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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันกระบวนการทอเสื่อกก ปัญหา และความต้องการในการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ในกลุ่มทอเสื่อกก ตําบลคําไผ่ อําเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร           
2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในกลุ่มทอเสื่อกกตําบลคําไผ่ อําเภอ      
ไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในกลุ่มทอเสื่อกกตําบลคําไผ่ อําเภอ 
ไทยเจริญ จังหวัดยโสธร การวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณท่ีใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสื่อกก จํานวน 100 คน ได้มาโดยการใช้สูตรของ W.G.Cochran (เน่ืองจากไม่ทราบจํานวนท่ี
แน่นอนของประชากรท่ีบริโภคผลิตภัณฑ์เสื่อกกเนื่องจากไม่มีการจดบันทึกผูซ้ื้อผลิตภัณฑ์เสื่อกก) การเก็บข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสื่อกกและผลิตภัณฑ์เสื่อกกท่ีผู้บริโภคต้องการ การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการใช้สถิติ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถ่ี และใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษากับ
กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เสื่อกก ซ่ึงประกอบด้วย กรรมการกลุ่ม
ทอเสื่อกก และสมาชิกกลุ่มทอเสื่อกก จํานวน 10 คน และกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
เสื่อกก ประกอบด้วย ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตําบลคําไผ่ พัฒนาการอําเภอไทย
เจริญ เกษตรอําเภอไทยเจริญ และผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสื่อกก จํานวน 50 คน ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
เก็บข้อมูลโดยการจัดประชุมระดมความคิดเห็น การสัมภาษณ์เจาะลึก การสนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์เน้ือหา  ผลการวิจัยพบว่า 1) ภูมิปัญญาการทอเสื่อกกของ
กลุ่มทอเสื่อกกตําบลคําไผ่ เป็นวิถีชาวบ้านท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น โดยการลงมือปฏิบัติ                
การสังเกตการณ์ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ  และการวิเคราะห์ จนเกิดเป็นภูมิปัญญาและถ่ายทอดโดยการนํา
ภูมิปัญญาดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการทอเส่ือกก 2) การทอเส่ือกกลายขิด เกิดจากการดัดแปลงฟืม และไม้ลาย 
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ซ่ึงเสื่อกกลายขิดเกิดจากการนําลวดลายบนผ้าทอ ตลอดท้ังสิ่งต่างๆ ท่ีพบเห็นตามธรรมชาติ มาประยุกต์และทอ
จนเกิดเป็นลวดลายต่างๆ บนผืนเสื่อกก กระบวนการทอเสื่อกก มีกระบวนการ 5 กระบวนการ ได้แก่ (1) การ
เตรียมวัสดุ (2) การออกแบบลวดลาย (3) การทอเสื่อกก (4) การพันริมเสื่อกก (5) การเก็บริมเสื่อกก 3) ปัจจุบัน
กลุ่มทอเสื่อกกตําบลคําไผ่ มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อกก ซ่ึงประกอบด้วย เสื่อพับ กระเป๋า แจกัน หมวก กล่อง
ทิชชู ปลอกหมอน ชุดรองแก้ว กล่องเอนกประสงค์ ท่ีนอน เบาะนั่ง 4) ผลการศึกษาปัญหา พบปัญหาด้าน
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ 5) ผลการศึกษาความต้องการ พบว่า กลุ่มต้องการลวดลาย
เสื่อกกท่ีเป็นอัตลักษณ์ของท้องถ่ินการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรลายเสื่อกก ต้องการบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงามเพื่อ
เพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ต้องการแผ่นพับในการประชาสัมพันธ์ ต้องการวิทยากรฝึกอบรมการแปรรูปเพื่อ
พัฒนาทักษะการแปรรูปให้ได้มาตรฐาน  ต้องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ร่วมกับวัสดุอ่ืนเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ต้องการตลาด
และแหล่งจําหน่ายท่ีแน่นอน ตอ้งการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ในอินเตอร์เน็ต ต้องการหน่วยงานราชการเข้ามา
ช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ในขณะท่ีผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์เสื่อกก ประเภทของใช้ในบ้าน 
โรงแรม สํานักงาน คือ ผ้าม่าน (ร้อยละ 32.00) ประเภทของตกแต่งบ้าน โรงแรม สํานักงาน คือ โต๊ะชุดรับแขก
และภาพหรือตัวอักษร (ร้อยละ 36.00) ประเภทของใช้ในห้องรับประทานอาหาร คือ ตกแต่งโต๊ะอาหาร (ร้อยละ 
43.00) ประเภทของขวัญ ของท่ีระลึก  คือ กระเป๋าใส่ธนบัตรและกระเป๋าสะพาย (ร้อยละ 37.00) 6)            
ผลการศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เสื่อกก ควรจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในการย้อมสีธรรมชาติ 
ควรจัดอบรมเพ่ือเพิ่มทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ควรจัดอบรมเพื่อเพ่ิมทักษะในการสร้างลวดลายใหม่ ส่วน
การแปรรูป ควรมีการแปรรูปเสื่อกกร่วมกับวัสดุอ่ืน และนําไปสู่การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน การขอใบรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ในด้านการออกแบบลวดลายควรออกแบบลวดลายภาพสัตว์ในธงกฐิน
ประกอบด้วยลายจระเข้ นางมัจฉา ตะขาบ และเต่า และนําไปสู่การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรลวดลายเส่ือกก 
7) ผลการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เส่ือกก โดยวิธีการออกแบบลวดลาย และการแปรรูปผลิตภัณฑ์  
 

คําสําคัญ : ผลิตภัณฑ์เสื่อกก / วิสาหกิจชุมชน / การแปรรูป 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were 1. to study the current status of reed mat weaving and 
problems and needs of the reed mat weaving group to develop community enterprise 
products in Kamphai sub-district, Thai Charoen District, Yasothon province; 2. to find out the 
guidelines to develop community enterprise products in Kamphai sub-district, Thai Charoen 
District, Yasothon province; and 3. to develop community enterprise products in Kamphai   
sub-district,Thai Charoen District, Yasothon province. This research employed both quantitative 
and qualitative research designs. The quantitative data was collected from 100 customers who 
bought reed mats. These participants were obtained from using the W.G Cochran sampling 
techniques (these techniques were used because there were no exact numbers of the 
customers who bought reed mats and there was no record of them). The questionnaire asking 
about the purchasing behaviors and purchasing demand of the customers who bought reed 
mat products were used to collect the data. Statistics used for analyzing the quantitative data 
were percentage Standard Deviation and frequency; whereas, content analysis was used for 
analyzing the qualitative data. The qualitative data was collected from groups of people 

whose works relate to proposing guidelines to develop the quality of reed mat which include 
a committee and 10 members of reed mat weaving group. Other participants were people 
who concerned with the quality development of reed mat products which included the 
director of Social Welfare Division of Kamphai Sub-district administration office, development 
officers of Thaicharoen District, Chief of Thaicharoen District Agricultural Extension Office, and 
50 customers who bought reed mat products who were obtained by purposive sampling. A 
brainstorming session, an in-depth interview, a focus-group conversation, and a participatory 
observation were used to obtain qualitative data. The results of the research were as follows. 
1) The knowledge of reed mat weaving of the reed mat weaving group in Kamphai sub-district 
was the traditional way of living for people in the community that has been passed on from 
generations to generations through making the products, observing how the products were 
made, participating in making the products and reed mat weaving analysis. 2) Weaving reed 
mat in Khit pattern (Continuous Supplementary Weft) is done by modifying the loom and the 
pick-up stick. The patterns of reed mat were the application of the clothes’ pattern with 
anything that is found in the area. There are five steps in weaving reed mats; preparing 
materials, designing patterns, weaving mats, folding mat tails and decorating the mats.   
3) Currently, Kamphai reed mat weaving group has produced different reed mat products 
including folding mats, bags, vases, hats, tissue boxes, pillow cases, coaster sets, multi-purpose 
boxes, mattress and cushions. 4) Problems found were on personnel resources, budget, 
materials and management. 5) In terms of need, it was found that the weaving group wanted 
to have unique reed mat patterns of the community, patent certificate of the mat pattern, 
more attractive packages to increase the price, brochure to promote the products and training 
sessions to increase skills in standardizing the products. They also want to integrate the reed 
mats with other products, have stable markets and places to distribute the products and 
promote the products through social network. In addition, they want the government’s 
continuous support.  On the other hand, curtain was a kind of household utility needed by 
the customers for their households, hotels and offices (32%). Sofa sets and pictures or letters 
made of woven reed mat was a kind of home decorations needed by the customers for 
decorating homes, hotels and offices (36%).  Dining table decorating items was a kind of dining 
room decoration needed by the customers for their dining room (43%), and purses and bags 
were needed as souvenirs (37%). 6) In terms of the guidelines for improving reed mats, it was 
found that there should be a training session to increase skills in natural color dyeing, 
transforming products from woven reed mat and creating new product patterns. For the 
transformation of the reed mat products, there should be an integration between the reed 
mat products and other materials, as well asthe registration for the certificate of the standard 
community product. For the pattern design, the designed patterns should be animal figures on 
Kathin flags which include crocodiles, fish, centipedes and turtles. There should also be a 
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ซ่ึงเสื่อกกลายขิดเกิดจากการนําลวดลายบนผ้าทอ ตลอดท้ังสิ่งต่างๆ ท่ีพบเห็นตามธรรมชาติ มาประยุกต์และทอ
จนเกิดเป็นลวดลายต่างๆ บนผืนเส่ือกก กระบวนการทอเสื่อกก มีกระบวนการ 5 กระบวนการ ได้แก่ (1) การ
เตรียมวัสดุ (2) การออกแบบลวดลาย (3) การทอเสื่อกก (4) การพันริมเสื่อกก (5) การเก็บริมเสื่อกก 3) ปัจจุบัน
กลุ่มทอเสื่อกกตําบลคําไผ่ มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อกก ซ่ึงประกอบด้วย เสื่อพับ กระเป๋า แจกัน หมวก กล่อง
ทิชชู ปลอกหมอน ชุดรองแก้ว กล่องเอนกประสงค์ ท่ีนอน เบาะนั่ง 4) ผลการศึกษาปัญหา พบปัญหาด้าน
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ 5) ผลการศึกษาความต้องการ พบว่า กลุ่มต้องการลวดลาย
เสื่อกกท่ีเป็นอัตลักษณ์ของท้องถ่ินการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรลายเสื่อกก ต้องการบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงามเพื่อ
เพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ต้องการแผ่นพับในการประชาสัมพันธ์ ต้องการวิทยากรฝึกอบรมการแปรรูปเพื่อ
พัฒนาทักษะการแปรรูปให้ได้มาตรฐาน  ต้องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ร่วมกับวัสดุอ่ืนเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ต้องการตลาด
และแหล่งจําหน่ายท่ีแน่นอน ตอ้งการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ในอินเตอร์เน็ต ต้องการหน่วยงานราชการเข้ามา
ช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ในขณะท่ีผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์เสื่อกก ประเภทของใช้ในบ้าน 
โรงแรม สํานักงาน คือ ผ้าม่าน (ร้อยละ 32.00) ประเภทของตกแต่งบ้าน โรงแรม สํานักงาน คือ โต๊ะชุดรับแขก
และภาพหรือตัวอักษร (ร้อยละ 36.00) ประเภทของใช้ในห้องรับประทานอาหาร คือ ตกแต่งโต๊ะอาหาร (ร้อยละ 
43.00) ประเภทของขวัญ ของท่ีระลึก  คือ กระเป๋าใส่ธนบัตรและกระเป๋าสะพาย (ร้อยละ 37.00) 6)            
ผลการศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เสื่อกก ควรจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในการย้อมสีธรรมชาติ 
ควรจัดอบรมเพ่ือเพิ่มทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ควรจัดอบรมเพื่อเพ่ิมทักษะในการสร้างลวดลายใหม่ ส่วน
การแปรรูป ควรมีการแปรรูปเสื่อกกร่วมกับวัสดุอ่ืน และนําไปสู่การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน การขอใบรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ในด้านการออกแบบลวดลายควรออกแบบลวดลายภาพสัตว์ในธงกฐิน
ประกอบด้วยลายจระเข้ นางมัจฉา ตะขาบ และเต่า และนําไปสู่การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรลวดลายเส่ือกก 
7) ผลการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เส่ือกก โดยวิธีการออกแบบลวดลาย และการแปรรูปผลิตภัณฑ์  
 

คําสําคัญ : ผลิตภัณฑ์เส่ือกก / วิสาหกิจชุมชน / การแปรรูป 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were 1. to study the current status of reed mat weaving and 
problems and needs of the reed mat weaving group to develop community enterprise 
products in Kamphai sub-district, Thai Charoen District, Yasothon province; 2. to find out the 
guidelines to develop community enterprise products in Kamphai sub-district, Thai Charoen 
District, Yasothon province; and 3. to develop community enterprise products in Kamphai   
sub-district,Thai Charoen District, Yasothon province. This research employed both quantitative 
and qualitative research designs. The quantitative data was collected from 100 customers who 
bought reed mats. These participants were obtained from using the W.G Cochran sampling 
techniques (these techniques were used because there were no exact numbers of the 
customers who bought reed mats and there was no record of them). The questionnaire asking 
about the purchasing behaviors and purchasing demand of the customers who bought reed 
mat products were used to collect the data. Statistics used for analyzing the quantitative data 
were percentage Standard Deviation and frequency; whereas, content analysis was used for 
analyzing the qualitative data. The qualitative data was collected from groups of people 

whose works relate to proposing guidelines to develop the quality of reed mat which include 
a committee and 10 members of reed mat weaving group. Other participants were people 
who concerned with the quality development of reed mat products which included the 
director of Social Welfare Division of Kamphai Sub-district administration office, development 
officers of Thaicharoen District, Chief of Thaicharoen District Agricultural Extension Office, and 
50 customers who bought reed mat products who were obtained by purposive sampling. A 
brainstorming session, an in-depth interview, a focus-group conversation, and a participatory 
observation were used to obtain qualitative data. The results of the research were as follows. 
1) The knowledge of reed mat weaving of the reed mat weaving group in Kamphai sub-district 
was the traditional way of living for people in the community that has been passed on from 
generations to generations through making the products, observing how the products were 
made, participating in making the products and reed mat weaving analysis. 2) Weaving reed 
mat in Khit pattern (Continuous Supplementary Weft) is done by modifying the loom and the 
pick-up stick. The patterns of reed mat were the application of the clothes’ pattern with 
anything that is found in the area. There are five steps in weaving reed mats; preparing 
materials, designing patterns, weaving mats, folding mat tails and decorating the mats.   
3) Currently, Kamphai reed mat weaving group has produced different reed mat products 
including folding mats, bags, vases, hats, tissue boxes, pillow cases, coaster sets, multi-purpose 
boxes, mattress and cushions. 4) Problems found were on personnel resources, budget, 
materials and management. 5) In terms of need, it was found that the weaving group wanted 
to have unique reed mat patterns of the community, patent certificate of the mat pattern, 
more attractive packages to increase the price, brochure to promote the products and training 
sessions to increase skills in standardizing the products. They also want to integrate the reed 
mats with other products, have stable markets and places to distribute the products and 
promote the products through social network. In addition, they want the government’s 
continuous support.  On the other hand, curtain was a kind of household utility needed by 
the customers for their households, hotels and offices (32%). Sofa sets and pictures or letters 
made of woven reed mat was a kind of home decorations needed by the customers for 
decorating homes, hotels and offices (36%).  Dining table decorating items was a kind of dining 
room decoration needed by the customers for their dining room (43%), and purses and bags 
were needed as souvenirs (37%). 6) In terms of the guidelines for improving reed mats, it was 
found that there should be a training session to increase skills in natural color dyeing, 
transforming products from woven reed mat and creating new product patterns. For the 
transformation of the reed mat products, there should be an integration between the reed 
mat products and other materials, as well asthe registration for the certificate of the standard 
community product. For the pattern design, the designed patterns should be animal figures on 
Kathin flags which include crocodiles, fish, centipedes and turtles. There should also be a 
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registration of patent for reed mat patterns. 7) In terms of the development of reed mats, it 
was found that there were two ways to develop it; pattern design and product transformation.  
 

Keywords : Reed Mat Products / Community Enterprise Products /  
                Product Transformation 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล ประเทศไทย 4.0 จะสําเร็จจะต้องใช้แนวทางสานพลังประชารัฐ เป็นตัว
ขับเคล่ือน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบัน 
การศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ ร่วมกันระดมความคิด ผนึกกําลังกันขับเคลื่อน ผ่านโครงการ
บันทึกความร่วมมือกิจกรรมหรืองานวิจัยต่างๆ โดยการดําเนินงานของประชารัฐกลุ่มต่างๆ อันได้แก่ กลุ่มท่ี 1 
การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรม
แห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน กลุ่มท่ี 2 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่
และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กลุ่มท่ี 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว การสร้างรายได้ และการ
กระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ กลุ่มท่ี 4 การศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาผู้นํา รวมท้ังการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และ
กลุ่มท่ี 5 การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ รวมท้ังการส่งเสริมกลุ่ม SMEs และผู้ประกอบการ
ใหม่ (Maesincee, S., 2016)  
 ภูมิปัญญาท้องถ่ินถือเป็นรากเหง้าความเป็นไทยที่โดดเด่น ไม่เพียงแสดงถึงความเป็นชาติหากแต่ยังเป็น
เครื่องมือสําคัญ ในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ภาวะวิกฤติของชาติท่ีเกิดขึ้น ในแต่ละคร้ัง ไม่ได้เกิดเพราะ
ภูมิปัญญาถูกใช้มากเกินไป แต่เกิดขึ้นเพราะทอดท้ิงภูมิปัญญาไทยและนิยมในภูมิปัญญาสากล วิกฤติจากการ
พัฒนาจึงเกิดขึ้นในทุกระดับ โดยเฉพาะท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นรากฐานของประเทศที่สําคัญกลับได้รับผลกระทบจากการ
พัฒนาสมัยใหม่มากมาย แสดงให้เห็นถึงสภาพความอ่อนแอของฐานราก การพัฒนาประเทศท่ีเข้มแข็งไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้ โดยปราศจากความแข็งแกร่งของท้องถ่ิน และความแข็งแกร่งของท้องถ่ินก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดย
ปราศจากภูมิปัญญา ดังนั้น การนําภูมิปัญญามาใช้ในการพัฒนาท้องถ่ินจึงสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
การพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดี (Chuaibamrung, T., 2011) ภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นรากฐานทางการผลิต และ
เสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชนและสังคมไทย  
 การออกแบบผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของมนุษย์เกี่ยวข้องกับทุกระดับอายุ 
ทุกเพศ ทุกอาชีพ ทุกคนมีความรักสวยรักงาม เสื่อกกก็เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีสามารถนํามาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างเรื่องราวในการออกแบบได้เช่นกัน ผลิตภัณฑ์เสื่อกกลายขิดก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการนํา
ศิลปหัตถกรรมของพ้ืนบ้านมาผสมผสานกับรูปแบบของการตกแต่งได้อย่างน่าสนใจ โดยวิธีการประยุกต์และ
ออกแบบสร้างสรรค์จากหัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินมีหลายอย่างแต่จากเดิมขาดการพัฒนาต่อยอดหลายอย่าง 
ยังคงยํ่าอยู่กับที่ในรูปแบบเดิมๆ ซํ้าไปซํ้ามา การนําแนวทางการออกแบบและสร้างสรรค์ใหม่ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญจึง
มีความจําเป็นอย่างมากต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภูมิปัญญาเหล่านี้ เช่น การจัดเรียงร้อย รูปทรงใหม่ การ
กําหนดสีสันในแบบใหม่ๆ การดึงเอาวิธีการสร้างสรรค์แบบบริสุทธิ์ของชาวบ้านมาใส่ความคิดและรูปแบบใหม่ 
หรือการนําเอาสีสันรูปแบบเดิมๆ มา แต่นํานวัตกรรมทันสมัยเข้ามาสนับสนุนการผลิต ให้สามารถผลิตได้มี
คุณภาพมากขึ้นหรือแม่นยํามากข้ึน เช่น การนําสีสันท่ีมาจากสีของหัตถกรรมหรือภูมิปัญญา โดยการคัดสรรให้
เหมาะสมอันประกอบด้วยคู่สีต่างๆ แล้วนํามาเรียงร้อยออกมาเป็นรูปแบบใหม่ หรือการดึงจุดเด่นจากลวดลาย
นํามาออกแบบประยุกต์ใช้อย่างมีรสนิยม โดยผู้เชี่ยวชาญจะต้องเป็นผู้ประสานสร้างสรรค์การประยุกต์หัตถกรรม

มาใช้ อาจแปรรูปในรูปแบบของลายเสื่อกกใหม่ แต่อาจจะมาจากเค้าโครงเดิมท่ีงดงามแล้วสร้างสรรค์ใหม่ เป็น
รูปแบบใหม่ท่ีน่าสนใจ (Treetrong, E., 2012) 
 กลุ่มทอเสื่อกก ตําบลคําไผ่ อําเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ได้ประสบปัญหา (1) ด้านบุคลากร สมาชกิ
ขาดทักษะในการผลิตท่ีได้มาตรฐาน ขาดความรู้เร่ืองลวดลายที่ทันสมัย ขาดวิทยากรอบรมด้านการพัฒนาฝีมือ
ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย ขาดวิทยากรในการให้ความรู้ด้านส่งเสริมการขาย (2) ด้านงบประมาณ 
กลุ่มขาดเงินทุนหมุนเวียนในการซ้ือวัตถุดิบ ขาดงบประมาณในการสนับสนุน (3) ด้านวัสดุอุปกรณ์ สีย้อมเส้นกก
มีราคาแพงและต้องซ้ือจากท้องถ่ินอ่ืน (4) ด้านการจัดการ  เกิดการลอกเลียนแบบลวดลายและลอกเลียนแบบ
ผลิตภัณฑ์ ขาดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงาม ขาดตลาดรองรับแน่นอน ขาดการส่งเสริมการขายจากภาครัฐ 
กลุ่มยังไม่มีตราสินค้า กลุ่มยังไม่ได้จัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ถูกต้องตามกฎหมาย และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มยังไม่
ขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
  จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาดังท่ีกล่าวมานั้น ผู้วิจัยได้ระดมความคิดเห็นจากภาคีท่ี
เก่ียวข้องเพื่อให้กลุ่มดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของกลุ่มได้ ท้ังนี้เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
กลุ่มทอเสื่อกกให้มีการพัฒนาลวดลาย แปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อกกให้เป็นอัตลักษณ์ของท้องถ่ิน ให้ลวดลายและ
ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม ทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งาน และตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในยุค
ปัจจุบันได้ ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของชุมชน ยกระดับผลิตภัณฑ์ เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนให้
สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืนจนกลายเป็นรากฐานสําคัญของชาติต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษา สภาพปัจจุบันกระบวนการทอเส่ือกก ปัญหา และความต้องการในการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ในกลุ่มทอเสื่อกก ตําบลคําไผ่ อําเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 
  2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ในกลุ่มทอเสื่อกก ตําบลคําไผ่ 
อําเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 
 3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ในกลุ่มทอเสื่อกก ตําบลคําไผ่ อําเภอไทยเจริญ จังหวัด
ยโสธร 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ได้กําหนดแนวทางในการวิจัยไว้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิง
คุณภาพ ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีระบบ ผู้วิจัยจะดําเนินการวิจัยครั้งนี้ตามวิธีการดังต่อไปน้ี 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยเชิงปริมาณ  
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสื่อกกในจังหวัดยโสธร (ไม่ทราบจํานวนท่ี

แน่นอนของประชากร เนื่องจากไม่มีการจดบันทึกผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์เสื่อกก) และกลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยการใช้สูตร
ของ W.G.Cochran (Phon-ngam, P., 2015) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 100 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) 

การวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
 กลุ่มท่ี 1 ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันกระบวนการทอเสื่อกก ปัญหาและความต้องการในการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เสื่อกก ประกอบด้วย ปราชญ์ชุมชน ผู้นําชุมชน สมาชิกในกลุ่มทอเสื่อกกตําบลคําไผ่ 
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registration of patent for reed mat patterns. 7) In terms of the development of reed mats, it 
was found that there were two ways to develop it; pattern design and product transformation.  
 

Keywords : Reed Mat Products / Community Enterprise Products /  
                Product Transformation 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล ประเทศไทย 4.0 จะสําเร็จจะต้องใช้แนวทางสานพลังประชารัฐ เป็นตัว
ขับเคล่ือน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบัน 
การศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ ร่วมกันระดมความคิด ผนึกกําลังกันขับเคลื่อน ผ่านโครงการ
บันทึกความร่วมมือกิจกรรมหรืองานวิจัยต่างๆ โดยการดําเนินงานของประชารัฐกลุ่มต่างๆ อันได้แก่ กลุ่มท่ี 1 
การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรม
แห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน กลุ่มท่ี 2 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่
และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กลุ่มท่ี 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว การสร้างรายได้ และการ
กระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ กลุ่มท่ี 4 การศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาผู้นํา รวมท้ังการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และ
กลุ่มท่ี 5 การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ รวมท้ังการส่งเสริมกลุ่ม SMEs และผู้ประกอบการ
ใหม่ (Maesincee, S., 2016)  
 ภูมิปัญญาท้องถ่ินถือเป็นรากเหง้าความเป็นไทยที่โดดเด่น ไม่เพียงแสดงถึงความเป็นชาติหากแต่ยังเป็น
เครื่องมือสําคัญ ในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ภาวะวิกฤติของชาติท่ีเกิดขึ้น ในแต่ละคร้ัง ไม่ได้เกิดเพราะ
ภูมิปัญญาถูกใช้มากเกินไป แต่เกิดขึ้นเพราะทอดท้ิงภูมิปัญญาไทยและนิยมในภูมิปัญญาสากล วิกฤติจากการ
พัฒนาจึงเกิดขึ้นในทุกระดับ โดยเฉพาะท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นรากฐานของประเทศที่สําคัญกลับได้รับผลกระทบจากการ
พัฒนาสมัยใหม่มากมาย แสดงให้เห็นถึงสภาพความอ่อนแอของฐานราก การพัฒนาประเทศท่ีเข้มแข็งไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้ โดยปราศจากความแข็งแกร่งของท้องถ่ิน และความแข็งแกร่งของท้องถ่ินก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดย
ปราศจากภูมิปัญญา ดังน้ัน การนําภูมิปัญญามาใช้ในการพัฒนาท้องถ่ินจึงสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
การพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดี (Chuaibamrung, T., 2011) ภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นรากฐานทางการผลิต และ
เสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชนและสังคมไทย  
 การออกแบบผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของมนุษย์เก่ียวข้องกับทุกระดับอายุ 
ทุกเพศ ทุกอาชีพ ทุกคนมีความรักสวยรักงาม เสื่อกกก็เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีสามารถนํามาเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างเรื่องราวในการออกแบบได้เช่นกัน ผลิตภัณฑ์เสื่อกกลายขิดก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการนํา
ศิลปหัตถกรรมของพ้ืนบ้านมาผสมผสานกับรูปแบบของการตกแต่งได้อย่างน่าสนใจ โดยวิธีการประยุกต์และ
ออกแบบสร้างสรรค์จากหัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินมีหลายอย่างแต่จากเดิมขาดการพัฒนาต่อยอดหลายอย่าง 
ยังคงยํ่าอยู่กับที่ในรูปแบบเดิมๆ ซํ้าไปซํ้ามา การนําแนวทางการออกแบบและสร้างสรรค์ใหม่ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญจึง
มีความจําเป็นอย่างมากต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภูมิปัญญาเหล่านี้ เช่น การจัดเรียงร้อย รูปทรงใหม่ การ
กําหนดสีสันในแบบใหม่ๆ การดึงเอาวิธีการสร้างสรรค์แบบบริสุทธิ์ของชาวบ้านมาใส่ความคิดและรูปแบบใหม่ 
หรือการนําเอาสีสันรูปแบบเดิมๆ มา แต่นํานวัตกรรมทันสมัยเข้ามาสนับสนุนการผลิต ให้สามารถผลิตได้มี
คุณภาพมากขึ้นหรือแม่นยํามากข้ึน เช่น การนําสีสันท่ีมาจากสีของหัตถกรรมหรือภูมิปัญญา โดยการคัดสรรให้
เหมาะสมอันประกอบด้วยคู่สีต่างๆ แล้วนํามาเรียงร้อยออกมาเป็นรูปแบบใหม่ หรือการดึงจุดเด่นจากลวดลาย
นํามาออกแบบประยุกต์ใช้อย่างมีรสนิยม โดยผู้เชี่ยวชาญจะต้องเป็นผู้ประสานสร้างสรรค์การประยุกต์หัตถกรรม

มาใช้ อาจแปรรูปในรูปแบบของลายเสื่อกกใหม่ แต่อาจจะมาจากเค้าโครงเดิมท่ีงดงามแล้วสร้างสรรค์ใหม่ เป็น
รูปแบบใหม่ท่ีน่าสนใจ (Treetrong, E., 2012) 
 กลุ่มทอเสื่อกก ตําบลคําไผ่ อําเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ได้ประสบปัญหา (1) ด้านบุคลากร สมาชกิ
ขาดทักษะในการผลิตท่ีได้มาตรฐาน ขาดความรู้เรื่องลวดลายที่ทันสมัย ขาดวิทยากรอบรมด้านการพัฒนาฝีมือ
ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย ขาดวิทยากรในการให้ความรู้ด้านส่งเสริมการขาย (2) ด้านงบประมาณ 
กลุ่มขาดเงินทุนหมุนเวียนในการซ้ือวัตถุดิบ ขาดงบประมาณในการสนับสนุน (3) ด้านวัสดุอุปกรณ์ สีย้อมเส้นกก
มีราคาแพงและต้องซ้ือจากท้องถ่ินอ่ืน (4) ด้านการจัดการ  เกิดการลอกเลียนแบบลวดลายและลอกเลียนแบบ
ผลิตภัณฑ์ ขาดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงาม ขาดตลาดรองรับแน่นอน ขาดการส่งเสริมการขายจากภาครัฐ 
กลุ่มยังไม่มีตราสินค้า กลุ่มยังไม่ได้จัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ถูกต้องตามกฎหมาย และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มยังไม่
ขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
  จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาดังท่ีกล่าวมานั้น ผู้วิจัยได้ระดมความคิดเห็นจากภาคีท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อให้กลุ่มดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของกลุ่มได้ ท้ังนี้เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
กลุ่มทอเสื่อกกให้มีการพัฒนาลวดลาย แปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อกกให้เป็นอัตลักษณ์ของท้องถ่ิน ให้ลวดลายและ
ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม ทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งาน และตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในยุค
ปัจจุบันได้ ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของชุมชน ยกระดับผลิตภัณฑ์ เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนให้
สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืนจนกลายเป็นรากฐานสําคัญของชาติต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษา สภาพปัจจุบันกระบวนการทอเส่ือกก ปัญหา และความต้องการในการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ในกลุ่มทอเสื่อกก ตําบลคําไผ่ อําเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 
  2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ในกลุ่มทอเสื่อกก ตําบลคําไผ่ 
อําเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 
 3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ในกลุ่มทอเสื่อกก ตําบลคําไผ่ อําเภอไทยเจริญ จังหวัด
ยโสธร 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ได้กําหนดแนวทางในการวิจัยไว้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิง
คุณภาพ ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีระบบ ผู้วิจัยจะดําเนินการวิจัยครั้งนี้ตามวิธีการดังต่อไปน้ี 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยเชิงปริมาณ  
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสื่อกกในจังหวัดยโสธร (ไม่ทราบจํานวนท่ี

แน่นอนของประชากร เนื่องจากไม่มีการจดบันทึกผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์เสื่อกก) และกลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยการใช้สูตร
ของ W.G.Cochran (Phon-ngam, P., 2015) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 100 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) 

การวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 4 กลุ่ม ดังน้ี 
 กลุ่มท่ี 1 ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันกระบวนการทอเสื่อกก ปัญหาและความต้องการในการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เสื่อกก ประกอบด้วย ปราชญ์ชุมชน ผู้นําชุมชน สมาชิกในกลุ่มทอเสื่อกกตําบลคําไผ่ 
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จํานวน 30 คน โดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) และได้เลือกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) 

กลุ่มท่ี 2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เสื่อกก  ประกอบด้วย  
กรรมการกลุ่มทอเสื่อกก และสมาชิกกลุ่มทอเสื่อกก จํานวน 10 คน  โดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีการจัดสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) 

กลุ่มท่ี 3 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เสื่อกก ประกอบด้วย กรรมการกลุ่ม      
ทอเสื่อกกตําบลคําไผ่ ผู้อํานวยการกองสวัสดิการและสังคมองค์การบริหารส่วนตําบลคําไผ่ พัฒนาการอําเภอ 
ไทยเจริญ เกษตรอําเภอไทยเจริญ และผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสื่อกก จํานวน 50 คน โดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีการจัด
ประชุมระดมความคิดเห็น (Brainstorming) 

กลุ่มท่ี 4 กลุ่มลงมือปฏิบัติการ ประกอบด้วย สมาชิกกลุ่มทอเสื่อกก เพ่ือนําแนวทางไปสู่การปฏิบัต ิ
โดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถามพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสื่อกกและ

ผลิตภัณฑ์เส่ือกกท่ีผู้บริโภคต้องการ ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร จํานวน 100 ฉบับ โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (Phon-ngam, P., 2015) 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่  
-แบบสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) ท้ังลักษณะมีโครงสร้าง (Structure) และไม่มี

โครงสร้าง (Semi-Structure) ใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันกระบวนการทอเสื่อกก ปัญหาและ
ความต้องการในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เสื่อกก ในประเด็นคําถามเกี่ยวกับ 1) ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั 2) สภาพปัจจุบันกระบวนการทอเสื่อกก 3) ปัญหาในการพัฒนาคุณภาพผลิตภณัฑ์เสื่อกก   
4) ความต้องการในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เสื่อกก 

-ประเด็นการประชุมระดมความคิดเห็น (Brainstorming) ซ่ึงมีประเด็นการประชุมเกี่ยวกับ 1) การ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เสื่อกกด้านการออกแบบลวดลาย 2)การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เสื่อกกด้านการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ 3)การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

-ประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ซ่ึงมีประเด็นการสนทนากลุ่มเก่ียวกับ 1) การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก 2) การแปรรูปเสื่อกก 3) การพัฒนาลวดลายเสื่อกก 

ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
 การวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถามพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสื่อกกและผลิตภัณฑ์เสื่อกกท่ี
ผู้บริโภคต้องการ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ผู้วิจัยศึกษาเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั จากนั้น
ผู้วิจัยตั้งคําถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ทุกด้าน จากนั้นเรียงลําดับคําถามตามหมวดหมู่ของคําถาม 2) สร้าง
แบบสอบถามฉบับร่างแล้วนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือพิจารณาถึงความชัดเจนของถ้อยคําและประโยค ดูความ
เหมาะสมของการจัดเรียงข้อคําถาม ตลอดท้ังเพ่ือขอคําแนะนําและคําวิจารณ์สําหรับแนวทางในการปรับปรุง
แบบสอบถามให้ความน่าเชื่อถือมากที่สุด รวมท้ังการพิจารณาเก่ียวกับความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม            
3) นําแบบสอบถามที่แก้ไขแล้ว ไปทดลอง (Try Out) โดยให้ผู้บริโภคท่ีเคยซ้ือผลิตภัณฑ์เสื่อกก เป็นผู้ตอบ
เกี่ยวกับระดับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสื่อกก จํานวน 30 ชุด เพ่ือนําไปหาค่าอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม
เป็นรายข้อ โดยวิธีการหาค่าสหพันธ์ (Correlation) ระหว่างคะแนนแต่ละข้อและคะแนนความแต่ละฉบับ 
(Corrected Item Total Correlation) โดยเลือกข้อคําถามทีมีค่าอํานาจจาํแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ  

อยู่ระหว่าง 0.2-0.8 ส่วนค่าอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อท่ีต่ํากว่าให้ปรับปรุงหรือตัดท้ิง รวมท้ังหา
ค่าความเชื่อมันท้ังฉบับโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) และนําผลที่ได้มาปรับปรุง
แบบสอบถามให้ดีขึ้น 4) ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 5) จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 

ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ประเด็นประชุมระดม
ความคิดเห็น (Brainstorming) ประเด็นสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) มีขั้นตอนดังนี้ (1) สร้างข้อ
คําถามประเด็นแนวสัมภาษณ์ เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องในด้านภาษาและ
ความถูกต้องด้านเนื้อหา (2) นําข้อคําถาม ประเด็นแนวสัมภาษณ์ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเพ่ือให้ครอบคลุม
เร่ืองท่ีต้องการศึกษา (3) จัดทําแบบสัมภาษณ์เจาะลึก และประเด็นสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์     

การหาความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือ 
นําแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง

และหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยหาค่าดัชนีของความสอดคล้องกันระหว่างข้อคําถามกับนิยามศพัท์  ซ่ึงแปล
ความหมายของคะแนน ดังนี้ (Gaivarn, Y., 2000) 
  +1 เม่ือแน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     0 เม่ือไม่แน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   -1 เม่ือแน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เลือกข้อท่ีมีค่า IOC มากกว่าหรือเทียบเท่า 0.5 ส่วนท่ีมีค่าน้อยกว่า 0.5 นํามาปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของ
ผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.96 นําแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) เพ่ือ
หาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-
coefficient) ของ (Cronbach, 1970, quoted in Gaivarn, Y., 2000) ซ่ึงได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.93 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยขอหนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามจากบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง หลังจากนั้น 
ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามและรับคืนแบบสอบถาม ประการสุดท้ายผู้วิจัยดําเนินการตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อ
ดําเนินการต่อไป การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้ดําเนินงานตามขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา (R & D) 
ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปัจจบุันกระบวนการทอเสื่อกก ปัญหาและความต้องการในขั้นตอนนี้
เร่ิมต้นจากการศึกษาสภาพปัจจุบนักระบวนการทอเสื่อกก ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เสื่อ
กกท่ีได้ดําเนินการมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ซึ่งข้อมูลที่ได้
จากขั้นตอนนี้ จะนําไปใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนากลุ่มทอเสื่อกก 
 ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกกสู่การปฏิบัติ ในขั้นตอนนี้เป็นการนําผล
ท่ีได้จากขั้นตอนที่ 1 เพ่ือศึกษาในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและ
สมาชิกกลุ่มทอเสื่อกก โดยใช้การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
 ขั้นตอนท่ี 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก หลังจากที่ได้กําหนดแนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เสื่อกกในขั้นตอนท่ี 2 จนได้แนวทางท่ีสมบูรณ์แล้ว มาดําเนินการต่อตามแนวทางท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้การจัดประชุมระดมความคิดเห็น (Brainstorming) 
 ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผล  ในขั้นตอนนี้เป็นการสรุปผลความพึงพอใจหลังจากการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เสื่อกกร่วมกันระหว่างนักวิจัย สมาชิกกลุ่มทอเสื่อกก ผู้นําชุมชน ปราชญ์ชมุชน ตัวแทนจาก      
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จํานวน 30 คน โดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) และได้เลือกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) 

กลุ่มท่ี 2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เสื่อกก  ประกอบด้วย  
กรรมการกลุ่มทอเสื่อกก และสมาชิกกลุ่มทอเสื่อกก จํานวน 10 คน  โดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีการจัดสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) 

กลุ่มท่ี 3 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เสื่อกก ประกอบด้วย กรรมการกลุ่ม      
ทอเสื่อกกตําบลคําไผ่ ผู้อํานวยการกองสวัสดิการและสังคมองค์การบริหารส่วนตําบลคําไผ่ พัฒนาการอําเภอ 
ไทยเจริญ เกษตรอําเภอไทยเจริญ และผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสื่อกก จํานวน 50 คน โดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีการจัด
ประชุมระดมความคิดเห็น (Brainstorming) 

กลุ่มท่ี 4 กลุ่มลงมือปฏิบัติการ ประกอบด้วย สมาชิกกลุ่มทอเสื่อกก เพ่ือนําแนวทางไปสู่การปฏิบัต ิ
โดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถามพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสื่อกกและ

ผลิตภัณฑ์เส่ือกกท่ีผู้บริโภคต้องการ ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร จํานวน 100 ฉบับ โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (Phon-ngam, P., 2015) 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่  
-แบบสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) ท้ังลักษณะมีโครงสร้าง (Structure) และไม่มี

โครงสร้าง (Semi-Structure) ใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันกระบวนการทอเสื่อกก ปัญหาและ
ความต้องการในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เสื่อกก ในประเด็นคําถามเกี่ยวกับ 1) ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั 2) สภาพปัจจุบันกระบวนการทอเสื่อกก 3) ปัญหาในการพัฒนาคุณภาพผลิตภณัฑ์เสื่อกก   
4) ความต้องการในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เสื่อกก 

-ประเด็นการประชุมระดมความคิดเห็น (Brainstorming) ซ่ึงมีประเด็นการประชุมเกี่ยวกับ 1) การ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เสื่อกกด้านการออกแบบลวดลาย 2)การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เสื่อกกด้านการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ 3)การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

-ประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ซ่ึงมีประเด็นการสนทนากลุ่มเก่ียวกับ 1) การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก 2) การแปรรูปเสื่อกก 3) การพัฒนาลวดลายเสื่อกก 

ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
 การวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถามพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสื่อกกและผลิตภัณฑ์เสื่อกกท่ี
ผู้บริโภคต้องการ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ผู้วิจัยศึกษาเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั จากนั้น
ผู้วิจัยตั้งคําถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ทุกด้าน จากนั้นเรียงลําดับคําถามตามหมวดหมู่ของคําถาม 2) สร้าง
แบบสอบถามฉบับร่างแล้วนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือพิจารณาถึงความชัดเจนของถ้อยคําและประโยค ดูความ
เหมาะสมของการจัดเรียงข้อคําถาม ตลอดท้ังเพ่ือขอคําแนะนําและคําวิจารณ์สําหรับแนวทางในการปรับปรุง
แบบสอบถามให้ความน่าเชื่อถือมากที่สุด รวมท้ังการพิจารณาเก่ียวกับความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม            
3) นําแบบสอบถามที่แก้ไขแล้ว ไปทดลอง (Try Out) โดยให้ผู้บริโภคท่ีเคยซ้ือผลิตภัณฑ์เสื่อกก เป็นผู้ตอบ
เกี่ยวกับระดับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสื่อกก จํานวน 30 ชุด เพ่ือนําไปหาค่าอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม
เป็นรายข้อ โดยวิธีการหาค่าสหพันธ์ (Correlation) ระหว่างคะแนนแต่ละข้อและคะแนนความแต่ละฉบับ 
(Corrected Item Total Correlation) โดยเลือกข้อคําถามทีมีค่าอํานาจจาํแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ  

อยู่ระหว่าง 0.2-0.8 ส่วนค่าอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อท่ีต่ํากว่าให้ปรับปรุงหรือตัดทิ้ง รวมท้ังหา
ค่าความเชื่อมันท้ังฉบับโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) และนําผลท่ีได้มาปรับปรุง
แบบสอบถามให้ดีขึ้น 4) ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 5) จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 

ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ประเด็นประชุมระดม
ความคิดเห็น (Brainstorming) ประเด็นสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) มีขั้นตอนดังนี้ (1) สร้างข้อ
คําถามประเด็นแนวสัมภาษณ์ เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องในด้านภาษาและ
ความถูกต้องด้านเนื้อหา (2) นําข้อคําถาม ประเด็นแนวสัมภาษณ์ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเพ่ือให้ครอบคลุม
เรื่องท่ีต้องการศึกษา (3) จัดทําแบบสัมภาษณ์เจาะลึก และประเด็นสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์     

การหาความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือ 
นําแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง

และหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยหาค่าดัชนีของความสอดคล้องกันระหว่างข้อคําถามกับนิยามศพัท์  ซ่ึงแปล
ความหมายของคะแนน ดังนี้ (Gaivarn, Y., 2000) 
  +1 เม่ือแน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     0 เม่ือไม่แน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   -1 เม่ือแน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เลือกข้อท่ีมีค่า IOC มากกว่าหรือเทียบเท่า 0.5 ส่วนที่มีค่าน้อยกว่า 0.5 นํามาปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของ
ผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.96 นําแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) เพ่ือ
หาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-
coefficient) ของ (Cronbach, 1970, quoted in Gaivarn, Y., 2000) ซ่ึงได้ค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ 0.93 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยขอหนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามจากบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง หลังจากนั้น 
ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามและรับคืนแบบสอบถาม ประการสุดท้ายผู้วิจัยดําเนินการตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อ
ดําเนินการต่อไป การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้ดําเนินงานตามขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา (R & D) 
ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปัจจบุันกระบวนการทอเสื่อกก ปัญหาและความต้องการในขั้นตอนนี้
เริ่มต้นจากการศึกษาสภาพปัจจุบนักระบวนการทอเสื่อกก ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เสื่อ
กกที่ได้ดําเนินการมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ซึ่งข้อมูลท่ีได้
จากขั้นตอนนี้ จะนําไปใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนากลุ่มทอเส่ือกก 
 ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกกสู่การปฏิบัติ ในขั้นตอนนี้เป็นการนําผล
ท่ีได้จากขั้นตอนที่ 1 เพ่ือศึกษาในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและ
สมาชิกกลุ่มทอเสื่อกก โดยใช้การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
 ขั้นตอนท่ี 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก หลังจากที่ได้กําหนดแนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เสื่อกกในขั้นตอนท่ี 2 จนได้แนวทางท่ีสมบูรณ์แล้ว มาดําเนินการต่อตามแนวทางท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้การจัดประชุมระดมความคิดเห็น (Brainstorming) 
 ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผล  ในขั้นตอนนี้เป็นการสรุปผลความพึงพอใจหลังจากการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เสื่อกกร่วมกันระหว่างนักวิจัย สมาชิกกลุ่มทอเสื่อกก ผู้นําชุมชน ปราชญ์ชมุชน ตัวแทนจาก      
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องค์การบริหารส่วนตําบลคําไผ่ พัฒนาการอําเภอไทยเจริญ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเก็บข้อมูลจากสัมภาษณ์
แบบไม่มีระบบ (Unstructured Interviews)  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้สถิติพ้ืนฐานท่ีใช้ประกอบด้วย ร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการวิจัยและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในกลุ่มทอเสื่อกกตําบลคําไผ่ อําเภอ
ไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ได้สรุปผลการวิจัยตามประเด็นสําคัญ ดังต่อไปน้ี 
  1. ภูมิปัญญาการทอเสื่อกกของกลุ่มทอเส่ือกกตําบลคําไผ่ เป็นวิถีชาวบ้านท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้
จากรุ่นสู่รุ่น โดยการลงมือปฏิบัติ การสังเกตการณ์ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และการวิเคราะห์ จนเกิดเป็น  
ภูมิปัญญาและถ่ายทอดโดยการนําภูมิปัญญาดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการทอเส่ือกก  
  2. การทอเสื่อกกลายขิด เกิดจากการดัดแปลงฟืม และไม้ลาย ซ่ึงเสื่อกกลายขิดเกิดจากการนําลวดลาย
บนผ้าทอ ตลอดท้ังสิ่งต่างๆ ท่ีพบเห็นตามธรรมชาติ มาประยุกต์และทอจนเกิดเป็นลวดลายต่างๆ บนผืนเส่ือกก 
กระบวนการทอเสื่อกก มีกระบวนการ 5 กระบวนการ ได้แก่ 1) การเตรียมวัสดุ 2) การออกแบบลวดลาย       
3) การทอเสื่อกก 4) การพันริมเสื่อกก 5) การเก็บริมเสื่อกก 
 

   
            ลายกลีบลําดวน                            ลายปีกหงส์                                   ลายสนทยา 

ภาพท่ี 1 ลายการทอเสื่อกกลวดลายต่างๆ 
 

  3. ปัจจุบันกลุ่มทอเสื่อกกตําบลคําไผ่ มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อกก ซ่ึงประกอบด้วย เสื่อพับ กระเป๋า 
แจกัน หมวก กล่องทิชชู ปลอกหมอน ชุดรองแก้ว กล่องเอนกประสงค์ ท่ีนอน เบาะนั่ง 
  4. ผลการศึกษาปัญหา พบว่า (1) ด้านบุคลากร สมาชิกขาดทักษะในการผลิตท่ีได้มาตรฐาน ขาด
ความรู้เรื่องลวดลายท่ีทันสมัย ขาดวิทยากรอบรมด้านการพัฒนาฝีมือด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย           
ขาดวิทยากรในการให้ความรู้ด้านส่งเสริมการขาย (2) ด้านงบประมาณ กลุ่มขาดเงินทุนหมุนเวียนในการซ้ือ
วัตถุดิบ ขาดงบประมาณในการสนับสนุน (3) ด้านวัสดุอุปกรณ์ สีย้อมเส้นกกมีราคาแพงและต้องซ้ือจากท้องถ่ิน
อ่ืน (4) ด้านการจัดการ  เกิดการลอกเลียนแบบลวดลายและลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ ขาดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ท่ีสวยงาม ขาดตลาดรองรับแน่นอน ขาดการส่งเสริมการขายจากภาครัฐ กลุ่มยังไม่มีตราสินค้า กลุ่มยังไม่ได้
จัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มยังไม่ขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน (มผช.)   
  5. ผลการศึกษาความต้องการ พบว่า กลุม่ต้องการลวดลายเสื่อกกที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถ่ิน การจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรลายเสื่อกก ต้องการบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงามเพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ต้องการแผ่น
พับในการประชาสัมพันธ์ ต้องการวิทยากรฝึกอบรมการแปรรูปเพ่ือพัฒนาทักษะการแปรรูปให้ได้มาตรฐาน  

ต้องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ร่วมกับวัสดุอ่ืนเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ต้องการตลาดและแหล่งจําหน่ายท่ีแน่นอน ต้องการ
เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ในอินเทอร์เน็ต ต้องการหน่วยงานราชการเข้ามาช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
ในขณะที่ผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์เสื่อกก ประเภทของใช้ในบ้าน โรงแรม สํานักงาน คือ ผ้าม่าน (ร้อยละ 
32.00) ประเภทของตกแต่งบ้าน โรงแรม สํานักงาน คือ โต๊ะชุดรบัแขกและภาพหรือตัวอักษร (ร้อยละ 36.00) 
ประเภทของใช้ในห้องรับประทานอาหาร คือ ตกแต่งโต๊ะอาหาร (ร้อยละ 43.00) ประเภทของขวัญ ของท่ีระลึก  
คือ กระเป๋าใส่ธนบัตรและกระเป๋าสะพาย (ร้อยละ 37.00) 
 6. ผลการศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผลติภัณฑ์เสื่อกก ควรจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในการย้อม
สีธรรมชาติ ควรจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ควรจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในการสร้างลวดลาย
ใหม่ ส่วนการแปรรูป ควรมีการแปรรูปเสื่อกกร่วมกับวัสดุอ่ืน และนําไปสู่การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน การขอ
ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ในด้านการออกแบบลวดลายควรออกแบบลวดลายภาพสัตว์ในธง
กฐินประกอบด้วยลายจระเข้ นางมัจฉา ตะขาบ และเต่า และนําไปสู่การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรลวดลาย
เสื่อกก   
 7. ผลการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ในกลุ่มทอเสื่อกกตําบลคําไผ่ ได้มีการออกแบบลาย
สัตว์ในธงกฐินประกอบด้วย ลายจระเข้ นางมัจฉา ตะขาบ และเต่า ส่วนด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ได้มีการแปร
รูปเสื่อกกเป็นผลิตภัณฑ์ ได้แก่ (1) การทอเสื่อกกเป็นลายสัตว์ในธงกฐินประกอบด้วยลายจระเข้ นางมัจฉา 
ตะขาบ และเต่า (2) การแปรรูปเสื่อกกเป็นผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กระเป๋าใส่สตางค์ กระเป๋าสะพาย ผ้าม่านแบบพับ
และแบบตาไก่ โต๊ะชุดรับแขก และผลิตภัณฑ์ตกแต่งโต๊ะรับประทานอาหาร 
 

  
ธงกฐิน                                     โต๊ะชุดรับแขก                          กระเป๋าสะพาย 

ภาพที่ 2 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการวิจัยและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในกลุ่มทอเสื่อกกตําบลคําไผ่ อําเภอ
ไทยเจริญ จังหวัดยโสธร มีประเด็นสําคัญนํามาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้ 

ภูมิปัญญาการทอเสื่อกกตําบลคําไผ่ เป็นวิถีชาวบ้านท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น โดยการลงมือ
ปฏิบัติ การสังเกตการณ์ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และการวิเคราะห์ จนเกิดเป็นภูมิปัญญาและถ่ายทอดและมี
การนาํภูมิปัญญาดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการทอเสื่อกก ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะในอดีตการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ จะ
เป็นลักษณะการถ่ายทอดภายในครอบครัว ซ่ึงสอดคล้องกับการศกึษาของ Penkratok, W. (2008) ได้ศึกษาการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการพัฒนาเสื่อกกเชิงพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา พบว่า การถ่ายทอดความรู้
โดยผู้สูงวัยจะให้ลูกหลานช่วยงานในการทอเสื่อ พร้อมท้ังช่วยแนะนําบอกสอนให้รู้ถึงวิธีการทอเส่ือ จนกระทั่ง
ลูกหลานเกิดความคุ้นเคยในการใช้เครื่องมือในการทอเสื่อ และซึมซับความรู้เหล่านั้น ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นไป
ตามทฤษฎีการแพร่กระจายวัฒนธรรม ท่ีกล่าวว่า การยอมรับสิ่งท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมจะต้องอาศัยช่องทาง 
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องค์การบริหารส่วนตําบลคําไผ่ พัฒนาการอําเภอไทยเจริญ และผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย โดยเก็บข้อมูลจากสัมภาษณ์
แบบไม่มีระบบ (Unstructured Interviews)  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้สถิติพ้ืนฐานท่ีใช้ประกอบด้วย ร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการวิจัยและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในกลุ่มทอเสื่อกกตําบลคําไผ่ อําเภอ
ไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ได้สรุปผลการวิจัยตามประเด็นสําคัญ ดังต่อไปน้ี 
  1. ภูมิปัญญาการทอเสื่อกกของกลุ่มทอเสื่อกกตําบลคําไผ่ เป็นวิถีชาวบ้านท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้
จากรุ่นสู่รุ่น โดยการลงมือปฏิบัติ การสังเกตการณ์ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และการวิเคราะห์ จนเกิดเป็น  
ภูมิปัญญาและถ่ายทอดโดยการนําภูมิปัญญาดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการทอเส่ือกก  
  2. การทอเสื่อกกลายขิด เกิดจากการดัดแปลงฟืม และไม้ลาย ซ่ึงเสื่อกกลายขิดเกิดจากการนําลวดลาย
บนผ้าทอ ตลอดท้ังสิ่งต่างๆ ท่ีพบเห็นตามธรรมชาติ มาประยุกต์และทอจนเกิดเป็นลวดลายต่างๆ บนผืนเสื่อกก 
กระบวนการทอเสื่อกก มีกระบวนการ 5 กระบวนการ ได้แก่ 1) การเตรียมวัสดุ 2) การออกแบบลวดลาย       
3) การทอเส่ือกก 4) การพันริมเสื่อกก 5) การเก็บริมเสื่อกก 
 

   
            ลายกลีบลําดวน                            ลายปีกหงส์                                   ลายสนทยา 

ภาพที่ 1 ลายการทอเสื่อกกลวดลายต่างๆ 
 

  3. ปัจจุบันกลุ่มทอเสื่อกกตําบลคําไผ่ มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อกก ซ่ึงประกอบด้วย เสื่อพับ กระเป๋า 
แจกัน หมวก กล่องทิชชู ปลอกหมอน ชุดรองแก้ว กล่องเอนกประสงค์ ท่ีนอน เบาะนั่ง 
  4. ผลการศึกษาปัญหา พบว่า (1) ด้านบุคลากร สมาชิกขาดทักษะในการผลิตท่ีได้มาตรฐาน ขาด
ความรู้เรื่องลวดลายท่ีทันสมัย ขาดวิทยากรอบรมด้านการพัฒนาฝีมือด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย           
ขาดวิทยากรในการให้ความรู้ด้านส่งเสริมการขาย (2) ด้านงบประมาณ กลุ่มขาดเงินทุนหมุนเวียนในการซ้ือ
วัตถุดิบ ขาดงบประมาณในการสนับสนุน (3) ด้านวัสดุอุปกรณ์ สีย้อมเส้นกกมีราคาแพงและต้องซ้ือจากท้องถ่ิน
อ่ืน (4) ด้านการจัดการ  เกิดการลอกเลียนแบบลวดลายและลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ ขาดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ท่ีสวยงาม ขาดตลาดรองรับแน่นอน ขาดการส่งเสริมการขายจากภาครัฐ กลุ่มยังไมมี่ตราสินค้า กลุ่มยังไม่ได้
จัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มยังไม่ขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน (มผช.)   
  5. ผลการศึกษาความต้องการ พบว่า กลุ่มต้องการลวดลายเสื่อกกที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถ่ิน การจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรลายเส่ือกก ต้องการบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงามเพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ต้องการแผ่น
พับในการประชาสัมพันธ์ ต้องการวิทยากรฝึกอบรมการแปรรูปเพ่ือพัฒนาทักษะการแปรรูปให้ได้มาตรฐาน  

ต้องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ร่วมกับวัสดุอ่ืนเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ต้องการตลาดและแหล่งจําหน่ายท่ีแน่นอน ต้องการ
เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ในอินเทอร์เน็ต ต้องการหน่วยงานราชการเข้ามาช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
ในขณะที่ผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์เสื่อกก ประเภทของใช้ในบ้าน โรงแรม สํานักงาน คือ ผ้าม่าน (ร้อยละ 
32.00) ประเภทของตกแต่งบ้าน โรงแรม สํานักงาน คือ โต๊ะชุดรบัแขกและภาพหรือตัวอักษร (ร้อยละ 36.00) 
ประเภทของใช้ในห้องรับประทานอาหาร คือ ตกแต่งโต๊ะอาหาร (ร้อยละ 43.00) ประเภทของขวัญ ของท่ีระลึก  
คือ กระเป๋าใส่ธนบัตรและกระเป๋าสะพาย (ร้อยละ 37.00) 
 6. ผลการศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผลติภัณฑ์เสื่อกก ควรจัดอบรมเพ่ือเพิ่มทักษะในการย้อม
สีธรรมชาติ ควรจัดอบรมเพ่ือเพิ่มทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ควรจัดอบรมเพ่ือเพิ่มทักษะในการสร้างลวดลาย
ใหม่ ส่วนการแปรรูป ควรมีการแปรรูปเสื่อกกร่วมกับวัสดุอ่ืน และนําไปสู่การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน การขอ
ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ในด้านการออกแบบลวดลายควรออกแบบลวดลายภาพสัตว์ในธง
กฐินประกอบด้วยลายจระเข้ นางมัจฉา ตะขาบ และเต่า และนําไปสู่การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรลวดลาย
เสื่อกก   
 7. ผลการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ในกลุ่มทอเสื่อกกตําบลคําไผ่ ได้มีการออกแบบลาย
สัตว์ในธงกฐินประกอบด้วย ลายจระเข้ นางมัจฉา ตะขาบ และเต่า ส่วนด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ได้มีการแปร
รูปเสื่อกกเป็นผลิตภัณฑ์ ได้แก่ (1) การทอเสื่อกกเป็นลายสัตว์ในธงกฐินประกอบด้วยลายจระเข้ นางมัจฉา 
ตะขาบ และเต่า (2) การแปรรูปเสื่อกกเป็นผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กระเป๋าใส่สตางค์ กระเป๋าสะพาย ผ้าม่านแบบพับ
และแบบตาไก่ โต๊ะชุดรับแขก และผลิตภัณฑ์ตกแต่งโต๊ะรับประทานอาหาร 
 

  
ธงกฐิน                                     โต๊ะชุดรับแขก                          กระเป๋าสะพาย 

ภาพท่ี 2 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการวิจัยและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในกลุ่มทอเสื่อกกตําบลคําไผ่ อําเภอ
ไทยเจริญ จังหวัดยโสธร มีประเด็นสําคัญนํามาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้ 

ภูมิปัญญาการทอเสื่อกกตําบลคําไผ่ เป็นวิถีชาวบ้านท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น โดยการลงมือ
ปฏิบัติ การสังเกตการณ์ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และการวิเคราะห์ จนเกิดเป็นภูมิปัญญาและถ่ายทอดและมี
การนาํภูมิปัญญาดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการทอเสื่อกก ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะในอดีตการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ จะ
เป็นลักษณะการถ่ายทอดภายในครอบครัว ซ่ึงสอดคล้องกับการศกึษาของ Penkratok, W. (2008) ได้ศึกษาการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการพัฒนาเสื่อกกเชิงพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา พบว่า การถ่ายทอดความรู้
โดยผู้สูงวัยจะให้ลูกหลานช่วยงานในการทอเสื่อ พร้อมท้ังช่วยแนะนําบอกสอนให้รู้ถึงวิธีการทอเสื่อ จนกระทั่ง
ลูกหลานเกิดความคุ้นเคยในการใช้เครื่องมือในการทอเสื่อ และซึมซับความรู้เหล่าน้ัน ผลการศึกษาครั้งน้ีเป็นไป
ตามทฤษฎีการแพร่กระจายวัฒนธรรม ท่ีกล่าวว่า การยอมรับสิ่งท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมจะต้องอาศัยช่องทาง 
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(Channels) ในการสื่อสารของบุคคลกลุ่มต่างๆ ในสังคมเพ่ือสื่อสารจากกลุ่มหนึ่งไปสู่อีกกลุ่มหนึ่ง (Rogers, 
Everett M., 1983)  
 การทอเสื่อกกลายขิด เกิดจากการดัดแปลงฟืม และไม้ลาย ในช่วงแรกไม้ลายจะเป็นแผ่นไม้บาง ต่อมา
ได้มาเปลี่ยนเป็นท่อพีวีซี ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะแผ่นไม้บางฉลุร่องแบบเดิมมักเกิดปัญหาคือมีการหักงอง่าย ประกอบ
กับท่อพีวีซีเป็นวัสดุท่ีหาได้ง่าย มีความคงทน ผลการศึกษาคร้ังนี้เปน็ไปตามแนวความคิดของภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
ท่ีกล่าวว่า องค์ความรู้ท่ีเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ตั้งแต่อดีต โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ พัฒนา ปรับปรุง
และถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพ่ือใช้แก้ปัญหา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวติ และพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยได้อย่าง
เหมาะสมกับยุคสมัย (Office of the Education Council, 2010) 
 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อกก ประกอบด้วย เสื่อพับ กระเป๋า แจกัน หมวก กล่องทิชชู  ปลอกหมอน ชุด
รองแก้ว กล่องเอนกประสงค์ ท่ีนอน เบาะนั่ง  ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Umprai, A., et al. (2004) ได้
ศึกษาการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์เสื่อกก ตําบลท่าฉนวน อําเภอมโนรมย์ 
จังหวัดชัยนาท พบว่า การแปรรูปจากเสื่อกก ได้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อกกเป็นของใช้ต่างๆ ซ่ึงเป็นไปตาม
แนวคิดวิสาหกิจชุมชน ท่ีกล่าวว่า วิสาหกิจชุมชนท่ีมีการดําเนินการในรูปแบบการสร้างผลิตภัณฑ์ต่อเน่ือง เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าและตอบสนองการตลาดภายนอกชุมชนและเครือข่าย (Nunthasuwan, V., 2001)  
 ปัญหาด้านบุคลากร พบว่า สมาชิกขาดทักษะในการผลิตท่ีได้มาตรฐาน ขาดความรู้เรื่องลวดลายที่
ทันสมัย ขาดวิทยากรอบรมด้านการพัฒนาฝีมือด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย ขาดวิทยากรในการให้
ความรู้ด้านส่งเสริมการขาย ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะท่ีผ่านมาช่างทอเสื่อกกมีการเรียนรู้วิธีการทอเสื่อกกโดยการทําตาม
ต่อๆ กันมา ไม่ได้มีการอบรม ทําให้ขาดการเรียนรู้การทอเส่ือกกตามหลักวิชาการ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ 
Poonthonglang, P. (2005) ได้ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีทําจากต้นกกของกลุ่มทอเสื่อกกบ้านระกาศ หมู่ท่ี 
4 ตําบลบ้านระกาศ อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า สมาชิกกลุ่มขาดความรู้ และทักษะในการ
ออกแบบหรือดัดแปลงเส่ือกกให้เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ผลการศึกษาคร้ังนี้เป็นไปตามแนวคิดในการพัฒนา 
ท่ีกล่าวว่า บุคลากร เป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการทํางานซ่ึงจําเป็นต้องเป็นบุคลากรท่ีมีทักษะ ความรู้ 
และประสบการณ์ (Phon-ngam, P., 2017) 
 ปัญหาด้านงบประมาณ พบว่า กลุ่มขาดเงินทุนหมุนเวียนในการซ้ือวัตถุดิบ ขาดงบประมาณในการ
สนับสนุน  ซ่ึงสอดคล้องกับการศกึษาของ Poonthonglang, P. (2005) ได้ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีทําจาก
ต้นกกของกลุ่มทอเสื่อกกบ้านระกาศ หมู่ท่ี 4 ตําบลบ้านระกาศ อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า 
ปัญหาของกลุ่มทอเสื่อกก คือ ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการซ้ือวัสดุ ผลการศึกษาคร้ังนี้เป็นไปตามทฤษฎีทางธุรกิจ 
ท่ีกล่าวว่า การเริ่มเข้าสู่ธุรกิจ โดยจะต้องคํานึงถึงจาํนวนลูกค้า เงินลงทุนในการขยายกิจการ การบริการ และ
ความสามารถในการบริหารจัดการ (Neil & Virginia, 1983) 
 ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ พบว่า สีย้อมเส้นกกมีราคาแพงและต้องซ้ือจากท้องถ่ินอ่ืน เป็นเช่นนี้เพราะ ท่ี
ผ่านมามีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินอย่างแพร่หลายและไม่มีการปลูกทดแทน ทําให้ต้องสั่งซ้ือ
วัตถุดิบจากท้องถ่ินอ่ืนมาทดแทน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Ponmasri, S. (2010) ได้ศึกษาการจัดการ
ความรู้อาชีพทอเสื่อกก ศึกษากรณีกลุ่มอาชีพทอเสื่อกก บ้านโนนเพ็ด ตําบลโนนเพ็ด อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา พบว่า วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือท่ีใช้ในการทอเสื่อกกทุกอย่างเริ่มมีราคาสูงข้ึนทุกปี ผลการศึกษาคร้ัง
นี้เป็นไปตามทฤษฎีทางธุรกิจ ท่ีกล่าวว่า การเริ่มเข้าสู่ธุรกิจ โดยจะต้องคํานึงถึงจํานวนลูกค้า เงินลงทุนในการ
ขยายกิจการ การบริการ และความสามารถในการบริหารจัดการ (Neil & Virginia, 1983) 

 ปัญหาด้านการจัดการ พบว่า เกิดการลอกเลียนแบบลวดลายและลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ ขาดการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงาม ขาดตลาดรองรับแน่นอน ขาดการส่งเสริมการขายจากภาครัฐ กลุ่มยังไม่มีตราสินค้า 
กลุ่มยังไม่ได้จัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ถูกต้องตามกฎหมาย และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มยังไม่ขอใบรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะ กลุ่มขาดประสบการณ์ในการบริหารจัดการกลุ่ม ไม่มีหน่วยงาน
ภาครัฐเข้ามาให้คําแนะนํา ซ่ึงสอดคล้องกับการศกึษาของ Umprai, A., et al. (2004) ได้ศึกษาการวิจัยแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์เสื่อกก ตําบลท่าฉนวน อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท พบว่า 
ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ผลการศึกษาคร้ังนีเ้ป็นไปตามทฤษฎีทางธุรกิจ ท่ีกล่าวว่า     
การเริ่มเข้าสู่ธุรกิจ โดยจะต้องคํานึงถึงจํานวนลูกค้า เงินลงทุนในการขยายกิจการ การบริการ และความสามารถ
ในการบริหารจัดการ (Neil & Virginia, 1983) 
 ผลการศึกษาความต้องการของกลุ่มทอเสื่อกก พบว่า กลุ่มมีความต้องการให้มีลายเสื่อกกท่ีเป็นอัตลักษณ์
ของท้องถ่ิน การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรลายเสือ่กก ต้องการบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงามเพื่อเพ่ิมมูลค่าและดึงดูด
ใจ ต้องการแผ่นพับในการประชาสัมพันธ์ ต้องการวิทยากรฝึกอบรมการแปรรูปเพ่ือพัฒนาทักษะการแปรรูปให้ได้
มาตรฐาน ต้องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ร่วมกับวัสดุอ่ืนเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ต้องการตลาดและแหล่งจําหน่ายที่แน่นอน 
ต้องการเผยแพร่ผลติภัณฑ์ในอินเตอร์เน็ต ต้องการหน่วยงานราชการเข้ามาช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นเช่นนี้เพราะกลุ่มต้องการสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์และต้องการความมั่นคงในการประกอบ
อาชีพอย่างย่ังยืน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Poonthonglang, P. (2005) ได้ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ี
ทําจากต้นกกของกลุ่มทอเสื่อกกบ้านระกาศ หมู่ท่ี 4 ตําบลบ้านระกาศ อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
พบว่า สมาชิกกลุ่มมีความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีทําจากต้นกก คือ ต้องการวิทยากรมาทําการสอน
วิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ต้องการเคร่ืองจักรกลที่จะนํามาใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีทําจากเส่ือกกให้มีคุณภาพสูง และมี
รูปแบบใหม่ ๆ ให้สามารถสนองความต้องการของผู้บริโภคได้กว้างขวางย่ิงขึ้น ผลการศึกษาคร้ังนีเ้ป็นไปตาม
แนวความคิดของการสร้างความแตกต่างผลิตภัณฑ์ ท่ีกล่าวว่า การสร้างให้ภาพลักษณ์ให้แก่ตัวผลิตภัณฑ์หรือ
บริการโดยการนําเอาลักษณะเด่นและการวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์มาเป็นส่วนประกอบ เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิด
ความรู้สึกท่ีแตกต่าง (Sereerat, S., 2009) 
 ผลการศึกษาความต้องการของความต้องการผลิตภัณฑ์เสื่อกกของผู้บริโภค พบว่า  
  1. ต้องการแปรรูปเป็นผ้าม่าน ท้ังนี้เพราะม่านเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งในบ้านทุกหลังต้องมีใช้ เพ่ือ
ช่วยลดความสว่างของแสงแดดท่ีสาดเข้ามาในห้อง ช่วยควบคุมแสงภายในห้องให้สว่าง หรือ มืดสลัวตามต้องการ 
บังสายตาจากบคุคลภายนอก และยังมีสีสันและลวดลายท่ีสวยงามช่วยในการตกแต่งห้องต่างๆ ให้ดูดีและ
สวยงาม  ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ (Phon-ngam, P., 2015) ได้ศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชนในกลุ่มผ้าทอพื้นเมืองไทเลย จังหวัดเลย พบว่า ผ้าม่าน เป็นวัสดุจําเป็นอย่างหนึ่งในบ้าน ช่วยบัง
แสงจากภายนอกบ้าน บังสายตาจาคนภายนอก ให้ความเป็นส่วนตัวแก่คนในบ้าน และยังมีความสวยงามจาก
สีสันและลวดลายมาช่วยเสริมการตกแต่งห้องต่างๆให้ดูดี ผลการศึกษาคร้ังนี้เป็นไปตามแนวความคิดวิสาหกิจ
ชุมชน ท่ีกล่าวว่า วิสาหกิจชุมชนพ้ืนฐาน เป็นการผลิตเพ่ือใช้ในท้องถิ่น ซ่ึงอยู่ในขีดความสามารถของชาวบ้าน
ท่ัวไป และผลผลิตเพ่ือตอบสนองความจําเป็นข้ันพ้ืนฐาน (Phongphit, S., 2005) 

2. ต้องการแปรรูปเป็นโต๊ะชุดรับแขก และผลิตภัณฑ์ตกแต่งโต๊ะรับประทานอาหาร ท้ังนี้เพราะโต๊ะ 
ชุดรับแขก และผลิตภัณฑ์ตกแต่งโต๊ะรับประทานอาหาร เป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งท่ีช่วยเพ่ิมความหรูหราให้กับบ้าน 
และยังมีสีสันและลวดลายที่สวยงามช่วยในการตกแต่งห้องต่างๆ ให้ดูดีและสวยงาม ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา
ของ (Phon-ngam, P., 2015) ได้ศึกษาการการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในกลุ่มผ้าทอ
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(Channels) ในการสื่อสารของบุคคลกลุ่มต่างๆ ในสังคมเพ่ือสื่อสารจากกลุ่มหนึ่งไปสู่อีกกลุ่มหนึ่ง (Rogers, 
Everett M., 1983)  
 การทอเส่ือกกลายขิด เกิดจากการดัดแปลงฟืม และไม้ลาย ในช่วงแรกไม้ลายจะเป็นแผ่นไม้บาง ต่อมา
ได้มาเปลี่ยนเป็นท่อพีวีซี ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะแผ่นไม้บางฉลุร่องแบบเดิมมักเกิดปัญหาคือมีการหักงอง่าย ประกอบ
กับท่อพีวีซีเป็นวัสดุท่ีหาได้ง่าย มีความคงทน ผลการศึกษาคร้ังนี้เปน็ไปตามแนวความคิดของภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
ท่ีกล่าวว่า องค์ความรู้ท่ีเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ตั้งแต่อดีต โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ พัฒนา ปรับปรุง
และถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพ่ือใช้แก้ปัญหา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวติ และพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยได้อย่าง
เหมาะสมกับยุคสมัย (Office of the Education Council, 2010) 
 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อกก ประกอบด้วย เสื่อพับ กระเป๋า แจกัน หมวก กล่องทิชชู  ปลอกหมอน ชุด
รองแก้ว กล่องเอนกประสงค์ ท่ีนอน เบาะนั่ง  ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Umprai, A., et al. (2004) ได้
ศึกษาการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์เสื่อกก ตําบลท่าฉนวน อําเภอมโนรมย์ 
จังหวัดชัยนาท พบว่า การแปรรูปจากเสื่อกก ได้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อกกเป็นของใช้ต่างๆ ซ่ึงเป็นไปตาม
แนวคิดวิสาหกิจชุมชน ท่ีกล่าวว่า วิสาหกิจชุมชนท่ีมีการดําเนินการในรูปแบบการสร้างผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าและตอบสนองการตลาดภายนอกชุมชนและเครือข่าย (Nunthasuwan, V., 2001)  
 ปัญหาด้านบุคลากร พบว่า สมาชิกขาดทักษะในการผลิตท่ีได้มาตรฐาน ขาดความรู้เรื่องลวดลายที่
ทันสมัย ขาดวิทยากรอบรมด้านการพัฒนาฝีมือด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย ขาดวิทยากรในการให้
ความรู้ด้านส่งเสริมการขาย ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะท่ีผ่านมาช่างทอเสื่อกกมีการเรียนรู้วิธีการทอเส่ือกกโดยการทําตาม
ต่อๆ กันมา ไม่ได้มีการอบรม ทําให้ขาดการเรียนรู้การทอเส่ือกกตามหลักวิชาการ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ 
Poonthonglang, P. (2005) ได้ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีทําจากต้นกกของกลุ่มทอเสื่อกกบ้านระกาศ หมู่ท่ี 
4 ตําบลบ้านระกาศ อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า สมาชิกกลุ่มขาดความรู้ และทักษะในการ
ออกแบบหรือดัดแปลงเส่ือกกให้เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ผลการศึกษาคร้ังนี้เป็นไปตามแนวคิดในการพัฒนา 
ท่ีกล่าวว่า บุคลากร เป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการทํางานซ่ึงจําเป็นต้องเป็นบุคลากรท่ีมีทักษะ ความรู้ 
และประสบการณ์ (Phon-ngam, P., 2017) 
 ปัญหาด้านงบประมาณ พบว่า กลุ่มขาดเงินทุนหมุนเวียนในการซ้ือวัตถุดิบ ขาดงบประมาณในการ
สนับสนุน  ซ่ึงสอดคล้องกับการศกึษาของ Poonthonglang, P. (2005) ได้ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีทําจาก
ต้นกกของกลุ่มทอเสื่อกกบ้านระกาศ หมู่ท่ี 4 ตําบลบ้านระกาศ อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า 
ปัญหาของกลุ่มทอเสื่อกก คือ ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการซ้ือวัสดุ ผลการศึกษาคร้ังนี้เป็นไปตามทฤษฎีทางธุรกิจ 
ท่ีกล่าวว่า การเริ่มเข้าสู่ธุรกิจ โดยจะต้องคํานึงถึงจาํนวนลูกค้า เงินลงทุนในการขยายกิจการ การบริการ และ
ความสามารถในการบริหารจัดการ (Neil & Virginia, 1983) 
 ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ พบว่า สีย้อมเส้นกกมีราคาแพงและต้องซ้ือจากท้องถ่ินอ่ืน เป็นเช่นนี้เพราะ ท่ี
ผ่านมามีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินอย่างแพร่หลายและไม่มีการปลูกทดแทน ทําให้ต้องสั่งซ้ือ
วัตถุดิบจากท้องถ่ินอ่ืนมาทดแทน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Ponmasri, S. (2010) ได้ศึกษาการจัดการ
ความรู้อาชีพทอเสื่อกก ศึกษากรณีกลุ่มอาชีพทอเสื่อกก บ้านโนนเพ็ด ตําบลโนนเพ็ด อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา พบว่า วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือท่ีใช้ในการทอเสื่อกกทุกอย่างเริ่มมีราคาสูงข้ึนทุกปี ผลการศึกษาคร้ัง
นี้เป็นไปตามทฤษฎีทางธุรกิจ ท่ีกล่าวว่า การเริ่มเข้าสู่ธุรกิจ โดยจะต้องคํานึงถึงจํานวนลูกค้า เงินลงทุนในการ
ขยายกิจการ การบริการ และความสามารถในการบริหารจัดการ (Neil & Virginia, 1983) 

 ปัญหาด้านการจัดการ พบว่า เกิดการลอกเลียนแบบลวดลายและลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ ขาดการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงาม ขาดตลาดรองรับแน่นอน ขาดการส่งเสริมการขายจากภาครัฐ กลุ่มยังไม่มีตราสินค้า 
กลุ่มยังไม่ได้จัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ถูกต้องตามกฎหมาย และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มยังไม่ขอใบรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะ กลุ่มขาดประสบการณ์ในการบริหารจัดการกลุ่ม ไม่มีหน่วยงาน
ภาครัฐเข้ามาให้คําแนะนํา ซ่ึงสอดคล้องกับการศกึษาของ Umprai, A., et al. (2004) ได้ศึกษาการวิจัยแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์เสื่อกก ตําบลท่าฉนวน อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท พบว่า 
ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ผลการศึกษาคร้ังนีเ้ป็นไปตามทฤษฎีทางธุรกิจ ท่ีกล่าวว่า     
การเริ่มเข้าสู่ธุรกิจ โดยจะต้องคํานึงถึงจํานวนลูกค้า เงินลงทุนในการขยายกิจการ การบริการ และความสามารถ
ในการบริหารจัดการ (Neil & Virginia, 1983) 
 ผลการศึกษาความต้องการของกลุ่มทอเสื่อกก พบว่า กลุ่มมีความต้องการให้มีลายเสื่อกกท่ีเป็นอัตลักษณ์
ของท้องถ่ิน การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรลายเสือ่กก ต้องการบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงามเพื่อเพิ่มมูลค่าและดึงดูด
ใจ ต้องการแผ่นพับในการประชาสัมพันธ์ ต้องการวิทยากรฝึกอบรมการแปรรูปเพ่ือพัฒนาทักษะการแปรรูปให้ได้
มาตรฐาน ต้องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ร่วมกับวัสดุอ่ืนเพ่ือเพิ่มมูลค่า ต้องการตลาดและแหล่งจําหน่ายที่แน่นอน 
ต้องการเผยแพร่ผลติภัณฑ์ในอินเตอร์เน็ต ต้องการหน่วยงานราชการเข้ามาช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นเช่นนี้เพราะกลุ่มต้องการสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์และต้องการความมั่นคงในการประกอบ
อาชีพอย่างย่ังยืน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Poonthonglang, P. (2005) ได้ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ี
ทําจากต้นกกของกลุ่มทอเสื่อกกบ้านระกาศ หมู่ท่ี 4 ตําบลบ้านระกาศ อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
พบว่า สมาชิกกลุ่มมีความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีทําจากต้นกก คือ ต้องการวิทยากรมาทําการสอน
วิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ต้องการเคร่ืองจักรกลที่จะนํามาใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีทําจากเส่ือกกให้มีคุณภาพสูง และมี
รูปแบบใหม่ ๆ ให้สามารถสนองความต้องการของผู้บริโภคได้กว้างขวางย่ิงข้ึน ผลการศึกษาคร้ังนีเ้ป็นไปตาม
แนวความคิดของการสร้างความแตกต่างผลิตภัณฑ์ ท่ีกล่าวว่า การสร้างให้ภาพลักษณ์ให้แก่ตัวผลิตภัณฑ์หรือ
บริการโดยการนําเอาลักษณะเด่นและการวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์มาเป็นส่วนประกอบ เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิด
ความรู้สึกที่แตกต่าง (Sereerat, S., 2009) 
 ผลการศึกษาความต้องการของความต้องการผลิตภัณฑ์เสื่อกกของผู้บริโภค พบว่า  
  1. ต้องการแปรรูปเป็นผ้าม่าน ท้ังนี้เพราะม่านเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งในบ้านทุกหลังต้องมีใช้ เพ่ือ
ช่วยลดความสว่างของแสงแดดท่ีสาดเข้ามาในห้อง ช่วยควบคุมแสงภายในห้องให้สว่าง หรือ มืดสลัวตามต้องการ 
บังสายตาจากบคุคลภายนอก และยังมีสีสันและลวดลายท่ีสวยงามช่วยในการตกแต่งห้องต่างๆ ให้ดูดีและ
สวยงาม  ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ (Phon-ngam, P., 2015) ได้ศึกษาการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชนในกลุ่มผ้าทอพื้นเมืองไทเลย จังหวัดเลย พบว่า ผ้าม่าน เป็นวัสดุจําเป็นอย่างหนึ่งในบ้าน ช่วยบัง
แสงจากภายนอกบ้าน บังสายตาจาคนภายนอก ให้ความเป็นส่วนตัวแก่คนในบ้าน และยังมีความสวยงามจาก
สีสันและลวดลายมาช่วยเสริมการตกแต่งห้องต่างๆให้ดูดี ผลการศึกษาคร้ังนี้เป็นไปตามแนวความคิดวิสาหกิจ
ชุมชน ท่ีกล่าวว่า วิสาหกิจชุมชนพ้ืนฐาน เป็นการผลิตเพ่ือใช้ในท้องถิ่น ซ่ึงอยู่ในขีดความสามารถของชาวบ้าน
ท่ัวไป และผลผลิตเพ่ือตอบสนองความจําเป็นข้ันพ้ืนฐาน (Phongphit, S., 2005) 

2. ต้องการแปรรูปเป็นโต๊ะชุดรับแขก และผลิตภัณฑ์ตกแต่งโต๊ะรับประทานอาหาร ท้ังนี้เพราะโต๊ะ 
ชุดรับแขก และผลิตภัณฑ์ตกแต่งโต๊ะรับประทานอาหาร เป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งท่ีช่วยเพ่ิมความหรูหราให้กับบ้าน 
และยังมีสีสันและลวดลายที่สวยงามช่วยในการตกแต่งห้องต่างๆ ให้ดูดีและสวยงาม ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา
ของ (Phon-ngam, P., 2015) ได้ศึกษาการการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในกลุ่มผ้าทอ



The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal (GTHJ.)

Vol.24  Special Issue  May - August 2018         ISSN 2408 - 0845
66

พ้ืนเมืองไทเลย จังหวัดเลย พบว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถพัฒนาเป็นชุดโต๊ะอาหารและชุดตกแต่งบ้าน   
ผลการศึกษาคร้ังนี้เป็นไปตามแนวความคิดวิสาหกิจชุมชน ท่ีกล่าวว่า วิสาหกิจชุมชนพ้ืนฐาน เป็นการผลิตเพ่ือใช้
ในท้องถิ่น ซ่ึงอยู่ในขีดความสามารถของชาวบ้านท่ัวไป และผลผลิตเพ่ือตอบสนองความจําเป็นข้ันพ้ืนฐาน     
(Phongphit, S., 2005)          

3. ต้องการแปรรูปเป็นกระเป๋าใส่สตางค์ และกระเป๋าสะพาย ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะกระเป๋านอกจากจะ 
ถูกใช้งานเพ่ือเก็บธนบัตรและบัตรต่างๆ แล้ว ยังถูกออกแบบให้มีความสวยงามด้วยลวดลายและสีสัน ปัจจุบันทํา
ให้กระเป๋ากลายเป็นของใช้ท่ีช่วยเสริมความสวยและความหล่อให้กับวัยรุ่น เพ่ิมความน่ารักและความมีเสน่ห์
ให้กับผู้ใช้ ซ่ึงสอดคล้องกับการศกึษาซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Phon-ngam, P. (2015) ได้ศึกษา การสร้าง
มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในกลุ่มผ้าทอพื้นเมืองไทเลย จังหวัดเลย พบว่า ได้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์
โดยการตัดเย็บกระเป๋า ผลการศกึษาคร้ังนี้เป็นไปตามแนวความคิดวิสาหกิจชุมชน ท่ีกล่าวว่า วิสาหกิจชุมชน
พ้ืนฐาน เป็นการผลิตเพ่ือใชใ้นท้องถิ่น ซ่ึงอยู่ในขีดความสามารถของชาวบ้านท่ัวไป และผลผลิตเพ่ือตอบสนอง
ความจําเป็นข้ันพ้ืนฐาน (Phongphit, S., 2005)   

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพผลติภัณฑ์ด้านการแปรรูป พบว่า ควรมีการแปรรูปเสื่อกกร่วมกับวัสดุอ่ืน
และนําไปสู่การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน การขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะ 
กลุ่มต้องการแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อกกร่วมกับวัสดุอ่ืน ตามความต้องการของกลุ่มและความต้องการของผู้บริโภค  
ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Phon-ngam, P., (2015) ได้ศึกษาการการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจ
ชุมชนในกลุ่มผ้าทอพื้นเมืองไทเลย จังหวัดเลย พบว่า การแปรรูปผลิตภัณฑ์ต้องมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต
วัฒนธรรมของท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ผลการศึกษาครั้งน้ีเป็นไปตามแนวความคิดวิสาหกิจชุมชน   
ท่ีกล่าวว่า วิสาหกิจชุมชนก้าวหน้า เป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีสามารถนําออกสู่ตลาดใหญ่ได้เพราะมีลักษณะเฉพาะ   
มีเอกลักษณ์ท้องถ่ินบางอย่าง หรืออาจมีสูตรเคล็ดลับ หรือมีคุณภาพดีในระดับมาตรฐาน สามารถแข่งขันกับ
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าท่ัวไปได้ (Phongphit, S., 2005)          
 แนวทางในการพัฒนาคุณภาพผลติภัณฑ์ด้านการออกแบบลวดลาย พบว่า ควรมีการทอเส่ือกกให้เป็น
ลายสัตว์ในธงกฐิน ประกอบด้วย ลายจระเข้ นางมัจฉา ตะขาบ และนําไปสู่การจดสทิธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ลวดลายเสื่อกก ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะ จระเข้เป็นสัตว์ท่ีเจ้าคณะอําเภอไทยเจริญนํามาเลี้ยงตั้งแต่มีการก่อต้ังกิ่ง
อําเภอไทยเจริญ ซ่ึงมีอายุเกือบร้อยปี ซ่ึงถือได้ว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของอําเภอไทยเจริญ และเพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ินให้ควบคู่กับการทอเสื่อกก จึงได้มีการทอลายจระเข้ ร่วมกับลายนางมัจฉา ตะขาบ และ
เต่า เพ่ือทําเป็นธงกฐิน และป้องกันการลอกเลียนแบบลวดลาย ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Phon-ngam, P. 
(2015)  ได้ศึกษาการการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในกลุ่มผ้าทอพื้นเมืองไทเลย จังหวัดเลย 
พบว่า การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์นั้น จะต้องออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของผู้บริโภคท่ี
ต้องการลวดลายผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ผลการศึกษาครั้งน้ีเป็นไปตามแนวความคิดพฤติกรรม
ผู้บริโภค ท่ีกล่าวว่า การพัฒนาสินค้าและบริการ การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจะช่วยให้นักการตลาดสามารถ
พัฒนาสินค้าและบริการ ทําให้ทราบว่าผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าและบริการแบบใด (Sukcharoen, W., 
2016) 
 ผลการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภคท่ีต้องการทอให้เป็นภาพ 
ประกอบกับความต้องการของกลุ่มท่ีต้องการทอให้เป็นลายสัตว์ในธงกฐิน ประกอบด้วยลายจระเข้ นางมัจฉา 
ตะขาบ และเต่า ท้ังนี้เพ่ือต้องการอนุรักษ์วัฒนธรรมให้ควบคู่กับการทอเสื่อกก ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ
ผู้บริโภคท่ีกล่าวว่า การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจะช่วยให้นักการตลาดสามารถพัฒนาสินค้าและบริการ ทําให้

ทราบว่าผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าและบริการแบบใด (Sukcharoen, W., 2016) และสอดคล้องกับแนวคิด
ของผู้บริโภคท่ีกล่าวว่า การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคทําให้นักการตลาดเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค         
ในแต่ละกลุ่ม ส่งผลให้ผู้บริโภคแนะนําสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ และทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น (Hoyer & 
Macinnis, 2010) 
 

ข้อเสนอแนะ 
        ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 1. กระบวนการทอเสื่อกกในพื้นท่ีตําบลคําไผ่ มีการสร้างลวดลายโดยการใช้ฟืมและไม้ลาย ซ่ึงมีความ
แตกต่างจากพื้นที่อ่ืน ดังนั้น ควรนําผลการวิจัยที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เสื่อกก โดยให้สอดคล้องกับ
บริบทของกลุ่มทอเสื่อกกอ่ืนๆ   
 2. การออกแบบลวดลายเสื่อกกโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นการสร้างลวดลายท่ีแปลกใหม่ 
ดังนั้น ควรมีการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมการสร้างลวดลาย โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เสื่อกกให้กับกลุ่มทอเสื่อกกอ่ืนๆ ต่อไป 
 3. การฝึกอบรมเป็นกลยุทธ์ท่ีสําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ควรจัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะต่างๆ ให้กับกลุ่มอ่ืนๆ ต่อไป 
 4. โรงเรียนในชุมชนไม่มีการบรรจุการทอเส่ือกกไวเ้ป็นหลักสูตรท้องถ่ิน ดังนั้น ควรนําองค์ความรู้ท่ี
ได้จากการวิจัย มาส่งต่อให้กับเด็กและเยาวชน เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมของท้องถ่ินให้สืบต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปเกี่ยวกับการออกแบบลวดลายเส่ือกกท่ีสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง 
 2. ควรมีการวิจัยต่อยอดเก่ียวกับการพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการทอเสื่อกกให้ได้มาตรฐานและมี
คุณภาพสู่งานหัตถกรรมระดับสากล 
 3. ควรมีการวิจัยต่อยอดเก่ียวกับรูปแบบการตลาดท่ีหลากหลาย และตลาดออนไลน์ในชุมชน     
นอกชุมชน รวมท้ังการขายผลิตภัณฑ์เสื่อกก และกิจกรรมทางการตลาดด้านอื่นๆ 
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พ้ืนเมืองไทเลย จังหวัดเลย พบว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถพัฒนาเป็นชุดโต๊ะอาหารและชุดตกแต่งบ้าน   
ผลการศึกษาคร้ังนี้เป็นไปตามแนวความคิดวิสาหกิจชุมชน ท่ีกล่าวว่า วิสาหกิจชุมชนพ้ืนฐาน เป็นการผลิตเพ่ือใช้
ในท้องถิ่น ซ่ึงอยู่ในขีดความสามารถของชาวบ้านท่ัวไป และผลผลิตเพ่ือตอบสนองความจําเป็นข้ันพ้ืนฐาน     
(Phongphit, S., 2005)          

3. ต้องการแปรรูปเป็นกระเป๋าใส่สตางค์ และกระเป๋าสะพาย ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะกระเป๋านอกจากจะ 
ถูกใช้งานเพ่ือเก็บธนบัตรและบัตรต่างๆ แล้ว ยังถูกออกแบบให้มีความสวยงามด้วยลวดลายและสีสัน ปัจจุบันทํา
ให้กระเป๋ากลายเป็นของใช้ท่ีช่วยเสริมความสวยและความหล่อให้กับวัยรุ่น เพ่ิมความน่ารักและความมีเสน่ห์
ให้กับผู้ใช้ ซ่ึงสอดคล้องกับการศกึษาซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Phon-ngam, P. (2015) ได้ศึกษา การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในกลุ่มผ้าทอพื้นเมืองไทเลย จังหวัดเลย พบว่า ได้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์
โดยการตัดเย็บกระเป๋า ผลการศกึษาคร้ังนี้เป็นไปตามแนวความคิดวิสาหกิจชุมชน ท่ีกล่าวว่า วิสาหกิจชุมชน
พ้ืนฐาน เป็นการผลิตเพ่ือใชใ้นท้องถิ่น ซ่ึงอยู่ในขีดความสามารถของชาวบ้านท่ัวไป และผลผลิตเพ่ือตอบสนอง
ความจําเป็นข้ันพ้ืนฐาน (Phongphit, S., 2005)   

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพผลติภัณฑ์ด้านการแปรรูป พบว่า ควรมีการแปรรูปเสื่อกกร่วมกับวัสดุอ่ืน
และนําไปสู่การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน การขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะ 
กลุ่มต้องการแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อกกร่วมกับวัสดุอ่ืน ตามความต้องการของกลุ่มและความต้องการของผู้บริโภค  
ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Phon-ngam, P., (2015) ได้ศึกษาการการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจ
ชุมชนในกลุ่มผ้าทอพื้นเมืองไทเลย จังหวัดเลย พบว่า การแปรรูปผลิตภัณฑ์ต้องมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต
วัฒนธรรมของท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นไปตามแนวความคิดวิสาหกิจชุมชน   
ท่ีกล่าวว่า วิสาหกิจชุมชนก้าวหน้า เป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีสามารถนําออกสู่ตลาดใหญ่ได้เพราะมีลักษณะเฉพาะ   
มีเอกลักษณ์ท้องถ่ินบางอย่าง หรืออาจมีสูตรเคล็ดลับ หรือมีคุณภาพดีในระดับมาตรฐาน สามารถแข่งขันกับ
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าท่ัวไปได้ (Phongphit, S., 2005)          
 แนวทางในการพัฒนาคุณภาพผลติภัณฑ์ด้านการออกแบบลวดลาย พบว่า ควรมีการทอเสื่อกกให้เป็น
ลายสัตว์ในธงกฐิน ประกอบด้วย ลายจระเข้ นางมัจฉา ตะขาบ และนําไปสู่การจดสทิธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ลวดลายเสื่อกก ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะ จระเข้เป็นสัตว์ท่ีเจ้าคณะอําเภอไทยเจริญนํามาเลี้ยงตั้งแต่มีการก่อต้ังกิ่ง
อําเภอไทยเจริญ ซ่ึงมีอายุเกือบร้อยปี ซ่ึงถือได้ว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของอําเภอไทยเจริญ และเพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ินให้ควบคู่กับการทอเสื่อกก จึงได้มีการทอลายจระเข้ ร่วมกับลายนางมัจฉา ตะขาบ และ
เต่า เพ่ือทําเป็นธงกฐิน และป้องกันการลอกเลียนแบบลวดลาย ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Phon-ngam, P. 
(2015)  ได้ศึกษาการการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในกลุ่มผ้าทอพื้นเมืองไทเลย จังหวัดเลย 
พบว่า การสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์นั้น จะต้องออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของผู้บริโภคท่ี
ต้องการลวดลายผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นไปตามแนวความคิดพฤติกรรม
ผู้บริโภค ท่ีกล่าวว่า การพัฒนาสินค้าและบริการ การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจะช่วยให้นักการตลาดสามารถ
พัฒนาสินค้าและบริการ ทําให้ทราบว่าผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าและบริการแบบใด (Sukcharoen, W., 
2016) 
 ผลการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภคท่ีต้องการทอให้เป็นภาพ 
ประกอบกับความต้องการของกลุ่มท่ีต้องการทอให้เป็นลายสัตว์ในธงกฐิน ประกอบด้วยลายจระเข้ นางมัจฉา 
ตะขาบ และเต่า ท้ังนี้เพ่ือต้องการอนุรักษ์วัฒนธรรมให้ควบคู่กับการทอเสื่อกก ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ
ผู้บริโภคท่ีกล่าวว่า การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจะช่วยให้นักการตลาดสามารถพัฒนาสินค้าและบริการ ทําให้

ทราบว่าผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าและบริการแบบใด (Sukcharoen, W., 2016) และสอดคล้องกับแนวคิด
ของผู้บริโภคท่ีกล่าวว่า การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคทําให้นักการตลาดเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค         
ในแต่ละกลุ่ม ส่งผลให้ผู้บริโภคแนะนําสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ และทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น (Hoyer & 
Macinnis, 2010) 
 

ข้อเสนอแนะ 
        ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 1. กระบวนการทอเสื่อกกในพื้นท่ีตําบลคําไผ่ มีการสร้างลวดลายโดยการใช้ฟืมและไม้ลาย ซ่ึงมีความ
แตกต่างจากพื้นที่อ่ืน ดังนั้น ควรนําผลการวิจัยที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เสื่อกก โดยให้สอดคล้องกับ
บริบทของกลุ่มทอเสื่อกกอ่ืนๆ   
 2. การออกแบบลวดลายเสื่อกกโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นการสร้างลวดลายท่ีแปลกใหม่ 
ดังนั้น ควรมีการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมการสร้างลวดลาย โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เสื่อกกให้กับกลุ่มทอเสื่อกกอื่นๆ ต่อไป 
 3. การฝึกอบรมเป็นกลยุทธ์ท่ีสําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังน้ัน ควรจัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะต่างๆ ให้กับกลุ่มอ่ืนๆ ต่อไป 
 4. โรงเรียนในชุมชนไม่มีการบรรจุการทอเส่ือกกไวเ้ป็นหลักสูตรท้องถ่ิน ดังน้ัน ควรนําองค์ความรู้ท่ี
ได้จากการวิจัย มาส่งต่อให้กับเด็กและเยาวชน เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมของท้องถ่ินให้สืบต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปเกี่ยวกับการออกแบบลวดลายเส่ือกกที่สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง 
 2. ควรมีการวิจัยต่อยอดเก่ียวกับการพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการทอเสื่อกกให้ได้มาตรฐานและมี
คุณภาพสู่งานหัตถกรรมระดับสากล 
 3. ควรมีการวิจัยต่อยอดเก่ียวกับรูปแบบการตลาดท่ีหลากหลาย และตลาดออนไลน์ในชุมชน     
นอกชุมชน รวมท้ังการขายผลิตภัณฑ์เสื่อกก และกิจกรรมทางการตลาดด้านอื่นๆ 
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์นวนิยายของพงศกรที่มีเนื้อหาเก่ียวกับเคร่ืองประดับ จํานวน 3 
เร่ือง ได้แก่ กําไลมาศ เพชรอัคนี และกุณฑลสวาท โดยพิจารณา 2 ประเด็นหลัก คือ โครงเรื่อง และแนวคิด
สําคัญ ผลการศกึษาพบว่าลักษณะเด่น ด้านโครงเรื่องนั้นพงศกรมีการนําเคร่ืองประดับมาใช้สร้างความขัดแย้ง 
ทําให้เกิดโครงเรื่องหลักและโครงเรื่องรอง และทําให้ความขัดแย้งในอดีตชาติมีความเชื่อมโยงส่งผลมายัง         
ชาติปัจจุบัน ส่วนลักษณะเด่นด้านแนวคิดสําคัญพงศกรมีการนําเสนอทัศนะ 3 ลักษณะ ได้แก่ แนวคิดเร่ือง         
ความรัก แนวคิดเร่ืองอํานาจ และแนวคิดเร่ืองศักดิ์ศรี พงศกรได้นําเสนอลักษณะเด่นด้านแนวคิดท่ีน่าสนใจ
เพ่ิมเติมในภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องคุณค่าแท้และคณุค่าเทียมซ่ึงแฝงอยู่ในเครื่องประดับหลักเพ่ือสื่อให้ผู้อ่าน
ตระหนักว่าคุณค่าท่ีแท้จริงนั้นอยู่ท่ีคุณงามความดีการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในครรลองคลองธรรม ตลอดจน       
การปรารถนาดีต่อผู้อ่ืนไม่ใช่อยู่ท่ีการแสวงหาเพื่อครอบครองมูลค่าของสิ่งของ ทรัพย์สมบัติ อํานาจ ตําแหน่ง 
และผลประโยชน์โดยยอมกระทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้สมหวังในสิ่งท่ีตนเองปรารถนา  
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