
สภาพการดําเนินงานและการมีสวนรวมของสมาชกิกลุมอาชีพ โครงการหนึ่งตําบล  
หนึ่งผลิตภัณฑ ระดับ 5 ดาว จังหวัดนครปฐม 

 
 
 
 
 
 
 
 

โดย  
นางรฐา   เตียวตอย 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง  

ภาควิชา การศึกษานอกโรงเรียน  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ปการศึกษา 2549 
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



IMPLEMENTATIONS AND PARTICIPATION OF CAREER GROUP 
MEMBERS OF THE FIVE STARS OTOP PRODUCT CHAMPIONS,  

NAKORNPATHOM  PROVINCE 
 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Ratha  Tiewtoy 

 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
MASTER OF EDUCATION 

Department of Nonformal Education 
Graduate School 

SILPAKORN UNIVERSITY 
2006 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร อนมุัติใหวิทยานพินธเร่ือง     “สภาพการดําเนินงาน 
และการมีสวนรวมของสมาชิกกลุมอาชีพ โครงการหนึ่งตาํบล หนึ่งผลิตภัณฑ ระดับ 5 ดาว จังหวัด
นครปฐม” เสนอโดยนางนางรฐา   เตียวตอย เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง 
                                                                              
                                                                                     ……..………………………………………. 
                                                                                        (รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร) 

                                                                                   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
                                                                                     วันที่………. เดือน …………..พ..ศ. ……… 
 
 
 
ผูควบคุมวิทยานิพนธ      

           1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คีรีบูน  จงวุฒิเวศย 
           2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นลิพันธ  

 
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ 
 
…………………………………… ประธานกรรมการ 
 (อาจารย ดร.ชิดชงค นันทนาเนตร) 
…..……./………………………../…………. 
 
……………………………………… กรรมการ        …………………………………..กรรมการ 
 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.คีรีบูน  จงวุฒเิวศย)               (ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธ)                                   
……….../………………………/…….….…   …….…../…….………..………/………… 
 
……………………………………… กรรมการ        
       (ดร.ศรีปริญญา ธูปกระจาง) 
………../………..………………/………….…     
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ง

45251204 : สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง 
คําสําคัญ : สภาพการดําเนินงาน/ การมีสวนรวม/ กลุมอาชีพ/ โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
              รฐา เตียวตอย : สภาพการดําเนินงานและการมีสวนรวมของสมาชิกกลุมอาชีพ โครงการหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ ระดับ 5 ดาว จังหวัดนครปฐม.  อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ :    ผศ. ดร. คีรีบูน  จงวุฒิเวศย  และ 
ผศ. ดร. มาเรียม นิลพันธุ.  167 หนา.  
 
        การวิจัยเรื่องสภาพการดําเนินงานและการมีสวนรวมของสมาชิกกลุมอาชีพ โครงการหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ ระดับ 5 ดาว จังหวัดนครปฐมครั้งนี้มีวัตถุประสงคการวิจัย เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานของ
สมาชิกกลุมอาชีพในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ เพื่อศึกษาแรงจูงใจการเขารวมของสมาชิกกลุมอาชีพ
ในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ และเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของสมาชิกกลุมอาชีพในโครงการหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑระดับ 5 ดาว จังหวัดนครปฐม  กลุมตัวอยางไดจากสุมแบบเจาะจง (purposive sampling) 6 ประเภท
อาชีพที่ไดการคัดสรร 4-5 ดาว สวนขนาดของกลุมตัวอยางไดจากการสุมแบบชั้นภูมิ (stratified sampling) จํานวน   
118 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบประมาณคา (Rating Scale)       
5 ระดับ และแบบสัมภาษณ (Interview)  

 การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical  Package  for  Social  Sciences)    
หาคารอยละ (Percentage)  คาเฉลี่ย  (Χ )  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  

 ผลการวิจัยพบวา  
 1. สภาพการดําเนินงานในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ในภาพรวมผานเกณฑในระดับสูง 

และรายดานผานเกณฑในระดับสูงและสูงมาก ยกเวนดานการตลาดต่ํากวาเกณฑตามที่กําหนดไว และจาก      
การสัมภาษณประธานกลุม 6 กลุม พบวา วัตถุดิบที่นํามาผลิตไมมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม และทองถิ่นแต
อยางใด 

 2. แรงจูงใจการเขารวมโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ของสมาชิกกลุมอาชีพที่ไดรับคัดสรรใน
ระดับ 4-5 ดาวจังหวัดนครปฐม ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และจากการสัมภาษณประธานกลุม 6 กลุม 
พบวา แรงจูงใจที่สําคัญคือความสําเร็จของกลุมอาชีพ และนํารายไดเพิ่มมากขึ้นใหแกครอบครัว 

 3. การมีสวนรวมในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ของสมาชิกกลุมอาชีพ ที่ไดรับคัดสรรใน 
ระดับ 4 – 5 ดาว จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ยกเวนดานการพัฒนาผลิตภัณฑ และ
ดานการตลาดอยูในระดับปานกลาง และจากการสัมภาษณประธานกลุม 6 กลุม พบวา สมาชิกทุกคนมีสวนรวมใน
การทํางาน มีทีมงานที่ดี และพยายามพัฒนาความรูความสามารถเพื่อขยายฐานการตลาดตอไปในอนาคต สูสากล 
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 The purposes of this research, implementations and participation of career group members of the 

five stars OTOP product champions, Nakhon Pathom province, were to study the implementations of career 
group members of the five stars OTOP product champions, to study the motivation to join the career group 
members of the five stars OTOP product champions and to study the participation of career group members of 
the five stars OTOP product champions, Nakhon Pathom province.  The samples were 118 persons by using the 
purposive and stratified samplings from six groups of five stars OTOP product champions.  The used 
instruments were five rating scales questionnaires and interview forms.  

 The statistical analysis were percentage (%), arithmetic mean (Χ ), and standard deviation (S.D.) 
 The research findings revealed the following: 
 1. The implementations of career group members of the five stars OTOP product champions, 

Nakhon Pathom province, in overall passed the determined standards at the high level, and in each sectors 
passed at the high and very high levels, except the marketing was lower than the determined standard.  And the 
interview was conducted from six group presidents, found that the used materials for production were not 
affected the environment and locality. 
 2.  The motivation to join the career group members of the five stars OTOP product champions, 
Nakhon Pathom province, in overall and in each sectors were at the high level.  And the interview from six 
group presidents was found that the essential motivation was the success of career groups and gained more 
income for their families. 
 3.  The participation of career group members of the five stars OTOP product champions, Nakhon 
Pathom province, in overall and in each sectors was at the high level, except the developing products and 
marketing were at the moderate level.  And the interview from six group presidents was found that all members 
participated in working, had a good team work, and attempted to develop their knowledge and capability 
extending the market share internationally. 
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บทท่ี  1 

 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศไทย ไดกอตัวขึ้นหลายปและมี
ผลกระทบอยางรุนแรงในป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยไดตกอยูในฐานะลมละลายทางเศรษฐกิจ       
(สุธี ประศาสตรเศรษฐ และคณะ  2541 : 112) วิกฤติเศรษฐกิจกอใหเกิดปญหามากมายในสังคม 
โดยเฉพาะกลุมประชาชนผูดอยโอกาส  เกิดการวางงานจากการเลิกจาง การลดเงินเดือนเนื่องจาก   
ผูจางประสบปญหาการขาดทุน  มีประชาชนเปนจํานวนมากที่ตองประสบความยากจนอยาง      
แทจริง  สถานประกอบการตองปดกิจการ อยางไรก็ตามขณะที่ภาคประกอบการไดรับผลกระทบ
จากสภาพเศรษฐกิจที่ทรุดโทรม  ทามกลางความออนแอของประชาชนนี้ ไดเกิดมีกลุมองคกรตาง ๆ 
รวมมือกันเพื่อพัฒนาชุมชน ทําใหปญหาการวางงานในประเทศไมรุนแรงนัก รัฐบาลเองเสนอให
ประชาชนโดยเฉพาะผูที่ตองออกจากงานเดินทางกลับคืนถ่ินเกิดในตางจังหวัด ซ่ึงเชื่อวา ยังมีส่ิงที่
พอรองรับไดเหลืออยูที่นั่น (อนุชาติ  พวงสําลี  2545 : 20) จะเห็นไดวา ในชวงสองทศวรรษที่ผาน
มานั้น      ในชนบทภาคเกษตรกรรมถูกทอดทิ้ง หมูบานไทยจะมีเฉพาะคนแกและเด็ก ๆ โดยพอแม
ออกจากบานมาทํางานในเมืองและเมืองใหญ ทําใหทั้งชนบทและเมืองสูญเสียประเพณีและ      
วัฒนธรรม สถาบันที่เขมแข็งและเปนที่พึ่งพา เชน วัดและครอบครัวเร่ิมออนแอลง (นิคม จันทรวิทุร 
2541 : 44) วิกฤตในประเทศไทยขณะนี้ จึงไมใชเพียงแควิกฤตทางเศรษฐกิจการเงินเทานั้น แต
เปนวิกฤตทางกรอบคิดหรือวิกฤตทางภูมิปญญาและการขาดจิตสํานึกเพื่อสวนรวม (วิทยากร     
เชียงกูล 2545 : 140) แบบแผนการพัฒนาประเทศที่ผานมา นอกจากจะกอใหเกิดความเหลื่อมลํ้าใน
รายไดแลว ยังมีสวนไมนอยตอการสรางปญหาทางจิตใจและศีลธรรมอันตอเนื่องมาจากการพัฒนาอยาง
รวดเร็ว  และปญหาทางการเมืองที่สําคัญคือการขาดการมีสวนรวมของประชาชนอยางแทจริง  (ปรีชา       
เปยมพงษสานต และคณะ 2535 : 98) 

การพัฒนาประเทศอยางขาดสมดุลที่ผานมา กลายเปนประเด็นปญหาที่ไดรับการ
ตระหนักวาเปนปญหาระดับชาติ อันเปนสวนหนึ่งที่นําไปสูการปรับกระบวนทัศนใหมของรัฐ ใน
การพัฒนาประเทศ โดยไดเปล่ียนทิศทางอยางเปนทางการ จากการใหเศรษฐกิจเปนตัวตั้ง สูการให
มนุษยเปนศูนยกลางการพัฒนา (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ 2544 : 8) ซ่ึงเปนหนทางเดียวที่จะนาํไปสู
การแกปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนสวนใหญของประเทศ ใหเกิดการพัฒนา
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ที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (ชัยวุฒิ          
ชัยพันธุ 2544 : 13) โดยมุงไปยังการพัฒนาเศรษฐกิจควบคูกับ การทะนุบํารุงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมของประเทศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมสรางสรรค
ความเจริญและไดรับผลจากความเจริญตามความเหมาะสมกับบทบาทของตน สามารถพึ่งพาตนเอง
ได ทําใหมนุษยมีศักยภาพ มีคุณภาพ ซ่ึงเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางแทจริงในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (ธีระพล  อรุณะกสิกร 2550 : 1-12) โดยใหความสําคัญไปที่
จํานวนประชาชนที่จะเขามามีสวนรวมซ่ึงควรมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  

ธุรกิจชุมชนเปนรูปแบบการตอสูทางเศรษฐกิจที่สําคัญและไดรับความสนใจ เนื่องจาก
เปนแนวทางสรางความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจใหแกชุมชน ซ่ึงเปนระบบที่กอใหเกิดกระบวนการ
รวมตัว รวมคิดรวมทําและรวมไดประโยชนเพื่อการอยูรวมกัน ภายใตความรัก ความเอื้ออาทร และไม
เปนปฏิปกษตอกัน จุดสําคัญคือความเปนบูรณาการของชุมชนอันเปนการมองทุกอยาง อยางเชื่อมโยงกัน
หมด (เกศินี จุฑาวิจิตร 2542 : 47) การพบปะ การปรึกษาหารือ แกปญหา ทําใหเกิดการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องเปนกระบวนการพัฒนาความสามารถ นําภูมิปญญาของคนในชุมชน มาใชใหเกิดประโยชน 
นับเปนโอกาสที่เหมาะสมในอันที่จะศึกษาชองทางการจัดตั้งกลุมธุรกิจชุมชน กอเกิดอาชีพใหม 
เพื่อใหเปนทางเลือกของการประกอบอาชีพในชนบท เพื่อบรรเทาภาวะวิกฤตที่จะมีผลกระทบตอ
ชนบทและแรงงานที่กําลังวางงานคืนสูชนบทในระยะยาว (ณรงค   เพ็ชรประเสริฐ 2542 : 42) 

โครงการหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ  มีแผนแมบท  5  ป  (พ.ศ.2544-2549) ดําเนินการ
โดยมีวัตถุประสงคมุงใหประชาชนมีจิตใจ มุงมั่นคิดตั้งหลักและสรางชีวิตใหมพึ่งตนเองได ซ่ึง  
สอดคลองกับแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมี
หลักอยูวา “พอเพียงแกตนเอง” (Self-sufficiency) (ศรีปริญญา  ธูปกระจาง 2548 : 4) เปนความ   
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร 
(เกษม  วัฒนชัย 2550 : 5) ก็สามารถสรางความเจริญใหกับชุมชน โดยชุมชนสรางผลิตภัณฑที่มี     
คุณภาพและไดมาตรฐาน นําไปสูการมีรายไดที่มั่นคง  (ศรีปริญญา ธูปกระจาง 2547 : 1)  โดย
ดําเนินงานมุงเนนที่กระบวนการสรางรายไดจากการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน
ทองถ่ิน เพราะการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นตองการทั้งความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจและความ
ปรองดองทางสังคม (โฆสิต ปนเปยมรัษฏ 2541 : 93)  ซ่ึงแนวคิด หนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ เปน
แนวคิดที่ตองการดําเนินงานเพื่อใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ในการสรางเอกลักษณ
ผลิตภัณฑของชุมชนของแตละพื้นที่  ที่ตลาดรองรับและทําเปนธุรกิจที่ยั่งยืน  (ศรีปริญญา              
ธูปกระจาง 2547 : 4)  สอดคลองสัมพันธกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 9 ทั้งนี้  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

3

หนึ่งในวัตถุประสงคการดําเนินโครงการ  คือ  คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชากร  (กรมการพัฒนา
ชุมชน 2544 : 24) ครอบคลุมถึงความพึงพอใจที่ตนเองไดมีสวนรวมในกิจกรรมนั้นดวย 

จากการสํารวจของกระทรวงมหาดไทยในเบื้องตน ไดรวบรวมขอมูลยอดการจําหนาย
ผลิตภัณฑของชุมชน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2544  (ตุลาคม พ.ศ.2543-กันยายน พ.ศ.2544) 
เปนเวลา 12 เดือน  กอนที่จะมีการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ  มี
ยอดจําหนาย  245,341,521  บาท  แตภายหลังจากที่มีคณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ  ดําเนินงานในเดือนกันยายน พ.ศ.2544  เปนตนมา มียอดจําหนาย 5 เดือนหลัง (ตุลาคม 
พ.ศ.2544-กุมภาพันธ พ.ศ.2545)  เปนเงิน 1,365,604,942 บาท  เปาหมายการจําหนายผลิตภัณฑ  หนึ่งตําบล  
หนึ่งผลิตภัณฑ ประจําป  พ.ศ.2545  จํานวน 75 จังหวัด  ประมาณการรายไดรวม 23,950.6 ลานบาท 
และจากบัญชีสํารวจขอมูลผลิตภัณฑหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ เดนของจังหวัดที่จําหนาย  หรือ
ใหบริการระดับประเทศจํานวน 196 ผลิตภัณฑ มียอดจําหนายเปนเงิน 217,759,471 บาทตอเดือน 
และยอดจําหนายจากจุดจําหนายตาง ๆ ในประเทศจํานวน 1,590 จุดพบวา มียอดจําหนายในเดือน
มกราคม  พ.ศ.2544  เปนเงิน 153,276,250 บาท นอกจากนั้นแลว จากการสํารวจกิจกรรมตาม
เทศกาลตาง ๆ ในทุกจังหวัด  ตลอดป พ.ศ.2545 ที่สามารถนําผลิตภัณฑ  ในโครงการไปจําหนายไดนั้น  
มีจํานวน  980  กิจกรรม  (กรมการพัฒนาชุมชน 2544 : 15-17)  ในปงบประมาณ 2546  จําหนายไดถึง
ประมาณ 33,000 ลานบาท จากประมาณการที่ตั้งไว  20,000 ลานบาท และในป พ.ศ.2547 ชวง 6 
เดือนแรก  จําหนายไดแลวเกือบ  20,000  ลานบาท  จากประมาณการที่ตั้งไว  40,000  ลานบาท  (ไทยรัฐ 
2547 : 15) จะเห็นไดวา รายไดกลุมอาชีพตามโครงการไดเพิ่มมากขึ้น 

หลักการสําคัญในการดําเนินงานหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ คือ การรูจักพึ่งพาตนเอง  และ   
พึ่งพาอาศัยกันและกันในทุก ๆ กลุมอาชีพ  ที่อาศัยอยูในทองถ่ินจะตองมีสวนรวมในการสราง
ผลิตภัณฑ  พัฒนาผลิตภัณฑ  โดยนําทรัพยากรธรรมชาติ  ภูมิปญญาซึ่งมีอยูในทุกชุมชนมาใชอยางรู
คุณคาพรอมกับการบํารุงรักษา  การสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ใหมีคุณภาพและมีเอกลักษณเปนที่
ยอมรับกันทั่วไป  การที่ประชาชนเขามามีสวนรวมในการสรางผลงานนั้น มิใชจะเปนเพียง  สรางความ
สามัคคี  ความภาคภูมิใจในการไดมีโอกาสเขารวมเปนเจาของเทานั้น  จากการรวมกันทํางานอยางมี
ระบบ  ชวยใหพัฒนาแนวความคิด  เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน  มีรายไดเพียงพอ  มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นซึ่งเปนแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย บนพื้นฐานของการพัฒนาแบบผสมผสาน บูรณการ
ระหวางภูมิปญญาไทยกับภูมิปญญาสากล ตามแนวคิดทฤษฎีใหม (ศรีปริญญา ธูปกระจาง 2547 : 3)   

จังหวัดนครปฐม ตั้งอยูที่ราบลุมภาคกลาง หางจากกรุงเทพมหานคร 56 กิโลเมตร เปน
จังหวัดที่มีสถานที่ทองเที่ยว ทั้งทางธรรมชาติและเปนเมืองเกาแกที่มีโบราณสถาน โบราณวัตถุลํ้าคา
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มากมาย ผลผลิตทางการเกษตร มีราคาถูกและมีคุณภาพดีเพราะความอุดมสมบูรณของพื้นดิน (วันวิสา 
นิยมทรัพย 2537 : 19) จึงไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ ชาวตางประเทศ อีกทั้ง
เปนจังหวัดหนึ่งที่ใชกลยุทธในการพัฒนาหลายรูปแบบกิจกรรม อาทิเชน  กลุมแมบานเกษตรกร 
กลุมสหกรณ  กลุมออมทรัพย กลุมอาชีพ  ฯลฯ  มีคณะกรรมการอํานวยการ  หนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ  
เพื่อสงเสริมสนับสนุน  กระบวนการพัฒนาทองถ่ิน สรางชุมชนเขมแข็งพึ่งตนเองได  ใหประชาชนได
มีสวนรวมในการสรางงาน สรางรายได ดวยการนําทรัพยากรและ  ภูมิปญญาทองถ่ินมาพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑ หรือการบริการคุณภาพที่มีจุดเดนและเพิ่มมูลคาใหเปนที่ตองการของตลาดทั้งในและ
ตางประเทศ (คณะกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย 2547 : 33) ปจจุบันจังหวัด
นครปฐม มีผลิตภัณฑที่เกิดจากการรวมกลุมของประชาชนรวมกันผลิตสินคาและไดรับการคัดสรร
เปนผลิตภัณฑระดับ 4 - 5  ดาวประเภทตาง ๆ อาทิประเภทอาหาร  ประเภทเครื่องใชและเครื่องประดับ
ตกแตง  ประเภทศิลปะประดิษฐและของที่ระลึก 

จากประเด็นดังกลาว แมวา จะไดรับความรวมมือจากหลายฝายแลวก็ตาม ก็ยังพบปญหา
อุปสรรคในดานการผลิต การตลาด คุณภาพของสินคา การจัดเก็บรักษา และการสรางมาตรฐาน
ตางๆ ของสินคา ใหคงอยูตอไป  ยิ่งไปกวานั้น ความรูความสามารถของกลุมเกษตรกร กลุมอาชีพ
ตางๆ ยังไมไดรับการสงเสริมใหเพิ่มพูนเทาที่ควร ยังไมมีหนวยงานใดที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อ
เสริมสรางองคความรูเหลานี้ใหแกกลุมอาชีพตางๆ และเพื่อสรางเม็ดเงินหรือรายไดใหเพิ่มมากขึ้น
ตามศักยภาพของแตละกลุมอาชีพ  ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงตองการศึกษาสภาพการดําเนินงาน และการมี
สวนรวมของกลุมอาชีพหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑที่ไดรับการคัดสรรเปนผลิตภัณฑระดับ 4 - 5  ดาว
มาเปนกรณีศึกษาเพื่อพัฒนากลุมอาชีพอ่ืนๆ ตอไป 
  
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑของสมาชิกกลุม
อาชีพที่ไดรับการคัดสรรในระดับ 4 - 5 ดาว จังหวัดนครปฐม  
 2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจการเขารวมในโครงการ หนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภณัฑของสมาชิก
กลุมอาชีพที่ไดรับการคัดสรรในระดับ 4 - 5 ดาว จังหวดันครปฐม  
 3. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภณัฑของสมาชิกกลุม
อาชีพที่ไดรับการคัดสรรในระดับ 4 - 5 ดาว จังหวัดนครปฐม  
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ขอคําถามของการวิจัย 
 1. สมาชิกกลุมอาชีพมีสภาพการดําเนินงานในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑอยูใน 
ระดับใด 
 2. สมาชิกกลุมอาชีพมีแรงจูงใจการเขารวมในโครงการหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑอยูใน
ระดับใด 
 3. สมาชิกกลุมอาชีพมีสวนรวมในโครงการหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑอยูในระดับใด 
 
ขอบเขตการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
1. ดานเนื้อหา 

    การศึกษาครั้งนี้ มุงศึกษาเรื่อง สภาพการดําเนินงาน แรงจูงใจ และการมีสวนรวมใน 
โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑของสมาชิกกลุมอาชีพที่ไดรับคัดสรรในระดับ 5 ดาว จังหวัด
นครปฐม  แตวาผลิตภัณฑประเภทเครื่องดื่ม และประเภทผาและเครื่องแตงกาย ไมมีระดับ 5 ดาว       
ดังนั้น จึงศึกษาระดับ 4 ดาวในแตละประเภทเพิ่มเติม ในดานสภาพการดําเนินงาน แรงจูงใจ และการ   
มีสวนรวม 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแกประธานและสมาชิกกลุมอาชีพในโครงการ หนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑที่ไดรับการคัดสรรในระดับ 4-5 ดาวจังหวัดนครปฐม ป พ. ศ. 2547 จํานวน 14 กลุม จัด
ตามประเภทผลิตภัณฑที่คัดสรร 6 ประเภท ดังนี้ 
  2.1 ประเภทอาหาร  
  2.2 ประเภทเครื่องดื่ม (ไมมีระดับ 5 ดาว) 
  2.3 ประเภทผาและเครื่องแตงกาย (ไมมีระดับ 5 ดาว) 
  2.4 ประเภทของใชและของประดับตกแตง 
  2.5 ประเภทศิลปะประดิษฐและของที่ระลึก 
  2.6 ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร 
 3.  วิธีการศึกษา 
    วิธีการศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชวิธีการเก็บ   
รวบรวมขอมูล 2 แบบ คือ ขอมูลที่เปนเชิงปริมาณ (Quantitative Data) และขอมูลท่ีเปนเชิงคุณภาพ 
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(Qualitative Data) โดยใชเครื่องมือที่เปนแบบสอบถามสําหรับเก็บรวบรวมจากสมาชิกกลุมตัวอยาง 
และแบบสัมภาษณสําหรับประธานกลุมอาชีพของกลุมตัวอยาง 
    
กรอบแนวความคิดของการวจัิย    

 สําหรับกรอบแนวความคิดของการวิจัย ผูวิจัยไดศึกษาตัวแปรดาน สภาพการดําเนิน     
กิจกรรมในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑของสมาชิกกลุมอาชีพ โดยยึดตามเกณฑการคัดสรร
ของหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ มี 5 ประการ คือ (1) การผลิต (2) การตลาด (3) ความเขมแข็งของ      
ชุมชน (4) การพัฒนาผลิตภัณฑ และ (5) มาตรฐานผลิตภัณฑ (คณะอํานวยการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล  
หนึ่งผลิตภัณฑไทย 2547 : 1-12)  ประเด็นที่สอง ศึกษาเกี่ยวกับ แรงจูงใจการเขารวมกิจกรรมใน
โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑของสมาชิกกลุมอาชีพตามแนวคิดของ เฮอรซเบิรก (Herzberg 
1970 : 121) เกี่ยวกับแรงจูงใจ (Motivator factor) ที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานซึ่งเปนแรง
ผลัก หรือแรงขับที่เกิดขึ้นจากภายในตัวบุคคลประกอบดวย 6 ประการ คือ (1) ความสําเร็จ 
(Achievement) (2) การยกยอง (Recognition) (3) การทํางานดวยตนเอง (Self-working) (4) ความ 
รับผิดชอบ (Responsibility) (5) ความกาวหนา (Advancement) และ (6) ความเจริญเติบโต (Growth)  
และประเด็นที่สาม ศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑของสมาชิก
กลุมอาชีพ โดยยึดหลักเกณฑของแนวทางการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑเชนเดียวกัน 
ซ่ึงประกอบดวย  (1) การผลิต (2) การตลาด (3) ความเขมแข็งของชุมชน (4) การพัฒนาผลิตภัณฑ และ    
(5) มาตรฐานผลิตภัณฑ (คณะอํานวยการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย 2547 : 10-12) 
แสดงในแผนภูมิที่ 1 ดังนี้ 
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สุดยอดหนึง่ตาํบล  
หนึ่งผลติภณัฑไทย (OTOP) 

 

 
กลุมอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
ที่มา : Frederick Herzberg, Two Factors Theory (New York : McGraw-Hill Book Company, 
1970), 121. 
 คณะอํานวยการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย, แนวทางการคัดสรรสุดยอด 
OTOP ไทย (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย, 2547), 1-12. 
 

สภาพการดําเนินงาน 
     - การผลิต 
     - การตลาด 
     - ความเขมแข็งของชุมชน 
     - การพัฒนาผลิตภัณฑ 
     - มาตรฐานผลิตภัณฑ 

แรงจูงใจ 
     - ความสําเร็จ 
     - การยกยอง 
     - การทํางานดวยตนเอง 
     - ความรับผิดชอบ 
     - ความกาวหนา 
     - ความเจริญเติบโต 

การมีสวนรวม 
     - การผลิต 
     - การตลาด 
     - ความเขมแข็งของชุมชน 
     - การพัฒนาผลิตภัณฑ 
     - มาตรฐานผลิตภัณฑ 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดความหมายของศัพทบางคําไว เปนการเฉพาะ 
ดังตอไปนี้ 
                 1. สภาพการดําเนินกิจกรรมในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ หมายถึง ความรู ความ
เขาใจ และความสามารถในการดําเนินงานในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ประกอบดวย
ความรู ความเขาใจ และความสามารถ 5 ประการ ดังนี้  
  1.1 การผลิต หมายถึง รูจักใชวัตถุดิบในทองถ่ิน ทําใหมีคุณภาพเหมือนเดิม มีอิสระ
ในการกระทําอะไรหรือที่ใดก็ไดตามความสนใจและความคิดเห็นของตนเอง พรอมทั้งมีรายได
อยางตอเนื่อง 
  1.2 การตลาด หมายถึง มุงจัดจําหนายสินคาใหแกคนในพื้นที่ ตําบล หรือจังหวัด
เดียวกันหรือตางจังหวัด โดยใชวิธีการที่หลากหลาย ในราคาที่คงที่ และโดยเฉพาะอยางยิ่งให
ความสําคัญกับลูกคาประจํา 
  1.3 ความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง ทุกคนในกลุมมีความสนใจเขามารวมกิจกรรม 
ใหการสงเสริม กลาแสดงความคิดเห็นเมื่อมีโอกาส และสามารถคืนกําไรตามสัดสวนของผูรวมหุน
ไดอยางเหมาะสม 
  1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ หมายถึง การผลิตสินคาไดคุณภาพเหมือนเดิม การบรรจุ
เปนไปตามมาตรฐานสากล มีรูปแบบ สีสัน ขนาดและองคประกอบตามแบบดั้งเดิมสอดคลอง     
ภูมิปญญาทองถ่ิน พรอมหลักการพัฒนาเชิงสรางสรรค ตรงตามความตองการ การออกแบบ มีการ
เปรียบเทียบ เยี่ยมชม และศึกษาดูงานเพื่อใหผลิตภัณฑมีความใหมอยูตลอดเวลา 
  1.5 มาตรฐานผลิตภัณฑ หมายถึง มีการกําหนดชื่อกลุม ช่ือผลิตภัณฑ สถานที่ตั้ง 
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ มีการรับประกันสินคาเมื่อมีความบกพรอง มีอายุการผลิต  
วันหมดอายุสินคา และมีระบบการตรวจสอบการบรรจุภัณฑอยางรอบคอบรัดกุม 
 2. แรงจูงใจการเขารวมโครงการ หมายถึง แรงกระตุนที่เกิดขึ้น หรือแรงขับซึ่งอยูภายใน
จิตใจของสมาชิกกลุมอาชีพตางๆ ที่ตองการเขารวมโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ตามทฤษฎี
แรงจูงใจของเฮอรซเบอรก (Herzberg’s motivational factors) ประกอบดวย 6 ประการ ดังนี้  
  2.1 ความสําเร็จ หมายถึง สมาชิกกลุมอาชีพตางๆ ตองการผลิตสินคาใหมี 
ประสิทธิภาพ มีผลผลิตเพิ่มขึ้น มีความสําเร็จในการทํางาน ภูมิใจกับรางวัลที่ไดรับ พรอมทั้ง
สามารถขายผลิตภัณฑไดทุกครัวเรือน และคนตางชาติได 
  2.2 การยกยอง หมายถึง สมาชิกไดรับชื่อเสียง ไดรับการยอมรับ คําชมเชย  
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ความชื่นชม และไดรับเกียรติในชุมชน 
  2.3 การทํางานดวยตนเอง หมายถึง ความรู ความสามารถ และศักยภาพของสมาชิกใน
การทํางานใหกับกลุม ไดตรงตามความตองการของตนเอง และสามารถนําไปใชชวยเหลืองานของ
กลุมไดเปนอยางดี 
  2.4 ความรับผิดชอบ หมายถึง สมาชิกไดรับมอบหมายงานที่สูงขึ้น เล่ือนขั้น หรือ
ดํารงตําแหนง เปนการทาทายความรูความสามารถของตนเอง มีการทํางานรวมกัน พรอมทั้งไดรับ
เลือกใหเปนผูนํากลุม 
  2.5 ความกาวหนา หมายถึง ความกระตือรือรน มีโอกาสกาวหนาในหนาที่ มีโอกาส
ไดรับประโยชน สวนแบง หรือรายไดเพิ่ม หรือรับรางวัลพิเศษ ทําใหครอบครัวมีความเปนอยูที่ดี
ขึ้น 
  2.6 ความเจริญเติบโต หมายถึง การขยาย เผยแพร พัฒนา โดยไดรับคําแนะนําจาก 
ผูประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจการ  พรอมทั้ง รัฐบาลใหการดูแล ชวยเหลือ สงเสริม และ
สนับสนุนในดานตางๆ  และสามารถเรียนรูเร่ืองราวของชุมชนไดเปนอยางดี 
 3. การมีสวนรวม หมายถึง การที่สมาชิกกลุมอาชีพไดปฏิบัติงานหรือกระทําอยางใด
อยางหนึ่งตามขั้นตอนการดําเนินงานในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ  ประกอบดวย 5 ประการ 
ดังนี้ 
  3.1 การมีสวนรวมดานการผลิต หมายถึง รวมสํารวจ วางแผน การทํางานกลุม การจัดหา 
คัดเลือกสินคาของกลุม และรวมแกปญหาของกลุมได 
  3.2 การมีสวนรวมดานการตลาด หมายถึง รูจักจัดจําหนายสินคา จัดสรรเงินรายได มี
ระบบการประชาสัมพันธทั้งภายในทองถ่ินและภายนอกทองถ่ิน เพื่อขยายกิจการและหาชองทางในการ
จําหนายสินคาได 
  3.3 การมีสวนรวมดานความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง มีการชักชวนแนะนําสมาชิกให
เขารวมกิจกรรมกลุม จัดหาเงินทุน และระดมเงินทุน เพื่อใชในการดําเนินกิจการของกลุม และรวม
แกปญหาพรอมกันได 
  3.4 การมีสวนรวมดานการพัฒนาผลิตภัณฑ หมายถึง การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของกลุม มีการออกแบบผลิตภัณฑ ปรับปรุงสินคา ใหบริการในดานตางๆ พรอมทั้ง รวม
แกไขปญหาเมื่อไมเปนตามที่กําหนดไว 
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  3.5 การมีสวนรวมดานมาตรฐานผลิตภัณฑ หมายถึง การผลิตสินคาใหไดมาตรฐาน มี
การสืบคนขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ รวมพัฒนาสินคาหรือผลิตภัณฑใหไดรับมาตรฐาน พรอมทั้ง มีการ  
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานอยางสม่ําเสมอ 
 4. โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ หมายถึง แนวคิดที่ตองการใหแตละตําบลมี 
ผลิตภัณฑ ดีเดน อยางนอยหนึ่งผลิตภัณฑ ที่อยูบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน และทรัพยากรทาง
ธรรมชาติของชุมชน และทําเปนธุรกิจที่ยั่งยืน ซ่ึงถือเปนแนวคิดที่กระตุนใหชุมชนเกิดระบบ       
การรวมกลุม การอยูรวมกันกับผูอ่ืน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตัดสินใจรวมกัน การพัฒนา
กระบวนการเรียนรูของชุมชน และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑของชุมชนใหไดมาตรฐานตรงกับ      
ความตองการของตลาดสากล  
 5. สมาชิกกลุมอาชีพ หมายถึง การเขาเปนสมาชิกกลุมอาชีพใดๆ ก็ไดโดยอิสระใน
โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ซ่ึงสามารถนําไปสูเปาหมาย โดยมีองคประกอบไดแก สมาชิก
กลุม กรรมการบริหาร กิจกรรมของกลุม กฎระเบียบขอบังคับของกลุมและกองทุน มีการพัฒนา
กลุมทําใหกลุมมีการเจริญเติบโตซึ่งสงผลใหมีรายไดเพียงพอพึ่งพาตนเองได มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
และเปนชุมชนที่มีความเขมแข็ง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 2 

 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 
 ในการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเรื่องสภาพการดําเนินงาน แรงจูงใจ และการมีสวนรวม
ในกิจกรรม โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ของสมาชิกกลุมอาชีพที่ไดรับการคัดสรรในระดับ 
4-5 ดาว จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยไดรวบรวม เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับโครงการหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ 
                  ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
 ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม 
 ตอนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ตอนที่ 1 แนวคิดเก่ียวกับโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลติภัณฑ 
 
1.1 ท่ีมาของแนวคิด 

 กระทรวงมหาดไทย (อางถึงใน อัญชิสา  สรรพาวัตร 2544 : 3) ไดระบุไววา หนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ เปนแนวคิดที่พัฒนามาจากนโยบาย หนึ่งหมูบาน หนึ่งสินคา (One Village One 
Product) ของนายโมริฮิโกะ ฮิรามัทซึ  (Morahiko Miramatou) ซ่ึงเปนผูวาราชการจังหวัดโอฮิตะ 
(Oita Prefecture) ในประเทศญี่ปุน เมื่อ พ.ศ.2522 โดยมีปจจัยสําคัญคือ รัฐสนับสนุนดานวิชาการ
และเทคโนโลยีใหกับชุมชน และประชาชนในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ มีการวิจัยและ
พัฒนาดานตาง ๆ (Product R&D Center) ซ่ึงเปนการผลิตที่ใชบริโภคภายในประเทศเปนหลัก 

 
1.2 ความหมาย 

 คณะอํานวยการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย (2547 : 1) ไดอธิบายถึงหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑวา เปนแนวคิดที่ตองการดําเนินงานเพื่อใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของชุมชน 
โดยใหแตละชุมชนมีผลิตภัณฑดีเดน มีเอกลักษณ อยูบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน และเปนธุรกจิ
ยั่งยืน ผลิตภัณฑไมไดหมายถึงสินคาเพียงอยางเดียว แตเปนกระบวนการทางความคิด รวมถึงการ
บริการ ดูแลอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม การรักษาภูมิปญญาไทย การทองเที่ยว 
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 ศิลปวัฒนธรรมประเพณีการตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน การแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อกลายเปน
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ มีจุดเดน จุดขาย ที่รูจักกันแพรหลายไปทั่วประเทศและทั่วโลก 

 โดยสรุป หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ เปนแนวคิดที่ตองการใหแตละตําบลมีผลิตภัณฑ 
ดีเดน อยางนอยหนึ่งผลิตภัณฑ ที่อยูบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน และทรัพยากรทางธรรมชาติ
ของชุมชน และทําเปนธุรกิจที่ยั่งยืน ซ่ึงถือเปนแนวคิดที่กระตุนใหชุมชนเกิดระบบ การรวมกลุม 
การอยูรวมกันกับผูอ่ืน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตัดสินใจรวมกัน การพัฒนากระบวนการ
เรียนรูของชุมชน และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑของชุมชนใหไดมาตรฐานตรงกับความตองการของ
ตลาดสากล ซ่ึงสงผลใหครอบครัว มีรายไดเพียงพอพึ่งพาตนเองได และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เปน
ชุมชนที่มีความเขมแข็งตอไป 

 กรมการพัฒนาชุมชน (2544 : 1-12) ไดสรุปถึงกรอบแนวทางการดําเนินงานของ     
โครงการ ที่จัดทําโดยคณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ที่ดําเนินการเพื่อให   
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 ดวยการบูรณาการแผนงาน และ   
งบประมาณของกระทรวงตางๆ ผานกลไกของอนุกรรมการ โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
 1.  หลักการพื้นฐาน 
  1.1 ภูมิปญญาทองถ่ินสูสากล (Local Yet Global) ผลิตสินคาและบริการที่ใช           
ภูมิปญญา และวัฒนธรรมทองถ่ินใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
  1.2 พึ่งตนเองและคิดอยางสรางสรรค (Self–Reliance–Creative) ทําความฝนใหเปน
จริง ดวยกระบวนการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ โดยสรางกิจกรรมที่อาศัยศักยภาพของทองถ่ิน 
  1.3 การสรางทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) ฟูมฟกประชาชนให
สูชีวิตดวยความทาทายและจิตวิญญาณแหงการสรางสรรค 
 2. กรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (อางถึงในพัฒนา ตุนา 2545 : 6) 
ไดระบุถึงปรัชญาของหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไว ดังนี้ 
  2.1 สรางเสริมและพัฒนาใหทองถ่ินมั่งคั่ง 
  2.2 การมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ินทุกกิจกรรม 
  2.3 กิจกรรมครอบคลุมขามชวงอายุและพื้นที่ 
 3. วัตถุประสงค 

 กรมการพัฒนาชุมชน (2544 : 7) ไดสรุปนโยบายของรัฐบาล ในการดําเนินงานตาม
โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ที่แถลงตอรัฐสภาและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย          
การอํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแหงชาติ 2544 เพื่อ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

13

   3.1 สรางงานสรางรายไดแกชุมชน 
  3.2 สรางความเขมแข็งแกชุมชน 
  3.3 สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน 
  3.4 สงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
  3.5 สงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรคของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑโดยสอดคลอง
กับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมทองถ่ิน 

  โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ สงเสริมใหคนในชุมชนมีความปรองดอง
ชวยเหลือเกื้อกูล ระหวางธรรมชาติ และประชาชนคนอื่น ๆ สรางงาน สรางอาชีพ สรางเศรษฐกิจ 
แกปญหาการอพยพยายถ่ินฐานไปทํางานในเมืองและเมืองใหญ เปนแนวคิดที่สอดคลองกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจอยางพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซ่ึงเปน
แนวทางหนึ่งที่จะสรางความเจริญใหแกชุมชนอยางยั่งยืน สามารถยกระดับความเปนอยู พัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในทองถ่ิน
อยางรูคุณคา และพัฒนาใหเปนสินคาอุปโภค บริโภค ที่มีคุณภาพ มีเอกลักษณ เปนที่รูจักแพรหลาย
ในอันดับตอไป 
 4.  หลักการดําเนินการ 

  กรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (อางถึงในพัฒนา ตุนา 2545 : 6-8) 
ไดกําหนดหลักการและเหตุผลในการดําเนินงานหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ไว ดังนี้ 
  4.1 การใหการสนับสนุน (Support) มากกวาชวยเหลือ (Subsidy) หลักการของ 
ขบวนการนี้ ไมเนนการใชเงินสนับสนุนแกทองถ่ิน เพราะมักจะไปทําลายความสามารถในการ    
พึ่งตนเอง รัฐบาลเพียงใหการสนับสนุนแกชุมชนตาง ๆ ดานเทคนิคเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ ตลอดจนชวยเหลือในดานโฆษณาประชาสัมพันธในการตลาด ทองถ่ินจะไดรับความ
ชวยเหลือเพื่อสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑอยางเต็มที่ในดานการตลาด เพื่อที่จะเพิ่มยอดขาย อาจตั้ง
บริษัทหนึ่งผลิตภัณฑ (One Product Corporation) เพื่อใหเปนชองทางในการกระจายสินคาสูตลาด
ตาง ๆ 
  4.2 นโยบายหลัก 3 ประการ 
   4.2.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ คุณภาพระดับโลก ผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นตองมีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง สอดคลองกับวัฒนธรรมและมีจุดเดนเฉพาะเปนที่ยอมรับ
ของตลาดภายในประเทศและตลาดโลก 
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    4.2.2 มีเอกลักษณเปนที่ลือช่ือเพียงหนึ่งเดียวตองมีการระดมความคิดในการ
คิดคนและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหไดส่ิงที่ดีที่สุดเทาที่จะชวยกันทําได โดยคํานึงถึงการรื้อฟน
วัฒนธรรม ประเพณีในแตละทองถ่ินใหสอดคลองอยางเหมาะสมไมซํ้าแบบกัน และเปนเอกลักษณ
เฉพาะของหมูบาน หรือตําบลใหเปนที่ยอมรับทั่วไป 
   4.2.3 พัฒนาทรัพยากรมนุษยและการปรับปรุงเทคโนโลยี การสรางบุคคลที่มี
ความคิดกวางไกล มีความรูความสามารถใหเกิดขึ้นในสังคม มีการวางแผนการตลาดมุงเนนการผลิต
และบริการโดยคํานึงถึงผูบริโภคเปนหลัก 
  4.3 กิจกรรมหลัก 
   4.3.1 ขยายสินคาทองถ่ินไปยังตลาด ผลิตภัณฑที่ผลิตตองสอดคลองกับวัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ิน เพื่อเปนการอนุรักษ และเปนจุดเดนของทองถ่ิน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพเพื่อ
ขยายออกสูเครือขายทองถ่ิน ภาค เมืองและตลาดโลก 
   4.3.2 ผลิตและคิดคนขึ้นเองในทองถ่ิน โดยอาศัยความรูความสามารถของคนใน
ชุมชนใหเกิดความรวมมือกันรับผิดชอบ มีหนวยงานของจังหวัด กระทรวง กรม กอง เปนผูคอยให
คําแนะนํา และคอยใหการสนับสนุนในดานของเทคโนโลยี และการคิดคนอุปกรณหรือเครื่องมือตาง ๆ 
   4.3.3 การสรางบุคลากรที่มีคุณภาพของทองถ่ินนั้น ๆ ตองมีการเลือกเฟน
บุคลากรที่มีความรู สามารถมองการณไกล สามารถวางแผนงานในระยะยาวเปนที่ยอมรับของคน
ในทองถ่ิน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อชวยกันแกปญหาและพัฒนาผลิตภัณฑที่จะผลิตขึ้น 

 5.  ความเชื่อมโยงนโยบาย 
  นโยบายหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ มีความเชื่อมโยงกับนโยบายอื่น ๆ ของรัฐบาล  ดังนี้ 

 ทักษิณ ชินวัตร (อางถึงใน คณะอํานวยการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
ไทย 2547 : 41) ไดระบุวา นโยบายของรัฐบาลที่เกื้อกูลกับหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ดังนี้ 

 1. นโยบายพักชําระหนี้ เปนการใหประชาชนมีเวลาหายใจ มีจิตใจและสมองที่จะคิด
ตั้งหลักสรางชีวิตใหม 
  2. การจัดตั้งกองทุนหมูบาน เพื่อใหชาวบานกูเงินกองทุนไปสรางอาชีพในสวนที่  
ตนเองคิดไวได อาจทําคนเดียวหรือรวมกลุมกันทําก็ได 
  3. อินเตอรเน็ตตําบล เปนชองทางในการขายสินคา หรือแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง 
ประสบการณและความรูเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ถูกทางและตอเนื่องในอนาคตอาจเชื่อมโยงกับ
รานคาตัวอยางของในหลวง (สุวรรณชาติ หรือ Golden Place) เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ และเชื่อมโยงกับ
ตลาดโลกได 
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  6.  ขั้นตอนการบริหาร หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
  ขั้นตอนของการบริหารโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ นั้น กรมพัฒนาชุมชน 
(2544 : 11) ไดสรุปวา มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 ระดับตําบล โดยองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่หลักในการประชา-
สัมพันธ ช้ีแจงแนวคิดและจัดประชาคม เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑดีเดนของตําบลใหสอดคลองกับ    
ภูมิปญญาทองถ่ิน วัตถุดิบในทองถ่ินและแผนชุมชน 

 ขั้นตอนที่ 2 ระดับอําเภอ/กิ่งอําเภอ โดยคณะกรรมการดําเนินการหนึ่งตําบล                   
หนึ่งผลิตภัณฑ มีหนาที่หลักในการจัดลําดับผลิตภัณฑดีเดนของตําบลตาง ๆ ของอําเภอ/กิ่งอําเภอ 
การบูรณาการแผนและงบประมาณเพื่อใหการสนับสนุน 

 ขั้นตอนที่ 3 ระดับจังหวัด โดยคณะกรรมการดําเนินงานหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
จังหวัดมีหนาที่หลักในการจัดลําดับผลิตภัณฑดีเดนของอําเภอตาง ๆ และของจังหวัด การบูรณาการ
แผนและงบประมาณเพื่อใหการสนับสนุน 

 ขั้นตอนที่ 4 และ 5 ระดับสวนกลางโดยคณะอนุกรรมการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ มี
หนาที่หลักในการกําหนดกฎเกณฑการคัดเลือก และขึ้นบัญชีผลิตภัณฑดีเดนของตําบล และ
สนับสนุนผลิตภัณฑที่อยูในบัญชีใหเปนไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนแมบท 
 7.  ตัวช้ีวัดเปาหมายการดําเนินงานหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 

 ความสําเร็จของการดําเนินงานหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ นั้น จเด็จ อินสวาง (2544 :  
4) กลาววา สามารถพิจารณาไดจากตัวช้ีวัด ดังตอไปนี้ 
  1. คุณภาพโดยรวม มีความสามารถในการจัดการสินคาชุมชนสามารถใชภูมิปญญา
ทองถ่ิน คนในชุมชนมีประสบการณในทางธุรกิจมากขึ้น 
  2. มีการรวมกลุม และขนาดของกลุมมีการขยายใหญขึ้น จํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้น กลุม
มีความสามัคคีในระหวางสมาชิก 
  3. เกิดผูนําทางธุรกิจอยางไมเปนทางการมีการยอมรับจากชุมชนใหเปนผูนําทาง
ธุรกิจ 
  4. มีการใชทรัพยากรทองถ่ิน เกิดนิยมความเปนไทย รักในภูมิปญญาทองถ่ิน 
  แนวคิด รูปแบบ ขั้นตอนของการดําเนินงานโครงการ เปนการดําเนินงานโดยการ 
เขามามีสวนรวมของชุมชน ทําใหเกิดความสามัคคี สมาชิกมีรายได มีความมั่นคงในชีวิต ไมตองไป
หางานทํานอกทองถ่ิน คนในชุมชน กระตือรือรนแสวงหาความรูแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร         

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

16

 เอื้ออาทรตอกัน ชุมชนสงบสุข กอใหเกิดความหวงแหนและเกิดจิตสํานึกที่ดีอยากเขารวมพัฒนา
อยางจริงจัง เห็นคุณคา ของทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมในทองถ่ิน  
 
1.3 การดําเนินงานหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ จังหวัดนครปฐม  
 หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ เปนกิจกรรมหนึ่งของนโยบายการแกปญหาความยากจนของ
รัฐบาล ถือเปนอีกผลงานที่ภาคภูมิใจที่สามารถดึงภูมิปญญาทองถ่ิน ที่ทรงคุณคาของพลเมืองไทย
เพื่อทรงไวถึงความเปนเอกลักษณไทย จังหวัดนครปฐม เปนจังหวัดหนึ่งที่ไดมีการดําเนินงาน   
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ตามนโยบายรัฐบาย  ตลอดระยะเวลาที่ผานมา  ตั้งแตวันที่ 30 เมษายน 
พ.ศ.2544  ถึงปจจุบัน โดยได กําหนดยุทธศาสตร แผนแมบทการดําเนินงาน มาตรฐาน และ
หลักเกณฑ การคัดเลือกขึ้นบัญชีผลิตภัณฑรวมทั้งไดมีการออกระเบียบ คําส่ัง และประชาสัมพันธ
อยางตอเนื่อง ไดรับความนิยมจากประชาชนทั่วไปอยางกวางขวาง ทําใหเศรษฐกิจในชุมชน เกิด
การขยายตัว และมีทิศทางที่จะพัฒนาใหดียิ่ง ๆ ขึ้น 
 ในป พ.ศ. 2547 จังหวัดนครปฐมไดรับคัดสรร ผลิตภัณฑ ในโครงการหนึ่งตําบล      
หนึ่งผลิตภัณฑ ระดับประเทศ ประเภทชุมชน ระดับ 1–2 ดาว รวม 37 กลุม ประเภทชุมชนระดับ 3 ดาว 
รวม 58 กลุม ระดับ 4 ดาว 30 กลุม ระดับ 5 ดาว 9 กลุม รายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1  ผลการคัดสรรสุดยอดผลิตภณัฑโอท็อป (OTOP Product Champion) ระดับประเทศ  

    ป พ.ศ. 2547 จังหวดันครปฐม ประเภทชุมชน 4 – 5 ดาว 
 

ลําดับท่ี ชื่อผลิตภัณฑ อําเภอ ระดับดาว 
1 ดอกไมประดษิฐ (ดอกไมแหง) นครชัยศรี 5 
2 ตุกตาไม  - ดนตรีไทย เมืองนครปฐม 5 
3 เตาหลากลีลา สามพราน 5 
4 สมุนไพรแปรรูป ตราลายไม กวาวเครือ กําแพงแสน 5 
5 ขาวตังจากขาวกลองหอมมะลิ พุทธมณฑล 5 
6 ปลาแดดเดยีวปรุงรส บางเลน 5 
7 หนอไมฝร่ัง กําแพงแสน 5 
8 กระเจีย๊บเขียว กําแพงแสน 5 
9 ผักตบชวา ชุดเครื่องใชสํานักงาน บางเลน 4 
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 ตารางที่ 1  (ตอ) 
 

ลําดับท่ี ชื่อผลิตภัณฑ อําเภอ ระดับดาว 
10 ดอกไมสดอบแหง สามพราน 4 
11 เสื่อแปรรูป สามพราน 4 
12 ไมกวาดปานศรนรายณ นครชัยศรี 4 
13 เครื่องดื่มชาใบหมอน เมืองนครปฐม 4 
14 น้ําลูกยอสมุนไพรรวม พุทธมณฑล 4 
15 ผาบาติก และเสื้อสําเร็จรูปบาติก เมืองนครปฐม 4 
16 ผาทอมือ (ลายแตงโม) กําแพงแสน 4 
17 หมอนอิง กําแพงแสน 4 
18 ตุกตาแมไม- มวยไทย เมืองนครปฐม. 4 
19 เครื่องปนดินเผาเคลือบศิลาดล นครชัยศรี 4 
20 เรือจําลองและรานคาจําลอง นครชัยศรี 4 
21 เครื่องเบญจรงคประยุกต ดอนตูม 4 
22 ศิลปะไทยประจําชาต ิ นครชัยศรี 4 
23 แชมพูและครมีนวดผมสมุนไพร เมืองนครปฐม 5 
24 ขนมเปยะกุหลาบ กําแพงแสน 4 
25 เนื้อแดดเดยีว และเนื้อโคขุน กําแพงแสน 4 
26 มะเขือเทศราชนิีสด เมืองนครปฐม 4 
27 น้ําพริกสําเร็จรูป ตราแมสมจิตร เมืองนครปฐม 4 
28 กะละแมลุงพร เมืองนครปฐม 4 
29 หมูแผน เมืองนครปฐม 4 
30 ขนมเปยะอบเทียนสูตรชาววงั บางเลน 4 
31 ไขเค็มไอโอดนี บางเลน 4 
32 ขาวเกรียบจากผลไม นครชัยศรี 4 
33 ฝร่ังไทยโบราณ (ไสแดง- ขาว) สามพราน 4 
34 ฝร่ังไรเม็ด สามพราน 4 
35 สมโอ สามพราน 4 
36 ชมพูทับทิมจนัทร สามพราน 4 
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 ตารางที่ 1  (ตอ) 
 

ลําดับท่ี ชื่อผลิตภัณฑ อําเภอ ระดับดาว 
37 เห็ดนางฟาแปรรูป 3 รส สามพราน 4 
38 สมโอ (นางเยีย่ม) สามพราน 4 
39 กลวยกรอบทอง กําแพงแสน 4 

 
1.4 แนวคิดเก่ียวกับกลุม 
 1.4.1  ความหมายของกลุม 
   มนุษยเกิดมาไมสามารถชวยเหลือตนเองได ตองพึ่งพาบุคคลอื่นระยะหนึ่งจึงมี
ชีวิตอยูรอด ครอบครัวเปนกลุมแรกที่มนุษยทุกคน จะตองอยูในสังกัด ครอบครัวจึงถือเปนกลุมแรก
ที่ทุกคนตองเปนสามาชิก เมื่อเจริญเติบโตจึงเขาสูสังคมและเปนสมาชิกของกลุมตาง ๆ อีกหลาย
กลุม แลวแตสถานการณ โอกาส ความตองการ เปนตนวา การรวมกลุมเพื่ออาสาพัฒนา การ
รวมกลุมเพื่อการผลิต การรวมกลุมเพื่ออํานาจตอรอง ฯลฯ จะเห็นไดวา การรวมกลุมของมนุษย
นั้น  ทําใหเกิดกิจกรรมรวมกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน พึ่งพาอาศัยกันจึงมีผูใหความหมายของกลุม
ไว ดังนี้ 
   ทนงศักดิ์ คุมไขน้ํา (2534 : 11) ไดใหความหมายของกลุมไววา กลุม หมายถึง 
บุคคล ตั้งแต 2 คนขึ้นไป ที่มีการติดตอสังสรรคกันอยูเสมอ มีความสนใจในกิจกรรมรวมกันและมี
ความรูสึกวามีบางสิ่งบางอยางที่สําคัญคลาย ๆ กัน 
   โรเบิรต เค เมอรตัน (Robert K. Merton) (อางถึงในยนต ชุมจิต 2528 : 25-26) ไดให
ความหมายของกลุมทางสังคมไว ดังนี้ 
   1. ประกอบดวยคนจํานวนหนึ่ง ซ่ึงมีความสัมพันธโตตอบกนัตามแบบอยางทีใ่ชกนั
มานานในกลุมนั้น (A member of people who interact with one another in according with 
established patterns) 
   2. คนที่มากระทําระหวางกันนั้น มีความรูสึกวาตัวเองเปนสมาชิกของกลุม 
(Interacting persons define themselves as members) 
   3. คนอื่นมองคนที่มากระทําตอกันนั้นวาเปนสมาชิกของกลุมดวย (Persons in 
interaction are defined by others as belonging to the group) 
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    ยนต ชุมจิต (2528 : 26) ไดใหความหมาย ของกลุมไวดังนี้ กลุมทางสังคม    
หมายถึง การที่บุคคลจํานวนหนึ่งมีการคบหาสมาคมกันในกิจการใดกิจการหนึ่ง ในระยะเวลาหนึ่ง
จนทําใหบุคคลนั้น ๆ มีความผูกพัน ทําใหมีความรูสึกวาตัวเองเปนสวนหนึ่งของกลุมนั้น 
 1.4.2  แนวคิดในการจัดตั้งกลุม 
   สาเหตุที่มนุษยรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งกลุม เพราะมนุษยมีความตองการ และความ
ตองการของมนุษยไมมีที่ส้ินสุด การรวมกลุมกันจะเปนการสนองความตองการของมนุษยมากกวาอยู
นอกกลุม การเขาเปนสมาชิกกลุมจะสามารถนําไปสูเปาหมาย การที่มนุษยรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งกลุม
และเปนสมาชิกกลุม เกิดจากปจจัยหลายประการ เชน ปจจัยทางจิตวิทยา สังคม และเศรษฐกิจ เปน
ตน 
   คารทไรท และ แซนเดอร (Cartwright and Zander อางถึงในกอบแกว จันทรดี 
2539 : 6) ไดกลาวถึงเหตุที่บุคคลจัดตั้งและเขารวมในกิจกรรมกลุม มีสาเหตุหรือปจจัยดึงดูดให     
เขารวมกลุม คือ 
   1. ตัวกลุมเปนความตองการของบุคคล คือ บุคคลมีความพอใจในการรวมกลุม 
เพื่อสนองความตองการของตนเอง บุคคลซึ่งเขารวมในกลุมนี้ เพราะมีความสนใจในกิจกรรมหรือ
โครงการขององคการ หรือกลุมนั้น ๆ  
   2. การเขารวมกลุม จะเปนวิธีการสนองความตองการมากกวาอยูนอกกลุม 
หมายถึง บุคคลเขาเปนสมาชิกของกลุม เพื่อมุงไปสูเปาหมายประการตาง ๆ ซ่ึงถาอยูภายนอกกลุม 
จะไมสามารถบรรลุเปาหมายดังกลาวได 
   เบนทเลย (Arthur Bentley อางถึงใน สุวิมล เจริญศรี 2539 : 15) ผูริเริ่ม
แนวความคิดเรื่องกลุม ไดใหความเห็นวา มวลมนุษยมีการรวมกลุมทางการเมือง สังคม และ
เศรษฐกิจ กลุมทุกกลุมจะมีผลประโยชนเขามาเกี่ยวของดวย กลุมกับผลประโยชนจึงเปนของคูกัน 
กลุมบางกลุมมีการรวมตัวกันเพื่อจะไดมีอํานาจตอรองกับบุคคลอื่น และรักษาผลประโยชนของ
กลุม 
   สเปนเซอร (อางถึงใน จริยา ปราณีบุตร 2540 : 9) กลาววา การรวมกลุมเปน  
วัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตอยางหนึ่งของมนุษย ที่จะตองอยูรวมกันเปนกลุม มนุษยตองอยูใกลชิดกับ
มนุษยดวยกัน 
   สรุปแนวคิดในการจัดตั้งกลุม ดังนี้ 
   1. บุคคลไมสามารถดํารงอยูในสังคมดวยตัวคนเดียวได จึงตองแสวงหาบุคคลที่มี
ลักษณะตาง ๆ ที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกัน เชน ในดานแนวความคิด ทัศนคติ แรงจูงใจ การ
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 ปฏิบัติงาน หรือคานิยมก็ตาม เพื่อรวมกลุมกันกระทํากิจกรรม ซ่ึงจะเปนการสนองตอบตอ
ความตองการของตนเอง ทั้งทางสังคมและจิตวิทยานั่นเอง 
   2. บุคคลจัดตั้งกลุม และเขารวมกลุม เพราะเหตุผลในเรื่องของผลประโยชน 
   1.4.3  ขั้นตอนการจัดตั้งกลุม 
   พัฒน บุณยรัตพันธ (2517 : 150) ไดกลาวถึงหลักการในการรวมกลุมของ   
ประชาชนในการพัฒนาชุมชนวา ควรจะเปนการรวมกลุม 3 ขั้น 8 ตอน ซ่ึงพอสรุปได ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 วาดวยการจัดตั้งกลุม เชน กลุมอาชีพ กลุมสตรี หรือกลุมประเภทอื่น ๆ มี
หลักเกณฑที่ควรยึดถือ 8 ตอน คือ 
    ตอนที่ 1 วาดวยผูนํากลุม จะตองหาผูนํากลุมที่มีความถนัดในเรื่องโดยเฉพาะ 
    ตอนที่ 2 วาดวยความตองการรวมกลุม จะเกิดขึ้นไดกต็อเมือ่สมาชกิของกลุมนัน้ 
มีความตองการรวมกัน หรือมีวัตถุประสงคอยางเดียวกัน อาจตองการแกปญหารวมกัน หรือดําเนิน
กิจกรรมอยางหนึ่งอยางใดรวมกันก็ได ดังนั้น จึงตองสํารวจความตองการของแตละบุคคลกอนรวมกลุม 
    ตอนที่ 3 วาดวยความสมัครใจจริง 
    ตอนที่ 4 วาดวยมีส่ิงแวดลอมคลายคลึงกัน 
    ตอนที่ 5 วาดวยมีวัยใกลเคียงกัน 
    ตอนที่ 6 วาดวยเพศเดียวกัน 
    ตอนที่ 7 วาดวยความสัมพันธตองไมขัดของ 
    ตอนที่ 8 วาดวยสถานการณบีบตัว 
   ขั้นที่ 2 วาดวยการเคลื่อนไหวของกลุม ซ่ึงจะชวยผลักดันใหเกิดพลังการตอสู 
และพลังการตอรองในโอกาสตอไป มีหลักเกณฑที่ควรยึดถือ 8 ตอน คือ 
    ตอนที่ 1 วาดวยการสงเสริมการประชุมพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกัน
และกัน และเพื่อความสรางความสัมพันธภายในกลุม 
    ตอนที่ 2 วาดวยการสงเสริมแนวความคิดยกระดับจิตใจ 
    ตอนที่ 3 วาดวยการสงเสริมการมีระเบียบวินัย 
    ตอนที่ 4 วาดวยการสงเสริมสัมพันธภาพบุคคล ทั้งสมาชิกภายในกลุมและ
บุคคลที่มีความเกี่ยวกันกับสมาชิกภายในกลุมดวย 
    ตอนที่ 5 วาดวยการสงเสริมกิจกรรมใหตอเนื่อง 
    ตอนที่ 6 วาดวยการสงเสริมวิชาการ 
    ตอนที่ 7 วาดวยการสงเสริมผลประโยชนรวม 
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     ตอนที่ 8 วาดวยการสงเสริมและดํารงไว ซ่ึงสถานภาพผูกพันใหทุกคนมี      
บทบาทหนาที่ในกลุม ใหรูจักรับผิดชอบรวมกันกับกลุม 
   ขั้นที่ 3 วาดวยการเจริญเติบโตของกลุม หมายถึง สมาชิกของกลุมเพิ่มจํานวนขึ้น 
และเกิดกลุมใหม ๆ ตอเนื่อง และสัมพันธกับกลุมที่มีอยูเดิม ในการดําเนินงานเกี่ยวกับการเจริญ 
เติบโตของกลุมนี้ มีหลักเกณฑที่ควรยึดถือ ดังนี้ 
    ตอนที่ 1 วาดวยการเจริญเติบโตในสหพันธรวมกลุม เปนการทําใหกลุมเล็ก ๆ 
ซ่ึงไดตั้งขึ้นตามขั้นที่ 1 และมีพลังการเคลื่อนไหวแลว ในขั้นที่ 2 ไดเขามารวมกัน 
    ตอนท่ี 2 วาดวยการสรางหนวยนํารวม คือ การนําเอาตัวแทน หรือผูนําของ
กลุมแตละกลุม มารวมกัน เรียกวา ตั้งเปน “หนวยนํารวม” ขึ้น 
    ตอนที่ 3 วาดวยการสรางผลประโยชนรวมกัน 
    ตอนที่ 4 วาดวยการสรางกิจกรรมพึ่งพากัน 
    ตอนที่ 5 วาดวยการสรางสวนวิชาการจากการที่กลุมไดมีผลประโยชนรวมกัน 
และมีกิจกรรมพึ่งพากันเกิดขึ้นแลว ซ่ึงจะชวยเสริมสรางความสามารถ และประสิทธิภาพกลุม  
    ตอนที่ 6 วาดวยการสรางพลังรวมและดําเนินงานรวม 
    ตอนที่ 7 วาดวยการลดความสิ้นเปลืองรวม 
    ตอนที่ 8 วาดวยการสรางพลังตอรอง 
 1.4.4  ประเภทของกลุม 
   โดยทั่ว ๆ ไป อาจแบงกลุมไดเปน 2 ประเภท คือ กลุมแบบเปนทางการที่มีระเบียบ
แบบแผน มีการแบงงานเปนกิจลักษณะ หรือท่ีเรียกวา เปนกลุมจัดตั้ง เชน กลุมชาวนา กลุมสหกรณ 
กลุมสตรี กลุมเยาวชน กลุมออมทรัพย เปนตน และอีกแบบหนึ่งคือกลุมอยางไมเปนทางการ หรือ
กลุมตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองโดยไมตองมีระเบียบกฎเกณฑเปนลายลักษณอักษรมาบังคับ เชน 
ครอบครัว กลุมเพื่อนฝูง เปนตน  
   ในทางวิชาการแบงกลุมเปนประเภทไดดังนี้  
   1. กลุมปฐมภูมิ เปนกลุมที่มีขนาดคอนขางเล็ก ซ่ึงบางทานใหคําจํากัดความวาไม
เกิน 20 คน สมาชิกกลุมมีความสัมพันธใกลชิดสนิทสนม มีความสัมพันธทางอารมณ และ
ความรูสึกตอกันโดยไมเกี่ยวของกับประโยชนโดยตรง ไดแก ครอบครัว กลุมเพื่อนสนิท กลุม
สันทนาการ เปนตน 
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    2. กลุมทุติยภูมิ เปนกลุมที่มีขนาดใหญกวากลุมปฐมภูมิ มีสมาชิกเปน
จํานวนมาก ทุกฝายภายในประเภทนี้คอนขางจะมีระเบียบแบบแผนที่แนนอน มีกฎเกณฑแบงความ
รับผิดชอบกันเปนสัดสวน การผูกพันทางอารมณ ความรูสึกในกลุมทุติยภูมิเบาบางลงมาก 
   3. กลุมอางอิง ตามความหมายดั้งเดิม หมายถึง กลุมที่บุคคลไมไดเปนสมาชิก แต
ยึดถือวากลุมนั้น ๆ มีความหมายมากสําหรับตนเอง ตัวอยางเชน นายดําไมไดเปนสมาชิกของ
สมาคมโหราศาสตร แตใหความสนใจและพยายามทําความสนใจ และพยายามทําตามคําแนะนําของ
สมาคมนี้ในเรื่องตาง ๆ เราถือไดวา สมาคมนั้นเปนกลุมอางอิงของนายดํา โดยที่นายดําไดเอา
แบบอยางหรือปฏิบัติตามนโยบายของสมาคมนั้น เปนตน 
   ปจจุบัน กลุมอางอิง ไดมีความหมายกวางกวาเดิมคือ หมายรวมถึงอะไรก็ไดที่
บุคคลหนึ่งในสังคมยึดถือเปนแบบอยาง เชน ปณิธาน สุภาษิต พุทธภาษิต หนังสือเลมใดเลมหนึ่ง 
ฯลฯ 
 1.4.5  องคประกอบของกลุม 
   กลุมตาง ๆ สวนใหญมีองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้ 
   1. สมาชิกกลุม เขามาเปนสมาชิกดวยใจศรัทธา และเขาใจในวัตถุประสงค 
เปาหมายของกลุมอยางดีแลว ส่ิงเหลานี้จะวัดไดจากความรัก ความสามัคคี การถือสัจจะ และ      
คุณธรรมที่ตนเองใหไวแกกลุม มีการปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ กลาวคือ 
    1.1 ในระหวางปหนึ่ง ๆ สมาชิกไมเสียสัจจะเลย หรือเสียสัจจะคนละไมเกิน  
1 คร้ัง โดยเฉลี่ย 
    1.2 สมาชิกไมมีการลาออกระหวางป แมจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นไมมากนัก 
หรือไมเพิ่มเลยก็ตาม 
    1.3 ในกรณีที่ไดขอกูยืมเงินจากกลุมเปนรายบุคคล ก็นําเงินมาใชคืนเปนงวด 
ตามที่ใหสัจจะไวอยางสม่ําเสมอทุกราย หรือผิดนัดไมเกิน 5% ในรอบป 
    1.4 ในกรณีที่สมาชิกกลุมนําเงินไปดําเนินกิจกรรมรวมกัน สมาชิกแตละคนก็
ใหความรวมมือโดยประกอบอาชีพ หรือรวมพิจารณาดวยดีอยางสม่ําเสมอเต็มใจ มีจุดมุงหวังที่จะ
สรางสรรคความกาวหนาในดานการเพิ่มผลผลิตกับตนเอง ครอบครัว กลุม และชุมชนอยางจริงจัง 
ดวยความขยันขันแข็ง อดทน และมีผลงาน สามารถตรวจสอบไดทุกคน หรือเกินกวา 95% 
   2. กรรมการบริหาร ซ่ึงไดรับการคัดเลือกจากสมาชิกใหมาบริหารกลุมฯ เปนผูที่มี
บทบาทสําคัญในการที่จะนํากลุมไปสูกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ การพิจารณากลุมใดเปน
กลุมที่บริหารดีเดน ควรพิจารณาตัวบุคคลบริหาร ซ่ึงควรมีลักษณะ ดังนี้ 
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     2.1 คณะกรรมการบริหารทุกคน ไดเสียสละและอุทิศเวลาใหกับกลุม
อยางจริงจัง รูจักหนาที่ความรับผิดชอบตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยการถือปฏิบัติอยาง 
เครงครัด ตรงไปตรงมาอยางสม่ําเสมอ มีความรักความสามัคคีในหมูคณะดียิ่ง 
    2.2 มีการประชุมปรึกษางานกันเปนประจํา ทั้งการประชุมคณะกรรมการ
บริหารและคณะกรรมการแตละคน โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง 
คณะกรรมการแตละคณะทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง เปนอยางนอย การประชุมทุกครั้งมีสมาชิกเขารวม
ประชุมเกินกวา 2 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมด 
    2.3 แสดงผลการประชุมคณะกรรมการตอสมาชิกเปนประจําทุกเดือน เพื่อให
สมาชิกทราบความเคลื่อนไหวของกลุม และมีแผนงานของแตละคณะไวตรวจสอบได 
    2.4 แสวงหากิจกรรมใหสมาชิกกลุมไดเขามามีสวนรวมกับกลุมเปนประจําทุก
เดือนตามหนาที่ของตนเอง เชน คณะกรรมการสงเสริมมีการเชิญนักวิชาการตาง ๆ มาสาธิตและ
แนะนําการประกอบอาชีพของสมาชิก การสงสมาชิกเขารับการฝกอบรม และรวมสัมมนาจากที่ตาง ๆ 
เปนตน 
    2.5 มีผลงานของคณะกรรมการโดยเฉพาะ รายงานผลทางดานการเงิน ปรากฏ
ใหเห็นเดนชัด และถูกตองชัดเจน สามารถตรวจสอบไดทุกเวลาที่สําคัญอยางยิ่งก็คือ คณะกรรมการ
บริหารกลุม มีแผนงานของคณะกรรมการแตละชุดไวเดนชัดวาจะทําอะไร ใหเกิดประโยชนตอ  
สวนรวม ชุมชน และตอสมาชิกกลุม 
   3.  กิจกรรมของกลุม 
    3.1 มีกิจกรรมของกลุมโดยสวนรวมอยางนอย 1 กิจกรรมที่เปนกิจกรรมดีเดน 
ซ่ึงอาจจะมีกิจกรรมกลุมยอย ๆ สนับสนุน 
    3.2 การประกอบอาชีพของสมาชิกกลุมแตละคน เนนหนักที่จะชวยเกื้อกูลการ
ดําเนินกิจกรรมของกลุมใหกาวหนาไปทางเดียวกัน กิจกรรมแตละกลุมก็ควรจะมีสมาชิกประกอบ
อาชีพนั้น ๆ เกินกวารอยละ 80  
    3.3 เจาหนาที่ไดติดตามเอาใจใส แนะนําใหสมาชิกกลุมไดประกอบอาชีพไป
ในทางที่กาวหนาเปนขั้นตอนตั้งแตการฝกอบรม สงเสริม สาธิต การบํารุงรักษา การตลาด 
    3.4 ฐานะการเงินของกลุมดี มีเครดิต สามารถกูยืมจากภายนอกไดโดยมี 
กิจกรรมกลุมเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป มีแผนและผลงานที่แนนอน 
    3.5 ผลงานของกลุมสามารถวัดความกาวหนาได และคุมคากับการลงทุน 
   4.  กฎระเบียบขอบังคับของกลุม 
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     4.1 มีการกําหนดวัตถุประสงคของกลุมอยางชัดเจน 
    4.2 มีความเปนประชาธิปไตยโดยสมาชิกชวยกันวางกฎขอบังคับโดยใชเสียง
ขางมาก 
    4.3 ตองไมขัดกับกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
   5. กองทุน เปนทุนดําเนินงาน ซ่ึงถือเปนปจจัยการบริหารงานของกลุมที่สําคัญ 
เพื่อนําไปประกอบกิจกรรมตาง ๆ ตามที่กลุมกําหนด ซ่ึงกองทุนอาจไดมาจากการลงหุน หรือการ
จัดหาของสมาชิกหรือไดรับการสนับสนุนจากทางราชการ หรือองคกรเอกชนอื่น ๆ กองทุนอื่นอาจ
เปนรูปเงินสด หรือวัสดุ ส่ิงกอสราง หรือที่ดิน 
 1.4.6  การพัฒนากลุม 
   บาสส (Bernard Bass 1965 : 197-198) ไดกลาวถึงรูปแบบของการพัฒนากลุมวา 
กลุมจะตองมีขั้นตอนผานกระบวนการพัฒนา 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1. การยอมรับซ่ึงกันและกัน นั่นคือในขั้นตอนแรกของการจัดตั้งกลุม สมาชิกจะ
ยังไมมีการติดตอสัมพันธซ่ึงกันและกันอยางดีเทาที่ควร และไมปรารถนาจะแสดงความคิดเห็น    
ทัศนคติอยางเปดเผย ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนปรากฏการณธรรมชาติที่สมาชิกลุม ซ่ึงมีภูมิหลังที่แตกตาง
กัน ตองเขามารวมกลุมกิจกรรมกันเปนครั้งแรก แตอยางไรก็ตามจากกระบวนการกลุมแลว ในที่สุด
สมาชิกแตละคนจะเริ่มติดตอส่ือสารซึ่งกันและกัน และในที่สุดจะไปสูการยอมรับซ่ึงกันและกันวา 
พวกตนอยูในกลุมกิจกรรมเดียวกัน 
   2. การติดตอส่ือสาร และกระบวนการตัดสินใจ เมื่อกลุมไดถูกยอมรับกันใน
ระหวางสมาชิกกลุมแลว สมาชิกเริ่มจะมีการติดตอส่ือสารกันอยางเปดเผย และการติดตอส่ือสาร
เหลานี้จะเปนผลใหเพิ่มความเชื่อมั่น และมีการปฏิสัมพันธขึ้นภายในกลุม การถกเถียงหรือการ
อภิปรายที่เกิดขึ้นในกลุม จะเปนการแกปญหาในเรื่องงาน และพัฒนาขั้นตอนการทํางาน เพื่อไปสู
ความสําเร็จของกลุม 
   3. แรงจูงใจและผลผลิตของกลุม ขั้นตอนนี้จะเปนการพัฒนาของกลุม เพื่อ
ความสําเร็จในเปาหมายของกลุมรวมกัน และกลุมจะดําเนินงานดวยความรวมมือรวมใจกันใน
ระหวางสมาชิกกลุม มิใชการแขงขันกันเองในระหวางสมาชิกกลุม 
   4. ระบบองคการและการควบคุม เปนขั้นตอนที่กลุมไดเกิดบรรทัดฐานของกลุม
ขึ้น เพื่อใชเปนกฎเกณฑในการเปนแนวทางใหสมาชิกรวมมีความผูกพันรวมกัน และปฏิบัติตนไป
ในแนวทางเดียวกัน เปาหมายของกลุมจะมีความสําคัญเหนือกวาเปาหมายสวนตัวของสมาชิกแตละ
คน กลุมจะสรางกลไกในการบังคับใหสมาชิกกลุมปฏิบัติตามบรรทัดฐาน หรือกฎเกณฑของกลุม 
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 และถาสมาชิกคนใดไมปฏิบัติหรือเบี่ยงเบนออกจากกฎเกณฑที่กลุมไดตั้งไว กลุมจะใชการ
ควบคุมและจะลงโทษสมาชิกดวยการตอตาน หรือปลดออกจากสมาชิกกลุมตอไป 
 1.4.7  การเคล่ือนไหวของกลุม 
   กลุมเปนขบวนการที่มีระบบมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนที่อยูตลอดเวลา ซ่ึงจะทํา
ใหกลุมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รวมถึงการพัฒนาในเรื่อง 
   1. การดําเนินงานของกลุม 
   2. บรรยากาศการปกครอง 
   3. ลักษณะและขนาดของกลุม 
   4. บรรยากาศภายในกลุม 
   5. การเกิดขอขัดแยงและการแกไขขอขัดแยงที่เกิดขึ้นในกลุม 
   6. การติดตอส่ือสาร 
   7. บทบาทของผูนํา 
   การเคลื่อนไหวของกลุม การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของกลุมจะเปนไปอยางไร
นั้น ยอมเปนไปตามขบวนการ ซ่ึงประกอบไปดวยส่ิงเหลานี้ 
   1. ปจจัย (Input) คือ สภาพแวดลอมภายนอกที่มีอิทธิพลตอกลุม โดยสภาพ 
แวดลอมนี้เกี่ยวของกับการดําเนินงานของกลุม ไดแก 
    1.1 บุคคล (สมาชิกและผูรับบริการ) 
    1.2 ขาวสารและขอมูล 
    1.3 สภาพทางสังคม 
    1.4 สภาพทางเศรษฐกิจ 
    1.5 สภาพทางการเมือง 
    1.6 สภาพแวดลอมอื่น ๆ 
   2. กระบวนการ (Process) คือ ขบวนการที่เกิดขึ้นในกลุม เปนขบวนการที่นําเอา
ปจจัย ทั้งหลายมาใชประโยชนใหกลุมสามารถดําเนินการไดสําเร็จตามวัตถุประสงค ขบวนการที่
เกิดขึ้นนี้ จะทําใหกลุมเกิดการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนที่ ซ่ึงประกอบดวย 
    2.1 โครงสรางและลักษณะของกลุม 
    2.2 วัตถุประสงคของกลุม 
    2.3 การดําเนินงานของกลุม (รวมทั้งบทบาทตาง ๆ ของสมาชิก) 
    2.4 การติดตอส่ือสารภายในกลุม 
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     2.5 ขบวนการตัดสินใจและการแกไขปญหา 
    2.6 สภาพแวดลอมและบรรยากาศภายในกลุม 
    2.7 การพัฒนาบุคคลซึ่งเปนสมาชิกของกลุม 
    2.8 รางวัลและแรงจูงใจ 
   3. ผลผลิต (Output) คือผลผลิตและสิ่งที่กลุมใหกับสภาพแวดลอมภายนอก ซ่ึง
อาจจะเปนทั้งผลผลิตที่ดีหรือไมดีก็ได หรืออาจเปนที่มีสภาพแวดลอมภายนอกตองการ หรือไม
ตองการก็ไดผลผลิตของกลุมอยูในรูปของ 
    3.1 สินคา 
    3.2 บริการ 
    3.3 ผลงานของกลุม 
    3.4 ปญหาตาง ๆ ที่ไดรับการแกไข 
    3.5 นโยบายของกลุม 
   4. ขอมูลยอนกลับ (Feedback) คือ การสะทอนกลับหลังจากที่สภาพแวดลอม
ไดรับแลว แบง เปน 
    4.1 การสะทอนกลับเนื่องจากไดรับความพึงพอใจ หรือเปนทางบวก 
    4.2 การสะทอนกลับจากไมไดรับความพึงพอใจ หรือทางลบ 
   สําหรับการเคลื่อนไหวของกลุมนั้น จะตองมีกิจกรรมตาง ๆ การเคลื่อนไหวอยาง
สม่ําเสมอเพื่อใหกลุมคงอยู และตองคํานึงถึงความผูกพันระหวางสมาชิก การเคลื่อนไหวของกลุม
จะคํานึงถึงองคประกอบ ดังนี้ 
   1. สงเสริมใหมีการประชุมพบปะระหวางสมาชิก เพื่อใหการแลกเปลี่ยนความคิด 
มีความใกลชิดกัน 
   2. สงเสริมแนวความคิดยกระดับจิตใจของสมาชิกกลุมในทางที่จะรวมมือรวมใจ 
เพื่อใหเปาประสงคของกลุมสําเร็จ 
   3. สงเสริมการมีระเบียบวินัย การดําเนินงานของกลุมตองมีกรอบ กฎเกณฑ 
ขอบังคับ เพื่อใหเปนแนวทางในการประพฤติของสมาชิกใหเปนไปอยางราบรื่น 
   4. สงเสริมสัมพันธภาพระหวางบุคคล กลุมจะมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
นั้น สมาชิกในกลุม ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวกับสมาชิกกลุมตองมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน 
   5. สงเสริมการมีกิจกรรม กลุมจะมีการเคลื่อนไหวอยูเสมอ ตองจัดใหมีกิจกรรมที่
มีประโยชนตอสมาชิกและกลุมอยูเสมอ 
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    6. สงเสริมวิชาการ เนื่องจากวิชาการเปนผลงานของการปฏิบัติงาน และ
วิชาการจะชวยพัฒนาบุคคลใหมีความคลายคลึงและใกลเคียงในระดับสติปญญาและจิตใจ จึงควร
ใหมีการเสริมวิชาการในรูปตาง ๆ แกสมาชิก เชน การฝกอบรม การประชุมสัมมนา 
   7. สงเสริมประโยชนรวมกัน การดําเนินงานหรือการเคลื่อนไหวของกลุมตอง
สนองผลประโยชนแกสมาชิก 2 ระดับ คือ ระดับสมาชิกโดยตรงและผลประโยชนรวมของกลุมไป
พรอมกัน 
   8. สงเสริมและดํารงไวซ่ึงสถานภาพผูกพัน โดยใหสมาชิกทุกคนในกลุมไดมี 
บทบาทหนาที่ในกลุม 
 1.4.8  การเจริญเติบโตของกลุม 
   กลุมจะเจริญเติบโตได หมายถึง กลุมที่เกิดขึ้นมาแลวสามารถดําเนินชีวิตของกลุม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  การเจริญเติบโต หมายถึง ทั้งการเจริญเติบโตซ่ึงมักเปนการเพิ่มขนาดหรือ
การเพิ่มพูนภายนอก และการพัฒนาซึ่งเปนกระบวนการที่ซับซอนกวาการเจริญเติบโต กลาวคือ 
มิใชหมายถึงแตเพียงการเพิ่มขนาดเทานั้น แตยังหมายถึงการเปลี่ยนแปลงแกนหรือปจเจกบุคคลได
กลับกลายสูวุฒิภาวะ 
   การที่จะดูวา กลุมมีการเจริญเติบโตหรือมีการพัฒนาแลวหรือบรรลุสูวุฒิภาวะ
แลว ดูไดจากหลักเกณฑ ดังนี้ 
   1. กลุมมีความเขาใจอยางชัดเจนถึงเปาประสงคหรือจุดมุงหมายของกลุม 
   2. ทําใหเกิดความกาวหนาไดตามจุดมุงหมายของกลุม ดวยความมีประสิทธิภาพ
สูงสุด และใชความเพียรพยายามนอยที่สุด 
   3. สามารถมองไกลไปลวงหนาและวางแผนลวงหนา 
   4. ประสบความสําเร็จอยางสูงในการติดตอส่ือสารภายในกลุม 
   5. สามารถริเร่ิม และดําเนินการในการแกปญหาอยางมีเหตุผล และมี 
ประสิทธิภาพ 
   6. ประสบความสําเร็จในการสรางวิธีการทํางานรวมกัน และมีความพรอมที่จะ
เปลี่ยนแปลงแบบแผนการดําเนินงานของกลุมในสมดุลยภาพของกลุมที่เหมาะสม 
   7. มุงในเรื่องการทําหนาที่ของกลุมเอง กลาวคือ สามารถเผชิญปญหาทางอารมณ
ที่เปนไปของกลุม และทําการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไดที่ตองการจะเปลี่ยนแปลงไดอยางชาญฉลาด 
   8. มีดุลยภาพที่เหมาะสมระหวางผลผลิตของกลุม (หนาที่ของกลุมเชิงสังคม) และ
ความพึงพอใจในความตองการของตน (หนาที่ของกลุมเชิงจิต) 
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    9. จัดใหมีการเผยแพรกระจาย และการมีสวนรวมในเรื่องความรับผิดชอบ
ของความเปนผูนํา 
   10. บรรลุถึงสมดุลยภาพอันเหมาะสม ระหวางเนื้อหาสาระและขบวนการนิเทศ 
   11. มีความเหนียวแนนสามัคคี หรือความแข็งแกรงในระดับสูง แตไมใชในแง
ของการแยกตัวเองไมเฉพาะกลุม หรือในแงของเอกภาพเฉพาะคน 
   12. มีการใชประโยชนจากความสามารถที่ตางกันของสมาชิกกลุมอยางชาญฉลาด 
   13. เผชิญกับความจริงและทํางานบนพื้นฐานของความเปนจริงมากกวาที่จะคิด
ฝนเอง 
   14. จัดใหมีบรรยากาศแหงอิสระเสรีทางใจ เพื่อการแสดงออกทั้งมวลของ
ความรูสึกและความคิดเห็นตาง ๆ 
   15. ไมถูกครอบคลุมจนเกินไป โดยผูนํากลุมหรือโดยใครคนใดคนหนึ่งในบรรดา
สมาชิกของกลุม 
   16. บรรลุถึงสมดุลยภาพระหวางพฤติกรรมแหงการแขงขันและพฤติกรรมแหง
ความรวมมือในสวนของสมาชิกกลุม 
   17. มีดุลยภาพหรือความพอดใีนการใชอารมณและการใชเหตุผล 
   18. สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง และปรับตัวเองใหเขากับความจําเปนตาม 
สถานการณที่ตางกันออกไป 
   19. ตระหนักวาวิธีการไมสามารถแยกออกจากจุดหมายปลายทาง 
   20. ตระหนักในคานิยม และขอจํากัดของกรรมวิธีทางประชาธิปไตย 

   กลาวโดยสรุป โครงการหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑเปนแนวคิดที่ตองการใหแตละ
ตําบลมีผลิตภัณฑ ดีเดนที่อยูบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน และทรัพยากรทางธรรมชาติของชุมชน 
และทําเปนธุรกิจที่ยั่งยืน ซ่ึงถือเปนแนวคิดที่กระตุนใหชุมชนเกิดระบบ การรวมกลุม การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตัดสินใจรวมกัน การพัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชน และพัฒนา       
คุณภาพผลิตภัณฑของชุมชนใหไดมาตรฐานตรงกับความตองการของตลาดสากล การเขาเปนสมาชิก
กลุมจะสามารถนําไปสูเปาหมาย โดยมีองคประกอบไดแก สมาชิกกลุม กรรมการบริหาร กิจกรรม
ของกลุม กฎระเบียบขอบังคับของกลุมและกองทุน มีการพัฒนากลุมทําใหกลุมมีการเจริญเติบโตซึ่ง 
สงผลให มีรายไดเพียงพอพึ่งพาตนเองได และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เปนชุมชนที่มีความเขมแข็ง 
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 ตอนที่ 2 แนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจ 
 

 เมื่อสมาชิกในองคการหรือกลุมมีแรงจูงใจในการทํางาน มีความผูกพันตอองคการพรอม
ทั้งทํางานเพื่อมุงหวังความสําเร็จ หลีกเลี่ยงความลมเหลว ผลลัพธที่ตามมาคือความสําเร็จของทั้ง
องคการหรือกลุม และตัวของบุคคลเองดวย จึงนาจะทําความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องแรงจูงใจ หรือปจจัย
จูงใจ ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
2.1 ความหมายของแรงจูงใจ 
 เพ็ญรุง  กวีรัตนธํารง (2538 : 54) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานหรือพลังกระตุน พฤติกรรม
ใหแตละบุคคลใชความสามารถในการทํางานไปสูเปาหมาย 
 สมพงษ  เกษมสิน (อางถึงใน อุทัย ปญญาโกญ 2539 : 27) ใหความหมายของการจูงใจ
วาเปนนามธรรมคือเปนวิธีการที่จะชักนําพฤติกรรมผูอ่ืนใหประพฤติปฏิบัติตามวัตถุประสงค    
พฤติกรรมของคนจะเกิดขึ้นไดตองมีส่ิงเราหรือแรงจูงใจ ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา การจูงใจหมายถึง
ความพยายามจะชักจูงใหผูอ่ืนแสดงออกหรือปฏิบัติตามตอส่ิงจูงใจ ส่ิงจูงใจอาจมีไดทั้งจากภายใน
และภายนอกตัวบุคคลนั้น ๆ เอง แตมูลเหตุจูงใจอันสําคัญของบุคคลคือความตองการ (need) 
 อุทัย ปญญาโกญ (2539 : 27) การจูงใจหมายถึง กระบวนการในการพยายามทําใหครูเกดิ
พฤติกรรมไปในทางที่ผูบริหาร หรือองคการตั้งไว โดยทั้งนี้ ใชปจจัยจูงใจ ที่สนองตอความตองการ
ของครู จูงใจใหเกิดพฤติกรรมนั้น 
 
2.2 ลักษณะของการจูงใจ 
 รังสรรค  ประเสริฐศณี (2548 : 81-82)  กลาววา การจูงใจ (Motivation) เปนความ
ตองการ (Need) ที่เกิดขึ้นอยางรุนแรงภายในจิตใจ ทําใหบุคคลเกิดความเครียด บุคคลจึงพยายามหา
วิธีเพื่อตอบสนองความตองการนั้น ในองคการธุรกิจการจูงใจมีความจําเปนตอกระบวนการเพิ่ม
ผลผลิตทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้เพราะการจูงใจที่ถูกตองและเหมาะสมจะกระตุนให
บุคลากรตั้งใจ เต็มใจ และทุมเทงานอยางเต็มกําลังความสามารถ เพื่อใหผลงานออกมาดีที่สุด 
 
2.3 ทฤษฎีการจูงใจ (Theories of Motivation)  
 สามารถแบงออกเปน 3 ประเภท ใหญ ๆ คือ  
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  1. ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theories) จะมุงที่วิธีการตาง ๆ ใน
กระบวนการควบคุมพฤติกรรมของแตละบุคคล เพื่อใหเกิดผลลัพธที่เหมาะสม (Schermehorn Hunt 
and Osborn 2003 : 103 ) โดยจะมุงที่การสังเกตพฤติกรรมมากกวาความรูสึกนึกคิดของพนักงาน 
ดังนั้นทัศนะการเสริมแรงจะเกิดขึ้นจากการสังเกตตัวบุคคลเพื่อทราบถึงผลลัพธกับการทํางาน 
(Work–related outcomes) ซ่ึงมีคุณคาในระดับสูง โดยสังเกตวามีการเปลี่ยนแปลงเมื่อใด ที่ไหน 
อยางไร และทําไม ผูบริหารสามารถเปลี่ยนแปลงการจูงใจภายนอกของพนักงานไดโดยการจัดการ
เสริมแรงอยางมีระบบ เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 2. ทฤษฎีเนื้อหา (Content Theories) จะมุงที่การกําหนดความตองการของแตละบุคคลที่
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการทํางาน ซ่ึงประกอบดวย (1) ความตองการดานกายภาพ 
(Physiological) (2) ความตองการดานจิตวิทยา (Psychological) ซ่ึงจะเปนแรงผลักดันใหบุคคลเกิด
การตอบสนอง เพื่อลดหรือขจัดความตองการนั้นใหหมดไป ทฤษฎีนี้ยังเสนอแนะวาผูบริหาร
จะตองสรางสภาพแวดลอมในการทํางานที่สามารถตอบสนองดานบวกตอความตองการของบุคคล 
นอกจากนี้ผูบริหารจะตองอธิบายใหพนักงานทราบถึงวิธีการทํางานที่ไมดี (Poor performance) 
พฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนา (Undesirable behaviors) ความพึงพอใจในระดับต่ํา (Low satisfaction) 
และอื่นๆ ที่อาจเปนตัวขัดขวางไมใหความตองการไดรับการตอบสนองหรือทําใหเกิดความไม     
พึงพอใจในการทํางานขึ้น ทฤษฎีเนื้อหาของการจูงใจ ประกอบดวย (1) ทฤษฎีลําดับขั้นของ       
มาสโลว (Maslow,s hierarchy of needs) (2) ทฤษฎีการจูงใจอีอารจี (ERG) ของ อัลเดอรเฟอร 
(Alderfer,s ERG theory) (3) ทฤษฎีความตองการที่แสวงหาของ แม็คเคลแลนด (McClelland,s 
acquired–need theory)  
 3. ทฤษฎีกระบวนการ (Process Theories) จะมุงที่การแสวงหาความเขาใจใน
กระบวนการความรูความเขาใจ (cognitive processes) ซ่ึงเกิดขึ้นภายในจิตใจของมนุษย ซ่ึงมี
อิทธิพลตอการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคล 
 ความแตกตางระหวางทฤษฎีเนื้อหา (Content theories) กับทฤษฎีกระบวนการ (Process 
theories) กลาวคือ ทฤษฎีเนื้อหา (Content theories) จะระบุวาความมั่นคงในการทํางานเปนความ
ตองการที่สําคัญของแตละบุคคล สวนทฤษฎีกระบวนการ (Process theories) จะระบุถึงสาเหตุที่
บุคคลมีพฤติกรรมตาง ๆซ่ึงเกี่ยวของกับการใหรางวัลหรือโอกาสในการทํางาน อยางไรก็ตามทฤษฎี
แตละประเภทจะชวยทําใหเกิดความเขาใจในเรื่องการจูงใจซึ่งไมมีทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งที่จะอธิบาย
ไดอยางสมบูรณ จึงตองอาศัยทั้ง 3 ทฤษฎีรวมกัน เพื่อใหเกิดทัศนะแบบประสมประสานของกลไก
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 การจูงใจ (Motivational dynamics) ซ่ึงทําใหเกิดประโยชนในสภาพแวดลอมในการทํางาน
อยางใดอยางหนึ่ง 
 การจูงใจขามวัฒนธรรม (Motivation Across Cultures) การจูงใจเปนปจจัยสําคัญปจจัย
หนึ่งในธุรกิจระดับโลก เปนสิ่งจําเปน ที่ผูบริหารจะตองศึกษาถึงวัฒนธรรมขามชาติ (Across 
cultures) ซ่ึงจะแตกตางกันไปในแตละประเทศตลอดจนคานิยมและทัศนคติของแตละบุคคล เพราะ
ส่ิงเหลานี้จะมีความสําคัญตอการจูงใจและเปนพื้นฐานดานวัฒนธรรมที่เขมแข็ง ซ่ึงเราจะตองให
ความสําคัญในประเด็นตาง ๆ เหลานี้ และหลีกเลี่ยงทั้งการนิยมในวัฒนธรรมทองถ่ิน (Parochial) 
หรือการนิยมในวัฒนธรรมของตนเอง (Ethnocentric) โดยสมมุติวาบุคคลในทุกวัฒนธรรมไดรับ
แรงจูงใจจากสิ่งเดียวกันดวยวิธีการเดียวกัน 
 
2.4 ทฤษฎี 2 ปจจัยของเฮอรซเบิรก (Herzberg) 
 ทฤษฎี 2 ปจจัยของเฮอรซเบิรก (Herzberg’s two-factor theory)  เปน ทฤษฎีที่ระบุถึง
สภาพแวดลอมของงานที่ทําใหเกิดความไมพึงพอใจในงาน (Job dissatisfaction) และลักษณะของ
งานที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) (Schermerhorn, Hunt and Osborn 2003 : 
144 ) ทฤษฎี 2 ปจจัยของเฮอรซเบิรกแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ (1) การเชื่อมโยงความพึงพอใจใน
การทํางาน (Job satisfaction) กับปจจัยการจูงใจ (Motivator factors) เชน ความรับผิดชอบและความ
ทาทาย ซ่ึงสัมพันธกับลักษณะงาน (Job content) (2) การเชื่อมโยงความไมพึงพอใจในการทํางาน 
(Job dissatisfaction) กับปจจัยสุขอนามัย (Hygiene factors) เชน คาตอบแทนและสภาพการทํางาน 
ซ่ึงสัมพันธกับสภาพแวดลอมของงาน (Job context) ทฤษฎีนี้อาจเรียกวา ทฤษฎีการจูงใจและธํารง
รักษา (Motivation maintenance theory) หรือ ทฤษฎีการจูงใจ - สุขอนามัย (Motivation hygiene 
theory) 
 ทฤษฎีนี้ไดมีการพัฒนาโดยเฮอรซเบิรก (Herzberg) ในป ค.ศ. 1950-1959 และใน
ชวงแรกของป ค.ศ.1960-1969 ทฤษฎี 2 ปจจัย ประกอบดวย (1) ปจจัยสุขอนามัย (2) ปจจัยจูงใจ ดัง 
แผนภูมิที่ 2 
 1. ปจจัยสุขอนามัย (Hygiene factors) เปนปจจัยที่ปองกันไมใหบุคคลเกิดความรูสึกไม
พึงพอใจในงาน (Job dissatisfaction) ปจจัยสุขอนามัยจะเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมของงาน เชน 
นโยบายและการบริหารงานขององคกร ลักษณะของการบังคับบัญชา ความสัมพันธระหวางเพื่อน
รวมงาน สภาพการทํางาน ความมั่นคง อัตราคาจาง เปนตน จะเห็นไดวาปจจัยสุขอนามัยมี
ความสัมพันธกับความตองการทางรางกาย ความตองการความปลอดภัยและความมั่นคง และความ
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 ตองการความผูกพันหรือการยอมรับ (ความตองการทางสังคม) ตามทฤษฎีลําดับขั้นความ
ตองการของมาสโลว การปรับปรุงดานปจจัยสุขอนามัยนี้จะไมทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจใน
งานของพวกเขาแตเปนการปองกันไมใหพวกเขาเกิดความไมพึงพอใจในงานดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  1.1 นโยบายขององคการ (organizational policy) หมายถึง การจัดการ การ
บริหารงานขององคการ และการติดตอส่ือสารในองคการ 
 

ปจจัยสุขอนามัย (Hygiene factors) 
สภาพแวดลอมของงานที่ทําใหเกิด 

ความไมพงึพอใจในงาน 

ปจจัยจูงใจ (Motivator factors) 
ลักษณะของงานที่ทําใหเกิด 

ความพึงพอใจในงาน 
• นโยบายขององคการ  
       (Organizational policies) 
• ลักษณะของการบังคับบัญชา 
       (Quality of supervision) 
• สภาพการทํางาน  
       (Working conditions) 
• คาจางหรือเงินเดือนขั้นพื้นฐาน 
       (Base wage or salary) 
• ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน 

(Relationships with peers) 
• ความสัมพันธระหวางผูใตบังคับบัญชา  
      (Relationships with subordinates) 
• สถานภาพ (Status) 
• ความมั่นคง (Security) 

• ความสําเร็จ (Achievement) 
• การยกยอง (Recognition) 
• การทํางานดวยตนเอง (Work itself) 
• ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
• ความกาวหนา (Advancement) 
• ความเจริญเติบโต (Growth) 

 
ต่ํา    ความไมพึงพอใจในงาน  0 ความพึงพอใจในงาน  สูง 
    (Job dissatisfaction)         (Job satisfaction) 
แผนภูมิที่ 2  ปจจัยจูงใจ 2 ปจจัยของเฮอรซเบิรก (Herzberg’s two factors) 
ที่มา : Frederick Herzberg, Two Factors Theory (New York : McGraw-Hill Book Company, 
1970), 121-131. 
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   1.2 ลักษณะของการบังคับบัญชา (interpersonal relation with superior) 
หมายถึง การติดตอระหวางบุคคลกับผูบังคับบัญชาท่ีแสดงความสัมพันธอันดีตอกัน ความสามารถ
ทํางานรวมกันและเขาใจซึ่งกันและกัน 
  1.3 สภาพการทํางาน (working condition) หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เชน 
แสง เสียง อากาศ ช่ังโมงการทํางาน และส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ เชน อุปกรณการทํางาน หรือ    เครื่องมือ
ตางๆ 
  1.4 คาจางหรือเงินเดือนขั้นพื้นฐาน (base wage or salary) หมายถึง เงินเดือนและการ
เล่ือนขั้นเงินเดือนนั้นเปนที่นาพอใจของบุคคลในหนวงาน 
  1.5 ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน (relation with peers) หมายถึง การติดตอระหวาง
บุคคลกับเพื่อนรวมงานที่แสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน ความสามารถทํางานรวมกัน และความ
เขาใจซึ่งกันและกัน 
  1.6 ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา (relation with subordinate) หมายถึง การที่
บุคคลสามารถทํางานรวมกัน มีความเขาใจอันดีและความสัมพันธอันดีกับผูใตบังคับบัญชา 
  1.7 สถานภาพ (status) หมายถึง อาชีพนั้นเปนที่ยอมรับของสังคม มีเกียรติ และ 
ศักดิ์ศรี 
  1.8 ความมั่นคง (security) หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอความมั่นคงในงาน 
ความยั่งยืนของอาชีพ หรือความมั่นคงขององคการ 
 2. ปจจัยจูงใจ (Motivator factors) เปนปจจัยที่กระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน ทํา
ใหการทํางานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผลผลิตเพิ่มขึ้น ทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในการทํางาน 
(Job satisfaction) ไดแก โอกาสในการเจริญกาวหนา ความสําเร็จในการทํางาน การไดรับการชมเชย
ยกยอง การไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานในขั้นที่สูงขึ้นไป การเลื่อนขั้น เล่ือนตําแหนง เปนตน 
ซ่ึงจัดอยูในความตองการขั้นที่ 4 และขั้นที่ 5 ตามทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว คือ 
ความตองการการยกยอง (ความภาคภูมิใจในตนเอง) และความตองการความสําเร็จในชีวิต            
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  2.1 ความสําเร็จ (achievement) หมายถึงการที่คนทํางานไดเสร็จสิ้นและ 
ประสบผลสําเร็จอยางดี เมื่องานประสบผลสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพอใจและปลาบปลื้มในผลสําเร็จ
ของงานนั้น 
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   2.2 การยกยอง (recognition) หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือไมวาจาก
ผูบังคับบัญชา จากเพื่อน จากผูมาขอรับคําปรึกษา หรือจากบุคคลในหนวยงาน การยอมรับนี้จะอยู
ในรูปของการยกยอง ชมเชย หรือการยอมรับในความรู ความสามารถ 
  2.3 การทํางานดวยตนเอง (work itself) หมายถึง งานที่นาสนใจ งานที่ตองอาศัย
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ทาทาย หรือเปนงานที่สามารถทําตั้งแตตนจนจบไดโดยลําพัง 
  2.4 ความรับผิดชอบ (responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบงานและมีอํานาจในงานที่รับผิดชอบอยางเต็มที่ 
  2.5 ความกาวหนา (advancement) หมายถึง ไดรับเลื่อนขั้น เล่ือนตําแหนงใหสูงขึ้น 
การมีโอกาสไดศึกษาเพื่อหาความรูเพิ่มเติม 
  2.6 ความเจริญเติบโต (growth) หมายถึงโอกาสที่จะไดรับการแตงตั้ง เล่ือนตําแหนง 
และไดรับความกาวหนาในทักษะวิชาชีพ เปนตน 
 ปจจัยจูงใจจะเปนสิ่งกระตุนใหบุคคลมีความกระตือรือรนและพยายามทํางานใหมี   
ประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นเมื่อตองการใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน ผูบริหารจึงควรมอบหมาย
งานที่ทาทายใหบุคคลไดมีโอกาสรับผิดชอบในงานที่สูงขึ้นเฮอรซเบิรก กลาวไววา ถาทานตองการ
ใหบุคคลทํางานดี ทานก็ควรจะใหงานที่ดีแกพวกเขาดวย 
 ในทํานองเดียวกัน ปจจัยสุขอนามัยไมใชส่ิงจูงใจที่จะทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น แตเปน
ขอกําหนดที่ปองกันใหพนักงานเกิดความไมพอใจในงานที่ทํา ถาไมมีปจจัยเหลานี้แลวอาจ
กอใหเกิดความไมพึงพอใจแกพนักงานได ซ่ึงพนักงานอาจรวมตัวกันเพื่อเรียกรองหรือตอรอง 
ผูบริหารจึงมักจัดโครงการดานผลประโยชนพิเศษตาง ๆ เพื่อใหพนักงานพึงพอใจ เชน การลาปวย 
การลาพักรอน และโครงการที่เกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิการของพนักงาน 
 นักวิชาการดานพฤติกรรมองคกรไดมีการโตเถียงถึงความเหมาะสมของ ทฤษฎี 2 ปจจัย 
(Two-factor theory) และวิธีการประยุกตใช มีหลายประเด็นที่ไมสามารถนําทฤษฎีนี้ไปใชได 
ประเด็นที่จะตองวิเคราะหในทัศนะของนักวิทยาศาสตร (Scientific approach) ซ่ึงตองการใหทฤษฎี
นี้มีการพิสูจนภายใตงานวิจัยที่แตกตางกัน นอกจากนี้ทฤษฎี 2 ปจจัยยังมีลักษณะคลายกับทฤษฎี
เนื้อหา (Content theories) ซ่ึงประสบความลมเหลวในการศึกษาถึงความแตกตางระหวางบุคคล การ
เช่ือมโยงการจูงใจและความตองการทั้งดานความพึงพอใจและการทํางาน เพื่อที่จะพิจารณาความ
แตกตางดานวัฒนธรรมและความเปนมืออาชีพ 
 กลาวโดยสรุป จากการศึกษาทฤษฎีปจจัยจูงใจในการทํางานหรือแรงจูงใจ  ปจจัยจูงใจ 
หรือแรงจูงใจเปนปจจัยหรือส่ิงที่คนตองการ เพราะคนงานไดรับการตอบสนอง ผลตอบแทนจาก
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 การทํางานทําใหเกิดความพึงพอใจ ซ่ึงสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการ/ หนวยงาน/ 
กลุมงาน/ สวนบุคคล  จะเห็นไดวา แรงจูงใจเหลานี้มีอิทธิพลเปนอยางยิ่ง หรือเปนแรงขับเคลื่อนให
กลุมคน กลุมอาชีพแสวงหาผลประโยชนรวมกันอยางเปนรูปธรรม และยุติธรรมตามศักยภาพของ
กลุม และปจเจกบุคคลเปนหลัก  ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจึงเลือกแรงจูงใจซึ่งเปนพลังที่คอย
กระตุนจากภายใน ซ่ึงเปนตัวขับเคลื่อนใหทํางานทุกสิ่งทุกอยางในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑได สืบเนื่องจากภายในนี่เอง อันไดแก ความสําเร็จ การยกยอง การทํางานดวยตนเอง 
ความรับผิดชอบ ความกาวหนา และความเจริญเติบโต  
 

ตอนที่ 3 แนวความคิดเก่ียวกับการมีสวนรวม 
 
 การมีสวนรวมนั้นมีหลายมิติ กิจกรรม เหตุการณ สําหรับกิจกรรมการมีสวนรวมที่
เกิดขึ้นในชุมชนนั้น ขึ้นอยูกับคนในชุมชนนั้น ๆ ไดตระหนักถึงปญหาความตองการภายในชุมชน 
และรวมกันเปนพลังผลักดัน ใหเกิดการรวมกลุมเพื่อทํากิจกรรมรวมกันตั้งแตเ ร่ิมแรกของ
กระบวนการ จนถึงขั้นสุดทายของโครงการตองมีอิสรภาพ เสมอภาค เทาเทียมกัน มีอํานาจในการ
ตัดสินใจที่จะดําเนินการนําไปสูการพัฒนาในทิศทางที่ กลุมปรารถนา ซ่ึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการดําเนินการพัฒนานั้น จะตองเกิดจากแนวคิดหลาย ๆ ดาน เพื่อความเขาใจใน
การศึกษาเกี่ยวกบการมีสวนรวมใหดีขึ้นจึงศึกษาแนวความคิดในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 
3.1 ความหมายของการมีสวนรวม 
 จากการสํารวจแนวความคิดเกี่ยวกับ การมีสวนรวมตามทรรศนะของนักวิชาการหลาย ๆ 
ทาน ไดใหความหมายไวแตกตางกัน พอสรุปเปนสองแนวทางคือ แนวทางหนึ่ง เปนการมองการมีสวน
รวมวา เปนกระบวนการ (Process) ที่สนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชน ซ่ึงเปนการมอง
ที่ตัวบทบาทใหความสําคัญที่ภาครัฐ สวนแนวทางที่สองนั้น เปนการมองที่ตัวผูปฏิบัติ ซ่ึงก็คือ
ประชาชนที่เปนกลไกสําคัญที่สุดของการมีสวนรวม จากการศึกษาคนควา แนวความคิดของการมี
สวนรวมที่กลาวไวมี ดังตอไปนี้ 
 นรินทรชัย พัฒนพงศา (2547 : 4) กลาววา การมีสวนรวมคือการที่ฝายหนึ่งฝายใดที่ไมเคย
ไดเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ หรือเขารวมการตัดสินใจหรือเคยเขารวมดวยเล็กนอย ไดเขารวมดวย
มากขึ้นและการเขารวมนั้นตองเริ่มตั้งแตขั้นแรกจนถึงขั้นสุดทายของโครงการ 
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  อุนตา นพคุณ (2546 : 80) อธิบายวา การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง บางสิ่ง
บางอยางที่เปนคุณลักษณะเปนคานิยม เปนเรื่องทางจิตพิสัย (Affective Domain)  
 จูเลียส (Julius K Nyerere อางถึงใน อุนตา นพคุณ 2546 : 81) ไดกลาวถึง การมีสวนรวม 
(Participation) หมายความวา กระบวนการที่มนุษย สามารถจะกระทํา การเปลี่ยนแปลงและควบคุม 
สภาพแวดลอมของตนทั้งนี้เพราะประชาชนนั้นไมใชวัสดุ หรือส่ิงที่จะถูกกระทําการ เขาไมใชผูที่
จะถูกพัฒนาหรือถูกผูอ่ืนสั่งสอนไว ประชาชนเองเทานั้นที่จะพัฒนาและเรียนรูดวยกระบวนการคดิ
ไตรตรอง หาทางเลือก การแกปญหาและการลงมือกระทําการเอง เปาหมายของกระบวนการนี้คือ 
การปลดปลอยตัวเองจากขอจํากัดตาง ๆ และเพิ่มทักษะตนเองในการควบคุมสภาพแวดลอม 
 กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง (กรมการพัฒนาชุมชน 2545 : 113) กลาวถึง การมี       
สวนรวมคือ การที่ประชาชนหรือ ชุมชนสามารถเขาไปมีสวนในการตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย
พัฒนาทองถ่ิน อันเปนกระบวนการขั้นตนของการวางแผนในการพัฒนาทองถ่ินที่เปนที่อยูอาศัยใน
การดํารงชีวิตของตน นอกจากนั้น หลังจากที่ไดกําหนด วัตถุประสงคและแผนงานรวมกันและ
ปฏิบัติงานตามแผนงานของโครงการดังกลาวรวมกันแลว ยังมีสวนรวมในการรับประโยชนจากการ
บริการ รวมทั้งมีสวนรวมในการควบคุม ประเมินผลโครงการตาง ๆ ของทองถ่ิน ซ่ึงอาจเปนไปโดย
ทางออมคือ ผานกรรมการที่เปนฝายบริหารงานของหมูบานหรือเปนไปโดยทางตรงคือ ไดเขามี
สวนรวมดวยตนเอง 
 ชินรัตน สมสืบ (2539 : 24) เสริมวา การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชนบท 
หมายถึง การใหประชาชนเปนผูตัดสินใจในกิจกรรมของโครงการ การดําเนินงานพัฒนาชนบททุก
ขั้นตอนตั้งแตการวางแผน การดําเนินงาน การใชประโยชน และการประเมินผล 
 ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543 : 138) ไดสรุปความหมายของการมีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนาวา หมายถึง การใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการ ตั้งแตเร่ิมจนสิ้นสุด
โครงการ ไดแก การรวมกันคนหาปญหา การวางแผน การตัดสินใจ การระดม ทรัพยากร และ
เทคโนโลยีในทองถ่ิน การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล รวมทั้งการรับผลประโยชนที่เกิดขึ้น
จากโครงการ โดยโครงการดังกลาวจะตองมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน 
 นิรันดร จงวุฒิเวศย (2547 : 183) ขยายความ การมีสวนรวม หมายถึง การเกี่ยวของ
ทางดานจิตใจ และอารมณ (Mental and Emotional Implement) ของบุคคลหนึ่งในสถานการณกลุม 
(Group Situation) ซ่ึงผลของการเกี่ยวของดังกลาวเปนเหตุเราใจใหกระทําการให (Contribution) 
บรรลุจุดมุงหมายของกลุมนั้นกับทําใหเกิดความรูสึกรับผิดชอบกลุมดวย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

37

  วันชัย วัฒนศัพท (2544 : 1) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง 
กระบวนการซึ่งสาธารณชนมีความหวงกังวล มีความตองการและมีทรรศนะที่จะมีสวนรวมกับรัฐใน
การตัดสินใจ กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน เปนกระบวนการสื่อสารสองทางที่มีเปาหมาย 
โดยรวมเพื่อที่จะใหเกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นและไดรับการสนับสนุนจากสาธารณชน 
 สรุป ความหมายการมีสวนรวมคือ การใหความรวมมือในการพัฒนาใหดีขึ้น เปนไป
ตามวัตถุประสงคที่วางไว และการมีสวนรวมของประชาชนนั้น ตองเปนไปอยางมีอิสระ เสมอภาค
ตามความสนใจ หรือคานิยมอาจจะเปนการเขารวมเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง หรือตลอดทั้งโครงการ
ก็ได 
 
3.2 ลักษณะรูปแบบของการมีสวนรวม 
 ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543 : 146) ไดสรุปถึง ลักษณะของการมีสวนรวมไว    
ดังนี้ 
 1. การสนับสนุนทรัพยากรคือ การสนับสนุนเงิน วัสดุอุปกรณ แรงงานหรือการชวยทํา 
กิจกรรมคือรวมกันในการวางแผน ประชุมแสดงความคิดเห็นดําเนินการติดตามและประเมินผล 
 2. อํานาจหนาที่ของผูเขารวมคือ การเปนผูนํา เปนกรรมการ เปนสมาชิก ลักษณะของ
การมีสวนรวมนี้ แสดงถึงระดับอํานาจของผูเขารวมจึงมีการโตแยงวา การมีสวนรวมโดยใชวิธีการ
พัฒนาความสามารถของประชาชนเปนเพียงการเปดโอกาสเขารวมในการตัดสินใจทางออกที่
ควรเปนคือ การเสริมสรางพลังอํานาจแกประชากร 

 อนงค พัฒนจักร (อางถึงใน ชัชวาล เอื้อสุวรรณ 2544 : 27) สรุปการมีสวนรวมไว          
5 ลักษณะ คือ 
 1. การมีสวนรวมในลักษณะตัวบุคคล หรือ ปจเจกบุคคล ในลักษณะนี้จะใหความสําคัญ
ในปจเจกบุคคลที่เขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ โดยมองประสบการณของแตละบุคคลเปนสิ่ง
สําคัญของแนวคิด เชน การตัดสินใจ จิตสํานึกในความเปนเจาของ ความรูสึกรับผิดชอบความ      
พึงพอใจและแรงจูงใจ 
 2. การมีสวนรวมในลักษณะของกลุมและขบวนการ ที่มุงสรางพื้นฐานอํานาจจากการสราง
กลุมและโครงสรางภายในหนวยงาน ใหเปนขบวนการที่มีความเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง ใน
ลักษณะนี้ไดใหความสําคัญในเรื่องความสัมพันธระหวางผูนําผูตามและการบริหารจัดการของ  
ประสิทธิภาพ 
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  3. การมีสวนรวมในลักษณะของสถาบันฯ ในลักษณะนี้ใหความสําคัญในแงของ
การกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสถาบันฯ มีการถายเท หรือ ขยายโครงสรางทางอํานาจของกลุม
ผลประโยชน และชนชั้นทางสังคมในการกําหนดรูปแบบการใชทรัพยากรการบริหาร สถานะ และ
อํานาจในสังคม 
 4. การมีสวนรวมในลักษณะโครงการ ในลักษณะนี้ใหความสําคัญที่การจัดโครงการอัน
กอใหเกิดการมีสวนรวมที่ดี โดยเนนกลุมเปาหมาย การถายทอดระบบเทคนิคความรูและการ
กระจายอํานาจสูประชาชน ซ่ึงเปนการเชื่อมโยงที่ดีระหวางประชาชนกับรัฐ 
 5. การมีสวนรวมในลักษณะของนโยบาย ในลักษณะนี้ ใหความสําคัญในเรื่องของการ
ยอมรับ หลักการมีสวนรวมของประชาชน และผูเสียเปรียบในสังคมแลวนํามาใช กําหนดเปน
นโยบายและแผนงานระดับชาติ เพื่อเปนการประกันความมั่นคงในเรื่องของการใหการสนับสนุน
และยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในรูปของสถาบันโครงการ กฎหมายและอุดมการณแนวคิดใหม ๆ 

 นิรันดร จงวุฒิเวศย (2527 : 189) กลาวถึงลักษณะการมีสวนรวมวา การมีสวนรวมมี
หลายระดับ ตั้งแตเปนสมาชิกจนถึงเปนผูนําหรือประธานกรรมการ คือ 
 1. เปนสมาชิก 
 2. เปนสมาชิกที่เขารวมการประชุม 
 3. เปนสมาชิกที่บริจาคเงินชวย 
 4. เปนกรรมการ 
 5. เปนประธานกรรมการ 
 นอกจากนี้แลว ยังอาจพิจารณาจากลักษณะตอไปนี้ คือ  
 6. สมาชิกผูนั้นทําอะไรระหวางการประชุม (What Members do between meetings) 
 7. สมาชิกผูนั้นเลนบทอะไรในที่ประชุม (What part they during meetings) 

 อัฟฮอฟฟ (Uphoff อางถึงใน นํายุทธ  สงคธนาพิทักษ 2544 : 21-22) ไดสรางกรอบ 
พื้นฐานเพื่ออธิบายและวิเคราะหการมีสวนรวมในแงของรูปแบบ ของการมีสวนรวมได 4 รูปแบบ
ดังนี้ 
 1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยอาจเปนการตัดสินใจตั้งแตในระยะเริ่มตนการตัดสินใจ 
ในชวงของกิจกรรมและการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรม 
 2. การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมที่เปนไปทั้งรูปของการเขารวมโดยมีการ
สนับสนุนทางดานทรัพยากร หรือการเขารวมในการบริหารและการรวมมือรวมถึงการเขารวมใน
การลงแรงรวมใจ 
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  3. การมีสวนรวมในการประเมินผลในรูปแบบนี้นั้น เปนการควบคุมตรวจสอบการ
ดําเนินกิจกรรมทั้งหมดและเปนการแสดงถึงการปรับตัวในการมีสวนรวมตอไป 

 โคเฮน และอัฟฮอฟฟ (Cohen & Uphoff อางถึงใน ชัชวาล  เอื้อสุวรรณ 2544 : 30) ได
แบงการมีสวนรวมออกเปน 4 แบบดังนี้ 
 1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบไปดวย 3 ขั้นตอนคือ ริเร่ิม
ตัดสินใจ ดําเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการ 
 2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบดวยการสนับสนุนดาน
ทรัพยากร การบริหารและการประสานขอความรวมมือ 
 3. การมีสวนรวมในผลประโยชน (Benefits) ไมวาจะเปนผลประโยชนทางดานวัตถุ   
ผลประโยชนทางดานสังคมหรือผลประโยชนสวนบุคคล 
 4. การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) 
 ฉอาน วุฑธรรมรักษา (อางถึงใน นํายุทธ  สงคธนาพิทักษ 2544 : 22-23) ไดแบงลักษณะ
การมีสวนรวมออกเปน รวมประชุม รวมแสดงความคิดเห็น รวมตัดสินใจ รวมออกแรง รวมออก
เงิน วัสดุอุปกรณ รวมเปนกรรมการ และไดสรุปรูปแบบของการมีสวนรวมออกเปน 10 รูปแบบ คือ 
 1. การมีสวนรวมประชุม (Attendance at Meeting) 
 2. การมีสวนรวมออกเงิน (Financial Contribution) 
 3. การมีสวนรวมเปนกรรมการ (Membership as Committees) 
 4. การมีสวนรวมเปนผูนําการมีสวนรวม (Position of Leadership) 
 5. การมีสวนรวมสัมภาษณ (Interview) 
 6. การมีสวนรวมเปนผูชักชวน (Solicitor) 
 7. การมีสวนรวมเปนผูบริโภค (Customers) 
 8. การมีสวนรวมเปนผูริเร่ิมหรือผูเร่ิม (Entrepreneur) 
 9. การมีสวนรวมเปนผูใชแรงงานหรือลูกจาง (Employee) 
 10. การมีสวนรวมออกวัสดุอุปกรณ (Material Contribution) 
 
3.3 กระบวนการหรือขั้นตอนการมีสวนรวม 

 อคิน รพีพัฒน (อางถึงใน กรมการพัฒนาชุมชน 2545 : 116) ไดกลาวถึงขั้นตอนการ
พัฒนาไว 5 ขั้น ดังนี้ 
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  ขั้นที่ 1 ชาวบานมีสวนรวมในการคนหาปญหา การพิจารณาปญหาและจัดลําดับ
ความสําคัญของปญหา 
 ขั้นที่ 2 ชาวบานมีสวนรวมในการคนหาสาเหตุแหงปญหา 
 ขั้นที่ 3 ชาวบานมีสวนรวมในการคนหาและพิจารณาแนวทางวิธีการในการแกปญหา 
 ขั้นที่ 4 ชาวบานมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมเพื่อแกปญหา 
 ขั้นที่ 5 ชาวบานมีสวนรวมในการประเมินผลกิจกรรมการพัฒนา 
 บัณฑร ออนคํา (อางถึงใน กรมการพัฒนาชุมชน 2545 : 116) กลาวถึง การมีสวนรวม
ตามขั้นตอนของการพัฒนา 5 ขั้น ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ขั้นมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาในชุมชนตลอดจน
กําหนดความตองการของชุมชน และมีสวนรวมในการจัดลําดับความสําคัญของความตองการ 
 ขั้นที่ 2 ขั้นมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนา โดยประชาชนมีสวนรวมกําหนดนโยบาย
และวัตถุประสงคของโครงการ กําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินงาน ตลอดจนกําหนด
ทรัพยากรและแหลงทรัพยากรที่ใช 
 ขั้นที่ 3 ขั้นมีสวนรวมในการดําเนินงานพัฒนา เปนขั้นตอนที่ประชาชนมีสวนรวมใน
การสรางประโยชนโดยการสนับสนุนทรัพย วัสดุอุปกรณและแรงงาน หรือเขารวมบริหารงาน 
ประสานงานและดําเนินการขอความชวยเหลือจากภายนอก 
 ขั้นที่ 4 ขั้นการมีสวนรวมในการรับผลประโยชนจากการพัฒนา เปนขั้นตอนที่      
ประชาชนมีสวนรวมในการรับผลประโยชนที่พึงไดรับจากการพัฒนาหรือยอมรับผลประโยชน     
อันเกิดจากการพัฒนาทั้ง ดานวัตถุและจิตใจ 
 ขั้นที่ 5 ขั้นการมีสวนรวมในการประเมินผลการพัฒนา เปนขั้นที่ประชาชนเขารวมประเมิน
วาการพัฒนาที่ไดกระทําไปนั้นสําเร็จตามวัตถุประสงคเพียงใด 

 เฉียบ ไทยยิ่ง (อางถึงใน กรมการพัฒนาชุมชน 2545 : 116-117) เร่ืองประสบการณเรียนรู
จากชาวบาน : กระบวนการและขั้นตอนการมีสวนรวมในชุมชน ไดเสนอแนะ ขั้นตอนการเรียนรู        
6  ขั้นตอน เรียกวา 6 รวม ดังนี้ 

 1. ขั้นการรวมอยูรวมกินและรับรูปญหา เปนขั้นตอนที่นักวิจัยตองทําตนเองใหผสม
กลมกลืนเปนหนึ่งเดียวกับชาวบาน เพราะโดยขอเท็จจริงนักพัฒนาและนักวิจัยเปนบุคคลอีกกลุม
หนึ่งเปนคนตางถิ่นมีการศึกษาสูงกวาชาวบาน ความแปลกแยกและความแปลกหนาระหวาง ชาวบาน
และนักพัฒนาจึงยังคงดํารงอยู นักพัฒนาจึงตองพัฒนาตนเองใหเปนเนื้อเดียวกับชาวบานกอน 
นักพัฒนาจึงสามารถเรียนรูและเก็บขอมูลเชิงลึกจากชาวบานได นั่นหมายถึง เมื่อชาวบานมองเห็น
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 วา นักพัฒนาเปนกลุมเดียวกับเขา การรวมอยูกินและรับรูปญหา จึงเปนกลวิธีแรกที่นักพัฒนา
และนักวิจัยชุมชนตองเรียนรูและปรับตัว 

 2. ขั้นรวมทํางานเปนหนึ่งเดียวกับชุมชน โดยปกติการที่ชาวบานจะมองเห็นนักพัฒนา
เปนบุคคลกลุมเดียวกับเขาเปนเรื่องคอนขางยาก เพราะนักพัฒนามีคุณสมบัติแตกตางจากชาวบาน
ดังกลาวมาแลว ส่ิงที่จะชวยใหนักพัฒนาเปนกลุมเดียวไดจึงตองรวมทํางานกับชาวบาน นักพัฒนา
ทําตัวใหเปนกลุมเดียวกับชาวบานได ตองรวมทํางานใหเหมือนกับที่เขาทําในชีวิตประจําวัน ความ
แปลกแยกและความแตกตางจึงกลายเปนความประสมกลมกลืน ความไวเนื้อเชื่อใจจึงเกิดขึ้น 

 3. ขั้นรวมคิดรวมศึกษาปญหาชุมชน วัฒนธรรมไทยเปนวัฒนธรรมที่ใหเกียรติผูใหญและ
ผูรู ในกรณีที่นักพัฒนาหรือนักวิจัยซ่ึงมีคุณสมบัติของผูมีการศึกษาสูงเปนผูรูกวา ชาวบานจะคิดวา  
เปนผูที่แกปญหาใหตนได จึงยอมรับฟงความคิดเห็นมากกวา ที่จะเปนผูรวมแสดงความคิดเห็น 
ความคิดเห็นที่ไดจากนักพัฒนา จึงเปนปญหาของนักพัฒนาและนักวิจัยชุมชน มิใชเปนปญหาของ      
ชุมชน ดังนั้น การที่นักพัฒนาจะเรียนรูและไดปญหาของชุมชนอยางแทจริง นักพัฒนาตองทําตัวให
เปนกลุมเดียวกับชุมชนกอน อยางไรก็ตาม ตราบใดที่ชาวบานยังคิดวานักพัฒนาเปนผูรูมากกวา 
ชาวบานจะไมยอมคิดรวมกับนักพัฒนาแตจะใหนักพัฒนาเปนผูคิด ผลที่ไดจากความคิดในการ   
แกไขปญหาจึงเปนผลที่เกิดจากนักพัฒนา ผลสุดทายปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนยังคงดํารงอยู ดังนั้น 
กระบวนการรวมคิดและรวมศึกษาปญหาชุมชนจึงเปนวิธีการที่จะไดปญหาและขอมูลท่ีแทจริงของ
ชุมชน นําไปสูการรวมแกไขปญหาที่ตรงประเด็นในขั้นตอไป 

 4. ขั้นรวมกันพัฒนาแกไขปญหาชุมชน กระบวนการมีสวนรวมในการแกไขปญหาเปน
ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติระหวางนักพัฒนากับชาวบาน การที่นักพัฒนาทําตัวใหเปนกลุมเดียวกับ
ชาวบาน จึงเปนกระบวนการเรียนรูและพัฒนาวิธีการแกปญหาอยางเปนระบบจากนักพัฒนาสู    
ชาวบาน ถายเทภูมิปญญาและขอมูลที่แทจริงของชาวบานสูนักพัฒนา ขั้นการพัฒนาและแกไข
ปญหาชุมชน จึงเปนการเรียนรูและแกปญหารวมกันอยางเปนระบบระหวางชาวบาน นักพัฒนาและ
นักวิจัย 

 5. ขั้นรวมสรุปและรวมประเมินผล การรวมกันพัฒนาเปนขั้นตอนของการปฏิบัติจริง  
ดังนั้นผลที่เกิดจากการปฏิบัติ นักพัฒนาและชาวบานจึงรับรูรวมกันดวยการรวมกันสรุปและรวม
ประเมินผลขอสรุปที่ไดจึงเปนองคความรูใหมของชุมชนและนักพัฒนา 

 6. ขั้นรวมรับผลและพัฒนาขั้นตอไป ผลของขอสรุปในขั้นที่ 5 จะเปนองคความรูใหมที่
นักพัฒนาและชาวบานใชเปนขอมูลสําหรับการวางแผนและการพัฒนาชุมชนตอไป 
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 3.4 วัตถุประสงคของการมีสวนรวม 
 การมีสวนรวม ไมใชสงผลเพียงสรางความภูมิใจในการไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมใน
สวนของปจเจกบุคคล และสรางความสามัคคีในชุมชนเทานั้น การมีสวนรวมถูกนํามาใชเปนกลไก 
ในการพัฒนาของรัฐใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับความตองการของ
ชุมชนดวย ซ่ึง ฮัตนาการและวิลเล่ียมส (Ehatnagar and Williams อางถึงใน เดโช แสงภักดี 2546 : 
21) ไดสรุปถึง วัตถุประสงค ของการมีสวนรวมไว ดังนี้ 
 1. ประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การสรางความเห็นพองตองกัน ความรวมมือ และ
ความสัมพันธที่จะนําไปสู ความสําเร็จไดอยางราบรื่น โดยการใชตนทุนนอยที่สุด (Minimize Overall 
Costs) 
 2. ประสิทธิผล (Effectiveness) คือ สามารถดําเนินโครงการสําเร็จไดตามเปาหมาย 
 3. ผลประโยชนที่จะไดรับ (Beneficial Capacity) คือ ผลประโยชนที่ผูมีสวนรวมใน
โครงการจะไดรับ 
 4. การพึ่งพาตนเอง (Self–Reliance) คือ ความรูสึกถึงการเปนอิสระ การตระหนักใน
ตนเอง (Self–Awareness) และความรูสึกเชื่อมั่นของคนในชนบท ที่จะเรียนรูและวางแผนการ
ดําเนินชีวิตของตนเอง 
 5. การใหอํานาจ (Empowerment) คือ การใหอํานาจในการจัดการ 
 6. การสนับสนุน (Sustainability) คือ การมีสวนรวมจะทําใหประชาชนในทองถ่ินรักษา
และชวยกันดําเนินงาน โครงการใหตอเนื่องตอไป 
 
3.5 ประโยชนของการมีสวนรวม 
 การมีสวนรวมของประชาชนนั้นเปนกระบวนการพัฒนาสังคม โดยคนในชุมชนเขามามี
สวนรวมในกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมหรือตนเองอยางมีศักดิ์ศรี ไดมีนักวิชาการกลาวถึง
ประโยชนของการมีสวนรวมไวดังตอไปนี้ 
 วันชัย วัฒนศัพท (2544 : 7-10) กลาววา การมีสวนรวม จะมีประโยชน ดังนี้ 
 1. เพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจ 
 2. ลดคาใชจายและการสูญเสียเวลาที่เกี่ยวกับความขัดแยง 
 3. การสรางฉันทามติ (Consensus Building) และการยอมรับ 
 4. เพิ่มความงายตอการนําไปปฏิบัติ 
 5. หลีกเลี่ยงการเผชิญหนา 
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  6. ดํารงไวซ่ึงความนาเชื่อถือและความชอบธรรม 
 7. เจาหนาที่ทองถ่ินสามารถคาดคะเนถึงความกังวล และคานิยมของประชาชนได 
 8. พัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสรางสรรคของสาธารณชน 
 
3.6 ปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
 ในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในกิจกรรมการพัฒนาตาง ๆ จะตองมี
ปจจัยที่เอื้ออํานวย หรือมีสวนผลักดันใหประชาชน เขามารวมในกิจกรรมพัฒนาชุมชนซึ่ง ปาริชาติ    
วลัยเสถียร และคณะ (2543 : 152-153) กลาวไว ดังตอไปนี้ 

 1. ปจจัยดานกลไกของรัฐ โดยรัฐจะตอง 
1.1 การกําหนดนโยบาย จะตองคํานึงถึงความแตกตางของวัฒนธรรมในทองถ่ิน 
1.2 สนับสนุนกิจกรรม ที่มีความสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม  

วัฒนธรรม และการเมือง 
1.3 การสรางชองทางในการเขามามีสวนรวมของประชาชนโดยระบบตาง ๆ ของ 

ราชการจะตองเอื้ออํานวย และเพิ่มโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
1.4 มีการติดตามประเมินผล และการใหการสนับสนุนในภายหลัง 

 2. ปจจัยดานประชาชน โดยประชาชนในชุมชนจะตอง 
2.1 มีความรู ความเขาใจ และมีประสบการณในการทํางานพัฒนา 
2.2 เปนฝายตัดสินใจ ริเร่ิมกิจกรรมและรับผลประโยชน 
2.3 เปนสมาชิกกลุมทางสังคม หรือเปนผูนําทองถ่ิน 
2.4 มีการติดตอประสานงานกับเจาหนาที่หรือหนวยงานอื่น 
2.5 ไดรับการฝกอบรม การศึกษาดูงานและรับรูขอมลูขาวสารตาง ๆ อยางตอเนื่อง 

 3. ปจจัยดานนักพัฒนา โดยนักพัฒนาตอง 
3.1 ศึกษาชุมชน เพื่อนํามาใชเปนขอมูลพื้นฐานและไดเรียนรูสภาพแวดลอมในทุก ๆ  

ดานในชุมชน 
3.2 มีความรูความเขาใจในเนื้อหาของกระบวนการมีสวนรวม 
3.3 คนหาผูนําที่มีศักยภาพ ซ่ึงจะเปนผูที่กระตุนใหชาวบาน แสดงความคิดเห็นและ 

มีสวนรวมในงานพัฒนา 
3.4 รวมกลุมชาวบานเพื่อหาหนทางแกไขปญหา 
3.5 เปนผูสนับสนุนดานการศึกษาการใหขอมูลขาวสาร วิทยาการใหม ๆ วัสดุ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

44

 อุปกรณที่จําเปนและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
3.6 มีความจริงใจ และมีความผูกพันกับทองถ่ิน เพื่อใหประชาชนเชื่อถือและศรัทธา 
3.7 ดําเนินงานพัฒนาที่มีความเหมาะสม และสอดคลองกับสภาพทองถ่ิน 

 4. ปจจัยจูงใจ 
4.1 การไดรับผลประโยชนจากการไดเขามีสวนรวม ในกิจกรรมการพัฒนา 
4.2 โครงการพัฒนาตอบสนองตอความตองการของประชาชน 

 บรูดจส (Brudges อางถึงใน เดโช แสงภักดี 2546 : 25-26) ไดสรุปถึงเงื่อนไขของการเขา
มามีสวนรวมไว ดังนี้ 
 1. ความเหมาะสมของกลุมหรือองคกรที่จะเขารวม 
 2. ประโยชนที่จะไดรับ 
 3. เร่ืองนั้นเปนปญหาที่เกี่ยวโยงหรือคุกคามการดําเนินชีวิตของบุคคล 
 4. การบังคับใหเขารวม 
 5. การไดรับความรูที่ดีกวาจากการเขามามีสวนรวม 
 6. การไดรับการสนับสนุนจากกลุมความสุขสบายตาง ๆ  
 7. ความสะดวก คลองตัวในการเขามามีสวนรวมหรือการมีขั้นตอนไมยุงยาก 
 มหาวิทยาลัยโอไฮโอ (Ohio State University อางถึงใน เดโช แสงภักดี 2546 : 32-33) 
ไดสรุปวา ประชาชนจะเขามามีสวนรวมในกิจกรรมชุมชนเมื่อ 
 1. เห็นถึงประโยชนที่จะไดรับ 
 2. ความเหมาะสมและความสนใจตอกลุมหรือองคกรนั้น ๆ 
 3. เห็นวามีผลดีตอชีวิตตนเองอยางไร 
 4. องคกรนั้นใหการสนับสนุนอยางไร 
 5. การมีโอกาสไดรับความรูเพิ่มขึ้น 
 6. รูสึกสุขสบายในการอยูในกลุมหรือองคกรนั้น 
 กลาวโดยสรุปการมีสวนรวมคือ การใหความรวมมือในการพัฒนาใหดีขึ้น เปนไปตาม
วัตถุประสงคที่วางไว และการมีสวนรวมของประชาชนนั้น ตองเปนไปอยางมีอิสระ เสมอภาคตาม
ความสนใจ หรือคานิยมอาจจะเปนการเขารวมเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง หรือตลอดทั้งโครงการก็ได 
โดยการมีสวนรวมเปนการสรางความสามัคคีในชุมชน และถูกนํามาใชเปนกลไก ในการพัฒนาของ
รัฐใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับความตองการของชุมชน 
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 ตอนที่ 4 งานวจัิยท่ีเก่ียวของ 
 

 ในการศึกษาเรื่องสภาพการดําเนินงาน แรงจูงใจ และการมีสวนรวมในกิจกรรม      
โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ของสมาชิกกลุมอาชีพที่ไดรับการคัดสรรในระดับ 5 ดาว 
จังหวัดนครปฐมนี้ ผูวิจัยไดทบทวน คนควา งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชน  
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 เจะสะปอิง บารู (2534 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมในการดําเนินงานของ   
ศูนยสาธิต การตลาดของสมาชิก ที่มีสถานภาพตางกัน พบวา สมาชิกศูนยสาธิตการตลาดที่มีความรู 
ความเขาใจตางกันมีสวนรวมในการดําเนินงานของศูนยสาธิตการตลาดแตกตางกัน 
 ปฤษฎา บุญเจือ (2536 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการประสานความรวมมือพัฒนาทุงกุลารองไห จังหวัดรอยเอ็ด
พบวาความคาดหวังผลตอบแทนมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา    
ชุมชน 
 ชุษณา กอนจันเทศ (2536 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของสมาชิก นิคมสราง
ตนเองในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความจําเปนพื้นฐานดานที่อยูอาศัย พบวา ความคาดหวังใน         
ผลประโยชนที่จะไดรับเปนปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมใน การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความ     
จําเปนพื้นฐานดานที่อยูอาศัย 
 แกว นีมะเริง (2540 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของสมาชิก
องคกรสตรีในการพัฒนาชุมชนในจังหวัดลพบุรีพบวา ความรูความเขาใจในวัตถุประสงคการ
ดําเนินงานขององคกรสตรีเปนปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของสมาชิกองคกรสตรีในการพัฒนา
ชุมชน 
 บรรจง กนะกาศัย (2540 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของ
ประชาชน  ในการพัฒนาปาชายเลน  ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดจันทบุรี พบวา การคาดหวัง              
ผลประโยชนเปนปจจัยที่ทําใหเกิดความแตกตางของการมีสวนรวมในการพัฒนาปาชายเลน 
 ปรัชญา ศรีภา (2540 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวม
ของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลในการพัฒนาหมูบานศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน พบวา ความคาดหมายผลประโยชน เปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลในการพัฒนาหมูบาน 
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  บัวผัน ลัดทิดา (2540 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาหลักสูตรทองถ่ินในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบวา ชุมชนมีการรวมตัวกัน
เปนกลุมในลักษณะตามธรรมชาติ เชน กลุมเครือญาติ กลุมศรัทธาวัด กลุมอาชีพชุมชน และกลุมที่รัฐ
เขาไปจัดตั้ง แตกลุมตามธรรมชาติมีประสิทธิผลและมีความยั่งยืนกวากลุมที่จัดตั้งอยางเปนทางการ 
ซ่ึง  สงผลตอการรวมกันดําเนินกิจกรรมของชุมชนภูมิปญญาทองถ่ิน เชน การพึ่งพาชวยเหลือกัน
ดานแรงงาน การปลูกเรือน ประเพณีการดํานา เกี่ยวขาว เปนตน 
 จรูญรัตน หิรัญชุฬหะ (2542 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของ
ประชาชนในโครงการวนศาสตรชุมชน พื้นที่สูงในลุมน้ําหวยเผาะ จังหวัดกาญจนบุรี พบวาการ
รวมมือทางสังคมเปนปจจัยที่มีนัยสําคัญตอการมีสวนรวม ดานตาง ๆ ในโครงการฯ 
 ดวงหทัย วงษราช (2542 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การเปดรับขาวสารกับการเขารวมใน
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม ตามแนวทางพระราชดําริ ของเกษตรกรในเขตอําเภอเกาเล้ียวจังหวัด
นครสวรรค พบวา ความรูเกี่ยวกับทฤษฎีใหม ตามแนวพระราชดําริมีความสัมพันธเชิงบวกกับการ
เขารวมในโครงการเกษตรทฤษฎีใหตามแนวพระราชดําริ 
 วราภรณ อยูวัฒนา (2544 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของเยาวชนตอการจัดกิจกรรม   
การศึกษานอกระบบโรงเรียนของศูนยเอกชนกรุงเทพมหานคร พบวา เยาวชนที่เปนสมาชิกศูนยฯ มี
สวนรวมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยรวมและรายการกิจกรรมอยูในระดับ
ปานกลาง 
 ยิ่ง กีรติบูรณะ (2544 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ผลของการใชแนวคิดการทํางานแบบ 
รวมมือในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน พบวา ประชากรสวนใหญและเกือบทุกคนมี
ความตองการระบบการดําเนินงานแบบมีสวนรวม สูงกวาระบบการดําเนินงานที่เปนอยูจริงใน
ปจจุบันมาก 
 รัญลักษณ จันทรแกว (2544 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการสื่อสารในครอบครัว
และการมีสวนรวมตัดสินใจซื้อในครอบครัวของเด็กวัยรุน พบวา การมีสวนรวมของเด็กวัยรุน ใน
กระบวนการตัดสินใจซื้อของครอบครัวอยูในระดับต่ํา ทั้งในประเภทสินคาที่ใชรวมกันในครอบครัว
และสินคาที่เด็กวัยรุนมีใชสวนตัว 
 สรวงสุดา ไตรปกรณกุศล (2544 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง กระบวนการนําแนวคิดการมี
สวนรวมไปประยุกตในการแกไขปญหาสุขภาพชุมชน พบวา การนําแนวคิดการมีสวนรวมไปใชใน
กระบวนการแกไขปญหาของชุมชนสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ไดชวยกระตุนใหชุมชนมีความตื่นตัวใน
การพูดคุย แสดงความคิดเห็นรวมกัน ถึงปญหาในชุมชนมากยิ่งขึ้น มีการวางแผนและ การปฏิบัติใน
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 การแกไขปญหารวมกัน แตพบวา กระบวนการในการแกไขปญหาขาดความตอเนื่องจริงจัง จึง
ไมสามารถทําให เกิดความตระหนักในปญหาอยางแทจริง 

 วิวัฒนศิริ ศักดิ์วิโรจน (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบลตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม กรณีศึกษาแมน้ําแมกลอง  จังหวัดราชบุรี 
พบวา ระดับความรูและพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมแมน้ําแมกลองทั้งการ
อนุรักษน้ํา ดิน การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล ทั้ง 3 ดานอยูในระดับปานกลาง 
 

สรุป 
 
 แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ไดกลาวมาทั้งหมดนี้ ผูวิจัยไดเลือกศึกษา
เฉพาะทฤษฎี ขอคิดเห็นและมีงานวิจัยที่รองรับวา มีความสําคัญและนาสนใจเพื่อนํามาศึกษาเรื่อง
การมีสวนรวมในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ของสมาชิกกลุมอาชีพ ที่ไดรับคัดสรรในระดับ 
4-5 ดาว จังหวัดนครปฐม  ซ่ึงสวนใหญ พบวา มีความตองการในการพัฒนาตนเอง ตองการเขารวม
กลุมสายอาชีพอ่ืนๆ เพื่อหารายไดเพิ่มเติม และประโยชนที่มีตอตนเองและชุมชน  สวนทฤษฎี    
แรงจูงใจนั้น เนนทฤษฎีแรงจูงใจหรือปจจัยจูงใจของเฮอรซเบิรก (Herzberg) ที่มุงเนน 6 ดานคือ 
ความสําเร็จ การยกยอง การทํางานดวยตนเอง ความรับผิดชอบ ความกาวหนา และความเจริญ    
เติบโตในสังคม เพื่อเปนตนแบบในการศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 3 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่องสภาพการดําเนินงาน แรงจูงใจ และการมีสวนรวมในโครงการหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ ของสมาชิกกลุมอาชีพที่ไดรับคัดสรรในระดับ 4-5 ดาว จังหวัดนครปฐม ครั้งนี้เปน
การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ วิธีการ
ดําเนินการวิจัยไดกําหนดสาระสําคัญสองประการคือ ขั้นตอนการดําเนินการและระเบียบวิธีการวจิยั       
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

ขั้นตอนการดาํเนินการวิจัย 
 
 เพื่อเปนแนวทางในการวิจัยตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว จึงกําหนดรายละเอียดของการ
ดําเนินการวิจัยไว 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  1 การจัดระเบียบโครงการวิจัย ขั้นตอนนี้เปนการจัดเตรียมโครงการเพื่อให
เกิดระบบของการดําเนินการตามโครงการ เปนการศึกษาเอกสาร ตํารา ขอมูล สถิติ ปญหา 
วรรณกรรม และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ขั้นตอนที่ 2 การสรางเครื่องมือ ขั้นตอนนี้เปนการจัดทําเครื่องมือ ไดแกแบบสอบถาม 
การพัฒนาเครื่องมือ และปรับปรุงขอบกพรองของเครื่องมือ 
 ขั้นตอนที่ 3 ขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อติดตอขออนุญาต เก็บขอมูลใน
สถานประกอบการ 
 ขั้นตอนที่ 4 การดําเนินงานตามโครงการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยนําเครื่องมอืไปเกบ็ขอมลู
จากแหลงขอมูลที่เปนกลุมตัวอยางดวยตนเอง แลวนําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบความถูกตองทําการ
วิเคราะห เนื้อหา และแปลผลการวิเคราะหขอมูล  
 ขั้นตอนที่ 5 การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนระหวางการรายงานผลการวิจัยเสนอ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ จัดพิมพรายงานผลการวิจัยฉบับราง เพื่อเสนอขออนุมัติ      
โครงการวิจัย ปรับปรุงแกไขตามที่คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ จัดพิมพ และ  
รายงานผลฉบับสมบูรณเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเพื่อขอจบการศึกษา 

48 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

49

 ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 เพื่อใหงานวิจัยคร้ังนี้เกิดประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัย
ไดกําหนดรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ประกอบดวยประชากรและกลุมตัวอยาง  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนสมาชิกกลุมอาชีพที่มีสวนรวมในโครงการ      
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ที่ไดรับการคัดสรรในระดับ 4-5 ดาว จํานวน 14 กลุม ของจังหวัด
นครปฐม  ตามหลักเกณฑการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย (OTOP PRODUCT 
CHAMPION) ในปพ.ศ. 2547 ซ่ึงมีอยู 6 ประเภท ไดแก (1) อาหาร (2)  เครื่องดื่ม (ไมมีระดับ 5 ดาว) 
(3) ผาและเครื่องแตงกาย (ไมมีระดับ 5 ดาว) (4) ของใชและของประดับตกแตง (5) ศิลปะประดิษฐ
และของที่ระลึก และ (6) สมุนไพรที่ไมใชอาหาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ประเภทอาหาร     ระดับ 5 ดาวมี 4 กลุม 
 2. ประเภทเครื่องดื่ม    ระดับ 4 ดาวมี 2 กลุม (ไมมีระดับ 5 ดาว) 
 3. ประเภทผาและเครื่องแตงกาย   ระดับ 4 ดาวมี 3 กลุม (ไมมีระดับ 5 ดาว) 
 4. ประเภทของใชและของประดับตกแตง   ระดับ 5 ดาวมี 1 กลุม 
 5. ประเภทศิลปะประดิษฐและของที่ระลึก  ระดับ 5 ดาวมี 2 กลุม 
 6. ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร   ระดับ 5 ดาวมี 2  กลุม 
   รวม                 14 กลุม 

จากนั้นผูวิจัยไดใชประเภทผลิตภัณฑเปนตัวกําหนดลักษณะประชากร และใชวิธีการสุม
แบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก เพื่อเปนตัวแทนประชากรในการศึกษา 
ประเภทละหนึ่งกลุมผลิตภัณฑ ดังนี้   
 1. ประเภทอาหาร ไดแกกลุมแมบานเกษตรมหาสวัสดิ์ มีสมาชิกจํานวน 32 คน 
 2. ประเภทเครื่องดื่ม ไดแกกลุมสมุนไพรสนามจันทร มีสมาชิกจํานวน 16 คน 
 3. ประเภทผาและเครื่องแตงกาย ไดแกกลุมหัตถกรรมผาทอมือ มีสมาชิกจํานวน 26 คน 
 4. ประเภทของใชและของประดับตกแตงไดแกกลุมดอกไมประดิษฐ มีสมาชิกจํานวน 20 
คน 
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  5. ประเภทศิลปะประดิษฐและของที่ระลึก ไดแกกลุมตุกตาไม-ดนตรีไทย มีสมาชิก 
จํานวน 15 คน 
 6. ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร ไดแกกลุมครอบครัวผูพิการจากการรบ มีสมาชิก จํานวน 
23 คน 
 ดังนั้นประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนประชากรที่เกี่ยวของกับโครงการหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑเปนจํานวนทั้งหมด 135 คน  
                  กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก  กลุมที่ 1 กลุมตัวอยางที่
ตอบแบบสอบถาม กลุมที่ 2 กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ     
 กลุมที่  1 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม คือสมาชิกของกลุมหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
กําหนดขนาดโดยวิธีการเปดตารางของ เครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan 1970 : 206-210) จาก
ประชากรทั้งสิ้น จํานวน 135 คนไดขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 118 คน  จากนั้น จึงทําการสุมแบบ
ช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยคํานวณตามสัดสวนของกลุมสมาชิกทั้ง 6 กลุม ดังนี้ สมาชกิ
กลุมแมบานเกษตรมหาสวัสดิ์ ไดจํานวน 28 คน สมาชิกกลุมสมุนไพรสนามจันทร ไดจํานวน 14 คน 
สมาชิกกลุมหัตถกรรมผาทอมือ ไดจํานวน 24 คน สมาชิกกลุมดอกไมประดิษฐ (ดอกไมแหง) ไดจํานวน 
19 คน สมาชิกกลุมตุกตาไม-ดนตรีไทย ไดจํานวน 14 คน และสมาชิกกลุมอาชีพครอบครัวผูพิการจาก
การรบ ไดจํานวน 19 คน รวมขนาดของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม จํานวนทั้งส้ิน 118 คน        
ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 
 กลุมที่ 2 กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณไดมาโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
กําหนดเกณฑคือเลือกผูที่ดํารงตําแหนงประธานกลุมเปนผูใหสัมภาษณ จํานวน 6 คน 
 ดังนั้น ขนาดของกลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนขนาดของกลุมตัวอยางที่ไดมา
จากวิธีการเปดตาราง และวิธีเจาะจง รวมทั้งสิ้น 124 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 
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 ตารางที่ 2   ประเภท ช่ือผลิตภัณฑ ช่ือกลุมผูผลิต ระดับ 4-5 ดาว ของประชากร และกลุมตัวอยาง 
 

ประชากร กลุมตัวอยาง ลําดับ
ท่ี 
 

ประเภท 
ชื่อผลิตภัณฑ 
ชื่อกลุมผูผลิต 

ระดับ
ดาว 

 
ประธาน
กลุม สมาชิก ประธานกลุม 

(สัมภาษณ) 
สมาชิก 

(แบบสอบถาม) 

1. 
 

อาหาร 
ขาวตังจากขาวกลองหอมมะลิ 
กลุมแมบานเกษตรมหาสวัสดิ์ 

5 
 

1 
 

31 
 

1 
 

28 
 

2. 
เคร่ืองดื่ม 
เครื่องดื่มใบหมอน(ชาเขียวใบหมอน) 
กลุมสมุนไพรสนามจันทร 

4 1 15 1 14 

3. 
ผาและเครื่องแตงกาย 
ผาทอมือ (ลายแตงโม) 
กลุมหัตถกรรมผาทอมือ 

4 1 25 1 24 

4. 
ของใชและของประดับตกแตง 
ดอกไมประดิษฐ (ดอกไมแหง) 
ดอกไมประดิษฐ (ดอกไมแหง) 

5 1 20 1 19 

5. 
ศิลปะประดิษฐและของที่ระลึก 
ตุกตาไม-ดนตรีไทย 
ตุกตาไม-ดนตรีไทย 

5 1 15 1 14 

6. 
สมุนไพรที่ไมใชอาหาร 
แชมพูและครมีนวดผมสมุนไพร 
อาชีพครอบครัวผูพิการจากการรบ 

5 1 23 1 19 

รวม 6 129 6 118 

รวม 135 124 
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 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชศึกษาในครั้งนี้ ไดแก 
 1.   แบบสอบถาม  
  แบบสอบถาม (Questionnaires) จํานวน 1 ฉบับ สําหรับสมาชิกกลุมอาชีพ ซ่ึงผูวิจัย
สรางขึ้นจากการศึกษางานวิจัย วิทยานิพนธที่เกี่ยวของ ตํารา เอกสาร รายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
สภาพการดําเนินงาน แรงจูงใจ และการมีสวนรวมกิจกรรมในโครงการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
เพื ่อเปน   ขอมูลในการศึกษาวิจัย และนํามาเปนแนวทางในการจัดทําแบบสอบถามโดยแบง
ออกเปน 4 ตอน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  ตอนที่ 1 เปนคําถาม เกี่ยวกับขอมูลพื้นฐาน สวนบุคคลซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม ของสมาชิกกลุมโครงการหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ ซ่ึงแบบสอบถามเปนแบบเติมคําและเลือกตอบ (Cheek list)  
  ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานเกี่ยวกับการดําเนินการในโครงการ
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑของสมาชิกกลุมอาชีพโดยลักษณะแบบวัดความรู จํานวน 36 ขอ ดานการ
ผลิต 8 ขอ ดานการตลาด 5 ขอ ดานความเขมแข็งของชุมชน 4 ขอ ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ 9 ขอ 
และดานมาตรฐานผลิตภัณฑ 7 ขอ เปนคําถามปลายปด 2 ตัวเลือก คือ ใช และไมใช  
  ตอนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเขารวมในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ ของสมาชิกกลุมอาชีพที่ไดรับการคัดสรรใน ระดับ  4-5 ดาว จังหวัดนครปฐม จํานวน 20 
ขอ ดานความสําเร็จ 3 ขอ ดานการยกยอง 2 ขอ ดานการทํางานดวยตนเอง 2 ขอ ดานความ
รับผิดชอบ   4 ขอ ดานความกาวหนา 4 ขอ และดานความเจริญเติบโต 5 ขอ โดยลักษณะ
แบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 
  ตอนท่ี 4 เปนคําถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
ของสมาชิกกลุมอาชีพที่ไดรับการคัดสรรระดับ  4–5 ดาว จังหวัดนครปฐม จํานวน 20 ขอ ดานการ
ผลิต 5 ขอ ดานการตลาด 4 ขอ ดานความเขมแข็งของชุมชน 3 ขอ ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ 4 ขอ 
และดานมาตรฐานผลิตภัณฑ 4 ขอ โดยแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) 5 ระดับ 
 2.   แบบสัมภาษณ 
  แบบสัมภาษณ (Interview) จํานวน 1 ฉบับ สําหรับประธานกลุมอาชีพ เปนแบบใช
สัมภาษณประธานกลุมอาชีพจํานวน 6 คน โดยผูวิจัยไดสรางขึ้นจากการศึกษางานวิจัย วิทยานิพนธที่
เกี่ยวของ ตํารา เอกสาร รายงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่ง 
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 ผลิตภัณฑ เพื่อเปนขอมูลในการศึกษาวิจัย และนํามาเปนแนวทางในการจัดทําแบบสัมภาษณ 
โดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป จํานวน 2 ขอ ถามเกี่ยวกับชื่อ-สกุล และเปน
ประธานกลุมอะไร 
  ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมการดําเนินกิจกรรมในโครงการหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ  ของสมาชิกกลุมอาชีพที่ไดรับคัดสรร 4-5 ดาว จังหวัดนครปฐม จํานวน 5 ขอ   
เกี่ยวกับดานการผลิต ดานการตลาด ดานความเขมแข็งของชุมชน ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ และ
ดานมาตรฐานผลิตภัณฑ    
 
เกณฑการใหคะแนน  
 1.  แบบสอบถาม (Questionnaires) 
  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเลือกตอบ (Cheek list) และแบบคําถามปลายเปด  
  ตอนที่ 2 แบบวัดสภาพการดําเนินงาน แบงการใหคะแนนดังนี้  
    มีความรูไมถูกตอง ใหคะแนน 0 คะแนน 
    มีความรูอยางถูกตอง ใหคะแนน 1 คะแนน 
    เมื่อใหคะแนนของสภาพการดําเนินงานในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
ของสมาชิกกลุมอาชีพตามเกณฑทีก่ําหนดใหแลว นํามาคิดคะแนนเปนรอยละ โดยที่ผูวิจัยกําหนด
เกณฑทีใ่ชในการใหความหมายโดยใชเกณฑการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาํบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย  
(2547 : ภาคผนวก) ดังนี ้
    ต่ํากวา 50%   หมายถึง สภาพการดําเนินงาน ระดับต่ํามาก 
    50-69%   หมายถึง สภาพการดําเนินงาน ระดับต่ํา 
    70-79%   หมายถึง สภาพการดําเนินงาน ผานเกณฑ 
    80-89%   หมายถึง สภาพการดําเนินงาน ระดับสูง 
        ตั้งแต 90% ขึ้นไป  หมายถึง สภาพการดําเนนิงาน ระดับสูงมาก 
  ตอนที่ 3 ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)        
5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคอรท (Likert 1970 : 121-124) แบงการใหคะแนน ดังนี้ 
    แรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรม นอยที่สุดให 1 คะแนน 
    แรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรม นอยให 2 คะแนน 
    แรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรม ปานกลางให 3 คะแนน 
    แรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรม มากให 4 คะแนน 
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     แรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรม มากที่สุดให 5 คะแนน 
  สําหรับการใหคาความหมายของคาคะแนน ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑที่ใชในการให      
ความหมายโดยพัฒนาจากแนวคิดของ เบสท (Best 1985 :182) ดังนี้ 
    1.00-1.49 หมายถึง แรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรม นอยที่สุด 
    1.50-2.49 หมายถึง แรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรม นอย 
    2.50-3.49 หมายถึง แรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรม ปานกลาง 
    3.50-4.49 หมายถึง แรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรม มาก 
    4.50-5.00 หมายถึง แรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรม มากที่สุด 
  ตอนที่ 4 ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale)  
5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคอรท แบงการใหคะแนนดังนี้ 
    การมีสวนรวมในโครงการฯ นอยที่สุดให 1 คะแนน 
    การมีสวนรวมในโครงการฯ นอยให 2 คะแนน 
    การมีสวนรวมในโครงการฯ ปานกลางให 3 คะแนน 
    การมีสวนรวมในโครงการฯ มากให 4 คะแนน 
    การมีสวนรวมในโครงการฯ มากที่สุดให 5 คะแนน 
  สําหรับการใหคาความหมายของคาคะแนน ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑที่ใชในการให
ความหมายโดยพัฒนาจากแนวคิด ของเบสท ดังนี้ 
    1.00 – 1.49 หมายถึง การมีสวนรวมในโครงการฯ นอยที่สุด 
    1.50 – 2.49 หมายถึง การมีสวนรวมในโครงการฯ นอย 
    2.50 – 3.49 หมายถึง การมีสวนรวมในโครงการฯ ปานกลาง 
    3.50 – 4.49 หมายถึง การมีสวนรวมในโครงการฯ มาก 
    4.50 – 5.00 หมายถึงการมีสวนรวมในโครงการฯ มากที่สุด 
 
 2.  แบบสัมภาษณ (Interview)  
  เปนแบบสัมภาษณวิเคราะหความคิดเห็นและขอเสนอแนะเมื่อผูวิจัยไดสัมภาษณ 
ประธานกลุม จํานวน 6 คนแลวจึงนําผลมาวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) และนําเสนอ
แบบพรรณนาความ 
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 การสรางเครื่องมือในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) และแบบสัมภาษณ 
(Interview) ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้น โดยมีขั้นตอนในการสราง ดังนี้ 

 1.  แบบสอบถาม (Questionnaires) 
1.1  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี และหลักการ จากหนังสือตํารา เอกสารทางวิชาการ และ 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
1.2  นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวล เพื่อกําหนดเปนโครงสรางของ 

แบบสอบถามตามขอบเขตของเนื้อหา โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
1.3  ดําเนินการสรางแบบสอบถามตามขอบเขตของเนื้อหา จากนั้นนําแบบสอบถาม 

ที่สรางเสร็จแลวเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อใหขอเสนอแนะ แลวนํามาปรับปรุงแกไข 
1.4  นําแบบสอบถามไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 

ความเที่ยงตรงดานเนื้อหา (Content Validity) ดวยวิธีหาคาดัชนีความสอดคลองตามวัตถุประสงค 
(IOC) เพื่อดูความครอบคลุมและสํานวนภาษา ไดคา IOC เทากับ 1 แสดงวาเครื่องมือมีความ     
สอดคลองกันมาก 

1.5  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขกระทงคําถามที่มีปญหา คือ การจัดแยกกระทง 
คําถามตามหมวดใหถูกตอง เมื่อเสร็จแลว ผูวิจัยปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา และใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
อีกครั้ง เพื่อความสมบูรณของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1.6  นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับกลุมอาชีพที่ไมใชกลุมตัวอยาง ใน 
จังหวัดนครปฐม  จํานวน 30 คน 

1.7  วิเคราะหหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยนําแบบสอบถามมา 
ตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไวและหาคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach) ผลการวิเคราะหความเชื่อมั่นเทากับ  .89 (ในภาคผนวก) 
 

2.    แบบสัมภาษณ (Interview) 
2.1  ศึกษาเอกสาร แนวคิด หลักการจากหนังสือตํารา เอกสารทางวิชาการและ 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2.2  นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวล เพื่อกําหนดเปนโครงสรางของแบบ 

สัมภาษณตามขอบเขตของเนื้อหาโดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
2.3  ดําเนินการสรางแบบสัมภาษณตามขอบเขตของเนื้อหาจากนั้นนําแบบสัมภาษณ 
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 ที่สรางเสร็จแลวเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อใหขอเสนอแนะแลวนํามาปรับปรุง  
แกไข ไดแกโครงสรางการสัมภาษณ และประเด็นที่จะสัมภาษณ 

2.4  นําแบบสัมภาษณไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 
ความเที่ยงตรงดานเนื้อหา (Content Validity) เพื่อดูความครอบคลุมดานเนื้อหาและสํานวนภาษา 

2.5  นําแบบสัมภาษณที่ปรับปรุงแกไขขอคําถามที่ไมชัดเจน ไมตรงประเด็นเสร็จ 
แลวปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาและใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความสมบูรณของเครื่องมือที่
ใชในการวิจัย 

2.6  นําแบบสัมภาษณไปทดลองใช (Try out)  กับเจาของกิจการกลุมอาชีพที่ไมได 
เปนกลุมตัวอยาง เพื่อหาความเที่ยงตรงดานเนื้อหา พบวาไดประเด็นตามที่ตองการ ตรงตามความ
เปนจริง มีความเปนกันเอง และมีความจริงใจที่มีตอการสัมภาษณ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ตอไปนี้ 
 1. ทําหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอใหบัณฑิตวิทยาลัย ทํา
หนังสือถึงประธานกลุมอาชีพ ในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ที่ไดรับการคัดสรรในระดับ 
4-5 ดาว จังหวัดนครปฐม 
 2. นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พรอมดวยโครงรางวิทยานิพนธ 
แบบสอบถาม ไปติดตอกับประธานกลุมที่ใชเปนตัวอยางเพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากสมาชิกในกลุมอาชีพ โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑที่ไดรับการคัดสรรในระดับ 4 - 5 
ดาว จังหวัดนครปฐม  
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยติดตอ
ประสานงานขอสอบถาม สัมภาษณ  ผูรับผิดชอบโครงการ สมาชิกภายในกลุมอาชีพโครงการหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ ที่ไดรับการคัดสรรในระดับ 4-5 ดาว จังหวัดนครปฐม ดังนี้ 
   3.1 ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปจัดเก็บและรวบรวมขอมูลจากสมาชิกภายในกลุมอาชีพ
โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑดวยตนเอง   

        3.2   การสัมภาษณ ผูวจิัยดําเนินการสัมภาษณเก็บขอมูล   โดยมีขั้นตอนการ
สัมภาษณ   3 ขั้นตอน ดังนี ้
      3.2.1 ขั้นเตรียมการสัมภาษณ  
      3.2.1.1 ประสานงานขอนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ  
      3.2.1.2 เตรียมวัสดุอุปกรณและเครื่องมือตางๆ ไดแก เครือ่งบันทึกเสียง 
กลองถายรูป สมุดจดบันทึก ปากกา ของทีร่ะลึก 
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       3.2.1.3 เตรียมบุคลากร ไดแก ผูถายภาพและบันทึกเสียง เพื่อ
ชวยเหลือการบันทึกการสัมภาษณ  
      3.2.2  ขั้นดําเนินการสัมภาษณ  
      3.2.2.1 ผูวิจัยแนะนําตวัเอง และแจงวัตถุประสงคของการสัมภาษณ 
      3.2.2.2 ผูวิจัยสัมภาษณตามประเด็นในแบบสัมภาษณ 
      3.2.2.3 ผูวิจัยบันทึกผลการสัมภาษณตามความเปนจริงโดยทันที  
      3.2.3  ขั้นปดการสัมภาษณ เมื่อผูวจิัยดําเนินการสัมภาษณเปนที่เสร็จเรียบรอย
แลว สรุปประเด็นสัมภาษณกลาวขอบคุณและมอบของที่ระลึก  
 

การวิเคราะหขอมูล 
 เมื่อรวบรวมขอมูลและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลแลว ผูวิจัยไดนํามาจัดทํารหัส 
ขอมูลในแผนงาน และวิเคราะหโดยโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร 
 วิเคราะหขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล  สภาพการดําเนินงานในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ แรงจูงใจในการเขารวมในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ และการมีสวนรวมใน
โครงการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ซ่ึงวิเคราะหโดย นําขอมูลมาแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 เพื่อความเขาใจที่ตรงกันเกี่ยวกับสัญลักษณและความหมายทางสถิติที่เกี่ยวของกับการ
วิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงกําหนดสัญลักษณและความหมายที่ใชแทนคาสถิติและตัวแปรตางๆ ในการ
นําเสนอดังนี้ 
 n   หมายถึง  จํานวนสมาชิกกลุมอาชีพที่ไดรับคัดสรรระดับ 4-5 ดาว 

 X1  หมายถึง  สภาพการดําเนินงานในโครงการ 
     หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 

 X2   หมายถึง  แรงจูงใจในการเขารวมโครงการ 

      หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
 X3   หมายถึง  การมีสวนรวมในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
 f  หมายถึง  ความถี่ 
 %  หมายถึง  รอยละ 
 Χ   หมายถึง  คาเฉลี่ย 
 S.D. หมายถึง  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 4 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจยัคร้ังนีมุ้งศึกษาสภาพการดําเนนิงาน แรงจูงใจ และการมีสวนรวมในโครงการ
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภณัฑของสมาชิกกลุมอาชีพที่ไดรับคัดสรรในระดับ 4-5 ดาว จังหวัด
นครปฐม ตามเกณฑการคัดสรรสุดยอดหนึ่งผลิตภณัฑไทยใน พ.ศ. 2547 ผูวิจัยไดทาํ
แบบสอบถาม  และแบบสมัภาษณ ไปเกบ็ขอมูลกับกลุมตัวอยางดวยตนเอง ประกอบดวยสมาชกิ
กลุมอาชีพที่ไดรับการคัดสรรระดับ 4-5 ดาวและประธานกลุมอาชีพ โดยสอบถามกลุมตัวอยาง
จํานวน 118 คน และไดกลับคืนมาครบทุกฉบับ คิดเปนรอยละ 100 จากแบบสอบถามทั้งหมดและ
แบบสัมภาษณกลุมตัวอยางประกอบดวย ประธานกลุมอาชีพ จํานวน 6 คน  ผูวิจัยนําขอมูลที่ได
รับมาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหโดยใชตารางประกอบการพรรณนา  ดังตอไปนี้  
 ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล 
 ตอนที่ 2 สภาพการดําเนนิงานเกี่ยวกับการดําเนินงานในโครงการหนึง่ตําบล หนึ่ง 
ผลิตภัณฑของสมาชิกกลุมอาชีพ 
 ตอนที่ 3 แรงจูงใจการเขารวมในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภณัฑของสมาชิกกลุม
อาชีพ 
 ตอนที่ 4 การมสีวนรวมในโครงการหนึ่งตาํบล หนึ่งผลิตภัณฑของสมาชิกกลุมอาชีพ 
 
ตอนที่ 1  ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล 

 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และการเปน
สมาชิกกลุมทางสังคมของสมาชิกกลุมอาชีพ โดยมีผูใหขอมูลจํานวน  118 คน 
 การวิเคราะหขอมูลในตอนที ่1 เปนการนําเสนอขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลดาน เพศ  อายุ 
ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได  การเปนสมาชิกกลุมทางสังคมของสมาชิกกลุมอาชีพ  หนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภณัฑ ที่ไดรับการคัดสรรระดับ 4-5 ดาว จงัหวัดนครปฐม  คาสถิติที่นําเสนอไดแก 
ความถี่ รอยละ แสดงในตารางที่ 3 ดังนี้ 
 
 
 

58 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 59

ตารางที่ 3  ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชพี รายได  และการ 
    เปนสมาชิกกลุมทางสังคมของสมาชิกกลุมอาชีพ   

n = 118 
คาสถิต ิขอมูลพื้นฐาน 

จํานวน รอยละ 
เพศ  
              ชาย 
              หญิง 

 
31 
87 

 
26.30 
73.70 

    รวม 118 100.00 
อายุ  
            18 – 28 
            29 – 39  
            40 – 50 
            51 ปขึ้นไป  

 
11 
29 
43 
35 

 
9.30 

24.60 
36.70 
29.40 

    รวม 118 100.00 
ระดับการศึกษา  
             ประถมศึกษา 
             มัธยมศึกษาตอนตน 
             มัธยมศึกษาตอนปลายและเทียบเทา 
             อนุปริญญา 
             ปริญญาตรี 

 
65 
17 
16 
9 

17 

 
55.00 
14.40 
13.60 
7.60 

14.40 
    รวม 118 100.00 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
n = 118 

คาสถิต ิขอมูลพื้นฐาน 
จํานวน รอยละ 

อาชีพ  
              รับจาง 
              รับราชการ 
            เกษตรกร 
              คาขาย 
              อ่ืนๆ 

 
49 
6 

43 
16 
4 

 
41.50 
5.10 

36.40 
13.60 
3.40 

    รวม 118 100.00 
รายไดตอเดือน  
              ต่ํากวา – 4,000 บาท 
              4,001 –8,000 บาท 
              8,001 –12,000 บาท 
           มากกวา –12,000 บาท 

 
19 
60 
22 
17 

 
16.20 
50.80 
18.60 
14.40 

    รวม 118 100.00 

การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม   
             กลุมแมบาน 
             กลุมเกษตรกร 
             กลุมสหกรณ 
             กลุมฌาปนกิจ 
             กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
             กลุมธนาคารเพื่อการเกษตร(ธกส.) 
             กลุมลูกเสือชาวบาน 
             กลุมอ่ืนๆ ไดแก กลุมกองทุนหมูบาน กลุมเยาวชน กลุมอสม. 
             ไมไดเปนสมาชิกกลุมอ่ืนๆ อีก 

 
47 
23 
23 
18 
30 
24 
2 
6 

31 

 
39.80 
19.50 
19.50 
15.30 
25.40 
20.30 
1.70 
5.10 

26.30 
- - - 
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 จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวาสมาชิกกลุมอาชีพ จํานวน  118  คน จําแนกตามเพศ    
พบวาเปนเพศชายจํานวน 31 คน   คิดเปนรอยละ 26.30 และเปนเพศหญิงจํานวน 87 คน   คิดเปน
รอยละ 73.70  
 จําแนกตามอายุ พบวาสมาชิกกลุมอาชีพ มีอายุ 18 – 28 ป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 
9.30  มีอายุ 29 – 39 ป  จํานวน 29 คน  คิดเปนรอยละ  24.60  มีอายุ 40 – 50 ป จํานวน 43 คน     
คิดเปนรอยละ  36.70  และมีอายุ 51 ปขึ้นไป จํานวน 35  คน  คิดเปนรอยละ  29.40  

จําแนกตามระดับการศึกษาพบวาสมาชิกกลุมอาชีพ มีการศึกษาระดับประถมศึกษา 
จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 55.00 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 17 คน คิดเปน
รอยละ 14.40 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเทียบเทา จํานวน16 คน คิดเปนรอยละ 
13.60 มีการศึกษาระดับอนุปริญญา  จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 7.60 และมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 14.40  

จําแนกตามอาชีพ พบวาสมาชิกกลุมอาชีพมีอาชีพรับจาง จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 
41.50 มีอาชีพรับราชการ จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 5.10 มีอาชีพเกษตรกร จํานวน 43 คิดเปน
รอยละ 36.40 มีอาชีพคาขาย จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 13.60 และมีอาชีพอ่ืนๆ จํานวน 4 คน 
คิดเปนรอยละ 3.40  

จําแนกตามรายไดตอเดือนพบวาสมาชิกกลุมอาชีพ มีรายไดต่ํากวา 4,000 บาท จํานวน 
19 คน คิดเปนรอยละ 16.20 มีรายได 4,001 – 8,000 บาท จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 50.80 มี
รายได 8,001 – 12,000  บาท จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 18.60 และมีรายได มากกวา 12,000  
บาท จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 14.40  
 จําแนกตามการเปนสมาชิกกลุมทางสังคม  พบวาสมาชิกกลุมอาชีพ เปนสมาชิกกลุม 
แมบานจํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 39.80 เปนสมาชิกกลุมเกษตรกร จํานวน 23 คน คิดเปน   
รอยละ 19.50 เปนสมาชิกกลุมสหกรณ จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 19.50 เปนสมาชิกกลุม      
ฌาปนกิจ จํานวน18 คน คิดเปนรอยละ 15.30 เปนสมาชิกกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต จํานวน      
30 คน คิดเปนรอยละ 25.40 เปนสมาชิกกลุมธนาคารเพื่อการเกษตร (ธกส.) จํานวน 24 คน คิดเปน
รอยละ 20.30 กลุมลูกเสือชาวบาน จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.70  กลุมอ่ืนๆไดแก กลุมกองทุน
หมูบาน กลุมเยาวชน กลุมอสม.  จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 5.10 และไมไดเปนสมาชิกกลุมอ่ืนๆ
จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 26.30   
 ขอมูลผูใหการสัมภาษณคือประธานกลุมอาชีพทั้ง 6 กลุมไดแก (1) กลุมแมบานเกษตร
มหาสวัสดิ์ ประธานกลุม คือ นางปราณี  สวัสดิ์แดง เพศหญิง (2) กลุมสมุนไพรสนามจันทร 
ประธานกลุม คือ นายสะอาด  จึงสมานญาติ เพศชาย (3) กลุมหัตถกรรมผาทอมือ ประธานกลุม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 62

คือ นางสังวล  ทองยอดเกรื่องเพศหญิง (4) กลุมดอกไมประดิษฐ (ดอกไมแหง) ประธานกลุม คือ 
นางดวงสมร  เสวก เพศหญิง (5) กลุมตุกตาไมดนตรีไทย ประธานกลุม คือ นางกรกมล  จรูญ
โรจน ณ อยุธยา เพศหญิง และ (6) กลุมอาชีพครอบครัวผูพิการจากการรบ ประธานกลุม คือ นาย
เฉลิม เรืองจํานงคศิลป เพศชาย  ดังนั้น จะเห็นไดวาประธานกลุมสวนใหญเพศหญิง จํานวน 4 คน       
คิดเปนรอยละ 66.67 และเปนเพศชาย 2 คน คิดเปนรอยละ 33.33 
 
ตอนที ่2  สภาพการดําเนินงานเกี่ยวกับการดําเนินงานในโครงการหนึ่งตาํบล หนึ่งผลิตภัณฑของ 
 สมาชิกกลุมอาชีพ 
 สภาพการดําเนินงานในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑของสมาชิกกลุมอาชีพ       
ที่ไดคัดสรรในระดับ 4 – 5 ดาว จังหวัดนครปฐม ซ่ึงมีรายละเอียดดังตารางที่ 4-9 
 
ตารางที่ 4  สภาพการดําเนินงานในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑที่ไดรับการคัดสรร 
 ในระดับ 4 – 5 ดาว จังหวัดนครปฐม  
 

สภาพการดําเนินงานการดาํเนินงาน  จํานวน รอยละ เกณฑ ลําดับ 
1. ดานการผลิต 89 75.10 ผาน 4 
2. ดานการตลาด 81 68.48 ต่ํา 5 
3. ดานความเขมแข็งของชุมชน 104 88.33 สูง 3 
4. ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ 108 91.24 สูงมาก 1 
5. ดานมาตรฐานผลิตภัณฑ 107 90.69 สูงมาก 2 

รวม 98 82.77 สูง - 
 
 จากตารางที่ 4  สมาชิกกลุมอาชีพ โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ที่ไดคัดสรรใน
ระดับ 4 – 5 ดาว จังหวัดนครปฐม มีสภาพการดําเนินงานดานความรูความเขาใจที่ถูกตองในการมี
สวนรวมในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ พบวา ในภาพรวม ไดรอยละ 82.77 ผานเกณฑ
ที่กําหนดไวในระดับสูง  และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ ได    รอย
ละ 91.24 และดานมาตรฐานผลิตภัณฑ ไดรอยละ 90.69 ผานเกณฑในระดับสูงมาก ดานความ
เขมแข็งของชุมชน ไดรอยละ 88.33 ผานเกณฑในระดับสูง และดานการผลิต ไดรอยละ 75.10 ผาน
เกณฑที่กําหนดไว สวนดานการตลาด ไดรอยละ 68.48 ต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว    
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 ขอมูลจากการสัมภาษณประธานกลุม 6 กลุม ไดแก (1) กลุมแมบานเกษตรมหาสวัสดิ์ 
(2) กลุมสมุนไพรสนามจันทร (3) กลุมหัตถกรรมผาทอมือ (4) กลุมดอกไมประดิษฐ (ดอกไมแหง) 
(5) กลุมตุกตาไมดนตรีไทย และ (6) กลุมอาชีพครอบครัวผูพิการจากการรบ  สามารถสรุปใน
ภาพรวม ไดดังรายละเอียดตอไปนี้ (1) สภาพการดําเนินงานดานการผลิตมีการผลิตที่สรรหา
วัตถุดิบที่ไมสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม ตอชุมชน และมีความปลอดภัยสูง ใชแรงงานจากคน
กลาวคือ  “ผาทอมือ” ประธานกลุมหัตถกรรมผาทอกลาว เปนตน (2) สภาพการดําเนินงานดาน
การตลาด มีการสรรหาลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศ มีการหาตลาดทางเครือขาย ทาง
อินเทอรเน็ต เปนตน  ดังที่ประธานกลุมอาชีพครอบครัวผูพิการจากการรบ กลาววา “ผมคิดวา ผม
โชคดีที่ใชช่ือกลุมวากลุมอาชีพผูพิการจากการรบ” (3) สภาพการดําเนินงานดานความเขมแข็งของ
ชุมชน มีความเปนกันเอง ไมถือตัว เขากันไดดี เปนการสรางมิตรภาพที่ดีตอกันในกลุม ดังที่
ประธานกลุมหัตถกรรมผาทอมือ กลาววา “ใชแรงกายรวมกัน” ประธานกลุมดอกไมประดิษฐ 
(ดอกไมแหง) กลาววา “ทํางานเปนกันเอง ทํางานในลักษณะครอบครัวเดียวกัน” และประธานกลุม
ตุกตาไม-ดนตรีไทย กลาวเสริมวา “ในการทํางานนั้น เปนไปตามความถนัดของแตละบุคคล”  (4) 
สภาพการดําเนินงานดานการพัฒนาผลิตภัณฑ มีการอบรม หรือศึกษาดูงาน จากวิทยากรทองถ่ิน 
วิทยากรผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ดังที่ประธานกลุมสมุนไพรสนามจันทร กลาววา “ตองการมีผูมา
สอนหรือเรียบเรียงใหดีขึ้น” และ (5) สภาพการดําเนินงานดานมาตรฐานผลิตภัณฑ ไดรับตรา   
สินคาที่ไดมาตรฐาน มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนของการผลิตและการบรรจุ มีส่ิงพิมพบงบอกอายุ
การผลิตและวันหมดอายุ เปนตน 
 
ตารางที่ 5  สภาพการดําเนินงานในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑที่ไดรับการคัดสรรใน 
 ระดับ 4 – 5 ดาว จังหวัดนครปฐม ดานการผลิต 
 

สภาพการดําเนินงาน ดานการผลิต จํานวน รอยละ เกณฑ ลําดับ 
1. ผลิตภัณฑของกลุมสวนใหญใชวัตถุดิบที่อยูใน 
    ทองถ่ิน 

94 79.70 ผาน 4 

2. ผูผลิตสินคาที่ดีตองผลิตหรือทําซํ้าใหไดคุณภาพดี 
     เหมือนเดิม 

108 91.50 สูงมาก 1 

3.ในการผลิตสินคาสมาชิกมีอิสระจะผลิตอะไรก็ได 
    ไมขึ้นอยูกับใคร 

54 45.80 ต่ํามาก 6 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 
 

สภาพการดําเนินงาน ดานการผลิต จํานวน รอยละ เกณฑ ลําดับ 
4. กลุมผลิตสินคาอยางตอเนื่องจะทําใหสมาชิกมี 
    รายไดเพิ่มขึ้น 

107 90.70 สูงมาก 2 

5. กลุมรับฟงความคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากทุกฝาย 
     และนํามาปรับปรุงผลิตภัณฑ 

104 88.10 สูง 3 

6. ความรูที่สืบทอดมาจากอดีตสามารถนํามาเปน 
     แนวทางในการผลิตสินคาจําหนายได 

104 88.10 สูง 3 

7.ในการผลิตสินคาทําใหเกิดความสิ้นเปลืองและ 
    ทําใหทรัพยากรหมดไปในอนาคต 

53 44.90 ต่ํามาก 7 

8.ในการผลิตสินคา OTOP กลุมใหนํางานไปทําที่ 
    บานได 

85 72.00 ผาน 5 

รวม 89 75.10 ผาน - 
 
 จากตารางที่ 5  พบวา สภาพการดําเนินงานในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑที่
ไดรับการคัดสรรในระดับ 4 – 5 ดาว จังหวัดนครปฐม ความรูความเขาใจในสภาพการดําเนินงาน
ดานการผลิต พบวา สมาชิกกลุมอาชีพในภาพรวม ไดรอยละ 75.10 ถือวาผานเกณฑ และเมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา ผูผลิตสินคาที่ดีตองผลิตหรือทําซํ้าใหไดคุณภาพดีเหมือนเดิม ไดรอยละ 
91.52  รองลงมาคือกลุมผลิตสินคาอยางตอเนื่องจะทําใหสมาชิกมีรายไดเพิ่มขึ้น ไดรอยละ 90.70 
ผานเกณฑในระดับสูงมาก กลุมรับฟงความคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากทุกฝายและนํามาปรับปรุง
ผลิตภัณฑ และความรูที่สืบทอดมาจากอดีตสามารถนํามาเปนแนวทางในการผลิตสินคาจําหนาย
ได ได     รอยละ 88.10 ผานเกณฑในระดับสูง  แตขอการผลิตสินคาสมาชิกมีอิสระจะผลิตอะไรก็
ได กับการผลิตสินคาทําใหเกิดความสิ้นเปลืองและทําใหทรัพยากรหมดไปในอนาคต ไดรอยละ 
45.80 และ 44.90 ตามลําดับ ถือวาต่ํากวาเกณฑมมาก   
 ขอมูลจากการสัมภาษณประธานกลุมทั้ง 6 กลุม ไดกลาวถึงสภาพการดําเนินงานดาน
การผลิตวา วัตถุดิบที่นํามาใชนั้น ไมมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม ตอชุมชน หรือตอบุคคล      
สืบเนื่องจากการใชเครื่องจักรกล หรือการใชแรงงานคน เชน “การทอผาดวยมือคน” เปนคํากลาว
ของประธานกลุมหัตถกรรมผาทอ เปนตน  
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ตารางที่ 6  สภาพการดําเนินงานในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑที่ไดรับการคัดสรร 
 ในระดับ 4 – 5 ดาว จังหวัดนครปฐม ดานการตลาด 
 

สภาพการดําเนินงาน ดานการตลาด จํานวน รอยละ เกณฑ ลําดับ 
1. ผลิตภัณฑ OTOP ระดับ 4-5 ดาว มุงจําหนายหรือ 
    ขายใหคนในจังหวัด 48 40.70 ต่ํามาก 5 

2. กลุมมีวิธีจําหนายสินคา OTOP หลายรูปแบบเชน 
     ฝากขาย ขายสง ออกราน ตามงานตางๆ และทาง  
     Internet 

108 91.50 สูงมาก 1 

3. ราคาการจําหนายสินคาในแตละที่เทากัน 93 78.80 ผาน 3 
4. กลุมจําหนายสินคาใหกับลูกคาขาประจําเทานั้น 50 42.40 ต่ํามาก 4 
5. กลุมจําหนายสินคา OTOP ในจํานวนมากกวาปที่ 
    ผานมา 105 89.00 สูง 2 

รวม 81 68.48 ต่ํา - 
 
 จากตารางที่ 6  พบวา สภาพการดําเนินงานในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑที่
ไดรับการคัดสรรในระดับ 4 – 5 ดาว จังหวัดนครปฐม ความรูความเขาใจในสภาพการดําเนินงาน
ดานการตลาด พบวา สมาชิกกลุมอาชีพในภาพรวม ไดรอยละ 68.48 ต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว  
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา กลุมมีวิธีจําหนายสินคา OTOP หลายรูปแบบเชน ฝากขาย ขายสง ออก
ราน ตามงานตางๆ และทาง Internet ไดรอยละ 91.50 ผานเกณฑในระดับสูงมาก รองลงมาคือกลุม
จําหนายสินคา OTOP ในจํานวนมากกวาปที่ผานมา ไดรอยละ 89.00 ผานเกณฑในระดับสูง และ
ราคาการจําหนายสินคาในแตละที่เทากัน ไดรอยละ 78.80 ผานเกณฑที่กําหนดไว  สวนดาน
ผลิตภัณฑ OTOP มุงจําหนายหรือขายใหคนในจังหวัด ไดรอยละ 40.70 และ กลุมจําหนายสินคา
ใหกับลูกคาขาประจําเทานั้น ไดรอยละ 42.40  ถือวาต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว 
 ขอมูลจากการสัมภาษณ จากประธานกลุมทั้ง 6 กลุม กลาวเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงาน
ดานการตลาดวา เปนการหาตลาดไดทั้งที่หมูบาน หรือตําบลของตนเอง จังหวัดใกลเคียง หรือ
ตางจังหวัด มีการหาตลาดจากงานแสดงสินคาตางๆ หรืองานรื่นเริง ซ่ึงก็สามารถหาตลาดได และ
ที่สําคัญสินคาบางตัวสามารถขายในตางประเทศ โดยการโฆษณาทางเว็บไซด (Website) ซ่ึงเปน
ชองตลาดที่สําคัญ และแพรหลายในปจจุบัน สามารถขายสินคาไดมากกวาปกติ และไดราคาดีพอ     
สมควร  สวนชื่อหรือแบรนดเนม (Brand name) ก็เปนเรื่องสําคัญที่เปนชองทางใหกับการตลาดได
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เชนกัน “ผมคิดวา ผมโชคดีที่ใชช่ือกลุมวากลุมอาชีพผูพิการจากการรบ จึงมีผูคอยชวยเหลือตลอด
มา” เปนคํากลาวของประธานกลุมอาชีพครอบครัวผูพิการจากการรบ 
 
ตารางที่ 7  สภาพการดําเนินงานในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑที่ไดรับการคัดสรร 
 ในระดับ 4 – 5 ดาว จังหวัดนครปฐม ดานความเขมแข็งของชุมชน 
 

สภาพการดําเนินงาน ดานความเขมแข็งชมุชน จํานวน รอยละ เกณฑ ลําดับ 
1. คนในชุมชนใหความสนใจและเขารวมเปนสมาชิก 
    เพิ่มขึ้น 110 93.20 สูงมาก 1 

2. กลุมมีการสงเสริมหรือเปดโอกาสใหสมาชิกมี 
    สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 106 89.80 สูง 2 

3. กลุมมีการคืนเงินกําไร(ปนผล)ใหแกสมาชิกเพิ่มขึ้น 101 85.60 สูง 3 
4.ในการเขากลุมสมาชิก สามารถรวมออกเงินรวมหุน 
    ไดทุกคน 100 84.70 สูง 4 

รวม 104 88.33 สูง - 
 
 จากตารางที่ 7 พบวา สภาพการดําเนินงานในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑที่
ไดรับการคัดสรรในระดับ 4 – 5 ดาว จังหวัดนครปฐม ความรูความเขาใจในสภาพการดําเนินงาน
ดานความเขมแข็งของชุมชน พบวา สมาชิกกลุมอาชีพในภาพรวม ไดรอยละ 88.33 ผานเกณฑที่
กําหนดไวในระดับสูง  เมื่อพิจารณารายขอ พบวา คนในชุมชนใหความสนใจและเขารวมเปน
สมาชิกเพิ่มขึ้น ไดรอยละ 93.20 ผานเกณฑในระดับสูงมาก  รองลงมาคือกลุมมีการสงเสริมหรือ
เปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ไดรอยละ 89.80 กลุมมีการคืนเงินกําไร
(ปนผล)ใหแกสมาชิกเพิ่มขึ้น ไดรอยละ 85.60 และในการเขากลุมสมาชิก สามารถรวมออกเงิน
รวมหุนไดทุกคน ไดรอยละ 84.70 ผานเกณฑที่กําหนดไวทุกดานในระดับสูง 
 ขอมูลจากการสัมภาษณ จากประธานกลุมทั้ง 6 กลุม กลาวเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงาน
ดานความเขมแข็งของชุมชนวา เปนการรวมกลุมที่มีความเปนอิสระ ไมบังคับ “แรงกายรวมกัน” 
ทานประธานกลุมหัตถกรรมผาทอมือกลาว มีการรวมทุน และแบงปนสวนกําไร มีการทําบัญชี 
รายรับรายจาย มีการระดมทุน อยางเชน กลุมคนพิการจากการรบ ซ่ึงสมาชิกระดมทุนโดยการกู 
แลวไดกําไร จึงชดใชเงินทุนคืนไป  มีความเปนกันเอง สนุกสนาน “เปนการทํางานแบบกันเองใน
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ลักษณะครอบครัวเดียวกัน” ประธานกลุมดอกไมประดิษฐ (ดอกไมแหง) กลาว  ดังนั้น ความ    
เขมแข็งของชุมชนจึงเปนสวนสําคัญที่ทําใหกิจการรุงเรือง และมีความเจริญกาวหนาอยูตลอดเวลา 
 
ตารางที่ 8  สภาพการดําเนินงานในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑที่ไดรับการคัดสรร 
 ในระดับ 4 – 5 ดาว จังหวัดนครปฐม ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ 
 

สภาพการดําเนินงาน ดานการพัฒนาผลติภัณฑ จํานวน รอยละ เกณฑ ลําดับ 
1. ผูผลิตสินคาที่ดีตองผลิตหรือทําซํ้าใหไดคุณภาพดี 
     เหมือนเดิม 110 93.20 สูงมาก 3 

2. การบรรจุภัณฑมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและ 
    เปนไปตามมาตรฐานสากลเชิงการคา 111 94.10 สูงมาก 2 

3. รูปแบบ  สีสัน ขนาดและองคประกอบของ 
     ผลิตภัณฑเปนภูมิปญญาทองถ่ินดั้งเดิมและมีการ 
     พัฒนาสรางสรรค 

106 89.80 สูง 5 

4. รูปแบบบรรจุภัณฑ ถูกออกแบบเหมาะสมกับตัว 
     ผลิตภัณฑและความตองการของลูกคา 113 95.80 สูงมาก 1 

5. กลุมคิดศึกษาเปรียบเทียบผลิตภัณฑตางๆจากที่ 
     อ่ืนๆ 105 89.00 สูง 6 
6. สินคามีหลายขนาดเพื่อสนองความตองการของ 
    ลูกคาตามความจําเปน 107 90.70 สูงมาก 4 

7. กลุมสามรถผลิตสินคาและพัฒนาใหมีผลิตภัณฑ 
    ใหมๆโดยประยุกตจากวัสดุเดิม 

110 93.20 สูงมาก 3 

8. กลุมมีโครงการเยี่ยมชมและศึกษาโครงการจากการ 
     แหลงผลิตในชุมชนอื่น 

103 87.30 สูง 8 

9. กลุมนําความคิด ตัวอยางผลิตภัณฑจากที่อ่ืนมา 
     ประยุกตให ปรับปรุงผลิตภัณฑของกลุม 

104 88.10 สูง 7 

รวม 108 91.24 สูงมาก - 
 
 จากตารางที่ 8 พบวา สภาพการดําเนินงานการดําเนินงานในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑที่ไดรับการคัดสรรในระดับ 4 – 5 ดาว จังหวัดนครปฐม ความรูความเขาใจในสภาพการ
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ดําเนินงานดานการพัฒนาผลิตภัณฑของสมาชิกกลุมอาชีพ พบวา ในภาพรวม ไดรอยละ 91.24 
ผานเกณฑที่กําหนดไวในระดับสูงมาก  เมื่อพิจารณารายขอ พบวา รูปแบบ  สีสัน ขนาดและ    
องคประกอบของผลิตภัณฑเปนภูมิปญญาทองถ่ินดั้งเดิมและมีการพัฒนาสรางสรรค มากที่สุด ได
รอยละ 95.80 รองลงมาคือการบรรจุภัณฑมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและเปนไปตาม
มาตรฐานสากลเชิงการคา ไดรอยละ 94.10 และผูผลิตสินคาที่ดีตองผลิตหรือทําซ้ําใหไดคุณภาพดี
เหมือนเดิมและกลุมสามารถผลิตสินคาและพัฒนาใหมีผลิตภัณฑใหมๆ โดยประยุกตจากวัสดุเดิม 
ได   รอยละ 93.20 ผานเกณฑในระดับสูงมาก และขณะที่ในกลุมมีโครงการเยี่ยมชมและศึกษา
โครงการจากการแหลงผลิตในชุมชนอ่ืน ไดรอยละ 88.10 เปนลําดับสุดทาย และผานเกณฑ
ตามที่กําหนดไวในระดับสูง 
 ขอมูลจากการสัมภาษณ จากประธานกลุมทั้ง 6 กลุม กลาวเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงาน
ดานการพัฒนาผลิตภัณฑวา มีการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา หรือจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
พรอมกันนั้น ยังไดรับคําติชม หรือขอเสนอแนะจากลูกคา หรือสรรหาวิทยากรผูเช่ียวชาญมาชวย
สนับสนุนใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอการพัฒนาการผลิตภัณฑเปนอยางมาก  “ตองการใหมีผู
มาสอนหรือเรียบเรียงใหดีขึ้น” ประธานกลุมสมุนไพรสนามจันทรกลาว  บางกลุมสรรหาวิทยากร
ทองถ่ิน หรือภูมิปญญาทองถ่ิน ศึกษาประวัติความเปนมา และความสําคัญของผลิตภัณฑนั้นๆ จึง
ทําใหมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา 
 
ตารางที่ 9   สภาพการดําเนินงานในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑที่ไดรับการคัดสรร 
  ในระดับ 4 – 5 ดาว จังหวัดนครปฐม ดานมาตรฐานผลิตภัณฑ 
 

สภาพการดําเนินงาน ดานมาตรฐานผลิตภณัฑ จํานวน รอยละ เกณฑ ลําดับ 
1. สินคาในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
    จะตองมีช่ือกลุม ช่ือผลิตภัณฑ ช่ือประธานกลุม 
    สถานที่ตั้ง มีเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ 
    อยางชัดเจน 

116 98.30 สูงมาก 1 

2. สินคาในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
    จะตองระบุวันผลิต และวันหมดอายุสวนประกอบ 
     ในประเภทอาหารและเครื่องดื่ม 

107 90.70 สูงมาก 5 

3. ผลิตภัณฑของกลุมมีการรับรองจากหนวยงาน 
    ราชการ 113 95.80 สูงมาก 2 
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ตารางที่ 9 (ตอ) 
 

สภาพการดําเนินงาน ดานมาตรฐานผลิตภณัฑ จํานวน รอยละ เกณฑ ลําดับ 
4. กลุมรับประกันสินคาทุกครั้งที่มีการเสียหายหรือ 
    ชํารุด 100 84.70 สูง 6 

5. กลุมมีระบบการตรวจสอบบรรจุภัณฑกอน 
    จําหนายทุกครั้ง 112 94.90 สูงมาก 3 

6. กลุมคํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
     เปนหลักในการผลิต 111 94.10 สูงมาก 4 

7. ผลิตภัณฑของกลุมมีบุคคลอื่นๆเปนผูตรวจสอบ 
    คุณภาพผลิตภัณฑ 90 76.30 ผาน 7 

รวม 107 90.69 สูงมาก - 
 
 จากตารางที่ 9 พบวา สภาพการดําเนินงานในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑที่
ไดรับการคัดสรรในระดับ 4 – 5 ดาว จังหวัดนครปฐม ความรูความเขาใจในสภาพการดําเนินงาน
ดานมาตรฐานผลิตภัณฑ พบวา ในภาพรวม ไดรอยละ 90.69 ผานเกณฑที่กําหนดไวในระดับสูง
มาก และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา สินคาในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑจะตองมีช่ือกลุม 
ช่ือผลิตภัณฑ ช่ือประธานกลุม สถานที่ตั้ง มีเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑอยางชัดเจนมากที่สุด ได
รอยละ 98.30 รองลงมาคือผลิตภัณฑของกลุมมีการรับรองจากหนวยงานราชการ ไดรอยละ 95.80 
และกลุมมีระบบการตรวจสอบบรรจุภัณฑกอนจําหนายทุกครั้ง ไดรอยละ 94.90 ผานเกณฑใน
ระดับสูงมาก ในขณะที่ผลิตภัณฑของกลุมมีบุคคลอื่นๆ เปนผูตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ รอยละ 
76.30 เปนลําดับสุดทาย ถือวาผานเกณฑที่กําหนดไว 
 ขอมูลจากการสัมภาษณ จากประธานกลุมทั้ง 6 กลุม กลาวเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงาน
ดานมาตรฐานผลิตภัณฑวา มีการสรางแบรนดเนม (Brand name) โดยผานการตรวจสอบ         
ผลิตภัณฑ ระบุวันเดือนป สถานที่ตั้ง ที่ติดตอ อายุ เบอรโทรศัพท ฯลฯ ที่จะเปนขอมูลใหกับ        
ผูบริโภค เกิดความมั่นใจ มีขั้นตอนในการตรวจสอบจากบริษัท หรือมาตรฐานที่เปนสากล เปนตน 
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ตอนที ่3  แรงจูงใจการเขารวมในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลติภณัฑของสมาชกิกลุมอาชีพ 
 แรงจูงใจการเขารวมโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ของสมาชิกกลุมอาชีพที่ไดรับ
คัดสรรในระดับ 4-5 ดาวจังหวัดนครปฐมนั้น ผูวิจัยไดใหคาความหมายของคาคะแนน เปน 5 
ระดับ คือ ระดับนอยที่สุด  ระดับนอย ระดับปานกลาง ระดับมาก ระดับมากที่สุด โดยผลการ
วิเคราะหดังกลาวแสดงไวในตารางที่ 10-16 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 10  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับแรงจูงใจในการเขารวมโครงการหนึ่งตําบล 
  หนึ่งผลิตภัณฑที่ไดรับคัดสรรระดับ 4-5 ดาว จังหวัดนครปฐม ในภาพรวม 
 

แรงจูงใจในการเขารวมโครงการฯ Χ  S.D. ระดับ ลําดับ 
1. ดานความสาํเร็จ 4.18 0.77 มาก 1 
2. ดานการยกยอง 4.16 0.67 มาก 2 
3. ดานการทํางานดวยตนเอง 3.75 0.63 มาก 6 
4. ดานความรบัผิดชอบ 3.80 0.77 มาก 5 
5. ดานความกาวหนา 3.88 0.68 มาก 4 

6. ดานความเจริญเติบโต 4.04 0.75 มาก 3 

รวม 3.97 0.71 มาก - 
 
 จากตารางที่  10  พบวา แรงจูงใจในการเขารวมโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภณัฑที่
ไดรับคัดสรรระดับ 4-5 ดาว จังหวดันครปฐมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ  =  3.97,                
S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรยีงลําดับสามลําดับ
แรกดังนีด้านความสําเร็จ (Χ  =  4.18, S.D. = 0.77) ดานการยกยอง (Χ  =  4.16, S.D. = 0.67) 
และดานความเจริญเติบโต (Χ  = 4.04, S.D. = 0.75)  ในขณะที่ ดานการทํางานดวยตนเองมา
เปนลําดับสุดทาย (Χ  =  3.75, S.D. = 0.63)   
 ขอมูลจากการสัมภาษณประธานกลุม 6 กลุม ไดแก (1) กลุมแมบานเกษตรมหาสวัสดิ์ 
(2) กลุมสมุนไพรสนามจันทร (3) กลุมหัตถกรรมผาทอมือ (4) กลุมดอกไมประดิษฐ (ดอกไมแหง) 
(5) กลุมตุกตาไมดนตรีไทย และ (6) กลุมอาชีพครอบครัวผูพิการจากการรบ  สามารถสรุปใน   
ภาพรวม ไดดังรายละเอียดตอไปนี้ (1) แรงจูงใจดานความสําเร็จ เปนประเด็นสําคัญสําหรับกลุม
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ในการสรางรายไดเพิ่มมากขึ้น ดังที่ประธานกลุมแมบานเกษตรมหาสวัสดิ์ กลาววา “ตองมีรายได
ใหเพิ่มขึ้น” หรือประธานกลุมสมุนไพรสนามจันทรกลาวเสริมวา “เพื่อเพิ่มรายไดใหกับกลุม”   
ถือวาเปนความสําเร็จของกลุม (2) แรงจูงใจดานการยกยอง เปนที่ช่ืนชอบแกลูกคา ลูกคาชื่นชม 
พอใจในตัวสินคาที่ดีมีคุณภาพ “คุณภาพของสินคาตองดีดวย” ประธานกลุมหัตถกรรมผาทอมือ
กลาว (3) แรงจูงใจดานการทํางานดวยตนเอง เปนเรื่องสวนตนที่จะพัฒนากลุมใหมีความเจริญ 
กาวหนา ความขยันขันแข็ง และอดทนในการทํางานรวมกัน ดังที่ประธานกลุมหัตถกรรมผาทอมือ 
กลาววา “ตองโนมนาวใจ หรือเลาเรื่องใหเห็นความสําคัญของสินคา” (4) แรงจูงใจดานความ     
รับผิดชอบ เปนเรื่องสําคัญสําหรับการแสดงความจริงใจแกลูกคาในการขายสินคาใหแกเขา 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง สําหรับลูกคาตางชาติ ดังที่ประธานกลุมอาชีพครอบครัวผูพิการจากการรบ 
กลาววา “ผมคิดวาความรับผิดชอบสําคัญที่สุดเพราะในตัวสินคาทุกอยางที่สงออกไป จะเกิดจาก
ความ    รับผิดชอบ แสดงถึงความจริงใจที่มีตอลูกคา” (5) แรงจูงใจดานความกาวหนา เปนเรื่อง
สําคัญในการผลิต การอบรมฝกฝนตนเองใหมีความกาวหนาในวิชาชีพอยูเสมอ ดังที่ประธานกลุม
ดอกไมประดิษฐ (ดอกไมแหง) กลาววา “ตองการความกาวหนาโดยการหาตลาดใหมๆ อยูเสมอ
ไมหยุดนิ่ง” และ (6) แรงจูงใจดานความเจริญเติบโต เปนการขยายฐาน การตลาดใหมีส่ิงใหมๆ มี
เทคโนโลยีใหมๆ เพื่อเขาสูตลาดแหงการแขงขันในระดับสูงตอไปในอนาคต 
 
ตารางที่ 11  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับแรงจูงใจในการเขารวมโครงการหนึ่งตําบล 
  หนึ่งผลิตภัณฑที่ไดรับคัดสรรระดับ 4-5 ดาว จังหวัดนครปฐม ดานความสําเร็จ 
 

แรงจูงใจในการเขารวมโครงการฯ ดานความสําเร็จ Χ  S.D. ระดับ ลําดับ 
1. ภูมิใจกับรางวัลหรือระดับดาวที่ทางกลุมไดรับ 4.25 0.69 มาก 2 
2. ผลิตภัณฑของกลุมทานเปนสินคาที่สามารถสงจําหนาย 
    ใหกับชาวตางชาติได 

4.28 0.78 มาก 1 

3. นําผลิตภัณฑในกลุมไปใชในครอบครัวดวย 4.00 0.84 มาก 3 

รวม 4.18 0.77 มาก - 
 
 จากตารางที่  11  พบวา แรงจูงใจในการเขารวมโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑที่
ไดรับคัดสรรระดับ 4-5 ดาว จังหวัดนครปฐม ดานความสําเร็จ ในภาพรวมอยูในระดับมาก  
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(Χ  =  4.18, S.D.  = 0.77) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับ 
ดังนี้ผลิตภัณฑของกลุมทานเปนสินคาที่สามารถสงจําหนายใหกับชาวตางชาติได (Χ  = 4.28, 
S.D. = 0.78) ภูมิใจกับรางวัลหรือระดับดาวที่ทางกลุมไดรับ (Χ  =  4.25, S.D. = 0.69) และ   
ผลิตภัณฑในกลุมไปใชในครอบครัวดวย มาเปนลําดับสุดทาย (Χ  =  4.00, S.D. = 0.84)   
 ขอมูลจากการสัมภาษณ จากประธานกลุมทั้ง 6 กลุม กลาวเกี่ยวกับแรงจูงใจดาน
ความสําเร็จวา ความสําเร็จเปนเรื่องสําคัญ นั่นคือ การทํารายได การมีเงินเพิ่มขึ้น ทําใหเกิดความ
มั่นคงสามารถพัฒนางานกลุมตอไปไดอยางตอเนื่อง  ถาหากขาดความสําเร็จลงเมื่อใด กลุมก็คงอยู
ไมได  ดังนั้น ความสําเร็จจะตองมาเปนอันดับแรก ทํารายไดใหกับกลุมกอน อยางอื่นคอยมาที
หลัง  ดังที่ประธานกลุมแมบานเกษตรมหาสวัสดิ์ กับกลุมสมุนไพรสนามจันทร กลาววา “ตองมี
รายได     เพิ่มขึ้น” และ “เพื่อเพิ่มรายไดใหกับกลุม” 
 
ตารางที่ 12  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับแรงจูงใจในการเขารวมโครงการหนึ่งตําบล 
  หนึ่งผลิตภัณฑที่ไดรับคัดสรรระดับ 4-5 ดาว จังหวัดนครปฐม ดานการยกยอง 
 

แรงจูงใจในการเขารวมโครงการฯ ดานการยกยอง Χ  S.D. ระดับ ลําดับ 
1. ตองการมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับและมีเกยีรติในชุมชน 4.10 0.75 มาก 2 
2. ตองการมีบทบาทการพัฒนาชุมชน หรือบานเกิดของทาน 4.22 0.64 มาก 1 

รวม 4.16 0.67 มาก - 
 
 จากตารางที่  12  พบวา แรงจูงใจในการเขารวมโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภณัฑที่
ไดรับคัดสรรระดับ 4-5 ดาว จังหวดันครปฐม ดานการยกยอง ในภาพรวมอยูในระดบัมาก  
(Χ  =  4.16, S.D.  = 0.67) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดบั 
ดังนี้การมีบทบาทการพัฒนาชุมชน หรือบานเกิดของทาน (Χ  =  4.22, S.D. = 0.64) ตองการม ี
ช่ือเสียงเปนทีย่อมรับและมีเกียรติในชุมชน มาเปนลําดบัสุดทาย (Χ  =  4.10, S.D. = 0.75)   
 ขอมูลจากการสัมภาษณ จากประธานกลุมทั้ง 6 กลุม กลาวเกี่ยวกับแรงจูงใจดานการ  
ยกยองวา เปนสิ่งสําคัญที่จะไดรับการยกยอง ชมเชยจากลูกคา เมื่อลูกคาชื่นชม และใหความเอ็นดู 
และชอบในสิ่งที่เราบริการให อยางเชน ดานดนตรีไทยไดแสดงถึงความไพเราะ และความซาบซึ้ง
ในอรรถรสของศิลปะไทย เมื่อลูกคาชื่นชอบทําใหเรามีกําลังใจมากขึ้นเปนลําดับ ดังที่ประธาน
กลุมหัตถกรรมผาทอมือ กลาววา “คุณภาพของสินคาตองดีดวย” 
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ตารางที่ 13  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับแรงจูงใจในการเขารวมโครงการหนึ่งตําบล 
  หนึ่งผลิตภัณฑที่ไดรับคัดสรรระดับ 4-5 ดาว จังหวัดนครปฐม  ดานการทํางานดวย 
  ตนเอง 
 

แรงจูงใจในการเขารวมโครงการฯ  
ดานการทํางานดวยตนเอง 

Χ  S.D. ระดับ ลําดับ 

1. งานที่ทําในกลุมตรงกับความสามารถและความ 
    ตองการ 3.72 0.60 มาก 2 

2. ตองการนําความรู ที่มีเขาไปชวยเหลืองานของ 
    กลุม 3.78 0.65 มาก 1 

รวม 3.75 0.63 มาก - 
 
 จากตารางที่  13  พบวา แรงจูงใจในการเขารวมโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภณัฑที่
ไดรับคัดสรรระดับ 4-5 ดาว จังหวัดนครปฐม ดานการทาํงานดวยตนเอง ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก (Χ  =  3.75, S.D.  = 0.63) เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดย
เรียงลําดับดังนี้ การนําความรู ที่มีเขาไปชวยเหลืองานของกลุม (Χ  =  3.78, S.D. = 0.65) และ
งานที่ทําในกลุมตรงกับความสามารถและความตองการ มาเปนลําดับสุดทาย (Χ  =  3.72, S.D. 
= 0.60)   
 ขอมูลจากการสัมภาษณ จากประธานกลุมทั้ง 6 กลุม กลาวเกี่ยวกบัแรงจูงใจดานการ
ทํางานดวยตนเองวา การทํางานดวยตวัเองนั้น เปนแรงบันดาลใจที่มีอยูในแตละคนที่ตองการ
ทํางานรวมกนั เพื่อทําใหกลุมมีช่ือเสียง เปนที่ยอมรับ และสามารถเปนตัวแทน หรือตัวอยางใหแก
กลุมอ่ืนๆ ได  ดังนั้น สมาชิกแตละคนพยายามเพิ่มศักยภาพองตนเองในการทํางาน โดยมีเปาหมาย
ในการทํางานรวมกัน เพื่อพฒันากลุม อาชพี และรายไดเพิ่มมากขึ้น “ตองโนมนาวใจ หรือเลาเรื่อง
ใหเห็นความสาํคัญของสินคาใหได” ประธานกลุมหัตถกรรมผาทอมือกลาว 
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ตารางที่ 14  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับแรงจูงใจในการเขารวมโครงการหนึ่งตําบล 
  หนึ่งผลิตภัณฑที่ไดรับคัดสรรระดับ 4-5 ดาว จังหวัดนครปฐม ดานความรับผิดชอบ 
 

แรงจูงใจในการเขารวมโครงการฯ ดานความรับผิดชอบ Χ  S.D. ระดับ ลําดับ 
1. ในกลุมทํางานรวมกันไดดี  3.97 0.60 มาก 2 
2. ตองการเขารวมกลุมเพราะตองการมีเพื่อน 3.70 0.85 มาก 3 
3. ไดรับคัดเลือกใหเปนผูนําในกลุม 3.51 0.90 มาก 4 
4. เขารวมกลุมเพราะไมตองการเดินทางไปทํางานไกลบาน 4.00 0.71 มาก 1 

รวม 3.80 0.77 มาก - 
  
 จากตารางที่  14  พบวา แรงจูงใจในการเขารวมโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภณัฑที่
ไดรับคัดสรรระดับ 4-5 ดาว จังหวดันครปฐม ดานความรับผิดชอบ ในภาพรวมอยูในระดับมาก  
(Χ  = 3.80, S.D. = 0.77) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับ
สามลําดับแรกดังนี้ การเขารวมกลุมเพราะไมตองการเดนิทางไปทํางานไกลบาน (Χ  = 4.00,  
S.D. = 0.71) ในกลุมทํางานรวมกันไดดี (Χ  =  3.79, S.D. = 0.60) และตองการเขารวมกลุม
เพราะตองการมีเพื่อน (Χ  = 3.70, S.D. = 0.85)  ในขณะที่ ขอไดรับคดัเลือกใหเปนผูนําในกลุม 
มาเปนลําดับสุดทาย (Χ  =  3.51, S.D. = 0.90)   
 ขอมูลจากการสัมภาษณ จากประธานกลุมทั้ง 6 กลุม กลาวเกี่ยวกับแรงจูงใจดาน    
ความรับผิดชอบวา เปนเรื่องสําคัญที่มีตอลูกคา ดังที่กลุมอาชีพคนพิการที่ไดรับจากการรบ กลาว
อยางมั่นใจวา “ความรับผิดชอบเปนเรื่องสําคัญที่สุด ที่มีตอลูกคา นัน่คือความจริงใจที่เรามีใหกบั
เขา”  ความรับผิดชอบที่มีตอลูกคาตางประเทศก็สําคัญ เพราะเปนเรื่องของวัฒนธรรมที่ตองแสดง
ใหพวกเขาเขาใจ และซาบซึง้ในบริบทของประเทศของเรา  ดังนั้น ความรับผิดชอบตอช่ือเสียงของ
ประเทศจึงเปนเรื่องใหญมาก 
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ตารางที่ 15  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับแรงจูงใจในการเขารวมโครงการหนึ่งตําบล 
  หนึ่งผลิตภัณฑที่ไดรับคัดสรรระดับ 4-5 ดาว จังหวัดนครปฐม ดานความกาวหนา 
 

แรงจูงใจในการเขารวมโครงการฯ ดานความกาวหนา Χ  S.D. ระดับ ลําดับ 
1. เขารวมเปนสมาชิกเพราะสามารถรับผลประโยชนจากสวน 
    แบงหรือสงวัตถุดิบใหทางกลุมได 

3.96 0.76 มาก 1 

2. มีรายไดพิเศษเพิ่มขึ้นจากเดิม 3.90 0.67 มาก 3 
3. ไดรับรางวลัพิเศษจากการทํางาน 3.72 0.67 มาก 4 
4. ครอบครัวมีความเปนอยูทีด่ีขึ้น 3.94 0.61 มาก 2 

รวม 3.88 0.68 มาก - 
 
 จากตารางที่  15  พบวา แรงจูงใจในการเขารวมโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภณัฑที่
ไดรับคัดสรรระดับ 4-5 ดาว จังหวัดนครปฐม ดานความกาวหนา ในภาพรวมอยูในระดับมาก        
(Χ  = 3.88, S.D.  = 0.68) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับ
สามลําดับแรกดังนี้ การเขารวมเปนสมาชิกเพราะสามารถรับผลประโยชนจากสวนแบงหรือสง
วัตถุดิบใหทางกลุมได (Χ  =  3.96, S.D. = 0.76) ครอบครัวมีความเปนอยูที่ดีขึ้น (Χ  =  3.94, 
S.D. = 0.61) และมีรายไดพเิศษเพิ่มขึ้นจากเดิม (Χ  = 3.90, S.D. = 0.67)  ในขณะที่ ขอไดรับ
รางวัลพิเศษจากการทํางาน มาเปนลําดับสุดทาย (Χ  =  3.72, S.D. = 0.67)   
 ขอมูลจากการสัมภาษณ จากประธานกลุมทั้ง 6 กลุม กลาวเกี่ยวกับแรงจูงใจดาน
ความกาวหนาวา เปนการเพิม่รายได ทําใหความเปนอยูที่ดีขึ้น ทําใหครอบครัวมีรายไดมากขึ้น มี
ความมั่นคงมากขึ้น  ดังนั้น รายไดจึงเปนตัวกําหนดทีท่ําใหเกดิแรงจูงใจ และสรางความมั่นคง
ใหกับกลุม และความกาวหนาที่จะพัฒนาตอไป “ตองการความกาวหนาโดยการหาตลาดใหมๆ อยู
เสมอไมหยุดนิ่ง” ประธานกลุมดอกไมประดิษฐ (ดอกไมแหง) กลาว  และเพื่อใหเปนที่ยอมรับใน
สินคา กลาวคือ “เปนสินคาที่ดี มีคุณภาพ” ประธานกลุมหัตถกรรมผาทอมือกลาว 
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ตารางที่ 16  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับแรงจูงใจในการเขารวมโครงการหนึ่งตําบล 
  หนึ่งผลิตภัณฑที่ไดรับคัดสรรระดับ 4-5 ดาว จังหวัดนครปฐม ดานความเจริญเติบโต 
 
แรงจูงใจในการเขารวมโครงการฯ ดานความเจริญเติบโต Χ  S.D. ระดับ ลําดับ 

1. ไดรับแนะนําหรือชักชวนจากผูที่ประสบความสําเร็จ 4.00 0.59 มาก 3 
2. พอใจที่มีหนวยงานของรัฐเขามาดูแลหรือใหการสนบัสนุน 3.93 0.85 มาก 4 
3. เจาหนาที่ของรัฐใหความรูและคําแนะนาํในงานของทานจน 
    ประสบ ความสําเร็จ 3.93 0.91 มาก 4 

4. เห็นดวยกับนโยบายการสนับสนุนของรัฐบาล 4.18 0.73 มาก 1 
5. เขารวมเปนสมาชิกเพราะตองการเรียนรูและสืบทอด   
    เรื่องราวของชุมชน 

4.14 0.68 มาก 2 

รวม 4.04 0.75 มาก - 
 
 จากตารางที ่  16  พบวา แรงจูงใจในการเขารวมโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภณัฑที่
ไดรับคัดสรรระดับ 4-5 ดาว จังหวดันครปฐม ดานความเจริญเติบโต ในภาพรวมอยูในระดับมาก  
(Χ  = 4.04, S.D. = 0.75) เมือ่พิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับ
สามลําดับแรกดังนี้ ขอเหน็ดวยกับนโยบายการสนับสนุนของรัฐบาล (Χ  =  4.18, S.D. = 0.73) 
การเขารวมเปนสมาชิกเพราะตองการเรียนรูและสืบทอดเรื่องราวของชุมชน (Χ  = 4.14,         
S.D. = 0.68) และการไดรับแนะนําหรือชักชวนจากผูทีป่ระสบความสําเร็จ (Χ  = 4.00,                     
S.D. = 0.59)  ในขณะที่ ขอพอใจที่มหีนวยงานของรัฐเขามาดูแลหรือใหการสนับสนุน และ    
เจาหนาที่ของรัฐใหความรูและคําแนะนําในงานของทานจนประสบความสําเร็จ มาเปนลําดับ    
สุดทาย (Χ  =  3.93, 3.93, S.D. = 0.85, 91) ตามลําดับ 
 ขอมูลจากการสัมภาษณ จากประธานกลุมทั้ง 6 กลุม กลาวเกีย่วกับแรงจูงใจดานความ
เจริญเติบโตวา การพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา การหมัน่ฝกฝน หมัน่เขารับการอบรม ทําใหเรา  
เติบโตกาวหนาในวิชาชพีอยางยั่งยืน เพราะฉะนัน้ ความกาวหนาของกลุมจึงเปนทีสํ่าคัญเชนกัน 
การหาตลาดสินคาใหมๆ กเ็ปนเรื่องสําคัญเพื่อความอยูรอด และการขยายตลาดของเรา และที่
สําคัญอีกประการหนึ่งสําหรับกลุมสมุนไพรไทยจีนคือ มีการศึกษาคนควา วจิัย เพือ่ความเจริญ 
เติบโตในดานความรู ประวตัิความเปนมา และที่สําคัญคือ การผลิตสินคาใหมๆ เพื่อใหลูกคาพอใจ
ในตัวสินคาทีด่ีมีคุณภาพอยูเสมอ 
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ตอนที่ 4  การมสีวนรวมในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภณัฑของสมาชกิกลุมอาชีพ 
 การมีสวนรวมในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ของสมาชิกกลุมอาชีพ ที่
ไดรับคัดสรรในระดับ 4 – 5 ดาว จังหวัดนครปฐม ในการวิเคราะห ระดับการมีสวนรวมใน
โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑของสมาชิกกลุมอาชีพที่ไดรับคัดสรรในระดับ  
4 – 5 ดาว จังหวัดนครปฐมนั้นผูวิจัยไดแบงการใหคะแนนและคาความหมายของคะแนนไว 5 
ระดับ คือ นอยที่สุด  นอย  ปานกลาง  มาก  มากที่สุด ดังรายละเอียดในตารางที่ 17-22 
 
ตารางที่ 17 คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการมีสวนรวมในโครงการ 
     หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ของสมาชิกกลุมอาชีพ โดยภาพรวม  
 

การมีสวนรวม Χ  S.D. ระดับ ลําดับ 
1. ดานการผลิต 3.63 0.80 มาก 2 
2. ดานการตลาด 3.47 1.04 ปานกลาง 4 
3. ดานความเขมแข็งของชุมชน 3.40 0.95 ปานกลาง 5 
3. ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ 3.55 0.95 มาก 3 
4. ดานมาตรฐานผลิตภัณฑ 3.68 0.86 มาก 1 

รวม 3.55 0.80 มาก - 
 

 จากตารางที่ 17 โดยภาพรวมพบวาการมีสวนรวมในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่ง 
ผลิตภัณฑ ของสมาชิกกลุมอาชีพ ที่ไดรับคัดสรรในระดับ 4 – 5 ดาว จังหวัดนครปฐมอยูใน
ระดับมาก (Χ  = 3.55, S.D. = 0.80)  เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรยีงลําดับพบวา การมีสวนรวม
ดานมาตรฐานผลิตภัณฑอยูในลําดับแรก (Χ  =  3.68, S.D. = 0.86) รองลงมาดานการผลิต      
(Χ  = 3.63, S.D. = 0.80)   ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ (Χ  = 3.55, S.D. = 0.95)   และดานความ
เขมแข็งของชุมชน เปนลําดบัสุดทาย  (Χ  = 3.47, S.D. = 1.04 )    
 ขอมูลจากการสัมภาษณประธานกลุม 6 กลุม ไดแก (1) กลุมแมบานเกษตรมหาสวสัดิ ์
(2) กลุมสมุนไพรสนามจันทร (3) กลุมหัตถกรรมผาทอมือ (4) กลุมดอกไมประดษิฐ (ดอกไมแหง) 
(5) กลุมตุกตาไมดนตรีไทย และ (6) กลุมอาชีพครอบครัวผูพิการจากการรบ สามารถสรุปใน   
ภาพรวม ไดดงัรายละเอียดตอไปนี้ (1) การมีสวนรวมดานการผลิต ทุกฝายตองใหความรวมมือใน
การผลิตสินคา รวมใจกนัทาํงานอยางจริงจังเพื่อความสาํเร็จของกลุมอาชีพ “ทุกคนตองรับฟงซ่ึง
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กันและกัน กลุมจึงพัฒนาและอยูไดนาน” ประธานกลุมดอกไมประดิษฐ (ดอกไมแหง) กลาว     
(2) การมีสวนรวมดานการตลาด ทุกคนในกลุมตั้งใจมุงมั่นเสาะหาตลาดคาขาย ทั้งในและ
ตางประเทศเพือ่ขยายฐานการตลาดใหมากที่สุด “เพราะในการรวมมือรวมใจกันทํางาน งานจึงจะ
ออกมาดี” ประธานกลุมอาชีพครอบครัวผูพิการจากการรบกลาว (3) การมีสวนรวมดานความ
เขมแข็งของชุมชน แสดงความคิดเห็น และรับฟง เปนเรือ่งสําคัญของกลุม เพื่อสรางความเขมแขง็
แทจริง ดังทีป่ระธานกลุมสมุนไพรสนามจันทร กลาววา “ตองมภีาวะของผูนํา สามารถเปน
ตัวอยางในการศึกษาหาความรูในดานผลติภัณฑของกลุมได” (4) การมีสวนรวมดานการพัฒนา
ผลิตภัณฑ ศกึษาคนควา อิงประวัติศาสตร และอนาคตศาสตร เพื่อพัฒนาตวัสินคาใหมีความ
ทันสมัยทันโลก       ทันเหตกุารณในปจจบุัน และ (5) การมีสวนรวมดานมาตรฐานผลิตภัณฑ สืบ
คนหาหนวยงานหรือองคกรอิสระที่รับการตรวจสอบ และออกใบประกาศสินคาดีมคีุณภาพ สราง
แบรนดเนมใหรูจัก ทัว่ไทย ทั่วโลก 
 
ตารางที่ 18  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการมีสวนรวมในโครงการหนึ่ง 
   ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ของสมาชิกกลุมอาชีพ ดานการผลิต 
 

การมีสวนรวมดานการผลิต Χ  S.D. ระดับ ลําดับ 
1. การมีสวนรวมในการสํารวจ  จัดหาและตัดสินใจนําเอา 
   วัตถุดิบหรือทรัพยากรที่มีอยูในทองถ่ินมาใชผลิตสินคา 3.58 1.80 มาก 4 

2. การมีสวนรวมในการจัดหาคัดเลือกแรงงาน 3.52 1.07 มาก 5 
3. การมีสวนรวมในการผลิตสินคาของกลุม 3.76 0.78 มาก 1 
4. การมีสวนรวมในการแกปญหาในการผลิต 3.63 0.93 มาก 3 
5. การมีสวนรวมในการวางแผน การทํางานของกลุม 3.66 0.93 มาก 2 

รวม 3.63 0.80 มาก - 

 
 จากตารางที่  18  พบวา ในภาพรวมของการมีสวนรวมในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ ของสมาชิกกลุมอาชีพ ที่ไดรับคัดสรรในระดับ 4 – 5 ดาว จังหวัดนครปฐม  ดาน
การผลิต อยูในระดับมาก (Χ  =  3.63, S.D.  = 0.80)    เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับ
มากทุกขอ โดยเรียงลําดับสามลําดับแรกดังนี้ การมีสวนรวมในการผลิตสินคาของกลุม         (Χ  
=  3.76, S.D.  = 0.78)   การมีสวนรวมในการวางแผน การทํางานของกลุม (Χ  =  3.66,  S.D.  = 
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0.93) และการมีสวนรวมในการแกปญหาในการผลิต (Χ  =  3.63, S.D.  = 0.93) ในขณะทีก่ารมี
สวนรวมในการจัดหาคัดเลือกแรงงาน เปนลําดับสุดทาย  (Χ  =  3.52, S.D.  = 1.07)   
 ขอมูลจากการสัมภาษณ จากประธานกลุมทั้ง 6 กลุม กลาวเกีย่วกับการมีสวนรวมดาน
การผลิตวา การทํางานเปนกลุม รับฟงความคิดซึ่งกันและกันเปนเรือ่งสําคัญ ดังที่ประธานกลุม
ดอกไมประดษิฐ (ดอกไมแหง) กลาววา “ทุกคนตองรับฟงซ่ึงกันและกัน กลุมจึงพัฒนาและอยูได
นาน” ซ่ึงจะทําใหสินคาที่ผลิตออกมามีคุณภาพ และตรงตามความตองการไดเปนอยางดี           
การสรางทีมงานที่ดีจะตองมผูีนําที่ดีดวยเชนกัน จึงสามารถผลิตสินคาไดดี และถูกตองตามที่
กําหนดไว 
 
ตารางที่  19  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการมีสวนรวมในโครงการ 

      หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ของสมาชิกกลุมอาชีพ ดานการตลาด  
 

การมีสวนรวมดานการตลาด Χ  S.D. ระดับ ลําดับ 
1. การมีสวนรวมในการจําหนายสินคาของกลุม 3.37 1.40 ปานกลาง 3 
2. การมีสวนรวมในการจัดสรรเงินรายไดจากการ 
    จําหนายสินคา 

3.32 1.40 ปานกลาง 4 

3. การมีสวนรวมในการประชาสัมพันธใหคนทั้ง 
    ภายในทองถ่ินและตางจังหวัดรูจักตัวสินคาและซื้อ 
    สินคาจากกลุมไปใช 

3.76 0.87 มาก 1 

4. การมีสวนรวมในการขยายกิจการหรือชองทางการจัด 
    จําหนาย 

3.42 1.20 ปานกลาง 2 

รวม 3.47 1.04 ปานกลาง - 

 
 จากตารางที่  19  พบวา ในภาพรวมการมีสวนรวมในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่ง  
ผลิตภัณฑ ของสมาชิกกลุมอาชีพ ที่ไดรับคัดสรรในระดับ 4 – 5 ดาว จังหวัดนครปฐม  ดาน
การตลาด อยูในระดับปานกลาง (Χ  =  3.47, S.D.  = 1.04)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับ
พบวา   การมีสวนรวมในการประชาสัมพันธใหคนทั้งภายในทองถิ่นและตางจังหวัดรูจักตัว
สินคาและซื้อสินคาจากกลุมไปใช อยูในระดับมาก (Χ  =  3.76, S.D.  = 0.87 )  สวนขออ่ืนๆ อยู
ในระดับปานกลาง คือ การมีสวนรวมในการขยายกิจการหรือชองทางการจัดจําหนาย           (Χ  = 
3.42, S.D. = 1.20) การมีสวนรวมในการจําหนายสินคาของกลุม (Χ  = 3.37,           S.D.  = 
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1.40) และการมีสวนรวมในการจัดสรรเงินรายไดจากการจําหนายสินคาเปนลําดับ สุดทาย  
(Χ  =  3.32, S.D.  = 1.40)   
 ขอมูลจากการสัมภาษณ จากประธานกลุมทั้ง 6 กลุม กลาวเกีย่วกับการมีสวนรวมดาน
การตลาดวา เปนการหาชองทางในการจดัจําหนายสินคา ดังนั้น สมาชิกทุกคนตองหาทางขาย    
สินคา หาชองทางการตลาดในทองถ่ิน ตางจังหวัด และตางประเทศ เพราะจะสรางเม็ดเงินให
ประเทศไทยไดโดยตรง และเปนการพฒันาประเทศไดเปนอยางดี “เพราะในการรวมมือรวมกนั
ทํางาน งานจึงจะออกมาดี” ประธานกลุมอาชีพครอบครัวผูพิการจากการรบกลาว 
 
ตารางที่  20  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการมีสวนรวมในโครงการ 

       หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ของสมาชิกกลุมอาชีพ ดานความเขมแข็งของชุมชน  
 

การมีสวนรวมดานความเขมแข็งของชุมชน Χ  S.D. ระดับ ลําดับ 
1. การมีสวนรวมชักชวนหรือแนะนําใหบุคคลเขารวม 
   ในกิจกรรมกลุม 3.70 0.76 มาก 1 

2. การมีสวนรวมในการจัดหา / กูเงิน / ระดมทุนเพื่อ 
   การดําเนินงานกลุม 

3.02 1.56 ปานกลาง 3 

3. การมีสวนรวมในการแกปญหา ในการดําเนินงาน 
   ของกลุม 

3.48 1.12 ปานกลาง 2 

รวม 3.40 0.95 ปานกลาง - 

 
 จากตารางที่  20  พบวา ในภาพรวมการมีสวนรวมในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ ของสมาชิกกลุมอาชีพ ที่ไดรับคัดสรรในระดับ 4 – 5 ดาว จังหวัดนครปฐม  ดาน
ความเขมแข็งของชุมชน อยูในระดับปานกลาง (Χ  =  3.40, S.D.  = 0.95 )  เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอเรียงลําดับพบวา   การมีสวนรวมชักชวนหรือแนะนําใหบุคคลเขารวมในกิจกรรมกลุม อยู
ในระดับมาก (Χ  =  3.70, S.D.  = 0.76 )  สวนขออ่ืนๆ อยูในระดับปานกลาง คือ การมีสวนรวม
ในการแกปญหา ในการดําเนินงานของกลุม (Χ  =  3.48, S.D.  = 1.12 ) และการมีสวนรวมใน
การจัดหา / กูเงิน / ระดมทุนเพื่อการดําเนินงานกลุมเปนลําดับสุดทาย (Χ  = 3.02,            S.D.  
= 1.56)   
 ขอมูลจากการสัมภาษณ จากประธานกลุมทั้ง 6 กลุม กลาวเกีย่วกับการมีสวนรวมดาน
ความเขมแข็งของชุมชนวา เปนเรื่องสําคัญ เพราะกลุมจะอยูไดก็ขึน้กับความเขมแข็งของชุมชนที่
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กลุมอาศัยอยู  ภาวะผูนําของประธานกลุม และคณะกรรมการทั้งหลาย ตองแสดงวิสัยทัศน การนํา
กลุมใหสามารถผลิตสินคาที่ดีมีคุณภาพ และสามารถทําใหกลุมประสบความสําเร็จได ดังที่
ประธานกลุมสมุนไพรสนามจันทรกลาววา “ตองมีภาวะของผูนํา สามารถเปนตัวอยางใน         
การศึกษาหาความรูในดานผลิตภัณฑของกลุมได” ถือวาเปนกลุมที่เขมแข็งที่สุด  แตที่สําคัญ คือ 
ทุกคนในกลุมตองรวมมือรวมใจกันทาํงาน งานจึงจะออกมาดี และมีคณุภาพอยางแทจริง  
 
ตารางที่  21  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการมีสวนรวมในโครงการ 
                   หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ของสมาชิกกลุมอาชีพ ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ 
 

การมีสวนรวมดานการพฒันาผลิตภัณฑ Χ  S.D. ระดับ ลําดับ 
1. การรับรูขอมูล เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุม 3.65 0.90 มาก 1 
2. การมีสวนรวมในการออกแบบผลิตภัณฑ 3.44 1.11 ปานกลาง 4 
3. การมีสวนรวมปรับปรุงผลิตภัณฑหรือการให 
    บริการ 3.56 1.02 มาก 2 

4. การมีสวนรวมในการแกไขปญหาเมื่อมีขอผิดพลาด 
    ทางการผลิต 3.55 1.11 มาก 3 

รวม 3.55 0.95 มาก - 

 
 จากตารางที่  21  พบวา ในภาพรวมการมีสวนรวมในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ ของสมาชิกกลุมอาชีพ ที่ไดรับคัดสรรในระดับ 4 – 5 ดาว จังหวัดนครปฐม  ดาน
การพัฒนาผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก (Χ  =  3.55, S.D.  = 0.95)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
อยูในระดับมาก เรียงลําดับดังนี้  การรับรูขอมูล เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุม (Χ  =  3.65, 
S.D.  = 0.90)  สูงที่สุด การมีสวนรวมปรับปรุงผลิตภัณฑหรือการใหบริการ (Χ  =  3.56,  S.D.  
= 1.02) และการมีสวนรวมในการแกไขปญหาเมื่อมีขอผิดพลาดทางการผลิต (Χ  =  3.55, S.D.  = 
1.11) สวนการมีสวนรวมในการออกแบบผลิตภัณฑ อยูในระดับปานกลาง (Χ  =  3.44, S.D.  
= 1.11) แตเพียงดานเดียว 
 ขอมูลจากการสัมภาษณ จากประธานกลุมทั้ง 6 กลุม กลาวเกี่ยวกับการมีสวนรวมดาน
การพัฒนาผลิตภัณฑ ไววา การยอมรับฟงความคิดเห็นของคนอื่น หรือสมาชิกในกลุม เปนเรือ่งทีด่ ี
ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑได   ความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ เปนประเด็นที่ทุกคนควรรับฟง และ
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ปฏิบัติตามเทาที่จะทําได หรือมีการปรึกษาหารือกันและกันในกลุม เพื่อหาทางตัดสินปญหา      
ทุกอยางที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิตสินคา เพื่อทุกฝายจะไดพอใจในคุณภาพของสินคาดังกลาว 
 
ตารางที่  22   คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการมีสวนรวมในโครงการ 
                    หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ของสมาชิกกลุมอาชีพ ดานมาตรฐานผลิตภัณฑ 
 

การมีสวนรวมดานมาตรฐานผลิตภัณฑ Χ  S.D. ระดับ ลําดับ 
1. การมีสวนรวมในการผลิตใหมีมาตรฐาน 3.73 0.93 มาก 3 
2. การมีสวนรวมสืบคน รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับ    
   ผลิตภัณฑ 3.41 1.17 ปานกลาง 4 

3. การมีสวนรวมพัฒนาใหสินคาหรือผลิตภัณฑ 
   ไดรับมาตรฐาน 3.76 0.91 มาก 2 

4. การมีสวนรวมตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑให 
    มีมาตรฐาน 3.83 0.97 มาก 1 

รวม 3.68 0.86 มาก - 

 
 จากตารางที่  22  พบวา ในภาพรวมการมีสวนรวมในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ ของสมาชิกกลุมอาชีพ ที่ไดรับคัดสรรในระดับ 4 – 5 ดาว จังหวัดนครปฐม  ดาน  
มาตรฐานผลิตภัณฑอยูในระดับมาก (Χ  =  3.68, S.D.  = 0.86)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
อยูในระดับมาก เรียงลําดับดังนี้  การมีสวนรวมตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑใหมีมาตรฐาน 
(Χ  =  3.83, S.D.  = 0.97) สูงที่สุด  การมีสวนรวมพัฒนาใหสินคาหรือผลิตภัณฑไดรับ  
มาตรฐาน (Χ  = 3.76, S.D.  = 0.91) และการมีสวนรวมในการผลิตใหมีมาตรฐาน (Χ  =  
3.73, S.D.  = 0.93)  สวนขอการมีสวนรวมสืบคน รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ อยูใน
ระดับปานกลาง (Χ  =  3.41, S.D.  = 1.17) แตเพียงดานเดียว 
 ขอมูลจากการสัมภาษณ จากประธานกลุมทั้ง 6 กลุม กลาวเกี่ยวกับการมีสวนรวมดาน
การผลิตวา ทุกขั้นตอนของการผลิตคือมาตรฐานสินคา  พรอมกันนี้ มีการตรวจสอบ โดยจัดจางบ
ริษัท หรือองคกรอิสระที่ทําการตรวจสอบมาตรฐานของสินคา และสามารถอนุมัติฉลาก หรือตรา
สินคาดีมีคุณภาพไดดวย เพื่อเปนที่รับประกันคุณภาพสินคาจากหนวยงานอิสระอยางจริงจัง จึงจะ
ทําใหผูบริโภคเกิดความเชื่อมั่น และไววางใจในสินคาของไทย ของหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย
ไดอยางสบายใจ 
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บทท่ี 5 

 
สรุปผล  อภปิรายผล   และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเรื่อง สภาพการดําเนินงาน แรงจูงใจ และการมีสวนรวมในโครงการหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑของสมาชิกกลุมอาชีพที่ไดรับคัดสรรในระดับ 4-5 ดาว จังหวัดนครปฐม หลังจาก
เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และพรรณนาความผลของการวิเคราะหในตารางแลว  ในบทนี้ 
ผูวิจัยสามารถสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะไดดังรายละเอียดดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยสรุปเปนประเด็นไดดังนี้     
 1. สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  จากการศึกษาสถานภาพทั่วไปของสมาชิก
กลุมอาชีพ สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 40 ปขึ้นไปเสียสวนใหญ มีระดับ
การศึกษาในระดับประถมศึกษามากกวาครึ่งหนึ่ง รองลงมาในระดับปริญญาตรี มีรายได 4,000-
8,000 บาทตอเดือนขึ้นไป  และสวนใหญมีอาชีพรับจาง เกษตรกร และแมบาน  ขอมูลจากการ
สัมภาษณ พบวา ประธานกลุมอาชีพสวนใหญเปนหญิงมากกวาชาย 
 2.  สภาพการดําเนินงานในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ของสมาชิกกลุมอาชีพ ที่
ไดคัดสรรในระดับ 4 – 5 ดาว จังหวัดนครปฐม ในภาพรวม พบวาสมาชิกกลุมอาชีพ มีสภาพการ
ดําเนินงานดานความรูที่ถูกตองในการมีสวนรวมในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑดานการ
พัฒนาผลิตภัณฑ ผานเกณฑที่กําหนดไวในระดับสูง และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ผานเกณฑใน
ระดับสูงและสูงมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งดานพัฒนาผลิตภัณฑมาเปนอันดับแรก รองลงเปนดาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ ยกเวนดานการตลาด ต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว  ขอมูลจากการสัมภาษณ  
ประธานกลุม ทั้ง 6 กลุม พบวา ดานการผลิต วัตถุดิบที่ใชในการผลิตมาจากพื้นที่ในทองถ่ินไมมี
ผลกระทบตอชุมชน และสภาพแวดลอม ดานการตลาดมีการเผยแพรทางเว็บไซด ดานความเขมแข็ง
ของชุมชน มีการระดมทุน มีการทํางานเปนกลุม ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ มีการศึกษาดูงาน อบรม
สัมมนา และดานมาตรฐานผลิตภัณฑ ทุกขั้นตอนมีการตรวจสอบ และไดมาตรฐานสากล   
  3. แรงจูงใจการเขารวมโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ของสมาชิกกลุมอาชีพที่
ไดรับคัดสรรในระดับ 4-5 ดาวจังหวัดนครปฐม ในภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก   เมื่อพิจารณา   
รายดานพบวา อยูในระดับมากทั้งหมด โดยเรียงลําดับพบวาดานความสําเร็จมาเปนอันดับแรก    
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   รองลงมาคือ ดานการยกยอง และดานความเจริญเติบโต ตามลําดับ สวนดานการทํางานดวย

ตนเองมาเปนอันดับสุดทาย  ขอมูลจากการสัมภาษณ ประธานกลุม พบวา ดานความสําเร็จ เปน
แรงผลักดันใหเขารวม เพื่อเพิ่มรายไดทั้งสวนตน และครอบครัว  ดานการยกยอง เปนที่ยอมรับจาก
คนรอบขาง และจากชาวตางประเทศ ตองการชื่อเสียง  ดานการทํางานดวยตนเอง เปนการเพิ่มพูน 
ความรูความสามารถในการทํางานรวมกับกลุมไดเปนอยางดี  ดานความกาวหนา เพื่อพัฒนาตนเอง 
และกลุมใหเปนที่ยอมรับ ทั้งในดานชื่อเสียง และเกียรติยศ  และดานความเจริญเติบโต เปนแรง    
จูงใจใหทํางานประสบความสําเร็จ และสามารถเพิ่มตลาดการแขงขันไดมากขึ้น 
 4. การมีสวนรวมในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ของสมาชิกกลุมอาชีพ ที่ไดรับ
คัดสรรในระดับ 4 – 5 ดาว จังหวัดนครปฐม ในภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 3 ดาน คือ การมีสวนรวมดานมาตรฐานผลิตภัณฑ มาเปน
อันดับแรก รองลงมาคือดานการผลิต และดานการพัฒนาผลิตภัณฑ  สวนดานการตลาด และความ
เขมแข็งของชุมชน อยูในระดับปานกลางตามลําดับ  ขอมูลจากการสัมภาษณประธานกลุม พบวา 
ดานการผลิต จําเปนตองทํางานรวมกันในทุกขั้นตอนของการผลิต  ดานการตลาด ทุกคนชวยกันหา
ตลาดในการจําหนายสินคา  ดานความเขมแข็งของชุมชน มีความเปนกันเอง เขากันไดดี และทํางาน
เปนทีม  ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ กลุมชวยกันพัฒนาสินคาใหมๆ สินคาดี มีคุณภาพ โดยการดูงาน 
ศึกษาอบรม และวิจัย หรือปรึกษาวิทยากรผูเชี่ยวชาญ และดานมาตรฐานผลิตภัณฑ ชวยกัน
ตรวจสอบดานคุณภาพและมาตรฐานของสินคาจนเปนที่ยอมรับในระดับสากล ซ่ึงเปนความ
รับผิดชอบของผูผลิตโดยตรง 
 
การอภิปรายผล 
 จากขอคนพบของการวิจัย  สามารถนํามาอภิปรายผล ไดดังนี้     

 1. จากผลการวิจัยพบวาระดับสภาพการดําเนินงานในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่ง 
ผลิตภัณฑ ของสมาชิกกลุมอาชีพ ที่ไดคัดสรรในระดับ 4 – 5 ดาว จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมและ
รายดาน พบวา ผานเกณฑที่กําหนดไวในระดับสูงและสูงมาก ทั้งนีอ้าจเปนเพราะวา สมาชิกกลุม
อาชีพสวนใหญมีสภาพการดําเนินงานเกีย่วกับการมีสวนรวมในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภณัฑ
ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ   โดยรวมมอืกับทางกลุมรวมกันคิดรูปแบบ สีสัน สวนประกอบของ
ผลิตภัณฑและไดจากการไปศึกษาดูงานจากที่อ่ืนและมีลูกคาแนะนํามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ผลิตภัณฑมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดมา  บรรจภุณัฑมีการเปลีย่นแปลงบางแตยังคงลักษณะ
เดิมไว กอนทีจ่ะพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ ทางกลุมไดทําการศึกษาคนควาขอมูล   ซ่ึงสอดคลองกับ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 85
   เกณฑในการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภณัฑไทย หลักเกณฑการพิจารณาดานตวั        

ผลิตภัณฑ ประกอบดวย (1) ที่มาของรูปแบบ สีสัน  ขนาด สวนประกอบของผลิตภัณฑ หมายถึง 
ลักษณะและทีม่าของรูปแบบและสีสันของผลิตภัณฑ ไดมาโดยวิธีการใด (2) การพัฒนารูปแบบที่
ผลิตในรอบ 1 ป หมายถึง รูปแบบของผลิตภัณฑที่ผลิต ไดมีการพัฒนามาอยางไร จากใคร (3) การ
พัฒนาบรรจุภณัฑ หมายถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบรรจุภัณฑ (4) รูปแบบของบรรจุภัณฑ     
หมายถึง ลักษณะของบรรจภุัณฑทีใ่ชบรรจุผลิตภัณฑนัน้ๆ  แตในสวนของดานการตลาดนั้นยังไม
ผานเกณฑอยูในระดับต่ํากวาเกณฑ อาจเปนเพราะวา สมาชิกนั้นยังขาดความรู ความเขาใจ และ
ความสามารถในดานการตลาด จึงจําเปนตองพัฒนาจุดนี ้ ดังนั้น ความรูความสามารถดานการตลาด
จึงไมสามารถทําไดดีเทาที่ควร และอีกประการหนึ่งคือ ศาสตรของการตลาดมีความเปนเอกลักษณ
เฉพาะตวั และยิ่งปจจุบนันี้ เปนโลกแหงขอมูลขาวสาร โลกกระชับเขาใกลกันมากขึ้นดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจติอล (digital technology) จําเปนตองมคีวามรอบรูเร่ืองอินเทอรเนต็ 
คอมพิวเตอร และอี-คอมเมอรส (E-commerce) ในการคาขายกับตางประเทศ ซ่ึงสอดคลองกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ที่สงเสริมใหสรางความเจริญแกชุมชน สราง
ชุมชนใหเขมแข็ง และสรางรายไดใหแกตนเอง ครอบครัว และชมุชน  พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวัทรงพระประสงคใหคนไทยพึ่งตนเองกอน และจึงขยายความเจริญงอกงามไปสูคนอื่นๆ 
ตอไป (อางถึงใน เกษม  วัฒนชัย, 2550 : 3)  เพราะฉะนัน้ความพรอมดานองคความรู ความสามารถ
จึงเปนเรื่องสําคัญ  ดวยเหตุนี้ การสรางองคความรู ตองมีการเรยีนรู การถายทอด และรับ
ประสบการณใหแกตนเองกอน แลวจึงนํามาขยายผลตอไปไดสูคนอื่น 
 2. จากผลการวิจัยพบวาแรงจูงใจในการเขารวมโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ของ
สมาชิกกลุมอาชีพที่ไดรับคัดสรรในระดับ 4-5 ดาวจังหวัดนครปฐมในภาพรวมและรายดานพบวา 
อยูในระดับมากทั้งหมด  ผลิตภัณฑของกลุมเปนสินคาที่สามารถสงจําหนายใหกับชาวตางชาติได 
ภูมิใจกับรางวัลหรือระดับดาวที่ทางกลุมไดรับ และตองการมีบทบาทในการพัฒนาชุมชน  ทั้งนี้ 
อาจเปนเพราะวา ทางกลุมประสบความสําเร็จโดยมีแรงบันดาลใจมาจากผลกําไรที่ไดจะปนผล
ใหกับสมาชิกทุกป  มีการยกยอง ช่ืนชม ทําใหมีกําลังใจเปนแรงกระตุนใหเกิดความตั้งใจในการ
ทํางานตอไป  และรวมกันคิดคน พัฒนาทั้งคุณภาพในการผลิตสินคา การแสวงหาความรูเพื่อพัฒนา     
ปรับปรุงผลิตภัณฑเพื่อความกาวหนาและเปนการกาวสูตลาดที่มั่นคงในอนาคตและยังเปนการ
กระจายรายไดสูชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ยิ่ง กีรติบูรณะ (2544 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษา
เร่ือง ผลของการใชแนวคิดการทํางานแบบรวมมือในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
พบวา ประชากรสวนใหญและเกือบทุกคนมีความตองการระบบการดําเนินงานแบบมีสวนรวม สูง
กวาระบบการดําเนินงานที่เปนอยูจริงในปจจุบันมาก  และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ปฤษฎา     
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   บุญเจือ (2536 : บทคัดยอ)  บรรจง  กนะกาศัย (2540 : บทคัดยอ) และปรัชญา  ศรีภา (2540 : 

บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ใน      
โครงการพัฒนาทุงกุลารองไห ปาชายเลน และของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงผลวิจัยพบวา 
สวนใหญนั้นคํานึงถึงผลประโยชน ตอการมีสวนรวมดวยทั้งสิ้น จึงทําใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน
รวมกัน บรรลุตามเปาหมายที่ตองการ และสามารถแกปญหารวมกันไดอยางเหมาะสม 
 3. จากผลการวิจัยพบวาระดับการมีสวนรวมในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ของ
สมาชิกกลุมอาชีพ ที่ไดรับคัดสรรในระดับ 4 – 5 ดาว จังหวัดนครปฐมในภาพรวมและรายดาน   
พบวาอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะวา ในดานการผลิตจะตองสํารวจความคิดเห็นของสมาชิก
เสียกอนและจึงจะตัดสินใจดําเนินการ เพราะการชวยกันรวมวางแผนจะเปนการเอื้อประโยชน
ใหกับสมาชิกในกลุมและมีการประเมินผลหลังจากที่ผลิตสินคาแลว  ดานความเขมแข็งของชุมชน 
ขึ้นอยูกับระยะเวลาในการจัดตั้งกลุมประมาณ 4-5 ป ในปแรกๆ จะมีสมาชิกไมมากนัก แตเมื่อผาน
ระยะเวลาการดําเนินงานของกลุมจะมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในปตอๆ มา  ดานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑการคิดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑทางกลุมจะระดมความคิด การมีสวนรวมของสมาชิกกลุม
เพื่อไปใชในการวางแผนในการพัฒนา ใหไดตามเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑของคณะกรรมการโดย
ศึกษาจากหนวยงานภาครัฐใหตรงตามมาตรฐานทางดานวิชาการ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
สรวงสุดา  ไตรปกรณกุศล (2544 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการนําแนวคิดการมีสวน
รวมไปประยุกตในการแกไขปญหาสุขภาพชุมชน ซ่ึงไดใชกระบวนการนําแนวคิดการมีสวนรวม
ไปใชในกระบวนการแกปญหาไดจริง ชวยกระตุน มีการตื่นตัวพูดคุยกัน แสดงความคิดเห็นรวมกัน 
มีการวางแผนรวมกัน และดําเนินการแกไขไดอยางจริงจัง  ดังนั้น จะเห็นไดวา การมีสวนรวมใน
การพูดคุย การทํางานรวมกันยอมทําใหเกิดผลดีตอกลุมอาชีพ หรือชุมชนนั้นๆ ไดเปนอยางดี  
เพียงแตวา การมีสวนรวมดานการตลาด ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ อยูในระดับปานกลางเทานั้น เปน
เพราะวา การตลาดเปนศาสตรเฉพาะตัว ตองมีความรู ความสามารถเทานั้น ที่จะสามารถนํา
สินคาเขาสูตลาดการคาไดโดยตรง รวดเร็ว และเกิดผลอยางเปนรูปธรรม กลาวคือ ตองรูเทาทัน และ
รวดเร็วตอสภาพการดําเนินงาน สถานการณ และสิ่งแวดลอมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการตลาด นั่นคือ 
ปจจัยเสี่ยง คูแขง การคาเสรี ฯลฯ ซ่ึงมีบทบาทสําคัญ และอาจเปนปญหา อุปสรรคตอการคา และ
การตลาดอยาง  หลีกเล่ียงไมได  สวนการพัฒนาผลิตภัณฑ ก็เปนศาสตรที่ตองเขาใจใหลึกซึ้ง และ
ตองมีความคิดสรางสรรคอยูตลอดเวลา กลาวคือ เกี่ยวของกับการออกแบบ (design)  ดังนั้น การ
พัฒนา จึงเปนศาสตร หรือทักษะที่เกี่ยวของกับการออกแบบ ความคิดสรางสรรค จึงจะสามารถ
พัฒนาในจุดนี้ได  แตสมาชิกในกลุมยังไมมีความสามารถเพียงพอ ขาดกําลังสําคัญในการพัฒนาจุด
นี้ ซ่ึงเปนชองโหวที่จะตองใหความสําคัญและพัฒนาอยางตอเนื่องตอไป 
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   ขอเสนอแนะ  

  จากผลการวิจัยและการอภิปรายผลดังปรากฏในรายละเอียดแลวนี้ ผูวิจัยไดพิจารณาตั้ง
ขอเสนอแนะไว 2 ลักษณะดังนี้ คือ ขอเสนอแนะทั่วไป และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
เพื่อผูสนใจหรือหนวยงานที่จะทําการศึกษาวิจัยในทํานองเดียวกันไดในอนาคต ดังมีรายละเอียด  
ตอไปนี้ 
 
  ขอเสนอแนะทั่วไป 

 สําหรับขอเสนอแนะทั่วไปนี้ เปนขอคนพบที่ไดรับจากการตอบแบบสอบถามและ     
การสัมภาษณ ซ่ึงสามารถนํามาสรุป และเสนอแนะไดดังนี้ 

 1. สภาพการดําเนินงานในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑของสมาชิกกลุมอาชีพ ที่
ไดคัดสรรในระดับ 4 – 5 ดาว พบวาสมาชิกกลุมอาชีพ มีสภาพการดําเนินงานดานการตลาดต่ํากวา
เกณฑที่กําหนดไว แสดงใหเห็นวาสมาชิกกลุมอาชีพยังขาดทักษะทางดานการตลาด  ดังนั้น    
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในสวนกลางและสวนทองถ่ินควรมีการจัดฝกอบรมทางดานการตลาด
ใหกับสมาชิกกลุมอาชีพ  เพื่อใหเกิดทักษะในการจัดการอยางเหมาะสม หาตลาดไดตรงตามความ
ตองการ และควบคูกับการพัฒนาผลิตภัณฑอยางเหมาะสม  และที่สําคัญคือ ควรจัดการศึกษาอบรม
เปนหลักสูตรระยะสั้น โดยขอความอนุเคราะหจากสถาบันการศึกษาใกลเคียงที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาอาชีพ ในการพัฒนาองคความรูของสมาชิกในกลุมอาชีพตางๆ ที่ยังขาดอยูไดอยางลงตัว และ
ตรงกับความตองการของสมาชิกแตละคน ของกลุม และของชุมชน เปนตน 
 2. แรงจูงใจในการเขารวมโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ของสมาชิกกลุมอาชีพที่
ไดรับคัดสรรในระดับ 4-5 ดาว พบวา อยูในระดับมากทั้งหมด ยกเวนรายขอท่ีวาสมาชิกกลุมอาชีพ
ไมไดรับการคัดเลือกใหเปนผูนําในกลุม แสดงใหเห็นวาสมาชิกในกลุมอาชีพไมมีความตองการ 
หรือไมปรารถนา หรือขาดความรูความสามารถที่จะเปนผูนําหรือเปนกรรมการบริหารกลุม  ดังนั้น
จึงควรมีการสงเสริมการมีสวนรวมในการเปนเจาของรวมกัน ใหมีทักษะความเปนผูนํา และทักษะ
การบริหารจัดการในตัวบุคลากร กลาวคือสมาชิกที่มีแวว มีทักษะ และมีความสามารถในการเปน   
ผูนําได ก็ควรใหโอกาส ใหการอบรม ศึกษาดูงาน และมีความรับผิดชอบที่สูงขึ้น เพื่อบริหารจัดการ 
กลุมใหมีความมั่นคงตอไปได จึงควรจัดใหสมาชิกมีการอบรมวิชาชีพระยะสั้น หรือศาสตรแหงการ
บริหาร (administration) วุฒิภาวะ (maturity) และการเปนผูนํากลุม (group leaders) รวมกับ
สถาบันการศึกษาใกลเคียง  พรอมกันนั้น ในกลุมอาจมีการแขงขัน ในการสรางผูนําใหแกองคกร
ตอไป ในสวนนี้ ผูบริหารระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด สามารถเขารวมกิจกรรมที่สงเสริมภาวะ
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   ผูนําของกลุมได โดยใหการสนับสนุน ใหความอนุเคราะหในการจัดประชุม สัมมนา เปน

ระยะๆ เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานรวมกันระหวางผูนํากลุมตางๆ ควบคูกันไป 
  3. การมีสวนรวมในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ของสมาชิกกลุมอาชีพ ที่
ไดรับคัดสรรในระดับ 4-5 ดาว พบวา สมาชิกกลุมอาชีพ มีสวนรวมดานการตลาด และการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ อยูในระดับปานกลางเทานั้น  ประธานกลุมของแตละกลุมอาชีพควรสงเสริมใหสมาชิก
ไดเขามามีสวนรวมในการจําหนายสินคาเพิ่มมากขึ้น หารายไดในการจัดจําหนายสินคาเพิ่มขึ้น 
สืบหาชองทางในการจัดจําหนายสินคา โดยใหสมาชิกเขามารวมประชุมฟงขอช้ีแจง พรอมทั้งเปด
โอกาสใหมีสวนรวมในทุกขั้นตอนและใหมีการติดตามประเมินผลอยูตลอดเวลา  พรอมกันนี้ ควร
ใหมีการสนับสนุน และสงเสริมดานการขายและการตลาดอยางตอเนื่องโดยเพิ่มมูลคาดาน        
สวัสดิการ หรือเงินปนผลพิเศษมอบให เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหแกสมาชิกผูประสบ
ความสําเร็จดานการตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ  จะเห็นไดวาในพัฒนาดานการตลาด และการ
พัฒนาผลิตภัณฑนี้ ควรจัดใหมีศึกษาดูงานแหลงเรียนรู หรือแหลงที่มีทรัพยากรบุคคลที่มีความ
ชํานาญเฉพาะดาน อาทิเชน ดานการตลาด ดานการออกแบบ ดานการผลิต ฯลฯ เพื่อใหกลุมอาชีพ
ตางๆ ไดพัฒนาตนเอง และสวนรวมไดอยางครอบคลุม  พรอมกันนั้น หนวยงานที่รับผิดชอบดาน
การพัฒนาบุคลากร และทรัพยากรมนุษย ควรจัดการประชุม และการอบรมสัมมนาอยางตอเนื่องแก
กลุมอาชีพระดับ 4-5 ดาวในโครงการผลิตภัณฑหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑเปนประจําสม่ําเสมอ ทํา
ใหเกิดเปนรูปธรรม และเปนการชวยเหลือกลุมอาชีพตางๆ อยางจริงจัง และอยางยั่งยืนตอไปใน
อนาคต 
 
  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป  
  สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  มีดังนี้ 
  1. ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของประชาชน เชน เรื่องภาวะ     
ผูนําในชุมชน เรื่องทุนทางสังคมในดานตางๆ ที่มีอยูในชุมชน ระดับการศึกษา ประสบการณดาน 
OTOP ของสมาชิก เปนตน 
  2. ควรศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ  และสังคมของประชาชนภายหลังการ
เขามามีสวนรวมในโครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” เชน เร่ืองของคุณภาพชีวิตของคนใน   
ชุมชน การอพยพยายถ่ินฐานของแรงงาน  เครือขายชุมชน  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนตน  
  3. ควรศึกษาประชาชนที่ไมไดเขามามีสวนรวม ในโครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ” ที่อยูในพื้นที่เดียวกัน  เพื่อหาสาเหตุปจจัยของกลุมประชาชนที่ไมไดเขารวมโครงการ 
แลวนําผลการศึกษาวิจัยมาเปรียบเทียบกัน  
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     4. ควรศึกษาเกี่ยวกับการคงอยูของโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑในเชิงลึก 

ดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยวิธีการวิจัยแบบ PAR, FGD, EDFR ฯลฯ เพื่อท่ีจะไดขอมูลท่ีละเอียด 
ครอบคลุมเนื้อหา และตรงความตองการของแตละกลุมอาชีพ 
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แบบสอบถามสมาชิกกลุมอาชีพ 
 สภาพการดําเนินงาน แรงจูงใจ และการมีสวนรวมในโครงการ หนึ่งตําบล หนึ่ง         
ผลิตภัณฑ ของสมาชิก กลุมอาชีพที่ไดรับการคัดสรร ในระดับ  4 - 5 ดาว จังหวัดนครปฐม 
 แบบสอบถามชุดนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงาน แรงจูงใจ และ
การมีสวนรวมในโครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” ของสมาชิกกลุมอาชีพที่ไดรับการคัดสรร
ในระดับ 4 - 5 ดาว จังหวัดนครปฐม ประกอบดวย ขอคําถาม 4 ตอน ดวยกัน โดยคําตอบใน
แบบสอบถามนี้ ไมมีขอใดผิดหรือถูกเพราะเปนความเห็น การตัดสินใจที่แตกตางกัน ซ่ึงคําตอบใน
แตละขอจะเปนประโยชนตอการศึกษาวิจัย 
 ผูวิจัยจึงหวังเปนอยางยิ่งที่จะไดรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถามครบทุกขอ 
และขอขอบคุณที่ไดสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
 
ตอนที่ 1 คําถาม เกี่ยวกับขอมูลทั่วไป 
คําชี้แจง โปรดตอบคําถามตอไปนี้ โดยทําเครื่องหมาย  √ (ถูก) ลงในวงเล็บหนาขอความที่ตรงกับ 

 ตัวทาน และเปนความจริงที่สุด 
 1. เพศ  (   ) 1. ชาย  (   ) 2. หญิง 
 2. อายุ.................ป  

3. ระดับการศึกษา  
(   ) 1. ประถมศึกษา 

    (   ) 2. มัธยมศึกษาตอนตน 
    (   ) 3. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
    (   ) 4. อนุปริญญา 
    (   ) 5. ปริญญาตรี   
                                                 (   ) 6. สูงกวาปริญญาตรี 

4. อาชีพ   
(   ) 1. รับจาง 

   (   ) 2. รับราชการ 
   (   ) 3. เกษตร 
   (   ) 4. คาขาย 
   (   ) 5. อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................. 
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5.รายไดตอเดือน    
(   ) 1. ต่ํากวา 4,000 บาท 

   (   ) 2. ระหวาง 4,001 – 8,000 บาท 
   (   ) 3. ระหวาง 8,001 – 12,000 บาท 
   (   ) 4. มากกวา 12,000 บาท 

6. ปจจุบันนอกจากเปนสมาชิกกลุมอาชีพในโครงการนี้แลวทานเปนสมาชิกกิจกรรมอื่นใด
อีกบาง   (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
   (   ) 1. กลุมแมบาน 
   (   ) 2. กลุมเกษตรกร 
   (   ) 3. กลุมสหกรณ 
   (   ) 4. กลุมฌาปนกิจ 
   (   ) 5. กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
   (   ) 6. กลุมธนาคารเพื่อการเกษตร (ธ.ก.ส.) 
   (   ) 7. กลุมลูกเสือชาวบาน 
   (   ) 8. กลุมอ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................................................ 
   (   ) 9. ไมไดเปนสมาชิกกลุมอ่ืน ๆ อีก 
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ตอนที่  2  คําถามเกี่ยวกับสภาพการดําเนนิงานในโครงการ หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภณัฑ 
คําชี้แจง โปรดตอบคําถามตอไปนี้โดยทําเครื่องหมาย √  (ถูก) ลงในชองวางคําวา “ใช” เมื่อทาน  
  เห็นวาขอความนั้นถูกตองและลงในชองวางคําวา “ไมใช” เมื่อทานเหน็วาขอความนัน้ 

ไมถูกตอง 
สภาพการดําเนินงาน ใช ไมใช 

ดานการผลิต 
1.     ผลิตภัณฑของกลุมสวนใหญใชวัตถุดิบที่มีอยูในทองถ่ิน 

  

2.     ผูผลิตสินคาที่ดีตองผลิตหรือทําซํ้าใหไดคุณภาพดีเหมือนเดิม   
3.     ในการผลิตสินคา  สมาชิกมีอิสระ  จะผลิตอะไรก็ไดไมขึ้นอยูกับใคร   
4.     กลุมผลิตสินคาอยางตอเนื่องจะทําใหสมาชิกมีรายไดเพิ่มขึ้น   
5.     กลุมรับฟงความคิดเหน็/ขอเสนอแนะจากทุกฝาย นํามาปรับปรุงผลิตภัณฑ   
6.     ความรูที่สืบทอดมาจากอดีตสามารถนํามาเปนแนวทางในการผลิตสินคา 
        จําหนายได 

  

7.     ในการผลิตสินคา  ทําใหเกิดความสิ้นเปลืองและทําใหทรัพยากรหมดไปใน 
         อนาคต 

  

8.     ในการผลิตสินคา  OTOP  กลุมใหนาํงานไปทําที่บานได   
ดานการตลาด 
1.     ผลิตภัณฑ  OTOP  ระดับ  4 – 5  ดาว  มุงจําหนายหรือขายใหคนในจังหวัด 

  

2.     กลุมมีวิธีการจําหนายสนิคา  OTOP  หลายรูปแบบ  เชน  ฝากขาย  ขายสง   
        ออกรานตามงานตาง ๆ และ ทาง  Internet 

  

3.    ราคาการจําหนายสินคาในแตละที่เทากัน   
4.     กลุมจําหนายสินคาใหกับลูกคาขาประจําเทานัน้   
5.     กลุมจําหนายสินคา  OTOP  ในจํานวนที่มากกวาปที่ผานมา   
ดานความเขมแข็งของชุมชน 
1.     คนในชุมชนใหความสนใจและเขารวมเปนสมาชิกเพิ่มขึ้น 

  

2.     กลุมมีการสงเสริม  หรือเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมในการแสดง 
        ความคิดเห็น 

  

3.     กลุมมีการคืนเงินกําไร (ปนผล) ใหแกสมาชิกตามสัดสวนอยางยตุิธรรม   
4.     ในการเขากลุม  สมาชิกสามารถรวมออกเงินรวมหุนไดทุกคน   
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สภาพการดําเนินงาน ใช ไมใช 
ดานการพฒันาผลิตภัณฑ 
1.     ผูผลิตสินคาที่ดีตองผลิตหรือทําซํ้าใหไดคุณภาพดีเหมือนเดิม 

  

2.     การบรรจุภัณฑมกีารพฒันาอยางตอเนื่องและเปนไปตามมาตรฐานสากล   
3.     รูปแบบ  สีสัน  ขนาดและองคประกอบของผลิตภัณฑเปนภูมิปญญา 
        ทองถ่ินดั้งเดิมและมกีารพัฒนาสรางสรรค 

  

4.     รูปแบบบรรจุภัณฑ  ถูกออกแบบเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑและ 
        ความตองการของลูกคา 

  

5.     กลุมคิดศึกษาเปรียบเทียบผลิตภัณฑตาง ๆ จากที่อ่ืน   
6.     สินคามีหลายขนาดเพื่อสนองความตองการของลุกคาตามความจาํเปน   
7.     กลุมสามารถผลิตสินคาและพัฒนาใหมีผลิตภัณฑโดยประยกุตจากวัสดุเดิม   
8.     กลุมมีโครงการเยี่ยมชมและศึกษาโครงการจากแหลงผลิตในชุมชนอื่น   
9.     กลุมนําความคิด  ตัวอยางผลิตภัณฑจากที่อ่ืนมาประยุกตใช / ปรับปรุง 
        ผลิตภัณฑของกลุม   

  

ดานมาตรฐานผลิตภัณฑ 
1.     สินคาในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑจะตองมีช่ือกลุม  ช่ือผลิตภัณฑ  
        ช่ือประธานกลุม  สถานที่ตั้ง  มีเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑอยางชัดเจน 

  

2.     สินคาในโครงการหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ  จะตองระบุวันผลิต  และ  
        วันหมดอายุสวนประกอบในประเภทอาหารและเครื่องดื่ม 

  

3.     ผลิตภัณฑของกลุมมีการรับรองจากหนวยงานราชการ   
4.     กลุมรับประกันสินคาทกุครั้งที่มีการเสียหายหรือชํารุด   
5.     กลุมมีระบบการตรวจสอบบรรจุภัณฑกอนจําหนายทุกครั้ง   
6.     กลุมคํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปนหลักในการผลิต   
7.     ผลิตภัณฑของกลุมมีกลุมบุคคลอื่น ๆ เปนผูตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ   

 
ขอเสนอแนะอื่นๆ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับ แรงจูงใจในการเขารวมโครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภณัฑ”  
คําชี้แจงโปรดตอบคําถามตอไปนี้ โดยทําเครื่องหมาย √ (ถูก) เพียง 1 ขอ ลงในชองวางที่ตรงกับ 
 ความรูสึกหรือความตองการของตัวทานตามความเปนจรงิ 

 
ระดับความตองการ 

แรงจูงใจในการเขารวมในโครงการ นอย 
ท่ีสุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก 
ท่ีสุด 

ความสําเร็จ      
1. ทานภาคภูมิใจกับรางวัลหรือระดับดาวที่ทางกลุมไดรับ      
2. ทานเห็นวาผลิตภัณฑของกลุมทานเปนสินคาที่สามารถ 
    สงจําหนายใหกับชาวตางชาติได 

     

3. ทานนําผลิตภัณฑในกลุมไปใชในครอบครัวดวย      

การยกยอง      
4. ทานตองการมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับ มีเกียรติในชุมชน      
5. ทานตองการมีบทบาทในการพัฒนาชุมชน หรือ 
    บานเกิดของทาน 

     

การทํางานดวยตนเอง      
6. งานที่ทานทําในกลุมตรงกับความสามารถและ 
    ความตองการของทาน 

     

7. ทานตองการนําความรูที่มีเขาไปชวยเหลืองานของกลุม      

ความรับผดิชอบ      

8. ทานและเพื่อนสมาชิกในกลุมทํางานรวมกันไดดี      

9. ทานเขารวมกลุมเพราะตองการมีเพื่อน      

10. ทานไดรับคัดเลือกใหเปนผูนําในกลุม      

11. ทานเขารวมกลุมเพราะไมตองการไปทํางานไกลบาน      
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ระดับความตองการ 
แรงจูงใจในการเขารวมในโครงการ นอย 

ท่ีสุด 
นอย ปาน

กลาง 
มาก มาก 

ท่ีสุด 
ความกาวหนา      

12. ทานเขารวมเปนสมาชิกเพราะสามารถรับ 
      ผลประโยชนจากสวนแบง หรือสงวัตถุดิบใหทางกลุม 

     

13. ทานมีรายไดเพิ่มขึ้นจากเดิม      

14. ทานไดรับรางวัลพิเศษจากการทํางาน      

15. ทานและสมาชิกในครอบครัวมีความเปนอยูดีขึ้น      

ความเจริญเติบโต 
     

16. ทานไดรับคําแนะนําหรือชักชวนจากผูที่ประสบ- 
      ความสําเร็จ 

     

17. ทานพอใจที่มีหนวยงานของรัฐเขามาดูแลหรือให 
      การสนับสนุน 

     

18. เจาหนาที่ของรัฐฯใหความรูและคําแนะนําในงาน 
      ของทานจนประสบความสําเร็จ 

     

19. ทานเห็นดวยกับนโยบายการสนับสนุนของรัฐบาล      
20. ทานเขารวมเปนสมาชิกเพราะตองการเรียนรูและ 
      สืบทอดเรื่องราวของชุมชน 

     

 
ขอเสนอแนะอื่น ๆ  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 4  คําถามเพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการ หนึ่งตําบล  
  หนึ่งผลิตภัณฑของสมาชิกกลุมอาชีพ 

คําชี้แจง โปรดตอบคําถามตอไปนี้ โดยทําเครื่องหมาย  √ (ถูก) เพียง 1 ขอ ลงในชองวาตรงกับ 
ตัวทานตามความเปนจริงที่สุด 

 
ระดับการมีสวนรวม 

ขอคําถาม 
ไมมี
สวน
รวม 

นอย
ท่ีสุด นอย ปาน

กลาง มาก มาก
ท่ีสุด 

ดานการผลิต 
1. ทานมีสวนรวมในการสํารวจ จัดหาและตัดสินใจ
นําเอาวัตถุดิบ หรือทรัพยากรที่มีอยูในทองถ่ินมาใช
ผลิตสินคา 

      

2. ทานมีสวนรวมในการจัดหา คัดเลือกแรงงาน       
3. ทานมีสวนรวมในการผลิตสินคาของกลุม       
4. ทานมีสวนรวมในการแกปญหาในการผลิต       
5. ทานมีสวนรวมในการวางแผน การทํางานกลุม       
ดานการตลาด 
1. ทานไดเขารวมในการจําหนายสินคาของกลุม 

      

2. ทานเขารวมจัดสรรเงินรายไดจากจําหนายสินคา       
3. ทานมีสวนรวมประชาสัมพันธใหคนทั้งภายใน
ทองถ่ินและตางจังหวัดรูจักตัวสินคาและซื้อสินคา
จากกลุมไปใช 

      

4. ทานมีสวนรวมในการขยายกิจการหรือชอง
ทางการจัดจําหนาย 

      

ดานความเขมแข็งของชุมชน 
1. ทานมีสวนรวมชักชวนหรือแนะนําใหบุคคล 
เขารวมในกิจกรรมกลุม 

      

2. ทานมีสวนรวมในการจัดหา / กูเงิน / ระดมทุน 
เพื่อการดําเนินงานกลุม 
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ระดับการมีสวนรวม 
ขอคําถาม 

ไมมี
สวน
รวม 

นอย
ท่ีสุด นอย ปาน

กลาง มาก มาก
ท่ีสุด 

     3. ทานมีสวนรวมแกปญหาในการดําเนินงานกลุม  
     

ดานการพฒันาผลิตภัณฑ 
1. ทานรวมรับรูขอมูล เกี่ยวกบัการดําเนินงานของ 
    กลุม 

      

2. ทานมีสวนรวมในการออกแบบผลิตภณัฑ       
3. ทานมีสวนรวมปรับปรุง ผลิตภัณฑ หรือการให 
    บริการ 

      

4. เมื่อมีขอผิดพลาดทางการผลิตทานมีสวนรวมแก 
    ปญหา 

      

ดานมาตรฐานผลิตภัณฑ 
1. ทานมีสวนรวมในการผลิตใหมีมาตรฐาน 

      

2. ทานมีสวนรวมในการสืบคน รวบรวมเรือ่งราว 
    เกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

      

3. ทานรวมพฒันาใหสินคาหรือผลิตภัณฑของทาน 
    ไดรับมาตรฐาน 

      

4. ทานมีสวนรวมตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ 
    ใหมีมาตรฐาน 

      

 
ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสัมภาษณ 
สภาพการดําเนินงาน แรงจูงใจ และการมีสวนรวมในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลติภัณฑ 

ของสมาชิกกลุมอาชีพท่ีไดรับคัดสรรในระดับ 4-5 ดาว จังหวัดนครปฐม 
 
ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไป  

1. ช่ือ-สกุล ........................................................................................................................ 
2. เปนประธานกลุม .......................................................................................................... 

ตอนที่ 2 สภาพการดําเนินงานดานความรูความเขาใจในการดําเนินงานโครงการ 
 1. ทานมีความรู ความเขาใจในการดําเนนิงานในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ  
เพียงใด  

       1.1 ดานการผลิต  
           1.1.1 วัตถุดิบ ที่ใชในการผลิตสวนใหญไดมาจากไหน  
 ............................................................................................................................................ 
           1.1.2 วัตถุดิบที่ใช  มผีลกระทบตอชุมชน หรือไม 
 ........................................................................................................................................... 
           1.1.3 สวนใหญกลุมจะใชแรงงานจากคนหรือเครื่องจักร ระหวางแรงงานคนกับ
เครื่องจักรมีความแตกตางกนัหรือไม 

........................................................................................................................................... 
           1.1.4 ถามีลูกคาส่ังเพิ่มมากขึ้น คิดวาจะผลิตไดทันตามตองการหรือไม ถามี ทานมีวิธี
แกปญหาอยางไร......................................................................................................................…… 
           ขอเสนอแนะอืน่ๆ 

........................................................................................................................................... 
       1.2 ดานการตลาด  
           1.2.1 สถานที่จําหนายหลักคือที่ใด และมีการนําสินคาหลักไปจําหนายตามงานตางๆ
หรือไม......................................................................................................................................……. 
           1.2.2 สถานที่จําหนายสินคาสวนใหญอยูในจังหวดัหรือมีการสงไปจําหนายที่อ่ืนดวย 

........................................................................................................................................... 
1.2.3 รายไดจากการจําหนายเหมาะสมกับการลงทุนหรอืไม เมื่อปที่ผานมามีกําไร 

หรือขาดทุน .................................................................................................................................... 
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           1.2.4 ลูกคาสวนใหญเปนกลุมเดิมหรือมีลูกคาใหมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และทานมวีิธีการ
เพิ่มลูกคาอยางไร.............................................................................................................…………. 
           1.2.5 เริ่มแรกมีวิธีการจําหนายสินคาอยางไร ทางกลุมออกจําหนายเองหรือมีตวัแทน
จําหนาย ถาจําหนายเอง มีการจัดการอยางไร ใครมีหนาทีรั่บผิดชอบในการจําหนาย  

........................................................................................................................................... 
            ขอเสนอแนะอืน่ๆ  

........................................................................................................................................... 
       1.3 ดานความเขมแข็งของชุมชน  
           1.3.1 ในการรวมกลุมมีความเปนมาอยางไร และใชเวลานานเทาใด จึงเกิดเปนกลุม

ไดขนาดนี.้.......................................................................................................................................... 
           1.3.2 ทางกลุมเริ่มลงทุนโดยใชเงินจากใคร มีวิธีการอยางไร 
........................................................................................................................................... 
           1.3.3 ในฐานะที่ทานเปนประธานกลุม ทานมีวิธีการจัดการภายในกลุมอยางไร มี

ขอตกลงรวมกนัหรือไม หรือเปนเพยีงพูดคยุเพื่อตกลงกันเทานั้น 
........................................................................................................................................... 
           1.3.4 ดานรายรับ รายจาย มีการบันทึก และแจงใหสมาชิกทราบหรือไม อยางไร  
........................................................................................................................................... 
            ขอเสนอแนะอื่นๆ 
........................................................................................................................................... 
       1.4 ดานการพัฒนาผลติภัณฑ  
           1.4.1 รูปแบบ สีสัน ขนาด สวนประกอบของผลิตภัณฑ ทางกลุมรวมกันคิดหรือ

ไดมาจาก การศึกษาดูงาน มคีนอื่นเชนลูกคาแนะนํา  
........................................................................................................................................... 
           1.4.2 ตั้งแตเร่ิมผลิตสินคามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบผลิตภัณฑจากเดิมหรือไม  
........................................................................................................................................... 
           1.4.3 บรรจุภัณฑมกีารพัฒนาเปลี่ยนแปลงหรือไม ถามีการเปลี่ยนแปลง เปลีย่น 

โดยเปลี่ยนทั้งหมด หรือยังคงลักษณะเดิมไวบาง  
........................................................................................................................................... 
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           1.4.4 กอนที่จะพฒันารูปแบบบรรจุภัณฑ ทางกลุมไดศึกษาหรอืหาขอมูล ให   
เหมาะสมกับผลิตภัณฑหรือไม ถามี จากใคร หนวยงานใด มีวิธีการหรอืข้ันตอนอยางไรในการเขาสู
ระบบ..................................………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................................. 
           ขอเสนอแนะอืน่ๆ  
........................................................................................................................................... 
       1.5 ดานมาตรฐานผลิตภณัฑ 
           1.5.1 ผลิตภัณฑมีช่ือกลุม ช่ือผลิตภัณฑ ช่ือประธานกลุม สถานที่ตั้ง มีเครื่องหมาย

รับรองผลิตภัณฑอยางชดัเจน หรือไม 
........................................................................................................................................... 

1.5.2 ผลิตภัณฑระบุวนัผลิต และวนัหมดอาย ุสวนประกอบ (ในประเภทอาหารและ 
เครื่องดื่ม) หรือไม 

........................................................................................................................................... 
           1.5.3 กลุมรับประกันสินคาทุกครั้งที่มีการเสียหายหรือชํารุด หรือไม 
........................................................................................................................................... 
           1.5.4 กลุมมีระบบการตรวจสอบบรรจุภัณฑกอนจําหนายทุกครัง้ หรือไม 
........................................................................................................................................... 

 
ตอนที่ 3 แรงจูงใจ ในการเขารวมโครงการหนึ่งตาํบลหนึง่ผลติภัณฑ  

1. ทานมีแรงบนัดาลใจ หรือปจจัยจูงใจในการสรางผลิตภัณฑหรือกอตั้งกลุมในดานตางๆ 
เหลานี้อยางไร.................................................................................................................................. 
       1.1 ดานความสําเร็จทานมีแรงบันดาลใจอยางไร  ทานทําอยางไร  

........................................................................................................................................... 
       1.2 ดานคํายกยอง ช่ืนชม ทานคิดวามีความสําคัญ หรือเปนความตองการหรือไม ทาน
ทําอยางไร ........................................................................................................................................ 
       1.3 ความสําเร็จในการสรางงานทานมแีรงบันดาลใจมาจากเรื่องใด ทานทําอยางไร  

........................................................................................................................................... 
       1.4 ทานคิดวาความรับผิดชอบมีความสําคัญหรือไม  ทานทําอยางไร  

........................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

110

       1.5 ทานตองการความกาวหนาหรือไม ทานทําอยางไร  
........................................................................................................................................... 
       ขอเสนอแนะอื่นๆ 
........................................................................................................................................... 
 

ตอนที่ 4 การมีสวนรวมในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลติภณัฑ  
 1. ทานและสมาชิกในกลุมมีสวนรวมในโครงการที่ทําอยูอยางไร   
       1.1 ดานการผลิต 

           มีการรวมกัน สํารวจ รวมคิด  ตัดสินใจ วางแผน ดําเนินการ เอือ้ประโยชน  
และประเมนิผล หรือไม อยางไร  

........................................................................................................................................... 
       1.2 ดานการตลาด   
           ทางกลุมมีการใหสมาชิกมีสวนรวมในขั้นตอนการจําหนายหรือไม มีวิธีการอยางไร  
มีปญหาและอปุสรรค หรือไม 

........................................................................................................................................... 
       1.3 ดานความเขมแข็งของชุมชน 
           ระยะเวลาในการจัดตัง้กลุม กี่ป ในปแรกมีสมาชิกจํานวนเทาใด มีวิธีการอยางไรให
สมาชิกเขารวมและเพิ่มจํานวนมากขึน้  

........................................................................................................................................... 
       1.4 ดานการพัฒนาผลิตภณัฑ  
           ทางกลุมใหสมาชิกรวมแสดงความคดิเห็น หรือรวมในการคิดคนพัฒนาผลิตภณัฑ
หรือไม มีวิธีการอยางไร มีปญหาอุปสรรค หรือไม อยางไร 

........................................................................................................................................... 
       1.5 ดานมาตรฐานผลิตภณัฑ  
           ทางกลุมรวมกันคิดและรวมกันปฏบิัติ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหไดตามหลักเกณฑ 
มาตรฐานผลิตภัณฑของคณะกรรมการหรอืไม  อยางไร   มีปญหาอุปสรรค หรือไมอยางไร   

........................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ข 
เกณฑการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาํบล หนึง่ผลิตภัณฑไทย 

(OTOP Product Champion) 
ป พ.ศ. 2547 
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เกณฑการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาํบล หนึง่ผลิตภัณฑไทย 
(OTOP Product Champion) 

ป พ.ศ. 2547 
บทนํา 
 ในป 2546 คณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ แหงชาติ (กอ.นตผ) โดย 
ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ) ประธานคณะกรรมการฯ ได
กําหนดกรอบแนวคิดในการดําเนินการโครงการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ในเรื่องสินคา OTOP 
Product Champion โดยจะคัดสรรจากสินคาสุดยอดของจังหวัด ภาค และประเทศ รวมทั้งมีการ
เชื่อมโยงมาตรฐานสินคาจากระดับภูมิภาคสูสากล (Local Links-Global Reaches) 
 กรอบในการคัดสรรสินคาสุดยอดของจังหวัด กลุมจังหวัดและประเทศ คือ 

1. สามารถสงออกได (Exportable) โดยมีความแกรงของตราสินคา (Brand Equity) 
2. ผลิตอยางตอเนื่องและคุณภาพคงเดิม (Continuous & Consistant) 
3. ความมีมาตรฐาน (Standardization) โดยมีคุณภาพ (Quality) และสรางความพึงพอใจ 

แกลูกคา (Satisfaction) 
4. มีประวัติความเปนมาของผลิตภัณฑ (Story of Product) 

  ในป พ.ศ. 2547 คณะอนุกรรมการบริหาร หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ไดกําหนดแนวทาง
การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย พ.ศ.2547 โดยกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ 
OTOP ที่จะเขาคัดสรรฯ จะตองเปนผลิตภัณฑของกลุมผูผลิตสินคาชุมชนหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ (OTOP) และกลุมผูผลิตสินคาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ที่เชื่อมโยงกับ
ชุมชน และเปดโอกาสใหผูผลิต/ผูประกอบการ ที่สงผลิตภัณฑเขาคัดสรรฯ ในป พ.ศ.2546 และไม
เคยสง    ผลิตภัณฑเขาคัดสรรฯ ไดมีโอกาสเขาสูกระบวนการคัดสรรฯ ในปพ.ศ.2547 ดวย โดย
ในชวงระยะเวลากอนที่จะดําเนินการคัดสรรฯ ผลิตภัณฑดังกลาวจะไดรับการสงเสริมใหมีการ
พัฒนาคุณภาพ เพื่อใหมีมาตรฐานขั้นต่ํา (Minimum Standard)  กอนเขารับการคัดสรร 
 ประเภทผลิตภัณฑท่ีคัดสรร (Product Classification) แบงออกเปน 6 กลุมใหญ ดังนี้ 
 1. ประเภทอาหาร หมายถึง ผลิตผลทางการเกษตรที่บริโภคสด เชน พืชผัก ผลไม เปนตน 
และผลิตภัณฑอาหารแปรรูป ทั้งอาหารแปรรูปที่พรอมบริโภค หรืออาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป 
รวมถึงอาหารแปรรูปที่ใชเปนวัตถุดิบสําหรับอุตสาหรรมตอเนื่อง เชน น้ําพรกิ เปนตน 
 2. ประเภทเคร่ืองดื่ม หมายถึง ผลิตภัณฑประเภทเครื่องที่มีแอลกอฮอล เชน สุราแช สุรา
กล่ัน เปนตน และไมมีแอลกอฮอล รวมถึงผลิตภัณฑเครื่องดื่มที่พรอมดื่ม ผลิตภัณฑประเภทชง
ละลาย ขิงผงสําเร็จรูป และผลิตภัณฑประเภทชง เชน น้ําผลไม น้ําสมุนไพร ชาใบหมอน ชาจีน เปนตน 
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 3. ประเภทเสื้อผา เคร่ืองแตงกาย หมายถึง ผาทอและผาถักจากเสนใยธรรมชาติ หรือเสนใย
ธรรมชาติผสมเสนใยสังเคราะห เชน ผาแพรวา ผาถักโครเชท เปนตน ผลิตภัณฑประเภทเสื้อผา 
เครื่องประดับตกแตงรางกายจากวัสดุทุกประเภท เชน ผาพันคอ หมวก กระเปา เข็มขัด สรอยคอ 
ตางหู รองเทา เปนตน 
 4. ประเภทของใชและของประดับตกแตง หมายถึง ผลิตภัณฑประเภทเครื่องเรือน เครื่องใช
สํานักงาน เครื่องตกแตงบาน เครื่องใชสอยตางๆ รวมทั้งผลิตภัณฑในกลุมจักสาน, ถักสาน ที่มี
วัตถุประสงคเพื่อการใชสอย เชน โตะ เกาอ้ี ดอกไมประดิษฐ เปนตน 
 5. ประเภทศิลปะประดิษฐและของที่ระลึก หมายถึง ส่ิงประดิษฐที่สะทอนวิถีชีวิต  
ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 6. ประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร หมายถึง ผลผลิตจากธรรมชาติที่ไมใชการบริโภค เชน 
เครื่องสําอางสมุนไพร สบูสมุนไพร แชมพูสมุนไพร น้ํามันหอมระเหย เปนตน 
 ในกรณีที่มีปญหา ไมสามารถจัดอยูในประเภทใด ใหคํานึงถึงวัตถุประสงค หรือ ประโยชน
ในการใชสอยเปนหลัก 
 วัตถุประสงค การจัดทําคูมือหลักเกณฑการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย 
(OTOP Product Champion) เพื่อใชเปนแนวทางเพื่อการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
ไทยในระดับอําเภอ/กิ่งอําเภอ/เขต กทม., จังหวัด/กทม., กลุมจังหวัด, ประเทศ โดยเกณฑการ       
คัดสรรพิจารณาถึงความสามารถในการผลิต (Supply Side) การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ ควบคูไป
กับความตองการของตลาด (Demand Side) คูมือเลมนี้เปนการผสมผสานระหวาง Supply Side  
และ Demand Side ซ่ึงจะใชเปนคูมือสําหรับคณะอนุกรรมการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ในระดับ
อําเภอ/กิ่งอําเภอ/เขต กทม., จังหวัด/กทม., กลุมจังหวัด ประเทศ ในการพิจารณาคัดสรรสุดยอดหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย ตอไป 
 หลักเกณฑการคัดสรร OTOP Product Champion ที่จะกลาวตอไปนี้ใชในการคัดเลือกสนิคา 
“ผูผลิต” ซ่ึงไดแก 
 1) กลุมผูผลิตชุมชน หมายถึง กลุมคนที่รวมกลุมกันทั้งที่จดทะเบียนอยางเปนทางการ และ
ไมมีการจดทะเบียน ไดแก กลุม ชุมชน สมาคม สหกรณ มูลนิธิ โดยที่สมาชิกในกลุมมีการรวมกัน
ผลิต บริหารจัดการ และรับผลประโยชน 
 2) กลุมผูผลิตวิสาหกิจขนาดกลลางและขนาดยอม ไดแก วิสาหกิจที่มีจํานวนการจางงาน 
มูลคาสินทรัพยถาวร หรือทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว ตามจํานวนที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ซ่ึงสินคาของผูผลิต/ผูประกอบการ ตามขอ 1) และ 2) จะตองมีคุณสมบัติผานเกณฑการ
พิจารณาที่กําหนดไว 
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 กรอบแนวคิดของหลักเกณฑตัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย (OTOP 
Product Champion) ป พ.ศ. 2547 โดยการสรางหลักเกณฑทั่วไป (General Criteria) ที่สามารถใช
พิจารณาไดกับทึกกลุมผลิตภัณฑ และหลักเกณฑเฉพาะกลุมผลิตภัณฑ (Specific Criteria) การ
พัฒนาเกณฑ ไดจัดการประชุมรวมกันของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ มีการถกแถลง และการมีสวน
รวมในการหาขอมูล รายละเอียดในการจัดทําเกณฑคร้ังนี้ ซ่ึงเปนการทํางานในเชิงบูรณการ ความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะจากทุกฝายที่เกี่ยวของ 
การจัดระดับสินคา (Product Level) 
 การคัดสรร OTOP Product Champion ประกอบดวย ปจจัยตางๆ ทั้งในดานหลักเกณฑ   
ทั่วไป (General Criteria) และหลักเกณฑเฉพาะกลุมผลิตภัณฑ (Specific Criteria)  
 โดยในป พ.ศ.2547 กอ.นตผ มีนโยบายที่จะเนน “คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ” 
โดยผลิตภัณฑท่ีสงเขาคัดสรร ตองไดรับการรับรองมาตรฐานที่กําหนด เปนสําคัญ โดยเฉพาะ    
ผลิตภัณฑประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ตองผานมาตรฐาน หรืออยูในกระบวนการพัฒนา เพื่อใหได
มาตรฐาน 
 ดังนั้น จึงไดกําหนดหลักเกณฑทั่วไป (General Criteria) และหลักเกณฑเฉพาะกลุม      
ผลิตภัณฑ (Specific Criteria) ใหม โดยกําหนดคะแนนรวมไว 100 คะแนน ไดแก ดานหลักเกณฑ
การพิจารณาดานการผลิต และความเขมแข็งของชุมชน 40 คะแนน ดานผลิตภัณฑ 30 คะแนน และ
ดานมาตรฐานผลิตภัณฑ 30 คะแนน ซ่ึงจะนํามากําหนดระดับสินคา Product Level) ออกเปน        
5 ระดับ ตามคาคะแนน ดังนี้ 

1. ระดับ 5 ดาว   ไดคะแนนตั้งแต  90 คะแนนขึ้นไป 
เปนสินคาที่มีคุณภาพมาตรฐาน หรือมีศักยภาพในการสงออก 

2. ระดับ 4 ดาว     ไดคะแนนระหวาง  80-89 คะแนน 
เปนสินคาที่มีศักยภาพ เปนที่ยอมรับระดับประเทศ และสามารถพัฒนาสูสากลได 

3. ระดับ 3 ดาว     ไดคะแนนระหวาง  70-79 คะแนน 
เปนสินคาระดับกลาง ที่สามารถพัฒนาสูระดับ 4 ดาวได 

4. ระดับ 2 ดาว      ไดคะแนนระหวาง  50-69 คะแนน 
เปนสินคาที่สามารถพัฒนาสูระดับ 3 ดาว มีการประเมินศักยภาพเปนระยะ 

5. ระดับ 1 ดาว      ไดคะแนนต่ํ ากว า  50 คะแนน 
เปนสินคาที่ไมสามารถพัฒนาสูระดับ 2 ดาวได เนื่องจากมีจุดออนมาก และยากตอการ
พัฒนา 
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คําอธิบายหลักเกณฑการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาํบล หนึง่ผลิตภัณฑไทย 
(OTOP Product Champion) 
* * * * * * * * * * * * * * * 

องคประกอบ   เกณฑการคัดสรร ประกอบดวย 4 สวน ไดแก 
 สวน ก. ขอมูลท่ัวไป  ประกอบดวยปจจัยตางๆ ดังนี้ 

1) ช่ือกลุม จํานวนสมาชิกกลุม ประเภทผลิตภัณฑ ช่ือหัวหนากลุม สถานที่ตั้ง 
และการติดตอกลุม 

2) สถานะของกลุม 
 สวน ข. หลักเกณฑการพิจารณาดานการผลิตและความเขมแข็งของชุมชน 3 ดาน  
  ประกอบดวย 

1) ดานการผลิต ประกอบดวยปจจัยดานตางๆ ดังนี้ 
1.1 แหลงท่ีมาของวัตถุดิบ หมายถึง ปริมาณวัตถุดิบที่ใชในการผลิตที่

ไดมาจากพื้นที่ในจังหวัดนั้น ตอปริมาณวัตถุดิบทั้งหมดที่ใชในการผลิต 
1.2 การขยายแรงงาน หมายถึง จํานวนแรงงาน หรือ เครื่องจักร อุปกรณ

หรือผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในแตละป 
1.3 การรักษาสิ่งแวดลอมในกระบวนการผลิต หมายถึง กระบวนการผลิต

สินคามีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมเพียงใด และมีระบบในการแกไขผลกระทบของสิ่งแวดลอม
หรือไม 

1.4 ศักยภาพการผลิตจํานวนมากเพื่อจําหนาย หมายถึง เมื่อลูกคาสั่งซื้อ
สินคาเปนจํานวนมากและหลายครั้ง สามารถผลิตสินคาไดคุณภาพเหมือนเดิมหรือไม เพียงใด 

2) ดานการตลาด ประกอบดวยปจจัยตางๆ ดังนี้ 
2.1 แหลงจําหนายหลักของสินคา หมายถึงแหลงจําหนายที่นําสินคาไปขาย 
2.2 รายไดในการจัดจําหนายสินคา เทียบกับปท่ีผานมา หมายถึง ปริมาณ

รายไดจากการจําหนายสินคาในรอบ 12 เดือนนี้ เทียบกับปริมาณการจําหนายในรอบ 12 เดือนที่
ผานมา 

2.3 ความตอเนื่องของตลาด หมายถึง การมีลูกคาเกาหรือลูกคาใหมอยาง
เดียว หรือทั้งสองอยางและการสั่งซ้ือ เปนอยางไร 

2.4 ชองทางการจําหนาย หมายถึง วิธีการที่ผูผลิตจําหนายสินคา เชน 
จําหนายเองผานคนกลาง ทั้งในและตางประเทศ 

3) ดานความเขมแข็งของชุมชน ประกอบดวยปจจัยตางๆ ดังนี้ 
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3.1 ท่ีมาของแหลงชุมชน หมายถึง จํานวนป นับจากการที่กลุมเริ่มทํา
ธุรกิจ หรือเริ่มผลิตสินคาเพื่อจําหนาย ไมนับรวมการผลิตเพื่อใชเองหรือเมื่อเร่ิมรวมกลุมแตยังไมมี
การผลิต 

3.2 ท่ีมาของแหลงทุน หมายถึงที่มาของเงินทุนดําเนินงาน ไดมาจากการ
ระดมหุนจากสมาชิก หรือการกูยืม จากแหลงตางๆ  

3.3 การบริการจัดการขององคกร/กลุม หมายถึง การบริหารจัดการ กลุมที่
มีระเบียบโครงสรางองคกรที่ชัดเจน มีกฎระเบียบปฏิบัติของกลุมที่ชัดเจน ทั้งที่กําหนดเปนลาย
ลักษณอักษร หรือขอตกลงรวมกัน รวมทั้งกลุมที่จดทะเบียนอยางเปนทางการ และรวมตัวกันเอง
โดยธรรมชาติ 

3.4 ระบบการบันทึกบัญชี หมายถึง การบันทึกบัญชีเมื่อมีรายรับ-รายจาย
ของกลุมเกิดขึ้น 
 สวน ค. หลักเกณฑการพิจารณาดานตัวผลิตภัณฑ 2 ดาน ประกอบดวย 

1) ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ ประกอบดวยปจจัยตางๆ ดังนี้ 
1.1 ท่ีมาของรูปแบบ สีสัน ขนาด สวนประกอบ ของผลิตภัณฑ หมายถึง 

ลักษณะและที่มาของรูปแบบ และสีสันของผลิตภัณฑ ไดมาโดยวิธีการใด 
1.2 การพัฒนารูปแบบที่ผลิตในรอบ 1 ป หมายถึง รูปแบบของผลิตภัณฑ

ที่ผลิต ไดมีการพัฒนามาอยางไร จากใคร 
1.3 การพัฒนาบรรจุภัณฑ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบบรรจุภัณฑ 
1.4 รูปแบบของบรรจุภัณฑ หมายถึง ลักษณะของบรรจุภัณฑที่ใชบรรจุ

ผลิตภัณฑนั้นๆ 
2) ดานเรื่องราวหรือตํานานของผลิตภัณฑ ประกอบดวยปจจัยตางๆ ดังนี้ 

2.1 เร่ืองราวของตัวผลิตภัณฑ (Story of Product) หมายถึง ประวัติความ
เปนมาของตัวผลิตภัณฑ เชน วัตถุดิบ วิธีการผลิต หรือภูมิปญญาที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑนั้นๆ 

2.2 ภูมิปญญาทองถิ่น/เอกลักษณของทองถิ่น หมายถึง มีการนําความรู 
ทักษะ ความสามารถในการผลิตที่สืบสานมาจากบรรพบุรุษในทองถ่ินนั้นๆ มาใชในการผลิตมาก
นอยเพียงใด 
 สวน ง. หลักเกณฑการพิจารณาดานมาตรฐานผลิตภัณฑ 
 “ประเภทอาหาร” 

1. กรณีอาหารบริโภคสด 
2. กรณีอาหารแปรรูป 
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 “ประเภทเคร่ืองดื่ม” 
1. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 
2. เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล 

 “ประเภทผา เคร่ืองแตงกาย” 
1. กรณีผลิตภัณฑที่มีมาตรฐานรองรับ 
2. กรณีผลิตภัณฑที่ยังไมมีมาตรฐานรองรับ 

 “ประเภทของใชและของประดับตกแตง” 
1. กรณีผลิตภัณฑที่มีมาตรฐานรองรับ 
2. กรณีผลิตภัณฑที่ยังไมมีมาตรฐานรองรับ 

 “ประเภทศิลปะประดิษฐ และของที่ระลึก”  
1. กรณีผลิตภัณฑที่มีมาตรฐานรองรับ 
2. กรณีผลิตภัณฑที่ยังไมมีมาตรฐานรองรับ 

 “ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร” 
1. กรณีผลิตภัณฑที่มีมาตรฐานรองรับ 
2. กรณีผลิตภัณฑที่ยังไมมีมาตรฐานรองรับ 

 
เกณฑการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาํบล หนึง่ผลิตภัณฑไทย จําแนกตามประเภท 

(OTOP Product Champion) 
ป พ.ศ. 2547 

 ประเภทที่ 1 อาหาร  
คําชี้แจง 

1. เกณฑการคัดสรร ประกอบดวย 4 สวน ไดแก 
สวน  ก ขอมูลท่ัวไป 2 ขอ (ไมมีคะแนน) 
สวน  ข หลั ก เกณฑก ารพิ จ ารณาด านการผลิ ต  และความ เขมแข็ งของชุ มชน 
  (12 ขอ 40 คะแนน) 
  1. ดานการผลิต 4 ขอ    ( 16 คะแนน ) 
  2. ดานการตลาด 4 ขอ    ( 12 คะแนน ) 
  3. ดานความเขมแข็งของชุมชน 4 ขอ  ( 12 คะแนน ) 
สวน  ค หลักเกณฑการพิจารณาดานตัวผลิตภัณฑ  ( 6 ขอ 30 คะแนน ) 
  1. ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ 4 ขอ   ( 20 คะแนน ) 
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  2. ดานเรื่องราวหรือตํานานของผลิตภัณฑ 2 ขอ  ( 10 คะแนน ) 
สวน  ง หลักเกณฑพิจารณาดานมาตาฐานผลิตภัณฑ ( 1 ขอ 30 คะแนน ) 
  1. กรณีอาหารบริโภคสด      30 คะแนน 
  2. กรณีอาหารแปรรูป      30 คะแนน 
       รวม    100  คะแนน 
2. ใหขีดเครื่องหมายถูก (  ) ในชอง    หนาขอความที่ตรงกับขอเท็จจริง 
สวน  ก ขอมูลท่ัวไป 

1. ชื่อกลุม ผูผลิต/ผูประกอบการ.............................. เลขที่ลงทะเบียนกลุม............................. 
จํานวนสมาชิกกลุม..............................คน  ชื่อผลิตภัณฑ.......................................................... 
ช่ือหัวหนา/ผูแทนกลุม....................................................................................................... 
ที่อยู...................................... ตําบล..................................... อําเภอ.................................. 
จังหวัด........................................................ โทรศัพท..................................................... 
โทรสาร...................................................... E-mail……………………………………….... 
2. สถานะของกลุม 

  ผูผลิตชุมชน    SMEs 
สวน  ข หลักเกณฑการพิจารณาดานการผลิตและความเขมแข็งของชุมชน 3 ประเด็น 
ประเด็นท่ี 1 ดานการผลิต     ( 16 คะแนน ) 
1.1 แหลงท่ีมาของวัตถดุิบ ( 5 คะแนน ) 
   ใชวตัถุดบิภายในประเทศนอยกวารอยละ 80 1 คะแนน 
   ใชวัตถุดบิภายในประเทศรอยละ 80 ขึ้นไป 3 คะแนน 
    ใชวตัถุดบิในประเทศทัง้หมด 5 คะแนน 
1.2 การขยายแรงงาน ( 3 คะแนน ) 
   ไมมีการขยายแรงงาน 1 คะแนน 
   มีการขยายแรงงานนอยกวา 20% 2 คะแนน 
   มีการขยายแรงงานมากกวา 20% ขึ้นไป 3 คะแนน 
1.3 การรักษาสิ่งแวดลอมในกระบวนการผลิต   ( 5 คะแนน ) 
  ไมมีการคาํนึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 1 คะแนน 
   การผลิตมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมแตมีการดําเนนิการแกไข 3 คะแนน 
   การผลิตไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 5 คะแนน 
1.4 ศักยภาพการผลิตจํานวนมากเพื่อจําหนาย ( 3 คะแนน ) 
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   ไมสามารถผลิตซํ้าไดในปริมาณและคณุภาพเดิม 1 คะแนน 
   สามารถผลิตซํ้าไดในปรมิาณและคณุภาพใกลเคียงของเดิม 2 คะแนน 
   สามารถผลิตซํ้าไดในปรมิาณและคณุภาพเดิม 3 คะแนน 
ประเด็นท่ี 2 ดานการตลาด     ( 12 คะแนน ) 
2.1 แหลงจําหนายหลักของสินคา ( 3 คะแนน ) 
   ตลาดภายในจังหวดั  1 คะแนน 
   ตลาดระหวางจังหวัด  2 คะแนน 
   ตลาดตางประเทศ  3 คะแนน 
2.2 รายไดในการจัดจําหนายสินคา เทียบกบัปท่ีผานมา ( 3 คะแนน ) 
   เพิ่มขึ้นไมเกินรอยละ 25  1 คะแนน 
   เพิ่มขึ้นรอยละ 25 - 50  2 คะแนน 
   เพิ่มขึ้นรอยละ 51 ขึ้นไป  3 คะแนน 
2.3 ความตอเนื่องของตลาด   (  3 คะแนน ) 
   มีเฉพาะลกูคาใหม  1 คะแนน 
   มีลูกคาเกาแตมีมีการสั่งซ้ืออยางสม่ําเสมอ    2 คะแนน 
   มีลูกคาเกาและลูกคาใหม และมีการสิง่ซ้ืออยางสม่ําเสมอ  3 คะแนน 
2.4 ชองทางการจัดจําหนาย (  3 คะแนน ) 
   จําหนายเองในประเทศ  1 คะแนน 
   จําหนายผานตัวแทนการคาทั้งในและตางประเทศ  2 คะแนน 
   จําหนายเองทั้งในและตางประเทศ  3 คะแนน 
ประเด็นท่ี 3 ดานความเขมแข็งของชุมชน   ( 12 คะแนน ) 
3.1 ระยะเวลาในการจัดตัง้กลุม (ตั้งแตเร่ิมทําธุรกิจ) ( 3 คะแนน ) 
   นอยกวา 3 ป  1 คะแนน 
   3-5 ป  2 คะแนน 
   5 ปขึ้นไป   3 คะแนน 
3.2 ท่ีมาของแหลงเงินทุนหลัก (  3 คะแนน ) 
   จากการกูยืมมากกวาหุนสมาชิก  1 คะแนน 
   จากหุนสมาชิกมากกวาหุนยืม  2 คะแนน 
   ระดมหุนจากสมาชิกอยางเดียว  3 คะแนน 
3.3 การบริหารจัดการขององคกร/กลุม   (  3 คะแนน ) 
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   ไมมีการรวมกลุม ตางคนตางผลิต  1 คะแนน 
   มีผูนํากลุมแตไมมีการกาํหนดระเบียบปฏิบัติของกลุม    2 คะแนน 
   มีผูนํากลุม มีระเบียบปฏิบัติและโครงสรางการบริหารกลุม  3 คะแนน 
3.4 ระบบการบันทึกบัญชี  ( 3  คะแนน ) 
   ไมมีการบันทึกบัญชี หรือบันทึกเมื่อนึกได  1 คะแนน 
   มีการบันทึกบัญชีอยางงายๆ ไมเปนระบบ  2 คะแนน 
   มีการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชี  3 คะแนน 
สวน  ค หลักเกณฑการพิจารณาดานตัวผลิตภัณฑ   2 ประเด็น 
ประเด็นท่ี 1 ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ    ( 20 คะแนน ) 
1.1 ท่ีมาของรปูแบบ ขนาด สวนประกอบ ของผลิตภณัฑ ( 5 คะแนน ) 
   เปนการออกแบบและสรางสรรคใหมทั้งหมด  1 คะแนน 
   เปนภูมิปญญาจากทองถ่ินดั้งเดิม  3 คะแนน 
   เปนภูมิปญญาทองถ่ินดั้งเดิม และมกีารพัฒนาสรางสรรค  5 คะแนน 
1.2 การพัฒนารูปแบบผลิตภณัฑในรอบ 1 ปท่ีผานมา (  5 คะแนน ) 
   พัฒนาจากผูผลิตอ่ืนเล็กนอย  1 คะแนน 
   พัฒนาจากแนวคิดของกลุม  3 คะแนน 
   พัฒนาตามขอแนะนําของลูกคา  5 คะแนน 
1.3 การพัฒนาบรรจุภัณฑ   (  5 คะแนน ) 
   เปนแบบดั้งเดิมไมมกีารพัฒนา  1 คะแนน 
   มีการพัฒนา แตไมสม่ําเสมอ    3 คะแนน 
   มีการพัฒนาอยางตอเนือ่งและสม่ําเสมอ  5 คะแนน 
 
 
1.4 รูปแบบของบรรจุภัณฑ ( 5 คะแนน ) 
“กรณีอาหารบริโภคสด” 
   คัดขนาด (เล็ก กลาง ใหญ)  1 คะแนน 
   คัดคุณภาพ ไมมีตําหน ิ  3 คะแนน 
   มีบรรจุภณัฑตามมาตรฐานสากลเชิงการคา  5 คะแนน 
“กรณีอาหารแปรรูป” 
   ไมมีบรรจุภณัฑหรือมบีรรจุภัณฑเบือ้งตน เชนถุงกระดาษ  1 คะแนน 
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   มีบรรจุภณัฑแบบงายๆ รักษาคุณภาพไดในระยะหนึง่  3 คะแนน 
 แตขาดรายละเอียดที่ตองระบุตามมาตรฐาน   
   มีบรรจุภณัฑตามมาตรฐานสากลเชิงการคา  5 คะแนน 
ประเด็นท่ี 2 ดานเรื่องราวหรือตํานานของผลิตภัณฑ  ( 10 คะแนน ) 
2.1  เร่ืองราวของผลิตภัณฑ (5 คะแนน ) 
   ไมมีเรื่องราวเกีย่วกับตวัผลิตภัณฑ  1 คะแนน 
   มีเรื่องราวเกีย่วกับตัวผลิตภัณฑ  3 คะแนน 
   มีเร่ืองราวพรอมทั้งวิธีการนําเสนอ   5 คะแนน 
2.2  ภูมิปญญาทองถิ่น / เอกลักษณของทองถิ่น ( 5 คะแนน ) 
   นํามาจากที่อ่ืนไมไดพฒันาเพิ่มเติม  1 คะแนน 
   นํามาจากที่อ่ืนและพัฒนาเพิ่มเติม  3 คะแนน 
   เปนของทองถ่ิน และพฒันาเพิ่มเติม  5 คะแนน 
สวน  ง หลักเกณฑการพิจารณาดานมาตรฐานผลิตภัณฑ  ( 30 คะแนน ) 
“กรณีอาหารบริโภคสด” ( 30 คะแนน ) 
   ไมไดรับการรับรองมาตรฐาน  0 คะแนน 
   อยูระหวางยื่นขอรับการรับรองมาตรฐาน  10 คะแนน 
  ไดรับการรับรองมาตรฐาน   30 คะแนน 
“กรณีอาหารแปรรูป” ( 30 คะแนน ) 
   ไมไดรับการรับรองมาตรฐาน  0 คะแนน 
   อยูระหวางยื่นขอรับการรับรองมาตรฐาน  10 คะแนน 
  ไดรับการรับรองมาตรฐาน   30 คะแนน 

 
 
 ประเภทที่ 2  ประเภทเคร่ืองดื่ม  

1. เกณฑการคัดสรร ประกอบดวย 4 สวน ไดแก 
สวน  ก ขอมูลท่ัวไป 2 ขอ (ไมมีคะแนน) 
สวน  ข หลั ก เกณฑก ารพิ จ ารณาด านการผลิ ต  และความ เขมแข็ งของชุ มชน 
  (12 ขอ 40 คะแนน) 
  1. ดานการผลิต 4 ขอ    ( 16 คะแนน ) 
  2. ดานการตลาด 4 ขอ    ( 12 คะแนน ) 
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  3. ดานความเขมแข็งของชุมชน 4 ขอ  ( 12 คะแนน ) 
สวน  ค หลักเกณฑการพิจารณาดานตัวผลิตภัณฑ  ( 6 ขอ 30 คะแนน ) 
  1. ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ 4 ขอ   ( 20 คะแนน ) 
  2. ดานเรื่องราวหรือตํานานของผลิตภัณฑ 2 ขอ  ( 10 คะแนน ) 
สวน  ง หลักเกณฑพิจารณาดานมาตรฐานผลิตภัณฑ ( 1 ขอ 30 คะแนน ) 
  1. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล     30 คะแนน 
  2. เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล     30 คะแนน รวม 100 คะแนน 
2. ใหขีดเครื่องหมายถูก (  ) ในชอง    หนาขอความที่ตรงกับขอเท็จจริง 
สวน  ก ขอมูลท่ัวไป 
1. ชื่อกลุม ผูผลิต/ผูประกอบการ.............................. เลขที่ลงทะเบียนกลุม............................. 
จํานวนสมาชิกกลุม..............................คน  ชื่อผลิตภัณฑ.......................................................... 
ช่ือหัวหนา/ผูแทนกลุม....................................................................................................... 
ที่อยู...................................... ตําบล..................................... อําเภอ.................................. 
จังหวัด........................................................ โทรศัพท..................................................... 
โทรสาร...................................................... E-mail……………………………………….... 

2. สถานะของกลุม 
  ผูผลิตชุมชน    SMEs 

สวน  ข หลักเกณฑการพิจารณาดานการผลิตและความเขมแข็งของชุมชน 3 ประเด็น 
ประเด็นท่ี 1 ดานการผลิต     ( 16 คะแนน ) 
1.1 แหลงท่ีมาของวัตถดุิบ ( 5 คะแนน ) 
   ใชวตัถุดบิภายในประเทศนอยกวารอยละ 80 1 คะแนน 
   ใชวัตถุดบิภายในประเทศรอยละ 80 ขึ้นไป 3 คะแนน 
    ใชวตัถุดบิในประเทศทัง้หมด 5 คะแนน 
1.2 การขยายแรงงาน ( 3 คะแนน ) 
   ไมมีการขยายแรงงาน 1 คะแนน 
   มีการขยายแรงงานนอยกวา 20% 2 คะแนน 
   มีการขยายแรงงานมากกวา 20% ขึ้นไป 3 คะแนน 
1.3 การรักษาสิ่งแวดลอมในกระบวนการผลิต   ( 5 คะแนน ) 
  ไมมีการคาํนึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 1 คะแนน 
   การผลิตมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมแตมีการดําเนนิการแกไข 3 คะแนน 
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   การผลิตไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 5 คะแนน 
1.4 ศักยภาพการผลิตจํานวนมากเพื่อจําหนาย ( 3 คะแนน ) 
   ไมสามารถผลิตซํ้าไดในปริมาณและคณุภาพเดิม 1 คะแนน 
   สามารถผลิตซํ้าไดในปรมิาณและคณุภาพใกลเคียงของเดิม 2 คะแนน 
   สามารถผลิตซํ้าไดในปรมิาณและคณุภาพเดิม 3 คะแนน 
ประเด็นท่ี 2 ดานการตลาด     ( 12 คะแนน ) 
2.1 แหลงจําหนายหลักของสินคา ( 3 คะแนน ) 
   ตลาดภายในจังหวดั  1 คะแนน 
   ตลาดระหวางจังหวัด  2 คะแนน 
   ตลาดตางประเทศ  3 คะแนน 
2.2 รายไดในการจัดจําหนายสินคา เทียบกบัปท่ีผานมา ( 3 คะแนน ) 
   เพิ่มขึ้นไมเกินรอยละ 25  1 คะแนน 
   เพิ่มขึ้นรอยละ 25 - 50  2 คะแนน 
   เพิ่มขึ้นรอยละ 51 ขึ้นไป  3 คะแนน 
2.3 ความตอเนื่องของตลาด   (  3 คะแนน ) 
   มีเฉพาะลกูคาใหม  1 คะแนน 
   มีลูกคาเกาแตมีมีการสั่งซ้ืออยางสม่ําเสมอ    2 คะแนน 
   มีลูกคาเกาและลูกคาใหม และมีการสิง่ซ้ืออยางสม่ําเสมอ  3 คะแนน 

a. ชองทางการจัดจําหนาย (  3 คะแนน ) 
   จําหนายเองในประเทศ  1 คะแนน 
   จําหนายผานตัวแทนการคาทั้งในและตางประเทศ  2 คะแนน 
   จําหนายเองทั้งในและตางประเทศ  3 คะแนน 
 
ประเด็นท่ี 3 ดานความเขมแข็งของชุมชน   ( 12 คะแนน ) 
3.1 ระยะเวลาในการจัดตัง้กลุม (ตั้งแตเร่ิมทําธุรกิจ) ( 3 คะแนน ) 
   นอยกวา 3 ป  1 คะแนน 
   3-5 ป  2 คะแนน 
   5 ปขึ้นไป   3 คะแนน 
3.2 ท่ีมาของแหลงเงินทุนหลัก (  3 คะแนน ) 
   จากการกูยืมมากกวาหุนสมาชิก  1 คะแนน 
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   จากหุนสมาชิกมากกวาหุนยืม  2 คะแนน 
   ระดมหุนจากสมาชิกอยางเดียว  3 คะแนน 
3.3 การบริหารจัดการขององคกร/กลุม   (  3 คะแนน ) 
   ไมมีการรวมกลุม ตางคนตางผลิต  1 คะแนน 
   มีผูนํากลุมแตไมมีการกาํหนดระเบียบปฏิบัติของกลุม    2 คะแนน 
   มีผูนํากลุม มีระเบียบปฏิบัติและโครงสรางการบริหารกลุม  3 คะแนน 
3.4 ระบบการบันทึกบัญชี  ( 3  คะแนน ) 
   ไมมีการบันทึกบัญชี หรือบันทึกเมื่อนึกได  1 คะแนน 
   มีการบันทึกบัญชีอยางงายๆ ไมเปนระบบ  2 คะแนน 
   มีการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชี  3 คะแนน 
สวน  ค หลักเกณฑการพิจารณาดานตัวผลิตภัณฑ   2 ประเด็น 
ประเด็นท่ี 1 ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ    ( 20 คะแนน ) 
1.1 ท่ีมาของรปูแบบ ขนาด สวนประกอบ ของผลิตภณัฑ ( 5 คะแนน ) 
   เปนการออกแบบและสรางสรรคใหมทั้งหมด  1 คะแนน 
   เปนภูมิปญญาจากทองถ่ินดั้งเดิม  3 คะแนน 
   เปนภูมิปญญาทองถ่ินดั้งเดิม และมกีารพัฒนาสรางสรรค  5 คะแนน 
1.2 การพัฒนารูปแบบผลิตภณัฑในรอบ 1 ปท่ีผานมา (  5 คะแนน ) 
   พัฒนาจากผูผลิตอ่ืนเล็กนอย  1 คะแนน 
   พัฒนาจากแนวคิดของกลุม  3 คะแนน 
   พัฒนาตามขอแนะนําของลูกคา  5 คะแนน 
 
 
 
1.3 การพัฒนาบรรจุภัณฑ   (  5 คะแนน ) 
   เปนแบบดั้งเดิมไมมกีารพัฒนา  1 คะแนน 
   มีการพัฒนา แตไมสม่ําเสมอ    3 คะแนน 
   มีการพัฒนาอยางตอเนือ่งและสม่ําเสมอ  5 คะแนน 
1.4 รูปแบบของบรรจุภัณฑ ( 5 คะแนน ) 
“เคร่ืองดื่มประเภทชงหรือผง” 
   ไมมีบรรจุภณัฑ หรือมบีรรจุภัณฑเบือ้งตน เชน ถุงบรรจุ  1 คะแนน 
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   มีบรรจุภัณฑแบบงายๆ เชน กลอง 
 และการบรรจุรักษาคุณภาพไวในระยะหนึ่ง 
       แตขาดรายละเอียดที่ตองระบุตามมาตรฐาน  3 คะแนน 
   มีบรรจุภณัฑตามมาตรฐานสากลเชิงการคา  5 คะแนน 
“กรณีเคร่ืองดื่มประเภทน้ําผลไมและเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล” 
   มีขวดบรรจุแบบธรรมดา  1 คะแนน 
   มีขวดบรรจุที่สวยงาม แตเปนขวดที่ใชแลว 
              และมีบรรจุภัณฑภายนอก เชน กลองหรือ ถุงฯลฯ 2 คะแนน 
          มีขวดที่เปนแอลกอฮอลตอผลิตภัณฑ 
              และมีบรรจุภัณฑภายนอก เชน กลอง หรือถุง  3 คะแนน 
ประเด็นท่ี 2 ดานเรื่องราวหรือตํานานของผลิตภัณฑ  ( 10 คะแนน ) 
2.1  เร่ืองราวของผลิตภัณฑ (5 คะแนน ) 
   ไมมีเรื่องราวเกีย่วกับตวัผลิตภัณฑ  1 คะแนน 
   มีเรื่องราวเกีย่วกับตัวผลิตภัณฑ  3 คะแนน 
   มีเรื่องราวพรอมทั้งวิธีการนําเสนอ   5 คะแนน 
  เชน มีเอกสาร หรือคําอธิบายประกอบกับตัวผลิตภัณฑ 
2.2  ภูมิปญญาทองถิ่น / เอกลักษณของทองถิ่น ( 5 คะแนน ) 
   นํามาจากที่อ่ืนไมไดพฒันาเพิ่มเติม  1 คะแนน 
   นํามาจากที่อ่ืนและพัฒนาเพิ่มเติม  3 คะแนน 
   เปนของทองถ่ิน และพฒันาเพิ่มเติม  5 คะแนน 
สวน  ง หลักเกณฑการพิจารณาดานมาตรฐานผลิตภัณฑ  ( 30 คะแนน ) 
“ประเภทเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล” ( 30 คะแนน ) 
   ไมไดรับการรับรองมาตรฐาน  0 คะแนน 
   อยูระหวางยื่นขอรับการรับรองมาตรฐาน  10 คะแนน 
  ไดรับการรับรองมาตรฐาน   30 คะแนน 
“ประเภทเคร่ืองดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล” ( 30 คะแนน ) 
1.1 กรณีมีมาตรฐานรองรับ ( 30 คะแนน ) 
   ไมไดรับการรับรองมาตรฐาน  0 คะแนน 
   อยูระหวางยื่นขอรับการรับรองมาตรฐาน  10 คะแนน 
  ไดรับการรับรองมาตรฐาน   30 คะแนน 
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1.2 กรณีไมมีมาตรฐานรองรับ ( 30 คะแนน ) 
       1.2.1 สี 
  ถูกตองตามกฎหมาย 1 0  คะแนน 
        ไมถูกตอง              0      คะแนน 
 1.2.2 สารใหความหวาน 
  พบ  0 คะแนน 
  ไมพบ  10 คะแนน 
 1.2.3 ส่ิงแปลกปลอม 
  พบ  0 คะแนน 
  ไม  5 คะแนน 
 1.2.4 รสชาติ มีรสชาติตามชนิดของผลิตภัณฑ 
  รสชาติไมดี  ไมชอบมาก  0 คะแนน 
  รสชาติพอใช ชอบเล็กนอย  1 คะแนน 
  รสชาติดี ชอบ  3 คะแนน 
  รสชาติดีมาก ชอบมาก  5 คะแนน 

 
 ประเภทที่ 3 ประเภทผา เคร่ืองแตงกาย  
คําชี้แจง 

1.เกณฑการคัดสรร ประกอบดวย 4 สวน ไดแก 
สวน  ก ขอมูลท่ัวไป 2 ขอ (ไมมีคะแนน) 
สวน  ข หลั ก เกณฑก ารพิ จ ารณาด านการผลิ ต  และความ เขมแข็ งของชุ มชน 
  (12 ขอ 40 คะแนน) 
  1. ดานการผลิต 4 ขอ    ( 16 คะแนน ) 
  2. ดานการตลาด 4 ขอ    ( 12 คะแนน ) 
  3. ดานความเขมแข็งของชุมชน 4 ขอ  ( 12 คะแนน ) 
สวน  ค หลักเกณฑการพิจารณาดานตัวผลิตภัณฑ  ( 6 ขอ 30 คะแนน ) 
  1. ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ 4 ขอ   ( 20 คะแนน ) 
  2. ดานเรื่องราวหรือตํานานของผลิตภัณฑ 2 ขอ  ( 10 คะแนน ) 
สวน  ง หลักเกณฑพิจารณาดานมาตาฐานผลิตภัณฑ ( 1 ขอ 30 คะแนน ) 
  1. กรณีผลิตภัณฑมีมาตรฐานรองรับ 1 ขอ  30 คะแนน 
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  2. กรณีผลิตภัณฑยังไมไดมาตรฐานรองรับ 1ขอ  30 คะแนน รวม 100  คะแนน 
2.ใหขีดเครื่องหมายถูก (  ) ในชอง    หนาขอความที่ตรงกับขอเท็จจริง 
สวน  ก ขอมูลท่ัวไป 
1. ชื่อกลุม ผูผลิต/ผูประกอบการ.............................. เลขที่ลงทะเบียนกลุม............................. 
จํานวนสมาชิกกลุม..............................คน  ชื่อผลิตภัณฑ.......................................................... 
ช่ือหัวหนา/ผูแทนกลุม....................................................................................................... 
ที่อยู...................................... ตําบล..................................... อําเภอ.................................. 
จังหวัด........................................................ โทรศัพท..................................................... 
โทรสาร...................................................... E-mail……………………………………….... 

2. สถานะของกลุม 
  ผูผลิตชุมชน    SMEs 

สวน  ข หลักเกณฑการพิจารณาดานการผลิตและความเขมแข็งของชุมชน 3 ประเด็น 
ประเด็นท่ี 1 ดานการผลิต     ( 16 คะแนน ) 
1.1 แหลงท่ีมาของวัตถดุิบ ( 5 คะแนน ) 
   ใชวตัถุดบิภายในประเทศนอยกวารอยละ 80 1 คะแนน 
   ใชวัตถุดบิภายในประเทศรอยละ 80 ขึ้นไป 3 คะแนน 
    ใชวตัถุดบิในประเทศทัง้หมด 5 คะแนน 
1.2 การขยายแรงงาน ( 3 คะแนน ) 
   ไมมีการขยายแรงงาน 1 คะแนน 
   มีการขยายแรงงานนอยกวา 20% 2 คะแนน 
   มีการขยายแรงงานมากกวา 20% ขึ้นไป 3 คะแนน 
1.3 การรักษาสิ่งแวดลอมในกระบวนการผลิต   ( 5 คะแนน ) 
  ไมมีการคาํนึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 1 คะแนน 
   การผลิตมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมแตมีการดําเนนิการแกไข 3 คะแนน 
   การผลิตไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 5 คะแนน 
1.4 ศักยภาพการผลิตจํานวนมากเพื่อจําหนาย ( 3 คะแนน ) 
   ไมสามารถผลิตซํ้าไดในปริมาณและคณุภาพเดิม 1 คะแนน 
   สามารถผลิตซํ้าไดในปรมิาณและคณุภาพใกลเคียงของเดิม 2 คะแนน 
   สามารถผลิตซํ้าไดในปรมิาณและคณุภาพเดิม 3 คะแนน 
ประเด็นท่ี 2 ดานการตลาด     ( 12 คะแนน ) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

128

2.1 แหลงจําหนายหลักของสินคา ( 3 คะแนน ) 
   ตลาดภายในจังหวดั  1 คะแนน 
   ตลาดระหวางจังหวัด  2 คะแนน 
   ตลาดตางประเทศ  3 คะแนน 
2.2 รายไดในการจัดจําหนายสินคา เทียบกบัปท่ีผานมา ( 3 คะแนน ) 
   เพิ่มขึ้นไมเกินรอยละ 25  1 คะแนน 
   เพิ่มขึ้นรอยละ 25 - 50  2 คะแนน 
   เพิ่มขึ้นรอยละ 51 ขึ้นไป  3 คะแนน 
2.3 ความตอเนื่องของตลาด   (  3 คะแนน ) 
   มีเฉพาะลกูคาใหม  1 คะแนน 
   มีลูกคาเกาแตมีมีการสั่งซ้ืออยางสม่ําเสมอ    2 คะแนน 
   มีลูกคาเกาและลูกคาใหม และมีการสิง่ซ้ืออยางสม่ําเสมอ  3 คะแนน 
2.4 ชองทางการจัดจําหนาย (  3 คะแนน ) 
   จําหนายเองในประเทศ  1 คะแนน 
   จําหนายผานตัวแทนการคาทั้งในและตางประเทศ  2 คะแนน 
   จําหนายเองทั้งในและตางประเทศ  3 คะแนน 
 
ประเด็นท่ี 3 ดานความเขมแข็งของชุมชน   ( 12 คะแนน ) 
3.1 ระยะเวลาในการจัดตัง้กลุม (ตั้งแตเร่ิมทําธุรกิจ) ( 3 คะแนน ) 
   นอยกวา 3 ป  1 คะแนน 
   3-5 ป  2 คะแนน 
   5 ปขึ้นไป   3 คะแนน 
 
3.2 ท่ีมาของแหลงเงินทุนหลัก (  3 คะแนน ) 
   จากการกูยืมมากกวาหุนสมาชิก  1 คะแนน 
   จากหุนสมาชิกมากกวาหุนยืม  2 คะแนน 
   ระดมหุนจากสมาชิกอยางเดียว  3 คะแนน 
3.3 การบริหารจัดการขององคกร/กลุม   (  3 คะแนน ) 
   ไมมีการรวมกลุม ตางคนตางผลิต  1 คะแนน 
   มีผูนํากลุมแตไมมีการกาํหนดระเบียบปฏิบัติของกลุม    2 คะแนน 
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   มีผูนํากลุม มีระเบียบปฏิบัติและโครงสรางการบริหารกลุม  3 คะแนน 
3.4 ระบบการบันทึกบัญชี  ( 3  คะแนน ) 
   ไมมีการบันทึกบัญชี หรือบันทึกเมื่อนึกได  1 คะแนน 
   มีการบันทึกบัญชีอยางงายๆ ไมเปนระบบ  2 คะแนน 
   มีการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชี  3 คะแนน 
สวน  ค หลักเกณฑการพิจารณาดานตัวผลิตภัณฑ 2 ประเด็น 
ประเด็นท่ี 1 ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ    ( 20 คะแนน ) 
1.1 ท่ีมาของรปูแบบ สีสัน ขนาด สวนประกอบ ของผลิตภัณฑ ( 5 คะแนน ) 
   เปนการออกแบบและสรางสรรคใหมทั้งหมด  1 คะแนน 
   เปนภูมิปญญาจากทองถ่ินดั้งเดิม  3 คะแนน 
   เปนภูมิปญญาทองถ่ินดั้งเดิม และมกีารพัฒนาสรางสรรค  5 คะแนน 
1.2 การพัฒนารูปแบบ สีสัน ของผลิตภณัฑ (  5 คะแนน ) 
   ไมมีการพัฒนาตอเนื่อง  1 คะแนน 
   มีการพัฒนาตอเนื่องโดยใชภูมิปญญาทองถ่ินอื่น  3 คะแนน 
   มีการพัฒนาตอเนื่องดวยตนเองโดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน  5 คะแนน 
1.3 การพัฒนารูปแบบผลิตภณัฑท่ีผลิตในรอบ 1 ป   (  5 คะแนน ) 
   พัฒนาจากผูผลิตอ่ืนเล็กนอย  1 คะแนน 
   พัฒนา จากแนวคิดของกลุม    3 คะแนน 
   พัฒนาตามขอแนะนําของลูกคา  5 คะแนน 
1.4 การพัฒนาบรรจุภัณฑ ( 5 คะแนน ) 
   เปนแบบดั้งเดิม  1 คะแนน 
   มีการพัฒนาไมสม่ําเสมอ  3 คะแนน 
   มีการพัฒนาอยางตอเนือ่งสม่ําเสมอ  5 คะแนน 
ประเด็นท่ี 2 ดานเรื่องราวหรอืตํานานของผลิตภัณฑ ( 10 คะแนน ) 
2.1  เร่ืองราวของผลิตภัณฑ (5 คะแนน ) 
   ไมมีเรื่องราวเกีย่วกับตวัผลิตภัณฑ  1 คะแนน 
   มีเรื่องราวเกีย่วกับตัวผลิตภัณฑ  3 คะแนน 
   มีเรื่องราวพรอมทั้งวิธีการนําเสนอ   5 คะแนน 
2.2  ภูมิปญญาทองถิ่น / เอกลักษณของทองถิ่น ( 5 คะแนน ) 
   นํามาจากที่อ่ืนไมไดพฒันาเพิ่มเติม  1 คะแนน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

130

   นํามาจากที่อ่ืนและพัฒนาเพิ่มเติม  3 คะแนน 
   เปนของทองถ่ิน และพฒันาเพิ่มเติม  5 คะแนน 
สวน  ง หลักเกณฑการพิจารณาดานมาตรฐานผลิตภัณฑ  ( 30 คะแนน ) 
“กรณีผลิตภัณฑมีมาตรฐานรองรับ” ( 30 คะแนน ) 
   ผลิตภัณฑมีมาตรฐาน (มผช.) 10 คะแนน 
   แข็งแรง ทนทาน เหมาะสมกับการใชงาน  5 คะแนน 
  สวยงาม ประณีต ทันสมยั  5คะแนน 
  ปลอดภยัตอผูใช  5คะแนน 
  ดูแลรักษางาย / ไมหดตวั / สีไมตก  5คะแนน 
“กรณีผลิตภัณฑยังไมมีมาตรฐานรองรับ” ( 30 คะแนน ) 
   ไดรับรางวัลระดับประเทศ  10 คะแนน 
   แข็งแรง ทนทาน เหมาะสมกับการใชงาน  5 คะแนน 
  สวยงาม ประณีต ทันสมยั   5 คะแนน 
  ปลอดภยัตอผูใช   5 คะแนน 
  ดูแลรักษางาย / ไมหดตวั / สีไมตก   5 คะแนน 
 

 ประเภทที่ 4 ประเภทของใชและของประดบัตกแตง  
1.เกณฑการคัดสรร ประกอบดวย 4 สวน ไดแก 

สวน  ก ขอมูลท่ัวไป 2 ขอ (ไมมีคะแนน) 
สวน  ข หลั ก เกณฑก ารพิ จ ารณาด านการผลิ ต  และความ เขมแข็ งของชุ มชน 
  (12 ขอ 40 คะแนน) 
  1. ดานการผลิต 4 ขอ    ( 16 คะแนน ) 
  2. ดานการตลาด 4 ขอ    ( 12 คะแนน ) 
  3. ดานความเขมแข็งของชุมชน 4 ขอ  ( 12 คะแนน ) 
สวน  ค หลักเกณฑการพิจารณาดานตัวผลิตภัณฑ  ( 6 ขอ 30 คะแนน ) 
  1. ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ 4 ขอ   ( 20 คะแนน ) 
  2. ดานเรื่องราวหรือตํานานของผลิตภัณฑ 2 ขอ  ( 10 คะแนน ) 
สวน  ง หลักเกณฑพิจารณาดานมาตาฐานผลิตภัณฑ ( 1 ขอ 30 คะแนน ) 
  1. กรณีผลิตภัณฑมีมาตรฐานรองรับ  1 ขอ   30 คะแนน 
  2. กรณีผลิตภัณฑยังไมมีมาตรฐานรองรับ 1 ขอ  30 คะแนน รวม 100  คะแนน 
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2.ใหขีดเครื่องหมายถูก (  ) ในชอง    หนาขอความที่ตรงกับขอเท็จจริง 
สวน  ก ขอมูลท่ัวไป 
1. ชื่อกลุม ผูผลิต/ผูประกอบการ.............................. เลขที่ลงทะเบียนกลุม............................. 
จํานวนสมาชิกกลุม..............................คน  ชื่อผลิตภัณฑ.......................................................... 
ช่ือหัวหนา/ผูแทนกลุม....................................................................................................... 
ที่อยู...................................... ตําบล..................................... อําเภอ.................................. 
จังหวัด........................................................ โทรศัพท..................................................... 
โทรสาร...................................................... E-mail……………………………………….... 

2. สถานะของกลุม 
  ผูผลิตชุมชน    SMEs 

สวน  ข หลักเกณฑการพิจารณาดานการผลิตและความเขมแข็งของชุมชน 3 ประเด็น 
ประเด็นท่ี 1 ดานการผลิต     ( 16 คะแนน ) 
1.1 แหลงท่ีมาของวัตถดุิบ ( 5 คะแนน ) 
   ใชวตัถุดบิภายในประเทศนอยกวารอยละ 80 1 คะแนน 
   ใชวัตถุดบิภายในประเทศรอยละ 80 ขึ้นไป 3 คะแนน 
    ใชวตัถุดบิในประเทศทัง้หมด 5 คะแนน 
1.2 การขยายแรงงาน ( 3 คะแนน ) 
   ไมมีการขยายแรงงาน 1 คะแนน 
   มีการขยายแรงงานนอยกวา 20% 2 คะแนน 
   มีการขยายแรงงานมากกวา 20% ขึ้นไป 3 คะแนน 
1.3 การรักษาสิ่งแวดลอมในกระบวนการผลิต   ( 5 คะแนน ) 
  ไมมีการคาํนึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 1 คะแนน 
   การผลิตมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมแตมีการดําเนนิการแกไข 3 คะแนน 
   การผลิตไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 5 คะแนน 
1.4 ศักยภาพการผลิตจํานวนมากเพื่อจําหนาย ( 3 คะแนน ) 
   ไมสามารถผลิตซํ้าไดในปริมาณและคณุภาพเดิม 1 คะแนน 
   สามารถผลิตซํ้าไดในปรมิาณและคณุภาพใกลเคียงของเดิม 2 คะแนน 
   สามารถผลิตซํ้าไดในปรมิาณและคณุภาพเดิม 3 คะแนน 
 
ประเด็นท่ี 2 ดานการตลาด     ( 12 คะแนน ) 
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2.1 แหลงจําหนายหลักของสินคา ( 3 คะแนน ) 
   ตลาดภายในจังหวดั  1 คะแนน 
   ตลาดระหวางจังหวัด  2 คะแนน 
   ตลาดตางประเทศ  3 คะแนน 
2.2 รายไดในการจัดจําหนายสินคา เทียบกบัปท่ีผานมา ( 3 คะแนน ) 
   เพิ่มขึ้นไมเกินรอยละ 25  1 คะแนน 
   เพิ่มขึ้นรอยละ 25 - 50  2 คะแนน 
   เพิ่มขึ้นรอยละ 51 ขึ้นไป  3 คะแนน 
2.3 ความตอเนื่องของตลาด   (  3 คะแนน ) 
   มีเฉพาะลกูคาใหม  1 คะแนน 
   มีลูกคาเกาแตมีมีการสั่งซ้ืออยางสม่ําเสมอ    2 คะแนน 
   มีลูกคาเกาและลูกคาใหม และมีการสิง่ซ้ืออยางสม่ําเสมอ  3 คะแนน 
2.4 ชองทางการจัดจําหนาย (  3 คะแนน ) 
   จําหนายเองในประเทศ  1 คะแนน 
   จําหนายผานตัวแทนการคาทั้งในและตางประเทศ  2 คะแนน 
   จําหนายเองทั้งในและตางประเทศ  3 คะแนน 
 
ประเด็นท่ี 3 ดานความเขมแข็งของชุมชน   ( 12 คะแนน ) 
3.1 ระยะเวลาในการจัดตัง้กลุม (ตั้งแตเร่ิมทําธุรกิจ) ( 3 คะแนน ) 
   นอยกวา 3 ป  1 คะแนน 
   3-5 ป  2 คะแนน 
   5 ปขึ้นไป   3 คะแนน 
3.2 ท่ีมาของแหลงเงินทุนหลัก (  3 คะแนน ) 
   จากการกูยืมมากกวาหุนสมาชิก  1 คะแนน 
   จากหุนสมาชิกมากกวาหุนยืม  2 คะแนน 
   ระดมหุนจากสมาชกิอยางเดียว  3 คะแนน 
3.3 การบริหารจัดการขององคกร/กลุม   (  3 คะแนน ) 
   ไมมีการรวมกลุม ตางคนตางผลิต  1 คะแนน 
   มีผูนํากลุมแตไมมีการกาํหนดระเบียบปฏิบัติของกลุม    2 คะแนน 
   มีผูนํากลุม มีระเบียบปฏิบัติและโครงสรางการบริหารกลุม  3 คะแนน 
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3.4 ระบบการบันทึกบัญชี  ( 3  คะแนน ) 
   ไมมีการบันทึกบัญชี หรือบันทึกเมื่อนึกได  1 คะแนน 
   มีการบันทึกบัญชีอยางงายๆ ไมเปนระบบ  2 คะแนน 
   มีการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชี  3 คะแนน 
สวน  ค หลักเกณฑการพิจารณาดานตัวผลิตภัณฑ 2 ประเด็น 
ประเด็นท่ี 1 ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ    ( 20 คะแนน ) 
1.1 ท่ีมาของรปูแบบ ขนาด สวนประกอบ ของผลิตภณัฑ ( 5 คะแนน ) 
   เปนการออกแบบและสรางสรรคใหมทั้งหมด  1 คะแนน 
   เปนภูมิปญญาจากทองถ่ินดั้งเดิม  3 คะแนน 
   เปนภูมิปญญาทองถ่ินดั้งเดิม และมกีารพัฒนาสรางสรรค  5 คะแนน 
1.2 การพัฒนารูปแบบ สีสัน ของผลิตภณัฑ (  5 คะแนน ) 
   ไมมีการพัฒนาตอเนื่อง 1 คะแนน 
  มีการ พัฒนาตอเนื่องโดยใชภูมิปญญาทองถ่ินอื่น  3 คะแนน 
   มีการพัฒนาพัฒนาตอเนื่องดวยตนเองโดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน 5 คะแนน 
1.3 การพัฒนารูปแบบบรรจภุัณฑท่ีผลิตในรอบ 1 ป   (  5 คะแนน ) 
   พัฒนาจากผูผลิตอ่ืนเล็กนอย  1 คะแนน 
   พัฒนาจากแนวคดิของกลุม     3 คะแนน 
   พัฒนาตามขอแนะนําของลูกคา  5 คะแนน 
1.4 การพัฒนาบรรจุภัณฑ ( 5 คะแนน ) 
   เปนแบบดั้งเดิม  1 คะแนน 
   มีการพัฒนาไมสม่ําเสมอ  3 คะแนน 
   มีการพัฒนาอยางตอเนือ่งสม่ําเสมอ  5 คะแนน 
 
ประเด็นท่ี 2 ดานเรื่องราวหรือตํานานของผลิตภัณฑ  ( 10 คะแนน ) 
2.1  เร่ืองราวของผลิตภัณฑ (5 คะแนน ) 
   ไมมีเรื่องราวเกีย่วกับตวัผลิตภัณฑ  1 คะแนน 
   มีเรื่องราวเกีย่วกับตัวผลิตภัณฑ  3 คะแนน 
   มีเรื่องราวพรอมทั้งวิธีการนําเสนอ   5 คะแนน 
  เชน มีเอกสาร หรือคําอธิบายประกอบกับตัวผลิตภัณฑ 
2.2  ภูมิปญญาทองถิ่น / เอกลักษณของทองถิ่น ( 5 คะแนน ) 
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   นํามาจากที่อ่ืนไมไดพฒันาเพิ่มเติม  1 คะแนน 
   นํามาจากที่อ่ืนและพัฒนาเพิ่มเติม  3 คะแนน 
   เปนของทองถ่ิน และพฒันาขึ้น  5 คะแนน 
สวน  ง หลักเกณฑการพิจารณาดานมาตรฐานผลิตภัณฑ  ( 30 คะแนน ) 
“กรณีผลิตภัณฑมีมาตรฐานรองรับ” ( 30 คะแนน ) 
   ผลิตภัณฑมีมาตรฐาน  10 คะแนน 
   แข็งแรง ทนทาน เหมาะสมกับการใชงาน  5 คะแนน 
  สวยงาม ประณีต ทันสมยั  5 คะแนน 
  ปลอดภยัตอผูใช  5 คะแนน 
  ดูแลรักษางาย  5 คะแนน 
 

 ประเภทท่ี 5 ประเภทศิลปะประดิษฐและของที่ระลึก  
คําชี้แจง 

1. เกณฑการคัดสรร ประกอบดวย 4 สวน ไดแก 
สวน  ก ขอมูลท่ัวไป 2 ขอ (ไมมีคะแนน) 
สวน  ข หลั ก เกณฑก ารพิ จ ารณาด านการผลิ ต  และความ เขมแข็ งของชุ มชน 
  (12 ขอ 40 คะแนน) 
  1. ดานการผลิต 4 ขอ    ( 16 คะแนน ) 
  2. ดานการตลาด 4 ขอ    ( 12 คะแนน ) 
  3. ดานความเขมแข็งของชุมชน 4 ขอ  ( 12 คะแนน ) 
สวน  ค หลักเกณฑการพิจารณาดานตัวผลิตภัณฑ  ( 6 ขอ 30 คะแนน ) 
  1. ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ 4 ขอ   ( 20 คะแนน ) 
  2. ดานเรื่องราวหรือตํานานของผลิตภัณฑ 2 ขอ  ( 10 คะแนน ) 
สวน  ง หลักเกณฑพิจารณาดานมาตาฐานผลิตภัณฑ ( 1 ขอ 30 คะแนน ) 
  1. กรณีกรณีผลิตภัณฑมีมาตรฐานรองรับ 1 ขอ  30 คะแนน 
  2. กรณีผลิตภัณฑยังไมมีมาตรฐานรองรับ 1 ขอ  30 คะแนน 
       รวม    100  คะแนน 
2.ใหขีดเครื่องหมายถูก (  ) ในชอง    หนาขอความที่ตรงกับขอเท็จจริง 
สวน  ก ขอมูลท่ัวไป 
1. ชื่อกลุม ผูผลิต/ผูประกอบการ.............................. เลขที่ลงทะเบียนกลุม............................. 
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จํานวนสมาชิกกลุม..............................คน  ชื่อผลิตภัณฑ.......................................................... 
ช่ือหัวหนา/ผูแทนกลุม....................................................................................................... 
ที่อยู...................................... ตําบล..................................... อําเภอ.................................. 
จังหวัด........................................................ โทรศัพท..................................................... 
โทรสาร...................................................... E-mail……………………………………….... 

2. สถานะของกลุม 
  ผูผลิตชุมชน    SMEs 

สวน  ข หลักเกณฑการพิจารณาดานการผลิตและความเขมแข็งของชุมชน 3 ประเด็น 
ประเด็นท่ี 1 ดานการผลิต     ( 16 คะแนน ) 
1.1 แหลงท่ีมาของวัตถดุิบ ( 5 คะแนน ) 
   ใชวตัถุดบิภายในประเทศนอยกวารอยละ 80 1 คะแนน 
   ใชวัตถุดบิภายในประเทศรอยละ 80 ขึ้นไป 3 คะแนน 
    ใชวตัถุดบิในประเทศทัง้หมด 5 คะแนน 
1.2 การขยายแรงงาน ( 3 คะแนน ) 
   ไมมีการขยายแรงงาน 1 คะแนน 
   มีการขยายแรงงานนอยกวา 20% 2 คะแนน 
   มีการขยายแรงงานมากกวา 20% ขึ้นไป 3 คะแนน 
1.3 การรักษาสิ่งแวดลอมในกระบวนการผลิต   ( 5 คะแนน ) 
  ไมมีการคาํนึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 1 คะแนน 
   การผลิตมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมแตมีการดําเนนิการแกไข 3 คะแนน 
   การผลิตไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 5 คะแนน 
1.4 ศักยภาพการผลิตจํานวนมากเพื่อจําหนาย ( 3 คะแนน ) 
   ไมสามารถผลิตซํ้าไดในปริมาณและคณุภาพเดิม 1 คะแนน 
   สามารถผลิตซํ้าไดในปรมิาณและคณุภาพใกลเคียงของเดิม 2 คะแนน 
   สามารถผลิตซํ้าไดในปรมิาณและคณุภาพเดิม 3 คะแนน 
ประเด็นท่ี 2 ดานการตลาด     ( 12 คะแนน ) 
2.1 แหลงจําหนายหลักของสินคา ( 3 คะแนน ) 
   ตลาดภายในจังหวดั  1 คะแนน 
   ตลาดระหวางจังหวัด  2 คะแนน 
   ตลาดตางประเทศ  3 คะแนน 
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2.2 รายไดในการจัดจําหนายสินคา เทียบกบัปท่ีผานมา ( 3 คะแนน ) 
   เพิ่มขึ้นไมเกินรอยละ 25  1 คะแนน 
   เพิ่มขึ้นรอยละ 25 - 50  2 คะแนน 
   เพิ่มขึ้นรอยละ 51 ขึ้นไป  3 คะแนน 
2.3 ความตอเนื่องของตลาด   (  3 คะแนน ) 
   มีเฉพาะลกูคาใหม  1 คะแนน 
   มีลูกคาเกาแตมีมีการสั่งซ้ืออยางสม่ําเสมอ    2 คะแนน 
   มีลูกคาเกาและลูกคาใหม และมีการสิง่ซ้ืออยางสม่ําเสมอ  3 คะแนน 
2.4ชองทางการจัดจําหนาย ( 30 คะแนน ) 
   จําหนายเองในประเทศ  1 คะแนน 
   จําหนายผานตัวแทนการคาทั้งในและตางประเทศ  2 คะแนน 
   จําหนายเองทั้งในและตางประเทศ  3 คะแนน 
 
ประเด็นท่ี 3 ดานความเขมแข็งของชุมชน   ( 12 คะแนน ) 
3.1 ระยะเวลาในการจัดตัง้กลุม (ตั้งแตเร่ิมทําธุรกิจ) ( 3 คะแนน ) 
   นอยกวา 3 ป  1 คะแนน 
   3-5 ป  2 คะแนน 
   5 ปขึ้นไป   3 คะแนน 
3.2 ท่ีมาของแหลงเงินทุนหลัก (  3 คะแนน ) 
   จากการกูยืมมากกวาหุนสมาชิก  1 คะแนน 
   จากหุนสมาชิกมากกวาหุนยืม  2 คะแนน 
   ระดมหุนจากสมาชิกอยางเดียว  3 คะแนน 
 
3.3 การบริหารจัดการขององคกร/กลุม   (  3 คะแนน ) 
   ไมมีการรวมกลุม ตางคนตางผลิต  1 คะแนน 
   มีผูนํากลุมแตไมมีการกาํหนดระเบียบปฏิบัติของกลุม    2 คะแนน 
   มีผูนํากลุม มีระเบียบปฏิบัติและโครงสรางการบริหารกลุม  3 คะแนน 
3.4 ระบบการบันทึกบัญชี  ( 3  คะแนน ) 
   ไมมีการบันทึกบัญชี หรือบันทึกเมื่อนึกได  1 คะแนน 
   มีการบันทึกบัญชีอยางงายๆ ไมเปนระบบ  2 คะแนน 
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   มีการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชี  3 คะแนน 
สวน  ค หลักเกณฑการพิจารณาดานตัวผลิตภัณฑ   2 ประเด็น 
ประเด็นท่ี 1 ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ    ( 20 คะแนน ) 
1.1 ท่ีมาของรปูแบบ ขนาด สวนประกอบ ของผลิตภณัฑ ( 5 คะแนน ) 
   เปนการออกแบบและสรางสรรคใหมทั้งหมด  1 คะแนน 
   เปนภูมิปญญาจากทองถ่ินดั้งเดิม  3 คะแนน 
   เปนภูมิปญญาทองถ่ินดั้งเดิม และมกีารพัฒนาสรางสรรค  5 คะแนน 
1.2 การพัฒนารูปแบบผลิตภณัฑในรอบ 1 ปท่ีผานมา (  5 คะแนน ) 
   พัฒนาจากผูผลิตอ่ืนเล็กนอย  1 คะแนน 
   พัฒนาจากแนวคิดของกลุม  3 คะแนน 
   พัฒนาตามขอแนะนําของลูกคา  5 คะแนน 
1.3 การพัฒนารูปแบบผลิตภณัฑท่ีผลิตในรอบ 1 ป   (  5 คะแนน ) 
   พัฒนาจากผูผลิตอ่ืนเล็กนอย  1 คะแนน 
   พัฒนาจากแนวคิดของกลุม    3 คะแนน 
   พัฒนาตามขอแนะนําของลูกคา  5 คะแนน 
1.4 การพัฒนาบรรจุภัณฑ ( 5 คะแนน ) 
   เปนแบบดั้งเดิม  1 คะแนน 
   มีการพัฒนาไมสม่ําเสมอ  3 คะแนน 
   มีการพัฒนาอยางตอเนือ่งและสม่ําเสมอ  5 คะแนน 
ประเด็นท่ี 2 ดานเรื่องราวหรือตํานานของผลิตภัณฑ  ( 10 คะแนน ) 
2.1  เร่ืองราวของผลิตภัณฑ (5 คะแนน ) 
   ไมมีเรื่องราวเกีย่วกับตวัผลิตภัณฑ  1 คะแนน 
   มีเรื่องราวเกีย่วกับตัวผลิตภัณฑ  3 คะแนน 
   มีเร่ืองราวพรอมทั้งวิธีการนําเสนอ   5 คะแนน 
2.2  ภูมิปญญาทองถิ่น / เอกลักษณของทองถิ่น ( 5 คะแนน ) 
   นํามาจากที่อ่ืนไมไดพฒันาเพิ่มเติม  1 คะแนน 
   นํามาจากที่อ่ืนและพัฒนาเพิ่มเติม  3 คะแนน 
   เปนของทองถ่ิน และพฒันาเพิ่มเติม  5 คะแนน 
สวน  ง หลักเกณฑการพิจารณาดานมาตรฐานผลิตภัณฑ  ( 30 คะแนน ) 
“กรณีผลิตภัณฑมีมาตรฐานรองรับ” ( 30 คะแนน ) 
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   ผลิตภัณฑมีมาตรฐาน (มผช.) 10 คะแนน 
   แข็งแรง ทนทาน เหมาะสมกับการใชงาน  5 คะแนน 
  สวยงาม ประณีต ทันสมยั  5 คะแนน 
  ปลอดภยัตอผูใช 5 คะแนน 
  ดูแลรักษางาย  5 คะแนน 
 “กรณีผลิตภณัฑยังไมมีมาตรฐานรองรับ” ( 30 คะแนน ) 
   ไดรับรางวัลระดับประเทศ  10 คะแนน 
   แข็งแรง ทนทาน เหมาะสมกับการใชงาน   5คะแนน 
  สวยงาม ประณีต ทันสมยั  5 คะแนน 
  ปลอดภยัตอผูใช  5 คะแนน 

      ดูแลรักษางาย            5 คะแนน 
 
 ประเภทท่ี 6 ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร  

1. เกณฑการคัดสรร ประกอบดวย 4 สวน ไดแก 
สวน  ก ขอมูลท่ัวไป 2 ขอ (ไมมีคะแนน) 
สวน  ข หลั ก เกณฑก ารพิ จ ารณาด านการผลิ ต  และความ เขมแข็ งของชุ มชน 
  (12 ขอ 40 คะแนน) 
  1. ดานการผลิต 4 ขอ    ( 16 คะแนน ) 
  2. ดานการตลาด 4 ขอ    ( 12 คะแนน ) 
  3. ดานความเขมแข็งของชุมชน 4 ขอ  ( 12 คะแนน ) 
สวน  ค หลักเกณฑการพิจารณาดานตัวผลิตภัณฑ  ( 6 ขอ 30 คะแนน ) 
  1. ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ 4 ขอ   ( 20 คะแนน ) 
  2. ดานเรื่องราวหรือตํานานของผลิตภัณฑ 2 ขอ  ( 10 คะแนน ) 
สวน  ง หลักเกณฑพิจารณาดานมาตาฐานผลิตภัณฑ ( 1 ขอ 30 คะแนน ) 
  1. กรณีผลิตภัณฑมีมาตรฐานรองรับ 1 ขอ   30 คะแนน 
  2. กรณีผลิตภัณฑยังไมมีมาตรฐานรองรับ 1 ขอ 30 คะแนน รวม 100 คะแนน 
2. ใหขีดเครื่องหมายถูก (  ) ในชอง    หนาขอความที่ตรงกับขอเท็จจริง 
สวน  ก ขอมูลท่ัวไป 
1. ชื่อกลุม ผูผลิต/ผูประกอบการ.............................. เลขที่ลงทะเบียนกลุม............................. 
จํานวนสมาชิกกลุม..............................คน  ชื่อผลิตภัณฑ.......................................................... 
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ช่ือหัวหนา/ผูแทนกลุม....................................................................................................... 
ที่อยู...................................... ตําบล..................................... อําเภอ.................................. 
จังหวัด........................................................ โทรศัพท..................................................... 
โทรสาร...................................................... E-mail……………………………………….... 

2. สถานะของกลุม 
  ผูผลิตชุมชน    SMEs 

สวน  ข หลักเกณฑการพิจารณาดานการผลิตและความเขมแข็งของชุมชน 3 ประเด็น 
ประเด็นท่ี 1 ดานการผลิต     ( 16 คะแนน ) 
1.1 แหลงท่ีมาของวัตถดุิบ ( 5 คะแนน ) 
   ใชวตัถุดบิภายในประเทศนอยกวารอยละ 80 1 คะแนน 
   ใชวัตถุดบิภายในประเทศรอยละ 80 ขึ้นไป 3 คะแนน 
    ใชวตัถุดบิในประเทศทัง้หมด 5 คะแนน 
1.2 การขยายแรงงาน ( 3 คะแนน ) 
   ไมมีการขยายแรงงาน 1 คะแนน 
   มีการขยายแรงงานนอยกวา 20% 2 คะแนน 
   มีการขยายแรงงานมากกวา 20% ขึ้นไป 3 คะแนน 
1.3 การรักษาสิ่งแวดลอมในกระบวนการผลิต   ( 5 คะแนน ) 
  ไมมีการคาํนึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 1 คะแนน 
   การผลิตมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมแตมีการดําเนนิการแกไข 3 คะแนน 
   การผลิตไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 5 คะแนน 
1.4 ศักยภาพการผลิตจํานวนมากเพื่อจําหนาย ( 3 คะแนน ) 
   ไมสามารถผลิตซํ้าไดในปริมาณและคณุภาพเดิม 1 คะแนน 
   สามารถผลิตซํ้าไดในปรมิาณและคณุภาพใกลเคียงของเดิม 2 คะแนน 
   สามารถผลิตซํ้าไดในปรมิาณและคณุภาพเดิม 3 คะแนน 
ประเด็นท่ี 2 ดานการตลาด     ( 12 คะแนน ) 
2.1 แหลงจําหนายหลักของสินคา ( 3 คะแนน ) 
   ตลาดภายในจังหวดั  1 คะแนน 
   ตลาดระหวางจังหวัด  2 คะแนน 
   ตลาดตางประเทศ  3 คะแนน 
2.2 รายไดในการจัดจําหนายสินคา เทียบกบัปท่ีผานมา ( 3 คะแนน ) 
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   เพิ่มขึ้นไมเกินรอยละ 25  1 คะแนน 
   เพิ่มขึ้นรอยละ 25 - 50  2 คะแนน 
   เพิ่มขึ้นรอยละ 51 ขึ้นไป  3 คะแนน 
2.3 ความตอเนื่องของตลาด   (  3 คะแนน ) 
   มีเฉพาะลกูคาใหม  1 คะแนน 
   มีลูกคาเกาแตมีมีการสั่งซ้ืออยางสม่ําเสมอ    2 คะแนน 
   มีลูกคาเกาและลูกคาใหม และมีการสิง่ซ้ืออยางสม่ําเสมอ  3 คะแนน 
2.4 ชองทางการจัดจําหนาย (  3 คะแนน ) 
   จําหนายเองในประเทศ  1 คะแนน 
   จําหนายผานตัวแทนการคาทั้งในและตางประเทศ  2 คะแนน 
   จําหนายเองทั้งในและตางประเทศ  3 คะแนน 
 
ประเด็นท่ี 3 ดานความเขมแข็งของชุมชน   ( 12 คะแนน ) 
3.1 ระยะเวลาในการจัดตัง้กลุม (ตั้งแตเร่ิมทําธุรกิจ) ( 3 คะแนน ) 
   นอยกวา 3 ป  1 คะแนน 
   3-5 ป  2 คะแนน 
   5 ปขึ้นไป   3 คะแนน 
3.2 ท่ีมาของแหลงเงินทุนหลัก (  3 คะแนน ) 
   จากการกูยืมมากกวาหุนสมาชิก  1 คะแนน 
   จากหุนสมาชิกมากกวาหุนยืม  2 คะแนน 
   ระดมหุนจากสมาชิกอยางเดียว  3 คะแนน 
3.3 การบริหารจัดการขององคกร/กลุม   (  3 คะแนน ) 
   ไมมีการรวมกลุม ตางคนตางผลิต  1 คะแนน 
   มีผูนํากลุมแตไมมีการกาํหนดระเบียบปฏิบัติของกลุม    2 คะแนน 
   มีผูนํากลุม มีระเบียบปฏิบัติและโครงสรางการบริหารกลุม  3 คะแนน 
3.4 ระบบการบันทึกบัญชี  ( 3  คะแนน ) 
   ไมมีการบันทึกบัญชี หรือบันทึกเมื่อนึกได  1 คะแนน 
   มีการบันทึกบัญชีอยางงายๆ ไมเปนระบบ  2 คะแนน 
   มีการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชี  3 คะแนน 
สวน  ค หลักเกณฑการพิจารณาดานตัวผลิตภัณฑ   2 ประเด็น 
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ประเด็นท่ี 1 ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ    ( 20 คะแนน ) 
1.1 ท่ีมาของรปูแบบ ขนาด สวนประกอบ ของผลิตภณัฑ ( 5 คะแนน ) 
   เปนการออกแบบและสรางสรรคใหมทั้งหมด  1 คะแนน 
   เปนภูมิปญญาจากทองถ่ินดั้งเดิม  3 คะแนน 
   เปนภูมิปญญาทองถ่ินดั้งเดิม และมกีารพัฒนาสรางสรรค  5 คะแนน 
1.2 การพัฒนารูปแบบสีสัน ขนาด และองคประกอบของผลติภัณฑ (  5 คะแนน ) 
   ไมมีการพัฒนาตอเนื่อง  1 คะแนน 
   มีการพัฒนาตอเนื่องโดยใชภูมิปญญาทองถ่ินอื่น  3 คะแนน 
   มีการพัฒนาตามขอแนะนําของลูกคา  5 คะแนน 
1.3 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑท่ีผลิตในรอบ 1 ป                                           ( 5 คะแนน ) 
   พัฒนาจากผูผลิตอ่ืนเล็กนอย  1 คะแนน 
   พัฒนาจากแนวคิดของกลุม  3 คะแนน 
   พัฒนาตามขอแนะนําของลูกคา  5 คะแนน 
1.4 การพัฒนาบรรจุภัณฑ   (  5 คะแนน ) 
   เปนแบบดั้งเดิม  1 คะแนน 
   มีการพัฒนา ไมสม่ําเสมอ    3 คะแนน 
   มีการพัฒนาตอเนื่องและสม่ําเสมอ  5 คะแนน 

ประเด็นท่ี 2 ดานเรื่องราวหรือตํานานของผลิตภัณฑ  ( 10 คะแนน ) 
2.1  เร่ืองราวของผลิตภัณฑ (5 คะแนน ) 
   ไมมีเรื่องราวเกีย่วกับตวัผลิตภัณฑ  1 คะแนน 
   มีเรื่องราวเกีย่วกับตัวผลิตภัณฑ  3 คะแนน 
   มีเรื่องราวพรอมทั้งวิธีการนําเสนอ   5 คะแนน 
  เชน มีเอกสาร หรือคําอธิบายประกอบกับตัวผลิตภัณฑ 
2.2  ภูมิปญญาทองถิ่น / เอกลักษณของทองถิ่น ( 5 คะแนน ) 
   นํามาจากที่อ่ืนไมไดพฒันาเพิ่มเติม  1 คะแนน 
   นํามาจากที่อ่ืนและพัฒนาเพิ่มเติม  3 คะแนน 
   เปนของทองถ่ิน และพฒันาเพิ่มเติมขึน้  5 คะแนน 
สวน  ง หลักเกณฑการพิจารณาดานมาตรฐานผลิตภัณฑ  ( 30 คะแนน ) 
1. กรณีผลิตภณัฑมีมาตรฐานรองรับ ( 30 คะแนน ) 
   ไมไดรับการรับรองมาตรฐาน  0 คะแนน 
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   อยูระหวางยื่นขอรับการรับรองมาตรฐาน  10 คะแนน 
  ไดรับการรับรองมาตรฐาน   30 คะแนน 
2. กรณีผลิตภณัฑไมมีมาตรฐานรองรับ ( 30 คะแนน ) 
   มีกลิ่นตามธรรมชาติของสวนประกอบที่ใชทํา 
 และปราศจากกลิ่นที่ไมพึงประสงค  5คะแนน 
   ลักษณะทางกายภาพ เชน เปนเนื้อเดียวกัน ความขน ฯลฯ  10 คะแนน 
  สภาพความเปนกรดดาง (คา pH)  5 คะแนน 
  มีใบรับรองคุณภาพ 10 คะแนน 
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ภาคผนวก ค 

การสัมภาษณประธานกลุม 6 กลุมอาชีพ 
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1. กลุมแมบานเกษตรมหาสวัสดิ์ 
สภาพทั่วไป   
 สถานที่ ตั้งอยูเลขที่ 58/2 หมู 3 ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม เปน
กลุมผลิตภัณฑประเภทอาหารที่ไดรับคัดสรร ในระดับ 5 ดาวมีช่ือผลิตภัณฑวา ขาวตังจากขาวกลอง
หอมมะลิ ประธานกลุมเปนสุภาพสตรี สมาชิกกลุมมี 31 คน ทั้งหมดเปนผูที่อาศัยอยูในชุมชนมี
อาชีพหลักคือทํานา จากการเดินทางไปสัมภาษณ พบวาที่ทําการกลุมอยูกลางสวนผลไม คนใน    
ชุมชนประกอบอาชีพทําการเกษตร คือ ทํานา ทําไร (ผลไม) ทําสวน(ผัก) เนื้อที่ดานหนึ่งติดแมน้ํา 
บรรยากาศรมร่ืน  ทางกลุมพัฒนาใหมีบริการทองเที่ยวทางน้ํา โดยมีเรือบริการแกนักทองเที่ยวมีที่
นั่งพัก ชมบรรยากาศ ทามกลางธรรมชาติ มีหองน้ําสะอาดไวบริการลูกคา ใหบริการทดลองชิม   
สินคา จนกวาจะถูกใจหรือพอใจ  
 
ประเด็นท่ี 1 ความรูความเขาใจในการดําเนนิโครงการหนึง่ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

ดานการผลิต  
 ในการผลิตขาวตังจากขาวกลองหอมมะลินั้น ประธานกลุม เลาวา ตนเองมีอาชีพทํานา เมื่อ
มีเวลาวางชวนพี่นอง มาทดลองทําขาวตัว    จําหนายเปนงานในครอบครัวกอนโดยมีความรูสืบทอด
การผลิตจากบรรพบุรุษ ตอมาเปนวาจําหนายไดและวัตถุในการผลิตก็มีอยูแลว ในทองถ่ิน จึงชวน
เพื่อนบาน มารวมทํา และกอตั้งเปนกลุม ตอมาไดรับการสนับสนุนจากทางราชการ(กรมสงเสริม
การเกษตร) และใชวิธีคืนทุนโดยนํากําไรจากการจําหนาย หักเปนหุนใชคืนทางราชการจนครบ 
สมาชิกจึงจะไดเงินกําไร  
 ในการผลิตสินคาประเภทขาวตังนี้ จะใชแรงงานคนไมใชเครื่องจักร  เนื่องจากเครื่องจักร
ไมเหมาะสมกับการผลิตสินคาประเภทนี้ จากการจําหนาย ที่ผานมายังไมมี ปญหาดานการผลิตไม
ทันเพราะสามารถผลิตไดจํานวนมากเพียงพอกับความตองการของลูกคา  ปจจุบันทางกลุมไดผลิต
ไขเค็ม จากไขเปด น้ําพริกประเภทตางๆ จําหนายดวย แตยังไมไดรับการคัดสรรเปนสินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  

ดานการตลาด  
 ขาวตังจากขาวกลองหอมมะลิ ไมมีการลงโฆษณา ตามสื่อตางๆ แตไดรับการบอกตอหรือ
การกลับมาชื้อใหมจากผูบริโภคเอง  ซ่ึงสถานที่จําหนายหลัก  คือ  รานงวนไล  ปฐมอโศก 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม รานดอยคํา งานเทศกาลตางๆ ของจังหวัดนครปฐม เชนงานนมัสการ
องคพระปฐมเจดีย งานอาหารและผลไมของดีนครปฐม ซ่ึงสวนใหญอยูภายในจังหวัดนครปฐม 
และเริ่มขยายไปในจังหวัดใกลเคียงบางเชน กรุงเทพที่รานเอเด็น รานบานสวนไผ ตลาดจตุจักร 
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จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี มีรายไดจากการจําหนาย เหมาะสมกับการลงทุน มีกําไร สามารถอยูได
ทางกลุมพยายามหาลูกคาเพิ่มขึ้น โดยการสั่งของขายในที่ตางๆ ใหเปนตัวแทนในแตละจังหวัดเมื่อ
สมาชิกมีเวลาวางก็จะนําไปจําหนายเองดวย จากการจัดจําหนายแบบมีตัวแทนจําหนาย ทําใหมี    
ลูกคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  

ดานความเขมแข็งของชุมชน 
 การรวมกลุมเริ่มแรก เปนการรวมกลุมกันกับพี่นองเพียง 3 คน และมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
จากคนที่อาศัยอยูใกลๆบาน ใชเวลาประมาณ 3 ป กวา จึงจะเขมแข็งถึงทุกวันนี้ สําหรับเงินที่ใชใน
การลงทุนนั้นกูยืมจากกรมสงเสริมการเกษตร สมาชิกในกลุมมีสิทธิ์ในการบริหารจัดการเทาเทียม
กันมีการบันทึกรายรับ รายจายแจงใหสมาชิกทราบ ในเรื่องทุน-กําไร และเมื่อส้ินป มีการปนผล
ใหกับสมาชิก 

ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ  
 เรื่องรูปแบบสีสัน ขนาด สวนประกอบของผลิตภัณฑ เร่ิมแรกทางกลุมผลิตโดยกรรมวิธี
ตามบรรพบุรุษ(ดั้งเดิม)  ตอมา ไดมีการไปศึกษาดูงานจากที่อ่ืน นําความรูมาดัดแปลงพัฒนารูปแบบ
ตลอด แตยังคงลักษณะเดิมอยูบาง ในเรื่องตราสัญลักษณทางกลุมมีการปรึกษา พูดคุยในเรื่องบรรจุ
ภัณฑกับสมาชิกทุกครั้งโดยวิธีการเรียกประชุมที่สําคัญที่สุด คือ “การไดความรูจากหนวยราชการ” 
เชน อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาชุมชน  
 สําหรับเรื่องราวหรือตํานานของผลิตภัณฑทางกลุมไมมีการรวบรวมเรื่องราวประวัติความ
เปนมาเปนเอกสาร มีแตเพียงคําสอนที่ปฏิบัติจากปูยาตายายพอแมทําใหดู 

ดานมาตรฐานผลิตภัณฑ 
ผลิตภัณฑของกลุมมีช่ือ คือกลุมแมบานเกษตรมหาสวัสดิ์ และมีเครื่องหมายรับรอง         

ผลิตภัณฑและมีการระบุวันผลิตและวันหมดอายุเนื่องจากกลุมผลิตอาหารประเภทขนมขบเคี้ยว  มี
การรับประกันสินคาดูจากบรรจุภัณฑที่ไมแข็งแรงหรือมีการชํารุด โดยนํามาเปลี่ยนเปนชิ้นใหม
และตรวจสอบบรรจุภัณฑกอนออกจําหนายทุกครั้ง 
 
ประเด็นท่ี 2 ปจจัยจูงใจในการเขารวมโครงการหนึ่งตาํบลหนึ่งผลติภณัฑ 
 จากสภาพความเปนอยูในทองถ่ินดั้งเดิม คือ อาชีพทํานา  ขนมที่ใชในเทศกาลงานบุญตางๆ
สวนใหญจะทําจากวัตถุดิบที่มีอยู เชน ขาว มะพราว สําหรับหมูบานเรา มีขาวเปนวัตถุหลักพอแม
เคยทําใหทานมาตั้งแตเล็กๆ คือ มีแรงบันดาลใจเมื่อรัฐบาลสนับสนุนอาชีพในชุมชน จึงจัดตั้งกลุม
และพัฒนาจากเดิมใหเหมาะสมกับปจจุบัน ทําใหมีขาวตังหนาตางๆ เชน หมูหยอง งาดํา ฯลฯ 
ทดลองทําแลว จําหนายได แสดงวาผลงานของเราใชได จึงเปนแรงผลักดันใหสรางผลิตภัณฑมา
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เร่ือยๆ เปนที่รูจักและไดรับคัดสรรใหไดรับเปนผลิตภัณฑของตําบล แตส่ิงที่สําคัญ คือ สมาชิกใน
กลุม “ตองมีรายไดเพิ่มขึ้น” ในฐานะที่เปนประธานกลุม ความรับผิดชอบมีความสําคัญมาก ตองทํา
ใหกลุมประสบความสําเร็จ มีความกาวหนาตลอดไป 
 
ประเด็นท่ี 3 การมีสวนรวมในโครงการหนึง่ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
 การมีสวนรวมตองสําคัญเพราะเราทํางานในลักษณะของกลุมไมไดทําเพียงคนเดียวดังนั้น
เราจึงตองชวยกันทุกดาน ตั้งแตการผลิต การตลาด ความเขมแข็งในชุมชนที่สําคัญ คือ “ในชุมชน 
เอ้ือเฟอซ่ึงกันและกัน” ดานการพัฒนาผลิตภัณฑและเรื่องราวหรือตํานานของผลิตภัณฑ นั้นเรามี
ความรูเดิมเปนทุนแลวไปศึกษาดูงานเพิ่มเติม นํามาพัฒนาใหสวยงาม ทันสมัย เหมาะสมกับยุค
ปจจุบันและตามหลักเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑ จึงไดรับการคัดสรรในระดับ 5 ดาวของจังหวัด
นครปฐม 
 

2. กลุมสมุนไพรสนามจันทร 
สภาพทั่วไป 
 ตั้งอยูเลขที่ 4-30 หมู 2 ตําบลสนามจันทร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เปนกลุมผลิตภัณฑ
ประเภท เครื่องดื่ม ที่ไดรับคัดสรรในระดับ 4 ดาว มีช่ือผลิตภัณฑวา เครื่องดื่มใบหมอน(ชาเขียวใบ
หมอน) ภายใตช่ือกลุมสมุนไพรสนามจันทร ประธานกลุมเปนสุภาพบุรุษ มีสมาชิก 15 คน สถานที่
ทําการกลุมอยูในบริเวณบานของประธานกลุม แตมีการสรางตอเติมใหเปนสถานประกอบการ 
ลักษณะของโรงงาน จัดตั้งเครื่องจักรสําหรับการผลิตมีจุดตอนรับ จุดพักสินคา บริเวณมีระบบเรื่อง
ความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ผูสัมภาษณไดสังเกต ลักษณะของการทํางานประธานกลุม ไมคอยมี
เวลาวางเนื่องจากในขณะที่พูดคุยกัน จะมีโทรศัพทและมีภารกิจที่จะตองทําอยูบอยๆ พอรวบรวม
ประเด็นสําคัญๆ ดังนี้ 
 
ประเด็นท่ี 1 ความรูความเขาใจในการดําเนนิโครงการหนึง่ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

ดานการผลิต  
ประธานกลุมเลาใหฟงวา ตนเองมีอาชีพเปนเซลลแมนจําหนายสินคามาแลวหลายประเภท 

พอทราบวานโยบายจากรัฐบาลใหมีโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ จึงสนใจที่จะทําบาง ซ่ึง
ตนเองคิดวาประสบการณทางดานการขายนาจะเปนไปได แตโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
จะตองมีการรวมกลุม จึงชวนเพื่อนที่สนิทกันมาระดมหุนใหญๆเพียง 4 คน ชวงจังหวะที่สมุนไพร
เขามามีบทบาท จึงสนใจที่จะผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร ตอมามีแรงงานจากชาวบานที่สนใจเขามารวม
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กลุมดวยจึงมีการระดมหุนใหมจาก 4 คน เพิ่มขึ้นเปน 15 คน ซ้ือเคร่ืองจักรในการผลิต เพราะ     
ผลิตภัณฑของตนเอง มีความจําเปนตองใชเครื่องจักร ดังนั้น ในการผลิตของกลุมจึงตองใชทั้ง    
แรงงานคนและเครื่องจักรประกอบกัน ไมมีปญหาดานการผลิตเพราะทางกลุม มีการวางแผน
รวมกันเพื่อรองรับปญหาตางๆ วัตถุดิบก็ไดมาจากภายในจังหวัดนครปฐม ซ่ึงวัตถุดิบไมมี
ผลกระทบตอชุมชน  

ดานการตลาด  
สถานที่จําหนายหลักคือรานจําหนายของฝาก เชน ดอยคํา รักบานเกิด K U Outlet ตลาดน้ํา 

ตามงานแสดงสินคา ซึ่งมีทั้งภายในจังหวัดและยังสงขายตางจังหวัดดวยโดยใหสมาชิกที่ไดรับ   
มอบหมายติดตอจําหนายยังสถานที่ตางๆ ทั้งในจังหวัดและภายนอกจังหวัด สําหรับลูกคาสวนใหญ
เปนลูกคาเดิม มีลูกคาใหมเพิ่มบางจากการการบอกตอ การใหคนในกลุมจําหนายเองดีกวาตัวแทน 
เพราะปจจุบันใหสมาชิกออกจําหนายเองสวนใหญ (70:30) รายไดยังมีกําไร ไมมากนัก เนื่องจากยัง
ตองหักทุนที่ลงไปกับเครื่องจักร แตก็พออยูได จึงมีขอเสนแนะวา ควรมีศูนยจําหนาย ชวยกระจาย
สินคา หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ของจังหวัด นําสินคาแตละกลุมไปจัดจําหนายอยางมีระบบทั้ง  
ภายในและในการสงออกภายนอก “ทางกลุมพรอมเปนแกนนํา” 

ดานความเขมแข็งของชุมชน  
กลุมที่เกิดขึ้นจากการรวมหุนของคนเพียง 4 คน จัดตั้งกลุมขึ้นกอน แลวจึงประชุม

ปรึกษาหารือถึงเรื่องการผลิตวาจะผลิตอะไร โดยรวมกันคนควาขอมูล หาความเปนไปไดแลวสรุป
ลงความเห็นรวมกันจึงเกิดเปนผลิตภัณฑ เครื่องดื่มใบหมอน(ชาเขียวใบหมอน) ภายใตช่ือกลุม
สมุนไพรสนามจันทร ตามตําบลของสถานที่ตั้งกลุม เมื่อมีช่ือผลิตภัณฑและชื่อกลุมแลวตอมามี
สมาชิกสนใจเพิ่มขึ้นจากคนในตําบล จึงมีการระดมหุนใหม ตามสัดสวนมากนอย ตามกําลังและ
อยากมีสวนรวม ดูแลรวมกัน มีการบริหารจัดการตามหนาที่ ที่ตกลงกัน มีการพูดคุยปรึกษา มีการ
บันทึกรายรับ-   รายจาย แจงสมาชิกทราบแตบางครั้งประสบปญหาเรื่องพนักงานบัญชีลาออก(จาง
คนอื่นที่ไมเปนสมาชิก) จึงอยากใหสมาชิกในกลุมเรียนรูเร่ืองการทําบัญชี เพื่อแกปญหาในกลุม  

ดานการพฒันาผลิตภัณฑ 
รูปแบบสีสัน ขนาด สวนประกอบของผลิตภัณฑ ทางกลุมรวมกันคิด จากการเดินทางไปดู

งานจากผูผลิตสินคาประเภทเดียวกัน นํามาพัฒนาทั้งบรรจุภัณฑ การผลิตดานรสชาติ อายุของ   
ผ ลิ ตภั ณฑ ป รั บ ไม ใ ห เ สี ย ห รื อบู ด เ ร็ ว  โด ย ได รั บ ค ว าม รู ด า น อ าห า ร  จ า กอ า จ า ร ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยทางกลุมมีการรวบรวมเรื่องราวประวัติความเปนมาของตัว
ผลิตภัณฑแตยังไมดีเทาที่ควร “ตองการมีผูมาสอนหรือเรียบเรียงใหดีขึ้น” เนื่องจากการผลิต
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ทางดานสมุนไพร ตองใชในเรื่องของภูมิปญญาหรือวิธีการที่สืบสานจากบรรพบุรุษเพราะสมุนไพร
ตางๆ มีกําเนิดมาจากบรรพบุรุษทั้งส้ิน  

ดานมาตรฐานผลิตภัณฑ 
ผลิตภัณฑของกลุมมีช่ือกลุม คือ เครื่องดื่มใบหมอน(ชาเขียวใบหมอน) ภายใตช่ือกลุม

สมุนไพรสนามจันทร ระบุวันผลิตและวันหมดอายุเปนสินคาประเภทอาหาร รับประกันสินคาทุก
คร้ังที่เกิดความเสียหายและตรวจสอบบรรจุภัณฑกอนออกจําหนายทุกครั้ง เพื่อเปนมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ 
 
ประเด็นท่ี 2 ปจจัยจูงใจ ในการเขารวมโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
 แรงบันดาลใจ ในดานความสําเร็จ อยากทําใหประสบความสําเร็จเนื่องจาก “เพื่อเพิ่มรายได
ใหกับกลุม” ตองการเปนกลุม ที่มีศักยภาพ เปนตัวอยางใหกับกลุมอ่ืนๆ  คํายกยองจึงมีความสําคัญ 
เพราะผลิตออกมาหรือทําแลวตองขายได ตรงกับความตองการของตลาด ความรับผิดชอบมี
ความสําคัญมาก ตองทุมเททุกอยาง ตลอดเวลาทุกดาน ในฐานะเปนประธานกลุมตองเปนตัวอยางที่
ดี เพราะมีความหวังในความกาวหนาจึงหาที่ปรึกษาและเรียนรูเพิ่มเติมตลอดเวลา จึงมีขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมวา รัฐบาลควรมีทีมวิจัยเขามาชวยเหลือกลุม   
 
ประเด็นท่ี 3 การมีสวนรวมในโครงการหนึง่ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  
 จากการทํางานที่ผานมาทางกลุมตองมีสวนรวมทุกขั้นตอนอยูแลวเนื่องจากมีการระดมหุน 
ทุกคนตองการเห็นความสําเร็จในภาพรวมของกลุมที่สําคัญ ประธานกลุม “ตองมีภาวะของผูนํา 
สามารถเปนตัวอยางในการศึกษาหาความรูในดานผลิตภัณฑของกลุมได” 
 

3. กลุมหัตถกรรมผาทอมือ 
สภาพทั่วไป  
 สถานที่ตั้งอยูเลขที่ 19 หมู 2 ตําบลดอนขอย อําเภอกําแพงแสง จังหวัดนครปฐม เปนกลุม
ผลิตภัณฑประเภทผาและเครื่องแตงกายที่ไดรับการคัดสรรระดับ 4 ดาว มีช่ือผลิตภัณฑวาผาทอมือ 
(ลายแตงโม) ภายใตช่ือกลุมผูผลิตกลุมหัตถกรรมผาทอมือ ประธานกลุมเปนสุภาพสตรี มีสมาชิก 
25คน สถานที่ทําการกลุมใชบริเวณใตถุนบานของประธานกลุมเปนที่ทําการเนื่องจากบานมี
ลักษณะทรงไทย มีใตถุนสูง ประธานกลุมมีตําแหนงเปนกํานันประจําตําบลสมาชิกทุกคนในกลุม
มาจากในหมูบานที่เรียกตนเองวา “ไทยทรงดํา” จากการไปสัมภาษณและสังเกตสมาชิกในกลุมยัง
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นิยมแตงกายแบบไทยทรงดําและมีความภาคภูมิใจ ช่ืนชมในเอกลักษณของตนเอง ทุกคนยินดีที่จะ
เลาเรื่องประวัติความเปนมาของตนเอง ประธานกลุม โตตอบขอสัมภาษณ ดังนี้ 
 
ประเด็นท่ี 1 ความรูความเขาใจในการดําเนินงานโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
 ดานการผลิต  
 ประธานกลุมกลาววาในชุมชนของตนเองมีอาชีพหลัก คือ ทํานา ไมไดปลูกฝายที่นํามาทํา
เสนใยในการทอผา วัตถุดิบจึงจําเปนตองนํามาจากตางจังหวัด เชน ในกรุงเทพมหานครสงมาเปน
เสนดายและไมมีผลกระทบตอชุมชน เพราะไมไดใชหรือทําลายทรัพยากรในชุมชนสวนใหญจะใช
แรงงานคน “ผาทอมือ” เพราะตองการใหคนในชุมชนมีรายไดและตองการอนุรักษ ความเปนอยู
แบบเดิมไวใหคงอยูตลอดไป ถึงแมจะเปนการผลิตดวยการทอมือ ก็ไมประสบปญหาในการผลิต
ยังคงผลิตทันตามสั่งเนื่องจากกลุม แมบานจะมารวมกันทํางานทุกวัน พรอมทั้งยังนําลูกหลานมา
เรียนรูงานการทออีกดวย  
 ดานการตลาด  
 สถานที่จําหนายหลักหรือประจําก็คือที่ตั้งกลุม จะไปแสดงโชวเฉพาะตามงานที่มี
หนวยงานเชิญมาเทานั้น การผลิตจําหนาย จะผลิตปอนใหกับหนวยงานซึ่งออกแบบตามความ
ตองการของหนวยงานนั้นๆ สําหรับเสื้อผาที่ใชใสประจําชนเผาของตนเอง ก็ทอขึ้นเพื่อใชเองในหมู
ของตน จะมีจําหนายบางเล็กนอยใหกับชาวตางชาติ ปจจุบันมีการประชาสัมพันธทาง Website ดวย 
ซ่ึงมีรายไดคุมคากับการผลิตเพราะถึงแมวาราคาคอนขางสูง แตคนที่ซ้ือเนื่องมาจากชอบเปนทุนเดิม
และมีความเขาใจวิธีการผลิตและมีคุณคาของผลิตภัณฑ  
 ผูสัมภาษณไดสอบถามถึงในการผลิตแตละครั้ง ทางกลุมเคยทําผิดพลาดไมตรงตามแบบที่
ส่ังหรือไม และถามีการผิดพลาดแกปญหาอยางไร ประธานเลาใหฟงวา ก็มีผิดพลาดบางแตทางกลุม
ไดวางแผนรองรับไวแลวดวยการนําไปผลิตเปนของชํารวยที่ระลึกจําหนาย ซ่ึงก็จําหนายไดดี 
เร่ิมแรกในการจําหนายสินคา ไมยุงยากหรือลําบากมากนักเพราะทางกลุมจะไปรวมงานอะไรก็
แลวแตจะใชผาที่ตนเองผลิตอยูเสมอ ผูที่พบเห็นสอบถาม ก็ถือเปนการประชาสัมพันธไปในตัว ทํา
ใหมีคนรูจักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถือวามีลูกคาใหมอยูเสมอ ทางกลุมยังไมไดผลิตสงออกตางประเทศ แตมี
ชาว  ตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยวและซื้อไปจากเมืองไทย 
 ดานความเขมแข็งของชุมชน 
 ในการรวมกลุมเริ่มมีมาใน พ.ศ. 2539 เริ่มประชุมกลุมแมบานตกลงรวมกันที่จะดึงความมี
จุดเดนของชุมชนและตองการอนุรักษความเปนไทยทรงดํา ของตนไวมีอุตสาหกรรมจังหวัดเขามา
ชวยเหลือเรื่องเงินทุน พัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบล เขามาใหความรูในการออกแบบให
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ทันสมัย แตยังคงอนุรักษ ภูมิปญญาและพื้นฐานของไทยทรงดําไว (ตนประดู คงคาม ครั่ง) และใน
ฐานะที่เปนประธานกลุมจะใชวิธีการจัดการในกลุมโดยมีขอตกลงรวมกัน โดยมีการพูดคุยกัน
ธรรมดา ไมเคยมีปญหา ส้ินปมีการแบงผลกําไรทุกป มีเงินกองกลางรวมกัน ไมมีการระดมหุน แต
ใช “แรงกายรวมกัน”  
 ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ  
 การพัฒนารูปแบบสีสัน ขนาด สวนประกอบของผลิตภัณฑ ทางกลุมจะมีวิทยากรภายนอก
มาสอน ประกอบกับการศึกษาดูงาน ปจจุบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
อุตสาหกรรมจังหวัด เปนผูพัฒนารูปแบบและจะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ กอนที่จะพัฒนารูปแบบ
บรรจุภัณฑ ทางกลุมไดศึกษาหาขอมูลและผลจากการทําวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐมประกอบ และทางกลุมไดมีการรวบรวมเรื่องราวประวัติความเปนมาโดยอุตสาหกรรม 
ภาค 7 เปนผูรวบรวมจัดทําในการทอผาทางกลุมใชวิธีการของบรรพบุรุษหรือภูมิปญญาทองถ่ิน 
โดยตรง  

ดานมาตรฐานผลิตภัณฑ 
ผลิตภัณฑของกลุมมีช่ือกลุม ช่ือผลิตภัณฑ สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท และมี

เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ แตไมมีการระบุวันผลิตและวันหมดอายุเพราะเปนสินคาประเภทของ
ใช  รับประกันสินคาทุกครั้งที่เกิดความเสียหายและตรวจสอบบรรจุภัณฑกอนออกจําหนายทุกครั้ง 
 
ประเด็นท่ี 2 ปจจัยจูงใจในการเขารวมโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  
 แรงบันดาลใจหรือปจจัยตางๆในการสรางผลิตภัณฑหรือกอตั้งกลุมคือ ตองการสืบสาน
เร่ืองราวของบรรพบุรุษ ไทยทรงดําไว สําหรับคํายกยองชมเชยนั้นมีความสําคัญมากในการทํางาน
เพราะเปนกําลังใจ ความภาคภูมิใจและวิธีการสรางงานในกลุมนั้น ตนเองจะมีจุดเดนในเรื่องการพูด 
“โนมนาวใจ หรือเลาเรื่องใหเห็นความความสําคัญ” แตในกลุมจะมีขอจํากัดอยูในเรื่องของการ
ทํางานกลับไปทําที่บาน จะไมใหนํากลับไปเพราะเกรงวาเมื่อนํากลับไปทําที่บาน จะไมมีการพบปะ
พูดคุยปรึกษากัน จะไมเปนกลุม เพราะการทํางานในลักษณะกลุมตองมีความรับผิดชอบเปนสําคัญ
และตองเสียสละควบคูกันไป สําหรับการทํางานทุกคนตองการความกาวหนา จึงคิดวาในระดับ   
ตอไป จะตองมีการประชาสัมพันธ ดวยวิธีอ่ืนๆดวยแตสําคัญที่สุดคือ “คุณภาพของสินคาตองดี
ดวย”  
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ประเด็นท่ี 3 การมีสวนรวมในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
 ในกลุมจะมีกรรมการ 5 คน โดยวิธีเลือกตั้งและการยอมรับจากกลุม มีการทํางานรวมกัน
ทุกขั้นตอน ไมมีปญหาจากระยะเวลา 8-9 ป ที่ผานมาจากสมาชิก เร่ิม 15 คน ยังคงเดิมและมีเพิ่มขึ้น
ถึง 25 คนจนตนเองคิดวาทางกลุม มีจุดเดนในเรื่องของการมีสวนรวมมากที่สุด งานจึงประสบ
ความสําเร็จ  
 

4. กลุมดอกไมประดิษฐ(ดอกไมแหง) 
สภาพทั่วไป  
 สถานที่ตั้ง เลขที่ 64/21 หมู 3 ตําบลบางกระเบา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เปน
ผลิตภัณฑประเภท ของใชและของประดับตกแตง ที่ไดรับการคัดสรรในระดับ 4 ดาว ประธานกลุม
เปนสุภาพสตรี ซ่ึงเริ่มกอตั้งเมื่อ 2541  เนื่องจากเคยทํางานที่โรงงานทําดอกไมสงออกมากอน เห็น
วางานดอกไมประดิษฐเปนงานที่ตลาดมีความตองการ และจังหวัดนครปฐมมีการปลูกกลวยไมเพื่อ
การสงออกมาก แตดอกไมสดจะอยูไดไมทนจึงมีความคิดที่จะนํากลวยไมมาทําเปนดอกไม
ประดิษฐ เพื่อจะไดมีความสวยอยูไดนาน จึงไดนําผามาเปนกลวยไมแลวเคลือบ ดวยกาว สามารถ
เปนของประดับตกแตงบานหรือจะใชเปนของที่ระลึกนําไปเปนของขวัญ โดยประธานกลุมได  
รวบรวมลูกนองที่เคยทํางานอยูดวยกันที่โรงงานดอกไม รวมกลุมกันทํา ปจจุบันทางกลุมมีสมาชิกที่
ทํางานอยู โดยแบงเปนกลุมๆ ทํางานตามถนัดอยูทั้งหมด 4 กลุม ดวยกัน ในแตละกลุมจะมีสมาชิก
อยูกลุมละ 10-15 คน ซ่ึงงานของแตละกลุมจะไมเหมือนกัน เชนงานดอกไมเคลือบกาว งานดอกไม
ผา งานดอกไมกระดาษสาชุบยางพารา งานผลไมประดิษฐ งานดอกไมคริสมาสต งานดอกไม
ยางพารา ประธานกลุมเลาถึงประเด็นตางๆ ใหฟงวา 
 
ประเด็นท่ี 1 ความรูความเขาใจในการดําเนินโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

ดานการผลิต 
              การผลิต วัตถุดิบที่ใชเปนวัตถุดิบจากทองถ่ินคือผา กระดาษสา วัตถุดิบที่ใชในการผลิตจึง
ไมมีผลกระทบตอชุมชน ทางกลุมใชแรงงานการผลิต โดยจะใชแรงงานคน 60 เปอรเซ็นตจาก
เครื่องจักร 40 เปอรเซ็นต เพราะเครื่องจักรใชในบางขั้นตอน แตแรงงานคนเพราะตองอาศัยฝมือ ถา
หากมีการสั่งเพิ่มจํานวนสินคาทางกลุมผลิตทันตามความตองการ ถาหากผลิตไมทันจะฝกอาชีพ
ใหกับแมบานที่ไมใชสมาชิกกลุมเรงผลิตใหเพิ่มมากขึ้น  

ดานการตลาด 
ทางกลุมมีที่จําหนายหลักคือ รานบานของไทยทํา ผลิตตามที่ส่ัง และสงออกตางประเทศที่ 
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สหรัฐอเมริกา  โดยรายไดที่เหมาะสมกับการลงทุนและที่ผานมีกําไรไมขาดทุนทางกลุมมีลูกคาใหม
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยออกไปขายตามตางจังหวัดในการจําหนายสินคาโดยทางกลุมออกจําหนายเอง
สวนใหญไดรับความชวยเหลือเร่ืองสถานที่จําหนายจากพานิชยจังหวัด 

ดานความเขมแข็งของชุมชน 
  การรวมกลุมโดยอาศัยความชอบที่คลายกัน มีการลงทุนโดยการรวมหุนกับสมาชิกทุกคน
ในการจัดการภายในกลุมเปนการพูดคุยเพื่อตกลงกัน “เปนกันเองทํางานในลักษณะครอบครัว
เดียวกัน”   โดยบันทึกรายรับ รายจาย และแจงใหสมาชิกทราบ 

ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ 
รูปแบบ สีสัน ขนาด สวนประกอบของผลิตภัณฑทางกลุมไดความคิดจากดอกไมของจริง

และลูกคาแนะนํา ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบผลิตภัณฑมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามความ
ตองการของลูกคา บรรจุภัณฑไมมีการเปลี่ยนแปลงแตจะมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่จัดแจกันและ
เปลี่ยนฐานของแจกัน โดยกอนที่จะพัฒนารูปแบบ ทางกลุมจัดการเองทําใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 

ดานมาตรฐานผลิตภัณฑ 
ผลิตภัณฑของกลุมมีช่ือกลุม ช่ือผลิตภัณฑ สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท เปนสินคา

ประเภทของใชและของประดับตกแตง  และมีการรับประกันสินคาทุกครั้งที่เกิดความเสียหายโดย 
ลูกคานํามาเปลี่ยนเปนของใหม  แตถึงอยางไรทางกลุมก็มีการตรวจสอบบรรจุภัณฑกอน
ออกจําหนายทุกครั้งจึงทําใหดอกไมและฐานรองมีความแข็งแรง  
 
ประเด็นท่ี 2 ปจจัยจูงใจในการเขารวมโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  
 แรงบันดาลใจจากความตองการใหสมาชิกมีความเปนอยูที่ดีขึ้นโดยการไดรับคํายกยองจาก
ลูกคา จึงมีความสําคัญมากเพราะเปนกําลังใจในการทํางานตอไปและมีแรงบันดาลใจมาจากรายได
ที่ไดรับจากการขายดอกไมประดิษฐ  ทางกลุมคิดวาความรับผิดชอบเปนสิ่งสําคัญ เพราะจะทําให
กลุมมีความเขมแข็ง  “ตองการความกาวหนาโดยการหาตลาดใหมๆอยูเสมอ ไมหยุดนิ่ง” 
 
ประเด็นท่ี 3 การมีสวนรวมในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

ในการผลิตไดรวมมือในทุกขั้นตอน โดยใหสมาชิกภายในกลุมมีสวนรวมทุกคน กลุม
ไดรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกการมีสวนรวมเปนสิ่งสําคัญ “ทุกคนตองรับฟงซึ่งกันและกัน กลุม
จึงพัฒนาและอยูไดนาน”  ในการมีสวนรวมการจําหนายถาใครวางก็ไปจําหนายตามที่ตางๆ  เชน 
งาน OTOP ที่เมืองทองธานีและงานที่กระทรงพาณิชยจัดขึ้น และตองการสมาชิกเพิ่มไดชักชวน
บุคคลอื่นที่มีความชอบคลายกันมารวมเปนสมาชิกดวย 
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5. กลุมตุกตาไม-ดนตรีไทย 
สภาพทั่วไป  
 สถานที่ตั้งเลขที่ 87/23 Null บานรมฟา อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เปนผลิตภัณฑ
ประเภทศิลปะประดิษฐและของที่ระลึกที่ไดรับคัดสรรในระดับ 5 ดาว มีช่ือผลิตภัณฑวา ตุกตาไม
ดนตรีไทย ประธานกลุมเปนสุภาพสตรี มีสมาชิก 15 คน สมาชิกเปนบุคคลที่อาศัยอยูในหมูบาน
เดียวกัน สามารถเดินทางมาทํางานไดสะดวก ตุกตาไม-ดนตรีไทย เปนตุกตาไมที่แสดงกิริยาทาทาง
ของการชกมวยไทยทาตางๆ พรอมทั้ง มีเสียงเพลงไทย เปดฟงเสียงเพลงไดตามตองการ ประธาน
กลุมเลาถึงประเด็นตางๆ ใหฟงวา 
 
ประเด็นท่ี 1 ความรูความเขาใจในการดําเนินโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
 ดานการผลิต  
 ทางกลุมจะใชวัตถุดิบจากทองถ่ิน ซ่ึงไมสงผลกระทบตอชุมชนในการผลิต จะใชกลุม   
แรงงานจากคน เนื่องจากคนทํางานไดละเอียดออนกวาเครื่องจักร ซ่ึงไมสงปญหาถึงการผลิต เพราะ
ทางกลุมมีแรงงานเพียงพอกับยอดจําหนายสินคา 
 ดานการตลาด  
 ทางกลุมมีสถานที่จําหนายหลักคือ สถานที่ผลิตเองและออกจําหนายตามงาน OTOP ที่เมือง
ทองธานีและตามจังหวัดตางๆที่เปนแหลงทองเที่ยว เชน เชียงใหม ภูเก็ต เกาะสมุย มีรายได     
เหมาะสมกับการลงทุน มีบางที่ขาดทุนคือส้ินป 2547 เนื่องจากไปจําหนายที่งาน OTOP CITY  
เมืองทองธานี อยูในที่ตั้งที่ไมเหมาะสม ทางกลุมมีลูกคาทั้งกลุมเดิมและลูกคาใหม สวนมากลูกคา
จะรูจักในชวงเวลาที่ออกบูธ เพราะทางกลุมยังไมมีการประชาสัมพันธทางสื่อ  

ดานความเขมแข็งของชุมชน 
 การกําเนิดกลุมนั้นเริ่มมาจาก การทํางานภายในครอบครัว ตอมาขยายใหคนในชุมชนรับ
งานไปทําเปนชิ้นงาน ทํามามากก็ไดมาก ซ่ึงจํานวนชิ้นงานอยูกับความตองการของลูกคาดวย การ
ลงทุนก็เริ่มที่ทุนของตนเองกอน แลวจึงมีการระดมหุนจากสมาชิก ทําเต็มรูปแบบของการทํางาน
กลุม มีการประชุม วางแผนรวมกัน ช้ีแจงรายจาย-รายรับ แบงปนผลกําไร ตามสวน งานในแตละจุด 
จะแบงกันทําโดยเนน “ตามความถนัดของแตละบุคคล”  
 ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ  
 ในการพัฒนารูปแบบ สีสัน ขนาด สวนประกอบของผลิตภัณฑ นอกเหนือจากความคิดใน
กลุมแลวยังไดจากการศึกษาจากหนังสือ หรือดูงาน และลูกคาแนะนําบางและพัฒนาเปลี่ยนแปลง
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รูปแบบมาอยูตลอด สําหรับบรรจุภัณฑ มีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม แตยังคงรูปลักษณะ
เดิมไวเปนหลัก ในการพัฒนาบรรจุภัณฑตางๆ ยังไมมีหนวยงานใดใหการสนับสนุนหรือใหขอมูล 
 ทางกลุมมีการรวบรวมเรื่องราวประวัติความเปนมา ซ่ึงจัดทําโดยคุณอาทิตย จรูญโรจน ณ 
อยุธยา  เปนผูจัดทําตนคิดและตนแบบเองโดยตรงและการผลิตใชวิธีการที่สืบสานจากบรรพบุรุษ
หรือภูมิปญญาทองถ่ินเนื่องจากทามวยไทยถูกบอกหรือถายทอดกันตั้งแตบรรพบุรุษ 

ดานมาตรฐานผลิตภัณฑ 
ผลิตภัณฑของกลุมไมมีช่ือผลิตภัณฑติดไวที่ช้ินงานแตแจกเปนนามบัตรใหกับ 

ลูกคาทําใหลูกคาไดทราบชื่อกลุม เปนสินคาประเภทศิลปะประดิษฐและของที่ระลึกโดยทางกลุมมี
การรับประกันสินคาทุกครั้งที่เกิดความเสียหายโดยเกิดจากความผิดพลาดของทางกลุมเอง และได
ตรวจสอบบรรจุภัณฑกอนออกจําหนายทุกครั้ง 
 
ประเด็นท่ี 2 ปจจัยจูงใจในการเขารวมโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  
 ผลิตภัณฑที่ประสบความสําเร็จนั้นเกิดจากแรงบันดาลใจคือ มีความตองการเผยแพร 
ศิลปวัฒนธรรม ของความเปนไทยใหตางชาติไดรูจัก สําหรับคํายกยอง ช่ืนชม คิดวามีความสําคัญ
มากและเปนความตองการของคนที่สรางชิ้นงานขึ้นมาแลวไดรับความยกยองชื่นชม ทําใหมีกําลังใจ
นอกเหนือจากความตองการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมแลวสวนหนึ่งคือความรับผิดชอบสวนตัว ใน
เร่ืองความออนชอย ความไพเราะของดนตรีไทย สําหรับความรับผิดชอบในตัวสินคา มีความสําคัญ
เพราะทําใหลูกคาเกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑจะสงผลใหประสบความสําเร็จและมีความกาวหนา
ในอันดับตอไป 
 
ประเด็นท่ี 3 การมีสวนรวมในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
 การมีสวนรวมในกลุมสมาชิกจะมีสวนรวม ทุกๆดานไมมีปญหาเลยตั้งแตตั้งกลุมจนถึง
ปจจุบัน ซ่ึงมีวิธีการที่ทําอยูประจําคือ คุณอาทิตย จรูญโรจน ณ อยุธยา  จะเปนผูคิดคนพัฒนา     
ผลิตภัณฑเอง แจงใหสมาชิกรวมกันแสดงความคิดเห็น 
 

6. กลุมอาชีพครอบครัวผูพิการจากการรบ 
สภาพทั่วไป  
 สถานที่ตั้ง เลขที่ 58/1 หมู 7 ตําบลสามควายเผือก อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เปน
ผลิตภัณฑประเภท สมุนไพรที่ไมใชอาหาร ที่ไดรับการคัดสรรในระดับ 4 ดาว มีช่ือผลิตภัณฑวา 
แชมพูและครีมนวดผม สมุนไพร วานหางจระเข ประธานกลุมเปนสุภาพบุรุษ ซ่ึงเดิมเปนทหาร ขา
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พิการ ถูกตัดทิ้งไปหนึ่งขาง จึงจัดตั้งกลุมเพื่อรองรับผูมีความผูที่มีความพิการจากการรบ แตในที่สุด
สมาชิกที่มารวมกลุม สวนใหญจะเปนแมบาน ไมมีผูพิการจากการ ในวันที่ไปสัมภาษณทางกลุมได
ไปจัดแสดงสินคา หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ที่องคพระปฐมเจดีย ผูสัมภาษณจึงไดรวมอยูใน
บรรยากาศ ของการจําหนายสินคาดวย สังเกตวาการจําหนายสินคา ทางกลุมจําหนายไดเนื่องจาก
ปจจุบันผูซ้ือ จะสนใจเรื่องสมุนไพร ประธานกลุมไดเลาในประเด็นตางๆดังนี้ 
 
ประเด็นท่ี 1 ความรูความเขาใจในการดําเนินโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

ดานการผลิต 
 วัตถุดิบที่ใชในการผลิตสวนใหญ ไดมาจากทองถ่ินเนื่องจากในชุมชนปลูกตนวางหาง
จระเข เปนจํานวนมาก นอกเหนือจากวานหางจระเข มีดอกอัญชัญซ่ึงไมผลกระทบในทางเสีย จะมี
ในเรื่องคนในชุมชนมีรายไดจากการจําหนายสมุนไพรดวยและแรงงานในการผลิตจะใชแรงงานคน
ซ่ึงแรงงานคนกับเครื่องจักรจะมีความแตกตางเนื่องจากสินคาชนิดนี้ ในขณะผลิตผูผลิตจะตอง
ตรวจสอบทุกขั้นตอน ในการผลิตทางกลุมผลิตทันกับความตองการ ซ่ึงในดานการผลิตทางกลุม
ตองการความรูเพิ่มเติมจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน เพราะที่ผานมาตนเองตองศึกษาคนควาโดยมี
ลูกๆคอยชวยเหลือ  

ดานการตลาด 
 สถานที่จําหนายหลักคือองคกรสงเคราะหทหารผานศึก ซ่ึง “ผมคิดวาผมโชคดีที่ใชช่ือกลุม
วากลุมอาชีพผูพิการจากการรบ จึงมีผูคอยชวยเหลือตลอดมา” นอกจากนั้นจะจัดจําหนายตามรานคา 
OTOP ที่ภาครัฐจัดขึ้นทั้งภายในจังหวัดและในตางจังหวัด ขณะนี้สินคาสินคาไดถูกทาบทามไป
จําหนายที่ประเทศอังกฤษและเยอรมัน  เนื่องจากมีผูนําไปใช รายไดจากการจําหนายเหมาะสม มี
กําไรดี สําหรับลูกคาเมื่อใชแลวจะแนะนํา หรือบอกตอทําใหมีลูกคาใหมเพิ่มขึ้น สําหรับตนเองเคย
ใหขอสังเกตวา รานคาโครงการของดอยคํา จะจําหนายดี เนื่องจากประชาชนมีความเชื่อมั่นใน
สถาบันมากกวา เริ่มแรกการจําหนายทางกลุมจําหนายเองกอน จึงประสานกับหนวยงานสหกรณ
โรงเรียนโดยวางจําหนายแลวหักเปอรเซ็นตให 

ดานความเขมแข็งของชุมชน  
 เร่ิมตั้งกลุมจากการแกไขปญหาความยากจนของรัฐบาลที่ผานมามีโครงการลด ละ เลิก 
อบายมุขชื่อสัจธรรมชีวิต(ป2545) ปฐมอโศกเปนผูใหความรู เมื่อกลับมาจึงเริ่มสรางกลุม เพื่อคิด
วิธีการสรางรายได เร่ิมตนจากเงินกองทุนหมูบาน โดยใชตัวบุคคลกู แลวนํามารวมกอตั้งกลุมลงทุน 
สมาชิกรวมกันนําสินคาไปจําหนาย หักกําไรสงใชหนี้ ปจจุบันไมมีหนี้นอกจากนั้น ยังใหสิทธิแก
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สมาชิกโดยการนําวัตถุดิบมาจําหนายใหกับทางกลุมรับซ้ือตลอดและมีการประกันราคาและสําหรับ
รายรับรายจาย มีการทําบัญชี เพราะมีการรายงาน แจงใหพาณิชย และพัฒนาชุมชนทราบ  

ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ 
 เร่ืองรูปแบบ สีสัน ขนาด สวนประกอบของผลิตภัณฑทางกลุมรวมกันคิดและการศึกษา    
ดูงาน ใชภูมิปญญาทองถ่ินสมผสานหลักวิชาการ หนวยงานภาครัฐที่เขามาดูแลคือ สาธารณสุข กรม
วิทยาศาสตร ศูนยวิจัยจุฬาภรณ  
 ตั้งแตเริ่มผลิตสินคามีการแลกเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑจากเดิม 2 ครั้งในเรื่องบรรจุภัณฑ 
ทั้งขนาด ฉลาก พัฒนาบรรจุภัณฑใหมีคุณภาพขึ้น เชน จากธรรมดา ใหมาเปนผสมสารปองกันรังสี
ยูวี ปรับฝาปด-เปด ทางกลุมตองการใหหนวยงานของรัฐเขามาชวยเหลือใหความรูในดานการ
พัฒนาคุณภาพสินคา (ใหมีอายุการใชงานนานขึ้น)  

ดานมาตรฐานผลิตภัณฑ 
ผลิตภัณฑของกลุมมีช่ือกลุม ช่ือผลิตภัณฑ สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท  

ติดไวที่ขางขวด ผลิตภัณฑของกลุมมีการระบุวันผลิตและวันหมดอายุของสินคาและ ทางกลุมมีการ
รับประกันสินคาทุกครั้งซึ่งเกิดบรรจุภัณฑที่ไมมีคุณภาพ พรอมตรวจสอบบรรจุภัณฑกอน
ออกจําหนายทุกครั้ง ถาพบวามีปญหาก็จะไมนํามาจําหนาย 
ประเด็นท่ี 2  ปจจัยจูงใจในการเขารวมโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  
 ผลิตภัณฑที่ประสบความสําเร็จนั้นเกิดจากแรงบันดาลใจคือ  มีแรงบันดาลใจจาก        
บรรพบุรุษ ซ่ึงเปนผูสนใจในเรื่องของสมุนไพรไทย-จีน และทําการศึกษาคนความาเปนเวลานาน 
สําหรับคํายกยอง มีความสําคัญมากเพราะจะทําใหมีกําลังใจในการทํางานตอไป โดยมีแรงบันดาล
ใจมาจากความตั้งใจ ความซื่อสัตย และความเอื้ออาทร ทางกลุมคิดวาความรับผิดชอบเปนสิ่งสําคัญ 
“ผมคิดวาความรับผิดชอบสําคัญที่สุดเพราะในตัวสินคาทุกอยางที่สงออกไป จะเกิดจากความ      
รับผิดชอบแสดงถึงความจริงใจที่มีตอลูกคา” และทางกลุมตองการความกาวหนาโดยสรางมนุษย-
สัมพันธกับเครือขายผูบริโภค  
ประเด็นท่ี 3 การมีสวนรวมในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
 ทางกลุมใหสมาชิกมีสวนรวมในการนําสินคาไปจําหนาย ใหมีสวนรวมในการศึกษาการ
พัฒนาสินคาเพิ่มเติม “เพราะในการทํางานรวมกันตองรวมมือรวมใจกันทํางาน งานจึงจะออกมาดี”  
ศึกษาความเปนไปได  ดานมาตรฐานผลิตภัณฑ ทางกลุมจะรวมกันคิด และรวมกันปฏิบัติ จาก
ความรูที่ไดศึกษาจากทางหนวยงาน สาธารณสุข เพื่อพัฒนาใหไดตามเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑ
ของคณะกรรมการ ตรงตามหลักวิชาการ  
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สรุปการสัมภาษณ 
 

ผูใหสัมภาษณ ความรูความเขาใจในการดําเนิน
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

ปจจัยจูงใจในการเขารวม
โครงการหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ 

การมีสวนรวมในโครงการ
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

1. ประธาน
กลุมแมบาน
เกษตร 
มหาสวัสดิ์   
นางปราณี   
สวัสดิ์แดง 
 

- ดานการผลิต 
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตมาจาก 
พ้ืนที่ในทองถิ่นไมมีผลกระทบตอ
ชุมชนใชแรงงานจากคนเปนหลัก 
- ดานการตลาด 
มีสถานที่จําหนายหลักอยูใน
จังหวัดและจังหวัดใกลเคียงในงาน
แสดงสินคา  รายไดที่ไดจากการ
จําหนายมีความเหมาะสม  มี
จํานวนลูกคาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 
และมีตัวแทนจําหนาย 
- ดานความเขมแข็งของชุมชน 
มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
กูเงินเพื่อมาลงทุนสมาชิกทุกคนมี
สิทธิ์เทาเทียมกัน มีการบันทึก 
รายรับ-รายจายและแจงใหสมาชิก 
- ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ  
ไดจากการไปศึกษาดูงานและมี 
ลูกคาแนะนํา  มีการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงตลอดมา แตยังคง
ลักษณะเดิมกิ่นที่จะพัฒนารูปแบบ
บรรจุภัณฑ ไดศึกษาคนควาขอมูล
ใหเปนผลิตภัณฑที่มีมาตรฐาน 
- ดานมาตรฐานผลิตภัณฑ  
ผลิตภัณฑของกลุมมีช่ือ มี
เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑระบุ
วันผลิตและวันหมดอายุมีการ
รับประกันสินคาและตรวจสอบ
บรรจุภัณฑ 

แปรรูปวัตถุดิบที่มีอยูมีแรง
บันดาลใจเมื่อรัฐบาล
สนับสนุนอาชีพในชุมชน
สิ่งที่สําคัญ คือ สมาชิกใน
กลุม “ตองมีรายไดเพิ่มขึ้น” 

ลักษณะของกลุมไมไดทํา
เพียงคนเดียวดังนั้นตอง
ชวยกันทุกดาน ต้ังแตการ
ผลิต การตลาด ความ 
เขมแข็งในชุมชน การ
พัฒนาผลิตภัณฑ 
มาตรฐานผลิตภัณฑที่
สําคัญ คือ ในชุมชน 
เอื้อเฟอซึ่งกันและกัน 
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ผูใหสัมภาษณ สภาพการดําเนินงานในการดําเนิน
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

แรงจูงใจในการเขารวม
โครงการหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ 

การมีสวนรวมในโครงการ
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

2. ประธาน
กลุมสมุนไพร  
สนามจันทร  
นายสะอาด  
จึงสมานญาติ  
 

- ดานการผลิต 
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตมาจาก 
พ้ืนที่ในทองถิ่นไมมีผลกระทบ 
ตอชุมชนใชแรงงานจากคนและ 
เครื่องจักร 
- ดานการตลาด 
มีสถานที่จําหนายหลักอยูใน
จังหวัดและจังหวัดใกลเคียงในงาน
แสดงสินคา  รายไดที่ไดจากการ
จําหนายมีความเหมาะสม  มี
จํานวนลูกคาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 
จําหนายเองและมีตัวแทนจําหนาย 
-ดานความเขมแข็งของชุมชน 
มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
จากการรวมหุน  มีการบันทึก 
รายรับ-รายจายและแจงใหสมาชิก 
- ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ  
ไดจากการไปศึกษาดูงานและมี 
ลูกคาแนะนํา  มีการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงตลอดมา มีการ
รวบรวมเรื่องราวประวัติความ
เปนมาแตยังไมดีเทาที่ควร 
“ตองการมีผูมาสอนหรือเรียบเรียง
ใหดีขึ้น” 
- ดานมาตรฐานผลิตภัณฑ  
ผลิตภัณฑของกลุมมีช่ือ และมี
เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑระบุ
วันผลิตและวันหมดอายุมีการ 
รับประกันสินคา 
และตรวจสอบบรรจุภัณฑ 

อยากทําใหประสบ
ความสําเร็จเนื่องจาก “เพื่อ
เพิ่มรายไดใหกับกลุม” 
ตองการเปนกลุม ที่มี
ศักยภาพ เปนตัวอยางใหกับ
กลุมอื่นๆ   
มีความหวังในความ 
กาวหนาจึงหาที่ปรึกษาและ
เรียนรูเพิ่มเติมตลอดเวลา 

กลุมตองมีสวนรวมทุก 
ขั้นตอนอยูแลว 
ประธานกลุม “ตองมีภาวะ
ของผูนํา สามารถเปน 
ตัวอยางในการศึกษาหา
ความรูในดานผลิตภัณฑ
ของกลุมได” 
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ผูใหสัมภาษณ สภาพการดําเนินงานในการดําเนิน
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

แรงจูงใจในการเขารวม
โครงการหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ 

การมีสวนรวมในโครงการ
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

3. ประธาน
กลุม
หัตถกรรม 
ผาทอมือ   
นางสังวล  
ทองยอด-
เครื่อง 
 

- ดานการผลิต 
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตนํามาจาก
ตางจังหวัด ไมมีผลกระทบตอ 
ชุมชนใชแรงงานจากคน 
“ผาทอมือ” 
- ดานการตลาด 
มีสถานที่จําหนายหลักที่ต้ังกลุม อยู
ในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียงใน
งานแสดงสินคาประชาสัมพันธ
ทาง Website รายไดที่ไดจากการ
จําหนายมีความเหมาะสม  มี
จํานวนลูกคาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 
จําหนายเอง 
- ดานความเขมแข็งของชุมชน 
อุตสาหกรรมจังหวัดชวยเหลือเรื่อง
เงินทุน แบงผลกําไรทุกป มีเงิน
กองกลาง ไมมีการระดมหุน แตใช 
“แรงกายรวมกัน”  
- ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ  
ไดจากการไปศึกษาดูงานและมี
วิทยากรแนะนํา  มีการปรับปรุง 
โดยศึกษาหาขอมูลและผลจาก 
การทําวิจัย 
- ดานมาตรฐานผลิตภัณฑ  
กลุมมีช่ือผลิตภัณฑ สถานที่ต้ัง 
หมายเลขโทรศัพท  
และมีเครื่องหมายรับรองมีการ 
รับประกันสินคา 
และตรวจสอบบรรจุภัณฑ 

ตองการสืบสานเรื่องราว
ของบรรพบุรุษ ไทยทรงดํา
ไว ตอไป จะตองมีการ
ประชาสัมพันธ ดวยวิธี
อื่นๆดวยแตสําคัญที่สุดคือ 
“คุณภาพของสินคาตองดี
ดวย”  
มีจุดเดนในเรื่องการพูด 
“โนมนาวใจ หรือเลาเรื่อง
ใหเห็นความความสําคัญ” 
 

กรรมการ 
จากการเลือกตั้งและการ
ยอมรับจากกลุม มีการ
ทํางานรวมกันทุกขั้นตอน
มีจุดเดนในเรื่องของการมี
สวนรวมมากที่สุด งานจึง
ประสบความสําเร็จ  
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ผูใหสัมภาษณ สภาพการดําเนินงานในการดําเนิน
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

แรงจูงใจในการเขารวม
โครงการหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ 

การมีสวนรวมในโครงการ
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

4.ประธาน
กลุมดอกไม
ประดิษฐ
(ดอกไมแหง)   
นางดวงสมร  
เสวก 

- ดานการผลิต 
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตนํามาจาก
ตางจังหวัด ไมมีผลกระทบตอ 
ชุมชนใชแรงงานจากคนและจาก
เครื่องจักร  
- ดานการตลาด 
มีสถานที่จําหนายหลักที่ต้ังกลุม อยู
ในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียงใน
งานแสดงสินคาและสงออก
ตางประเทศ 
- ดานความเขมแข็งของชุมชน 
มีการลงทุนโดยการรวมหุนกับ
สมาชิกทุกคน โดยพูดคุยเพื่อตกลง
กัน “เปนกันเองทํางานในลักษณะ
ครอบครัวเดียวกัน”   โดยบันทึก
รายรับ รายจาย และแจงใหสมาชิก
ทราบ 
- ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ  
ไดความคิดจากของจริงและลูกคา
แนะนํา  ไมมีการเปลี่ยนแปลง 
- ดานมาตรฐานผลิตภัณฑ  
กลุมมีช่ือผลิตภัณฑ สถานที่ต้ัง 
หมายเลขโทรศัพท  
และมีเครื่องหมายรับรองมีการ 
รับประกันสินคา 
และตรวจสอบบรรจุภัณฑ 
 
 
 

แรงบันดาลใจจากความ
ตองการใหสมาชิกมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้นโดยการได
รับคํายกยองจากลูกคา  
ความรับผิดชอบเปนสิ่ง
สําคัญ เพราะจะทําใหกลุม
มีความเขมแข็ง   
“ตองการความกาวหนาโดย
การหาตลาดใหมๆอยูเสมอ 
ไมหยุดนิ่ง” 

รวมมือในทุกขั้นตอน  
รับฟงความคิดเห็นของ
สมาชิกการมีสวนรวมเปน
สิ่งสําคัญ “ทุกคนตองรับ
ฟงซึ่งกันและกัน กลุมจึง
พัฒนาและอยูไดนาน” 
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ผูใหสัมภาษณ สภาพการดําเนินงานในการดําเนิน
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

แรงจูงใจในการเขารวม
โครงการหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ 

การมีสวนรวมในโครงการ
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

5. ประธาน
กลุมตุกตาไม-
ดนตรีไทย   
นางกรกมล 
จรูญโรจน ณ 
อยุธยา 
 

- ดานการผลิต 
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตนํามาจาก
ตางจังหวัด ไมมีผลกระทบตอ 
ชุมชนใชแรงงานจากคน  
- ดานการตลาด 
มีสถานที่จําหนายหลักที่ต้ังกลุม อยู
ในจังหวัดในงานแสดงสินคา 
และตามจังหวัดตางๆที่เปนแหลง
ทองเที่ยว 
- ดานความเขมแข็งของชุมชน 
ช้ีแจงรายจาย-รายรับ แบงปน 
ผลกําไร ตามสวน งานในแตละจุด 
จะแบงกันทําโดยเนน “ตามความ
ถนัดของแตละบุคคล”  
ลงทุนก็เริ่มที่ทุนของตนเองกอน 
แลวจึงมีการระดมหุนจากสมาชิก  
-ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ  
ศึกษาจากหนังสือ หรือดูงาน และ
ลูกคาแนะนํา 
- ดานมาตรฐานผลิตภัณฑ  
กลุมมีช่ือผลิตภัณฑ สถานที่ต้ัง 
หมายเลขโทรศัพท โดยแจกเปน
นามบัตรและมีเครื่องหมายรับรอง
มีการรับประกันสินคา 
และตรวจสอบบรรจุภัณฑ 
 
 
 

ไดรับความยกยองช่ืนชม 
ทําใหมีกําลังใจ 
ความออนชอย ความ
ไพเราะของดนตรีไทย  
มีความตองการเผยแพร 
ศิลปวัฒนธรรม ของความ
เปนไทยใหตางชาติไดรูจัก  

สมาชิกจะมีสวนรวม ทุกๆ
ดานและรวมกันแสดง
ความคิดเห็น 
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ผูใหสัมภาษณ สภาพการดําเนินงานในการดําเนิน
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

แรงจูงใจในการเขารวม
โครงการหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ 

การมีสวนรวมในโครงการ
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

6. ประธาน
กลุมอาชีพ
ครอบครัว 
ผูพิการจาก
การรบ ร.ท.
เฉลิม   
เรืองจํานงค-
ศิลป 
 

- ดานการผลิต 
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตนํามาจาก
ตางจังหวัด ไมมีผลกระทบตอ 
ชุมชนใชแรงงานจากคน และ
เครื่องจักร 
- ดานการตลาด 
มีสถานที่จําหนายหลักภายใน
จังหวัดและในตางจังหวัด“ผมคิด
วาผมโชคดีที่ใชช่ือกลุมวากลุม
อาชีพผูพิการจากการรบ จึงมีผูคอย
ชวยเหลือตลอดมา” 
- ดานความเขมแข็งของชุมชน 
มีการประกันราคาและสําหรับ 
รายรับรายจาย มีการทําบัญชี 
เริ่มตนจากเงินกองทุนหมูบาน โดย
ใชตัวบุคคลกู แลวนํามารวมกอต้ัง
กลุมลงทุน สมาชิกรวมกันนํา 
สินคาไปจําหนาย หักกําไรสงใช
หนี้  
- ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ  
ทางกลุมรวมกันคิดและการศึกษา 
ดูงาน ใชภูมิปญญาทองถิ่น
ผสมผสานหลักวิชาการ 
 - ดานมาตรฐานผลิตภัณฑ  
กลุมมีช่ือผลิตภัณฑ สถานที่ต้ัง 
หมายเลขโทรศัพท ระบุวันผลิต
และวันหมดอายุของสินคา 
และมีเครื่องหมายรับรองมีการ 
รับประกันสินคา 
และตรวจสอบบรรจุภัณฑ 

มีแรงบันดาลใจจาก 
บรรพบุรุษ ซึ่งเปนผูสนใจ
ในเรื่องของสมุนไพรไทย-
จีน และทําการศึกษา 
คนความา  
ความรับผิดชอบเปนสิ่ง
สําคัญ “ผมคิดวาความ 
รับผิดชอบสําคัญที่สุด
เพราะในตัวสินคาทุกอยาง
ที่สงออกไป จะเกิดจาก
ความรับผิดชอบแสดงถึง
ความจริงใจที่มีตอลูกคา” 

มีสวนรวมในการนําสินคา
ไปจําหนาย ใหมีสวนรวม
ในการศึกษาการพัฒนา
สินคาเพิ่มเติม “เพราะใน
การรวมมือรวมใจกัน
ทํางาน งานจึงจะออกมา
ดี”   
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ภาคผนวก ง 
คาความเชื่อม่ันของเครื่องมอื 
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****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 

Mean        Std Dev       Cases 
1.     PRODU1             .2667          .4498        30.0 
2.     PRODU2             .7333          .4498        30.0 
3.     PRODU3             .1000          .3051        30.0 
4.     PRODU4            1.0000          .0000        30.0 
5.     PRODU5            1.0000          .0000        30.0 
6.     PRODU6             .9000          .3051        30.0 
7.     PRODU7             .1333          .3457        30.0 
8.     PRODU8             .9333          .2537        30.0 
9.     MAKET1             .2000          .4068        30.0 
10.     MAKET2             .9333          .2537        30.0 
11.     MAKET3             .2667          .4498        30.0 
12.     MAKET4             .1000          .3051        30.0 
13.     MAKET5             .9667          .1826        30.0 
14.     COMMU1             .8667          .3457        30.0 
15.     COMMU2            1.0000          .0000        30.0 
16.     COMMU3             .5000          .5085        30.0 
17.     COMMU4             .5667          .5040        30.0 
18.     DEV1               .7333          .4498        30.0 
19.     DEV2               .8000          .4068        30.0 
20.     DEV3               .9333          .2537        30.0 
21.     DEV4               .9000          .3051        30.0 
22.     DEV5               .9333          .2537        30.0 
23.     DEV6               .8333          .3790        30.0 
24.     DEV7              1.0000          .0000        30.0 
25.     DEV8               .8667          .3457        30.0 
26.     DEV9               .9000          .3051        30.0 
27.     ISO1               .9667          .1826        30.0 
28.     ISO2               .8667          .3457        30.0 
29.     ISO3               .9333          .2537        30.0 
30.     ISO4               .8333          .3790        30.0 
31.     ISO5               .9000          .3051        30.0 
32.     ISO6              1.0000          .2626        30.0 
33.     ISO7               .7667          .4302        30.0 
34.     APPROD1           2.5667         1.3566        30.0 
35.     APPRODU2          2.5667         1.3309        30.0 
36.     APPRODU3          3.4667         1.1366        30.0 
37.     APPRODU4          2.9000         1.2959        30.0 
38.     APPRODU5          2.7333         1.3374        30.0 
39.     APMAK1            2.8667         1.4559        30.0 
40.     APMAK2            1.9000         1.2415        30.0 
41.     APMAK3            2.4667         1.3578        30.0 
42.     APMAK4            2.4667         1.4320        30.0 
43.     APCOM1            2.5000         1.5920        30.0 
44.     APCOM2            1.7667         1.4308        30.0 
45.     APCOM3            2.5333         1.4077        30.0 
46.     APDEV1            3.1000          .9229        30.0 
47.     APDEV2            2.7000         1.1492        30.0 
48.     APDEV3            3.1000         1.1552        30.0 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Mean        Std Dev       Cases 
 
49.     APDEV4            2.8667         1.1666        30.0 
50.     APISO1            3.3000         1.3429        30.0 
51.     APISO2            2.8000         1.2149        30.0 
52.     APISO3            3.0333         1.4499        30.0 
53.     APISO4            2.9000         1.4937        30.0 
 
N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
SCALE       79.1667   296.7644    17.2269         53 
 
 
 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
Scale          Scale      Corrected 
Mean         Variance       Item-            Alpha 
if Item        if Item       Total           if Item 
Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
PRODU1        78.9000       293.6103        .1915           .8863 
PRODU2        78.4333       294.7368        .1182           .8868 
PRODU3        79.0667       298.4092       -.1649           .8881 
PRODU4        78.1667       296.7644        .0000           .8870 
PRODU5        78.1667       296.7644        .0000           .8870 
PRODU6        78.2667       295.6506        .0973           .8868 
PRODU7        79.0333       295.6195        .0862           .8869 
PRODU8        78.2333       293.3575        .3846           .8857 
MAKET1        78.9667       291.4816        .3684           .8852 
MAKET2        78.2333       294.6678        .2333           .8863 
MAKET3        78.9000       295.5414        .0660           .8872 
MAKET4        79.0667       298.4092       -.1649           .8881 
MAKET5        78.2000       296.5103        .0351           .8870 
COMMU1        78.3000       297.5966       -.0798           .8878 
COMMU2        78.1667       296.7644        .0000           .8870 
COMMU3        78.6667       297.4023       -.0511           .8882 
COMMU4        78.6000       297.0759       -.0325           .8880 
DEV1          78.4333       300.1161       -.2281           .8892 
DEV2          78.3667       297.2747       -.0482           .8878 
DEV3          78.2333       292.2540        .5125           .8852 
DEV4          78.2667       295.8575        .0775           .8869 
DEV5          78.2333       297.2885       -.0673           .8875 
DEV6          78.3333       294.1609        .1892           .8863 
DEV7          78.1667       296.7644        .0000           .8870 
DEV8          78.3000       296.6310        .0012           .8874 
DEV9          78.2667       300.4092       -.3534           .8889 
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ISO1          78.2000       296.1655        .0900           .8869 
ISO2          78.3000       296.1483        .0417           .8872 
ISO3          78.2333       295.9782        .0827           .8869 
ISO4          78.3333       300.7816       -.3165           .8893 
ISO5          78.2667       297.5816       -.0865           .8877 
ISO6          78.1667       296.9713       -.0305           .8874 
ISO7          78.4000       297.1448       -.0381           .8878 
APPROD1       76.6000       278.5241        .3622           .8851 
APPRODU2      76.6000       276.3862        .4205           .8838 
APPRODU3      75.7000       268.1483        .7340           .8778 
APPRODU4      76.2667       267.3747        .6539           .8789 
APPRODU5      76.4333       260.2540        .8047           .8754 
APMAK1        76.3000       282.0103        .2584           .8878 
APMAK2        77.2667       280.8920        .3444           .8851 
APMAK3        76.7000       277.1138        .3939           .8844 
 
 
 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
Scale          Scale      Corrected 
Mean         Variance       Item-            Alpha 
if Item        if Item       Total           if Item 
Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
APMAK4        76.7000       266.9069        .5943           .8800 
APCOM1        76.6667       269.4023        .4751           .8831 
APCOM2        77.4000       267.2828        .5864           .8802 
APCOM3        76.6333       263.4126        .6865           .8779 
APDEV1        76.0667       274.4782        .7009           .8794 
APDEV2        76.4667       271.6368        .6285           .8797 
APDEV3        76.0667       265.9954        .7811           .8768 
APDEV4        76.3000       262.0103        .8842           .8747 
APISO1        75.8667       268.5333        .6004           .8799 
APISO2        76.3667       268.4471        .6743           .8786 
APISO3        76.1333       265.5678        .6157           .8795 
APISO4        76.2667       257.3057        .7769           .8755 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 53 
 
Alpha =    .886 
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