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1.  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
        ดว้ยรัฐบาลไดด้ าเนินโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ (One Tambon One Product : 
OTOP) เพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาความยากจนของประชาชน  โดยมุ่งให้ความส าคญัต่อการน าภูมิปัญญา
ชาวบา้นและทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินมาพฒันาและสร้างมูลค่าของผลิตภณัฑ์ให้เพิ่มข้ึน  รวมทั้ง
เป็นการส่งเสริมผลิตภณัฑ์ชุมชนให้มีจุดเด่นและมีเอกลกัษณ์  อนัจะเป็นการพฒันาทอ้งถ่ินและ
เสริมสร้างชุมชนให้มีความเขม้แข็ง  สามารถพึ่งตนเองได้  ตลอดจนเป็นการสร้างงานและสร้าง
รายไดใ้หแ้ก่ประชาชน 
  ผลิตภณัฑ์ชุมชนเป็นสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  มีการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใช้ใน 
การผลิต  อีกทั้งเป็นงานหตัถกรรมพื้นบา้นท่ีใชว้สัดุธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินมาพฒันา  โดยมาก
เป็นงานท่ีท าดว้ยมือ (Hand Made) และผูผ้ลิตชุมชนมีความเช่ียวชาญเฉพาะในการผลิตสินคา้  
นอกจากนั้ นผลิตภัณฑ์ชุมชนยงัมีความหลากหลายสามารถตอบสนองลูกค้าได้หลายระดับ   
แต่อย่างไรก็ตามผลิตภณัฑ์ชุมชนก็ยงัขาดการบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ  ไม่สามารถ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  อีกทั้ งมีการจัดการด้านวตัถุดิบไม่ดีพอ ส่งผลให้สินค้ามี 
คุณภาพไม่สม ่าเสมอ  จึงท าใหไ้ม่สามารถแข่งขนักบัผูป้ระกอบการโรงงานได ้
  การด า เ นินธุรกิจให้ได้รับมาตรฐานจึงเป็นส่ิงจ า เป็นในการพัฒนาศักยภาพของ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมทุกระดับให้มีขีดความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ  
เป็นท่ียอมรับของตลาดทั้ งในประเทศและเพื่อการส่งออกต่างประเทศ ยงัมีผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมอีกเป็นจ านวนมากท่ียงัถูกละเลยไม่ได้รับการส่งเสริมเพื่อให้สามารถผลิตสินคา้มี
คุณภาพเป็นท่ียอมรับของตลาด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภณัฑ์ท้องถ่ินหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ซ่ึงถือเป็นอุตสาหกรรมระดบัพื้นฐานของไทยท่ีกลายเป็นช่องว่างของการพฒันามาตรฐานสินคา้
ของประเทศแม้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมกลุ่มดังกล่าวสามารถใช้ “ภูมิปัญญาท้องถ่ิน”  
สร้างคุณค่าใหแ้ก่สินคา้ไดแ้ต่ในดา้นคุณภาพและความเช่ือถือการยอมรับจากผูบ้ริโภคนั้นยงัไม่ดีพอ 
และหากมองยอ้นกลบัไปในอดีต การบริหารจดัการหรือส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนของภาครัฐส่วน
ใหญ่จะเป็นการจดัท าโครงการจากส่วนกลางลงไปในพื้นท่ี แต่มีบางโครงการท่ีมีการด าเนินใน
รูปแบบของการใหง้บประมาณเป็นเมด็เงินลงไปยงัหมู่บา้นต่างๆ โดยให้ชาวบา้นรวมกลุ่มกนัข้ึนมา 
เขียนโครงการท่ีตอ้งการท า เพื่อน ามาเสนอของบประมาณไปลงทุน แต่ปรากฏว่ากลุ่มต่างๆ 
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ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนมกัเป็นไปในรูปแบบท่ีตั้งข้ึนตามโครงการท่ีรัฐส่งเสริม บางกลุ่มอยู่ไดห้ลายปี 
 แต่ก็ขาดการพฒันา ทั้งท่ีน่าจะพฒันามาเป็นกลุ่มอาชีพหรือวิสาหกิจชุมชนท่ีเขม้แข็งและย ัง่ยืนได ้
(กรมการพฒันาชุมชน[พช.], 2554) 
  ในปีพ .ศ .2544รั ฐบาลได้ มีนโยบาย เ ร่ง ด่วนในการด า เ นินโครงการห น่ึงต าบล  
หน่ึงผลิตภณัฑ์ โดยมีเป้าหมายให้แต่ละชุมชนได้น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ ์
และบริการท่ีมีคุณภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างงานสร้างรายไดแ้ก่ชุมชนสร้างความเขม้แข็งแก่ 
ชุมชนในการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของชุมชนในการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัวิถีชีวิตและ 
วฒันธรรมในท้องถ่ิน เกิดการรวมกลุ่มของประชาชนในท้องถ่ินในการผลิตสินค้าในรูปของ
ผลิตภณัฑ์ OTOP เช่น การทอเส่ือกก  และการแปรรูป  การทอผา้และผลิตภณัฑ์จากผา้ การแปรรูป
อาหาร การแกะสลกัไม ้ การท าเฟอร์นิเจอร์และการท าของท่ีระลึก  เป็นตน้  ต่อมารัฐบาลไดอ้อก
พระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2548  
เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามแบบอย่างวิสาหกิจชุมชนข้ึน (ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม [สมอ.], 2549) โดยวิสาหกิจชุมชนเนน้ให้ชุมชนมีการคน้หาศกัยภาพของ
ตนเองและพฒันาศกัยภาพไปสู่การพึ่งพาตนเอง ทั้งในชุมชนและระหว่างชุมชน พร้อมพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนให้ สามารถจดัการตนเอง จดัการชุมชน ตลอดจนทรัพยากรท่ีมีอยู ่
ในชุมชน เพื่อสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมไดอ้ยา่งย ัง่ยืนและมัน่คงก่อน
พฒันาไปสู่ความเขม้แขง็ระดบัสูงต่อไป 
  ในปี พ.ศ. 2549 รัฐบาลไดพ้ฒันาและขยายโอกาสให้ครอบคลุมการด าเนินงานให้กวา้งข้ึน 
โดยปรับเปล่ียนเป็นโครงการส่งเสริมผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถ่ิน โดยแบ่งผลิตภณัฑ์ออกเป็น   
2 ส่วน คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตโดยชุมชน เรียกวา่ ผลิตภณัฑ์ชุมชน ซ่ึงไม่จ  าเป็นวา่หน่ึงต าบลตอ้งมี
หน่ึงผลิตภณัฑ์ อาจเป็นหลายชุมชน และไม่จ  าเป็นตอ้งอยูใ่นจงัหวดัหรือภาคเดียวกนั แต่จะเป็น 
การรวมกลุ่มผลิตภณัฑ์ชุมชนในรูปแบบเครือข่าย ส่วนท่ี 2 คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีมาจากผูป้ระกอบการ 
เช่น  หา้งหุน้ส่วน บริษทั เรียกวา่ ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน (พช., 2554) 
  โครงการท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการก าหนดให้มีโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ และ 
การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพบว่าได้มีการด า เนินการอย่างกว้างขวางในทุกจังหวัดเพื่อ 
สร้างความอยู่ ดี กินดีให้กับประชาชนโดยเ ร่ิมจากการพัฒนาประชาชนในระดับรากแก้ว  
อย่างไรก็ตามแมว้่ากลุ่ม OTOP หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ แต่ยงัคงประสบปัญหาและความไม่พร้อมในการพฒันาหลายดา้นดงัน้ี (สมอ., 2549) 
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  1.ปัญหาด้านการผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการผลิต ผลิตภัณฑ์ไม่มีคุณภาพ
สม ่ า เสมอและขาดความ รู้ความ เข้า ใจในการ รักษา คุณภาพมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์และ 
การลอกเลียนแบบสูง 
  2. ปัญหาดา้นการตลาดเกิดการตดัราคาผลิตภณัฑ ์การขาดช่องทางการตลาดใหม่ๆ 
  3. ปัญหาการบริหารจดัการท่ีดีและขาดการรวมกลุ่มท่ีเขม้แขง็ 
  4. ปัญหาการขาดแรงงานมีฝีมือโดยเฉพาะทางด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ๆและ 
บรรจุภณัฑม์าตรฐาน 
  ต าบลแพง  อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวดัมหาสารคาม  เป็นชุมชนท่ีได้รับการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยเน้นการทอเส่ือกกมาตั้ งแต่อดีต ผลิตภัณฑ์ของชุมชนแพงนั้ นได้รับ 
การปรับปรุงให้มีความทนัสมยัทั้งในเร่ืองรูปแบบ และลวดลาย ท าให้ชุมชนแพง กลายเป็นชุมชน 
OTOPท่ีมี ช่ือเสียงและเป็นท่ี รู้จักกันดีในด้านผลิตภัณฑ์เ ส่ือกกทั้ งจากในและต่างประเทศ  
ดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหชุ้มชนแพงกลายเป็นแหล่งศึกษาดูงานในดา้นการพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชน 
  ชุมชนบา้นแพงเป็นชุมชนท่ีผลิตสินคา้หัตถกรรม (ทอเส่ือกก) และไดรั้บการคดัเลือกเป็น
สินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว ซ่ึงการทอเส่ือกกบ้านแพงเป็นผลิตภณัฑ์ชุมชนของต าบลแพง  
ท่ีมีมาแต่สมยัโบราณ เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีของหมู่บา้นอยู่ใกลแ้หล่งน ้ า ซ่ึงมีตน้กกข้ึนอยู่มากมาย
ตามธรรมชาติ  การทอเส่ือกกในระยะแรกใชสี้ธรรมชาติของตน้กก ไม่มีการยอ้ม ทอดว้ยมือ ส าหรับ
ใชส้อยในครัวเรือน ถวายวดั และแลกเปล่ียน  ต่อมามีผูพ้บเห็นมีการมาขอซ้ือไปใชเ้อง จากผลผลิต
ท่ีตั้งใจวา่จะท าไวใ้ชเ้อง ท าให้กลบักลายเป็นการผลิตเพื่อจ าหน่ายสู่ทอ้งตลาด  จนในท่ีสุดบา้นแพง
ไดมี้การรวมตวัตั้งกลุ่มข้ึนในปี พ.ศ. 2521 จากนั้นไดรั้บการสนบัสนุนไปศึกษาดูงานท่ีจงัหวดั
จนัทบุรี  จึงได้แนวความคิดในการทอเส่ือกกเป็นลายมดัหม่ีต่างๆ และเพิ่มคุณภาพด้วยการเย็บ 
ของขา้งเส่ือดว้ยผา้ฝ้าย และจดัท าทรงใหม่ให้สามารถพบัเก็บ และพกพาสะดวก  มีการเพิ่มลวดลาย
ท่ีท าให้ลูกคา้ช่ืนชอบมากท่ีสุด คือ ลายมดัหม่ี ลายถกัเปีย ลายขิต ลายแหลม  จุดเด่นของผลิตภณัฑ์
อยู่ท่ีบรรจุภณัฑ์ท่ีสวยหรู มีเอกลกัษณ์อนัโดดเด่นของเส่ือกกบา้นแพง อนัเป็นท่ีนิยมของตลาด 
ไดแ้ก่ สีสันท่ีกลมกลืน ลายมดัหม่ีท่ีสะดุดตา เน้ือแน่น ละเอียด  เพราะมีเคล็ดลบัอยูท่ี่การผกูเส้นยืน 
ต้องผูกให้ตึง และมีการน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีจ  าหน่ายในปัจจุบันประกอบด้วย  
ท่ีรองแกว้ รองจาน เบาะรองนัง่ เส่ือนัง่สมาธิบุฟองน ้ า เส่ือนอนบุฟองน ้ า เส่ือมว้น  เส่ือพบั เส่ือชาย
รุ่ย กระเป๋าถือ หมวก กล่องกระดาษทิชชู ม่านกันแดด หมอนอิง หมอนสามเหล่ียม และในปี  
พ.ศ. 2547 ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอโกสุมพิสัย ไดม้าฝึกท ากระเป๋าจากกก  ให้กบัชุมชนแพง  
และได้ท าควบคู่กับเส่ือกกลายมดัหม่ี เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเส่ือกก จากเส่ือกกราคาผืนละ  
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150 บาท เม่ือน ามาแปรรูปเป็นกระเป๋า จะท ากระเป๋าไดอ้ยา่งนอ้ย 3 ใบ ราคาใบละอยา่งต ่า 300 บาท 
และขายไดสู้งสุดใบละ 1,000 บาท (พช., 2554) 
   นอกจากน้ีต าบลแพงยงัมีการบริการด้านการท่องเท่ียวของชุมชน กรมการท่องเท่ียว 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ไดพ้ฒันามาตรฐานโฮมสเตยไ์ทยบา้นแพงเป็นหน่ึงชุมชนท่ีผ่าน
การประเมินได้รับการรับรองมาตรฐาน มีท่ีพกั อาหาร รวมทั้งกิจกรรมต่างๆท่ีให้นักท่องเท่ียว 
ได้ร่วมกิจกรรมกบัชาวบา้น ถือว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวภูมิปัญญาชาวบา้น ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียว
ส าคัญของชาวจังหวดัมหาสารคาม และได้รับการส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านครบวงจร ซ่ึงมีจุด 
ดึงดูดใจส าหรับนักท่องเท่ียว  เช่น เส่ือกก  การท าบุญตกับาตร การบายศรีสู่ขวญั การข่ีรถอีแต๋น  
รอบหมู่บา้นเยี่ยมชมวิถีของชาวบา้นแพง  ชมศิลปะดนตรีหมอล าอีสาน ดนตรีหมอล าอีสานสาว
น้อยเพชรบา้นแพง ชมศิลปะพื้นบา้นร าเส่ือกกถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีส าคญั คือ  
บึงแพง มีองคพ์ระใหญ่ใจกลางบึงแพง นกน ้ านานาชนิดในบริเวณแหล่งน ้ า ทั้งท่ีเป็นนกประจ าถ่ิน
และนกอพยพตามฤดูกาล มีทัศนียภาพท่ีสวยงาม  และเอกลักษณ์ของชุมชนท่ีส าคัญ คือ  
ความเขม้แข็งของชุมชนในการรวมกลุ่มกนัด าเนินการผลิตและจ าหน่ายเส่ือกกและแปรรูปเสือกก 
(เครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชน, 2554)  ในแต่ละปีจึงมีก าไรมากและเป็นสถานท่ีแสดงและ
จ าหน่ายสินคา้ OTOP ของจงัหวดัมหาสารคาม (ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัมหาสารคาม, 2549)  
 และจากแนวนโยบายของรัฐบาล  ท่ีมุ่งอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบา้น  เน้นส่งเสริมให้สร้าง
รายได้เป็นธุรกิจชุมชน  จนถึงขั้นหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์  ท าให้การทอเส่ือกกของชาวชุมชน 
แบบดั้งเดิม ไดรั้บการส่งเสริมพฒันาให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพมากข้ึน  จนเป็นท่ีตอ้งการของ
ตลาดมากข้ึน ถึงแมค้่านิยมในการใช้เส่ือกกในปัจจุบนัจะลดลง  แต่การท านากก  การทอเส่ือกก 
ก็ยงัสร้างรายไดเ้ป็นอาชีพเสริมแก่ชาวชุมชนไดต้ลอด  ส่งผลให้เกิดการรวมตวัของผูป้ระกอบการ
เป็นกลุ่มทอเส่ือกกต่างๆ  สร้างความเขม้แข็งแก่ชุมชนทั้งทางดา้นการผลิตและทางดา้นการตลาด      
ส่วนในด้านการอนุรักษ์และถ่ายทอด  ก็ เป็นผลสืบเน่ืองมาจากแนวนโยบายของรัฐบาล   
ท าให้ชุมชนเล็งเห็นความส าคญัของภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน  และมีการเชิญให้ผูป้ระกอบการเป็น
วทิยากรสอนความรู้แก่นกัเรียนในชุมชนและผูส้นใจทัว่ไปอีกดว้ย   
  ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ี  จึงมุ่งท าการศึกษาถึงปัจจยัการผลิตท่ีส่งผลต่อการด าเนินงาน 
จากการพฒันาการผลิตและการจัดการผลผลิต ผลิตภัณฑ์จากกกของเกษตรชุมชนต าบลแพง  
อ าเภอโกสุมพิสัย  จงัหวดัมหาสารคาม  ท่ีได้รับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนจากส านักงาน
มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  กระทรวงอุตสาหกรรม  ซ่ึงต าบลแพงเป็นอีกชุมชนหน่ึง
ท่ีมีความตอ้งการสร้างความอยู่ดีกินดีให้กบัชุมชนของตน  จึงมีการพฒันาและคิดคน้ผลิตภณัฑ ์
ท่ีจะสามารถท าให้การด ารงชีวิตอยูใ่นปัจจุบนัมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน  ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาและ
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ข้อเสนอแนะของผู ้ผลิตชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดแผนงานส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ชุมชนให้ได้การรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  อนัจะ
น าไปสู่การยกระดบัผลิตภณัฑชุ์มชนใหมี้ความน่าเช่ือถือแก่ผูบ้ริโภค  และตอบสนองความตอ้งการ
ของตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
2.  วตัถุประสงค์กำรศึกษำ 

2.1  เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของต าบลแพง  อ าเภอโกสุมพิสัย  จงัหวดัมหาสารคาม 
  2.2 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการผลิต และการจดัการผลผลิต ผลิตภณัฑ์จากกกของ
เกษตรกรชุมชนต าบลแพง  อ าเภอโกสุมพิสัย  จงัหวดัมหาสารคาม 
 2.3 เพื่อ เปรียบเทียบความคิดเห็นในการด า เนินงานจากการพัฒนาการผลิตและ 
การจัดการผลผลิต ผลิตภัณฑ์จากกกของเกษตรกรชุมชนต าบลแพง อ า เภอโกสุมพิสัย    
จังหวัดมหาสารคาม  ท่ี มีความแตกต่างกันในเ ร่ืองปัจจัยการผลิต ( ท่ี ดิน  ทุน  แรงงาน   
การประกอบการ) 
 
3.  สมมติฐำนกำรศึกษำ  
  เกษตรกรชุมชนต าบลแพง  อ าเภอโกสุมพิสัย  จงัหวดัมหาสารคาม ท่ีมีปัจจยัการผลิต  
(ท่ีดิน  ทุน  แรงงาน  การประกอบการ) แตกต่างกัน  มีความคิดเห็นในการด าเนินงานจาก 
การพฒันาการผลิตและการจดัการผลผลิต ผลิตภณัฑจ์ากกกไม่แตกต่างกนั 
 
4.  ขอบเขตกำรศึกษำ 
  การวิจยัในคร้ังน้ีมุ่งเน้นท าการศึกษาในเร่ืองสภาพทัว่ไปของต าบลแพง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การผลิต  และการจดัการผลผลิต  ผลิตภณัฑ์จากกกของเกษตรกรชุมชน รวมถึงความคิดเห็นใน 
การด าเนินงานจากการพฒันาการผลิตและการจดัการผลผลิต ผลิตภณัฑ์จากกกของเกษตรกรชุมชน
ต าบลแพง อ าเภอโกสุมพิสัย  จงัหวดัมหาสารคาม ท่ีมีความแตกต่างกนัในเร่ืองปัจจยัการผลิต โดย
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูผ้ลิตชุมชนท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก
ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (สมอ.)  กระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงจงัหวดัมหาสารคาม
มีทั้งหมดจ านวน 200 กลุ่ม (สมอ., 2554 : เวบ็ไซต)์  และในการศึกษาคร้ังน้ีจะเก็บรวบรวมขอ้มูล
เฉพาะผูผ้ลิตชุมชนต าบลแพง  อ าเภอโกสุมพิสัย  จงัหวดัมหาสารคาม  จ านวน  36 กลุ่ม  ในช่วง
ระยะเวลาท่ีเร่ิมได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนตั้งแต่  พ.ศ. 2551- 2553 โดยมี
รายละเอียดในปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี 
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  4.1 สภาพทางเศรษฐกิจ  และสังคม  ประกอบด้วยตัวแปร  คือ  เพศ  อายุ  รายได ้  
ระดบัการศึกษา  อาชีพ  
  4.2 การจัดการการผลิต  ประกอบด้วยตัวแปร  คือ  การวางแผนด าเนินการผลิต   
การลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร  ระยะเวลาในการผลิต/ระยะเวลาท่ีประกอบกิจการ  และ 
การจดัการการผลิต   
  4.3  การจดัการปัจจยัการผลิต  ประกอบดว้ยตวัแปร  คือ  ท่ีดิน  เงินลงทุน  แรงงาน  และ
การประกอบการหรือผลตอบแทนของผลิตภณัฑ์ชุมชน  การวางแผนการใช้ปัจจยัการผลิตใน 
การทอเส่ือกก  รวมถึงแหล่งวตัถุดิบในการผลิต   
  4.4  การจดัการผลผลิต  ประกอบดว้ยตวัแปร  คือ  จ  านวนผลผลิตท่ีได้จากการทอเส่ือกก 
และแปรรูปผลิตภณัฑ ์การขายผลผลิต  วถีิการตลาด  การเผยแพร่ผลิตภณัฑ ์  
  4.5 ปัญหาและอุปสรรค การแสดงความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีต่อการผลิตและ 
การจดัการผลผลิต ผลิตภณัฑ์จากกก  ประกอบด้วยตวัแปร  คือ  แหล่งความรู้ท่ีได้รับเพื่อน ามา 
ใช้ในการทอเส่ือกกและแปรรูปผลิตภัณฑ์ และความคิดเห็นในการด าเนินงานจากการพฒันา 
การผลิตและการจัดการผลผลิตของเกษตรกรผู ้ทอเส่ือกกต าบลแพง   อ า เภอโกสุมพิสัย   
จงัหวดัมหาสารคาม 
 
5.  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
  5.1 มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน(มผช.) หมายถึง ขอ้ก าหนดคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ ์
ท่ีผลิตโดยชุมชน เป็นขอ้ก าหนดท่ีไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น เหมาะกบัสภาพการผลิตของชุมชน 

5.2  ผลิตภณัฑชุ์มชน หมายถึง สินคา้หรือบริการท่ีใชว้ตัถุดิบหรือทรัพยากรท่ีหาไดใ้นพื้นท่ี
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับประชาชน  หรือหมายความถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีแสดงถึงวิถีชีวิต  
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอนัเป็นเอกลกัษณ์ ซ่ึงผลิตโดยกลุ่มชุมชน  
  5.3 ผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ิน หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีแสดงถึงวิถีชีวิต ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอนัเป็น
เอกลักษณ์ ซ่ึงผลิตโดยผู ้ประกอบการรายเดียวหรือผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอ่ม 

5.4 วิสาหกิจ หมายถึง สถานประกอบการ (Establishment) หรือ กลุ่มสถานประกอบการ 
ท่ีด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตั้ งแต่หน่ึงประเภทข้ึนไป ในสถานท่ีแห่งใดแห่งหน่ึงหรือ 
หลายแห่ง โดยท่ีการจดัรูปองค์การและการท าบนัทึกหลกัฐานการปฏิบติังานซ่ึงก็คือ การท าบญัชี
และงบดุลของธุรกิจไม่สามารถแยกรายละเอียดแต่ละสถานประกอบการได้ ด้วยเหตุดังน้ี 
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วิสาหกิจจึงกวา้งกว่าสถานประกอบการ เพราะอาจหมายถึงสถานประกอบการหน่ึงแห่งหรือ 
กลุ่มสถานประกอบการหลาย ๆแห่งรวมกนัก็ได ้

5.5  วิสาหกิจชุมชน หมายความวา่ กิจการของชุมชนเก่ียวกบัการผลิตสินคา้ การให้บริการ 
หรือการอ่ืนๆ ท่ีด าเนินการโดยบุคคลท่ีมีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกนัและรวมตวักนั ประกอบ
กิจการดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายไดแ้ละเพื่อ
พึ่ งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน ทั้ งน้ีตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ 
ประกาศก าหนด 

5.6  เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน หมายความวา่ คณะบุคคลท่ีรวมตวักนัโดยมีวตัถุประสงคใ์น 
การจดัท ากิจการอยา่งหน่ึงอยา่งใด เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของวสิาหกิจชุมชนในเครือข่าย 

5.7  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หมายถึง องคค์วามรู้ ความเช่ือ ความสามารถ ความจดัเจนของคนใน
ท้องถ่ินท่ีได้จากการสั่งสมประสบการณ์ และการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลายาวนานหรือในช่วง
ระยะเวลาหน่ึง มีการคิดค้นและพฒันาอย่างต่อเน่ือง แล้วถ่ายทอดสืบต่อกันมาส าหรับใช้เป็น
แนวทางในการแก้ปัญหาและด ารงชีวิตให้สอดคล้องกบัส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม และ
วฒันธรรมอยา่งเหมาะสมกบัยคุสมยั 
 
6.  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
  6.1  ผลการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนใหมี้คุณภาพ และเป็นท่ียอมรับของตลาดและผูบ้ริโภค 
  6.2  เป็นการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับให้มีการปรับปรุง 
การผลิตใหดี้ยิง่ข้ึน เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัของธุรกิจชุมชน 
  6.3  ผลการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานและขอ้เสนอแนะให้กบัหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้งใช้ในการด าเนินงานพฒันามาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนในทิศทางท่ีเหมาะสมสอดคลอ้ง
กบัศกัยภาพของชุมชน และความตอ้งการของประชาชนอนัน าไปสู่การพึ่งพาตนเองได ้   
 


