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บทคัดยอ 

 

กา ร ศึ ก ษ า คุ ณ ลั ก ษ ณ ะง า น หั ต ถก ร ร ม จ า กต น ค ล า  มี ชื่ อ วิ ท ย าศ า ส ต ร ว า 

Schumannianthus Dichotomous อยูในวงศ Marantaceae  คลา เปนพวกไมเนื้อออน สามารถ

แตกก่ิงกานได เปนจํานวนมาก มีความสูง 1.5 เมตร ถึง 2 เมตร สวนท่ีนํามาใชทําเสนตอกคือลําตน

สวน เปลือก มีสีเขียวเขม ผิวเรียบ แข็ง รูปแบบผลิตภัณฑงานหัตถกรรมจักสานจากคลาท่ีผลิตเพ่ือ

จําหนายท่ีเปนตัวหลักในปจจุบันหลักมี  รูปแบบกระติบขาวเหนียว รูปแบบกระเปาสตรี ทางกลุมจัก

สานมีความพึงพอใจในรายไดเสริมจากการจักสานกระติบขาวเหนียว  รายไดเฉลี่ยอยูในประมาณ 

3,000 บาทถึง 6,000 บาท ตอคน กลุมลูกคาหลักแบงออกเปน 3 กลุม คือ  ผูใชตามครัวเรือน 

รานอาหารตามสั่ง รานอาหารอีสาน ไมมีความสนใจในการหากลุมเปาหมายใหมเพราะรูปแบบเดิมทํา

ไมเพียงพอกับความตองการจากทองตลาด กลุมจักสานกระเปาสตรี กลุมลูกคาหลักคือ สตรี วัยรุน-วัย

ชรา ท้ังท่ีอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียงและการออกรานตางภูมิภาค ทางกลุมตองการเปลี่ยนจากผูขายเปนผู

รับสั่งผลิตสงจําหนายท่ัวประเทศ    

ผลการการศึกษาดานกระบวนการจัดการดานตางๆ  สภาพปญหา ความตองการ และ

การตลาดของกลุมจักสานจากตนคลา เนื่องจากกระบวนการผลิตมีหลายข้ันตอน จึงมีการแบงงานกัน

ทําเปนข้ันตอน การพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมจากตนคลา ควรมีการสงเสริมการสรางรูปแบบ

ผลิตภัณฑ ใหเขากับวัฒนธรรมการใชชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไปของกลุมผูบริโภคงานจักสาน โดยใชหลัก

บริหารการจัดการ หลักการออกแบบผลิตภัณฑ เขามาชวยกลุมผูผลิตงานหัตถกรรมจักสานจากคลา

ในภาคอีสานสามารถพัฒนาบนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาตัวเอง 
 

คําสําคัญ : ภูมิปญญา, งานหัตถกรรมจักสาน, เสนตอก  
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ABSTRACT 

 

The Analysis on handicrafts from Khla which has science : Schumannianthus 

dichotomus held in the family Marantaceae. that were softwood. This plant have 

expanded many branch with a height of 1.5 meters to 2 meters. The stems of Khla 

were used to strips. The characteristic of Khla were dark green, smooth and hard 

shell. The design of handicraft basketwork from Khla that were produced for selling. 

The main products of model were sticky rice box (Kratib) and handbag for women 

The groups had satisfaction in extra income from the basketwork of Kratib am. The 

average income were 3,000 to 6,000 baht per person. The main customers were 

divided into three groups: general customers, general restaurants and Isan food 

restaurants. These were no interest in finding new targets because original production 

was not sufficient for the needs of the market. Producer groups handbag for women 

has The main customers are young women - old age. Their products were sold in 

neighborhood and fairs in different regions. The group wanted to shift from seller to 

producer who sold in nationwide. The Studies in various fields on economic, 

community,  

The results of the study in process, management, problems, needs, and 

marketing of producer group from Khla. because the process of production had 

several steps. The development of handicraft products from Khla. They should 

promote for creating and develop of new product according with the cultural and 

lifestyle of changing of the customers by using the principles of the management and 

product design for Applying with handicrafts producer group that made from Khla 

that was located in the northeast of Thailand. That could be developed on the basis 

of self-sufficiency 

 

Keywords : knowledge, handicraft community, strips 
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บทนํา 

คลาเปนพืชในสายพันธเดียวกันมีคุณสมบัติเดนหลายอยาง  หากนําคุณสมบัติมาเปรียบเทียบ

กับวัสดุใกลเคียงกัน  เชน  ไมไผ หวาย ซ้ึงเปนผลิตภัณฑท่ีแปรรูปไดหลากหลาย  และไดรับการพัฒนา

จนสามารถสงเปนสินคาสงออกสรางรายไดเขาประเทศ  คลานาจะเปนวัสดุอีกชนิดหนึ่งท่ีสามารถ

พัฒนาไดมากกวาท่ีจะเปนรูปแบบผลิตภัณฑกระติบขาวเหนียวผลิตภัณฑรูปแบบเดียวของชาวบาน ซ่ึง

ไมไผโดยมากใชทํากระติบขาวเหนียวอยูแลว การสรางรูปแบบท่ีหลากหลายใหมีความเหมาะสมกับ

วัสดุกระบวนการผลิตและคานิยมของการบริโภคในปจจุบัน  นาจะสามารถสรางรายไดและความ

ภูมิใจแกกลุมชาวบานผูผลิตไดมากยิ่งข้ึน  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

           จากโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมจากตนคลา ภูมิปญญาทองถ่ินตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุมผูผลิตในจังหวัดภาคอีสานของประเทศไทย สามารถ

กําหนดวัตถุประสงคไดดังนี้ 

1. วิเคราะหคุณลักษณะงานหัตถกรรมจากตนคลาอันเปนภูมิปญญาพ้ืนบานจากกลุมผูผลิต 

2. วิเคราะหเศรษฐกิจ ชุมชน สังคมและความเชื่อของชุมชนผูผลิตอันเปนตัวแปรของ

ผลิตภัณฑจากตนคลา 

3. วิเคราะหความตองการของกลุมท่ีคาดวาจะเปนกลุมเปาหมายสําหรับรูปแบบผลิตภัณฑ

ใหม 

4. วิเคราะหดานกระบวนการจัดการดานตางๆ  สภาพปญหา ความตองการ และการตลาด

ของกลุมงาน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

            พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของสังคมใหม  เปนผลิตภัณฑรวมสมัยท่ี

หยั่งยืน โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

1. ศึกษาขอมูลผลิตภัณฑจากตนคลาท่ีมีการผลิตภายในภูมิภาค การสํารวจรูปแบบของ

ผลิตภัณฑภายในทองถ่ิน   

2. ศึกษาขอมูลจากกลุมผูผลิตซ่ึงเปนภูมิปญญาดั้งเดิมและขอมูลเชิงวัฒนธรรมในแตละ

ทองถ่ิน  เพ่ือศึกษาแนวทางการวิเคราะหความเปนไปไดในการพัฒนา  ในดานตางท่ีเก่ียวของ 

             3. ศึกษาขอมูลจากเอกสาร  วารสาร งานวิจัย จากแหลงขอมูลตางๆ  เก่ียวของเปนขอมูล

อางอิง 

             4. การวิเคราะหขอมูลรวมกับผูทรงคุณวุฒิ และผูชํานาญท่ีเก่ียวของ 
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             5.  สรุปผลกําหนดแนวทางในการพัฒนารูปผลิตภัณฑประเภทงานหัตถกรรมจากตนคลาใน

สังคมปจจุบันอยางหยั่งยืน 

 

ผลการวิจัย 

การสืบคนขอมูลกลุมจักสานผลิตภัณฑจากคลาในภาคอีสาน 20 จังหวัด แสดงขอมูล

จํานวนกลุมผูผลิตและตําแหนงในเขตพ้ืน หมูบาน  ตําบล อําเภอ จังหวัด แสดงใหเห็นเปนความตาง

ของจํานวนในแตละจังหวัดและการกระจายตัว สรุปไดดังนี้ คือ พบกลุมตัวอยางใน 8 จังหวัด ไดแก 

อุบลราชธานี  ยโสธร รอยเอ็ด สกลนคร บึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลําภู บางจังหวัดมีกลุม

ผูผลิตจักสานผลิตภัณฑจากคลากระจายอยูในตัวจังหวัดหลายกลุม  โดยจัด 3 อันดับแรกไดไดแก 

อันดับท่ี 1 จังหวัดหนองบัวลําภู มี  7 หมูบาน 3 ตําบล พบเฉพาะอําเภอศรีบุญเรือง อันดับท่ี 2 

จังหวัดอุบลราชธานี  มี  4 หมูบาน กระจายอยูในพ้ืนท่ี 4 ตําบล  4 อําเภอท่ีแตกตางกัน  อันดับท่ี 3 

รวมกัน  ระหวางจังหวัด จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย มี  3 หมูบาน อยูใน

พ้ืนท่ี 1 ตําบล  อําเภอโพนพิสัย จังหวัดบึงกาฬ มี  3 หมูบาน กระจายอยูในพ้ืนท่ี 3 ตําบล  3 อําเภอ

ท่ีแตกตางกัน อันดับอ่ืนๆ  ไดแก ยโสธร รอยเอ็ด สกลนคร อุดรธานี พบกลุมจักสานผลิตภัณฑจาก

คลาในแตละจังหวัดละ 1 กลุมจังหวัดท่ีสืบคนไมพบกลุมจักสานผลิตภัณฑจากคลามี 11 จังหวัด ไดแก 

ศรีสะเกษ สุรินทร  บุรีรัมย นครราชสีมา ชัยภูมิ  มหาสารคาม ขอนแกน เลย กาฬสินธุ  มุกดาหาร 

นครพนม ดังแสดงใหเห็นเปนภาพโดยรวม ดังนี้ 

 

ตารางท่ี  1 ตําแหนงของกลุมผลิตภัณฑจากตนคลาในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดตางๆของภาคอีสานของไทย 
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1 บานหนองหวา  ตําบลโดมประดิษฐ อําเภอนํ้ายืน  จังหวัดอุบลราชธานี  

 

 

2 บานหลบเลา  ตําบลกลาง อําเภอเดชอุดม 

3 บานหวยเสลา   ตําบลข้ีเหล็ก   ก่ิงอําเภอนํ้าขุน 

4 บานเม็กนอย  ตําบลกลาง  อําเภอเดชอุดม  

5 บานกระจาย   ตําบลกระจาย    อําเภอปาติ้ว   จังหวัดยโสธร  

6 บานสมโฮง  ตําบลโนนสวรรค อําเภอปทุมรตัต จังหวัดรอยเอ็ด 

7 4บานข้ีเหล็ก 4  ตําบลดงหมอทอง  อําเภอบานมวง  จังหวัดสกลนคร 

8 บานนาลอม  ตําบลหนองเลิง  อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 

 9 บานหาดแห ตําบลโคกกวาง  อําเภอบุง4คลา 

10 บานโนนแกว   ตําบลหนองพันทา  อําเภอโซพิสยั    

11 บานเหลาตางคํา 

4บาน4โนนตาล 

4บาน4โคกหัวภ ู

ตําบลเหลาตางคํา  อําเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 

12 บานโนนสะอาด  ตําบลทุงฝน  อําเภอทุงฝน  จังหวัดอุดรธานี 

13 บานกุดสะเทียน ตําบลกุดสะเทียน อําเภอศรีบุญเรือง  

 

จังหวัดหนองบัวลําภ ู

  

 

 

 

14 บานกุดแฮด็ ตําบลกุดแฮ็ด 

บานเหลานาด ี

บานดอนขา 

บานทางาม 

บานหนองขาม 

บานกุดแข 

ตําบลทรายทอง 

 

 

การศึกษารูปแบบลักษณะของราคาตนทุนของผลิตภัณฑงานหัตถกรรมจักสานจากคลา 

จากการศึกษาโดยเลือกกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคือ ผูผลิตงานหัตถกรรมจากตนคลาในตําบล

ทรายงาม  รูปแบบผลิตภัณฑจากคลาท่ีประสบความสําเร็จในการผลิตและจัดจําหนายมีกระติบขาว

เหนียวเปนตัวหลักของสวนแบงทางการตลาดคาดวานาจะเกิน 80 เปอรเซ็นต ของสวนแบงการตลาด

ของงานหัตถกรรมจากคลาท้ังหมด  รองลงมาเปนกระเปาสตรี 10-15 เปอรเซ็นต สวนผลิตภัณฑอ่ืนๆ 

ไดแก กลองอเนกประสงค กลองกระดาษทิชชู ตะกรา มีการทําอยูบาง แตงไมไดรับความนิยม  

เนื่องจากกระติบขาวเหนียวเปนผลิตภัณฑท่ีเริ่มทํามากอนเปนรูปแบบผลิตภัณฑมีลักษณะเรียบงาย  

วัสดุสวนมากหาไดงายตามทองถ่ิน  และวัฒนธรรมการกินขาวเหนียวของอีสานทําใหเปนท่ีนิยมกลุม

ผูบริโภค  
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ภาพท่ี 1 กระติบขาวเหนียวและกระเปาสตรีจากคลา 

 

ตนทุนการผลิตกระติบขาวเหนียว จากการคนควา  กรณีศึกษา กลุมจักสานกระติบคลา

ในเขตอําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู  สรุปวากลุมผลิตภัณฑจักสานกระติบขาวเหนียวจาก

คลา โดยแบงเปนเขตตําบลทรายทอง และตําบลกุดสะเทียน  ปริมาณการผลิต 80-100 ใบ/คน/เดือน 

ราคาขายสง 0 65 -80 -90 บาท ตามขนาด เล็ก กลาง  ใหญ ราคาขายปลีกตามแหลงจําหนาย 120-

140-160 บาท รูปแบบผลิตภัณฑเปนแบบผลิตภัณฑหลักท่ีจําหนายเปนกระติบขาวพ้ืนฐาน ไมนิยม

ยอมสี วัสดุชิ้นสวนประกอบดวย กานตาล  โครงไมไผ  ตอกคลา  เชือกไนลอน 

คิดเปนรายไดตอเดือนตอคน 1 วันผลิตกระติบขาวไดไมเกินคนละ 4 ใบ แตละเดือนผลิต

ได  50-80  ใบ ตนทุนวัตถุดิบตอกระติบ 1 ใบ   30 บาท  กระติบ 1 ใบ ขาย 65 บาท ถาไมรวม

คาแรงงาน เหลือ 35 บาท โดยประมาณ  ผูผลิตจะมีรายตอเดือนตอคนเม่ือหักตนทุนวัสดุออกไดอยู

ระหวาง  3,000-6,000 บาท แลวแตความเอาใจใสและความตั้งใจ ถาเปนผูผลิตเองและรวบรวมและ

รับสินคลาไปสงใหพอคลาคนกลางดวยอาจทํารายได 10,000-15,000 บาท 

รูปแบบลักษณะราคาและตนทุนกระเปาสตรีจากคลา กําหนดการศึกษาใหเปนขอมูล

ในชวง พ.ศ. 2553-2558  ดังภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 2 ระดับราคากระเปาสตรีจากคลาท่ีพบในอีสานของประเทศไทยปจจุบัน(หนวยเปน บาท) 

จากภาพท่ี 2 การสํารวจระดับราคากระเปาสตรีจากคลาท่ีพบในอีสานของประเทศไทย

ในปจจุบัน  แสดงระดับราคาเริ่มตนท่ี 150 – 2000 บาท โดยแยกเปน 3 กลุม  

1. กลุมหัตถกรรมพ้ืนฐาน  ใชวัสดุการผลิตงานหัตถกรรมจักสานแบบพ้ืนฐาน ลายสาน

แบบงายสานลายขัดตางๆ ไมยอมสี ราคาอยูในชวง 150-400 บาท 
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2. กลุมหัตถกรรมประณีต ใชวัสดุการผลิตงานหัตถกรรมจักสานแบบพ้ืนฐาน เพ่ิมความ

ประณีตของการสานและขนาดของเสนตอกคลา เพ่ิมลวดลายสานแบบตางๆเชนลายขัดตางๆทําให

เกิดความสวยงาม อาจยอมสีเพ่ือความสวยงาม ราคาอยูในชวง 400-800 บาท 

3. กลุมหัตถกรรมประณีตประยุกต ใชวัสดุการผลิตงานหัตถกรรมจักสานแบบพ้ืนฐาน

และจักอุตสาหกรรม ในการเย็บวัสดุท่ีใชในเชิงอุตสาหกรรม  เชน  ผา  หนังเทียมหรือหนังแท เปนตน 

เพ่ิมความประณีตของการสานและขนาดของเสนตอกคลา เพ่ิมลวดลายสานแบบตางๆใหเกิดความ

สวยงาม อาจยอมสีเพ่ือความสวยงาม ราคาอยูในชวง 800-2000 บาท  

ปจจัยท่ีมีผลตอดานราคากระเปาจากคลา มี 3 ปจจัยคือ  ปจจัยดานขนาดของผลิตภัณฑ 

ไดแก เล็ก กลาง ใหญ ความซับซอนของวัสดุท่ีใชรวมวัสดุธรรมชาติ  ไมไผ หวาย กานตาล เปนตน 

วัสดุเชิงอุตสาหกรรม เชน ผา หนังเทียมหรือหนังแท ชิ้นสวนโลหะสําเร็จรูปประกอบกระเปา เชน ซิป 

ตะขอ โซ ชุดตัวล็อก ชุดกุญแจ เปนตน รูปแบบผลิตภัณฑกับกลุมเปาหมาย ไดแก รูปรางรูปทรง สี

สันตลวดลาย ความประณีต อันสงผลตอการใชวัสดุท่ีมากข้ึนและการผลิตท่ียากข้ึน อันสงผลตอดาน

ความงามของผลิตภัณฑ  ความพึงพอใจและความภูมิใจตอการใชงานของผูใชรูปแบบผลิตภัณฑใน

กลุมนี้นอกจากจะใชงานในชีวิตประจําวันแลวยังนําไปใชในการออกงานสังคมตางๆ ดวย ผูซ้ือจึงอาจ

ยอมจายในราคาท่ีแพงข้ึน 

กระบวนการผลิตงานหัตถกรรมจากคลา ในการศึกษากระบวนการผลิตงานหัตถกรรม

จากตนคลา จะแยกอธิบาย 2 รูปแบบ คือ 1. กระบวนการผลิตรูปแบบกระติบขาวเหนียว 2. 

กระบวนการผลิตรูปแบบกระเปาสตรีจากคลา  

กระบวนการผลิตงานจักสานกระติบขาวเหนียวจากคลา มีข้ันตอนหลายข้ันตอนและใช

เครื่องมือและวัตถุดิบหลายอยาง กลุมผูผลิตมีการประยุกตใชวัสดุเครื่องมือท่ีหลากหลายและข้ันตอน

กระบวนการผลิตดังท่ีกลาวมาแลวหลายข้ันตอนถึงจะนํามาสูการประกอบกันสําเร็จ และยังแสดงให

เห็นวาผูผลิตตองมีการทํางานอยางเปนระบบ มีทักษะการทํางานเปนชิ้นงานกระติบขาวเหนียวให

เสร็จดวยตัวของตัวเองไดท้ังหมด  

กระบวนการผลิตงานจักสานกระเปาสตรีจากคลา จากผลการศึกษากระบวนการผลิต

งานจักสานกระเปาสตรีจากคลา กลุมตองพ่ึงพาวัสดุจากการซ้ือชิ้นสวนสําเร็จรูปท่ีใชในงานกระเปา

สตรีและยังตองอาศัยจักรอุตสาหกรรมมาใชในการเย็บและรูปแบบผลิตภัณฑกระเปาสตรีเปน

ผลิตภัณฑท่ีกลุมเปาหมายมีความคาดหวังในความประณีตมากกวางานรูปแบบกระติบขาวเหนียวแบบ

ดั่งเดิม 
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อภิปรายผล 

รูปแบบผลิตภัณฑงานหัตถกรรมจักสานจากคลาท่ีผลิตเพ่ือจําหนายท่ีเปนตัวหลักใน

ปจจุบันหลักมี  รูปแบบกระติบขาวเหนียว รูปแบบกระเปาสตรี  รูปแบบท่ีเคยมีมากอนอ่ืนๆไดแก  

เครื่องจักสานท่ีใชในครัวเรือน เสื่อ กระติบขาวเหนียว ถาดผลไม   ตะกรา เครื่องจักสานท่ีใชในบรรจุ

ภัณฑ ไดแก กลองทิชชู  กลองอเนกประสงค เครื่องจักสานท่ีใชเปนเครื่องจับดักสัตวและขังสัตวน้ํา

ของภาคใต  ไดแก ชนาง เครื่องจักสานท่ีใชเปนของใชสวนตัวหรือติดตัว กระเปาเดินทาง  เปนตน 

กระบวนการผลิตงานหัตถกรรมจากคลา มีหลายข้ันตอน และใชวัสดุอ่ืนๆมาประกอบ  

กลุมจักสานกระติบขาวเหนียว ลักษณะของผูผลิตคือ ทุกเพศทุกวัย กระบวนการผลิต

สานข้ึนรูปสวนตัวและสวนฝา ใชไมไผมาทําโครงสรางและใชกานตาลมาทําเปนฐาน ใชเชือกไนลอน

เย็บสวนตางๆดวยเข็ม โดยรวมใชเครื่องมือพ้ืนฐาน รูปแบบกระเปาสตรีใชการสานข้ึนรูป หนังเทียม

หรือผาและชิ้นสวนสําเร็จรูปสําหรับงานกระเปา นําสวนตางๆมาเย็บประกอบกันดวยจักร

อุตสาหกรรม เปนตน ทางกลุมมีความพึงพอใจในรายไดเสริมจากการจักสานกระติบขาวเหนียว  

เนื่องจากเปนรายได ท่ีแนนอน ผลิตไมพอกลับความตองการ   เนื่องจากราคาไมแพงเกินไป  

กลุมเปาหมายผลิตภัณฑเห็นถึงขอดีของกระติบขาวเหนียวจากคลาทนกกวากระติบไมไผ  กลุมลูกคา

หลักแบงออกเปน 3 กลุม คือ  ผูใชตามครัวเรือน รานอาหารตามสั่ง  รานอาหารอีสาน ไมมีความ

สนใจในการหากลุมเปาหมายใหมเพราะรูปแบบเดิมทําไมเพียงพอกับความตองการจากทองตลาด   

กลุมจักสานกระเปาสตรี ขายไดเรื่อยๆ ไมสมํ่าเสมอ และตองใชความประณีตในการเตรียมเสนตอก

และการสานเนื่องจากเปนผลิตภัณฑของใชติดตัวของสตรี แตสามารถขายไดราคาแพงกวารูปแบบ

กระติบขาวเหนียว แตใชเวลานานกวา กลุมลูกคาหลักคือ วัยรุน-วัยชรา ท้ังท่ีอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียงและ

การออกรานตางภูมิภาค ทางกลุมตองการเปลี่ยนจากผูขายเปนผูรับสั่งผลิตสงจําหนายท่ัวประเทศ 

การศึกษาดาน เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม  ความเชื่อ ของชุมชนผูผลิต ประชากรสวนใหญ

ประกอบอาชีพสวนใหญเปนเกษตรกร ปลูกนาขาว ปลูกไรออย เศรษฐกิจของแตละครัวเรือนพออยู

พอกิน มีฐานะปานกลางบางครัวเรือนสารมารถเชาซ้ือรถยนตสวนบุคคลประชากรสวนใหญมีบานเปน

ของตนเอง จากบรรพบุรุษและการซ้ือขาย อยูกันเปนครัวเรือน ประเพณีเหมือนประเพณีเผาลาว

อีสานพ้ืนบานท่ัวไป ใชภาษาพ้ืนบานคือภาษาลาวอีสาน และใชภาษาไทยในการสื่อสารเปน

ภาษากลาง  

แนวทางการจัดการและการพัฒนาหัตถกรรมกระติบขาวเหนียวจากคลาความพึงพอใจ

ของผูผลิต ในดานกระบวนการจัดการของกลุมมีการจัดการอยางเปนระบบมากข้ึน เนื่องจากการมี

ประสบการณจัดการมาหลายปทําใหเกิดความชํานาญและเรียนรูท่ีจะทํางานเปนระบบและการแบง

เวลาในการทํางานในชวงของวันมากข้ึน  ขอเสนอแนะในการพัฒนาในอนาคตในการท่ีจะรับงาน

จํานวนมากๆท่ีมีมาตรฐานใกลกันอาจตองมีการจัดการอยางมีระบบมากข้ึน ขอเสนอแนะในการ
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จัดการองคกรใหเกิดประสิทธิภาพของการทํางานรวมกัน  การวางแผนดานตางๆ  อาทิเชน การ

จัดการวัตถุดิบ การพยากรณ สินคาคงคลัง เปนตน 

แนวทางการจัดการและการพัฒนาหัตถกรรมกระเปาสตรีจากคลาความพึงพอใจของ

ผูผลิต  ผลตอบแทนคุมทุน   เนื่องจากขายไดราคาสูง แตขาดความตองการจากทองตลาดท่ีสมํ่าเสมอ 

ตองขยายตลาดท่ีดีพออันไดแก    การสรางเครือขายการคาท่ีจะสรางโอกาสทางการคา   ทางกลุมจึง

พยามยามหาแหลงสงสินคาใหมากข้ึน คณะผูศึกษามีขอเสนอแนะในการใชแมแบบในการสานข้ึนรูป 

ซ่ึงเปนวิธีการสานข้ึนรูปจากการสานกระเปาในงานจักสานเสนใยอ่ืนๆ  จะทําใหลดระยะเวลาในการ

สานลง  และชิ้นงานสานจะไดรูปทรงตามแมแบบเหมือนกัน  แมแบบอาจทําข้ึนมาเองจากวัสดุท่ีหาได

งายในทองถ่ิน เชน  ไม โฟมชนิดแข็ง มาทําเปนแมแบบสําหรับการสานข้ึนรูปกระเปา   

ขอเสนอแนะดานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกระบวนการจัดการของกลุม การ

ใชทรัพยากรทุกชนิดอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด เนนการจางงานเปนหลัก  โดยไมนํา

เทคโนโลยีมาทดแทนแรงงาน  ยกเวนในกรณีท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกผลิตภัณฑ เชน  การใชจัก

อุตสาหกรรมมาใชเย็บหนังเขากับชิ้นงานสานจากคลา  มีขนาดการผลิตท่ีสอดคลองกับความสามารถ

ในการบริหารจัดการ เนนการบริหารความเสี่ยงต่ํา  โดยเฉพาะอยางยิ่งไมกอหนี้จนเกินความสามารถ

ในการบริหารจัดการ  เนนการใชวัสดุในทองถ่ินและตอบสนองตลาดในทองถ่ิน  ภูมิภาค  ตลาดใน

ประเทศและตลาดตางประเทศ  ตามลําดับ   

 

สรุปผล 

งานหัตถกรรมจักสานผลิตภัณฑจากตนคลาเปนภูมิปญญาพ้ืนบานจากกลุมผูผลิตในภาค

อีสาน รูปแบบผลิตภัณฑท่ีประสบความสําเร็จและจําหนายมาชานานไดแก กระติบขาวเหนียวและ

กระเปาสตรี อันมีปจจัยจากความตองการของผูบริโภคในภูมิภาคอันเกิดจาก เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม  

ความเชื่อ วัฒนธรรมการกินอยู ของชุมชน เกิดเปนความตองการของผูบริโภค อันเปนตัวแปรของ

รูปแบบผลิตภัณฑจากตนคลา กลุมท่ีคาดวาจะเปนกลุมเปาหมายสําหรับรูปแบบผลิตภัณฑใหม คือ 

กลุมพ้ืนท่ีใกลเคียงและการออกรานตางภูมิภาค ทางกลุมตองการเปลี่ยนจากผูขายเปนผูรับสั่งผลิตสง

จําหนายท่ัวประเทศ   ดานกระบวนการจัดการดานตางๆ  สภาพปญหา ความตองการและการตลาด

ของกลุมงาน มีการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน ในดานตางๆอยางตอเนื่อง เชน อุปกรณเครื่องมือ

การผลิต ผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนํา ผูฝกสอนทางเทคนิค นําสินคาออกรานตางภูมิภาค เพ่ือหากลุม

ลูกคากลุมใหม รูปแบบกระติบขาวเหนียวทางกลุมมีความพ่ึงพอใจดีอยูแลว แตรูปแบบกระเปาสตรี  

ทางกลุมตองการพัฒนาในหลายดาน ไดแก เทคนิค วัสดุ ความละเอียดของชิ้นงาน แหลงขายและ

ลูกคากลุมใหม อยางไรก็ดีทีมงานผูวิจัยไดเสนอแนะการพัฒนารูปแบบผลิตอยางอ่ืนท่ีตอกคานาจะมี



 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งท่ี 4” (กลุมงานสรางสรรคและนวัตกรรม) หนา 21 

 

คุณสมบัติและรูปแบบท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนในภูมิภาคและตางภูมิภาค รูปแบบไดแก  

ชุดกันความรอนของแกว  ฝาชี พัด หมวก ซองใสมือถือ  ซองใสแท็บเล็ต โคมไฟ พวงกุญแจ เปนตน 
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	The Analysis on handicrafts from Khla which has science : Schumannianthus dichotomus held in the family Marantaceae. that were softwood. This plant have expanded many branch with a height of 1.5 meters to 2 meters. The stems of Khla were used to strip...

