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 กว่าทศวรรษท่ีผ่านมาจ านวนผู ้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ท่ีน าภูมิปัญญาท้องถ่ินและ

ทรัพยากรในพ้ืนท่ีมาใชห้รือท่ีเรียกว่า ผลิตภัณฑ์หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ ์เกิดขึ้ นเป็นจ านวนมาก 

และมีส่วนส าคญัในการแกปั้ญหาเศรษฐกิจ สรา้งความเจริญเติมโตและความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจ  

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีความหลากหลาย ซับซอ้นในการบริหารจัดการ มีปัญหาและความ

ตอ้งการของผูป้ระกอบการท่ีหลากหลาย จึงจ าเป็นตอ้งทบทวนการด าเนินงานของส านักส่งเสริมภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินและวิสาหกิจชุมชนและกรมการพฒันาชุมชนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการหน่ึงต าบล

หน่ึงผลิตภัณฑ์ เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน วิสาหกิจชุมชนและเศรษฐกิจ

สรา้งสรรคท่ี์เหมาะสมและมีประสิทธิภาพร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

1. ทบทวนการด าเนินงานการส่งเสริมภมูิปัญญาทอ้งถ่ินและวิสาหกิจชุมชน โดยเฉพาะการ

ด าเนินงานภายใตน้โยบายของรฐัท่ีส าคญั ตั้งแต่ปี 2545 – ปัจจุบนั 

2. ศึกษาแนวคิดและมาตรการในการส่งเสริมภมูิปัญญาทอ้งถ่ินและวิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจ

สรา้งสรรคใ์นบริบทไทยและต่างประเทศ 

3. จดัท าขอ้เสนอแนะเชิงยุทธศาสตรท่ี์เน้นการด าเนินงานในการส่งเสริมภมูิปัญญาทอ้งถ่ินและ

วิสาหกิจชุมชน 

กรอบแนวคิด ตวัแบบและวิธีการศึกษา 

 กรอบแนวคิดในการศึกษาวางอยูบ่นหลกัการพ้ืนฐานของการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากของ

ชุมชน เพ่ือใหเ้กิดความเป็นอยูท่ี่ดี เศรษฐกิจมัน่คง มีการกระจายรายได ้ชุมชนพ่ึงตนเองได ้เกิดการ

รวมกลุ่มท่ียัง่ยืน โดยจะตอ้งมีพ้ืนฐานท่ีดี 3 ประการ คือ 

                                                        
1
 สถาบนัพระปกเกลา้ด าเนินโครงการภายใตก้ารสนับสนุนกรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

2
 ท่ีปรึกษาโครงการ 

3
 หวัหนา้โครงการวิจยั 

4
 ทีมวิจยั 

5
 ทีมวิจยั 
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1. การมีองคก์รท่ีดี ซ่ึงพิจารณาถึง กฎ ระเบียบ โครงสรา้งองคก์ร การบริหารนโยบาย กิจกรรม 

งบประมาณ บทบาท พนัธกิจและผลงานดา้นการพฒันาชุมชน 

2. บริบทแวดลอ้มทางสงัคมท่ีดี ไดแ้ก่ การสัง่สมภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน ทุนทางสงัคมเดิม การ

รวมกลุ่ม 

3. มีการใชก้ระบวนการและวิธีการท่ีดีเหมาะสม 

ดงักรอบแนวคิดในการศึกษาดงัภาพ 

 

 

 การศึกษาเน้นการผสมผสานระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การออกแบบวิธี

การศึกษาไดอ้าศยัแนวทางการประเมินนโยบายสาธารณะ วิธีวิจยัตามตวัแบบในการศึกษา ดงัน้ี 

1. ตวัแบบการประเมินแบบไม่เน้นเป้าหมาย (Goal-Free Model) ใชก้ารสมัภาษณ ์

ประชุมกลุ่ม สงัเกต ผูใ้หข้อ้มูล คือ ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการก าหนดนโยบายและผูบ้ริหารกรมการพฒันา

ชุมชน เจา้หนา้ท่ีรฐัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน านโยบายไปปฏิบติั ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 4 ภาคๆ ละ 2 จงัหวดั 

 

    กฎ ระเบียบ 

ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ศึกษาประสบการณจ์ากต่างประเทศ แนวปฏบิติั

ท่ีดีBest Practices เช่น Social enterprise   

โครงสรา้งองคก์ร  

บริหารนโยบาย 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

บทบาท  

พนัธกิจ 

ความเป็นอยูดี่ 

เศรษฐกิจฐานราก 

การกระจายรายได้

ชุมชนพึ่งตนเองได ้

เกิดการรวมกลุ่ม 

มีสินคา้ 5 ดาว 

ผลงาน พฒันาชุมชน 

ระดบัสงัคม 

ระดับองค์กร 

วิสาหกิจชุมชน 

ทุนทางสงัคม 

สินคา้ ผลิตภณัฑ ์

การรวมกลุ่ม 

ขยายเครือขา่ย 

ห่วงโซ่การผลิต 

สรา้งรายได้

อาชีพ 

พึ่งตนเอง 

ยัง่ยนื 

 

กระบวนการเรียนรู ้ 

(Learning process  

ระดบัต่างประเทศ 

กฎหมายและนโยบายท่ีเกี่ยวขอ้ง 

พฒันายุทธศาสตร ์
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ผลิตภณัฑห์น่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ ์5 กลุ่ม ไดแ้ก่ อาหาร เคร่ืองด่ืม เส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย ของ

ใชแ้ละของท่ีระลึก สมุนไพรท่ีไม่ใชย้า ทั้งระดับ 1-2 ดาว 3 ดาว และ 4-5 ดาว  นอกจากน้ี ยัง

สมัภาษณห์น่วยงานภาครฐัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ตวัแบบการบรรลุเป้าหมาย (Goal Attainment Model) ส ารวจโดยสรา้งเคร่ืองมือใน

การเก็บขอ้มลูจากผูป้ระกอบการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑจ์ากจงัหวดัท่ีโดดเด่นและไดร้บัการคดัสรร

ผลิตภัณฑ์ 5 ดาว ปี พ.ศ. 2553 และปี พ.ศ. 2555 ครอบคลุมกลุ่มอาชีพ กลุ่มสหกรณ์ กลุ่ม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใน 4 ภาค 8 จงัหวดั ภาคเหนือ เชียงใหมแ่ละพิษณุโลก ภาคกลาง 

สมุทรปราการและอยุธยา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นครราชสีมาและอุบลราชธานี ภาคใต ้ภูเก็ต

และสงขลา 

 นอกจากน้ียงัมีการดูงานพฒันาเศรษฐกิจระดับชุมชนในประเทศท่ีประสบความส าเร็จ เช่น 

ญ่ีปุ่น และ ฝรัง่เศส 

ผลการศึกษา 

 การพฒันาภมูิปัญญาทอ้งถ่ินวิสาหกิจชุมชนและเศรษฐกิจสรา้งสรรคย์งัไม่ปรากฏในนโยบาย

ของรัฐท่ีมี ช่ือดังกล่าวโดยตรง แต่ปรากฏเป็นประเด็นหลักท่ีส าคัญในนโยบายหน่ึงต าบลหน่ึง

ผลิตภณัฑ ์นโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นโยบายส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ทั้ง

สองนโยบายถูกตราเป็นพระราชบญัญัติในปี พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2548 นอกจากน้ันการพฒันา

ดงักล่าวเป็นหน้าท่ีและพนัธกิจในหลายหน่วยงานของภาครฐั ดงัน้ี ส านักส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

และวิสาหกิจชุมชน กรมพฒันาชุมชน (เก่ียวขอ้งกบัหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด เป็นหน่วยงาน

หลกัท ายุทธศาสตรท่ี์ผนวกการพฒันาภมูิปัญญา วิสาหกิจชุมชนและเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์ ส านักงาน

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนยส์รา้งสรรคง์านออกแบบและ

กระทรวงวฒันธรรม 

 การด าเนินงานตามนโยบายหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑม์ีหน่วยงานจ านวนมากเขา้มาเป็นภาคี

เก่ียวขอ้ง ในระยะเร่ิมตน้พฒันาสินคา้เป็นสินคา้ประจ าต าบล ต่อมามีการพฒันาผูป้ระกอบการเดิม

พฒันาดา้นความรู ้ปัจจยัการผลิต ส่งเสริมการตลาด โดยใชก้ระบวนการคดัสรรสินคา้เพ่ือเขา้มา

แสดงสินคา้และขายสินคา้ ท าใหเ้กิดการพัฒนาสินคา้ท่ีหลากหลาย เกิดผู ้ประกอบการในพ้ืนท่ี

จ านวนมาก เกิดเป็นอุตสาหกรรมประเภทหน่ึง โดยมีคณะกรรมการอ านวยการหน่ึงต าบลหน่ึง

ผลิตภณัฑแ์ห่งชาติ (กอ.นตผ.  ผลกัดนั สนับสนุนพฒันาเชิงตลาด แบ่งส่วนแบ่งตลาดเป็น 1-5 ดาว 

พฒันาการบริหารธุรกิจ 

 ปัญหาจากการใชต้วัแบบการตลาดและบริหารธุรกิจ คือ ผลิตภณัฑห์น่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์

เพียงบางตัวท าได ้ผูป้ระกอบการบางส่วนหายไปเพราะผลิตภัณฑม์ีจ านวนมาก ไม่มีแหล่งจ าหน่าย 

ไมม่ีผูซ้ื้อ การใชแ้นวทางเชิงธุรกิจแต่ขาดระบบขอ้มลูดา้นอุปสงคแ์ละอุปทาน หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ
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ขาดรผู ้มีความรู ้ ความเขา้ใจด้านการตลาดและบริหารธุรกิจ กรมพัฒนาชุมชนเป็นเหมือนผู ้

ประสานงานในพ้ืนท่ีและส่งเสริมการขายในส่วนกลางและภูมิภาค ไม่สามารถจดัการไดด้ว้ยตัวเอง

ทั้งหมด เมื่อผลิตภณัฑห์น่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑเ์ป็นการผลิตเชิงอุตสาหกรรม มีปริมาณผลผลิตมาก

ขึ้ น หลากหลายรปูแบบ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในกระบวนการตั้งแต่กระบวนการผลิตจนจ าหน่ายมีจ านวนมาก 

จะเห็นว่ามีหน่วยงานจ านวนมากเขา้มาเก่ียวขอ้งแต่ขาดการแบ่งงานท่ีชดัเจน เกิดความซ ้าซอ้นใน

กิจกรรมต่างๆ 

 ตัวแบบการตลาดและการบริธุรกิจขดัแยง้กับความเป็นจริง ผูป้ระกอบการหน่ึงต าบลหน่ึง

ผลิตภณัฑพ่ึ์งพิงรฐั ผลิตภณัฑ ์4-5 ดาวไดเ้ปรียบ ผูป้ระกอบการบางส่วนไม่สามารถพฒันาสูงกว่า 3 

ดาว ท าใหเ้กิดการขาดแรงจงูใจ ปัจจุบันแบ่งเป็น A B C D ตามคุณภาพและปริมาณท่ีสามารถผลิต

ได ้(A ดาวเด่น คุณภาพสูง ผลิตไดม้าก  B เอกลกัษณ ์คุณภาพสูง ผลิตไดน้้อย C พฒันา คุณภาพ

ปานกลาง ผลิตไดม้าก D ปรบัตวั ผลิตง่าย จ านวนผลิตนอ้ย  ซ่ึงยากท่ีจะประสบความส าเร็จในระดบั

ส่งออก 

 ส่ิงท่ีไม่ค่อยไดร้ับการพัฒนา คือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มในลักษณะวิสาหกิจชุมชนและ

วิสาหกิจเพ่ือสังคม ซ่ึงจะท าใหสิ้นคา้และผูป้ระกอบการด ารงอยู่อย่างยัง่ยืน แทนการพ่ึงพิงรัฐท่ีมี

ทรพัยากรจ ากดัไมส่ามารถช่วยเหลือไดต้ลอดไป จะตอ้งพฒันาใหผ้ลิตภณัฑห์น่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์

และผูป้ระกอบการสามารถพ่ึงพาตนเองในระยะยาว 

 ผู ้ให้สัมภาษณ์ในหน่วยงานส าคัญเห็นว่า ควรหันไปสู่การพัฒนาวิสาหกิจในรูปแบบท่ี

หลากหลายขึ้ น ถา้ส่วนใดด าเนินงานในระบบตลาดไดใ้หด้ าเนินการตามตวัแบบธุรกิจ เน้นการผลิต

โดยอาศยัการวิเคราะหข์อ้มลูอุปสงค ์มีการวางแผนอยา่งเป็นระบบ 

สรุปและขอ้เสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะเชิงยุทธศาสตรก์ารด าเนินงานเพ่ือการส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน วิสาหกิจชุมชน 

รวมทั้งเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์มี 3 ตวัแบบ
6
 . 

1. การพัฒนาท่ีเน้นธุรกิจ (Business Model) เน้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ

ผูป้ระกอบการวิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีส่ิงบอกช้ีทางภูมิศาสตร ์(Geographic 

Indication: GI) 

2. การพฒันาวิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise Model) การจดัการแบบวิสาหกิจ

ชุมชนท่ีใชภ้มูิปัญญาทอ้งถ่ิน วฒันธรรมและทรพัยากรในพ้ืนท่ี 

                                                        
6
 รายละเอียดตวัแบบทั้งหมดในยุทธศาสตรก์ารด าเนินงานเพื่อการส่งเสริมภมูิปัญญาทอ้งถ่ินและวสิาหกิจชุมชน 

หน้า 7-9  ถึง 7-22 สถาบนัพระปกเกลา้ 2558. โครงการการศึกษาวิจยัส่งเสริมภมูิปัญญาทอ้งถ่ินและวิสาหกิจ

ชุมชน 
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3. การพฒันาแบบผสมผสาน (Mixed Model) เน้นดา้นธุรกิจและวิสาหกิจชุมชน โดยการ

ผลิตจะผลิตตามการคาดการณท์างการตลาด สินคา้ท่ีผลิตตอ้งเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ไม่

ท าลายสุขภาพ ประหยดัพลงังาน ลดการส้ินเปลืองในการผลิตและผลิตเพ่ือชุมชน 

การด าเนินการเก่ียวกบัการจดัการขอ้มลูและวางแผนการผลิตท่ีสอดคลอ้งกบั 3 ตวัแบบควร

มีขัน้ตอน 

1. การจดัการขอ้มลู การวิเคราะหแ์ละการางแผนการผลิต 

1.1 เก็บรวบรวมขอ้มลูขา่วสารและวิเคราะหข์อ้มลู 

1) จดัท าขอ้มลูพ้ืนฐาน (Profile) ผูป้ระกอบการในแต่ละผลิตภณัฑ ์แต่ละกลุ่ม

ทางการตลาด 

2) วิเคราะหอุ์ปสงคข์องแต่ละผลิตภณัฑแ์ยกตามเกรด A B C D 

3) เป็นศนูยข์อ้มลูใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้ไปขบัเคล่ือนการผลิต ท าการวิจยั

และพฒันาการตลาด 

4) เป็นศนูยข์อ้มลูใหผู้ป้ระกอบการ โดยใชค้ าสัง่ซ้ือเพ่ือน าไปผลิต 

5) จัดระบบแจ้งเตือนให้ผู ้ประกอบการ เพ่ือไม่ให้การผลิตมากกว่าความ

ตอ้งการ กระจายขอ้มลูไปยงัพฒันาการจงัหวดัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.2 ก าหนดเกณฑแ์บ่งกลุ่มผลิตภณัฑต์ามกลุ่มเป้าหมาย A B C D โดยประเมิน

ศกัยภาพตามจริงและความเป็นไปได ้

1) เป้าหมายระดับ A ใชเ้กณฑว์ิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมโดยส านักงาน

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรบัรอง รองรบักลุ่ม OTOP 4-5 ดาว 

เจา้ภาพกระทรวงพาณิชย ์

2) เป้าหมายระดับ B ใชเ้กณฑ์วดัความส าเร็จดา้นศักยภาพ โดยใชเ้กณฑ์

ศกัยภาพ 4 ดาว หรือก าหนดเกณฑใ์หม่โดยลดศกัยภาพดา้นตลาด แต่เน้น

ภูมิปัญญาและวฒันธรรม รองรบั OTOP 3 ดาว เจา้ภาพ คือ กระทรวงการ

ท่องเท่ียวและกีฬา 

3) เป้าหมายระดบั C ใชเ้กณฑค์วามส าเร็จของสินคา้เกรด C เน้นการผลิตได้

จ านวนมาก มีคุณภาพ ใชฐ้านภมูิปัญญาการผลิตมาต่อยอด 

4) เป้าหมายระดบั D ใชเ้กณฑพ้ื์นฐาน คือ การสามารถเปล่ียนจากอาชีพเสริม

มาเป็นอาชีพหลกั รองรบักลุ่ม 1-2 ดาว กลุ่มท่ีไม่ไดร้บัการคดัสรร กลุ่มท่ี

ลม้เหลว เจา้ภาพ คือ กรมพฒันาชุมชน ใชเ้กณฑก์ารใชท้รพัยากรภูมิปัญญา 
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การสรา้งนวตักรรมอย่างใดอย่างหน่ึง ตอ้งระบุตลาดไดช้ัดเจนโดยอาศัย

ขอ้มลูจากศนูยว์ิเคราะหม์าใชป้ระกอบการพฒันาผลิตภณัฑ ์

1.3 การก าหนดเป้าหมายและวิธีการใหก้ารสนับสนุนหรือไม่สนับสนุน ใหถู้กตอ้ง

ตามผลิตภัณฑ์แต่ละกลุ่ม ดูจากตลาด ความตอ้งการของผูบ้ริโภคในภาพรวม

และผู ้บริโภคในแต่ละกลุ่มตลาด ผลิตภัณฑ์ท่ีใชใ้นชุมชน ท่ีผลิตไดม้ากใชใ้น

ประเทศ ใชต้ราสินคา้ตนเอง หรือ ใชต้ราสินคา้ของลกูคา้ และท่ีสามารถพฒันา

ในเชิงท่องเท่ียวและวฒันธรรม 

1.4 ก าหนดกรอบปริมาณการผลิต คุณภาพและวางแผนการผลิตท่ีสอดคลอ้งกับ

ตลาดและยุติธรรมต่อผูบ้ริโภค 

2. น าความตอ้งการ ทิศทาง แนวโนม้ แผนการตลาด ไปกระตุน้การพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชน 

โดยใชท้รพัยากรและภมูิปัญญาในทอ้งถ่ิน 

3. คดัสรรผลิตภณัฑเ์พ่ือจดัจ าหน่ายในงานต่างๆ 

4. ต่อยอดทางการตลาด จากหน่วยงานท่ีด าเนินการพฒันาผลิตภัณฑจ์ากภูมิปัญญาแต่ไม่

ท าเชิงพาณิชย ์เช่น ผลิตภัณฑว์ฒันธรรมไทย (Cultural Product of Thailand: 

CPOT) ของกระทรวงวฒันธรรม โดยประเมินความตอ้งการ ท าวิจยัและพฒันา พฒันา

คดัสรรผลิตภณัฑ ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

5. ส ารวจสถานภาพองคค์วามรู ้ภูมิปัญญา และศึกษาวิจยัเน้ือหา (Content) และความ

น่าสนใจของผลิตภณัฑ ์

6. ประสานงานใหค้วามรูอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไมซ่ ้าซอ้นหลายหน่วยงาน 

7. คดัเลือกกลุ่มผลิตภณัฑท่ี์สามารถพฒันาเป็นศูนยก์ารเรียนรู ้เช่ือมโยงการท่องเท่ียวและ

แหล่งดงูาน 

8. จัดท ามาตรฐานหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ในแต่ละกลุ่มตามผลิตภัณฑ์ ตามหน่วยงาน 

เช่น ควบคุม คุม้ครอง จดลิขสิทธ์ิ ระบบอนุญาตใหใ้ชต้รา OTOP ก าหนดสิทธิประโยชน์ 

การเก็บค่าธรรมเนียม ฯลฯ 

9. ส่งเสริมงานดา้นการรบัรองผลิตภณัฑบ์นฐานส่ิงบ่งช้ีทางภมูิศาสตร ์

10. ส่งเสริมใหเ้ป็นวิสาหกิจชุมชน โดยเฉพาะกลุ่ม 1-2 ดาว ท่ีประเมินวา่ไปไมถึ่ง 3-5 ดาว 

10.1 กระตุน้การรวมกลุ่มพฒันาผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและมนุษย ์

10.2 เนน้การผลิตใชใ้นชุมชน จงัหวดั 

10.3 เนน้สรา้งความเขา้ใจเก่ียวกบัการรกัษาและต่อยอดภมูิปัญญา 

10.4 ปลกูฝังวิธีคิดและการบริหารจดัการแบบสหกรณ ์
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10.5 พฒันาเป็นศนูยเ์รียนรู ้เช่ือมโยงกิจกรรมกบัการท่องเท่ียว 

10.6 เนน้การพ่ึงพาตนเอง 

ขอ้เสนอส าหรบักรมพฒันาชุมชน 

1. จัดท าฐานขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกับผูป้ระกอบการและผลิตภัณฑ์ให้กับทุกกลุ่มผลิตภัณฑ ์ 

A B C D 

2. ประสานในพ้ืนท่ีในการใหข้อ้มลู เพ่ือจ าแนกกลุ่มการพฒันา 

3. ท าหน้าท่ีหลกัในการส่งเสริมการผลิตในพ้ืนท่ีใหต้รงตามใบสัง่ซ้ือและตามแผนการผลิต

ท่ีไดว้ิเคราะหไ์ว ้

4. เปล่ียนบทบาทกรมมาท าภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ

เพ่ือสงัคม เนน้ผลิตภณัฑเ์พ่ือสงัคม เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ใชภ้ายในชุมชนและจงัหวดั 

5. เป็นตวักลางและใหข้อ้มลูความเป็นไปไดข้องผลิตภณัฑใ์นการพฒันา 

 อยา่งไรก็ตาม ทางกรมการพฒันาชุมชนมีขอ้จ ากัดดา้นความรู ้ความเขา้ใจในดา้นการผลิต 

การตลาด ดา้นธุรกิจ ควรผลกัดนังานส่วนน้ีใหห้น่วยงานอ่ืนท่ีมีความเช่ียวชาญ 

6. บทบาทของกรมการพฒันาชุมชน ท่ีส าคญั คือ 

6.1 การประสานงานระหว่างหน่วยงาน ตอ้งมีการปรึกษาหารือเพ่ือแยกแยะงาน และ

ประสานงานกบัผูป้ฏิบติัใหม้ีความชดัเจน 

6.2 เสริมสรา้งการท างานร่วมกนัท่ียัง่ยืน โดยมีการวางแผนร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.3 ควรมีผูบ้ริหารสูงสุด (CEO) ดา้นภูมิปัญญา วิสาหกิจชุมชน ผลิตภณัฑห์น่ึงต าบล

หน่ึงผลิตภณัฑ ์เป็นการเฉพาะ 

6.4 มีคู่มือปฏิบติังานร่วมกนั เพ่ือใชไ้ดจ้ริงและมีความเหมาะสม ใหจ้ดัท าเป็นประกาศ 

หรือกฎระเบียบรองรบั 

 ท่ีส าคญัคือ รูปแบบการบริหารงานแบบเช่ือมประสาน (Interactive Governance) โดย

กรมการพฒันาชุมชนเป็นเจา้ภาพ 

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายและการปฏิบตัิ 

 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ปรบัโครงสรา้งคณะกรรมการอ านวยการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑแ์ห่งชาติ (กอ.นตผ.  

เพ่ิมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รพัฒนาเอกชน ส่ือมวลชน ภาคเอกชน (ตามแบบประเทศ

ญ่ีปุ่น  
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2. มีนโยบายส่งแสริมการท างานแบบเช่ือมประสาน บูรณาการ และส่งเสริมรูปแบบการ

ท างานแบบวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสงัคม มีภาษีจงูใจ มีเงินสนับสนุน 

3. กระจายอ านาจใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้มามีบทบาทมากขึ้ นในการส่งเสริม

เศรษฐกิจฐานรากทั้งในดา้นบทบาท ภารกิจ ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ ความเป็นอิสระในการ

ก าหนดรปูแบบ และวิธีการด าเนินงาน 

4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขา้มารับผิดชอบร่วมในการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา

ผูป้ระกอบการชุมชนท่ีตอ้งใชอ้งคค์วามรู ้เทคโนโลยี การบริหารจดัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตรและ

การสหกรณ ์

5. เป็นหน่ึงในยุทธศาสตรก์ารปฏิรูปประเทศ เพ่ือสรา้งรายไดใ้หป้ระชาชนและลดความ

เหล่ือมล ้า 

ขอ้เสนอแนะในการปฏิบตังิาน 

1. จดัแบ่งภารกิจและความรบัผิดชอบท่ีชดัเจน เพ่ือใหก้ารท างานและการใชง้บประมาณไม่

ซ ้าซอ้น 

ผลิตภณัฑร์ะดบั A กระทรวงพาณิชย ์

ผลิตภณัฑร์ะดบั B กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงวฒันธรรม 

ผลิตภณัฑร์ะดบั C กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบหลัก โดย

ร่วมกบัภาคเอกชน 

ผลิตภณัฑร์ะดบั CและD  กรมพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  

หน่วยงานเครือขา่ย เช่น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หอการคา้ 

2. จดัท าฐานขอ้มูลท่ีชดัเจนเพ่ือใชร้่วมกนั และมีการปรบัใหท้ันสมยั เขา้ถึงไดอ้ย่างทัว่ถึง 

ผูแ้ทนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมเป็นกรรมการ  กรมการพฒันาชุมชนเป็นเจา้ภาพ 

3. มีการรวบรวมและวิเคราะหข์อ้มลูเพ่ือการพฒันาการท างานใหดี้ขึ้ น 

4. จัดหาและพัฒนาบุคลากรท่ีมีอยู่ ให ้มีความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5. สรา้งกระบวนการบริหารงานแบบเช่ือมประสาน โดยกรมการพฒันาชุมชนเป็นผูเ้ช่ือม

ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้สู่กระบวนการปรึกษาหารือ (Deliberation) เพ่ือก าหนดแนวทาง

น านโยบายไปสู่การปฏิบติัในแต่ละปีร่วมกนั 

6. จัดท าวิสาหกิจเพ่ือสังคม โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและภาคเอกชน 

หรือจดัตั้งสหกรณ์ สมาคมผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ ส่งเสริมการจดทะเบียนบ่งช้ีภูมิศาสตร์และมีการ

พิทกัษ์ทรพัยสิ์นทางปัญญา 


