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บทคัดยอ 

 

  งานวิจัยฉบับนี้ มุงศึกษาถึงผลกระทบและการเตรียมความพรอมของสินคาหนึ่งตําบล

หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) กับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาภายใตประชาคมอาเซียน: ศึกษากรณี

ผลิตภัณฑในเขตอําเภอเมืองมหาสารคาม และอําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามนี้ ซึ่งผูวิจัยใชวิธี
วิจัยโดยการเก็บขอมูลภาคสนามและเพื่อนํามาสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี โดยการเก็บขอมูลในเชิง

สัมภาษณประกอบการวิเคราะหขอมูลจากสรรพเอกสารที่เกี่ยวของ ซึ่งผลการศึกษาพบวากลุมผูผลิต
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในเขตอําเภอเมืองมหาสารคามและอําเภอกันทรวิชัยมีปญหาและ

อุปสรรคในการดําเนินงานภายในกลุมผูผลิตสินคาหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ดังนี ้

 1. กลุมผูประกอบการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑยังขาดความเขาใจในวัตถุประสงค หรือ
แนวความคิดของแนวนโยบายหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ และยังขาดความรูในการดําเนินงานไมมีการ

แบงแยกระบบบริหารจัดการใหชัดเจน ทําใหการพัฒนาคุณภาพสินคาเกิดความลาชา ตลอดจนขาดการ
ปรับปรุงและพัฒนาสรางสรรคสินคาใหมๆ ของกลุม 

 2. ขาดหลักการดําเนินงานที่ชัดเจนในการผลิตสินคา และมีสินที่ลอกเลียนแบบกัน ทําใหสินคา

ขาดเสนห ขาดแรงดึงดูด ไมสะทอนวัฒนธรรมทองถิ่น 

 3. ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยเฉพาะดานเงินทุนจากทางภาครัฐ เนื่องจากในระยะหลังนี้

นโยบายหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไมไดรับการสงเสริมจากทางภาครัฐเทาที่ควร กลุมผูผลิตจึงตอง
ดําเนินการกันเอง  

 4. ไมมีสถานที่จําหนายสินคาที่ไดมาตรฐาน เนื่องจาก กลุมผูผลิตสินคามักจะจําหนายสินคา

กันเอง ณ ที่ตั้งของกลุม ซึ่งที่ตั้งก็มักจะอยูในหมูบานทําใหการเดินทางไมสะดวก ขาดการประชาสัมพันธ
แกลูกคา รวมถึง หีบหอบรรจุภัณฑ หรือ Packaging ก็ยังไมมีความโดดเดนนาสนใจ 
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 5. ในดานความคุมครองทรัพยสินทางปญญา กลุมผูผลิตสินคาขาดความรูเกี่ยวกับทรัพยสินทาง

ปญญา โดยจากการลงพื้นที่เกือบทุกกลุมไมมีการดําเนินการขอความรับรองทางดานทรัพยสินทาง
ปญญาแตอยางใด ไมวาจะเปน เครื่องหมายการคา สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 

 จากการวิจัยทําใหไดขอเสนอแนะวา 

 1. กลุมผูประกอบการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑควรจะมีการวางแผนในการดําเนินงาน ทั้งใน

ดานเอกสาร การบัญชี อยางเปนระบบ 

 2. ควรจะมีการพัฒนาคุณภาพสินคาอยางตอเนื่อง ปรับปรุงและพัฒนาสรางสรรคสินคาใหมๆ 
เพื่อใหสินคามีมาตรฐานระดับสากล เพื่อสรางความนาเชื่อถือตอผูบริโภค รวมถึงปริมาณสินคาที่จะนํา

ออกจําหนาย และตองมีการสงสินคาออกสูตลาดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ จะตองรักษามาตรฐานของคุณภาพ
ของสินคาใหมีความเปนหน่ึงเดียวกัน 

 3. ผูผลิตสินคาหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) คือ ตองพัฒนาศักยภาพในการดําเนินธุรกิจที่

สรางความนาเชื่อถือแกลูกคา คูสัญญา หรือสถาบันการเงิน โดยพัฒนาการบริหารจัดการใหมีมาตรฐาน
และเปนระบบ มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานและเพิ่ม

ชองทางทางการตลาดท่ีสามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย นอกจากนี้อาจเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจตางๆ 
เพื่อสนับสนุนและเปนชองทางการเขาถึงลูกคาและเขาสูตลาดอาเซียน เชน เครือขายนักประชาสัมพันธ/

สงเสริมการทองเที่ยว เครือขายผูสงออกสินคา สมาคมการคาตางๆ เปนตน 

 4. ผูผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ควรจะมีการกําหนด “ชื่อสินคา” หรือ “ยี่หอ
ของสินคา” ใหชัดเจน และควรจะมีเครื่องหมายการคาประจํากลุมตน และควรจะมีการกําหนดรูปแบบ

ของบรรจุภัณฑ อันเปนการเพิ่มมูลคาใหแกสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ไดมากขึ้น ทั้งนี้ 
ทางกลุมควรนําเครื่องหมายการคานั้นไปจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุมครองดวย 

 5. รัฐบาลควรจะมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการประชาคมอาเซียน ใหเขาถึงกลุมผูผลิตสินคา

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ใหมากขึ้น ตลอดจนควรจัดใหมีบริการที่ปรึกษา (help desk) ในการ
จดทะเบียนเพื่อขอรับความคุมครองแกกลุมผูผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) เชน การจัด

สัมมนาโดยมีกลุมเปาหมายเปนกลุมผูผลิตสินคา (OTOP) อยางชัดเจน การฝกอบรม การบริการให
คําปรึกษา การใหบริการชวยเหลือในการสืบคนการขอมูล การเรงกระบวนการตรวจสอบขอมูล และการ

ลดหรือยกเวนคาธรรมเนียม เปนตน  
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ABSTRACT 

 

This research aimed to study effects and the preparation in OTOP products toward the  

intellectual property protection to ASEAN: A study case of products of Muang  Maha Sarakham 
and Kantarawichai Districts, Maha Sarakham Province. This research employed a field research 

method, interviews and literature reviews to synthesize concepts and theories. The research 

found that the OTOP products producers in Muang Maha Sarakham and Kantarawichai Districts 
were encountering problems and obstacles in their work as follows; 

1. The producers still lacked of understanding on concepts and policy of OTOP 
including of knowledge in production such as having neither definite management system that 

delayed product development nor adequate product improvement or innovation.  

2. Indefinite product line and product replication caused unappealing products which 
lacking of regional culture expression. 

3. Insufficient funding support of government since the OTOP was no more government 
prior policy resulting to the local producers inevitably invested on the products. 

4. Inadequate distribution place because the producers were often found that organizing 

distribution places in their locality or village where was inconvenient to reach and lacking of 
public relation campaigns while the packaging was unattractive.  

5. In the aspect of intellectual property, the producers lacking of knowledge  
accordingly, from the field survey none of them had conducted the intellectual property 

certification either in trademark or patent. 

 
From the research findings, the suggestions are; 

 1. The OTOP producer groups are advised to systemize their work either in 
documentation and accounting. 

 2. The products should be in continual development to international standard in order to 

gain creditability to consumers and maintain product volume in order to keep export market all 
in all, product quality must be in unity.  
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 3. OTOP producers are required to improve business creditability to customers, partners 

and finance firms by systemizing their management and employing information technology to 
increase business proficiency and increase marketing channels in order to reach target 

customers.  Moreover, connections with appropriate business parties such as PR 
connections/tourism promotion and export person should be promoted as to enhance probability 

to AEC market.  

4. OTOP producers are recommended to define “product names” or designate “brand 
name” of the products, to create trademarks for their own products and to design packaging, 

these could add values to the products; therefore, all the content created should be registered 
for legal protection.   

 5.  The government should encourage the ASEAN public relation campaigns and reach 

to the OTOP producers even to provide help desk in patent registration for OTOP makers; this 
may include organizing the seminar for OTOP producers, training and providing advices on 

information retrieval, reducing data verification steps and lowering or offering register fee 
exemption.  
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