พวกอยูทางนี้ก็ไมไวใจ กลัวโกงกัน ...”   ฯลฯ 
 
  6)  กลุมประชาคมผลิตภัณฑแปรรูปจากหมอนบานน้ําเกลี้ยง-เวียงชัย           
ตําบลนาขา  อําเภอวาปปทุม  จังหวัดมหาสารคาม  
 
  (1)  ที่มาของกลุมผลิตภัณฑ 
   ชุมชนน้ําเกลี้ยงและชุมชนเวียงชัย ตําบลนาขา อําเภอวาปปทุม เปนชุมชน
ที่มีการ  ทํานาขาวเปนอาชีพหลัก และหลังฤดูกาลทํานาจะมีการทอผาและปลูกหมอนเล้ียงไหมกัน
มาก เพื่อใชใบหมอนเปนอาหารของตัวออนของไหม  พื้นที่ชุมชนบานน้ําเกล้ียงและชุมชนเวียงชัย 
มีภูมิอากาศเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของตัวหมอนไหม   ดังนั้นเมื่อภาครัฐฝายเคหะกิจได
ดําเนินการสํารวจและสงเสริมการทําอาชีพ จึงสงเสริมใหมีการจัดตั้งกลุมเพื่อการสรางงาน สราง
รายไดใหแกชุมชน โดยนําสิ่งที่มีอยูในทองถ่ินมาแปรรูปใหเปนผลิตภัณฑที่มีประโยชนและพัฒนา
สูธุรกิจชุมชน จะชวยสรางอาชีพเสริมและขยายไปสูอุตสาหกรรมชุมชนได   ตอมาเมื่อกรมสงเสริม
อุตสาหกรรมไดนําความรูเร่ืองการผลิตชาใบหมอนมาถายทอดความรูสูชุมชน   จึงมีกลุมแมบานที่
สนใจจัดตั้งกลุมเพื่อผลิตชาใบหมอนขึ้น และประกอบเปนอาชีพเสริมเพื่อสรางรายไดใหแกตน 
โดยมีการระดมทุนจากสมาชิกจํานวน 3,000 บาท และการสนับสนุนเงินทุนจากโครงการมิยาซาวา
เพื่อซ้ืออุปกรณการผลิต  
   กลุมผลิตภัณฑชาใบหมอนบานน้ําเกล้ียง-เวียงชัยจึงจัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 
2543  โดยมีนางรังสี เทียมมาลา เปนประธานกลุม  มีสมาชิกผูถือหุนทั้งหมด 47 หุน ๆละ 50 บาท 
และมีสมาชิกฝายผลิต จํานวน 16 คน และตอมาเมื่อสวนประชาคมการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดเขามาสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของกลุม กลุมจึงไดมีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการกลุมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกกลุม  และในปจจุบันไดจดทะเบียน
ในชื่อ  กลุมประชาคมผลิตภัณฑแปรรูปจากหมอนบานน้ําเกลี้ยง-เวียงชัย  โดยมีนาง ดาหวัน  บุญคํา 
เปนประธานกลุม 
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  (2)  คุณลักษณะของผลิตภัณฑ 
   ชาใบหมอนเปนผลิตภัณฑแปรรูปประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหารและยา   
เปนผลิตภัณฑที่มีคุณคาในการบํารุงรางกายเพราะใบหมอนมีคุณสมบตัิพิเศษในการบํารุงสุขภาพที่
ประกอบ ดวยวิตามินอี ดี ซี และสารอาหารจําพวกโปรตนี  ผลงานวิจยัระบุวา ชาใบหมอนมี
สรรพคุณในการลดน้ําตาลในเลือด  ขยายผนังหลอดเลือด  และระบายไดดี อยางไรกต็ามไมควรดื่ม
ชาใบหมอนเกนิวันละ 4-5 ถวย   
 ผลิตภัณฑชาใบหมอนของกลุมประชาคมผลิตภัณฑแปรรูปจากหมอน     
บานน้ําเกลีย้ง-เวียงชยั ตําบลนาขา เปนผลิตภัณฑใบชาบรรจุกลอง  ไดรับการรับรองมาตรฐานจาก 
อย.  มีกระบวนการผลิตที่สะอาด  และถูกตองตามหลัก GHP  (Good Hygine Practice) หรือหลัก
ปฏิบัติดานสุขลักษณดใีนการผลิตอาหาร 
 

 4.3.3   ผลการประเมินศักยภาพในการบริหารจัดการของกลุมผลิตภัณฑ 
  1)  ผลการประเมินศักยภาพการบริหารจัดการของกลุมผาฝายและแปรรูปบาน 

โนนเมือง        อําเภอโกสุมพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม  มีผลการศึกษาศักยภาพการบริหารจัดการ
รายดานและโดยรวม     ดังตาราง  3   
 

 ตาราง  3        ผลการประเมินการบริหารจัดการของกลุมผาฝายและแปรรูปบานโนนเมือง       
อําเภอโกสุมพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม    ในรายดานและโดยรวม 

การบริหารจัดการรายดาน คะแนนที่ได 
   (รอยละ) 

ระดับศักยภาพ 

ดานที่ 1   การบริหารจัดการกลุมและสมาชิก 
                  (โครงสรางและขอมูลของกลุม)   

91.6   ดีมาก หรือ  
พรอมสูสากล 

ดานที่ 2   การตลาดและลูกคาเปาหมาย 
                   (การวางแผนและการจัดการดานการตลาด) 

62.3  ดี 

ดานที่ 3   การผลิต  
                   (การผลิตสินคาและการจัดการดานวัตถุดิบ) 

85.0  ดีมาก 

ดานที่ 4   การจัดทําบัญชีและการเงิน  
                  (โครงสรางและขอมูลของกลุม)   

82.3  ดีมาก 

ดานที่ 5   การปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสูความยั่งยืน   
                (การพัฒนาสมาชิกใหมีการเรียนรู ในดานตางๆ ) 

62.5  ดี 

                          ศักยภาพในการบริหารจัดการโดยรวม 75.8   ดี 
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   จากตาราง 3      ผลประเมินการบริหารจัดการรายดานของกลุมผาฝายและแปร
รูปบานโนนเมือง อําเภอโกสุมพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม  พบวา  กลุมผาฝายบานโนนเมือง อําเภอ
โกสุมพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม มีระดับศักยภาพในการบริหารจัดการในดานการบริหารจัดการ
กลุมและสมาชิกในระดับสูงสุด(รอยละ 91.6)  รองลงมาไดแก ศักยภาพการบริหารจัดการในดาน
การผลิต(รอยละ85.0)  และดานการจัดทําบัญชีและการเงิน(รอยละ82.3)  ตามลําดับ   และระดับ
ศักยภาพต่ําสุดในการบริหารจัดการ ไดแก การบริหารจัดการในดานการตลาดและลูกคาเปาหมาย
(รอยละ62.3)    และผลประเมินการบริหารจัดการโดยรวม  พบวา  กลุมผาฝายและแปรรูปบานโนน
เมือง อําเภอโกสุมพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม  มีระดับศักยภาพในการบริหารจัดการในระดับ  ดี 
(รอยละ 75.8) หรืออยูในระดับศักยภาพ พรอมพัฒนา  
                         
   2)  ผลการประเมินศักยภาพการบริหารจัดการของกลุมทอเสื่อกกบานแพง ตําบล
แพง  อําเภอโกสุมพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม  มีผลการศึกษาศักยภาพการบริหารจัดการรายดาน
และโดยรวม     ดังตาราง  4   
 
ตาราง  4         ผลการประเมินศักยภาพการบริหารจัดการของกลุมทอเสื่อกกบานแพง ตําบลแพง  
อําเภอโกสุมพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม  ในรายดานและโดยรวม 
 

รายดาน คะแนนที่ได 
(รอยละ) 

ระดับศักยภาพ 

ดานที่ 1   การบริหารจัดการกลุมและสมาชิก 
                  (โครงสรางและขอมูลของกลุม)   

75.0            ดี 

ดานที่ 2   การตลาดและลูกคาเปาหมาย 
                   (การวางแผนและการจัดการดานการตลาด) 

82.1          ดีมาก 

ดานที่ 3   การผลิต  
                    (การผลิตสินคาและการจัดการดานวัตถุดิบ) 

75.0            ดี 

ดานที่ 4   การจัดทําบัญชีและการเงิน  
                   (โครงสรางและขอมูลของกลุม)   

66.6             ดี 

ดานที่ 5   การปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสูความยั่งยืน   
                (การพัฒนาสมาชิกใหมีการเรียนรู ในดานตางๆ ) 

66.6            ดี 

                          ศักยภาพในการบริหารจัดการโดยรวม 75 .0            ดี 
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 จากตาราง  4      ผลประเมินการบริหารจัดการรายดานของกลุมทอเสื่อกกบานแพง ตําบล
แพง  อําเภอโกสุมพิสัย      จังหวัดมหาสารคาม มีระดับศักยภาพในการบริหารจัดการในดาน
การตลาดและลูกคาเปาหมายในระดับสูงสุด(รอยละ 82.1)  รองลงมาไดแก ศักยภาพการบริหาร
จัดการในดานการบริหารจัดการกลุมและสมาชิก (รอยละ 75.0)และในดานการผลิต(รอยละ 75.0)  
และระดับศักยภาพต่ําสุดในการบริหารจัดการ ไดแก การบริหารจัดการในดานการจัดทําบัญชีและ
การเงิน(รอยละ66.6)และในดานการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสูความยั่งยืน(รอยละ 66.6)  
และผลประเมินการบริหารจัดการโดยรวม  พบวา กลุมทอเสื่อกกบานแพง ตําบลแพง  อําเภอโกสุม
พิสัย    จังหวัดมหาสารคาม  มีระดับศักยภาพในการบริหารจัดการในระดับ  ดี  (รอยละ 75.0)  หรือ
อยูในระดับศักยภาพ พรอมพัฒนา  
                         
                      3)  ผลการประเมินศักยภาพการบริหารจัดการของ กลุมหวายและผักตบชวาบาน
วังไผ ตําบลลาดพัฒนา อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  มีผลการศึกษาศักยภาพการบริหารจัดการ
รายดานและโดยรวม     ดังตาราง  5 
 
ตาราง  5        ผลการประเมินศักยภาพการบริหารจัดการของ กลุมหวายและผักตบชวาบานวังไผ 
ตําบลลาดพัฒนา อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  ในรายดานและโดยรวม 
 

รายดาน คะแนนที่ได 
(รอยละ) 

ระดับศักยภาพ 

ดานที่ 1   การบริหารจัดการกลุมและสมาชิก 
                  (โครงสรางและขอมูลของกลุม)   

58.3  ปานกลาง 

ดานที่ 2   การตลาดและลูกคาเปาหมาย 
                   (การวางแผนและการจัดการดานการตลาด) 

64.2  ดี 

ดานที่ 3   การผลิต  
                   (การผลิตสินคาและการจัดการดานวัตถุดิบ) 

80.0   ดีมาก 

ดานที่ 4   การจัดทําบัญชีและการเงิน  
                  (โครงสรางและขอมูลของกลุม)   

58.3  ปานกลาง 

ดานที่ 5   การปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสูความยั่งยืน   
                (การพัฒนาสมาชิกใหมีการเรียนรู ในดานตางๆ ) 

66.6  ดี 

                          ศักยภาพในการบริหารจัดการโดยรวม 65 .0 ดี 
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                   จากตาราง  5      ผลประเมินการบริหารจัดการรายดานของ กลุมหวายและ
ผักตบชวาบานวังไผ ตําบลลาดพัฒนา อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  มีระดับศักยภาพในการ
บริหารจัดการในดานการผลิตในระดับสูงสุด(รอยละ 80.0)  รองลงมาไดแก ศักยภาพการบริหาร
จัดการในดานการปรับปรุงธุรกิจสูความยั่งยืน(รอยละ 66.6) และในดานการตลาดและลูกคา
เปาหมาย(รอยละ 64.2)  และระดับศักยภาพต่ําสุดในการบริหารจัดการ ไดแก การบริหารจัดการใน
ดานการบริหารจัดการกลุมและสมาชิก(รอยละ 58.3)  และในดานการจัดทําบัญชี (รอยละ58.3) และ
ผลประเมินการบริหารจัดการโดยรวม  พบวา กลุมหวายและผักตบชวาบานวังไผ ตําบลลาดพัฒนา 
อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  มีระดับศักยภาพในการบริหารจัดการในระดับ  ดี (รอยละ65.0) 
หรืออยูในระดับศักยภาพ พรอมพัฒนา  
 
                  4)  ผลการประเมินศักยภาพการบริหารจัดการของกลุมทอเสื่อกกบานคุยกอก  
ตําบลแหใต  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม    มีผลการศึกษาศักยภาพการบริหารจัดการราย
ดานและโดยรวม     ดังตาราง  6   
 

ตาราง  6        ผลการประเมินศักยภาพการบริหารจัดการ ของ กลุมทอเสื่อกกบานคุยกอก  ตําบลแหใต     
อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  ในรายดานและโดยรวม 
 

รายดาน คะแนนที่ได 
   (รอยละ) 

ระดับศักยภาพ 

ดานที่ 1   การบริหารจัดการกลุมและสมาชิก 
                  (โครงสรางและขอมูลของกลุม)   

58.3  ปานกลาง 

ดานที่ 2   การตลาดและลูกคาเปาหมาย 
                   (การวางแผนและการจัดการดานการตลาด) 

57.1  ปานกลาง 

ดานที่ 3   การผลิต  
                  (การผลิตสินคาและการจัดการดานวัตถุดิบ) 

61.0  ดี 

ดานที่ 4   การจัดทําบัญชีและการเงิน  
                  (โครงสรางและขอมูลของกลุม)   

52.6  ปานกลาง 

ดานที่ 5   การปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสูความยั่งยืน   
                (การพัฒนาสมาชิกใหมีการเรียนรู ในดานตางๆ ) 

75.0  ดี 

                          ศักยภาพในการบริหารจัดการโดยรวม 61.6  ดี 
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  จากตาราง 6      ผลประเมินการบริหารจัดการรายดานของกลุมทอเสื่อกกบานคุย
กอก  ตําบลแหใต  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม   มีระดับศักยภาพในการบริหารจัดการ
ในดานการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสูความยั่งยืนในระดับสูงสุด(รอยละ 75.0)  รองลงมา
ไดแก ศักยภาพการบริหารจัดการในดานการผลิต (รอยละ61.0)และในดานบริหารจัดการกลุมและ
สมาชิก(รอยละ58.3)  ตามลําดับ   และระดับศักยภาพต่ําสุดในการบริหารจัดการ ไดแก การบริหาร
จัดการในดานการจัดทําบัญชี(รอยละ 52.6)     และผลประเมินการบริหารจัดการโดยรวม  พบวา 
กลุมทอเสื่อกกบานคุยกอก  ตําบลแหใต  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  มีระดับศักยภาพ
ในการบริหารจัดการในระดับ ดี (รอยละ 61.6) หรืออยูในระดับศักยภาพ พรอมพัฒนา  
 
                 5) ผลการประเมินศักยภาพการบริหารจัดการของ กลุมทอผาไหม   บานโนนสําราญ    
ตําบลบานหวาย  อําเภอวาปปทุม  จังหวัดมหาสารคาม มีผลการศึกษาศักยภาพการบริหารจัดการ
รายดานและโดยรวม     ดงัตาราง  7 
 
ตาราง    7    ผลการประเมินศักยภาพการบริหารจัดการ ของกลุมทอผาไหม    บานโนนสําราญ  
ตําบลบานหวาย  อําเภอวาปปทุม  จังหวัดมหาสารคาม  ในรายดานและโดยรวม 
 

รายดาน คะแนนที่ได 
   (รอยละ) 

ระดับศักยภาพ 

ดานที่ 1   การบริหารจัดการกลุมและสมาชิก 
                  (โครงสรางและขอมูลของกลุม)   

66.6  ดี 

ดานที่ 2   การตลาดและลูกคาเปาหมาย 
                   (การวางแผนและการจัดการดานการตลาด) 

53.5  ปานกลาง 

ดานที่ 3   การผลิต  
                   (การผลิตสินคาและการจัดการดานวัตถุดิบ) 

70.0  ดี 

ดานที่ 4   การจัดทําบัญชีและการเงิน  
                 (โครงสรางและขอมูลของกลุม)   

63.8  ดี 

ดานที่ 5   การปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสูความยั่งยืน   
                (การพัฒนาสมาชิกใหมีการเรียนรู ในดานตางๆ ) 

54.1  ปานกลาง 

                          ศักยภาพในการบริหารจัดการโดยรวม 60.8  ปานกลาง 
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  จากตาราง 7      ผลประเมินการบริหารจัดการรายดานของกลุมทอผาไหม บาน
โนนสําราญ    ตําบลบานหวาย  อําเภอวาปปทุม  จังหวัดมหาสารคาม    มีระดับศักยภาพในการ
บริหารจัดการในดานการผลิตในระดับสูงสุด(รอยละ 70.0)  รองลงมาไดแก ศักยภาพการบริหาร
จัดการในดานการบริหารจัดการกลุมและสมาชิก(รอยละ 66.6) และในดานการจัดทําบัญชีและ
การเงิน(รอยละ63.8)  ตามลําดับ   และระดับศักยภาพต่ําสุดในการบริหารจัดการ ไดแก การบริหาร
จัดการในดานการตลาดและลูกคาเปาหมาย(รอยละ 53.5)     และผลประเมินการบริหารจัดการ
โดยรวม   พบวา  กลุมทอผาไหม บานโนนสําราญ    ตําบลบานหวาย  อําเภอวาปปทุม  จังหวัด
มหาสารคาม  มีระดับศักยภาพในการบริหารจัดการในระดับ ปานกลาง(รอยละ 60.8)  หรืออยูใน
ระดับศักยภาพ  พออยูได  
 
 

                6)  ผลการประเมินศักยภาพการบริหารจัดการของ กลุมประชาคมผลิตภัณฑแปร
รูปจากหมอนบานน้ําเกลี้ยง-เวียงชัย   ตําบลนาขา  อําเภอวาปปทุม  จังหวัดมหาสารคาม  มีผล
การศึกษาศักยภาพการบริหารจัดการรายดานและโดยรวม     ดังตาราง  8 
 

ตาราง  8     ผลการประเมินศักยภาพการบริหารจัดการ ของ กลุมประชาคมผลิตภัณฑแปรรูปจาก
หมอนบานน้ําเกลี้ยง-เวียงชัย   ตําบลนาขา  อําเภอวาปปทุม  จังหวัดมหาสารคาม ในรายดานและ
โดยรวม 
 

รายดาน คะแนนที่ได 
(รอยละ) 

ระดับศักยภาพ 

ดานที่ 1   การบริหารจัดการกลุมและสมาชิก 
                  (โครงสรางและขอมูลของกลุม)   

91.6 ดีมาก 

ดานที่ 2   การตลาดและลูกคาเปาหมาย 
                   (การวางแผนและการจัดการดานการตลาด) 

67.8  ดี 

ดานที่ 3   การผลิต  
                    (การผลิตสินคาและการจัดการดานวัตถุดิบ) 

75 .0 ดี 

ดานที่ 4   การจัดทําบัญชีและการเงิน  
                   (โครงสรางและขอมูลของกลุม)   

86.1  ดีมาก 

ดานที่ 5   การปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสูความยั่งยืน   
               (การพัฒนาสมาชิกใหมีการเรียนรู ในดานตางๆ ) 

66.6  ดี 

                          ศักยภาพในการบริหารจัดการโดยรวม 76.6  ดี 
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   จากตาราง 8      ผลประเมินการบริหารจัดการรายดานของ กลุมประชาคม
ผลิตภัณฑแปรรูปจากหมอนบานน้ําเกลี้ยง-เวียงชัย   ตําบลนาขา  อําเภอวาปปทุม  จังหวัด
มหาสารคาม  มีระดับศักยภาพในการบริหารจัดการในดานการบริหารจัดการกลุมและสมาชิกใน
ระดับสูงสุด(รอยละ91.6)  รองลงมาไดแก ศักยภาพการบริหารจัดการในดานการจัดทําบัญชีและ
การเงิน (รอยละ86.1)และในดานการผลิต(รอยละ75.0)  ตามลําดับ   และระดับศักยภาพต่ําสุดใน
การบริหารจัดการ ไดแก การบริหารจัดการในดานการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสูความยั่งยืน
(รอยละ66.6)     และผลประเมินการบริหารจัดการโดยรวม   พบวา กลุมประชาคมผลิตภัณฑแปรรปู
จากหมอนบานน้ําเกลี้ยง-เวียงชัย   ตําบลนาขา  อําเภอวาปปทุม  จังหวัดมหาสารคาม  มีระดับ
ศักยภาพในการบริหารจัดการในระดับ ดี (รอยละ 76.6) หรืออยูในระดับศักยภาพ   พรอมพัฒนา 
 

ตาราง  9  ผลการประเมินศักยภาพในการบริหารจัดการในดานการตลาดและลูกคา
เป าหมาย  ของกลุมผลิตภัณฑชุมชน 
 

 
           กลุมผลิตภัณฑชุมชน 

คะแนนการประเมินศักยภาพการ
บริหารจัดการดานการตลาดและ

ลูกคาเปาหมาย 
                       (รอยละ) 

     
       ระดับศักยภาพ 

กลุมผาฝายและแปรรูป 
บานโนนเมือง 

62.3  พรอมพัฒนา 

กลุมทอเสื่อกกบานแพง 82.1          พรอมสูสากล 
กลุมหวายและผักตบชวา 
บานวังไผ 

64.2  พรอมพัฒนา 

กลุมทอเสื่อกกบานคุยกอก   57.1  พออยูได 
กลุมทอผาไหม บานโนนสําราญ   53.5  พออยูได 
กลุมประชาคมผลิตภัณฑแปรรูปจาก
หมอนบานน้ําเกลี้ยง-เวียงชัย 

67.8  พรอมพัฒนา 

 
  จากตาราง  9   พบวา  กลุมผลิตภัณฑชุมชนที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการ
ดานการตลาดและลูกคาเปาหมายในระดับพรอมสูสากล ไดแก กลุมทอเสื่อกกบานแพง ตําบลแพง  
อําเภอโกสุมพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม (รอยละ 82.1)          กลุมผลิตภัณฑชุมชนที่มีศักยภาพใน
การบริหารจัดการดานการตลาดและลูกคาเปาหมายในระดับพรอมพัฒนา โดยเรียงตามลําดับ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 149 

คะแนนไดแก กลุมประชาคมผลิตภัณฑแปรรูปจากหมอนบานน้ําเกลี้ยง-เวียงชัย   ตําบลนาขา  
อําเภอวาปปทุม(รอยละ67.8)      กลุมหวายและผักตบชวาบานวังไผ ตําบลลาดพัฒนา อําเภอเมือง 
(รอยละ64.2)   และกลุมผาฝายและแปรรูปบาน         โนนเมือง   อําเภอโกสุมพิสัย   จังหวัด
มหาสารคาม(รอยละ 62.3)  ตามลําดับ   สวนกลุมผลิตภัณฑชุมชนที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการ
ดานการตลาดและลูกคาเปาหมายในระดับพออยูได โดยเรียมลําดับตามคะแนน ไดแก กลุมทอเสื่อ
กกบานคุยกอก  ตําบลแหใต  อําเภอโกสุมพิสัย(รอยละ 57.1)  และกลุมทอผาไหม บานโนนสําราญ    
ตําบลบานหวาย  อําเภอวาปปทุม  จังหวัดมหาสารคาม(รอยละ53.5)  ตามลําดับ 

 

 4.3.4   ผลการศึกษาลักษณะการเรียนรู  แหลงการเรียนรู  และปจจัยท่ีสงเสริมการเรียนรู
ทางการตลาดของกลุมผลิตภัณฑชุมชน    (ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคของการวิจัย ขอ 3)                  
  การศึกษาลักษณะการเรียนรู  แหลงการเรียนรู  และปจจัยที่สงเสริมการเรียนรูทาง
การตลาดของกลุมผลิตภัณฑชุมชน ผูวิจัยไดใชการสัมภาษณเชิงลึก  จากสมาชิกกลุมผลิตภัณฑ
ชุมชน จํานวน 54   คน  และจากการสนทนากลุมจํานวน 6 คร้ัง    ผลการศึกษา มีดังนี้    

                  

 1)  ขอมูลภูมิหลังกลุมตัวอยาง 
ตาราง  10       ขอมูลภูมิหลังของกลุมตัวอยาง 

ขอมูลภูมิหลัง จํานวน (คน) / N = 54 รอยละ 
1.    เพศ 
        ชาย 
        หญิง 

 
                 7 
                 47 

 
12.9 
87.1 

1. อายุ 
20-29 ป 

         30-39  ป 
         40-49  ป 
         50  ปขึ้นไป 

 
4 

10 
28 
12 

 
7.4 

18.5 
51.8 
22.2 

2. ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษาตอนตน 

         ประถมศึกษาตอนปลาย 
         มัธยมศึกษาตอนตน 

 
45 
3 
6 

 
83.3 
5.5 

11.1 
3. อาชีพหลัก 

ทํานา 
 

54 
 

100.0 
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             ตาราง  10      ขอมูลภูมิหลังของกลุมตัวอยาง  พบวา   กลุมตัวอยางเปนเพศชาย 
จํานวน 7  คน  (รอยละ 12.9) และเพศหญิง จํานวน 47  คน  (รอยละ 87.1)     มีกลุมอายุระหวาง 40-
49 ป เปนจํานวนมากที่สุด  (รอยละ 51.8)  รองลงมาคือ กลุมอายุ 50 ป (รอยละ 22.2)  และ กลุมอายุ
ระหวาง 30-39 ป          ( รอยละ 18.5)  ตามลําดับ และกลุมอายุระหวาง 20-29 ป เปนกลุมอายุที่มี
จํานวนนอยที่สุด (รอยละ 7.4)     มีระดับการศึกษา ประถมศึกษาตอนตน เปนจํานวนมากที่สุด (รอย
ละ83.3)  รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนตน   ( รอยละ11.1) และ ประถมศึกษาตอนปลาย (รอยละ 
5.5)  ตามลําดับ   และ อาชีพหลักของกลุมตัวอยางทั้งหมด คือ ทํานา  
 
ตาราง  11   ขอมูลภูมิหลังของกลุมตัวอยาง (ประธานกลุม) 
 

ขอมูลภูมิหลัง จํานวน (คน) / N=6 รอยละ 
1.    เพศ 
         หญิง 

 
                 6 
                 

 
100.0 

 
4. อายุ 
         30-39  ป 
         40-49  ป 
         50  ปขึ้นไป 

 
2 
2 
2 
 

 
33.3 
33.3 
33.3 

5. ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษาตอนตน 

         มัธยมศึกษาตอนตน 

 
4 
2 
 

 
66.6 
33.3 

 
6. อาชีพหลัก 

ทํานา 
 

6 
 

100.0 

            
  จากตาราง 11     พบวา  ขอมูลภูมิหลังประธานกลุม พบวา ประธานกลุมที่เปน
กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงทั้งหมด   โดยมีชวงระหวางอายุ 30-39 ป   40-49ป  และ 50ป ขึ้นไป ใน
จํานวนเทากัน(รอยละ 33.3)  มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนตนมากที่สุด(รอยละ 66.6)  
รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนตน(รอยละ 33.3) และกลุมตัวอยางทั้งหมดมีอาชีพหลักคือ  การทํานา 
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  2)  ผลการศึกษาลักษณะการเรียนรู  แหลงการเรียนรู และปจจัยท่ีสงเสริมการ
เรียนรูทางการตลาดของกลุมผลิตภณัฑ 
 
                    การศึกษาลักษณะการเรียนรู  แหลงการเรียนรู  และปจจัยที่สงเสริมการ
เรียนรู ผูวิจยัใชการสัมภาษณ และการสนทนากลุม  ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนนิการวิเคราะหเนื้อหาและ
ประมวลเปนขอสรุปผลการศึกษาลักษณะการเรียนรู  แหลงการเรียนรู และปจจยัที่สงเสริมการ
เรียนรู  แสดงใหเห็นดัง     ภาพ 20   ตอไปนี ้
 

การเรียนรู ที่มาของการเรียนรู 
1. ลักษณะการเรียนรู 1.        สังเกตจากการคาขายของรานคาทั่วไป 

2.        สังเกตจากการคาขายของครอบครัว และเพื่อนบาน 
3.        การสอนหรือคําบอกเลาในครอบครัว  
4.         การสนทนา  แลกเปลี่ยนความรูในกลุม         
5.         ลองผิดลองถูกดวยตนเอง 
6.         การฝกอบรม 

2.   แหลงการเรียนรู 1.        ครอบครัว 
2.        เพื่อนบาน    เพื่อนรวมกลุมอาชีพ 
3.         ประธานกลุม 
4.         วิทยากรเครือขาย 
5.         วิทยากรจากสถาบันการศึกษา 
6.         วิทยากรจากหนวยงานพัฒนา 

3.    ปจจัยที่สงเสริมในการ
เรียนรู 

1.          ไดทดลองปฏิบัติดวยตนเอง 
2.          มีโอกาสเขาฝกอบรม 
3.          ไดลองทําตามผูอ่ืน 
4.           เปาหมายของกลุม 

 
ภาพ 20      ลักษณะการเรียนรู  แหลงการเรยีนรู  และปจจยัที่สงเสริมการเรียนรูทางการตลาดของ   
                  กลุมผลิตภัณฑชุมชน 
 จากภาพ 20      ผลการศึกษาลักษณะการเรยีนรู  แหลงการเรียนรู  และปจจัยที่สงเสรมิการ
เรียนรูทางการตลาดของกลุมผลิตภัณฑชุมชน พบวา  ลักษณะการเรียนรูทางการตลาดของกลุม
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ผลิตภัณฑชุมชนมีที่มาโดยเรียงตามลําดับประสบการณ คือ   ไดเรียนรูจากการสังเกตการคาขายของ
รานคาทั่วไป   ไดเรียนรูจากการสังเกตการคาขายของครอบครัว และของเพื่อนบาน    ไดเรียนรูมา
จากคําสอนหรอืคําบอกเลาเรื่องในครอบครัว   ไดเรียนรูจากการสนทนาแลกเปลี่ยนในกลุมอาชีพที่
ตนเปนสมาชกิ   ไดเรียนรูจากการลองผิดลองถูกในการคาขายดวยตนเอง   และไดเรียนรูจากการ
ฝกอบรม 
 แหลงเรียนรูทางการตลาดของกลุมผลิตภัณฑชุมชน พบวา แหลงการเรียนรูทางการตลาด
ของกลุมผลิตภัณฑชุมชน โดยเรียงลําดับจากประสบการณ  คือ  เรียนรูจากครอบครัว  เรียนรูจาก
เพื่อนบาน    เรียนรูจากเพื่อนรวมกลุมอาชีพ  เรียนรูจากประธานกลุม   เรียนรูจากวิทยากรเครือขาย
เรียนรูจากวิทยากรในสถาบันการศึกษา  และเรียนรูจากวทิยากรในหนวยงานพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชน  
                          ปจจัยที่สงเสริมการเรียนรูทางการตลาดของกลุมผลิตภัณฑชุมชน  พบวา  ปจจัยที่
สงเสริมใหกลุมผลิตภัณฑชุมชนไดเกิดการเรียนรูทางการตลาด คือ   การไดทดลองปฏิบัติดวยตนเอง
การมีโอกาสเขาฝกอบรม   การไดลองทําตามผูอ่ืน   เปาหมายในการเพิ่มยอดขายสินคาของกลุม 
 
  3)  ผลการศึกษาความตองการการเรียนรูทางการตลาดของกลุมผลิตภณัฑชุมชน 
 
                      การศึกษา ความตองการการเรียนรูทางการตลาดของกลุมผลิตภัณฑชุมชน   
ผูวิจัยใชการสมัภาษณ และการสนทนากลุม  ซ่ึงผูวิจัยไดดาํเนินการวิเคราะหเนื้อหาและประมวลเปน
ขอสรุปผลการศึกษาความตองการการเรียนรูทางการตลาดของกลุมผลิตภัณฑชุมชน   แสดงใหเห็นดัง
ภาพ 21 
  
ลําดับประสบการณการเรยีนรูทางการตลาด ลําดับความตองการการเรียนรูทางการตลาด 

ดานเนื้อหาความรู 
        1.  การพัฒนาผลิตภัณฑ 

 2.  การพัฒนาบรรจุภัณฑ 

ดานเนื้อหาความรู 
 1.   ชองทางการจําหนาย 
 2.   การพัฒนาผลิตภัณฑ 
 3.   การสงเสริมการขาย 
 4.   การพัฒนาบรรจุภัณฑ 
 5.    ลูกคา 
 6.   การตั้งราคา 
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ลําดับประสบการณการเรยีนรูทางการตลาด ลําดับความตองการการเรียนรูทางการตลาด 

ดานผูถายทอดความรู 
1. วิทยากรจากสถาบันการศึกษา 
2. วิทยากรภาคเอกชน 
3. วิทยากรจากหนวยงานพัฒนาภาครัฐ 

ดานผูถายทอดความรู 
1. วิทยากรจากสถาบันการศึกษา 
2. วิทยากรเครือขาย 
3. วิทยากรจากหนวยงานพัฒนา     

ดานสื่อประกอบการเรียนรู 
1. เอกสารประกอบการบรรยาย 
2. ผลิตภัณฑจริงของผูเรียน 
 

ดานสื่อประกอบการเรียนรู 
1. ผลิตภัณฑจริงของผูเรียน 
2. ผลิตภัณฑชุมชนของกลุมอื่นๆ 
3. เอกสารประกอบการสอน 

ดานกิจกรรมการเรียนรู 
1. การบรรยาย 
2. การศึกษาดูงาน 
3. การฝกปฏิบัติในชั้นเรยีน 
4. การนําเสนอผลงาน 

ดานกิจกรรมการเรียนรู 
1. การฝกปฏิบัติในชั้นเรยีน 
2. การศึกษาดูงาน 
3. การบรรยาย 
4. ศึกษาตวัอยาง 

สถานที่ในการเรียนรู 
1. โรงแรม  รีสอรท 
2. หองประชุมในหนวยงาน 
3. หองประชุมในสถาบันการศึกษา 
4. ในชุมชน 

สถานที่ในการเรียนรู 
1. ในชุมชน 
2. โรงแรม  รีสอรท 
3. หองประชุมในหนวยงานตางๆ 

จํานวนวนัในการเรียนรู 
1. 2  วัน 
2. 1  วัน 
3. 3  วัน 

จํานวนวนัในการเรียนรู 
                   1-2  วัน 

 
ภาพ 21       ประสบการณและความตองการการเรียนรูทางการตลาดของกลุมผลิตภัณฑชุมชน   
 

 จากภาพ 21      ผลการศึกษาประสบการณและความตองการการเรียนรูทาง
การตลาดของกลุมผลิตภัณฑชุมชน  พบวา ประสบการณการเรียนรูทางการตลาดของกลุม
ผลิตภัณฑชุมชนดานเนื้อหาความรู ไดแก การพัฒนาผลิตภัณฑ  และการพัฒนาบรรจุภัณฑ   ดานผู
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ถายทอดความรู ไดแก  วิทยากรจากสถาบัน การศึกษา  วิทยากรภาคเอกชน  วิทยากรจากหนวยงาน
พัฒนาภาครัฐ  ดานสื่อประกอบการเรียนรู ไดแก เอกสารประกอบการบรรยาย  และผลิตภัณฑจริง
ของผูเรียน  ดานกิจกรรมการเรียนรู       ไดแก            การบรรยาย  การศึกษาดูงาน  การฝกปฏิบตัใิน
ชั้นเรียน และการนําเสนอผลงาน   ดานสถานที่ในการเรียนรู ไดแก โรงแรม  รีสอรท     หองประชุม
ในหนวยงาน  หองประชุมในสถาบันการศึกษา  และ 
ในชุมชน  ดานจํานวนวันในการเรียนรู ไดแก  2 วัน  1 วัน  และ 3 วัน ตามลําดับ 

                  ความตองการในการเรียนรูทางการตลาดของกลุมผลิตภัณฑชุมชน พบวา  ลําดับ 
ความตองการการเรียนรูดานเนื้อหาความรูที่ตองการเรียนรูไดแก ชองทางการจําหนาย   การพัฒนา
ผลิตภัณฑ  การสงเสริมการขาย    การพัฒนาบรรจุภัณฑ   ลูกคา  การตั้งราคา  ลําดับความตองการ
การเรียนรูในดาน       ผูถายทอดความรู ไดแก วิทยากรจากสถาบันการศึกษา  วิทยากรเครือขาย   
และวิทยากรจากหนวยงานพัฒนา    ลําดับความตองการในดานสื่อประกอบการเรียนรู ไดแก 
ผลิตภัณฑจริงของผูเรียน    ผลิตภัณฑชุมชนของกลุมอื่นๆ และเอกสารประกอบการสอน  ลําดับ
ความตองการการเรียนรูในดานกิจกรรมการเรียนรู ไดแก การฝกปฏิบัติในชั้นเรียน   การศึกษาดูงาน   
การบรรยาย  และการศึกษาจากตัวอยาง  ความตองการการเรียนรูในดานสถานที่ ไดแก ในชุมชน  
โรงแรม รีสอรท และหองประชุม  ความตองการเรียนรูในดานจํานวนวันในการเรียนรู ไดแก  1-2 วัน  
 

        4) ขอเสนอแนะและความคิดเห็นของกลุมผลิตภัณฑชุมชนเกี่ยวกับรูปแบบการ 
ถายทอดความรูเร่ืองการตลาด 
 

                 ในการศึกษาความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการถายทอดความรู 
เร่ืองการตลาด  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณและการสนทนากลุม  พบวา    กลุม
ผลิตภัณฑชุมชนมีความคิดเห็นวา รูปแบบการถายทอดความรูที่ชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูเรื่อง
การตลาดไดดี คือ   รูปแบบการฝกอบรม       รูปแบบกิจกรรมที่จะชวยเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ไดดี คือ   การศึกษาดูงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุมผลิตภัณฑชุมชน   สถานที่ในการ
เรียนรูที่เหมาะสมตอการเรียนรูของกลุมผลิตภัณฑชุมชน คือ ในชุมชน  เพราะเปนสถานที่ที่ผูเรียน
มีความสะดวก   สวนชวงเวลาที่ตองการในการเรียนรู คือ ฤดูกาลนอกเหนือฤดูกาลทํานา    การ
ฝกอบรมควรมีการติดตามผลอยางตอเนื่องโดยจัดพี่เล้ียงที่ใหคําปรึกษาประจํากลุม      ควรมี
เอกสารประกอบการฝกอบรมที่อานงายเขาใจงายที่สามารถนํามาอานทําความเขาใจไดดวยตนเอง
ในภายหลัง  ไมควรใหผูเรียนใชการเขียนและการอานมากเกินไป 
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                         นอกจากนี้  กลุมผลิตภัณฑชุมชนไดสะทอนปญหาที่เคยไดรับจากประสบการณ
การเรียนรูในรูปแบบการฝกอบรมในเนื้อหาความรูเร่ืองการตลาด คือ  วิทยากรมักจะบรรยาย โดย
ใชภาษาที่เขาใจยาก   พูดเร็ว   และไมสามารถนําความรูมาปฏิบัติไดเพราะยากเกินไป    เวลาที่ใชใน
การฝกอบรมไมเหมาะสม    แนวทางปฏิบัติที่ไดรับจากการฝกอบรมไมสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง       
 
 


