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เกตานนท์ แนวแห่งธรรม, ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม และ รศ.พ.ต.อ.ดร.นพรุจ ศักดิ์ศิริ. 415 หน้า.
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปและความคิดเห็นของชุมชนต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมทอมือ ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ของชุมชนบ้านประทุน 2) เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผ้าไหมทอมือ ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ของชุมชนบ้านประทุน 3) เพื่อทดสอบรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมทอมือ ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสรรค์ 4) เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมทอมือ
ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
เป็นการวิจัยและพัฒนา (R & D) โดยใช้วิธีการวิจัยผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประชากรคือ ประชาชนในชุมชน
บ้านประทุน ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่อยู่ในชุมชนบ้านประทุนจานวน 229 คน
และผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อเก็บ
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยใช้ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( x̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการเปรียบเทียบข้อมูลหาความแตกต่างด้วย (t-test)
ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพการณ์ของบริบทชุมชนบ้านประทุนพบว่า ลักษณะทางสังคมเป็นลักษณะทาง
สังคมที่ดี และด้านการสื บสานทอผ้ า ไหมของชุม ชนบ้า นประทุ นอยู่ ใ นระดั บมากความคิ ด เห็ น ของชุ มชนผ้ าไหมทอมื อ
บ้านประทุน พบว่า มีความต้องการในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการพัฒนาด้านการตลาดในเกณฑ์มากที่สุด 2) รูปแบบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ผ้ า ไหมทอมื อ ตามแนวคิ ด เศรษฐกิ จ เชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องชุ ม ชนผ้ า ไหมทอมื อ บ้ า นประทุ น
ได้ รู ป แบบ “BAN PRATOON Model” ประกอบด้ ว ย องค์ ป ระกอบย่ อ ย ได้ แ ก่ ระดมความคิ ด พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
( B = Brainstorm product development) ก าหนดร าคา (A = Appraise) สร้ าง เ ครื อ ข่ าย เ พิ่ ม ช่ อ ง ทาง ก าร ค้ า
(N = Networking) สร้ า งศั ก ยภาพให้ ชุ ม ชน (P = Potentiality Community) ยกระดั บ การสื บ สานภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
(R = Raising Knowledge) ความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (A = Assistance from Local Administrative
Organization) น าเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมมาประยุ ก ต์ ( T = Technologies) ศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า (O = Outlet to
customers) สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ (ON = Opportunity & New Market) โดยผ่านการรับรองรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญ
3) ผลการทดสอบรูปแบบผลิตภัณฑ์การสร้างมูลค่าเพิ่มผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุนด้วยการจัดอบรม โดยนารูปแบบ
มาประยุกต์ใช้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากการแปรรูปจากเศษผ้าไหมทอมือจานวน 8 ชิ้น และผลการทดสอบกับผู้เข้าอบรม พบว่า
คะแนนการเรียนรู้หลังการอบรม มีคะแนนสูงกว่าก่อนอบรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 การประเมินผลการอบรม
พบว่ามีความพึงพอใจด้านวิทยากรและประโยชน์ที่ได้รับอยู่ในระดับมาก 4) ความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ทอมือที่ได้ประยุกต์ขึ้น อยู่ในระดับมาก กลุ่มผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุนสามารถนารูปแบบไปสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ได้
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This research aims to 1) Study the general condition and opinion of community toward valueadded products of hand-woven silk based on creative economy concept of Ban Pratoon Community. 2) To
develop the value-added products of hand-woven silk to the creative economy concept 3) Examining the
value-added model concept of hand-woven silk products based on the concept of creative economic. And
4) To evaluate and improve the value added model of hand-woven silk products based on the concept of
creative economy.
For quantitative research and research methodologies (R&D) include both mixed methods
research, quantitative research and qualitative research. Population include 229 in Ban Pratoon community.
For qualitative research, 17 samples; Representative. Data collection tools include structured interview,
document analysis, and best-practice analysis. All data will be applied to analyze internal and external
environments (SWOT Analysis). Questionnaire is used for data were analyzed by descriptive statistics,
percentage (%), mean (x
̅) and standard deviation (S.D.) and comparison of differences (t-test).
The results of the study revealed that 1) The Ban Pratoon community context study results social
character is a good society and retention the silk weaving of the Ban Pratoon community is at a high level.
Results of the Ban Pratoon community opinion research show that there is a demand for product development
and marketing development in the highest level. 2) The product value-added model of hand-woven based
on the concept of creative economy of the Ban Pratoon community were “BAN PRATOON Model” to
development 9 Contains 9 elements, separated internal factors as following, BAN PRATOON Model Include
Brainstorm product development, Appraise, Networking, Potentiality Community, Raising Knowledge,
Assistance from Local Administrative Organization, Technologies, Outlet to customers Opportunity & New
Market which the Model approved by expert. 3) The examining model by training products from the processing
8 pieces of hand-woven silk and test post-training with trainers, revealed that the result of score test have a
higher than before training as significantly indifferent at level .05 and the satisfactory evaluation of training was
found that the lecturer's satisfaction and benefits were at a high level. 4) The parts of evaluation and
improvement of the model found that satisfaction of members hand-woven silk is Ban Pratoon community
toward the model development was at high level, and satisfaction of customers toward the model
development was at high level. Finally, the members hand-woven silk is Ban Pratoon community should be
using the model development of the product value-added model of hand-woven based on the concept of
creative economy.
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
ให้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) เพื่อใช้เป็นแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2554 จนถึงวันที่ 30
กันยายน 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ 152 ง วันที่ 14 ธันวาคม 2554
ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี จัดทาและนาเสนอโดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งแผนดังกล่าวเป็นผลมาจากข้อสรุปแนวโน้มหลักที่ประเทศไทยและ
โลก อาจต้องเผชิญใน 20 ปีข้างหน้า ทาให้ประเทศไทยจาเป็นต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจากการ
พึ่งพิงปัจจัยการผลิตที่มีราคาถูกและใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรมเพื่อนาไปสู่เศรษฐกิจที่มีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นโดยการมองหาพลัง
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจใหม่ที่เน้นการพัฒนาด้วยการเจริญเติบโตแบบสมดุลและยั่งยืนบนพื้นฐานของ
ความได้เปรียบของประเทศ เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ซึ่งเป็นการ
พัฒนาในวงกว้างที่ครอบคลุมภาคเศรษฐกิจและเชื่อมโยงกันทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม
และภาคการบริการ อยู่บนพื้นฐานของความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างแท้จริง อีกทั้งการพัฒนาต้องมุ่งสู่ การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์และไม่กระทบต่อ สิ่งแวดล้อม
(Creative And Green Economy) ซึ่งเป็นกระแสการพัฒนาของโลกในปัจจุบัน
เพื่อให้การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศสามารถรองรับกระแสการพัฒนาของ
โลกปัจจุบันที่ต้องเผชิญทั้งการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ความกดดันจากระบบทุนนิยม
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง และวิกฤตเศรษฐกิ จ/การเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นถึง
ความอ่อนแอของฐานรากสังคมไทย การปรับกระบวนทรรศน์ใหม่ในการพัฒนาสังคม จึงเป็นความ
จาเป็นและนาไปสู่แนวคิดการรูปแบบโครงสร้างทางสังคมให้มีความแข็งแกร่ง ตั้งแต่ฐานราก เชื่อมต่อ
กันตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศ และเป็นเครือข่ายของสังคมโลกอย่างมีภูมิคุ้มกันที่ดี การวาง
โครงสร้างทางสังคมหรือทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทไทย ตามสภาพการเปลี่ยนแปลง
ที่ เ กิ ด ขึ้ น คื อ การปรั บ โครงสร้ า งทางสั ง คมให้ มี คุ ณ ภาพ มี ภู มิ คุ้ ม กั น ที่ แ ข็ ง แกร่ ง รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคงด้วยการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อ สร้าง
รากฐานของสังคมไทยให้เข้มแข็ง (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,
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2554) โดยมีความพอดี พอประมาณ อยู่ได้อย่างพอเพียงมีเหตุผล มี ความตระหนัก มีส่วนร่วมในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาของชุมชนด้วยการเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดี
และเป็นไปตามศักยภาพของแต่ละคน แต่ละชุมชน ให้มีความเข้มแข็งทุกด้านด้วยตัวเอง ภายใต้กลไก
กฎระเบียบ และการกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนท้องถิ่น จากการกระจายอานาจให้สังคมไทยทุก
ระดับ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550) ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง
สุจริต สามารถพึ่งตนเอง สร้างความเข้มแข้งให้ครอบครัว และความเข้มแข็งของชุมชน โดยพัฒนา
เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น “ทุนทางสังคม” ที่มีอยู่อย่างหลากหลายและทรงคุณค่า
การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพทุนทางสังคมให้เป็นรากฐานของสังคมที่แท้จริง ควบคู่กับ
การพัฒนาคนในชุมชนท้องถิ่นมี จิตแห่งการสร้างสรรค์ (Creating Mind) ซึ่งเป็นกระบวนการทาง
ความคิดในการสร้างสิ่งใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์และหลุดออกจากกรอบวิธีการคิ ดแบบเดิมๆ ทั้งนี้เพื่อสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงและสร้างความแตกต่าง (Change and Differentiation) จากสิ่งเดิมหรือแนวทาง
เดิมที่มีอยู่ ด้วยการเปิดรับทั้งจากภายในและภายนอก (inside out and outside in) เพื่อนามาใช้
แก้ไขปัญหา เนื่องจากเป็นการมองปัญหาในมุมที่แตกต่างสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ตามความหมายของ John Howkins ที่กล่าวว่า เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์คือ การเพิ่มคุณค่าของสินค้า
และบริ ก าร (Value Creation) โดยใช้ อ งค์ ค วามรู้ แ ละนวั ต กรรมผนวกกั บ จุ ด แข็ ง ในด้ า นความ
หลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นไทยดังนั้นการยกระดับคุณภาพ
ทุนทางสังคมของชุมชนท้องถิ่น จาเป็นต้องค้นหาแนวทางหรือรูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและสร้างความแตกต่าง สร้างประโยชน์ให้กับคนหมู่มาก
การรวมกลุ่มสร้างโอกาสให้กับทุกคนอย่างเป็นธรรม เป็นการเสริมพลังทางสังคมให้เป็นแรงขับเคลื่อน
เศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ (Knowledge) การศึกษา (Education) ที่สั่งสมความรู้ของ
สั ง คม (Wisdom) การสร้ างสรรค์ งาน (Creativity) เชื่อมโยงกั บพื้นฐานทางวัฒ นธรรม (Culture)
ร่วมกับเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่ (Technology/Innovation) และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Property) ซึ่งเป็นแนวคิดหลักเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (อาคม เติมพิทยาไพสิฐ , 2553)
ตามทิศทางของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งเน้นเป้าหมายการพัฒ นา
อุตสาหกรรมที่อยู่บนแนวคิดของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มีการพัฒนาภาคการผลิตสินค้า/บริการบน
ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส่งเสริมการสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า/บริการ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่ งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และพัฒนาบุคลากรให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของภาคการผลิ ตและบริ การ ทั้ง ในระดับวิช าชีพเชิงสร้างสรรค์และผู้ ประกอบการให้ มี
ความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาเชิงลึกในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และทุน
วัฒ นธรรม (ส านั กงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั ง คมแห่ งชาติ , 2553) เศรษฐกิ จ
สร้ า งสรรค์ จึ ง เป็ น กระบวนการ “คิ ด อย่ า งสร้ า งสรรค์ ” และ “สร้ า งแรงบั น ดาลใจจากพื้ น ฐาน
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ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่สั่งสมของสังคม” เพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงไปสู่การสร้าง
คุณค่าทางสังคม
การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้
เกิดการเชื่อมโยงทั้งเกษตรและอุตสาหกรรม ที่อ ยู่บนพื้นฐานทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผนวกเข้ากับนวัตกรรมใหม่ โดยมุ่งพัฒนาสู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Creative and Green Economy) ที่เป็นกระแสหลักของโลก โดยนาแนวคิดการพัฒนา
เศรษฐกิจ สร้ างสรรค์ เพื่อ เสริ มสร้ างมูล ค่ าเพิ่มในสิ นค้าหรือผลิ ตภัณฑ์ของท้ องถิ่น อย่างไรก็ ต าม
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะประสบความสาเร็จไม่ได้ถ้าปราศจากการพัฒนาทุนวัฒนธรรม
ซึ่งทุนนี้เป็นสินทรัพย์ที่มีการฝังตัวและให้คุณค่าทางวัฒนธรรมนอกเหนือจากมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
สินทรัพย์ เมื่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มี การฝังตัวของวัฒนธรรม ที่เรียกกันว่า “สินค้าวัฒนธรรม” ดังที่
รั ฐ มีน โยบายและแผนงานพัฒ นาและส่ งเสริ ม ทุนวั ฒ นธรรมในเชิ ง พาณิช ย์ เนื่องจากวัฒ นธรรม
เปรียบเสมือนต้นน้าในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จึงเป็นโอกาสสาหรับผู้ประกอบธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นส่วนสาคัญในกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยเป้าหมายการดาเนิน
นโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์รัฐบาลให้ความสาคัญในความสาเร็จในเชิงการค้าเป็นสาคัญดังจะเห็น
ได้จากการสนับสนุนการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการส่งออกและการพัฒนาเป็น
ผู้ น าอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ ในระดับภูมิภ าคอย่ างไรก็ดี หั ว ใจส าคั ญประการหนึ่ง ของเศรษฐกิ จ
เชิงสร้างสรรค์ อยู่ที่การพัฒนายกระดับสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยการเพิ่มผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ คื อ สามารถสร้ า งและ/หรื อ เพิ่ ม มู ล ค่ า /คุ ณ ค่ า (value creation/added)
ต่อสังคม ได้มีการสร้างงานเพิ่มขึ้นและทาให้มีการกระจายรายได้ในวงกว้างทาให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น
มีบ้านที่ดีขึ้นมีอาหารที่ดีขึ้นมีสภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่นาแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการสร้างสรรค์งาน (Creativity)
การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม (Culture)
การสั่ ง สมความรู้ ข องสั ง คม (Wisdom) และเทคโนโลยี / นวั ต กรรมสมั ย ใหม่ (Technology and
Innovation) จึงเป็นที่น่าสนใจว่า การนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมการสั่งสมความรู้ของสังคม เพื่อสร้างสรรค์งาน
ให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาท้องถิ่นและทุนทางสังคม โดยใช้กรณีศึกษาการผลิตผ้าไหมทอมือของกลุ่ม
ชุม ชนเกษตรกรบ้ านประทุน จั ดตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 ตามที่ส มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีน าถ
ทรงสนับสนุนกลุ่มทอผ้าทั่วทุกภาค ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุน อาเภอศีขรภูมิ
จังหวัดสุรินทร์ เกิดจากภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษในด้านการทอผ้าไหม ความรู้
จากการถ่ า ยทอดดั ง กล่ า วสามารถสื บ สานพร้ อ มทั้ ง น านวั ต กรรมการสื บ สานภู มิ ปั ญ ญาที่ ไ ด้ ม า
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ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด คุ ณ ค่ า ทางทางด้ านภายในจิต ใจและภายนอก พบว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหมทอมือ
ของชุมชนบ้าน ประทุนมีเอกลักษณ์ด้วยการทอมือที่โดดเด่น สวยงาม และมีความประณีต ผ้าไหม
ทอมือบ้านประทุนจึงถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ มีความโดดเด่นในผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการของตลาด คือ ผ้าโสร่งหางกระรอก ลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์
อันเกิดจากการทอมือ ผสมผสานลวดลายของผ้าที่สวยงาม คล้ายหางของกระรอก ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ทอมือของชุมชนบ้านประทุนได้สะท้อนให้เห็นเอกลักษณ์การสืบทอดนวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษในท้องถิ่นมาอย่างยาวนานผ่านการสืบสานของภูมิปัญญาให้คงอยู่บนความ
ภาคภูมิใจของคนในชุมชนและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุนในปัจจุบันเป็นสินค้ า
OTOP ประจาตาบลของอาเภอศีขรภูมิอีกด้วย
ช่ว งที่ผ่ านมา ภาครั ฐ พยายามปรับโครงสร้างทางการกระตุ้ นชุมชนเข้ม แข็ งด้ว ยการ
พึ่งตนเองและให้สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทย
สามารถแข่งขันบนเวทีประชาคมโลกได้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาฐานรากด้วยแนวนโยบายประเทศ
ไทย 4.0 เป็ น ความมุ่ ง มั่ น ของนายกรั ฐ มนตรี ที่ ต้ อ งการปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ไปสู่
“Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่ อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลั ก คือ
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และ
เปลี่ ย นจากการเน้ น ภาคการผลิ ตสิ นค้า ไปสู่ การเน้นภาคบริการมากขึ้น จากแนวคิดของรัฐ บาล
ดังกล่าวในยุคปัจจุบัน หลายๆ กลุ่มอุตสาหกรรมเริ่มมีแนวทางในการใช้เทคโนโลยีที่สามารถขับเคลื่อน
การผลิตให้หลากหลายขึ้น อุตสาหกรรมการทอผ้าไหมก็เช่นเดียวกัน ในปัจจุบัน ชุมชนทอผ้าไหม
ทั่วไปได้มีการประยุกต์การทอผ้าไหมให้มีการผลิตและมีแนวทางในการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ให้เป็นสินค้า
ที่หลากหลาย บนพื้นฐานการตอบสนองตามแนวทางนโยบายของภาครัฐ และความต้องการของ
ผู้บริโภคมากขึ้น
จากการแข่งขันทางด้านการผลิตตามการค้าแบบเสรีในประชาคมโลกยุคปัจจุบัน อุปสรรค
ในพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของ
ชุ ม ชนบ้ า นประทุ น ที่ พ บ ชุ ม ชนผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหมทอมื อ ยั ง มี อุ ป สรรคในด้ า นกระบวนการผลิ ต
ยังไม่สามารถผลิตสินค้าจานวนที่มากเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ยังขาดการบริหารจัดการ
ที่เหมาะสมจึงส่งผลให้การผลิตยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในภูมิภาคอื่น หรือในระดับประเทศ
การสร้ างมูล ค่าเพิ่มผลิ ตภัณ ฑ์ชุมชนผ้ า ไหมทอมื อบ้ านประทุนตามแนวคิ ดเศรษฐกิ จ
เชิงสร้างสรรค์ ยังไม่ปรากฏเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เนื่องจากการผลิตเพื่อจาหน่ายมีระดับที่สมดุลกัน
คือ ผลิตได้ตามคาสั่งซื้อ อย่างไรก็ตาม ชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน พยายามส่งเสริมให้มีการผลิต
ผ้าไหมที่มีรูปแบบผลิ ตภัณฑ์ ที่แตกต่างจากเดิม และ ลวดลายของผ้าไหมให้เกิดความหลากหลาย
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มากขึ้ น แต่ ใ นทางปฏิ บั ติ ยั ง มี ไ ม่ ม ากนั ก ชุ ม ชนผ้ า ไหมทอมื อ บ้ า นประทุ น จึ ง มี ค วามต้ อ งการให้
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ให้ การสนั บ สนุ น ด้านการให้ ผู้ เชี่ยวชาญได้เพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ แก่ส มาชิ ก
โดยเฉพาะการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ชุมชนเกิด
ความเข้ ม แข็ ง สามารถพั ฒ นาให้ ก ลุ่ ม ผ้ า ไหมทอมื อ ชุ ม ชนบ้ า นประทุ น มี ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น
ท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจเสรีในยุคปัจจุบัน
จากแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เป็นทุนทางสังคมให้เกิดคุณภาพ
อย่างแท้จริง หากมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตาม
แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อ
เป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์โดยใช้รากฐานทางวัฒนธรรม
ที่เข้มแข็งของชุมชนเพื่อ เพิ่มมูล ค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นทุนทางสั งคมในการพัฒนาท้ องถิ่น
ให้ดารงอยู่อย่างยั่งยืน
คำถำมในกำรวิจัย
รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ของชุมชนบ้านประทุน ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพบริ บ ททั่ ว ไปของชุ ม ชนและความคิ ด เห็ น ของชุ ม ชนต่อ การสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน
2. เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์การสร้างมูลค่าเพิ่มผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
3. เพื่อทดสอบรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจ
เชิงสรรค์
4. เพื่อประเมิน และปรับปรุงรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตาม
แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
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ขอบเขตกำรวิจัย
1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตาม
แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน ตาบลแตล อาเภอศิขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
โดยผู้ วิจั ย ศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรม และการศึกษาจากทฤษฏีเ ศรษฐกิจ เชิงสร้า งสรรค์
การเพิ่มมูล ค่าผลิ ตภัณฑ์ การพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ ส่ ว นประสมทางการตลาด การวิเคราะห์ จุดอ่อน
จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ข้อมูลบริบทของหมู่บ้านประทุน จังหวัดสุรินทร์ การพัฒนารูปแบบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ามแนวคิ ด เศรษฐกิ จ เชิ ง สร้ า งสรรค์ เ พื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ชุ ม ชนผ้ า ไหมทอมื อ บ้ า นประทุ น
โดยการศึกษาความคิดเห็น และการสัมภาษณ์เจาะลึกกับกลุ่ มผู้ให้ ข้อมูลเพื่อสร้างรูปแบบ ระดม
ความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วนาผลิตภัณฑ์ไปทดสอบความพึงพอใจจากกลุ่มลูกค้า ผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน แล้วนาข้อมูลเพื่อสะท้อนความคิดของกลุ่มเพื่อนามาปรับปรุงการพัฒนา
รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ของชุมชน
ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน ตาบลแตล อาเภอศิขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
2. ขอบเขตด้ำนประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง และผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
2.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
2.1.1 ประชากรชาวบ้านในชุมชนบ้านประทุนจานวน 538 คน เป็นการศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Samples) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
2.1.2.1 ประชากรชาวบ้านในชุมชนบ้านประทุนจานวน 229 คน ซึ่งเป็น
การวิจัยเชิงปริมาณโดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อสารวจบริบทขั้นพื้นฐานในด้าน
ต่างๆ ของชุมชนบ้านประทุน วิเคราะห์การสุ่มตัวอย่างตามสูตร ทาโร ยามาเน่
2.1.2.2 ลู ก ค้ า จ านวน 385 คน จากสู ต รไม่ ท ราบจ านวนประชากร
ของ W. G. Cochran (1953)
2.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (key Informants) ในการวิจัยเชิงคุณภาพแบ่งเป็น 3 กลุ่ม
ได้แก่
1. ประธานกลุ่มผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุน
2. คณะกรรมการกลุ่มผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุน
3. สมาชิกกลุ่มผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุน
2.3 ผู้เชี่ยวชาญในการรับรองรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตาม
แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน ตาบลแตล อาเภอศิขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
จานวน 5 คน และผู้เชี่ยวชาญในการรับรองผลิตภัณฑ์จานวน 5 คน
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3. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตั้งแต่ กันยายน 2557 – เมษายน 2560
4. ขอบเขตด้ำนพื้นที่
ศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่ ข องชุ ม ชนผ้ า ไหมทอมื อ บ้ า นประทุ น หมู่ ที่ 4 ต าบลแตล
อ าเภอศี ข รภู มิ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ และการศึ ก ษาดู ง านที่ ชุ ม ชนผ้ า ไหมบ้ า นนาหว้ า อ าเภอท่ า เรื อ
จังหวัดนครพนม
นิยำมศัพท์เฉพำะ
รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ของชุมชนบ้านประทุน ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ หมายถึง แบบแผนในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ในการสร้าง
มู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องชุ ม ชนผ้ า ไหมทอมื อ บ้ า นประทุ น ต าบลแตล อ าเภอศี ข รภู มิ
จังหวัดสุรินทร์
รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผ้าไหมทอมือบ้านประทุน หมายถึง การจัดระบบความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ให้เชื่อมโยงซึ่งกันและกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลประโยชน์
ร่วมกันในด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขันสูง ควบคู่กับการมีแนวทาง
ในการป้องกันคู่แข่ง และสร้างความได้เปรียบให้กับองค์กร มีการวัดผลและประเมินผลการดาเนินงาน
ที่บ่ งชี้ถึงมูล ค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ ของชุมชนผ้ าไหมทอมือบ้านประทุน ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ
จังหวัดสุรินทร์
ภูมิปั ญญาท้อ งถิ่ น หมายถึง องค์ความรู้ ข องบุ คคล หรือกลุ่ มบุค คลในท้ องถิ่ น ชุ ม ชน
บ้ านประทุน รวมถึง งานศิล ปวั ฒ นธรรมพื้น บ้า นของชุ มชนผ้ า ไหมทอมื อ บ้านประทุ น ตาบลแตล
อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง แนวคิดการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้
องค์ ค วามรู้ (Knowledge) การศึ ก ษา การสร้ า งสรรค์ ง าน (Creativity) และการใช้ ท รั พ ย์ สิ น
ทางปั ญ ญา (Intellectual property) ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ รากฐานทางวั ฒ นธรรม การสั่ ง สมความรู้
ของสังคม และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่ นามาถ่ายทอดประยุกต์ใช้ ในการผลิตผ้าไหมทอมือ
บ้านประทุนตามแนวคิดและวิธีการผลิตผ้าไหมของชุมชนผ้าไหมบ้านประทุนให้มีความสร้างสรรค์
การออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมที่ผู้อื่น สามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้ เพื่อให้มีความเข้าใจในผลงานผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
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ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน หมายถึง ผลผลิตใหม่อันเกิดจากการสร้าง
มูลค่าเพิ่มด้วยความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ
จังหวัดสุรินทร์ ที่นาเสนอแก่ตลาดเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ การซื้อ การใช้ หรือการบริโภค โดยสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในที่นี้หมายถึง ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากการการพัฒนารูปแบบ
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน
ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ในตลาด โดยทาให้สามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจ
แก่ผู้บริโภคได้มากขึ้นกว่าเดิม หรือเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน
องค์ความรู้ หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับผ้าไหมทอมือบ้านประทุน ได้แก่ ความคิดรวบยอด
หลักการ วิธีการผลิตผ้าไหมของชุมชนบ้านประทุนถ่ายทอดเป็นความรู้ ที่สั่งสมกันมาเพื่อให้คนรุ่น
หลังได้เรียนรู้ ซึ่งไม่ได้ลอกเลียนมาจากองค์ความรู้ แต่ผู้เรียนต้องสร้างขึ้นมาด้วยตนเอง เป็นความรู้
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ เมื่ อ พั ฒ นาโครงสร้ า งความรู้ ผ้ า ไหมบ้ า นประทุ น ต่ อ ไปก็ ส ามารถสร้ า งผลงานเป็ น
องค์ความรู้ให้คนอื่นค้นคว้าได้
ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การประสานความคิดให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีคุณค่าในเรื่องผ้าไหม
ทอมือ หรือเกิดประโยชน์ ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ทอมือของชุมชนบ้านประทุน ที่มีอยู่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจ
แก่ผู้บริโภคได้มากขึ้นกว่าเดิม
ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของ
ชุมชนผ้าไหมบ้านประทุน ซึ่งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความช านาญ ทรัพย์สินทางปัญ ญา
อาจแสดงออกในรู ป แบบของสิ่ ง ที่ จั บ ต้ อ งได้ เช่ น ผ้ า ไหมทอมื อ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากผ้ า ไหมของ
บ้านประทุน หรือในรูปของสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น บริการ แนวคิดในการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ และเสริม สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด และการพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนได้ดีขึ้น
การสร้างมูลค่าเพิ่ม หมายถึง วิธีการต่างๆ ที่ใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ทอมือ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมชุมชนบ้านประทุน มีมูลค่าเพิ่มทั้งทางด้านราคาและจิตใจมากกว่า
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
มู ล ค่ า เพิ่ ม หมายถึ ง ค่ า ของสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ ม ากขึ้ น ในที่ นี้ ห มายถึ ง การเพิ่ ม ขึ้ น
ของ 1) มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ คือ ผลต่างระหว่างราคาต้นทุนการผลิตสินค้า หรือบริการกับราคา
จาหน่ายสินค้าหรือบริการนั้น โดยการนาวัตถุดิบ และทรัพยากรในท้องถิ่นมาสร้างรายได้ 2) คุณค่า
ทางวัฒนธรรม คือ ส่วนเพิ่มที่มีประโยชน์ในแง่ภูมิปัญญาหรือวัฒนธรรม
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ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ หมายถึง ผ้าที่ทาจากเส้นไหมย้อมด้วยสีธรรมชาติ แล้วทอเป็นผืน
โดยวิธีทอด้วยกี่ทอมือแบบพื้นบ้านชนิดพุ่งกระสวยด้วยมือเป็นภูมิปัญญาของคนท้องถิ่น ของชุมชน
ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน โดยจะมี ผลิตเป็นผ้าผืน และเศษผ้าที่เหลือก็อาจนามาจาหน่ายเป็น วัตถุดิบ
สาหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กระเป๋า กล่อง ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าม่าน เป็นต้น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หมายถึง กระบวนการที่ทาให้ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน ดีขึ้นโดย
การเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าไปในสายผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่
และผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ในสายผลิตภัณฑ์ใหม่
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
ผลการศึกษาและวิจัยช่วยให้สามารถพัฒนารูปแบบนาไปประยุกต์ใช้เพื่อ พัฒนาความ
เข้มแข็งของชุมชนผ้าไหมบ้านประทุน โดยนาหลักเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มาเป็นแนวทางในการพัฒนา
ผ้าไหมทอมือของบ้านประทุน ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
1. เกิดความรู้พื้นฐานต่อบริบทและสภาพปัจจุบันในศิลปะหัตกรรมด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผ้าไหมทอมือของบ้านประทุน ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
2. ผลการศึ ก ษาวิ จั ย สามารถเป็ น ข้ อ มู ล และเป็ น แนวทางน าไปสู่ ค วามร่ ว มมื อ ของ
หน่วยงานที่เกี่ย วข้องต่อพัฒนาผ้ าไหมทอมือของบ้านประทุน ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัด
สุรินทร์
3. ผลการศึกษาทาให้ได้รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน
และลูกค้า
4. สามารถนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ตามแนวเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้
เกิ ด เป็ น รู ป ธรรมสู่ ชุ ม ชนผ้ า ไหมทอมื อ บ้ า นประทุ น ต าบลแตล อ าเภอศี ข รภู มิ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์
ได้อย่างยั่งยืน
5. ผลการวิจัยสามารถนาไปใช้ในการกาหนดกลยุ ทธ์และแนวทางการพัฒ นารูป แบบ
ผ้าไหมเพื่อเป็นต้นแบบให้กับชุมชนผ้าไหมอื่นๆ

บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้า
ไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ
จังหวัดสุรินทร์ครั้งนี้ เป็นการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกรอบแนวคิดที่สาคัญ เพื่อให้
เห็นประเด็นปัญหาการวิจัยที่ชัดเจนและเป็นกรอบในการศึกษา รวมถึงการดาเนินการวิจัยต่อไป ทั้งนี้
ผู้วิจัยได้แยกประเด็นการทบทวนวรรณกรรมตามประเด็นที่ควรศึกษาเป็นลาดับดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ของสังคม(Structural Function Theories)
3. แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
4. แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
5. แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด
6. แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
7. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีวิเคราะห์เชิงระบบ
8. แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ SWOT
9. ข้อมูลและบริบทของหมู่บ้านประทุน
10. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
11. กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
การวิจัยครั้งนี้ต้องอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพื้นฐานความรู้ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล
ในท้องถิ่นชุมชนบ้านประทุนเพื่อเป็นองค์ความรู้และกรอบความคิดในการวิจัย
1.1 ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิ ความหมายว่า พื้น ชั้นพื้นเพ ปัญญา หมายความว่า ความรอบรู้ ความรู้ทั่วไป
ความฉลาดเกิดแต่การเรียนและคิด ภูมิปัญญา หมายความว่า พื้นความรู้ความสามารถ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จึงหมายความว่า ความสามารถในการใช้พื้นความรู้สร้างสรรค์งานเพื่อพัฒนาและดารงชีวิต
ของคนในท้องถิ่นการถ่ายทอดความรู้ หรือ การสอน หมายความว่า การบอกวิชาความรู้ การแสดงให้
เข้าใจโดยวิธีบอก หรือทาให้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อให้รู้ดีรู้ชั่ว
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ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น (Local Wisdom) ปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี ผู้ ใ ดให้ ค วามหมายไว้ อ ย่ า ง
ชัดเจนแต่จากอ่านทบทวนวรรณกรรมและรวบรวมจากเอกสารที่ใกล้เคียง สามารถให้คาจากัดความ
ได้ว่า ความรู้หรือประสบการณ์ดั้งเดิมของประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจาก
บรรพบุรุษหรือถ่ายทอดต่อกันจากสถาบันต่างๆ ในชุมชน เช่น จากสถาบันครอบครัว สถาบันความ
เชื่อและศาสนา สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันเศรษฐกิจ และสถาบันทางสังคมอื่นๆ
นอกจากนี้ กรมการศึกษานอกโรงเรียน ให้ความหมายคาว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านนั้น
เป็นการเชื่อมโยงไปถึงความรู้ประสบการณ์ ตรงของคนในท้องถิ่นที่ได้จากการสั่งสมประสบการณ์จาก
การทางานการประกอบอาชีพ และการเรียนรู้จากธรรมชาติแวดล้อมต่างๆ
หากจะพิจ ารณาภูมิปัญ ญาท้ อ งถิ่น เฉพาะด้ านที่ เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยี แ ล้ ว นั้ น
หมายถึงเทคนิควิทยาพื้นบ้านได้ด้วย โดยสถานวิจัยสังคมได้ให้คาจากัดความว่า เป็นความรู้ว่าจะทา
สิ่งต่างๆ ได้อย่างไร โดยมีองค์ประกอบ 2 ประการ คือ เครื่องมือในการทาสิ่งนั้นๆ ซึ่งมีผลกระทบกับ
ขั้น ตอนในการท าสิ่ ง นั้ น ๆ ซึ่งสามารถแยกได้ ในลั ก ษณะความรู้ที่ เป็ นรู ปธรรมและนามธรรมที่ มี
ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม และความจาเป็นในท้องถิ่น เช่น การประยุกต์ใช้พลังคน สัตว์ และ
ธรรมชาติ ตลอดจนองค์ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่นหรือชุมชนเป็นทางเลือกในการดารงชีวิต
ของมนุ ษย์ เช่น การประยุ กต์แนวความคิดที่เป็นมรดกของคนไทยในการประกอบอาชีพ โดยใช้
ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลัก, การพิจารณากิจกรรมหรืออาชีพของชุมชน เช่น พื้นที่หรือท้องถิ่นใด
เป็นที่ราบลุ่ม กิจกรรมของชุมชนคือ การทานา หรือการปั้นโอ่งและตุ่มน้าจากดินเหนียวหรือการ
แกะสลักไม้เป็นเครื่องใช้โดยใช้ไม้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น เป็นต้น
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฏสุรินทร์ ในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น
และการสร้างเครือข่ายนั้นได้ให้คาจากัดความของคาว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน
(Local Wisdom หรือ Popular Wisdom) ว่าคือ พื้นฐานของความรู้ของชาวบ้าน หรือความรอบรู้
ของชาวบ้านที่เรียนรู้และมีประสบการณ์สืบต่อกันมาทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยเรียนรู้จากผู้ใหญ่
หรือที่เป็นความรู้สะสมสืบต่อกันมา
ภูมิปัญญาตรงกับภาษาอังกฤษว่า Wisdom มีความหมายว่า ความรู้ ความสามารถ
ความเชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรมในการแก้ไขปัญหาของมนุษย์
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน มีความหมายว่า องค์ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สั่ง
สมและสืบทอดกันมาอันเป็ นความสามารถและศักยภาพในเชิงแก้ปัญหาการปรับตัวเรียนรู้และสืบ
ทอดไปสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อการดารงอยู่รอดของเผ่าพันธุ์จึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เผ่าพันธุ์
หรือเป็นวิถีของชาวบ้าน
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ภูมิปั ญญาชาวบ้ านเกิดจากการสั่ง สม การเรียนรู้มาเป็นเวลายาวนานมีลักษณะ
เชื่อมโยงกัน ในทุกสาขาวิช า ไม่แยกเป็นวิช าๆ ดัง นั้นวิช าเกี่ยวกับเศรษฐกิจอาชีพ ความเป็นอยู่
เกี่ยวกับการใช้จ่ายกับการศึกษาวัฒนธรรมมีการผสมผสานกลมกลืนเชื่อมโยงกันทั้งหมด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กล่าวว่ า ภูมิปัญญาท้องถิ่น
(Local Wisdom) หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) เป็นองค์ความรู้ความสามารถของ
ชาวบ้านที่สั่งสมสืบทอดกันมาอันเป็นศักยภาพ หรือความสามารถที่จะใช้แก้ปัญหาปรับตัว เรียนรู้
และมีการสืบทอดไปสู่คนรุ่นใหม่ หรือคือแก่นของชุมชนที่จรรโลงชุมชนให้อยู่รอดจนถึงปัจจุบัน
ศูน ย์ พัฒ นาหลั กสู ตร กรมวิช าการ กล่ าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom)
หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) คือความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคนเราผ่าน
กระบวนการศึกษา สังเกต คิด วิเคราะห์ จนเกิดปัญญา และตกผลึกเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกัน
ขึ้นมาจากความรู้เฉพาะหลายๆ เรื่อง โดยความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาให้เห็นเป็นศาสตร์
เฉพาะสาขาวิชาต่างๆ หรืออาจกล่าวได้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่มีอยู่ทั่วไปในสังคมชุมชน
และในตัวของผู้รู้เอง หากมีการสืบ ค้นหาเพื่อศึกษาและนามาใช้ก็จะเป็นที่รู้จักกันเกิดการยอมรับ
ถ่ายทอดและพัฒนาไปสู่คนรุ่นใหม่ ตามยุคตามสมัยได้ นักวิชาการท่านอื่นๆ ได้ให้ความหมายภูมิ
ปัญญาไว้ดังนี้
เอกวิ ท ย์ ณ ถลาง (2540) ให้ ค วามหมายค าว่า ภู มิ ปั ญ ญา ว่ า หมายถึ ง ความรู้
ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความจัดเจนที่กลุ่มชนได้จากประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในการปรับตัว
และดารงชีพในระบบนิเวศน์หรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม
ที่ได้พัฒนาการสืบสานกันมาภูมิปัญญา เป็นผลของการใช้สติปัญญาปรับตัวกับสภาวะต่ างๆ ในพื้นที่
ที่กลุ่มชนนั้นตั้งหลักแหล่งถิ่นฐานอยู่
ส่วน สรกร ไชยมา (2544) กล่าวว่า ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ความสามารถ ความ
เชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรม ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาชีวิตของมนุษย์ได้
อย่ า งเหมาะสม โดยสามารถด ารงชี วิ ต อยู่ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข และได้ สั่ ง สมสื บ ทอดกั น มา
เป็นเวลานานจนได้รับการยอมรับในสังคมนั้นๆ
สาหรับ กฤษฏา เชาว์วาทน (2545) ให้ความหมายคาว่า ภูมิปัญญา ไว้ว่าหมายถึง
ความรู้ ที่ เ กิ ด จากการสั่ ง สมสิ่ ง ที่ เ ป็ น องค์ ป ระกอบทั้ ง ในด้ า นของศิ ล ปะ วั ฒ นธรรมความเป็นอยู่
การผลิตที่มีการสืบสานและสืบทอดต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานในแต่ละสังคม
สรุป ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ความสามารถ ความเชื่อจากการสั่งสมด้วย
สติปัญญาพื้นฐานของความรู้ของชาวบ้าน หรือคือความรอบรู้ของชาวบ้านที่เรียนรู้และมีประสบการณ์
สืบต่อกันมาทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่มีปรับตัวกับสภาพการณ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ และได้พัฒนาการ
สืบสานกันมา
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1.2 ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น
เสรี พงศ์พิศ (2536) สรุปการแบ่งสาขาภูมิปัญญาไทยโดยอาศัยเกณฑ์ด้านสังคม
กับด้านมานุษยวิทยาดังนี้
การแบ่งโดยใช้เกณฑ์ทางสังคมสามารถแบ่งได้ 3 ระดับ คือ
1. ภู มิ ปั ญ ญาส่ ว นบุ ค คล คื อ ภู มิ ปั ญ ญาที่ บุ ค คลเป็ น ผู้ คิ ด ผู้ ใ ช้ มี ผู้ เ ป็ น เจ้ า ของ
ต้นตารับ
2. ภูมิปัญญาชาวบ้าน คือ ภูมิปัญญาที่ปฏิบัติในท้องถิ่นต่างๆ โดยไม่ทราบว่าใคร
เป็นเจ้าของ หรืออาจเรียกว่า ภูมิปัญญานิรนาม
3. ภูมิปัญญาชาติ คือ ภูมิปัญญาที่คนทั้งชาติใช้ และปฏิบัติร่วมกัน
การแบ่ ง โดยใช้ เ กณฑ์ ท างมานุ ษ ยวิ ท ยา ภู มิ ปั ญ ญาไทยสามารถแบ่ ง โดยอาศั ย
ลักษณะแหล่งกาเนิดได้ 2 ระดับ คือ
1. ภูมิปัญญาหลวง คือ ภูมิปัญญาหลวง หรือของกลาง หรือของส่วนราชการ หรือ
ของราชสานักที่คนเชื่อและถือปฏิบัติร่วมกันเป็นมาตรฐานกลาง
2. ภูมิปัญญาชาวบ้าน คือ ภูมิปัญญาในท้องถิ่นต่างๆ เป็นผู้คิดและถือปฏิบัติกันเอง
ในแต่ละท้องถิ่น
ส าหรั บ สุ ร เชษฐ์ เวชชพิทักษ์ (2542) แบ่งประเภทลั กษณะภูมิปั ญญาชาวบ้ า น
3 ประการ ดังนี้
1. ภู มิ ปั ญ ญาเกี่ ย วกั บระบบการผลิ ต หรื อ การประกอบอาชี พ ซึ่ ง มี ลั ก ษณะการ
ประกอบอาชีพแบบพุทธเกษตรกรรม หรือการประกอบอาชีพที่มีลักษณะจัดความสมดุลสอดคล้อง
กับธรรมชาติ มุ่งการพึ่งพาตนเองเป็นกระแสหลักมากกว่าการพึ่งปัจจัยการผลิตจากภายนอก ได้แก่
การทาสวนเกษตร การทาเกษตรผสมผสานและการทาเกษตรแบบธรรมชาติ
2. ภูมิปัญญาเกี่ยวกับระบบสังคมหรือการจัดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์
ซึ่งได้แก่ ความเชื่อคาสั่งสอน ค่านิยม ประเพณีที่แสดงออกในแบบแผนการดาเนินชีวิต
3. ภู มิ ปั ญ ญาเกี่ ย วกั บ การจั ด ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ ธรรมชาติ หรื อ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การรักษาป่าไม้ชุมชน การรักษาโรคด้วยสมุนไพร เป็นต้น
สารานุกรมไทย สาหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 23 (2550) อธิบายการกาหนดสาขาภูมิ
ปัญญาไทย มีกาหนดอย่างหลากหลายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ต่างๆที่หน่วยงานองค์กร
และนักวิชาการแต่ละท่านนามากาหนดในภาพรวมภูมิปัญญาไทย สามารถแบ่งได้ 10 สาขา ดังนี้
1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ทักษะ
และเทคนิคด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณค่าดั้งเดิมซึ่งคนสามารถพึ่งพา
ตนเองในสภาวการณ์ต่างๆได้
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2. สาขาอุ ต สาหกรรมและหั ตถกรรม หมายถึ ง การรู้ จั ก ประยุ ก ต์ ใ ช้เ ทคโนโลยี
สมั ย ใหม่ ใ นการแปรรู ป ผลผลิ ต เพื่ อ ชะลอการน าเข้ าตลาด เพื่ อ แก้ ปั ญ หาด้ า นการบริ โ ภคอย่าง
ปลอดภัย ประหยัดและเป็นธรรม อันเป็นกระบวนการที่ทาให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเอง
ทางเศรษฐกิจได้
3. สาขาการแพทย์แผนไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษา
สุขภาพของคนในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพและอนามัยได้
4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถ
เกี่ย วกับ การจั ดการทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม ทั้งการอนุรักษ์ การพัฒ นา และการใช้
ประโยชน์จากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการด้าน
การสะสมและ บริการกองทุนและธุรกิจในชุมชนทั้งที่เป็นเงินตราและโภคทรัพย์ เพื่อส่งเสริมชีวิต
ความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน
6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพ
ชีวิตของคนให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม
7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขา
ต่างๆ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ ศิลปะมวยไทย เป็นต้น
8. สาขาการจัดการองค์กร หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการดาเนินงาน
ขององค์ ก รชุ ม ชนต่ า งๆ ให้ ส ามารถพั ฒ นาและบริ ห ารองค์ ก รของตนได้ ต ามบทบาทและหน้ าที่
ขององค์กร เช่น การจัดองค์กรของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มประมงพื้นบ้าน เป็นต้น
9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึ ง ความสามารถผลิ ต ผลงานด้ า นภาษา
ทั้งภาษาถิ่นภาษาโบราณ ภาษาไทย และการใช้ภาษา ตลอดจนทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท เช่น
การจัดทาสารานุกรมภาษาถิ่น การปริวรรตหนังสือโบราณ การฟื้นฟูการเรียนการสอนภาษาถิ่นของ
ท้องถิ่นต่างๆ เป็นต้น
10. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรม
คาสอนทางศาสนา ความเชื่อ และประเพณีดั้งเดิม ที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติ
ให้บังเกิดผลดีต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม
1.3 กลุ่มเป้าหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ บุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการ
ทางานนั้นๆ มาอย่างมากมาย โดยความรู้ดังกล่าวเป็นความรู้ที่นามาปฏิบัติ มีผลลัพธ์ ที่เป็นรูปธรรม
เป็นความรู้ที่มีความสาคัญในการดารงชีวิตของคนในท้องถิ่น ความรู้ความสามารถดังกล่าวเป็นสิ่งที่
สะสมมานาน เป็นโครงสร้างความรู้ที่มีหลักการมีเหตุผลที่ควรศึกษาอนุรักษ์ และสืบทอด
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ผู้ ที่ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า เป็ น ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น นั้ น มี อ ยู่ ม ากมายในท้ อ งถิ่ น โดยแต่ ล ะบุ ค คล
มี ค วามรู้ ความสามารถ มี ป ระสบการณ์ มี ผ ลงาน เพื่ อ การด ารงชี วิ ต ที่ แ ตกต่ า งในหลายด้ า น
หลายสาขา ดังนี้
1. สาขาเกษตรกรรม คือ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และมีผลงาน
ด้านการทาทานา เลี้ยงสัตว์ ประมง ทาไร่นาสวนผสม ฯลฯ โดดเด่นเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่าง
พอเพียง มีรายได้จากผลผลิตด้านนี้ มีแนวคิดที่ดี แปลกใหม่ เป็นประโยชน์ และช่วยพัฒนาอาชีพ
ด้านนี้ได้อย่างน่าสนใจ เช่น เป็นผู้คิดริเริ่มการทาการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรแบบพอเพียง
เกษตรที่เอื้อประโยชน์ต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
2. สาขาคหกรรม คือ ผู้ ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีผ ลงาน
โดดเด่นในเรื่องต่อไปนี้
2.1 ด้ า นอาหารเป็ น ต้ น ต ารั บ การปรุ ง อาหารที่ มี ร สชาติ อ ร่ อ ย ให้ คุ ณ ค่ า
ด้ า นโภชนาการใช้ วั ส ดุ ที่ มี ร าคาไม่ แ พง วั ส ดุ ที่ ห าง่ า ยในท้ อ งถิ่ น รู้ จั ก คิ ด ดั ด แปลงสู ต รอาหารได้
แปลกใหม่ หรื อ เป็ น ผู้ ที่ สื บ สานต ารับ ต าราที่ มี อ าหารรสเลิ ศ สามารถผลิ ตเป็ น สิ น ค้ า จ าหน่ ายได้
เช่น การทาปลาร้า การทาส้มหรือแหนม ขนมต่างๆ ฯลฯ
2.2 ด้านงานประดิษฐ์เครื่องนุ่งห่ม สามารถทาเป็นอาชีพจาหน่ายได้สามารถทา
เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ เช่น การทาผ้านวม การตัดเย็บเสื้อผ้า ฯลฯ
2.3 ด้านที่อยู่อาศัย สามารถจัดบ้านเรือน บริเวณได้น่าอยู่น่าอาศัยตามอัตภาพ
ทาให้มีสุขภาพอนามัยในการอยู่อาศัย
3. สาขาศิลปกรรม คือ ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์มีผลงานโดดเด่น
ในเรื่องต่อไปนี้
3.1 ด้ า นจิ ต รกรรม คื อ ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถด้ า นการวาดภาพฝาผนัง
การเขียนภาพลงบนผ้า หน้าผา การสักลาย ฯลฯ
3.2 ด้านประติมากรรม คือ ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีฝีมือ
ในการปั้น แกะสลัก การหล่อ เช่น ปั้นโอ่ง สลักลวดลาย หล่อพระพุทธรูป สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ
3.3 ด้านสถาปัตยกรรม คือ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เรื่อ งการ
ก่อสร้างอาคารบ้านเรือน โบสถ์ ศาลา ศาลพระภูมิ ฯลฯ
3.4 ด้านหั ตถกรรม (งานช่างฝี มือ ) คือ ผู้ ที่มีความรู้ ความสามารถมีผ ลงาน
ในสิ่งที่ทามือ เช่นเครื่องจักสานต่างๆ
3.5 ด้านงานประดิษฐ์คือ ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านการ
จัดทาผลงานเลียนแบบธรรมชาติ เช่น การประดิษฐ์ดอกไม้ บายศรี การแต่งลวดลายบนแผ่นผ้า ฯลฯ
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3.6 ด้านดนตรี นาฏศิลป์และการเล่นพื้นบ้าน คือ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ด้านการเล่ น ดนตรี การขับล า การฟ้อนราการคิดวิธีการเล่ น พื้นบ้าน หมอล า
การเล่นหนังปราโมทัย ลิเก เพลงกันตรึม เจรียง ฯลฯ
4. สาขาสาธารณสุ ข คือ ผู้ มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ด้านการใช้ยา
สมุน ไพร การรั กษาโรคแผนโบราณการรักษาสุ ขภาพอนามัยร่างกาย การสื บสานตาราสมุนไพร
หมอนวดแผนโบราณ หมอตาแย ฯลฯ
5. สาขาภาษาและวรรณกรรม คือ ผู้มีความรู้ความสามารถในการแต่งวรรณกรรม
พื้นบ้าน การประดิษฐ์อักษรภาษาถิ่นการสืบสานอักษรโบราณ วรรณกรรมท้องถิ่นฯลฯ
6. สาขาศาสนาและประเพณี
6.1 ด้านพิธีกรรมต่างๆ ได้แก่ ผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีผลงาน
เกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมต่างๆ เช่นหมอสูตรขวัญ
6.2 ด้านโหราศาสตร์ ได้แก่ ผู้มีความรู้ ความสามารถประสบการณ์และมีผลงาน
ด้านโหราศาสตร์หรือหมอดู ฯลฯ
6.3 ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ได้แก่ ผู้มีความรู้ ความสามารถประสบการณ์
ในการปฏิบัติตามขนบประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆ
6.4 ความเชื่อในเรื่องต่างๆ
7. สาขาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ คืออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่พัฒนาขึ้น
โดยชาวบ้านเพื่อใช้งานอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ
8. ด้านการปกครองและการบริหาร หมายถึง ความสามารถในการจัดสรร จัดระบบ
การดูแ ลระเบีย บ และองค์ก รที่สาคัญ ตามโครงสร้างของสัง คม เพื่อ ให้เ กิด ความสงบ เรีย บร้อย
มีค วามเป็น ธรรมเป็น สุข มีก ารแบ่ง สรรประโยชน์แ ละทรัพ ยากรในสัง คมร่ว มกัน มีแนวคิดและ
วิธีการรักษา ป้องกันอันตรายเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางสังคม
9. ด้า นการผลิต และบริโ ภค หมายถึง ความสามารถในการจัด หาและใช้วัส ดุ
อุป กรณ์ ใ นการทามาหากิ น การประกอบอาชี พ การประกอบอาหารการประดิษ ฐ์เ ครื่อ งมื อ
เครื่องใช้เพือ่ อานวยประโยชน์ในการผลิตสิ่งของสาหรับอุปโภคบริโภคของคนในสังคม
แม้ว่าลักษณะภูมิปัญญาดังกล่าวข้างต้น มีความแตกต่างกันในเรื่องคุณลักษณะ
แต่สิ่งที่ภูมิปัญญามีคุณสมบัติสาคัญอันสอดคล้องกัน ได้แก่ 1) เป็นองค์รวม (Holistic) คื อ มี ก าร
บูรณาการกับองค์ประกอบสาคัญ 3 ประการ คือ บุคคล สังคม และธรรมชาติ 2) ให้ความสาคัญกั บ
ดุล ยภาพและเอกภาพขององค์ป ระกอบต่างๆ ที่เ กี่ย วข้อง 3) มีความเชื่อมโยงกับระบบต่างๆ ของ
สังคมทั้งระบบ 4) มีความหลากหลาย (Diversity) 5) มีพลวัต (Dynamic) คือ มีการเปลี่ยนแปลง
มีความยืด หยุ่น ตามสภาพสังคมวัฒ นธรรมที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา และ 6) มีก ารถ่า ยทอดจาก
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คนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่น หนึ่ง โดยกระบวนการขัดเกลาทางสังคมและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (พัชรินทร์
สรสุนทร, 2550: 19)
กล่าวโดยสรุป คือ ภูมิปัญญามี 2 ลักษณะ ทั้งในลักษณะที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ วัตถุ
และการกระทาทั้งหลาย และอีกลักษณะที่เป็น นามธรรม คือ ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อหรือ
แนวทางในการแก้ป ัญ หา การป้อ งกัน ปัญ หา รวมทั้ง การสร้า งความสุข สงบให้กับ ชีว ิต มนุษ ย์
นอกจากนี้ ภูมิปัญญาต้องประกอบด้วยกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ที่ทาให้เกิดความเข้าใจ
ในเรื่องภูมิปัญญาและรู้ว่าภูมิปัญญามีลักษณะเป็นการผสมผสานการเรียนรู้ จากที่มาของความรู้
ที่หลากหลาย โดยไม่ยึดติดอยู่กับความรู้ชนิดใดชนิดหนึ่งอย่างเดียว และการเรียนรู้ต้องมีการกระทา
อย่ างต่ อ เนื่ อ งจึ ง เรี ย กว่ า เป็ น Situated Knowledge คื อ ต้อ งเป็น สถานการณ์ที ่มีก ระบวนการ
ต่อ เนื่อ งและต้อ งมีก ารปรับ ตัว เพื่อ ให้ส ามารถดาเนิน ชีวิต อยู่ไ ด้ด้วยความเข้าใจตนเองเข้าใจโลก
ความสามารถปรับตัวพร้อมๆ กับมีจุดยืนที่หนักแน่นมั่นคงในทางทีด่ ีงามและถูกต้อง
1.4 ความสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น
นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2536: 3) แบ่งความสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ 4 ประการ คือ
1. ความรู้และระบบความรู้ภูมิปัญญา ไม่ใช่สิ่งที่เกิดแวบขึ้นมาในหัวแต่เป็นระบบ
ความรู้ที่ชาวบ้านมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ เป็นระบบความรู้ที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ ฉะนั้น
ในการศึกษาเข้าไปดูว่าชาวบ้าน “รู้อะไร” อย่างเดียวไม่พอต้องศึกษาด้วยว่ าเขาเห็นความสั มพันธ์
ของสิ่งต่างๆ เหล่านั้นอย่างไร
2. การสั่ งสมและการกระจายความรู้ภูมิปัญญา เกิดจากการสั่ งสมและกระจาย
ความรู้ ความรู้นั้นไม่ได้ลอยอยู่เฉยๆ แต่ถูกนามาบริการคนอื่น เช่น หมอพื้นบ้าน ชุมชนสั่งสมความรู้
ทางการแพทย์ ไว้ในตัวคนๆ หนึ่ งโดยมีกระบวนการที่ทาให้ เขาสั่ งสมความรู้เราควรศึกษาด้วยว่า
กระบวนการนี้เป็นอย่างไร หมอคนหนึ่งสามารถสร้างหมอคนอื่นต่อมาได้อย่างไร
3. การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ไม่ได้มีส ถาบันถ่ายทอดความรู้ แต่มี
กระบวนการถ่ายทอดที่ซับซ้อน ถ้าเราต้องการเข้าใจภูมิปัญ ญาท้องถิ่น เราต้องเข้าใจกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งด้วย
4. การสร้ างสรรค์และปรับ ปรุ งระบบความรู้ ของชาวบ้า นไม่ ไ ด้ห ยุ ดนิ่ ง อยู่ กั บ ที่
แต่ถูกปรับเปลี่ยนตลอดมา โดยอาศัยประสบการณ์ของชาวบ้านเอง เรายังขาดการศึกษาว่าชาวบ้าน
ปรับเปลี่ยนความรู้และระบบความรู้เพื่อเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างไร
สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 23 กล่าวถึงประโยชน์และความสาคัญของ
ภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษไทยได้สร้างสรรค์และสืบทอดจากอดีต ทาให้คนในชาติเกิดความรักและความ
ภาคภูมิใจ ความร่วมแรงร่วมใจสืบสานต่อไปในอนาคต เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุสถาปัตยกรรม
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ประเพณีไทย ความมีน้าใจ ศักยภาพในการประสานผลประโยชน์ เป็นต้น ภูมิปัญญาไทยมีความสาคัญ
ดังนี้
ภูมิปัญญาไทยช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น พระมหากษัตริย์ไทยได้ใช้ภูมิปัญญา
ในการสร้างชาติ สร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่ประเทศชาติมาโดยตลอด ตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคาแหง
มหาราช พระองค์ทรงปกครองประชาชนด้ว ยพระเมตตาแบบพ่อปกครองลู ก ผู้ ใดประสบความ
เดือดร้ อนก็ส ามารถตีร ะฆั ง แสดงความเดือดร้อนเพื่ อขอรับ พระราชทานความช่ว ยเหลื อ ทาให้
ประชาชนมีความจงรั กภักดีต่อพระองค์ต่อประเทศชาติ ร่ว มกันสร้างบ้านเรือนจนเจริญรุ่งเรือง
เป็นปึกแผ่น
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระองค์ทรงใช้ภูมิปัญญากระทายุทธหัตถีจนชนะข้าศึก
ศัตรู และทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยคืนมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล
ปัจจุบัน พระองค์ทรงใช้ภูมิปัญญาสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและ เหล่าพสกนิกรมากมาย
เหลือคณานับ ทรงใช้พระปรีชาสามารถแก้ไ ขวิกฤตการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ จนรอดพ้น
ภัยพิบัติ หลายครั้งพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถหลายด้าน แม้แต่ด้านการเกษตร พระองค์ได้
พระราชทานทฤษฎีใหม่ให้แก่พสกนิกรทั้งด้านการเกษตรแบบสมดุลและยั่งยืน ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
นาความสงบร่มเย็นของประชาชนให้กลับคืนมา สมดังพระราชประสงค์ที่ทรงอุทิศพระวรกายและ
พระสติ ปั ญ ญาในการพั ฒ นาการเกษตรไทย ตลอดระยะเวลาแห่ ง การสร้ า งความภาคภู มิ ใ จ
และศักดิ์ศรี เกีย รติภูมิแก่ คนไทยคนไทยในอดีตที่ มีความสามารถปรากฏในประวัติ ศาสตร์ มี ม าก
เป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ เช่น นายขนมต้มเป็นนักมวยไทยที่มีฝีมือเก่งในการใช้อวัยวะ
ทุกส่วน ทุกท่าของแม่ไม้มวยไทย สามารถชกมวยไทยจนชนะพม่าได้ถึงเก้าคนสิบคนในคราวเดียวกัน
แม้ในปัจจุบัน มวยไทยก็ยั งถือว่า เป็นศิลปะชั้นเยี่ยม เป็นที่นิยมฝึ กและแข่งขันในหมู่คนไทยและ
ชาวต่ า งประเทศ ปั จ จุ บั น มี ค่ า ยมวยไทยทั่ ว โลก ชาวต่ า งประเทศที่ ไ ด้ ฝึ ก มวยไทยรู้ สึ ก ยิ น ดี และ
ภาคภูมิใจ ในการใช้กติกามวยไทย เช่น การไหว้ครูมวยไทย การออกคาสั่งในการชกเป็นภาษาไทย
ทุกคา เช่น คาว่า ชก นับหนึ่งถึงสิบ เป็นต้น ถือเป็นมรดกภูมิปัญญาไทย นอกจากนี้ ภูมิปัญญาไทย
ที่โดดเด่นยังมีอีกมากมาย เช่น มรดกภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรม โดยมีอักษรไทยเป็นของ
ตนเองมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย และวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบัน วรรณกรรมไทยถือว่าเป็นวรรณกรรม
ที่มีความไพเราะ ได้อรรถรสครบทุกด้าน วรรณกรรมหลายเรื่องได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ
หลายภาษา
ด้ า นอาหาร ประเทศไทยมี รู ป แบบอาหารที่ ป รุ ง ง่ า ย พื ช ที่ ใ ช้ ป ระกอบอาหาร
ส่วนใหญ่เป็นพืชสมุนไพรที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นและราคาถูก มีคุณค่าทางโภชนาการ และยังป้องกัน
โรคได้หลายโรค เพราะส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นพืชสมุนไพร เช่น ตะไคร้ ขิง ข่า กระชาย ใบมะกรูด
ใบโหระพา ใบกะเพรา เป็นต้น
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ความสามารถในการปรับประยุกต์ห ลักธรรมคาสอนทางศาสนาใช้กั บวิถีชีวิตได้
อย่างเหมาะสมคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยนาหลักธรรมคาสอนของศาสนามาปรับใช้
ในวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม ทาให้คนไทยเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ประนีประนอม
รักสงบ ใจเย็น มีความอดทน ให้อภัยแก่ผู้สานึกผิด ดารงวิถีชีวิตอย่างเรียบง่ายปกติสุข ทาให้คน
ในชุมชนพึ่งพากันได้ แม้จะอดอยากเพราะแห้งแล้ง แต่ไม่มีใครอดตาย เพราะพึ่งพาอาศัยกัน แบ่งปัน
กั น แบบพริ ก บ้ า นเหนื อ เกลื อ บ้ า นใต้ เป็ น ต้ น ทั้ ง หมดสื บ เนื่ อ งมาจากหลั ก ธรรมค าสอนของ
พระพุ ท ธศาสนา เป็ น การใช้ ภู มิ ปั ญ ญาในการน าเอาหลั ก ของพระพุ ท ธศาสนามาประยุ ก ต์ ใ ช้
กั บ ชี วิ ต ประจ าวั น และด าเนิ น กุ ศ โลบายด้ า นต่ า งประเทศ จนท าให้ ช าวพุ ท ธทั่ ว โลกยกย่ อ งให้
ประเทศไทยเป็ น ผู้ น าทางพุ ท ธศาสนา และเป็ น ที่ ตั้ ง ส านั ก งานใหญ่ อ งค์ ก รพุ ท ธศาสนิ ก สั ม พั น ธ์
แห่งโลก (พสล.)
สร้างความสมดุลระหว่างคนในสังคมและธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนภูมิปัญญาไทย
มีความเด่นชัดในเรื่องของการยอมรับนับถือ และให้ความสาคัญแก่ คน สังคม และธรรมชาติอย่างยิ่ง
มีเครื่องชี้ที่แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนมากมาย เช่น ประเพณีไทย 12 เดือนตลอดทั้งปี ล้วนเคารพ
คุณค่าของธรรมชาติได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น
ประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีที่ทาในฤดูร้อนซึ่งมีอากาศร้อน ทาให้ต้องการความ
เย็นจึงมีการรดน้าดาหัว ทาความสะอาดบ้านเรือนและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม มีการแห่นางสงกรานต์
การทานายฝนว่าจะตกมากหรือน้อยในแต่ละปี ส่วนประเพณีลอยกระทง คุณค่าอยู่ที่การบูชาระลึกถึง
บุญคุณของน้าที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคน พืช และสัตว์ ให้ได้ใช้ทั้งบริโภคและอุปโภค ในวันลอยกระทง
คนจึงทาความสะอาดแม่น้าลาธาร บูชาแม่น้า จากตัวอย่างข้างต้น ล้วนเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคน
กับสังคมและธรรมชาติทั้งสิ้น ในการรักษาป่าไม้ต้นน้าลาธาร ได้ประยุกต์ให้มีประเพณีการบวชป่า
ให้คนเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม ยังความอุดมสมบูรณ์แก่ต้นน้า ลาธาร ให้ฟื้น
สภาพกลับคืนมาได้มาก
อาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลักของคนไทยที่คานึงถึงความสมดุล ทาแต่น้อยพออยู่
พอกินแบบ เมื่อเหลือกินก็แจกญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน บ้านใกล้เรือนเคียง หือนาไปแลกเปลี่ยนกับ
สิ่งของอย่างอื่นที่ตนไม่มี เมื่อเหลือใช้จริงๆ จึงนาไปขาย ทาให้คนในสังคมได้ช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปัน
กัน เคารพรักนับถือ เป็นญาติกันทั้งหมู่บ้าน จึงอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่น
ธรรมชาติไม่ถูกทาลายไปมากนัก เนื่องจากทาพออยู่ พอกิน ไม่โลภมากและไม่ทาลายทุกอย่างผิดกับ
ในปัจจุบัน ถือเป็นภูมิปัญญาที่สร้างความสมดุลระหว่างคน สังคม และธรรมชาติ
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามยุคสมัย แม้ว่ากาลเวลาผ่านไป ความรู้สมัยใหม่
หลั่งไหลเข้ามามาก แต่ภูมิปัญญาไทยก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุค สมัย เช่น การรู้จักนา
เครื่องยนต์มาติดตั้งกับเรือ ใส่ใบพัดเป็นหางเสือ ทาให้เรือสามารถแล่นได้เร็วขึ้น เรียกว่า เรือหางยาว
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การรู้จักทาการเกษตรแบบผสมผสาน สามารถพลิกฟื้นคืนธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์แทนสภาพเดิม
ที่ถูกทาลายไป การรู้ จั กออมเงิน สะสมทุนให้ ส มาชิ ก กู้ยื ม ปลดเปลื้ องหนี้สิ น และจัดสวัส ดิ ก าร
แก่สมาชิก จนชุมชนมีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถช่วยตนเองได้หลายร้อยหมู่บ้านทั่วประเทศ เช่น
กลุ่มออมทรัพย์คีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดในรูปกองทุนหมุนเวียนของชุมชน จนสามารถช่ว ย
ตนเองได้
ดังนั้นสรุปว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นพื้นฐานความรู้ ความสามารถ ความคิด ความ
เชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรม ความสามารถในการแก้ไขปัญหา โดยใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมไว้
ในการปรับตัว และดารงชีพในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในการ
ปรั บ ตัว และดารงชีพในสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมทางสั งคมและวัฒ นธรรม
ของชุมชนบ้านประทุน ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ที่ได้มีการพัฒนาสืบสานกัน มา
อันเป็นผลของการใช้สติปัญญาปรับตัวให้เข้ากับสภาพต่างๆ ในพื้นที่ที่กลุ่มชุมชนเหล่านั้นตั้งถิ่นฐาน
อยู่ รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับกลุ่มอื่น
2. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ของสังคม (Structural Function Theories)
แนวความคิดในการพัฒนาทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ เป็นผลมาจากการนาเอาแนวความคิด
ทางด้านชีว วิทยามาใช้ โดยอุป มาว่า โครงสร้างของสั งคมเป็นเสมื อนร่า งกายที่ประกอบไปด้ ว ย
เซลล์ ต่ า งๆ และมองว่ า หน้ า ที่ ข องสั ง คมก็ คื อ การท าหน้ า ที่ ข องอวั ย วะส่ ว นต่ า งๆ ของร่ า งกาย
โดยแต่ละส่วนจะช่วยเหลือและเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อให้ระบบทั้งระบบมีชีวิตดารงอยู่ได้
Robert K. Merton (ค.ศ. 1910 – 2003) ได้จาแนกหน้าที่ทางสังคมดังนี้คือ หน้าที่หลัก
(Manifest) หน้าที่รอง (Latent) หน้าที่ที่ไม่พึงปรารถนา (Dysfunctional) หน้าที่ของ บางโครงสร้าง
ของสังคมอาจมีประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ แต่ขณะเดียวกันคนบางส่วนอาจได้รับประโยชน์เพียงน้อย
นิดหรืออาจไม่ได้รับผลประโยชน์เลย ซึ่งรวมไปถึงอาจจะมีคนบางกลุ่มหรือบางส่วนของสังคมได้รับ
ผลเสียจากการทางานของโครงสร้างสังคมนั้นก็ได้
Emile Durkheim (ค.ศ. 1858 – 1917) มีแนวความคิดว่า หน้าที่ของสังคม คือ ส่วนที่
สนับสนุนให้สังคมสามารถดารงอยู่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ Alfred Reginald, Radcliffe – Brown (ค.ศ.
1881 – 1951) กับ Bronislaw Malinowski (ค.ศ. 1884 – 1942) ที่มองว่าหน้าที่ทางสังคม เป็นส่วน
สนับสนุนให้โครงสร้างสังคมคงอยู่อย่างต่อเนื่อง เพราะสังคมมีกระบวนการทางสังคมที่ทาให้สังคมเกิด
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เช่น บรรทัดฐาน ค่านิยม ความเชื่อ วัฒนธรรม และประเพณี เป็นต้น
Talcott Parsons (ค.ศ. 1902 – 1979) มีแนวความคิดว่า สังคมเป็นระบบหนึ่งที่มีส่วน
ต่างๆ (Part) มีความสัมพันธ์และสนับสนุนซึ่งกันและกัน ความสัมพันธ์ที่คงที่ของแต่ละส่วนจะเป็น
ปั จ จั ย ท าให้ ร ะบบสั ง คมเกิ ด ความสมดุ ล (Equilibrium) ส่ ว นในด้ า นการเปลี่ ย นแปลงทางสั งคม
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เกิดจากความสมดุลถูกทาลายลง เพราะองค์ประกอบของสังคมคือ บุคลิกภาพ (Personality) อินทรีย์
(Organism) และวัฒนธรรม (Culture) เกิดความแตกร้าว โดยมีสาเหตุมาจากทั้งสาเหตุภายนอก
ระบบสังคม เช่น การเกิดสงคราม การแพร่กระจายของวัฒนธรรม เป็นต้น และสาเหตุจากภายใน
ระบบสังคมที่เกิดจากความตึงเครียด (Strain) เพราะความสัมพันธ์ของโครงสร้างบางหน่วย (Unit)
หรือหลายๆ หน่วย ทางานไม่ประสานกัน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางประชากร การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี เมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจะเป็นสาเหตุทาให้ส่วนอื่นๆ มีการเปลี่ยนแปลง
ตามไปด้วย การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจเกิดขึ้นเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งระบบก็ ได้ Parson
เน้ น ความส าคั ญ ของวั ฒ นธรรม ซึ่ ง รวมถึ ง ความเชื่ อ บรรทั ด ฐาน และค่ า นิ ย มของสั ง คม คื อ
ตัวยึดเหนี่ยวให้สังคมมีการรวมตัวเข้าด้วยกันและเป็นตัวต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลง ในสังคม
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมของเมืองสามารถดูจากการแยกย่อยของ
โครงสร้างและหน้าที่ของชุมชนเมือง ตลอดจนผสมผสานของส่วนต่างๆ การแยกย่อยเกิดขึ้นกับทุก
หน้าที่ของชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ความแตกต่างทางเศรษฐกิจ (Economic {Differentiation)
เป็นการกระจายหน้าที่และความชานาญพิเศษในระบบเศรษฐกิจของเมืองที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การ
บริโภค และการกระจายผลผลิตในระดับของความเจริญที่แตกต่าง เมืองมีความแตกต่างทางเศรษฐกิจ
ไม่เท่ากัน อาจสังเกตได้จากสิ่งของ เหตุการณ์ กิจกรรม หรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเมือง
นอกจากสังเกตสิ่งที่อยู่ในเมืองแล้ว อาจพิจารณาถึงจานวนด้วย เพื่อดูระดับความซับซ้อนของเมืองที่
แตกต่างกัน เช่น ตัว แปรที่ใช้วัดความแตกต่างทางเศรษฐกิจ ของเมื อง ได้แก่ การผลิ ต ดูได้จาก
โครงสร้างอาชีพของประชากรในเมือง ด้านการกระจายผลผลิต สิ่งอานวยความสะดวก เช่น สถานี
ขนส่งสินค้า สถานีรถประจาทาง ท่าเรือ สนามบิน ตัวแปรทางด้านการบริโภค เช่น ตลาด ศูนย์การค้า
โรงพยาบาล คลินิก โรงภาพยนตร์ ธนาคาร โรงแรม
สาหรับการศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของการเปลี่ยนแปลงทางสั งคมในระดับ บุค คล
ได้แก่ การศึกษาลั ก ษณะทางสั ง คมของประชากรในเมื อง หรือการศึก ษาความแตกต่า งกั น ของ
ประชากร (Heterogeneity of Population) ความแตกต่างทางด้านโครงสร้างและหน้าที่ประชากร
เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ระดับการศึกษา อายุ รายได้ ภูมิหลังของครอบครัวที่มีกิจกรรมของบุ คคลมี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น การดาเนินชีวิตตนเองและครอบครัว เช่น การกิน การนอน การทางาน
การเลี้ ย งดู บุ ต ร การท างานบ้ า น การถ่ า ยทอดค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรม เช่ น การอบรมสั่ ง สอน
การให้การศึกษาแก่บุตรหลาน การรับประทานอาหาร การประกอบกิจกรรมทางศาสนา การคบค้า
สมาคมกับผู้อื่น การหาสถานที่บันเทิง (นิเทศ ตินณะกุล, 2546: 19-20)
สังคมมีโครงสร้างเพื่อทาหน้าที่สาคัญต่างๆ ในสังคม ได้แก่ การมีสถาบันหลักคือ สถาบัน
ครอบครั ว ศาสนา การศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สั นทนาการ ซึ่งมีความสั มพันธ์ซึ่งกันและกัน
แต่ล ะสถาบั น มีหน้ าที่ต่างๆ ตามความจาเป็นของสังคม ช่ว ยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการอยู่ร่ว มกัน
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ของมนุษย์ เป็นเสมือนกลไกที่ทางานเพื่อประโยชน์ของสังคมและบุคคลที่อยู่ร่วมกัน การทางานของ
กลไกเหล่านี้เป็นผลให้สังคมอยู่ในสภาพสมดุลเคลื่อนที่ (Moving equilibrium) กล่าวคือ ทุกส่วน
และสถาบันของสังคมปรับตัวเข้าหากันตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามสภาวะการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมเป็นส่วนรวม โดยเฉพาะสถาบันครอบครัวมีหน้าที่สาคัญในการอบรมสมาชิกสังคมที่เกิดขึ้น
ใหม่ การสนองความต้องการของสถาบันทางเศรษฐกิจหรือระบบการผลิตของสังคม ที่ต้องการคนงาน
มีประสิทธิภาพ ระบบการผลิตทาให้ทรัพย์สินส่วนรวมในสังคมเพิ่มขึ้น เป็นผลให้แต่ละครอบครัว
มีรายได้สูงขึ้น และมีโอกาสให้การอบรมสมาชิกในครอบครัวที่เป็นประโยชน์แก่สังคม
ทฤษฎีนี้ยังชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างสังคม ถึงแม้การดารงอยู่ของสังคมจาเป็นต้อง
อาศัย การปฏิบั ติตามหลั กการบางอย่าง แต่วิธีการหรือกลไกที่ปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้ย่อมไม่
เหมือนกันในแต่ละสังคม (ผจงจิตต์ อธิคมนันทะ, 2543: 45-47)
2.1 สรุป แนวความคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของกลุ่มทฤษฎีโครงสร้าง – หน้าที่
มีลักษณะดังนี้
2.1.1 สังคมทั้งหมดเป็นระบบหนึ่งที่แต่ละส่วนจะมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
2.1.2 ความสัมพันธ์ คือ สิ่งที่สนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างเป็นเหตุเป็นผล
2.1.3 ระบบสังคมเป็นการเคลื่ อนไหวเข้า สู่ ความสมดุล การปรับความสมดุล ของ
ระบบจะทาให้ เกิดการเปลี่ย นแปลงภายในระบบตามไปด้วยความต่อเนื่องของกระบวนการของ
ข่าวสารจากภายในและภายนอก นอกจากนี้ทฤษฎีระบบยังมองว่า ความขัดแย้ง ความตึงเครียด
และความไม่สงบสุขภายในสังคมก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม แต่อย่างไรก็ตาม
ทฤษฎีระบบมีข้อจากัดในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เนื่องจากในการวิเคราะห์ตามทฤษฎี
ระบบเป็นการศึกษาเฉพาะเรื่อง จึงทาให้ไม่สามารถศึกษาความสัมพันธ์กับระบบอื่นได้อย่างลึกซึ้ง
ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่เป็นฐานคิดเปรียบเทียบบริบทการเปลี่ยนแปลง
ทางสั งคมในประเด็น วิถีชีวิต ชุมชน อาชีพ และการจัดระเบียบทางสั งคมในชุมชนบ้านประทุน
ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
3. แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
สืบเนื่องจากประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศเป็นผู้แสวงหาแนวคิดการพัฒนารูปแบบ
ใหม่ๆ เพื่อสร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการเพื่อหลีกหนีการแข่งขันแบบเดิม และยกระดับ
สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยกากรน าความคิดเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) มาเป็น
แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในโลก
แห่งการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และเพื่อเป็นการวางรากฐานสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความ
ยั่งยืนในระยะยาว
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ประเทศไทย หลังจากประสบวิกฤตเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2540 ก่อให้เกิด สภาวการณ์
ส่งออกหดตัว เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ต่างประเทศขาดความเชื่อมั่นในความสามารถ ด้านการ
ส่งออกของไทย จึงมีความต้องการถอนการลงทุน เช่นเดียวกับนักเก็งกาไรค่าเงิน ที่เห็นว่าประเทศ
ไทยอาจไม่ส ามารถคงอัตราแลกเปลี่ ย นเงินบาทไว้ได้ การเก็งกาไรค่าเงินจึงรุนแรงขึ้น กระทั่งสู่
จุดแตกหักของวิกฤติจนต้องมีการลอยตัวค่าเงินบาท หลังจากที่วิกฤติการณ์ผ่านพ้นไป ประเทศไทย
จึงทบทวนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นการขยายตัวเชิงปริมาณ ปราศจากคุณภาพ
นอกจากนี้เศรษฐกิจไทยยังมีปัญหาสาคัญคื อ การสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
การผลิต และคนไทยไม่ ได้รับประโยชน์จากแรงงานและทรัพยากรของประเทศอย่างเต็มที่ ถึงแม้ว่า
ส่ งผลดีต่อประเทศไทย ในช่ว งการพัฒ นามาสู่ ความเป็นอุตสาหกรรมก็ตาม แต่เมื่อผ่ านช่ว งของ
การพั ฒ นานั้ น ไปแล้ ว ก็ ส่ ง ผลให้ ป ระเทศไทยต้ อ งพึ่ ง ทุ น เทคโนโลยี และการตลาดจากบริ ษั ท
ต่างประเทศ คนไทยจึงได้ประโยชน์จากสิ่งที่ผลิตในประเทศเพียงส่วนน้อย เนื่องจากผลประโยชน์
จากการผลิตตกเป็นของเจ้าของเทคโนโลยี ผู้นาสินค้าไปขาย ซึ่งล้วนแต่ เป็นผลประโยชน์ของบริษัท
แม่ที่มาจากต่างประเทศทั้งสิ้น
ดั ง นั้ น การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ในช่ ว งต่ อ ไปของประเทศไทยจึ ง ต้ อ งมี รู ป แบบใหม่ เพิ่ มขึ้น
โดยเป็ น การขายสิ น ค้าและบริ การที่ มีความแตกต่างจากการสิ น ค้า และบริ การที่ส ามารถผลิ ต ได้
ในที่อื่นๆ ของโลก และคนไทยต้องได้รับผลประโยชน์จากการผลิตมากขึ้น โดยการใช้แนวคิดการสร้าง
คุณค่าและมูลค่า ที่ทาให้เศรษฐกิจไทยสามารถแข่งขันได้ และคนไทยได้รับประโยชน์มากขึ้น จึงได้มี
การกาหนดอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการเปิดตลาดเฉพาะของประเทศขึ้นโดยการพัฒนาสิ นค้าและ
บริการบนพื้นฐานลักษณะเด่นของความเป็นเอกลักษณ์ไทยที่มาจากรากฐานศิลปะ วัฒนธรรมไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความร่วมมือของคนในชุมชน ตัวอย่างสินค้าแนวคิดการพัฒนานี้ ได้แก่ แฟชั่น
เฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับ ท่ องเที่ยวและบริการด้านสุขภาพ ฯลฯ ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้มีโอกาส
ในการพัฒนาให้เป็นสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง เพื่อจาหน่ายในตลาดโลก อันจะนามาซึ่งความมั่นคง
มากกว่าการขายแรงงานหรือวัตถุดิบเช่นในอดีตที่ผ่านมา การใช้แนวคิดการสร้างคุณค่าและมูล ค่า
นอกจากทาให้เศรษฐกิจแข่งขันได้ นอกจากนี้ยังทาให้คนไทยได้ประโยชน์มากขึ้น ซึ่งการผลิตเกือบทุก
สาขานั้นต้องการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการที่มีอยู่ อาทิ สินค้าเกษตร หัตถกรรม อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนการเจริญเติบโตจากยุคที่เป็นการขับเคลื่อนด้ วย
ปั จ จั ย การผลิ ต และทรั พ ยากรธรรมชาติ ไ ปสู่ ก ารขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยความรู้ แ ละความคิ ด สร้า งสรรค์
ซึ่ ง แนวคิ ด การสร้ า งคุ ณ ค่ า และการพั ฒ นาบนพื้ น ฐานเอกลั ก ษณ์ ค วามเป็ น ไทย หรื อ กล่ า วได้ ว่ า
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งได้รับการบรรจุอยู่ในโยบายรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
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แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นแนวคิดที่เกิดจาก 2 ประเด็นหลัก กล่าวคือ ประเด็น
แรกคือ เกิดจากวิกฤตการณ์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจานวนมหาศาล จนทาให้บางชนิดลดลงเกือบหมด
จากโลก จึงเกิดภาวะ การมีอยู่อย่างจากัดของทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะที่จานวนประชากรเพิ่มขึ้น
และความต้องการใช้มีปริมาณมากขึ้น ทาให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการนามาใช้
ในการพัฒนาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดนี้ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดและสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการบริ โ ภคได้อย่ างเพีย งพอ และประเด็นที่ส อง คือ เกิดจากความต้องการสร้างความ
แตกต่าง สร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน
3.1 ความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
John Hawkins ได้ ใ ห้ ค าจ ากั ด ความไว้ ใ นหนั ง สื อ ชื่ อ The Creative Economy:
How People Make Money From Ideas ว่าคือ “การสร้างมูลค่าที่เกิดจากความคิดของมนุษย์ ”
สาขาการผลิตที่พัฒนาไปสู่ CE จะเรียกว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries หรือ CI)
ซึ่งหมายถึงกลุ่มกิจกรรมการผลิตที่ต้องพึ่งพาความคิดสร้างสรรค์เป็นวัตถุดิบสาคัญ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง แนวคิดที่จะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งต่อ
ภาคการผลิต บริการ ภาคการขาย หรือแม้แต่อุตสาหกรรมบันเทิง เป็นแนวคิดที่อยู่บนการทางาน
แบบใหม่ ที่มีปัจจัยหลักมาจากความสามารถ และทักษะพิเศษของบุคคล “มันเป็นระบบเศรษฐกิจใหม่
ที่มีกระบวนการนาเอาวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีมารวมเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดอุตสาหกรรม
ความคิดสร้างสรรค์ ( Creative Industry) หรือ อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม (Culture Industry)”
การประชุ ม สหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการค้ า และการพั ฒ นา (United Nations
Conference on Trade and Development หรือ UNCTAD) แบ่งประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทมรดกทางวั ฒ นธรรม (Heritage or Cultural Heritage) เป็ น กลุ่ ม
อุตสาหกรรมที่ เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และสภาพ
สังคม เป็นต้น แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1.1 กลุ่ ม การแสดงออกทางวั ฒ นธรรมแบบดั้ ง เดิ ม (Traditional Cultural
Expression) เช่น ศิลปะและงานฝีมือ เทศกาลงานและงานฉลอง เป็นต้น
1.2 กลุ่มที่ตั้งทางวัฒ นธรรม (Cultural Sites) เช่น โบราณสถาน พิพิธ ภัณฑ์
ห้องสมุด และการแสดงนิทรรศการ เป็นต้น
2. ประเภทศิลปะ (Arts) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์บนพื้นฐานของศิล ปะ
และวัฒนธรรม แบ่งออกเป็น 2 กุล่ม คือ
2.1 งานศิลปะ (Visual Arts) เช่น ภาพวาด รูปปั้น ภาพถ่าย และวัตถุโบราณ
เป็นต้น
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2.2 ศิลปะการแสดง (Performing Arts) เช่น การแสดงดนตรี การแสดงละคร
การเต้นรา โอเปร่า ละครสัตว์ และการเชิดหุ่นกระบอก เป็นต้น
3. ประเภทสื่อ (Media) เป็นกลุ่มสื่อผลิตงานสร้างสรรค์ที่สื่อสารกับคนกลุ่ ม ใหญ่
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
3.1 งานสื่อสิ่งพิมพ์ (Publishing and Printed Media) เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์
และสิ่งตีพิมพ์อื่นๆ
3.2 งานโสตทั ศ น์ (Audiovisual) เช่ น ภาพยนตร์ โ ทรทั ศ น์ วิ ท ยุ และการ
ออกอากาศอื่นๆ เป็นต้น
4. ประเภท (Functional Creation) เป็นกลุ่มของสินค้าและบริการที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
4.1 กลุ่ ม การออกแบบ (Design) เช่ น การออกแบบภายใน กราฟิ ค แฟชั่ น
อัญมณี ของเด็กเล่น เป็นต้น
4.2 กลุ่ม New Media ได้แก่ ซอฟต์แวร์ วิดีโอเกมและเนื้อหาดิจิตอล เป็นต้น
4.3 กลุ่มบริการทางความคิดสร้างสรรค์ (Creative Services) ได้แก่ บริการทาง
สถาปัตยกรรม โฆษณา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิจัยและพัฒนา และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ดิจิตอล และความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
ดั ง นั้ น ค าว่ า “เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ” อั น ประกอบไปด้ ว ยค าว่ า 1) เศรษฐกิ จ
(Economy) และ 2) สร้ างสรรค์ (Creative) จะเกิดขึ้นได้ต้ อ งมี ทั้ งสองส่ ว นนี้เ กิ ดคู่ กั นการมี เ พี ย ง
ความคิดสร้างสรรค์ (หรือองค์ความรู้) แต่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถสร้างระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ได้ถ้าความคิดนั้นไม่ได้ นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ผู้สร้างสรรค์ การนาความคิดเข้าไป
ประสานกับการดาเนินธุรกิจทาให้เกิดการต่อยอดไปสู่ทั้งการสร้าง “ความแตกต่าง” ซึ่งจะส่งผลต่อ
การ “สร้างมูลค่า” และท้ายที่สุดเป็นการ “สร้างคุณค่า” ซึ่งความหมายของคาว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์
นี้สอดคล้องกับคาว่านวัตกรรม (Innovation) โดย Swann (2007) ได้ระบุความหมายของนวัตกรรม
ไว้ว่า “The Successful Exploitation of New Ideas” ซึ่งหมายถึง “การใช้ประโยชน์จากความคิด
ใหม่ๆ”
ในปัจจุบันยังไม่มีการกาหนดคานิยามของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เป็นหนึ่งเดียวกัน
ทั้งโลก โดยคานิยามต่างๆ ขึ้นอยู่กับการนาไปปรับใช้ให้เข้ากับระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศและ
กับองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในระดับสากล การแบ่งกลุ่มของเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีความแตกต่างกัน โดยมี
รูปแบบ 2 แนวคิดหลัก ได้แก่
1. กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่แยกประเภทตามชนิดสินค้า/บริการ Department for
Culture Media and Sport (DCMS) ของประเทศสหราชอาณาจักร (DCMS Model) เป็นหน่วยงานแรก
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ที่ได้เริ่ มกาหนดประเภทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขึ้นในปี ค.ศ. 1998 โดยได้ตั้งคาจากัดความว่ า
“เศรษฐกิจสร้างสรรค์คือจุดเริ่มต้นของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ , ทักษะ, และพรสวรรค์ส่วนบุคคล
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างความมั่งคั่งและการสร้างงานจากการใช้ประโยชน์ในเชิงของทรัพย์สิน
ทางปัญญา” โดยประเทศอังกฤษได้กาหนดให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ประกอบไปด้วย 13 ประเภทของ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ได้แก่ 1) โฆษณา (Advertising) 2) สถาปัตยกรรม
(Architecture) 3) งานศิ ล ปะและโบราณวั ต ถุ (Art and Antiques) 4) งานฝี มื อ (Craft) 5) งาน
ออกแบบ (Design) 6) แฟชั่น (Fashion)7) ฟิล์มและวีดีโอ (Film and Video) 8) ซอฟต์แวร์/เกมส์
(Leisure Software) 9) เพลง (Music) 10) ศิ ล ปะการแส ดง (Performing Arts) 11) สิ่ ง พิ ม พ์
(Publishing) 12) ซอฟต์ แ วร์ แ ละบริ ก ารทางด้ า นคอมพิ ว เตอร์ (Software and Computer
Services)และ 13) โทรทัศน์ และวิทยุ (TV and Radio) โดยรัฐ บาลอังกฤษได้ส ร้างหน่ว ยงานย่อย
เพื่อบริหารงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์นี้โดยเป็นการทางานร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและตัวแทนจาก
ภาคเอกชน
การจัดประเภทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้ง 13 ประเภท ในลักษณะนี้ได้สร้าง
ข้อจากัดแก่รัฐบาลของประเทศอังกฤษบ้างจากการที่ อุตสาหกรรมโทรคมนาคมเกิดการเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็วในช่วงต้นปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) หากแต่เดิมนั้นได้นาธุรกิจกระจายเสียง (Media)
เข้ า มารวมในอุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์ ใ นตอนแรก รวมถึ ง ไม่ ไ ด้ น าสาขาวั ฒ นธรรม (Culture)
วรรณกรรม และ กีฬา เข้ามารวมในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยเช่นกัน ในขณะที่ที่ประชุมองค์การ
สหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการค้ า และการพั ฒ นา (United Nations Conferenceon Trade and
Development: UNCTAD)ได้ระบุความสาคัญของเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากการประชุม ครั้งที่ 11
ที่ประเทศบราซิลในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2004) และได้จาแนกประเภทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
เป็น4 กลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มมรดก (Heritage) 2) กลุ่มศิลปะ (Arts) 3) กลุ่มสื่อ (Media) และ 4) กลุ่ม
งานสร้างสรรค์และออกแบบ (Functional Creation)
2. กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่แยกตามประเภทกิจกรรมการผลิตและห่วงโซ่การผลิต
การจ าแนกในลั กษณะนี้ จ ะเน้ น การจาแนกตามวัฒ นธรรมเป็นหลัก (เช่น แบบ Symbolic Texts
Model หรือแบบขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ตามศิลปะ (Concentric
Circle Model) หรือตามระดับของความเข้มข้นของการใช้ลิขสิทธิ์อย่างขององค์การทรัพย์สินทาง
ปั ญ ญาโลก องค์ ก ารทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาโลก (World Intellectual Property Organization:
WIPO) ในรู ป แบบของ Concentric Circle Model ในส่ ว นของ WIPO ได้จัดตั้งส่ ว นงานทางด้ า น
เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ (Creative Industry Division) ในปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) เพื่ อ ท าการ
วิเคราะห์ และศึกษางานทางด้านนี้โ ดยตรง ซึ่งทาง WIPO จะเน้นให้ ความส าคัญกับงานประเภท

27
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสิทธิ์ที่เกี่ยวเนื่อง Copyright Industryในขณะที่ UNESCO Institute of
Statistics (UIS) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ UNESCOที่เก็บข้อมูลสถิติทางวัฒนธรรมและนาเศรษฐกิจ
สร้ างสรรค์เข้ามาอยู่ ใน Framework for Cultural Statistics โดย UNESCO ได้มีการกาหนดของ
เขตของอุตสาหกรรมที่คล้ายๆ กับ WIPO แต่จะให้ความสาคัญกับสินค้าประเภทวัฒนธรรม (Cultural
Products) และได้เพิ่มแฟชั่นเข้าเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วย
ในกรณีของประเทศไทย ได้ให้ คาจากัดความของ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ” ไว้ว่า
“แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษาการสร้างสรรค์งาน และ
การใช้ทรั พย์ สิ น ทางปั ญญาที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒ นธรรมการสั่ งสมความรู้ของสั งคมและ
เทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่” โดยสานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.)
ซึ่งได้กาหนดขอบเขตขนาดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในประเทศไทยโดยยึดตามรูปแบบขององค์กร
สหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) และปรับเพิ่มเติมตามรูปแบบของ UNESCO
โดยได้รวมอาหารไทยและการแพทย์แผนไทยเข้าไว้ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วย พร้อมทัง้ ได้จาแนก
ประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ออกเป็น 4 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก (และ 15 กลุ่มอุตสาหกรรมย่อย)
ได้แก่
1. มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) ได้แก่ งานฝีมือและหัตถกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ การแพทย์แผนไทย และอาหารไทย
2. ศิลปะ (Arts) ได้แก่ ศิลปะการแสดง และ ทัศนศิลป์
3. สื่อสมัยใหม่ (Media) ได้แก่ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ การพิมพ์ การกระจายเสียง
และดนตรี
4. งานสร้ า งสรรค์ แ ละออกแบบ (Functional Creation) ได้ แ ก่ การออกแบบ
แฟชั่นสถาปัตยกรรม การโฆษณา และซอฟต์แวร์
การจัดกลุ่มของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในลักษณะนี้ยังนามาสู่ข้อสังเกต/ข้อสงสัยใน
ด้านของการวัดมูลค่าจากการจากัดความดังต่อไปนี้
1. เป็นการยากที่จะระบุความแตกต่างหรือจาแนกระหว่างการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
(Cultural Tourism) กับการท่องเที่ยวโดยทั่วไปการแพทย์แผนไทยกับการแพทย์แผนปัจจุบันหรือ
อาหารไทยกับอาหารอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่นการท่องเที่ยว ซึ่งในหลายๆ ครั้งที่นักท่องเที่ยวอาจเข้ามา
ท่องเที่ย วในประเทศไทยโดยไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ที่แน่นอน เช่นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา
สัมมนาอาจเลือกที่จะท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยซึ่งอาจเกิดความซับซ้อนและทาให้เกิดการนับซ้า
(Double-counting)
2. เป็ น การยากที่ จ ะจ าแนกส่ ว นประกอบของความคิ ด สร้ า งสรรค์ (Creative
Elements) จากสิ น ค้าหรื อบริ การประเภทต่างๆ เช่น ความคิ ดสร้างสรรค์ที่ผู กติดอยู่กับสถานที่
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(Location) อย่ างการท่องเที่ย วเชิงวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์ที่ผูกติดอยู่กับลักษณะของการ
ออกแบบ หรือความคิดสร้างสรรค์ที่ผูกติดอยู่กับประเภทของกิจกรรมอย่างอาหาร หรือ การนวดสปา
เป็นต้น
3. เป็นการยากที่จะระบุว่าแพทย์แ ผนไทยมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่มากกว่า
การแพทย์แผนปัจจุบันอื่นๆ ทั่วไปอย่างไร
4. อาหารไทย (และอาหารอื่นๆ) มีส่วนประกอบของการใช้ความคิดสร้างสรรค์
ไม่มากนักเนื่องจากการทาอาหารแต่ล ะประเภทมักมีเครื่องปรุงที่แน่ชัดและไม่สามารถที่จะสร้า ง
ความคิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆ เข้าไปได้มากนักเพราะการใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปมากอาจเป็น
การบิดเบือนรสชาติซึ่งอาจทาให้เกิดการสูญเสียทางวัฒนธรรมในท้ายที่สุด การใส่ความคิดสร้างสรรค์
ในอาหารไทยส่วนใหญ่จึงอยู่ในลักษณะของการจัดแต่งรูปทรงของอาหารมากกว่าการ เปลี่ยนแปลง/
ประยุกต์รสชาติของอาหาร
5. เป็นการยากที่จะประเมินขนาดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในบางประเภทโดยเฉพาะ
ในประเภทสินค้าวัฒนธรรม เช่น งานศิลปะ โบราณสถาน และศิลปะการแสดง เป็นต้น เนื่องจาก
สิ น ค้ า ทางวั ฒ นธรรมเหล่ า นั้ น มั ก ไม่ มี ก ารซื้ อ ขายผ่ า นกลไกทางการตลาด หรื อ อาจไม่ มี มู ล ค่ า
ทางการตลาด (Non-Market Value)
6. การวัดการโฆษณาจาเป็นต้องผ่านสื่อต่างๆ เป็นสาคัญ ดังนั้นมูลค่าของตลาด
โฆษณาจึงเป็นการวัดค่าใช้จ่ายผ่านสื่อไม่ได้เป็นการวัดค่าใช้จ่ายในแต่ละบริษัทโฆษณา
7. หน่วยงานที่ทาการทดลองทางด้า นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหลายๆ ชิ้น
(เช่น ทดลองทางด้านชีววิทยา และงานทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชั้นสูงต่างๆ) ต่างมองว่า
ตัวเองก็ควรที่จะเป็นหนึ่งในระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วย แต่ยังไม่มีข้อตกลงที่ชัดเจนว่า ภาครัฐจะ
นาหน่วยงานวิจัยดังกล่าวเข้ามารวมอยู่ในประเภทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ด้วยสาเหตุ ดังกล่าว การกาหนดขอบเขตของการศึกษาในเศรษฐกิจสร้างสรรค์จึง
ยังคงมีความซับซ้อนในการวัดขนาดมูลค่าของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่แน่นอนว่า “อะไรควรที่จะรวม
หรื อ ไม่ ร วมอยู่ ใ นเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ” จึ ง อาจท าให้ เ กิ ด ความสั บ สนว่ า การพั ฒ นาทางด้ า น
วิทยาศาสตร์ องค์ความรู้ต่างๆ และงานนวัตกรรมควรเข้ามารวมอยู่ในเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือไม่
และถ้ า เป็ น เช่ น นั้ น เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ จ ะเหมื อ นหรื อ แตกต่ า งจาก “เศรษฐกิ จ ฐานความรู้ ”
(Knowledge-Based Economy) อย่างไร
3.2 ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์และโอกาส
3.2.1 ความหลากหลายทางวัฒ นธรรมและขนบธรรมเนีย มประเพณี ตลอดจน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างเวลายาวนาน เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของประเทศไทย
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3.2.2 การขยายตัวด้านความต้องการสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมของเอเชีย
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้สูง ซึ่งสามารถนาเอาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของมาเสริมสร้าง
กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ
3.2.3 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเชื่อมโยงเครือข่าย สร้างโอกาส
ที่ส าคัญหลายด้าน เช่น การพั ฒ นาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ เป็นต้น
3.2.4 ประเทศไทยมีการดาเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาไว้ระดับหนึ่ง
เช่น การจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค และแหล่งบริการความรู้นอกระบบ
การศึกษา ที่สามารถสนับสนุนการเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
3.2.5 หน่วยงานรัฐเป็นกลไกสาคัญในการให้ความรู้ด้านการตลาด และสนับสนุน
การเข้าสู่ตลาดใหม่ สาหรับธุรกิจสร้างสรรค์ส่งผลดีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยรวม
นอกจากนี้ภาครัฐและสถาบันการเงินยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นใน
3 แนวทาง คือ ผ่านการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ค้าประกันสินเชื่อเพื่อการลงทุน กองทุนหมู่บ้าน
สาหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กในระดับท้องถิ่นและชุมชน และกองทุนร่วมลงทุนต่างๆ
สรุปได้ดังภาพต่อไปนี้

Ideas
ใส่ความคิด

New Products/Service
สร้างสินค้า/บริการใหม่

Commercialized
ขายได้

Create Higher Value-Added
สร้างมูลค่าเพิ่ม

ภาพที่ 1 กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ที่มา : อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย (กรุงเทพฯ : สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554).
หรือกล่าวได้ว่า การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานการสร้างโดยใช้องค์ความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ทางสังคม
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
3.3 แนวทางการใช้ทุนวัฒนธรรมในการสร้างธุรกิจสร้างสรรค์
จากลั กษณะเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยข้างต้น สามารถกาหนดแนว
ทางการใช้ทุนวัฒนธรรมในการสร้างธุรกิจสร้างสรรค์โดยมีเกณฑ์ดังนี้
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•
•
•
•
•

ทุนวัฒนธรรม
เรื่องราว/ประวัติศาสตร์
สถานที่ท่องเที่ยว
ระบบความคิด/ความเชื่อ
ภาษา
วิถีชีวิต

•
•
•
•

ใส่ความคิด
การสื่อสาร
ถ่ายทอดเรื่องราว
ภูมิปัญญา องค์ความรู้
การออกแบบ

สร้างสรรค์สินค้าเชิงสร้างสรรค์
สินค้า และบริการเชิงสร้างสรรค์
ที่มีนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์
ตอบสนองความต้องการรสนิยม
ตามวิถีชีวิตแบบใหม่ของ
ผู้บริโภค

ภาพที่ 2 ลักษณะเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทางการใช้ทุนวัฒนธรรม
ที่มา : อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย (กรุงเทพฯ : สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554).
อย่ างไรก็ตาม สิ นค้าเชิงสร้างสรรค์ ไม่ใช่แค่ทุนวัฒ นธรรมที่มีรูปลั ก ษณ์ เ ท่ า นั้ น
ที่นามาพัฒนาเป็นธุรกิจสร้างสรรค์ได้ ทั้งนี้มีทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีรูปลักษณ์ก็เป็นวัตถุดิบสาคัญในการ
4พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ โดยวัฒนธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องโบราณเท่านั้นวัฒนธรรมร่วมสมัยก็สามารถ
พัฒนาเป็นธุรกิจสร้างสรรค์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้
ปัญหาอุปสรรค
1. การขาดแคลนบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
โดยเฉพาะในระดับผู้ประกอบการทาให้อุตสาหกรรมการผลิตของไทยต้องอาศั ยทรัพยากรที่จับต้องได้
เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ เครื่องมือ และเครื่องจักร มากกว่าทรัพยากรที่จับต้องไม่ได้ เช่น ความรู้
ความคิด และภูมิปัญญาเป็นสาคัญ
2. ขาดกลไกบู ร ณาการการท างานและการเชื่ อ มโยงการท างานขององค์ ก ร
ที่สนับสนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขาดกลไกการเชื่อมโยงการทางานและช่องทางการ
แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น ทาให้การปฏิบัติงานตามความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
มีทิศทางที่แตกต่างกัน ส่งผลลักษณะการปฏิบัติงานขาดความสอดคล้อง ไม่สนับสนุนซึ่งกันและกัน
3. สภาพแวดล้ อ มโดยรวมของประเทศไทย มี บ ทบาทต่ อ ที่ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะการบริหารจัดการทรัพยากรทางปัญญาที่ยังไม่เข้มแข็ง
เช่น ระเบียบและกระบวนการขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรยังมีความล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกั น
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และขาดมาตรการจูงใจที่เอื้อต่อการลงทุน
พัฒนาระบบการผลิตที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งขาดกลไกในการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดจาก
การวิจัยและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นธรรม
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4. ขาดระบบฐานข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลที่มีความต่อเนื่องและทันสมัย รวมทั้ง
การจาแนกประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2552: 11)
กล่ า วได้ ว่ า ประเทศไทยมี ข้ อ ได้ เ ปรี ย บเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ แ ละโอกาสการพั ฒ นา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์นานั ปการ โดยเฉพาะข้อได้เปรียบด้านวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่มี
ความหลากหลาย รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์และสืบทอดมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน อันเป็นจุดแข็งในการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปได้
เนื่องจากในประเทศเอเชียมีก ารขยายตัวด้านความต้องการสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมมากขึ้น
สามารถนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ ตลอดจนเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์และบริการ อีกทั้งประเทศไทยมีความก้าวหน้าด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เชื่อมโยงเครื อข่ายการสร้างโอกาสที่ส าคัญหลายด้าน ทาให้ เกิดการพัฒ นาต่อยอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีได้
แต่ในขณะเดีย วกัน แม้ว่า ประเทศไทยจะมีความได้เปรียบการพัฒ นาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์หลายประการ แต่ก็มีปัญหาอุปสรรคหลายประการในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาทิ
ขาดแคลนบุ คลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ ปราศจากการบูรณาการการเชื่อมโยงกับ การทางาน
ในองค์ ก รที่ ส นั บ สนุ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สร้า งสรรค์ สภาพแวดล้ อ มโดยรวมของประเทศไทย
ยั งมีบ ทบาทที่เอื้อต่อการพั ฒ นาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่อนข้างน้อย นอกจากนี้การขาดระบบพื้ น
ฐานข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลที่มีความต่อเนื่องและทันสมัย รวมทั้งการจาแนกประเภทอุตสาหกรรม
สร้ า งสรรค์ อ ย่ า งเป็ น ระบบ ซึ่ ง นั บ ว่ า เป็ น ปั ญ หาอุ ป สรรคที่ ท าให้ ป ระเทศไทยไม่ ส ามารถพั ฒ นา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 นโยบายด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ประเทศไทย เริ่ ม ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การก าหนดนโยบายการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ จึงมีความเอกภาพยังไม่ชัดเจนนัก เนื่องจากเป็นแนวคิดใหม่ อย่างไรก็ตาม ได้มีนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการใหม่ๆ ท่อยู่บนพื้นฐานองค์ความรู้และนวัตกรรม
ซึ่งมีส่วนเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้
1. แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
ได้กล่าวถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยเน้นให้ความสาคัญกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การ
พัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืนโดยสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผลักดันให้มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ
ให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ด้วยการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับการขยายตัว
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ทางเศรษฐกิจของเอเชียและเศรษฐกิจในประเทศปรับโครงสร้างภาคบริการให้สร้างมูลค่าเพิ่มกับสาขา
บริการที่มีศักยภาพและเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมบนฐานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมพัฒ นา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์และการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพิ่มผลผลิ ตและยกระดับการสร้า ง
มู ล ค่ า เพิ่ ม ด้ ว ยเทคโนโลยี แ ละกระบวนการที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง มุ่ ง พั ฒ นา
ภาคอุตสาหกรรมที่การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและยั่งยืนด้วยการใช้ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและความคิ ดสร้างสรรค์สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554: 16-17)
2. นโยบายของรัฐบาล พบว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของรัฐบาลได้เริ่ม
ปรากฏให้เห็นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยมีการจัดตั้งองค์กรอิสระที่ทาหน้าที่พัฒนาองค์ความรู้และ
ดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์หลายองค์กร เช่น สานักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สานักงานพัฒนาการ
ท่องเที่ยว และสานักงานส่ งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ เพื่อเป็นรากฐานสาหรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของแต่ละกลุ่มในระยะยาว อย่างไรก็ตาม นโยบายและการดาเนินงานของ
องค์กรเหล่านี้ ที่ผ่านมายังขาดความต่อเนื่องและการบูรณาการ
3. นโยบายรัฐบาลของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสาคัญต่อ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กาหนดในนโยบายหลายส่วน โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในภาคการ
ท่องเที่ยวและบริการ ที่ให้ความสาคัญกับการขยายฐานภาคบริการในโครงสร้างการผลิตของประเทศ
และเพิ่มความหลากหลายธุรกิจบริการให้มีมูลค่า รวมทั้งเชื่อมโยงธุรกิจบริการ อุตสาหกรรมและ
การเกษตรเข้าด้วยกันให้เป็นกลุ่มสินค้า เช่น ธุรกิจสุขภาพ อาหาร และการท่องเที่ยว รวมทั้งสินค้า
บริการที่ใช้ความคิดสร้ างสรรค์บ นพื้นฐานวัฒ นธรรมและภูมิปัญญาไทยที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ นอกจากนี้ในภาคการตลาด การค้าและการลงทุน ยังได้ให้ความสาคั ญกับการส่งเสริมการ
ลงทุนในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการที่ไทยมีศักยภาพ โดยเฉพาะสินค้าอาหารและบริการ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ สินค้าและบริการที่ใช้นวัตกรรม สร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการไทย
สร้างมาตรฐานทางธุรกิจ พัฒนาการตลาดและพัฒนาบุคลากร (สานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552: 12)
จะเห็นได้ว่า รัฐบาลไทยตระหนักถึงความสาคัญการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
โดยมีนโยบายส่งเสริมการลงทุน การค้า และการบริการประเภทต่างๆ อย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนา อาจกล่าวได้ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เริ่มมีขึ้นในปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา
และรัฐบาลต่อมายังคงให้ความสาคัญการพัฒ นาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยส่งเสริมการลงทุนภาค
เกษตร และให้ความสนใจในการส่งเสริมการค้าและบริการที่ใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาไทยที่มีอยู่
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อย่างมากมายและหลากหลายซึ่งเป็นข้อได้เปรียบ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ ทั้งนี้มี
เป้าหมายการพัฒนาที่เข้มแข็งและยั่งยืน
4. ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทย
การพัฒ นาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ต้องเริ่มด้ว ยการพัฒ นาปัจจัยสนับสนุนและ
สภาวะแวดล้อมต่า งๆ ที่เอื้อต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างพอเพียง ทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพ โดยปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในสถานการณ์ภายในประเทศไทย
(ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์, 2553: 81-83) เป็นดังนี้
4.1 โครงสร้ างพื้นฐานที่มีบ ทบาทส าคั ญต่ อ การพัฒ นาเศรษฐกิจสร้า งสรรค์
แบ่ งได้ 2 ส่ ว นคือ โครงสร้ างด้านการสื่ อสารและโทรคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ทั้งนี้
จากการวิเคราะห์โดยองค์การ World Telecommunication Union 2008 แสดงให้เห็นว่า พื้นฐาน
ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมของประเทศไทย อยู่ในระดับที่ด้อยกว่าประเทศอื่น เช่น จานวนคู่
สายโทรศัพท์พื้นฐาน ที่มีจานวนเพี ยง 11 คู่สายต่อประชาชน 100 คน จานวนผู้อินเทอร์เน็ต 21 คน
ต่ อ ประชากร 100 คน เป็ น ต้ น ซึ่ ง นั บ ว่ า เป็ น จ านวนที่ ต่ ากว่ า ประเทศที่ มี ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์อื่นๆ และยังต่ากว่าค่าเฉลี่ยของโลกอีกด้วย เห็นได้ว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารและ
โทรคมนาคมประเทศไทยยั งเป็ น อุปสรรคต่อการพัฒ นาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ส่ ว นโครงสร้าง
พื้นฐานอื่นๆ ที่ภาครัฐได้ดาเนินการไปแล้วบางส่วน เช่น ห้องปฏิบัติการทดสอบและวิจัย อุทยาน
วิทยาศาสตร์ และนิคมอุตสาหกรรมซอฟแวร์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ก็ยังไม่ครอบคลุมในทุก
กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
4.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แม้ว่าประเทศไทยให้ความสาคัญต่อการพัฒนา
คน อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)
ต่อเนื่องถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) โดยเน้นคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาในทุกๆ ด้าน มีการส่งเสริมด้วยระบบการศึ กษาทั้งการศึกษาในระบบและนอก
ระบบ อย่างไรก็ตาม การพัฒนายังขาดความการบูรณาการที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
อย่างเป็นระบบ ลักษณะการดาเนินงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นแบบแยกส่วน เช่น กระทรวง
ศึกษาธิการ การะทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี้ ประเทศไทยยัง มี
หน่ ว ยงานเฉพาะและมีความเป็ น อิส ระค่อนข้างมากในการดาเนินงาน เช่น ศูนย์ส ร้างสรรค์งาน
ออกแบบ ทาหน้าที่เป็นแหล่งให้ความรู้ในการออกแบบ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ทาหน้าที่ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.3 การสนับสนุนด้านการเงินและการลงทุน สถาบันการเงินทั้งภาครัฐ และ
เอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทั้งผู้ประกอบการ
ขนาดใหญ่ แ ละขนาดเล็ ก แต่ ติ ด ปั ญ หาในเรื่ อ งสิ น ทรั พ ย์ ค้ าประกั น และหลั ก เกณฑ์ ที่ เ ข้ ม งวด
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โดยเฉพาะส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการรายใหม่ ท าให้ ก ารพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมสร้า งสรรค์ ไ ม่ ค ล่ อ งตัว
เท่าที่ควร
4.4 การตลาด ปั จ จั ย ส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์ แม้ ว่ า
หน่ ว ยงานภาครั ฐ เป็ น กลไกหลั กในเรื่องการตลาด โดยมีห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้อ ง เช่น กรมส่ งเสริม
อุตสาหกรรม กรมส่ง เสริมการเกษตร กรมการพัฒนาชุมชน และสานักงานส่งเสริมวิสาหกเจขนาด
ย่อมและขนาดกลาง ดาเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดในประเทศ และกรมการส่งเสริมการ
ส่งออก ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ดาเนินการพัฒนาการตลาดต่างประเทศ เป็นต้น
แต่ ปั ญ หาส าคั ญ ด้ า นการตลาดที่ ด าเนิ น การโดยภาครั ฐ คื อ การขาดการประสานงานและการ
ดาเนิ น การที่เป็ น ระบบ และเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน ซึ่งส่ ว นใหญ่เป็นการทางานที่แยกส่ ว นกันตาม
โครงสร้างส่วนราชการ อีกทั้งเน้นกิจกรรมระยะสั้นมากกว่าการสร้างเครือข่ายการตลาดและสินค้า
ระยะยาว
4.5 การสร้างเครือข่าย การรวมตัวกันเป็นเครือข่ายในประเทศไทย ยังเป็นการ
รวมตัวอย่างกระจัดกระจาย เป็นการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างพลังต่อรองและกาหนดนโยบายร่วมกัน
มากกว่ า การรวมตั ว ในลั ก ษณะเครื อ ข่ า ยห่ ว งโซการผลิ ต หรื อ เครื อ ข่ า ยวิ ส าหกิ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ นใน
ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งประเทศไทย สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่ง
ประเทศไทย อย่างไรก็ตามภาครัฐมีความพยายามสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในระดับภาค
และท้องถิ่นในรูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจ แต่ก็ยังเป็นการร่วมมือกันในลักษณะเริ่มต้น ยังไม่มีการ
เชื่อมโยงกัน ตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต เช่ น คลัสเตอร์เซรามิค จังหวัดลาปาง คลัสเตอร์หัตถกรรมบ้าน
ถวาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น
4.6 การวิจัยและพัฒนา ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างเข้าใจถึงบทบาทความสาคัญ
ของการวิจัยและพัฒนาที่มีผลต่อธุรกิจในระดับองค์ กรหรือต่อเศรษฐกิจในระดับภาพรวม แต่ปัญหา
อุปสรรคที่ทาให้การวิจัยและพัฒนาของไทยยังอยู่ในระดับต่า มีด้วยกัน 3 ด้านคือ
4.6.1 ขาดการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอจากภาครัฐ โดยการใช้จ่าย
เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของรัฐคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.24 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ ซึ่งต่ากว่าประเทศอื่นอย่างมาก
4.6.2 คุณภาพและจานวนนั กวิจัยยั ง อยู่ใ นระดับน้ อ ยมากเมื่ อเที ย บกั บ
ประชากร โดยจานวนนักวิจัยไทยในปัจจุบันมีประมาณ 0.57 คน ต่อประชากร 1,000 คน
4.6.3 การดาเนินงานที่ผ่านมายังเป็นไปในลักษณะแยกส่วนมิได้ดาเนินการ
อย่างเป็นองค์รวมเพื่อวิจัยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบครบวงจร
4.7 กฎหมายและระเบียบ การสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ต้ อ งเน้ น การจู ง ใจและการกระตุ้ น มากกว่ า การควบคุ ม โดยภาครั ฐ แต่ ก ารจู ง ใจให้ เ กิ ด ความคิ ด
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สร้างสรรค์เชิงการค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจที่ได้ผลนั้น ทั้งเจ้าของงานสร้างสรรค์และ
ผู้บริโภคจาเป็นต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม ผู้ละเมิดสมควรได้รับโทษที่เหมาะสม ดังนั้น
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จึงเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา และ
การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นส่วนใหญ่ เช่น พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร
พ.ศ. 2522 พระราชบั ญญัติ เ กี่ย วกั บการกระท าความผิ ด ทางคอมพิว เตอร์ พ.ศ. 2550 เป็น ต้ น
กฎหมายและระเบียบที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ภายในประเทศยังคงประสบ
ปั ญหาอุป สรรคในการบั ง คับ ใช้ แม้ข้อกฎหมายมีความครอบคลุ ม และเพี ยงพอ แต่การบังคั บ ใช้
กฎหมายยังขาดความเข้มงวดให้เกิดประสิทธิภาพ
4.8 ระบบฐานข้อมูล ประเทศไทยยังมิได้จัดเก็บและจาแนกกลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ โดยหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ประเภทนี้ คือ
4.8.1 สานักงานสถิติแห่งชาติ สารวจการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม
4.8.2 ส านักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จั ด ท าตั ว เลขผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศจ าแนกตามกิ จ กรรมต่ า งๆ ซึ่ ง ไม่ ค รอบคลุ ม กลุ่ ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เช่น ดนตรี การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธุรกิจอาหาร ธุรกิจแพทย์แผนไทย
เป็นต้น
4.8.3 กรมศุลกากร จัดทาตัวเลขส่งออกและนาเข้าสินค้าที่ผ่านกระบวนการ
ศุลกากรเท่านั้น ไม่ครอบคลุมการค้าระหว่างประเทศผ่านช่องทางอื่น เช่น ออนไลน์ เทรดดิ้ง เป็นต้น
4.8.4 สมาคมอาชี พ และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น สมาคมสมาพั น ธ์
ภาพยนตร์แห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ และ
สานักพัฒนาการท่องเที่ยว (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 552:
13-15)
จากข้อมูลดังกล่าว การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จาเป็นต้องมีปัจจัยสนับสนุน
และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างพอเพียง แต่ในภาพรวม
ของประเทศไทยยังพบว่าปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในหลายด้านยังคงประสบ
ปัญหาอุปสรรคอย่างมากในการดาเนินการ อาทิ การขาดการพัฒนาด้านโครงสร้างการสื่อสารและ
โทรคมนาคม การขาดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างบูรณาการ และต่อเนื่อง การขาดการสนับสนุน
ด้านงบประมาณและการลงทุน การขาดการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและยั่งยืนในการร่วมมื อ กั น
พัฒนา การขาดนักวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้การตลาดที่ยังขาดการดาเนินการที่เป็นระบบและ
เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน รวมทั้งระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บและจาแนกกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ยัง
ไม่ครอบคลุ มและไม่เป็ น ระบบ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับยังขาดความ
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เข้ ม งวด ประเทศไทยจ าเป็ น ต้ อ งเน้ น ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
3.5 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทย ซึ่งจัดอยู่ในระยะเริ่มต้น แต่ถือว่า
เป็นการดาเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและต่อยอดจากแนวทางการพัฒนาด้วยการเพิ่มคุณค่าสินค้า
และบริ ก ารบนพื้ น ฐานความรู้ แ ละนวั ต กรรม ที่ มี ก ารขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นามาตั้ ง แต่ แ ผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) จนกระทั่งแผนพัฒนาแห่งชาติฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) จึงต้องเร่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยการขยายองค์ความรู้ สร้าง
ความเข้าใจกับ ภาคี การพัฒ นาทั้งหน่ว ยงานภาครัฐ และเอกชน ให้ มีการดาเนินการอย่างจริ ง จั ง
ตลอดจนมีการบูรณาการเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ สามารถปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศได้
อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้มีแนวทางและกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยที่แนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยในปัจจุบัน ประกอบด้วย 3 ด้านหลัก ได้แก่ นโยบาย
รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยมีสาระสาคัญดังนี้
1. นโยบายรัฐบาล นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของรัฐบาล มีความ
เด่นชัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยมีการจัดตั้งองค์กรอิสระที่ทาหน้าพัฒนาองค์ความรู้และดาเนินการ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์หลายองค์ก ร เช่น สานักงานพัฒนาองค์ความรู้ ศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว และ
สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ เพื่อเป็นรากฐานสาหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
สร้ า งสรรค์ ข องแต่ ล ะกลุ่ ม ในระยะยาวโดยเฉพาะนโยบายรัฐ บาลสมั ย นายอภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชีว ะ
นายกรัฐมนตรี มีการกาหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ชัดเจนมากขึ้น โดยได้มีนโยบาย
ในการขยายฐานบริการในโครงสร้างการผลิตของประเทศ และเชื่อมโยงธุรกิจภาคบริการ อุตสาหกรรม
และเกษตรเข้าด้วยกันให้เป็นกลุ่มสินค้า เช่น ธุรกิจสุขภาพ อาหาร และการท่องเที่ยว รวมทั้งสินค้า
บริการที่ใช้ค วามคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยี
สมั ย ใหม่ ซึ่ ง การก าหนดนโยบายดั งกล่ าวส่ ง ผลให้ มี ก ารใช้ ศั ก ยภาพและการพั ฒ นาต่ อ ยอดของ
อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ไทย โดเยได้มีการริเริ่มและต่อยอดจากการดาเนินงานที่มีอยู่แล้ว
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีทิศทางและจริงจังมากขึ้น
2. แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ นั บ จากแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) จนถึ ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มีการกาหนดแนวทางการ
ดาเนินการเรื่องการเพิ่มคุณค่าสินค้าและบริการบนฐานความรู้และนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าการผลิต
สินค้าและบริการให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการให้ความสาคัญกับจุดแข็งและข้อได้เปรียบ
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ทางวัฒนธรรมของประเทศ การใช้ประโยชน์จากการเพิ่มมู ลค่าทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนให้เกิด
ความเชื่อมโยงระหว่างสาขาการผลิตเพื่อทาให้มูลค่าการผลิตสูงขึ้น โดยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐ กิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เป็นช่วงที่ประเทศไทยอยู่ในระยะที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ
ประกอบกับ โครงสร้ างเศรษฐกิจ ไทยยังต้องพึ่งพาเศรษฐกิจภายนอกอยู่มาก จึงจาเป็นต้องปรับ
โครงสร้ างเศรษฐกิจ อย่ า งจริ งจั ง ด้ว ยการสร้างมูล ค่ าจากทุ นวัฒ นธรรมของไทยที่ มี อยู่ มากมาย
โดยเพิ่มเติมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่ ทันสมัยในการผลิตสินค้าและ
บริการ ดังนั้นแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จึงถูกนามาเสนอเพื่อเป็นปัจจัยการขับเคลื่อน
การพัฒนาการส่งออกสินค้า บริการ อุตสาหกรรม และการลงทุน
3. แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กาหนดสาขาการพัฒนา
ครอบคลุม 6 ด้าน ได้แก่
3.1 มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความหลากหลายทางชีวภาพ
3.2 เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม
3.3 งานช่างฝีมือ และหัตถกรรม
3.4 อุตสาหกรรมสื่อ บันเทิง และซอฟแวร์
3.5 ออกแบบและพัฒนาสินค้าเชิงสร้างสรรค์
3.6 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
นอกจากนี้รัฐบาลยังได้อนุมัติโ ครงการที่มีความพร้อมในการดาเนินงานสู ง และ
โครงการที่มีความพร้อมระดับรอง ซึ่งโครงการต่างๆ ได้รับการอนุมัติงบประมาณในการดาเนินงาน
ทั้งนี้ เพื่อให้ เป็ น ไปตามแนวทางการพัฒ นาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้ มีความก้าวหน้าและต่อเนื่ อ ง
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552: 22-24)
จากแนวทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ข องไทยดั ง กล่ า วมา จะเห็ น ได้ ว่ า
นโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดังที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ถือเป็นปัจจัยสาคัญในการสร้า งแนวคิดและทิศทางในการพัฒนา
ศักยภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างชัดเจน
3.6 กลไกการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
หน่วยงานภาครัฐ และองค์การมหาชนหลายแห่ง เริ่มมีบทบาทหน้าที่สาคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการดาเนินงานทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ รวมทั้งการ
ให้บริการด้านโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อในการพัฒนาในมิติต่างๆ ดังนี้
1. หน่วยงานด้านนโยบาย คือ สานักงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เป็นองค์กรทาหน้าที่กาหนดแนวทางเชิงนโยบายและช่วยผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจ
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สร้ า งสรรค์ โดยมี ก ระทรวงที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น เจ้ า ภาพหลั ก รั บ ผิ ด ชอบด้ า นการส่ ง เสริ ม ให้ มี ก าร
ประสานงานระหว่ างองค์ ก รภาครัฐ เช่ น กระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สาร และ
กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ เพื่อทาภารกิจเร่งด่วนที่ไม่มีหน่วยงานเจ้าภาพในการดาเนินงานที่ชัดเจน โดยเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อดูแลและ
จัดทากลยุทธศาสตร์และแผน เป็นแนวทางการพัฒนาให้สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. หน่ ว ยงานด้านทรัพย์สิ นทางปัญญา คือ กรมทรัพย์สิ นทางปัญญา กระทรวง
พาณิช ย์ กรมทรั พย์ สิ น ทางปั ญญา เป็นองค์กรหลั กในการจัดทาโครงการร่วมกับภาคเอกชนเพื่อ
ผลักดันนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา มีภารกิจส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสรรค์การใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญา สร้างวัฒนธรรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วยการจัดกิจกรรมปลูกจิตสานึกและความ
ตระหนักคุณค่าทรัพย์ทางปัญญาและการเคารพสิทธิ์ ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น นอกจากนี้กรม
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญายั ง มี แนวคิ ดจั ด ตั้ง สถาบัน ส่ ง เสริม การสร้ างสรรค์ เป็ น ศู น ย์ บ่ ม เพาะความรู้
ความคิดต่อยอดและทักษะ รวมถึงให้คาแนะนาด้านการบริหารจัดการ และตลาดทุนทรัพย์สินทาง
ปัญญา เพื่อระดมเงินลงทุน ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานให้บริการครบวงจรแก่ภาคธุรกิจเอกชน เน้นการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน
3. หน่วยงานด้านการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ สนับสนุน
การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศ พร้ อ มทั้ ง ปลู ก ฝั ง ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ แ ก่ ส าธารณชน
ในรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การสร้างแหล่งค้นคว้าและแหล่งเรียนรู้ครบวงจร การเผยแพร่
ผลงานวิ จั ย การจั ด นิ ท รรศการ การบรรยาย และการจั ด อบรมสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เป็ น ต้ น
โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ได้แก่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สานักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ อุ ทยานการเรียนรู้ สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ
รวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆ
4. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านการเงิน เช่น สภาการเงินหรือธนาคารพาณิชย์
กองทุนร่วมลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจไทยที่บริหารโดยส านั ก งาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กองทุนร่วมลงทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
5. หน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนา เช่น สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นต้น
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6. หน่ ว ยงานที่ทาหน้าที่ควบคุ มมาตรฐานต่า งๆ เช่ น ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา สานักงานมาตรฐานอาหารและเกษตรแห่งชาติ สานักงานพัฒนาวิ ทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ สานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม และสานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
7. หน่วยงานด้านการตลาด เช่น กระทรวงการพาณิชย์ กรมการส่งเสริมการส่งออก
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กระทรวงการ
ต่างประเทศ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552: 24-26)
สรุ ป รั ฐ บาลไทยให้ ความส าคัญ ต่อการพัฒ นาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยกาหนด
ภารกิ จ แก่ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง หน่ ว ยงานเชิ ง นโยบาย หน่ ว ยงานด้ า นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
หน่วยงานด้านการพัฒนาองค์ความรู้ หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านการเงิน หน่วยงานด้านการวิจัย
และพัฒนา หน่วยงานที่ทาหน้าที่ควบคุมมาตรฐานต่า งๆ และหน่วยงานด้านการตลาด เพื่อทาหน้าที่
ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม หน่วยงาน
ดังกล่าวต้องประสานความร่วมมือในการกาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเชิงบูรณาการ
โดยมุ่งเน้นภาพรวมคือ การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยสู่การพัฒนาทีย่ ั่งยืน
3.7 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย
เพื่ อ สร้ า งความได้ เ ปรี ย บเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ โอกาส รวมทั้ ง ปั ญ หาและอุ ป สรรค
มีประเด็นที่นาเสนอดังนี้
1. ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แนวทางการพัฒ นาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ควบคู่กับการพัฒ นาเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ เนื่ องจากแนวทางการพัฒ นาเศรษฐกิจสร้า งสรรค์ ตั้ง อยู่บนพื้ นฐานองค์ ความรู้ แ ละ
นวัตกรรม เพื่อน าไปเพิ่มคุณค่า ให้ กับ ทุ นวัฒ นธรรมและภูมิปัญญาที่มี อยู่ ให้ เกิดการสร้างสรรค์
ในภาคการผลิตอย่างจริงจัง ในห่วงโซ่การผลิต จึงจาเป็นต้องให้ความสาคัญต่อการสร้ างองค์ความรู้
การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาทรัพย์กรมนุษย์ ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบด้วย
1.2 ก าหนดนโยบายเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ และก าหนดแนวทางให้ เ กิ ด การ
บูรณาการเชิงปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวเนื่องกัน เนื่องจากการดาเนินงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เป็นภารกิจที่ค่อนข้างกว้าง และสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจานวนมาก การดาเนินงาน
ในระดับปฏิบัติจาเป็นต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก ภายใต้กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนงาน โครงการพัฒนาสู่การปฏิบัติ
อย่างมีบูรณาการ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงต้องมีแนวทางการดาเนินการโดยจัดทาแผนแม่บท
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และจัดทาแผนที่นาทางการพัฒนาในระยะต่อไป
1.3 ปรั บ โครงสร้างการผลิ ตและบริการให้ เกิดความต่อเนื่อง ด้ว ยการผนวก
ความคิดสร้างสรรค์ที่มาจากองค์ความรู้และนวัตกรรม สู่ห่วงโซ่การผลิต โดยนานัยสาคัญการพัฒนา
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เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ม าด าเนิ น การพั ฒ นาในวงกว้ า งให้ ค รอบคลุ ม ภาคเศรษฐกิ จ และเชื่ อ มโยง
ทั้งการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ อยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยความเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกระแสการพัฒนาของโลกปัจจุบัน
1.4 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแนวทางการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร การคมนาคม การส่งเสริ มการ
ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การจัดหาแหล่งเงินทุน การพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบ ครบวงจร
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การพัฒนาการตลาดสมัยใหม่ให้ทันต่อคู่แข่งและการเปลี่ยนแปลง
ตามกระแสโลกาภิวัฒน์ โดยให้ความสาคัญกับประเด็นต่อไปนี้
1.4.1 พัฒนาปัจจัยสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้ภาคเอกชนลงทุนผลิตสินค้า
เชิงสร้างสรรค์ โดยเพิ่มมาตรการกระตุ้นเพื่อดึงดูดบริษัทข้ามชาติให้ร่วมลงทุนกับภาคเอกชนและ
ชุมชนในการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้สมัยใหม่ และเร่งพัฒนาสานักงาน
ทรัพย์สินทางปัญญาให้มีความสามารถในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเชิงสร้างสรรค์ และ
ผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อพิทักษ์และป้องกันการละเมิด ตลอดจนส่งเสริมการจัดตั้งกอง
ทุนสนับสนุนด้านการเงินสาหรับผู้ ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งพัฒนาระบบสิ นเชื่ อ
บทบาทการประกันสินเชื่อของสถาบันการเงินให้รองรับธุรกิจสร้างสรรค์ที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็น
ปัจจัยการผลิตสาคัญ
1.4.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล การสื่อสาร และการคมนาคมให้มีประสิทธิภาพ
สามารถรองรับภาคการผลิตสร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้สาธารณและพัฒนาพื้นที่
สาธารณะรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างเวทีนักคิดและสร้างสรรค์ต่างๆ ตลอดจนการส่งเสริมการประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น
1.5 ให้ คุ ณ ค่ า ต่ อ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาจากการความคิ ด สร้ า งสรรค์ โดยมี
กฎหมายและกฎระเบี ย บที่ ช่ ว ยคุ้ ม ครอง และบั ง คั บ ใช้ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง สนั บ สนุ น ให้
ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ สร้ า งสรรค์ ได้ รั บ ความคุ้ ม ครอง นอกจากนี้ ค วรค านึ ง ถึ ง การใช้ ท รั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาหรือความคิดเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจนศึกษา ทบทวนประเด็นปัญหาอุปสรรค
ด้านกฎหมายเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ให้เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาด้วย
1.6 การวิจั ย และพัฒ นาเชิงลึ กด้านเศรษฐกิจสร้ า งสรรค์ และทุนวัฒ นธรรม
โดยศึ ก ษาใน 5 ประเภท (1) มรดกทางวั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (2) เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม (3) งานช่างฝีมือ และหัตถกรรม (4) อุตสาหกรรมสื่อ
บันเทิง และซอฟแวร์และ (5) ออกแบบและพัฒนาสินค้าเชิงสร้างสรรค์ ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิ จ และน าผลิ ต ภั ณ ฑ์ / บริ ก ารสู่ ต ลาดภายในและต่ า งประเทศได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
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โดยกาหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้ชัดเจน ขอบเขต รวมทั้งวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นที่
ยอมรับ มีความน่าเชื่อถือ เพื่อประโยชน์ต่อการประเมิน ติดตาม ปรับปรุงนโยบายการพัฒนาต่อไป
2. จัดและพัฒนาพื้นที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้ องเรียน พื้นที่สร้างสรรค์ รวมทั้ง
สร้างเมืองสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็ นการสร้างแรงบันดาลใจ เป็นเวทีแสดงออก และเป็นศูนย์กลางการ
แลกเปลี่ยนให้กับนักคิดอย่างสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง
2.1 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแนวทางการพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ และ
บุคลากรด้านสร้างสรรค์ มีการดาเนินดังต่อไปนี้
2.1.1 สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นเงื่อนไขความสาเร็จ ของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดังนั้นผู้ประกอบการ
จาเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ ในรูปแบบใหม่
ให้มีจุดเด่น และสามารถต่อยอดความคิดและนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และ
ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ผู้ประกอบการต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถใช้
ประโยชน์จากโอกาสใหม่โดยการสร้างความได้เปรียบจากความหลากหลายและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
และความเป็นไทยเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมสร้างสรรค์ สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้
2.1.2 พัฒนาบุคลากรวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ ความจาเป็นในการพัฒนาคน
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ สามารถบูรณาการ
ทั้งภาคเกษตร อุต สาหกรรม และบริการเชิงสร้ างสรรค์ จึงควรกาหนดกลยุทธ์การพัฒนาคนด้ว ย
การประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ภาคการผลิตเพื่อปรับทิศทางการศึกษาให้สอดคล้อง
ตอบสนองความต้องการบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การให้ภาคธุรกิจเอกชนมีส่วนร่วมในการ
ร่างหลักสูตรการเรียนการสอน เป็นต้น
3. ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแนวทางการพั ฒ นาด้ า นสถาบั น และการติ ด ตาม
ประเมินผล มีการดาเนินงานดังนี้
3.1 พั ฒ นาสถาบั น โดยก าหนดบทบาทสถาบั น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งบู ร ณาการ
เพื่อเป็นเครือข่ายสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลิตสินค้าสร้า งสรรค์ให้เพียงพอกับความ
ต้องการ พร้อมทั้งจัดตั้งหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นหน่วยงาน
กากับดูแลนโยบาย กาหนดกลยุทธ์ระดับชาติ ประสานงานเชิงบูรณาการให้สอดคล้องสนับสนุนกัน
สามารถติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในภาพรวม
3.2 กลไกการดาเนินการ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง ด้วยเครื่องมือ ดัชนีชี้วัดศักยภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นราย
สาขา รวมทั้งระบบฐานข้อมูล ที่ชัดเจน มีระบบตรวจสอบที่ทันสมัย สามารถใช้ประโยชน์ต่ อการ
พัฒนา การปรับปรุงแผนงาน และสามารถใช้ในการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
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ที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ สู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2552: 28)
นอกจากนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่ วมกับ
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ภายใต้สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ กาหนดยุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย ไว้ดังนี้
1. การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้ อมภายในประเทศ เพื่อให้ เอื้ อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภาครัฐต้องให้ความสาคัญสาหรับการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการสื่อสาร การคมนาคม การส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การจัดหาแหล่ง
เงินทุน การพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบและครบวงจร ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
รวมทั้งสร้างบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาการตลาดสมัยใหม่ และการบังคับใช้กฎหมาย
โดยเฉพาะกฎหมายด้านทรัพย์ สิ น ทางปัญญา มีการศึกษาปัญหาอุปสรรคที่มาจากกฎหมายและ
กฎระเบียบเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขต่อไป
2. การบูรณาการและการดาเนินงานของหน่วยงาน การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
มีกรอบการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจานวนมาก การดาเนินการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับปฏิบัติจาเป็นต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก และมีกรอบนโยบาย
กลไกการทางาน และยุ ทธศาสตร์ ที่ชั ดแจน รวมทั้งมีการจัด ท าแผนแม่บ ทการพัฒ นาเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ และจัดทาแผนที่นาทางการพัฒนาขึ้น เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
3. การศึกษาวิจัยและพัฒนาเชิงลึกในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และทุนวัฒนธรรม
ภาครัฐควรทาการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน 5 สาขา ได้แก่
3.1 มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความหลากหลายทางชีวภาพ
3.2 เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม
3.3 งานช่างฝีมือ และหัตถกรรม
3.4 อุตสาหกรรมสื่อ บันเทิง และซอฟแวร์และ
3.5 ออกแบบและพัฒนาสินค้าเชิงสร้างสรรค์
การพัฒนาสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้ง 5 สาขา ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ และน าผลิ ตภัณฑ์และบริการออกสู่ ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ นอกจากนี้ควรมี
การศึกษาและสร้างงานวิจัยที่มีการจัดทาฐานข้อมูลและระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ โดยมี
การกาหนดมาตรฐาน ขอบเขตของอุตสาหกรรมและบริการเชิงสร้างสรรค์ให้ชั ดเจน มีวิธีการจัดเก็บ
ข้อมูลให้เป็นที่ยอมรับ น่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ต่อการประเมินติดตามผล และกาหนดนโยบายการ
พัฒนาต่อไป
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4. การสร้างความตระหนักและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ กล่าวคือ ภาครัฐควร
ผลักดันและสนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ใ นการสร้างสรรค์สินค้า
และบริการรูปแบบใหม่ที่มีจุดเด่น และสามารถต่อยอดความคิดและนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาด แข่งขัน ก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
สรุป ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย มีอยู่
หลายประการ ทั้งประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาระดับมหาภาค ประเด็นยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อม ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ผู้ประกอบการธุรกิจและบุคลากรด้านสร้างสรรค์ ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาด้าน
สถาบั น และการติดตามประเมิน ผล ทั้งหลายเหล่ านี้จาเป็นต้องอาศัยความร่ว มมือจากทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ เป็นระบบทุกมิติ ครอบคลุมถึงสังคมและคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนา
ประเทศก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
3.8 องค์ประกอบของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
องค์ประกอบที่ 1 Creative Generation ได้แก่ การพัฒนาคนให้มีความคิดสร้างสรรค์
และส่งเสริมคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ให้ประกอบอาชีพได้ ซึ่งในการนี้จะต้องทาควบคู่กันไประหว่าง
การปรับระบบการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่สามารถคิดอย่างสร้างสรรค์ได้
พร้อมทั้งสร้างกลไกและการสนับสนุนที่ทาให้ความคิดสร้างสรรค์นั้นสามารถต่อยอดไปเป็นธุรกิจได้
องค์ประกอบที่ 2 Creative Industry ได้แก่ การส่งเสริมธุรกิจรายสาขา เน้นเฉพาะ
สาขาที่มีโอกาสจะพัฒนาเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ โดยจะต้องมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาเป็นโครงการเฉพาะสาหรับกลุ่มธุรกิจ
องค์ประกอบที่ 3 Creative Space ได้แก่ การพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อเอื้ออานวยต่อ
การเกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยสร้างชุมชนของธุรกิจสร้างสรรค์ หรือพัฒนาเมืองที่มีศักยภาพให้
กลายเป็นศูนย์กลางด้านความคิดสร้างสรรค์ประจาภูมิภาค
องค์ประกอบที่ 4 Creative Cooperation ได้แก่ การผลักดันให้มีการวางแผนอย่าง
บูรณาการและการดาเนินการอย่างมีเอกภาพระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง สร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะเชิญชวนให้บุคลากรในวงการสร้างสรรค์ให้เข้ามามีส่วนร่วมและ
มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ
3.9 เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
การพัฒนาชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จาเป็นต้องพิจารณาถึง ความ
สมดุล ระหว่างความมั่งคั่งจากผลงานทางความคิดวัฒ นธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กับความสุข
อย่างยั่งยืน ของชุมชนในทุกๆ ด้าน หากมุ่งเพียงความมั่งคั่งมากเกินไป ชุมชนอาจตกอยู่ในสภาพ
ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ในท้ายที่สุดต้องเผชิญปัญหาการแข่งขันแย่งชิงอีกเช่นเดิม
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การพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ชุมชนหรือท้องถิ่นต้องได้รับการพัฒนา
แบบวัฒนธรรมชุมชน คือ การอนุรักษ์ของดีในชุมชน สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของท้องถิ่น ให้เกิดความ
รัก ความหวงแหนท้องถิ่น ความผูกพันต่อชุมชน การเชื่อมโยงด้านการรับรู้และพฤติกรรมบุคคลกับ
ที่อาศัยอยู่ ลักษณะความเป็นปึกแผ่น และความพึงพอใจต่อชุมชน ต่อสภาพแวดล้อม และพึงพอใจ
ต่อฐานะทางเศรษฐกิจ
ความผูกพันต่อชุมชนเป็นองค์ประกอบสาคัญในการพัฒนาชุมชน มีความเกี่ยวข้อง
กับทัศนคติของบุคคลที่มีต่อชุมชน ความรู้สึกเป็นเจ้าของ ภูมิใจ พึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ
ความเป็นปึกแผ่น และความจงรักภักดี ไม่ละทิ้งชุมชน ดังนั้นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ในชุมชน คือ การส่ งเสริ ม สนั บ สนุนให้ ชุมชนได้ใช้เอกลั กษณ์ทางวัฒ นธรรม ความเป็นอยู่ และ
สภาพแวดล้อมมาแปรเป็นมูล ค่าเพิ่มสิ่ งประดิษฐ์เป็นสินค้าและบริการของชุมชน สามารถเลี้ยงดู
ตนเอง พึ่งพาตนเองได้ โดยยึดหลักการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมเพื่อให้เกิดความสมดุลในการพัฒนา
ด้ า นวั ฒ นธรรมเป็ น ที่ ย อมรั บ มาอย่ า งยาวนาน การส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค คลได้ เรี ย นรู้ วัฒ นธรรมตนเอง
เห็นคุณค่าวัฒนธรรมที่มีอยู่นั้น ควรค่าแก่การรักษา แล้ วพัฒนาเป็นเอกลักษณ์ แปรเป็นทุน พัฒนา
เป็นสินค้าและบริการเป็นมูลค่าจากความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานวัฒนธรรม รวมทั้งมีการศึกษา
พั ฒ นาเพื่ อ สร้ า งเสริ ม ความผู ก พั น ความจงรั ก ภั ก ดี เป็ น สั ง คมชุ ม ชนเป็ น ปึ ก แผ่ น ที่ มี ค วามสุ ข
อย่างยั่งยืน เข้มแข็งสืบไป
สรุ ป ตัว ชี้วัดความส าเร็จของการพัฒ นาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้ว ย
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552: 28)
1. การส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนสามารถใช้เอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นได้
2. ความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อมแปรเป็นมูลค่าเพิ่มสิ่งประดิษฐ์เป็นสินค้าและบริการ
ของชุมชน สามารถเลี้ยงดูตนเอง พึ่งพาตนเองได้
3. การส่งเสริมบุคคลเรียนรู้สืบทอดวัฒนธรรมตนเอง เห็นคุณค่าวัฒนธรรมที่มีอยู่
4. การพัฒนาสินค้าบริการเป็นมูลค่าจากความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานวัฒนธรรม
5. ช่องทางการจาหน่ายสินค้าเชิงสร้างสรรค์
6. ความพึงพอใจ ความคิดเห็นของลูกค้าต่อสินค้าเชิงสร้างสรรค์
สรุปได้ว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของ
การใช้องค์ความรู้ (Knowledge) การศึกษา การสร้างสรรค์งาน (Creativity) และการใช้ทรัพย์สิน
ทางปัญญา (Intellectual property) ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของ
สังคม และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่ นามาถ่ายทอดประยุกต์ใช้ ในการผลิตผ้าไหมทอมือบ้าน
ประทุนตามแนวคิดและวิธีการผลิตผ้าไหมของชุมชนผ้าไหมบ้านประทุนให้มีความสร้างสรรค์
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4. แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงในช่วงเริ่มดาเนินการ ดังนั้นเพื่อเป็น
การลดความเสี่ยงในการลงทุนผลิตสินค้าใหม่ๆ จาเป็นต้องมีการวางแผนในขั้นตอนการผลิตเพราะ
เมื่อขาดการวางแผนทาให้ ผลิตภัณฑ์ไม่ส ามารถตอบสนองความต้องการของลู กค้าได้จึงเกิดการ
สูญเสีย จากการผลิตสินค้าใหม่นั้นๆจึงจาเป็นต้องอาศัยแนวคิดการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
4.1 ความหมายของผลิตภัณฑ์
Kotler and Armstrong (2007) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งใดๆ
ที่ออกสู่ตลาดเพื่อการรู้จั ก การเป็นเจ้าของ การใช้หรือการบริโ ภค และสามารถตอบสนองความ
จาเป็นและความต้องการของลาดได้ ดังนั้นผลิตภัณฑ์จึงอาจเป็นสิ่งใดก็ได้ที่สามารถตอบสนองความ
จาเป็นความต้องการของมนุษย์ ซึ่งถือว่าทั้งสองฝ่ายอยู่ในระบบการแลกเปลี่ย น เช่น สินค้า บริการ
ความชานาญ เหตุการณ์ บุคคล สถานที่ ความเป็นเจ้าขององค์การ ข้อมูลและความคิด ซึ่งผลิตภัณฑ์
ประกอบไปด้ว ย ผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตน (Tangible Product) เช่นรองเท้า รถยนต์ และผลิตภัณฑ์ที่
ตัวตน (Intangible Product) เช่น การประกันภัย การศึกษา เป็นต้น
มีนา เชาวลิต (2540) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่สามารถสร้างความ
พอใจกับผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์มีทั้งลักษณะจับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ ผลิตภัณฑ์อาจเป็นสินค้า บริการ
ความคิด บุคคล องค์กร หรือสถานที่เพียงอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่างรวมกัน
ธงชัย สั น ติว งษ์ (2540) กล่ าวว่า คุณลั กษณะของผลิ ตภัณฑ์ (Product) นักการ
ตลาดจะต้องออกแบบผลิภัณฑ์ให้มีคุณลักษณะที่ดีพร้อม และเหนือกว่าคู่แข่งขัน และเป็นที่ต้องการ
ของผู้บริโภคมากที่สุด และไม่เป็นปัญหาในแง่ของการผลิตมากนัก
เสรี วงษ์มณฑา (2540) ได้ให้ความหมายของผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง การมี
สินค้าที่สนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้
สุดาดวง เรืองรุจิระ (2538) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ องค์ประกอบหลายๆ
อย่างที่รวมกันแล้ว สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อให้เกิดความพอใจบางประการจากการ
ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นหรือผลอบแทนใดๆที่ผู้ซื้อคาดว่าจะได้รับจากการซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ
พิบูล ทีปะปาล (2537) ได้ให้ความหมายของผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งใดๆ
ก็ได้ที่สมารถนาเสนอขายให้แก่ตลาด เพื่อให้เกิดความสนใจความต้องการเป็นเจ้าของ กานาไปใช้หรือ
นาไปบริโภค ซึ่งอาจทาให้ความต้องการ และความจาเป็น (ของผู้ซื้อ) ได้รับการตอบสนอง ทาให้ได้รับ
ความพอใจ
จากความหมายข้ างต้นพอสรุปได้ว่า ผลิ ตภัณฑ์คือสิ่ งใดๆที่นาเสนอออกสู่ ตลาด
เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการรู้จัก ต้องการเป็นเจ้าของ ทาให้เกิดการใช้หรือการบริโภค ซึ่งต้องสามารถ
ตอบสนองความจาเป็นหรือความต้องการได้ โดยอาศัยกระบวนการแลกเปลี่ยน
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4.2 องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product Component)
ศิริวรรณ เสรีรันต์ และคณะ (2546) กล่าวว่า องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ หมายถึง
การพิจารณาถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่สามารถจูงใจตลาดได้ โดยถือเกณฑ์คุณสมบัติ 4 ประการ
องค์ ป ระกอบ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั้ น เป็ น แนวทางในการก าหนดนโยบายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง ต้ อ งค านึ ง ถึ ง
องค์ประกอบดังนี้
1. ความสามารถจูงใจของสิ่งที่นาเสนอต่อตลาด (Attractiveness of the Market
Offering) คือผลิตภัณฑ์ทสี่ ามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้ดีกว่าคู่แข่งขัน
2. รู ป ลั กษณะ (Features) และคุณภาพผลิ ตภัณฑ์ (Product Quality) ลั กษณะ
ผลิตภัณฑ์ตอบสนองจาเป็นและความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมี คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่าคู่แข่งขัน
3. ส่ ว นประสมบริ ก ารและคุ ณ ภาพบริ ก าร (Services Mix and Quality) ปั จ จัย
ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น (Supporting Elements) นอกจากค านึ ง ถึ ง รู ป ลั ก ษณะของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล้ ว
ต้องคานึงถึงว่าจัดบริการเสริมอะไรให้กับลูกค้าบ้าง
4. ราคาซึ่ ง ถื อ เกณฑ์ คุ ณ ค่ า (Value-Base Prices) ในการตั้ ง ราคานั้ น ต้ อ งยึ ด ถื อ
คุ ณ ค่ า การรั บ รู้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ (Perceived Value) เพราะเป็ น สิ่ ง จ าเป็ น ที่ นั ก การตลาดจะต้ อ งสร้ า ง
มูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับผลิตภัณฑ์
4.3 ความหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์
กู ด (Good, 1973: 165) กล่ า วว่ า การออกแบบ เป็ น การวางแผนหรื อ ก าหนด
รูปแบบรวมทั้งการตกแต่งในโครงสร้างรูปทรงของงานศิลปะ ทัศนศิลป์ดนตรี ตลอดจนวรรณกรรม
โกฟ (Gove, 1956: 611) เป็น การจัดแต่งองค์ประกอบมูล ฐานในการสร้า งงาน
ศิลปกรรม เครื่องจักร หรือประดิษฐ์กรรม
ศิริพงศ์ พะยอมแย้ม (2537: 22) กล่าวว่า การออกแบบ หมายถึง กระบวนการทาง
ความคิดในอันที่จะวางแผนรวบรวมองค์ประกอบทั้งหลายเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างสรรค์
หรือปรับปรุงประดิษฐกรรมต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านประโยชน์ใช้สอยและด้านความงาม
วิรุณ ตั้งเจริญ (2539: 20) กล่าวว่า การออกแบบ หมายถึง การวางแผนสร้างสรรค์
รู ป แบบโดยการวางแผนจั ดส่ ว นประกอบของการออกแบบให้ สั มพันธ์กั บประโยชน์ใช้ส อย วัส ดุ
และการผลิต
สถาพร ดีบุ ญมี ณ ชุมแพ (2540: 1) กล่ าวว่า การออกแบบ หมายถึง เป็นการ
สร้างสรรค์ที่มีผลปรากฏเป็นรูปธรรม คือ มีรูปร่างหรือรูปทรงซึ่ งต้องใช้พื้นที่ในการดารงรูปร่างหรือ
รูปทรงนั้นๆ
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วงศ์ทอง ไกรวงศ์ (2555) กล่าวว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์ (กระบวนการสร้างสรรค์
ประเภทหนึ่งของมนุษย์มีความสวยงามโดดเด่น โดยใช้องค์ประกอบของทฤษฏีต่างๆ และใช้วัสดุนานา
ชนิดเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสนองความต้องการในการดารงชีวิตประจาวันให้มีความ
สะดวกสบายขึ้น หรือเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทางกายภาพ หรือเพื่อพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของ
มนุษย์ให้มีคุณภาพสูงขึ้นกว่าเดิมการรู้จักวางแผนเป็นขั้นตอน และรู้ จักเลือกใช้วัสดุ และวิธีการทาให้
สอดคล้องกับลักษณะรูปแบบและคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิด ตามความคิดสร้างสรรค์
ชลธิชา วงศ์อ่อนตา (2557) กล่าวว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์ การถ่ายทอดรูปแบบ
จากความคิดออกมาเป็นผลงาน ที่ผู้อื่นสามารถมองเห็ น รับรู้ หรือสัมผัสได้ เพื่อให้มีความเข้า ใจ
ในผลงานร่วมกันความสาคัญของการออกแบบ มีอยู่หลายประการ กล่าวคือ
1. ในแง่ของการวางแผนการการทางาน งานออกแบบจะช่วยให้การทางานเป็นไป
ตามขั้นตอน อย่างเหมาะสม และประหยัดเวลา ดังนั้นอาจถือว่าการออกแบบ คือ การวางแผนการ
ทางานก็ได้
2. ในแง่ของการนาเสนอผลงาน ผลงานออกแบบจะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ
ตรงกันอย่างชัดเจน ดังนั้น ความสาคัญในด้านนี้ คือ เป็นสื่อความหมายเพื่อความเข้าใจระหว่างกัน
3. เป็นสิ่งที่อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับงาน งานบางประเภทอาจมีรายละเอี ย ด
มากมาย ซับซ้อน ผลงานออกแบบจะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้อง และผู้พบเห็นมีความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น หรือ
อาจกล่าวได้ว่า ผลงานออกแบบ คือ ตัวแทนความคิดของผู้ออกแบบได้ทั้งหมด
4. แบบ จะมี ค วามส าคั ญ อย่ า งที่ สุ ด ในกรณี ที่ นั ก ออกแบบกั บ ผู้ ส ร้ า งงานหรือ
ผู้ผลิต เป็นคนละคนกัน เช่ น สถาปนิกกับช่างก่อสร้าง นักออกแบบกับผู้ผลิตในโรงงานหรือถ้าจะ
เปรียบไปแล้ว นักออกแบบก็เหมือนกับคนเขียนบทละครนั่นเอง
สรุปได้ว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็น กระบวนการสร้างสรรค์ประเภทหนึ่งของ
มนุษย์มีความสวยงามโดดเด่น โดยใช้องค์ประกอบของทฤษฏีต่างๆ และใช้วัสดุนานาชนิดเป็นวัตถุดิบ
ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสนองความต้องการในการดารงชีวิตประจาวันให้มีความสะดวกสบายขึ้น
หรือเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทางกายภาพ การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงานที่ผู้อื่น
สามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้ เพื่อให้มีความเข้าใจในผลงานร่วมกันการกาหนดรูปแบบและ
โครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ให้สัมพันธ์กับหน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์
5. แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด
การดาเนินการเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการต้องใช้โปรแกรมทางการตลาด
เป็นตัวช่วย โดยโปรแกรมทางการตลาดประกอบไปด้วยเครื่องมือต่างๆ ทางการตลาดที่ใช้สาหรับการ
ตัดสินใจในหลายๆ เรื่องเพื่อให้กิจการดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในตลาดเป้าหมายได้

48
5.1 ความหมายส่วนประสมทางการตลาด
ส่ ว นประสมทางการตลาด หมายถึง ตัว แปรทางการตลาดที่ส ามารถควบคุ ม ได้
ซึ่งหน่วยธุรกิจนามาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (Kotler, 1997: 92)
ส่ ว นประสมทางการตลาด (The Marketing Mix) เป็ น แนวคิ ด ที่ ส าคั ญ ส าหรั บ
การตลาดสมัยใหม่ ซึ่งแนวความคิดนี้มีบทบาทสาคัญเนื่องจากเป็นการรวมปัจจัยทั้งหมดที่ใช้สาหรับ
การดาเนินงานเพื่อให้ธุรกิจสอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป้าหมาย มีองค์ประกอบ 7 ประการ
(7Ps) ทาหน้าที่ร่วมกันในการสื่อสารการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์ และศุภร เสรีรัตน์ (2541: 337-339) ได้สรุป
เกี่ยวกับแนวคิดนี้ไว้ว่า ในการบริหารการตลาดผู้บริหารต้องเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคเพื่อ
มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยปัจจัยส่วนผสมการตลาดดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายเพื่อตอบสนองความจาเป็นหรือ
ความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจประกอบด้วยสิ่งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่น บรรจุ
ภัณฑ์สี ราคา คุณภาพตราสินค้าบริการและชื่อเสียงของผู้ขายผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสินค้า บริการ
สถานที่บุ คคล หรื อความคิด ผลิ ตภั ณฑ์ ที่ เสนอขายอาจมี ตัว ตนหรื อ ไม่มี ตัว ตนก็ ไ ด้ ผลิ ตภัณ ฑ์ จึ ง
ประกอบด้วย สินค้าบริการ ความคิด สถานที่ องค์กรหรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์
(Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้ามีผลทาให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้
2. ราคา (Price) หมายถึง จานวนเงินหรือสิ่งอื่นๆ ที่มีความจาเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์หรือหมายถึงคุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็น P ตัวที่สองที่เกิดขึ้นถัดจาก Product
ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้าผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กับ
ราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นั้นถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา ผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ
3. การจั ดจ าหน่ าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง ช่องทาง ประกอบด้วย
สถาบันและกิจกรรมใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์การ ไปยังตลาดสถาบันที่นา
ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือ สถาบันการตลาดส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายตัว สิ นค้า
ประกอบด้วยการขนส่งการคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้า
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสร้างความพึง
พอใจต่อตราสินค้าหรือบริการหรือความคิดหรือต่อบุคคล โดยใช้เพื่อจูงใจ (Persuade) ให้เกิดความ
ต้องการเพื่อเตือนความทรงจา (Remind) ในผลิตภัณฑ์โดยคาดว่ามีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชื่อ
และพฤติกรรมการซื้อหรือเป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อหรือเป็นการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ระหว่ า งผู้ ข ายกั บ ผู้ ซื้ อ เพื่ อ สร้ า งทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมการซื้ อ การ
ติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขาย (Personal Selling) ทาการขาย และการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน
(Nonperson selling) เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารมีหลายประการองค์การอาจเลือกใช้หนึ่งหรือ
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หลายเครื่องมือซึ่งต้องใช้หลักการเลือกใช้เครื่องมือการสื่ อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน
(Integrated Marketing Communication: IMC) โดยพิจารณาความเหมาะสมกับลูกค้าผลิตภัณฑ์
คู่แข่งขัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันได้
5. บุคคล (People) หรือพนักงาน (Employees) ซึ่งอาศัยการคัดเลือก (Selection)
การฝึกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้
แตกต่ า งเหนื อ คู่ แ ข่ ง ขั น พนั ก งานต้ อ งมี ค วามสามารถ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ส ามารถตอบสนองต่ อ ลู กค้า
มีความคิดริเริ่มมีความสามารถในการแก้ปัญหาและสามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร
6. การสร้ า งและน าเสนอลั ก ษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and
Presentation) คื อ ความพยายามสร้ า งคุ ณ ภาพโดยรวม (Total Quality Management: TQM)
หรื อ การสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ กั บ ลู ก ค้ า (Customer-Value Proposition) อาจเป็ น ความสะอาดความ
รวดเร็วหรือสิทธิพิเศษอื่นๆ
7. กระบวนการ (Process) เพื่อส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกับลูกค้าได้รวดเร็ว
และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer Satisfaction)
5.2 วิธีการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Analysis)
เมื่อต้องการทราบลักษณะพฤติกรรมผู้ซื้อ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการ
ค้นหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและบริโภคเพื่อทราบถึงความต้องการและพฤติกรรมการซื้อ รวมถึง
การใช้สินค้าของผู้บริโภค คาตอบที่ได้สามารถช่วยให้การจัดกลยุทธ์การตลาดที่สามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม (Kotler, 1997: 105) ประกอบด้วย 7 ประการ หรือ
7Ws ดังรายละเอียดนี้
1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who constitutes the market?) เป็นคาตอบเพื่อ
ทราบถึงลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย (Occupants)
2. ผู้ บ ริ โ ภคซื้อ อะไร (What does the market buy?) เป็ น ค าถามเพื่ อ ทราบถึง
สิ่งที่ตลาดซื้อ (Objects)
3. ทาไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why does the market buy?) เป็นคาถามเพื่อทราบถึง
วัตถุประสงค์ในการซื้อ (Objectives)
4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Who participates in the buying?) เป็นคาถาม
เพื่อทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่างๆ ที่มีอิทธิพลหรือมีส่วนร่วมในการตัดสอนใจซื้อ (Organization)
5. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the market buy?) เป็นคาถามเพื่อทราบถึง
ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Operations)
6. ผู้ บ ริ โ ภคซื้ อ เมื่ อ ใด (When does the market buy?) เป็ น ค าถามเพื่ อ ทราบ
โอกาสการซื้อ (Occasions)
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7. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where does the market buy?) เป็นคาถามเพื่อทราบถึง
โครงการสร้างช่องทาง ที่ผู้บริโภคจะไปซื้อในช่องทางการจัดจาหน่ายนั้นๆ (Outlets)
ในขณะเดียวกันควรทาการศึกษามุมมองด้านการตลาดจากลูกค้า ประกอบด้วย
7 มุมมอง (7Cs) ได้แก่
C ตัวที่ 1 คือ มุมมองด้านผลิตภัณฑ์สามารถใช้แก้ปัญหาได้ หรือตอบสนอง
ความต้องการได้ (Customer Solution / Customer Needs)
C ตัวที่ 2 คือ มุมมองด้านราคาคือลู กค้ าต้องการซื้ อสิ นค้าในราคาย่ อ มเยา
เหมาะสม (Customer Cost)
C ตัวที่ 3 คือ มุมมองด้านความสะดวกในการหาซื้อสิ นค้า (Convenience
Choice)
C ตัวที่ 4 คือ มุ ม ม อ ง ด้ า น ก า ร สื่ อ ส า ร ร า ย ล ะ เ อี ย ด สิ น ค้ า ที่ ชั ด เ จ น
(Communication) เช่น บอกรายละเอียด คุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน
C ตัวที่ 5 คือ มุ ม มองด้ า นการดู แ ลลู ก ค้ า กิ ริ ย า มารยาทของพนั ก งาน
(Caring/ Competence Courtesy)
C ตัวที่ 6 คือ มุ ม มองด้ า นความสะดวกสบาย (Comfortable / Comfort
Cleanliness)
C ตัวที่ 7 คือ มุ ม มองด้ า นความสมบู ร ณ์ การต่ อ เนื่ อ งในการประสานงาน
(Complete/ Coordination Continuity)
หากพิจ ารณาจากภาพโมเดลด้านบนจะพบว่ามุมมองของผู้ ขายและมุมมองของ
ลูกค้านั้นมีความสัมพันธ์กันโดยมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ 7Ps กับ 7Cs สามารถอธิบายได้ดังนี้
Product ==> Customer Solution การสร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ า งๆ ขึ้ น มา ก็ เ พื่ อ
ตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์หรือเพื่อตอบโจทย์การแก้ปัญหาในด้านต่างๆ ให้แก่ลูกค้าดังนั้น
ในการคิดสร้ างผลิ ตภัณฑ์ต่างๆ ขึ้นมาโจทย์จึงอยู่ที่ว่าลู กค้าต้องการอะไร อย่างไร หรือมีปัญหา
อะไรบ้าง
Price ==> Customer Cost การตั้งราคานั้น แม้ว่าผู้ผลิตหรือผู้ข าย เป็นผู้กาหนด
ราคาแต่หากเราพิจารณาให้ครบทั้งกระบวนการแล้ว จะพบว่าราคาถูกหรือแพงลูกค้าเป็นผู้พิจารณา
ว่า ต้นทุนที่แท้จริงควรอยู่ที่เท่าไหร่แล้วจึงสะท้อนออกมาให้เห็นว่าราคานั้นสมเหตุสมผลแค่ ไหน
ถูกหรือแพงซึ่งแตกต่างกันตามข้อมูลประกอบการพิจารณาของลูกค้าแต่ละคน
Place ==> Convenience Choice สิ่งที่เป็นตัวชี้วัดว่าสถานที่ หรือช่องทางการ
จัดจาหน่าย ดีหรือไม่ วัดโดยความรู้สึกของลูกค้าว่าได้รับความสะดวกสบายแค่ไหน พอใจหรือไม่และ
ที่สาคัญมีความเหมาะสมกับ รูปแบบการใช้ชีวิต (Life style) ของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มหรือไม่
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Promotion ==> Communication ในการจัดโปรโมชั่นใดๆ ก็ตามการสื่อสารไป
ยังลูกค้าถือเป็นสิ่งที่มีความสาคัญอย่างมากเนื่องจากหากไม่สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ได้แล้วในมุมมองของลูกค้าก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการที่ไม่จัดโปรโมชั่นเลย
People ==> Caring / Competence Courtesy บุคคลในองค์กรหรือพนักงานใน
องค์กรที่ให้บริการการแก่ลูกค้า ต้องเป็นบุคคลที่ดีมีคุณภาพ ใส่ใจและดูแลลูกค้า รวมทั้งตระหนักถึง
ความพอใจของลูกค้า
Physical Environment ==> Comfortable / Comfort Cleanliness ผู้ขายควร
มองถึงสิ่งแวดล้อมในการให้บริการ หรือปัจจัยใดๆ ที่ลูกค้าสามารถจับต้องได้ที่สร้างความสะดวกสบาย
หรือสร้างบรรยากาศที่ดีให้แก่ลูกค้า
Process ==> Complete / Coordination Continuity ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการต้อง
พิจารณาว่าจะมีกระบวนการใดที่จะให้บริการแก่ลูกค้าได้ดี มีประสิทธิภาพ รวมถึงกระบวนการที่มี
ความถูกต้อง และสมบูรณ์แบบ

ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ของ 7Ps กับ 7Cs
สรุ ป ได้ว่า การศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพในทางการตลาดของผลิ ตภัณฑ์ สามารถ
ประเมินได้ด้วยการนาปัจจัยที่มี 7 ประการ (7Ps) มาใช้ศึกษา ในขณะเดียวกันการศึกษาพฤติกรรม
ผู้ซื้อเพื่อนาไปสู่การวางแผนสาหรับเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ โดยศึกษาด้วยพฤติกรรม 7 ประการ
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(7Ws) อีกทั้ง เพื่อทราบมุมมองส าหรับศึก ษาความพึงพอใจของผู้ซื้อ ควรศึกษามุมมองด้านผู้ซื้อ
ประกอบด้วย 7 มุมมอง (7Cs) ดังรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น
5.3 ความสาคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์มีความสาคัญต่อกิจการ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2544) ดังนี้
5.3.1 การทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมของกิจการคือ ผลิตภัณฑ์เคยหรือที่วางตลาดอยู่แล้ว
โดยปกติมีอายุขัย เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ตามแนวคิดและข้อเท็จจริงในเรื่อง “วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์”
(Product Life Cycle) ดังนั้นเมื่อผลิตภัณฑ์เดิมเสื่อมความนิยมหรือกาลังหมดความนิยมหรือตายไป
กิจการจาเป็นต้องหาผลิตภัณฑ์ใหม่มาเสริมแทนที่ผลิตภัณฑ์เดิม
5.3.2 ความอยู่ ร อดและการเจริ ญเติบโตของกิจ การ ทั้งนี้เพราะผลิ ตภั ณ ฑ์ ใ หม่
มีความสาคัญอย่างมากต่อความอยู่รอดและการเจริญโตของกิจการนั้นๆ กิจการใดก็ตามที่หวังพึ่ง
เฉพาะแต่ผลิตภัณฑ์เก่าๆ ที่เคยจาหน่ายอยู่เดิมก็คงต้องเลิกกิจการหรือเลิกการขายผลิตภัณฑ์นั้น
5.3.3 ผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยหลักที่สาคัญตัวหนึ่งในการกาหนดความสามารถการทา
กาไรได้ของกิจการนั้น ไม่ว่าจะวัดออกมาในรูปของอัตราผลตอบแทนทางด้านกาไร หรือในรูปของ
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
5.3.4 การตอบสนองความจาเป็นและความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน ความ
จาเป็นและความต้องการของผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ลักษณะของความต้องการการ
นั บ วั น แต่ จ ะมี ม ากขึ้ น และเปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม ความสั บ สนยิ่ ง ขึ้ น ตลอดเวลา ผู้ บ ริ โ ภคจึ ง ต้ อ งการ
มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้าในตลาดเพื่อเปิดโอกาสให้มีการเลือกสรรได้มากขึ้น
5.3.5 ผลิตภัณฑ์ที่วางตลาดโดยทั่วไปมักมีอายุสั้นมาก ประกอบกับการหากแนวคิด
สาหรับผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นสิ่งที่ทาได้ยากขึ้น โดยการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องทุ่มเงิน
เป็นจานวนมาก ดังนั้นการตัดสินใจด้านผลิตภัณฑ์ใหม่จึงเพิ่มความสาคัญยิ่งขึ้น
5.3.6 ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการหรือเทคโนโลยีเป็นตังเร่งให้ผลิตภัณฑ์เดิม
ตายเร็วยิ่งขึ้น หากกิจการอาจมองไม่เห็นปัญหาได้ทันการณ์และเตรียมรับมือด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มี
การศึกษาวิเคราะห์อย่างถ่องแท้แล้ว โอกาสอยู่รอดและเจริญเติบโตตามย่อมเป็นไปได้ยาก
5.4 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มี 8 ขั้นตอน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2543) ดังนี้
ขั้นที่ 1 การสร้างแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ (Idea Generation) เป็นจุดเริ่มต้น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นการค้นหาความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งเป็นความคิดที่มองเห็นลู่ทางการขาย
ผลิตภัณฑ์นั้น ในขั้นนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้นหาแหล่งความคิดและวิธีการในการค้นหาความคิด
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ขั้นที่ 2 การกลั่นกรองและการประเมินความคิด (Screening and Evaluation
of Idea) เป็ น การพิจ ารณากลั่ น กรองความคิด เกี่ยวกับผลิ ตภั ณฑ์ ใหม่ ที่ส ร้างขึ้นจากขั้นที่ห นึ่ ง ว่ า
ความคิดใดที่จะนามาใช้วิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในขั้นต่อไป
ขั้นที่ 3 การพัฒนาแนวคิดและการทดสอบแนวคิด (Concept Development
and Testing) เป็นงานที่ต้องการกระทาหลังจากผ่านกระบวนการกลั่นกรองความคิดจากขั้นที่ 2 แล้ว
ในขั้นที่ 3 นี้เป็นการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตสร้างขึ้นและการสร้างความคิดที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ให้เกิดกับผู้บริโภค รวมทั้งภาพลักษณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์มองผลิตภัณฑ์
จริงๆ ส่วนการทดสอบความคิด (Concept Testing) หมายถึง การนาความคิดไปทดสอบกับกลุ่ ม
ผู้บริโภคเพื่อดูความรู้สึกนึกคิด และการยอมรับความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ถ้าความคิดนั้นมีความ
เป็นไปได้ก็นาไปสู่ขั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ขั้นที่ 4 การพัฒนากลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy Development) เป็น
การพัฒ นาเครื่ องมือเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย ประกอบด้ว ย 3 ส่ ว น คือ
(1) ขนาดโครงสร้ างและพฤติกรรมของตลาดเป้าหมาย (Target Market’s Size, Structure and
Behavior) (2) คาดคะเนความต้องการของตลาด (Marketing Strategy) (3) ยอดขายและกาไรตาม
เป้าหมายในระยะยาว (Long-Run Sale and Profit Goods) และกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing
Mix Strategies)
ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์ทางธุรกิจ (Business Analysis) เป็นการพิจารณาว่าความคิด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คัดเลือกมีความเป็นไปได้เพียงใดทางธุรกิจ ในขั้นนี้ประกอบด้วย (1) กาหนด
ลั ก ษณะผลิ ต ภั ณ ฑ์ (2) คาดคะเนความต้ อ งการซื้ อ ของตลาด (3) คาดคะเนต้ น ทุ น และก าไร
(4) กาหนดภาระความรับผิดชอบเพื่อศึกษาความเป็นไปได้สาหรับผลิตภัณฑ์
ขั้นที่ 6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เป็นการเปลี่ยนความคิด
ที่ ผ่ า นการวิ เ คราะห์ เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น รู ป เป็ น ร่ า ง (Physical Product) ขึ้ น มาประกอบด้ ว ย
การพัฒนารูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (Product Prototype) และการพัฒนาหน้าที่การทางานของผลิตภัณฑ์
ขั้นที่ 7 การทดสอบตลาด (Market Testing) เป็นการนาผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาแล้ว
ไปทดสอบการยอมรั บ ของลู ก ค้ า เป้ า หมายในอาณาเขตที่ จ ากั ด โดยมี ใ ช้ โ ปรแกรมการตลาด
ที่กาหนดให้ ในขั้นนี้ทาให้ทราบข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขปรับปรุงต่างๆ
ขั้นที่ 8 การดาเนินธุรกิจ (Commercialization) เป็นการนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่
ตลาดจริงตามแผนการตลาดที่กาหนดไว้
5.5 แหล่งที่มาของความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่
5.5.1 ลูกค้า (Customers) หมายถึง ผู้ที่ติดต่อซื้อขายในปัจจุบัน หรือลูกค้าที่เคยให้
การอุดหนุนมาก่อน ในเมื่อการดาเนินงานด้านการตลาด ก็คือการตอบสนองหรือการบาบัดความ
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ต้องการของลูกค้า จึงมักเป็นจุดเริ่มที่ดีในการเสาะแสวงหาความคิดใหม่ๆ เพื่อนามาใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อนาไปวางตลาด ในอดีตที่ผ่านมาปรากฏว่า สินค้าอุปโภคบริโภคหรือ
สินค้าอุตสาหกรรมหลายชนิดเกิดขึ้นจากข้อเสนอแนะของลู กค้า อาจโดยจงใจหรือโดยบังเอิ ญ ก็
แล้วแต่ จึงควรเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องในกิจการนั้น ต้องจัดวางระบบงานเพื่อได้มา
ซึ่งความรู้สึก ปัญหาหรือความต้องการของลูกค้า ซึ่งอาจได้มาด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้
1. การสารวจหรือสอบถามลูกค้าโดยตรง (Direct Customer Survey)
2. เทคนิคการถามเลียบเคียง (Projective Technique)
3. การถกปัญหาแบบเจาะกลุ่ม (Focus Group Discussion)
4. การรับข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น (Suggestion System)
5. การเปรียบเทียบผลจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ลูกค้าต้องการ
จริง (Perceptual and Preference Mapping)
ในทางปฏิ บั ติ จ ากการสอบถามลู ก ค้ า เกี่ ย วกั บ ปัญ หาที่ มี อ ยู่ กั บ ผลิ ตภัณฑ์
ปัจจุบันอาจทาให้กิจการได้ความคิดต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มากกว่า ในกรณีที่กิจการสอบถามเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างตรงไปตรงมา
5.5.2 ผู้ จั ดจ าหน่ าย (Distributor) เนื่องจากร้านค้าเป็นผู้ ติ ดต่อซื้อขายกับลู กค้า
โดยมีโอกาสสนทนากับลูกค้าจานวนมาก ในหลายกรณีเป็นที่ระบายความรู้สึกไม่ดี หรือปัญหาจาก
การใช้ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นของกิจการหรือคู่แข่งขัน ถ้ารู้จักป้อนคาถามหรือใช้การสัมภาษณ์อย่างถูกต้อง
กับเวลา กิจการอาจได้ความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่จานวนมากจากแหล่งนี้ไม่ยากนัก
5.5.3 คู่แข่งขัน (Competitors) การบริหารที่ชาญฉลาดต้องคิดติดตามคู่แข่ ง ขัน
ว่าทาอะไรอยู่บ้างในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ อาจสนทนาสอบถามผู้จาหน่ายวัตถุดิบ
ให้กับกิจการคู่แข่งขัน หรือร้านค้าผู้จัดจาหน่าย หรื อมอบหมายให้ผู้แทนขายของกิจการทาหน้าที่
สืบความลับของคู่แข่งขันคอยเฝ้าติดตามตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ของคู่แข่งขัน ใครเป็นผู้ซื้อในตลาดและ
ซื้อไปเพื่อใช้ป ระโยชน์ อะไร บางทีกลยุทธ์การตลาดในการนาเอาผลิตภัณฑ์ใหม่ของคู่แข่งขันมา
ดัดแปลงและปรับปรุงให้ดีขึ้น อาจถือได้ว่าเป็นทางออกที่ดีสาหรับกิจการในการแสวงหาผลิตภัณฑ์
ใหม่ ม าจ าหน่ า ย จึ ง ไม่ เ ป็ น ที่ น่ า แปลกใจว่ า ผู้ ผ ลิ ต และจ าหน่ า ยคอมพิ ว เตอร์ บ างแห่ ง ถึ ง กั บ ซื้ อ
คอมพิวเตอร์ของคู่แข่งขันมาแยกแยะชิ้นส่วน เพื่อศึกษาวิเคราะห์แล้วนาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่า
มีสมรรถนะ และประสิทธิภาพที่สูงกว่า
5.5.4 พนักงานขาย (Salesman) บุคคลเหล่านี้ในฐานะที่เป็นพนักงานของกิจการ
ที่ต้องออกไปติดต่อกับตลาด ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อขายสินค้ากับร้านค้าตามปกติหรือออกไปตรวจ
เยี่ยมตลาดในหลายๆ กรณี ก็มีโอกาสพูดคุยกับลูกค้า ทาให้ได้ข้อมูลข่าวสารได้พอสมควร ถ้ากิจการ
จัดให้มีการทารายงานการออกตลาดไว้ รวมถึงข้ อสังเกตหรือสิ่งที่ผู้แทนการขายไปพบเห็นมา ก็อาจ
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ช่วยให้ได้ความคิดใหม่ๆ ได้ รวมตลอดถึงความเคลื่อนไหวของคู่แข่งขัน แต่ทั้งนี้เป็นหน้าที่ของฝ่าย
จั ดการที่ต้ องมีวิ ธี การกระตุ้น ให้ พ นั ก งานขายทางานทางด้า นการเสนอความคิด ใหม่ ๆ เกี่ย วกั บ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาด นอกเหนือไปจากงานทางด้านการขายและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.5.5 ฝ่ ายจั ดการระดับสู ง (Upper Management) ความคิดเกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์
ใหม่อาจได้มาจากผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการระดับสูงของกิจการ ถ้าไม่ถูกจากัดเรื่องเวลาและความ
สามารถเฉพาะด้านที่จาเป็น แต่ต้องเป็นที่ยอมรั บว่าการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่
ผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการระดับสูง อาจนามาซึ่งความเสียหายแก่กิจการได้ ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้อง
คล้อยตาม ไม่กล้าคัดค้านความคิดนั้น ทั้งที่ตนมีความเห็นว่า ถ้าวางตลาดอาจไปไม่รอด หรือกิจการ
ได้นาความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ไปใช้ทันที โดยขาดข้อมูลหรือการวิจัยการตลาดที่เพียงพอ
5.5.6 ที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ กิจการที่มีปัญหาเกี่ยวข้องเทคนิค อาจต้องอาศัย
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ท าการวิ จั ย ภายในห้ อ งทดลอง โดยจั ด ท าโครงการเพื่ อ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่
นอกจากนี้ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันต่างๆ รวมถึงสถาบัน การศึกษาระดับสูงก็
อาจทาให้ความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ นอกจากนี้ก็อาจอาศัยบริษัทหรือกิจการอิสระที่ ขาย
บริการด้านการวิจัยการตลาด หรือทาหน้าที่เป็นบริษัทตัวแทนโฆษณา เป็นต้น
5.6 การยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่
เป้าหมายของผลิตภัณฑ์ใหม่คือ การตอบสนองหรือสร้างแรงจูงใจต่อการเปลี่ยนแปลง
ความต้องการของผู้ บ ริโภคที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังอยู่ภ ายใต้เงื่อนไขข้อจากัดที่มากกว่า
ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วในตลาด เนื่องจากไม่มีข้อมูลโดยตรงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในอดีต ผลิตภัณฑ์อะไร
เรียกว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ (เสาวภา มีถาวรกุล, 2536)
5.6.1 นวัตกรรมใหม่อย่างแท้จริง (Really Innovation) เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิด
จากความคิดริเริ่มที่มีลักษณะแตกต่าง จากผลิตภัณฑ์อื่น ที่ไม่เคยมีผู้ใดผลิตหรือจาหน่ายในตลาด
5.6.2 การเลียนแบบ (Emulation) เป็นลักษณะผลิตภัณฑ์ใหม่ของกิจการที่เกิดจาก
การเลียนแบบผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันในตลาดแต่มิใช่ผลิตภัณฑ์ใหม่สาหรับตลาด
5.6.3 การปรั บ ปรุ ง (Adaptation) เป็ น ลั ก ษณะของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ที่ ใ ช้ แ ทน
ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วแต่มีความแตกต่างจากของเดิมอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากเกิดจากการปรับปรุง
หรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์เดิมที่เคยผลิตและจาหน่ายอยู่แล้ว
5.6.4 การเข้ า สู่ ต ลาดใหม่ (New Market) เป็ น ลั ก ษณะของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ดิ ม ของ
กิจการที่นาเสนอขายในตลาดใหม่ จึงถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สาหรับตลาดนั้น
5.6.5 ผลิตภัณฑ์ตามแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ เป็นต้น
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ลาดับขั้นการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่มี 5 ขั้นตอน คือ การรับรู้ (Awareness) ความ
สนใจ (Interest) การประเมิน (Evaluation) การทดลองซื้อ (Trial) และการยอมรับ (Adoption)
โดยแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
แบบจาลอง
แบบจาลองผลกระทบ
กระบวนการยอมรับ
ตามลาดับขั้น
การรับรู้
การรับรู้
ความสนใจ

แบบจาลองของ Roger
การรู้ถึงปัญหา
(Problem recognition)

การเกิดความรู้
(Knowledge)

การรับรู้

เกิดความชอบ
(Linking)

การประมวลเรื่อง
(Comprehension)

การตัดสินใจ (Decision)

เกิดความปรารถนา
(Preference)

ทัศนคติ
(Attitude)

กระบวนการซื้อ
(Implementation)

เกิดความเชื่อมั่น
(Convincing)

กฎเกณฑ์บรรทัดฐาน
(Legitimization)

การยืนยัน
(Confirmation)

การยอมรับ

การทดลองใช้

การทดลองใช้
การยอมรับ

แบบจาลองของ
Robertson
การเกิดความรู้
(Knowledge)
เกิดแรงจูงใจ
(Persuasion)

การยอมรับ
ความแตกต่าง
ภาพที่ 4 เปรียบเทียบแบบจาลองกระบวนการยอมรับ
ที่มา: ปริญ ลักษิตานนท์, จิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: ทิปปิ้งพอยท์,
2554).
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สรุปได้ว่า การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็น กระบวนการสาคัญในการพัฒนา
สินค้าเพราะเป็นวิธีการลดความเสี่ยงในการผลิตสินค้าใหม่ๆออกสู่ตลาด ซึ่งมีกระบวนการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) การวางแผนการพัฒ นา
ผลิ ตภัณฑ์ 3) การพัฒ นารู ป แบบผลิตภัณฑ์ 4) การทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายขนาดเล็ก 5) การ
ปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ 6) เผยแพร่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ซึ่ ง การวิ จั ย ในการพั ฒ นารูป แบบการสร้ างมู ล ค่ าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านจะมีกระบวนการวิจัยและ
พัฒนาในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนได้ลงมือปฏิบัติ และทาให้
เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนไปสู่มาตรฐานและแข่งขันได้ในตลาด
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นาขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มาปรับปรุงเพิ่มเติม
ในส่วนของการคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาให้เกิดการสร้ างมูลค่าเพิ่ม อันก่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
หรือนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
6. แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Added Value) เป็นวิธีการที่ใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
ถ้าเป็นเครื่องมือการตลาดที่เกิดจากการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ การจัดจาหน่าย การโฆษณา และการ
ส่ งเสริ มการตลาด ซึ่งมีผ ลทาให้ ส ามารถตั้ง ราคาได้สู ง ขึ้ น โดยการเพิ่มมูล ค่ าผลิ ตภั ณ ฑ์ส ามารถ
ดาเนินการได้ใน 2 ลักษณะคือ
ด้านที่ 1 คือ ราคาของผลิตภัณฑ์หรือการบริการสูงกว่าความเป็นจริง อีกความหมาย
หนึ่งคือ สินค้ามีราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพที่ได้รับ หรือเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้า
อื่นในราคาเดียวกัน
ด้านที่ 2 คือ ความต้องการคุณ ค่าหรือ คุ ณภาพของสิ น ค้าเป็ นที่ ต้อ งการของลู ก ค้ า
หรือคุณค่ามากพอที่ทาให้ลูกค้าตัดสิ นใจซื้อ หรือคุณค่ามากพอที่ดึงความสนใจทาให้ลูกค้าเปลี่ยนใจ
มาใช้สินค้า
ลักษณะการสร้างมูลค่าเพิ่ม ไม่ใช่การเพิ่มราคา แต่มีราคาเท่าเดิมแต่สินค้ามีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น ทาให้ลูกค้ามีความต้องการมากขึ้น ดังนั้นการสร้างมูลค่าเพิ่มไม่จาเป็นต้องเพิ่มปัจจัยการผลิต
หรือต้นทุนการผลิ ต เป็นเพียงแนวทางการบริห ารด้านต้นทุน โดยใช้ต้นทุนเท่าเดิมแต่ได้ผ ลผลิ ต
เพิ่มขึ้น
การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ การบริ ก ารโดยไม่ เ พิ่ ม ปั จ จั ย การผลิ ต หรื อ ต้ น ทุ น
มีหลักการดังนี้
1. ปั จ จั ย ด้ า นบุ ค ลากร สามารถสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ งานบริ ก ารได้ โ ดย
ประสิทธิภาพของบุคลากร
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2. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี การบริหารให้เทคโนโลยีที่มีอยู่มีประสิทธิภาพมากพอกับการ
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ นอกจากนี้การบริหารการใช้เทคโนโลยีให้ใช้ได้เต็มสมรรถนะ เช่น ความเร็ว
ความคงที่ และความคงทน
แนวทางการบริหารเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
2.1 การจัดหาเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมทั้งด้านสมรรถนะและราคา
2.2 ฝึกอบรมให้บุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2.3 จัดระบบการบารุงรักษาเทคโนโลยีพร้อมใช้งาน มีประสิทธิภาพตลอดเวลา
2.4 เปิดโอกาสให้ช่างเทคนิคชานาญงานปรับแต่งประสิทธิภาพเทคโนโลยี
3. ปัจจัยด้านวัตถุดิบ คุณภาพวัตถุดิบทาให้ผลิตภัณฑ์และบริการมีมูลค่าเพิ่มได้ ดังนั้น
การบริหารการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มที่ปัจจัยการผลิตมีหลักการดังนี้
3.1 พิจารณาคุณภาพวัตถุดิบตรงกับความต้องการ
3.2 พิจารณาความสามารถผู้ส่งมอบวัตถุดิบตรงความต้องการและตรงเวลา
3.3 กาหนดคุณภาพ/คุณลักษณะวัตถุดิบอย่างชัดเจน ป้องกันการผิดพลาด
3.4 ตรวจสอบสินค้าทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
3.5 สรุปผลการจัดส่งวัตถุดิบ บันทึกข้อผิดพลาด และคัดแยกวัตถุดิบที่ไม่ได้คุณภาพ
เมื่อใช้วัตถุดิบ คุณภาพสู ง ในราคาเท่ าเดิม ก็ส ามารถสร้างมูล ค่าเพิ่ มผลิ ตภั ณ ฑ์ ไ ด้
โดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุน
6.1 แนวคิดการพัฒนา แก้ไข รูปแบบผลิตภัณฑ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความแตกต่างไปจากเดิมนั้นต้องอาศัยวิธีการต่างๆ
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สร้างความพึงพอใจดังนี้ (สกนธ์ ภู่งามดี, 2543)
6.1.1 การลดสัดส่วน หมายถึง การตัดออกหรือย่อส่วน เช่น การตัดส่วนที่ไม่จาเป็น
ออก การย่อสัดส่วนให้เล็กลง และการกระชับลงไปกว่าเดิม เป็นต้น
6.1.2 การขยายส่ ว น หมายถึง การเพิ่มเติมส่ ว นใหม่เข้าแทนของเดิม เช่น เพิ่ม
ประโยชน์ใช้สอยทางอ้อม เพิ่มความสูง ความยาว ความหนา ความแข็งแรง เป็นต้น
6.1.3 การเปลี่ยนแปลง หมายถึง การดัดแปลงแก้ไขบางส่วนที่เล็กน้อยจากของเดิม
เช่น เปลี่ยนสี เปลี่ยนทรง เปลี่ยนเสียง เป็นต้น
6.1.4 การจัดส่วนประกอบใหม่ หมายถึง การจัดส่วนประกอบให้ดูแปลกใหม่ไปจาก
เดิม โดยอาจจัดหรือสลับที่ทางใหม่ รวมถึงจังหวะช่องไฟ และองค์ประกอบต่างๆ เป็นต้น
6.1.5 การกลับไปในทางตรงข้าม หมายถึง การกลับตาแหน่งทิศทางหรือเรื่องราว
ที่จากเดิมเคยมีอยู่ให้เป็นไปในทางตรงข้าม เช่น ดาเป็นขาว เหลี่ยมเป็นโค้งมน ยาวเป็นสั้น เป็นต้น
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6.1.6 การรวมกัน หมายถึง การรวมหรือผสมสิ่งที่คล้ายหรือใกล้เคียงเข้าไว้ด้วยกัน
คือ การรวมประโยชน์ใช้สอยเข้าด้วยกัน ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลายประเภทที่นิยมออกแบบในลักษณะนี้
6.1.7 การแทนที่ใหม่ หมายถึง การทดแทนด้วยสิ่งใหม่ เป็นกษณะการเปลี่ยนรูป
โฉมหรือสิ่งอื่นๆ เช่น ใช้วัสดุใหม่ พลังงานใหม่ เปลี่ยนส่วนประกอบใหม่ เปลี่ยนระบบการทางานใหม่
เป็นต้น
6.2 หลักการพื้นฐานสาหรับการวางแผนสร้างคุณค่า
การดาเนินธุรกิจใดๆ ย่อมมีการแข่งขันสูง องค์กรจาเป็นต้องสร้างคุณค่าที่เหนือกว่า
คู่แข่งขัน เพื่อสร้างกาไรให้แก่องค์กรได้ โดยการสร้างคุณค่า (Value) คือ ความแตกต่างที่เกิดขึ้นจาก
คุณประโยชน์ที่ลูกค้าได้ รับ เปรียบเทียบกับต้นทุนการผลิต ซึ่งแนวคิดนี้สามารถอธิบาย โดยต้นทุน
(Cost) และผลกาไร (Benefit) กล่าวคือ ต้นทุนเกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการผลิตภัณฑ์ ส่วนผล
กาไร เกิดจากการที่มีผู้บริโภคหรือผู้ใช้สินค้า ทาให้เกิดกาไรที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ (Dranove
and Marciano, 2005) กล่าวได้ว่า งานที่มีมูลค่าในการผลิตหรือการออกแบบใดๆ หากตั้งใจทาให้
เกิดผลงานที่ดี มีมูลค่าต่างจากเดิม สร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า ทาให้ขาดได้ในราคาที่สูงขึ้น คุ้มค่า
กับทรัพยากรที่ใช้ไป ถือว่าเป็นงานที่มีมูลค่าเพิ่ม ในทางกลับกันหากเป็นงานที่ทาให้เกิดค่าใช้จ่ายที่
สูญเปล่า ไม่มีคุณค่า มีแต่การเพิ่มต้นทุน ถือว่าเป็นงานที่ไม่มีมูลค่าเพิ่ม
ความหมาย มูลค่าเพิ่ม (Value Added) มีการนิยามไว้หลายด้าน อาทิ มูลค่าเพิ่ม
คื อ การตรวจสอบคุ ณ ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จากการสร้ า งคุ ณ ค่ า (Benefit-Cost) ซึ่ ง อาจอยู่ ใ นรู ป
เชิ ง ปริ ม าณ หรื อ เชิ ง คุ ณ ภาพ (Dranove and Marciano, 2005) ในขณะเดี ย วกั น มู ล ค่ า เพิ่ ม คื อ
การบริ ก ารที่ เ พิ่ ม ขึ้ น นอกเหนื อ จากธุ ร กิ จ หลั ก ขององค์ ก ร (core value) (Gronroos, 1996)
ความหมาย ด้านการตลาด มูล ค่าคือ การพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ให้ เกิ ดความพึ งพอใจต่ อลู ก ค้า สู ง สุ ด
และเกินความหมายผู้บริโภค อีกทั้งมูลค่าเพิ่มอาจเกิดจากการเพิ่มสิ่งที่นอกเหนือจากสิ่งที่ผู้โค คาดว่า
จะได้รับ (Nilason, 1992; Naumnan, 1995; Levitt, 1980) นอกจากนี้การสร้างมูลค่าเพิ่มที่เป็น
การเพิ่ ม หรื อ เสริ ม สิ่ ง ใหม่ สู่ ตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ควรมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งและเป็ น สิ่ ง ที่ ลู ก ค้ า ต้ อ งการ
(Chernatony and Harris, 1998)
นอกจากนี้มูลค่าเพิ่มได้มีการให้ความหมายว่า คือ การสร้างความได้เปรียบเทียบ
ทางการแข่งขัน ซึ่งนาไปสู่ความสาเร็จในระยะยาวของโครงการหรือผลิตภัณฑ์ (Chernatony and
Harris, 1998; Naumann, 1995) โดยมูลค่าเพิ่มสามารถแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ จับต้องได้ และ
จับต้องไม่ได้ โดยสิ่งที่จับต้องได้คือ ตัวผลิตภัณฑ์ และสิ่งที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากมาตรฐานทั่ว ไป
ซึ่งสามารถลอกเลียนแบบได้ และไม่ยั่งยืน (McCracken, 1993) ขณะเดียวกันสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น
แบรนด์ หรือบริการต่างๆ อาจเป็นสิ่งที่ยั่งยืนและนาไปสู่ความสาเร็จในการทาธุรกิจระยะยาว (Doyle,
1990: 5-19)
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หน้ าที่ของมูล ค่าเพิ่ ม ยังได้มีการให้ คาจากัด ความว่า เป็นสิ่ งท่าช่ว ยสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยผ่านการสร้างคุณค่าสาหรับลูกค้า (Customer Value) โดยมีขั้นตอน
การผลิต หรือ บริการที่ดีกว่าเพื่อการเป็นผู้นา ในการผลิตภัณฑ์นั้น นอกจากการสร้างความแตกต่าง
ในตลาดแล้ ว มู ล ค่ า เพิ่ ม เป็ น ตั ว ช่ว ยในการสร้า งคุ ณ ค่ าที่ ส่ งผลต่ อ การรั บรู้ ข องผู้ บริ โ ภคที่ สู งกว่า
ซึ่งนาไปสู่ความมั่นใจในการเลือกสินค้าและบริการต่อไป
ยุทธวิธีการสร้างคุณค่า ยุทธวิธีการสร้างคุณค่าเพิ่มตามที่องค์กรกาหนด อาจแตกต่าง
กันไปตามลักษณะในแต่ละอุตสาหกรรมประเภท ยุทธวิธีที่มีประสิทธิผลมากที่สุดคือ ยุทธวิธีที่ยาก
แก่การลอกเลียนแบบมากที่สุด และถือเป็นข้อได้เปรียบในด้านการกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน
ได้ดีทสี่ ุด
มูลค่าเพิ่ม การเพิ่มมูลค่าหรือการเพิ่มคุณค่า (Added value) เป็นวิธีการที่นามาใช้
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ถ้าเป็นเครื่องมือการตลาด เกิดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัด
จาหน่าย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการตลาด ซึ่งมีผลทาให้สามารถตั้งราคา
ได้สูงขึ้น (สารานุกรมทรัพยากรมนุษย์, 2556)
การเพิ่มคุณค่า คือการเพิ่มมูล ค่าผลิ ตภัณฑ์ห รือบริการ ซึ่งมูล ค่าเพิ่มนี้แบ่งเป็ น
2 ด้าน คือ (1) ราคาผลิตภัณฑ์หรือบริการสูงกว่าความเป็นจริง หรืออีกความหมายคือสินค้าของเรา
มีราคาถูกเมื่อเทียบกับ คุณภาพที่ได้รับ หรือเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าอื่นในราคาเดียวกัน
ด้านที่ 2 ความต้องการคุณค่าหรือคุณภาพของสินค้า เป็นที่ต้องการของลูกค้า สินค้ามีคุณภาพมาก
พอที่จะให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อหรือมีคุณค่ามากพอที่จะดึงดูดความสนใจของลูกค้ าให้เปลี่ยนใจมาใช้
สินค้าของเรา การเพิ่มคุณค่าจึงไม่ใช่การเพิ่มราคาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เท่านั้น กล่าวคือ สินค้ามีราคา
เท่าเดิมแต่ได้สินค้าที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ทาให้ลูกค้ามีความต้องการมากขึ้น ดังนั้นการเพิ่มคุณค่าจึงไม่
จาเป็นต้องเพิ่มปัจจัยการผลิตหรือเพิ่มต้นทุนการผลิต แต่ใช้แนวทางการบริหารที่มีต้นทุนเท่าเดิม
แต่ได้ผลผลิตเพิ่ มขึ้น ในการเพิ่มคุณค่าการผลิต มีผลการวิจัยของ เฉลิมพล ธารประเสริฐ (2550)
ศึกษาเรื่องปัจจัยความสาเร็จของกลุ่มอาชีพผลิตผ้าย้อมสีธรรมชาติเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้
กรณีศึกษา: เทศบาลตาบลตาลเลียน อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ศึกษาแนวทางความสาเร็จเพื่อ
พัฒนากลุ่มอาชีพในลักษณะเดียว พบปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ ได้แก่ การพัฒนาด้านการผลิต
อย่างสม่าเสมอ การประยุกต์ใช้วัต ถุดิบในท้องถิ่น ในขณะที่ นิตยา ฤทธิ์บุญ (2552) ศึกษาเรื่อง
ข้ อ เสนอแนะในการพั ฒ นากลุ่ ม แม่ บ้ า นทอผ้ า กี่ ก ระตุ ก ในหมู่ บ้ า นหนองขนาก ต าบลสุ ข ไพบู ล ย์
อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาในส่วนการสร้างเครือข่ายด้วยการสร้างเครือข่ายกับ
ต าบลใกล้ เ คี ย งที่ มี ก ารทอผ้ า ในการจั ด ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ จากแหล่ ง เดี ย วกั น เพื่ อ ประหยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ย
และองค์การบริหารส่วนตาบลให้การส่งเสริมประชาสัมพันธ์เรื่องการตลาด และราคา พัฒนาผลิตภัณฑ์
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ให้เป็นที่ต้องการของลูกค้าโดยทุกหน่วยงานให้การช่วยเหลือและจัดให้มีศูนย์แสดงสินค้าของตาบล
ซึ่งผลการวิจัยแสดงถึงการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าในรูปแบบหนึ่ง
แนวทางการเพิ่มคุณค่า การเพิ่มคุณค่าที่ปัจจัยการผลิตคงที่ โดยไม่เพิ่มปัจจัยการ
ผลิตที่เป็นต้นทุน สามารถจัดการได้คือ ปัจจัยการผลิตที่เป็นต้นทุน ปัจจัยที่นามาใช้ในการผลิตต้องใช้
ในกระบวนการผลิตเกิดประสิ ทธิภาพสู งสุดได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร สามารถเพิ่มคุณค่าได้โ ดย
ประสิทธิภาพของบุคลากร ปัจจัยด้านเทคโนโลยี การจัดการเทคโนโลยีที่มีอยู่ มีประสิทธิภาพมากพอ
กับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นสิ่งสาคัญ และการใช้เทคโนโลยีต้องมีสมรรถนะ ความเร็ว ความ
คงที่ และความคงทน มีแนวทางการจัดการเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิต ปัจจัยด้านวัตถุดิบ คุณภาพ
ของวัตถุดิบจะทาให้ผลิตภัณฑ์และการบริการเพิ่มคุณค่า ดังนั้นการจัดการด้านการจัดซื้อ การจัดหา
วัตถุดิบเพื่อการเพิ่มคุณค่าที่ปัจจัยการผลิตให้คงที่ สามารถดาเนินการดังนี้ คุณภาพวัตถุดิบตรงกั บ
ความต้องการ ความสามารถในการส่งมอบวัตถุดิบตรงต่อเวลา การกาหนดคุณภาพและลักษณะของ
วัตถุดิบต้องมีความชัดเจน เพื่อป้องกันความผิดพลาด การตรวจนับสินค้าต้องตรวจทั้งปริมาณและ
คุณภาพ มีการจัดบันทึกรายละเอียดของวัตถุดิบทุกครั้งที่มีการส่งมอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดและ
สามารถคัดแยกวัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพออก ซึ่งทาให้ได้วัตถุดิบทีมีคุณภาพแต่ราคาเท่าเดิม ทาให้
สามารถเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุน
มูลค่าเพิ่ม หรือการเพิ่มมูลค่า ดังได้กล่าวมาพอสรุปได้ว่า การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
คือ การนาวิธีการที่เหมาะสมมาใช้ในการปรั บปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยม่งที่
คุณภาพของผลิตภัณฑ์คงที่หรือดีกว่าเดิม
การสร้างมูลค่าเพิ่มทางพาณิชย์ องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มี
การวิจัยและพัฒนาโดยหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความหลากหลาย
และได้สั่งสมต่อเนื่องมายาวนานตลอดจนได้มีการเร่งรัดพัฒนาตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และการแข่งขันในสังคมโลกตัวอย่างเทคโนโลยีที่มีความสาคัญต่อสังคมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูล ค่า
ผลิตภัณฑ์ได้แก่การถนอมและแปรรูปอาหารการบรรจุหีบห่อเทคโนโลยีชีวภาพตัวอย่างเทคโนโลยี
เพื่ อที่อยู่ อาศัย เช่น การสร้ างบ้ านอิฐ ดินซีเมนต์ตัวอย่างเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูล ค่าผลิตภัณฑ์ในเชิง
พาณิชย์เช่นการผลิตซอฟต์แวร์การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เซรามิกส์เป็นต้นผลงานการวิจัยและพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจุดมุ่งหมายเพื่อไปสู่ผู้ใช้ให้สามารถรับการถ่ายทอดได้ (Absorptive
Capability) และใช้งานได้จริงและเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ (Commercial Value) เทคโนโลยีที่สามารถ
ใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่านี้เรียกว่านวัตกรรม (Innovation)
6.3 กลยุทธ์ทางการตลาดและส่วนผสมการตลาดที่มีต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์
กลยุทธ์ (Strategy) เป็นวิธีการที่ก่อให้เกิดผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์โดยเกี่ยวข้อง
กับ การแข่งขัน ทรั พยากรที่ มีอ ยู่ อย่ างจากัดเพื่อ ให้ เกิดผลที่ดีเป็น ข้อ ได้เปรี ยบและสามารถบรรลุ
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วัตถุประสงค์อันใดอันหนึ่งหรื อหลายๆ วัตถุประสงค์พร้อมกับให้ ความเสี่ ยงน้อยที่สุด ณ ระดับที่
ยอมรับได้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541: 290) ผู้กาหนดกลยุทธ์ (Strategist) เป็นบุคคลที่มี
ความรับผิดชอบต่อความสาเร็จ หรือล้ มเหลวขององค์การไม่ว่าผู้บริหารระดับสู งฝ่ ายปรึ กษาหรื อ
ผู้ประกอบการผู้บริหารระดับรองหรือเจ้าหน้าที่แผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) เป็นข้อกาหนดกรอบ
ทิศทางในอนาคตที่เกี่ย วกับ ภารกิจวัตถุประสงค์ในองค์การกระบวนการพิจารณาจัดวางกลยุทธ์
สามารถแบ่งออกได้คือ (1) การพิจารณาโอกาสและข้อจากัดคือการตรวจสอบพิจารณาให้ทราบถึง
โอกาสและข้อจากัดต่างๆ ไม่ว่าตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่ครอบคลุมโยงไปถึงเรื่องทั้งหมดทุกอย่าง
รวมทั้งประมาณการขนาดของความเสี่ยงความเป็นไปได้ของเหตุการณ์และผลกระทบของสิ่งที่เกิดขึ้น
(2) การกาหนดกลยุทธ์หลักคือแนวทางที่เป็นวิธีการพื้นฐาน (General Approach) ที่ใช้ปฏิบัติตาม
เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามเป้ า หมายที่ ต้ อ งการซึ่ ง ประมาณเพื่ อ จั ด วางขึ้ น มาจากการประสานงานและ
ความสามารถต่ า งๆ เท่ า ที่ มี อ ยู่ ด้ ว ยคุ ณ ลั ก ษณะก าหนดกลยุ ท ธ์ห รือ นโยบายเปลี่ ยนแปลงในตัว
ตลอดเวลาเพื่อปรับให้ทันหรือเหมาะกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไป (3) การประเมินกลยุทธ์คือการวัด
เป้าหมายว่าผลงานสาเร็จตามกลยุทธ์ที่วางไว้หรือไม่เพราะแก้ไขบางครั้งคราวเพื่อให้กลยุทธ์เหมาะ
หรือกลมกลืนกับภาวะเหตุการณ์เสมอ
การตลาด (Marketing) สมาคมการตลาดแห่ ง สหรั ฐ อเมริ ก าให้ ค าจ ากั ด ความ
“การตลาด” หมายถึงการกระทากิจกรรมของธุรกิจที่เกี่ยวกับการผ่านสินค้าและบริการจากผู้ผลิตไป
ยังผู้บริโภคในระดับที่ผู้บริโภคพึงพอใจการกระทากิจกรรมของการตลาดที่จะให้สินค้าผ่านจากผู้ผลิต
ไปยังผู้บริโภคมีดังนี้ (เชาว์ โรจนแสง, 2533: 409) (1) การวิจัยรูปร่างลักษณะรูปแบบและความ
ต้องการของลูกค้าที่คาดหมาย (2) การกาหนดราคาในระดับผู้ผลิตผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก (3) การขนส่ง
ของผู้ผลิตและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ของผู้ค้าปลีก (4) การโฆษณาซึ่งรวมถึงการใช้สื่อตรงคือวารสาร
หนังสือพิมพ์แผ่นป้ายโฆษณาวิทยุโทรทัศน์และสื่ออื่นๆ (5) การจัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้สาหรับการ
ขายและสิ่งที่ช่วยในการส่งเสริมการขายให้กับตัวแทนจาหน่าย (6) การบริหารของตัวแทนจาหน่ายใน
การทาให้ผู้บริโภคได้รับบริการที่ประทับใจตลอดทั้งการให้โควตาในการขายนโยบายการขายการ
จั ดทาแผนการขายและการควบคุมการขาย (7) การขายโดยใช้พนักงานขายที่เป็นบุ คลากรของ
ตัวแทนจาหน่าย (8) การช่วยเหลือทางการเงินให้กับตัวแทนจาหน่ายในด้านสินค้าคงเหลือและการ
ขายผ่อนชาระให้กับผู้ซื้อและ (9) การเตรียมให้บริการการจองสินค้าเพื่อความสะดวกและความพึง
พอใจ
ส่ ว นประสมการตลาด (Marketing Mix) ถื อ ว่ า เป็ น องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ
ในการตลาดมากเพราะการที่องค์การหรือหน่วยธุรกิจใดๆ จะเลือกใช้กลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรง
กับตลาดเป้าหมายได้ถูกต้องและเหมาะสมนั้นต้องสร้างสรรค์ปรับเข้ากันเพื่อให้เกิดความกลมกลืน
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ในระหว่างปั จจั ยสาคัญทางการตลาดที่เรียกว่า “ส่วนประสมการตลาด” ได้แก่ผลิตภัณฑ์ก ารจัด
จาหน่ายการส่งเสริมการตลาดและการกาหนดราคานั่นเอง
กลยุทธ์การตลาดสาหรับธุรกิจให้บริการได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านการจัด
จาหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านราคา (Price) บุคคล (People) การสร้าง
และการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และกระบวนการ
(Process) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541: 337)
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดเป้าหมายของ การพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหมทอมื อ ตามแนวคิ ด เศรษฐกิ จ เชิง สร้ า งสรรค์ ข องชุ ม ชนบ้ า นประทุ น ต าบลแตล
อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ คือ ชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนสามารถพัฒนา และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งการเพิ่มมูลค่าในที่นี้หมายถึง
การเพิ่มขึ้นของ 1) การเพิ่มของมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ คือ ระหว่างราคาต้นทุนการผลิตสินค้าหรือ
บริการกับราคาจาหน่ายสินค้าหรือบริการนั้น โดยการนาวัตถุดิบและทรัพยากรในท้องถิ่นมาสร้าง
รายได้ 2) คุณค่าทางวัฒนธรรม คือ ส่วนเพิ่มที่ มีประโยชน์ในแง่ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรม
ทั้งนี้ การที่จะสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้นั้นนิยมใช้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) เป็นเครื่องมือ
ในการรวบรวมข้อมูลด้านการตลาดเพื่อประกอบการวิเคราะห์ และตัดสินใจของผลิตภัณฑ์ในการ
จัดจาหน่ายเพื่อการกาหนดราคาและส่งเสริมการตลาด
7. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีวิเคราะห์เชิงระบบ
ทฤษฎีเชิงระบบ สาหรับวิเคราะห์กระบวนการพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่ม จาก
แนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ และหลักการพื้นฐานสาหรับการวางแผนสร้างคุณค่า รวมทั้ง
การสร้างมูลค่าเพิ่มทางพาณิชย์ตลอดจนกลยุทธ์ทางการตลาดและส่วนผสมการตลาดที่มีต่อการสร้าง
มูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ ผู้วิจัยจึงใช้ตัวแบบเชิงระบบในกระบวนการวิจัยเชิงพัฒนา สาหรับการพัฒนา
รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้าน
ประทุน ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยการดาเนินการวิจัย (Research) นาไปสู่การ
พัฒ นา (Development) ผู้ วิจั ย ใช้ทฤษฎีระบบมาวิเคราะห์ ในกระบวนการ ประกอบด้ว ย ปัจจัย
น าเข้ า (Input) ที่ เ ป็ น บริ บ ทของชุ ม ชนและปั จ จั ย ภายนอกที่ เ ข้ า ไปเสริม หรื อ สนั บ สนุน โดยผ่ าน
กระบวนการ (Processes) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การพัฒนา (Output)
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ตัวแบบความคิดเชิงระบบที่ใช้ประกอบในการวิจัยและพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มผ้าไหม
ทอมือของชุมชนบ้านประทุน แสดงดังภาพต่อไปนี้
ปัจจัยนาเข้า (Input)
1. บริบท ความเชี่ยวชาญ
ทักษะของบุคคลในชุมชน
ท้องถิ่น
2. ทรัพยากรท้องถิ่นและ
ใกล้เคียง
3. ลูกค้าภายนอกชุมชน

4. องค์กรภายนอกชุมชน
ท้องถิ่น
5. บุคคลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
6. อาชีพคนในท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการ
ส่งเสริม

กระบวนการ (Process)
1. การมีส่วนร่วมของชุมชน

ผลผลิต (Output)
1. ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่

2. การเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม 2. ความรู้ใหม่และคุณค่าของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. การพั ฒ นาโดยชุ ม ชนเป็ น 3. ช่องทางการตลาด
ฐาน (การศึ ก ษา อบรม ดู
งาน)
4. เศรษฐกิจสร้างสรรค์
4. ความพึงพอใจของลูกค้า
5. การประสานความร่วมมือ
จากชุมชนและองค์กร
ภายนอก
6. การส่งเสริมการพัฒนา
ชุมชน

ผ่านหลักการและแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

5. การสร้างรายได้

รูปแบบการพัฒนาการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม

ภาพที่ 5 ระบบที่ใช้ในพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุน
8. แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ SWOT
Hunger and Wheelen (2006: 73) ให้ ความส าคัญต่ อ สภาพแวดล้ อ มภายนอกและ
ภายในองค์กร เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร จึงนาเสนอว่า
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) เพื่อเป็น
การประเมิ น โอกาส (Opportunities) และอุ ป สรรค (Threats) ขององค์ ก รจากสภาพแวดล้ อ ม
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ภายนอกที่องค์กรเผชิญอยู่ สามารถจาแนกได้ 2 ประเภท ( บุญเกียรติ ชีวิตระกูลกิจ, 2548: 58-59;
Hitt et. al., 2007: 35-38; Hunger and Wheelen, 2006: 73-86; Katsioloudes, 2006: 69-83)
ดังนี้
1.1 สภาพแวดล้อมทั่วไป (General Environments) หรือสภาพแวดล้อมทางสังคม
(Societal Environments) มีอิทธิพลต่อองค์กรโดยองค์กรไม่สามารถควบคุมได้โดยตรง หมายถึง
สภาพแวดล้ อ มทางการเมื อ งและกฎหมาย (Politic/Legal) เศรษฐกิ จ (Economics) สั ง คมและ
วัฒนธรรม (Socio-Cultural) และเทคโนโลยี (Technology) ที่เรียกว่า PEST Analysis
1.2 สภาพแวดล้อมของงาน (Task Environments) เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้กับองค์กร ส่งผล
กระทบโดยตรงกับองค์กรมากกว่าสภาพแวดล้อมทั่วไป หมายถึง โครงสร้างอุตสาหกรรมที่คานึงถึง
คู่แข่งปัจจุบัน คู่แข่งรายใหม่ที่มีศักยภาพ สินค้าหรือบริการทดแทนกันได้ ผู้ซื้อ ผู้จัดหาสินค้าหรือ
วัตถุดิบ ตามตัวแบบ The Five Competitive Forces หรือ 5 พลังที่ผลต่อการแข่งขัน นาเสนอโดย
Micheal E. Porter (Hunger and Wheelen, 2006: 82-86; Katsioloudes, 2006: 83) ซึ่งองค์กร
ธุรกิจนิยมนามาใช้ในการวิเคราะห์คแู่ ข่งขององค์กร

คู่แข่งขันรายใหม่
ความยากง่ายในการเข้าสู่ตลาด
ผู้จาหน่ายปัจจัยการผลิต
องค์กรต่างๆ ในตลาด
ลูกค้า
อานาจต่อรองของ ความรุนแรงในการแข่งขัน อานาจต่อรอง
ผู้จาหน่ายปัจจัยการผลิต
ของลูกค้า
อุปสรรคจากสินค้าทดแทน
สินค้าทดแทน

ภาพที่ 6 ตัวแบบห้าพลังการแข่งขันของ Micheal E. Porter
ที่มา: M.I. Katsioloudes, Strategic Management: Global Culture Perpectives for
Profitand Non-profit Organizations (Burlington: Elasevier, 2006).
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) สภาพแวดล้อม
ภายใน หมายถึง สิ่งที่อยู่ภายในองค์กรที่สามารถควบคุมได้ โดยจุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์เพื่อ
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ประเมิ น จุ ด แข็ ง และจุ ด อ่ อ นที่ เ ป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ สู่ ค วามส าเร็ จ (Critical Success Factor: CSFs)
สะท้ อ นถึ ง สมรรถนะหลั ก (Core Competencies) ขององค์ ก ร อาทิ โครงสร้ า งองค์ ก ร ค่ า นิ ย ม
ทรัพยากรการบริหาร หรือ 4M บรรยากาศการทางาน และอื่นๆ สาหรับองค์กรธุรกิจนิยมใช้ตัวแบบ
เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในองค์กรดังนี้
2.1 ห่วงโซ่ค่านิยม (The Value Chain) ของ Poster เป็นกรอบการวิเคราะห์จุดอ่อน
และจุดแข็งขององค์ประกอบภายในองค์กร โดยที่คุณค่าของสินค้าแต่ละชนิดขององค์กรขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบ ซึ่งเกิดจากระบวนการผลิตทั้ง 5 ส่วนที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน จนกลายเป็นคุณค่า
ในสายตาของลู ก ค้ า คื อ (1) วั ต ถุ ดิ บ (2) ขั้ น ตอนการน าวั ต ถุ ดิ บ มาท าการผลิ ต จนได้ เ ป็ น สิ น ค้ า
(3) การน าสิ น ค้ า ไปขายตามจุ ด ขายหรื อ ช่ อ งทางจ าหน่ า ย (4) การตลาดและการขาย และ
(5) การบริการทั้งขณะที่ขายและหลังการขาย (สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, 2542: 74-75; Hitt et.al.,
2007: 85-87; Hunger and Wheelen, 2006: 111-114; Katsioloudes, 2006: 109-189)
โดยการสร้ า งคุ ณ ค่ าหรื อ ค่ า นิ ย มให้ ลู ก ค้ า (customer values) ให้ ค วามส าคั ญ ทั้ งด้ า นผลิ ตภัณฑ์
ที่มุ่งทิศทางที่ดีกว่า ด้านราคาถูกกว่า และบริการเน้นความรวดเร็วกว่า
โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร
กิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์
กิจกรรมสนับสนุน

การพัฒนาเทคโนโลยี

ส่วนแบ่งกาไร

การจัดซื้อ/การจัดหา
การนาเข้า
วัตถุดิบ

การผลิต

การส่ง
สินค้าออก

การตลาด
/การขาย

การ
บริการ

กิจกรรมหลัก
ภาพที่ 7 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของ Porter
ที่ ม า : M.A. Hitt, R.E. Hoskisson, and R.D. Ireland, Management of strategy: Concept
and cases (OH: Thomson South-Western, 2007).
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2.2 ปัจจัยสาคัญสู่ความสาเร็จ (Critical Success Factor: CSFs) หมายถึง วิธีการใช้
สมรรถนะที่โดดเด่นขององค์กร (Core Competencies) เพื่อประโยชน์การสร้างความสาเร็จหรือชัย
ชนะในการแข่งขัน โดยพิจ ารณาจากคุณลั กษณะขององค์ กรตาแหน่งหรือสถานะในการแข่ ง ขั น
สภาพแวดล้อมทั่วไป เป็นต้น (ปกรณ์ ปรียากร, 2542: 116)
ดังนั้นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร จาเป็นต้องวิเคราะห์เพื่อทราบ
ถึงศักยภาพ หรือความสามารถ หรือจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรเพื่อทาการรักษาจุดแข็งและแก้ไข
จุ ดอ่อน อย่ างไรก็ตามการพิจ ารณาจุดแข็งและจุดอ่อนจาเป็นต้องประเมินควบคู่ กับโอกาสและ
อุปสรรคขององค์กร เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่ผสมผสานกับการวิเคราะห์ภายนอก
เพื่อกาหนดทิศทางและกลยุทธ์ข ององค์กรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เผชิญอยู่
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้
3. SWOT Analysis หรือการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เป็นคาย่อ
จากจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส(Opportunities) และอุปสรรค (Threats)
เป็ น ตัว แบบการวิเคราะห์ ของ Harvard Business School ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ ภ ายนอกและ
ภายในองค์กรที่นิยมใช้กั นมาก โดยสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นการวิเคราะห์ โอกาสและอุปสรรค
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเป็นการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน โดยรวมคือ SWOT (นิวัต
โชติวงษ์, 2544: 7; Hitt et.al., 2007: 37-38; Hunger and Wheelen, 2000: 7; Katsioloudes,
2006: 70-71, 100-103)
จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง สิ่งที่แสดงถึงขีดความสามารถขององค์กร เช่น ทรัพยากร
ความสามารถ สมรรถนะ หลักที่ทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เป็นต้น
จุ ดอ่อน (Weaknesses) หมายถึง สิ่ งที่เป็นข้อด้อยในขีดความสามารถขององค์กร
อันเนื่องจากทรัพยากร ความสามารถและสมรรถนะหลัก ที่ทาให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร ซึ่งตรงข้ามกับจุดแข็ง
โอกาส (Opportunities) หมายถึง ปัจจัยหรือสถานการณ์ที่คาดหวังว่าช่วยให้องค์กร
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ เช่น ปัจจัยหรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย
สังคมและวัฒนธรรม และเทคโนโลยี เป็นต้น
อุปสรรค (Threats) หมายถึง ปัจจัยหรือสถานการณ์ที่คาดว่าเป็นสิ่งขัดขวางต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ซึ่งตรงข้ามกับโอกาส
การวิ เ คราะห์ SWOT ถื อ เป็ น พื้ น ฐานการประเมิ น จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และ
อุ ป สรรคขององค์ ก รเป็ น เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สั ญ ชาตญาณ (Hunger and Wheelen, 2006: 95;
Katsioloudes, 2006: 16-17) อาจมีความเที่ยงตรงหรือไม่เที่ยงตรง เพราะเป็นเรื่องการใช้เทคนิค
การทานาย (Hunger and Wheelen, 2006: 96)
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8.1 กระบวนการวิเคราะห์ SWOT
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดวัตถุประสงค์เป็นการระดมความคิดเห็ นพิจารณาสถานะ
กลยุทธ์ แนวทาง หรือมาตรการในปัจจุบันขององค์กร ตลอดจนสภาพปัญหาและอุปสรรคที่แสดงถึง
ความจาเป็นที่องค์กรต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เผชิญอยู่ เพื่อความรอดหรือความ
ได้เปรียบขององค์กร
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการระดมความคิดเห็น พิจารณา
และประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกเช่นตามตัวแบบ PEST ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี เป็ น ต้ น เพื่ อ หาข้ อ สรุ ป ที่ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง โอกาสและ
อุปสรรคต่างๆ และการประเมินภายใน เช่น จากทรัพยากรการบริหาร (4M) เพื่อแสดงถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อนที่ส่งผลต่อความสามารถขององค์กร
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
(Internal and External Strategic Factors Analysis Summary Matrix) (David, 2009: 1 2 5 126, 166-168; Hunger and Wheelen, 2006: 97-97, 129-131; Katsioloudes, 2006: 81-82,
103-104) เป็นการพิจารณากาหนดปัจจัยสาคัญของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่มีผลต่อ
องค์กรอย่างแท้จริง ถือเป็นปัจจัยเชิงกลยุทธ์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) และ
สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง และจุดอ่อน)
ขั้นตอนที่ 4 การใช้ เ ทคนิ ค การจั บ คู่ โดยการใช้ TOWS Matrix ด้ ว ยการน าคู่
ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดเข็งกับอุปสรรค จุดอ่อนกับโอกาส และจุดอ่อนกับอุปสรรค เพื่อนาไปสู่
การกาหนดกลยุทธ์ที่เป็นทางเลือก 4 กลยุทธ์ ได้แก่ (1) กลยุทธ์ SO คือ มีจุดแข็งและโอกาส ในกรณี
นี้องค์การสามารถใช้จุดแข็งมาสร้างความได้เปรียบจากโอกาสที่มีอยู่ (2) กลยุทธ์ ST คือ มีจุดแข็งและ
อุป สรรค กรณีนี้ องค์การอาจใช้จุ ดแข็งเพื่ อหลี กเลี่ ยงหรือเอาชนะอุปสรรค (3) กลยุทธ์ WO คือ
มีจุดอ่อนและโอกาส ที่องค์การต้องพยายามใช้โอกาสเอาชนะจุดอ่อนให้ได้ และ (4) กลยุทธ์ WT คือ
มีจุดอ่อนและอุปสรรค กรณีนี้องค์การต้องใช้กลยุทธ์มุ่งลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค (Marcel,
Gerben and Paul, 2009: 65-67) ดังภาพที่ 8
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โอกาส
(Opportunities: O)
อุปสรรค
(Threats: T)

จุดแข็ง
(Strengths: S)
กลยุทธ์ SO
จุดแข็งและโอกาส มาสร้าง
ความได้เปรียบ
กลยุทธ์ ST
ใช้จุดแข็งเพื่อหลีกเลี่ยงหรือ
เอาชนะอุปสรร

จุดอ่อน
(Weaknesses: W)
กลยุทธ์ WO
ความพยายามใช้โอกาส
เอาชนะจุดอ่อนให้ได้
กลยุทธ์ WT
ใช้กลยุทธ์เพื่อมุ่งลดจุดอ่อน
และหลีกเลี่ยงอุปสรรค

ภาพที่ 8 การจับคู่แบบ TOWS Matrix
ที่มา: Marcel Assen V., Gerben Berg V. and Paul P., Key Management Models, 2nd ed.
(United Kingdom: Pearson Education Limited, 2009).
8.2 การกาหนดทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร (Strategy Direction)
การก าหนดทิ ศ ทางกลยุ ท ธ์ เป็ น หน้ า ที่ โ ดยตรงของผู้ บ ริ ห ารขององค์ ก รในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายองค์กรในอนาคต เป็นเสมือนเจตนารมณ์ขององค์กรที่มีระดับ ความ
ชัดเจนและความเฉพาะเจาะจงแตกต่างกันไปตามลาดับชั้น สามารถสรุปได้ดังนี้ (จินตนา บุญบงการ,
2546: 138-1400; ปกรณ์ ปรียากร, 2542: 7-17)
1. วิสัยทัศน์ (Vision) ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นข้อความเพียงประโยคเดียว มุ่งตอบ
คาถามว่าองค์กรต้องการเป็นอะไรในอนาคต โดยที่ Dess et. al. (2007: 29) ให้ความหมายวิสัยทัศน์
ว่า เป้าหมายที่เป็นสิ่งบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาว ดังนั้น วิสัยทัศน์จึงเป็นเจตจานงหรือความตั้งใจ
ที่คิดไปข้างหน้า (Forward Thinking) ซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรมที่แสดงถึงความคาดหวังในอนาคต
โดยมิได้ระบุวิธีดาเนินการ หากแต่มุ่งหวังจุดประกายความคิดให้แก่ผู้ปฏิบัติที่ ร่วมกันทางาน เพื่อมุ่ง
ไปสู่สภาพที่ดีที่สุด (The Best) มากที่สุด (The Most) และยิ่งใหญ่ที่สุด (The Greatest) เพื่อสร้าง
ความได้ เ ปรี ย บเหนื อ คู่ แ ข่ ง ขั น โดยมั ก ก าหนดเป็ น ลั ก ษณะค ากล่ า วแสดงวิ สั ย ทั ศ น์ (Vision
Statement)
2. พัน ธกิจ (Mission) Mondy and Mondy (2008: 61) อธิบายพันธกิจ ว่าเป็น
เป้ าหมายอย่ างต่อเนื่ อง หรื อเหตุผ ลในการธ ารงอยู่ขององค์กร ขณะที่ Dess et. al, (2007: 29)
อธิบายว่า ข้อความที่มีความเฉพาะเจาะจงมากกว่าวิสัยทัศน์ โดยแสดงถึงเหตุผลที่เป็นอยู่ขององค์กร
และแนวทางเพื่อบรรลุการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ใกล้เคียงกับ Katsioloudes (2006: 11)
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อธิบายว่า ข้อความที่แสดงแนวคิดและวิธีการในขอบเขตที่ชัดเจนถือเป็นเป้าหมายระยะยาวที่องค์กร
ต้องกาหนดให้ชัดเจนและจัดทาเป็นคากล่าวแสดงภารกิจขององค์กร
การกาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร เป็นการกาหนดข้อความที่ชัดเจนถือว่า
เป็นสิ่งจาเป็นก่อนการกาหนดกลยุทธ์อันเป็นทางเลือกขององค์กรสาหรับตัดสินใจนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
โดยกระบวนการกาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ ประกอบด้วย (David, 2008: 85)
ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมและคัดเลือกข้อความทั้งหลายที่เกี่ยวกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจ เพื่อให้ผู้บริหารอ่าน และใช้เป็นข้อมูลกาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทาร่างวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยคณะกรรมการจัดทาร่างแล้ว
แจกจ่ายให้ผู้บริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมหรือตัดทอน
ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมเพื่อแก้ไขปรับปรุง สรุปข้อความวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ขั้นตอนที่ 4 กาหนดวิธีการสื่อสาร เผยแพร่ข้อความแสดงวิสัยทัศน์และพันธ์กิจ
ให้ปรากฏทั้งภายในองค์กรและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
นอกจากนี้ กระบวนการกาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจบางครั้งองค์กรสามารถใช้การ
ถกแถลงในรู ป ของกลุ่ มหรื อคณะทางานเพื่อพัฒ นาและปรับปรุงวิสัยทัศน์และพันธกิจเดิมที่มีอยู่
ให้ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ ปั จ จุ บั น ซึ่ ง บางองค์ ก รว่ า จ้ า งที่ ป รึ ก ษาหรื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญภายนอก
ที่ปราศจากอคติให้เป็นผู้เข้ามาดาเนินการตามกระบวนการพัฒนาวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร
เป้าประสงค์ (Goal) Katsioloudes (2006: 12) อธิบายเป้าประสงค์ว่าเป็นข้อความ
ที่ระบุถึงความสาเร็จของการวางแผนซึ่งมุ่งไปที่พันธกิจ โดยเป้าประสงค์เป็นส่วนขยายพันธกิจที่มี
ลักษณะกว้างๆ การกาหนดเป้าหมายเป็นการนาพันธกิจในแต่ละข้อมากาหนดว่าการดาเนินพันธกิจ
แต่ละข้อต้องการให้เกิดผลลัพธ์ใดในระยะยาว โดยหนึ่งพันธกิจอาจประกอบด้วยเป้าประสงค์หลาย
ประการก็ได้ ขณะเดียวกันเป้าประสงค์เดียวกันอาจเกิดพันธกิจหลายประการก็ได้เช่นกัน โดยกาหนด
เป็นช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เช่น 3 ปี 5 ปี หรือ 10 ปี แล้วแต่กรณี ซึ่งการระบุเป็นตัวเลขที่ชัดเจนและ
วัดได้ นั บ ว่าจ าเป็ น และสาคัญอย่ างยิ่งที่ช่วยให้ การวางแผนมีคุณภาพมากขึ้นเช่นการเขียนลงใน
แบบฟอร์มที่มีความว่า เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จภายใน พ.ศ. .... เป็นต้น ทั้งนี้ เป้าประสงค์เมื่อแตก
รายละเอียดและขยายความออกไปให้ละเอียดมากขึ้นกลายเป็นวัตถุประสงค์
วัตถุป ระสงค์ (Objective) David (2009: 44) อธิบายวัตถุประสงค์ คือ ผลลั พธ์
เฉพาะเจาะจงที่องค์กรต้องการ ถือว่าเป็นสิ่งจาเป็นต่อความสาเร็จขององค์กร เพราะเปรียบเสมือน
เป็นทิศทางที่ช่วยในการประเมินสร้างสรรค์พลัง ซึ่งให้ความสาคัญกับการประสานงานกันตลอดจน
การจัดองค์กร การจูงใจ และการควบคุมกิจกรรม ใกล้เคียงกับ Mondy and Mondy (2008: 61)
อธิบายวัตถุประสงค์ว่าคือผลลัพ ธ์สุดท้ายที่ต้องการของกิจกรรมทั้งหลายขององค์กรเช่นเดียวกับ
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Katsioloudes (2006: 12) อธิบ ายวัตถุประสงค์ว่าคือผลลัพธ์ที่ต้องการจากความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามแผน
ดังนั้น วัตถุประสงค์จึงเป็นข้อความที่มีลักษณะท้าทายบ่งบอกถึงกิจกรรมสาคัญที่
องค์กรมุ่งหวัง ทาให้สาเร็จในช่วงเวลาหนึ่ง โดยหลักที่นิยมใช้กาหนดวัตถุประสงค์ที่ดีประกอบด้วย
อักษรย่อ 5 ตัว คือ SMART ได้แก่ ต้องมีความเป็นไปได้ และระบุเครื่องชี้วัดที่ชัดเจน (Specific) ต้อง
ระบุเป้าหมายที่วัดได้ (Measurable) บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการและสามารถมอบหมายได้ (Attainable)
ต้องมีเหตุผลและทาให้เป็นจริงได้ (Realistic) และต้องกาหนดกรอบเวลาอย่างเหมาะสม (Timely)
(David, 2009: 44; Dess et. al., 2007: 34; Mondy and Mondy, 2008: 61)
อย่างไรก็ตาม วิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าประสงค์ และวัตถุประสงค์ ถือว่าเป็นทิศทาง
เชิงกลยุทธ์ขององค์กรเป็นสิ่งที่องค์กรต้องการบรรลุ มีระยะใกล้ไกลนับจากปัจจุบันเพื่อให้การติดตาม
และประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงจาเป็นต้องกาหนดตัววัดที่เรียกว่า
ดั ช นี ชี้ วั ด (Indicators) สามารถมี ไ ด้ ห ลายตั ว และเมื่ อ พิ จ ารณาเลื อ กตั ว ชี้ วั ด ที่ ส าคั ญ Key
Performance Indicators: KPIs (บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ, 2548: 9) โดยทั่วไปสามารถแบ่งการวัด
ความสาเร็จเชิงกลยุทธ์เป็น2ลักษณะดังนี้
1. การวัดเชิงปริ มาณเป็นการวัดผลการดาเนินงานจากปัจจัยที่กาหนดในแต่ละ
ช่วงเวลาอย่างเป็นรูปธรรม โดยวัดผลการดาเนินงานในปัจจุบันเทียบกับผลการดาเนินงานในอดีตหรือ
ผลการดาเนินงานของคู่แข่งขันอย่างเป็นรูปธรรมสามารถ อาศัยเทคนิคในการวัดเชิงปริมาณ เช่น
ผลตอบแทนจาการลงทุน (Return on Investment: ROI) (Katsioloudes, 2006: 12) ค่า Z (Z Score)
การตรวจสอบโดยผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น
2. การวัดเชิงคุณภาพเป็นการวัดผลการดาเนินงาน โดยใช้เทคนิคการวัดเชิงคุณภาพ
มาประยุกต์ เนื่องจากการวัดผลเชิงปริมาณอาจได้ตัวเลขที่ขาดความยืดหยุ่นและไม่สามารถแสดงให้
เห็นถึงสภาพการดาเนินงานได้อย่างสมบูรณ์ ปกติใช้การตั้งคาถามเพื่อถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น
กลยุทธ์ความสอดคล้องกับปัจจัยภายในหรือภายนอกองค์กร หรือไม่กลยุทธ์มีความเหมาะสมกับ
ปริมาณและความสามารถในการจัดการทรัพยากรขององค์กรหรือไม่ เป็นต้น
3. การกาหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) เป็นกระบวนการตัดสินใจเลือก
กลยุทธ์ที่เป็นทางเลือก โดยพิจารณาแต่ละทางเลือกเพื่อคัดเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม และเป็นไปได้
ที่บรรลุสู่ทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร โดยปกติผู้บริหารระดับสูงจะตัดสินใจว่าการเลือกใช้กลยุทธ์ใด
กับสถานการณ์ใดที่องค์กรเผชิญอยู่เพื่อที่นากลยุทธ์ไปปฏิบัติต่อไป
3.1 ลักษณะกลยุทธ์ที่ดีต้องอยู่ในกรอบการคิดและการวิเคราะห์ที่ดีและถูกต้อง
ซึ่งมีลักษณะดังนี้ (ธงชัย สันติวงษ์, 2537: 45-46; ปกรณ์ ปรียากร, 2542: 155-156)
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3.2 กลยุ ท ธ์ ต้ อ งมี จุ ด เน้ น ที่ ชั ด เจนคื อ กลยุ ท ธ์ ที่ ดี ต้ อ งมี ค วามยื ด หยุ่ น ไม่ อ ยู่
ในลักษณะที่ขอบเขตกว้างเกินจนไม่มีจุดเน้นที่ชัดเจนเพราะกลยุทธ์ที่กว้างเกินไปทาให้เป็นกลยุทธ์
ที่เลื่อนลอย
3.3 กลยุ ท ธ์ ต้ อ งมี ก ลไกการประสานทุ ก อย่ า งได้ อ ย่ า งสอดคล้ อ งกั น กล่ า ว
คือ ต้องไม่ปล่อยให้ขาดแนวทางร่วมเพื่อที่ฝ่ายต่างๆ สามารถประสานงานและช่วยกันทางานให้ไป
ในทางเดียวกัน
3.4 กลยุ ทธ์ต้องมีความคล่ องตัว ต่ อการปรั บให้ ทัน ต่ อการเปลี่ ยนแปลงและ
ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอกได้ดีโดยต้องทันต่อเหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม
ในการนามาใช้แก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
3.5 กลยุทธ์ต้องคานึงถึงการรักษาสถานภาพและความได้เปรียบในการแข่งขัน
อย่างสอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร
4. การเลือกกลยุทธ์เป็นกระบวนการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับทิศทาง
ขององค์กร โดยมีแนวทางดังนี้ (David, 2009: 223-241; Hunger and Wheelen, 2006: 146147, 179-181)
4.1 การใช้เทคนิ คการจับคู่ (The Matching Tool) ในตาราง TOWS Matrix
ทาให้ได้ทางเลือกกลยุทธ์ที่เป็นไปได้หลายทางเลือก นามาให้คะแนนเรียงลาดับความสาคัญ (ranking)
เพื่อเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุด
4.2 การใช้ ต ารางแผนกลยุ ท ธ์ เ ชิ ง ปริ ม าณ (The Quantitative Strategic
Planning Matrix: QSPM) เป็นเทคนิคการตัดสินใจโดยเปรียบเทียบกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์ว่ากลยุทธ์
ใดดีที่สุด โดยนาปัจจัยเชิงกลยุทธ์จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกทาการจับคู่
ปั จ จั ย เชิงกลยุ ทธ์ ในตาราง TOWS Matrix และตัดสิ นใจเลื อ กกลยุ ทธ์จ ากการน าค่า ถ่ ว งน้ าหนั ก
(Weights) ของปัจจัยเชิงกลยุทธ์แต่ละรายการมาให้ค่าคะแนนแล้วคูณคานวณกาหนดเป็นคะแนน
ความดึงดูด (Attractiveness Score: AS) มีค่าคะแนน 1-4 โดยคะแนน 1 เท่ากับไม่ดึงดูดคะแนน
2 เท่ากับค่อนข้างดึงดูดคะแนน 3 เท่ากับความดึงดูดสมเหตุสมผล และคะแนน 4-5 เท่ากับความ
ดึงดูดสูงสุด ถ้าปัจจัยใดไม่มีผลกระทบหรือดึงดูดกับกลยุทธ์ให้ใช้เครื่องหมาย – (ลบ) แสดงว่าปัจจัย
นั้นไม่มีผลต่อทางเลือกกลยุทธ์ จากนั้นคานวณค่าคะแนนรวมของคะแนนความดึงดูดทั้งหมดเพื่อ
วิเคราะห์ว่ากลยุทธ์มีความดึงดูดมากที่สุดในชุดทางเลือกที่เป็นไปได้
ทั้ ง นี้ ก ารตั ด สิ น ใจเลื อ กกลยุ ท ธ์ ส ามารถพิ จ ารณาจากการผสมผสานระหว่ า ง
สภาพแวดล้อมข้อจากัดของทรัพยากรและวัฒนธรรมหรือความคาดหวังขององค์กรบนพื้นฐานของ
เกณฑ์ 3 ประการ ดังนี้ (สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, 2542: 198-254)
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1. ความเหมาะสม (Suitability) เป็นการพิจารณากลยุทธ์ควบคู่ไปกับการทาSWOT
Analysis ว่ากลยุทธ์ที่เลือกมีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกหรื อ
ภายในเพียงใด เช่น ฝ่าฟันอุปสรรคที่เป็นข้อจากัดอันเกิดจากจุดอ่อนหรืออุปสรรค์ได้อย่างไร หรือ
พิจารณาเทียบเคียงกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยอาศัยเทคนิคสาคัญ 3 แนวทาง คือ แนวทางการ
กาหนดคะแนน (Scoring) แนวทางต้นไม้แห่งการตัดสินใจ (Decision Tree) และแนวทางการกาหนด
ภาพฉาย (Scenario)
2. ความเป็นไปได้ (Feasibility) เป็นการพิจารณากลยุทธ์โดยคานึงถึงโครงสร้าง
ทรัพยากรเทคโนโลยีที่มีอยู่ในองค์กร เพื่อตัดสินความเป็นไปได้ โดยการพิจารณา 2 แนวทาง คือ
การวิเคราะห์กระแสเงินสด (Fund Flow Analysis) และการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break even Analysis)
3. การยอมรับขององค์กร (Acceptability) หมายถึง การพิจารณาคัดเลือกกลยุทธ์
ที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กรหรือเป็นกลยุทธ์ที่ผู้บริหารยอมรับได้สามารถทาได้ 3 แนวทาง คือ
พิจ ารณาบนพื้น ฐานของผลตอบแทน (Return) พิจารณาบนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ ย ง
(Risks) และพิจารณาผสมผสานผลตอบแทนกับความเสี่ยง
9. ข้อมูลและบริบทของหมู่บ้านประทุน
ลักษณะทั่วไปของหมู่บ้านประทุน หมู่บ้านประทุน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ
จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่ 3,728 ไร่ หรือ 5.9648 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของตาบลแตล
การเดินทาง จากศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รวมระยะทาง 53.5 กิโลเมตร หรือจากที่ว่าการอาเภอ
ศีขรภูมิ 16.5 กิโลเมตร การสัญจรสะดวกใช้เวลาประมาณ 20 นาที ด้วยมีเส้นทางที่เป็นถนนลาดยาง
2 เลน
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง มีหนองน้าเป็นแหล่งน้าอุปโภคบริโ ภค มีปริมาณน้าใช้ได้ตลอด
ทั้งปี เหมาะแก่การทาเกษตรกรรมในพื้นที่ 2,233 ไร่ บ้านประทุนมีความอุดมสมบูรณ์ มีประดู่ขนาด
ใหญ่ขนาด 7 คน โอบอยู่กลางหมู่บ้าน
หมู่ บ้ า นประทุ น อยู่ ใ นเขตปกครองขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลแตล ในหมู่ บ้ า นมี
ครัวเรือนทั้งหมด 170 ครัวเรือน ประชากร 538 คน แยกเป็นชาย 263 คน เป็นหญิง 275 คน (สานัก
บริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, ณ เดือนพฤษภาคม 2557) รายได้เฉลี่ยของหมู่บ้าน 94,772
บาทต่อคนต่อปี และร้อยละ 95 ของครัวเรือนในหมู่บ้านประทุนมีรายได้ไม่ต่ากว่า 20,000 บาท
ต่อคนต่อปี (สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอศีขรภูมิ ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ประจาปี 2557) ราษฎร
หมู่บ้านมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย มีการใช้สิทธิเลือกตั้ง มีหอกระจายข่าวเป็นเครื่องมือส่งข้อมูล
ข่าวสารภายในหมู่บ้าน
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ราษฎรหมู่บ้านประทุนมีอาชีพทานาเป็นอาชีพหลัก ปีละ 1 ครั้ง และใช้เวลาว่างจากการ
ท านามาทอผ้ า ไหม จ านวน 42 ครั ว เรื อ น มี ค รั ว เรื อ นที่ ผ ลิ ตกี่ ก ระตุ ก เพื่ อ จ าหน่ าย 3 ครั ว เรื อน
โดยลุงชิต บุญยง ถือเป็นผู้มีภูมิปัญญาคนแรกของอาเภอศีขรภูมิในการผลิตเครื่องควบไหม นอกจากนี้
ราษฎรหมู่บ้านประทุนสามารถผลิตเครื่องกรอไหม อุปกรณ์สืบไหมที่เป็นเครื่องจักรกลสาหรับใช้เอง
โดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องจักรจากภายนอก กล่าวคือ ภายในหมู่บ้านมีการจ้างกรอผ้าไหม ควบไหม
ทอผ้าไหม ครบวงจรอยู่ในหมู่บ้าน เกิดการกระจายรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ และเยาวชนระหว่างปิดภาค
เรียน ซึ่งถือว่าเป็นการสืบทอดภูมิปัญญากันมาหลายชั่วอายุคน อีกทั้งยังมีการจ้างงานไปยังหมู่บ้าน
ใกล้เคียง ทาให้ครอบครัวมีอาชีพและรายได้ที่ ดีจนสามารถยึดเป็นอาชีพหลักได้ นอกจากนี้ยังช่วยลด
ปัญหาการอพยพย้า ยถิ่นไปสู่เมืองใหญ่ เนื่องจากการทอผ้าไหมเป็นการใช้วัตถุดิบและทรัพยากร
ภายในท้องถิ่น เป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดขึ้น ตามหลักปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
แนวทางพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และนอกจากผ้าไหมทอมือแล้ว สินค้าที่มี
ชื่อเสี ย งคือ อุป กรณ์การทอผ้ าไหม ที่ทารายได้ให้ ห มู่บ้านอีกทางหนึ่ง โดยลู กค้าอุปกรณ์การทอ
ผ้าไหมส่วนใหญ่มาจากจังหวัดในภาคอีสาน
9.1 การก่อตั้งกลุ่มชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน และแหล่งที่มาของเงินทุนกลุ่ม
9.1.1 กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน สนั บ สนุ น โครงการพั ฒ นาจั ง หวั ด ปี 2538
ด้วยงบประมาณจานวน 40,000 บาท
9.1.2 กลุ่มสตรีสหกรณ์อาเภอศีขรภูมิ ปี 2538 สนับสนุนงบประมาณ 30,000 บาท
9.1.3 อุตสาหกรรมจังหวัด ปี 2543 สนับสนุนงบประมาณ 7,000 บาท
9.1.4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ปี 2546 สนับสนุนงบประมาณ 30,000 บาท
9.1.5 ประชาสงเคราะห์จังหวัดสุรินทร์ ปี 2546 สนับสนุนงบประมาณ 20,000 บาท
9.1.6 องค์การบริหารส่วนตาบลแตล ปี 2547 สนับสนุนงบประมาณ 240,000 บาท
9.1.7 กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2547 สนับสนุนงบประมาณ 150,000 บาท
9.1.8 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า คนละ 200 บาท 170 คน จานวน 34,000 บาท
9.1.9 เงินฝากสมาชิก ปี 2552 จานวน 65,725 บาท
9.2 ด้านเศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมของหมู่บ้านประทุน
9.2.1 ด้านเศรษฐกิจของหมู่บ้านประทุน รายได้ของกลุ่มชุมชนผ้าไหมหมู่บ้านประทุน
ผลผลิตรวมและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
9.2.1.1 ผ้าโสร่งหางกระรอก
กาลังการผลิต เฉลี่ย 112,100 ชิ้นต่อเดือน
ราคาขายต่อหน่วย 480 บาทต่อชิ้น
รวมรายรับเฉลี่ยต่อเดือน 5,828,000 บาท
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9.2.1.2 ผ้าอันลูนเซียม
กาลังการผลิตเฉลี่ย 2,100 ชิ้นต่อเดือน
ราคาขายต่อหน่วย 500 บาทต่อชิ้น
รวมรายรับเฉลี่ยต่อเดือน 6,050,000 บาท
9.2.1.3 ผ้าหางกระรอก
กาลังการผลิตเฉลี่ย 12,100 ชิ้นต่อเดือน
ราคาขายต่อหน่วย 500 บาทต่อชิ้น
รวมรายรับเฉลี่ยต่อเดือน 6,505,000 บาท
รวมปริมาณการผลิตสินค้าต่อเดือน 36,300 ชิ้นต่อเดือน
รวมรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 17,908,000 บาทต่อเดือน
ตารางที่ 1 รายได้เฉลี่ยจากกระบวนการผลิต กิจกรรมหลักกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ปี 2549/2552
ที่
กระบวนการผลิต
ปี 2550/71 กี่
ปี 2551/71 กี่
ปี 2552/121 กี่ (บาท)
(บาท)
(บาท)
1 แผนกสาวไหม
340,800
340,800
580,800
2 แผนกฟอก/ย้อมสี
937,200
937,200
1,597,200
3 แผนกควบ/ตีเกลียว
1,363,200
1,363,200
2,323,200
4 แผนกกรอ
1,022,400
1,022,400
1,742,400
5 แผนกม้วน
340,800
340,800
580,800
6 แผนกเก็บตะกอ
340,800
340,800
580,800
7 แผนกฟันฟืม
85,204
85,204
145,200
8 แผนกทอผ้าไหม
42,600,000
42,600,000
72,600,000
รวมเงิน
47,030,404
47,030,404
80,150,400
ตารางที่ 2 สถิติการผลิต/จาหน่ายผ้าไหมกลุ่มชุมชนทอผ้าไหมบ้านประทุน ปี 2549-2552
ปี 2550/71 กี่
ปี 2551/71 กี่
ปี 2552/121 กี่
ที่ ผลิตภัณฑ์
ผลผลิต ยอดจาหน่าย ผลผลิต ยอดจาหน่าย ผลผลิต ยอดจาหน่าย
1 ผ้าโสร่งหาง
85,200 40,896,000 85,200 40,896,000 145,200 72,600,000
กระรอก
2 ผ้าอันลูนเซียม 42,600 21,300,000 42,600 21,300,000 72,600 39,930,000
3 ผ้าหางกระรอก 42,600 21,300,000 42,600 21,300,000 72,600 39,930,000
รวมเงิน
170,400 83,496,000 170,400 83,496,000 290,400 152,460,000
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การขายผลิตภัณฑ์
1. ขายส่ง จานวน 5 ชิ้นขึ้นไป ราคา 480 บาทต่อชิ้น
2. ขายปลีก จานวน 1 ชิ้น ราคา 480-550 บาทต่อชิ้น
แหล่งจาหน่ายผลิตภัณฑ์
1. ตลาดนัดทั่วไปในจังหวั ดสุรินทร์ ได้แก่ อาเภอสังขะ อาเภอจอมพระ อาเภอ
ลาดวน อาเภอท่าตูม อาเภอสังขะ อาเภอเมือง เป็นต้น
2. ที่ทาการของกลุ่ม หมู่ที่ 4 บ้านประทุน
3. นิทรรศการต่างๆ
4. ลูกค้าต่างจังหวัด ได้แก่ อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และอาเภออุทุมพรพิสัย
อาเภอไพรบึง อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ อาเภอสาโรง จังหวัดอุบลราชธานี
5. แสดงสินค้าในงานเทศกาลประจาปีของอาเภอและจังหวัดสุรินทร์
9.3 ด้านสังคมวัฒนธรรมของหมู่บ้านประทุน
ผลจากความร่วมมือกันในระหว่างชุมชน นอกเหนือจากด้านเศรษฐกิจหรือรายได้
แล้ว ยังเกิดผลต่อสภาพการณ์ด้านสังคม ดังนี้
9.3.1 การรวมตัวทากิจกรรมร่วมกัน ของชุมชนความสามัคคีความร่วมมือ ในชุมชน
ความผูกพันเกิดขึ้นในชุมชน
9.3.2 การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งการผลิตผ้าไหม ผ้าหางกระรอก และการ
ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม เข้ากับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนที่ 11 “สร้างคุณค่าให้เกิด
มูลค่า” ได้เป็นอย่างดี
9.3.3 ช่องทางการจาหน่าย การที่สินค้าของกลุ่มนี้จาหน่ายได้ทั้งหมดอย่างต่อเนื่ อง
เนื่องจากผ้าไหมเป็น “สินค้าวัฒนธรรม” ที่จาเป็นต้องใช้ในพิธีแต่งงาน เพื่อเป็นของรับไหว้ญาติผู้ใหญ่
โดยญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายจะให้โสร่ง และญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงจะให้ผ้าไหมมัดหมี่ คู่แต่งงาน 1 คู่
ใช้ผ้าไหมอย่างน้อย 40 ผืน โดยแต่ละปี จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง จะใช้บริการผ้าไหมของ
กลุ่มหมู่บ้านประทุนเป็นส่วนใหญ่ เพราะสามารถซื้อได้ในราคาขายส่ง จึงถือว่าเป็นการนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาสานต่อ และประยุกต์ใช้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
9.3.4 รายได้ในระดับครัวเรือนของชุมชน ที่เกิดจากการสร้างความเชี่ยวชาญให้
ผู้ทอผ้าไหมในหมู่บ้านโดยไม่ต้องผลิตผ้าหลากหลายชนิด ที่ยากต่อการทาการตลาด กล่าวคือ เมื่อทา
สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเวลานาน ประสบการณ์จะทาให้เกิดการพัฒนาฝี มือและย่นระยะเวลาในการท า
จึงถือเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า โดยทุกหลังคาเรือนสามารถสร้างรายได้จากการ
ทอผ้าไหมเพียงพอต่อการส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาถึงระดับปริญญาตรีเกือบทุกหลังคาเรือน
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9.3.5 เกิดการอนุ รักษ์รูปแบบอาชีพ และการถ่ายทอดวั ฒ นธรรมการทอผ้ า ไหม
รวมทั้งการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ถือเป็นการอนุรักษ์วิชาชีพที่ทรงคุณค่า และยังถือเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมอีกด้วย
9.3.6 เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชุมชน ศักดิ์ศรี และความเป็นชาติพันธุ์ของ
ตนเอง ซึ่งถือเป็นหัวใจสาคัญ และพื้นฐานที่จะนาไปสู่วิถี “ชุมชนพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน”
9.4 ด้านวัฒนธรรมประเพณีของหมู่บ้านประทุน
ราษฎรส่ ว นใหญ่ นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ โดยส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ภ าษาเขมรในการสื่ อ สาร
มีประเพณีพื้นบ้าน ได้แก่
9.4.1 ประเพณีการเล่นตรุษ จัดขึ้นในวันแรม 15 ค่าเดือน 5 และวันขึ้น 1 ค่า เดือน 6
เป็นการร้องเพลง ที่คนร้องนา และมีคนร้องตาม เล่นได้ทั้งเด็ก หนุ่มสาว คนเฒ่าคนแก่
9.4.2 ประเพณีการสรงน้าพระ จัดขึ้นวันแรม 14 ค่าเดือน 5 ช่ว งเช้าตักบาตร
ช่วงบ่ายสรงน้าพระ และช่วงค่ามีการเล่นตรุษ
9.4.3 ประเพณีการเล่นมอหรือแม่มด ในคืนวันขึ้น 1 ค่าเดือน 3
9.4.4 ประเพณีโดนตา จัดขึ้นในวันตรงกับวันแรม 14 ค่าเดือน 10 ของทุกปี ราษฎร
ในหมู่บ้านจะเตรียมเครื่องเซ่นไหว้ เช่น ข้าวต้มมัด หมู เป็ด ไก่ ปลา น้าหวาน ข้าวกระยาสารท เหล้า
เงิน และดอกไม้ธูปเทียน
9.4.5 ประเพณี ก ารเซ่ น ศาลปู่ ต า บ้ า นประทุ น มี ป ระเพณี นี้ ม าตั้ ง แต่ โ บราณ
ซึ่งสถานทีต่ ั้งของศาลปู่ตา จะอยู่ในชุมชน โดยตั้งอยู่ตรงโคนต้นประดู่ 200 ปี ซึ่งในประเพณีนี้ ราษฎร
ในหมู่บ้านจะนาเครื่องเซ่นมาไหว้เจ้าปู่ โดยมีความเชื่อว่า หากนาไข่ไก่ที่เซ่นไหว้ไปผ่าครึ่งซีกแล้วไข่ไก่
ด้านในสวย แสดงว่าการทามาหากินในปีนั้นจะดีมาก หากมีจุดดาที่ไข่ไก แสดงว่าการทามาหากินจะ
เกิดอุปสรรค
9.5 สภาพการณ์ ปั จ จุ บั น ของหมู่ บ้ านประทุ น ความเป็ น มา (ประกอบ จ าปาทอง,
สัมภาษณ์ 6 มกราคม 2557)
นางประกอบ จาปาทอง ประธานกลุ่มชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน ได้ให้ข้อมูล
ด้านประวัติความเป็นมาของชุมชนว่า เมื่อออกจากโรงเรียน ก็เริ่มต้นปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ซึ่งโดยปกติ
บ้านประทุนมีการปลูกเลี้ยงไหมแต่เดิมอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษ จนกระทั่งปี
พ.ศ. 2553 เริ่มมีการรวมกลุ่มเพื่อนบ้านประมาณ 20 คน ทดลองทอผ้าโสร่งหางกระรอก ปรากฏว่า
เป็นที่ต้องการของตลาดพอสมควร โดยในแต่ละปี สามารถทอผ้าได้เพียง 20 ผืน ขนาด 40 เมตร
ซึ่งจาหน่ายหมดจนไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในปี พ.ศ. 2538 จึงริเริ่มก่อตั้งกลุ่มชุมชนผ้าไหม
ทอมือบ้านประทุนขึ้น มีสมาชิกจานวน 20 คน โดยนายพงศกร เกตุมณี ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลแตลเป็นผู้ ให้ คาแนะน า และเป็นที่ปรึกษาของชุมชนผ้ าไหมทอมือบ้านประทุน ในขณะนั้น
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ลั กษณะการปกครองท้อ งถิ่น ในรู ป แบบ องค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบล เพิ่งเริ่มดาเนินการ จึงได้รั บ
งบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อสนับสนุนชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน เป็นจานวน
เงิน 100,000 บาท และค่าสมัครสมาชิก คนละ 200 บาท เพื่อใช้เป็นเงินกองกลางสาหรับสมาชิกใน
การกู้ยืมลงทุน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1 บาทต่อเดือน นับว่าการก่อตั้งชุมชนผ้าไหมทอมือ
บ้านประทุน จึงเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2538
ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 องค์การบริหารสวนตาบลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน
เพิ่มเติม เป็นจานวนเงิน 200,000 บาท พร้อมกับส่งเสริมการดูงานในสถานที่มีชื่อเสียงด้านการทอผ้า
ไหม เช่น อาเภอปักธงชัย จังหวัดสกลนคร จึงทาให้มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น และมีการส่งประกวดผ้าไหม
จนกระทั่งได้รับรางวัลธรรมาภิบาลในการบริหาร ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท นอกจากนี้ยังมีการ
ทอผ้าหางกระรอกส่งเข้าประกวดที่ภูพานราชนิเวศน์ ได้รางวัล และได้รับรางวัลมากถึง 12 รางวัล
โดยรางวัลจากการทอผ้าไหมของกลุ่มชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน ได้แก่
1. ปี พ.ศ. 2543 กลุ่ ม ชุ ม ชนผ้ า ไหมทอมื อ ชุ ม ชนบ้ า นประทุ น ทอผ้ า โสร่ ง ไหม
ลายหางกระรอก ยาว 69 เมตร นาขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ ตาหนัก
ภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร
2. ปี พ.ศ. 2545 นางเชียง มั่นยืน ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ นางพิชิต มั่นยืน ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทผ้าโสร่งไหมลายหางกระรอก ณ พระตาหนักภูพานราชนิเวศน์
จังหวัดสกลนคร
3. ปี พ.ศ. 2546 นางพิชิต มั่นยืน ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ นางดลพร ทิมประทุม
ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทผ้าโสร่งไหมลายหางกระรอก ณ พระตาหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัด
สกลนคร
4. ปี พ.ศ. 2547 นายยง มั่นยืน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และนางพัชนี
จาปาทอง ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทผ้าโสร่งไหมลายหางกระรอก ณ พระตาหนักภูพานราชนิเวศน์
จังหวัดสกลนคร
5. ปี พ.ศ. 2548 นายเฉลิม บุญยง ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทผ้าโสร่งไหมลายหาง
กระรอก ณ พระตาหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร
6. ปี พ.ศ. 2549 นางพจน์ บุญยง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และนางเพลินจิต
จาปาทอง ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทผ้าโสร่งไหมลายหางกระรอก ณ พระตาหนักภูพานราชนิเวศน์
จังหวัดสกลนคร
7. ปี พ.ศ. 2550 นายเฉลย มั่นยืน และนางแต๋ว บุญยง ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท
ผ้าโสร่งไหมลายหางกระรอก ณ พระตาหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร

79
8. ปี พ.ศ. 2551 นางนงสี ทองด้วง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทผ้าโสร่งไหม
ลายหางกระรอก ณ พระตาหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร
ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2542 ชุ ม ชนผ้ า ไหมทอมื อ บ้ า นประทุ น เริ่ ม มี ชื่ อ เสี ย งเป็ น ที่นิยม
การรวมกลุ่มของสมาชิกมีความมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 89 คน มีการปฏิสัมพันธ์
กันระหว่างกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงการจัดคณะไปดูงาน เพื่อนามาพัฒนาวิธีการ
ผลิตผ้าโสร่งหางกระรอกอย่างต่อเนื่อง
9.6 การเข้าสู่ตลาดชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
ชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน เริ่มต้นจากการจัดจาหน่ายผลิ ตภัณฑ์ภายในชุมชน
ผ่านตลาดนัด และมีผู้ประกอบการค้าแบบขายส่งมารับไปจาหน่ายในรูปแบบค้าปลีก จนกระทั่งมีการ
บอกต่อในลักษณะปากต่อปาก ทาให้ผ้าไหมทอมือบ้านประทุนมีชื่ อเสียงเป็นที่นิยมมากขึ้น ชุมชนผ้า
ไหมทอมือบ้านประทุน ได้ไปนาผลิตภัณฑ์ไปจัดแสดงตามงานแสดงสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
หรือ OTOP และ ศูนย์การแสดงสินค้าเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
สรุป ลักษณะการเข้าสู่ตลาดแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ (1) ผู้ประกอบการค้าปลีกมา
รับไปจาหน่ายต่อ และ (2) ชุมชนขายส่งผลิตภัณฑ์ในกรณีที่มีการสั่งซื้อผ้าไหมในปริมาณที่เหมาะสม
ตลาดปั จ จุ บั น ของผลิ ตภัณฑ์ผ้ าไหมในกลุ่ มชุมชนผ้ า ไหมทอมื อบ้านประทุน คือ
ตลาดในจังหวัดทางภาคอีสานเป็นหลักคือ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ อานาจเจริญ และ
อุดรธานี โดยมีบางโอกาสที่ผลิตภัณฑ์จะการกระจายออกสู่นอกภูมิภาคบ้าง
สิ น ค้ า (Product) ผ้ า ไหมทอมื อ ที่ ผ ลิ ต จากบ้ า นประทุ น เป็ น ที่ นิ ย ม และมี ย อด
จาหน่ายเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากผ้าไหมมีลวดลายดั้งเดิม มีสีเข้ม โดยเฉพาะสินค้าผ้าไหมที่มีชื่อเสียง
ของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน คือ ผ้าโสร่งหางกระรอก เป็นผ้าไหม 2 เส้นตีเกลียว จึงเลื่อมและ
สวยกว่าผ้าไหมทั่วไป ในส่วนของผ้าสีอ่อนนั้นผลิตไว้สาหรับการส่งเข้าประกวดเท่านั้น
กระบวนการผลิตชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน ชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
ดาเนินงานด้วยการแบ่งงานกันทา โดยเริ่มจากการรั บซื้อเส้นใยไหมจากผู้เลี้ยง มาทาการตีเกลียว
ย้อม แล้วทอ หากมีคาสั่งซื้อในปริมาณมาก ทางชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน ก็จะจ้างแรงงานจาก
หมู่บ้านอื่น หรือส่งต่อไปให้หมู่บ้านอื่นทอผ้าให้ แล้วส่งกลับมาให้ชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
เพื่อจัดจาหน่ายต่อไป
การรวมกลุ่ม ภายในกลุ่มชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน ได้มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ดูงาน ปรับปรุง และมีการจัดการเงินปันผลที่ได้จากดอกเบี้ยปีละครั้ง และจ่ายตามปริมาณ
การทาผ้าเป็นจานวนชิ้น โดยในอนาคตทางชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน ต้องการให้มีการผลิตและ
จาหน่ายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผู้ประกอบการค้ามาสั่งซื้อ เนื่องมาจากชื่อเสียงภายหลังการได้รับรางวัล
ซึ่งทาให้ชาวบ้านมีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น เนื่องจากแต่เดิม อาชีพหลักของชาวบ้านคือการทานาปลูก
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ข้าวปีละครั้ง ไม่เพียงพอต่อการยั งชีพ ในขณะที่การทอผ้าโสร่งหางกระรอกสามารถสร้างรายได้
ได้ทุกวัน เพียงแต่ในส่วนของการแปรรูปผ้าไหมนั้น ชาวบ้านยังไม่มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านการผลิต
การแปรรูป และการทาการตลาด ส่งผลให้สินค้ายังไม่หลากหลายเท่าที่ควร รวมไปถึงความคาดหวัง
ต่อการส่งเสริมให้หมู่บ้านประทุนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอนาคตอีกด้วย
10. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องครั้งนี้ได้จัดแบ่งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้
งานวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ งานวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนา
รู ป แบบหรื อการสร้ างมูล ค่าเพิ่มผลิ ตภัณฑ์ และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ การพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
10.1 งานวิจัยในประเทศ
10.1.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น: ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
ณัฏฐินี ทองดี และคณะ (2552: 204-206) ทาการวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
และถ่ายทอดความสามารถทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นฐานของความพอเพียงของ
หมู่บ้านสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครราชสีมา” โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อมุ่ง
กระตุ้นให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนของหมู่บ้านสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เกิดการ
พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มและเกิด
เครือข่ายทางการท่องเที่ยวที่มีทิศทางเป้าหมายและกลยุทธ์ รวมทั้งมีแผนปฏิบัติการในการเพิ่มความ
ขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของภาคี การท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง และ
3) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ผสานภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น พื้นที่การศึกษา 5 อาเภอ ในจังหวัด
นครราชสีมา ได้แก่พื้นที่บ้านเมืองเก่า ตาบลโคราช อาเภอสูงเนิน พื้นที่บ้านมาบกราด ตาบลโคก
กระชาย อาเภอครบุรี พื้นที่บ้านใหม่ ตาบลบ้านใหม่ อาเภอหนองบุญมาก พื้นที่บ้านกอก ตาบล
พลับพลา อาเภอโชคชัยพื้นที่บ้านดู่ ตาบลเมืองปัก อาเภอปักธงชัย กระบวนการในการพัฒนาและ
ถ่ายความรู้ทั้ง 5 พื้นที่ดังกล่าว สรุปขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาได้ 7 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการ
ค้นหาศักยภาพของคนและชุมชน ตลอดจนความพร้อมด้านการท่องเที่ยว ขั้นตอนการศึกษาและ
ค้นหาข้อมูล กระบวนการดาเนิน การพัฒนาการท่องเที่ยวร่ว มกับชุมชน ขั้นตอนการการประเมิน
เอกลักษณ์ของชุมชน ขั้นตอนการสร้างความพร้อมและการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เป็นการติดอาวุธทางความรู้และความคิดให้แก่ชุมชน ขั้นตอนการพัฒนาสินค้าด้านการท่องเที่ยวและ
บริการ ขั้นตอนการยกระดับความสามารถด้านการบริการและการตลาด ขั้นตอนการประเมินผลการ
ดาเนินงานเพื่อปรับปรุง และขั้นตอนการจัดการความรู้โดยการถ่ายทอดความรู้สู่สมาชิกในเครือข่าย
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ผลการศึกษาพบว่า การพัฒ นาการท่องเที่ยวชุมชนถู กคาดหวังให้เป็น
เครื่องมือที่สาคัญในการช่วยเหลือแก้ปัญหาบางประการของสังคม และมีเป้าหมายในการช่วยให้
ชุมชนเกิดการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังการศึกษาควรมีการวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันของ
ชุมชนลึกไปจนถึงประวัติความเป็นมาวิวัฒนาการของกลุ่มคนหรือชาติพันธุ์ในชุ มชน ให้เข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ โดยการวิเคราะห์ควรทาร่วมกับชุมชนให้ชุมชนค้นหาความเป็นตัวตนของตนเอง ค้นหาความ
ต้องการและปัญหาที่แท้จริงของชุมชน ทั้งนี้เชื่อมโยงและมองการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม ซึ่งการ
พัฒนามีองค์ประกอบสาคัญ 5 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้ อ ม
เพื่ อ ให้ ส ามารถเชื่ อ มโยงการพั ฒ นาชุ ม ชนได้ แ บบเป็ น องค์ ร วม เช่ น ด้ า นเศรษฐกิ จ โดยทั่ ว ไป
การท่องเที่ยวช่วยให้เกิดรายได้ การกระจายรายได้ แต่ถ้ามองในลักษณะองค์รวมอาจขยายไปสู่การ
เกิดกองทุนเพื่อพัฒนาชุมน ทาให้เกิดการสร้างงานให้กับคนในชุมชนเป็นการแก้ไขปัญหาการย้ายถิ่น
หรือการเข้าไปทางานในเมือง หรือด้านวัฒนธรรมที่มองว่าการท่องเที่ยวก่อให้เกิดความรู้การศึกษา
การถ่ายทอดวัฒนธรรมและการอนุรักษ์วัฒนธรรม แต่หากวิเคราะห์ในองค์รวมแล้วก่อให้เกิดการ
เคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่าง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เช่น นักท่องเที่ยวกับชุมชนผู้ให้การ
ต้อนรับหรืออาจก่อให้เกิดการเติบโตของรากฐานทางวัฒนธรรมของตนเองแล้วนาไปสู่การอนุรักษ์
ตระหนักและหวงแหนมรดกอันล้าค่าของชุมชน และพบว่าปัจจัยแห่งความสาเร็จของการพัฒนาและ
ถ่ายทอดความสามารถทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นฐานของความพอเพียงของหมู่บ้าน
สินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครราชสีมา ภาวะผู้นาหรือการมีผู้นาที่เข้มแข็งเป็น
ที่ยอมรับแล การมีหน่วยงานในพื้นที่เห็นความสาคัญ และส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยว ตลอดจน
ความเข้มแข็งและการเกาะเกี่ยวกันอย่างเหนียวแน่นของคนในชุมชน
สุนทร เกตุสุขาวดี (2552: 80-81) ได้ทาการศึกษาเรื่อง “การถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสาขาหัตถกรรมพื้นบ้าน: กรณีศึกษาบ้านหนองเหียงอาเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรี ”
โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบและพัฒนาการของหัตถกรรมพื้นบ้านเครื่องจักสานบ้าน
หนองเหียง และศึกษาวิเคราะห์การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาหัตถกรรมพื้นบ้านเครื่องจักสาน
บ้านหนองเหียงเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพประชากรมี 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ทรงภูมิปัญญาจานวน 3 คน ผู้รับ
การถ่ายทอดจานวน 9 คน และผู้เกี่ยวข้องจานวน 5 คน วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้ว ย
การศึกษาสารวจการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกต การสนทนากลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึ ก ษาพบว่ า หั ต ถกรรมพื้ น บ้ า นเครื่อ งจั ก สานบ้า นหนองเหี ยง
อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มีต้นกาเนิดมาจากภูมิปัญญาชาวไทยพวน ที่มาตั้งถิ่นฐานที่บ้านหนอง
เหียง มูลเหตุการณ์เกิดหัตถกรรมพื้นบ้านเครื่องจักสานมี 3 ประการ คือ ความจาเป็นในการดารงชีวิต
ความจาเป็นที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติตามสภาพภูมิศาสตร์ และความจาเป็นในการทา
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เครื่องจักสานที่เกิดจากความเชื่อขนบประเพณีและศาสนา องค์ประกอบในการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ประกอบด้วยแหล่งความรู้ในการถ่ายทอดผู้ถ่ายทอดและผู้รับการถ่ายทอดและวิธีการถ่ายทอดวิธีการ
ถ่ายทอดมี 7 วิธี คือ แบบมุขปาฐะ แบบสาธิต แบบสอนตัวต่อตัว แบบการสังเกต แบบการฝึกฝนด้วย
ตนเอง แบบฝึกฝนจากเพื่อนบ้าน และแบบฝึกอบรมจากหน่วยราชการ
รุ่งรัตน์ สุขแสง (2557: 203-212) ได้ทาการศึกษาเรื่อง “การถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมพื้นบ้าน: กรณีเครื่องจักสานไม้ไผ่ ลายขิดบ้านหนองห้าง ตาบลหนองห้าง
อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ” โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นงานหัตถกรรมพื้นบ้านเครื่องจักสานไม้ไผ่ลายขิด บ้านหนองห้าง ตาบลหนองห้าง อาเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรม
พื้นบ้านเครื่องจักสานไม้ไผ่ลายขิด พื้นที่การวิจัย บ้านหนองห้าง ตาบลหนองห้าง อาเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยกลุ่มผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมพื้นบ้าน
เครื่ อง จั กสานไม้ ไผ่ ล ายขิด 2 คน ผู้ รับการถ่ายทอด 6 คน และ ผู้ เกี่ยวข้อง 13 คน รวม 21 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต การสนทนากลุ่ม นาเสนอผลการศึกษา
แบบพรรณนาวิเคราะห์และนาเสนอเป็นตาราง
ผลการศึกษาพบว่า วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหั ต ถกรรม
พื้น บ้ านเครื่ องจั กสานไม้ไผ่ ล ายขิด บ้านหนองห้ าง ตาบลหนองห้ าง อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสิ น ธุ์ ถ่ า ยทอดโดยการอาศั ย บุ ค คลเป็ น แหล่ ง ความรู้ ใ นการสาธิ ต และฝึ ก อบรมระยะสั้ น
ซึ่งโรงเรียนประถมศึกษาถือเป็นแหล่งถ่ายทอดที่สาคัญ ในการถ่ายทอดใช้การเรียนรู้แบบมุขปาฐะ คือ
การเรียนรู้จากบรรพบุรุษถ่ายทอดกันมาอย่างต่อเนื่องและแหล่งความรู้ที่สาคัญ คือ ครอบครัว ตั้งแต่
พ่อสอนลูก แม่สอนลูก พี่สอนน้อง น้าสอนหลาน ใช้วิธีสอนด้วยการปฏิบัติจริง อธิบายวิธีการทาด้วย
การบอกเล่ า หรื อบางครั้ งคนในหมู่บ้านก็ร วมกลุ่ มกันเพื่อทาเครื่องจักสานไม่เข้าใจ ปฏิบัติไม่ได้
ก็สอบถามกันได้ การสอนไม่มีการปิดบังความรู้ แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรม
พื้นบ้านเครื่องจักสานไม้ไผ่ลายขิด พบว่า ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการระดับจังหวัด
ระดับท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสหกรณ์เครดิตยูเนียนหนองห้างจากัด ในด้านการผลิต
และการอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และมีการพัฒนาวัตถุดิบ โดยส่งเสริม
ให้ชาวบ้านปลูกไม้ไผ่ และหวายซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สาคัญในการจักสาน โดยเฉพาะโรงเรียนมีการจัดทา
หลักสูตรท้องถิ่นให้ความรู้แก่นักเรียนและคนในชุมชน เกี่ยวกับการจักสานเบื้องต้นและการจักสาน
ไม้ไผ่ลายขิต และส่งเสริมการทาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้ได้รับการรับรอง
คุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าโอท็อป (OTOP)
ปัญญรัตน์ วันทอง (2558: 1-16) ได้ทาการศึกษาเรื่อง “เรื่องกลยุทธ์การ
สื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม กรณีศึกษา ชุมชนบ้านประทุน หมู่ที่ 4 ตาบลแตล
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อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ” โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาการทอผ้าไหม 2) ศึกษาการรับรู้ ทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจตลอดจนพฤติกรรมในการนา
ภูมิปัญญา การทอผ้าไหมไปปรับใช้ในชีวิตของประชาชนชุมชนบ้านประทุน หมู่ที่ 4 ตาบลแตล อาเภอ
ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัย
ใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเลือกเฉพาะเจาะจง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้นาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน
ผู้สืบทอดการทอผ้าไหมและแกนนาอนุรักษ์การทอผ้าไหม เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์เกี่ยวกับการสื่อสาร
เพื่อการถ่ายทอด นอกจากนี้ยังใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกลุ่มกับผู้ใหญ่และเยาวชนในชุมชนที่อยู่ใน
ฐานะผู้รับสารเพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอ
ผ้าไหม และการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามจานวน 350 ชุด เพื่อวัดการรับรู้ ทัศนคติความรู้
ความเข้าใจและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ศึกษาค้นคว้า
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาสนับสนุนผลการศึกษา จากผลการศึกษาเชิงคุณภาพ
เกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของชุมชนบ้านประทุน พบว่า
มีวิธีการถ่ายทอดโดยการอาศัยบุคคลเป็นแหล่งความรู้ใน การสาธิต เน้นการปฏิบัติและลงมือทา
ซึ่งบ้านถือเป็นแหล่งถ่ายทอดที่สาคัญ ในการถ่ายทอดใช้ การเรียนรู้แบบมุขปาฐะ คือ การเรียนรู้จาก
บรรพบุรุษถ่ายทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง แหล่งความรู้ที่ สาคัญคือ ครอบครัว ตั้งแต่แม่สอนลูก พี่สอน
น้อง น้าสอนหลาน ใช้วิธีสอนด้วยการปฏิบัติจริงอธิบายการทาด้วยการบอกเล่า หรือบางครั้งคนใน
หมู่บ้านก็รวมกลุ่มกันเพื่อทอผ้าไหม หากไม่ เข้าใจจะได้สอบถามกันได้ ไม่มีการปิดบังความรู้หรือหวง
ภูมิปัญญาแต่อย่างใด รวมถึงมีกลยุทธ์ในการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอด คือ การใช้กลยุทธ์สื่อพื้นบ้าน
สื่อบุคคล สื่อใหม่ สื่อมวลชน และสื่อ เฉพาะกิจ เพื่อให้กลยุทธ์การสื่อสารดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการ
โน้มน้าวใจและส่งผลให้ประชาชนใน ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม
สามารถหลอมรวมคนในชุมชนให้ เป็นหนึ่งเดียวกันและรวมกลุ่มกันเพื่ออนุรักษ์มรดกของชุมชนต่อไป
ด้านการรับรู้ ทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจและพฤติกรรมของประชาชนชุมชนบ้านประทุนเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม พบว่า ผลจากการสื่อสารภายในชุมชนที่มีการใช้กลยุทธ์สื่อที่หลากหลาย
เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนทุก กลุ่มภายในชุมชนนั้นก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ ทั้งทัศนคติที่มีต่อ
ผู้นาชุมชน และ ทัศนคติที่มีต่อภูมิปัญญาการทอผ้าไหม ซึ่งส่งผลให้คนในชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ วิธีการถ่ายทอดและช่องทางการสื่อสารมากขึ้น อันนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ทาให้
เกิดความร่วมมือในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในผู้สืบทอดและผู้อนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมต่อไป
ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านประทุนประสบความส าเร็จในด้า นของ
การใช้สื่อประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน สามารถเป็นชุมชนต้นแบบในการศึกษา
วิธีการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับชุมชนอื่นได้ด้วยการบริหารจัดการการ สื่อสาร
ของชุมชนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีสื่อบุคคล ได้แก่ ปราชญ์ ชาวบ้าน
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และผู้นาชุมชนที่มีความเข้มแข็งและยืนหยัดที่จะพัฒนาคนพัฒนาคนและเสริมสร้าง ความรู้ให้แก่คน
ในชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนมองเห็นถึงรากฐานหรือแก่นที่แท้จริงของความเป็น ชุมชนว่าเกิดจาก
อะไร สามารถดูแลรักษาให้ดารงสืบต่อไปได้ด้วยวิธีการอย่างไร และชุมชน สามารถเป็นชุมชนที่มีการ
พัฒนาที่ยั่งยืนได้ตราบที่คนในชุมชนร่วมมือกันรักษาและหวงแหนภูมิ ปัญญาที่บรรพบุรุษได้สั่งสมไว้
ให้อย่างถูกวิธี
10.1.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบหรือการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
พรรณิ ภ า โสตถิ พั น ธุ์ และคนอื่ น ๆ (2547: 181) ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง
“วัฒนธรรมตาลโตนดกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมของประชาชนโดยใช้ยุทธวิธีเชิงรุก 4 วิธี คือ 1) ยุทธวิธีสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value-Added Policy)
จากฐานทรั พยากรในท้องถิ่น และภูมิปั ญญาท้องถิ่นเป็นปัจจัยสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนด้าน
เศรษฐกิจ ชุมชน 2) ยุ ทธวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ ภูมิใจ โดยใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นฐาน
3) ยุทธวิธีการเสริมสร้างปราการพิทักษ์วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ที่ดีงาม 4) ยุทธวิธีผลิตคนรุ่นใหม่เพื่อ
สามารถประสานการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นทุกด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีปัจจัยป้อน 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มแรก กลุ่มหัตถกรรมที่เกี่ยวข้องกับตาลโตนด กลุ่มที่สอง กลุ่มผลิตที่เกี่ยวข้องกับน้าตาลโตนด
และกลุ่มที่สาม กลุ่มผลิตที่เกี่ยวข้องกับลูกตาลโตนด
ผลการศึ ก ษาพบว่ า การสร้ า งกลุ่ ม เงื่ อ นไขที่ จ าเป็ น (Necessary
Condition) คือด้านผู้นาต้องเป็นผู้ที่มีบารมี เป็นที่เคารพนับถือ บารมีดังกล่าวเป็นคุณลั ก ษณะที่
บ่มเพาะจากอดีต คือ ลักษณะซื่อสัตย์โปร่งใส มุ่งมั่นและเอาจริงเอาจังในการทางาน มีมนุษยสัมพันธ์
เสี ย สละและต้ อ งสร้ า งเงื่ อ นไขพอเพี ย ง (Sufficient Condition) ที่ ท าให้ เ กิ ด ปรากฏการณ์ ที่
พึงประสงค์ หากกิจกรรมหลักในการรวมกลุ่มขาดพลังในการขับเคลื่อน กลุ่มต้องมีการสร้างปัจจัยดึง
ที่เป็นเงื่อนไข คือ ระบบความพอเพียงการดาเนินการพัฒนาให้มีการรวมตัวกันโดยกลุ่มอาสาสมัคร
และจัดให้มีกระบวนการเรียนรู้ ระดมความคิดและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารกลุ่ม
กาหนดขั้น ตอนการเรี ย นรู้ สั มมนา ประเมินผล โดยการประชุมกลุ่ ม สรุปข้อสั งเกตโดยให้ มีการ
ทบทวนและเรียนรู้กระบวนการผลิต แลกเปลี่ยนข้อมูลการวิเคราะห์ จัดหาทุน แนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์การตลาด การประชาสัมพันธ์ และการขยายช่องทางการตลาด ระยะแรกกลุ่มมี ความ
กระตือรือร้นการจาหน่ายสินค้า แต่วิธีคิดของชุมชนเป็นอุปสรรคต่องานวิจัย นั่นคือ วิธีคิดแบบพึ่งพา
การช่วยเหลือจากภายนอก ซึ่งไม่ใช่เป้าหมายของการวิจัย เมื่อทีมวิจัยถอนตัวออกจากสนามวิจัยและ
เข้าไปอีกครั้งพบว่า มีผู้ถอนตัวออกจากลุ่ ม คงเหลือสมาชิกเพียงไม่กี่คน สาหรับผู้ที่ถอนตัว จาก
งานวิจัยพบว่า มีความไม่ไว้วางใจในสมาชิกในกลุ่ม โดยที่ทีมวิจัยได้พบจุดอ่อนในประเด็นของการ
ละเลยระบบคุณค่าแบบพอเพีย งที่เ ป็นฐานของการพึ่ง พาตนเอง อันเป็นคุณลั กษณะของกลุ่ ม ที่
เข้มแข็งกล่าวคือ งานวิจัยไม่ได้แทรกระบบพอเพียงเข้าไปในกระบวนการกลุ่มอย่างมากพอที่ทาให้
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มั่นใจได้ว่า เมื่อกลุ่มรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งแล้วระบบคุณค่าแบบ “พอเพียง” เป็นระบบคุณค่าของ
กลุ่มต่อไป
ปิยาภรณ์ คายิ่งยง (2559: 135) ได้ทาการศึกษาเรื่อง “การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับวัสดุเหลือใช้ สู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ ตกแต่งบ้านจาก
เศษไม้” โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแนวทางในการเพิ่มมูลค่าให้กับเศษไม้เหลือใช้ที่มีอยู่ อย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สู งสุด 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิ ตภัณฑ์ตกแต่ งบ้ าน
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3) เพื่อศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์ที่ มีผลต่อปัจจัยทางด้านส่วนประสม
ทาง การตลาดในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้แบบสอบถาม
เป็น เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการคานวณตาม
สูตร ของคอแครน (W.G. Cochran) จากกลุ่มตัวอย่างประชากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีการ
ใช้ งานอินเทอร์เน็ตและมีความสนใจในผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ.
2558 ได้ จ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ ง หมด 250 คน และใช้ ก ารสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก จากผู้ ป ระกอบการ
ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือ
ในการรวบรวม ข้อมูลเชิงคุณภาพ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สถิติเชิง
พรรณนา เพื่อใช้ วิเคราะห์และประมวลผลจากการเก็บรวบรวมข้ อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและ
นามาแสดงผลการ วิเคราะห์ข้อมูลสถิติซึ่งจะวิเคราะห์ผลเป็นความถี่ ค่าร้อยละ และสถิติเชิงอ้างอิง
เพื่อวิเคราะห์ ความสัมพันธ์และผลกระทบต่างๆ
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วง อายุ 31-40 ปี
มีการศึกษาระดับ ปริ ญ ญาตรี อาชีพเป็นพนั กงานบริ ษัท เอกชน มีรายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน 10,00120,000 บาท ทั้ ง นี้ โ ดยส่ ว นใหญ่ มี ลั ก ษณะของที่ อ ยู่ อ าศั ย เป็ น บ้ า นเดี่ ย ว มี พ ฤติ ก รรมการเลื อ ก
ซื้อสินค้าตกแต่งบ้านและสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม ด้วยเหตุผลจากของตกแต่งบ้านชิ้นเดิ ม
เสียหายหรือชารุด และจะเลือกซื้อสินค้าตกแต่งบ้าน ซึ่งใช้ไม้เป็นวัสดุหลัก เพราะสินค้าที่ผลิตจากไม้
ให้ความรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติหรือความอ่อนโยนที่ได้จากลวดลายของเนื้อไม้ และกลุ่มตัวอย่าง
ให้ ร ะดับ ความส าคัญกับ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์มากที่สุ ดในการเลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ ตกแต่งบ้านและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองลงมาคือ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัด จาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดตามลาดับ
อาณัติ อรรคนิตย์ (2549: 2-4) ได้ทาการศึกษา “การจัดการธุรกิจชุมชน
ของกลุ่มผ้าไหม อาเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น” โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการ
ธุรกิจของกลุ่มธุรกิจชุมชนทอผ้าไหม 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทาให้กลุ่มธุรกิ จชุมชนทอผ้าไหมประสบ
ความสาเร็จ 3) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดการธุรกิจ โดยกระบวนการศึกษา
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ข้อมูลทางทุติยภูมิ ความเห็นข้อผู้เชี่ยวชาญ และการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม พื้นที่ในการทา
วิจัยในอาเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยภายในที่นาไปสู่ความสาเร็จในธุรกิจทอผ้าไหม
มัดหมี่ พบว่า แรงบันดาลใจจากการได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ความสนใจใฝ่รู้ความคิดที่อยาก
ทาผ้าเป็นความมีใจรักและชอบในการทอผ้าลวดลายและสีในตัวผืนผ้าไหม เจตคติมีความรู้สึกรักและ
ชอบในธุรกิจการทอผ้าไหม การเรียนรู้ที่เป็นระบบ เป็นขั้นตอน คือ การเรียนรู้ขั้นพื้นฐานการเรียนรู้
ขั้นชานาญการ และการเรียนรู้ถึงขั้นประกอบอาชีพได้ ความคาดหวังต่ออาชีพ ผู้ประกอบการกิจการ
ทอผ้าไหมมัดหมี่ต้องการสร้างรายได้ให้ กับครอบครัว การสร้างงานในท้องถิ่น การอนุรักษ์ศิล ปะ
พื้นบ้าน การมีอาชีพที่แน่นอนให้กับตนเอง การลดแรงงานการย้ายถิ่น ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การผลิต
การรักษามาตรฐานคุณภาพการผลิต ด้านการตลาด สร้างเครือข่ายตลาด และการสร้างความแตกต่าง
ในตัวสินค้าจากคู่แข่ง เพื่อความเชื่อถือและเป็นเอกลักษณ์ของสินค้า ด้านแรงงาน ส่วนใหญ่ใช้แรงงาน
ครัวเรือน เป็นอุตสาหกรรมครัวเรือน ด้านการเงิน มีทุนหมุนเวียนอย่างเพียงพอ และความสามารถใน
การทากาไร และระบบการควบคุมทางการเงินด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก ควรมีการกระจายงาน
แบ่งหน้าที่ และแบ่งงานกันทา ร่วมคิด รับผิดชอบ และร่วมแก้ไข ปัญหาด้านความเป็นผู้นากลุ่ม ต้อง
ทุ่มเทกาลังความสามารถในการสร้างกลุ่ม ความซื่อสัตย์ซื่อตรงเป็นที่ยอมรับ และรับฟังความคิดเห็น
ของสมาชิก การมีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าตัดสินใจ ต้องเป็นผู้มีความสามารถในการทางานเป็นทีม
ในขณะที่งานของเฉลิมพล ธารประเสริฐ (2550) พบว่า 1.ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของกลุ่มอาชีพ
ผ้าย้อมสีธรรมชาติ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ การผลิต การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความ
เข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน โดยกระบวนการกลุ่ ม เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในภาพรวม พบว่าทุกปัจจัยมีความสาคัญอยู่ในระดับมาก 2. แนวทางของ
ความสาเร็จเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพลักษณะเดียวกันในท้องถิ่นอื่น ได้แก่ การพัฒนาด้านการผลิตอย่าง
สม่าเสมอ การประยุกต์ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น การขยายแรงงานกาลังผลิต การได้รับการสนับสนุน และ
ส่งเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องงบประมาณและการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
พิ ส มั ย อาวะกุ ล พาณิ ช ย์ และคนธาภรณ์ เมี ย ร์ แ มน (2555: 209)
ได้ทาการศึกษาเรื่อง “การเพิ่มมูลค่าและเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ล้านนาด้วยการออกแบบโดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา” โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อจัดทาแนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
ท้ อ งถิ่ น ภาคเหนื อ ด้ ว ยทุ น ทางภู มิ ปั ญ หาท้ อ งถิ่ น และเอกลั ก ษณ์ ต ามทิ ศ ทางของแนวโน้ ม ตลาด
ทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้ว ย ศักยภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่นของล้านนา 2) เพื่อเพิ่มมูล ค่า และ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเฉพาะถิ่นภาคเหนือ ด้วยการออกแบบโดยคัดเลือกกลุ่มหัตถกรรม
ประเภทต่างๆ ในภาคเหนือ 3) เพื่อศึกษาเป็นกรณีตัวอย่าง 5 งาน ได้แก่ งานหัตถกรรมสิ่งทอและ
งานกรรมกระดาษจังหวัดเชียงใหม่ งานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดลาปาง งานหัตถกรรม
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ผักตบชวาจังหวัดพะเยา และงานหัตถกรรมหวายจังหวัดน่าน โดยการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านศิลปะ
ล้านนา เอกลักษณ์ล้านนาและรูปแบบศิลปะเฉพาะในแต่ละท้องถิ่น ข้อมูลแนวโน้มด้านการออกแบบ
ของผลิตภัณฑ์ และความต้องการของผู้บริโภคแต่ละประเภท
ผลการศึ ก ษาพบว่ า กระบวนการในการออกแบบและพั ฒ นารู ปแบบ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นที่มีความเหมาะสมกับสมาชิกในชุมชน ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วนคือ
1. ประกอบด้วยการออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม โดยการใช้องค์ประกอบล้านนา
เช่น ลวดลายพันธ์พฤกษา สัญลักษณ์ล้านนา สี รูปร่าง รูปทรงเลขาคณิต ที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปะ
ล้ านนา และข้อมูล วัส ดุ กรรมวิธีการผลิ ต และเทคนิคของภู มิปัญ ญาล้ านนาด้ านงานหั ตถกรรม
เป็นต้น เนื้อหาส่วนที่ 2 ประกอบด้วย การออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากแนวความคิด
จินตนาการล้านนา และทักษะเฉพาะบุคคลซึ่งเกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมด้านองค์ความรู้หัตถศิลป์
ล้านนามาเป็นเวลานาน
รักษพล ชัยภาสกรสกุล (2556: 1-6) ได้ทาการศึกษาเรื่อง “นวัตกรรม
ทางการตลาดในการสร้างคุณค่าให้ธุรกิจอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์ ” โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนา
แนวทางนวัตกรรมทางการตลาดในการสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์ การวิจัยเริ่ม
จากการวิจั ย เชิงปริ มาณ ใช้แบบสอบถามเพื่อให้ เข้าใจพฤติกรรมของผู้ บริโภค จานวน 400 ราย
การวิเคราะห์ทางสถิติประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นใช้วิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพโดยการสั มภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ 2 กลุ่มคือ ผู้บริหารธุรกิจผลิตอาหารแปรรูป
เนื้อสัตว์ (24 คน) และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์ (4 คน) ประกอบด้วยผู้บริหารสถาบัน
และนั กวิช าการ ผู้ วิจั ย ได้ร วบรวมข้อมูล จากการสั มภาษณ์แบบเจาะลึ ก แล้ ว นามาวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์จนได้ “แนวทาง THE UPGRADEDQ” ซึ่งเป็น “นวัตกรรมทางการตลาดในการสร้างคุณค่า
ให้ธุรกิจอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์ ” จากนั้นผู้วิจัยนาแนวทางดังกล่าวไปตรวจสอบความสมบูรณ์กับ
ตัวแทนกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญในกลุ่มแรก
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่ งผลกระทบต่ อ นวัต กรรมการตลาด คื อ
(1) จุ ดแข็ง มีตราสิ น ค้าที่มี คุณภาพลู กค้ าในพื้ นที่ ย อมรับ มีการศึกษาตลาดการวิจัยลู ก ค้า และ
ผู้บริโภค มีแผนกวิจัยและพัฒนาสินค้า มีร้านจาหน่ายของผู้ผลิตเอง มีการทดสอบตลาดของสินค้า
ใหม่ ผู้บริหารให้ความสาคัญ มีนโยบายพัฒนาสินค้ามีทีมพัฒนาสินค้าใหม่พัฒนากระบวนการผลิต
สิ น ค้ า มี ก ารวิ เ คราะห์ ท างการเงิ น และธุ ร กิ จ มี ก ารอบรมและพั ฒ นาผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ น ค้ า ใหม่
(2) จุดอ่อน มีร้านสาขาจาหน่ายน้ อย เพราะว่าใช้ต้นทุนสูง ขาดพนักงานที่มีประสบการณ์ แนวคิด
สินค้าที่ดีถูกคัดออกในช่วงต้นเงินสนับสนุนโครงการมีน้อยไป และไม่รู้จักสถาบันภาครัฐที่ให้ความรู้
เรื่องการพัฒนาสินค้าใหม่ (3) โอกาสศึกษาตลาดอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์ประเภทอื่นๆ ทั้งในและนอก
ประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตเพิ่มเติมรสชาติใหม่ๆ และเพิ่มประเภท ส่งพนักงานฝ่ายต่างๆ
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เข้าอบรมหลั กสู ตรที่เกี่ย วข้องกับ การพัฒ นาสิ นค้าใหม่และ (4) ภัยคุกคามราคาวัตถุดิบเนื้อสั ตว์
ไม่แน่นอน ต่อรองไม่ได้ผู้นาตลาดครอบงาตลาดโดยรวม และมีช่องทางการจาหน่ายอาหารครอบคลุม
มากที่สุด มีการแข่งขันกันสูงในกลุ่มผู้ผลิตรายเล็ก ในพื้นที่และผู้นาตลาดมีร้านสาขาจานวนมาก
ส าหรั บ ปั จ จั ย สู่ ค วามส าเร็ จ ของนวั ต กรรมทางการตลาดคื อ (1) สิ น ค้ า ต้ อ งมี คุ ณ ภาพใช้ วั ต ถุ ดิ บ
ที่ปลอดภัย (2) การเรียนรู้เข้าใจลูกค้าและผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งนาไปสู่การสร้างคุณค่าที่เขามองหา
(3) การตั้ ง เป้ า หมายและประเมิ น ผลงานของที ม งานรวมถึ ง การให้ ร างวัล ตอบแทนกั บพนั กงาน
ที่สร้างสรรค์นวัตกรรม หรือเสนอความคิดที่ดี และ (4) ผู้นาให้ความสาคัญกับการพัฒนาสินค้าใหม่
สร้ า งบรรยากาศการท างาน และสนั บ สนุ น ที ม งานด้ ว ยเครื่ อ งมื อ แนวทางในการสร้ า ง/พั ฒ นา
“นวัตกรรมทางการตลาดในการสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์ ” ที่เรียกว่า “The
Upgraded Approach” ประกอบด้ว ย T (Taste) หมายถึง การทาให้ อาหารมีคุณภาพ รสชาติดี
H (Health) หมายถึง การเพิ่มคุณค่าอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ E (Essential) หมายถึง การใส่
สารอาหารที่จาเป็นและมีประโยชน์ต่อร่างกาย U (Understanding) หมายถึง การเข้าใจและเรียนรู้
ตลาดลู ก ค้ า และผู้ บ ริ โ ภค P (Partnership) หมายถึ ง การท างานแบบเป็ น คู่ ค้ า ธุ ร กิ จ G (Goals)
หมายถึง การกาหนดเป้าหมายด้านนวัตกรรมขององค์กร R (Reward) หมายถึง การให้รางวัลและคา
ชมเชย A (Attitude) หมายถึง การปลูกฝังทัศนคติว่า นวัตกรรมเป็นสิ่งที่สามารถคิดและสร้างขึ้นมา
ได้ D (Development) หมายถึง การพัฒนาพนักงานและทีมงาน E (Executive) หมายถึง การให้
ความส าคั ญ กั บ นวั ตกรรมของผู้ บ ริ ห ารและ D (Distribution) หมายถึ ง การบริ ห ารช่อ งทางการ
จาหน่ายสินค้า และ Q (Quality) หมายถึง การพัฒนาคุณภาพสินค้าซึ่งแนวทางการปฏิบัติดังกล่าว
ทาให้ธุรกิจการแปรรูป เนื้ อสัตว์ส ามารถผลิ ตอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์ได้ตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภค และธุรกิจเองก็สามารถดาเนินธุรกิจได้ภายใต้การแข่งขันอันส่งผลให้ธุรกิจอยู่รอดและยั่งยืน
ลิ น ดา ราเต (2556: 138) ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง “การพั ฒ นากลยุ ท ธ์
การตลาดเพื่อสร้ างความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ภายนอกและภายในการดาเนินงานด้านกลยุทธ์การตลาดและพัฒนากลยุทธ์การตลาด 2) เพื่อสร้าง
ความสาเร็จโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสาคัญสังเคราะห์การพัฒนา
กลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความสาเร็จนาผลที่ได้จากการสังเคราะห์จัดสนทนากลุ่มผู้ร่วมสนทนากลุ่ม
นาผลที่ได้ตรวจสอบโดยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นเป็นสัดส่วนแล ะ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สภาพแวดล้ อ มภายนอก
ด้ า นโอกาสมี 5 ปั จ จั ย คื อ ด้ า นลู ก ค้ า พบว่ า มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ คุ ณ ภาพผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ า นการเมื อ ง
กฎหมายและนโยบายมีนโยบายส่งเสริมที่ชัดเจน ด้านเศรษฐกิจ พบว่า รายได้เกิดจากภูมิปัญญา
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ท้องถิ่น ด้านสังคมและวัฒนธรรมมีความแตกต่าง ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่ ง ที่
ผู้ บ ริ โ ภคแสวงหา และด้านเทคโนโลยี พบว่า ช่ว ยขยายช่องทางการตลาด และด้านอุปสรรคมี
6 ปัจจัย คือ ด้านลูกค้า พบว่า รูปแบบไม่ตรงตามความต้องการ ด้านการแข่งขัน พบว่า คู่แข่งมีการ
ผลิตที่ทันสมัยกว่า ด้านการเมืองกฎหมายและนโยบาย พบว่า นโยบายไม่มีประสิทธิภาพด้านเศรษฐกิจ
พบว่า ต้นทุนสูง ด้านสังคมและวัฒนธรรม พบว่า ขาดผู้สืบทอดภูมิปัญญาฯ และด้านเทคโนโลยี
พบว่า ขาดความเข้าใจในการนาเทคโนโลยีมาใช้และสภาพแวดล้อมภายใน ด้านจุดแข็งมี 5 ปัจจัย คือ
ด้านวัตถุดิบ พบว่า ผลิตเส้นไหมได้เอง ด้านการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป พบว่า มุ่งเน้นความเป็น
มิตรต่อสังคม ด้านการให้บริการลูกค้า พบว่า มีการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ พบว่า ทางานร่วมกันด้วยความเต็มใจ และด้านการพัฒนาเทคโนโลยี พบว่า มีการ
พัฒนากระบวนการผลิต และด้านจุดอ่อนมี 6 ปัจจัย คือ ด้านวัตถุดิบ พบว่า เส้นไหมไม่เพียงพอ
ด้านการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป พบว่า ใช้เวลานาน ด้านการนาผลิตภัณฑ์ออกจาหน่าย พบว่า
ไม่มีหน้าร้าน ด้านการตลาดฯ พบว่า ขาดความรู้เรื่องการตลาด ด้านการจัดซื้อ พบว่า ผู้ขายวัตถุดิบ
มีน้อยราย และด้านการบริหารทั่วไป พบว่า การทางานขึ้นอยู่กับผู้นา ผลการสังเคราะห์จากการวิจัย
เชิงคุณภาพทาให้ได้กลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
พื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 คือ DARE Strategies มาจาก D: Distinction คือ
การสร้างความโดดเด่นของผลิ ตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองเป็นกลยุทธ์เชิงรุก A: Accountability คือการ
รับผิดชอบต่อสังคมเป็นกลยุทธ์เชิงแก้ไข R: Relationship คือ การสร้างความสัมพันธ์เป็นกลยุทธ์
เชิงรับ และ E: Education คือ การส่งเสริมการให้ความรู้เป็นกลยุทธ์เชิงป้องกันผลการสนทนากลุ่ม
พบว่าผู้ ทรงคุณวุฒิ เห็ น ด้ว ยกับ DARE Strategies และเมื่อนาไปตรวจสอบเพื่อยืน ยันผลกั บ กลุ่ ม
ตัวอย่างพบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองการตลาดทุกกลยุทธ์
สรุปการสร้างมูลค่า เพิ่มแก่ผลิ ตภัณฑ์สามารถทาได้หลากหลายวิธีและ
หลากหลายรูปแบบในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุนสามารถใช้เป็น
แนวทางการวิจัยครั้งนี้
10.1.3 งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ามแนวคิ ด เศรษฐกิ จ
เชิงสร้างสรรค์ ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร และโสมสกาว เพชรานนท์ (2554: 102) ได้ทาการศึกษาเรื่อง
“สถานะและแนวทางการพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทย:กรณีศึกษากลุ่มการสืบทอดทาง
วั ฒ นธรรมและศิ ล ปะ” โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาและประเมิ น สถานะของอุ ต สาหกรรม
สร้างสรรค์กลุ่มการสืบทอดทางวัฒนธรรมและศิลปะของไทย 2) เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้
ปัจจัยการผลิตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กลุ่มการสืบทอดทางวัฒนธรรมและศิลปะของไทย และ
3) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กลุ่มการสืบทอดทางวัฒนธรรมและ
ศิลปะของไทยผลการวิจัยพบว่าประเทศไทยมีวัตถุดิบที่สามารถพัฒนาขึ้นเป็นสินทรัพย์สร้างสรรค์

90
(Creative Assets) อยู่จานวนมาก แม้กระนั้นประเทศไทยยังไม่ได้มีการกาหนดขอบเขตของเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์หรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างชัดเจน ถึงแม้ว่าได้มีความพยายามจัดกลุ่มของอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ตามลักษณะของบัญชีรายได้ประชาชาติ
ผลการศึกษาพบว่า การศึกษาวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
กลุ่มการสืบทอดทางวัฒนธรรมและศิลปะเท่านั้น โดยอุตสาหกรรมในกลุ่มประกอบด้วย 7 สาขาย่อย
ได้แก่ 1) สาขาวรรณกรรม 2) สาขาดนตรี 3) สาขาทัศนศิลป์งานฝีมือและการถ่ายภาพ 4) สาขา
ศิลปะการแสดง 5) สาขาอาหารไทย 6) สาขาการแพทย์แผนไทย และ 7) สาขาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมผลการศึกษา พบว่า 1) สถานะของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ฯ ด้านทุนทางกายภาพมีอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5.13 ต่อปี ด้านการใช้แรงงานทั้งหมดเท่ากับ 943,741-1,100,914 คน โดย
สัดส่วนการใช้แรงงานสร้างสรรค์ต่อแรงงานทั่วไปเท่ากับ 30 : 70 และมีการใช้แรงงานสร้างสรรค์
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.18 ต่อปี 2) การใช้ปัจจัยการผลิตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กลุ่มการสืบทอด
ทางวัฒนธรรมและศิลปะในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยทุนทางกายภาพและแรงงาน มีผลในทางบวก
ต่อมูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กลุ่มการสืบทอดทางวัฒนธรรมและศิลปะ โดยมูลค่าอุตสาหกรรม
สร้ างสรรค์ฯ กลุ่ มนี้ มีการตอบสนองต่อแรงงานทั่วไปมากกว่าแรงงานสร้างสรรค์ นอกจากนี้โ ดย
ภาพรวมการใช้ปัจจัยทุกประเภทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กลุ่มการสืบทอดทางวัฒนธรรมและ
ศิ ล ปะอยู่ ใ นช่ ว งผลผลิ ต หรื อ ผลได้ ต่ อ ขนาดเพิ่ ม ขึ้ น (Increasing Return to Scale) โดยมี ค วาม
ยืดหยุ่นต่อทุนกายภาพค่ อนข้างสูงและมีการตอบสนองต่อแรงงาน ทั้งแรงงานทั่วไปและแรงงาน
สร้างสรรค์ไม่ค่อยมากนัก แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมนี้ใช้ทั้งแรงงานสร้างสรรค์และแรงงานทั่วไปที่มี
ผลิ ตภาพแรงงานค่อนข้างต่ามาก จึงมีความจาเป็น อย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาแรงงานในอุตสาหกรรม
สร้ างสรรค์นี้ เพื่อช่ ว ยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกลุ่ มนี้ 3) ปัญหาและ
อุปสรรคที่สาคัญของอุตสาหกรรมฯ กลุ่มนี้ ได้แก่ ปัจจัยการผลิตและเครื่องจักรอุปกณ์มีราคาสู ง
การขาดแคลนแรงงาน การลอกเลียนแบบสินค้าการแข่งขันกับตลาดต่างประเทศ การขาดแคลน
เงินทุนและการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ
ปฤณัต นัจนฤตย์ (2554: ง, 163-165) ได้ทาการศึกษาเรื่อง “การพัฒนา
หลักสูตรการออกแบบตกแต่งอาหารเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์สาหรับบุคลากรธุรกิจอาหาร” โดยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรการออกแบบตกแต่งอาหารเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ส าหรับ
บุคลากรธุรกิจอาหารเป็นการวิจัยและพัฒนาโดยเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน
ผลการศึกษาพบว่า (1) ข้อมูลพื้นฐานพบว่า ควรมีหลักสูตรการออกแบบ
ตกแต่งอาหารเป็นหลักสูตรฝึกอบรมควรเน้นการปฏิบัติการออกแบบอาหารตามสถานการณ์จริง
ซึ่งเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ (2) หลั กสู ตรการออกแบบตกแต่ง อาหารที่ พั ฒ นาขึ้ น
มีหลักการเน้นสร้างรูปลักษณ์อาหารเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยรูปแบบอาหารที่มีความคิด
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สร้ า งสรรค์ แ ปลกใหม่ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก สู ต ร เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นอาหารโดยการเน้ น การ
ปฏิบัติการมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้น หลักการศิลปะภาชนะและบรรจุภัณฑ์และการนาเสนอ
รูปลักษณ์อาหาร (3) มีขั้นตอนการนาหลักสูตรไปใช้โดยมีรูปแบบ PLATE ประกอบด้วยขั้นตอนการ
เตรี ย มการ (P: Preparing) ขั้ น จั ด กระบวนการเรี ย นรู้ (L: Learning) ขั้ น การประเมิ น ผล (A:
Assessment) การลาดับเนื้อหาของการอบรม (T: Topic of Content) และการเพิ่มความเป็นมือ
อาชีพ (E: Enhancements of Professional Skills) (4) ผลการประเมินหลักสูตร พบว่า 1) ความรู้
การออกแบบตกแต่งอาหารหลังการเรียนบุคลากรธุรกิจอาหารมีความรู้ในการออกแบบตกแต่งอาหาร
สูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ .01 2) ความสามารถปฏิบัติการออกแบบตกแต่ง
อาหาร มีความสามารถในการปฏิบัติออกแบบตกแต่งอาหารสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ที่ .0 13) ผลการปฏิบัติการกิจกรรมระหว่างเรียนบุคลากรธุรกิจอาหารอยู่ในระดับมาก 4) บุคลากร
ธุรกิจอาหารมีทัศนคติที่ดีต่อหลักสูตรและการออกแบบตกแต่งอาหารเพราะได้ความรู้และแนวมุมมอง
ใหม่เพิ่มมากขึ้นได้เทคนิควิธีการช่วยออกแบบอาหารมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสร้างงาน
และน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการท างาน และ 5) ผู้ เ รี ย นและวิ ท ยากรมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ หลั ก สู ต ร
ในระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญรับรองผลว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับสูง
นลิ นี ทองประเสริฐ (2557: 38-52) ได้ ศึกษาเรื่อง “การเพิ่มศักยภาพ
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมด้วยแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่ใช้สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม
ไทย: กรณี วิสาหกิจชุมชนประเภทผ้า และผลิตภัณฑ์จากผ้า” โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูล
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนประเภทผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า และทาการคัดเลือกผู้ประกอบการ
วิส าหกิจ ชุมชนประเภทผ้ าและผลิตภัณฑ์จากผ้ าในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง 2 ที่มี
ศักยภาพในการพัฒ นาตามแนวทางเศรษฐกิจ แบบสร้างสรรค์ นามาวิเคราะห์ ถึงความเชื่อ มโยง
ระหว่างสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาของท้องถิ่นกับแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
สร้ างมูล ค่าเพิ่มให้ กับ ผู้ ป ระกอบการวิส าหกิจชุมชน ตลอดจนจัดทาข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์
สาหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในท้องที่นั้นๆ 2) เพื่อให้
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง กล่ า วจึ ง ใช้ ก ารวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Action
Research) โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โดยการคัด
กรองข้อมูล และกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกจากการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่าย ผลการคัดเลือกได้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าจานวน
4 ราย ได้แก่ 1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสตรีบ้านศรีฐาน จังหวัดยโสธร 2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ลุ่มน้าลาเซบาย จังหวัดอานาจเจริญ 3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหม (เสื้อเก็บ) บ้านเมืองน้อย
จังหวัดศรีสะเกษ และ 4) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทอผ้าและตัดเย็บชุมชนหมู่ 13 บ้านหนอง
สนม จังหวัดอุบลราชธานี
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ผลการศึกษาพบว่า สามารถสรุปประเด็นการวิจัยตามวัตถุประสงค์การ
วิจัยได้ 3 ประเด็น ดังนี้
1. จากการศึกษาข้อมูล ผู้ ประกอบการวิส าหกิจชุมชนประเภทผ้าและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากผ้ า พบว่ า วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนประเภทผ้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากผ้ า ในเขตภาคตะวั น ออก
เฉียงเหนือตอนล่าง 2 มีจานวนทั้งสิ้น 1,354 ราย ประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานี 437 ราย และมี
ผ้าเอกลักษณ์ประจาจังหวัด คือ ผ้าลายกาบบัว จังหวัดศรีสะเกษ 351 ราย ผ้าเอกลักษณ์ประจา
จังหวัด คือ ผ้าไหมลายลูกแก้ว จังหวัดยโสธร 310 ราย ผ้าเอกลักษณ์ประจาจังหวัด คือ ผ้าลายผ้าขิด
ลายดอกหวาย และจังหวัดอานาจเจริญ 256 ราย ผ้าเอกลักษณ์ประจาจังหวัด คือ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย
และผ้าลายขิด
2. ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมหรือ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นกับแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนพบว่า วิสาหกิจผู้ผลิตผ้าทอมือจานวน 2 ราย เป็นผู้ผลิตในเขตพื้นที่จังหวัดอานาจเจริญ
และจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีผลิตภัณฑ์เดิมเป็นผ้าขาวม้าย้อมสี เคมี 1 ราย และย้อมสีธรรมชาติ
1 ราย ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้มีการพัฒนาเทคนิคการย้อมสีธรรมชาติใหม่โดยเลือกโทนสีที่ตลาด
ต้องการ นอกจากนั้ น ยั งได้เพิ่มความสวยงามของลายผ้ าด้ว ยเทคนิคเก็บขิดลายใหม่ (ผ้ าจังหวัด
อ านาจเจริ ญ ) และเทคนิ ค การทอร่ ว มกั บการเก็ บ ขิ ด และลายกาบบัว (ผ้ า จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี)
โดยเปลี่ยนจากผ้าขาวม้าเป็นผ้าผืนหน้ากว้าง 1 เมตร เพื่อให้สามารถแปรรูปได้หลากหลายยิ่งขึ้น
สาหรับวิสาหกิจผู้ผลิตผ้าทอมือย้อมมะเกลือจังหวัดศรีสะเกษ ได้นาอัตลักษณ์ของเสื้อปักแซ่ว มาสร้าง
เป็นรูปแบบของกระเป๋าถือสตรีและกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตหมอนขวาน ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธรเลือก
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเบาะรองนั่งที่สามารถนามาประกอบเป็นที่นอนได้เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาดนักท่องเที่ยวทางรถยนต์ที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
หลังจากได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์
แล้ ว ผู้ วิจั ยได้มีการทดสอบตลาดของผลิ ตภัณฑ์ของวิสาหกิจทั้ง 4 กลุ่ ม โดยกลุ่ มวิสาหกิจจังหวัด
อานาจเจริญ ได้แก่ เสื้อผ้าขาวม้าลายขิดย้อมสีธรรมชาติลายหมากชาด และ กระเป๋าถือผ้าขาวม้าย้อม
สีธรรมชาติลายปูนา กลุ่มวิสาหกิจจังหวัดอุบลราชธานีได้แก่ เสื้อเชิ้ตสีธรรมชาติสาหรับบุรุษลายตา
หม่องและกาบบัว กลุ่มวิสาหกิจจังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ กระเป๋าสตรีผ้าย้อมมะเกลือลายปักแซ่ว และ
กลุ่ มผู้ ผลิ ตหมอนสามเหลี่ย ม บ้ านศรีฐ านจังหวัดยโสธรได้แก่ ชุดที่นอนพรัอมหมอนขิด โดยการ
จัดแสดงในห้างสรรพสินค้าสุนีย์ แกรนด์ จ.อุบลราชธานี ผลการประเมินผลงานการพัฒนากับกลุ่ม
ผู้บริโภคในภาพรวมด้านความพึงพอใจใน 6 ประเด็น คือ ความงาม ประโยชน์ใช้สอย วัสดุที่ใช้ ความ
โดดเด่นน่าสนใจ ราคา และความสามารถในการผลิตเชิงพาณิชย์ พบว่า ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิง
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สร้างสรรค์ทั้ง 4 ผลิตภัณฑ์มีระดับความพึงพอใจทั้ง 6 ด้านอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน คือ มีค่าคะแนน
ร้อยละโดยรวมอยู่ในช่วง 81.80 - 87.60 และค่าเฉลี่ย ในช่วง 4.09 - 4.38 อยู่ในระดับดี
3. จากผลการวิจัยได้นาเสนอแนวทางสาหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่ง ขันในท้องที่ 3 แนวทาง คือ คือ 1) แนวทางการฟื้นฟูสินทรัพย์
ทางวัฒนธรรมไทยเพื่อใช้ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 2) แนวทางยกระดับเครือข่ายการผลิตในชุมชน
แบบครบวงจรในพื้นที่ และ 3) แนวทางการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าแบบมีส่ วนร่วม
ระหว่างกลุ่มผู้ผลิต
10.2 งานวิจัยต่างประเทศ
ยี เซน (Ye Zhen, 2008: 155-157) ได้ศึกษาเรื่อง “China’s Creative Industries :
Clusters and Performances.” อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ของประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ของจีนที่ต้องการรวมคุณค่าทางเศรษฐกิจและ
วั ฒ นธรรมเข้ า ด้ ว ยกั น โดยน าความคิ ด สร้ า งสรรค์ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นอุ ต สาหกรรมประเทศจี น
โดยกล่าวถึง นโยบายอุตสาหกรรมใหม่ของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ของจีนที่ต้องการรวมคุณค่า
ทางเศรษฐกิจและวั ฒนธรรมเข้าด้วยกัน กล่าวคือ วัฒนธรรมไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือนโยบายทาง
เศรษฐกิจ แต่นโยบายทางเศรษฐกิจสามารถสร้างวัฒนธรรมที่ฝังตัวอยู่ในค่านิยมของสังคมที่สาคัญ
ที่มีทั้งความหลากหลายและความเชื่อ การผลักดันให้ปัจจัยทางวัฒนธรรมเป็นปัจจัยการผลิตพื้นฐาน
ที่เพิ่มมากขึ้น นโยบายจีนต้องเข้าใจในการแข่งขันของภูมิภาคและความจริงที่ว่ากลุ่มอุตสาหกรรม
ไม่ได้ถูกกาหนดด้วยผลผลิตที่ได้ แต่ได้มาด้วยความสามารถในการผลักดันและการรวมตัวกัน ถ้าไม่มี
ความหลากหลายเป้าหมายดังกล่าวก็เป็นเรื่องยากที่ทาให้สาเร็จได้ ดังเห็นได้จากประสบการณ์ของ
ต่างประเทศอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนและจังหวัดในชนบทมีศักยภาพในการ
พัฒนา โดยการเปลี่ยนแปลงแนวคิดใหม่ของรัฐบาลท้องถิ่นที่มีความสาคัญต่อการพัฒนา จากการวิจัย
พบว่า ในพื้นที่ที่แตกต่างกันของจีนสามารถวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์เฉพาะพื้นที่นั้น
โดยไม่ต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมหนักที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัย ซึ่งรัฐบาลจีน
ควรพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์โดยสร้างระบบการวัดประสิทธิภาพการทางานเพื่อประเมินถึง
การวางแผนและการเงิน
Christopherson (2004: 168-170) ได้ศึกษาเรื่อง “Creative Economy Strategies
for Small and Medium Size Cities: Options.” เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์สาหรับธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อนาแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์มาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการดาเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ผลการศึกษา พบว่า คนเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ โดยมุ่งเน้น
การสร้างทักษะให้กับ พนักงานและผู้ ประกอบการต้องเป็นผู้ปรับเปลี่ ยนการสร้างทักษะและต้ อ ง
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ร่วมกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์การเป็นพันธมิตรมีอิทธิพลต่อความสาเร็จขององค์กรธุรกิจ ทั้งนี้เนื่องมา
จากการทาธุรกิจให้ประสบความสาเร็จผู้ประกอบการ/ผู้บริหารต้องเป็นพันธมิตรกับผู้ขายปัจจัยการ
ผลิ ต เพื่อกาหนดวัตถุดิบ ป้ อนเข้าสู่ กระบวนการผลิ ตตลอดเวลาเป็นพันธมิตรกับลู กค้าเพื่อสร้าง
สัมพันธ์ไมตรีสร้างความไว้วางใจ ตลอดจนเป็นพันธมิตรกับคู่แข่งขันเพื่อไม่ต้องแข่งขันแย่งชิงส่วนแบ่ง
ตลาดด้ว ยสงครามราคา นอกจากนี้มีการรวมตัว จัดตั้งเป็นชมรมหรือสมาคมของแต่ล ะประเภท
อุ ต สาหกรรม หรื อ ธุ ร กิ จ ที่ อ ยู่ ใ นนิ ค มอุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น โดยผู้ บ ริ ห ารนิ ค มอุ ต สาหกรรม
มีการพบปะกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคุยกันในเรื่องธุรกิจและเรื่องต่างๆ ย่อมส่งผลต่อความสาเร็จ
ขององค์กรธุรกิจ งานวิจัยของ Monczka, Petersen, Handfield and Ragatz (2007) เรื่อง Success
Factors in Strategic Supplier Alliances: The Buying Company Perspective ที่เสนอแนะให้
เห็ น ว่ า กลยุ ท ธ์ พั น ธมิ ต รกั บ ผู้ ข ายปั จ จั ย การผลิ ต มี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ กั บ
ความสาเร็จของหุ้นส่วน ซึ่งทาให้เกิดความไว้วางใจ (Trust) และการประสานงาน (Coordination)
การพึ่งพาซึ่งกันและกัน (Interdependence) มีการแบ่งปันข้อมูลแก้ปัญหาในการทางานหลีกเลี่ยง
ความขัดแย้งและหาแนวทางปฏิบัติ (Tactics)
Mondy, R.W and Mondy, J.B. (2008: 108-112) ได้ทาการศึกษาเรื่อง “Human
resource management” การจัดการเรื่องทุนมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เป็นการพัฒนาทุนของ
มนุษย์โดยการเชื่อมวัฒนธรรมให้ส่งผลเพื่อเป็นแนวทางแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรมที่มีเครือข่ายวิสาหกิจเป็น
ตัวหนึ่งในการขับเคลื่อน พบว่า ความยั่งยืนเกี่ยวกับการทาให้แน่ใจได้ว่าคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต
สามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรได้เท่าเทียมกัน และมีคุณภาพชีวิตที่มีความมั่นทางเศรษฐกิจในระยะ
ยาว ควบคู่กันไปด้วยในฐานะที่เป็นเกราะป้องกันสภาพแวดล้อทางธรรมชาติและวัฒนธรรม การใช้
กระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืนทาให้เป็นไปได้ที่สร้างสูตรการบริหารจัดการและกลยุทธ์การวางแผน
เพื่อที่เปลี่ยนแปลงและกากับกิจกรรมทางด้านอุตสาหกรรมหรือของมนุษย์ที่อยู่ตรงกันข้ามกับความ
ยั่ งยื น การพัฒ นาอย่ างยั่ งยื น นี้ มีการตอบสนองร่ว มกันเพื่อน ากระบวนการนี้ผ่ านไปสู่ กลุ่ ม ลู ก ค้ า
และการทดลองนาไปใช้ใหม่ และเพื่อได้รับการยอมรับ มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทั้งระดับปัจเจก
บุคคล องค์การผลที่ตามมาของการพัฒนาอย่างยั่งยืนถูกตัดสินโดยการตอบสนองของผู้คนต่อความ
ยั่งยืน ซึ่งอยู่ในส่วนของการตอบสนองทางวัฒนธรรมวัฒนธรรม มีความหมายสองลักษณะที่ควบคู่กัน
อาจเป็นระบบคุณค่าที่กาหนดความมุ่งหวังในเอกลักษณ์และทัศนคติของบุคคล กลุ่มบุคคลหรือไม่ก็
เป็นหนทางชีวิตของกลุ่มบุคคลที่มารวมตัวกันผ่านประเพณีศาสนาศิลปะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วัฒนธรรม มีหลักการร่วมกันในเรื่องของความยั่งยืนโดยการมอบมรดกทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์
รวมไปถึงความรับผิดชอบให้กับคนรุ่นปัจจุบัน เพื่อเป็นเกราะป้องกันความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และความสมดุลทางชีวภาพในอนาคต
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ผลการศึกษา พบว่า คุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็นกุญแจสาคัญต่อความยั่งยืนกลยุทธ์
และองค์ประกอบที่ละเอียดอ่อน มีความจาเป็น สาหรับศิลปวิทยาและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่ช่วย
สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้แนวความคิดที่ว่าวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนมีพื้นฐานมาจากข้อเท็จจริง การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นแนวคิดหนึ่งเนื่องจากว่าวัฒนธรรมนั้น
เป็นระบบคุณค่าของมนุษย์และหนทางของชีวิต
เนื่องจากการนาแนวความคิดของทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ในการระบุกรอบโครงงาน
ที่สามารถนาทาง และรายงานผลทั้งด้านเศรษฐกิจ กายภาพที่วัดออกมาเป็นจานวนได้รวมทั้งประโยชน์
ที่ไม่สามารถออกมาเป็นรูปธรรมได้เช่นกัน ซึ่งเกิดขึ้นผ่านกิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรมผลที่วัดได้
เช่น จานวนศิลปิน อาคาร และผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ต่างๆ ในขณะที่ประโยชน์ที่วัดออกมาไม่ได้
นาไปสู่เอกลั กษณ์ทางวัฒ นธรรม ความหลากหลาย ความรู้สึกร่วมในแง่สถานที่ ซึ่งหากว่ากรอบ
โครงงานบนพื้นฐานของทุนทางวัฒนธรรมถูกประยุกต์ใช้กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้ ว กระบวนการ
ดังกล่าวถูกเรียกว่า “การพัฒนาอย่างยั่งยืนเชิงวัฒนธรรม” ซึ่งแนวความคิดนี้ได้ถูกสารวจในวรรณกรรม
ทางวิชาการและธุรกิจ ตัวอย่างที่ให้เห็นอยู่ในชุมชนทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาวออสเตรเลียฝั่ง
ตะวันตก ด้วยพื้นฐานของภูมิปัญญานี้กลยุทธ์ต่างๆ ก็ได้ถูกกาหนดขึ้ นเพื่อจัดหาก้าวต่อไป ในการ
พัฒนาแนวความคิดและการนาไปปฏิบัติของการพัฒนาเชิงวัฒนธรรมซึ่งเรียกร้องให้ทุกภาคส่ ว น
ทั้งรัฐบาล ธุรกิจ และศิลปะ ที่มีความรับผิดชอบเท่าเทียมกัน เพื่อสนับสนุนกระแสหลักของแนวความคิด
เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนเชิงวัฒนธรรมและทุนทางวัฒนธรรมนี้ โดยการส่งเสริมกิจกรรม โครงการ
ต่างๆ ด้วยส่วนระดับการนาไปปฏิบัติใช้จริงกลยุทธ์ต่างๆ เน้นไปที่การพัฒนากรอบกว้างๆ สาหรับการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนเชิงวัฒนธรรม ร่วมสร้างแผนการปฏิบัติเชิงสร้างสรรค์ต่อการจัดการโครงการหรือ
การพัฒนาทางอุตสาหกรรม ทั้งนี้การพัฒนาอย่างยั่งยืนเชิงวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่าง
สร้างสรรค์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านทุนทางด้านวัฒนธรรม หรือหุ้นที่เติบโตตัวใหม่ของกสาร
พัฒนาอย่างยั่งยืนนั่นเอง
David, F.R. (2009: 210-215) ได้ทาการศึกษาเรื่อง “Strategic management:
Concept and cases.” กลยุทธ์การจัดการการศึกษาแนวคิด และกรณีศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์
1) เพื่อนานโยบายการจัดการเชิงนวัตกรรมไปปฏิบัติ
ผลการศึกษา พบว่า แนวคิดระบบนวัตกรรมแห่งชาติแสดงให้เห็นถึงความพยายาม
เข้าถึงเป้ าหมายอัน สามารถควบคุมจัดการได้ เพื่อนานโยบายเชิงนวัตกรรมนั้นไปปฏิบัติสาหรับ
ภาครัฐบาล นอกจากนี้แล้วอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ยังได้ถูกจดจาในแง่ครอบครองศักยภาพสาหรับ
ทางด้านเศรษฐกิจ และเนื่องด้วยเหตุนี้จึงได้กลายเป็นหัวข้อหลักในการอภิปรายเชิงสาธารณะและ
นโยบาย แม้กระนั้นก็มีความพยายามเพียงเล็กน้อยที่เกิดขึ้นเพื่อวางกรอบอุตสาหกรรมสร้า งสรรค์ไว้
ในระบบนวัตกรรมแห่ งชาติ ยิ่ งไปกว่านั้นก็ยังมีช่ อ งว่า งทางด้ านการวิ จัยที่ ส นใจกั นมากในเรื่ อ ง
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การศึกษาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ เมืองมอสโคว์ ในระบบนวัตกรรมแห่งชาติรัสเซียบน
หลั ก การพื้ น ฐานของบทบททวนวรรณกรรมนี้ กรอบเค้ า โครงใหม่ ส าหรับ การสร้า งแบบจาลอง
นวัตกรรมแห่งชาติหรือรูปแบบจาลองรูปดาว (The Star-Model) ได้ถูกพัฒนาขึ้น ทั้งนี้บทบาทของ
อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ในระบบนวัต กรรมแห่ งชาติ ได้ถูกประเมินคุณค่ าโดยวิธีการถกเถี ย งถึ ง
ผลกระทบที่เป็นไปได้บนพื้นฐานองค์ประกอบต่างๆ ของแบบจาลองรูปดาวได้ถูกนาไปประยุกต์ต่อ
ระบบนวัตกรรมแห่งชาติรัสเซีย และเครือข่ายวิสาหกิจเชิงสร้างสรรค์ของเมืองมอสโคว์ในประเทศ
รัสเซีย ได้ถูกศึกษาผ่านชุดการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ นอกจากนี้กรณีศึกษานี้ยังเปิดเผยให้เห็นถึงการ
เชื่อมโยงกับรัฐโดยผลของการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่าเครือข่ายวิสาหกิจสร้างสรรค์ของเมืองมอสโคว์
ได้เข้าครอบครองระบบการเชื่อมโยงที่เข้มแข็งต่อองค์ประกอบต่างๆ ของระบบนวัตกรรมแห่งชาติ
รัสเซีย ในฐานะเครือข่ายและการศึกษาระหว่างประเทศ ตลอดถึงการฝึกอบรมอีกด้วยโดยระบบการ
เชื่อมโยงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ได้เชื่อมต่อเครือข่ายวิสาหกิจต่างๆ เข้าด้วยกันกับสภาวะทางการตลาด
วงจรสภาวะแวดล้อม และนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
จากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และ
แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ แสดงให้เห็นว่า การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เป็นการส่งเสริมให้
ผลิตภัณฑ์สามารถแข่งขันได้ โดยเฉพาะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนทางสังคม ซึ่งพัฒนาจากพื้นฐานทาง
วัฒนธรรม เป็นหลักการที่สอดคล้องกับหลักแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ อันเป็นแนวทางสาหรับ
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างวั ฒ นธรรมแบบต่ อ ยอด เมื่ อ น ามาศึ ก ษาควบคู่ กั บ การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม
ให้ ผ ลิ ตภัณฑ์ก่อให้ เกิดประโยชน์ ต่อสั งคมท้ อ งถิ่น และต่อผลิ ตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้ องถิ่นเพื่ อ สร้ า ง
รู ป แบบกระบวนการ โดยการวิจั ย เชิงพัฒ นาให้ เกิดเป็นรูปธรรม ทั้งรูปแบบการพัฒ นาการสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ในแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ทั้งนี้เพราะการพัฒนาบนพื้นฐานของเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรม เป็นกระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืนทาให้เป็นไปได้ต่อการค้นหา
รูปแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย การนาทุนทางวัฒนธรรมมาปรับเพิ่มมูลค่า แล้วนากระบวนการนี้
ผ่ า นไป สู่ ก ลุ่ ม ผู้ ซื้ อ และการทดลองน าไปใช้ใ หม่ ผลที่ ต ามมาของการพั ฒ นาถู ก ตั ดสิ นโดยลู กค้า
เป็นการแสดงถึงความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมดั้งเดิมวัฒนธรรม มีความหมายสองลักษณะ
ควบคู่กัน คือ เป็นระบบคุณค่าที่กาหนดความมุ่งหวังในเอกลักษณ์และทัศนคติหรือความพึงพอใจ
ของลูกค้า
ดังนั้น การวิจัยเชิงพัฒนา (Research and Development: R & D) เป็นวิธีการ
สร้างเสริมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีพื้นฐานภูมิปัญหาจากแหล่งวัฒนธรรมดั้ งเดิม นามาเพิ่ม
มูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ภ ายใต้เงื่อนไขไม่เพิ่มต้นทุน การผลิ ต ผนวกกับการเพิ่มมูล ค่าด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด การวิจัยพัฒนานี้ เป็นการกาหนดรูปแบบการพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานแนวคิดเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการวิจัยเชิงพัฒนาครั้งได้นาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมื อภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
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บ้านประทุน ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ มาประยุกต์ในการศึกษารูปแบบเพื่อพัฒนา
โดยนากระบวนการสร้างมูล ค่าเพิ่มหรือเพิ่มคุณค่า ส่งผลให้ผ้าไหมทอมือ ของชุมชนบ้านประทุน
สามารถแข่งขันได้มีหลักการคือ เพื่อให้ผ้าไหมทอมือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาถูก เมื่อเปรียบเทียบกับ
คุณภาพหรื อเปรี ย บเทีย บกับ คุณภาพของผลิ ตภัณฑ์อื่นในราคาเดียวกัน นอกจากนี้คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นที่ต้องการของลูกค้า หรือมีคุณค่ามากพอที่ทาให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่งคือ เป็นกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มไม่ใช่การเพิ่มราคา ส่งผลให้ผู้ซื้อมีความต้องการมากขึ้น
ดังนั้นการสร้างมูลค่าเพิ่มไม่จาเป็นต้องเพิ่มปัจจัยการผลิตหรือต้นทุนการผลิตเป็น เพียงแนวทางการ
บริหารด้านต้นทุนโดยใช้ต้นทุนเท่าเดิม แต่ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น หมายความว่า การสร้างมูลค่าเพิ่ มคือ
การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งนาไปสู่ความสาเร็จในระยะยาวของผลิตภัณฑ์ หรือนาไปสู่
ความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ซึ่งการวิจัยเชิงพัฒนายึดหลักการนี้
เป็นหลักสาคัญในการวิจัย
นอกจากการพัฒนาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่ง ขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดแล้ว การวิจัยนี้ยังมุ่งเน้นถึงการเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ สมาชิกในกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมทอมือบ้าน
ประทุน รวมทั้งมองถึงการจัดการเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เป็นปัจจัยสร้างสมรรถนะ ความเร็ว ความคงที่
และความคงทนแก่ผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม การวิ จัยยังคงเน้นเรื่องการไม่เพิ่มต้นทุนการผลิ ตคื อ
มุ่งศึกษาให้กระบวนการผลิตมีต้นทุนเท่าเดิมแต่ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
การวิจัยนี้ได้นาแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขันในตลาดทุกระดับ สมาชิกในกลุ่ม หรือประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จาก
การสร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ และศักยภาพการขยายตลาดของผลิตภัณฑ์ โดยวิเคราะห์
SWOT เพื่อให้เห็นว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานความเป็นเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก
รากฐานศิลปะ วัฒนธรรม ความร่วมมือของคนในชุมชน มาผสมผสานกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกิดจาก (1) วิกฤติทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจากัด ให้สามารถนามาตอบสนอง
ต่อการบริโภคได้อย่างเหมาะสม และ (2) ความต้องการสร้างความแตกต่างให้เกิดความได้เปรียบ
ทางการแข่ง ขั น ในประเภทมรดกทางวัฒ นธรรม (Heritage or Cultural Heritage) ศิล ปะ (Arts)
กล่ าวคือผลิ ตภั ณ ฑ์ผ้ า ไหมทอมื อจั ด อยู่ใ นกลุ่ มมรดกทางวั ฒ นธรรม (Culture Heritage) เป็นต้ น
รูปแบบศิลปะที่เป็นจิตวิญญาณทางสังคมวัฒนธรรม ผสมผสานปัจจัยความคิดสร้างสรรค์จากการ
แสดงออกทางวั ฒ นธรรมดั้ ง เดิ ม (Traditional Cultural Express) และมี ลั ก ษณะเด่ น ทางศิ ล ปะ
(Arts) ซึ่งเป็นกลุ่มสร้างสรรค์บนพื้นฐานศิลปะและวัฒนธรรมบริสุทธิ์ที่มีแรงบันดาลใจ จากการสืบ
ทอดมรดกในประเภทเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย ผ้าไหมทอมือจัดอยู่ในกลุ่มมรดกทาง
วัฒนธรรมและธรรมชาติ (Heritage or Cultural/Biodiversity Based Heritage) ในสาขางานฝีมือ
และหัตถกรรม เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างยั่งยืน เพราะความได้เปรียบ
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ด้านวัฒนธรรมไทยมีความหลากหลาย เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี อัตลักษณ์เฉพาะ จากการสืบทอดมา
เป็นระยะเวลายาวนาน จุดแข็งสาหรับการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ และสร้างความเจริญก้าวหน้าได้
คาดหวังว่าผลสรุปการวิจัยเชิงพัฒนานี้หลักสาคัญที่สุดคือ สามารถกาหนดรูปแบบและแผนการผลิต
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมผ้าไหมทอมือบ้านประทุนสามารถสร้างความยั่งยืน
ให้แก่ชุมชนให้ประชาชนในพื้นที่มีฐานะทางเศรษฐกิจควบคู่กับสังคมที่มีความร่วมมือ อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม โดยเพิ่มมูลค่าจากคุณภาพผลิตภัณฑ์นาไปสู่การตัดสินด้วย
ความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการวิจัยเชิงพัฒนาบนพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้ผลิตภัณฑ์ ผสมผสานแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ให้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุนเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างความยั่งยืนแก่ชุมชนบ้านประทุน และเกิดการยอมรับของกลุ่มสมาชิกผ้าไหมบ้าน
ประทุนเป็นดัชนีชี้วัดความสาเร็จของรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสาคัญ
11. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์การสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้าน
ประทุน ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยเริ่มจากแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทิศ
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศไทยตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติฉบับที่ 11
ที่เชื่อมโยงไปสู่ขั้นตอนการทาวิจัย 4 ขั้นตอนจะได้ผลลัพธ์เป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้กับชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนทั้งมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางวัฒนธรรม ทั้งนี้
ผลจากการเรียนรู้ของชุมชุนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนจะเป็นประโยชน์ต่อการนารูปแบบไปใช้ในอนาคต
จากกระบวนการทั้งหมดจึงเกิดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังแผนภูมิที่ 1
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บริบทของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
- แนวคิดทฤษฎีภูมิปัญญาท้องถิ่น
- แนวคิดทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ของสังคม
- แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- แนวคิดการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- แนวคิดส่วนประสมการตลาด
- แนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
- แนวคิดทฤษฎีวิเคราะห์เชิงระบบ

- ศึกษาข้อมูลสภาพบริบททั่วไปของชุมชุนผ้า
ไหมทอมือบ้านประทุน
- ศึกษาความคิดเห็นของชุมชนต่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุน

- การศึกษาวิเคราะห์
- SWOT Analysis
- Best-Practice

รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของ
ชุมชน บ้านประทุน ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ
จังหวัดสุรินทร์
1. ระดมความคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์
(Brainstorm product development)
2. กาหนดราคา (Appraise)
3. สร้างเครือข่าย เพิ่มช่องทางการค้า
(Networking)
4. สร้างศักยภาพให้ชุมชน (Potentiality
Community)
5. ยกระดับการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (Raising
Knowledge)
6. ความช่วยเหลือจากองค์กรส่วนท้องถิ่น
(Assistance from Local Government)
7. นาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์
(Technologies)
8. ศูนย์กระจายสินค้า (Outlet to customers)
9. สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
(Opportunity & New Market)

ความพึงพอใจของลูกค้าต่อรูปแบบผ้าไหมทอมือของ
ชุมชนบ้านประทุนตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิด
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

ภาพที่ 9 กรอบแนวคิดในการวิจัย

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาและวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
เป็ น การวิจั ย เชิงพัฒ นา (Research and Development: R & D) ในลั กษณะการดาเนิน การวิ จั ย
(Research) เพื่อได้รับข้อมูลสาคัญสาหรับการพัฒนา (Development) ที่ยั่งยืน โดยใช้วิธีวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหว่างวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)การ
ใช้ เ ครื่ อ งมื อ การวิ จั ย ด้ ว ยแบบสอบถามและวิ ธีวิจั ย เชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยใช้
หลากหลายเทคนิ ค อาทิ การรวบรวมข้อมูล จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Research)
การสารวจข้อมูลทั่วไปจากประชากรเป้าหมาย การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) การจัด
สนทนากลุ่ ม (Focus Groups) สั ง เกตการณ์ แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participated Observation) และ
สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participated Observation) เป็นต้น โดยกาหนดขั้นตอนการ
วิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิ จั ย (Research : R1) เป็ น การศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน
ในการพัฒนา ศึกษาวิเคราะห์บริบทชุมชนและความต้องการในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) เป็นการออกแบบและพัฒนา (Design
and Development : D and D)
ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) เป็นการนาไปทดสอบ (Implementation : I)
ขั้นตอนที่ 4 การพั ฒ นา (Development : D2) เป็ น การประเมิ น ผลและปรั บ ปรุ ง
รูปแบบ (Evaluation : E)
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1. พื้นที่ในกำรวิจัย
ผู้วิจัยเลือกพื้นที่ที่ใช้ในการวิจัยชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ
จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งสาเหตุในการเลือก
1. มาจากประวัติอันยาวนานของการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้จากบรรพบุรุษของ
ชุมชนบ้านประทุน ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนผ่านการถ่ายทอดมาจากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน
อย่างยาวนาน จนเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ ของชุมชนบ้านประทุนที่สร้างชื่อเสียงในกลุ่มคนเฉพาะ
กลุ่มที่นิยมใช้ผ้าไหมทอมือ
2. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหมทอมื อ บ้ า นประทุ น มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหม ที่ มี ชื่ อ เสี ย งได้ รั บ รางวั ล
ชนะเลิศอันดับที่ 1 และอันดับที่ 3 ในประเภทผ้าไหมโสร่ งหางกระรอก ณ พระตาหนักภูพานราช
นิเวศน์จงหวัดสกลนคร เมื่อ ปี พ.ศ. 2545 และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดผ้า
ไหมกลุ่มแม่บานเกษตรกรทั่วประเทศ ของกรมส่งเสริมการเกษตรเมื่อปี พ.ศ. 2553
3. พื้นที่ดังกล่าว เป็นชุมชนผ้าไหมทอมือทีม่ ีอายุยาวนานเป็นที่ยอมรับ และรู้จักในวงการ
ผ้าไหม เหมาะสมในการพัฒนา ให้เป็นที่ยอมรับสู่ ความเป็นสากลมากขึ้น มีรูปแบบและแนวทางที่
สามารถพัฒนาสู่ความเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่ง ตรงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนพัฒนาของชุมชนในเขต องค์การบริการส่วนตาบลแตล
4. พื้นที่ดังกล่าวยังไม่เคยมีการทาวิจัย เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบผ้าไหมทอมือในชุมชน
บ้านประทุนมาก่อน จึงน่าจะเป็นแนวทางการพัฒนาที่เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อกลุ่มชุมชน
ผ้าไหมทอมือบ้านประทุนในการพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิด
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
2. ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำงและ ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)
2.1 ประชากร( Population ) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออก เป็น 3 กลุ่ม คือ
2.1.1 กลุ่มชาวบ้านในชุมชนบ้านประทุนหมู่ที่ 4 จานวน 538 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่าง (Samples) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออก เป็น 3 กลุ่ม คือ
2.2.1 กลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มชาวบ้านในชุมชนบ้านประทุนหมู่ที่ 4 จานวน 229 คน
จากการสุ่มตัวอย่างตามสูตร ทาโร่ ยามาเน่
2.2.2 สมาชิกกลุ่มผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุนที่เข้ารับการอบรม จานวน 40 คน
2.2.3 ลู ก ค้ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหมทอมื อ ชุ ม ชนบ้ า นประทุ น จ านวน 385 คน
จากการสุ่มตัวอย่างตามสูตรไม่ทราบจานวนประชากรของ W. G. Cochran (1953 )
2.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก เป็นการวิจัยคุณภาพแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ
2.3.1 ประธานชุมชนกลุ่มผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุน
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2.3.2 สมาชิกชุมชนผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุนจานวน 10 คน
2.3.3 คณะกรรมการ และฝ่ ายบริห ารของกลุ่ มผ้ าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุน
จานวน 6 คน
2.4 พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พื้นที่ในเขตชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน หมู่ที่ 4
ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

3. ขั้นตอนดำเนินกำรวิจัย
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนการดาเนินการวิจัยออกเป็น
4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิ จั ย (Research : R1) เป็ น การศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน
ในการพัฒนา ศึกษาวิเคราะห์บริบทชุมชนและความต้องการในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) เป็นการออกแบบและพัฒนา (Design
and Development : D and D)
ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) เป็นการนาไปทดสอบ (Implementation : I)
ขั้นตอนที่ 4 การพั ฒ นา (Development : D2) เป็ น การประเมิ น ผลและปรั บ ปรุ ง
รูปแบบ(Evaluation : E)
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สำมำรถสรุปขั้นตอนกำรวิจัย ได้ดังภำพ ดังนี้
ปัจจัยนำเข้ำ

กระบวนกำร

ผลที่ได้รับ

- การวิจัย (Research :
R1) เป็นการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
(Analysis :A)

- ศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่างๆ/วิจยั การ
สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ทอมือ
- ศึกษาบริบทข้อมูลเบื้องต้นชุมชนผ้า
ไหมทอมือบ้านประทุน
- สัมภาษณ์เชิงลึก
- ศึกษาการดูงาน

- ได้ข้อมูลบริบทพื้นฐาน
และความคิดเห็นของ
ชุมชนผ้าไหมทอมือบ้าน
ประทุน

- การพัฒนา
(Development : D1)
เป็นการออกแบบและ
พัฒนา (Design and
Development : D
and D)

- ระดมความคิดในการพัฒนา รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์
- ร่างรูปแบบ
- ตรวจสอบรูปแบบด้วยการ ประเมิน
ความถูกต้องความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของรูปแบบ

- ได้ร่างรูปแบบแนว
ทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมทอมือชุมชนบ้าน
ประทุน

- การวิจัย (Research :
R2) การทดสอบการใช้หรื
อนาร่างรูปแบบที่ได้ไป
เผยแพร่
(Implementation : I)

- การจัดอบรมและการระดมความคิด
จากผู้อบรม
- การระดมความคิดเพื่อคิดผลิตภัณฑ์
จากเศษผ้าไหมเหลือใช้

- พัฒนา (Development
: D2) เป็นการประเมินผล
และปรับปรุงรูปแบบ
(Evaluation : E)

- ทดสอบความพึงพอใจกับลูกค้า ต่ อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแปรรูป
- ระดมแนวคิดของกลุ่มผู้ผลิตหลังการ
ทดสอบความพึงพอใจของลูกค้า

ภาพที่ 10 แสดงขั้นตอนการวิจัย

- ได้ผลคะแนนจากการ
ทดสอบการอบรมทั้งก่อน
และหลังการอบรม
- ได้ผลิตภัณฑ์แปรรูป
ผลิตภัณฑ์ไหมตาม
แนวคิดเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์
- ได้การพัฒนารูปแบบการ
สร้างมูลค่าเพิ่มผ้าไหมทอ
มือตามแนวความคิด
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
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ขั้นตอนดำเนินกำรวิจัยกำรวิจัย 4 ขั้นตอน มีดังนี้
เพื่อให้การดาเนินการวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยได้
วางแผนกาหนดขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิ จั ย (Research : R1) เป็ น การศึ ก ษาแนวคิ ด และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
บริบทของชุมชนในการพัฒนา (Analysis :A)
1. วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา และวิเคราะห์แนวคิดในการพัฒนา (Analysis :
A) โดยกาหนดประเด็นดังนี้
1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์/วิจัยการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
1.2 ศึกษา สภาพบริบท ข้อมูลของชุมชน ด้านต่างๆ ของชุมชนผ้าไหม
ทอมือบ้านประทุน
1.3 การสัมภาษณ์เชิงลึก กับประธานและกลุ่มสมาชิกชุมชนผ้าไหม
ทอมือบ้านประทุนประกอบด้วย
1.3.1 การวิเคราะห์ SWOT บริบทของกลุ่ มผลิ ตภัณฑ์ผ้ า ไหม
ทอมือชุมชนบ้านประทุน
1.3.2 ศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ดีของชุมชน (Best Practice) โดย
การศึกษาดูงานที่ชุมชนผ้าไหมนาหว้า จังหวัดนครพนม
1.3.3 แนวคิดในการพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ ผ้ าไหมทอมือของชุ มชน
บ้านประทุน
วิธีดำเนินกำร R1 ในส่วนนี้เป็นกำรศึกษำบริบทพื้นฐำนของชุมชน ดังนี้
1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากการวิเคราะห์เอกสาร โดยการทบทวนและสังเคราะห์
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ผ้า
ไหมทอมือบ้านประทุน เป็นการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) จากการค้นคว้าเอกสาร
ต ารา หนั ง สื อ งานวิ จั ย ข้ อ มู ล สารสนเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เศรษฐกิ จ ชุ ม ชน เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ส่วนประสมของการตลาด การออกแบบ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนารูปแบบ ข้อมูลบริบทจังหวัดสุรินทร์
โดยน ามาจั ด ประเภท (Category) ตี ค วาม (Interpretation) สรุ ป ความ (Summary) และการ
วิเคราะห์ เนื้อหา (Content Analysis) สรุปผลและเขียนพรรณา (Narration) เพื่อให้ได้กรอบแนวคิด
การวิจัย
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2. ศึกษานโยบายของภาครัฐ ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวคิด เศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์
3. ศึกษาจาก เอกสารข้อมูลของชุมชนหมู่บ้านประทุนจาก องค์การบริหารส่วน ตาบลแตล
อ าเภอศี ข รภู มิ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ตามหลั ก เศรษฐกิ จ เชิ ง
สร้างสรรค์ของชุมชน ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
4. สังเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบริบทชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ
และข้อมูลเชิงคุณภาพโดยนาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมทั้งสองวิธี คือแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์เชิงลึกมาสังเคราะห์เข้าด้วยกัน ส่งผลให้ได้ข้อมูลเชิงเอกสารและข้อมูล บริบทของกลุ่ ม
ผ้าไหมทอมือชุนชนบ้านประทุน จากนั้นนามาสังเคราะห์รวมกับข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาเป็นแนวทางในการจัดทาโครงร่างรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผ้าไหม
ทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณเป็นชาวบ้านในชุมชนบ้านประทุนจานวน 358 คน
และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จานวน 229 คน จากการสุ่มตัวอย่างตามสูตร ทาโร่ ยามาเน่
ประชำกร/กลุ่มตัวอย่ำง
ประชากร คือ ชาวบ้านในชุมชนบ้านประทุน ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านประทุน
จ านวน 538 คน (งานทะเบี ย นราษฎร์ องค์การบริห ารส่ ว นต าบลแตล ณ เดือนตุล าคม 2556)
โดยเลือกขนาดตัวอย่างเพื่อเป็นตัวแทนประชากร ตามหลักความน่าจะเป็น (Probability sampling)
เพื่อได้ตัวอย่างที่เหมาะสม จึงใช้สูตรการคานวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973: 725)
ดังนี้
กลุ่มตัวอย่าง คือ ชาวบ้านในชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน จานวน 229 คน ซึ่งได้มา
จากการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1967: 583) ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 ทั้งนี้ยอมให้มีความคลาดเคลื่อนได้ร้อยละ 5

N
1  N(e) 2

สูตร

n

=

เมื่อ

n
N
e

แทนค่า

n

หมายถึง จานวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง
หมายถึง จานวนประชากรทั้งหมด
หมายถึง ความคลาดเคลื่อนทีย่ อมรับได้ที่ระดับ 0.05
538
=
1  538  .0025
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538
2.345
229.42

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเลือกแบบเจาะจงจานวน 17 คน
โดยกาหนดคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นผู้ริเริ่มก่อและกาหนดทิศทางการดาเนินงานกลุ่มผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุน
2. เป็นกลุ่มคนที่มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมกลุ่มผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุน และ
ได้แบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย
ผูใ้ ห้ข้อมูลสำคัญ
กลุ่มที่ 1 ประธานชุมชน กลุ่มผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุนคือ คุณประกอบ จาปาทอง
ประธานกลุ่มผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุน ผู้ให้ข้อมูลสาคัญท่านนี้ ท่านเป็นผู้นากลุ่มชุมชนและ
เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุน
กลุ่มที่ 2 สมาชิ ก กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหมทอมื อ ชุ ม ชนบ้ า นประทุ น จ านวน 10 ท่ า น
ประกอบไปด้วย คือ
1. กรรมการกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุนจานวน 5 ท่าน
กรรมการจานวนนี้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งกลุ่มและมีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุน
2. สมาชิกกลุ่ มผลิ ตภัณฑ์ผ้ าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุนจานวน 5 ท่าน
เป็ น กลุ่ ม คนที่ เ ป็ น ส่ ว นช่ ว ยขั บ เคลื่ อ นแนวทางในการพั ฒ นาของกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหมทอมื อ
ชุมชนบ้านประทุน
พื้นที่
พื้ น ที่ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ กลุ่ ม ผ้ า ไหมทอมื อ ชุ ม ชนบ้ า นประทุ น หมู่ ที่ 4 ต าบลแตล
อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน การเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่ม
ชุมชนผ้ าไหมบ้ านประทุนเพื่ออธิบายลั กษณะของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่
ค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูล เกี่ยวกับบริบทชุมชนผ้ าไหมทอมื อชุมชนบ้านประทุน
ซึ่งประกอบด้วย บริบทของชุมชน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านสภาพแวดล้อมและ
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ด้านการสืบสานภูมิปัญญาผ้าไหมทอมือ ผู้วิจัยได้แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนในส่วนของคาถามแบบ
มาตราส่วนแบบประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
ความคิดเห็นมากที่สุด มีค่าคะแนน เท่ากับ 5 คะแนน
ความคิดเห็นมาก
มีค่าคะแนน เท่ากับ 4 คะแนน
ความคิดเห็นปานกลาง มีค่าคะแนน เท่ากับ 3 คะแนน
ความคิดเห็นน้อย
มีค่าคะแนน เท่ากับ 2 คะแนน
ความคิดเห็นน้อยที่สุด มีค่าคะแนน เท่ากับ 1 คะแนน
เกณฑ์การแปลความหมาย (Best, John W., 1977)
ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วย มากที่สุด
ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นด้วย มาก
ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นด้วย ปานกลาง
ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นด้วย น้อย
ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นด้วย น้อยที่สุด
นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ เสนอแนะ และ
นามาปรับปรุงแก้ไข
นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขมาหาคุณภาพของแบบสอบถาม
ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. เครื่องมือเชิงปริมาณ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเพื่อใช้สอบถาม
บริบทและความคิดเห็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุน
1.1 ศึกษาเอกสารการสร้างแบบสอบถาม เพื่อสอบถามด้านบริบทและความต้องการ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
1.2 ศึกษาบริบทของชาวบ้านหมู่บ้านประทุนและความคิดเห็นของชาวบ้านหมู่บ้าน
ประทุนต่อชุมชนผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุน
กำรหำคุณภำพของแบบสอบถำม
ส าหรั บ วิ ธี ก ารหาคุ ณ ภาพของแบบสอบถามจะใช้ วิ ธี ก ารตรวจสอบความเป็ น ปรนั ย
(Objectivity) ซึ่งดูจากความชัดเจนของข้อคาถามและคาตอบ และตรวจสอบความเที่ยงตรงด้าน
เนื้อหา (Content Validity) และภาษา โดยการพิจารณาจากนิยามเชิงทฤษฎี และนิยามศั พท์เฉพาะ
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน (รายชื่อผู้เชี่ยวชาญอยู่ในภาคผนวก) ได้ตรวจสอบรวมทั้งมีตาราง
แสดงประเด็ น ที่ ต้ อ งการวิ จั ย ควบคู่ กั บ ข้ อ ค าถามว่ า แบบสอบถามนั้ น มี ค วามครบถ้ ว นสมบรู ณ์
ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดหรือไม่ รวมถึงการพิจารณาความเป็นปรนัย (Objectivity) ในความชัดเจน
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ของข้อคาถาม และคาตอบว่าเข้าใจตรงกันหรือไม่ ซึ่งในการตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา
(Content Validity) ใช้ ก ารตรวจสอบค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of Item Objectivity
Congruence : IOC) ดังสูตร (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุ ทธิ์ 2533: 33)ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้ ค ะแนน
ดังต่อไปนี้
+1 รู้สึกแน่ใจว่าข้อคาถามมีความสอดคล้องกับเนื้อหาในประเด็นที่ต้องการวิจัย
0 รู้สึกไม่แน่ใจว่าข้อคาถามมีความสอดคล้องกับเนื้อหาในประเด็นที่ต้องการวิจัย
-1 รู้สึกแน่ใจว่าข้อคาถามไม่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาในประเด็นที่ต้องการวิจัย
ส าหรั บ สู ต รการตรวจสอบค่ า ดั ช นี มี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of Item Objectivity
Congruence : IOC) มีรายละเอียดดังนี้
สูตร IOC =

R
N

เมื่อ IOC

แทน ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหาในประเด็นที่
ต้องการวิจัย
 R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
N
แทน จานวนผู้เชี่ยวชาญ
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมีค่าดัชนีตามสอดคล้องสูงกว่า 0.50

ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดเกณฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นการตั ด สิ น ความตรงเชิ ง เนื้ อ หา ค่ า IOC ต้ อ งมากกว่ า
IOC>0.50 (พิสณุ ฟองศรี , 2554: 155) จึงจะถือว่าข้อความนั้นสอดคล้องกับโครงสร้าง และนิยาม
เชิงปฏิบัติการต้องการวัด
จากนั้นนาผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน มาคานวณหาค่า IOC เป็นรายข้อ
และ คัดเลือก ข้อคาถามที่มีค่า IOC เป็นรายข้อ และคัดเลือกข้อคาถามที่มีค่า IOC ผ่านเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ โดยผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า ข้อคาถามทุกข้อมีค่า IOC อยู่ในระดับ 1.00 ซึ่ง
ถือว่ามีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้และผ่านเกณฑ์
การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้นาเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปทดสอบ (Try Out)
กับ กลุ่ มตัว อย่ างทดลอง คือชุมชนหมู่บ้านแตล เพื่อเป็น การทดสอบก่อนใช้จริงจ านวน 30 ชุด
หลังจากนั้นนาเครื่องมือที่ได้รับกลับคืนมาวิเคราะห์ เป็นรายข้อ นามาหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีหา
ค่าสั มประสิ ทธิ์อัล ฟ่า (Alpha Coefficient) ของ Cronbach ดังสู ตร (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุ ทธิ์ ,
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2533: 347) จากการทดสอบ (Try Out) จานวน 30 ชุด พบว่าค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า อยู่ที่ 0.95 ถือว่า
เครื่องมือที่ใช้ศึกษานั้นมีความเชื่อถือนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลได้
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
สาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนด
ขั้นตอนในการเก็บรวมรวบข้อมูลไว้ต่อไปดังนี้
1. ทาหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพื่อนาไปมอบให้กับองค์การบริหารส่วนตาบลแตล
2. น าแบบสอบถามและขอความร่ ว มมื อ ให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งตอบแบบสอบถามจ านวน
229 ฉบับ
3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บข้อมู ลกลับคืนมา 229 ฉบับ ตรวจสอบ
ความสมบูรณ์โดยการคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ทุกฉบับ
4. น าแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้ทาการคัดเลือกและจัดระเบียบข้อมูล และวิเคราะห์
ข้อมูลตามลาดับ
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลบริบทและความคิดเห็นของชุมชนต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ทอมือของชุมชนผ้าไหมบ้านประทุน แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอน ตามหัวข้อในแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่ออธิบายลักษณะ
ของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าร้อยละ (Percentage) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สูตร
F
N

f
n

X 100

แทน ความถี่ที่ต้องการแปลให้เป็นร้อยละ
แทน จานวนความถี่ทั้งหมด

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลบริบทด้านต่างๆของชุมชนบ้านประทุน เพื่ออธิบาย
บริบทด้านต่างๆ ของชุมชนด้วยค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าที่ได้จากการหาผลรวมของคะแนนจากคะแนนทั้งหมดหารด้วย
จานวนข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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เมื่อ

แทน ค่าเฉลี่ย
 x แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม
N
แทน จานวนคนในกลุ่ม
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) SD
x̅

จากนั้นผู้วิจัยรวมคะแนนทั้งหมดเพื่อหาค่ าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับ
การแปรผลข้อมูล เกณฑ์การแปลความหมายความหมาย ดังนี้ (Best Kahn , 2006: 331)
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด 5 - 1 = 0.80
5
จานวนชั้น
เกณฑ์การแปลความหมาย (Best, John W., 1977: 109)
ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วย มากที่สุด
ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นด้วย มาก
ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นด้วย ปานกลาง
ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นด้วย น้อย
ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของชุมชนในด้านความต้องการในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เกณฑ์การแปลความหมาย (Best, John W. 1977:109)
ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วย มากที่สุด
ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นด้วย มาก
ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นด้วย ปานกลาง
ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นด้วย น้อย
ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 – 1.80 เห็นด้วย น้อยที่สุด
2. เครื่องมือเชิงคุณภาพ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
เพื่อเก็บข้อมูล เชิงลึ ก (Indept Interview) เพื่อใช้สารวจข้อมูล พื้นฐานของกลุ่มผ้าไหมทอมื อ ของ
ชุมชนบ้านประทุน ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์
SWOT ด้วยการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกแบบมีโครงสร้าง ศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best practice) ด้วย
การศึกษาดูงาน และแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนผ้าไหม
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บ้านประทุน ด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อเป็น ข้อมูลเพื่อพัฒนารูปแบบสร้างมูลค่ าเพิ่ ม
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุน โดยในขั้นตอน R1 จะมีเครื่องมือประกอบด้วย
ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือแบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง
ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อสัมภาษณ์ เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนารูปแบบมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมทอมือตามแนวความคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยมีการดาเนินการดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการเพิ่มมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวความคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
2. กาหนดข้อคาถามโดยครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
2.1 ความเป็นมาและวิธีการดาเนินงานของกลุ่มผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุน
2.2 กระบวนการผลิตของกลุ่มผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุน
2.3 ปั จ จั ย ที่ส่ งเสริ มและเป็นอุปสรรคต่ อการดาเนิ นการพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ผ้ า ไหม
ทอมือของชุมชนบ้านประทุนให้เกิดมูลค่าเพิ่มตามหลักเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
2.4 ปัจจัยความสาเร็จของกลุ่มผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุน
2.5 การศึกษาวิธีปฏิบัติที่ดีของชุมชน (Best practice) โดยการศึกษาดูงานของสมาชิก
กลุ่มผ้าไหมบ้านประทุนที่ชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้า ต. ท่าเรือ จ. นครพนม
3. จุดแข็งและจุดอ่อนของกลุ่มผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุน (SWOT)
4. แนวทางในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุน
จากนั้ น น าแบบสั ม ภาษณ์ ที่ ส ร้ า งขึ้ น ไปปรึ ก ษากั บ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของเนื้อหา
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญเพื่อขออนุญาตสัมภาษณ์ แบบเจาะลึกโดย
กาหนดวัน เวลาในการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการจัดประเด็นความคิด วิเคราะห์ประเด็น
สาคัญแล้วเขียนพรรณนา
สรุปขั้นตอนการวิเคราะห์ R1 (Analysis : A) ใช้การวิเคราะห์ทั้งการวิจัยปริมาณและการ
วิจัยคุณภาพ โดยนาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งสองวิธี คือ ด้วยวิธีแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างนามาสังเคราะห์เข้าด้วยกัน จากนั้นนามาสังเคราะห์รวมกับข้อมูลจาก
เอกสารและงานวิจั ย ที่เกี่ย วข้อง เพื่ อนามาเป็นข้อมูล บริบทของชุมชนหมู่บ้านประทุน และความ
คิดเห็นของชุมชนต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน
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ตารางที่ 3 สรุปขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1)
วัตถุประสงค์

วิธีกำร

กลุ่มเป้ำหมำย/เอกสำร

เครื่องมือ/กำร
วิเครำะห์ข้อมูล

ผลที่ได้

1.ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้าง
มูลค่าเพิ่มตามแนวคิด
เศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์

- ศึกษาเอกสาร
นโยบายแนวคิด
ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง

- เอกสารแนวคิด ทฤษฎี
หนังสือ งานวิจยั และ
ข้อมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง

- การวิเคราะห์เนื้อหา
และการนาเสนอการ
เขียนแบบพรรณา

- ข้อมูลเกีย่ วกับแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับแนวคิด
รูปแบบการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

2.ศึกษาสภาพบริบท
ของชุมชนผ้าไหมทอ
มือบ้านประทุน

- ใช้แบบสอบถาม

- ชาวบ้านทีอ่ าศัยอยู่ใน
ชุมชน ม.4 บ้านประทุน
ต.แตล อ.ศิขรภูมิ จ.
สุรินทร์

- สถิติแบบพรรณาใช้ใน
การวิเคราะห์เนื้อหา
ของข้อมูล

- ข้อมูลสภาพบริบทของ
ชุมชนผ้าไหมทอมือบ้าน
ประทุน

3.การสัมภาษณ์เชิง
ลึก

- การสัมภาษณ์เชิง
ลึกกับประธาน
ชุมชนและสมาชิก
กลุ่มผ้าไหมทอมือ
บ้านประทุนด้วย
วิธีการดังนี้1.
วิเคราะห์ SWOT
2.การศึกษาวิธี
ปฏิบัติที่ดีของ
ชุมชน (Best
practice)
3.แนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์

- ประธานกลุ่มชุมชนผ้า
ไหมทอมือบ้านประทุน
- ตัวแทนสมาชิกในกลุ่ม
ชุมชนบ้านประทุนจานวน
10 คน
- ฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการ สมาชิก
กลุ่มชุมชนผ้าไหมบ้าน
ประทุนจานวน 50 คน

- การวิเคราะห์เนื้อหา(
Content Analysis)

- ข้อมูลการวิเคราะห์ทาง
บริบท จากประธานกลุ่ม
ชุมชน และข้อมูลเป็น
แนวทางในการพัฒนา
รูปแบบ
-สภาพการณ์ของการ
ดาเนินงานของกลุ่มชุมชน
ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
-ได้ดูตัวอย่างแนวทางการ
พัฒนารูปแบบผ้าไหมทอ
มือ จากชุมชนที่มีแนวทาง
ปฏิบัติที่ดี

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพัฒนา (Design
and Development : D and D) การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์
วัต ถุประสงค์ ที่ 1 เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้ า ไหมทอมือ ของชุมชนบ้านประทุน
ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อตั้งประเด็นตามการศึกษาวิจัย และสรุปประเด็นของการ
สนทนาของกลุ่ม เพื่อเป็นประโยชน์และ ข้อมูลที่เป็นแนวทางในการร่างรูปแบบการพัฒนาการสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวความคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน
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ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้าน
ประทุน โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุน
2. เป็นกลุ่มผู้ขับเคลื่อนกาหนดแนวทางและให้การสนับสนุนในการดาเนินการของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุน
3. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิโดยเป็นผู้บริหารส่วนท้องถิ่นและเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มสตรีทอผ้า
ไหมประจาจังหวัดสุรินทร์
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1. ประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุน
2. ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนงานราชการและท้องถิ่นของอาเภอแตล จานวน 4 ท่าน
3. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุฤาษี อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์รูปแบบที่ได้จากการระดมความคิดจากการ
สนทนากลุ่มเพื่อเป็นข้อมูลในการร่างรูปแบบการพัฒนาชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือแบบสนทนำกลุ่ม
ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้น เพื่ อ สั ม ภาษณ์ ส ภาพเกี่ ย วกั บ แนวทางในการพั ฒ นารู ปแบบมู ล ค่ า เพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวความคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยมีการดาเนินการดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการเพิ่มมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวความคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
2. กาหนดแนวทางในการสนทนากลุ่ม โดยครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
2.1 ความเป็นมาและการสืบสานภูมิปัญญาของกลุ่มผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุน
2.2 กระบวนการดาเนินงานของชุมชนบ้านประทุน
2.3 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุนมีลักษณะมีจุดเด่นและจุดด้อยเป็น
อย่างไร
2.4 ปัจจัยที่ส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินการของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอ
มือของชุมชนบ้านประทุน
2.5 แนวทางในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุน
3. นาแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องและเหมาะสมของเนื้อหา
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วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การสนทนากลุ่มกับ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) ประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือชุมชน
บ้านประทุน 2) ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนงานราชการและท้องถิ่นของอาเภอแตล 3) ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมทั้งหมด 6 คน ในประเด็นที่ต้องการ
ศึกษาเพื่อนามาใช้เป็นฐานข้อมูลและแนวทางในการร่างรูปแบบ อุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่ กล้องบันทึกภาพ
เครื่องบันทึกเสียง และสมุดจดบันทึก ข้อมูลจากการระดมความคิ ดของผู้บริหารของชุมชนผ้าไหมทอ
มือบ้านประทุน จานวน 6 ท่าน สรุปประเด็นที่ได้จากการถอดการสั มภาษณ์ เพื่อนามาเป็ น แนว
ทางการพัฒนาการสร้างรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวความคิดเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา (Content Analysis) โดยการจั ด ประเด็ น
ความคิด วิเคราะห์ประเด็นสาคัญแล้วเขียนพรรณนาเพื่อเป็นแนวทางในการร่างรูปแบบการสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวความคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุ
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อตรวจสอบรูปแบบโดยการประเมิน ความถูกต้อง ความเหมาะสม
และการนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
ประเมินความถูกต้อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ โดยผู้เชี่ ยวชาญ
ตรวจสอบ และรั บ รองผลิ ตภัณ ฑ์ เป็น ผู้ เชี่ยวชาญในการตรวจสอบรูป แบบการพัฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
จ านวน 5 คน เป็ น การเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive Selection) เพื่อรับรองรู ปแบบการสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวความคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน
โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้
1. เป็นนักวิชำกำรเกี่ยวกับทำงด้ำนวิสำหกิจชุมชน จำนวน 3 ท่ำน
1.1 เป็ น ฝ่ า ยบริ ห ารโครงการพิ เ ศษและหั ว หน้ า ศู น ย์ บ่ ม เพาะธุ ร กิ จ ชุ ม ชนของ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
1.2 เป็นผู้มีบทบาททางวิชาการด้านการพัฒนาชุมชน มีผลงานวิจัย ตารา การเข้าร่วม
ประชุมและเป็นวิทยากร ด้านการพัฒนาชุมชน จานวน 2 ท่าน
2. เป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนผ้ำไหมทอมือ จำนวน 2 ท่ำน
2.1 เป็นผู้มีประสบการณ์ตรงด้านสายงานการพัฒนาชุมชนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
2.2 เป็นผู้นาท้องถิ่นในตาบลแตล และที่ปรึกษาของกลุ่มผ้าไหมทอมือ ชุมชนบ้าน
ประทุนมากว่า 5 ปี
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ผู้เชี่ยวชำญในกำรรับรองผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
2. อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์จานวน 2 ท่าน
3. นักพัฒนาชุมชนประจาตาบลแตล
4. กานันตาบลแตล
วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
ผู้ เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบรู ป แบบการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหมทอมื อ ที่ ไ ด้ ม าเอกสาร
จากข้อมูล R1 และจากการระดมความคิดจากการสนทนากลุ่ม โดยหัวข้อแบบประเมินประกอบด้วย
3 ส่วน ความถูกต้อง ความเหมาะสม และการนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้การเก็บ โดยรวบรวมข้อมูล ที่ได้จากการตอบแบบแบบสอบถามจากผู้เชี่ย วชาญทั้ง
5 ท่าน ต่อการพัฒ นารู ป แบบการสร้ างมูล ค่ าเพิ่ มผลิ ตภั ณ ฑ์ผ้ า ไหมทอมื อตามแนวคิด เศรษฐกิ จ
เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
เป็นแบบประเมินรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุน BAN
PRATOON Model ใน 9 ประเด็น รวมทั้งสิ้นจานวน 9 ข้อ เป็นการพิจารณาความถูกต้องของเนื้อหา
ความเหมาะสมในการนาปฏิบัติ และการนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง ลักษณะเป็นมาตรการวัดค่า 5 ระดับ
Rating Scale
จากนั้นผู้วิจัยรวมคะแนนทั้งหมดเพื่อหาค่ าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับการ
แปรผลข้อมูล เกณฑ์การแปลความหมายความหมาย ดังนี้ (Best Kahn, 2006: 331)
ความถูกต้อง ความเหมาะสมและเป็นไปได้ มากที่สุด มีค่าคะแนน เท่ากับ 5 คะแนน
ความถูกต้อง ความเหมาะสมและเป็นไปได้ มาก
มีค่าคะแนน เท่ากับ 4 คะแนน
ความถูกต้อง ความเหมาะสมและเป็นไปได้ ปานกลาง มีค่าคะแนน เท่ากับ 3 คะแนน
ความถูกต้อง ความเหมาะสมและเป็นไปได้ น้อย
มีค่าคะแนน เท่ากับ 2 คะแนน
ความถูกต้อง ความเหมาะสมและเป็นไปได้ น้อยที่สุด มีค่าคะแนน เท่ากับ 1 คะแนน
ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือเชิงปริมาณ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเพื่อประเมิน รูปแบบ
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุน
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมิน รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอ
มือของชุมชนบ้านประทุน โดยใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าเฉลี่ย X และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน SD แล้วนาค่ามาแปลผลตามเกณฑ์ (Best, John W. 1977:109)
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด

5 - 1 = 0.80
5

4.21 – 5.00 ความถูกต้อง ความเหมาะสมและเป็นไปได้ มากที่สุด
3.41 – 4.20 ความถูกต้อง ความเหมาะสมและเป็นไปได้ มาก
2.61 – 3.40 ความถูกต้อง ความเหมาะสมและเป็นไปได้ ปานกลาง
1.81 – 2.60 ความถูกต้อง ความเหมาะสมและเป็นไปได้ น้อย
1.00 – 1.80 ความถูกต้อง ความเหมาะสมและเป็นไปได้ น้อยที่สุด
สรุป ขั้นตอน D1 เป็นขั้นตอนในการร่างการพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมทอมือ โดยการรวบรวมข้อมูลที่ได้จาก R1 นามาสรุปและได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายบริห าร
โดยการวิจัยคุณภาพจากการสนทนากลุ่มถึงแนวทางในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
พร้อมทั้งนาแบบร่างที่ได้จากการพัฒนารูปแบบขึ้นมาเพื่อรับรองรูปแบบ BAN PRATOON Model
จากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน โดยการใช้วิธีวิจัยทางปริมาณ เครื่องมือด้วยแบบสอบถาม ประเมิน
ถึงความถูกต้อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มตามผลิตภัณฑ์ผ้า
ไหมทอมือตามแนวความคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
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ตารางที่ 4 จากขั้ น ตอนที่ 2 การพั ฒ นา (Development : D1) เป็ น การออกแบบ และพั ฒ นา
(Design and Development : D and D) สรุปได้ดังนี้
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนา
รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ผ้า
ไหมทอมือของ
ชุมชนบ้าน
ประทุน

2.เพื่อตรวจสอบ
การพัฒนา
รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์
ประเมินความ
เหมาะสมและ
เป็นไปได้โดย
ผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 5 ท่าน

วิธีกำร

กลุ่มเป้ำหมำย/
เอกสำร
- การสนทนากลุ่มเพื่อ - ฝ่ายบริหาร/พฒนา
ระดมความคิดเห็นใน ชุมชนต.แตล/กลุ่ม
การร่างรูปแบบการ
สมาชิกชุมชนผ้าไหมทอ
พัฒนารูปแบบ
มือบ้านประทุน
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอ ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
มือชุมชนของบ้าน
รวม 6 คน
ประทุน

เครื่องมือ/
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
- การวิเคราะห์เนื้อหา

ผลที่ได้

- ผู้เชี่ยวชาญประเมิน - กลุ่มสมาชิกผ้าไหมทอ
รูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้า มือบ้านประทุน
ไหมทอมือชุมชนของ
บ้านประทุน9
ประเด็น และประเมิน
รูปแบบ 3 หัวข้อคือ
ความถูกต้อง ความ
เหมาะสม และ นาไป
ปฏิบัติได้จริง

- แบบประเมิน
-ได้การพัฒนา
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วน รูปแบบผลิตภัณฑ์
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตามการรับรอง
รูปแบบของ
ผู้เชี่ยวชาญ

- การออกรูปแบบ
การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ทอมือชุมชนบ้าน
ประทุน

ขั้นตอนที่ 3 เป็นปัจจัย (Research : R2) การทดสอบใช้รูปแบบ หรือนาเครื่องมือไป
ประยุกต์ใช้ (Implementation : I)
วัตถุประสงค์ ที่ 1 เพื่อทดสอบแนวคิดการพัฒนารูป แบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมื อ ของ
ชุมชนบ้านประทุน
การจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตาม
แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนผ้าไหมบ้านประทุน ดาเนินการดังนี้
วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
เป็นการจัดอบรมสมาชิกชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนโดยวิทยากรจากกรมพัฒ นา
ชุมชน ในหัวข้อด้านการเพิ่มมูลค่าผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจชิงสร้างสรรค์ และหัวข้อด้าน
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การออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวทางการสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ทั้งใน
ด้านกระบวนการ โดยมีการประเมินผล ด้วยวิธีการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรมจากผู้เข้ารับ
การอบรมด้านการเพิ่มมูลค่าเพิ่มผ้าไหมทอมือที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อการจัดอบรมในหลักสูตร การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน
1. กาหนดการจัดการอบรมเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นาแนวคิด
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม
1.1 กาหนดหัวข้อการจัดอบรมให้ความรู้กับชุมชนผู้เข้าอบรม
1.2 ประสานการจัดอบรมกับปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแตล และประธานกลุ่ม
ผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุนในการประชาสัมพันธ์ด้วยเสียงตามสายในชุมชนเพื่อให้สมาชิกของ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุนมาเข้าร่วมอบรม
2. จัดเตรียมเอกสารกาหนดวันเวลา สถานที่จัดอบรม และการเชิญวิทยากร
3. การประเมิน ผลการจัดอบรม ด้ว ยการใช้แบบทดสอบความรู้ทั้งก่อนและหลังการ
อบรม (Pre-test และ Post-test) แบบประเมินความพึงพอใจด้านวิทยากร และด้านประโยชน์ในการ
นาไปใช้ จากผู้เข้าร่วมอบรม จานวน 40 คน
กลุ่มเป้ำหมำย
คือ สมาชิกในกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุน ประกอบด้วย กรรมการ
ดาเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุน และสมาชิกกลุ่มผ้าไหมทอมือชุมชน
บ้านประทุน จานวน 40 คน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่ อ งมื อ เป็ น แบบสอบถาม แบ่ ง ออกเป็ น 2 ชุ ด ได้ แ ก่ แบบทดสอบความรู้ แ ละ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม มีรายละเอียดดังนี้
แบบทดสอบควำมรู้ก่อนและหลังกำรอบรม
วิธีการ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบ จานวน 2 ชุด ได้แก่ แบบทดสอบก่อนอบรม
และหลั ง การจั ด อบรม โดยทดสอบกั บ กลุ่ ม สมาชิก ชุม ชนผ้ า ไหมบ้ านประทุ น ที่ เ ข้ ารั บการอบรม
ในหัวข้อการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ จานวน 20 ข้อ
ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสารการสร้างแบบทดสอบและหลักเกณฑ์การให้คะแนน
2. สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับประเด็นที่ศึกษาข้อสอบเป็นลักษณะถูก และผิด
ใช้ทดสอบก่อนการอบรม และหลังการอบรมวิธีการตรวจให้คะแนนตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้
0 คะแนน

119
กำรตรวจสอบเครื่องมือ
1. นาแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบกับผู้ทรงคุณวุฒิใช้วิธีการตรวจสอบความเป็น
ปรนัย (Objectivity) ซึ่งดูจากความชัดเจนของข้อคาถามและคาตอบ และตรวจสอบความเที่ยงตรง
ด้านเนื้อหา (Content Validity) และภาษา โดยการพิจารณาจากนิยามเชิงทฤษฎี และนิยามศัพ ท์
เฉพาะโดยให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน (รายชื่อผู้เชี่ยวชาญอยู่ในภาคผนวก) ได้ตรวจสอบรวมทั้งมี
ตารางแสดงประเด็นที่ต้องการวิจัยควบคู่กับข้อคาถามว่าแบบสอบถามนั้นมีความครบถ้วนสมบรูณ์
ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดหรือไม่ รวมถึงการพิจารณาความเป็นปรนัย (Objectivity) ในความชัดเจน
ของข้อคาถาม และคาตอบว่าเข้าใจตรงกันหรือไม่ ซึ่งในการตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา
(Content Validity) ใช้ ก ารตรวจสอบค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of Item Objectivity
Congruence : IOC)
2. จากนั้นนาผลการพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน มาคานวณ หาค่า IOC เป็นรายข้อ
ผลปรากฏว่าผ่านเกณฑ์ โดยผลดัชนีความสอดคล้องมีค่าระหว่าง 0.67-1.00
3. นาแบบทดสอบไป Try out กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม โดยเก็บ
จากชาวบ้านในชุมชนบ้ านหนองคู หมู่ 5 ตาบลแตล จานวน 30 คน แล้วหาค่าความเชื่อมั่น ของ
แบบทดสอบของคูเดอร์ ริชารด์สัน (Kuder and Richardson, 1937: 151-160) ได้ค่าความเชื่อมั่น
0.8563
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้วิธีการเก็บผลการทดสอบทั้งคะแนนก่อนการอบรม และหลังการอบรมมาเปรียบเทียบ
ผลคะแนนจากทั้ง 2 กลุ่ม เพื่อนาผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล และรวบรวมแบบสอบถามจากการตอบ
ของผู้ เ ข้ า รั บ อบรมเพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมต่ อ หลั ก สู ต รการการสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุนจานวน 40 คน
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การเปรียบเทียบคะแนนก่อนการอบรมและหลังการอบรม ด้วยสถิติพรรณนา ค่าเฉลี่ย
( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบค่ า (t-test) เพื่อหาความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05
หลังจากการอบรมเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนผู้วิจัยได้สอบถามถึง ความพึง
พอใจของผู้เข้ารับการอบรม
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วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมเป็นการวัดระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการอบรม เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิด
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน จานวน 40 คน
เครื่องมือในกำรวิจัย
เครื่องมือเชิงปริมาณ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเพื่อใช้สอบถาม
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ในด้านวิทยากรและด้านประโยชน์ที่ได้รับในการอบรมการสร้าง
มูลค่าเพิ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุน
ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือวิจัย
1. ศึกษาเอกสารการสร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม
2. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม มีลักษณะเป็นแบบประมาณ
ค่า โดยมีการแบ่งเกณฑ์ 5 ระดับ (Rating Scale)
ความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าคะแนน เท่ากับ 5 คะแนน
ความพึงพอใจมาก
มีค่าคะแนน เท่ากับ 4 คะแนน
ความพึงพอใจปานกลาง มีค่าคะแนน เท่ากับ 3 คะแนน
ความพึงพอใจน้อย
มีค่าคะแนน เท่ากับ 2 คะแนน
ความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าคะแนน เท่ากับ 1 คะแนน
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
ของผู้ตอบแบบสอบถามการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจของผู้เข้ ารับการอบรมของชุมชนบ้าน
ประทุน ใช้การวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นผู้วิจัยรวมคะแนน
ทั้ ง หมดเพื่ อ หาค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ส าหรั บ การแปรผลข้ อ มู ล เกณฑ์ ก ารแปล
ความหมายความหมาย ดังนี้ (Best Kahn, 2006: 331)
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น

5 - 1 = 0.80
5

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.21 – 5.00 ความพึงพอใจ มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.41 – 4.20 ความพึงพอใจ มาก
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.61 – 3.40 ความพึงพอใจ ปานกลาง
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คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.81 – 2.60 ความพึงพอใจ น้อย
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 – 1.80 ความพึงพอใจ น้อยที่สุด
1. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบกับผู้ทรงคุณวุฒิใช้วิธีการตรวจสอบความเป็น
ปรนัย (Objectivity) ซึ่งดูจากความชัดเจนของข้อคาถามและคาตอบ และตรวจสอบความเที่ยงตรง
ด้านเนื้อหา (Content Validity) และภาษา โดยการพิจารณาจากนิยามเชิงทฤษฎี และนิยามศัพ ท์
เฉพาะโดยให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน (รายชื่อผู้เชี่ยวชาญอยู่ในภาคผนวก) ได้ตรวจสอบรวมทั้งมี
ตารางแสดงประเด็นที่ต้องการวิจัยควบคู่กับข้อคาถามว่าแบบสอบถามนั้นมีความครบถ้วนสมบรูณ์
ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดหรือไม่ รวมถึงการพิจารณาความเป็นปรนัย (Objectivity) ในความชัดเจน
ของข้อคาถาม และคาตอบว่าเข้าใจตรงกันหรือไม่ ซึ่งในการตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา
(Content Validity)ใช้ ก ารตรวจสอบค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of Item Objectivity
Congruence : IOC)
2. จากนั้นนาผลการพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน มาคานวณ หาค่า IOC เป็นรายข้อ
ผลปรากฏว่าผ่านเกณฑ์ โดยผลดัชนีความสอดคล้องมีค่าระหว่าง 0.67-1.00
3. นาแบบทดสอบไป Try out กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม เก็บจาก
ชาวบ้านในชุมชนบ้านสวาย หมู่ 7 จานวน 30 คน แล้วหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบของคูเดอร์
ริชารด์สัน (Kuder and Richardson, 1937: 151-160) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.903
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อนาแนวคิดทฤษฎีและหลักการของรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้
กลุ่มเป้ำหมำย
เป็นสมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุนที่เข้าร่วมอบรม เรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนผ้า
ไหมทอมือบ้านประทุน จานวน 40 คน
วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรม เป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน แต่ละกลุ่ม ระดมความคิดในการนา
รูปแบบ BANPRATOON MODEL มาเป็นแนวทางในการประยุกต์ให้เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเศษผ้า
ที่เหลือใช้ในการทอผ้าไหม เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่บนพื้นฐานความคิดในการสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวคิด
เชิงสร้างสรรค์ กลุ่มละ 2 ชิ้น เพื่อนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มได้ร่วมกันสร้างขึ้นต่อที่ประชุมกลุ่ม
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วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บข้อมูลที่ได้จากการนาเสนอของแต่ละกลุ่มเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ทอมือของชุมชนบ้านประทุน
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
มีการนาเสนอผลิตภัณฑ์โดยตัวแทนกลุ่มทั้ง 4 กลุ่มและรายงานผลของคณะกรรมการการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน
ต่อวิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรม แสดงความคิดเห็นร่วมกันต่อผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์จากการคิดสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ของผู้เข้ารับการอบรมโดยการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนารูปแบบการสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้าน
ประทุน
วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
ผู้ เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากการระดมความคิ ด ในการผลิ ต ของผลิ ต ภั ณ ฑ์
เชิ ง สร้ า งสรรค์ จ ากผ้ า ไหมทอมื อ จากการน าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผสมผสานกั บ แนวทางของรู ป แบบ
บ้านประทุนโมเดล โดยการแปรรูปผ้าไหมทอมือเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบที่แตกต่างและ
หลากหลาย
ผู้ให้ข้อมูล/กลุ่มเป้ำหมำย
ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้า นรู ป แบบตามแนวคิ ด เศรษฐกิ จเชิง สร้ างสรรค์ ข องชุม ชนบ้ านประทุน
ทาการตรวจสอบ และประเมินผลิตภัณฑ์ จานวน 5 ท่าน
โดยมีเกณฑ์ในกำรคัดเลือก ดังนี้
ประกอบด้วย 5 ท่าน เป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)
1. เป็นผู้มีบทบาททางวิชาการด้านการพัฒนาชุมชน มีผลงานวิจัย ตารา การเข้าร่วม
ประชุมและเป็นวิทยากร ด้านการพัฒนาชุมชน จานวน 1 ท่าน
2. เป็นผู้นาท้องถิ่นและที่ปรึกษาของกลุ่มผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุนมากว่า 5 ปี
จานวน 2 ท่าน
3. เป็ น ผู้ มีป ระสบการณ์ตรงด้านสายงานการพัฒ นาชุมชนด้านการพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์
ของตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
4. เป็ น ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลและเป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ด ารงต าแหน่ ง
กรรมาธิการของกลุ่มสตรีในการทอผ้าไหม ประจาจังหวัดสุรินทร์
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วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้การเก็บ โดยรวบรวมข้อมูล ที่ได้จากการตอบแบบแบบสอบถามจากผู้ เชี่ย วชาญทั้ง
5 ท่าน ต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแปรรูปจากเศษผ้าไหมทอมือในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอ
มือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็ น แบบสอบถามเพื่ อ ประเมิ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหมทอมื อ เชิ ง สร้ า งสรรค์ จ านวน 8 ชิ้น
ที่ผู้เข้ารับการอบรมนามาเสนอ
ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
เครื่ อ งมื อ เชิ ง ปริ ม าณ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เป็ น แบบสอบถามเพื่ อ ประเมิ น
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเชิงสร้างสรรค์จานวน 8 ชิ้น ที่ผู้เข้ารับการอบรมนามาเสนอ
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมิน รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
ของชุมชนบ้านประทุน โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนาค่าเฉลี่ยมาแปลผลตาม
เกณฑ์ ( Best and Kahn, 2006: 331)
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น

5 - 1 = 0.80
5

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.21 – 5.00 ความเหมาะสม มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.41 – 4.20 ความเหมาะสม มาก
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.61 -3.40
ความเหมาะสม ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.81 – 2.60 ความเหมาะสม น้อย
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 – 1.80 ความเหมาะสม น้อยที่สุด
สามารถสรุ ป ขั้ น ตอน R2 การทดสอบใช้ รู ป แบบ หรื อ น าเครื่ อ งมื อ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้
ดังต่อไปนี้
1. นาการพัฒนารูปแบบที่ได้จากขั้นตอน D1 มาเผยแพร่ให้แก่สมาชิกชุมชนผ้าไหมทอมือ
ชุ ม ชนบ้ า นประทุ น โดยการน าองค์ ป ระกอบ BAN PRATOON MODEL มาประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ดยผ่ า น
กระบวนการจัดอบรม เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิด
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน พร้อมทั้งมีการทดสอบความรู้ ก่อนอบรม
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(Pre-test) และการทดสอบความรู้ หลังการอบรม (Post – test) เปรียบเทียบผลคะแนนโดยการใช้
สถิติอนุมาน เพื่อทดสอบค่า (t - test) พบว่ามีความแตกต่างกันตามนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.00
sig. ซึ่งแสดงให้ เห็ นว่า ผู้ เข้าร่ ว มการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒ นารูปแบบการสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ดีกว่าก่อนรับการอบรม
2. การระดมความคิดจากผู้เข้ารับการอบรม เรื่องการพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิ ตภัณฑ์ผ้ าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
ที่ มี ต่ อ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเศษผ้ า ไหมตามการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ตามแนวคิ ด เศ รษฐกิ จ
เชิงสร้างสรรค์ โดยมีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 10 คน ให้แต่ละกลุ่มนาเสนอผลิตภัณฑ์
ที่เกิดจากการฟังบรรยายมาระดมความคิด มานาเสนอ พร้อมฟังข้อคิดเห็ น และการเสนอแนะ
จากวิทยากร
3. การประเมิน ผลความพึงพอใจต่อการจัดอบรม เรื่อง การพัฒ นารูปแบบการสร้าง
มู ล ค่ า เพิ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหมทอมื อ ตามแนวคิ ด เศรษฐกิ จ เชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องชุ ม ชนผ้ า ไหมทอมือ
บ้านประทุน ของสมาชิกชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนที่เข้าร่วมการอบรม ในประเด็นของวิทยากร
และประเด็นของการนาเนื้อหาและความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตารางที่ 5 ขั้น ตอนที่ 3 เป็ น ปั จ จั ย (Research : R2) การทดสอบการพัฒ นารูปแบบ หรือการนา
เครื่องมือไปประยุกต์ใช้ (Implementation : I) สรุปขั้นตอนได้ดังนี้
วัตถุประสงค์

วิธีกำร

กลุ่มเป้ำหมำย/เอกสำร

-เพื่อทดสอบ
ผลิตภัณฑ์กับกลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับชุมชนผ้าไหม
ประทุน
-เพื่อนาการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมทอมือตาม
แนวคิดเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ไป
ประยุกต์ใช้

- จัดอบรมเพือ่ เผยแพร่
รูปแบบการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
-ประเมินความพึงพอใจ
ต่อการอบรม
-ระดมความคิดในแต่ละ
กลุ่มเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ด้วยการแปร
รูป

-สมาชิกชุมชนผ้าไหมทอ
มือผู้เข้าอบรม จานวน 40
คน
-คณะกรรมการและ
สมาชิกชุมชนผ้าไหมทอ
มือบ้านประทุนที่เข้ารับ
การอบรม 40 คน

เครื่องมือ/
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
-แบบทดสอบก่อนและ
หลังการอบรม
-การสังเกตการระดม
ความคิดของผู้เข้ารับ
การอบรม

ผลที่ได้
-ได้นาเสนอและ
เผยแพร่รูปแบบการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผ้าไหมทอมือ
-ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่จาก
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า
ไหมตามแนวคิดการ
สร้างมูลค่าเพิ่มตาม
แนวคิดเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ทอมือบ้าน
ประทุน
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ขั้นตอนที่ 4 เป็นการพัฒนา (Development : D2) เป็นการประเมินผล และปรับปรุง
รูปแบบ Evaluation : E)
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเศษผ้าไหม
ทอมือของชุมชนบ้านประทุน
วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
ใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ กับลูกค้าชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน เพื่อ
สารวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์การแปรรูปที่เกิดจากการนาเศษผ้าที่เหลือใช้ จากการทอ
ผ้ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรที่ใช้ในการสารวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุนเป็นกลุ่ม
ลูกค้าของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุน กาหนดจานวนตัวอย่าง โดยการใช้สูตร
คานวณกรณีไม่ทราบจานวนประชากรของ W.G. Cochran (1953)
สูตร
โดย

แทนค่า

n
P
Z

=
=
=

e

=

n

=

P (1 - P) Z 2
e2

จานวนตัวอย่าง
สัดส่วนประชากรที่ใช้ในการสุ่ม .05
ระดับความเชื่อมั่นที่ผู้ วิจัยกาหนดไว้คื อ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่
ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 (ระดับ .05)
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ระดับ 0.05

n

=

n

=

.5  (1 - .5)  1.96 2
e2
384.16

ได้ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ จานวน 385 ราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก
(Convenience Sampling) เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนตามจานวนที่กาหนดแล้ว จึงนามา
วิเคราะห์ผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าต่อ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ ที่เกิดขึ้นจากการ
แปรรูปของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน โดยประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ จานวน 12 ข้อ
โดยมีข้อมูลแบ่งเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ น การสอบถามข้ อ มู ล ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล จ านวน 5 ข้ อ คื อ เพศ อายุ
สถานภาพ การศึกษา และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล ด้านความพึงพอใจของลูกค้าต่อ ผลิตภัณฑ์ แปรรูปจาก
ผ้าไหมทอที่มือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ของผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านประทุน จานวน 6 ข้อ
โดยการประเมิน (Rating Scale) ประเมินค่า 5 ระดับ
มากที่สุด
5
คะแนน
มาก
4
คะแนน
ปานกลาง
3
คะแนน
น้อย
2
คะแนน
น้อยที่สุด
1
คะแนน
ตอนที่ 3 ความต้องการซื้อผลิ ตภัณฑ์ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ระบุถึงผลิตภัณฑ์
ที่ต้องการจะซื้อ โดยการ Check list
ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ
เครื่องมือเชิงปริมาณ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเพื่อสอบถามความ
พึงพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไหมทอมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บข้อมูลจากลูกค้า ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน โดยใช้ แบบสอบถาม
ข้อมูลด้านความพึงพอใจของลูกค้า ต่อผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนผ้า
ไหมบ้านประทุน
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
สาหรับการวิจัยครั้งนี้ ในส่วนของการวิจัยเชิงประมาณใช้ วิธีการนาเสนอข้อมูลโดยใช้
สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistice) ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งวิธีการทาง
สถิติที่นามาใช้ได้แก่ จึงนามาวิเคราะห์ผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) แสดงผล
ด้วย จานวน (n) ร้อยละ (%) คะแนนเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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ค่าเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่

4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

เกณฑ์การแปลความหมายดังนี้
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด

วัต ถุประสงค์ ที่ 2 เพื่อระดมความคิด ของกลุ่มผู้ เข้าอบรมต่อ พัฒ นารูปแบบการสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน เพื่ อ
จัดทารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่ม ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม ทอมือตามแนวคิด เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์อย่าง
สมบูรณ์
วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
นาผลการทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์จาก การพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน หลังจากสมาชิก
กลุ่มผู้เข้าอบรมได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยการสร้างมู ลค่าเพิ่มเพื่อเป็นสินค้าต้นแบบ เพื่อทดสอบการ
ยอมรับผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยได้นาไปทดสอบความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ (Product Testing) กับประชากร
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุนจากความพึงพอใจ
ของลูกค้าต่อการพัฒนารูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ และนาข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงรูปแบบการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวความคิด
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
กลุ่มเป้ำหมำย
สมาชิ ก กลุ่ ม ผลิ ตภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหมทอมื อ บ้า นประทุน ผู้ เ คยเข้ าอบรมหลั ก สู ตรการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุนจานวน 40 คน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์รูปแบบที่ได้จากการระดมความคิดจากการ
สนทนากลุ่มเพื่อเป็นข้อมูลในการร่างรูปแบบการพัฒนาชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
น าผลที่ ไ ด้ ม าระดมแนวคิ ด ของกลุ่ ม ออกเป็ น แนวทางในการร่ ว มกั น เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล
ในการพัฒนาต่อไป
ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือแบบสนทนำกลุ่ม
ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้น เพื่ อ สั ม ภาษณ์ ส ภาพเกี่ ย วกั บ แนวทางในการพั ฒ นารู ปแบบมู ล ค่ า เพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวความคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยมีการดาเนินการ ดังนี้
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1. ศึกษาเอกสาร ตารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการเพิ่มมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวความคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
2. กาหนดแนวทางในการสนทนากลุ่ม โดยครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
2.1 ความคาดหวังจากการเข้าร่ว มกิจกรรมการอบรมของกลุ่ มผ้ าไหมทอมือของ
ชุมชนบ้านประทุน
2.2 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
2.3 สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
2.4 แนวทางในการแก้ไขในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
2.5 การนาไปประยุกต์ใช้หลังจากการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
2.6 แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
วิธีกำรรวบรวมข้อมูล
ผลจากการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ แปรรูปของกล่มผ้าไหมทอมือ
ชุมชนบ้ านประทุนตามแนวคิดเศรษฐกิจ เชิงสร้างสรรค์ นามาวิเคราะห์ และมีการแบ่งกลุ่ มระดม
ความคิดเพิ่มเติมเพื่อระดมความคิดของกลุ่มต่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา (Content Analysis) โดยการจั ด ประเด็ น
ความคิด วิเคราะห์ประเด็นสาคัญแล้วเขียนพรรณนาเพื่อเป็นแนวทางในการร่างรูปแบบการสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวความคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน
สรุปขั้นตอน D2 การประเมินผล การนาการพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยการใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อประเมินความพึง
พอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนผ้าไหมบ้านประทุน จากนั้นนาข้อมูลการประเมินมาสรุป เป็นแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจ เชิงสร้างสรรค์ของ
ชุมชนบ้านประทุนอย่างสมบูรณ์
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ตารางที่ 6 สรุปขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา เป็นการพัฒนา (Development : D2) เป็นการประเมินผล
และปรับปรุงรูปแบบ (Evaluation : E)
วัตถุประสงค์

วิธีกำร

กลุ่มเป้ำหมำย/
เอกสำร
-ความพึงพอใจของ
ลูกค้าต่อการพัฒนา
รูปแบบผ้าไหมทอ
มือชุมชนบ้าน
ประทุน

เครื่องมือ/
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
- แบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
ด้วยร้อยละค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

- การสนทนากลุ่ม -สมาชิกผู้เข้าอบรม
เพื่อระดมความคิด จานวน 40 คน
เพื่อเป็นแนว
ทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

-วิเคราะห์เนื้อหาจาก
การระดมความคิด

-สารวจความพึง
- แบบสอบถาม
พอใจของลูกค้าที่มี
ต่อการพัฒนา
รูปแบบผ้าไหมทอ
มือทอมือของชุมชน
บ้านประทุน
-จัดทารูปแบบการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอ
มือตามแนวคิด
เศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ของ
ชุมชนผ้าไหมบ้าน
ประทุนอย่าง
สมบูรณ์

ผลที่ได้
-ได้ทราบความพึง
พอใจของลูกค้า
ชุมชนบ้านประทุน
ต่อการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์

-การพัฒนารูปแบบ
การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอ
มือตามแนวคิด
เศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์อย่าง
สมบูรณ์

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิด
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เป็นการวิจัย
และพั ฒ นา (Research and Development: R & D) โดยการใช้ รู ป แบบวิ ธี วิ จั ย แบบผสมผสาน
(Mixed Methods Research) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพบริบทของชุมชนและความ
คิดเห็นของชุมชนต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ของชุมชนบ้านประทุน 2) เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์การสร้างมูลค่าเพิ่มผ้าไหมทอมือตามแนวคิด
เศรษฐกิ จ เชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องชุ ม ชนผ้ า ไหมทอมื อ บ้ า นประทุ น 3) เพื่ อ ทดสอบรู ป แบบการสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสรรค์ 4) เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบ
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
โดยรายละเอียดการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกได้เป็น 4 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 สภาพบริบททั่วไปของชุมชนและความคิดเห็นของชุมชนต่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน
ตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์การสร้างมูลค่าเพิ่มผ้าไหมทอมือตามแนวคิ ด
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
ตอนที่ 3 ทดสอบแนวคิ ด รู ป แบบการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหมท อมื อ
ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสรรค์
ตอนที่ 4 ประเมิน และปรับปรุงรูปแบบการสร้างมูล ค่าเพิ่มผลิ ตภัณฑ์ผ้ าไหมทอมือ
ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
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ตอนที่ 1 สภาพบริบทของชุมชนและความคิดเห็นของชุมชนต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน
1.1 สภาพทั่ ว ไปของชุ ม ชนผ้ า ไหมทอมื อ บ้ า นประทุ น ต าบลแตล อ าเภอศี ข รภูมิ
จังหวัดสุรินทร์
ประวัติความเป็นมา
บ้านประทุนมีอายุประมาณ 126 ปี จากจานวนครอบครัวเพียง 5 ครอบครัวปัจจุบัน
มีครัวเรือนทั้งสิ้น 170 ครอบครัว เฉลี่ยแล้วมีการขยายครอบครัวปีละ 1 ครอบครัว มีประชากรทั้งสิ้น
538 คน ประชาชนนับถือศาสนาพุทธโดยกาเนิด
บริบททางด้านภูมิศาสตร์ของบ้านประทุน ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ใน
ความปกครองของหมู่ 4 ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุ รินทร์ เดิมทีบ้านประทุนขึ้นตรงกับ
อาเภอท่าตูม ชุมชนบ้านประทุนมีระยะทางห่างจากที่ว่าการอาเภอราว 16.5 กิโลเมตร และมีเส้นทาง
คมนาคมในการเดินทางเข้าหมู่บ้าน ด้วยกัน 2 เส้นทาง ซึ่งทั้งสองเส้นทางได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากภาครัฐให้ก่อสร้างเป็นถนนลาดยาง จึงทาให้การสัญจรมีความสะดวกสบายซึ่งใช้เวลาในการ
เดินทางโดยประมาณเพียง 20 นาที นอกจากนี้ชุมชนบ้านประทุน ยังมีระยะทางห่างจากศาลากลาง
จังหวัดสุรินทร์ 53.5 กิโลเมตรโดยประมาณ
ในการพัฒนาบ้านประทุนนั้นมีการพัฒนาด้วยความร่วมมือของชาวบ้านทุกหลังคา
เรือน และจากสิ่งที่ภาครัฐจัดให้คือ การให้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนอย่างทั่วถึง มีแหล่ง น้าอุดมสมบูรณ์
นอกจากนี้ด้านการบริการทางด้านสาธารณสุขจัดให้มีกองทุนยาและ บัตรในการรักษาพยาบาลให้แก่
ชาวบ้านในชุมชนอีกด้วย ภาพรวมลักษณะความเป็นอยู่ ของประชาชนบ้านประทุนมีความเป็นอยู่
แบบเรียบง่ายตามสภาพของชุมชนชนบท ฐานะของครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง
ในแง่ ข องบริ บ ทเชิงพื้ น ที่ ใ นภาพรวมโดยส่ ว นใหญ่ พ บว่า มี ลั ก ษณะเป็น ที่ราบสู ง
มีพื้น ที่ทั้งหมด 2,483 ไร่ และมีห นองน้าภายในหมู่บ้านซึ่งชาวบ้านสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้
ตลอดทั้งปี ดังนั้นชุมชนบ้านประทุนจึงเป็นพื้นที่ ๆ เหมาะสมแก่การเพาะปลูกอย่างยิ่ง นอกจากนี้
ในปัจจุบันยังพบว่าชุมชนแห่งนี้มีพื้นที่ซึ่งใช้สาหรับทาการเกษตรกว่า 2,233 ไร่ ถือได้ว่าชุมชนบ้าน
ประทุนแห่งนี้เป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของตาบลแตล นอกจากนี้ยังพบต้นประดู่
ขนาดใหญ่ขนาด 7 คนโอบ ตั้งอยู่บริเวณกลางหมู่บ้านซึ่งแสดงให้เห็นถึง ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดิน
บริเวณนี้ได้ดีอีกด้วย
ในส่ ว นของภาษาหลั ก ที่ ร าษฎรภายในพื้ น ที่ ชุ ม ชนบ้ า นประทุ น ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ใ น
การสื่อสารกันนั้นคือภาษาเขมร ซึ่งถือเป็นภาษาท้องถิ่นที่ชาวบ้านใช้เพื่อการสื่อสารภายในชุมชน
บ้านประทุนกันมาอย่างยาวนาน ถือเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นอย่างหนึ่งของ
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ชุมชนแห่งนี้ โดยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ยึดโยงร่วมกันระหว่างสองอาณาประเทศ เพื่อนบ้าน
อย่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ซึ่งมีความสัมพันธ์ในเชิงประวัติศาสตร์ชาติ ที่สืบทอดกันมา
อย่างยาวนาน
ด้านการปกครองขององค์การบริหารส่วนตาบลแตล มีครัวเรือนทั้งหมด 170 ครัวเรือน
มี ป ระชากรทั้ ง หมด 538 คน แยกเป็ น ชาย 263 คน และหญิ ง 275 คน รายได้ เ ฉลี่ ย ของชุ ม ชน
49,417 บาท/คน/ปี และร้อยละ 95 ของครัวเรือนในชุมชนมีรายได้ไม่ต่ากว่า 20,000 บาท/คน/ปี
ชุมชนมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย มีการใช้สิทธิในการเลือกตั้ง มีหอกระจายข่าวเป็นเครื่องมือส่ง
ข้อมูลข่าวสารภายในหมู่บ้าน
ประชาชนหมู่ 4 หมู่บ้านประทุน โดยส่ ว นใหญ่จะประกอบอาชีพทานาเป็นหลัก
ซึ่งสามารถ ทานาได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น เนื่องจากข้อจากัดทางด้านพื้นที่และความเปลี่ยนแปลง
ของฤดูกาล ดังนั้นชาวบ้านชุมชนบ้านประทุนจึงได้ใช้เวลาว่ างจากการทานาที่เหลือมาทอผ้ าไหม
เพื่ อ จ าหน่ า ยเป็ น อาชี พ เสริ ม อี ก ทางหนึ่ ง ชุ ม ชนบ้ า นประทุ น มี จ านวนครั ว เรื อ นโดยรวมทั้ ง สิ้ น
42 ครัวเรือน โดยมีครัวเรือนที่สามารถผลิตกี่กระตุกสาหรับทอผ้าไว้จาหน่าย 3 ครัวเรือน และผู้ที่
ถือว่าเป็นภูมิปัญญาคนแรกของอาเภอศีขรภูมิในการผลิตเครื่องควบไหมคือ ลุงชิต บุญยง ชาวบ้าน
ประทุนที่สามารถผลิตเครื่องกรอไหม ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับสืบไหมมีลักษณะ เป็นเครื่องจักร
ที่ทันสมัยช่วยให้ทุ่นแรงและประหยัดเวลาในการทอได้พอสมควร ส่วนใหญ่เป็น การผลิตไว้เพื่อใช้งาน
กันเองภายในครัวเรือนโดยไม่ต้องซื้อหาหรื อพึ่งพาจากภายนอกชุมชน และไว้จัดจาหน่ายเป็นรายได้
เสริม และจากการสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านยังพบว่ามีกลุ่มลูกค้า จากต่างจังหวัดบางส่วนเดินทาง
มาที่หมู่บ้านเพื่อซื้ออุปกรณ์การทอผ้าไหมและอื่น ๆ จึงถือเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่ง
นอกจากนี้ภายในชุมชนยังมี การจ้างงานคนในท้องถิ่นจึง เกิดเป็นการกระจายรายได้ในชุมชนอย่าง
ทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือเยาวชนที่มีความสนใจในการทอผ้าก็สามารถมีรายได้เสริมหรือเป็น
รายได้ในระหว่างปิดภาคเรียนเพื่อจุนเจือครอบครัวเพิ่มเติมอีกด้วย กระบวนการทอผ้าไหมที่บ้าน
ประทุน ไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างกรอผ้าไหม การควบไหม ไปจนถึงการทอผ้าไหม เป็นไปอย่างครบ
วงจรภายในชุมชนบ้านประทุน ซึ่งชาวบ้านแต่ละครัวเรือนจะนิยมใช้พื้นที่บริเวณบ้านของตนเอง
จัดสรรให้กลายเป็นพื้นที่สาหรับการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้อย่างเป็นสัดส่วน การร่วมแรง
ร่วมใจของชุมชนในการหยิบยกอาชีพการทอผ้ าไหมขึ้นมาเป็นอาชีพเสริมของชุมชนบ้านประทุน
ในช่วงระหว่างที่เว้นว่างจากการทานาโดยทั่ว ไปนั้น ถือเป็นการดารงและสืบสานไว้ซึ่งภูมิปั ญ ญา
ท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานหลายชั่วอายุคน และนอกจากนี้ยังมีการกระจายรายได้โดยการ
จ้างงานไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ ใกล้เคียง ทาให้เกิดอาชีพและรายได้ที่มั่นคงจนหลายครอบครัวสามารถ
ยึดถือเป็นอาชีพหลักได้ นอกจากนี้ยังส่งผลอันเป็นประโยชน์ในแง่ของการช่วยลดปัญหาการอพยพ
ย้ายถิ่นไปสู่เมืองใหญ่อย่างจังหวัดนครราชสีมา หรือกรุงเทพมหานครได้ส่วนหนึ่ง และการทอผ้าไหม
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ยังถือเป็นการนาวัตถุดิบและทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์หมุนเวียน ซึ่งถือเป็น
การสร้ างเศรษฐกิจ ชุมชนขนาดย่ อ มให้ เกิ ดขึ้น ถือเป็นแนวคิดทางเศรษฐกิจ ของชุมชนที่ มี ค วาม
สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ตามแนวทางพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ
พื้นที่ / ภูมิศาสตร์
บริบททางด้านภูมิศาสตร์ของบ้านประทุน ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ใน
ความปกครองของหมู่ 4 ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ชุมชนบ้านประทุนมีระยะทางห่าง
จากที่ว่าการอาเภอราว 16.5 กิโลเมตร และมีเส้นทางคมนาคมในการเดินทางเข้าหมู่บ้าน ด้วยกัน
2 เส้นทาง ซึ่งทั้งสองเส้นทางได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐให้ก่อสร้าง เป็นถนนลาดยาง
จึ ง ท าให้ ก ารสั ญ จรมี ค วามสะดวกสบายซึ่ ง ใช้ เ วลาในการเดิ น ทางโดยประมาณ เพี ย ง 20 นาที
นอกจากนี้ ชุ ม ชนบ้ า นประทุ น ยั ง มี ร ะยะทางห่ า งจากศาลากลางจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ 53.5 กิ โ ลเมตร
โดยประมาณ
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง น้าไม่ท่วม มีความแห้งแล้ง ซึ่งสภาพโดยทั่วไปจะเป็นดินปน
ทราย การทาการเกษตรมีอยู่อย่างกว้างขวางพื้นที่ทั้งหมด 2,483 ไร่ มีหนองน้าที่นามาใช้ได้ตลอดทั้ง
ปี จึงเหมาะแก่การเพาะปลูก พื้นที่ทาการเกษตร 2,233 ไร่ บ้านประทุนจึงมีความอุดมสมบูรณ์ สังเกต
ได้จากต้นประดู่ขนาดใหญ่ขนาด 7 คนโอบ อยู่กลางหมู่บ้าน ภาษาที่ราษฎรส่วนใหญ่ใช้ภาษาเขมร
เพื่ อ การสื่ อ สารภายในท้ อ งถิ่ น บ้ า นประทุ น อยู่ ใ นปกครองขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแตล
มีครั ว เรื อนทั้งหมด 170 ครั ว เรื อน มี ประชากรทั้งหมด 538 คน แยกเป็นชาย 263 คน และหญิง
275 คน รายได้เฉลี่ยของชุมชน 49,417 บาท/คน/ปี และร้อยละ 95 ของครัวเรือนในชุมชนมีรายได้
ไม่ต่ากว่า 20,000 บาท/คน/ปี ชุมชนมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย มีการใช้สิทธิในการเลือกตั้ง มีหอ
กระจายข่าวเป็นเครื่องมือส่งข้อมูลข่าวสารภายในหมู่บ้าน
เขตพื้นที่
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ต.บุแกรง อ.จอมพระ, ต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
ทิศใต้
ติดต่อกับ ต.ช่างปี่, ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต. ตากูก, ต.ปราสาททอง กิ่ง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
ภูมิอากาศ
ฤดูร้อน
ฤดูฝน
ฤดูหนาว

ลักษณะภูมิอากาศเป็นลักษณะร้อนชื้น
เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
ถึง เดือนกันยายน
เดือนตุลาคม
ถึง เดือนมกราคม
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การศึกษา
มีโรงเรียนจานวน 1 แห่ง เดิมนั้นได้อาศัยวัดเป็นสถานที่ในการศึกษาเล่าเรียน ก่อนที่
จะมีโรงเรียนหรือศาลาวัดนั้น จะต้องไปเรียนที่โรงเรียนบ้านแตล ในปี พ.ศ.2480 จึงย้ายมาเรียน
ที่ศาลาวัดบ้านประทุน และในปี พ.ศ.2510 ทางราชการจึงได้จัดสรรงบประมาณให้สร้างอาคารเรียน
ถาวรขึ้น ทาให้ลูกหลานบ้านประทุนและบ้านอายองได้มีที่เรียน ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านประทุนอายอง
(สพฐ) เปิดทาการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
วัฒนธรรมและประเพณี
1. ประเพณีการเล่ นตรุษ จะเล่ นในช่ว งเดือน 5 ในวันแรม 14 ค่า เดือน 5 และ
วันขึ้น 1 ค่า เดือน 6 มีการเล่นคล้ายกับการเซิ้งบั้งไฟ คือมีคนร้องนาแล้วจะมีคนร้องตาม เล่นได้ทั้ง
เด็ก หนุ่มสาว ไปจนถึงคนแก่
2. ประเพณีการหยุดงานในเดือน 5 ในบ้ านประทุนมีประเพณีการหยุดจากการ
ทางานในเดือน 5 เหลืออยู่ ชาวบ้านเรียกว่าตอม แปลว่า เว้น คือเว้นจากการทางานโดยมีความเชื่อ
ต่อ ๆ กันมาว่า ในช่วงเดือน 5 นั้น ถ้าใครไม่หยุดทางานหรือไม่เว้นจากการทางาน ในขณะที่กรรมการ
วัดประกาศให้หยุดงาน จะมีอันเป็นไป หรือฟ้าผ่า เป็นต้น บางปี ในเดือนชาวบ้านจะหยุดทางาน
ตลอดทั้งเดือนก็มี ประเพณีนี้ยังใช้อยู่ในปัจจุบัน
3. การเรือมอันเร หรือรากระทบสาก ปัจจุบันมีการรากระสากอยู่เหมือนกัน การรานี้
จะราในช่วงเดือน 5 เนื่องจากชาวบ้านไม่ต้องทางาน จึงมาร้องรากันและมีการเล่นสะบ้าระหว่างหนุ่ม
กับสาว
4. ประเพณีการสงฆ์น้าพระ ในปลายเดือน 5 คือวันแรม 15 ค่า จะมีการเล่นตรุษ
ในภาคเช้า และภาคบ่ายสรงน้าพระ รุ่งเช้าก็ตักบาตร ทั้ง 4 ประเพณีนี้จะเล่นในช่วงเดือน 5 หรือ
เรียกว่าประเพณีการทาบุญตรุษสงกรานต์
5. ประเพณีการเซ่นศาลปู่ตา ในวันขึ้น 3 ค่า เดือน 3 และวันขึ้น 6 ค่า ของทุกปี
ชาวบ้านจะนาข้าว ปลา อาหาร ขนม ของหวาน สุรา ไข่ไก่ มาเซ่นปู่ตาเพื่อให้ทุกคนในหมู่บ้านมีความ
ร่ ม เย็ น ฝนตกต้ อ งตามฤดู ก าล จะมี ก ารสวดมนต์ ใ นหมู่ บ้ า น ปั จ จุ บั น ชาวบ้ า นยั ง ปฏิ บั ติ แ ละ
นับถือกันอยู่
6. ประเพณีการเล่นแม่มด หรือมอ ชาวบ้านจะเล่นแม่มดในวันขึ้น 1 ค่า เดือน 3
เพียงคืนเดียว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทาให้ครอบครัวมีความสุข ถ้าใครไม่เล่นก็จะมีการเจ็บป่วยของคน
ในบ้าน ดังนั้นในวันขึ้น 1 ค่า เดือน 11 ชาวบ้าน ทั้งชาย หญิง จะนัดกันเล่นแม่มดอย่างสนุกสนาน
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นมีดนตรีพื้นบ้าน ข้าวตอก ดอกไม้ธูปเทียน ขนม พาน หรือขัน ปัจจุบันการเล่น
ยังมีอยู่ประปรายเนื่องความเชื่อเรื่องแม่มดเริ่มลดลงและมีเพียงบางบ้านเท่านั้นที่เล่นอยู่ทุกปี
7. ประเพณีการบวชนาค ประเพณีนี้คล้ายกันกับหมู่บ้านอื่นๆ
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8. ประเพณีการแต่งงานซึ่งคล้ ายกับการแต่งงานของชาวส่วย แต่แตกต่างตรงที่
ฝ่ า ยชายจะต้ อ งเตรี ย มขนมประมาณ 12 ถาด ไปเซ่ น ผี ฝ่ า ยหญิ ง ฝ่ า ยหญิ ง จะเรี ย กเอา ข้ า วจ้ าว
ข้าวเหนียว มะพร้าว ไก่ เป็ด ซึ่งเป็นพิธีที่มีความยุ่งยากมากถ้าแต่งตามประเพณีเขมร บางคู่ไม่อยาก
ทาตามประเพณีก็หนี ตามกัน ถ้าหนีตามกันแล้ว การแต่งงานก็จะไม่ถือเอาตามประเพณีจะรวบรัด
เอาเลย ซึ่งในประเพณีการแต่งงานของชาวเขมรและชาวส่วย ฝ่ายบ่าวสาวจะนิยมนาผ้าไหมมามอบ
ให้ผู้ใหญ่ที่ตนนับถือด้วยเช่นกัน
อาชีพ / เศรษฐกิจ
ประชาชนบ้านประทุนทั้งหมู่บ้านมีอาชีพทานา รองลงมาคือการเลี้ยงไหม การเลี้ยง
สัตว์ การปลูกผักสวนครัว เพื่อหารายได้ในช่วงเวลาว่างจากการทานา รายได้ส่วนใหญ่ได้จากการขาย
ข้ า ว ท าให้ ร ายได้ ห ลั ก ของคนในชุ ม ชนส่ ว นใหญ่ ม าจากการท านาข้ า ว ซึ่ ง ต้ อ งอิ ง กั บ ธรรมชาติ
นอกจากนี้ประชาชนในพื้นที่ยังมีอาชีพเสริมจากการเลี้ยงสัตว์ และการทอผ้าไหม โดยมีรายได้เฉลี่ย
81,135 บาท / คน/ปี มาตรฐาน การครองชีพอยู่ในระดับที่ดี
1.2 บริ บทด้ า นแหล่งเงิน ทุน และการรวมกลุ่ม ผลิตภัณ ฑ์ผ้าไหมทอมือชุมชนบ้าน
ประทุน
1.2.1 บริบทด้านแหล่งเงินทุน
บ้านประทุน ตั้งอยู่หมู่ 4 ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่
3,728 ไร่ หรือ 5.9648 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของตาบลแตล การเดินทางจาก
ศาลากลางจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ รวมระยะทาง 53.5 กิ โ ลเมตร ห่ า งจากที่ ว่ า การอ าเภอศี ข รภู มิ
16.5 กิโลเมตร การสัญจรใช้เวลาประมาณ 20 นาที เข้าถึงด้วยถนนลาดยาง 2 เส้นทาง ที่ตั้งของ
หมู่บ้านเป็นที่ราบสูง มีหนองน้าเป็นแหล่งน้าอุปโภคบริโภค ปริมาณน้าใช้ได้ตลอดปี เหมาะแก่การทา
เกษตรกรรม ในพื้นที่ 2,233 สร้างความอุดมสมบูรณ์แก่บ้านประทุนตลอดมา
หมู่บ้านประทุน อยู่ในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนตาบลแตล จานวน
ครัวเรือนทั้งหมด 234 ครัวเรือน ประชากร 538 คน (สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, ณ
เดือนพฤษภาคม 2557) รายได้เฉลี่ยของหมู่บ้าน 94,772 บาทต่อครัวเรือนต่อปี โดยร้อยละ 95 ของ
ครัวเรือนมีรายได้ไม่ต่ากว่า 20,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี (สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอศีขรภูมิ
ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ประจาปี 2557) ราษฎรหมู่บ้านมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย มีการใช้สิทธิ
เลือกตั้ง การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ภายในหมู่บ้านใช้หอกระจายข่าวเป็นเครื่องมือส่งข้อมูล
ข่าวสาร
ราษฎรหมู่บ้านประทุนมีอาชีพทานาเป็นอาชีพหลัก ปีละ 1 ครั้ง และใช้เวลา
ว่างจากการทานามาทอผ้าไหม จานวน 42 ครัวเรือน โดยนายชิต บุญยง ผู้คิดค้นเครื่องควบไหม
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คนแรก จึงถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของอาเภอศีขรภูมิ กระบวนการผลิตผ้าไหมจึงเป็นแบบดั้งเดิม
ชาวบ้านประทุนสามารถผลิตเครื่องกรอไหม อุปกรณ์สืบไหมที่เป็นเครื่องจักรกลสาหรับใช้เองไม่ต้อง
พึ่งพาเครื่องจักรกลจากภายนอก ภายในหมู่บ้านจึงมีการจ้างงาน ได้แก่ กรอไหม ควบไหม ทอผ้าไหม
ครบวงจรภายในหมู่บ้าน เกิดการกระจายรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเยาวชนในช่วงระหว่างปิดภาคเรียน
ซึ่งถือว่าเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการทอผ้าไหมด้วยมือ สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน อีกทั้งมี
การจ้างงานไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง ทาให้ครอบครัวมีอาชีพและรายได้มากขึ้นจากอาชีพหลัก สามารถ
ยึดเป็นอาชีพรองได้ การทอผ้าไหมเป็นการใช้วัตถุดิบและทรัพยากรภายในท้องถิ่น เป็นการสร้าง
เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนให้ เกิ ด ขึ้ น ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย ง ตามแนวทางพระราชด ารั ส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วฯ เป็นการลดปัญหาการอพยพย้ายถิ่นไปสู่เมืองใหญ่ นอกจากผ้าไหม
ทอมือแล้ว สินค้าที่มีชื่อเสียงคือ อุปกรณ์การทอผ้าไหมที่ผลิตขึ้นจากภูมิปัญญาชาวบ้าน สามารถสร้าง
รายได้อีกทางหนึ่ง ลูกค้าส่วนใหญ่มาจากจังหวัดใกล้เคียงทางภาคะวันออกเฉียงเหนือโดยส่วนใหญ่
การก่อตั้งได้เริ่มต้นด้วยการรวบรวมเงินทุน โดยแหล่งที่มาของเงินทุนมาจาก
1. กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน สนั บ สนุ น โครงการพั ฒ นาจั ง หวั ด ปี 2538
สนับสนุนงบประมาณจานวน 40,000 บาท
2. กลุ่มสตรีสหกรณ์อาเภอศีขรภูมิ ปี 2538 สนับสนุนงบประมาณ 30,000 บาท
3. อุตสาหกรรมจังหวัด ปี 2543 สนับสนุนงบประมาณ 7,000 บาท
4. องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ปี 2546 สนั บ สนุ น งบประมาณ
30,000 บาท
5. ประชาสงเคราะห์จังหวัดสุรินทร์ ปี 2546 สนับสนุนงบประมาณ 20,000 บาท
6. องค์การบริหารส่วนตาบลแตล ปี 2547 สนับสนุนงบประมาณ 240,000 บาท
7. กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2547 สนับสนุนงบประมาณ 150,000 บาท
8. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า คนละ 200 บาท 170 คน จานวน 34,000 บาท
9. เงินฝากสมาชิก ปี 2552 จานวน 65,725 บาท
1.2.2 การรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุน
ประวัติความเป็นมาของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุนได้
จัดตั้งกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ตั้งแต่ปี 2535 และได้ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โดยสานักงาน
เกษตรอาเภอศีขรภูมิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องจนถึงปี 2547 ได้จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มทอผ้า
ไหม โดยมีน างประกอบ จ าปาทอง เป็นผู้ ริเริ่มโดยมีแรงบันดาลใจจากการที่ส มเด็จพระนางเจ้ า
พระบรมราชินีนาถ ทรงมีน้าพระทัยสนับสนุนกลุ่มทอผ้าทั่วทุกภาค จึงได้ประชาสัมพันธ์ ประชุมราษฎร
ภายในหมู่บ้าน แรกเริ่มมีสมาชิกครั้งแรกจานวน 20 คน โดยการระดมหุ้นจากสมาชิกคนละ 200 บาท
มีเงินทุนเริ่มต้น 4,000 บาท สาหรับซื้อวัตถุดิบ เช่น เส้นไหม บางครัวเรือนมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
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ไว้ใช้ในครั ว เรื อน สมาชิกกลุ่ มเริ่ มทอผ้ าไหมด้ว ยกี่กระทบโบราณ ลวดลายดั้งเดิม โดยได้รับการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ และเริ่มต้นทอด้วยกี่กระตุกเมื่อปี 2539 ซึ่งยอดจาหน่ายเป็นที่
น่าพอใจของคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่ม ต่อมาปี 2540 ได้คิดค้นพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ เช่น
ผ้าโสร่งหางกระรอก มีการประยุกต์ลวดลายใหม่ ให้มีสีสันแปลกตา ถือเป็นผู้ริเริ่มทาไหมเส้นยืนที่ได้
มาตรฐาน โดยให้มีขนาดเล็กลงตรงกับความต้องการของตลาด จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสินค้าหนึ่ง
ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 4 ดาวในปี 2546 และปี 2547
ปัจจุบันมีกิจกรรม 10 กิจกรรม มีกลุ่มเครือข่ายจานวน 5 กลุ่ม กิจกรรมกลุ่ม
มีความมั่นคงความต่อเนื่อง สม่าเสมอมีแนวโน้มการขยายตัวสูงเนื่องจากความต้องการของตลาด
มีมาก และยังไม่ปรากฏว่ามีกลุ่มใดที่สามารถผลิตสินค้ามาเป็นคู่แข่งได้ กลุ่มมีความสามารถในการ
จัดหาเงินทุนโดยการพึ่งตนเองเป็นส่วนมากเนื่องจากมีความสามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้แล้ว
ในระดับหนึ่งเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ มีการผลิตเพื่อใช้เองในหมู่บ้าน บุคลากรปัจจุบันนอกจากสมาชิก
กลุ่มทอผ้าไหมจะทาการทอผ้าเอง จาหน่ายเองแล้ว ยังมีการสืบทอดให้คนรุ่นใหม่มาเรียนรู้ มีส่วนร่วม
ในการดาเนินกิจกรรม การมีส่วนร่วมของพ่อบ้านมีอยู่ทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ที่สาคัญคือ
มีการประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ สาหรับกิจกรรมการทอผ้าของกลุ่ม
สมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมบ้านประทุนประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ทานา
เป็นอาชีพหลัก ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นอาชีพรอง และทอผ้าไหมขายเป็นอาชีพเสริม เนื่องจากการ
ทานาของชาวบ้านประทุน เป็นการทานาแบบอาศัยน้าฝนเพียงอย่างเดียว สามารถทานาได้เพียงปีละ
1 ครั้งทาให้รายได้ของเกษตรกรไม่เพียงพอต่อรายจ่ายในครัวเรือน คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มจึง
ได้ ป รึ ก ษาหารื อ จนได้ แ นวทางแก้ ไ ขปั ญ หารายได้ ไ ม่ เ พี ย งพอกั บ รายจ่ า ยในครั ว เรื อ นยึ ด หลั ก
“เศรษฐกิจ พอเพีย ง ชุมชนพึ่งตนเอง” ตามแนวพระราชดาริข องพระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุนมีทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่
1. ผ้าโสร่งหางกระรอก
2. ผ้าไหมลายหางกระรอก
3. ผ้าไหมลายอันลูนซีม
4. ผ้าไหมลายอันปรม
5. ผ้าไหมสไบลายประยุกต์
6. ผ้าไหมลายตาราง (ลายตรุงจรู๊ก)
1.2.3 วิธีการผลิต การเลี้ยงไหมและสาวไหม
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ภาพที่ 11 ต้นหม่อน

ภาพที่ 12 หนอนไหม

ภาพที่ 13 ระยะเป็นดักแด้

ภาพที่ 14 การต้มไหม

เมื่อได้ไหมสดมาแล้ ว จากนั้นจึงนาไหมที่ได้ไปอบให้ แห้งก่อนจะนาไปต้ม
ซึ่งไหมที่อบแห้งและนาไปต้มนั้นจะต้องนาไปต้ม ในน้าที่สะอาดและมีคุณสมบัติเป็นกลางเพื่อไม่ทาให้
รังไหมระคาย จากนั้นเมื่อรังไหมเริ่ม พองตัวออก จึงใช้ปลายไม้เกี่ยวเส้นใยออกมาและจับมัดรวมกัน
หลาย ๆ เส้น เพื่อเตรียมสาวไหมในขั้นตอนต่อไป ซึ่งวิธีการสาวไหมนั้นต้องเริ่มต้นจากการขุย ทั้งรอบ
นอกและเส้นใยภายในให้มารวมกันเรียกว่า “ไหมสาว” หรือ “ไหมเปลือก” เมื่อทาการสาวถึงเส้นใย
ภายในแล้ว จากนั้นจึงค่อย ๆ เอารังไหมที่มีเส้นภายในแยกออกเพื่อนาไปสาวต่างหาก เรียกว่า “เส้น
ไหมน้อย” หรือ “ไหมหนึ่ง” โดยขั้นตอนนี้ผู้ที่ทาการสาวไหมจะต้องมีความชานาญและทักษะมาก
พอสมควรจึงจะสาวได้เส้นไหมที่มีคุณภาพดี จากนั้นเมื่อเติมรังไหมลงไปอีก รังไหมใหม่จึงจะสามารถ
รวมเส้นกับรังไหมเก่าได้ โดยไม่ทาให้เส้นไหมขาดออกจากกัน
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ภาพที่ 15 การย้อมสีไหม
1. นาห่วงคล้องเส้นไหมแช่น้าไว้ประมาณ 2 ชั่วโมง
2. ต้มน้าให้เดือด แล้วจึงใส่วัตถุที่เป็นด่างลงไปและคนให้เข้ากัน ก่อนจะนา
เส้นไหมที่แช่รอน้าไว้ลงไปต้มในน้าเดือด ใช้เวลาการต้มประมาณ 20-25 นาที เพื่อฟอกกาวออก แล้ว
จึงนาเส้นไหมขึ้นพักไว้ให้เย็น และนาไปล้างด้วยน้าเปล่าให้สะอาด พร้อมกับบิดให้พอหมาด ๆ แล้วจึง
ผึ่งทิ้งไว้

ภาพที่ 16 การย้อมไหมสีแดง
3. ต้มน้าให้เดือดแล้วจึงนาสีที่ต้องการย้อมใส่ลงไปแล้วคนให้เข้ากัน เมื่อน้า
เริ่มร้อนจึงค่อยนา เส้นไหมที่ฟอกกาวออกแล้วใส่ลงไปต้ม (ในการต้มพยายามพลิกเส้นไหมตลอด
เพราะจะทาให้สีเข้าเส้นไหมได้สม่าเสมอ) ใช้เวลาประมาณ 20 นาที
4. จากนั้ น จึงยกเส้ นไหมที่ย้อมสี ขึ้นพั ก ไว้ให้ เย็น แล้ ว นาไปล้ างน้าออกให้
สะอาดจนไม่มีสีตกค้าง
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5. ต่อมาจึงนาน้าแป้งมาผสมกับน้าเล็กน้อยใส่น้ามันมะกอกแล้วนาเส้นไหมที่
ผ่านการย้อมสีแล้วล้างน้าให้สะอาด แช่ทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที (การแช่น้าแป้งเป็นวิธีการดั่งเดิมแช่
เพื่อไม่ให้ เส้นไหมแตกเป็นขุย )

ภาพที่ 17 ตากแดดเส้นไหมที่ย้อมสี
6. นาเส้นไหมไปปั่นในเครื่องซักผ้าชนิดกึ่งอัตโนมัติหรือปิดให้แห้งหมาด แล้ว
นาไปกระตุกตากแดดพอประมาณแล้วเอามาตากต่อในร่ม
7. นาเส้นไหมที่แห้งดีแล้วไปกรอเข้าหลอดเพื่อที่จะนาไปม้วนแล้วนาเข้าฟืม

ภาพที่ 18 การกรอเส้นไหมเข้าหลอดใหญ่

ภาพที่ 19 การทาเส้นยืน
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ภาพที่ 20 การตีเกลียว

ผ้าโสร่งหางกระรอก

ผ้าไหมลายหางกระรอก

ผ้าไหมลายอันลูยซีม

ผ้าไหมลายอันปรม

ผ้าไหมสไบลายประยุกต์

ผ้าไหมลายตาราง (ลายตรุงจรู๊ก)

ภาพที่ 21 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ผลการวิเคราะห์
1. ระดับความเข้มแข็งของกลุ่ม มีความเข้มแข็งระดับดี
2. ผลการคัดสรร
ปี 2553 ระดับดาว 3 ดาว
ปี 2555 ระดับดาว 4 ดาว
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1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของประชากรบ้านประทุน
ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนประชากรบ้านประทุน นาเสนอ
การวิเคราะห์ผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) แสดงผลด้วยจานวน (n) และร้อยละ
(%) ผลปรากฏดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามลักษณะส่วนบุคคล
ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล

จานวน

(n = 229)
ร้อยละ

เพศ
ชาย
หญิง

65
164

28.4
71.6

20
36
129
44

8.8
15.7
56.4
19.2

60
132
17
20

26.2
57.6
7.42
8.73

41
156
32

17.9
68.1
14.0

122
44
32
20
11

53.3
19.2
14.0
8.7
4.8

อายุ
ไม่เกิน 30 ปี
31-40 ปี
40-50 ปี
มากกว่า 50 ปี
ระดับการศึกษา
ประถม / มัธยมตัน
มัธยมปลาย / ปวช.
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย / หย่า
อาชีพหลัก
เกษตรกรรม (ทานา ปลูกข้าว)
รับจ้างทั่วไป
อุตสาหกรรมครัวเรือน (ทอผ้าไหม)
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
เจ้าหน้าที่ในองค์รัฐ/เอกชน
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ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามลักษณะส่วนบุคคล (ต่อ)
ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล
อาชีพรอง
ไม่มี
เกษตรกรรม (ทานา ปลูกข้าว)
รับจ้างทั่วไป
อุตสาหกรรมครัวเรือน (ทอผ้าไหม)
ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว
น้อยกว่า 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท
การร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มผ้าไหมทอมือ
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

จานวน

(n = 229)
ร้อยละ

78
15
18
109
9

34.0
6.6
7.9
47.6
3.9

46
67
85
31

20.1
29.3
37.1
13.5

204
25

89.1
10.9

จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่า กลุ่ม ตัวอย่างเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ผ้า
ไหมทอมือ บ้านประทุน พบว่าส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 71.6) อายุระหว่าง 40-50 ปี (ร้อยละ
56.4) การศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย/ปวช. (ร้อยละ 57.6) สถานภาพ สมรส (ร้อยละ 68.1) กลุ่มตัวอย่าง
เกินกว่าครึ่งหนึ่งมีอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ทานา ปลูกข้าว (ร้อยละ 53.3) อาชีพรอง อุตสาหกรรม
ครัวเรือนคือ ทอผ้าไหม (ร้อยละ 47.6) รายได้ต่อเดือนของครอบครัว 20,001-30,000 บาท (ร้อยละ
37.1) และส่วนใหญ่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มผ้าไหมทอมือ (ร้อยละ 89.1)
1.3.1 ลักษณะทางเศรษฐกิจของชาวบ้านประทุน
การวิเคราะห์ผลบริบทด้านเศรษฐกิจของชุมชนบ้านประทุน ใช้สถิติเชิงพรรณนา
นาเสนอด้วยจานวน และร้อยละ ผลปรากฏดังตารางที่ 8 ถึงตารางที่ 12
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ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละ ที่แสดงลักษณะทางเศรษฐกิจของชาวบ้านประทุน
ลักษณะทางเศรษฐกิจ
รายรับที่ได้จากการทอผ้าไหม
มี
ไม่มี
กิจกรรมเกี่ยวกับผ้าไหมที่สร้างรายได้
ปลูกหม่อน เลี้ยงตัวไหม
สาวไหม/ตีเกรียวไหม
ทอผ้าไหม
รับซื้อผ้าไหมไปขาย
ความสามารถในการออม
มีเงินออม
ไม่มีเงินออม
ปริมาณเงินออมของครอบครัว
มากกว่า 3,000 บาทขึ้นไป
2,000-2,999 บาท/เดือน
1,000-1,999 บาท/เดือน
ไม่เกิน 1,000 บาท/เดือน

จานวน

(n = 229)
ร้อยละ

218
11

95.2
4.8

20
61
126
22

8.8
26.6
55.0
9.6

195
34

85.2
14.8

88
50
52
39

38.4
21.9
22.7
17.0

จากตารางที่ 8 แสดงลักษณะทางเศรษฐกิจของชุมชนบ้านประทุน พบว่า มี
รายรับจากการทอผ้าไหม (ร้อยละ 95.2) กิจกรรมเกี่ยวกับผ้าใหม่ที่สร้างรายได้คือ การทอผ้าไหม
(ร้อยละ55.0) ความสามารถในการออม (ร้อยละ 85.2) ปริมาณเงินออมของครอบครัว มากกว่า
3,000 บาท / เดือน (ร้อยละ 38.4)
1.3.2 ลักษณะทางสังคมของชุมชนบ้านประทุน
ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ผ ลด้ ว ยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics)
นาเสนอด้วย ค่าเฉลี่ย (x̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลปรากฏดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 ลักษณะสังคมของชุมชนบ้านประทุน
ข้อ
ลักษณะทางสังคม
1 ความสุขในการอาศัยอยู่ในบ้านประทุน
2 ท่านมีสทิ ธิมีเสียงในการปกครองท้องถิ่นตนเอง
3 ความเพียงพอต่อการได้รับบริการขั้นพื้นฐาน (เช่น
น้า ไฟ อนามัย) จากหน่วยงานภาครัฐ
4 ท่านคิดว่าคนในชุมชนบ้านประทุนมีความเป็นอยู่
แบบพอเพียง (ไม่ยากจน เดือดร้อน)
5 ระดับการมีงานทา/การประกอบอาชีพของคนใน
ชุมชนบ้านประทุน
6 บ้านประทุนมีความสงบเรียบร้อย ปราศจากโจร
ผู้ร้าย รวมทั้งยาเสพติดหรือไม่เพียงใด
7 มีความรวดเร็วในเดินทางหรือการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างบ้านประทุนกับสังคมภายนอก
8 ท่านเห็นด้วยเพียงใดที่ว่า คนในบ้านประทุนเป็นคน
มีน้าใจ ช่วยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
9 บ้านประทุนมีกิจกรรม/สาธารณประโยชน์ที่
ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน
10. บ้านประทุนมีความสงบ ร่มเย็น ปลอดภัย เป็น
หมู่บ้านน่าอยู่อาศัย เมื่อเทียบกับหมู่บ้านอื่น
11 ท่านมีความพอใจเต่อการพัฒนาหมู่บ้านประทุน
12 หมู่บ้านประทุน จัดให้มีการสงเคราะห์คนชรา คน
พิการ
13 บ้านประทุนได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐให้มีหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์หนึ่งหมู่บ้าน (โอทอป)
ภาพรวม

4.70
4.45
4.10

S.D.
.555
.697
.826

(n = 229)
ความเป็นจริง
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

3.98

.843

มาก

3.95

.807

มาก

4.00

.922

มาก

4.04

.797

มาก

4.11

.854

มาก

4.28

.768

มากที่สุด

4.38

.621

มากที่สุด

4.31
3.92

.709
.933

มากที่สุด
มาก

4.34

.699

มากที่สุด

4.20

.455

มาก

X

จากตารางที่ 9 แสดงให้ เห็ นว่า ลั กษณะทางสั งคมของชุมชนบ้านประทุน
พบว่า ลักษณะสังคมโดยภาพรวมของประชาชนชุมชนบ้านประทุนเป็นลักษณะสังคมที่ดีในระดับมาก
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( X = 4.20) เมื่อจาแนกในแต่ละด้าน พบว่า ความสุขในการอาศัยอยู่ในบ้านประทุน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.70) รองลงมาคือ การมีสิทธิในการปกครองท้องถิ่นตนเอง ( X = 4.45) โดยที่ลักษณะ
ทางสังคมที่ประชาชนบ้ านประทุน มีคะแนนเฉลี่ ยลักษณะทางสั งคมน้อยที่สุดคือ หมู่บ้านประทุน
จัดให้มีการสงเคราะห์คนชรา คนพิการ ( X = 3.92) แต่ยังคงอยู่ในระดับมาก
1.3.3 สภาพแวดล้อมชุมชนบ้านประทุน
การวิเคราะห์ผลสภาพแวดล้ อมชุมชนบ้านประทุน ด้วยสถิติเชิงพรรณนา
นาเสนอด้วย ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลปรากฏดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ลักษณะสภาพแวดล้อมชุมชนบ้านประทุน
ข้อ
สภาพแวดล้อม
1 หมู่บ้านประทุนมีสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ไฟฟ้า
น้าประปา ถนนหนทาง ฯลฯ ที่เพียงพอต่อการอยู่
อาศัย
2 บ้านประทุนเป็นเขตพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ์
3 บ้านประทุนมีน้าอุปโภคบริโภค มีผืนดินที่อุดม
สมบูรณ์ เหมาะแก่การประกอบอาชีพและอยู่อาศัย
4 แหล่งน้า ผืนดิน อากาศบริสุทธิ์ในเขตพื้นที่บ้าน
ประทุนมีไม่มีมลพิษเจือปน
5 ชาวบ้านประทุนไม่มีปัญหาการนาสารเคมี ยาฆ่า
แมลงมาใช้ในหมู่บ้าน
6 ชาวบ้านประทุนร่วมกันอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้คง
ธรรมชาติอยู่เสมอ
7 มีการรณรงค์ให้คนในชุมชนร่วมมือกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ โบราณวัตถุ เป็นต้น
8 ชาวบ้านประทุนช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด
ภายในหมู่บ้าน
9 ท่านมั่นใจว่า บ้านประทุนเป็นพื้นที่ที่น่าอาศัยอยู่
โดยไม่คิดย้ายถิ่นไปไหน
ภาพรวม

4.11

S.D.
.787

(n = 229)
ความเป็นจริง
มาก

4.04

.862

มาก

4.07

.881

มาก

3.00

.752

ปานกลาง

2.89

.750

ปานกลาง

3.90

.924

มาก

4.14

.806

มาก

4.09

.886

มาก

4.48

.660

มากที่สุด

3.89

.549

มาก

X
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จากตารางที่ 10 แสดงให้เห็นว่า ลักษณะสภาพแวดล้อมชุมชนบ้านประทุน
พบว่า ลักษณะสภาพแวดล้อมโดยภาพรวมดี อยู่ในระดับมาก ( X = 3.89) เมื่อจาแนกในแต่ละด้าน
พบว่ า ชุ ม ชนบ้ า นประทุ น เป็ น พื้ น ที่ น่ า อยู่ อ าศั ย และไม่ คิ ด ย้ า ยถิ่ น ไปไหน อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
( X = 4.48) รองลงมาคือ มีการรณรงค์ให้คนในชุมชนร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น
ป่าไม้ โบราณวัตถุ เป็นต้น ในระดับมาก ( X = 4.14) โดยที่ลักษณะสภาพแวดล้อมบ้านประทุน ที่มี
คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ชาวบ้านไม่มีปัญหาการทานาด้วยสารเคมี ยาฆ่าแมลงมาใช้ในหมู่บ้ าน
( X = 2.89) กล่าวคือ ลักษณะสภาพแวดล้อมชุมชนบ้านประทุนอยู่ระดับปานกลาง
1.3.4 ลักษณะวัฒนธรรมภายในชุมชนบ้านประทุน
การวิเคราะห์ผลวัฒนธรรมภายในชุมชนบ้านประทุน ด้วยสถิติเชิงพรรณนา
นาเสนอด้วย ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลปรากฏดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 บริบทด้านวัฒนธรรมของชุมชนบ้านประทุน
ข้อ
วัฒนธรรม
1 ชาวบ้านประทุนทุกเพศทุกวัยร่วมกันสืบสาน
พระพุทธศาสนา
2 ชาวบ้านประทุนมีประเพณีนับถือผีบรรพบุรุษ ควบคู่
กับการนับถือศาสนา
3 ชาวบ้านประทุนส่วนใหญ่นับถือศีล 5 เป็นหลักในการ
ดาเนินชีวิต
4 วัด บ้าน โรงเรียนในหมู่บ้านประทุนร่วมกันสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างสม่าเสมอ
5 บ้านประทุนมีกิจกรรมประเพณีประจาท้องถิ่นตลอดปี
6 ชาวประทุนมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในวัน
สาคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วิสาขบูชา ฯลฯ
7 ชาวประทุนมีการประกอบพิธีทางศาสนาในวาระ
สาคัญ เช่น วันเกิด วันแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ฯลฯ
8 ชาวประทุนทุกรุ่นร่วมกันรักษาและสืบสานศิลปะ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นมายาวนาน
ภาพรวม

4.55

S.D.
.326

(n = 229)
ความเป็นจริง
มากที่สุด

4.52

.698

มากที่สุด

3.61

.532

มาก

4.07

.772

มาก

3.88
4.29

.818
.685

มาก
มากที่สุด

3.86

.924

มาก

4.36

.616

มากที่สุด

4.14

.459

มาก

X
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จากตารางที่ 11 แสดงให้เห็นว่า ลักษณะทางวัฒนธรรมภายในชุมชนบ้าน
ประทุน โดยภาพรวมด้านลักษณะทางวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันอยู่ ในระดับมาก ( X = 4.14) เมื่อ
จาแนกในแต่ละด้าน พบว่า ชาวบ้านประทุนทุกเพศทุกวัยร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนา อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.55) รองลงมาคือ ชาวบ้านประทุนมีประเพณีนับถือผีบรรพบุรุษ ควบคู่กับการนับ
ถือศาสนา ในระดับมากที่สุด ( X = 4.52) โดยที่ลักษณะวัฒนธรรมภายในบ้านประทุน ที่มีคะแนน
น้ อยที่สุ ดคือ ชาวบ้ านประทุน ส่ ว นใหญ่นับถือศีล 5 เป็นหลั กในการดาเนินชีวิต อยู่ในระดับมาก
( X = 3.61)
1.3.5 พฤติก รรมการสื บสานภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อการทอผ้ าไหมของชุมชนบ้าน
ประทุน
การวิเคราะห์ผลพฤติกรรมการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อ การทอผ้าไหม
ของชุมชนบ้านประทุน ด้วยสถิติเชิงพรรณนา นาเสนอด้วย ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ผลปรากฏดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 พฤติกรรมการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อการทอผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุน
(n = 229)
ข้อ
พฤติกรรมการสืบสาน
S.D. ความเป็นจริง
X
1 ผ้าไหมทอมือบ้านประทุนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ชาวบ้าน 4.61 .572
มากที่สุด
ร่วมกันสืบต่อมาแต่บรรพบุรุษ
2 การผลิตผ้าไหมทอมือบ้านประทุน ชาวบ้านส่วนใหญ่
4.24 .820
มากที่สุด
สามารถทาได้
3 มีหน่วยงานภาครัฐให้ความสนับสนุนและอนุรักษ์ผ้าไหมทอ 3.39 .880 ปานกลาง
มือบ้านประทุน
4 มีหน่วยงานภาคเอกชนให้การสนับสนุนและอนุรักษ์ผ้าไหม 3.33 .797 ปานกลาง
ทอมือบ้านประทุน
5 ผู้นาชุมชน เพื่อนบ้าน และคนในท้องถิ่นร่วมมืออนุรักษ์
3.92 .616
มาก
ศิลปะผ้าไหมทอมือ
6 ความเห็นท่าน ผ้าไหมทอมือบ้านประทุนเป็นศิลปะ
4.28 .755
มากที่สุด
วัฒนธรรม มีความสาคัญที่พึงอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลาน
7 ครอบครัวท่านส่งบุตร-หลานเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มแม่บ้านผ้า 3.37 .836 ปานกลาง
ไหมทอมือบ้านประทุน
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ตารางที่ 12 พฤติกรรมการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อการทอผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุน (ต่อ)
(n = 229)
ข้อ
พฤติกรรมการสืบสาน
S.D. ความเป็นจริง
X
8 ลูกหลานชาวประทุนให้ความสาคัญและร่วมกันอนุรักษ์
3.21 .857 ปานกลาง
ศิลปะผ้าไหมทอมือไว้
9 ท่านเป็นผู้หนึ่งที่สนับสนุนกลุ่มแม่บ้านผ้าไหมทอมือบ้าน
4.03 .819
มาก
ประทุน (โดยผลิตวัตถุดิบ ซื้อใช้ เป็นต้น)
10 ความเห็นท่าน ชาวบ้านประทุนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
4.57 .538
มากที่สุด
และสนับสนุนให้ผ้าไหมทอมือบ้านประทุนเป็นผลิตภัณฑ์ที่
มีเอกลักษณ์/ชื่อเสียงเฉพาะถิ่น
ภาพรวม
3.89 .355
มาก
จากตารางที่ 12 แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อ
การทอผ้าไหมของชุมชนบ้ านประทุน โดยภาพรวมมีพฤติกรรมด้านการสื บสาน อยู่ในระดับ มาก
( X = 3.89) เมื่อจาแนกในแต่ละด้าน พบว่า ชาวบ้านประทุน ยังให้คุณค่าผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ชาวบ้านร่วมกันสืบต่อมาแต่บรรพบุรุษ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.61)
รองลงมาคือ ชาวบ้านประทุนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสนับสนุนให้ผ้าไหมทอมื อบ้านประทุนเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์/ชื่อเสียงเฉพาะถิ่น ในระดับมากที่สุด ( X = 4.57) โดยที่พฤติกรรมการสืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อการทอผ้าไหมบ้านประทุน ที่มีคะแนนน้อยที่สุดคือ ลูกหลานชาวประทุนให้
ความสาคัญและร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะผ้าไหมทอมือไว้ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.21)
สรุ ป ผลการศึ ก ษา เพื่ อ ส ารวจข้ อ มู ล พื้ น ฐานด้ า นบริ บ ท ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย น าเข้ า
ตามขั้นตอนที่ 1 (Research 1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปได้ดังนี้
1. บริบทของหมู่บ้านประทุน ด้านครอบครัว ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม วัฒนธรรม
สภาพแวดล้อม และด้านการสืบสานผ้าไหมทอมือ มีลักษณะดังนี้
ด้านครอบครัว แสดงให้เห็นว่า กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิ ตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
บ้านประทุน พบว่าส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 71.6) อายุระหว่าง 40-50 ปี (ร้อยละ 56.4)
การศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย/ปวช. (ร้อยละ 57.6) สถานภาพ สมรส (ร้อยละ 68.1) กลุ่มตัวอย่าง
เกินกว่าครึ่งหนึ่งมีอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ทานา ปลูกข้าว (ร้อยละ 53.3) อาชีพรอง อุตสาหกรรม
ครัวเรือนคือ ทอผ้าไหม (ร้อยละ47.6) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว 20,001-30,000 บาท
(ร้อยละ 37.1) และส่วนใหญ่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มผ้าไหมทอมือ (ร้อยละ 89.1)
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ด้านเศรษฐกิจ ลักษณะทางเศรษฐกิจของชุมชนบ้านประทุน พบว่า มีรายรับจาก
การทอผ้าไหม (ร้อยละ 95.2) กิจกรรมเกี่ยวกับผ้าไหมที่สร้างรายได้คือ การทอผ้าไหม (ร้อยละ 55.0)
ความสามารถในการออม (ร้อยละ 85.2) ปริมาณเงินออมของครอบครัว เกินกว่า 3,000 บาท / เดือน
(ร้อยละ 38.4)
ด้านสังคม ลักษณะทางสังคมของชุมชนบ้านประทุน พบว่า ลักษณะสังคมโดย
ภาพรวมของประชาชนชุมชนบ้านประทุนเป็นลักษณะสังคมที่ดีในระดับมาก ( X = 4.20) เมื่อจาแนก
ในแต่ล ะด้าน พบว่า ความสุ ขในการอาศัยอยู่ในบ้านประทุน อยู่ในระดับมากที่สุ ด ( X = 4.70)
รองลงมาคื อ การมี สิ ท ธิ ใ นการปกครองท้ อ งถิ่ น ตนเอง ( X = 4.45) โดยที่ ลั ก ษณะทางสั ง คมที่
ประชาชนบ้านประทุนมีคะแนนเฉลี่ยลักษณะทางสังคมน้อยที่สุดคือ หมู่บ้านประทุน จัดให้มีการ
สงเคราะห์คนชรา คนพิการ ( X = 3.92) แต่ยังคงอยู่ในระดับมาก
ด้านสภาพแวดล้อม ลักษณะสภาพแวดล้อมชุมชนบ้านประทุน พบว่า ลักษณะ
สภาพแวดล้อมโดยภาพรวมดี อยู่ในระดับมาก ( X = 3.89) เมื่อจาแนกในแต่ละด้าน พบว่า ชุมชน
บ้ า นประทุ น เป็ น พื้ น ที่ น่ า อยู่ อ าศั ย และไม่ คิ ด ย้ า ยถิ่ น ไปไหน อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( X = 4.48)
รองลงมาคื อ มี ก ารรณรงค์ ใ ห้ ค นในชุ ม ชนร่ ว มมื อ กั น อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ เช่ น ป่ า ไม้
โบราณวัตถุ เป็นต้น ในระดับมาก ( X = 4.14) โดยที่ลักษณะสภาพแวดล้อมบ้านประทุน ที่มีคะแนน
เฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ชาวบ้านไม่มีปัญหาการทานาด้วยสารเคมี ยาฆ่าแมลงมาใช้ในหมู่บ้าน ( X = 2.89)
กล่าวคือ ลักษณะสภาพแวดล้อมชุมชนบ้านประทุนอยู่ระดับปานกลาง
ด้านวัฒนธรรม ลักษณะทางวัฒนธรรมภายในชุมชนบ้านประทุน โดยภาพรวม
ด้านลักษณะทางวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันอยู่ ในระดับมาก ( X = 4.14) เมื่อจาแนกในแต่ล ะด้าน
พบว่ า ชาวบ้ า นประทุ น ทุ ก เพศทุ ก วั ย ร่ ว มกั น สื บ สานพระพุ ท ธศาสนา อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
( X = 4.55) รองลงมาคือ ชาวบ้านประทุนมีประเพณีนับถือผีบรรพบุรุษ ควบคู่กับการนับถือศาสนา
ในระดับมากที่สุด ( X = 4.52) โดยที่ลักษณะวัฒนธรรมภายในบ้านประทุน ที่มีคะแนนน้อยที่สุดคือ
ชาวบ้านประทุนส่วนใหญ่นับถือศีล 5 เป็นหลักในการดาเนินชีวิต อยู่ในระดับมาก ( X = 3.61)
ด้านการสืบสานผ้าไหมทอมือ พฤติกรรมการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อ การ
ทอผ้ า ไหมของชุ ม ชนบ้ า นประทุ น โดยภาพรวมมี พ ฤติ ก รรมด้ า นการสื บ สาน อยู่ ใ นระดั บ มาก
( X = 3.89) เมื่อจาแนกในแต่ละด้าน พบว่า ชาวบ้านประทุน ยังให้คุณค่าผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ชาวบ้านร่วมกันสืบต่อมาแต่บรรพบุรุษ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.61)
รองลงมาคือ ชาวบ้านประทุนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสนับสนุนให้ผ้าไหมทอมือบ้านประทุนเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์/ชื่อเสียงเฉพาะถิ่น ในระดับมากที่สุด ( X = 4.57) โดยที่พฤติกรรมการสืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อ การทอผ้าไหมของชุมชนบ้านประทุน ที่มีคะแนนน้อยที่สุดคือ ลูกหลาน
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ชาวบ้ านประทุน ให้ ความส าคัญและร่ว มกันอนุรักษ์ศิล ปะผ้ าไหมทอมือไว้ อยู่ในระดับปานกลาง
(x̅ = 3.21)
1.4 ข้อมูลด้านความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผ้าไหมทอมือชุ มชน
บ้านประทุน
หลังจากการเก็บ ข้อมูลบริบทใน ด้านต่างๆของกลุ่มผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุน
ผู้ วิจั ย ได้ส อบถามกลุ่มผ้ าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุน ในด้านความคิดเห็นของชุมชนด้านความ
ต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุน มีรายละเอียดการแสดงผล
ในตารางที่ 13 -14 ดังนี้
ตารางที่ 13 ความต้ อ งการของชุ ม ชนต่ อ การสร้า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ้ าไหมทอมื อ ของชุมชน
บ้านประทุน
(n = 229)
ข้อ
ความต้องการต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
S.D.
แปล
X
ผ้าไหมทอมือ
ความหมาย
1 การบริหารจัดการภายในกลุ่มเพื่อสืบสานภูมิปัญญา
4.70 .464
มากที่สุด
ท้องถิ่นผ้าไหมทอมือ
2 องค์ความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 4.73 .506
มากที่สุด
ทอมือ
3 ผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากร ให้ความรู้ด้านการออกแบบ การ
4.60 .632
มากที่สุด
แปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
4 กิจกรรมการอบรม ด้านการออกแบบเพื่อพัฒนา
4.75 .439
มากที่สุด
รูปลักษณ์ใหม่ให้แก่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
5 การศึกษาดูงานเพื่อเป็นตัวอย่างและแนวทางในการ
4.78 .423
มากที่สุด
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
จากตารางที่ 13 แสดงความต้องการในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
ของกลุ่มผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุน คือ การศึกษาดูงานเพื่อเป็นตัวอย่างและแนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ มากที่สุดในระดับ ( X = 4.78) รองลงมาคือ กิจกรรมการอบรมด้าน
การออกแบบเพื่อพัฒนารูปลักษณ์ใหม่ให้แก่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ ( X = 4.75) และองค์ความรู้
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ ( X = 4.73)
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ตารางที่ 14 ความต้องการของชุมชนบ้านประทุนด้านการตลาดตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(n = 229)
ข้อ
ความต้องการด้านการตลาด
S.D.
แปล
X
ความหมาย
1 ความรู้และเทคนิคด้านการตลาด/ความรู้เชิงพาณิชย์
4.58 .675
มากที่สุด
2 การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนใน
4.63 .628
มากที่สุด
การสร้างเครือข่าย
3 การสร้างความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในการสร้าง 4.83 .385
มากที่สุด
ช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไปสู่ตลาดสากล
4 เงินทุนหมุนเวียนสาหรับการเพิ่มผลผลิต เพื่อรองรับการ 3.70 .516
มาก
ขยายตลาด
5 เจ้าหน้าที่ภาครัฐเข้ามาช่วยในการติดต่อประสานกับ
4.25 .670
มากที่สุด
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เรื่องการจัดจาหน่าย
จากตารางที่ 14 แสดงให้เห็นถึงความต้องการของกลุ่ มผ้ าไหมทอมือ ชุมชนบ้ าน
ประทุ น ด้ า นการตลาดตามแนวคิ ด เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ คื อ การสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก ร
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการสร้ า งช่ อ งทางการจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ปสู่ ต ลาดสากลมากที่ สุ ด ( X = 4.83)
รองลงมาคือ การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้างเครือข่าย ( X = 4.63)
และความรู้และเทคนิคด้านการตลาด/ความรู้เชิงพาณิชย์ ( X = 4.58) แต่เป็นน่าสังเกตว่า ชุมชน
มีความต้องการด้านการตลาดคือ เงินทุนหมุนเวียนสาหรับการเพิ่มผลผลิตเพื่อรองรับการขยายตลาด
เนื่องจากมีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.70)
1.5 การวิเ คราะห์ จุ ดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส (SWOT) ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าไหม ทอมือบ้านประทุน
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อสอบถามความคิดเห็นของ ประธานชุมชนและสมาชิก
กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุนในประเด็นเรื่องรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
ของชุมชนบ้านประทุน อาเภอศิขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งผู้วิจัย
ได้นาเสนอปัจจัยที่เกี่ยวข้องของสภาพแวดล้อ มทั้งภายในและภายนอกโดยรวมของกลุ่มผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุน โดยใช้กระบวนการ SWOT Analysis ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส และอุปสรรค ซึ่งอธิบายผลได้ดังนี้
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ในการสัมภาษณ์กลุ่มชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน ถึงจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ผ้า
ไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุน
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุนประเด็นแรกที่ได้จากการ
สัมภาษณ์พบว่า ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของชุมชนมีราคาที่ไม่สูงมากนัก เฉลี่ยราคาอยู่ที่ 400 บาทต่อ 1 ชิ้น
โดยประมาณ ซึ่งนับว่าราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันในพื้นที่ชุมชนผ้าไหม
ของกลุ่มอื่นๆ
“ผ้าไหมเราทอมือทั้งหมดใช้เส้นไหมเกรดเอนะทาให้เป็นที่นิยมเพราะผ้าที่ทอด้วย
มือจะมีความละเอียดผ้านิ่มลื่นตอนสัมผัสด้วยมือจะลื่นมือ และมีความมันวาวเป็นที่ต้องการ
ของลูกค้าในกลุ่มคนที่ชอบผ้าไหม สีของเราไม่มีตก ราคาก็ไม่แพง ไม่เกิน 400 บาท ต่อ 1 ชิ้น
จึงมีพ่อค้ารับไปขายต่อเป็นจานวนมาก” (เชียง มันยืน, ข้อมูลการสัมภาษณ์)

ชุมชน ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน มีสถานที่ท่องเที่ยว และสภาพพื้นที่ที่มีศักยภาพ
เพียงพอที่จะพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น
ด้วย การเปิดรับนักท่องเที่ยวและการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยชุมชน
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การทอผ้าไหมถือเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
มีเอกลักษณ์โดดเด่นและมีความเป็นมาที่ยาวนาน นอกจากนี้ในอดีตผ้าไหมยังถือเป็นเครื่องใช้ทาง
วัฒนธรรมที่มีคุณค่าสูง จึงนิยมนามามอบหรือไหว้เพื่อทาความเคารพต่อผู้สูงอายุ เป็นการแสดงออก
ถึงความเคารพนับถือ ในช่วงที่มีงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สาคัญ ชาวบ้านส่วนใหญ่มักจะ
นิยมหันมาแต่งกายด้วยผ้าไหมหรือผ้าโสร่งเพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมดั้งเดิมเอาไว้
“ผ้าไหมเป็นผลิ ตภัณฑ์ที่สูงค่าซึ่งต้องใช้ความประณีตในการผลิตและใช้เวลานาน
ซึ่งทางภูมิภาคแถวนี้ ถือว่าการให้ผ้าไหมเป็นการให้เกียรติแก่ผู้ได้รับ จึงทาให้ผ้าไหมจะถูก
นาไปใช้ในประเพณีต่างๆเรื่อยมา” (สุเทียน มั่นยืน, ข้อมูลการสัมภาษณ์)

โครงสร้างของกลุ่มชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความสามัคคี และสมาชิกต่างร่วมมือร่วม
ใจกันพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีความสาคัญในการเป็น
จุดเด่นในการพัฒนาของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุน
“ความสามัคคีในกลุ่มไง เป็นประเด็นสาคัญ ตรงนี้สาคัญเพราะ หมู่บ้านเราก็พี่น้อง
กันทั้งนั้น เห็นกันตั้งแต่เด็กๆ มีอะไรก็ช่วยกันในชุมชน” (นงสี ทองด้วง, ข้อมูลการสัมภาษณ์)
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ในการสัมภาษณ์กลุ่มชุมชนผ้าไหมทอมื อบ้านประทุน ถึงสิ่งที่เป็น จุดอ่อน และ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลต้องการปรับปรุงแก้ไขมากที่สุด ทางกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้
อย่างน่าสนในว่า
“ช่องทางการจาหน่ายผ้าไหมของเรายังเป็นรูปแบบเดิม และลูกค้ากลุ่มเดิม ข้อนี้
น่าจะเป็นอุปสรรคของเรา และที่สาคัญอีกเรื่อง ขาดแคลนแรงงาน เยาวชนไม่ค่อยให้ความ
สนใจเท่าที่ควรพอกว่าจะสนใจกลับบ้านก็อายุมากแล้ว จะมาทาอะไร สนเข็มยังไม่เข้าเลย”
(ประกอบ จาปาทอง, ข้อมูลการสัมภาษณ์)

ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลเพื่อการผลิตทอผ้าไหม เนื่องจากขาดผู้สื บ
ทอดอันเป็นผลมาจากปัญหาคนรุ่นหลังและเยาวชนส่วนใหญ่มีเป้าหมายในการเรียนและทางานใน
โรงงานหรือในเมืองหลวงมากกว่าจะกลับมาประกอบอาชีพในท้องถิ่นของตน และบางคนหากต้องการ
กลับมาก็เป็นช่วงที่เข้าสู่วัยกลางคนและมีอายุค่อนข้างมากแล้ว จึงทาให้การเริ่มต้นที่จะทาความเข้าใจ
และฝึกฝนทอผ้าไหมกลายเป็นความยาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะปัญหาด้านศักยภาพในการเรียนรู้งานที่
อาจจะลดลง และศักยภาพทางกายภาพ เนื่องจากอายุมากขึ้น เช่น สายตา, นิ้วมือ เป็นต้น จึงถือเป็น
อุปสรรคสาคัญยิ่งต่อการสืบทอดผ้าไหมของกลุ่มชาวบ้านประทุนในอนาคต
ในขณะที่จุดอ่อนของผ้าไหมบ้านประทุน คือ การเน้นอนุรักษ์ลวดลาย แบบดั้งเดิม
กรรมวิธีการทอคงรูปแบบเดิม แตกต่างจากแหล่งผลิตอื่น เช่น ที่อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม หรือ
ที่ปักธงชัย มีลวดลายที่สวยงามและหลากหลายกว่าดังที่สมาชิกในชุมชนได้แสดงความคิดเห็น
“การทอผ้าไหมของชุมชนเราใช้การทอมือเป็นหลักไม่ได้เน้นเทคโนโลยีเท่าที่ควร
เพราะไม่ มี ง บ ปั จ จุ บั น กลุ่ ม ก็จ ะมี แค่เครื่องสาวไหม แต่ เครื่องกรอไหมยั ง ไม่ มี ใช้ ในกลุ่ ม ”
(นงค์สี ทองด้วง, ข้อมูลจากการสัมภาษณ์)
“ลวดลาย ก็เป็นแบบลวดลายเก่าๆ ไม่ได้มีการปรับลวดลายสม่าเสมอ อย่าง นาหว้า
หรือปั กธงชั ย ชุ ม ชนเราจะเน้นโทนสีเข้ม ๆ สี พื้ น ๆ เป็ น หลั กชาวบ้านจะชอบ ขายได้ ง่าย”
(เตียง มั่นยืน, ข้อมูลจากการสัมภาษณ์)

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่กลุ่มชุมชนผู้เข้าสัมภาษณ์ได้ให้ ข้อมูล
สาคัญในประเด็นนี้ว่า ทางกลุ่มมีความต้องการในการแปรรูปเหมือนกันแต่ปัจจุบันยังต้องพึ่งพากลุ่ม
อื่น เนื่องจากชาวบ้านขาดความรู้ ความเข้าใจในการขยายโอกาสในการแปรรูปดังกล่าว และยังขาด
แคลนแรงงานด้วย
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“การแปรรูปเราก็อยากทานะ อยากให้สินค้าหลากหลาย แต่ยังติดปัญหาเรื่อง เรา
ยังไม่ถนัดและแรงงานด้วย คนช่วยก็ไม่มีกลัวทาไม่ทัน” (วิไล มั่นยืน ,ข้อมูลจากการสัมภาษณ์)

ประเด็นคาถามในด้าน ปัจจัยที่ส่งเสริม โอกาสต่อกลุ่มผ้าไหมทอมือชุมชนบ้าน
ประทุน
การสนับสนุนกลุ่มผ้าไหมทอมือบ้านประทุนจากภายนอก การส่งเสริมจากหน่วยงาน
ภาครัฐโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตาบลให้มีการเข้าร่วมประกวดผ้าไหมในงานต่าง ๆ ส่งผลให้
ชุมชนได้พัฒ นาและจั ดทาผลิ ตภัณฑ์ให้ มีความหลากหลายและสวยงาม เพื่อนาไปประกวด และ
สาหรับชุมชนกลุ่มผ้าไหมทอมือ บ้านประทุนเองก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในท้องที่ รวมทั้ง
สมาชิกในกลุ่ม เพื่อเข้าร่วมการประกวดผ้าไหมทอมือจากงานต่าง ๆ จนสามารถคว้ารางวัลอยู่เสมอ
ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนเริ่มเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น กลุ่มชุมชนได้
กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า
“หน่วยงานในท้องถิ่นอย่าง องค์การบริหารส่วนตาบลแตล ได้ให้การสนับสนุนและ
ช่วยเหลือกลุ่ม ชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนอย่างต่ อเนื่อง ทาให้ชุมชนมีศักยภาพที่ จ ะ
พัฒนาผลิตภัณฑ์มากขึ้น” (สุเทียน มั่นยืน, ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ )
“ในเสถียรภาพและศักยภาพทางการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับอาเภอ ใน
อ.ศรีขรภูมิ ส่งผลต่อการสนับสนุนของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ถ้าไม่มีความมั่นคงก็มีแต่ทะเลาะกัน
การพัฒนาจะเกิดได้อย่างไร” (ประกอบ จาปาทอง, ข้อมูลจากการสัมภาษณ์)

ขนบธรรมเนี ย มประเพณีโ ดยส่ ว นใหญ่ข องชาวไทยในภาคอีส าน สอดคล้ อ งกั บ
แนวนโยบายการส่งเสริ มจากทางภาครัฐให้ชาวบ้านในชุมชนร่ว มใจกันสวมใส่ ผ้าไหมหรือผ้ า ไทย
ในท้องถิ่นตนเอง เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
“การปลู กฝั ง ค่า นิ ย มและสนับ สนุน การสื บ สานภูมิ ปัญ ญาที่ ม าจากแรงงานฝีมือ
(Hand Made) ในยุคปัจจุบันนี้ส่งผลให้เกิดความนิยมในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากฝีมื อมาก
ยิ่งขึ้น” (วีรชัย คานงาม, ข้อมูลจากการสัมภาษณ์)

นอกจากนี้การมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมและเอื้ออานวยต่อการสัญจร ส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและเป็นการสนับสนุนการเติบโตของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน

156
“ถนนไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานก็สาคัญนะ ยิ่งประธานบอกจะทา โฮมสเตย์ เรื่องถนน
ไฟฟ้ า ก็ ส าคั ญ อย่ า ให้ ไ ฟตกบ่ อ ย เดี๋ ย วจะอายคนมาดู ง าน” (วิ ไ ล มั่ น ยื น , ข้ อ มู ล จากการ
สัมภาษณ์)

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
เสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยมี ค วามเปราะบางตามกระแส
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการเมืองโลก จึงอาจส่งผลต่อสภาวะการจ้างงาน แรงงาน ในยุค
ปัจจุบัน
“ขาดแรงงานฝี มื อ เพราะการขยายตลาดได้ ต้ อ งการมี ก ารจ้ า งทอ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น
แรงงาน ขาดแคลน ทาให้สินค้าปัจจุบันยังคงไม่เพียงพอที่จะตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าเลย” (วิไล คานงาม, ข้อมูลจากการสัมภาษณ์)

การทอผ้าไหมของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน เป็นแบบทอมือ คือ การทอผ้าที่
ต้องใช้แรงงานคนเป็นหลัก จึงมีความต้องการเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการผลิต เช่น การนาเครื่องจักร
มาใช้แทนกี่กระตุก เครื่องตีเกลียวแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแทนแรงงานคน และเครื่องมืออื่น ๆ สมาชิก
ที่เคยไปศึกษาดูงาน ส่วนใหญ่จึงต้องการนาเทคโนโลยีมาพัฒนาการทอผ้าไหมบ้านประทุนเพื่อทุ่นแรง
ได้ปริมาณในแต่วันจานวนและรวดเร็วมากขึ้น แต่สมาชิกไม่สามารถนาเทคโนโลยีมาใช้เนื่องจากขาด
เงินลงทุน ปัจจุบันยังไม่มีแหล่งเงินทุนสาหรับการดังกล่าวนี้ แต่หากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาการ
สนับสนุนในเรื่องงบประมาณเพื่อการลงทุนซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ จะเป็นการสร้างโอกาสที่ดีให้แก่
สมาชิกชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนเดียวที่ได้ผลดี
“การผลิตผ้าไหมของเรายังช้าไม่ทันยิ่งช่วงเทศกาล จะไม่ทันเลย ถ้าเรามีเครื่องจักร
มาช่วยบ้างก็คงดี แต่เครื่อง ตีเกรียว เครื่องกรอไหม ก็แพงนะ เรายังไม่ได้รับการช่วยเหลือด้าน
การเงินที่เพียงพอจะไปซื้อได้” (นงสี ทองด้วง, ข้อมูลการสัมภาษณ์)

นอกจากนี้ทางกลุ่มผู้ให้ข้อมูลยังมีความ ต้องการส่งเสริมการขาย เพื่อสร้างชื่อเสียง
ให้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านประทุนเป็นที่รู้จักมากขึ้น เพิ่มตลาดการจาหน่ายมากขึ้น รวมถึงช่องทางการ
สั่งซื้อและการส่งสินค้าที่หลากหลายวิธีมากขึ้น เพราะตลาดปัจจุบันมีเฉพาะในภาคอีสานตอนล่าง
เท่านั้น ลูกค้าจากภาคอื่นมีไม่มากนัก การสั่งซื้อเป็นการบอกต่อจากผู้ที่เคยเป็นลูกค้า
“ถ้าเรามีการโฆษณาประชาสัมพันธ์หลายๆช่องทางก็จะดี ลูกค้าจะได้รู้จักเรามาก
กว่าเดิม” (เชียง มั่นยืน, ข้อมูลการสัมภาษณ์)
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แนวทางในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุน
การพัฒนาให้เป็นเป็นแหล่งเรียนรู้ในการทาผ้าไหม การสาธิตขั้นตอน ตลอดจนการ
เปิ ดโอกาสให้ เยาวชน นั กเรี ย น นั กศึกษา คนที่ส นใจ ได้เข้ามาเรียนรู้กระบวนการ เพื่อเป็นการ
ถ่ายทอด และคงอยู่ของวัฒนธรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาสืบไป กลุ่มผู้ให้ข้อมูลกล่าวถึงประเด็นนี้ว่า
“จริงๆ แล้วก็ในการประชุมของสมาชิกเมื่อเดือนที่แล้ว ก็ มีความสนใจในเรื่องการ
ทา Home stay กันความคิดพี่ก็ว่าน่าจะลองทาดู จะได้โฆษณาและเพิ่มรายได้ไปในตัวด้วย”
(ประกอบ จาปาทอง, ข้อมูลการสัมภาษณ์)

จัดทาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ครบวงจร จัดทา Home Stay ที่พัก การขาย
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน เป็นทั้งการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถสร้างโอกาสทาง
การตลาดเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้การส่งเสริมให้เกิดช่องทางเพื่อจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น และสร้าง
ชื่อเสียงให้แก่ชุมชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างการยอมรับในผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมื อ ของ
ชุมชนบ้านประทุนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นซึ่งผู้ให้ข้อมูลได้ให้ความสาคัญในประเด็นนี้
“ผ้าไหมของกลุ่มเรา ยังมีคนรู้จักเฉพาะกลุ่ ม ถ้าพัฒนาให้คนรู้จักมากขึ้น ก็จ ะดี
ทีเดียว” (วันนา บรรลือทรัพย์, ข้อมูลการสัมภาษณ์)

สรุปจากการสัมภาษณ์เชิงลึ ก ประธานชุมชน คุณประกอบ จาปาทอง กับสมาชิก
ชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนจานวน 10 คน พบว่า ได้แนวความคิดของชุมชนในด้านรู ปแบบ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุน อาเภอศิขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ มีรูปแบบของกลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเป็นแนวทางแบบดั้งเดิม ซึ่งผู้วิจัย สามารถสรุปได้ว่า การจัดตั้งกลุ่มผู้ปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2535 ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 เริ่มต้นทอด้วยกี่กระตุก โดยได้รับการ
ถ่ายทอดลวดลายดั้งเดิมจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ และในปี พ.ศ. 2540 มีการร่วมกลุ่มคิดค้น
พัฒนาลวดลายผ้าไหม คือ ผ้าโสร่งหางกระรอก ซึ่งทาง องค์การบริหารส่วนตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมการผลิต และ
ส่งผลงานผลิตภัณฑ์ไหมทอมือผ้าหางกระรอกเข้าร่วมการประกวดที่ พระตาหนักภูพานราชนิเวศ
จนสามารถคว้ารางวัลมาครองได้ถึง 12 รางวัลทาให้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมให้เวลาต่ อ มา
ซึ่งสิ น ค้าที่นิ ย มมากที่สุ ดคือ ผ้ าโสร่งหางกระรอก ผลิ ตภัณฑ์ของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
มี ค วามประณี ต เพราะทอด้ ว ยมื อ เน้ น สี เ ข้ ม เป็ น หลั ก เนื่อ งจากเป็ น ที่นิ ย มของชาวบ้า นในชุมชน
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และการจาหน่ายจะจาหน่ายเป็นผืนไว้สาหรับนาไปตัดเย็บ ส่วนในด้านราคานั้นจะกาหนดราคาตาม
ฤดูกาล หรือตามเทศกาล โดยมีช่องทางการจาหน่ายในรูปแบบการขายส่งหรือ จาหน่ายให้คนกลาง
รั บ ไปขายต่อ และจ าหน่ ายภายในชุมชน ตลาดนัด การสร้างเครือข่ายจะทาโดยลั กษณะไม่ เ ป็ น
รูปธรรมมากนักส่งผลในด้านการประชาสัมพันธ์สินค้ายังไม่เป็นที่รู้จักของลูกค้าทั่วไปเท่าที่ควร
การวิเคราะห์ (SWOT Analysis) การพัฒ นารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มด้ว ยการ
เชื่อมโยงระหว่างบริบ ทเกี่ย วกับ ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน กับปัจจัยภายใน และสภาพแวดล้ อม
ภายนอก ซึ่งนาไปสู่แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค เพื่อนาไปพัฒนารูปแบบมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ ดังนี้
ตารางที่ 15 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน จุดแข็ง และจุดอ่อน
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
- ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลวดลายเป็นเอกลักษณ์และมี - การสร้างเครือข่ายยังน้อยและยังไม่มีสถานที่
ความสวยงาม โดดเด่นของตนเอง
จาหน่ายอย่างเป็นรูปธรรมทั้งภายในชุมชน
และนอกชุมชนบ้านประทุน
- มีทักษะความรู้ ความชานาญในการผลิตผ้าไหม - การต่อยอดทางภูมิปัญญาด้านผ้าไหมกลุ่มยาว
ด้วยการทอด้วยมือที่ละเอียดละประณีต และ
ชนในชุมชนบ้านประทุนยังไม่ค่อยให้
ย้อมสีจากธรรมชาติที่ได้จากการสั่งสมจากภูมิ
ความสาคัญมากนัก
ปัญญาท้องถิ่นเดิม
- วัตถุดิบเส้นไหมมีคุณภาพ ทาให้ผ้าไหมมีเนื้อ - ไม่มีปัจจัยการกาหนดราคากลาง ทาให้ราคา
แน่นเรียบเสมอกันเกิดความเงาวาวในผืน สีไม่
ขายคงที่ในขณะที่ต้นทุนสูงขึ้น แต่ตัวแทน
ตก จาหน่ายในราคาที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
จาหน่ายกาหนดราคาไม่แน่นอนตามฤดูกาล
เพราะมีแหล่งวัตถุดิบในชุมชน
ตามเทศกาลต่างๆ
- ลายผ้ามีลักษณะเฉพาะที่คิดค้นต่อยอดจาก
- ไม่สามารถผลิตสินค้าได้จานวนมากเพราะผ้า
บรรพบุรุษ โดยสมาชิกภายในกลุ่มสร้างสรรค์
ไหมทอด้วยมือต้องใช้เวลานานไม่มีเครื่องจักร
ขึ้นเองเพื่อยกระดับการสืบสานภูมิปัญญาใน
ในการเพิ่มปริมาณผลผลิต
การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
- มีการรวมกลุ่มที่เหนียวแน่นและเข้มแข็งใน
- ผ้าไหมทอมือบ้านประทุนยังไม่เป็นที่รู้จักมาก
ชุมชน มีความรักสามัคคีเพื่อสร้างศักยภาพให้
นักเพราะไม่มีการสร้างตราสินค้าขึ้น
เกิดในชุมชน
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ตารางที่ 15 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน จุดแข็ง และจุดอ่อน (ต่อ)
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
- ประเพณีแต่งงาน ประเพณีไหว้ผู้ใหญ่ นิยมใช้ - ลูกค้าหลักเป็นลูกค้ากลุ่มเดิม ไม่สามารถเพิ่ม
ผ้าไหมทอมือ เพราะเป็นของที่ระลึกที่มีคุณค่า
กลุ่มลูกค้าใหม่ได้ และไม่มีสถานที่จาหน่าย
สินค้าอย่างเป็นรูปแบบ
- ได้รับความช่วยเหลือเละสนับสนุนจากองค์กร - ยังไม่มีทักษะความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น
ตารางที่ 16 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก โอกาส และอุปสรรค
โอกาส (Opportunity)
อุปสรรค (Threat)
- ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุนเป็นสินค้า - ปัจจัยการผลิตในภาคเกษตรกรรมมีราคา
ระดับ OTOP เพราะจัดเป็น สินค้าวัฒนธรรม
สูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบและ
ผลิตด้วยการสืบสานแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
คุณภาพการผลิต
- นโยบายภาครัฐส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไหม - ความไม่แน่นอนทางด้านการเมืองทั้ง
เป็นการอนุรักษ์การแต่งกายด้วยผ้าไหมไทย
ภายในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
- ความเชื่อเรื่อง จารีต ประเพณี ที่นิยมใช้ผ้าไหม - ขาดแรงงานฝีมือในการผลิตผ้าไหมให้ได้
ในประเพณีต่างๆ เพราะความเชื่อว่าการให้ผ้า
เพียงพอต่อปริมาณความต้องการของตลาดที่
ไหมเป็นของที่ดีและสูงค่า
เพิ่มมากขึ้น
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตาบลแตล มี
- ขาดทักษะทางด้านความรู้ในการนาเทคโนโลยี
ความเข้มแข็งและให้การสนับสนุนชุมชนผ้า
คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้ใน
ไหมทอมือบ้านประทุนอย่างสม่าเสมอ
การเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์และจัด
จาหน่าย
- ความร่วมมือร่วมใจ ในการทอผ้าไหม และ
- สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดมีน้อย และยังไม่มี
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การปลูกหม่อน เลี้ยง
นโยบายหรือแนวทางการส่งเสริมการ
ไหม สาวไหม ตีเกลียว ฯลฯ เป็นการใช้เวลา
ท่องเที่ยวที่ชัดเจน
ว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ส่งผลให้
เกิดความเข้มแข็งความรักและความสามัคคี
ให้กับชุมชนบ้านประทุน
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1.6 การศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของกลุ่มผ้าไหมทอมือชุมชนบ้าน
ประทุน
1.6.1 ประวั ติ ค วามเป็ น มาและการก่ อ ตั้ ง ของกลุ่ ม ผ้ า ไหมทอมื อ ชุ ม ชนบ้ า น
ประทุน
ลั ก ษณะการด าเนิ น งานของชุม ชนผ้ า ไหมทอมื อ บ้ า นประทุ น จะเน้ น การ
สืบสานวิธีการทอผ้าจากบรรพบุรุษ จนกระทั่งมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมขึ้น ในปี 2535
โดยกิจกรรมของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจะเน้นให้เกิดการส่งเสริมการ
เลี้ยงไหม การสาวไหมจากรังไหม การกรอไหม การตีเกลียว การย้อมเส้นไหม ไปจนถึงการทอผ้าไหม
ด้วยกี่กระทบโบราณ ด้วยลวดลายดั้งเดิมซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมา
จากนั้ น เมื่ อ ทางชุ ม ชนผ้ า ไหมทอมื อ บ้ า นประทุ น ได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล จากการประชาสั ม พั น ธ์ ว่ า
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงสนับสนุนกลุ่มทอผ้าไหมทั่วทุกภูมิภาค จึงได้ประชาสัมพันธ์
และจัดประชุมให้ความรู้แก่ราษฎร ในหมู่บ้าน ซึ่งในการรวมกลุ่มครั้งแรกนั้นมีสมาชิกจานวน 20 คน
จากนั้นจึงได้ทาการระดมทุนจากสมาชิกคนละ 200 บาท จนมีเงินทุนเริ่มต้น 4,000 บาท สาหรับ
นามาซื้อวัตถุดิบ และบางครัวเรือนก็ยังมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไว้ใช้ในครัวเรือนอีกด้วย และได้
ดาเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีสมาชิกเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นจานวน 170 คน สมาชิกชุมชน
ผ้ าไหมทอมือบ้ านประทุน เริ่ มทอผ้ าไหมด้ว ยกี่ กระทบแบบโบราณ ลวดลายดั้งเดิม ซึ่งได้รับการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ และเริ่มต้นทอด้วยกี่กระตุกเมื่อปี 2539 ซึ่งยอดจาหน่ายเป็นที่น่า
พอใจของคณะกรรมการและสมาชิก ต่อมาปี 2540 นางประกอบ จาปาทอง ประธานกลุ่มได้คิดค้น
พัฒนารูปแบบ เช่น ผ้าโสร่งหางกระรอก โดยมีการประยุกต์เป็นลวดลายใหม่ให้มีสีสันที่สวยงามแปลก
ตา จึงถือเป็นผู้ริเริ่มการทาไหมเส้นยืนที่ได้มาตรฐาน โดยให้มีขนาดที่เล็กลงตรงกับความต้องการ
ของตลาด จนได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ เ ป็ น สิ น ค้ า หนึ่ ง ต าบลหนึ่ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ร ะดั บ 4 ดาวในปี 2546
และปี 2547
ในปี 2547 จึ ง จดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง ชุ ม ชนผ้ า ไหมทอมื อ บ้ า นประทุ น โดย
นางประกอบ จาปาทอง เป็นผู้ริเริ่ม ปัจจุบันมีสมาชิก 170 คน ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากหน่ว ยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ทาให้มีการพัฒนากระบวนการทอผ้าไหม จากเดิมใช้วิธีทอมือด้วยกี่ ทอทีละเส้น
ต่ อ มาจึ ง ได้ พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ การทอมาใช้ กี่ ก ระตุ ก ซึ่ ง ได้ แ นวคิ ด จากการดู ง านที่ ศู น ย์ ท อผ้ า ไหม
อ าเภอปั ก ธงชัย จั ง หวั ด นครราชสี ม า ท าให้ ก ารทอมี ค วามรวดเร็ ว ขึ้ น แต่ ยัง คงมีล วดลายผ้ าไหม
แบบดั้งเดิม เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาบรรพบุรุษ และคงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น จนเป็นที่ต้องการ
ของตลาด ตลอดจนได้ รั บ รางวั ล จากการประกวดในระดั บ ภาค ณ ต าหนั ก ภู พ านราชนิ เ วศน์
จังหวัดสกลนคร หลายรางวัล
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ในส่ ว นของการพั ฒ นากรรมวิ ธี ก ารผลิ ต หรื อ การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบ
ลวดลาย ทางกลุ่มมีการปรับเปลี่ยนน้อยมาก เพราะผ้าไหมทอมือบ้านประทุนสร้างชื่อเสียงจนเป็นที่
รู้จักดี ทั้งคุณภาพ และลวดลาย โดยเฉพาะลายหางกระรอก ทั้งนี้สมาชิกบางท่านยังมีความคิดเห็นว่า
ไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงลวดลาย หรือรูปแบบของผ้าโสร่งหางกระรอกเพราะเกรงว่าอาจจะไม่ได้รับ
ความนิยมเท่าที่ควรเช่นเดิม แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะผ้าไหมที่ทางกลุ่มจะนาส่งเข้าประกวด
โดยใช้ เ ทคนิ ค การย้ อ มสี เ ส้ น ไหมให้ อ อกมาเป็ น สี อ่ อ นมากขึ้ น กว่ า เดิ ม ในขณะที่ ผ้ า ไหมที่ มี ไ ว้
เพื่อจาหน่ายต้องใช้สีเข้ม สดใส ตามความต้องการของตลาด
“ผ้ า สไลด์ ล วดลายหางกระรอก เป็ น สิ่ ง ที่ ม าจากดั้ ง เดิ ม ในปี พ.ศ.2535
จึ ง เริ่ม คิด ถึงการค้าขาย เพราะค้าขายได้ การขายช่วงแรก เริ่ม จากการที่ เขามาดูงานและ
มี ก ารบอกต่ อ กั น แล้ ว ก็ มี ลู ก ค้ า เริ่ ม มาตามหามาซื้ อ ขั บ รถมาหาซื้ อ ” (บรรลื อ สื บ สั ง ข์ ,
ข้อมูลสัมภาษณ์)
“ผ้าโสร่งหางกระรอก จะเป็นสินค้าที่ดังและมีชื่อเสียงของชุมชนผ้าไหมบ้าน
ประทุน“ (วิไล มั่นยืน, ข้อมูลจากการสัมภาษณ์)

ส่ ว นช่ ว งเวลาที่ มี ย อดการจ าหน่ า ยสู ง หรื อ มี ค าสั่ ง ซื้ อ จ านวนมากคื อ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะเป็นการมอบผ้าไหมทอมือให้แก่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่นับถือ
และยังใช้ เพื่อขอพรจากผู้สูงอายุในชุมชนอีกด้วย โดยเฉพาะในช่วงประเพณีงานแต่งงาน และในช่วง
ระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีชุมชนจะนิยมใช้ผ้าไหมเป็นสัญลักษณ์ประจาท้องถิ่น
และเป็นของที่ระลึกซึ่งถือเป็นขนบธรรมเนียมในการรับไหว้ญาติผู้ใหญ่ที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน
ถึงแม้ว่าชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน ยังไม่มีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลง
ผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยขึ้นแต่อย่างไรก็ตามจุดแข็งที่ชัดเจนของผ้าไหมบ้านประทุนก็คือ รายได้จากการ
จัดจาหน่ายผ้าไหม ที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีผลผลิตที่ทันต่อการสั่งซื้อของลูกค้าเป็นเพราะความ
มีเอกลักษณ์ของลวดลาย ที่ไม่ซับซ้อนมากนักแต่มีความสวยงามโดดเด่น นอกจากนี้ยังทาให้การทอผ้า
ไหมของชุ ม ชนบ้ า นประทุ น ใช้ เ วลาน้ อ ยกว่ า ที่ อื่ น ในขณะที่ จุ ด อ่ อ นของผ้ า ไหมบ้ า นประทุ น คื อ
การเน้นอนุรักษ์ลวดลาย แบบดั้งเดิม กรรมวิธีการทอคงรูปแบบเดิ ม แตกต่างจากแหล่งผลิตอื่น เช่น
ที่อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม หรือที่ปักธงชัย มีลวดลายที่สวยงามและหลากหลายกว่า อย่างไร
ก็ตาม การดาเนินกิจกรรมชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนยังคงสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
เป็นเพราะวัตถุดิบที่ส ามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น และรูปแบบของกระบวนวิธีในการทอที่มีคุณภาพ
และเป็นไปตามมาตรฐานของชุมชนทอผ้าไหมบ้านประทุน ดังที่สมาชิกในชุมชนได้แสดงความคิดเห็น
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“การทอผ้ า ไหมของชุม ชนเราใช้การทอมื อเป็นหลักไม่ ได้ เน้นเทคโนโลยี
เท่าที่ควร เพราะไม่มีงบ ปัจจุบันกลุ่มก็จะมีแค่เครื่องสาวไหม แต่เครื่องกรอไหมยังไม่มีใช้ใน
กลุ่ม” (นงค์สี ทองด้วง, ข้อมูลจากการสัมภาษณ์)
“ลวดลาย ก็เป็นแบบลวดลายเก่าๆ ไม่ได้มีการปรับลวดลายสม่าเสมอ อย่าง
นาหว้า หรือปักธงชัย ชุมชนเราจะเน้นโทนสีเข้มๆ สีพื้นๆ เป็นหลักชาวบ้านจะชอบ ขายได้
ง่าย” (เตียง มั่นยืน, ข้อมูลจากการสัมภาษณ์)

ชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน มีความสามารถด้านการทอผ้าไหมเป็นทุน
อยู่แล้ว ในหมู่บ้านมีการทอผ้าไหม 42 ครัวเรือน มีครัวเรือนที่ผลิตกี่กระตุกจาหน่าย 3 ครัวเรือน
มีภูมิปั ญญาชาวบ้านในการผลิตเครื่องควบไหม เครื่องกรอไหม อุปกรณ์สื บไหมที่เป็นเครื่องจักร
ทันสมัยไว้ใช้เอง รวมทั้งจาหน่ายให้ลูกค้าทั่วไป เป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง
ชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน สามารถทอผ้าไหมที่มีคุณภาพ ทอผ้าไหม
ออกมาในรูปแบบลวดลายลักษณะสีสัน ที่แปลกใหม่ แต่ยังคงลักษณ์ของผ้าไหมพื้นเมืองไว้ ลายผ้า
ไหมที่ชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนผลิต มีดังนี้
ผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนมี 6 อย่าง ได้แก่
1. ผ้าโสร่งหางกระรอก
2. ผ้าไหมลายหางกระรอก
3. ผ้าไหมลายอันลูนซีม
4. ผ้าไหมลายอันปรม
5. ผ้าไหมสไบลายประยุกต์
6. ผ้าไหมลายตาราง (ลายตรุงจรู๊ก)
ผลผลิตหลักของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน คือ ผ้าโสร่งหางกระรอก
และผลผลิตรองของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน คือ ผ้าไหมลายอันปรม ผ้าอันลูนซีม ผ้าไหมลาย
หางกระรอก ผ้าไหมสไบ
1.6.2 วิธีการดาเนินงานของกลุ่มชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
ชื่อกลุ่มชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
ที่ตั้ง/ที่ตั้งกลุ่ม 21 หมู่ที่ 4 ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด จานวน 89 คน มี คุณประกอบ จาปาทอง เป็นประธานกลุม่
บ้านประทุนได้จัดตั้งกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ตั้งแต่ปี 2535 และได้ส่งเสริม
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โดยมีนางประกอบ จาปาทอง ประธานกลุ่มเป็นผู้คิดริเริ่ม โดยมีแรงบันดาล
ใจจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีน้าพระทัย สนับสนุนกลุ่มทอผ้าทั่วทุกภาค
จึงได้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมา มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อนาเส้นไหมมาทอ เริ่มการทอผ้าไหม
ด้วยกี่กระทบแบบโบราณ ลวดลายดั้งเติม โดยได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ เริ่มทอผ้า
ด้วยกี่กระตุกเมื่อปี 2538 เมื่อมียอดจาหน่ายเพิ่มขึ้น
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ผ้าโสร่งหางกระรอก เกิดจาการคิดค้นรูปแบบใหม่ เมื่อปี 2540 มีการประยุกต์
ลวดลายใหม่ สีสันแปลกตาสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม
ภาพที่ 22 ผ้าโสร่งหางกระรอก เกิดจาการคิดค้นรูปแบบใหม่
และทุกขั้นตอนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทาเองตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
สาวไหม ฟอกย้อม ทอผ้าไหมเป็นต้น ซึ่งสามารถแบ่งขั้นตอนการผลิตได้ดังนี้
วัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ ของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
สมาชิกจะกระจายกันผลิตตามบ้าน โดยวัตถุดิบนั้นสมาชิกจะจัดหาเอง
ซึ่งทางกลุ่มจะเป็นตัวแทนในการรับงานมากระจายให้กับสมาชิกและจัดจาหน่าย
กลุ่ มของชุมชนผ้ า ไหมทอมื อบ้า นประทุน สามารถทอผ้ าไหมที่มี คุ ณ ภาพ
สามารถทอผ้าไหมออกมาในรูปแบบลวดลายลักษณะสีสันที่แปลกใหม่ แต่ยังคงเอกลักษณ์ของผ้าไหม
พื้นเมืองไว้ ลายผ้าไหมที่กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านประทุนผลิตมีดังนี้
“ผ้ า โสร่ง ลายหางกระรอก จะเป็ นสินค้าที่คนชอบมาหาซื้ อผ้าไหมลายนี้
เพราะชอบในลวดลายและคุณภาพของผ้าไหมของชุมชนเรา” (วิไล มั่นยืน , ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์)

ผ้ าโสร่ งลายหางกระรอก ซึ่งบ้านประทุนเป็นแหล่ งผลิ ตที่มากที่สุ ด และมี
ชื่อเสียงมากที่สุดของจังหวัดสุรินทร์ เป็นผ้าลายตารางสาหรับผู้ชายนุ่ง ปัจจุบันได้มีการประยุกต์เป็น
ลายสากลมีหลากหลายสี เพื่อใช้สาหรับตัดเสื้อใช้ได้ทั้งบุรุษและสตรี ผ้าโสร่งหางกระรอกบ้านประทุน
ตาบลแตล มีการสืบทอดการทอผ้าลายโสร่งหางกระรอกมายาวนาน แต่เดิมเพื่อผลิตใช้ในครัวเรือน
และใช้รั บ ไหว้งานแต่ ง โดยเฉพาะสตรีที่อ อกเรือ น ต้องทอผ้ าโสร่งหางกระรอกเอง เพื่อรับ ไหว้
ในพ่อแม่และญาติพี่น้องฝ่ายชายเป็นการตอบแทนคาสินสอดที่มาสู่ขอ
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ภาพที่ 23 ผ้าโสร่งลายหางกระรอก
ผ้าไหมลายหางกระรอก (ผ้าไหมกระนิว) เป็นผ้าไหมสีพื้นชนิดหนึ่ง หากแต่
ในการทอผ้าไหมชนิดนี้ช่างผู้ทอนิยมใช้เส้นใย ไหมจานวน 2 ถึง 5 สีมาควบกัน เพื่อทอเป็นผ้าทั้งผืน
ผ้าที่ได้จะมีความเงางามเช่นเดียวกับผ้าพื้น และผ้าชนิดนี้พบได้ทั่วไปในทุกหมู่บ้านในจังหวัดสุรินทร์
เพราะผ้าชนิดนี้ชาวบ้านนิยมใช้เป็น ผ้านุ่งในชีวิตประจาวัน ซึ่งคนโบราณเรียกผ้าชนิดนี้ว่า “ผ้าม่วง”
หรือ โจงกระเบน

ภาพที่ 24 ผ้าไหมหางกระรอก
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ผ้าไหมลายอันลูนซีม หรือเรียกว่า "จะปะชวร" ศิลปะการทาผ้าจึงมีอิทธิพล
ทางเขมร ซึ่งสมัยก่อนเขมรจะรบกันบ่อย ชาวเขมรที่ชายแดน จะหนีมาประเทศไทย ตั้งครอบครัว
ที่สุรินทร์ และนาการทอผ้าเพื่อใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม ผ้าอันลุยซีมจะย้อม 4 สี นามาทอเป็นเกลี ยว
ตั้งชื่อว่า อันลูนซีม (แปลว่า คลานมาประเทศไทย) ซึ่งได้แก่ผ้าไหมที่มีลวดลายตาม วัฒนธรรมของ
ชาวไทย ซึ่งส่วนใหญ่คือลวดลายด้านศาสนาต่าง ๆ

ภาพที่ 25 ผ้าไหมลายอันลูนซีม
ผ้าไหมลายอันลูนซีม ลักษณะการทอ เป็นผ้าทอมือโบราณที่ช่างทอจะทอสี
ตามความต้องการ 4 เส้น แล้วใช้ไหมควบ 2 เส้น ทาให้เกิดลายทางสลับสี หรือทาให้เกิดผ้าลายริ้ว
ตามขวาง โดยใช้ไหมเพียงเส้นเดียว เช่นสีเขียว หรือสีม่วง ส่วนไหมเส้นพุ่งจะใช้ไหมสีเดียวกับเส้นยืน
ทอสลับกับไหมควบ ซึ่งเป็นการนาไหม 2 เส้น ที่มสี ีต่างกันมาตีเกลียวควบกันเป็น 1 เส้น ได้แก่ สีแดง
กับสีเหลือง สีแดงกับสีเขียว สีขาวกับสีม่วง การเลือกสีนั้นจะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ทอ ในการ
ทอเป็นผืนจะใช้เพียง 4 สี ทอสลับกันไปเป็นช่วง ๆ เท่า ๆ กัน จึงทาให้เกิดเป็นลายริ้วตามขอบของ
ผืนผ้าตามความต้องการของผู้ทอ ในอดีตจะใช้เป็นผ้าม่วง สาหรับนุ่งโจงกระเบน จุดเด่นของผ้าไหม
อันลูนซีม เป็นผ้าลายตามขวาง ทอด้วย สีแดง ขาว เหลือง และเขียวสลับกัน มีความโดดเด่นและมัน
วาวจากเส้นไหมที่ตีเกลียว
“ผ้าอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมของชุมชนคือ ผ้าไหมอันลูนซีม จะเป็นที่
นิยมของลูกค้าพอสมควร” (เตียง มั่นยืน, ข้อมูลจากการสัมภาษณ์)
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1.6.3 กระบวนการผลิตของกลุ่มชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
กระบวนการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนเริ่มตั้งแต่
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สาวไหม ฟอกย้อม ทอผ้าไหม

การเตรียมดิน

การเพาะกล้า

การลงดิน

ภาพที่ 26 กระบวนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
การปลูกต้นหม่อนสาหรับเลี้ยงไหมเป็นอาชีพหนึ่ง ที่ชุมชนผ้าไหมทอมือบ้าน
ประทุนได้ทากัน มาเป็น เวลาช้านานแล้ว การจัดสรรสวนหม่อน ชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
จะต้องมีการจัดการดูแลให้ใบหม่อนมีปริมาณเพียงพอต่อการเลี้ยงไหมในแต่ละรุ่นและเหมาะสมกับ
ไหมในแต่ละวัยเพื่อให้ไหมที่เลี้ยงมีความแข็งแรงเนื่องจากได้ธาตุอาหารที่เหมาะสมการปลูกหม่อน
ควรเลื อก ที่ดิน ที่มีความชุ่ มชื้น พอแต่น้ าไม่ ท่ว ม หรือไม่ขัง จากนั้นก็เตรียมดินโดยการไถพรวน
ให้เรียบร้อย
หม่อนที่ใช้ปลูกมีหลายพันธุ์ เช่น หม่อนน้อย หม่อนทองเกิ้น หม่อนหยวก
หม่อนใบมน หม่อนใบโพธิ์ หม่อนส้ม หม่อนใหญ่หม่อนจาก หม่อนสา หม่อนใย หม่อนมี หม่อนโมเรทตี
หม่อนโมเรเทียน และหม่อนมุลติดาบุลเล ฯลฯ เป็นต้น แต่พันธุ์ที่ใช้ปลูกกันนั้นนิยมเลือกพันธุ์ปลูกกัน
2 ชนิดคือ หม่อนน้อยและหม่อนตาคา เพราะเป็นพันธุ์ที่ให้ใบใหญ่มีใบดก

ภาพที่ 27 ต้นหม่อน
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ต้นหม่อนมีความความสาคัญในการเลี้ยงไหมมากเพราะใบหม่อนเป็นอาหาร
อย่างเดียวของตัวหนอนไหม ขั้นแรกจึงต้องมีการปลูกและดูแลต้นหม่อนให้เกิดใบต้นหม่อน เป็นพืช
ที่ขึ้น ง่ายและเจริ ญเติบ โตได้โ ดยไม่ต้องอาศัยน้ามากนัก ถ้าเริ่มปลู กตอนต้นฤดูฝ นต้นหม่อนก็จะ
สามารถมีชีวิตอยู่ตลอดไป

ภาพที่ 28 ตัวไหม
เริ่มเลี้ยงกันตั้งแต่ยังเป็นไข่เล็กๆ เท่าปลายเข็ม จนเติบโตเป็นตัวหนอนไหมวัย
อ่อน และวัยแก่ ตัวไหมเป็นตัวอ่อนของแมลงจาพวกผีเสื้อชนิดหนึ่งที่เมื่อถึงวัยจะผลิตใยไหมออกมา
ห่อหุ้มตัวเป็นรังไหมพันธุ์พื้นบ้านที่ชาวบ้านเลี้ยงกันอยู่เป็นพันธุ์ไหมที่ฟักได้ตลอดปี เมื่อตัวหนอนเติบโต
จะมีลักษณะสีขาวนวลและเมื่อแก่ขึ้นจะมีสีเหลืองเพื่อทารัง รังไหมจะเป็นสีเหลือง

ภาพที่ 29 การเพาะเลี้ยงตัวไหม
ไหมเป็นแมลงที่มีการเจริญเติบโตแบบสมบูรณ์แบบวงจรของชีวิตตัวไหมจะ
เริ่มต้นจากไข่ ฟักเป็นตัวหนอนไหมในระยะเป็นตัวหนอนไหมจะลอกคราบ 4 ครั้ง พอหนอนไหมแก่
เข้าก็จ ะชักใยท ารั งหุ้ ม ตัว เองแล้ ว ตัว ไหมจะลอกคราบเป็ นดั กแด้ อยู่ใ นรัง พอครบอายุดั ก แด้ ก็ จ ะ
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กลายเป็นผีเสื้อเจาะรังออกมาผสมพันธุ์กัน พร้อมทั้งวางไข่ฟักเป็นตัวหนอนต่อไป วนเวียนกันอยู่อย่าง
นี้เรื่อยไป
“พอได้รังไหมและขั้นตอนต่อไป ก็จะสาวไหม ฟอกไหม และทอผ้า ขั้นตอน
ทอผ้ า นี่ แหละจะบอกถึง ความประณี ต เป็ น อย่ า งไร” (ทอง จั น ทรารักษ์ , ข้อมู ล จากการ
สัมภาษณ์)

การสาวไหม ทาได้โดยการต้มตัวไหม โดยใช้หม้อขนาดวัดโดยรอบประมาณ
25 นิ้ว ปากหม้อนั้นครอบด้วยไม้โค้งคล้ายห่วงของถังไม้และใช้ไม้ลักษณะแบนเจาะรูตรงกลางพาด
ระหว่างห่วงทั้งสองข้าง และเหนือไม้แบนๆ นี้ มีไม้รอกคล้ายจักรที่ให้หนูถีบ ซึ่งจักรมีลักษณะเป็นรูป
กลมๆ จากนั้ น เอาฝั ก ไหมที่ จ ะสาวใส่ ล งไปในหม้ อ ประมาณ 30 - 50 นาที ระหว่ า งที่ ร อให้ ค น
ประมาณ 2 - 3 ครั้ง ให้รังไหม สุกทั่วกัน แล้วเอาแปรงชะรังไหมเบา ๆ เส้นไหมก็จะติดแปรงขึ้นมา
จึงนามาสอดที่รูตรงกลางของไม้ระหว่างห่วงทั้งสองข้าง และสาวให้พ้นรอก 1 รอบ จากนั้นเวลาสาวไหม
จะใช้มือทั้งสองข้าง โดยมือหนึ่งสาวไหมจากรอกลงภาชนะที่รองรับเส้นไหม ส่วนอีกมือหนึ่งถือไม้
อันหนึ่งเรียกว่า “ไม้ขืน” ซึ่งมีลักษณะเป็นง่ามยาวประมาณ 1 ศอกเพื่อเพื่อใช้ในการกดและเขย่ารัง
ไหมที่อยู่ในหม้อเพราะรังไหมที่อยู่ในหม้อนั้นจะลอยถ้าไม่กด และเขย่าก็จะเกาะกั นแน่นสาวไม่ออก
หรือออกมา ในลักษณะที่เส้นไหมมีขนาดไม่สม่าเสมอกั น เครื่องสาวไหมทั้งหมดเรียกว่า “เครื่องพวง
สาว” การสาวไหมนี้ต้องหมั่นเติมน้าเย็นลงไปเป็นระยะระวังอย่าให้น้าถึงกับร้อนและเดือด
การฟอกไหม หลังจากที่สาวไหมจนหมดแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ ต้องนาไหม
ที่ได้ นั้ น มาฟอกให้ นิ่ มและเป็ น สี ขาว วิธีฟอกไหม ชาวบ้านไม่ได้ใช้ส ารเคมี แต่จะใช้ของที่ห าง่าย
อยู่ใกล้ตัว เช่น กาบกล้วย ใบกล้วย ต้นกล้วย ผักโขมหนาม ต้นตัง ไก่น้อย งวงต้นตาล ก้านตาล ฝัก
หรือเปลือกเพกา ฯลฯ อย่างใดอย่างหนึ่งนามาฝานให้บาง ผึ่ งแดดให้แห้ง และเผาไฟจนเป็น เถ้า
นาเถ้าที่ได้ไปแช่น้าไว้ให้ตกตะกอน ใช้เฉพาะส่วนที่เป็นน้าใส นาไหมที่จะฟอกลงแช่โดยก่อนจะนา
ไหมลงแช่จะต้องทุบไหมให้อ่อนตัว เพื่อที่น้าจะได้ซึมเข้าได้ง่าย แช่จนไหมนิ่มและขาว จึงนาไปผึ่งแดด
ให้แห้ง หากไหมยังไม่สะอาดก็นาไปแช่ตามวิธีเดิมอีก จากนั้นการดึงไหมออกจากลุ่มไหมจะต้องทา
โดยระมัดระวังไม่ให้พันกัน เส้นไหมที่ฟอกแล้วจะอ่อนตัวลง เส้นนิ่ม
การทอผ้า ไหม คือ การนาเส้ นไหมมาผ่ านกรรมวิธีที่จ ะให้ เ กิดเป็น ผื น ผ้ า
โดยมีเครื่องมือคือกี่ ส่วนการทาให้เกิดลวดลายบนผืนผ้านั้นเป็นเทคนิควิธีที่จะทาให้มีความสวยงาม
ซึ่งเทคนิคเหล่านี้ก็จะยากง่าย ตามแต่ลวดลายที่ต้องการ ส่วนเทคนิคการทอผ้าไหมของชุมชนผ้าไหม
ทอมือบ้านประทุนคือ การทอผ้าไหมให้ได้คุณภาพ เนื้อผ้าสม่าเสมอ ใน 1 ผืน ต้องใช้คน ๆ เดียวกัน
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ทอให้เสร็จ 1 ผืน เพราะแรงกระแทกกี่เครื่องทอผ้าไหมจะไม่เท่ากัน ถ้าใน 1 ผืน ใช้คนทอหลาย ๆ คน
เนื้อผ้าจะไม่สม่าเสมอ

ภาพที่ 30 เครื่องกี่ทอผ้าโบราณ

ภาพที่ 31 เครื่องทอผ้าแบบกี่กระตุก
ขั้นตอนในการทอผ้า
1. สืบเส้นด้ายยืนเข้ากับแกนม้วนด้ายยืน และร้อยปลายด้ายแต่ละเส้นเข้าใน
ตะกอแต่ละชุดและฟันหวี ดึงปลายเส้นด้ายยืนทั้งหมดม้วนเข้ากับแกนม้วนผ้าอีกด้านหนึ่ง ปรับความ
ตึงหย่อนให้พอเหมาะ กรอด้ายเข้ากระสวยเพื่อใช้เป็นด้ายพุ่ง
2. เริ่มการทอโดยกดเครื่องแยกหมู่ตะกอ เส้นด้ายยืนชุดที่ 1 จะถูกแยก ออก
และเกิดช่องว่าง สอดกระสวย ด้ายพุ่งผ่าน สลับตะกอชุดที่ 1 ยกตะกอชุดที่ 2 สอดกระสวยด้ายพุ่ง
กลับ ทาสลับกันไปเรื่อย ๆ
3. การกระทบฟันหวี (ฟืม) เมื่อสอดกระสวยด้ายพุ่งกลับก็จะกระทบ ฟันหวี
เพื่อให้ด้ายพุ่งแนบติดกัน ได้เนื้อผ้าที่แน่นหนา
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4. การเก็บหรือม้วนผ้า เมื่อทอผ้าได้พอประมาณแล้วก็จะม้วนเก็บในแกน
ม้วนผ้า โดยผ่อนแกนด้ายยืนให้คลายออกและปรับความตึงหย่อนใหม่ให้พอเหมาะ
การทอผ้าพื้น
เป็นการใช้หลักการทอผ้าเบื้องต้น ที่นาเอาด้ายเส้นยืนและด้ายเส้น พุ่ งมา
ขัดกัน เพื่อให้เกิดเป็นผืนผ้า โดยด้ายเส้น พุ่งและเส้นยืนอาจเป็นด้ายสีเดียวกัน หรือต่างสีกัน หรือ
นาเอาเส้นด้ายที่เป็นดิ้นเงินหรือดิ้นทองมาทอควบด้าย เพื่อให้ผ้า มีความมันระยับ สวยงามยิ่งขึ้น
ชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนมีกระบวนการจัดสรรหน้าที่ภายในกลุ่มอย่าง
เหมาะสม ตามความถนัดและความสนใจของสมาชิกในกลุ่ม จากนั้นเมื่อได้ตกลงกันถึงขั้นตอนการ
แบ่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วสมาชิกในกลุ่มจึงได้เริ่มดาเนินการต่อไป โดยเริ่มจากการติดต่อเพื่อขอรับ
เส้นใยไหมจากแหล่งเลี้ยงไหมประจา ซึ่งทางกลุ่มได้นาเข้าเส้นใยไหมส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดมาจาก
กลุ่มเลี้ยงไหมที่ประเทศเขมร ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลมากนัก เนื่องจากพบว่าที่นี่เป็น
แหล่งผลิตใยไหมที่มีชื่อเสียงและเป็นใยไหมที่มีคุณภาพดีเหมาะแก่การนามาทักทอเป็นเครื่องนุ่งห่ม
และข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และเหตุที่ทางชุมชนได้มีกระบวนการเพาะเลี้ยงตัวไหมเอง
นั้นเป็นเพราะข้อจากัดทางด้านเวลาซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงใช้เวลาไปกับการเตรียมทานาในทุก ๆ
ปี และการเลี้ยงไหมนั้นจาเป็นต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร รวมทั้งมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นข้อจากัด
ไม่ว่าจะเป็น เงินทุน จานวนสมาชิก และทักษะประสบการณ์เป็นต้น จากนั้นเมื่อได้รับใยไหมมาใน
ปริมาณตามที่ต้องการแล้ว จึงนามาสู่ขั้นตอนของกระบวนการ ตีเกลียว การย้อมสี การทาให้เป็นผืน
ผ้าโดยทางชุมชนอาจจะมี การจ้างแรงงานจากพื้นที่อื่น ๆ มาช่วยในกระบวนการทอเป็นผืน จากนั้น
เมื่อได้ผ้าไหมที่เป็นผืนสาเร็จแล้วจึงนามาเตรียมพร้อมสาหรับการจัดจาหน่ายต่อไป
1.6.4 วิธีการจัดการจาหน่าย/ประชาสัมพันธ์/การตลาด
ในช่ ว งแรกนั้ น การเข้ า สู่ ต ลาดของชุ ม ชนผ้ า ไหมทอมื อ บ้ า นประทุ น นั้ น มี
จุดเริ่มต้นมาจากการจัดจาหน่ายภายในชุมชน ตลาดนัด โดยอาจจะมีพ่อค้าคนกลางจะมารับไปขาย
ต่อ และด้วยคุณภาพที่ดี ลวดลายที่สวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ จึงทาให้ความนิยมในผ้าไหมทอมือ
บ้านประทุนเริ่มเป็นที่รู้จักของผู้คนทั้งภายในและภายนอกชุมชนจากการแนะนาแบบปากต่อปากของ
ชาวบ้านที่เคยอุดหนุน จนทาให้ผ้าไหมทอมือบ้านประทุนมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น
เรื่ อย ๆ จนกระทั่งสามารถมีโ อกาสได้เดินทางมา ออกร้านตามงานแสดงสิ นค้า OTOP ในระดับ
จังหวัด ภูมิภาค จนถึงระดับประเทศอย่างงานแสดงสินค้า OTOP ที่เมืองทองธานี กรุงเทพฯ เป็นต้น
ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการเข้าสู่ตลาดของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนนั้น
ในปัจจุบัน มีด้วยกัน 2 รูปแบบ ดังนี้
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“การตลาด การขายผ้าไหม ช่องทางการจาหน่าย เราก็ทาแบบง่ายๆ คือ
ขายเองกับทางลูกค้าโดยตรง แต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้ามารับเองมากกว่า” (บันลือ สืบสังข์,
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์)

ในส่ ว นของกลุ่ ม เป้ า หมายลู ก ค้ า ของชุ ม ชนผ้ า ไหมทอมื อ บ้ า นประทุ น ใน
ปัจจุบัน มักจะมาจากทางอีสานตอนใต้เป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี บุรีรัมย์
สุรินทร์ และอานาจเจริญ นอกจากนี้ยังมีจากจังหวัดอุดรธานีบ้างบางส่วน
1.6.5 เครือข่ายกลุ่มชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าสว่าง ตาบลท่าสว่าง อาเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์
2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแสรออ ตาบลเขวาสินรินทร์ อาเภอเขวาสินทร์
จังหวัดสุรินทร์
3. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านจารพัต ตาบลจารพัต อาเภอศีขรภูมิ จังหวัด
สุรินทร์
4. กลุ่มแม่บ้านบ้านยางกระจับ ตาบลพรมเทพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน เกิดจากการรวมตัวกันใช้เวลาว่างจาก
การประกอบอาชีพหลักมารวมตัวกันเพื่อทากิจกรรมในรูปของกลุ่ม โดยกิจกรรมหลักของกลุ่มคือ
การทอผ้าไหม ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีชื่อเสียงของจังหวัด จนสามารถสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง
ให้กับครอบครัวเป็นอย่างดี กลุ่มชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนมีความรักใคร่สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ
กันเป็นอย่างดี โดยการสนับสนุนของครอบครัวในชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนจะได้ไม่ต้องไปขาย
แรงงานต่างถิ่น สมาชิกในครัวเรือนทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ คนชรา ร่วมด้วยช่วยกันในกระบวนการผลิตแต่ละ
ขั้น ตอน จนเป็ น วิถีชีวิตของชุมชน และการบริห ารจัดการภายในกลุ่มที่ดี คณะกรรมการซื่อสัตย์
สมาชิกเข้มแข็ง รักใคร่สามัคคี ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดี สวยงามเป็นที่ต้องการของตลาด สร้างรายได้เสริม
ให้กับครอบครัวสมาชิกได้เป็นอย่างดี
กลุ่มชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน มีความสามารถด้านการทอผ้าไหมเป็น
ทุ น อยู่ แ ล้ ว ในหมู่ บ้ า นมี ค รั ว เรื อ นทอผ้ า ไหม 42 ครั ว เรื อ น มี ค รั ว เรื อ นที่ ผ ลิ ต กี่ ก ระตุ ก จ าหน่ า ย
3 ครัวเรือนมีภูมิปัญญาชาวบ้านในการผลิตเครื่องควบไหม เครื่องกรอไหม อุปกรณ์สืบไหมที่เป็น
เครื่องจักรทันสมัยไว้ใช้เอง รวมทั้งจาหน่ายให้ลูกค้าทั่วไป กระทั่งผ้าไหมทอมือบ้านประทุนเป็นที่รู้จัก
กว้างขวางมากขึ้น ปริมาณค่าสั่งผลิตจากพ่อค้าคนกลางมีจานวนมากขึ้น ลูกค้าทั่วไปที่มาซื้อโดยตรง
จึงลดจานวนลง ในขณะที่การเพิ่มราคาจาหน่ายทาได้ยาก เนื่องจากราคาที่สมาชิกจาหน่ายทั้งผ้าโสร่ง
และผ้าไหมลายหางกระรอก เป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมมากที่สุด ทั้งนี้เพราะลูกค้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางสั่ง
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ทอครั้งละมาก ๆ รวมทั้งผู้ซื้อรายย่อยส่วนใหญ่ เป็นลูกค้าประจาซื้อขายกันมานาน แต่การทอผ้าไหม
บ้านประทุนไม่ใช้เครื่องจักร แต่เป็นกระบวนการผลิตที่ต้องใช้แรงงานคนเป็นหลัก โดยเฉพาะในช่วงที่
มีความต้องการซื้อใน จานวนมาก ทางกลุ่มต้องเพิ่มกาลังและแรงกายมากยิ่งขึ้นเพื่อผลิตสินค้าให้ทัน
ต่อความต้องการ เพราะทางชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแบ่งปัน
รายได้ให้สมาชิกในกลุ่มจากการพิจารณาความสามารถในการทอผ้าไหม ซึ่งหากใครสามารถทอผ้า
ไหมได้ในจานวนมากเท่าไหร่ก็ย่อมจะมีรายได้มากขึ้นตามจานวนที่ทอได้ จากนั้นทางกลุ่มก็จะรวมตัว
กันเพื่อนาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจากสมาชิกทุกคน มาจาหน่ายในนามชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
ต่อไป
“ทางกลุ่มก็ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีมากมาย ไม่มีงบประมาณในการซื้อก็จะทอ
ด้วยมือเป็นหลัก แต่จริงๆ ต้องการเครื่องจักรนะ จะได้ผลิตเร็วขึ้น ” (วิไล มั่นยืน, ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์)

1.6.6 ผลงาน / ความสามารถ / รางวัลที่ได้รับ
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และอันดับที่ 3 ในประเภทผ้าไหมโสร่งหาง
กระรอก ณ พระต าหนั ก ภู พ านราชนิ เวศน์จั ง หวัด สกลนคร เมื่ อ ปี พ.ศ. 2545 และได้ รั บ รางวัล
ชนะเลิศอันดับที่ 1
จากการประกวดผ้าไหมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทั่วประเทศ ของกรมส่งเสริม
การเกษตรเมื่อ ปี พ.ศ. 2553
“จริงๆ แล้วชุมชนผ้าไหมบ้านประทุน เรามีชื่อเสียง ประกวดได้รับรางวัล
เยอะ ได้กล่อง แต่ลูกค้าคนซื้อดันไม่รู้จัก” (บรรลือ สืบสังข์, ข้อมูลจากการผู้สัมภาษณ์)

ในปี 2553 สมาชิก 89 คน โดยเน้นการผลิตผ้าไหมเพื่อให้สามารถส่งออกไป
ยังตลาดมากขึ้นและชุมชนเป็นที่รู้จักในวงกว้างส่งผ้าประกวดที่พระตาหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัด
สกลนคร ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 11 รางวัล
ปี 2553 รางวัลชนะเลิศกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น
ปี 2555 รางวัลชนะเลิศกลุ่ม /องค์กรดีเด่น(กลุ่ มทอผ้าไหม) รางวัลสิ งห์
ทองจากกรมการพัฒนาชุมชน
ปี 2545 รางวัลที่ 1 ผ้าโสร่งหางกระรอก นางเชียง มั่นยืน
ปี 2545 รางวัลที่ 3 ผ้าไหมโสร่งหางกระรอก นางพิชิต มั่นยืน
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ปี 2546 รางวัลที่ 1 ผ้าไหมโสร่งหางกระรอก นางพิชิต มั่นยืน
ปี 2547 รางวัลที่ 3 ผ้าโสร่งหางกระรอก นายมัง มั่นยืน
ปี 2547 รางวัลชมเชย ผ้าไหมโสร่งหางกระรอก นางพัชรี จาปาทอง
ปี 2548 รางวัลชมเชย ผ้าไหมโสร่งหางกระรอก นายเฉลิม บุญยงค์
ปี 2549 รางวัลชมเชย ผ้าไหมโสร่งหางกระรอก นายเฉลย มั่นยืน
ปี 2549 รางวัลชมเชย ผ้าไหมโสร่งหางกระรอก นางแต๋ว บุญยงค์
ปี 2550 รางวัลที่ 2 ผ้าไหมโสร่งหางกระรอก นางพจน์ บุญยงค์
ปี 2550 รางวัลชมเชย ผ้าไหมโสร่งหางกระรอก นายเพลินจิตร จาปาทอง
ปี 2551 รางวัลที่ 1 ผ้าไหมโสร่งหางกระรอก นางนงสี ทองด้วง
1.6.7 การสืบทอดภูมิปัญญาของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
การสืบสานการผลิตผ้าไหมทอมือบ้านประทุนมีการสืบทอดภูมิปัญญาจากคน
รุ่นก่อนที่อาศัยในหมู่บ้านนี้ ปราชญ์ชาวบ้านได้มีการถ่ายทอดให้คนในครอบครัว ลักษณะการสอน
ไม่มีรูปแบบแน่นอน ทั้งนี้เพราะทุกครอบครัวมีเครื่องมือ อุปกรณ์การทอ เช่น กี่กระตุก อุปกรณ์การ
สาวไหม ตีเกลียว อยู่ภายในบ้าน ลูกหลานเห็นบรรยากาศการทอผ้าเป็นกิจวัตรประจาวัน ส่วนใหญ่
จึงสามารถในกระบวนการทอผ้าไหมอย่างใดอย่างหนึ่งได้แน่นอน นอกจากนี้ชุมชนผ้าไหมทอมื อ
บ้านประทุน มุ่งเน้นให้เยาวชนในหมู่บ้านช่วยสืบสานและพัฒนาผลิตภัณฑ์สืบต่อไป
จากวิ ธี ก ารดั้ ง เดิ ม จากการถ่ า ยทอดภู มิ ปั ญ ญาเพื่ อ ใช้ ใ นวิ ถี ก ารด าเนิ น
ชีวิตประจาวันต่อมาในรุ่นปัจจุบันได้มีการจาหน่ายผ้าไหมทอมือบ้านประทุน เนื่องจากการทอผ้า
ที่เป็นภูมิปัญญาบรรพบุรุษ วิถีชีวิตของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน ทอผ้าใช้เอง เมื่อมีผู้พบเห็น
จึงชื่นชอบ ต้องการนาไปใช้ จึงเริ่มว่าจ้างกัน ผู้ซื้อนาผ้าไหมใช้เอง เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ควบคู่กับการบอกต่อ ๆ กันมากขึ้น ทาให้มีผู้ประกอบการ หรือพ่อค้าคนกลางมาสั่ งทอเพื่อ นาไป
จาหน่ายต่อ กลายเป็นรายได้เสริมจากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นอาชีพรอง การทานาปลูกข้าว
ที่เป็นอาชีพหลัก ซึ่งทานาปีละครั้ง จากรวมกลุ่มชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน นาผ้าที่ทอได้ไป
จาหน่ายตามตลาดชั่วคราวที่ตั้งในแหล่งชุมชน เรียกว่าตลาดนัด และงานแสดงสินค้า OTOP ที่เมือง
ธานี เป็นต้น กระทั่งผ้าไหมทอมือบ้านประทุนเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น ปริมาณคาสั่งผลิตจาก
พ่อค้าคนกลางมีจานวนมากขึ้น ลูกค้าทั่วไปที่มาซื้อโดยตรงจึงลดจานวนลง ในขณะที่การเพิ่มราคา
จาหน่ายทาได้ยาก เนื่องจากราคาที่สมาชิกจาหน่ายทั้งผ้าโสร่ง และผ้าไหมลายหางกระรอก เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่นิยมมากที่สุด ทั้งนี้เพราะลูกค้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางสั่งทอครั้งละมากๆ รวมทั้งผู้ซื้อราย
ย่ อยส่ ว นใหญ่ เป็ น ลู กค้าประจ าซื้อขายกันมานาน แต่การทอผ้ าไหมบ้านประทุนไม่ใช้เครื่องจักร
แต่เป็ น กระบวนการผลิ ตที่ต้องใช้แรงงานคนเป็นหลั ก โดยเฉพาะในช่ว งที่มีความต้ องการซื้ อ ใน
จานวนมาก ทางกลุ่มต้องเพิ่มกาลั งและแรงกายมากยิ่งขึ้นเพื่อผลิ ตสินค้าให้ ทันต่อความต้องการ
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ดั ง นั้ น ชุ ม ชนผ้ า ไหมทอมื อ บ้ า นประทุ น จึ ง ต้ อ งมี ค วามแข็ ง แรงทางด้ า นร่ า งกายอยู่ เ สมอ ทั้ ง นี้
ความสามารถในการทอผ้ าของสมาชิกแต่ละครัว เรือยังเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการนามาซึ่งรายได้
ครัวเรือนนั้น ๆ เพราะทางชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแบ่งปัน
รายได้ให้สมาชิกในกลุ่มจากการพิจารณาความสามารถในการทอผ้าไหม ซึ่งหากใครสามารถทอผ้า
ไหมได้ในจานวนมากเท่าไหร่ก็ย่อมจะมีรายได้มากขึ้นตามจานวนที่ทอได้ จากนั้นทางกลุ่มก็จะรวมตัว
กันเพื่อนาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจากสมาชิกทุกคน มาจาหน่ายในนามชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
ต่อไป
“การสืบทอดก็ไม่มีแบบแผนอะไรหรอก เห็นพ่อแม่ทอผ้าไหมมาตั้งแต่เด็กๆ
และมีคนมาซื้อถึงที่บ้าน” (นงสี ทองด้วง, ข้อมูลจากการสัมภาษณ์)

1.6.8 ปัจจัยแห่งความสาเร็จของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุน
ชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนเป็นกลุ่มที่ดาเนินกิจกรรมประสบผลสาเร็จ
กลุ่มหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ มีปัจจัยสู่ความสาเร็จ ซึ่งสามารถเป็นออกไปเป็น 2 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัย
ภายในที่ชาวบ้านสามารถสร้างหรือควบคุมให้เกิดขึ้น และปัจจัยภายนอกเป็นสิ่งที่ชาวบ้านไม่สามารถ
สร้างหรือควบคุมได้ ดังนี้
การสนับสนุนจากครอบครัว เนื่องจากการทอผ้าไหมเป็นกิจกรรมที่สามารถ
ดาเนินการได้ตลอดปี โดยไม่มีปัจจัยทางด้านฤดูกาลหรือสภาพทางภูมิศาสตร์มาข้องเกี่ยว อีกทั้ง
คนในชุมชนยังไม่ต้องดิ้นรนเพื่อเดินทางไปทางานยังต่างถิ่น ซึ่งสมาชิกในครัวครัวจะช่วยกันสนับสนุน
ในแง่ข องกระบวนการผลิ ต เช่น การกรอไหม ควบเส้ นไหม โดยการทอผ้ าไหมจะสามารถทอได้
ทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และคนเฒ่าคนแก่ จึงเป็นภาพติดตาที่เห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจาวัน ถือเป็นกิจกรรม
ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตประจาวันของผู้คนในชุมชนได้อย่างชัดเจน
“ส่วนใหญ่การทาผ้าไหมก็ดี ไม่ต้องพึงพาฝนฟ้าอากาศทาได้ตลอด สมาชิก
โดยส่วนมากไม่ต้องไปทางานไกลๆ อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาผู้เฒ่าผู้แก่ ลูกเด็กเล็กแดงก็
ช่ ว ยกั น กรอไหม ควบไหม ทอผ้ า กั น ภายในครอบครั ว ช่ ว ยกั น ท าคนละไม้ ล ะมื อ ”
(วันนา บรรลือทรัพย์ ,ข้อมูลการสัมภาษณ์)

ผลิ ตภัณฑ์ผ้ าไหมลวดลายหลากหลายและมี ความสวยงามแตกต่ างอย่ า ง
โดดเด่นกับผ้าไหมที่มีแหล่งผลิ ตจากที่อื่น ลายผ้ามีลักษณะเฉพาะที่คิดค้นต่อยอดจากบรรพบุรุ ษ
สีผ้าเกิดจากการย้อมด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยสมาชิกภายในกลุ่มสร้างสรรค์ขึ้นเอง
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“สินค้ามีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์มีลวดลายเฉพาะเป็นที่จดจาได้ว่ามา
จากหมู่บ้านเรา ลายที่ขายดีที่เป็นที่นิยม คือ สีเข้มๆ ชาวบ้านจะชอบ ส่วนสีอ่อนจะทาไว้
สาหรับประกวด อย่างการประกวดที่ภูพานราชนิเวศ ผ้าสีอ่อน จะทาโชว์ได้รางวัล ลวดลาย
อื่นๆก็ทานะ เพราะผ้าไหมสุรินทร์มีชื่อเสียงในการทาลวดลายให้สวยงามอยู่แล้วเพราะเรา
ได้มาจากปู่ย่าตายายสอนกันมา (บรรลือ สืบสังข์ ,ข้อมูลการสัมภาษณ์)

การสนั บ สนุ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหมทอมื อ ชุ ม ชนบ้ า นประทุ น ของหน่ ว ยงาน
ท้องถิ่น ที่เข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมชุมชนผ้าไหมบ้านประทุน ให้เกิดการพัฒนา การจัดกิจกรรม
การอบรมเพิ่มพูนความรู้จากวิทยากรที่เชี่ยวชาญในหัวข้อด้านต่าง ๆ แก่สมาชิก เช่น การเรียนรู้และ
สร้างงานใหม่ ๆ จากผ้าที่เหลือใช้ พัฒนางานประดิษฐ์จากเศษผ้าไหม เป็นต้น ตลอดจนต้องการ
ในหัวข้อ ความรู้ด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ ล้วนเป็นแนวทางส่งเสริม
กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุนทั้งสิ้น
“อบต.เขาก็ดี สนั บ สนุ น การดู ง านเรื่อย แต่ ก็อยากให้ มี วิ ท ยากร ในด้ า น
วิชาการ มาช่วยเสริม มาถ่ายทอดความรู้บ้างในหัวข้อเกี่ยวกับผ้าไหมรูปแบบใหม่ๆ หรือพวก
การตลาด อย่างนี้ก็คงจะดี” (ทอง จันทรารักษ์ , ข้อมูลการสัมภาษณ์)

1.6.9 ปัจจัยที่ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุน
การทอผ้าไหมของกลุ่มผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุน เป็นแบบทอมือ คือ
การทอผ้าที่ต้องใช้แรงงานคนเป็นหลัก จึงมีความต้องการเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการผลิต เช่น การนา
เครื่องจักรมาใช้แทนกี่กระตุก เครื่องตีเกลียวแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแทนแรงงานคน และเครื่องมืออื่น ๆ
สมาชิกที่เคยไปศึกษาดูงาน ส่วนใหญ่จึงต้องการนาเทคโนโลยีมาพัฒนาการทอผ้าไหมบ้านประทุนเพื่อ
ทุ่น แรง ได้ป ริ มาณในแต่วัน จ านวนและรวดเร็ วมากขึ้น แต่ส มาชิกไม่ส ามารถนาเทคโนโลยีมาใช้
เนื่ อ งจากขาดเงิ น ลงทุ น ปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี แ หล่ ง เงิ น ทุ น ส าหรับ การดั ง กล่ า วนี้ แต่ ห ากมี ห น่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้ามาการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณเพื่อการลงทุนซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ จะเป็นการ
สร้างโอกาสที่ดีให้แก่สมาชิกชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนนอกจากนี้ยังต้องการเงินทุนหมุนเวียน
ต้องการการส่งเสริมการขาย เพื่อสร้างชื่อเสียงให้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านประทุ นเป็นที่รู้จักมากขึ้น
เพิ่มตลาดการจาหน่ายมากขึ้น รวมถึงช่องทางการสั่งซื้อและการส่งสินค้าที่หลากหลายวิธีมากขึ้น
เพราะตลาดปัจจุบันมีเฉพาะในภาคอีสานตอนล่างเท่านั้น ลูกค้าจากภาคอื่นมีไม่มากนัก การสั่งซื้อ
เป็นการบอกต่อจากผู้ที่เคยเป็นลูกค้า ซึ่งปัจจุบันเป็นช่องทางเดียวที่ได้ผลดี
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“การผลิตผ้าไหมของเรายังช้าไม่ทันยิ่งช่วงเทศกาล จะไม่ทันเลย ถ้าเรามี
เครื่องจั กรมาช่ ว ยบ้างก็คงดี แต่ เครื่อง ตี เกรีย ว เครื่องกรอไหม ก็แพง เรายั ง ไม่ ไ ด้ รับการ
ช่วยเหลือด้านการเงินที่เพียงพอจะไปซื้อได้” (วิไล มั่นยืน, ข้อมูลการสัมภาษณ์)

การสร้ างมูล ค่าเพิ่มผลิ ตภัณฑ์กลุ่ มผ้ าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุน ยังไม่
ปรากฏเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เนื่องจากการผลิตเพื่อจาหน่ายมีระดับที่สมดุลกัน คือ ผลิตได้ตามคาสั่ง
ซื้อ อย่างไรก็ตาม ชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน พยายามส่งเสริมให้มีการผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพ
มากขึ้น มีรูปแบบประณีต สวยงาม ลวดลายที่หลากหลายมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติยังมีไม่มากนัก
เพราะต้องการให้สินค้าผ้าไหมของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน ให้เป็นที่ต้องการของลูกค้าเป็น
สาคัญ นอกจากนี้ชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน ยังมีความต้องการจัดกิจกรรมการอบรมเพิ่มพูน
ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่สมาชิก เช่น การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมในด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน โดยภาพรวม
ในปัจจุบันชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนไม่ได้มีความต้องการในการการเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพียงประการเดียว ชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนยังมี
ความต้องการเพิ่มองค์ประกอบภายนอกผลิตภัณฑ์ กล่าวคือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่
การสร้ างถนนเพิ่ม ความสะดวกในการเข้า ถึงหมู่ บ้ านได้ส องทาง มีระบบไฟฟ้า ระบบน้าประปา
ตลอดจนอินเทอร์เน็ต จึงมีการจัดทา website เป็นการส่งเสริมการจาหน่าย สร้างรายได้ให้กับสมาชิก
ชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนได้อีกระดับหนึ่ง ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น
ตามไปด้วย แต่การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมยังไม่มีรูปธรรมที่ชัดเจน
“แนวทางปั จ จั ย สนั บ สนุ น ทางชุ ม ชนเราก็มี ความต้ องการให้ หน่ ว ยงาน
ภาครัฐมาช่วยสนับสนุน ในเรื่องพวก ไฟฟ้า ถนน และ พวกอินเตอร์เน็ต อะไรแบบนี้ ล้วนแต่
เป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของชุมชนผ้าไหมบ้านประทุนทั้งสิ้น ” (วีรชัย คานงาม, ข้อมูล
การสัมภาษณ์)

ปัจจัยที่สนับสนุนด้านงบประมาณ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของชุมชนผ้ าไหม
ทอมือบ้านประทุนในการซื้อเส้นไหม เพราะราคาเส้นไหมมีความแปรปรวนเป็นอย่างมากในตลาด
ถ้าชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนมีงบประมาณก็สามารถที่จะมีเงินทุนในการไปซื้อเส้นไหมมาเป็น
วัตถุดิบสารองในการทอผ้าไหมในช่วงที่เส้นไหมราคาแพงหรือขาดแคลน
ปั จ จั ย ที่ส่ งเสริมที่ส าคัญ อีก ประการหนึ่ ง คือการสนับสนุนจากหน่ว ยงาน
ภาครัฐและเอกชนในเขตจังหวัดสุรินทร์ เพื่อจะส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ ในการออกร้านค้า
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จาหน่ายในเทศกาลต่าง ๆ ของจังหวัด หรือระดับภูมิภาค จะเป็นการสร้างชื่อเสียงและสร้างการ
ยอมรับของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น
“ช่องทาง หรือเครือข่ายก็ดีนะ ถ้าเราประสานงานกับภาครัฐและเอกชนจะ
ได้ออกงาน ออกร้านจะได้มีชื่อเสียงขึ้นมา” (นงสี ทองด้วง, ข้อมูลจากการสัมภาษณ์)

นอกจากนี้กลุ่มยังต้องการการพัฒนาคน การจัดกิจกรรมการอบรมเพิ่มพูน
ความรู้จากวิทยากรที่เชี่ยวชาญในหัวข้อด้านต่าง ๆ แก่สมาชิก เช่น การเรียนรู้และสร้างงานใหม่ ๆ
จากผ้า ที่เหลือใช้ พัฒนางานประดิษฐ์จากเศษผ้าไหม เป็นต้น ตลอดจนต้องการในหัวข้อ ความรู้ด้าน
การตลาด การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์
“อบต. เขาก็ดี สนับสนุนการดูงานเรื่อย แต่ก็อยากให้ มีวิท ยากร ในด้าน
วิชาการ มาช่วยเสริม มาถ่ายทอดควมรู้บ้างในหัวข้อเกี่ยวกับผ้าไหมรูปแบบใหม่ ๆ หรือพวก
การตลาด อย่างนี้ก็คงจะดี” (ทอง จันทรารักษ์ , ข้อมูลการสัมภาษณ์)

ความพร้ อ มของชุ ม ชนผ้ า ไหมทอมื อ บ้ า นประทุ น เมื่ อ มี โ อกาสพั ฒ นาการ
จ าหน่ ายสู่ การค้าระดับ ประเทศ ในเรื่องนี้ชุมชนผ้ าไหมทอมือบ้านประทุน มีการเตรียมการจาก
แผนพัฒนาสมาชิก (ทรัพยากรบุคคล) แหล่งวัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นสนับสนุนอาชีพรองของชุมชนผ้า
ไหมทอมือบ้านประทุน และผลพวงที่ได้จากการดาเนินงานของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนคือ
การพัฒนาสังคมภายในหมู่บ้าน เช่น สนับสนุนการศึกษาสาหรับบุตรหลานที่เรียนดีแต่ยากจน ขณะนี้
แผนงานต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ ยังไม่มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน เนื่องจากอยู่ระหว่างประสานความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.7 การศึกษาดูงานชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้า อาเภอท่าเรือ จังหวัดนครพนม
การศึกษาในขั้นตอนนี้ของคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และ สมาชิกชุมชนผ้าไหม
ทอมือบ้านประทุน จานวน 50 คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้า อาเภอ ท่าเรือ
จั งหวัดนครพนม ในวัน ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เหตุผ ลในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เนื่องจากฝ่ าย
บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลแตล และฝ่ายบริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือชุมชนบ้าน
ประทุน มีความต้ องการดูต้ น แบบของชุมชนผ้ า ไหมที่ มี การบริห ารกลุ่ มชุ มชนผ้ า ไหมที่ดี เ พื่ อ เป็ น
แนวทางในการพัฒ นารู ป แบบผลิ ตภัณ ฑ์ การสร้ างมูล ค่ าเพิ่มผ้ าไหมทอมื อตามแนวคิด เศรษฐกิ จ
เชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องชุ ม ชนผ้ า ไหมทอมื อ บ้ า นประทุ น สาเหตุ ที่ เ ลื อ กศึ ก ษาดู ง านชุ ม ชมทอผ้ า ไหม
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บ้านนาหว้าเพราะชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้า เป็นชุมชนพัฒนาดีเด่นของจังหวัดนครพนมในปี 2556
มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากรางวัล การันตี และได้รับรางวัลที่ได้จากการประกวดต่าง ๆ ของจังหวัด
นครพนมมากมาย นอกจากนี้ ยังพบว่า สินค้าผ้าไหมของกลุ่มชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้าจะมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้เป็นที่น่าสนอยู่เสมอ มีรูปแบบที่สวยสะดุดตา มีการสร้างสรรค์ลวดลายต่างๆบน
การทอผ้าไหมเพิ่มมากขึ้น เช่น ลายหมี่ข้อ ลายเกร็ดเต่า ลายน้าไหล เป็นต้น เป็นการนาวิถีชีวิตชุมชน
และสภาพแวดล้อมของชุมชนมาถ่ายทอดเรื่องราวผ่านกระบวนการทาลวดลายของผ้าไหมทอมือของ
ชุมชน บ้านนาหว้าได้อย่างน่าสนใจ
นอกจากนั้น ผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านนาหว้ามีความหลากหลายของสินค้าของชุมชน
ในกลุ่มศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้าน ในศูนย์หัตถกรรมนอกจากจะมีการจาหน่ายผ้าไหมประเภทต่าง ๆ แล้ว
ยังมีการจาหน่ายสิน ค้าที่เป็ นผลิตภัณฑ์จากชาวอาเภอนาหว้า เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้ า ไหม
ที่เกิดจากร่วมมือร่วมใจของชุมชนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
ต่างๆ ผ้าขาวม้า รวมถึงอุปกรณ์ที่แสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านนาหว้า เช่น เครื่องจักร
สานกระติบข้าว ตะกร้า ตลอดจนเครื่องดนตรี พิณ แคน โหวด โดยมีการจัดผลิตภัณฑ์ แยกออกเป็น
หมวดหมู่ อย่างชัดเจน สร้างความสะดวกต่อผู้เดินทางมาที่มาศูนย์ชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้า ส่งผลให้
มีผู้คนจากต่างอาเภอ ต่างจังหวัด แวะชมศูน ย์หัตถกรรม และยังถือเป็นแหล่งการเรียนรู้และสร้าง
ชื่อเสียงให้กับชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้าอีกด้วย
บริบททั่วไปของชุมชนบ้านนาหว้า
ตาบลนาหว้าเป็นตาบลเก่าแก่ ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2112 ซึ่งมีชนเผ่าหลายชนเผ่า
ได้พากันอพยพมาจากตอนเหนือของเมืองหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นชนกลุ่มแรก ซึ่งประกอบด้วย ชนเผ่าภูไท ไทญ้อ และไทยอีสาน สมัยเมื่อ
เข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่นั้น บริเวณที่ตั้งบ้านนาหว้าในปัจจุบัน พื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มซึ่งเหมาะแก่การ
ทานา และมีต้นหว้าขึ้นอยู่ ทั่วไปโดยมากในที่ทานา ชาวบ้านจึงมารวมกันเรียกว่า “บ้านนาหว้า ”
สืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน
เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาคูณใหญ่ และ ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า จ.นครพนม
ทิศใต้ ติดกับ ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านค้อ อ.นาหว้า จ.นครพนม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.นางัว ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม
อาชีพ
อาชีพหลัก ทานา อาชีพเสริม หัตถกรรมในครัวเรือน
สาธารณูปโภค
จ านวนครั ว เรื อนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต องค์การบริห ารส่ ว นตาบล 1,280 ครัว เรือน
คิดเป็นร้อยละ 91.00 ของจานวนหลังคาเรือน

179
การเดินทาง
สามารถเดินทางโดยรถโดยสารปรับอากาศจากกรุงเทพฯ ถึงสถานที่ขนส่งจังหวัด
สกลนครและต่อรถโดยสารเล็กจากสถานีขนส่งจังหวัดสกลนคร เข้าสู่อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์
ผ้าทอลายมุก, สุ่มไก่, เครื่องดนตรีพื้นบ้าน
ชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้า อาเภอท่าเรือ จังหวัดนครพนม

ภาพที่ 32 ชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้า
1.7.1 ประวัติความเป็นมา - ของชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้า
สืบเนื่องจากวันที่ 13 พฤศจิกายน 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อม
ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระเจ้าลูกเธอทั้งสองประองค์ ได้เสด็จพระราช
ดาเนินทอดผ้ากฐินต้นที่วัดธาตุประสิทธิ์ หมู่ที่ 4 ตาบลนาหว้า อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ได้มี
ราษฎร จานวน 6 คน รอรับเสด็จทูลเกล้าถวายผ้าไหมแด่สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
เมื่อประองค์ ได้ ท อดพระเนตรผ้ า ไหมก็รู้สึ ก พอพระราชหฤทัยเป็น อย่า งมาก เนื่องจากผ้ า ไหมมี
ลวดลายสวยงาม และเป็นเอกลักษณ์แบบพื้นบ้านของชาวบ้านนาหว้า ได้ตั้งชื่อกลุ่มทอผ้าไหมของ
อาเภอนาหว้า ชื่อ “กลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรก ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เป็นองค์ประธานมูลนิธิ ส่งเสริมศิลปาชีพ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2515” ที่ได้
ชื่อนี้ เพราะนาหว้าเป็นกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ของประเทศไทย
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เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2515 พระองค์ได้มอบหมายให้ ท่านผู้หญิงสุประภาดา
เกษมสันต์ ณ อยุธยา ราช เลขาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับ พ.ต.ท.วิศิษฐ์
เดชกุญชร ณ อยุธยา (ยศขณะนั้นเป็นราช องครักษ์) มาพบราษฎร 6 คน ที่เคยถวายผ้าไหมในคราว
เสด็จให้ทอผ้าไหมเพิ่มขึ้น แล้วนาทูลเกล้าถวายอีกคนละ 6 ผืน เมื่อพระองค์ได้ทอดพระเนตรผ้าไหม
ก็ พ อพระราชหฤทั ย เป็ น ยิ่ ง นั ก รั บ สั่ ง ให้ ร าษฎรทอผ้ า ไหมเพิ่ ม จ านวนมากขึ้ น แล้ ว น าทู ล เกล้ า
เป็นประจาประมาณเดือนละครั้งหรือสองเดือนครั้งทุกปี โดยมอบหมายให้ ท่านผู้หญิงสุประภาดา
เกษมสันต์ ณ อยุธยา ราชเลขานุการในพระองค์เป็นผู้ ประสานงานและออกติดตามเยี่ยมราษฎร
ที่ทอผ้าไหมเป็นประจาทุกเดือน เพื่อ รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างใกล้ชิด
จึ งได้เริ่ มส่ งเสริ มการทอผ้ าไหมโดยอาศัยหลักการที่ว่า “ฟื้นฟู การทอผ้ าไหมในช่ว งว่างจากการ
ประกอบอาชีพทานา” เสริมรายได้ให้แก่ราษฎรเน้นการทอลวดลายพื้นบ้านและเป็น เอกลักษณ์ของ
ชาวนาหว้าอย่ างแท้จ ริง ต่อมามีร าษฎรสนใจเข้าร่วมทอผ้ามากขึ้นจึงได้จัดตั้ง “กลุ่ มทอผ้ าไหม”
ในพระบรม ราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ซึ่งถือเป็นกลุ่มทอผ้าไหมแห่งแรก
ของประเทศไย และได้โปรด พระราชทานจัดให้มีการฝึกอบรมสมาชิกกลุ่มทอผ้าเพิ่มความรู้ในเรื่อง
การทอผ้าไหมให้ได้มาตรฐาน และพระราชทาน อุปกรณ์ในการทอผ้าไหมแก่สมาชิก พร้อมกับได้โปรด
รับซื้อผ้าไหมที่สมาชิกทอขึ้นทุกปี
กลุ่มทอผ้าไหมได้ถูกจัดตั้งขึ้น แต่การดาเนินงานการประสานงานระหว่าง
สมาชิกยังมีปัญหาอยู่มาก เนื่องจากสมาชิกอยู่คนละแห่งต่างหมู่บ้านต่างตาบล การทอผ้าไหมจึงอยู่ใน
ลักษณะกระจัดกระจายกันต่างคนต่างทาต่อมา เมื่อปี พ.ศ.2539 พระครูศรีวชิรากร (พระมหาเพชร)
สุวิชาโน ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุประสิทธิ์ ปัจจุบัน คือ พระบวรปริยัติกิจ (รองเจ้าคณะ
จังหวัดนครพนม) ซึ่งท่านพอมีความสนใจและความรู้ด้านนี้อยู่แล้ว จึงฟื้นฟูขึ้นมาสรร หาผู้มีความรู้
ความชานาญจากสมาชิกเดิมที่มีอยู่แล้ว ปรับปรุงส่วนที่ขาดตกบกพร่อง สะสางส่วนที่ยังมีปัญหาอยู่
โดยใช้หลัก 5 ส. คือ สะสาง สะดวก สะอาด สร้างนิสัย สุขลักษณะ อนุญาตให้นาอุปกรณ์ทอผ้าไหม
ในวัดรวบรวมสมาชิกตั้งเป็น กลุ่มขึ้นมาให้กาลังใจแก่สมาชิกในโอกาสอันควรจัดสร้างอาคารเป็น
สถานที่ทอผ้าบรรจุได้ 20 กี่ ตั้งชื่ออาคารนี้ว่า “ศูนย์ ศิลปาชีพหัตถกรรมพื้นบ้านอาเภอนาหว้า” การทอ
ผ้าไหม อาเภอนาหว้า ถือได้ว่าฟื้นฟูรุ่งเรืองในสมัยพระครูศรีวชิรากรเป็นที่ ยอมรับของคนทั่ว ไป
ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
เป็นประจาทุกปี สมาชิกมีรายได้เกิดขวัญกาลังใจที่จะทุ่มเทเพื่องานในด้านนี้อย่างเต็มความสามารถ
และยั ง เป็ น ศู น ย์ จ าหน่ า ยสิ น ค้ า ที่ เป็ น ผลิ ตภั ณ ฑ์ จากชาวอ าเภอนาหว้า มี ผ้ า ไหม ผ้ า มุ ก ผ้ า ฝ้ าย
ผ้ามัดหมี่ ผ้าขาวม้า เครื่องจักสานกระติบข้าว ตะกร้า ตลอดจนเครื่องดนตรี พิณ แคน โหวด มีผู้คน
จากต่างอาเภอ ต่างจังหวัด แวะชมศูนย์หัตถกรรม แห่งนี้เป็นจานวนมากในแต่ละเดือน ซึ่งถือได้ว่า
ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอาเภอนาหว้า
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กลุ่มชุมชนทอผ้าไหมบ้านนาหว้ามีการรวมกลุ่มในช่วงแรก ที่ก่อตั้งมีสมาชิก
กลุ่ม 25 คน ต่อมาได้มีการสนับสนุน และได้รับความสนใจจากชาวบ้านในพื้นที่จึงมีการรวมกลุ่มอย่าง
ชัดเจน และมีความเข็มแข็งของชุมชนทอผ้าไหมบ้านนาหว้าจนถึงปัจจุบัน ชุมชนผ้าไหมนาหว้ามี
จานวนสมาชิก 90 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง ดังนี้
1. เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว
3. เพื่อสร้างความสามัคคี
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชน
5. เพื่อเป็นการจูงใจแรงงานให้ไม่ไปทางานต่างถิ่น
6. สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
งบประมาณของกลุ่มชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้า เริ่มตั้งกลุ่มทอผ้าเมื่อปีพ.ศ.
2542 มีสมาชิกแรกเริ่มจานวน 13 คน โดยเริ่มจากเงินลงทุนที่ได้มาจากการระดมทุนจากสมาชิก
คนละ 2,000 บาท รวมทุน 26,000 บาท นาเงินทุนซื้อกี่ได้ 5 หลัง ทอผ้าส่งจาหน่ายประชาชนทั่วไป
ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล และออกจาหน่ายประเทศเพื่อนบ้าน จนมีชื่อเสียงรู้จัก
กันอย่างดีในอาเภอนาหว้าและจังหวัดใกล้เคียง ในปีพ.ศ. 2543 ได้รับงบสนับสนุนจากองค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าเรือ (เทศบาลตาบลท่าเรือ) จานวน 20,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
บริหารจัดการของกลุ่มและได้รับเงินจากกองทุนเพื่อสังคม (SIF) สนับสนุนซื้อกี่ไม้ละฟืม สแตนเลส
ซึ่งสามารถช่วยให้การทอผ้าที่ผลิตได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น ในปีพ.ศ. 2546 ได้รับเงินรางวัลชมเชย
ในการประกวดผ้ามุกฝ้ายจากกรมการค้าภายในและได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ
โดยจ่ายผ่านองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเรือ (เทศบาลตาบลท่าเรือ) จานวน 140,000 บาท ในปีพ.ศ.
2547 ได้รับเงินสนับสนุนจาก พอช.เพื่อจัดอบรมทอผ้ามุกไหม ตัดเย็บเสื้อผ้า พร้อมเงินทุน 40,000
บาท และได้ส่งผลงานเข้าประกวดในงานสายใยโอท็อป (OTOP) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศผ้ามัดหมี่
ฝ้าย และรางวัลชมเชยผ้ามัดหมี่รวมทั้งได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช)และมาตรฐานสินค้า
สหกรณ์ (สมส) ในปีพ.ศ.2553 ได้รับมาตรฐานสินค้า OTOP 5 ดาว ประเภทผ้ามัดหมี่
1.7.2 วิธีการดาเนินงานของกลุ่มชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้า มีดังนี้
วัตถุดิบ/ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้า
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และสืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษของชุมชน
และมีการคงเอกลักษณ์ของการทอ รวมถึงลวดลายที่สวยงาม เป็นที่ยอมรับของลูกค้า และได้รับ
รางวัลเป็นเครื่องหมายแสดงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่นิยมทอกันในอาเภอนาหว้าและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ
ได้แก่ผ้าไหมมัดหมี่ (หมี่ขั้น หมี่ข้อ) ผ้าไหมพื้นเรียบ ผ้าไหมหางกระรอก ผ้าไหมลายมุก และที่เป็น
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ผลงานชิ้นไหมก็คือ ผ้าไหมลายลูกแก้ว ซึ่งนาความรู้จากการทอมาจาก จังหวัดสุรินทร์ มีการทอกัน
มากที่ บ้ า นท่ า เรื อ อ าเภอนาหว้ า ถึ ง แม้ จ ะมี ห ลากหลายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหม แต่ ถ้ า จะยกตั ว อย่ า ง
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของชุมชน คือผ้าไหมลายมุกของ
ชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้า
ผ้า มุก เป็ น ผ้ าพื้นเมืองของชาวอีสาน โดยเฉพาะอีส านตอนบน ที่เรียกว่า
ผ้ามุกนั้น “ผ้าลายมุก” เป็นของสูง และนิยมใช้เฉพาะในโอกาสที่สาคัญ ๆ ทางพระพุทธศาสนา และ
งานรั ฐ พิธี และบุ คคลที่ส าคัญ เช่น พระภิกษุส งฆ์ ผู้ ใหญ่ที่เคารพนับถือ แต่ปัจจุบันได้ทอขึ้นเพื่ อ
ประโยชน์ใช้สอยในเทศกาลต่าง ๆ เป็นการทอที่ต้องยกดอก ในระหว่างการทอดอก มักจะเป็นด้าย
สี ขาว ซึ่งจะติดกับ สี พื้น ของผ้ า ทาให้ ดูคล้ ายการฝั งมุก เพราะดอกจะดูเด่นสวยงาม เมื่อปี 2541
จังหวัดนครพนม ได้ประกาศให้ ผ้ามุก เป็นผ้าประจาจังหวัดนครพนม แหล่งทอผ้าที่สาคัญก็คือที่ศูนย์
หัตถกรรมพื้นบ้านวัดธาตุประสิทธิ์ ชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้า และถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตผ้ามุกที่มาก
ที่สุดในจังหวัดนครพนม มีการผลิตในลักษณะที่เป็นผ้าฝ้ายและผ้าไหม
1.7.3 กระบวนการผลิตผ้าไหมของชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้า
1.7.3.1 การค้ น หู ก คื อ กรรมวิ ธี น าไหมที่ เ ตรี ย มไว้ ส าหรั บ เป็ น ไหมเครื อ
(ไหมเส้นยืน) (กรอ) ให้ได้ความยาวตามจานวนผืนของผ้าไหมตามต้องการ ไหมหนึ่งเครือจะทาเป็น
ผ้าไหมได้ประมาณ 20 – 30 ผืน (ผ้าไหม 1 ผืน ยาวประมาณ 180 – 200 เซนติเมตรโดยใช้เครื่องมือ
ในการ “ค้นหูก” เรียกว่า “หลักเผือ”
1.7.3.2 การย้อมไหมเครือ (ไหมเส้นยืน) คือ กรรมวิธีนาไหมเครือที่ค้นเสร็จ
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ไปย้ อ มสี ใ นน้ าเดื อ ด โดยเติ ม สี สั ง เคราะห์ ที่ ต้ อ งการและผงกั น ด่ า งคล้ ายกรรมวิธี
“การด่องไหม” เมื่อต้มน้าร้อนผสมสีที่ต้องการย้อมพร้อมกับผงกันด่างจนเข้าที่เดือดแล้วให้นาลงมา
พักให้อุ่นๆแล้วนาไหมมาคันให้สีเข้ากันให้หมดทุกปอยแล้วจึงนาไปต้มอีกจนได้ที่ สีที่นามาย้อมนั้น
จะต้องใช้สีให้กลมกลืนกับสีของหมี่ที่ใช้สาหรับทอ หรือย้อมให้เป็นสีเดียวกันก็ได้ หลังจากย้อมเสร็จ
แล้วก็จะนามาคันผสมน้าเปล่าล้างให้สีย้อมออกจากไหมอีกครั้งหนึ่งแล้วนาไปตากผึ่งลมให้แห้ง
1.7.3.3 การสืบหูก คือ กรรมวิธีนาเอาไหมเครือ (ไหมเส้นยืน) ที่ย้อมสีแล้วไป
ต่อกับ “กกหูก” คือส่วนที่ติดอยู่กับ “ฟืม” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้สาหรับการทอผ้าไหม “ฟืม” มีอยู่
2 ชนิด คือ “ฟืมฟันไม้” (ฟันทาด้วยไม้) และ “ฟืมฟันเหล็ก” สมัยก่อนจะใช้ฟืมฟันไม้ทอผ้าไหมเท่านั้น
เพราะยังไม่มีฟืมฟันเหล็ก ปัจจุบันมีผู้คิดค้นประดิษฐ์ ฟืมฟันเหล็กขึ้นมาใช้ ส่วนประกอบที่สาคัญของ
ฟืมอีกอย่างหนึ่ง คือ “เขา” หรือ “ตะกอ” มี 2 ชนิด คือ 2 เขา (สองตะกอ) และ 3 เขา (สามตะกอ)
เขาหรือตะกอจะทาด้วยด้ายถักเรียงกับไม้ไผ่ที่เหลาเป็นเรียวให้ขนานกับฟืม ยาวเท่ากับความยาวของ
ฟืมพอดี ถ้าฟืมมี 2 เขา (ตะกอ) จะเรียกกันว่า ฟืมสองเขาหรือสองตะกอ ถ้าฟืมมี 3 เขา (ตะกอ) จะ
เรียกกันว่า ฟืมสามเขาหรือสามตะกอ ส่วนของฟืมที่อยู่ด้านตรงข้ามกับเขาหรือตะกอ จะมีด้ายหรือ
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ไหมทาเป็น “กกหูก” หมายถึงส่วนที่จะนาไปต่อกับไหมเครือ (ไหมเส้นยืน) วิธีการต่อเส้นไหมทั้งสอง
ชนิดให้เป็นเส้นเดียวกันนี้เรียกว่า “การสืบหูก”
1.7.3.4 การพันหูก คือ กรรมวิธีนาเอาฟืมที่ผ่านการสืบหูกเรียบร้อยแล้วมา
พันไหมเครือ (ไหมเส้นยืน) ใหม่ให้เป็นระเบียบเพื่อนาไปทอเป็นผ้าไหมต่อไปอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับ
ฟันหูก คือไม้กระดานยาวเท่ากับขนาดของฟืมหรือยาวกว่าเล็กน้อย และจะต้องใส่ไม้ให้เรียบที่สุด
เพื่อสะดวกในการพัน ในการพันหูกนี้จะต้องใช้ความละเอียดถี่ถ้วนและใจเย็นพอสมควร ถ้าเส้นไหม
เครือขาดจะต้องทาการต่อเส้นไหมให้เรียบร้อยทุก ๆ เส้น
1.7.3.5 การทอผ้ามุกไหม คือ การทอผ้าไหมเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการผลิต
ผ้าไหม โดยจะต้องอาศัยช่างผู้มีฝีมือในการทอ เครื่ องมือที่ใช้ในการทอผ้าไหม คือ “กี่” มี 2 ชนิด คือ
“กี่ธ รรมดา” และ “กี่กระตุก ” แต่ช าวบ้านในชุมชนจะนิยมทอด้ว ย “กี่ธ รรมดา” เป็นส่ ว นมาก
ปริมาณในการผลิตผ้าไหมแต่ละวันนั้นช่างทอหนึ่งคน จะทอผ้าไหมได้ประมาณ 1- 3 เมตรต่อวัน
จึ งทาให้ ป ริ มาณในการผลิ ต ไม่ เ พียงพอกับ ความต้ องการของผู้ ใช้ นอกจากนี้ถ้า ถึง ฤดูก าลท านา
การผลิตผ้าไหมต้องหยุดชะงักลง แต่ถ้าหากสามารถนาเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการ
ทอผ้าไหมแล้ว จะช่วยให้สามารถผลิตผ้าไหมได้วันละมาก ๆ และเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้
สรุป ขั้นตอนในการทอผ้ าไหมหรือผ้ ามุกไหม จะมีขั้นตอนในการ
ผลิตที่คล้ายกัน แตกต่างกันที่ลวดลายในการผลิต ที่มีหลากหลายลวดลาย โดยเฉพาะผ้ามุก เป็น ผ้าที่
มีลวดลายเอกลักษณ์ที่ได้จากการเพิ่มเส้นด้ายยืนพิเศษด้วยเทคนิคการทอ โดยใช้เส้นด้ายยืน 2 ชุด
ชุดแรกใช้เส้นด้ายยืนสีเดียวหรือหลายสีทอเป็นพื้นลายขัดธรรมดาชุดที่สองใช้เส้นด้ายยืนที่เพิ่มจาก
เส้นด้ายยืนธรรมดา มีสีเดียวหรือหลายสี อาจสอดแทรกด้วยเส้นไหมหรือดิ้นสีต่าง ๆ ลักษณะลวดลาย
ผ้ายกมุกเป็นรูปลายซ้ายาวติดต่อกันเป็นเส้นริ้วหรือแถบตามทิศทางของเส้นด้ายยืน ลวดลายเรียงชิด
ติดกันหรือเว้นระยะห่างกันจนเต็มหน้าผ้า
สาหรับผ้าไหม จะประกอบด้วยไหมพื้นเรียบและไหมมัดหมี่ ที่ต้องใช้
ความละเอียดอ่อนในการผลิต ตั้งแต่การมัดหมี่ที่เป็นลวดลายต่าง ตามที่ลูกค้าต้องการ หรือสินค้าที่มี
การสั่งสินค้าจากหน่วยงานต่าง ๆ
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ผ้าฝ้าย

ผ้าไหมพื้นเรียบ

ผ้าไหมลายมุก

ผ้าไหมมัดหมี่

ภาพที่ 33 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของชุมชนบ้านนาหว้า
ศูนย์หัตถกรรมวัดธาตุประสิทธิ์ในชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้า จะมีการ
อบรมเรียนรู้ เพิ่มพูนจากผู้มีประสบการณ์ แล้วสร้างสรรค์ลวดลายต่าง ๆ มากขึ้น เช่น ลายหมี่ข้อ
ลายเกร็ดเต่า ลายสร้างสรรค์ ลายน้าไหล เป็นต้น เป็นการนาวิถีชีวิตชุมชนและสภาพแวดล้อมของ
ชุมชนมาถ่ายทอดเรื่องราวผ่านกระบวนการทาลวดลายของผ้าไหมบ้านนาหว้า
1.7.4 วิธีการจั ดการจาหน่าย/ประชาสั ม พันธ์/ การตลาดของกลุ่ มชุมชนผ้ า ไหม
บ้านนาหว้า
ชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้ามีสถานที่ตั้งเป็นศูนย์รวมของชุมชนซึ่งภายในศูนย์มี
การการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมประเภทต่าง ๆ ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการทอผ้าพื้นเมืองประจา
อาเภอนาหว้า และจังหวัดนครพนม โดยมีการสร้างเครือข่ายการผลิตทอผ้าไหมกับหมู่บ้านอื่น ๆ และ
เครือข่ายการตลาดที่หลากหลาย จึงส่งผลให้การเข้าถึงลูกค้าสะดวก และการสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่
ยอมรับเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
ชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้ามี Webside ข้อมูลที่ชัดเจน ลูกค้าสามารถติดตาม
สินค้าและความเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์และกิจกรรมของกลุ่มชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้า ได้อย่าง
ต่อเนื่องรวมถึงลูกค้าสามารถสั่งสินค้า ผลิตภัณฑ์ของชุมชนผ้าไหมจากการโทรเข้ามาสั่งสินค้าได้ และ
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มีการบริการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ ซึ่งสร้างการยอมรับและสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักของลูกค้า
โดยทั่วไป และสามารถเพิ่มช่องทางการสั่งสินค้าและการส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้กว้างและมีความ
สะดวกในการส่งผลิตภัณฑ์ผ้าไหมได้เพิ่มมากขึ้น
1.7.5 เครือข่ายกลุ่มชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้า
ปั จ จุ บั น มี ช่ างทอผ้ า ไหมประมาณ 20 คน ใช้ เ วลาว่า งจากงานการที่บ้าน
หมุนเวียนลงมาทอผ้าไหมที่วัดส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ แต่มีฝีมือในการทอผ้าไหมพื้นเมืองตามการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น การใช้ฝีมือ แรงงาน ของคนในชุมชน ส่วนผ้าไหมที่ท อจะมีผ้าไหม
มัดหมี่ ผ้าไหมลายลูกแค และขึ้นชื่อที่สุด คือ “ผ้าไหมลายมุก” คนในชุมชนมีความผูกพันกันเหมือน
ญาติพี่น้ อง มีการรวมกลุ่ ม ช่ว ยเหลื อซึ่งกันและกัน มีการร่ว มกันทาร่ว มกันคิดพัฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์
ที่หลากหลาย ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อเพิ่ มมูลค่าจนได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาด
นอกจากนี้ทางกลุ่มชุมชนทอผ้าไหมบ้านนาหว้า ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านการฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรู้เทคนิคต่าง ๆ จากหน่วยงานรัฐรวมทั้งสถาบันเฉพาะทางหลายแห่ง เช่น สถาบันเพื่อการ
พัฒนาและวิจัยหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันไหมแห่งชาติ รวมทั้งสถานศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา ส่งผลให้มีเครือข่ายในด้านการพัฒนาและเครือข่ายทางด้านการตลาดอีกด้วย
1.7.6 ผลงาน/ความสามารถ/รางวัลที่ได้รับ
ชุ ม ชนบ้ า นนาหว้า ดี มี ก ารปฏิบั ติ ที่ เป็ น เลิ ศ โดยได้ ก ารการั นตี จ ากการส่ ง
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเข้าประกวดและได้รางวัลจากการส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวด
1. รางวัล ที่ 2 การประกวดผ้ าไหมประเภทผ้ าไหมลายลูกแก้ว โดยมูล นิธิ
ส่งเสริมศิลปาชีพสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์ประธานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ปี 2545
2. รางวัลที่ 2 การประกวดผ้าไหมประเภทผ้าไหมหางกระรอก โดยมูลนิธิ
ส่งเสริมศิลปาชีพสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์ประธานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ปี 2545
3. รางวัล ที่ 2 การประกวดผ้ าไหมประเภทผ้ าไหมลายลูกแก้ว โดยมูล นิธิ
ส่งเสริมศิลปาชีพสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์ประธานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ปี 2545
4. รางวัล ชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดผ้ าไหมระดั บจังหวัดนครพนม
ปี 2545 ประเภทผ้าโสร่งหาง กระรอก
5. รางวัล ชนะเลิ ศอันดับ ที่ 1 การประกวดผ้ าไหมระดับจั งหวัดนครพนม
ปี 2546 ประเภทผ้าไหมลายลูกแก้ว
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6. รางวัล ชนะเลิ ศอันดับ ที่ 1 การประกวดผ้ าไหมระดับจั งหวัดนครพนม
ปี 2546 ประเภทผ้าไหมลายมุก
7. รางวัลชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์ดีเด่น ประเภทผ้าไหม ปี 2545
8. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
นครพนม ปี 2556
9. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดในงานมหัศจรรย์สิ่งทออีสาน จังหวัด
ชัยภูมิ ปี 2549 ประเภทผ้าฝ้าย
10. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดผ้าไหมระดับจังหวัดนครพนม
ปี 2547 ประเภทผ้าไหมลายมุก
11. ต้อนรับคณะเลขาเอกอัครทูตจากประเทศอังกฤษ ปี 2549
12. ต้อนรับคณะภริยาทูตจากประเทศอิสราเอล ปี 2550
13. ต้อนรับท่านนายกยิ่งลั กษณ์ ชินวัตร ที่งานแสดงสินค้าเมืองทองธานี
ปี 2555
14. ร่วมถ่ายทาสารคดี สปริตออฟเอเชีย 2 ชนเผ่า ไทย-ลาว ลุ่มแม่น้าโขง
ปี 2552
15. ต้ อ นรั บ คณะศึ ก ษาดู ง านจากประเทศเวี ย ดนาม ลาวและกั ม พู ช า
ที่เดินทางมาดูงานเป็นประจาทุกปี
16. ในทุกปีทางกลุ่มชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้าจะนาสมาชิกกลุ่ม และสมาชิก
เครื อ ข่ า ยเข้ า เฝ้ า ทู ล เกล้ า ถวายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ พ ระต าหนั ก ภู พ านราชนิ เ วศน์ สร้ า งความปลื้ ม ปิ ติ
ต่อพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเสมอมา
สินค้าของกลุ่มชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้า จะเป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น
ผ้าไหมลายมุก มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากรางวัลที่การันตี และได้รับรางวัลที่ได้จากการประกวด
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดผ้าไหมระดับจังหวัดนครพนม ปี 2546 ประเภทผ้าไหมลายมุก
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดผ้าไหมระดับจังหวัดนครพนม ปี 2547 ประเภทผ้าไหมลายมุก
1.7.7 การสืบทอดภูมิปัญญาของชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้า
ศูนย์หัตถกรรมวัดธาตุประสิ ทธิ์ในชุมชนผ้ าไหมบ้านนาหว้า มีการสื บสาน
ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษในชุมชน สมาชิกในกลุ่ม จึงมีทักษะความรู้ความชานาญในการผลิตจากการ
ถ่ายทอด
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น สู่ ค รั ว เรื อ นจากบรรพบุ รุ ษ สู่ ลู ก หลานจนถึ ง ปั จ จุ บั น
สืบเนื่องมาจากตาบลนาหว้าเป็นตาบลเก่าแก่ ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2112 ซึ่งมีชนเผ่าหลายชนเผ่า
ได้อพยพมาจากตอนเหนือของเมืองหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นชนกลุ่มแรก ซึ่งประกอบด้วย ชนเผ่าภูไท ไทญ้อ และไทยอีสาน สมัยเมื่อ
เข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ นั้ น บริเวณที่ตั้งบ้านนาหว้าในปัจจุบัน และมีความรู้และฝี มือในการถัก ทอ
ผ้าไหมมาจากอดีต ที่ในงานประเพณีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นประเพณีแต่งงาน การมอบผ้าไหมในเทศกาล
สงกรานต์ ในเทศกาลขึ้นปีใหม่ การมอบผ้าไหมให้ญาติผู้ใหญ่ที่นับถือ จึงมีการสืบทอดประเพณีส่งผล
ให้การทอผ้าไหมไว้ใช้ในประเพณีต่าง ๆ ยังคงอยู่ และได้สืบทอดมาจนถึงในรุ่นปัจจุบัน ทาให้การ
สืบสานในการทอผ้าไหมของชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้ามีความเป็นเอกลักษณ์และมีการสืบทอดโดยตรง
สืบสานคุณค่าจากคนในรุ่นปู่ย่าตายายในชุมชนสืบต่อกันมา
1.7.8 ปัจจัยแห่งความสาเร็จของกลุ่มชุมชนบ้านนาหว้า
ปัจจัยความสาเร็จ ของกลุ่มชุมชนบ้านนาหว้า สินค้าผ้าไหมของกลุ่มชุมชนผ้า
ไหมบ้านนาหว้าจะมีสีสัน และ มีรูปแบบ จะมีการอบรมเรียนรู้ของสมาชิก เพิ่มพูนจากวิทยากรผู้มี
ความรู้ประสบการณ์ มาถ่ายทอดองค์ความรู้ จึงเกิดการสร้างสรรค์ลวดลายต่าง ๆ บนการทอผ้าไหม
มากขึ้น เช่น ลายหมี่ข้อ ลายเกร็ดเต่า ลายน้าไหล เป็นต้น เป็นการนาวิถีชีวิตชุมชนและสภาพแวดล้อม
ของชุมชนมาถ่ายทอดเรื่องราวผ่านกระบวนการทาลวดลายของผ้าไหมทอมือ บ้านนาหว้า
นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาดูงานของกลุ่มชุมชนผ้าไหมทอ
มือบ้านประทุนยังพบว่า รูปแบบการส่งเสริมทางอ้อม ในด้านต่าง ๆ จะเป็นปัจจัยสนับสนุนส่งผลให้
การพัฒนาชุมชนผ้ าไหมบ้ านนาหว้า เป็นที่ยอมรับของลู กค้าและสร้างชื่อเสียงให้ กับคนในชุ มชน
อีกด้วย
ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายในกลุ่มศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านวัดธาตุประสิทธิ์
ในชุมชนผ้าไหม อาเภอนาหว้า ในศูนย์หัตถกรรมนอกจากจะมีการจาหน่ายผ้าไหมประเภทต่าง ๆ
แล้ว เราพบว่ายังมีการจาหน่ายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์จากชาวอาเภอนาหว้า มีผ้าไหม ผ้ามุก ผ้าฝ้าย
ผ้ามัดหมี่ ผ้าขาวม้า เครื่องจักสานกระติบข้าว ตะกร้า ตลอดจนเครื่องดนตรี พิณ แคน โหวด โดยมี
การจัดผลิตภัณฑ์ แยกออกเป็นหมวดหมู่ อย่างชัดเจน สร้างความสะดวกต่อผู้เดินทางมาที่ มาศูนย์
ชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้า ส่งผลให้มีผู้คนจากต่างอาเภอ ต่างจังหวัด แวะชมศูนย์หัตถกรรม และยังถือ
เป็นแหล่งการเรียนรู้และสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนอีกด้วย
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ภาพที่ 34 เครื่องดนตรี พิณ แคน โหวด ของชุมชนบ้านนาหว้า
การรวมกลุ่มของชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้า จะมีการรวมกลุ่มอย่างชัดเจนและ
มีความเข้มแข็งของสมาชิกชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้าประสิทธิ์ ชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้ามีสถานที่ตั้ง
เป็นศูนย์รวมของชุมชน ภายในศูนย์มีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมประเภทต่าง ๆ ของชุมชนผ้าไหม
บ้านประทุน เป็นที่รู้จัก และมีหน่วยงานทางการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย และ ชุมชนต่างพื้นที่
จะเข้ามาเพื่อศึกษาดูงานอย่างสม่าเสมอ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านไม่สลับซับซ้อน มีการสร้าง
เครือข่ายการผลิตทอผ้าไหมกับหมู่บ้านอื่น ๆ และเครือข่ายการตลาดที่หลากหลาย จึงส่งผลให้การ
เข้าถึงลูกค้าสะดวก และการสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

ภาพที่ 35 ศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชมผ้าไหมบ้านนาหว้า
1.7.9 ปัญหา/อุปสรรค ของกลุ่มชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้า
จากการศึกษาดูงานในชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้า อาเภอท่าเรือ จังหวัดนครพนม
ยังได้พบข้อมูลในเชิงอุปสรรคที่ถือเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้า พบว่า
1.7.9.1 ปริมาณเส้นไหมที่มีอยู่ในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ต้องมี
การนาเข้าทาให้มีต้นทุนในส่วน วัตถุดิบสูงขึ้น
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1.7.9.2 เส้นไหมของประเทศเพื่อนบ้านมีราคาถูกกว่า ทาให้มีการลักลอบ
นาเข้าเส้นไหมอย่างผิดกฎหมาย มีผลกระทบต่อราคาไหมที่ผลิตได้ในประเทศ และการเปิดเขตการค้า
เสรีในอนาคตอาจมีผลต่ออุตสาหกรรมต้นน้าในประเทศเนื่องจากมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่า และผ้า
ไหมไทยอาจมีข้อเสียเปรียบด้านราคาเมื่อเทียบกับชาติอื่น ๆ โดยเฉพาะ จีน เวียดนาม และอินเดีย
1.7.9.3 มีการแข่งขันจากผ้ าทอพื้นเมืองที่ทาจากวัส ดุอื่นที่มีร าคาถู ก กว่ า
และดูแลรักษาง่ายกว่า เช่น ผ้าฝ้ายทอพื้นเมือง จากชุมชนอื่น ๆ ซึ่งจะมีราคาที่ถูกและลูกค้าสามารถ
เข้าใจถึงขั้นตอนในการดูแลผ้าได้ง่าย เป็นต้น
1.7.9.4 แรงงานทอผ้ าส่ ว นใหญ่เป็นแรงงานตามฤดูกาล ทาให้ ขาดแคลน
แรงงานในการผลิตเมื่อถึงฤดูของการทานา การทางานไม่ต่อเนื่อง บางครั้งจึงผลิตสินค้าไม่ทันกับ
ความต้องการ ทาให้เสียโอกาสทางธุรกิจ
1.7.9.5 สมาชิกกลุ่มชุมชนนาหว้า จานวนมากยังขาดความรู้ความสามารถ
ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมเพื่อการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า มักจะผลิตสินค้าตามความนึกคิด
ของตัวเองโดยไม่ได้ศึกษาความต้องการของผู้บริโภค
1.7.9.6 ลูกค้าทั้งชาวไทย และต่างประเภทส่วนใหญ่พบปัญหาการดูแลรักษา
ผ้าไหม ซึ่งยังอาจจะขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาผ้าไหม กระบวนการในการซัก การรีด
การจัดเก็บ ส่งผลให้อายุการใช้งาน และความสวยงามของผ้าไหม
1.7.10 ปัจจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาของกลุ่มชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้า
1.7.10.1 รัฐบาลมีนโยบายทั้งในระดับประเทศ และจังหวัดในการส่งเสริม
และสนั บ สนุ น อุ ตสาหกรรมแฟชั่น และสิ่ งทอ ซึ่งรวมทั้งผลิ ตภั ณ ฑ์ผ้ า ไหม ขณะเดียวกัน ก็ ใ ห้ ก าร
สนับสนุนส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงผ้าไหมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สู่อาเซียน
1.7.10.2 การสืบทอดวัฒนธรรมการใส่ผ้าพื้นเมืองของคนในพื้นที่อาเภอ
นาหว้า เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายของชุมชนที่มีส่วนกระตุ้นให้ชุมชน
ในพื้นที่ อาเภอนาหว้า จ.นครพนมจะนิยมแต่งกายด้วยผ้าไทยคือผ้าไหมของชุมชนในงานเทศกาล
และประเพณีของชุมชนกันเป็นประจา ถือเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายของชุมชน
1.7.10.3 สมาชิกชุมชนทอผ้าไหมบ้านนาหว้า ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เทคนิคต่าง ๆ จากหน่วยงานรัฐรวมทั้งสถาบันเฉพาะทางหลายแห่ง
เช่น สถาบันเพื่อการพัฒนาและวิจัยหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันไหมแห่งชาติ
รวมทั้งสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา
1.7.10.4 สนั บ สนุ น เรื่ อ งแหล่ ง เงิ น ทุ น ทั้ ง ด้ า นแรงงานและงบประมาณ
ในการผลิตผ้าไหมเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนให้กับสมาชิกในชุมชนพร้อมทั้งจัดกิจกรรมในการเชื่อมโยง
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เครื อ ข่ า ยกั บ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนต่ า ง ๆ ในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ด้ า นสิ น ค้ า ปั จ จั ย การผลิ ต และ
การจาหน่าย
1.7.10.5 รัฐบาลมีนโยบายในการกระตุ้นให้เห็นความสาคัญในการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสืบทอดวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง เช่น ผ้า ไหม เพื่อให้คน
ในประเทศได้เห็นถึงคุณค่าของผ้าพื้นเมืองในประเทศไทย และยังเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้
ให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจคนในชุมชนส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดียิ่งขึ้น
สรุ ปการศึกษาดู งานของชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้า ไหมทอมือบ้า นประทุน จ.สุริ น ทร์ กับ
ชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้า จ.นครพนม พบว่า
ชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน จังหวัดสุรินทร์ มีกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่รับมาจากบรรพบุรุษ มีความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในชุมชน อีกทั้งได้รับการสนับสนุนที่ดีจาก
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มีการอบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
และมีการนาผลิตภัณฑ์ออกมาวางเพื่อแสดงผลงาน ทั้งยังมีการส่งเข้าประกวดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น
การประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่ง ซึ่งกระบวนการเหล่ามีลักษณะเหมือนกับชุมชนผ้าไหมนาหว้า จังหวัด
นครพนม ถือเป็นจุดแข็งของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน จังหวัดสุรินทร์
ในส่วนของจุดอ่อนของชุมชนผ้ าไหมทอมือบ้านประทุนที่มีลั กษณะแตกต่างกับชุมชน
ผ้าไหมบ้านนาหว้า จังหวัดนครพนมที่ทางชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้า ได้มีการจัดทาขึ้นนั้น คือ ชุมชน
ผ้าไหมทอมือบ้านประทุนขาดการประชาสัมพันธ์ สินค้ายังไม่เป็นที่รู้จักของคนโดยทั่วไปรู้จักเฉพาะ
กลุ่มคนในพื้นที่เท่านั้น โดยประชาสัมพันธ์เพียงการบอกต่อกัน ด้านสถานที่วางจาหน่ายผ้าไหมทอมือ
บ้านประทุนยังไม่ส่งเสริมการขาย ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นที่ต้องการของตลาดแต่ไม่สามารถเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง เพราะการเดินทางไม่สะดวกไม่มีแหล่งกระจายสิ นค้าและหน้าร้านเป็น ของ
ตนเอง ต้องอาศัยพ่อค้าคนกลางที่นาไปจาหน่ายต่อ ขาดความสามารถในการแปรรูปผ้าไหมให้เป็น
สินค้าที่มีหลากหลายเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันหรือเพิ่มมูลค่าได้ อีกทั้งยังขาดการสร้าง
Brand หรือสัญลักษณ์ของตนเอง และการถ่ายทอดภูมิปัญญาผ้าไหมทอมือบ้านประทุนยังขาดความ
ต่อเนื่องและเป็นระบบ นอกจากนี้ จากการสังเกตการณ์ของผู้วิจัยได้ข้อสรุปดังนี้
การเปรียบเทียบจากการศึก ษาดูงานของชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้า จ.นครพนม กับ
ชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน จ.สุรินทร์ ในประเด็นที่คล้ายคลึงกัน
1. ชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน กับ ชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้า มีกระบวนการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่รับมาจากบรรพบุรุษ โดยใช้ความรู้พื้นฐานในการทอผ้าไหมที่ลักษณะเหมือนกัน
2. ชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน กับ ชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้า มีความร่วมมือร่วมใจ
กันของสมาชิกในชุมชนเช่นเดียวกัน
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3. ชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน กับ ชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้า ได้รับการสนับสนุนที่ดี
จากองค์การบริหารงานส่วนท้องถิ่นเช่นเดียวกัน
4. ชุ ม ชนผ้ า ไหมทอมื อ บ้ า นประทุ น กั บ ชุ ม ชนผ้ า ไหมบ้ า นนาหว้ า มี ก ารอบรมจาก
หน่วยงานต่าง ๆ และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลากร ด้วยการจัดให้มีการเดินทางไปศึกษา
ดูงานนอกถานที่อย่างสม่าเสมอเช่นเดียวกัน
5. ชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน กับ ชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้า มีการนาผลิตภัณฑ์
ออกมาวางเพื่อแสดงผลงาน ทั้งยั งมีการส่ งเข้าประกวดและได้รั บรางวัล ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่ อ งที่
เช่นเดียวกัน
6. ชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน กับ ชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้าโดยใช้รูปแบบวิธีการ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยการออกงานตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เหมือนกัน
การเปรียบเทียบจากการศึกษาดูงานของชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้า จ.นครพนม กับ
ชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน จ.สุรินทร์ ในประเด็นที่แตกต่างกัน
1. ชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน ขาดการประชาสัมพันธ์สินค้ายังไม่เป็นที่รู้จักของคน
โดยทั่วไปรู้จักเฉพาะกลุ่มคนในพื้นที่เท่านั้นโดยประชาสัมพันธ์เพียงปากต่อปากขาดช่องทางการใช้สื่อ
เป็น ช่องทางวิธีการที่ใช้ในการเผยแพร่ข่าวสาร เนื่องจากข้อจากัดของการสื่อสารด้วยวิธีปากต่อปาก
มีอายุสั้น ไม่สามารถเก็บหลักฐานอ้างอิงได้และต้องอาศัยทักษะการส่งสารแบบรับสารที่ดีจึงจะมี
ประสิทธิภาพ การจัดสื่อกิจกรรมขาดความต่อเนื่องใช้สื่อท้องถิ่นไม่กว้างขวางและทั่วถึง และปัญหา
ด้ า นเทคนิ ค ของสื่ อ ที่ น ามาใช้ เช่ น หอกระจายข่ า วหรื อ เสี ย งตามสายจ านวนสื่ อ มี ไ ม่ เ พี ย งพอ
ขาดงบประมาณการจัดทาสื่อที่จาเป็นและเข้าถึงผู้รับสารซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอก
ชุมชน แต่ทางชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้าสามารถใช้สื่อหลายช่องทางในการประชาสั มพันธ์ทั้ งทาง
คอมพิ ว เตอร์ วี ดี โ อ และโซเชี ย ลมี เ ดี ย อย่ า ง Facebook, Google ในการประชาสั ม พั น ธ์ สิ น ค้ า
ให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปเป็นการเพิ่มรายได้และประชาสัมพันธ์ให้กับสินค้ามากขึ้น
2. สถานที่วางจาหน่ายผ้าไหมทอมือบ้านประทุนยังไม่มีทาให้ขาดความสะดวกในการ
เข้าถึงผลิ ตภัณฑ์ ย าก ไกลจากแหล่ ง ท่องเที่ยว ผลิ ตภัณฑ์ของกลุ่ มเป็นที่ต้องการของตลาดแต่ไ ม่
สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้โดยตรงเพราะ การเดินทางไม่สะดวกไม่มีแหล่งกระจายสินค้าและหน้าร้าน
เป็นของชุมชนเองต้องอาศัยพ่อค้าแม่ค้าคนกลางที่นาไปจาหน่ายต่อ ออกจาหน่ายตามตลาดนัดและ
งานเทศกาลต่าง ๆ ที่หน่วยงานราชการจัดขึ้นยังมีน้อยต่อความต้องการของคนโดยทั่วไปทาให้เข้าถึง
สินค้าได้ยาก แต่ทางด้านชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้าสามารถกระจายสินค้าของตนเองโดย มีหน้าร้าน
เป็นของตนเองและกระจายสินค้าขายที่ศูนย์จิตรดา, งานแสดงสินค้า OTOP ในจังหวัดและต่างจังหวัด,
ศูนย์แสดงสินค้า OTOP ประจาจังหวัด มีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มทั้งใน และต่างประเทศ ทั้งนี้ชุมชน
ผ้าไหมบ้านนาหว้ายังมี Webside ข้อมูลที่ชัดเจน ลูกค้าสามารถติดตามสินค้าและความเคลื่อนไหว
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ของผลิตภัณฑ์และกิจกรรมของกลุ่มชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้า ได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงลูกค้าสามารถ
สั่งสินค้า ผลิตภัณฑ์ของชุมชนผ้าไหมจากการโทรเข้ามาสั่งสินค้าได้ และมีการบริการจัดส่งสินค้าทาง
ไปรษณีย์ ซึ่งสร้างการยอมรับและสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักของลูกค้าโดยทั่วไป และสามารถเพิ่ม
ช่องทางการสั่งสินค้าและการส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ หลากหลายช่องทางมากขึ้นและมีความสะดวก
ในการส่งผลิตภัณฑ์ผ้าไหมได้เพิ่มมากขึ้น
3. ชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน ไม่มีความหลากหลายในผลิตภัณฑ์มีสินค้าคือผ้าไหม
อย่างเดียว ส่วนด้านชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้ามีความโดดเด่นทางด้านผ้าไหม เครื่องจักสาน และดนตรี
พื้นบ้านเช่น แคน พิณ โหวด ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทาให้มีความหลากหลายในตัวผลิตภัณฑ์
4. ชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน ขาดความสามารถในการแปรรูปผ้าไหมให้เป็นสินค้า
ที่หลากหลายเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันมีค่อนข้างน้อยเพราะจาหน่ายเป็นผืน ๆ เพื่อให้
พ่อค้าแม่ค้าไปขายต่อไม่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้าได้ในส่วนชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้าจาหน่าย
ผ้ า ไหมในรู ป แบบเป็ น ผื น และเป็ น ชุ ด ผ้ า ไหมส าเร็ จ รู ป ในแบบเป็ น ชุ ด เสื้ อ กระโปรง กางเกง
ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ทาเป็นไซส์ต่าง ๆ ตามขนาดใหญ่เล็ก รวมถึงการนาผ้าไหมมาแปรรูป
เป็นผ้าพันคอ ผ้าขาวม้า เป็นต้น
5. การสร้าง Brand ของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนยังไม่มีการสร้าง Brand ให้เป็น
ที่รู้จักไม่มีสัญลักษณ์หรือ เครื่องหมายสินค้าในผลิตภัณฑ์ ส่วนด้านชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้ามีการ
สร้าง Brand ที่มีชื่อเสียง เป็นของกลุ่มชุมชนตนเอง
6. ทางด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรในการผลิตของชุมชนผ้าไหมทอมื อบ้านประทุนยังขาด
งบประมาณในการซื้อเครื่องจักรในการผลิต แต่ทางด้านกลุ่มชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้าสามารถใช้
เครื่องจักรในการผลิตสินค้าแทนแรงงานคนและนามาพัฒนาการทอผ้าไหมเพื่อทุ่นแรงและได้ปริมาณ
จานวนมากและรวดเร็วมากขึ้น
7. การถ่ายทอดภูมิปัญญาผ้าไหมทอมือของชุมชนผ้าไหมบ้านประทุนยังขาดการต่อเนื่อง
และเป็นระบบสู่คนรุ่นหลังเป็นการปฏิบัติตาม ๆ กันมา โดยปราศจากการพัฒนารูปแบบเชิงสร้างสรรค์
ส่วนด้านกลุ่มชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้ามีการจัดอบรมเป็นรุ่นสู่รุ่นมีตลาดรองรับสินค้ากับกลุ่มชุมชน
และร่ ว มกัน คิดสร้างสรรค์ผ ลงานใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบโดยมีสถานที่จัดอบรมและ
ถ่ายทอดความรู้ที่ศูนย์หัตถกรรมวัดธาตุประสิทธิ์ ชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้ามีสถานที่ตั้งเป็นศูนย์รวม
ของชุมชน ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการทอผ้าพื้นเมืองประจาอาเภอนาหว้า และจังหวัดนครพนม
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ตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์การสร้างมูลค่าเพิ่มผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
ในการวิจัยในขั้นนี้ ผู้วิจัย ต้องการทราบแนวทางในการพัฒนารูปแบบผ้าไหมทอมือเพื่อ
เป็นข้อมูลในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชน
ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน โดยผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการวิจัย เป็นแบบสนทนากลุ่ม กับฝ่ายบริหาร
กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุน จานวน 6 คน เพื่อระดมความคิด แนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ และแนวทางในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาชุมชนผ้าไหมทอมือของ
ชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนโดยมีประเด็นสาคัญๆดังต่อไปนี้
2.1 ลักษณะบริบทของกลุ่มชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
กลุ่มชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน เป็นกลุ่มชุมชนพื้นเพดั้งเดิม ในเขต อาเภอ
ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ แต่เดิมชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน มีอาชีพทานาเป็นหลัก หลังเสร็จฤดู
เก็บเกี่ยว ชาวบ้านจะอพยพเข้าสู่เมืองหลวง มีส่วนน้อยที่จะปักหลักถิ่นฐานอยู่บ้านเกิด ซึ่งจะมีการ
ทอผ้าที่เป็นภูมิปัญญาสืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษ เมื่อมีผู้มาพบเห็นและมีความต้องการนาไปใช้
และจ าหน่ ายต่อ จึ งส่ งผลให้ เกิดการผลิ ตและเกิดการรวมกลุ่มเกิดขึ้น โดยการสื บสานภูมิปัญญา
ซึ่งถือว่าการทอผ้าไหมเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับวิถีการดาเนินชีวิตของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน ตลอดมา
การสืบสานภูมิปัญญาชาวบ้าน ของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน เกิดขึ้นจากการ
สืบสานถ่ายทอดภูมิปัญญาฝีมือจากบรรพบุรุษถ่ายทอด จากวิถีความเป็นอยู่ ที่ใช้ในงานประเพณี
ใช้สอยในชีวิตประจาวัน การปลูกฝังถ่ายทอดความรู้ ผ่านกระบวนการจากประสบการณ์ตรง การสังเกต
และการสอนจากผู้เฒ่าผู้แก่ได้ทาจึงเกิดการเรียนรู้ จึงเกิดมีฝีมือในแต่ละชุมชน ต่อมามีการรวมกลุ่ม
ซึ่งการรวมกลุ่มของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน เกิดขึ้นจากชุมชนหมูที่ 4 ตาบลแตล ที่มีความรู้
จากการถ่ายทอดจากภูมิปัญญารุ่นก่อน และเกิดความร่วมแรงร่วมใจกันในการจะสืบทอดภูมิปัญญา
การทอผ้าไหมให้คงอยู่ในท้องถิ่น ขอทุนสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนตาบลแตล จึงเกิดการ
ก่อตั้งชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนขึ้น เริ่มมีการจัดโครงสร้างการบริหารกลุ่มแบบง่ าย ๆ มีการตั้ง
ประธาน บริหารกลุ่ม โดย นางประกอบ จาปาทอง เริ่มมีคณะกรรมการบริหาร มีที่ปรึกษาอย่างปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลและพัฒนาชุมชนประจาอาเภอศีขรภูมิ และชาวบ้านก็เริ่มมีการการสมัคร
เป็นสมาชิกของชุมชนผ้าไหมบ้านประทุน จากเดิมที่ทาเอาไว้ใช้ในประเพณีชีวิตประจาวันจึงเริ่มคิดถึง
การค้าขาย ต่อมา องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลแตล นาโดย ปลั ดพงศกรณ์ ได้มีโ ครงการนาชุมชน
ไปดูงาน อาทิ หมู่บ้านผ้าไหมที่ปักธงชัย จ. นครราชสีมา และ ในปี 2540 องค์การบริหารส่วนตาบล
ได้ให้กลุ่มชุมชนผ้าไหมทอมือ บ้านประทุนจึงมีการออกแสดงสินค้า ตามงานต่าง ๆ ในสถานที่ เช่น
เมืองทองธานี งานประเพณีช้างงานประจาปีของจังหวัดสุรินทร์ ออกงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่จัดงานขึ้นในเทศกาลต่าง ๆ และเริ่มส่งเข้าประกวด จึงเริ่มเป็นที่รู้จัก ของคนที่นิยมผ้าไหมมากยิ่งขึ้น
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จนนาไปสู่ความต้องการของตลาด และมีลูกค้าที่ให้ความสนใจ มากยิ่งขึ้น โดยมีการสอบถามผ่านทาง
หน่วยงานและบางส่วนก็เดินทางมายังหมู่บ้านกันมากยิ่งขึ้น
“หน่ ว ยงานท้ องถิ่น ให้ การสนั บ สนุ น กลุ่ ม ชุ ม ชนผ้ า ไหมทอมื อบ้ า นประทุน อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อต้องการให้ชาวบ้านที่มีฝีมือทางด้านการทอผ้าไหมได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาเอาไว้และ
ยังเป็นถือเป็นการสร้างรายได้อีกทางให้เกิดขึ้นกับกลุ่มอีกด้วย” (พงศกรณ์ เกตุมณี, ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์)
“การทาผ้าไหมทอมือนั้นถ่ายทอดมาจากพ่อเฒ่าแม่แก่ ที่มีความรู้และมีพื้นฐานซึ่ง
ผ่านการอบรมบ่มเพาะจากการฝึกสอนของปู่ย่าตายายตั้งแต่อดีตสืบเนื่องมาจนรุ่นสู่รุ่น และ
ชาวบ้านส่วนใหญ่ตั้งแต่เกิดมาก็จะได้เห็นกระบวนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เห็นการทอผ้าไหม
ตั้งแต่สมัยก่อน และผ้าไหมที่ทอขึ้นนั้นส่วนใหญ่จะทอเก็บไว้ใช้ในประเพณีต่าง ๆ ของชุมชน
เช่ น งานบุ ญ งานมงคลต่ า ง ๆ เป็ น ต้ น และนิ ย มใช้ ผ้ า ไหมที่ ท อเป็ น ลวดลายแบบดั้ ง เดิ ม ”
(ประกอบ จาปาทอง, ข้อมูลการสัมภาษณ์)

วิธีการและขั้นตอนการทอผ้าไหมของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน ก็ยังคงเน้น
แนวทางวิธีการแบบดั้งเดิมที่ได้รับการสืบทอดและสืบสานจากคนรุ่นก่อนเป็นหลัก อีกทั้งยังเน้นการ
ทอมือที่ยังคงความประณีตละเอียดอ่อน ในส่วนของวิธีการการทอผ้า จะทอให้แน่นและเน้นความ
ละเอียดอ่อนในการทอเป็นอย่างมาก โดยใช้ฝีมือคนเป็นหลักในการทอผ้าไหม ส่วนลวดลายก็ยังเป็น
แนวทางแบบดั้งเดิม ซึ่งมีลวดลายที่ได้รับอิทธิพลด้านศิลปะและวัฒนธรรมมาจากประเทศกัมพูชา
และลวดลายที่บรรจงประดิษฐ์ขึ้นก็ล้วนแล้วแต่มีที่มาและมีความหมายอันเป็นมงคล
ใช้สีธรรมชาติในการทอ ทาให้มีสีไม่ฉูดฉาด มีสีสันที่มีลักษณะเฉพาะ คือ สีจะออก
โทนสีขรึม เช่น น้าตาลแดง เขียว ดา เหลือง
สีที่ใช้ในการทอก็ยังคงเน้นสีพื้น โทนสีเข้มเพราะเป็นที่นิยมของกลุ่มลูกค้าประจาใน
พื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่และกลุ่มชาวบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จากข้อมูลการสนทนา
กลุ่มเพิ่มเติม ยังพบว่ากลุ่มก็มีความต้องการจะปรับลวดลายเพิ่มเติมโดยอาจนาเรื่องราว ประเพณี
รวมถึงวิถีชีวิตของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน เพิ่มเติมเป็นลวดลายผ้าไหมเพื่อแสดง ถึงอัตลักษณ์
ความเป็นตัวตน และเล่าเรื่องราวของชุมชนผ่านลวดลายในผ้าไหม โดยในภาพรวมจะพบได้ว่าวิธีและ
ขั้นตอนรวมถึงวิธีการทอของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนยังยึดแนวทางการสืบสานจากคนรุ่นเก่า
เป็นหลัก
“เราก็จะใช้วิธีการสมัยก่อนจะไม่เน้น เทคโนโลยีเลย ใช้มือทอล้วน ๆ ใช้การกรอ
ไหมด้วยมือ ไม่มีเครื่องกรอไหมไฟฟ้า การสาวไหม การทาเส้นยืนจากเดิม ความยาวประมาณ
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10-20 เมตร แต่ในปัจจุบันชุมชนผ้าไหมอื่นถ้ามีเครื่องกรอไฟฟ้าขึ้นไปทาครั้งหนึ่งเป็นร้อยกว่า
เมตร” (ประกอบ จาปาทอง, ข้อมูลการสัมภาษณ์)
“การทอผ้าไหมของชุมชนเราใช้การทอมือเป็นหลักไม่ได้เน้นเทคโนโลยีเท่าที่ควร
เพราะไม่ มี ง บ ปั จ จุ บั น กลุ่ ม ก็จ ะมี แค่เครื่องสาวไหม แต่ เครื่องกรอไหมยั ง ไม่ มี ใช้ ในกลุ่ ม ”
(ประกายแก้ว บุญมั่น, ข้อมูลจากการสัมภาษณ์)
“ลวดลาย ก็เป็นแบบลวดลายเก่า ๆ จะเน้นโทนสีเข้ม ๆ สีพื้น ๆ เป็นหลักชาวบ้าน
จะชอบ ขายได้ง่าย” (ยุภาวดี วงเวียน, ข้อมูลจากการสัมภาษณ์)
“จริง ๆ ก็อยากมีการคิดลวดลายใหม่ ๆ บ้างจะได้เป็นทางเลือกให้กับลูกค้า เจาะ
ตลาดได้หลายกลุ่มดี” (พงศกรณ์ เกตุมณี, ข้อมูลจากการสัมภาษณ์)

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากข้อมูลการสัมภาษณ์ จะเป็นเรื่องการปลูกหม่อน
เลี้ยงไหม ดั้งเดิมชุมชนจะปลูกเองแต่ในยุคปัจจุบันในชุมชนจะมีการปลูกหม่อนเลี้ยงตัวไหม อยู่แค่
หนึ่งหรือสองครัวเรือนซึ่งวัตถุประสงค์คือทาไว้เป็นภูมิความรู้ให้คนมาศึกษาดูงานเท่านั้น จากข้อมูล
การสัมภาษณ์พบว่า ปัจจุบันชาวบ้านในชุมชนจะใช้วิธีนาเข้าหรือสั่ งชื้อมาจากที่อื่น เนื่องจากใช้
เวลานานในการปลู กหม่อน รวมถึงขั้นตอนความยุ่งยากในการรักษาอุณหภู มิในการเลี้ยงตัวไหม
ประกอบกับในปัจจุบันหมู่บ้านขาดแคลนแรงงานฝีมือในการทอผ้าไหมอยู่แล้ว ในทุกครัวเรือนจึงมุ่งใน
การทอผ้าไหมแต่ละครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่
“เดี่ยวนี้ใครๆในชุมชนก็ไม่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ยุ่งยากและไม่มีคนมาดูแล ไม่ทันต่อ
ความต้องการลูกค้าด้วย” (ประกอบ จาปาทอง, ข้อมูลการสัมภาษณ์)
“การสั่งเส้นไหม แต่เดิม ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเองปัจจุบันใช้การสั่งเส้นไหมจากที่อื่น
ไม่เลี้ยง เพราะยุ่งยาก ไม่สะดวก ซื้อมาง่ายกว่า ที่ยังเลี้ยงอยู่ ไว้โชว์พวกคนที่มาดูงานแค่นั้น”
(ชาริณี ทองสุข, ข้อมูลการสัมภาษณ์)

2.2 จุดเด่นที่กลุ่มบ้านประทุนในความคิดของกลุ่มสมาชิกชุมชนผ้าไหมทอมือบ้าน
ประทุนในปัจจุบัน
จุดเด่นทางด้านผลิตภัณฑ์ สินค้าที่มีชื่อเสียงมากและเป็นที่ยอมรับของกลุ่มชุมชน
ผ้าไหมบ้านประทุนคือผ้าโสร่งลายหางกระรอก จะมีเอกลักษณ์และความประณีตเฉพาะลวดลาย
จะคล้าย ๆ กับหางกระรอกวิธีการ จะใช้เส้นตีเกลียว ย้อม 2 สี มีลักษณะเฉพาะ
ผ้าไหมลายพื้นเมือง (โสร่งหางกระรอก) เป็นผ้าไหมที่ทอกันมานานตั้งแต่สมัยอดีต
การทอต้องทอด้วยมือและมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยการทอผ้าไหมจะใช้
การทอด้วยไหมเส้นเล็ก ทาให้เนื้อผ้าดูเรียบหรูและเป็นเงา อีกทั้งเนื้อผ้าโปร่งเบา จึงสามารถระบาย

196
อากาศได้ดี เหมาะกับสภาพภูมิอากาศของภูมิภาคในประเทศไทยเราเป็นอย่างดี ลวดลายของผ้าจะ
เป็นลายเกลียวสะบัดจนหลายคนจินตนาการว่าเหมือนหางกระรอก จึงมีการเรียกลวดลายนี้ตามกัน
ว่าผ้าโสร่งลายหางกระรอก ในปี พุทธศักราช 2545 ผ้าโสร่งหางกระรอกของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้าน
ประทุนได้รับรางวัลที่ภูพานราชนิเวศ ซึ่งเป็นสินค้าที่โดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์ ของกลุ่มผ้าไหม
ทอมือชุมชนบ้านประทุนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกลุ่มจนถึงปัจจุบัน
“ผ้าสไสร่งลวดลายหางกระรอก เป็นสิ่งที่มาจากดั้งเดิม ในปี พ.ศ.2535 จึงเริ่มคิดถึง
การค้าขาย เพราะค้าขายได้ การขายช่วงแรก เริ่มจากการที่เขามาดูงานและมีการบอกต่อกัน
แล้วก็มีลูกค้าเริ่มมาตามหามาซื้ อ ขับรถมาหาซื้อ ผ้ากัน ” (ประกอบ จาปาทอง, ข้อมูลการ
สัมภาษณ์)
“ผ้ า โสร่ ง หางกระรอก จะเป็ น สิ น ค้ า ที่ ดั ง และมี ชื่ อ เสี ย งของชุ ม ชนผ้ า ไหมบ้ า น
ประทุน”(ยุภาวดี วงเวียน, ข้อมูลจากการสัมภาษณ์)

จุดเด่นอีกเรื่องคือการรวมกลุ่มของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน สืบเนื่องจากการ
ที่ชาวบ้านมารวมกลุ่มเป็นคนในพื้นที่ชุมชนเขตหมู่ บ้านประทุนจากการสืบความเป็นมาเป็นชุมชน
ที่สืบเชื้อสายจากสองตระกูลดั้งเดิมคือ ตระกูล มั่นยืน และ ตระกูล บุญยงค์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว
มีความเป็นเครือญาติกันในกลุ่ม คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี และมีประเพณี วัฒนธรรมเดียวกัน วิถีชีวิต
ในความเป็นอยู่เดียวกันจึงมีความกลมเกลียวกันในชุมชนเกิดขึ้นเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว และต่อมามีการ
จัดตั้งชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน ขึ้นมา ความสามัคคี และความเหนียวแน่นของกลุ่มที่มีแต่เดิม
ก็ได้เพิ่มเติมถือเป็นพื้นฐานในการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งถือเป็นกลุ่มชุมชนที่ให้ความร่วมมือ
และช่วยเหลือกันในกลุ่มเกิดความร่วมมือร่วมใจตลอดมา
จุดเด่นอีกอย่างของกลุ่ม จะมี ความสามั คคีในกลุ่ ม ความเข้มแข็งของกลุ่ ม ความ
เข้าใจในพื้นเพวัฒนธรรมของตนอง เนื่องจากเป็นคนในพื้นที่อยู่กันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย เห็น
กันตั้งแต่เด็ก ๆ ก็เลยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี” (ประกายแก้ว บุญมั่น, ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ )

การสนับสนุนชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน จากองค์การบริหารส่วนตาบลแตล
อย่างเป็นรูปธรรม และมีบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งรับผิดชอบและดูแลชุมชนผ้าไหม
ทอมือบ้ านประทุน อย่ างต่อเนื่ องจนถึงปัจจุบัน มีงบประมาณ ในการกระตุ้นให้ เกิดขึ้นกับชุมชน
ตามนโยบายของการกระตุ้นชุมชนของหน่วยงานภาครัฐ จึงเกิดการดูงานอย่างสม่าเสมอ การออกงาน
ของชุมชนผ้ าไหมทอมือบ้ านประทุน ตามงานประเพณีจังหวัด และการสนับสนุนออกการแสดง
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามงานแสดงสินค้า รวมถึงมีการส่งผ้าไหมที่เป็นผลผลิตของชุมชนผ้ าไหม
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ทอมือบ้านประทุนเข้าประกวดจนได้รางวัลที่ภูพานราชนิเวศ เริ่มมีชื่อเสียงจึงทาให้เกิดการรวมกลุ่ม
ของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนอย่างเข้มแข็งมากขึ้น
“ปี 2542-2545 ก็มีการดูงานและพัฒนางานของกลุ่มขององค์การบริหารส่วนตาบล
ทางองค์การบริหารส่วนตาบลก็จะสนับสนุนงานของกลุ่มมาตั้งแต่ต้น จนปัจจุบันจากดูงานของ
เขา จนมาทางหมู่บ้านอื่นมาดูงานเราในปัจจุบนั ” (พงศกรณ์ เกตุมณี, ข้อมูลจากการสัมภาษณ์)

2.3 จุดที่ต้องการปรับปรุง และแนวทางการพัฒนา จากข้อมูลผลการสัมภาษณ์
2.3.1 เรื่องงบประมาณ งบประมาณของสมาชิกในชุมชนมีจากัด เพราะโดยส่วนใหญ่
ทางชุมชนจะซื้อเส้นไหมจากแหล่งอื่นมาทอเป็นผ้าไหม บางครั้งสมาชิกก็ยังขาดทุนสารองในการซื้อ
วัตถุดิบมาเก็บสินค้าไว้ล่วงหน้า เนื่องจากราคาเส้นไหมมีราคาขึ้นลงแล้วแต่ในช่วงฤดูกาล และราคา
เส้นไหมก็มีการผัน แปรตามราคาน้ ามันและราคาทองคาด้ว ย ซึ่งงบประมาณในกลุ่ มในหลายครั้ ง
มีงบประมาณในการบริหารชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน ไม่พอต่อการซื้อในช่วงที่เส้นไหมราคาถูก
ทาให้ต้นทุนในการผลิตผ้าไหมจะมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น
“งบประมาณ โดยเฉพาะงบ 5 ล้านบาท ของนโยบายเพื่อจะมาซื้อเส้นไหม
เพิ่มเติม เพราะบางที สมาชิกมีเงินไม่พอในการซื้อเส้นไหม อยากได้เงินมาซื้อเก็บไว้ เพราะ
ในช่วงใกล้เทศกาลจะมีราคาแพง และผลิตตามความต้องการของลูกค้าไม่ทัน ” (ประกอบ
จาปาทอง, ข้อมูลการสัมภาษณ์)

2.3.2 เรื่ อ งการประชาสั ม พั น ธ์ การประชาสั ม พั น ธ์ ข องชุ ม ชนผ้ า ไหมทอมื อ
บ้านประทุน จากที่ผ่านมาอุปสรรคอย่างหนึ่งในการดาเนินกิจกรรมชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
คือความมีชื่อเสียงของชุมชนบ้านประทุนจะรู้จักกันเฉพาะกลุ่มลูกค้าเฉพาะบางกลุ่มเท่านั้น คนทั่วไป
ที่อยู่นอกเขตพื้นที่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะไม่รู้จักหมู่บ้านผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
ทั้ ง ที่ ลู ก ค้ า บางคนใช้ ผ้ า ไหมทอมื อ บ้ า นประทุ น แต่ ก็ ยั ง ไม่ รู้ จั ก ชุ ม ชนผ้ า ไหมทอมื อ บ้ า นประทุ น
เนื่องจากจะมีคนกลางนาไปส่งและอาจมีการเปลี่ยนชื่อสินค้า และประกอบกับการประชาสั มพันธ์
ของกลุ่มชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนยังไม่แพร่หลาย จึงส่งผลให้คนทั่วไปส่วนใหญ่แม้กระทั่งลูกค้า
ที่บริโภคสินค้า ผ้าไหมอยู่เป็นประจา อาจจะไม่รู้จักชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนเท่าที่ควร
“ลูกค้าที่ซื้อยังซ้าไปซ้ามารู้เฉพาะกลุ่มคน และลูกค้าที่เป็นขาประจาเท่านั้น
ชื่อเสียงจะรู้กันในวงการแคบ ๆ ของพ่อค้าคนกลางและลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ผ้าไหม ขาดความ
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เป็นตนเอง ผ้าไหมบ้านประทุน ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างเท่าที่ควร” (ชาริณี ทองสุข, ข้อมูล
การสัมภาษณ์)

2.3.3 เรื่องการตลาด การตลาด ในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของชุมชนผ้าไหม
ทอมือบ้านประทุน จะเป็นลักษณะการออกงานร้านค้า ตามเทศกาลต่าง ๆ ของจังหวัดจนลูกค้าเกิด
ความรู้จักและอีกประการหนึ่ง เกิดขึ้นจากการบอกต่อกันของลูกค้าและคนกลางคือพ่อค้าและแม่ค้า
ผ้าไหมในแต่ละพื้นที่ ในแต่ละวันจะมีการเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านมาสั่งสินค้าและมารับสินค้าผ้าไหม
เพื่อจะนาสินค้าไปจาหน่ายต่อในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งโดยมากจะจาหน่ายแถบบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นสาคัญ
“ทางหมู่บ้านเราทาเน้นแต่ขายส่งมีพ่อค้าคนกลางมารับ และขายเฉพาะผ้า
เป็นชิ้นเท่านั้น พูดถึงมันก็เดิม ๆ นะ ถ้ามีความหลากหลายและแตกต่างบ้างก็น่าสนใจดี ”
(ประกายแก้ว บุญมั่น, ข้อมูลจากการสัมภาษณ์)

2.3.4 เรื่องการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ในการทอผ้าไหมของชุมชนบ้านประทุน
ควรจะต้องมีเครื่องจักรและเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือกระตุ้นส่งผลให้เกิดผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และเป็น
การประหยัดเวลาในการผลิตผ้าไหม และเป็นการเพิ่มความหลากหลายในสินค้าโดยเฉพาะการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนมีหลากหลายเพิ่มมากขึ้น
“เราทอแต่มือก็ดีจะประณีต แต่ก็ต้องใช้เวลานาน ในช่วงงานเร่ง ๆ ผลิตไม่
เคยทันซะที ลูกค้ารอไม่ไหว ถ้ามีเครื่องจักรก็ทาทั้งสองแบบเลย ลูกค้าจะได้มีทางเลือก ไม่เสีย
ลูกค้าด้วย” (ประกอบ จาปาทอง,ข้อมูลการสัมภาษณ์)
“ถ้ามีเทคโนโลยีพวกเครื่องจักรจะเร็วและผลิตได้เยอะ และกลุ่มชุมชนเราก็
จะมีเวลามาแปรรูปผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม เหมือนกับที่เราไปดูงานมา เราก็น่าจะทาได้ ” (ประกาย
แก้ว บุญมั่น ,ข้อมูลจากการสัมภาษณ์)
“เราอย่าไปมองว่าเครื่องมือและเทคโนโลยี จะเป็นการทาลายภูมิปัญญาการ
ทาผ้าไหม มันขึ้นอยู่กับวิธีการนาไปใช้มากกว่า ว่าเรานาไปสร้างสรรค์หรือทาลาย” (พงศกรณ์
เกตุมณี , ข้อมูลจากการสัมภาษณ์)

2.3.5 ปัญหาของการสืบสานภูมิปัญญาชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน ที่กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลเห็นเหมือนกันคือ เรื่องแรงงานในพื้นที่จะมีน้อยมาก การหาแรงงานจากคนนอก คนนอกพื้นที่
ไม่ค่อยให้ความสนใจในการทอผ้าไหมเนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้ฝีมือ ต้องประณีต ใจเย็น นั่งอยู่กับที่
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ทาช้าๆไปมา ก็เลยไม่มาสมัคร แรงงานต่างด้าวบริเวณชุมชนมีมากนัก และไม่ถนัดในขั้นตอนการ
ทอผ้าไหม ส่วนคนในชุมชนและเยาวชนในชุมชนบ้านประทุนไม่เห็นคุณค่า ขาดความใส่ใจและสนใจ
รวมถึ ง การอพยพย้ า ยถิ่ น ไปท างานโรงงานที่ ก รุ ง เทพและปริ ม ณฑลเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ท าให้
กระบวนการสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของท้องถิ่นมีอุปสรรคในการสืบสานภูมิปัญญาให้คงอยู่
สืบไป
“แรงงานหายาก ยิ่งงานที่ต้องใช้ทักษะบ้าง ยิ่งยาก เลือกงาน ซ้าค่าแรงแพง
ด้วย” (ประกอบ จาปาทอง, ข้อมูลการสัมภาษณ์)
“ส่วนใหญ่ชุมชนผ้าไหมเรามีแรงงานสูงอายุเป็นส่วนใหญ่ ล้มหายตายจากไป
เรื่อยๆ อยากให้เยาวชนในพื้นที่สนใจในการสืบสานภูมิปัญญาทอผ้าไหมกันมากขึ้น” (พงศกรณ์
เกตุมณี, ข้อมูลจากการสัมภาษณ์)

2.4 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุน
2.4.1 ด้านการพัฒนาด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
รูปแบบสินค้าของผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุนจะมีลักษณะแบบดั้งเดิม
กล่าวคือจะขายผลิตภั ณฑ์ผ้าไหมเป็นผืน จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหารพบว่า ประเด็นแรกที่กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลมีแนวทางสนใจมีความต้องการกาหนดในรูปแบบคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ต้องการ
ให้กลุ่มผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดสินค้าที่หลากหลาย เช่น การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม เพราะเป็นแนวทางที่น่าสนใจและสามารถตอบสนองกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น
“ลู กค้า จะชอบ เพราะมี ความหลากหลายของสินค้า จะขยายฐานลูกค้า
ได้เพิ่มขึ้นด้วย เพราะเราก็มีวัตถุดิบเศษผ้าเหลือเยอะแยะ แทนที่จะทิ้งก็นามาเพิ่มมูลค่า ได้เงิน
เพิ่มอีก ดูแล้วกลุ่มเรามีฝีมือ ทาได้แน่” (ชาริณี ทองสุข, ข้อมูลการสัมภาษณ์)

2.4.2 ด้านสถานที่ในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ และเป็นศูนย์จาหน่าย ผลิ ตภัณฑ์
ผ้าไหมทอมืออย่างเต็มรูปแบบ เหมือนกับหมู่บ้านผ้าไหมท่าสว่างที่ อ.เมือง สุรินทร์ หรืออย่างเช่น
ที่ทางกลุ่มชุมชนบ้านประทุนได้ไปศึกษาดูงานที่ ชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้า จ.นครพนม เป็นต้นแบบ
เพราะชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน จะได้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากขึ้น เพราะวิธีการขายแต่เดิม
เป็นเพียงการขายส่งและมีพ่อค้าคนกลางมารับไปขาย พ่อค้าคนกลางก็นาไปขายต่อที่ร้านค้าในจังหวัด
ต่างๆ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในรูปแบบแนวทางเพิ่มมูลค่าของกลุ่มชุมชน จึงควรมีประเด็นเรื่อง
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สถานที่จาหน่ายของกลุ่มชุมชนบ้านประทุน ต้องการขายปลีกต้องการพบลูกค้า เพื่อเป็นการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุนให้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าได้มากขึ้น
“เราก็อยากมีสถานที่ขายประจานะ เป็นร้านประจาชุมชน จะได้มีการขาย
ปลีกและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากขึ้น” (ประกอบ จาปาทอง, ข้อมูลการสัมภาษณ์)

2.4.3 ด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ การประชาสั ม พั น ธ์ ข องชุ ม ชนผ้ า ไหมทอมื อ
บ้านประทุนที่ผ่านมา จะเป็นวิธีการที่พึ่งพาการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภาครัฐคือพัฒนาชุมชน
ของอาเภอเป็นสาคัญ ที่ผ่านมาอาจขาดความต่อเนื่องในการประชาสัมพันธ์ ในความคิดเห็นของคณะ
ผู้ บ ริ ห ารจึ ง มี แ นวคิ ด ในการที่ ชุ ม ชนต้ อ งขั บ เคลื่ อ นในการประชาสั ม พั น ธ์ ชุ ม ชนผ้ า ไหมทอมื อ
บ้านประทุนด้วยตัวเอง
“การประชาสัมพันธ์ที่ต้องการเข้าถึงดึงลูกค้า อินเตอร์เน็ต ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์รวมดึงการช่วยเหลือจากพัฒนากร ในการช่วยประชาสัมพันธ์ก็ยังขาดความ
ต่อเนื่อง จะมาเป็นบางครั้ง ขาดความสม่าเสมอ” (ชาริณี ทองสุข, ข้อมูลการสัมภาษณ์)
“ควรจ้ า งท าเว็บ ไซต์ ที่ เป็ น มื ออาชีพ ท าเพื่ อประชาสั ม พันธ์ และ ติ ด ต่ อ
ประสานงานกับหน่วยงานภาคเอกชน และ หน่วยงานภาครัฐ” (ประกายแก้ว บุญมั่น, ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ )

2.4.4 ด้านการวางระบบการจัดเก็บสินค้า รวมถึงการอาจนาโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์
มาช่วยในการ จัดระบบสินค้า เพื่อความง่ายและเป็นระบบต่อการจัดสินค้า เป็นการยกระดับสินค้าให้
มีมาตรฐาน รวมถึง การจัดทาเว็บไซต์ ในการดูสินค้าและสั่งสินค้าจากลูกค้า รวมถึงการจัดส่งสินค้า
การส่งสินค้าทางไปรษณีย์ หรือการขนส่งทางรถไฟ เป็นต้น
“ถ้ามีการวางระบบการจัดส่งสินค้า เป็นระบบก็จะดี จะได้เพิ่มความสะดวก
ต่อลูกค้าและ การตรวจนับสินค้าของกลุ่ม มากขึ้น ” (จิรฐา ชัยชนะไพศาล, ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์)

2.4.5 ด้านการประสานงานทั้งในหน่วยงานราชการและ เอกชน เพราะทางชุมชน
มีความต้องการในการนาเสนอสินค้าผ่านการสนับสนุนช่วยเหลือทั้งในการออกร้านค้าต่าง ๆ ประจา
จังหวัดของภาครัฐ ถึงแม้ที่ผ่านมาจะมีการไปออกร้านค้าในเทศกาลต่าง ๆ ของจังหวัดอยู่บ้างแต่ก็ยัง
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ขาดความต่อเนื่องและการสนับสนุน รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน โรงแรมในการที่จะเอื้อถึงความ
สะดวกในการประสานงานให้นักท่องเที่ยวมาดูสินค้ารวมถึงวิถีชีวิตชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
“การติดต่อประสานงาน กับทางโรงแรมที่จะมีคนมานาเที่ยว อย่างบ้านท่า
สว่ า ง คิ ด ว่ า บ้ า นประทุ น ก็ อ ยากได้ เ ครื อ ข่ า ยตรงนี้ เพราะจะท าให้ ค นรู้ จั ก มากขึ้ น และมี
นักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น” (จิรฐา ชัยชนะไพศาล, ข้อมูลจากการสัมภาษณ์)
“คุณประกอบกล่าวว่าเราเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว ปี 2553 เราก็รวมตัว อยาก
ทาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรม อยากทาโฮมสเตย์ ตอนนี้ก็เริ่มนาร่องทาแล้ว แต่เราก็
ยังอยากได้ความช่วยเหลือและการประสานงานกับทางหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น ” (ประกอบ
จาปาทอง, ข้อมูลการสัมภาษณ์)
“กลุ่มเราต้องเพิ่งตัวเองและติดต่อประสานงานงานกับหน่วยงานราชการ
มากขึ้น ทั้งการออกร้าน ตามเทศกาลต่าง ๆ พร้อมกับ หน่วยงานภาคเอกชน เช่น ห้างร้าน
หรือ โรงแรมต่าง ๆ” ( ประกายแก้ว บุญมั่น, ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ )

2.4.6 ด้านการเพิ่มองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นในชุมชน คือการพัฒนาคนในพื้นที่ชุมชน
หมู่บ้านประทุน เนื่องจากการที่จะพัฒนาชุมชนผ้าไหมให้เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม การพัฒนาคน
ถือเป็นเรื่องสาคัญที่จะต้องพัฒนาสมาชิกในกลุ่มชุมชนให้เกิดความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนอง
การเติบโตของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนในอนาคต
“ควรมี ส ถานที่ จ าหน่ า ยเพื่ อ ขายปลี ก เป็ น ของตนเอง แต่ ท างเจ้ า หน้ า ที่
คนที่ดูแลก็ต้องควรมี ความพร้อมและความเข้าใจในการตลาดและการขายที่ดีด้วย” (จิรฐา
ชัยชนะไพศาล, ข้อมูลจากการสัมภาษณ์)
“ควรให้ มี การอบรมชาวบ้ า นทางด้ า นตั ว แทนที่ จ ะเป็ น คนขายด้ ว ย อาจ
รวมถึงภาษาต่างประเทศบ้าง ที่จาเป็น เพราะ ถ้าเราเปิดตัวประสานงานมากกว่านี้ ก็ต้องมี
นักท่องเที่ยวต่างชาติ เพราะตอนนี้ทางชุมชนก็เริ่มนาร่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในการพัก
Home stay มาสี่ห้าเดือนแล้ว” (ประกายแก้ว บุญมั่น, ข้อมูลจากการสัมภาษณ์)
“เพื่ อ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นารู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหมของชุ ม ชน
บ้านประทุน อาจมีการระดมความคิดก่อนที่จะไปดูงาน แต่ละที่ และในกลุ่มต้องมีการทาสรุป
รายงานแต่ละครั้งหลังจากกลับมาเพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์และกลุ่ ม
สมาชิกเองด้วย” (พงศกรณ์ เกตุมณ , ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
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อย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
คือความร่วมแรงร่วมใจกัน ของทุกภาคส่วน ทั้งในกลุ่มชาวบ้านเอง หน่วยงานในท้องถิ่น หน่วยงาน
ราชการ และที่ส าคัญต้องมีการสื บสานภูมิปัญญาการทอผ้าไหมไปถึงคนรุ่นหลั ง เพราะทางกลุ่ ม
ต้องการไม่เพีย งให้ เกิดการพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ผ้ าไหมเท่านั้น แต่ต้องการให้ เกิดการพัฒ นาที่ยั่ ง ยื น
ต้องการให้อาชีพนี้สืบทอดและสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนและให้เยาวชนคนรุ่นหลัง ในชุมชนหมู่บ้าน
ประทุนได้สานต่อตามเจตนารมณ์ เป็นเป้าหมายที่สมาชิกชุมชนผ้าไหมบ้านประทุนมีความต้องการ
มากที่สุด
“ควรมีแนวทางการรณรงค์สืบสานให้เยาวชน มีแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริม
การสืบสานผ้าไหมอย่างเป็นรูปธรรม” (ยุภาวดี วงเวียน, ข้อมูลจากการสัมภาษณ์)
“ความคิดในการเพิ่มความหลากหลายในสินค้า รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
เพื่อสร้างรายได้และอยากเพิ่มชื่อเสียง ทางกลุ่มก็คุยทุกครั้ง แต่หลายครั้งเราก็มานั่งนึก เราทา
ไปเพื่อใคร สมาชิกกลุ่มก็อายุมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็ถ้าทาดีไปแต่คนสืบสานไม่มี มันก็เหนื่อยเปล่า”
(ประกอบ จาปาทอง, ข้อมูลจากการสัมภาษณ์)

สรุปได้ว่า การพัฒนารูปแบบผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุน มีแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบโดยเริ่มจากภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบสานจากคนรุ่นเก่าในชุมชน นามาพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมให้ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เกิดความหลากหลายมากยิ่งขึ้นตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
มีการตั้งราคาเป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ มีสถานที่จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่เป็นรูปธรรม
ต้องมีการประชาสัมพันธ์สินค้า มีระบบการจัดส่งสินค้าอย่างเป็นระบบ รวมถึงการพัฒนาสมาชิก
ชุมชนผ้าไหมบ้านประทุนให้เกิดความรู้และทักษะเพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มชุมชนผ้าไหมประทุน
อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ผู้วิจัย พบว่า มีปัจจัยภายนอกที่มาสนับสนุนการพัฒนารูปแบบผ้าไหม
ทอมือ ของชุมชนบ้านประทุน ให้เกิดความสาเร็จ ได้แก่
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนบ้านประทุน ได้แก่ สาธารณูปโภค ไฟฟ้า
น้าประปา ถนน ฯลฯ
2. การสนับสนุนทางการเงินด้านงบประมาณต่อการพัฒนาชุมชนผ้าไหมทอมือบ้าน
ประทุน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแตล ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
ตั้งแต่ปี 2538 จนถึงในปัจจุบัน ได้เล่าให้ฟังถึงปัจจัยสนับสนุนที่ส่งผลต่อการพัฒ นาชุมชนผ้ าไหม
ทอมือบ้านประทุนไว้อย่างน่าสนใจว่า

203
“การพัฒนาชุมชนผ้าไหมทอมือ นอกจากเราต้องพัฒนาตัว เราเองแล้ ว ยังมี
ปัจจัยจากภายนอกที่สาคัญเป็นตัวสนับสนุนที่ดี อย่างโครงสร้างพื้นฐาน ไฟฟ้าที่ต้องเป็น3เฟส
และไฟไม่ตก ต่อไปเราอาจมีเทคโนโลยีมากขึ้นก็ต้องมีไฟฟ้าที่พร้อม ถนนลาดยางให้กว้างกว่า
ปัจจุบัน และงบประมาณที่ต่อเนื่องสม่าเสมอ ซึ่งทางชาวบ้านและองค์การบริหารส่วนตาบล
แตล ก็มีความพร้อมที่จะพัฒนากลุ่มชุมชนผ้าไหมทอมือให้เกิดชื่อเสียงและพัฒนาสืบสานไปยัง
คนรุ่นต่อไป” (พงศกรณ์ เกตุมณี, ข้อมูลจากการสัมภาษณ์)

จากการเก็บข้อมูลจากการสนทนากลุ่มพบว่า แนวทางในการพัฒนารูปแบบผ้าไหม
ทอมือบ้านประทุน นามาร่างรูปแบบสรุปได้ว่า จะมีองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒ นา
รูปแบบผ้าไหมทอมือ สามารถแบ่งได้ 3 ปัจจัยหลัก ๆ คือ เริ่มต้นจากปัจจัยภายในจะประกอบไปด้วย
บทบาทของผู้นาชุมชนกลุ่ม ผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุน และ ความร่วมมือของสมาชิกกลุ่มชุมชน
ผ้าไหมทอมือบ้านประทุนเป็น องค์ประกอบพื้นฐานที่ขับเคลื่อนของชุมชนผ้าไหมบ้านประทุ น ปัจจัย
ภายนอก ที่ส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบ คือ ปัจจัยทางด้านการเมือง ปัจจั ยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้าน
สังคม และปัจจัยทางด้านการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
จากข้ อ มู ล ในการสรุ ป ผลการศึ ก ษา ด้ า นบริ บ ทของชุ ม ชน และปั จ จั ย ทาง
องค์ประกอบที่ผลการสนทนากลุ่มช่วยกันร่างรูปแบบและสรุปออกมา ว่าในแนวทางการร่างการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุนว่าควรมีปัจจัยองค์ประกอบดังนี้ ดังนี้ การระดม
ความคิดในการพัฒ นาให้ เ ป็ น ผลิ ตภัณ ฑ์ ผ้ า ไหมทีห ลากหลายประเภทกว่า เดิม การกาหนดราคา
ผลิ ตภัณฑ์ ที่ชัดเจน โดยใช้แนวทางด้านกระบวนการมาเป็นเครื่องมือในการแบ่งราคาของสินค้า
การหาตลาดที่ ห ลากหลายกว่ า ฐานลู ก ค้ า กลุ่ ม เดิ ม การเพิ่ ม องค์ ค วามรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาคนในชุ ม ชน
กระบวนการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ของผลิ ตภัณ ฑ์ สิ นค้ า และกาสร้ า งเครือ ข่ า ยภาครั ฐ และภาคเอกชนที่
หลากหลาย
การร่างการพัฒนารูปแบบ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิด
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์สาหรับชุมชนบ้านประทุน
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ภาพที่ 36 การร่างรูปแบบของการพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้าน
ประทุน
หลั งจากการร่ างรูปแบบการสร้างมูล ค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้ าไหมทอมือตามแนวคิด
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ผู้วิจัยได้
ศึกษาทฤษฏีองค์ประกอบต่าง ๆ มาผนวกกับข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลบริบท เพื่อให้ได้รูปแบบ
เป็นที่ยอมรับตามกระบวนการทางทฤษฏี และการพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยประยุกต์ใช้
ADDIE Model ตามแนวคิดของเควิน ครูส (Kevin Kruse, 2008: 1) ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ
ขั้น การวิเคราะห์ (Analysis) ขั้น การออกแบบ (Design) ขั้นการพัฒ นา (Development) ขั้นการ
นาไปใช้ (Implementation) และขั้นการประเมินผล (Evaluation) ร่วมกับรูปแบบการจัดการความรู้
เชิงองค์ประกอบด้วย องค์ประกอบของอาร์เทอร์ เอนเดอร์สันแอนด์ เดอะ อเมริกันโพรดักติวิตี้ แอนด์
ควอลิ ตี เซนเตอร์ (Arthur Anderson and The American Productivity and Quality Center,
1996: 65) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 อย่าง ได้แก่ องค์ความรู้ขององค์การ
กระบวนการจัดการความรู้ และปัจจัยที่ทาให้องค์การจัดการความรู้สาเร็จ มาเป็ นแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบโดยผู้วิจัยจะนาแนวคิดต่างๆจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมาผสมผสานกับ
ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ การอบรม การระดมความคิด การประเมินผลความพึงพอใจ
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ของลูกค้า ทั้งนี้เพื่อนาไปสู่การพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมื อตามแนวคิด
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน
การนาเสนอการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ ผู้วิจัยได้แบ่งการนาเสนอออกเป็น
2 ส่วน ประกอบด้วย 1.องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนผ้าไหม
ทอมือบ้านประทุนเพื่อเสริมความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมท้องถิ่น การตรวจสอบ และรับรองรูปแบบ
2.การพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ของชุมชนบ้านประทุนดังนี้
ตอนที่ 1 องค์ความรู้ของการพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน
จากการพั ฒ นารู ป แบบการสร้า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ้ า ไหมทอมื อ ตามแนวคิด
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน ซึ่งผู้วิจัยได้รูปแบบจากการสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
และความต้องการของผู้ เกี่ย วข้ องกับ กลุ่ มผลิ ตภั ณ ฑ์ผ้ า ไหมทอมื อ บ้านประทุน จากการทบทวน
วรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การให้คุณค่าและการสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การจัดอบรมและการระดมความคิด ร่วมกับการประยุกต์แนวคิดของเควิน ครูส
(Kevin Kruse, 2008: 1) และแนวคิดของอาร์เทอร์ เอนเดอร์สันแอนด์ เดอะ อเมริกันโพรดักติวิตี้
แอนด์ ควอลิ ตี เซนเตอร์ (Arthur Anderson and The American Productivity and Quality
Center, 1996: 65) รวมถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด ของ Phillip Kotler( Kotler, Marketing
Management: Analysis, Planning, Implementation and Control. Englewood, Cliffs: PrenticeHall, 1997 จึงยกร่างรูป แบบที่ผู้วิจัยใช้ชื่อว่า “BAN PRATOON Model” โดยการพัฒนารูป แบบ
ประกอบด้วย หลั กการ วัตถุประสงค์ องค์ประกอบของการพัฒนารูปแบบและองค์ประกอบร่ว ม
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ส่วนที่ 1 องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์
1.1.1 หลักการ คือ การพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่ม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน
1.1.2 วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ การพั ฒ นารู ป แบบการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ผ้าไหมทอมือตามแนวคิด เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน เพื่อพัฒนาความสามารถ
และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ในการนาความรู้ไปใช้
รวมกัน
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1.2 ส่วนที่ 2 องค์ประกอบเชิงกระบวนการ ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ ดังนี้
1.2.1 องค์ ป ระกอบที่ 1 การพั ฒ นารู ป แบบการสร้า งมูล ค่ าเพิ่ ม ผลิ ตภัณฑ์
ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน หรือ “BAN PRATOON
Model” โดยมีองค์ประกอบย่อย 9 ส่วนดังนี้
1. B = (Brainstorm product development) ระดมความคิดพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ หมายถึง การระดมความคิดจากกลุ่มชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน ในการคิดพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมต่าง ๆ ของชุมชน เพื่อให้เกิดการยอมรับของลูกค้า และเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับ
กลุ่มชุมชนเพิ่มขึ้นด้วย
2. A= (Appraise) การกาหนดราคา หมายถึง การกาหนดราคาสินค้า
ตามประเภทชนิดของสินค้าผ้าไหม อย่างชัดเจน ตามกระบวนการผลิต และขั้นตอนในการผลิตผ้าไหม
3. N = (Networking) สร้างเครือข่าย เพิ่ม ช่องทางการค้า หมายถึง
การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทั้ ง ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน เพื่ อ สนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ
ซึ่งกันและกัน
4. P = (Potentiality Community) สร้างศักยภาพให้ชุมชน หมายถึง
การพัฒนาสมาชิกในชุมชนผ้าไหมทอือบ้านประทุนให้เกิดศัก ยภาพ ได้มีองค์ความรู้เพิ่มเติม สามารถ
พัฒนาตนเองให้เป็นทุนมนุษย์ที่สาคัญในการพัฒนาชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
5. R = (Raising Knowledge) ยกระดับการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
หมายถึง การยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ โดยการสร้างระบบในการจัดเก็บสินค้า ช่องทางการ
จาหน่ายผ้าไหมทอมือของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน เพื่อให้ลูกค้ามีความสะดวกในการสั่งซื้อ
สินค้าเพิ่มมากขึ้น
6. A = (Assistance from Local Administrative Organization)
ความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นในการ
สนับสนุนต่อแนวทางในการพัฒนาของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
7. T = (Technologies) นาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมา ประยุกต์ หมายถึง
การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนารูปแบบเพื่อสร้างความสะดวกและเอื้อต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
ของชุมชนบ้านประทุนเช่น ในการผลิตผ้าไหมในปัจจุบันหลายกลุ่มชุมชนผ้าไหมมีการนาเทคโนโลยีมา
ใช้เป็นเครื่องมือให้การทอผ้าไหมสะดวกมากยิ่ง ขึ้น เช่น เครื่องสาวไหมไฟฟ้า เครื่องกรอไหมไฟฟ้า
นามาประยุกต์ใช้ให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือก
8. O = (Outlet to customers) ศูนย์กระจายสินค้า หมายถึง การจัด
สถานที่ในชุมชนบ้านประทุน เพื่อเป็นศูนย์การจัดเก็บผ้าไหม จาหน่ายผ้าไหมและกระจายส่งผ้าไหม
ไปยังลูกค้าของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
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9. ON = (Opportunity & New Market) หมายถึง การสร้างโอกาส
ในการจาหน่ายผ้าไหม การหาตลาดและกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าของผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุนให้เติบโตเพิ่มมากขึ้น
1.2.2 องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ด้วยการเพิ่ม
มูลค่าประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
1. ทุ น ชุ ม ชน เป็ น ต้ น ทุ น หรื อ ปั จ จั ย น าเข้ า ที่ ส าคั ญ ในการ พั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม ทุนชุมชน ประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้
1.1 ทรั พ ยากรท้ อ งถิ่ น หมายถึ ง สรรพสิ่ ง ที่ อ ยู่ ใ นท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่
ทรัพยากรท้องถิ่น ทางชีวภาพ ได้แก่ คนในชุมชน สัตว์และพืช ทรัพยากรท้องถิ่นทางกายภาพ ได้แก่
ทรัพยากรตามธรรมชาติ คือ ดิน น้า แร่ธาตุ ป่าไม้ พลังงาน อากาศและแสง และทรัพยากรที่ชุมชน
สร้างขึ้น ได้แก่ สิ่งก่อสร้าง โบราณสถาน ศิลปกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม กลุ่มและ
องค์กรชุมชนต่าง ๆ
1.2 ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง กระบวนทัศน์หรือองค์ความรู้ของ
คน หรือกลุ่มคนในชุมชน เป็นสิ่งที่เกิดจากการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ หรื อประสบการณ์ที่ผ่านมา
กลั่นกรอง สั่งสม คิดวิเคราะห์และนาใช้จนเกิดผล โดยอาศัยการเรียนรู้ที่มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต
เป็นรากฐานของความรู้ชาวบ้านซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรมและรูปธรรมสามารถประยุกต์ใช้ได้
2. กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
2.1 องค์ความรู้ ( body of knowledge) หมายถึง ความรู้ที่อยู่ใน
ศาสตร์ ได้แก่ ความคิดรวบยอด หลั กการ วิธีการ ที่อยู่ในตารา อยู่ในห้ องสมุด ซึ่งอยู่ภ ายนอก
ตัวบุคคล ที่สั่งสมกันมาเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ โครงสร้างความรู้ หมายถึง ความรู้ที่อยู่ภายใน
ตัวบุคคล ที่เกิดจากการเรียนรู้ของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งไม่ได้ลอกเลียนมาจากองค์ความรู้ แต่ผู้เรียนต้อง
สร้างขึ้นมาด้วยตนเอง เป็นความรู้ ที่เกิดขึ้นใหม่ เมื่อพัฒนาโครงสร้างความรู้ต่อไปก็สามารถสร้าง
ผลงานเป็นองค์ความรู้ให้คนอื่นค้นคว้าได้
2.2 ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) หมายถึง การประสานความคิด
ให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีคุณค่า หรือเกิดประโยชน์ ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ในตลาดโดยทาให้สามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจ
แก่ผู้บริโภคได้มากขึ้นกว่าเดิมหรือการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
2.3 ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) หมายถึง ผลงาน
อันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความ
ช านาญ โดยไม่ ค านึ ง ถึ ง ชนิ ด ของการสร้ า งสรรค์ ห รื อ วิ ธี ใ นการแสดงออก ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
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อาจแสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้ เช่น สินค้าต่าง ๆ หรือในรูปของสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น
บริการ แนวคิดหรือกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เป็นต้น
3. คุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่พึงมี โดยการนาทุนชุมชนทั้ง 2 ส่วน มาสร้าง
คุณค่าให้เกิดแก่ผลิตภัณฑ์ใน 3 ส่วน ดังนี้
3.1 ความพึงพอใจของลูกค้า หมายถึง ความต้องการ ความอยากได้
ในผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งทาให้เกิดความพึงพอใจ เมื่อความต้องการและความอยากได้นั้นรับการ
ตอบสนอง ทั้งจากประโยชน์ใช้สอยในตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการ และอรรถประโยชน์จากการบริโภค
สินค้าหรือบริการ
3.2 ลั กษณะเด่นของผลิ ตภัณฑ์ที่แตกต่าง คือ ลั กษณะที่ปรากฏ
ออกมาของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นในตลาด เพื่อดึงดูดใจลูกค้าต่อการตัดสินใจบริโภค
3.3 การสร้างความประทับใจ หมายถึง ผลิตภั ณฑ์นั้นสามารถสร้าง
ความรู้สึกในทางบวก ให้เกิดขึ้นในใจของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย
1.2.3 องค์ประกอบที่ 3 ปัจจัยสนับสนุนต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพื่อ
เพิ่มมูลค่า ประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการดังนี้
1. ปัจจัยภายในกลุ่ม ประกอบด้วยปัจจัยย่อย ดังนี้
1.1 บทบาทของผู้นาต่อการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ ได้แก่ บทบาทของ
ผู้นากลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุน ต่อการส่งเสริมสนับสนุนให้ส มาชิก แสวงหา
ความรู้ ใ หม่ ๆ พั ฒ นาศั ก ยภาพในการปฏิ บั ติ ง าน การบริ ห ารจั ด การ การวางแผนในการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ การตัดสินในและความคิดของผู้นากลุ่มในการลงทุนและการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
1.2 การบริหารจัดการกลุ่ม หมายถึง การวางแผน การจัดองค์กร
การสั่งการ หรือการอานวยการ และควบคุมทรัพยากรของกลุ่ม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และเป็นไป
ตามนโยบายของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุนให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
1.3 กระบวนการดูงานและการอบรม หมายถึง กระบวนการหรือ
กิจกรรมรวมตัวกันสร้างให้เกิดความรู้ ความเข้าใจร่วมกันของกลุ่มผลิ ตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือชุมชน
บ้ านประทุน ที่เข้าร่ ว มกิจ กรรมการพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์และสร้างมูล ค่ าเพิ่มผลิ ตภัณ ฑ์ผ้ า ไหมท อมื อ
ของชุมชนบ้านประทุน
1.4 การมีส่วนร่วมของคนในกลุ่ม หมายถึง การที่สมาชิกของชุมชน
เกิดความร่วมมือร่วมใจกันทากิจกรรมหรือดาเนินการเพื่อร่วมกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
ของชุมชนบ้านประทุนให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนอยู่คู่กับชุมชนบ้านประทุนสืบไป
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“จุ ด เด่ น อี กอย่ า งของกลุ่ ม จะมี ความสามั คคีในกลุ่ม ความ
เข้มแข็งของกลุ่มความเข้าใจในพื้นเพวัฒนธรรมของตนอง เนื่องจากเป็นคนในพื้นที่อยู่กันมา
ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย เห็นกันตั้งแต่เด็ก ๆ ก็เลยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ” (ประกายแก้ว บุญมั่น ,
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์)

2. ปัจจัยภายนอกกลุ่ม ประกอบด้วยปัจจัยย่อย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้
2.1 ผลการวิ เ คราะห์ ภ าพรวมของสภาพแวดล้ อ มภายนอกที่ มี
ผลกระทบต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ (PEST Analysis) ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ ภาพรวมของ
สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ การพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ทอมือตาม แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน (PEST Analysis) ซึ่งประกอบด้วย
(1) ผลกระทบจากการเมือง (P: Political) (2) ผลกระทบจากเศรษฐกิจ (E: Economic) (3) ผลกระทบ
จากสังคมและวัฒนธรรม (S: Socio-Cultural) (4) ผลกระทบจากเทคโนโลยี (T: Technological)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1.1 ผลกระทบจากการเมือง (P: Political) กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
สาคัญได้ตอบคาถามเกี่ยวกับผลกระทบ จากการเมืองที่ส่งต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของ
ชุมชนบ้านประทุนซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปได้เป็น 2 ประเด็นได้แก่ (1) ความไม่แน่นอนทางการเมือง
และ (2) ความช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

อุปสรรค
ความไม่แน่นอน
ทางการเมือง

ผลกระทบจาก
การเมือง

ภาพที่ 37 ผลกระทบจากการเมือง

โอกาสความ
ช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ
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2.1.1.1 ความไม่แน่นอนทางการเมือง กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
สาคัญให้ข้อคิดเห็นว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาสถานการณ์ทางการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มีความไม่แน่นอน และหลายครั้งเข้าขั้นวิกฤติ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และ รูปแบบในการบริหาร
ส่ ว นท้องถิ่น ส่ งผลต่อการพัฒ นารู ปแบบผลิ ตภัณฑ์ผ้ าไหมทอมือบ้านประทุนสู่ การส่ งเสริม สร้ า ง
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในช่วงนี้จึงไม่สามารถทาได้อย่างคล่องตัวมากนัก และอาจต้องรอให้ เ กิด
เสถียรภาพทางการเมืองที่มั่นคงและเกิดความชัดเจนมากกว่านี้
2.1.1.2 การสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ การออกนโยบาย
ภาครัฐที่ชัดเจนการ สนับสนุนด้านงบประมาณที่ต่อเนื่องและมีแนวทางนโยบายที่ชัดเจนในด้านการ
สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทอผ้าไหม จะส่งผลต่อยอดจาหน่ายผ้าไหมและความเชื่อมั่นในการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของกลุ่มชุมชนบ้านประทุนเป็นอย่างดี เช่น การส่งเสริมจากทาง
ภาครัฐให้ชาวบ้านในชุมชนร่วมใจกันสวมใส่ผ้าไหมหรือผ้าพื้นเมืองแบบไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์
และสืบสานประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
2.1.2 ผลกระทบจากเศรษฐกิจ (E: Economic)
กลุ่มผู้ใช้ข้อมูลสาคัญได้ตอบคาถามเกี่ยวกับผลกระทบ
จากเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิด
เศรษฐกิ จ เชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องชุ ม ชนบ้ า นประทุ น ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย สามารถสรุ ป ได้ เ ป็ น 2 ประเด็ น ได้ แ ก่
(1) ความไม่แน่นอนด้านกาลังซื้อของผู้บริโภค (2) ต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตผ้าไหม

อุปสรรค
ความไม่แน่นอน
ด้านกาลังซื้อของ
ผู้บริโภค

ผลกระทบจาก
เศรษฐกิจ

อุปสรรคต้นทุน
วัตถุดิบสูง

ภาพที่ 38 ผลกระทบจากเศรษฐกิจ
2.1.2.1 ความไม่ แ น่ น อนด้ า นก าลั ง ซื้ อ ของผู้ บ ริ โ ภค
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญให้ข้อคิดเห็นว่าภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ราคาเกษตรมีความไม่แน่นอน
หากผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมีกาลังซื้อสูงจะทาให้ การซื้อเพิ่มมากขึ้น ในทางกลับกันหากผู้บริโ ภค
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กลุ่มเป้าหมายมีกาลังซื้อต่ามีผลกระทบกับการซื้อที่ลดลง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ส่งผลต่อการจาหน่ายผ้าไหม
ของกลุ่มผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุนโดยตรง
2.1.2.2 ต้นทุนการผลิตวัตถุดิบราคาสูง กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
สาคัญ ให้ข้อคิดเห็นว่าการพัฒนารูปแบบการสร้ างมูล ค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิด
เศรษฐกิ จ เชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องชุม ชนบ้า นประทุ น มี ต้ น ทุ น การผลิ ต สู ง มาก อี ก ทั้ ง ต้ อ งอาศั ย หลาย
หน่วยงานเข้ามาสนับสนุนหลาย ๆ ด้าน ดังนั้นหากภาวะเศรษฐกิจอานวยต่อการผลิตผ้าไหมทอมือ
บ้านประทุนก็เป็นสัญญาณที่ดีที่ช่วยในกระบวนการผลิตลุล่วงไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ โดยมี
การแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวไว้ดังนี้
“ต้ น ทุ น การปลู ก หม่ อ นเลี้ ย งไหมสู ง และ
เลี้ยงยาก คนเลี้ยงกันน้อย ปัจจุบันจึงต้องมีการนาเส้นไหมจากประเทศเพื่อนบ้าน ต้นทุนก็ต้อง
สูงขึ้นมา” (ชาริณี ทองสุข, ข้อมูลการสัมภาษณ์)

2.1.3 ผลกระทบจากสั ง คม และวั ฒ นธรรม (S: SocialCultural) ผลกระทบจากสังคมที่ส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน จากการเก็บข้อมูลจากการเก็บด้วย
แบบสอบถามและการสั มภาษณ์ ซึ่งผู้ วิจัยสามารถสรุปได้เป็น 2 ประเด็น ได้แก่ (1) การปลู กฝั ง
ค่านิยมและสนับสนุนการสืบสานภูมิปัญญาที่มาจากแรงงานฝีมือ และ (2) ด้านวัฒนธรรมความเชื่อ
ในการนาผ้าไหมเป็นส่วนหนึ่งของขนบธรรมเนียมประเพณีประจาภูมิภาค

การปลูกฝัง
ค่านิยมสนับสนุน
ภูมิปัญญา

ผลกระทบจาก
สังคม

การใช้ผ้าไหมใน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี

ภาพที่ 39 ผลกระทบจากสังคม และวัฒนธรรม
2.1.3.1 ด้านสังคมการปลูกฝังค่านิยมและสนับสนุนการ
สืบสานภูมิปัญญาที่มาจากแรงงานฝีมือ (Hand Made) ใน ยุคปัจจุบันนี้ส่งผลให้ความนิยมโดยทั่วไป
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นิยมเกิดความนิยมในการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มาจากแรงงานฝีมือมากยิ่งขึ้นส่งผลให้ เกิดความต้องการ
สินค้าที่มีการ ผลิตผ้าไหมจากการทอมือมากขึ้น ซึ่งจากความนิยมดังกล่าว ส่งผลต่อการสั่งซื้อปริมาณ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุนเพิ่มมากขึ้น
2.1.3.2 ด้ า นวั ฒ นธรรมขนบธรรมเนี ย มประเพณี โ ดย
ส่วนใหญ่ของชาวไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีความเชื่อว่าผ้าไหมเป็นของที่มีคุณค่ามาก
ตามขนบธรรมเนี ย มและประเพณี ข องคนในภู มิ ภ าคนี้ เมื่ อ มี เ ทศกาลประเพณี วั น ขึ้ น ปี ใ หม่
วันสงกรานต์ รวมถึงพิธีมงคลต่าง ๆ เช่น ประเพณี แต่งงาน หรืองานบวช จะมีการรับไหว้ญาติผู้ใหญ่
ที่ตนนับถือ มีการมอบผ้ าไหมให้ กับผู้ ที่เราเคารพ เป็นความเชื่อทางวัฒนธรรมของคนในภู มิภ าค
ตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ ส่ งผลให้ ในช่ว งฤดูกาลประเพณีต่าง ๆ ผลิ ตภัณฑ์ผ้ าไหมทอมือของชุม ชน
บ้านประทุน จะเป็นที่ต้องการมาก ส่งผลในยอดการจาหน่ายของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชน
บ้านประทุนมียอดการจาหน่ายเป็นจานวนเพิ่มมากขึ้น
“ช่วงเทศกาลต่าง ๆ คนอีสานน่าจะรวมถึง
ความเชื่อของคนทางภาคเหนือด้วยก็จะมีการมอบผ้าไหมให้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ตนนับถือ ออเดอร์มา
เยอะจนเราทาแทบไม่ทัน ทอผ้ากันทั้งคืน แทบไม่ต้องหลับต้องนอน” (ประกายแก้ว บุญมั่น,
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์)

2.1.4 ผลกระทบจากเทคโนโลยี (T: Technological) ผลกระทบ
จากเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิด
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุนซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาเทคโนโลยีส่งผล
ต่อกระบวนการผลิตผ้าไหม ในการผลิตผ้าไหมในปัจจุบันหลายกลุ่มชุมชนผ้าไหมมีการนาเทคโนโลยี
มาใช้เป็นเครื่องมือให้การทอผ้าไหมสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น เครื่องสาวไหมไฟฟ้า เครื่องกรอไหมไฟฟ้า
นามาประยุกต์ใช้ให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกซึ่งสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมทางด้านเทคโนโลยี
ให้เกิดขึ้นจึ งควรมีการเปลี่ย นวิธีการทาที่มีลั กษณะส าคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้ง เดิ ม
ในปั จ จุ บั น ไปสู่ ก ารเกษตรสมั ย ใหม่ ที่ เ น้ น การบริ ห ารจั ดการและเทคโนโลยี (Smart Farming)
โดยเกษตรกรต้องร่ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก
Traditional SMEs หรื อ SMEs ที่ มี อ ยู่ แ ละรั ฐ ต้ อ งให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ อยู่ ต ลอดเวลา ไปสู่ ก ารเป็น
Smart Enterprises และ Startups บริ ษั ท เกิ ด ใหม่ ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง เปลี่ ย นจาก Traditional
Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่า ไปสู่ High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะ
ต่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง ดั้งเช่น แนวนโยบายประเทศไทย 4.0 เป็น
ความมุ่งมั่น ของนายกรั ฐ มนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based
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Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิต
สินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาค
การผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น จากแนวคิดของรัฐบาลดังกล่าวในยุคปัจจุบัน หลายๆ
กลุ่มอุตสาหกรรมเริ่มมีแนวทางในการใช้เทคโนโลยีที่สามารถขับเคลื่อนการผลิตให้หลากหลายขึ้น
อุตสาหกรรมการทอผ้าไหมก็เช่นเดียวกัน ในปัจจุบัน หลายกลุ่มหลายชุมชนได้มีการประยุกต์การทอ
ผ้าไหมให้มีการผลิตด้วยเครื่องช่วยให้ขั้ นตอนการทอผ้ารวดเร็วมากยิ่งขึ้น เช่น เครื่องกรอไหม เครื่อง
สาวไหม และขั้นตอนการรับสินค้าและการจัดส่งสินค้าทางอินเตอร์เน็ต สิ่งเหล่านี้คือผลกระทบที่
ชุ ม ชนผ้ า ไหมทอมื อ บ้ า นประทุ น ต้ อ งปรั บ ตั ว ในการแข่ ง ขั น และพั ฒ นาเพื่ อ ให้ ทั น กั บ ปั จ จั ย ทาง
เทคโนโลยีจากปัจจัยภายนอกอีกด้วย
“เราทอแต่ มื อ ก็ ดี จ ะประณี ต แต่ ก็ ต้ อ งใช้ เ วลานาน
ในช่วงงานเร่งๆ ผลิตไม่เคยทันซะที ลูกค้ารอไม่ไหวถ้ามีเครื่องจักรก็ทาทั้งสองแบบเลย ลูกค้าจะได้มี
ทางเลือก ไม่เสียลูกค้าด้วย” (ประกอบ จาปาทอง,ข้อมูลการสัมภาษณ์)

กระบวนการ
ผลิตผ้าไหม

ผลกระทบ
จากเทคโนโลยี

การพัฒนา
เทคโนโลยี

ภาพที่ 40 ผลกระทบจากเทคโนโลยี
1.2.4 องค์ประกอบที่ 4 การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลจะช่วยให้ทราบว่าการพัฒนารูปแบบการสร้าง
มู ล ค่ า เพิ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหมทอมื อ ตามแนวคิ ด เศรษฐกิ จ เชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องชุ ม ชนบ้ า นประทุ น
ที่ดาเนินการไปแล้วนั้นมีความเหมาะสม หรือไม่ การวัดประเมินผลแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่
1. ระยะที่ 1 การประเมินวิเคราะห์ กลุ่ มสมาชิกชุมชนผ้ าไหมทอมื อ
บ้านประทุนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยแบบประเมินการเรียนรู้ก่อนและหลังร่วมกิจกรรมการอบรม และ
การระดมความคิดของผู้เข้ารับการอบรมต่อการพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน
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2. ระยะที่ 2 แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการพัฒนา
รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้าน
ประทุน
1.2.5 องค์ป ระกอบที่ 5 ผลลั พธ์จากการพัฒ นารูปแบบ ทาให้ เกิดการเพิ่ม
มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนเป็ น การเพิ่ ม รายได้ ใ ห้ กั บ ชุ ม ชนผ้ า ไหมทอมื อ บ้ า นประทุ น บนพื้ น ฐาน
แนวความคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
จากองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น แสดงเป็นแผนภูมิ การพัฒนารูปแบบ
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน
การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการนาไปประยุกต์ใช้ “การพัฒนารูปแบบการสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน ”
(BANPRATOON Model)
พบว่า ชุมชนผ้าไหมบ้านประทุนสามารถพัฒนาไปสู่ตลาดภายนอกได้ มีศักยภาพ
ความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่า มีแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอกใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้ างมูลค่าเพิ่มแต่ขาดการกระตุ้น การสนับสนุน และช่วยเหลืออย่าง
เหมาะสมจากองค์ ก ารภายนอกและนั ก สร้ า งสรรค์ ได้ แ ก่ หน่ ว ยงานภาครั ฐ องค์ ก รเอกชน
สถาบันการศึกษา องค์กรท้องถิ่น ผู้นาชุมชนรวมทั้งให้คาปรึกษาแนะนา นักการตลาด นักโฆษณา
ผู้จัดจาหน่าย เป็นต้น ซึ่งการพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิด
เศรษฐกิจ เชิงสร้ างสรรค์ ข องชุ มชนบ้านประทุนนี้จ ะช่ว ยให้ เกิ ด การพั ฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ส ร้ างสรรค์
เพื่อเพิ่มมูลค่าได้ เนื่องจากเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน จากภายนอกทั้งจาก
สถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชนมาเป็นพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาให้คาแนะนา ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ พัฒนาผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าภายใต้ศักยภาพที่มีของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน ด้วยการวิเคราะห์
ชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน ค้นหาทุ นของชุมชนทั้งทรัพยากรท้องถิ่น และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดเป็นการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุน
ดาเนินการพัฒนาตามขั้นตอนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนจนได้รูปแบบ จึงนาไปสารวจความ
พึงพอใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เป็นการทดสอบตลาดในการยอมรับรูปแบบผลิตภัณฑ์และค้นหา
แนวทางการแก้ ไ ข จากการทดสอบการใช้รูป แบบพบว่า การพั ฒ นารูป แบบการสร้า งมู ล ค่ า เพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุนมาประยุกต์ใช้
เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหมบ้ า นประทุ น เป็ น การสร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ ชุ ม ชนแ ละ
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อันถือเป็ นการพัฒนาที่อาศัยแรงงานในชุมชน ทรัพยากรท้องถิ่น
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และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เป็ น พื้ น ฐานในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนให้ ก ลายเป็ น เศรษฐกิ จ ชุ ม ชน
เชิงสร้างสรรค์ ตามทิศทางตามกรอบของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “ระดมความคิด นาไปสู่แนวทางการ
พัฒนารูปแบบหรือวิธีการให้เกิดแนวทางการทางานที่พัฒนาเพิ่มมากขึ้น ” John Howkins “The
Creative Economy : How People Make Money from Ideas, (2001)โดยมีเงื่อนไขการใช้การ
พัฒนารูปแบบ มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้าน
ประทุน” ดังนี้
เงื่อนไขของการนาไปประยุกต์ใช้ “การพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน ” (BANPRATOON Model)
ที่ได้นี้เป็นเพียงแบบจาลองที่พัฒนาขึ้นเพื่อศึกษาดังนั้นในการนาไปใช้ต้องจัดทาเป็นแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ เพื่อจะนาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมชัดเจนเพื่อพัฒนาชุมชนผ้าไหมทอมือบ้าน
ประทุนในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุนให้มีศักยภาพสูงขึ้น ทั้งนี้ต้อ ง
อาศัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา ได้แก่ ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก และปัจจัยด้านกระบวนการ
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ภาพที่ 41 รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ของชุมชนบ้านประทุน (BANPRATOON Model)
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1. Brainstorm product development การระดมความคิ ด ในการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน ซึ่งสรุปจากแนวคิดจากการเก็บข้อมูลใน
การวิจัย พบว่า ชุมชนผ้าไหมบ้านประทุน มีแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้เกิดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับในผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุนซึ่งแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนดังกล่าวสอดคล้องกับองค์ประกอบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ องค์ประกอบที่ 1
Creative Generation ได้แก่ การพัฒนาคนให้ มี ความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมคนที่มีความคิด
สร้างสรรค์ให้ประกอบอาชีพได้ ซึ่งจะต้องทาควบคู่กันไประหว่างการปรับระบบการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกโรงเรียนเพื่อกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่สามารถคิดอย่างสร้างสรรค์ได้ พร้อมทั้งสร้างกลไกและการ
สนับสนุนที่ทาให้ความคิดสร้างสรรค์นั้นสามารถต่อยอดไปเป็นธุรกิจได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ จาริตา หินเธาว์ และ กันยารัตน์ สุขวัธนกุล (2553: 9-16) ที่สรุปการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีต้อง
เกิดจาการระดมความคิ ดของคนในกลุ่ มชุ มชน แลกเปลี่ ยนข้อมูล เพื่อถ่ายทอดความรู้เ กี่ ย วกั บ
กระบวนการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มชุมชน
และสอดคล้ อ งกั บ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแนวทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ของประเทศไทยของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดและพัฒนาพื้นที่ที่เป็น
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน พื้นที่สร้ างสรรค์ รวมทั้งสร้างเมืองสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นการสร้างแรง
บั น ดาลใจ เป็ น เวที แ สดงออก และเป็ น ศู น ย์ ก ลางการแลกเปลี่ ย นให้ กั บ นั ก คิ ด อย่ า งสร้ า งสรรค์
ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการใช้เครื่องมือคือ
แบบสอบถาม และการวิ จัยคุณภาพโดยการสั มภาษณ์เชิงลึ ก การสังเกตการณ์ และสนทนากลุ่ ม
ผลจากการเก็บข้อมูลดังกล่าวมาเป็นข้อมูลถึงวิธีการพัฒนารูปแบบดังนี้
1.1 การเพิ่มสี สั นหลากหลายในสี ของผ้ าไหมของชุมชน แต่เดิมสี ของชุมชน
ผ้ าไหม จะเน้ น สี เข้ม เป็ น หลั กเนื่ องจากเป็นสี ดั้งเดิม และเป็นที่นิยมของชาวบ้ านในแถบจั ง หวั ด
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เราอาจประยุกต์เฉดสีเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะกับยุคสมัยและ
เพิ่มทางเลือกให้สินค้ามีรูปแบบที่หลากหลาย และจะได้กลุ่มลูกค้ าที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น เช่น
อาจมีสีพื้น สีอ่อนเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น รวมถึงประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการไปศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้
ในการทอผ้าไหมให้เกิดลวดลายต่าง ๆ มากขึ้น
“เราก็เป็นหมู่บ้านในจังหวัดสุรินทร์ขึ้นชื่อเรื่องลวดลายของผืนผ้า และ
เอกลักษณ์ของผ้าไหม เราก็พร้อม จะรักษาคุณค่าดั งกล่าวแต่ก็พร้อมจะพัฒนาลวดลาย สีสัน
ให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น” (ประกายแก้ว บุญมั่น, ข้อมูลจากการสัมภาษณ์)
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1.2 การตัดเย็บชุดผ้าไหมสาเร็จรูป จากรูปแบบดั้งเดิมผลิตภั ณฑ์ผ้าไหมทอมือ
ชุมชนบ้านประทุน ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมในการจาหน่ายแต่เดิมมีการเฉพาะตัดผ้าขายออกเป็นชิ้น ๆ เป็น
เมตร ไว้เพื่อตัดเสื้อ ตัดชุด ซึ่งในแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ เราก็เพิ่มความสะดวกต่อลูกค้า โดยการตัด
ชุด เป็นแต่ละไซส์ เพื่อเพิ่มความสะดวกต่อลูกค้า ประหยัดเวลาของลูกค้าและสามารถเพิ่มมูลค่า
และเกิดความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของบ้านประทุนตามแนวความคิดเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ โดยวิธีการ ก็อาจประสานวิทยากรจากกรมพั ฒนาชุมชนที่อาจส่งวิทยากรที่มีความ
เชี่ยวชาญในการตัดเสื้อ มาให้ความรู้กับสมาชิกในกลุ่มผ้าไหมทอมือชุมชนบ้ านประทุนในการตัดเย็บ
เสื้อผ้าไหม เพื่อเป็นการเพิ่มความหลากหลายและเพิ่มความสะดวกต่อลูกค้ามากขึ้น
“ควรให้มีการตัดเสื้อผ้าไหมขายด้วย บางทีเพิ่มมูลค่าได้ เพราะเราสามารถ
บวกเพิ่มสัก 700-800 บาทต่อชุด ถ้าลูกค้านาผ้าเราไปตัดเองราคาตัดในปัจจุบัน แพงมากกว่า
นั้น ตัดชุดครั้งหนึ่งเป็นพันบาทขึ้นไป” (ชาริณี ทองสุข, ข้อมูลการสัมภาษณ์)

1.3 การนาเศษผ้าไหมจาหน่ายเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม การแปรรูป
จากเดิมเป็นการขายผ้าเป็นชิ้นทางกลุ่มก็น่าจะมีแนวทางในการแปรรูป จากเศษผ้าที่เหลือจากการทอ
ผ้าและการตัดชุดผ้าไหม และจากการขายผ้าเป็นผืนก็น่าจะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ผลิตจากผ้า
ไหมเพิ่มเติมมากขึ้น แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคของชุมชนคือปัจจัยเรื่องการขาดแคลนแรงงาน พัฒนา
ร่วมกันโดยทางชุมชนหมู่บ้านประทุนจะจาหน่ายเศษผ้าที่เหลือจากการทอผ้าไหมและการตัดเย็บชุด
ผ้าไหมมาจาหน่าย ในแนวคิดดังกล่าวจะเป็นแนวคิดการเพิ่มมูลค่าเพิ่มจากเดิมที่ต้องทิ้งเศษผ้าที่เหลือ
จากการทอผ้ าไหมและการตัดเย็ บ ชุดผ้ าไหม สามารถนามาแปรรูปผลิตภัณฑ์จาหน่า ยและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มชุมชนผ้าไหมบ้านประทุนขึ้นตามแนวความคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เป็นการ
ส่งเสริมการจาหน่าย สร้างรายได้ให้กับสมาชิกชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนได้อีกระดับหนึ่ง ส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตและประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้นตามไปด้วย ตามแนวความคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ที่ “ไม่ต้องลงทุน เพิ่ม แต่น าทรั พยากรที่มีอยู่มาพัฒ นาให้ ก่อเกิด การสร้างมูล ค่าเพิ่ มได้ ” (อาคม
เติมพิทยาไพสิฐ, 2554)
นอกจากนี้ทางชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน มีแนวทางประสานเรื่องแรงงาน
ระหว่างหมู่บ้าน และประสานไปทางองค์การบริหารส่วนตาบลแตลโดยเชิญวิทยากรมาช่วยสอนและ
อบรมในหัวข้อด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม โดยผลสรุปของการสนทนากลุ่มที่ชุมชนควรนา
ผ้ าไหมมาแปรรู ป คือ กระเป๋ า , เนคไท, กระเป๋าสตางค์ , พวงกุญแจ หรือจะเป็นสิ นค้าประยุ ก ต์
ที่น่าสนใจตามแนวทางความคิดของกลุ่มสมาชิกชุมชนผ้าไหมบ้านประทุน
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“สิ น ค้า ผ้ า ไหม ถ้า จะแปรรูป ก็จ ะดู ว่ า น่ า จะเป็ น กระเป๋ า เนคไท และพวง
กุญแจ” (พงศกรณ์ เกตุมณี, ข้อมูลจากการสัมภาษณ์)
“เราก็อยากแปรรูป แต่ทาเองติดปัญหาแรงงาน ช่วงงานเร่งก็ไม่มีเวลาอยู่และ
แต่ถ้าทาได้ก็สามารถเพิ่มรายได้ ดีกว่าขายเศษผ้าหรือทิ้งเป็นไหน ๆ” (ประกายแก้ว บุญมั่น,
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์)

2. Appraise การตั้งราคา และการแยกสินค้าออกเป็นหมวดหมู่ตามผลิตภัณฑ์
และราคาในการจาหน่ายหลากหลาย ราคา ผ้าไหมทอมือ หรือตามลักษณะสินค้าความยากง่ายและ
ระยะเวลาในการผลิตในการผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมากาหนดราคาเป็นสาคัญ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
หทัยรัตน์ บุณยรัตพันธุ์ เงินทอง (2559: 112-113) ในด้านราคาพบว่า มีการกาหนดราคาตามความ
ต้องการตลาดและโดยพิจารณาจากฝีมือความยากง่าย ลวดลาย สีสัน กรรมวิธีการทอ คุณภาพของ
เส้นใย ต้นทุนทั้งหมดในการผลิต รวมไปถึงระยะเวลาในการผลิตด้วย ทาให้ทราบว่าผลิตแบบภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมีคุณค่ามากกว่าการผลิตแบบสมัยใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนการ
ผลิตในส่วนของการย้อมสีโดยใช้สีเคมีทาให้ผ้าไหมมัดหมี่มี มูลค่า และคุณค่าน้อยกว่าผ้าไหมมัดหมี่ที่
เกิดจากการย้อมด้วยสีธรรมชาติโดยภูมิปัญญาดั้งเดิม
2.1 แยกสินค้าออกเป็นหมวด ๆ ดังนี้
2.1.1 แยกประเภทตามผลิ ตภัณฑ์ การกาหนดราคาสินค้าตามประเภท
ชนิดของสินค้าผ้าไหมอย่างชัดเจน เช่ น ผ้าที่เป็นชิ้นสาหรับตัดชุด ผ้าสาเร็จรูป ผ้าที่ตัดเย็บเป็นชุด
สาเร็จรูป
2.1.2 แยกสินค้าตามกระบวนการวิธีการทา กาหนดราคาสินค้าไว้อย่าง
ชัดเจน การกาหนดราตาตามความยากง่ายของกระบวนการทอผ้า ลวดลายต่าง ๆ และการกาหนด
ราคาตามวิธีการทอผ้าไหม จากกระบวนการทอผ้าไหมซึ่งต้องอาศัยระยะเวลา และความประณีตจาก
การทอผ้าของลวดลายเป็นอย่างมาก
“การกาหนดราคาผ้ า ไหม แต่ เดิ ม ก็ตั้ ง ราคาตามฤดู กาล จริง ๆ
แนวทางนี้จะทารูปแบบใหม่ทั้งทีก็น่าจะมีการกาหนดราที่ชัดเจน คนซื้อจะได้ไม่สับสน กาหนด
ราคาตามประเภทสินค้า กาหนดตามกระบวนการผลิต ตามลวดลาย ตามความยากง่าย และ
ระยะเวลาในการทอผ้าไหมก็จะดี” (ชาริณี ทองสุข, ข้อมูลการสัมภาษณ์)

2.1.3 แยกประเภทสิ นค้าตามการแปรรูป ตามผลิ ตภัณฑ์ในการแปรรูป
ตั้งราคาตามประเภทของผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มชุมชนแปรรูป เช่น แยกตามราคาสินค้าเป็นหมวดต่าง ๆ
เป็นกลุ่มเครื่องเขียน ของตกแต่งบ้านหรือของใช้ เป็นต้น
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ในการตั้งกาหนดราคาตามรูปแบบด้านราคา ตามรูปแบบการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน ยังมีค วามสอดคล้องจากผลการดูงานของชุมชนผ้าไหมบ้านนา
หว้า อาเภอท่าเรือ จังหวัดนครพนม
“ผลิตภัณฑ์ของชุมชนเรามีความหลากหลายในกลุ่มศูนย์หัตถกรรม
พื้ น บ้ า นชุ ม ชนผ้ า ไหมอาเภอนาหว้ า ในศูน ย์ หัต ถกรรมนอกจากจะมี การจ าหน่ า ยผ้ า ไหม
ประเภทต่างๆแล้ว ยังมีการจาหน่ายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์จากชาวอาเภอนาหว้า มีผ้าไหม
ผ้ามุก ผ้าฝ้าย ผ้ามัดหมี่ ผ้าขาวม้า เครื่องจักสานกระติบข้าว ตะกร้า มีการแยกประเภทพร้อม
ราคาที่ชัดเจน ตลอดจนเครื่องดนตรี พิณ แคน โหวด โดยมีการจัดผลิตภัณฑ์ แยกออกเป็น
หมวดหมู่ และการกาหนดราคาตามหมวดหมู่อย่างชัดเจน สร้างความสะดวกต่อผู้เดินทางมา
ที่มาศูนย์ชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้า ส่งผลให้มีผู้คนจากต่างอาเภอ ต่างจังหวัด แวะชมศูนย์
หัตถกรรมของเราเป็นจานวนมาก” (ปราณี อังคมาต์, ข้อมูลจากการสัมภาษณ์)

3. Networking การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสร้าง
เครือข่าย เพื่อร่วมผลักดันให้มีการวางแผนอย่างบูรณาการและการดาเนินการอย่างมีเอกภาพระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง สอดคล้องกับองค์ประกอบ องค์ประกอบที่ 4 Creative Cooperation
การผลักดันให้มีการวางแผนอย่างบูรณาการและการดาเนินการอย่างมีเอกภาพระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐด้วยกันเอง สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะเชิญชวนให้บุคลากรใน
วงการสร้างสรรค์ให้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชน
ผลิ ตภัณฑ์ผ้ าไหมทอมือชุมชนบ้ านประทุน ซึ่งแนวทางดังกล่ าว สอดคล้ องกับงานวิจัยของนิตยา
ฤทธิ์บุญ (2552: 186-188) ศึกษาเรื่องข้อเสนอแนะในการพัฒนากลุ่มแม่บ้ านทอกี่กระตุกในหมู่บ้าน
หนองขนาก ตาบลสุขไพบูลย์ อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาในการสร้างเครือข่าย
กับตาบลใกล้เคียงที่มีการทอผ้าไหมในการจัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งเดียวกันเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย และสร้างเครือข่ายกับองค์การบริหารส่ วนตาบล และหน่วยงานภาครัฐ ในการออกศูนย์
แสดงสินค้าของตาบล ของจังหวัด ซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อีก
แนวทางหนึ่งด้วย
3.1 การประสานงานกั บ หน่ ว ยงานราชการและเอกชน เพื่ อ ขอออกร้ า นค้ า
ออกบู๊ต ในการจัดแสดงสินค้า ตามงานประเพณีของจังหวัดสุรินทร์ เช่น งานประจาปี งานช้างประจา
จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ งานตลาดผ้ า ไหม ในงาน OTOP ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ และ
การประสานงานกับภาคเอกชน เช่น โรงแรมเอกชนประจาจังหวัดสุรินทร์ ในการให้นักท่องเที่ยว
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มาดูงาน ดูวิถีชุมชนผ้ าไหมบ้ านประทุน ขั้นตอนในการทอผ้ าไหมหรือแวะเข้ามาซื้ อสิ นค้าที่ร้าน
จาหน่ายของชุมชนผ้าไหมบ้านประทุน
3.2 จัดตลาดนัดชุมชนผ้าไหม เป็นการจัดตลาดนัดชุมชนผ้าไหมขึ้นในชุมชน
บ้ านประทุน เพื่ อส่ งเสริ ม การประชาสั ม พันธ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ ลู กค้ า ได้ เข้ ามาเพื่ อ ซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์
และส่งเสริมการขายปลีกสู่กลุ่มลู กค้ามากขึ้น ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนจะมีชื่อเสียงและเป็น
ที่รู้จักมากขึ้น
3.3 การสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารส่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องชุ ม ชนผ้ า ไหม
บ้านประทุนประกวดรางวัลต่าง ๆ ให้เพิ่มมากขึ้น โดยการสนับสนุนการเข้าประกวดผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ดั ง กล่ า วให้ เ กิ ด บรรยากาศของการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหม เกิ ด การสร้ า งผลงานจากความคิ ด
สร้างสรรค์ของสมาชิกในกลุ่มเพื่อส่งประกวดในการแข่งขัน ซึ่งการประกวดรางวัลต่าง ๆ ดังกล่าว
ส่งผลต่อการยอมรับในชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
4. Potentiality Community พัฒนาบุคคล ได้แก่ การพัฒนาคนในชุมชนให้ มี
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการพัฒนา และส่งเสริมคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ให้ประกอบอาชีพได้
สอดคล้องกับองค์ประกอบที่ 1 Creative Generation 1 Creative Generation ได้แก่ การพัฒนา
คนให้มีความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมคนที่ มีความคิดสร้างสรรค์ให้ประกอบอาชีพได้ จะต้องทา
ควบคู่กันไประหว่างการปรับระบบการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่สามารถ
คิดอย่างสร้างสรรค์ได้ พร้อมทั้งสร้างกลไกและการสนับสนุนที่ทาให้ความคิดสร้างสรรค์นั้นสามารถต่อ
ยอดไปเป็นธุรกิจและในแนวทางการพัฒนารูปแบบผ้าไหมบ้านประทุนจะต้องทาควบคู่กันไประหว่าง
การปรับระบบการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่สามารถคิดอย่างสร้างสรรค์ได้
พร้อมทั้งสร้างกลไกและการสนับสนุนที่ทาให้ความคิดสร้างสรรค์นั้นสามารถต่อยอดไปเป็นธุรกิจได้
การพัฒนาคนในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านประทุน เนื่องจากการที่จะพัฒนาชุมชนผ้า
ไหมให้เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม การพัฒนาคนถือเป็นเรื่องสาคัญที่จะต้องพัฒนาสมาชิกในกลุ่ม
ชุมชนให้เกิดความพร้อมในด้านต่าง ๆ โดยอาจจะขอความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานในภาครัฐ และ
สถาบันการศึกษา ในการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหัวข้อต่าง ๆ ที่จะพัฒนาองค์ความรู้
โดยการถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆให้กับกลุ่มสมาชิกผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุนเพื่อให้ส มาชิก
ชุมชนผ้าไหมบ้านประทุนได้มีความรู้ในการพัฒนาตัวเองและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ชุมชนผ้าไหมบ้านประทุนเพิ่มขึ้น รวมถึงการดูงานของกลุ่มเพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์
ผ้าไหมทอมือบ้านประทุนเพื่อตอบสนองการเติบโตของกลุ่มชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับผลงานของอาณัติ อรรคนิตย์ (2549: 221-223) เรื่องการจัดการ
ธุรกิจชุมชนของกลุ่มทอผ้ าไหมมัดหมี่ อาเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ศึกษาความสาเร็จของการ
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รวมกลุ่ม พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ ทั้งนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ในการทาผ้าไหมมัดหมี่
การสาธิต การสอน และเปิดโอกาสให้คนในกลุ่มชุมชนได้นาความรู้จากประสบการณ์และที่ได้จากการ
อบรม มาสอนและถ่ายทอดให้คนในท้องถิ่นและเยาวชนได้เรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
4.1 การดูงาน ตั้งแต่เริ่มมีการตั้งกลุ่มชุมชนผ้าไหมบ้านประทุนองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแตลได้สนับสนุนการดูงานของชุมชนโดยตลอด และทางองค์การบริหารส่วนตาบลก็ได้มี
การติดตามผลตลอด จากการสนทนากลุ่มพบว่า ในการไปเสนอสถานที่ไปดูงานทุกครั้ง จะต้องให้
สมาชิกชุมชนผ้าไหมบ้านประทุน มีส่วนร่วมและบอกถึงเหตุผลในการไปดูงานทุกครั้ง และหลังจาก
การกลับจากการดูงานต้องมีการสรุปเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เก็บไว้ที่ชุมชนบ้านประทุนเอง พร้อมทั้งส่งให้
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเสนอท่านนายกองค์ การบริหารส่วนตาบล
แตลและสภาตาบลทุกครั้ง
“จริง ๆ ทางอบต.แตลเราก็เน้นการดูงานเพราะเราเชื่อว่าจะเป็นแนวทาง
ในการพัฒนารูปแบบผลิ ตภัณฑ์ผ้าไหมของชุมชนบ้านประทุน อาจมีการระดมความคิดก่อน
ที่จะไปดูงาน แต่ละที่ และในกลุ่มต้องมีการทาสรุปรายงานแต่ละครั้งหลังจากกลับมาเพื่อให้
เป็นแนวทางในการพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและพัฒนากลุ่มสมาชิกเองด้วย” (พงศกรณ์
เกตุมณี, ข้อมูลจากการสัมภาษณ์)

4.2 การพัฒนาองค์ความรู้ของสมาชิกผ้าไหมบ้านประทุน
การพัฒ นาคนในพื้นที่ชุ มชนหมู่บ้า นประทุน เนื่องจากการที่จ ะพั ฒ นา
ชุมชนผ้าไหมให้เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม การพัฒนาคนถือเป็นเรื่องสาคัญที่จะต้องพัฒนาสมาชิก
ในกลุ่มชุมชนให้เกิดความพร้อมในด้านต่าง ๆ โดยอาจจะขอความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานในภาครัฐ
และสถาบันการศึกษา ในการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหัวข้อต่าง ๆ ที่จะพัฒนาองค์
ความรู้ เช่ น ในหั ว ข้ อ ทางการเทคนิ ค การขาย การให้ บ ริ ก าร รวมถึ ง ภาษาต่ า งประเทศเพิ่ ม เติม
อัน เนื่ องมาจากทางกลุ่ มชุมชนกาลั งนาร่ องโครงการบ้านพัก Home stay ขึ้นในชุมชน ทาให้ ใ น
อนาคตนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนที่สนใจในวิถีชีวิตชุมชนผ้าไหมบ้านประทุนจะเข้ามาเพิ่มมากขึ้น
จากเหตุผลข้างต้นทางกลุ่มโดยเฉพาะในฝ่ายบริหารจะเริ่มให้ความสาคัญกับการสื่อสารของคนใน
ชุมชนรวมถึงการใช้ภาษาเพื่อจาหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้นโดยการถ่ายทอดความรู้ใหม่ ๆ ให้กับกลุ่ม
สมาชิก ผ้าไหมบ้านประทุนเพื่อตอบสนองการเติบโตของกลุ่มชุมชนผ้าไหมบ้านประทุน
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“ควรมีสถานที่จาหน่ายเพื่อขายปลีกเป็นของตนเอง แต่ทางเจ้าหน้าที่คน
ที่ ดู แลก็ต้ องควรมี ความพร้อมและความเข้า ใจในการตลาดและการขายที่ ดีด้ ว ย” (จิ รฐา
ชัยชนะไพศาล, ข้อมูลจากการสัมภาษณ์)
“ควร ให้มีการอบรมชาวบ้านทางด้านตัวแทนที่จะเป็นคนขายด้วย อาจ
รวมถึงภาษาต่างประเทศบ้าง ที่จาเป็น เพราะถ้าเราเปิดตัวต้องประสานงานมากกว่านี้ ก็ต้องมี
นักท่องเที่ยวต่างชาติ เพราะตอนนี้ทางชุมชนก็เริ่มนาร่ องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในการพัก
Home stay มาสี่ห้าเดือนแล้ว” (ประกายแก้ว บุญมั่น, ข้อมูลจากการสัมภาษณ์)

4.3 การปลูกฝังความรู้เรื่องภูมิปัญญาทอผ้าไหมให้กับเยาวชนโดยการแทรก
เนื้อหาเรื่องภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของชุมชนบ้านประทุนไว้ในบทเรียนของโรงเรียนเพื่อให้เกิดการ
สืบสานภูมิปัญญาต่อยอดให้คนในชุมชนท้องถิ่นบ้านประทุน
ต้องมีแนวทางการสานต่อภูมิปัญญาการทอผ้าไหมไปถึงคนรุ่นหลัง เพราะ
ทางกลุ่มไม่ต้องการให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเท่านั้น แต่ต้องการให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยขอความร่วมมือจากโรงเรียนบ้านประทุนอายอง ซึ่งเป็นโรงเรียนประจาในเขตพื้นที่ของชุมชนบ้าน
ประทุน ได้สอดแทรกเนื้อหาไว้ในบทเรียน มีชั่วโมงเรียนและอาจเชิญสมาชิกชุมชนผ้าไหมบ้านประทุน
และ พัฒนาชุมชนมา ผลัดเปลี่ยนมาให้ความรู้กับนักเรียน เพื่อปลูกฝังและสร้างแนวทาง ให้อาชีพการ
ทอผ้าไหมของชุมชนบ้านประทุน ได้มี สืบทอดและสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนและให้เยาวชนคนรุ่นหลัง
มีอาชีพ ได้สานต่อตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้งกลุ่มชุมชนบ้านประทุนสืบไป
“ควรมีแนวทางการรณรงค์สืบสานให้เยาวชน มีแนวทางในการพัฒนาและ
ส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม” (ยุภาวดี วงเวียน, ข้อมูลจากการสัมภาษณ์)

5. Raising Knowledge การยกระดับผลิตภัณฑ์สร้ างระบบเพื่อให้ลูกค้าบริโภค
ได้สะดวก ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาระดับมหภาค พัฒนาระบบฐานข้อมูล การสื่อสาร
และการคมนาคมให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับภาคการผลิตสร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมแหล่งการ
เรียนรู้สาธารณะและพัฒนาพื้นที่สาธารณะรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างเวทีนักคิดและสร้างสรรค์ต่าง ๆ
ตลอดจนการส่ งเสริ มการประยุ กต์ใช้ให้ เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น การ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุนด้านการยกระดับภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์
ผ้ า ไหมทอมื อ ของชุ ม ชนบ้ า นประทุ น สอดคล้ อ งกั บ แนวยุ ท ธศาสตร์ เ ศรษฐกิ จ เชิ ง สร้ า งสรรค์
ในองค์ประกอบที่ 3 Creative Space ได้แก่ การพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อเอื้ออานวยต่อการเกิดความคิด
สร้ างสรรค์ โดยสร้ างชุมชนของระบบธุ ร กิจสร้า งสรรค์ หรือพัฒ นาพื้ นที่ ให้ ก ลายเป็น ศูน ย์ ก ลาง
ด้ า นความคิ ด สร้ า งสรรค์ ป ระจ าภู มิ ภ าคขึ้ น ซึ่ ง แนวทางดั ง กล่ า ว สอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของ
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ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริน ลักษิตานนท์ และ ศุภร เสรรีรัตน์ (2541: 337-339) สรุปแนวคิดว่า การบริหาร
การตลาดผู้ผลิตต้องยกระดับสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคเพื่อมุ่งตอบสนองความ
ต้องการและอานวยความสะดวกต่อผู้บริโภคในการบริโภคสินค้า
1. มีช่องทางการสั่งสินค้าและการรับสินค้าที่สะดวก อาจมีหลายช่องทางในการ
รับสั่งและสินค้า มีการซื้อของได้สะดวก มีช่องทางการสั่งและส่งสินค้า ผ่านระบบไปรษณีย์ และระบบ
ออนไลน์ เพื่ออานวยความสะดวกต่อลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น
2. มีชั้นวางของและโบว์ชัวส์ผลิตภัณฑ์ไว้แสดงสินค้าอย่างชัดเจน
3. มีการวางระบบบัญชี ระบบการซื้อขายสินค้า เป็นการสั่งสินค้าระบบ Excell
ซึ่งจะมีการนับสต้อกสินค้า และการจัดส่งสินค้า ที่มีคณะกรรมการหรือสมาชิกตรวจสอบได้
4. มีระบบการติดประกาศของชุมชนผ้าไหมบ้านประทุน เพื่อแจ้งผลการดาเนินงาน
ของกลุ่ม รวมถึงการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการประกวดรางวัลต่าง ๆ รวมถึงทิศทางการเคลื่อนไหว
ของกลุ่มชุมชนผ้าไหมบ้านประทุน
“ถ้ามีการวางระบบการจัดส่งสินค้า เป็นระบบก็จะดี จะได้เพิ่มความสะดวก
ต่อลูกค้าและ การตรวจนับสินค้าของกลุ่มมากขึ้น ” (จิรฐา ชัยชนะไพศาล, ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์)

6. Assistance from Local Administrative Organization ได้รับความช่วยเหลือ
จากองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น สถานการณ์ของชุมชนผ้ าไหมทอมือบ้านประทุน โดยภาพรวม
ในปั จ จุ บั น ชุ ม ชนผ้ า ไหมทอมื อ บ้ า นประทุ น ไม่ ไ ด้ มี ค วามต้ อ งการในการการเพิ่ ม มู ล ค่ า สิ น ค้ า
เพียงประการเดียว ชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนยังมีความต้องการเพิ่มองค์ประกอบภายนอก
ผลิตภัณฑ์ กล่าวคือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้แก่ การสร้างถนนเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึง
หมู่บ้านได้สองทาง มีระบบไฟฟ้า ระบบน้าประปา ตลอดจนอินเทอร์เน็ต จึงมีการจัดทาwebsite
เป็นการส่งเสริมการจาหน่าย สร้างรายได้ให้กับสมาชิกชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนได้อีกระดับ
หนึ่ง ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้นตามไปด้วย ตามแนวความคิดเศรษฐกิจ
เชิ งสร้ างสรรค์ที่ไม่ต้องลงทุน เพิ่ม แต่นาสิ่ งที่มีอยู่มาพัฒ นาให้ เกิดการสร้างมูล ค่าเพิ่ม ได้ (อาคม
เติมพิทยาไพสิ ฐ , 2554) และสอดคล้ องกับแนวทาง รัตน์ว ดี โบสุ ว รรณ และวิศาล บุญประกอบ
(2553: 47-48) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์มีดของชุมชนบ้านใหม่ ตาบลตาลเดี่ยว อาเภอหล่มสัก
จังหวัด เพชรบูรณ์ ซึ่งสรุปแนวทางการพัฒนา โดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องเชิญนักวิชาการ
มาถ่ายทอดความรู้ให้ความรู้ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการอย่างสม่าเสมอ
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“แนวทางปัจจัยสนับสนุน ทางชุมชนเราก็มีความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐมา
ช่วยสนับสนุน ในเรื่องพวก ไฟฟ้า ถนน และ พวกอินเตอร์เน็ต อะไรแบบนี้ ล้วนแต่เป็นปัจจัย
สนั บ สนุ น การเติ บ โตของชุ ม ชนผ้ า ไหมบ้ า นประทุ น ทั้ ง สิ้ น ” (วี ร ชั ย คานงาม, ข้ อ มู ล การ
สัมภาษณ์)

การเพิ่มช่องทางการตลาดการโดยการสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยมีแนวทางการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นการประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม
ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุน แต่เดิมไม่มีการทาเป็นขั้นเป็นตอนที่ชัดเจน จะเป็นลักษณะการ
ประชาสั ม พั น ธ์ โ ดยตรง จากการพู ด คุ ย ในกลุ่ ม ลู ก ค้ า และกลุ่ ม พ่ อ ค้ า โดยตรง หรื อ ในหลายครั้ ง
การประชาสั มพันธ์มาจากลูกค้าที่มาซื้อสิ นค้าใช้ดีแล้ วบอกต่อ รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นอื่น ๆ
ที่ เ ข้ า มาศึ ก ษาดู ง านการด าเนิ น งานของกลุ่ ม ชุ ม ชนผ้ า ไหมบ้ า นประทุ น ได้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุนในพื้นที่ของตนเองอีกด้วย
“ตอนนี้ทาง อบต. เราก็เริ่มประสานงานด้านการโฆษณา ผ่านทางเวปไซค์ของ
กรมพัฒนาท้องถิ่น และในเวปไทยตาบลแล้ว ก็น่าจะเป็นช่องทางให้คนทั่วไปรู้จักผลิตภัณฑ์
ของชุมชนเราเพิ่มมากขึ้น” (พงศกรณ์ เกตุมณี, ข้อมูลจากการสัมภาษณ์)

7. Technologies การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทอผ้าไหม ชุมชนผ้าไหม
ทอมือบ้านประทุน จะเน้นวิถีทางการถ่ายทอดจากภูมิปัญญาของคนในรุ่นก่อน สืบทอดการเรีย นรู้
ผ่านวิถีชีวิตตามแต่ดั้งเดิม ซึ่งจะใช้วิธีการเน้นการทอผ้าไหมด้วยมือเป็นหลัก ซึ่งเราก็ยังคงเน้นผ้าไหม
ทอมือให้เกิดเอกลักษณ์ แต่ที่ผ่านมาพบว่าอุปสรรคปัญหาของการทอผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้าน
ประทุนคือมักจะผลิตไม่ทันในช่วงฤดูกาล เพราะการทอทุกขั้ นตอนด้วยมือจะใช้ระยะเวลาที่นาน
ชุมชนจึงมีแนวคิดนาเทคโนโลยีมาใช้ เช่น เครื่องสาวไหมไฟฟ้า เครื่องกรอไหมไฟฟ้า นามาประยุกต์ใช้
ให้เป็นอีกหนึ่งทางเลื อก โดยทางกลุ่มจะได้ประหยัดเวลาเพราะมีเครื่องทุ่นแรงทาให้ผลิตได้จานวน
มากขึ้น แต่ทางกลุ่มก็ไม่ทิ้งเอกลักษณ์การทอผ้าไหมของชุมชนด้วยมือเพียงแต่เพิ่มชนิดสินค้าเข้าไป
ทาให้เกิดความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของบ้านประทุน จะมีทั้งแบบการทอผ้าไหมด้วย
มือและการทอผ้าไหมด้วยเครื่อง สร้างความหลากหลายในสินค้า และเพิ่มจานวนรวมถึงมูลค่าในสินค้า
คือผ้าไหมบ้านประทุนให้เกิดความหลากหลายเป็นที่ต้องการของฐานกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายกลุ่มมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความสะดวกและเอื้อต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้ านประทุน สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ ศิษฏ์ ลือนาม ในการนาเครื่องจักรมาประยุกต์ใช้ในเครื่องปั้นดินเผาในชุมชนห้วยวังนอง
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จ.อุบลราชธานี มีความเหมาะสมในการเพิ่มมูลค่าให้กั บผลิตภัณฑ์ชุมชนในด้านกระบวนการ และ
เหมาะสมกับวิถีการผลิตของชุมชน
“เราทอแต่มือก็ดีจะประณีต แต่ก็ต้องใช้เวลานาน ในช่วงงานเร่ง ๆ ผลิตไม่เคย
ทันซะที ลูกค้ารอไม่ไหว ถ้ามีเครื่องจักรก็ทาทั้งสองแบบเลย ลูกค้าจะได้มีทางเลือก ไม่เสีย
ลูกค้าด้วย ”(ประกอบ จาปาทอง, ข้อมูลการสัมภาษณ์)

8. Outler to customers การจัดสถานที่เพื่อเป็นศูนย์การขายสินค้าและสถานที่
กระจายสินค้า ข้อมูลดังกล่าวจากการเก็บข้อมูลจากการเก็บข้อมูลในการวิจัยจะพบว่าสถานที่เป็น
ส่วนสาคัญที่ส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ซึ่งจะสอดคล้องกับองค์ประกอบ
ที่ 3 Creative Space ได้ แ ก่ การพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ เ พื่ อ เอื้ อ อ านวยต่ อ การเกิ ด ความคิ ด สร้ า งสรรค์
โดยสร้างชุมชนของธุรกิจสร้างสรรค์ หรือพัฒนาเมืองที่มีศักยภาพให้กลายเป็นศูนย์กลางด้านความคิด
สร้างสรรค์ประจาภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิโรจน์ พุทธวิถี (2547: 189-190) ที่กล่าวว่า
การบริหารการกระจายตัวสินค้าเป็นการพัฒนาและดาเนินงานระบบการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ให้มี
ประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายสินค้าจึงประกอบด้วยการเคลื่อนย้ายสินค้าสาเร็จรูปจากแหล่งผลิตไปยัง
ลูกค้าขั้นสุดท้ายการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ และปัจจัยการผลิตจากแหล่งเสนอขายมายังแหล่งการผลิต
โดยประกอบไปด้วย ทาเลที่ ตั้ง การขนส่ง การเข้าถึงลูกค้า โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ลูกค้าหรื อ
ผู้บริโภคสามารถหาซื้อสินค้าได้ตามแหล่งต่าง ๆ ที่ลูกค้าสะดวกและหาซื้อสินค้าได้ในเวลาใดเวลาหนึ่ง
ที่ต้องการใช้สินค้า
1. มีการสร้างสถานที่จาหน่ายผ้าไหมของชุมชนบ้านประทุน เพื่อเป็นร้านค้า
ศูนย์ส่งสินค้าเพื่อจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของชุมชนบ้านประทุน เพื่อเป็นอัตลักษณ์และสร้างความ
สะดวกให้กับลู กค้าในการจะซื้อสินค้าผ้ าไหมบ้านประทุน ซึ่งสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ภายใต้สานักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ กาหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย
2. ออกแบบสถานที่ ใ ห้ เ ข้ า กั บ สภาพและสิ่ ง แวดล้ อ มของชุ ม ชนผ้ า ไหมบ้ า น
ประทุน ถ่ายทอดความเป็ น อัตลั ก ษณ์ ข องชุม ชนผ้ า ไหมดั้ง เดิ ม ของชุมชนบ้า นประทุน ดินแดน
ปราสาทอันศักดิ์ สิทธิ์ศิขรภูมิ ลงสู่การก่อสร้าง และการใช้โทนสีที่เน้นโทนสีเข้ม เป็นสีน้าตาลแดง
ซึ่งเป็ น สั ญลั กษณ์สี ของปราสาทศิขรภูมิรวมถึงประวัติความเป็นมา พร้อมทั้งอาจมีการถ่ายทอด
เรื่องราววิถีชีวิตของชุมชนบ้านประทุน ทั้งวิถีเกษตรกรรม การทานา และ การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม
รวมถึงขั้นตอนการทอผ้าไหม ที่ใต้ถุนบ้าน หรือในบ้าน ซึ่งแทบทุกหลังคาเรือนจะมีเครื่องทอไหม
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ประจ าแต่ ล ะบ้ า น เป็ น อาชี พ ที่ เ ป็ น หลั ก ของชุ ม ชน ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวยุ ท ธศาสตร์ เ ศรษฐกิ จ
เชิงสร้างสรรค์
“เราก็อยากมีสถานที่ขายประจา เป็นร้านประจาชุมชน จะได้มีการขายปลีก
และเป็นที่รู้จักมากขึ้น” (ประกอบ จาปาทอง, ข้อมูลการสัมภาษณ์)

9. Opportunity & New Market การสร้างโอกาสทางการค้า และการหาตลาดใหม่
9.1 สร้ า ง Brand (โลโก้ ) จากเดิ ม ชุ ม ชนผ้ า ไหมบ้ า นประทุ น จะมี ลั ก ษณะ
การจาหน่ายโดยผ่านคนกลางในการนาสินค้าผ้าไหมไปขายต่ อ ซึ่งผลจากการสัมภาษณ์ที่พบ จากการ
สนทนากลุ่มของคุณชาริณี ทองสุข
“ลู กค้า ที่ ซื้ อยั ง ซ้ าไปซ้ ามารู้เ ฉพาะกลุ่ ม คน และลู กค้า ที่ เป็ น ขาประจ า
เท่านั้นชื่อเสียงจะรู้กันในวงการแคบ ๆ ของพ่อค้าคนกลางและลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ผ้าไหม ขาด
ความเป็นของตนเอง ผ้าไหมบ้านประทุน ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างเท่าที่ควร” (ชาริณี ทองสุข,
ข้อมูลการสัมภาษณ์)

ผ้าไหมในชุมชนบ้านประทุนจึงควรจะมีการสร้างตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ผ้า
ไหมทอมือชุมชนบ้านประทุนให้เป็นที่รู้จักของลูกค้า และเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้า
ไหมทอมือชุมชนบ้านประทุน
9.2 จัดทาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ครบวงจร จัดทา Home Stay ที่พัก
การขายผลิ ตภัณฑ์ของชุมชนออกแบบ Home Stay ให้ ส อดคล้ องกับวัฒ นธรรมพื้นบ้า น รวมถึ ง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อให้นักท่องเที่ยว และคนที่สนใจได้เข้ามาในมาอาศัยในชุมชนเพื่อมาเรียนรู้ถึง
วิถีชุมชนผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุนการส่งเสริม ซึ่งแนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ทอมือชุมชนบ้านประทุนในด้านนี้สนับสนุนให้ชุมชนได้ใช้เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และ
สภาพแวดล้อมมาแปรเป็นมูลค่าเพิ่มเป็นสินค้าและบริการของชุมชน สามารถเลี้ยงดูตนเอง พึ่งพา
ตนเองได้ โดยยึดหลักการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมเพื่อให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาด้านวัฒนธรรม
เป็นที่ยอมรับมาอย่างยาวนานความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อมแปรเป็นมูลค่าเพิ่มสิ่งประดิษฐ์เป็นสินค้า
และบริการคนในชุมชนบ้ านประทุนเห็ นคุณค่าวัฒ นธรรมที่มีอยู่ ควรค่าแก่การรักษาและธารงไว้
บนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
การหาตลาดและกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าของผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุนให้เติบโตเพิ่มมากขึ้นสอดคล้องกับการศึกษา ณัฏฐินี ทองดี และคณะ
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(2552: 204-206) ศึกษาการวิจัยเรื่องพัฒนาและถ่ายทอดความสามารถทางวัฒนธรรมและภูมปัญญา
ท้องถิ่นของความพอเพียงของหมู่บ้านสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ( OTOP) จังหวัดนครราชสีมา
มุ่งกระตุ้นให้วิสาหกิจชุมชนของหมู่บ้าน เกิดการรวมกลุ่มให้เกิดกลุ่มเครือข่าย มุ่งเน้นการท่องเที่ยว
ทางวัฒ นธรรมการท่องเที่ย งเชิงภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นการเปิดตลาดให้กลุ่ม
ผู้สนใจเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาให้เป็นเป็นแหล่งเรียนรู้ในการทาผ้าไหม การสาธิตขั้นตอน ตลอดจน
การเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา คนที่สนใจ ได้เข้ามาเรียนรู้กระบวนการ เพื่อเป็นการ
ถ่ายทอดไปยังคนทั่วไปและคนรุ่นหลังสอดคล้องกับเกณฑ์การชี้วัดความสาเร็จเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ในด้านการส่งเสริมบุคคลเรียนรู้สืบทอดวัฒนธรรมตนเอง เห็นคุณค่าวัฒนธรรมที่มีอยู่ และคงอยู่ของ
วัฒนธรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาสืบไป (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
2552: 28)
“จริง ๆ แล้วก็ในการประชุมของสมาชิกเมื่อเดือนที่แล้ว ก็มีความสนใจ
ในเรื่องการทา Home stay กันความคิดพี่ก็ว่าน่าจะลองทาดู จะได้โฆษณากลุ่มชุมชนผ้าไหม
ทอมือบ้านประทุนและเพิ่มรายได้ไปในตัวด้วย” (ประกอบ จาปาทอง, ข้อมูลการสัมภาษณ์)

เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒ นารูป แบบผลิ ตภัณฑ์ผ้ าไหมทอมื อ บ้ า น
ประทุน รูปแบบดังกล่าวเป็นการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ชุมชนหรือท้องถิ่นต้องได้รับ
การพัฒนาแบบวัฒนธรรมชุมชน คือ การอนุรักษ์ของดีในชุมชน สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมของ
คนในท้องถิ่น ให้เกิดความรัก ความหวงแหนท้องถิ่น ความผูกพันต่อชุมชน การเชื่อมโยงด้านการรับรู้
และพฤติกรรมบุคคลกับที่อาศัยอยู่ ลักษณะความเป็นปึกแผ่น ความพึงพอใจต่อชุมชนต่อสภาพแวดล้อม
และพึงพอใจต่อฐานะทางเศรษฐกิจ
ความผู กพันต่อชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนเป็นองค์ประกอบสาคัญ
ในการพัฒ นาชุมชน มีความเกี่ย วข้องกั บทั ศนคติ ข องบุ คคลที่ มีต่ อชุมชน ความรู้สึ กเป็นเจ้ า ของ
เกิดความภาคภูมิใจในภูมิ ปั ญญาที่ถูกสื บทอดมา ผู กพันกับสภาพแวดล้ อม วิถีชีวิตความเป็นอยู่
อย่างพอเพียงตามแนวพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ความร่วมมือ
ร่วมใจของคนในชุมชนบ้านประทุน ความรักในถิ่นกาเนิดตนเอง ดังนั้นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้ างสรรค์ในชุมชนผ้ าไหมบ้ านประทุน คือ การส่ งเสริม สนับสนุนให้ ชุมชนได้ใช้เอกลั กษณ์ทาง
วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และสภาพแวดล้อมมาแปรเป็นมูลค่าเพิ่มสิ่งประดิษฐ์เป็นสินค้าและบริการ
ของชุมชน สามารถเลี้ยงดูตนเอง พึ่งพาตนเองได้ โดยยึดหลักการพัฒนาอย่างเป็นองค์ รวมเพื่อให้เกิด
ความสมดุลในการพัฒนาด้านวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับมาอย่างยาวนาน การส่งเสริมให้บุคคลได้เรียนรู้
วัฒนธรรมตนเอง เห็นคุณค่าวัฒนธรรมที่มีอยู่นั้น ควรค่าแก่การรักษา แล้วพัฒนาเป็นเอกลักษณ์
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แปรเป็นทุน พัฒนาเป็นสินค้าและบริการ สร้างเป็นมูลค่าเพิ่มและเกิดคุณค่าจากความคิดสร้างสรรค์
บนพื้นฐานวัฒนธรรม โดยใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับ
พื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ทางสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและ
บริการใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจรวมทั้งมีการศึกษาการใช้องค์ความรู้วัฒนธรรมที่มีอยู่เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, 2554) เพื่อเสริมสร้างความผูกพันของ
คนในชุมชน ความจงรักภักดี เป็นสังคมชุมชนเป็นปึกแผ่นตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิ งสร้างสรรค์เพื่อ
สร้างกลุ่มผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุนให้เกิดพัฒนา เข้มแข็งและยั่งยืนสืบไป
2.5 การตรวจสอบการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุน
จากร่ า งรู ป แบบโมเดลการพั ฒ นารู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหมทอมื อ ของชุ ม ชน
บ้านประทุน ตาบลแตล อาเภอศิขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ผู้วิจัยได้นาไปตรวจสอบโดยสอบถามความคิดเห็น
จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบ และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบบันทึกข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็นตามองค์ประกอบ
ของรู ป แบบการพัฒ นารู ป แบบผลิ ตภัณฑ์ผ้ าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุนเพื่อรวบรวมความ
คิดเห็ น ข้อวิพากษ์ที่ได้จ ากการตรวจสอบผลการพิจารณาของผู้ เชี่ยวชาญดังตาราง ค่าเฉลี่ ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของรูปแบบ และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติต่ อ การ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุนในภาพรวม
ตารางที่ 17 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของรูปแบบ และความเป็นไป
ได้ในทางปฏิบัติต่อ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุน
ในภาพรวม
(n = 5)
องค์ประกอบ

1.การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
2.การกาหนดราคา
สินค้า
3.การสร้างเครือข่าย
4.สร้างศักยภาพ
ในชุมชน

ความถูกต้อง

ความเหมาะสม

x̅
4.52

S.D.
0.76

แปลผล
มากที่สุด

x̅
3.93

S.D.
1.97

แปลผล
มาก

4.32

0.40

มากที่สุด

4.45

1.10

มากที่สุด

ความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ
S.D. แปลผล
x̅
4.33 0.47
มาก
ที่สุด
4.05 0.95
มาก

4.07
4.38

1.29
0.58

มาก
มากที่สุด

4.45
4.07

1.10
1.87

มากที่สุด
มาก

4.00
4.33

0.35
0.52

มาก
มาก
ที่สุด
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ตารางที่ 17 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของรูปแบบ และความเป็นไป
ได้ในทางปฏิบัติต่อการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุน
ในภาพรวม (ต่อ)
(n = 5)
องค์ประกอบ

5.ยกระดับการสืบ
สานภูมิปญ
ั ญา
6.ความช่วยเหลือ
จากองค์กรส่วน
ท้องถิ่น
7.เทคโนโลยีที่
เหมาะสมมา
ประยุกต์
8.ศูนย์กระจาย
สินค้า
9.สร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจ
รวม
ทุกองค์ประกอบ

ความถูกต้อง

ความเหมาะสม

ความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ
S.D. แปลผล
x̅
4.32 0.40
มาก
ที่สุด
4.53 0.34
มาก
ที่สุด

x̅
4.90

S.D.
0.12

แปลผล
มากที่สุด

x̅
4.80

S.D.
0.15

แปลผล
มากที่สุด

4.70

0.60

มากที่สุด

4.93

0.13

มากที่สุด

3.93

0.50

มาก

4.70

0.60

มากที่สุด

3.95

0.48

มาก

4.15

1.00

มาก

4.53

0.78

มากที่สุด

4.07

1.29

มาก

4.07

0.98

มาก

4.90

0.12

มากที่สุด

4.15

1.00

มาก

4.33

0.48

มากที่สุด

4.55

0.64

มากที่สุด

4.17

0.31

มาก

จากตารางที่ 17 ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของ
รูปแบบ และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติต่อการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้าน
ประทุนในภาพรวม พบว่า ความถูกต้องของเนื้อหาในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้าน
ประทุน โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุ ด (x̅ = 4.33, S.D. = 0.48) ความเหมาะสมของการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.55, S.D. = 0.64)
ความเป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติของรูปแบบ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (x̅ = 4.17, S.D. = 0.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ด้านความถูกต้ อ งของ
เนื้อหาในการพัฒนารูป แบบผลิ ตภัณฑ์ผ้ าไหมทอมือบ้านประทุนที่มีค่าเฉลี่ ย 3 อันดับแรก ได้แก่
การยกระดับการสืบสานภูมิปัญญา (x̅ = 4.90, S.D. = 0.12) รองลงมา ความช่วยเหลือจากองค์กร
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ส่ ว นท้ อ งถิ่ น (x̅ = 4.70, S.D. = 0.60) และด้ า นการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ (x̅ = 4.52, S.D. = 0.76)
ด้านความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุนที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่ สุ ด 3 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ ความช่ ว ยเหลื อ จากองค์ ก รส่ ว นท้ อ งถิ่ น (x̅ = 4.93, S.D. = 0.13)
รองลงมาคือ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชน (x̅ = 4.90, S.D. = 0.12) และการยกระดับการสืบสาน
ภูมิปัญญา (x̅ = 4.80, S.D. = 0.15) ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อด้านความเป็นไปได้ในการ
นาไปปฏิบัติของรูปแบบ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุนที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
3 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ ความช่ ว ยเหลื อ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (x̅ = 4.53, S.D. = 0.34)
รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (x̅ = 4.33, S.D. = 0.47) สร้างศักยภาพในชุมชน
x̅ = 4.33, S.D. = 0.52) และการยกระดับการสืบสานภูมิปัญญา (x̅ = 4.32, S.D. = 0.40) ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะจากผู้ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒ นารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมื อ
ของชุมชนบ้านประทุน เพื่อนาไปปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ดังนี้
การพั ฒ นารู ป แบบผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ้ า ไหมทอมื อ ของชุม ชนบ้ านประทุ นด้ า นนโยบาย
ของรัฐบาล ยังมีข้อจากัดในด้านของงบประมาณที่จะนามาช่วยผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
อีกทั้งเทคโนโลยียังเข้ามามีบทบาทน้อยในการผลิตผ้าไหม ทาให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ตลาด นอกจากนี้ การอบรมความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒ นาผลิตภัณฑ์ควรมีการทาอย่าง
ต่อเนื่อง การตั้งราคาผ้าไหมควรมีการกาหนดราคาที่แน่นอน และจัดตั้งสถานที่จาหน่ายที่มีเอกลักษณ์
เป็นของตนเอง โดยการได้รับความช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ
หน่วยงานเอกชนต่าง ๆ
ผู้ วิจั ย ได้น าผลการตรวจสอบรูป แบบและข้ อเสนอแนะที่ ไ ด้จากผู้ ทรงเชี่ย วชาญ
แต่ละท่านมาวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อจัดหมวดหมู่ตามองค์ประกอบของการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุนทั้งในด้านความถูกต้องของข้อมูล ความเหมาะสม และความ
เป็ น ไปได้ในทางปฏิบั ติ แล้ ว น ามาปรับปรุง การพัฒ นารูปแบบผลิ ตภัณฑ์ผ้ าไหมทอมือของชุมชน
บ้านประทุนให้มีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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ตอนที่ 3 (Research : R2) การทดสอบการพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ทอมือชุมชนบ้านประทุนโดยการนาเครื่องมือไปประยุกต์ใช้ (Implementation)
การทดสอบดังกล่าว เป็นการนารูปแบบ BANPRATOON Model ในแต่ละองค์ประกอบ
มาเป็นองค์ประกอบปัจจัยสาคัญในการทดสอบโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยการจัดอบรม เพื่อ
พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ จากการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้และให้ผู้เข้าอบรมได้นา
แนวคิดจากการอบรมที่ได้มาประยุ กต์ใช้โดยการนาเศษผ้าที่ เหลือใช้จากการทอผ้าไหมมาแปรรูปมา
เป็ น รู ป ร่ า งของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ เ ป็ น ชนิ ด สิ น ค้ า ใหม่ เป็ น การประยุ ก ต์ ใ ช้ ต ามองค์ ป ระกอบ BAN
PRATOON Model ในด้านการร่วมกันระดมความคิดเพื่อ พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Brainstorm Product
Development) ด้านการพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน (Potentiality Community) โดยกระบวนการ
อบรมเพื่อการพัฒนา ผ่านกระบวนการการใช้ทางเทคโนโลยี (Technologies) คือจักรเย็บผ้าจาก
ความช่วยเหลือและให้การสนับสนุน ในการจัดอบรมจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (Assistance
from Local Administrative Organization) ในการจั ด อบรมดั ง กล่ า ว เป็ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ย
(Networking) เพื่อเพิ่มการยกระดับสินค้าของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ ให้เกิดความหลายหลาย
ให้ลูกค้ามีทางเลื อกในการบริโภคมากขึ้นจากสินค้าของกลุ่ มผลิ ตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
(Raising Knowledge) และเป็ น การหาตลาดจากลู กค้ากลุ่ มใหม่ ๆ ด้ว ยตามหลั ก (Opportunity
New Market) จากเดิมสินค้าของกลุ่มชุมชนเป็นเพียงการทอผ้าเป็นผืนจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การน าเศษผ้ า ไหมเหลื อ ใช้ จ ากการทอน ามาแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหมเป็ น สิ น ค้ า
ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น โดยการนารูปแบบ BAN PRATOON Model มาประยุกต์ใช้ จากพื้นฐาน
องค์ประกอบของ BAN PRATOON Model ดังกล่าวสอดคล้องกับ แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มตาม
แนวความคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เริ่มจากการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานการสร้างโดยใช้องค์
ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับพื้ นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสม
ความรู้ทางสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ (อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, 2554)
1. การทดสอบรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุน
1.1 การทดสอบโดยประยุกต์ใช้เครื่องมือ (Implementation)
ในขั้นตอนนี้มุ่งทดสอบ การพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ทอมือชุมชนบ้านประทุนตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยจัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อเรื่อง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยผู้วิจัยประสาน
ขอความร่ ว มมื อ กับ องค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลแตล เพื่ออานวยความสะดวกด้า นอาคารสถานที่
จั ด กิ จ กรรม ณ ศาลาประชาคมชุ ม ชมหมู่ บ้ า นประทุ น และอาคารประชุ ม ขององค์ ก ารบริ ห าร
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ส่วนตาบลแตล พร้อมทั้งขอความเห็นในเรื่องวันเวลาที่สะดวกในการเข้าร่วมอบรมจากสมาชิกชุมชน
ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
ก่ อ นการเริ่ ม บรรยายในหั ว ข้ อ แรก ผู้ วิ จั ย ขอความร่ ว มมื อ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มอบรม
ท าแบบทดสอบความรู้ ก่ อ นการอบรม (Pre-test) เรื่ อ ง การพั ฒ นารู ป แบบการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนผ้าไหมบ้านประทุน ใช้เวลา
การทาแบบทดสอบประมาณ 10 นาที
การทาแบบทดสอบก่อนการอบรม ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากสมาชิก
ผู้เข้าร่วมอบรม จึงสามารถเก็บแบบทดสอบก่อนอบรมกลับคืนได้ครบตามจานวนผู้เข้าอบรม 40 คน
เมื่อตรวจสอบพบว่า การตอบคาถามครบถ้วนทุกข้อ เมื่อนามาประมวลผล การตอบแบบทดสอบ
ความรู้ก่อนการอบรม ปรากฏดังตารางที่ 18
ตารางที่ 18 คะแนนการตอบแบบทดสอบความรู้ก่อนการอบรมเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนผ้าไหม
ทอมือบ้านประทุน
n = 40 คน
คะแนนการตอบ
ข้อ
คาถาม
ถูก
ผิด
(%)
(%)
1. การสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นแนวทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
10
30
และสังคมแห่งชาติ
(25.0)
(75.0)
2. การสร้างมูลค่าเพิ่มจะช่วยเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของ
12
28
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
(30.0)
(70.0)
3. การสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสร้างความ
15
25
น่าสนใจต่อลูกค้าเพิ่มมากขึ้น
(37.5)
(62.5)
4. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเป็นแนวทางในการจาหน่าย
13
27
สินค้าได้ปริมาณมากขึ้น
(32.5)
(67.5)
5. การกาหนดราคาตามประเภทและวิธีการผลิตผ้าไหมส่งผล
18
22
ให้เกิดความชัดเจนของราคาสินค้า
(45.0)
(55.0)
6. การสร้างร้านค้าสาหรับการจาหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นการ
12
28
สร้างความสะดวกในการซื้อสินค้า
(30.0)
(70.0)
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ตารางที่ 18 คะแนนการตอบแบบทดสอบความรู้ก่อนการอบรมเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ของชุมชนผ้าไหม
ทอมือบ้านประทุน (ต่อ)
n = 40 คน
คะแนนการตอบ
ข้อ
คาถาม
ถูก
ผิด
(%)
(%)
7. การออกแบบร้านค้าให้สอดคล้องกับวิถีชุมชนหมู่บ้าน
10
30
ประทุนสร้างความน่าสนใจต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้าน
(25.0)
(75.0)
ประทุน
8. การประสานงานกับหน่วยราชการและเอกชนเพื่อเผยแพร่
16
24
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของชุมชนบ้านประทุน
(40.0)
(60.0)
9. การเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ส่งผลให้คนรู้จักผ้าไหม
9
31
บ้านประทุนเพิ่มขึ้น
(22.5)
(77.5)
10. การส่งเสริมให้มีการส่งผลิตภัณฑ์ผ้าไหมประกวดส่งผลต่อ
14
26
การพัฒนาแนวทางการพัฒนาผ้าไหมบ้านประทุน
(35.0)
(65.0)
11. การดูงานของกลุ่มชุมชนผ้าไหมบ้านประทุนเป็นวิธีการ
17
23
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านประทุน
(42.5)
(57.5)
12. การจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกชุมชนผ้าไหมบ้านประทุน
18
22
เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านประทุน
(45.0)
(55.0)
13. มีระบบการรับส่งสินค้าอย่างเป็นขั้นตอนเป็นระบบที่
11
29
หลากหลายและส่งผลต่อความเป็นมาตรฐานของชุมชน
(27.5)
(72.5)
14. การจัดเนื้อเรื่องการสืบทอดภูมิปัญญาผ้าไหมของชุมชนไว้
10
30
ในบทเรียนของโรงเรียนในตาบลแตล เป็นการปลูกฝังให้กับ
(25.0)
(75.0)
เยาวชนเกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจ
15. การจัดทาระบบบัญชีรายรับรายจ่ายผ่านระบบ
9
31
คอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดความเป็นระบบในการจัดเก็บข้อมูล
(22.5)
(77.5)
ของกลุ่มชุมชนมากขึ้น
16. การสนับสนุนกลุ่มชุมชนของภาครัฐและหน่วยงานของ
11
29
ท้องถิ่นเป็นแนวทางสาคัญในการพัฒนากลุ่มชุมชน
(27.5)
(72.5)
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ตารางที่ 18 คะแนนการตอบแบบทดสอบความรู้ก่อนการอบรมเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ของชุมชนผ้าไหม
ทอมือบ้านประทุน (ต่อ)
n = 40 คน
คะแนนการตอบ
ข้อ
คาถาม
ถูก
ผิด
(%)
(%)
17. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งผลต่อ
10
30
ความต่อเนื่องในกิจกรรมของกลุ่มชุมชนผ้าไหมทอมือบ้าน
(25.0)
(75.0)
ประทุน
18. เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศส่งผลต่อการ
12
28
ดาเนินการของชุมชนผ้าไหมบ้านประทุน
(30.0)
(70.0)
19. วัฒนธรรมและประเพณีที่ยังนิยมสวมใส่ชุดประจาท้องถิ่น
7
33
เกิดความรูสึกภาคภูมิใจ
(17.5)
(82.5)
20. การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการผลิตผ้าไหมเป็น
10
30
แนวทางในการเพิ่มการผลิตผ้าไหมให้ทันกับความต้องการ
(25.0)
(75.0)
ของลูกค้า

สรุปผลจากตารางที่ 18 พบว่า ผู้เข้าร่วมการอบรม จานวน 40 คน มีคะแนน
ผู้ตอบถูกก่อนการอบรม เฉลี่ยเท่ากับ 11.70 คะแนน
จากนั้ น เริ่ มการบรรยายเรื่อง แนวความคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้
สมาชิกชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้ง
ข้อดีข้อเสีย การยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์ให้เกิดรายได้ ต่อเนื่องกับการบรรยายเรื่อง
การพัฒนามูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ และบรรยาย เรื่อง การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ทอมือของชุมชนบ้านประทุน เปิดโอกาสให้มีการระดมความคิดเห็นจากผู้เข้ารับอบรม ต่อการพัฒนา
รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนผ้า
ไหมบ้านประทุน ตามใบงานที่ 1 โดยการแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมออกเป็นกลุ่มย่อย 4 กลุ่ ม ๆ ละ 10 คน
เพื่อระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่ มผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนผ้าไหมบ้านประทุน
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การระดมความคิ ด และเสนอแนะการพั ฒ นารู ป แบบการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม
ผลิ ตภัณฑ์ผ้ าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
จากการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกจาก 4 กลุ่มย่อย สรุปได้ดังนี้
1. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สมาชิกเห็นด้วย ในเรื่องการแปรรูป เพราะเป็นการ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เศษผ้าก็ไม่ต้องทิ้ ง แต่ติดเรื่องกลัวไม่มีเวลา เพราะในช่วงงานเยอะตาม
เทศกาลก็ผลิตไม่ทันความต้องการของลูกค้าอยู่แล้ว จึ งมีแนวความคิดสรุปของกลุ่มว่า ควรเริ่มมี
แนวคิดนาเศษผ้ามาแปรรูป โดยในช่วงแรกอาจมีสินค้าที่แปรรูปบางชนิดเท่านั้นเพื่อทดลองตลาด
ทดสอบความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสาคัญ
2. ด้านการพัฒนาคน
2.1 อยากให้มีการอบรม โดยวิทยากรจากที่อื่นเพื่อรู้เทคนิคการทาลวดลาย
ผ้าไหมและเทคนิคการทอผ้าไหมเพิ่มมากขึ้น
2.2 ด้ า นการดู ง าน ทางชุ ม ชนได้ แ สดงความคิ ด เห็ น ต่ อ การบริ ห ารของ
องค์การบริหารส่วนตาบลแตล ที่ได้จัดให้สมาชิกชุมชนไปดูงานในชุมชนผ้าไหมในที่ต่าง ๆ เพราะ
หมายถึงการแลกเปลี่ยนความรู้และได้เห็นอะไรที่ แปลกใหม่ เพื่อนาความรู้ที่ได้ มาประยุกต์ใช้ในการ
ผลิตผ้าไหมของชุมชน
3. ด้านการประชาสัมพันธ์ การออกงานแสดงสินค้า เพื่อเป็นทั้งการพัฒนาคน
และได้เรียนรู้จากการออกร้านค้า ต่าง ๆ และเป็นการสร้างชื่อเสียงให้คนทั่วไปต่างพื้นที่รู้จักผ้าไหม
บ้านประทุนเพิ่มมากขึ้น
การระดมความคิ ด และเสนอแนะการพั ฒ นารู ป แบบการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม
ผลิ ตภัณฑ์ผ้ าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
จากการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก มีความคิดเห็นสาหรับใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน สรุปดังนี้
การทอผ้าไหมผ้าบ้านประทุน มีการสืบสานถ่ายทอดภูมิปัญญาจากคนรุ่นก่อน
เป็นจุดแข็งของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุ น ผลิตภัณฑ์ที่มีความประณีต สวยงามและการทอมือ
ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์และการสืบสานภูมิปัญญาของชุมชน ความเข้มแข็งของชุมชนการช่วยเหลื อ
เกื้อกูลกันส่งผลให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการสร้างชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
ปัญหาของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน สินค้ายังเป็นลักษณะเดิมคือยังทอผ้า
เพื่อจ าหน่ ายเป็ น ผื น ความหลากหลายในสิ นค้ายังไม่แพร่ห ลายมากนัก กลุ่ มลู กค้ายังเป็นลู ก ค้ า
กลุ่มเดิม การประชาสัมพันธ์ยังไม่ดีมากพอจึงรู้จักกันเฉพาะกลุ่มเท่านั้น
แนวทางการพั ฒ นาในการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหมทอมื อ พบว่ า
กลุ่มผู้เข้าอบรมเสนอว่าควรให้ผลิตสินค้าจากผ้าไหมและควรมีการแปรรูปผ้าไหมทอมือของชุมชน
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ให้เกิดความหลากหลายมากกว่านี้ และน่าจะมีแนวทางในการขยายกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์
ที่ ห ลากหลายชนิ ด สิ น ค้ า เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของกลุ่ ม ลู ก ค้ า และขยายฐานกลุ่ ม ลู ก ค้ า
ที่หลากหลายเพิ่มขึ้น
ผู้ วิจั ย ได้เชิญผู้ เชี่ ยวชาญในการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เป็นวิยากร
ในการให้ความรู้และคาแนะนาให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้สั งเกตการณ์และรับรองผลิ ตภัณฑ์ จานวน 5 ท่าน ได้แก่ 1.ปลัดพงศกร
เกตุ ม ณี (ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแตล) 2.นาย จ าเริ ญ บั น ลื อ ทรั พ ย์ (ก านั น ต าบลแตล)
3.อาจารย์ เรืองฤทธิ์ จันทคล้าย (อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์) 4. คุณจิรฐา ชัยชนะไพศาล
(นายกองค์การบริหารส่วนตาบล บุฤาษี) 5. นางอุบล เทียรชอบ (นักพัฒนาชุมชน ตาบลแตล)
วิธีการอบรม วิทยากรพิเศษบรรยายสรุป เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้
สามารถเพิ่มมูลค่าตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ จากนั้นวิทยากรได้ แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม
จานวน 40 คน ออกเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน ตั้งชื่อกลุ่มของตนเองและระดมความคิดพร้อมทั้ง
นาเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายจากวิทยากรตามใบงานที่ 2 และตัวแทนผู้เข้า
อบรมแต่ละกลุ่ม นาเสนอผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์และให้
ข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
สมาชิกชุมชนผ้าไหมบ้านประทุนที่เข้าอบรมได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และวางแผนการปฏิบัติการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตน แล้วนาเสนอแนวทางใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และปฏิบัติการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและเสนอแนะ
กลุ่ มที่ 1 ชื่อ กลุ่ ม งูจงอาง สมาชิกทั้งสิ บคนได้ร่ว มกันระดมความคิดในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ จานวน 2 ชนิด คือ (1) กระเป๋าใส่ดินสอ (2) ผ้าพันคอ รายละเอียด
ดังภาพ

ภาพที่ 42 กระเป๋าใส่ดินสอ

ภาพที่ 43 ผ้าพันคอ
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กลุ่มที่ 2 ชื่อกลุ่ม สิงโต สมาชิกทั้งสิบคนได้ร่วมกันระดมความคิดในการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ จานวน 2 ชนิด คือ (1) กระเป๋าสตางค์ (2) กระเป๋าย่าม รายละเอียดดังภาพ

ภาพที่ 44 กระเป๋าสตางค์

ภาพที่ 45 กระเป๋าย่าม

กลุ่มที่ 3 ชื่อกลุ่ม เสือดาว สมาชิกทั้งสิบคนได้ร่วมกันระดมความคิดในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ จานวน 2 ชนิด คือ (1) เนคไทผ้าไหม (2) ซองใส่โทรศัพท์มือถือ รายละเอียด
ดังภาพ

ภาพที่ 46 เนคไทผ้าไหม

ภาพที่ 47 ซองใส่โทรศัพท์มือถือ
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กลุ่มที่ 4 ชื่อกลุ่ม มังกร สมาชิกทั้งสิบคนได้ร่วมกันระดมความคิดในการพั ฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ จานวน 2 ชนิด คือ (1) พวงกุญแจ (2) ซองใส่ลิปสติก รายละเอียดดังภาพ

ภาพที่ 48 พวงกุญแจ

ภาพที่ 49 ซองใส่ลิปสติก
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ตารางที่ 19 สรุปรูปแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน
ชนิดของ
รูปแบบผลิตภัณฑ์
รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์
1. กระเป๋าใส่
- กระเป๋าใส่ดินสอนาเศษผ้า
ดินสอ
ไหมมาตัดเย็บเน้นสีอ่อนหวาน
สลับตบแต่งเป็นตาราง ส่วน
ด้านในบุด้วยผ้าสีแดงเข้ม
ขนาด : 13.00 X 16.00
เซนติเมตร มีหูสาหรับหิ้ว
ด้านบนเป็นซิบนาไปใส่ดินสอ
ปากกา เครื่องเขียนต่าง ๆ ได้
2. ผ้าพันคอ

- ผ้าพันคอ ตัดเย็บจากเศษผ้า
ไหมลายลูกแก้วลายช้าง
สามารถใช้งานได้หลากหลาย
สามารถใช้คลุมไหล่ หรือเป็น
ผ้าพันคอ

3. กระเป๋าสตางค์

- กระเป๋าสตางค์จากเศษผ้า
ไหมตัดเย็บและบุด้วยฟองน้า
ขนาด : 9.00X12.00
เซนติเมตร ขนาดเมื่อกางออก
กว้าง 18.00 เซนติเมตร มีช่อง
ใส่นามบัตร และใส่ธนบัตร
2 ช่อง ขนาดพกพา
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ตารางที่ 19 สรุปรูปแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน (ต่อ)
ชนิดของ
รูปแบบผลิตภัณฑ์
รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์
4. กระเป๋าย่าม
- กระเป๋าย่ามใส่ของนาเศษผ้า
ไหมมาตัดเย็บด้วยลวดลาย
และสีสันต่าง ๆ ประกอบกัน
ด้านนอก ส่วนด้านในบุด้วยผ้า
สีดาทั้งหมดขนาด : 10.00 X
16.00 เซนติเมตร มีหูไว้
สาหรับหิ้วและมีเชือกไว้
สาหรับรูดปิดกระเป๋า
5. เนคไทผ้าไหม
- เนคไทผ้าไหมผลิตจากเศษ
ผ้าไหมยกลาย ลายผ้านูนขึ้นมี
มิติ และ สวยงามสีสุภาพ
ขนาดกว้าง 3.5 นิ้ว สาหรับใส่
ในวันทางานหรือ ออกงาน
ต่าง ๆ

6. ซ่องใส่
โทรศัพท์มือถือ

- ซ่องใส่โทรศัพท์นาเศษผ้า
ไหมมาตัดเย็บด้วยลวดลาย
และสีสันสลับกันตบแต่งขอบ
ด้านข้างให้เป็นสีเรียบเน้น
ลวดลายตรงกลาง ส่วนด้านใน
บุด้วยผ้าสีแดงเข้ม ขนาด :
13.00 X 16.00 เซนติเมตร
มีหูยาวสาหรับหิ้ว หรือ
สะพายได้ ด้านบนเป็นซิบ
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ตารางที่ 19 สรุปรูปแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน (ต่อ)
ชนิดของ
รูปแบบผลิตภัณฑ์
รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์
7. พวงกุญแจ
- พวงกุญแจผ้าไหม ขนาด :
3.00 X 6.00 เซนติเมตรไว้
สาหรับใส่กุญแจ หรือเป็นของ
ชาร่วยแจกเป็นของที่ระลึก

8. ซองใส่ลิปสติก

- ซองใส่ลิปสติกทาจากเศษผ้า
ไหมลายพื้น ขนาด : 2.00 X
9.00 เซนติเมตรไว้สาหรับใส่
ลิปสติกแบบพกพา

สาหรับผลคะแนนความคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุนของแต่ละ
กลุ่ม โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ปรากฏผลดังนี้
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ตารางที่ 20 คะแนนความคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุนของแต่ละกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
คะแนน
กลุ่มที่ ผลิตภัณฑ์ที่ตรวจสอบ
เฉลี่ย
1
2
3
4
5
1 (1) กระเป๋าใส่ดินสอ
3.5
4
4
3.5
4
3.8
(2) ผ้าพันคอ
4
4
4
4
4
4
2 (1) กระเป๋าสตางค์
4.5
5
4.5
5
5
4.8
(2) กระเป๋าย่าม
5
5
5
5
5
5
3 (1) เนคไทผ้าไหม
5
5
4
5
4
4.6
(2) ซองใส่โทรศัพท์มือถือ 3.5
4
4
4
4
3.9
4 (1) พวงกุญแจ
3.5
3
3.5
3
3.5
3.3
(2) ซองใส่ลิปสติก
4
5
5
5
5
4.8

แปรผล
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
มากที่สุด

ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 20 ผลคะแนนความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุนของแต่ละกลุ่ม โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พบว่า ผลิตภัณฑ์ กระเป๋า
ย่ามในกลุ่มที่2 ได้คะแนนในระดับ มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5) รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์กระเป๋า
สตางค์ และซองใส่ลิปสติก ในกลุ่มที่ 2 และ 4 (คะแนนเฉลี่ยเท่ากัน 4.8) และผลิตภัณฑ์เนคไทผ้าไหม
ในกลุ่มที่ 3 (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.6) ตามลาดับ สรุปผลความคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้าน
ประทุนของแต่ละกลุ่มผลปรากฏว่าทุกผลิตภัณฑ์ในภาพรวมทุกผลิตภั ณฑ์ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.3)
โดยแต่ละกลุ่มผ่านการตรวจสอบผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้พบว่ามีข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญว่า ผลิตภัณฑ์ที่คิดในแต่ละกลุ่มถือว่า
เป็นความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดี มีความน่าสนใจ แต่ข้อควรระวัง คือ ควรระวัง
ในเรื่องของการวางแนวสี ควรต้องวางให้ดี และ คานึงถึงรูปแบบความสวยงามและลั กษณะการ
นาไปใช้งานเพิ่มขึ้น
หลังจากนั้น เมื่อจบกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว ผู้วิจัยได้แจกแบบทดสอบ
หลังการอบรมและแจกแบบประเมินการอบรมกับผู้เข้าอบรม ทั้ง 40 คน โดยได้รับแบบสอบถาม
ที่มีข้อมูลที่ส มบูร ณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ ได้คืนกลับมา 40 ชุด เพื่อนาผลมาวิเคราะห์ ข้อมูล ดัง แสดง
ในตารางที่ 21
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ตารางที่ 21 คะแนนการตอบแบบทดสอบความรู้หลังการอบรมเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนผ้าไหม
ทอมือบ้านประทุน
n = 40 คน
คะแนนการตอบ
ข้อ
คาถาม
ถูก
ผิด
(%)
(%)
1. การสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นแนวทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
31
9
แห่งชาติ
(77.5) (22.5)
2. การสร้างมูลค่าเพิ่มจะช่วยเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
35
5
ทอมือ
(87.0) (13.0)
3. การสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสร้างความน่าสนใจ
32
8
ต่อลูกค้าเพิ่มมากขึ้น
(80.0) (20.0)
4. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเป็นแนวทางในการจาหน่ายสินค้าได้
32
8
ปริมาณมากขึ้น
(80.0) (20.0)
5. การกาหนดราคาตามประเภทและวิธีการผลิตผ้าไหมส่งผลให้เกิด
28
12
ความชัดเจนของราคาสินค้า
(70.0) (30.0)
6. การสร้างร้านค้าสาหรับการจาหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นการสร้างความ
25
15
สะดวกในการซื้อสินค้า
(62.5) (37.5)
7. การออกแบบร้านค้าให้สอดคล้องกับวิถีชุมชนหมู่บ้านประทุนสร้าง
29
11
ความน่าสนใจต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านประทุน
(72.5) (27.5)
8. การประสานงานกับหน่วยราชการและเอกชนเพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์
24
16
ผ้าไหมของชุมชนบ้านประทุน
(60.0) (40.0)
9. การเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ส่งผลให้คนรู้จักผ้าไหมบ้าน
29
11
ประทุนเพิ่มขึ้น
(72.5) (27.5)
10. การส่งเสริมให้มีการส่งผลิตภัณฑ์ผ้าไหมประกวดส่งผลต่อการพัฒนา
32
8
แนวทางการพัฒนาผ้าไหมบ้านประทุน
(80.0) (20.0)
11. การดูงานของกลุ่มชุมชนผ้าไหมบ้านประทุนเป็นวิธีการพัฒนา
29
11
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านประทุน
(72.5) (27.5)
12. การจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกชุมชนผ้าไหมบ้านประทุนเป็น
37
3
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านประทุน
(92.5)
(7.5)
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ตารางที่ 21 คะแนนการตอบแบบทดสอบความรู้หลังการอบรมเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนผ้าไหม
ทอมือบ้านประทุน (ต่อ)
n = 40 คน
คะแนนการตอบ
ข้อ
คาถาม
ถูก
ผิด
(%)
(%)
13. การจัดเนื้อเรื่องการสืบทอดภูมิปัญญาผ้าไหมของชุมชนไว้ใน
33
7
บทเรียนของโรงเรียนในตาบลแตลเป็นการปลูกฝังให้กับเยาวชนเกิด (82.5) (17.5)
ความเข้าใจและความภาคภูมิใจ
14. มีระบบการรับส่งสินค้าอย่างเป็นขั้นตอนเป็นระบบที่หลากหลาย
29
11
และส่งผลต่อความเป็นมาตรฐานของชุมชน
(72.5) (27.5)
15. การจัดทาระบบบัญชีรายรับรายจ่ายผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้
27
13
เกิดความเป็นระบบในการจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มชุมชนมากขึ้น
(67.5) (32.5)
16. การสนับสนุนกลุ่มชุมชนของภาครัฐและหน่วยงานของท้องถิ่นเป็น
32
8
แนวทางสาคัญในการพัฒนากลุ่มชุมชน
(80.0) (20.0)
17. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งผลต่อความ
29
11
ต่อเนื่องในกิจกรรมของกลุ่มชุมชนผ้าไหม
(72.5) (27.5)
18. เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศส่งผลต่อการดาเนินการของ
25
15
ชุมชนผ้าไหมบ้านประทุน
(62.5) (37.5)
19. วัฒนธรรมและประเพณีที่ยังนิยมสวมใส่ชุดประจาท้องถิ่นเกิดความรู
31
9
สึกภาคภูมิใจ
(77.5) (22.5)
20. การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการผลิตผ้าไหมเป็นแนวทางใน
28
12
การเพิ่มการผลิตผ้าไหมให้ทันกับความต้องการของลูกค้า
(70.5) (29.5)
การเปรียบเทียบผลการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรม
การทดสอบความรู้ผู้เข้าร่วมการอบรมก่อน และหลังการอบรม จานวนทั้งสิ้น
40 คน โดยใช้แบบทดสอบความรู้การอบรมเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน ก่อนและหลัง
การอบรม จานวน 1 ชุด มีคาถาม 20 ข้อ ใช้จานวนผู้ตอบคาถามถูกเป็นคะแนนวัดความรู้ โดยใช้สถิติ
เปรียบเทียบ Dependent Sample t-test ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตารางที่ 22
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ตารางที่ 22 ผลการเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการอบรมเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนผ้าไหม
ทอมือบ้านประทุน
การทดสอบ
จานวนผู้เข้า คะแนนเฉลี่ย
S.D.
t
Sig.
อบรม
(x̅)
ผลการทดสอบก่อน
40
11.70
2.993
3.0210
.000
ผลการทดสอบหลัง
40
16.95
3.271
* P < .05
ผลการเปรียบเทียบดังตารางที่ 22 พบว่า ผู้เข้าร่วมการอบรม จานวน 40 คน มี
คะแนนผู้ตอบถูกก่อนการอบรม เฉลี่ยเท่ากับ 11.70 คะแนน เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม พบว่า ผู้เข้าร่วม
การอบรมคะแนนผู้ตอบถูกเฉลี่ยเท่ากับ 16.95 คะแนน ผู้วิจัยได้ทดสอบทางสถิติด้วยการเปรียบเทียบ
ค่าที ปรากฏว่า มีค่า Sig. = .000 กล่าวได้ว่า คะแนนความรู้หลังการอบรมสูงกว่าคะแนนความรู้ก่อน
การอบรม หรือความรู้ก่อนหลังการอบรมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ดีกว่าก่อนรับการอบรม
2. การประเมินผลความพึงพอใจหลังการอบรม
หลังการอบรม ผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือผู้เข้ารับการอบรม ประเมินผลความพึงพอใจ
การอบรมครั้งนี้ โดยใช้แบบสอบถาม แบ่งโครงสร้างเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ด้านวิทยากร และส่วน
ที่ 2 ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม แบบสอบถามมีลักษณะคาถามปลายปิด แบบประเมินค่า
5 ระดับ ตามลักษณะ Likert’s Scale ประกอบด้วย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จ รูป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) นาเสนอผล
ด้วยคะแนนเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจหลังการอบรมปรากฏผลดัง
ตารางที่ 23 และตารางที่ 24
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ตารางที่ 23 ความพึงพอใจต่อการอบรมด้านวิทยากร
ข้อ
ความพึงพอใจ
1 การเตรียมตัวและความพร้อมของ
วิทยากร
2 ความชัดเจนและตรงประเด็นในเนื้อหา
3 การใช้ภาษา: ผลต่อความเข้าใจ
4 ความเหมาะสมเอกสารประกอบการ
บรรยาย
5 สื่อที่ใช้ประกอบการบรรยาย
รวม

n = 40 คน
ระดับ
ลาดับ
มาก
2

x̅
3.72

S.D.
.716

3.45
3.75
3.02

.597
.670
.677

มาก
มาก
ปานกลาง

3
1
4

2.67
3.51

.526
.444

ปานกลาง
มาก

5

ผลการวิเคราะห์จ ากตารางที่ 23 ความพึงพอใจต่อการอบรมด้านวิทยากร พบว่า
โดยภาพรวม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก (x̅ = 3.51, S.D = .444) เมื่อพิจารณา
ในแต่ละด้าน สามารถเรียงลาดับความพึงพอใจต่อการอบรมด้านวิทยากร จากมากไปน้อย ดังนี้คือ
1. การใช้ภาษาส่งผลต่อความเข้าใจ (x̅ = 3.75, S.D = .670) อยู่ในระดับมาก 2. การเตรียมตัวและ
ความพร้อมของวิทยากร (x̅ = 3.72, S.D = .716) อยู่ในระดับมาก 3. ความชัดเจนและตรงประเด็น
ในเนื้อหา (x̅ = 3.45, S.D = .597) อยู่ในระดับมาก 4. ความเหมาะสมเอกสารประกอบการบรรยาย
(x̅ = 3.02, S.D = .677) อยู่ในระดับปานกลาง และ 5. สื่อที่ใช้ประกอบการบรรยาย (x̅ = 2.67,
S.D = .526) อยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ
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ตารางที่ 24 ความพึงพอใจต่อการอบรมด้านประโยชน์ที่ได้รับ
ข้อ
1
2
3
4

5
6

ความพึงพอใจ
ความเข้าใจต่อแนวคิดเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์
ได้รับความรู้ต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
เนื้อหาการอบรมมีประโยชน์ต่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
การอบรมช่วยให้ท่านพัฒนารูปแบบและ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้าน
ประทุน
ท่านคิดว่าความรู้ที่ได้สามารถประยุกต์ใช้ได้
จริงกับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
ท่านคิดว่า ตัวเองได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจาก
การอบรมในหัวข้อนี้มากน้อยเพียงใด
รวม

x̅
3.88

S.D.
.516

n = 40 คน
ระดับ
ลาดับ
มาก
5

3.48

.784

มาก

6

4.25

.588

มากที่สุด

3

4.53

.506

มากที่สุด

1

4.27

.554

มากที่สุด

2

4.00

.751

มาก

4

4.07

.229

มาก

ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 24 ความพึงพอใจต่อการอบรมด้านประโยชน์ที่ได้รับ
พบว่า โดยภาพรวม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ ในระดับมาก (x̅ = 4.07,
S.D = .229) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน สามารถเรียงลาดับความพึงพอใจต่อการอบรมด้านประโยชน์
ที่ได้รั บ จากมากไปน้ อ ย ดังนี้ คือ 1. การอบรมช่ว ยให้ ท่ านพัฒ นารูป แบบและสร้ า งมูล ค่ าเพิ่ ม ให้
ผลิ ตภัณฑ์ของชุมชนบ้ านประทุน (x̅ = 4.53, S.D = .506) อยู่ ในระดับมากที่สุ ด 2. ความรู้ที่ ไ ด้
สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงกับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน (x̅ = 4.27, S.D = .554) อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 3. เนื้อหาการอบรมมีประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ชุมชนผ้ าไหมทอมื อบ้ าน
ประทุน (x̅ = 3.45, S.D = .597) อยู่ในระดับมาก 4. ตัวเองได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการอบรมใน
หัวข้อนี้มากน้อยเพียงใด (x̅ = 4.25, S.D = .588) อยู่ในระดับมากที่สุด 5. ความเข้าใจต่อแนวคิด
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (x̅ = 3.88, S.D = .516) อยู่ในระดับมาก และ 6. ได้รับความรู้ต่อการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ (x̅ = 3.48, S.D = .784) อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
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ตอนที่ 4 การทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์จากการสร้า งมูลค่าเพิ่มผลิตภัณ ฑ์ผ้าไหมทอมื อตาม
แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุนจากกลุ่มลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
4.1 ผลการทดสอบแนวคิ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก การพั ฒ นารู ป แบบการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
หลังจากสมาชิกกลุ่มผู้เข้าอบรมได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อเป็น
สินค้าต้นแบบ เพื่อทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยได้นาไปทดสอบความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์
(Product Testing) กับประชากรกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของ
ชุมชนบ้านประทุน กาหนดจานวนตัวอย่าง โดยการใช้สูตรคานวณกรณีไม่ทราบจานวนประชากรของ
W.G. Cochran (1953)
จานวนตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ 385 ราย เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วน
ตามจ านวนที่ ก าหนดแล้ ว จึ ง น ามาวิ เ คราะห์ ผ ลด้ ว ยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics)
แสดงผลด้ ว ย จ านวน (n) ร้ อ ยละ (%) คะแนนเฉลี่ ย (x̅) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.)
มีรายละเอียดต่อไปนี้
4.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 25 แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ลักษณะส่วนบุคคล
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. อายุ
2.1 อายุต่ากว่า /เท่ากับ 25 ปี
2.2 อายุ 26-40 ปี
2.3 อายุ 41-60 ปี
2.4 อายุ 60 ปี ขึ้นไป
3. สถานภาพ
3.1 โสด
3.2 สมรส
3.3 หม้าย/หย่าร้าง

จานวน (คน)
175

(n = 385)
ร้อยละ
45.45

210
48

54.5
12.48

96
119
122
128

24.93
30.90
31.68
33.24

169
88

43.89
22.85
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ตารางที่ 25 แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ลักษณะส่วนบุคคล
4. การศึกษา
4.1 ประถมศึกษา
4.2 มัธยมศึกษา /ปวช.
4.3 อนุปริญญา/ปวส.
4.4 ปริญญาตรี
4.5 สูงกว่าปริญญาตรี
5. รายได้เฉลี่ย/เดือน
5.1 รายได้ต่ากว่า 10,000 บาท
5.2 รายได้ 10,001-20,000 บาท
5.3 รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป

จานวน (คน)
89

(n = 385)
ร้อยละ
23.11

95
28
97
76
45

24.67
7.27
25.19
19.74
11.68

142
198

36.88
51.42

ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 25 จากตารางแสดงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 54.5) มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
(ร้อยละ 31.68) สถานภาพสมรส (ร้อยละ 43.89) มีระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 25.19)
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป (ร้อยละ 51.42)
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ตารางที่ 26 ตารางแสดงความคิดเห็นที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน (ต่อ)
รูปแบบผลิตภัณฑ์

รายละเอียด
ความเหมาะสมของรูปแบบและรูปทรง
ความเหมาะสมของขนาด
ความเหมาะสมของลวดลายและสีสัน
ความเหมาะสมของประโยชน์ใช้สอย
การคงเอกลักษณ์ผ้าไหมทอมือ
บ้านประทุน
ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อผลิตภัณฑ์
รวม
ร้อยละของผู้ที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์

รูปแบบผลิตภัณฑ์

รายละเอียด
ความเหมาะสมของรูปแบบและรูปทรง
ความเหมาะสมของขนาด
ความเหมาะสมของลวดลายและสีสัน
ความเหมาะสมของประโยชน์ใช้สอย
การคงเอกลักษณ์ผ้าไหมทอมือ
บ้านประทุน
ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อผลิตภัณฑ์
รวม
ร้อยละของผู้ที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์

รูปแบบผลิตภัณฑ์

รายละเอียด
ความเหมาะสมของรูปแบบและรูปทรง
ความเหมาะสมของขนาด
ความเหมาะสมของลวดลายและสีสัน
ความเหมาะสมของประโยชน์ใช้สอย
การคงเอกลักษณ์ผ้าไหมทอมือ
บ้านประทุน
ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อผลิตภัณฑ์
รวม
ร้อยละของผู้ที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์

ค่าเฉลี่ย
4.02
3.93
4.00
4.00
4.13
3.97
4.00

ค่าเฉลี่ย
3.95
3.97
4.05
3.85
4.08
3.93
3.97

ค่าเฉลี่ย
3.88
3.88
3.80
3.97
3.93
3.92
3.89

แบบที่ 1
SD.
.91
.88
.94
.92
.89
.80
.78
50.15
แบบที่ 2
SD.
.77
.88
.91
1.05
1.04
.88
.82
46.50
แบบที่ 3
SD.
.80
.85
.86
.90
.86
.81
.72
30.90

แปลงค่า
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

แปลงค่า
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

แปลงค่า
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 26 ตารางแสดงความคิดเห็นที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน (ต่อ)
รูปแบบผลิตภัณฑ์

รายละเอียด
ความเหมาะสมของรูปแบบและรูปทรง
ความเหมาะสมของขนาด
ความเหมาะสมของลวดลายและสีสัน
ความเหมาะสมของประโยชน์ใช้สอย
การคงเอกลักษณ์ผ้าไหมทอมือ
บ้านประทุน
ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อผลิตภัณฑ์
รวม
ร้อยละของผู้ที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์

รูปแบบผลิตภัณฑ์

รายละเอียด
ความเหมาะสมของรูปแบบและรูปทรง
ความเหมาะสมของขนาด
ความเหมาะสมของลวดลายและสีสัน
ความเหมาะสมของประโยชน์ใช้สอย
การคงเอกลักษณ์ผ้าไหมทอมือ
บ้านประทุน
ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อผลิตภัณฑ์
รวม
ร้อยละของผู้ที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์

รูปแบบผลิตภัณฑ์

รายละเอียด
ความเหมาะสมของรูปแบบและรูปทรง
ความเหมาะสมของขนาด
ความเหมาะสมของลวดลายและสีสัน
ความเหมาะสมของประโยชน์ใช้สอย
การคงเอกลักษณ์ผ้าไหมทอมือ
บ้านประทุน
ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อผลิตภัณฑ์
รวม
ร้อยละของผู้ที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์

ค่าเฉลี่ย
4.06
4.09
3.91
4.10
4.14
4.27
4.09

ค่าเฉลี่ย
4.26
4.20
4.17
4.26
4.36
4.23
4.25

ค่าเฉลี่ย
3.93
4.00
4.04
3.91
3.97
4.00
3.97

แบบที่ 4
SD.
.68
.70
.88
.90
.86
.80
.65
60.50
แบบที่ 5
SD.
.61
.75
.87
.74
.76
.78
.63
68.70
แบบที่ 6
SD.
.77
.74
.82
.91
.95
.90
.74
38.70

แปลงค่า
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

แปลงค่า
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

แปลงค่า
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 26 ตารางแสดงความคิดเห็นที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน (ต่อ)
รูปแบบผลิตภัณฑ์

รูปแบบผลิตภัณฑ์

รายละเอียด
ความเหมาะสมของรูปแบบและรูปทรง
ความเหมาะสมของขนาด
ความเหมาะสมของลวดลายและสีสัน
ความเหมาะสมของประโยชน์ใช้สอย
การคงเอกลักษณ์ผ้าไหมทอมือ
บ้านประทุน
ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อผลิตภัณฑ์
รวม
ร้อยละของผู้ที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์

รายละเอียด
ความเหมาะสมของรูปแบบและรูปทรง
ความเหมาะสมของขนาด
ความเหมาะสมของลวดลายและสีสัน
ความเหมาะสมของประโยชน์ใช้สอย
การคงเอกลักษณ์ผ้าไหมทอมือ
บ้านประทุน
ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อผลิตภัณฑ์
รวม
ร้อยละของผู้ที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์

ค่าเฉลี่ย

แบบที่ 7
SD.

แปลงค่า

3.95
3.98
4.03
4.12
4.17

.81
.83
.88
.85
.85

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.07
4.05

.84
.72
56.70

มาก
มาก

ค่าเฉลี่ย
3.86
3.83
3.79
3.87
3.77
3.73
3.80

แบบที่ 8
SD.
.75
.87
.92
.87
.89
.95
.73
28.60

แปลงค่า
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 26 แสดงความคิดเห็นที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากการ
สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุ น
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ เนคไทผ้าไหมในแบบที่ 5 มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.25) รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์กระเป๋าย่ามในแบบที่ 4 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11) และผลิตภัณฑ์
พวงกุญแจ ในแบบที่ 7 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05) ตามลาดับ
หากพิจารณาในส่วนของร้อยละของผู้ที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์จะพบว่ามีความ
สอดคล้องกับความคิดเห็นที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์เนคไทผ้าไหมในแบบที่ 5 มากที่สุด (ร้อยละ 68.70) รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์
กระเป๋าย่ามในแบบที่ 4 (ร้อยละ 60.50) ผลิตภัณฑ์พวงกุญแจ ในแบบที่ 7 (ร้อยละ 56.70) และ
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าใส่ดินสอในแบบที่ 1 (ร้อยละ 50.15) ตามลาดับ
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สรุปความคิดเห็นที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
ตารางที่ 27 สรุปความคิดเห็นที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
รูปแบบ ค่าเฉลี่ย SD. แปลค่า
ร้อยละของผู้ที่
ลาดับที่ (ตามร้อยละของผู้ที่
ผลิตภัณฑ์
ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์
ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์)
แบบที่ 1 4.00 .78
มาก
50.15
4
แบบที่ 2 3.97 .82
มาก
46.50
5
แบบที่ 3 3.89 .72
มาก
30.90
7
แบบที่ 4 4.11 .65
มาก
60.50
2
แบบที่ 5 4.25 .63 มากที่สุด
68.70
1
แบบที่ 6 3.97 .74
มาก
38.70
6
แบบที่ 7 4.05 .72
มาก
56.70
3
แบบที่ 8 3.80 .73
มาก
28.60
8
ผลการวิ เ คราะห์ จ ากตารางที่ 27 แสดงความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากการสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุนพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์เนคไทผ้าไหมในแบบที่ 5 มากที่สุด (ร้อยละ 68.70)
รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์กระเป๋าย่ามในแบบที่ 4 (ร้อยละ 60.50) ผลิตภัณฑ์พวงกุญแจ ในแบบที่ 7
(ร้อยละ 56.70) และผลิตภัณฑ์กระเป๋าใส่ดินสอในแบบที่ 1 (ร้อยละ 50.15) ตามลาดับ
สรุปความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
การทดสอบแนวคิ ด ผลิ ตภั ณ ฑ์ ใหม่ (Product Testing) กั บ กลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมาย เพื่ อ
ทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์ โดยการใช้แบบสอบถาม เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ที่ผลิตขึ้นมาเป็นต้นแบบในด้านต่าง ๆ สามารถสรุปความ
ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใน 4 อันดับแรกดังนี้
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ตารางที่ 28 สรุปความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ระดับความพึงพอใจของ
รูปแบบผลิตภัณฑ์
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
4.25

ร้อยละของผู้ที่
ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์
68.70

4.11

60.50

4.05

56.70
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ตารางที่ 28 สรุปความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (ต่อ)
ระดับความพึงพอใจของ
ร้อยละของผู้ที่
รูปแบบผลิตภัณฑ์
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์
4.00
50.15

การระดมแนวคิดการประเมินและการปรับปรุ งรู ปแบบผลิตภัณ ฑ์ผ้าไหมทอมื อ
ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน
หลั งจากผู้ วิจั ย ได้ส รุปข้อมูล ความพึงพอใจของลู กค้าที่มีต่อผลิ ตภัณฑ์ที่ผ ลิตขึ้นมา
เป็นต้นแบบ ผู้วิจัยได้เสนอผลทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์ให้ แก่สมาชิกผู้เข้าประชุม โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่สมาชิกในกลุ่มในการระดมความคิดในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จากนั้น
ให้แต่ละกลุ่มสะท้อนแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. สิ่งทีส่ มาชิกกลุ่มผ้าไหมทอมือบ้านประทุนคาดหวังจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
1.1 กลุ่มที่ 1 ต้องการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า
1.2 กลุ่มที่ 2 สามารถนามาประกอบอาชีพและสามารถเพิ่มรายได้ของกลุ่มได้
1.3 กลุ่มที่ 3 จะได้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
1.4 กลุ่มที่ 4 ความรู้ ทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมครั้งนี้
2.1 กลุ่มที่ 1 ได้รูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมรูปแบบใหม่ ๆ
2.2 กลุ่มที่ 2 ได้เทคนิคแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์
2.3 กลุ่มที่ 3 ได้ผลิตภัณฑ์แปรรูป ของกลุ่ม คือ เนคไท และกระเป๋า
2.4 กลุ่มที่ 4 ได้เห็นคุณค่าของเศษผ้าไหมเพิ่มมากขึ้น
3 สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3.1 กลุ่มที่ 1 ยั ง ขาดความอุ ป กรณ์ ก ารผลิ ต ท าให้ ผ ลงานยั ง ดู ไ ม่ เ รี ย บร้ อ ย
เท่าที่ควร
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3.2 กลุ่มที่ 2 ขั้นตอนการผลิตมีมาก ผลิตได้ช้าและจานวนน้อย
3.3 กลุ่มที่ 3 ยังขาดความรู้ความชานาญในการแปรรูป ยังไม่คล่องแคล่ว
3.4 กลุ่มที่ 4 ขาดแคลนแรงงานในการช่วยแปรรูปผลิตภัณฑ์
4. แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
4.1 กลุ่มที่ 1 จัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์การผลิ ตให้เหมาะสมกับงาน
เช่น จักรเย็บ ผ้า เป็นต้น
4.2 กลุ่มที่ 2 เพิ่มจานวนแรงงาน หรือ เครื่องจักรเย็บผ้าเพื่อช่วยในการผลิต
มากขึ้น
4.3 กลุ่มที่ 3 สอบถามจากผู้ เชีย วชาญ และอบรมเพื่อให้ ได้ความรู้ เ พิ่ ม เติ ม
ในขั้นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเพิ่มขึ้น
4.4 กลุ่มที่ 4 จัดเพิ่มแรงงานหรือขอความร่วมมือจากโรงเรียน บ้านประทุน
อายอง ในการส่งเยาวชนมาร่วมมือในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชน
5. การน าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ จากการอบรมในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหมทอมื อ ไป
ประยุกต์ใช้
5.1 กลุ่มที่ 1 นาเศษผ้าจากเดิมที่ทิ้งหรือชั่งกิโลขาย สามารถนามาผลิตและ
แปรรูปให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้ เช่น กระเป๋าใส่ดินสอ ผ้าพันคอ
5.2 กลุ่มที่ 2 ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทางชุมชนไม่เคยมีเป็นสินค้าที่หลากหลายเป็น
ทางเลือกให้กับลูกค้าเพิ่มมากขึ้น เช่น กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าย่าม เป็นต้น
5.3 กลุ่มที่ 3 สามารถต่อยอดแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ขึ้นมาได้ เช่น เนคไทผ้าไหม ซองใส่โทรศัพท์ เป็นต้น
5.4 กลุ่มที่ 4 สินค้าของชุมชนผ้าไหมบ้านประทุนมีความหลายหลายมากขึ้น
ได้แก่ พวงกุญแจ ซองใส่ลิปสติก
6. แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
6.1 ควรเพิ่มจานวนผลิตภัณฑ์การแปรรูปผ้าไหมให้มากขึ้นเนื่องจากเดิมมีจานวน
น้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อความต้องการ
6.2 ควรมีการหาตลาดในการส่งสินค้าเพื่อนาไปจาหน่ายต่อให้เพิ่มมากขึ้น
6.3 กลุ่มสมาชิกชุมชนควรให้ความสาคัญกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพิ่มมาก
ขึ้น เพราะสามารถเพิ่มรายได้และกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายได้สนใจมากขึ้น
6.4 ควรมีการอบรมจากวิทยากรในเรื่องการออกแบบผลิ ตภัณฑ์ผ้ าไหมอย่าง
ต่อเนื่อง
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การระดมแนวคิดการพัฒ นาการสร้า งมูล ค่า เพิ่ มผลิ ตภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหมทอมื อ ตามแนวคิ ด
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน สรุปได้ว่า
ความคาดหวังของผู้เข้าอบรม ต้องการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือให้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า สามารถนาความรู้ที่ได้มาประกอบอาชีพและสามารถเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่ม
ซึ่งการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมได้รับความรู้ และทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม โดยเกิดขึ้น
จากการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมครั้งนี้ สิ่งที่ได้คือ รูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมรูปแบบใหม่ ๆ ได้เทคนิค
การออกแบบผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม คือ เนคไท และกระเป๋า ได้เห็นคุณค่าของ
เศษผ้ า ไหมเพิ่ ม มากขึ้ น สิ่ ง ที่ เ ป็ น อุ ป สรรคในการแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหมทอมื อ พบว่ า ผลงาน
ผลิตภัณฑ์บางผลิตภั ณฑ์ยังดูไม่เรียบร้อยเท่าที่ควร ขั้นตอนการผลิตมีหลายขั้นตอน ผลิตได้ช้าและ
จานวนน้อย ซึ่งยังขาดความรู้ความชานาญในการแปรรูป ขาดแรงงานที่ ช่วยในการแปรรูป แนวทาง
การแก้ไขปัญหาของกลุ่มที่ช่วยกันระดมความคิด คือการจัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์การผลิต
ให้เหมาะสมเพิ่มจานวนแรงงาน หรือ อุปกรณ์จักรเย็บผ้าเพื่อช่วยในการผลิตให้มากขึ้น สอบถามจาก
ผู้เชี่ยวชาญ และอบรมเพื่อให้ได้ความรู้ เพิ่มเติม ในขั้นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเพิ่มขึ้น
การน าไปประยุ กต์ใช้ สามารถต่อยอดแนวคิดการพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของ
ชุมชนบ้านประทุน ให้ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาได้ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวคิดเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ได้
ในความคิดของสมาชิกผู้เข้าร่วมในการอบรมจะมีแนวทางในการปรับปรุงและพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ การแปรรูปผ้าไหมให้เพิ่มมากขึ้น และมีแนวคิดว่าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่จานวน 8 ชิ้น อาจน้อย
เกินไป ซึ่งยังไม่ตรงความต้องการของลู กค้าเท่าที่ควร จึงจาเป็นต้องผลิตสินค้าแปรรูปจากเศษผ้าไหม
ให้มีหลากหลายชนิดสินค้าที่เพิ่มขึ้น และยังต้องหาตลาดในการส่งสินค้าเพื่อนาไปจาหน่ายผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากเศษผ้าไหมให้เพิ่มมากขึ้น
กลุ่มสมาชิกชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุนควรให้ความสาคัญกับการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพิ่มมากขึ้น เพราะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และยังมีกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างจาก
กลุ่มลูกค้าเดิมให้หลากหลายมากขึ้นสาหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเศษผ้าไหม และควรมี
การอบรมจากวิทยากรในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มแนวทางการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายของสินค้าและความสวยงามเพิ่มขึ้น

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาและวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
เป็ น การวิ จั ย เชิ ง พั ฒ นา (Research and Development: R & D) ลั ก ษณะการด าเนิ น การวิ จั ย
(Research) เพื่อได้รับข้อมูลสาคัญสาหรับการพัฒนา (Development) ที่ยั่งยืน โดยใช้วิธีวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหว่ า งวิธี วิจัย เชิ งปริม าณ (Quantitative Research)
และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้หลากหลายเทคนิค อาทิ การรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Research) การสารวจข้อมูลทั่วไปจากประชากรเป้าหมาย
การสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Groups) สังเกตการณ์แบบ
มีส่วนร่วม (Participated Observation) และสังเกตการณ์แบบไม่มีส่ วนร่วม (Non-Participated
Observation) เป็นต้น โดยแบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ
ขั้นตอนการศึกษา มีดังต่อไปนี้
1.1 การเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาบริบทของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน ด้วยวิธี การ
เก็บแบบสอบถามของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน ประชากรคือผู้อาศัยชุมชนหมู่บ้านประทุน
จานวน 538 คน สุ่มตัวอย่างโดยสูตร ทาโร่ ยามาเน่ ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 229 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยคือแบบสอบถาม วิธีการเก็บรวบรวมโดยวิธีการเก็บข้อมูลแบบสะดวก และการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.2 การวิจัยคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ คือ ประธานชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
กั บ ตั ว แทนสมาชิ ก ชุม ชนผ้ าไหมทอมื อ บ้ า นประทุ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ คื อ แบบสั ม ภาษณ์ เ ชิง ลึ ก แบบ
มีโครงสร้าง จากนั้นนาข้อมูลที่ได้นามาวิเคราะห์ (SWOT Analysis) ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชน
ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
1.3 การศึกษาวิธีปฏิบัติที่ดีของชุมชน (Best practice) โดยการนาชุมชนผ้าไหมทอมือ
บ้านประทุน จานวน 50 คน ไปดูงานที่ชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้า ตาบลท่าเรือ จังหวัดนครพนม โดยมี
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การบรรยาย และแจกเอกสารประกอบการบรรยาย วิธีการเก็บข้อมูลใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่ว ม
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การสรุปรวบรวมและการวิเคราะห์เอกสาร
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) เป็น การออกแบบและพัฒนา (Design and
Development : D & D)
ขั้นตอนการศึกษามีดังนี้
2.1 จากข้อมูลผลการศึกษาในขั้นตอนที่1 จัดการสนทนากลุ่ม เพื่อ ร่างรูปแบบและ
ระดมความคิ ด เห็ น ในการร่ า งรู ป แบบการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหมทอมื อ ของชุ ม ชน
บ้านประทุน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญคือ 1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแตล 2) ประธานชุมชนผ้าไหม
ทอมือบ้านประทุน 3) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลตาบลแตล 4) เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาชุมชนตาบลแตล
5) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแตล และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คือ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบุฤาษี รวมทั้งสิ้น 6 ท่าน โดยวิธีการสัมภาษณ์รูปแบบสนทนากลุ่ม และร่วมกัน ระดม
ความคิดในการร่างรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุน
2.2 ได้ รู ป แบบ BANPRATOON Model รั บ รองรู ป แบบโดยผู้ เ ชี่ ย วชาญ 5 คน
ก่อนนาไปทดสอบในขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) การทดสอบใช้รูปแบบ หรือนาเครื่องมือไปประยุกต์ได้
(Implementation) เพื่อทดสอบรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของ
ชุมชนผ้าไหมบ้านประทุน
โดยขั้นตอนการทดสอบ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
3.1 การจัดอบรม โดยวิทยากร จากกรมพัฒนาชุมชน กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม คือ
สมาชิกชุมชนผ้าไหมมือทอบ้านประทุนจานวน 40 คน โดยให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์กับ
สมาชิกชุมชนผ้าไหมบ้านประทุน เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ด้วยการเพิ่มมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ทอมือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และการอธิบายรูปแบบการพัฒนามูลค่าเพิ่ม
ของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนตามแนวความคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
3.1.1 การทดสอบความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม โดยผู้อบรมได้ตอบแบบทดสอบ
จานวน 20 ข้อ โดยข้อที่ถูกให้ 1 คะแนน ข้อที่ผิดไม่ให้ คะแนน วิธีการเก็บข้อมูล เก็บข้อมูล ก่อน
วิทยากรจะบรรยายอบรมในวันแรก และเก็บแบบทดสอบดังกล่าวอีกครั้งในวันสุดท้ายของการอบรม
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้แบบทดสอบความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมก่อนและหลังการอบรม
แล้วนาคะแนนทั้งสองมาวิเคราะห์ด้วยสถิติอนุมาน (t-test) ทดสอบความแตกต่างของคะแนนการ
ทดสอบก่อนและหลังการอบรม
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3.1.2 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมจานวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการอบรม วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถามหลังการอบรม แล้วนามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณา ได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.2. การระดมความคิดของกลุ่มผู้เข้าอบรมเพื่อนาเสนอผลิตภัณฑ์การแปรรูปจากเศษ
ผ้าไหม วิธีการ โดยกลุ่มผู้เข้าอบรม ทั้ง 40 คน แบ่งเป็นกลุ่มละ 10 คน ได้จานวน 4 กลุ่ม ให้ผู้เข้ารับ
อบรมทาตามใบงานของวิทยากร โดยในแต่ละกลุ่มนาแนวคิดการนาเศษผ้าไหมให้เกิด เป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่กลุ่มละ 2 ชิ้น 4 กลุ่ม รวมทั้งหมด 8 ชิ้น พร้อมการนาเสนอ วิธีการวิเคราะห์จากการสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม
3.3. น าสิ น ค้ า ต้ น แบบที่ ไ ด้ จ ากการระดมความคิ ด ในแต่ ล ะกลุ่ ม น ามาเสนอต่ อ
ผู้เชี่ยวชาญรับรองผลิตภัณฑ์การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ จานวน 8 ชิ้น ก่อนนาไปจาหน่ายใน
ขั้นต่อไป
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) เป็นการประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบในการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุน
4.1 ประเมินผลด้วยการวัดความพึงพอใจของลูกค้าชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
ต่อการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุน กลุ่มตัวอย่างในการให้ข้อมูล คือ
กลุ่มลูกค้า จานวน 385 คน การเก็บข้อมูลโดยใช้สูตรคานวณ กรณีไม่ทราบจานวนประชากรตามสูตร
ของ W. G. Cochran (1953) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม วิธีการเก็บข้อมูลใช้การเก็บ
ข้อมูลแบบสะดวก การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 ระดมความคิดของกลุ่มเพื่อระดมแนวทางในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ทอมือของชุมชนบ้านประทุน กลุ่มประชากรคือ จานวนผู้เข้ารับอบรม จานวน 40 คน โดยวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือระดมความคิดในกลุ่ม เพื่อสะท้อนแนวคิดของกลุ่มหลังจากที่ผลิตภัณฑ์ออกจาหน่าย
ในตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการเก็บข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมทอมือต่อไป
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สรุปผลการวิจัย
การพัฒ นารู ป แบบการสร้างมูล ค่ าเพิ่มผลิ ตภั ณฑ์ผ้ าไหมทอมื อตามแนวคิดเศรษฐกิ จ
เชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องชุ ม ชนบ้ า นประทุ น ต าบลแตล อ าเภอศี ข รภู มิ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ สามารถสรุ ป
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
ตอนที่ 1 การศึกษาขั้นมูล บริบทพื้น ฐานของชุมชนและความคิดเห็น ของชุมชนต่อการสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้าน
ประทุน
ชุมชนบ้านประทุน ตั้งอยู่ในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนตาบลแตลมี จานวน
ครั ว เรื อน 170 ครั ว เรื อน มีป ระชากรทั้งหมด 538 คน แยกเป็นชาย 263 คน และหญิง 275 คน
รายได้เฉลี่ยของชุมชน 49,417 บาท/คน/ปี และร้อยละ 95 ของครัวเรือนในชุมชนมีรายได้ไม่ต่ากว่า
20,000 บาทต่อเดือน รายได้เฉลี่ยของหมู่บ้าน 94,772 บาทต่อครัวเรือนต่อปี
การศึกษาบริบททั่วไปชุมชนบ้านประทุน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 71.6) อายุระหว่าง 41-50 ปี (ร้อยละ 56.4) การศึกษาระดับมัธยมปลาย
(ร้อยละ 57.6) สถานภาพสมรส (ร้อยละ 68.1) อาชีพหลัก เกษตร/เลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ 53.3) มีอาชีพ
รอง (ร้อยละ 47.6) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว ครอบครัว 20,001- 30,000 บาท (ร้อยละ
37.1) และส่วนใหญ่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มผ้าไหมทอมือ (ร้อยละ 89.1)
ลักษณะทางเศรษฐกิจของชุมชนบ้านประทุน พบว่า มีรายรับจากการทอผ้าไหม (ร้อยละ
95.2) กิจกรรมเกี่ยวกับผ้าไหมที่สร้างรายได้คือ การทอผ้าไหม (ร้อยละ 55.0) มีความสามารถในการ
ออม (ร้อยละ 85.2) ปริมาณเงินออมของครอบครัว เกินกว่า 3,000 บาท / เดือน (ร้อยละ 38.4)
นอกจากนี้ ยั งพบว่า การศึ ก ษาด้านความคิด เห็ น ของชุ มชนผ้ า ไหมทอมื อบ้า นประทุ น
ในด้านความต้องการในการพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ พบว่า ชุมชนผลิ ตภัณฑ์ผ้ าไหมทอมื อบ้านประทุ น
มีความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากที่สุด ต้องการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ของชุมชน
ผ้าไหมบ้านประทุน ผลิตภัณฑ์ให้เกิดความความโดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านประทุน
ผลิตภัณฑ์ที่นิยมมากที่สุด คือ ผ้าโสร่งหางกระรอก ลายผ้า ที่เป็นเอกลักษณ์อันเกิดจากการทอมือ
ผสมผสานลวดลาย ที่สะท้อนให้เห็นเอกลักษณ์การสืบทอดนวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดมา
อย่ างยาวนานซึ่งสอดคล้ องกับ แนวความคิด เศรษฐกิจเชิง สร้างสรรค์ ลั กษณะเด่นผ้ าไหมทอมื อ
บ้านประทุนใช้เส้นไหม 2 เส้นตีเกลียวขึ้นเป็นโครงร่าง ทาให้มีชื่อเรียกว่าผ้าโสร่งหางกระรอก สืบเนื่อง
มาจากการจิ น ตนาการจากการได้เห็ นลวดลายที่พบเห็ น ว่า มีลั กษณะพลิ้ ว ไหวอ่อนช้อ ยสวยงาม
ลักษณะฟูพอง คล้ายหางกระรอก จึงได้มีการนามาตั้งชื่อผ้าทอมือลวดลายดังกล่าวนั้น ว่า “ผ้าโสร่ง
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หางกระรอก” เป็นลายดั้งเดิมประจาท้องถิ่น กลายเป็นสินค้ายอดนิยม มียอดจาหน่ายสูง เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุนส่ว นใหญ่ มีสี เข้ ม เป็นที่นิยม และมีเอกลั กษณ์ในการทอมื อ ที่
ประณีต ลวดลายสวยงามโดยเฉพาะผ้าโสร่งหางกระรอก ส่วนสีโทนอ่อนนิยมทอไว้เพื่อใช้ประกวด
เช่น การประกวดที่ภูพานราชนิเวศ จนได้รับรางวัลหลายรางวัล ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้าน
ประทุ น มี ก ารพั ฒ นาและมี ค วามต้ อ งการแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหมทอมื อ ของชุ ม ชนให้ มี ค วาม
หลากหลายมากขึ้น
และสาหรับสภาพปัญหาผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุน จากการศึกษาพบว่า สมาชิกมี
ปัญหาในเรื่องการสานต่อการดาเนินการจัดทาผ้าไหมทอมือ และผลิตภัณฑ์ของบ้านประทุนที่ดาเนิน
อยู่ในปัจจุบันยังไม่หลากหลายเท่าที่ควร สมาชิกในชุมชนผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุนจึงมีความ
สนใจเรียนรู้ในหัวข้อแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ เพิ่มเติม เพื่อนาเอาองค์ความรู้ที่
ได้รับ มาต่อยอดสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ให้เป็นที่ต้องการของตลาด นอกจากนี้
กลุ่มชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนยังมีความต้องการสืบทอดวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่นนี้ให้คงอยู่
ต่อไป แม้ในชุมชนปัจจุบัน ยังไม่มีรูปแบบการจัดจาหน่ายเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมมากนัก เนื่องจาก
ช่องทางการจัดจาหน่ายปัจจุบัน เป็นลักษณะการจาหน่ายให้แก่พ่อค้าคนกลางนาสินค้าไปขายเป็น
ส่วนใหญ่ จากปัญหาดังกล่าวชุมชนผ้าไหมบ้านทอมือบ้านประทุน จึงมีความต้องการนักวิชาการหรือ
หน่ ว ยงานของภาครั ฐ ที่ช่วยพัฒนาให้ เกิด ผลิตภัณฑ์ใหม่ จากวัตถุดิบที่มีอยู่ให้ เกิดมูล ค่ าเพิ่มและ
ช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น โดยวิธีการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน
หมู่บ้านผ้าไหมที่มีชื่อเสียงและ ต้องการนานวัตกรรมใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และ
รูปแบบการบริหารจัดการตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ในชุมชนผ้าไหมทอมือ
บ้านประทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุนให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนและตอบสนองความต้องการของตลาดต่อไป
ตอนที่ 2 รูปแบบผลิตภัณฑ์การสร้างมูลค่าเพิ่มผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ของชุมชนผ้าไหมบ้านประทุน BANPRATOON MODEL
โดยมีหลักการว่า การสร้างมูลค่าเพิ่มผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ของชุมชนผ้าไหมบ้านประทุนแบบบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ชุมชนสามารถนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นของตน
องค์ประกอบที่เป็นปัจจัยในการพัฒนารูปแบบผ้าไหมทอมือ 9 องค์ประกอบ ได้แก่ ระดม
ความคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ (B=Brainstorm product development) กาหนดราคา (A = Appraise)
สร้างเครือข่าย เพิ่มช่องทางการค้า (N = Networking) สร้างศักยภาพให้ชุมชน (P = Potentiality
Community) ยกระดับการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (R = Raising Knowledge) ความช่วยเหลือ
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จากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (A =Assistance from Local Administrative Organization)
น าเทคโนโลยี ที่เหมาะสมมาประยุ กต์ (T = Technologies) ศูนย์กระจายสิ นค้า (O = Outlet to
customers) สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ (ON = Opportunity & New Market) โดยผ่านการรับรอง
รูปแบบโดยตรวจสอบโดยสอบถามความคิดเห็นจาก ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อพิจารณาความถูกต้อง
ของรูปแบบ ความเหมาะสมของรูปแบบ และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดย มีเครื่องมือที่ใช้
ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามเพื่อแบบบันทึกข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็น ตาม องค์ประกอบ
ของรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุน เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ผลที่ได้จากการ
ตรวจสอบผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ
ถูกต้องของรูปแบบ ความเหมาะสมของรูปแบบ และ ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมทอมือของ ชุมชนบ้านประทุนในภาพรวม พบว่า ความถูกต้องของเนื้อหาในการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (x̅ = 4.33, S.D. = 0.48) ความ
เหมาะสมของรู ป แบบผลิ ตภัณฑ์ ผ้ าไหมทอมือ ชุมชนบ้านประทุน โดยรวมอยู่ ในระดั บ มากที่สุ ด
(x̅ = 4.55, S.D. = 0.64) ความเป็ นไปได้ ในการนาไปปฏิบัติของรูปแบบผลิ ตภัณฑ์ผ้ าไหมทอมือ
ชุมชนบ้ านประทุน โดยรวม อยู่ ในระดับ มาก (x̅ = 4.17, S.D. = 0.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ อ
ด้านความถูกต้องของเนื้อหาในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุนที่มีค่าเฉลี่ย
3 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ การยกระดั บ การสื บ สานภู มิ ปั ญ ญา (x̅ = 4.90, S.D. = 0.12) รองลงมา
ความช่ว ยเหลื อจากองค์กรส่ว นท้องถิ่น (x̅ = 4.70 , S.D. = 0.60) และด้านการพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์
(x̅ = 4.52, S.D. = 0.76) ตามล าดั บ ความเหมาะสมของรู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหมทอมื อ ชุ ม ชน
บ้ า นประทุ น ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด 3 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ ความช่ ว ยเหลื อ จากองค์ ก รส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(x̅ = 4.93 , S.D. = 0.13) รองลงมาคือ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชน (x̅ = 4.90 , S.D. = 0.12)
และการยกระดับการสืบสานภูมิปัญญา (x̅ = 4.80 , S.D. = 0.15) ตามลาดับ ด้านความเป็นไปได้
ในการนาไปปฏิบัติของรูปแบบ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุนที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ ความช่วยเหลือของหน่วยงานจากท้องถิ่น (x̅ = 4.53 , S.D. = 0.34)
รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (x̅ = 4.33, S.D. = 0.47) สร้างศักยภาพในชุมชน
(x̅ = 4.33 , S.D. = 0.52) และการยกระดับการสืบสานภูมิปัญญา (x̅ = 4.32,S.D. = 0.40) ตามลาดับ
ผลการตรวจสอบร่ างรู ปแบบและข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้ เชี่ยวชาญแต่ล ะท่าน นามา
วิเคราะห์เนื้อหา เพื่อจัดหมวดหมู่ตามองค์ประกอบของรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชน
บ้านประทุนทั้งในด้านความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ในทางปฏิบัติ แล้วนามาปรับปรุงรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของ ชุมชนบ้านประทุนให้มีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น สามารถนาไป
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ประยุกต์ใช้ในการพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุนมีความเหมาะสม
ในทางปฏิบัติและการนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ตอนที่ 3 การทดสอบใช้แนวคิดรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิด
เศรษฐกิจเชิงสรรค์ ใช้การทดสอบ สรุปผลการทดสอบได้ดังนี้
ใช้เป็นหลักสูตรการอบรม
วิธีที่ 1 การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
และการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุน โดยวิทยากรจากกรมพัฒนาชุมชน
โดยนาทฤษฎีเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ด้วยแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มและการออกแบบผลิ ตภัณฑ์
ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสรรค์ไปใช้เป็นหลักสูตรการอบรมแก่สมาชิกชุมชนบ้านประทุน
มีผู้เข้าร่วมอบรมจานวน 40 คน โดยทดสอบความรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์การสร้างมูลค่าเพิ่ม
และแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสรรค์ก่อนการอบรม พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย 11.70 คะแนน หลังจากผ่านการ
อบรมปรากฏว่า ทดสอบความรู้ด้วยการทาแบบทดสอบอีกครั้งพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น
คะแนนเฉลี่ย 16.95 คะแนน เมื่อทดสอบทางสถิติด้วยการเปรียบเทียบค่าที (t-test) พบว่า มีค่า
Sig. = .000 หมายความว่า ความรู้หลังการอบรมสูงกว่าคะแนนความรู้ก่อนการอบรมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงสรุปได้ว่า ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้เรื่องการพัฒ นา
รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จานวนมากขึ้น
หลังจากการอบรม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น ต่อหลั กสูตรการอบรม จึงมีการ
ดาเนินการประเมินผลความพึงพอใจหลังการอบรม 2 ส่วน สรุปได้ดังนี้คือ ส่วนที่ 1 ด้านวิทยากร
พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.51, S.D = .444) และส่วนที่ 2
ด้านประโยชน์ที่ได้รั บจากการอบรม พบว่า ผู้ เข้าร่ว มอบรมมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ
โดยรวมในระดับมาก (x̅ = 4.07, S.D = .229)
วิธีที่ 2 การระดมความคิดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการนาเศษ
ผ้าไหมที่เกิดขึ้นจากการทอผ้าไหมของกลุ่มมาประยุกต์ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยการแบ่งกลุ่ม
เป็นจานวน 4 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน โดยแต่ละกลุ่มได้มีแนวคิดจนเกิดเป็นสินค้าแปรรูปผลิ ตภัณฑ์
ผ้าไหมทอมือจานวน 2 ชนิด เป็นผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ มีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่ ม งู จ งอาง กลุ่ ม นี้ ไ ด้ คิ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ระเป๋ า ใส่ ดิ น สอกระเป๋ า
ใส่ดินสอนาเศษผ้าไหมนามาตัดเย็บเน้นสีอ่อนหวาน สลับตบแต่งเป็นตาราง ส่วนด้านในบุด้วยผ้า
สีแดงเข้ม ขนาด : 13.00 X 16.00 เซนติเมตร มีหูสาหรับหิ้ว ด้านบนเป็นซิบ นาไปใส่ดินสอ ปากกา
เครื่องเขียนต่าง ๆ ได้ และ ผลิตภัณฑ์ผ้าสไบ/ผ้าพันคอ โดยการตั ดเย็บจากเศษผ้าไหมลายลูกแก้ว
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หรือลายช้างตามสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ สามารถใช้งานได้หลากหลายโดย สามารถใช้คลุมไหล่
หรือเป็นผ้าพันคอได้
กลุ่มที่ 2 กลุ่มสิงโต กลุ่มนี้ได้คิด กระเป๋าสตางค์จากเศษผ้าไหมนามาตัดเย็บ
และบุด้วยฟองน้า ขนาด : 9.00 X 12.00 เซนติเมตร ขนาดเมื่อกางออก กว้าง 18.00 เซนติเมตร
มีช่องใส่นามบัตร และใส่ธนบัตร 2 ช่อง ขนาดพกพา และกระเป๋าย่ามใส่ของโดยการนาเศษผ้าไหม
มาตัดเย็บด้วยลวดลาย และสีสันต่าง ๆ ประกอบกันด้านนอก ส่วนด้านในบุด้วยผ้าสีดาทั้งหมดขนาด :
10.00 X 16.00 เซนติเมตร มีหูไว้สาหรับหิ้วและมีเชือกไว้สาหรับรูดปิดกระเป๋า
กลุ่มที่ 3 กลุ่มเสือดาว ได้คิดผลิตภัณฑ์ เนคไทผ้ าไหมผลิ ตจากเศษผ้ า ไหม
ยกลาย ลายผ้านูนขึ้นมีมิติ และ สวยงามสีสุภาพ ขนาดกว้าง 3.5 นิ้ว สาหรับใส่ในวันทางานหรื อ
ออกงานต่าง ๆ และผลิ ตภัณฑ์ซ องใส่ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ โดยนาเศษผ้ าไหมมาตัดเย็บด้ว ยลวดลาย
และสี สั น สลับ กันตบแต่งขอบด้านข้างให้ เป็นสีเรียบเน้น ลวดลายตรงกลาง ส่ว นด้านในบุด้วยผ้า
สีแดงเข้ม ขนาด : 13.00 X 16.00 เซนติเมตร มีหูยาวสาหรับหิ้ว หรือ สะพายได้ ด้านบนเป็นซิบ
กลุ่มที่ 4 กลุ่มมังกรได้คิดผลิตภัณฑ์เป็น พวงกุญแจผ้าไหม ขนาด : 3.00 X
6.00 เซนติเมตรไว้สาหรับใส่กุญแจ หรือเป็นของชาร่วยแจกเป็นของที่ระลึก และ ซองใส่ลิปสติกทา
จากเศษผ้าไหมลายพื้น ขนาด : 2.00 X 9.00 เซนติเมตรไว้สาหรับใส่ลิปสติกแบบพกพา
ตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือจากการนาเศษผ้าไหมมาประยุ กต์ให้
เกิดเป็นสินค้าใหม่
ประเมินผล โดยวิธีการเก็บข้อมูลจากลูกค้าจากแบบสอบถาม จานวน 385 ชุด โดยการ
เก็บข้อมูลโดยใช้สูตรคานวณ กรณีไม่ทราบจานวนประชากรตามสูตร ของ W. G. Cochran และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ผลิตภัณฑ์เนคไท ลูกค้า
มีความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.25 ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ร้อยละ 68.70 รองลงมาคือย่ามใส่ของ
ลู กค้ามีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ ย 4.11 ต้องการซื้อผลิ ตภัณฑ์ย่าม ร้อยละ 60.50 และผลิ ตภั ณ ฑ์
พวงกุญแจ ค่าเฉลี่ย 4.05 ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ 56.70
การระดมแนวคิ ด การประเมิน และการปรับปรุงรู ปแบบผลิ ตภั ณฑ์ผ้ า ไหมทอมื อ ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุ น หลังจากผู้วิจัยได้สรุปข้อมูลความพึงพอใจ
ของลู กค้าที่มี ต่อ ผลิ ตภั ณฑ์ ที่ผ ลิ ต ขึ้น มาเป็น ต้น แบบ ผู้ วิจัยได้เสนอผลการประเมิ นจากการตอบ
แบบสอบถามของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ให้แก่สมาชิกผู้เข้าประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่
สมาชิกในกลุ่มในการระดมความคิดในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จากนั้นให้แต่ละกลุ่ม ระดม
แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์ พบว่ากลุ่มผู้เข้าอบรมต้องการพัฒนาศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า สามารถนามาประกอบอาชีพและสามารถ
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เพิ่มรายได้ของกลุ่มได้ สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือพบว่า ยังขาดอุปกรณ์
การผลิตทาให้ผลงานยังดูไม่เรียบร้อยเท่าที่ควร
ในความคิดของสมาชิกผู้เข้าร่วมในการอบรมจะมีแนวทางในการปรับปรุงและพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ การแปรรูปผ้าไหมให้เพิ่มมากขึ้นเพราะจากการวิเคราะห์ของกลุ่มพบว่าผลิตภัณฑ์ ที่มีอยู่
จานวน 8 ชิ้น อาจน้อยเกินไป และต้องหาตลาดในการส่งสินค้าเพิ่มขึ้นเพื่อนาไปจาหน่ายต่อให้เพิ่ม
มากขึ้น
นอกจากนี้กลุ่มผู้เข้าอบรมเพื่อระดมแนวคิดยังได้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า กลุ่มสมาชิกชุมชน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหมทอมื อ ชุ ม ชนบ้ า นประทุ น ควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ การแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหม
เพิ่มมากขึ้น เพราะสามารถเพิ่มรายได้และกลุ่ม ขยายฐานของกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายให้เกิดความ
สนใจในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหมของชุ ม ชนบ้ า นประทุ น เพิ่ ม ขึ้ น และสร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ ค นทั่ ว ไปยอมรั บ
ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหมทอมื อ ของกลุ่ ม ชุ ม ชนผ้ า ไหมทอมื อ ชุ ม ชนบ้ า นประทุ น เพิ่ ม มากขึ้ น และ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้อบรม พบว่า ควรมีการอบรมจากวิทยากรในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเพิ่มแนวทางการออกแบบผลิ ตภัณฑ์ให้ มีความหลากหลาย พัฒนาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เกิดความสวยงามและตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น
อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒ นารู ป แบบการสร้างมูล ค่ าเพิ่มผลิ ตภั ณฑ์ผ้ าไหมทอมื อตามแนวคิดเศรษฐกิ จ
เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สภาพบริ บททั่วไปของชุมชน และความคิดเห็น ของชุมชนต่อการสร้ า งมู ลค่ า เพิ่ ม
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน
สรุ ป สภาพบริ บ ททั่ว ไปชุมชนบ้านประทุน บริบทของหมู่บ้านประทุน ด้านครอบครัว
ด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ า นสั ง คม ด้ า นวั ฒ นธรรม สภาพแวดล้ อ ม และด้ า นการสื บ สานผ้ า ไหมทอมื อ
มีลักษณะดังนี้
ด้ า นครอบครั ว แสดงให้ เ ห็ น ว่ า กลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหมทอมื อ
บ้านประทุน พบว่าส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 71.6) อายุระหว่าง 40-50 ปี (ร้อยละ 56.4)
การศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย/ปวช. (ร้อยละ 57.6) สถานภาพ สมรส (ร้อยละ 68.1) กลุ่มตัวอย่าง
เกินกว่าครึ่งหนึ่งมีอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ทานา ปลูกข้าว (ร้อยละ 53.3) อาชีพรอง อุตสาหกรรม
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ครัวเรือนคือ ทอผ้าไหม (ร้อยละ 47.6) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว 20,001-30,000 บาท
(ร้อยละ 37.1) และส่วนใหญ่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มผ้าไหมทอมือ (ร้อยละ 89.1)
ด้านเศรษฐกิจ ลักษณะทางเศรษฐกิจของชุมชนบ้านประทุน พบว่า มีรายรับจากการทอ
ผ้ าไหม (ร้ อยละ 95.2) กิจ กรรมเกี่ยวกับผ้ าไหมที่ส ร้างรายได้ คื อ การทอผ้ าไหม (ร้อยละ 55.0)
ความสามารถในการออม (ร้อยละ 85.2) ปริมาณเงินออมของครอบครัว เกินกว่า 3,000 บาท / เดือน
(ร้อยละ 38.4)
ด้านสังคม โดยภาพรวมประชาชนในบ้านประทุนมีความเป็นทางสังคมที่ดีในระดับมาก
(x̅ = 4.20) ความสุขในการอาศัยอยู่ในบ้านประทุน อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.70) รองลงมาคือ
การมีสิทธิมีเสียงในการปกครองท้องถิ่นตนเอง (x̅ = 4.45)
ด้ า นสภาพแวดล้อม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.89) เมื่อจาแนกเป็นราย
ประเด็น พบว่า มั่นใจว่า บ้านประทุนเป็นพื้นที่ที่น่าอาศัยอยู่ โดยไม่คิดย้ายถิ่นไปไหน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (x̅ = 4.48) รองลงมาคือ มีการรณรงค์ให้คนในชุมชนร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เช่น ป่าไม้ โบราณวัตถุ เป็นต้น ในระดับมาก (x̅ = 4.14)
ด้ า นวัฒนธรรม โดยภาพรวมมีวัฒ นธรรมที่เป็นไปในลั กษณะเดียวกัน ในระดับมาก
(x̅ = 4.14) ชาวบ้ านประทุน ทุกเพศทุกวัยร่ว มกันสื บสานพระพุทธศาสนา อยู่ในระดับมากที่สุ ด
(x̅ = 4.55) รองลงมาคือ ชาวบ้านประทุนมีประเพณีนับถือผีบรรพบุรุษ ควบคู่กับการนับถือศาสนา
ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.52)
ด้ า นการสืบสานผ้าไหมทอมือ มีพฤติกรรมการสืบสาน อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.89)
ชาวบ้านประทุน ยังให้คุณค่าผ้าไหมทอมือบ้านประทุนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ชาวบ้านร่วมกันสืบ
ต่อมาแต่บรรพบุรุษ ซึ่งในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.61) รองลงมาคือ ชาวบ้านประทุนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และสนับสนุนให้ผ้าไหมทอมือบ้านประทุนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ /ชื่อเสียงเฉพาะถิ่น
ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.57)
จากผลการวิจั ย ด้านความคิดเห็ นของชุมชนผ้ าไหมทอมือบ้านประทุน พบว่า มีความ
ต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พบว่า ชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุนมีความต้องการใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์มากที่สุด (x̅ = 4.45) ชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนมีความต้องการพัฒนาด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) ของชุมชนผ้าไหมบ้านประทุน ให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นเป็นที่ต้องการของ
ลูกค้า และเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านประทุนแนวความคิดของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิด การสร้างคุณค่า (value) คือ ความแตกต่างที่เกิดขึ้นจากคุณประโยชน์ที่
ลูกค้าได้รับ เปรียบเทียบกับต้นทุนการผลิต ซึ่งแนวคิดนี้สามารถอธิบาย โดยต้นทุน (Cost) และผล
กาไร (Benefit) กล่าวคือ ต้นทุนเกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการผลิตภัณฑ์ ส่วนผลกาไร เกิดจาก

269
การที่มีผู้บริโภคหรือผู้ใช้สินค้า ทาให้เกิดกาไรที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ (Dranove and Marciano,
2005) กล่าวไว้ว่า งานที่มีมูลค่าในการผลิตหรือการออกแบบใด ๆ หากตั้งใจทาให้เกิดผลงานที่ดี
มีมูลค่าต่างจากเดิม สร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า ทาให้ขายได้ในราคาที่สูงขึ้น คุ้มค่ากับทรัพยากรที่ใช้
ไป ถือว่าเป็นงานที่มีมูลค่าเพิ่มและในด้านการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการตลาด
ซึ่งมีผลทาให้สามารถตั้งราคาได้สูงขึ้น (สารานุกรมทรัพยากรมนุษย์ , 2550) โดยผลิตภัณฑ์ของชุมชน
มีคุณภาพ มีสีสันสวยงาม และราคาถูก จึงเป็นที่ต้องการของ ตลาด
ผลสรุ ป บริ บ ทของชุมชนผ้ าไหมบ้านประทุนพบว่าผลิ ตภัณฑ์ผ้ าไหมทอมือของชุ ม ชน
บ้านประทุน อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เกิดจากภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ
ในด้านการทอผ้าไหม ความรู้จากการถ่ายทอดดังกล่าวสามารถสืบสานพร้อมทั้งนานวัตกรรมการ
สื บ สานภูมิปั ญญาที่ได้มาประยุ กต์ใช้ให้ เกิดคุณค่าทางทางด้านภายในจิตใจและภายนอก พบว่า
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้าน ประทุนมีเอกลักษณ์ด้วยการทอมือที่โดดเด่น สวยงาม และมี
ความประณีต ผ้ าไหมทอมือบ้ านประทุนจึงถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีชื่อเสี ยงเป็นที่ยอมรับ
มีความโดดเด่น ในผลิ ตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสี ยงและเป็นที่ต้องการของตลาด คือ ผ้าโสร่งหาง
กระรอก ลายผ้ า ที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ อั น เกิ ด จากการทอมื อ ผสมผสานลวดลายของผ้ า ที่ ส วยงาม
คล้ายหางของกระรอก ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุนได้สะท้อนให้เห็นเอกลั กษณ์
การสืบทอดนวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษในท้องถิ่นมาอย่างยาวนานผ่านการ
สื บ สานของภู มิ ปั ญญาให้ ค งอยู่ บ นความภาคภูมิ ใ จของคนในชุม ชนและผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ้ า ไหมทอมือ
ของชุมชนบ้านประทุนในปัจจุบันเป็นสินค้า OTOP ประจาตาบลของอาเภอศีขรภูมิอีกด้วย
ปัญหาในพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจ
เชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องชุ ม ชนบ้ า นประทุ นที่ พ บในการวิจัย ครั้ งนี้ ชุ ม ชนผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ้ า ไหมทอมื อ ยังมี
อุปสรรคในด้านกระบวนการผลิตยังไม่สามารถผลิตสินค้าจานวนที่มากเพียงพอต่อความต้องการของ
ลูกค้า เนื่องจากกระบวนการผลิตส่วนใหญ่ยังคงเป็นการทอผ้าด้วยมือเป็ นหลัก อุปสรรคอีกประการ
หนึ่งคือ ชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุนยังขาดสถานที่ในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมถึง
ยังขาดการบริหารจัดการที่ดีในด้านการประชาสัมพันธ์ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุ มชน
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน ยังขาดกระบวนการส่งเสริมทางการประชาสัมพันธ์ ที่เหมาะสม
จึงทาให้การผลิตยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในภูมิภาคอื่น หรือในระดับประเทศ สมาชิกส่วนใหญ่
ยังไม่มีความรู้และขาดทักษะด้านการบริหารจัด การขายสินค้า การเพิ่มมูลค่าผลิตภั ณฑ์ และการ
บริหารของกลุ่มชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนยังไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ สุทธา สายวาณิชย์ (2554: 85) ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขาดแคลนทรัพยากร
บุ คคลเพื่อการผลิ ตทอผ้ าไหมซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้ องกับ ผลสรุปของงานวิจัยบ้านประทุนพบว่า
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จากขาดผู้สืบทอดอันเป็นผลมาจากปัญหาคนรุ่นหลังและเยาวชนส่วนใหญ่มีเป้าหมายในการเรียนและ
ทางาน ในโรงงานหรือในเมืองหลวงมากกว่าจะกลับมาประกอบอาชีพในท้องถิ่นของตนเอง และโดย
ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเยาวชนของชุมชนผ้ าไหมทอมือบ้านประทุน ต้องการกลั บมาก็เป็นช่ว งที่ เ ข้า สู่
วัยกลางคนและมีอายุค่อนข้างมากแล้ว จึงทาให้เริ่มต้น ที่จะทาความเข้าใจฝึ กฝนทอผ้าไหม ส่วนหนึ่ง
เป็นเพราะปัญหาด้านศักยภาพในการทอผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ ด้านศักยภาพทางกายภาพ เนื่องจาก
โดยส่ ว นใหญ่ เยาวชนในหมู่ บ้ า นนิ ย มการไปท างานทางด้ า นอุ ต สาหกรรมที่ เ มื อ งใหญ่
พออายุมากขึ้น จึงจะกลับมาทางานทอผ้าไหมที่ชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน อายุที่เพิ่มมากขึ้น
ปัจจัยทางกายภาพส่ งผลต่อการทอผ้าไหม เช่น สายตา, นิ้วมือ เป็นต้นจึงถือเป็นอุปสรรคส าคั ญ
ต่อการสืบทอดผ้าไหมของกลุ่มชาวบ้านประทุนในอนาคต
จากผลการศึกษาความคิดเห็ นของชุมชนบ้านประทุนในการพัฒ นารูปแบบการสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุนและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญเห็นตรงกันว่าการพัฒ นารูปแบบผ้ าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุน มี
ประเด็นสาคัญต่อแนวทางการพัฒนา ได้แก่ ขาดความช่วยเหลือจากนักวิชาการในการให้แนวทางใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่มีอยู่ ควรมีการอบรม สัมมนา หรือแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมทอมือของกลุ่มอย่างต่อเนื่ อง สอดคล้องกับผลการศึกษาของเขตรัฐ พ่วงธรรมรงค์ (2553: 61,
64-65) พบว่า สมาชิกของกลุ่ มต่าง ๆ ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดการพัฒ นาการบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ยังขาดความหลากหลาย และเสนอให้เชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยยึดหลักการออกแบบที่สานต่อจากแนวความคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบว่า มีปัจจัยภายนอกที่มาสนับสนุนการพัฒนารูปแบบผ้าไหม
ทอมื อ ของชุ ม ชนบ้ า นประทุ น ให้ เ กิ ด ความส าเร็ จ ได้ แ ก่ การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานในชุมชน
บ้านประทุน และการสนับสนุนทางการเงินด้านงบประมาณต่อการพัฒนาชุมชนผ้าไหมบ้านประทุน
ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแตล ซึ่ ง เป็ น ผู้ ริ เ ริ่ ม ก่ อ ตั้ ง กลุ่ ม ชุ ม ชนผ้ า ไหมทอมื อ
บ้านประทุน ตั้งแต่ปี 2538 จนถึงในปัจจุบันได้ส รุปถึง ปัจจัยสนับสนุนที่ส่ งผลต่อการพัฒนาชุ มชน
ผ้าไหมทอมือบ้าน ประทุนไว้ว่า
“การพั ฒ นาชุ ม ชนผ้ า ไหมทอมื อ นอกจากเราต้ อ งพั ฒ นาตั ว เราเองแล้ ว ยั ง มี ปั จ จั ย
จากภายนอกที่ สาคัญเป็นตัวสนับสนุนที่ดี อย่างโครงสร้างพื้นฐาน ไฟฟ้าที่ต้องเป็น 3 เฟส และ
ไฟไม่ตก ต่อไปเราอาจมี เทคโนโลยีมากขึ้นก็ต้องมีไฟฟ้าที่พร้อม ถนนลาดยางให้ กว้างกว่า
ปั จ จุ บั น และงบประมาณที่ ต่ อ เนื่ อ ง สม่ าเสมอ ซึ่ ง ทางชาวบ้ า นและองค์ ก ารบริ ห าร
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ส่วนตาบลแตล ก็มีความ พร้อมที่จะพัฒนากลุ่มชุมชนผ้า ไหมทอมือให้ เกิดชื่อเสียงและพัฒนา
สืบสานไปยังคนรุ่นต่อไป” (พงศกรณ์ เกตุมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแตล, 2559)

ซึ่งแนวทางดังกล่าว สอดคล้องกับผลการศึกษา ของบาเพ็ญ เมืองมูล (2551: 67-74)
ที่พบว่า สภาพภายนอกมีผ ลต่อการพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ ได้แก่ การสนับสนุนของหน่ว ยงานภาครัฐ
ในจังหวัด ผู้นาชุมชน การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตาบล และศักยภาพของกลุ่มหรือชุมชน
ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนทั้งสิ้น
นอกจากนี้ จ ากผลการศึกษาบริบทและความต้ องการในการพัฒ นารูปแบบการสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุนพบว่า กลุ่มชุมชน
ผ้าไหมทอมือบ้านประทุนมีความต้องการในการพัฒนาชุมชนผ้าไหมของกลุ่ม ส่งเสริมการถ่ายทอด
ความรู้ด้านการผลิตและการทอผ้าไหมผลิตภัณฑ์ของชุมชน และส่งเสริมให้เกิดช่องทางจาหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุนมากขึ้นซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างการยอมรับในผลิตภัณฑ์
ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ความต้องการขั้นพื้นฐานพัฒนารูปแบบและการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
รวมทั้งความต้องการสร้างองค์ ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับกลุ่มชุมชนทอผ้าไหมทอมือบ้านประทุน ความ
ต้องการเทคโนโลยีที่ช่วยในการ ทอผ้าไหม ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมชุมชน
บ้านประทุน ตลอดจนความต้องการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่มีความรู้รวมทั้งแหล่งเงินทุน
ควบคู่ไปด้วย
ตอนที่ 2 กล่าวถึงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์การสร้างมูลค่าเพิ่มผ้าไหมทอมือตามแนวคิด
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน
แนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และศึกษาข้อมูลขั้นพื้นฐาน การพัฒนารูปแบบได้ใช้
กระบวนการพัฒนาผู้วิจัยได้ทบทวน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, 2554) การพัฒนา
เศรษฐกิจ บนพื้น ฐานการสร้ างโดยใช้ องค์ ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และทรัพย์สิ นทางปั ญ ญา
ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ทางสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต
สิ น ค้ าและบริ การใหม่ เพื่ อสร้ างมู ล ค่ าเพิ่ ม ทางเศรษฐกิ จ กระบวนการการออกแบบและพั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง Kotler and Armstrong (2007) และองค์ ป ระกอบของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง ศิ ริ ว รรณ
เสรี รั น ต์ และคณะ (2546) ร่ ว มกับหลั กการและแนวคิดต่าง ๆ ได้แก่ ส่ ว นประสมทางการตลาด
การออกแบบผลิตภัณฑ์ การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย
การจั ดการอบรม สอดคล้ องกับ การศึ ก ษาของ ศิริว รรณ เสรีรัตน์ , ปริญ ลั กษิตานนท์ และศุภ ร
เสรีรัตน์ (2541: 337-339) กับแนวคิดนี้ไว้ว่า ในการบริหารการตลาดผู้บริหารต้องเข้าใจถึงความ
ต้องการของผู้ บ ริ โ ภคเพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้ บ ริโ ภคด้ว ยปัจจัยส่ ว นผสมการตลาด
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ของ Kotler (2003) ไว้ว่าเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริการ ซึ่งได้ส่วนประสมทางการตลาด
Marketing mix
จากผลการพัฒนาทาให้ได้รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิด
เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ข องชุม ชนบ้ านประทุน (BANPRATOON MODEL) โดยมีองค์ประกอบย่ อ ย
9 ส่วน ดังนี้
1. B = (Brainstorm product development) ระดมความคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ หมายถึง
การระดมความคิดจากกลุ่มชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน ในการคิดพั ฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
ของชุมชน เพื่อให้เกิดการยอมรับของลูกค้า และเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับกลุ่มชุมชนเพิ่มขึ้นด้วย
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จาริตา หินเธาว์ และ กันยารัตน์ สุขวัธนกุล (2553: 9-16) ที่สรุป
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ดี ต้ อ งเกิ ด จาการระดมความคิ ด ของคนในกลุ่ ม ชุ ม ชน แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
เพื่ อ ถ่ า ยทอดความรู้ เ กี่ ย วกั บ กระบวนการเพิ่ ม มู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ก่ ก ลุ่ ม ชุ ม ชนและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. A= (Appraise) การก าหนดราคา หมายถึ ง การก าหนดราคาสิ น ค้ า ตามประเภท
ชนิดของสินค้าผ้าไหม อย่างชัดเจน ตามกระบวนการผลิต และขั้นตอนในการผลิตผ้าไหม
3. N = (Networking) สร้างเครือข่าย เพิ่ม ช่องทางการค้า หมายถึง การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทั้งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งแนวทาง
ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของนิตยา ฤทธิ์บุญ (2552: 186-188) ศึกษาเรื่องข้อเสนอแนะในการ
พัฒ นากลุ่ มแม่ บ้ า นทอกี่ กระตุ กในหมู่บ้ านหนองขนาก ตาบลสุ ขไพบูล ย์ อาเภอเสิ งสาง จังหวั ด
นครราชสีมา ผลการศึกษาในการสร้างเครือข่ายกับตาบลใกล้เคียงที่มีการทอผ้าไหมในการจัดซื้อ
วัตถุดิบจากแหล่งเดียวกันเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่าย และสร้างเครือข่ายกับองค์การบริหารส่วน
ตาบล และหน่วยงานภาครัฐในการออกศูนย์แสดงสินค้าของตาบล ของจังหวัด ซึ่งแนวทางดังกล่าว
เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อีกแนวทางหนึ่งด้วย
4. P = (Potentiality Community) สร้างศักยภาพให้ชุมชน หมายถึง การพัฒนาสมาชิก
ในชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนให้เกิดศัก ยภาพ ได้มีองค์ความรู้เพิ่มเติม สามารถพัฒนาตนเองให้
เป็นทุนมนุษย์ที่สาคัญในการพัฒนาชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน สอดคล้องกับผลงาน ของ อาณัติ
อรรคนิตย์ (2549: 221-223) เรื่องการจัดการธุรกิ จชุมชนของกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ อาเภอชนบท
จังหวัดขอนแก่น ศึกษาความสาเร็จของการรวมกลุ่ม พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
ทั้งนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ในการทาผ้าไหมมัดหมี่ การสาธิต การสอน และเปิดโอกาสให้คนในกลุ่มชุมชน
ได้นาความรู้ จ ากประสบการณ์และที่ได้จากการอบรม มาสอนและถ่ายทอดให้ คนในท้องถิ่น และ
เยาวชนได้เรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
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5. R = (Raising Knowledge) ยกระดั บ การสื บ สานภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น หมายถึ ง
การยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ โดยการสร้างระบบในการจัดเก็บสินค้า ช่องทางการจาหน่าย
ผ้าไหมทอมือของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน เพื่อให้ลูกค้ามีความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งแนวทางดังกล่าว สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริน ลักษิตานนท์ และ
ศุภร เสรรีรัตน์ (2541: 337-339) สรุปแนวคิดว่า การบริหารการตลาดผู้ผลิตต้องยกระดับสิ นค้า
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคเพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการและอานวยความสะดวก
ต่อผู้บริโภคในการบริโภคสินค้า
6. A = (Assistance from Local Administrative Organization) ความช่วยเหลือจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นในการสนับสนุน
ต่ อ แนวทางในการพั ฒ นาของชุ ม ชนผ้ า ไหมทอมื อ บ้ า นประทุ น ในแนวทางการช่ ว ยก าหนด
กลยุทธ์ และช่วยประสานด้านการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับชุมชน สอดคล้องกับแนวทาง รัตน์ว ดี
โบสุวรรณ และวิศาล บุญประกอบ (2553: 47-48) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์มีดของชุมชน
บ้านใหม่ ตาบลตาลเดี่ยว อาเภอหล่มสัก จังหวัด เพชรบูรณ์ ซึ่งสรุปแนวทางการพัฒนา โดยหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องเชิญนักวิชาการมาถ่ายทอดความรู้ให้ความรู้ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีด
ให้กับผู้ประกอบการอย่างสม่าเสมอ
7. T = (Technologies) น าเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมมา ประยุ ก ต์ หมายถึ ง การน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนารูปแบบเพื่อสร้างความสะดวกและเอื้อต่อผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมทอมือของ
ชุมชนบ้านประทุน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศิษฏ์ ลือนาม ในการนาเครื่องจักรมาประยุกต์ใช้
ในเครื่องปั้นดินเผาในชุมชนห้วยวังนอง จ.อุบลราชธานี มีความเหมาะสมในการเพิ่มมูล ค่า ให้ กับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในด้านกระบวนการ และเหมาะสมกับวิถีการผลิตของชุมชน
8. O = (Outlet to customers) ศูนย์กระจายสินค้า หมายถึงการจัดสถานที่ในชุมชน
บ้านประทุน เพื่อเป็นศูนย์การจัดเก็บผ้าไหม จาหน่ายผ้าไหมและกระจายส่งผ้าไหมไปยังลูกค้าของ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
9. ON = (Opportunity & New Market) หมายถึง การสร้างโอกาสในการจาหน่ายผ้า
ไหม การหาตลาดและกลุ่มลูกค้าใหม่ๆเพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของ
ชุมชนบ้านประทุนให้เติบโตเพิ่มมากขึ้ นสอดคล้อง กับการศึกษา ณัฏฐินี ทองดี และคณะ (2552:
204-206) ศึกษาการวิจัยเรื่องพัฒนาและถ่ายทอดความสามารถทางวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น
ของความพอเพี ย งของหมู่ บ้ า นสิ น ค้ า หนึ่ ง ต าบลหนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (OTOP) จั ง หวั ด นครราชสี ม า
มุ่ ง กระตุ้ น ให้ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนของหมู่ บ้ า น เกิ ด การรวมกลุ่ ม เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบ การท่ อ งเที่ ย ว
การรวมกลุ่มให้เกิดกลุ่มเครือข่าย มุ่งเน้นการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมการท่ องเที่ยงเชิงภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง แนวทางดั ง กล่ า วเป็ น การเปิ ด ตลาดให้ ก ลุ่ ม ผู้ ส นใจเพิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ ง แนวทางดั ง กล่ า ว
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จะสอดคล้ องในแนวทางการพัฒนาของกลุ่มชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนในการหาโอกาสและ
เพิ่ ม ฐานกลุ่ ม ลู ก ค้ า ในการท่ อ งเที่ ยวที่ เพิ่ ม ขึ้ น เช่ น วงจรการจั ด ท า Home stay จั ด เป็ น ที่ พั ก ให้
นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้ถึ งวิถีชุมชนของหมู่บ้านทอผ้าไหม ส่งเสริมการถ่ายทอดการผลิตและ
การทอผ้าของลุ่มชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน และเป็นการส่งเสริมให้เกิดช่องทางการจาหน่าย
และเกิดการยอมรับในผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือจากกลุ่มลูกค้าที่เพิ่มขึ้น
สภาพแวดล้อมภายนอกโดยทั่วไปเป็นปัจจัยภายนอกในระดับกว้างไม่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับ การดาเนิ น งานของชุมชน แต่มีอิทธิพลหรื อผลกระทบทางอ้ อ มต่ อ การปฏิ บัติ การของชุ ม ชน
จากปั จ จั ย PEST หมายถึง การเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ สั งคม/วัฒ นธรรม และเทคโนโลยี
สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้
1. ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors)
1.1 ปั จ จั ย ทางด้ า นการเมื อ ง ชุ ม ชนจะต้ อ งติ ด ตามการด าเนิ น งานทางการเมื อ ง
เพื่อน ามาวิเคราะห์ และกาหนดกลยุทธ์ เพราะปัจจัยเหล่ านี้มีส่ ว นที่จะส่ งผลกระทบต่อ ชุมชนได้
ทั้งทางบวกและทางลบขึ้นอยู่กับว่าผลกระทบดังกล่าวเป็นโอกาสหรืออุปสรรคต่อชุมชน เช่น นโยบาย
และเสถีย รภาพของรั ฐ บาล พัฒ นาการทางการเมือง และนโยบายของรัฐ ที่มีผลต่ออุตสาหกรรม
ทอผ้าไหม
1.2 ปัจจัยทางด้านกฎหมาย เช่น การแก้ไขกฎหมายและการปรับปรุงระเบียบ ต่างๆ
ที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนวิธีการทางการบริหาร ฯลฯ โดยกฎหมายบางอย่างนั้นจะเอื้อประโยชน์ต่อ
การดาเนินกลยุทธ์ของชุมชนผ้าไหมบ้านประทุน แต่กฎหมายบางอย่างก็ขัดต่อการดาเนินกลยุทธ์
ดังนั้น ผู้บริหารจะต้องพิจารณาว่าข้อกฎหมายนั้นจะเอื้อประโยชน์หรือเป็นอุปสรรคต่อองค์กร ปัจจัย
ภายนอกเป็ น ปั จ จั ย ที่ส่ งผลต่อการทาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศที่ ชุมชนไม่ส ามารถควบคุมได้
แต่การเข้าใจและรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยเหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยงจากความเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ได้
2. ปั จ จั ย ด้ า นเศรษฐกิ จ (Economic Factors) เป็ น สภาพแวดล้ อ มที่ ส าคั ญ ที่ เ ป็ น
เครื่องบ่งชี้ให้เห็นถึงการจัดสรรทรัพยากร ทางการบริหาร และมีส่วนสาคัญต่อการดาเนินงานของ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุนอย่างสูง เช่น อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย อัตราภาษี อัตรา
เงิน ฝื ด ค่าจ้ างแรงงาน และอัตราการว่างงาน ฯลฯ ประเด็นที่ส าคัญที่สุ ดในการวิเคราะห์ ปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจก็คือการวิเคราะห์เพื่อการพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจในอนาคต เพื่อที่ชุมชนจะได้สามารถ
วางแผนการดาเนินงานได้อย่างถูกต้องเศรษฐกิจของประเทศ และการติดตามเสถียรภาพความมั่นคง
และการเติบโตของเศรษฐกิจ รวมถึงการจัดการทางด้านเศรษฐกิจของภาครัฐด้วย
3. ปั จ จั ย ด้ า นสั ง คมและวั ฒ นธรรม (Social-Culture Factors) เป็ น สภาพแวดล้ อ ม
ที่เกี่ยวกับลักษณะทางสังคม มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับ ชีวิตประจาวันและมีอิทธิพลต่ อพฤติกรรม
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การซื้อของผู้บริโภค ปัจจัย เหล่านี้โดยจะต้องพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ตลอดจนจะต้องพยายาม มองหาโอกาสหรืออุปสรรคที่นามาใช้ประกอบในการพิจารณากาหนดกล
ยุทธ์ได้อย่างเหมาะ/สม เช่น โครงสร้างทางเพศและอายุ ระดับการศึกษา ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ
ขนบธรรมเนียมและประเพณีตลอดจนพฤติกรรมการบริโภคอุปโภค การเข้าใจถึงลักษณะของสังคม
และวัฒนธรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยการศึกษาวัฒนธรรมประเพณี ค่านิยม โครงสร้างทาง
สังคม และกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในสังคม
4. ปั จ จั ย ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors) การเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ย่อมส่งผลกระทบต่อองค์กรในแง่ของระดับขีด ความสามารถในการแข่งขัน เช่น การผลิตสินค้าหรือ
การให้บริการมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ ทางาน กระบวนการผลิต การผลิตคิดค้นทางเทคโนโลยี
ต่างๆ เครื่องจักรกลทางอุตสาหกรรม เครื่องจักรสมองกล และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ เทคโนโลยี
ต่างๆที่ทันสมัยมาช่วยกระบวนการผลิต การขนส่ง การทาธุรกรรมการเงิน การติดต่อสื่อสาร รวมถึง
การบริหารจัดการต่าง ๆ จะช่วยความได้เปรียบในการแข่งขันจึงต้องมีการติดตามเทคโนโลยีต่าง ๆ
และนามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจและให้ทันต่อการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลง
ที่มีความรวดเร็วในปัจจุบัน
การเพิ่มคุณค่าที่ปั จ จั ย การผลิ ตคงที่ โดยไม่เพิ่มปัจจัยการผลิ ตที่เป็นต้นทุน สามารถ
จัดการได้คือ ปัจจัยการผลิตที่เป็น ต้นทุน ปัจจัย ที่นามาใช้ในการผลิ ตต้องใช้ในกระบวนการผลิ ต
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร สามารถเพิ่มคุณค่าได้โดยประสิทธิภาพของบุคลากร
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี การจัดการเทคโนโลยีที่มีอยู่ มีประสิทธิภาพมากพอกับการผลิตผลิ ตภั ณ ฑ์
ที่มีคุณภาพเป็นสิ่งสาคัญ และการใช้เทคโนโลยีต้องมีสมรรถนะ ความเร็ว ความคงที่ และความคงทน
มีแนวทางการจัดการเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิ ต ปัจจัยด้านวัตถุดิบ คุณภาพของวัตถุดิบจะทาให้
ผลิตภัณฑ์และการบริการเพิ่มคุณค่า ดังนั้นการจัดการด้านการจัดซื้อ การจัดหาวัตถุดิบเพื่อการเพิ่ม
คุ ณ ค่ า ที่ ปั จ จั ย การผลิ ต ให้ ค งที่ สามารถด าเนิ น การดั ง นี้ คุ ณ ภาพวั ต ถุ ดิ บ ตรงกั บ ความต้ อ งการ
ความสามารถในการส่งมอบวัตถุดิบตรงต่อเวลา การกาหนดคุณภาพและลักษณะของวัตถุดิบต้องมี
ความชัดเจน เพื่อป้องกันความผิดพลาด การตรวจนับสินค้าต้องตรวจทั้ งปริมาณและคุณภาพ มีการ
จั ดบั น ทึกรายละเอีย ดของวัตถุดิบ ทุกครั้งที่มีการส่ งมอบเพื่อป้องกันความผิ ดพลาดและสามารถ
คัดแยกวัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพออก ซึ่งทาให้ได้วัตถุดิบทีมีคุณภาพแต่ราคาเท่าเดิม ทาให้สามารถเพิ่ม
คุณค่าผลิ ตภัณฑ์โ ดยไม่ต้องเพิ่มต้ นทุนมูล ค่าเพิ่ม หรือการเพิ่มมูล ค่า ดังได้กล่ าวมาพอสรุปได้ว่า
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ คือ การนาวิธีการที่เหมาะสมมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยมุ่งที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์คงที่หรือดีกว่าเดิม
การคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ การคิดสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งต่อภาคการผลิต
บริการ ภาคการขาย หรือแม้แต่อุตสาหกรรมบันเทิง เป็นแนวคิดที่อยู่บนการทางานแบบใหม่ ที่มี
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ปั จ จั ย หลั กมาจากความสามารถ และทั ก ษะพิ เ ศษของบุ ค คล “มั นเป็ นระบบเศรษฐกิ จ ใหม่ ที่ มี
กระบวนการนาเอาวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ เทคโนโลยี มารวมเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดอุตสาหกรรม
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Industry) หรือ อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม (Culture Industry)”
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร และโสมสกาว เพชรานนท์ (2554) ที่ศึกษา
เรื่องสถานะและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทย: กรณีศึกษากลุ่มการสืบทอด
ทางวั ฒ นธรรมและศิ ล ปะ การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก คื อ 1) ศึ ก ษาและประเมิ น สถานะของ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์กลุ่มการสืบทอดทางวัฒนธรรมและศิลปะของไทย 2) วิเคราะห์ประสิทธิภาพ
การใช้ปัจจัยการผลิตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กลุ่มการสืบทอดทางวัฒนธรรมและศิลปะของไทย
และ 3) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กลุ่มการสืบทอดทางวัฒนธรรมและ
ศิลปะของไทยผลการวิจัยพบว่าประเทศไทยมีวัตถุดิบที่สามารถพัฒนาขึ้นเป็นสินทรัพย์ส ร้างสรรค์
(Creative Assets) อยู่จานวนมาก แม้กระนั้นประเทศไทยยังไม่ได้มีการกาหนดขอบเขตของเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์หรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างชัดเจน
รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ แสดงให้เห็นว่า
การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ามารถแข่ ง ขั น ได้ โดยเฉพาะเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่มีต้น ทุน ทางสั งคม ซึ่งพัฒนาจากพื้นฐานทางวัฒนธรรม เป็นหลักการที่ส อดคล้ อ งกับ
หลักแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ อันเป็นแนวทางสาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมแบบ
ต่อยอด เมื่อน ามาศึกษาควบคู่กับ การสร้างมูล ค่าเพิ่ม ให้ ผ ลิ ตภัณฑ์ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อสั งคม
ท้องถิ่น และต่อผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างรูปแบบกระบวนการ โดยการวิจัยเชิงพัฒ นา
ให้ เ กิ ด เป็ น รู ป ธรรม ทั้ ง รู ป แบบการพั ฒ นาการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นแนวคิ ด เศ รษฐกิ จ
เชิงสร้างสรรค์ ทั้งนี้เพราะการพัฒนาบนพื้นฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรม
เป็นกระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืนส่งผลต่อการค้นหารูปแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย การนาทุน
ทางวัฒนธรรมมาปรับเพิ่มมูล ค่า แล้วนากระบวนการนี้ผ่านไป สู่กลุ่มลูกค้าวัดผลด้านความพึงพอใจ
ผลที่ ต ามมาของการพั ฒ นาถู ก ตั ด สิ น โดยลู ก ค้ า เป็ น การแสดงถึ ง ความยั่ ง ยื น ของผลิ ต ภั ณ ฑ์
ทางวัฒนธรรมดั้งเดิมวัฒนธรรม มีความหมายสองลักษณะควบคู่กัน คือ เป็นระบบคุณค่าที่กาหนด
ความมุ่งหวังของชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุนในเอกลักษณ์และเกิดมูลค่าจากทัศนคติ
หรือความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสาคัญ
ส าหรั บ รู ป แบบการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหมทอมื อ ตามแนวคิ ด เศรษฐกิ จ
เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ประสบความสาเร็จ
จาเป็นอย่างยิ่งต้องคานึงถึงเงื่อนไขในการนาไปใช้ที่สาคัญประการหนึ่ง คือ ต้องจัดทาเป็นแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเพื่อนาผลิตภัณฑ์ไปสู่การตัดสินด้วย
ความพึงพอใจของลู กค้า พื้น ฐานทางสั งคมวัฒ นธรรมสู่ การสร้างมูล ค่าเพิ่มให้ ผ ลิ ตภัณฑ์ การนา
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นวัตกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์มาประยุกต์ในแต่ละองค์ประกอบ จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมทอมือบ้านประทุนเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้า งความยั่งยืนแก่ชุมชนบ้านประทุน และเกิดการยอมรับ
ของกลุ่ ม สมาชิ ก ผ้ า ไหมบ้ า นประทุ น และลู ก ค้ า เป็ น ดั ช นี ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ของรู ป แบบการสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุนสืบต่อไป
ตอนที่ 3 เป็นกระบวนการทดสอบการนาแนวคิดรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสรรค์
คือ ใช้เป็นหลักสูตรการอบรม ซึ่งสามารถอภิปรายผลดังนี้
จากการด าเนิ น การทดลองใช้ รู ป แบบการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหมทอมื อ
ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน แบ่งการทดลองโดยใช้วิธีการอบรมเป็น 2 วิธี
1. โดยการบรรยาย ทฤษฎี เนื้อหา เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมทอมือ และการออกแบบผลิตภัณฑ์
ผลจากการอบรมโดยวิธีการบรรยายโดยวิทยากร พบว่า ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้
เรื่องการพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
จานวนมากขึ้น จากการทดสอบความรู้ก่อนการเข้ารับการอบรมและหลังจากการเข้ารับการอบรม
แล้ว ทดสอบด้วยวิ ธีอนุมาน เปรียบเทียบความแตกต่าง จานวน 2 กลุ่ม ด้วยค่า (t-test) พบว่าการ
เปรียบเทียบความรู้หลังการอบรมสูงกว่าคะแนนความรู้ก่อนการอบรมแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 หรือกล่าวอีกประการหนึ่งได้ว่า ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้เรื่องการสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จานวนมากขึ้นอย่ างเห็นผล
ได้ชัดเจน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปฤณัต นัจนฤตย์ (2554) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร
การออกแบบตกแต่งอาหารเชิงเศรษฐกิจสร้า งสรรค์สาหรับบุคลากรธุรกิจอาหาร ผลการวิจัยพบว่า
มีหลักสูตรการออกแบบตกแต่งอาหารเป็นหลั กสูตรฝึกอบรม ควรเน้นการปฏิบัติการออกแบบอาหาร
ตามสถานการณ์จริงซึ่งเป็นส่ วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลการวิจัยยังสรุปว่า บุคลากรธุรกิจ
อาหารมีทัศนคติที่ดีต่อหลักสูตรและการออกแบบตกแต่งอาหารเพราะได้ความรู้และแนวมุมมองใหม่
เพิ่มมากขึ้นจากการที่ได้อบรม ได้เรียนรู้ เทคนิควิธีการช่วยออกแบบอาหาร มีความคิดสร้างสรรค์
ในการออกแบบสร้างงานและนาไปประยุกต์ใช้ในการทางาน ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการ
อบรมในระดับสูง และผู้เชี่ยวชาญรับรองผลว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับสูง อีกทั้งอ้างอิงผล
การศึกษาของ พรรณิภา โสตถิพันธุ์ และคณะ (2547) เรื่องวัฒนธรรมตาลโตนดกระบวนการสร้างชุมชน
เข้มแข็งใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนโดยใช้ยุทธวิธีเชิงรุก 4 วิธี คือ
1. ยุทธวิธีสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value-Added Policy) จากฐานทรัพยากรในท้องถิ่นและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นปัจจัยสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนด้านเศรษฐกิจชุมชน
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2. ยุทธวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ภูมิใจ โดยใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นฐาน
3. ยุทธวิธีการเสริมสร้างปราการพิทักษ์วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ที่เหมาะสม
4. ยุทธวิธีผลิตคนรุ่นใหม่ เพื่อสามารถประสานการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นทุกด้านให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยชุมชนมีการจัดให้มีกระบวนการเรียนรู้ การอบรม การระดมความคิดต่อแนว
ทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารกลุ่มกาหนดขั้นตอนการเรียนรู้ สัมมนา ประเมินผล การประชุม
ทาให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ด้านยุทธวิธีเชิงรุกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามทั้ง 4 ยุทธวิธี ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ในการทดสอบการใช้ รูปแบบ การพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ กับสมาชิกชุมชนบ้านประทุน โดยใช้การทดสอบทางสถิติ
ด้วยการเปรียบเทียบความรู้หลังการอบรมสูงกว่าคะแนนความรู้ก่อนการอบรมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้เรื่องการ
พัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิ ดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จานวน
มากขึ้นอย่างเห็นผลได้ชัดเจน ที่เป็นเช่นนี้เพราะ รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสรรค์ชุมชนบ้านประทุน สอดคล้องกับบริบททั่วไปและลักษณะผลิตภัณฑ์
ผ้ าไหมทอมือ ชุมชนบ้ านประทุน หลายครอบครัว ยึดถือเป็นอาชีพหลัก ช่ว ยลดปัญหาการอพยพ
ย้ายถิ่นไปสู่เมืองใหญ่ การทอผ้าไหมยังถือเป็นการนาวัตถุดิบ ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์เป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนขนาดย่อม เป็นแนวคิดทางเศรษฐกิจของชุมชน สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9
ในขณะที่ส มาชิกชุมชนบ้ านประทุนใช้ห ลักสื บสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ในท้องถิ่นของตน ในลักษณะความรู้ภาคทฤษฎีพื้นฐานเบื้องต้น
2. โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีการใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อระดมความคิด และ
นาความรู้ที่ได้จากการบรรยายมาผสมผสานกับรูปแบบ (BAN PRATOON Model) มาประยุกต์ใช้
ในกิจกรรมของกลุ่ม ด้วยการคิดผลิตภัณฑ์ ใหม่กลุ่มละ 2 ชิ้น ในการนวัตกรรมมา สร้างมูลค่าเพิ่ม
ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการนาเศษผ้าเหลือใช้นามาแปรรู ปเป็นผลิตสินค้าใหม่หลาย
รูปแบบ โดยผลิตภัณฑ์ที่ผู้เข้าอบรมระดมความคิดได้ดังนี้ กลุ่มที่ 1 คือ กระเป๋าใส่ดินสอ ผ้า พันคอ
กลุ่ มที่ 2 กระเป๋ าสตางค์ กระเป๋ าย่าม กลุ่ มที่ 3 ซองใส่ โ ทรศั พท์ มื อถื อ เนคไทผ้ าไหม กลุ่ มที่ 4
พวงกุญแจ และ ซองใส่ลิปสติก เป็นต้น โดยนาเศษผ้าเหลือใช้เพื่อนาไปแปรรูปให้เกิดรายได้และ
เกิดมูลค่าเพิ่มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริงสอดคล้องกับการศึกษาของ อภิรัติ โสฬศ (2556:
43-44) ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบผลิตภั ณฑ์ของขวัญจากแป้งเปลือกทุเรียน จากการศึกษา
พบว่าผลิ ตภัณฑ์ของขวัญจากแป้ งเปลื อกทุเรียนเป็นการเพิ่มมูล ค่าให้ พืชท้องถิ่นและเป็นการนา
วัตถุดิ บ เหลื อใช้มาใช้ให้ เกิดประโยชน์ เกิดการเพิ่มมูล ค่า เป็นผลิ ตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ส ร้ างสรรค์
สอดคล้ องกับ แนวคิ ดเศรษฐกิจ เชิงสร้า งสรรค์ เป็นการสร้างรายได้เ พิ่ม ให้ กับชุมชนอี กด้ว ยและ
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ (2547) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัฒนธรรม
ผ้าทอพื้นบ้านสู่ระบบอุตสาหกรรมสินค้าชุมชน ศึกษากรณี กลุ่มแม่บ้านเพิ่มพูนทรั พย์ ตาบลนาเชือก
จังหวัดมหาสารคามที่พบว่าการพัฒนาผ้าทอพื้นบ้านของชุมชนถูกออกแบบบนพื้นฐานการวิจัยตลาด
และศักยภาพของกลุ่ม ส่งผลให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ตามที่ตลาดต้องการ และยังได้พัฒนาผ้าทอ
พื้นบ้านแบบดั้งเดิมสู่รูปแบบเชิงประยุกต์ เป็นการเพิ่มกลุ่มลูกค้าให้เกิดความสนใจเพิ่มขึ้นอีกด้วย
หลักสูตรการอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์การสร้างมูลค่า เพิ่มตามแนวคิดเศรษฐกิจ
เชิงสรรค์ จากการนาวัสดุเหลือใช้จากการทอผ้าไหม มาประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ จึงเป็นที่
สนใจของผู้เข้าร่วมอบรม เพราะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อชุมชนและการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ส่งผลให้เกิด
องค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภั ณฑ์ผ้าไหมทอมืออย่างเป็นรูปธรรม แสดงให้เห็นจากการร่วมระดม
ความคิดและความร่วมมือในการทากิจกรรมกลุ่มของผู้เข้าอบรมตามหลักสูตรการอบรม จึงส่งผลต่อ
การประเมินผลความพึงพอใจหลังการอบรมทั้งด้านวิทยากรและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ
ประโยชน์ที่ได้รับในระดับมากสอดคล้องกับผลการศึกษาของศรัญญา วัฒนานนท์ (2553: ง) ที่ได้มี
การสารวจความพึงพอใจความพึงพอใจต่อแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจมาก สิ่งที่ได้รับเพิ่มเติม คือ ความคิดริเริ่มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถนาความรู้
ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง
จากข้อมูลที่ได้จากการอบรมดังกล่าว ผลลัพธ์จากการใช้รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิ ตภัณฑ์ผ้ าไหมทอมื อของชุมชนผ้ าไหมทอมือบ้านประทุน ส่ งผลให้ เกิด ต้นแบบการนาเศษผ้า
ที่เหลือใช้จากการทอผ้านามาประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ตามการสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวคิด
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ทั้งนี้ นาย พนธ์ พุทธนุกรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ผู้ทรงคุณวุฒิรับรองผลิตภัณฑ์ได้กล่าวสนับสนุนรูปแบบ ไว้ดังนี้
“งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ จั บ ต้ องได้ และรูป แบบที่ ไ ด้ จ ากการท าวิ จั ย ดั ง กล่ า ว มี ความเป็ น
รูปธรรมในทางปฏิบัติสูง”

ตอนที่ 4 ใช้วิธีประเมินการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ ประเมินการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุนจากลูกค้า
การประเมิ น ผลการพั ฒ นารู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหมทอมื อ ตามแนวคิ ด เศรษฐกิ จ
เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง เป็นการประเมินความพึงพอใจ
ของลูกค้า โดยนาผลิตภัณฑ์ทั้ง 8 ชิ้น ที่มีการพัฒนาและปรับปรุงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน ไปตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้า
พบว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุน โดยภาพรวมลูกค้ามีความพึงพอใจ
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การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหมทอมื อ ของชุ ม ชนผ้ า ไหมบ้ า นประทุ น อยู่ ใ นระดั บ มาก
ซึ่งสอดคล้ องกับ งานวิจั ย ของ สิ ริ ธัญญ์ ศิริพันธ์บุปผา (2549) ที่ได้ศึกษาและการพัฒ นารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของที่ระลึกจากผ้าทอไทยทรงดา จังหวัดเพชรบุรี พบว่า ลูกค้าและผู้จาหน่าย
มีความเห็นต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของที่ระลึกจากผ้าไทยทรงดาที่ออกแบบมีการพัฒนาให้เกิดความ
สวยงาม มีประโยชน์ในการใช้สอย และสามารถแสดงลักษณะเฉพาะถิ่นอยู่ในระดับมาก จึงเป็นที่นิยม
ของลูกค้าในตลาดผ้าเป็นอย่างยิ่ง และสอดคล้องกับ กิตติ ลิ่มสกุล (2549) การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบโดยการนาทรัพยากรท้องถิ่น เอกลักษณ์ท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่ นนามาผสมผสานเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นที่สนใจของลูกค้าและยังสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้า งสรรค์ กล่าวไว้ว่า
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์และองค์ความรู้ เป็นทุนในการพัฒนาขีดความสามารถ
เพื่อน าไปสู่ น วัตกรรมโดยเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีและวัฒ นธรรม เป็น สิ นค้าที่มากด้ว ยมูล ค่าทาง
เศรษฐกิจและก่อเกิดคุณค่า (อภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล, 2554)
จากผลการวิจัยพบว่า มีผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอเกิดขึ้นจากการระดมความคิดจานวน 8 ชิ้น
ซึ่งสินค้าที่ลูกค้ามีความพึงพอใจและตัดสิน ใจในการซื้อมากที่สุด คือเนคไท (68.70) กระเป๋าย่าม
(60.50) ตามลาดับ อาจเนื่องมาจากความคุ้นเคย กับผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ชิ้น ที่มีการผลิตจากผ้าไหมที่
วางขายในตลาดโดยทั่วไป ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรารถนา คงสาราญ ผลิตภัณฑ์เครื่องจักร
สานหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจักสานผักตบชวาบ้านมหานาม ตาบลไชยภูมิ
อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง พบว่า รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ผลิตกันอยู่ 4 ประเภท ได้แก่ 1. กระเป๋า
2. ตะกร้า 3. แจกัน 4. หมอน รูปแบบหลักที่กลุ่ มนิยมทามากที่สุด คือ กระเป๋า เพราะเป็นที่ต้องการ
ของตลาดและความคุ้นเคยของลูกค้ามากที่สุด โดยกระเป๋าสามารถจาแนกเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม และ
ทรงกลมและสอดคล้องกับผลการวิจัยของกานต์ธิดา (2550) ที่ได้ศึกษารูปแบบผ้าม่อฮ่อม พบว่า
ผู้บริโภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่ทามาจากผ้าม่อฮ่อม 3 ชนิด คือ กระเป๋าสตรี หมอนอิง
และที่รองจาน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามประณีตและผู้บริโภคคุ้นเคยกับการใช้งานเป็นประจ า
ผลการวิจัยจึงพบว่าสินค้าดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด
ผลการวิ จั ย ยั ง ระบุ อี ก ว่ า ลู ก ค้ า ให้ ค วามความสนใจในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทั้ ง 8 ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อผลิตภัณฑ์ตกในเกณฑ์มากทุก ผลิตภัณฑ์ แต่จากผลงานวิจัย ยังระบุว่า
ลู กค้าตัดสิ น ใจซื้อน้ อยในบางผลิ ตภัณ ฑ์ ตกในเกณฑ์ก ารตั ดสิ น ใจซื้ อน้ อย ได้แก่ ซองใส่ ลิ ป สติ ก
(28.60) กระเป๋าสตางค์ (30.90) อันเนื่องมาจากรูปแบบผลิตภัณฑ์อาจจะแปลกตา และไม่คุ้นเคย
จึงมีความสนใจผลิตภัณฑ์แต่ถ้าจะตัดสินใจซื้อกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ตัดสินใจ
ชื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ผลที่ค้นพบจากการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sproles Kendall
อ้างถึงใน ชูชัย สมิทธิไกร (2553) รูปแบบการตัดสิ นใจของผู้ บริโ ภคแบบตามใจตนเอง คือการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มักกระทารวดเร็วตามใจตนเอง โดยปราศจากการไตร่ตรอง และซื้อตาม

281
ความเคยชิน เคยซื้อผลิตภัณฑ์อะไรใช้เป็นประจาหรือยี่ห้อใดก็จะตัดสินใจซื้อผลิต ภัณฑ์นั้น สินค้า
แปลกไม่ คุ้ น เคย อาจส่ ง ผลต่ อ ความลั ง เลในการตั ด สิ น ใจบริ โ ภค และ สอดคล้ อ งกั บ แ นวคิ ด
ของ Blackwell อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (2549) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสวงหาข้อมูล
การแสวงหาข้ อ มู ล ของผู้ บ ริ โ ภคจะมากหรื อ น้ อ ยขึ้ น อยู่ กั บ หลายปั จ จั ย เช่ น ความแตกต่ า ง
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ คื อ ในกรณี ที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ตกต่ า งไม่ ม ากผู้ บ ริ โ ภคก็ ไ ม่ จ าเป็ น จะแสวงหาข้ อ มู ล
และความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทนั้น ๆ มาก่อนก็พร้อมที่จะซื้อใช้
ในครั้งต่อไปเป็นต้น
จากผลการวิจั ย ระดมแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิ ตภัณฑ์ผ้ าไหมทอมือตามแนวคิด
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน พบว่า ต้องการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมทอมือให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า สามารถนามาประกอบอาชีพและสามารถเพิ่มรายได้
ของกลุ่มได้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม และการเพิ่มความรู้ ทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ผลที่เกิดขึ้นจากการอบรมในครั้งนี้พบว่าได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ได้เทคนิคแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์
ได้ผลิตภัณฑ์แปรรูป ของกลุ่ม ได้ตระหนักถึงคุณค่าของเศษผ้าไหมเหลือใช้เพิ่มมากขึ้น อุปสรรคใน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือพบว่า ยังขาดความอุปกรณ์การผลิตทาให้ผลงานยังดูไม่เรียบร้ อย
เท่าที่ควรขั้นตอนการผลิตมีมาก ผลิตได้ช้าและจานวนน้อย ยังขาดความรู้ความชานาญในการแปรรูป
ความคิดของสมาชิกชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนมีแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์
การแปรรูปผ้าไหมให้เพิ่มมากขึ้นเพราะคิดว่าที่มีอยู่จานวน 8 ชิ้น อาจน้อยเกินไป และบางผลิตภัณฑ์
บางประเภทยังไม่ตรงความต้องการของลูกค้าเท่าที่ควร ชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือชุมชนบ้าน
ประทุนควรให้ความสาคัญกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพิ่มมากขึ้น เพราะสามารถเพิ่มรายได้และ
เพิ่มกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ควรมีการอบรมจากวิทยากรในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่
เกิดขึ้นจากการนาวัตถุดิบในท้องถิ่นของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนมาพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลิมพล ธารประเสริฐ (2550) ศึกษาเรื่องปัจจัยความสาเร็จ
ของกลุ่มอาชีพผลิตผ้าย้อมสีธรรมชาติ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ กรณีศึกษา: เทศบาลตาบลตาล
เลียน อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ศึกษาแนวทางความสาเร็จเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพในลักษณะเดียว
พบปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ ได้แก่ การพัฒนาด้านการผลิตอย่างสม่าเสมอ และการประยุกต์ใช้
วัตถุดิบในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์
ผลการวิจัยยังระบุว่า ชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน สามารถเรียนรู้ เข้าใจรูปแบบและ
แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการประยุกต์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ เป็นการผสมผสานระหว่าง
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของบ้านประทุน ที่ส่งผลต่อองค์ประกอบ
ทีม่ ีการนานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับแนวทางในการพัฒนาทั้ง 9 องค์ประกอบ ทั้งด้านการนานวัตกรรม
มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การนาเศษผ้ามาใช้ในการแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ จากรูปแบบการ
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จาหน่ายแบบเก่าชุมชนผ้าไหมบ้านประทุน จาหน่ายผ้าไหมเป็นผืน นาแนวคิด จากการพัฒนารูปแบบ
BANPRATOON Model มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนให้เกิดเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายกลุ่มมากขึ้น ซึ่งแนวทางดังกล่าว
สอดคล้องกับแนวความคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่ระบุว่ามีการนานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการ
ทางานโดยไม่เพิ่มต้นทุนแต่สามารถเพิ่มมูลค่าและสร้างความน่าสนใจของสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น (อาคม
เติมพิทยาไพสิฐ, 2554)
รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ของชุมชนบ้ านประทุน ใน องค์ป ระกอบ “BANPRATOON” ตามการพัฒ นารูปแบบ เป็นการนา
นวั ต กรรมการเรี ย นรู้ การถ่ า ยทอดภู มิ ปั ญ ญามาประยุ ก ต์ ต ามแนวคิ ด เศรษฐกิ จ เชิ ง สร้ า งสรรค์
มาประยุกต์ใช้ให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุนกับการ
ยกระดับ เศรษฐกิจ ให้ ส ามารถสร้ างความยั่งยืนแก่ชุมชนให้ มีฐ านะทางเศรษฐกิจควบคู่ กับบริบท
ทางสังคม โดยมูลค่าจากคุณภาพผลิตภัณฑ์นาไปสู่การตัดสินด้วยความพึงพอใจของลูกค้า ที่ยังคงภักดี
ต่อผลิ ตภัณฑ์ภ ายใต้ก ารพัฒ นารู ป แบบและการสร้างมูล ค่าเพิ่ มให้ ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ ผสมผสานแนวคิ ด
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เนื่องจากการนาแนวความคิดทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ในการนา ในการพัฒนา
รู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหมทอมื อ ของชุ ม ชนบ้ า นประทุ น เพื่ อ ผลทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ ผ่ า นกิ จ กรรม
ด้านศิลปะ วัฒนธรรมผลผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ได้ โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านประทุนให้เป็นตราสินค้าประเทศไทย (Brand
Name) ยังคงสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าสืบไป
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ควรมีหน่วยงานภาครัฐ และหรือนักวิชาการที่ผู้เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น
เพื่อช่วยให้การวางแผนเกี่ยวให้สอดคล้องกับปัจจัยองค์ประกอบทั้ง 9 ปัจจัย ในขณะที่ปัจจัยภายนอก
ซึ่งเป็นความต้องการของคนในชุมชนคือ เทคโนโลยี ควรประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
เพื่อให้ความช่วยเหลือออกแบบเครื่องมือที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
ตามแนวความคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ในส่วนการสร้างมูลค่าเพิ่ม ผู้นาชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน หรือผู้นาระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เปรียบเสมือนต้นน้า ควรมีบทบาทในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน การของบประมาณสนับสนุน การกู้ยืมกองทุน เพื่อใช้ในการพัฒนา
รู ป แบบในแง่ ก ารสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ด้ ว ยการสร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ รู ป แบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ ใ หม่
โดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทาหน้าที่เสมื อนกลางน้า ด้วยการส่งเสริม สร้างงาน การจัดให้มี
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ผู้ เชี่ย วชาญ ที่ป รึ กษา ครู ส อนออกแบบ สร้างสรรค์งานพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ ในขณะที่ห น่ว ยงานทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนทาหน้าที่เสมือนปลายน้า คือบทบาทด้านการหาตลาดตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ด้วยหลักการนาสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น มรดกทางวัฒนธรรม สู่การหาตลาดจนเป็นที่
ยอมรับสู่สากลมากขึ้น
2. ผู้นาชุมชน หน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง ควรหาแนวทางสร้างค่านิยม ปลูกจิตสานึก
สร้างทัศนคติให้ลูกหลานในชุมชน ให้ความสาคัญต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ มากกว่าการทางานในโรงงานหรือในเมืองใหญ่ ในขณะเดียวกันการพัฒนาคน
ในชุมชนให้มีความรู้มีทักษะต่อการแก้ปัญหาปัจจัยภายในและการปรับตัวต่อปัจจัยภายนอก เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุน สามารถสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษาควรมาสนับสนุน ในการกระตุ้นให้เยาวชน
ในชุมชนหมู่บ้านประทุนเห็นความสาคัญและเกิดความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตชุมชนผ้าไหมของตนเอง
เพื่อสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าไหมให้อยู่ในชุมชนหมู่บ้านประทุนสืบไป
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. จากความต้องการของชุมชนในการสร้างค่านิยม ปลูกจิตสานึก สร้างทัศนคติให้ลูกหลาน
ในท้องถิ่น ให้ความสาคัญต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงวั ฒนธรรม ควรให้การสนับสนุนโดยจัดตั้งศูน ย์การเรียนรู้ด้าน
ศิลปะพื้นบ้าน เป็นแหล่งเผยแพร่กระบวนการทอผ้าไหม และการสืบสานภูมิปัญญาทางศิลปะพื้นบ้าน
และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรส่งเสริมผลักดันให้ ผ้าไหม
ทอมือชุมชนบ้านประทุน บรรจุเป็นแผนการท่องเที่ยวทางเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม เป็นแหล่งศึกษาดู
งานให้กับผู้สนใจ ให้การส่งเสริมการจัดบริการบ้านพักแบบ Home Stay ให้เกิดความยั่งยืน เป็นต้น
2. สานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้นาเสนอแนวคิดเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ และกระทรวงการพาณิชย์ ควรเข้ามาให้การช่วยเหลือในด้านองค์ความรู้เศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ และกระทรวงการพาณิชย์ ควรเข้ามาช่วยเหลือด้านการตลาดต่างประเทศ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิง บูรณาการระหว่าง
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และการสร้างมูลค่าเพิ่ม ผสมผสานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างองค์
ความรู้ ใ หม่ ใ ห้ กั บ ชุ ม ชน และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ใช้ ใ นการพั ฒ นาคน ท้ อ งถิ่ น และ
เศรษฐกิจของประเทศ
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2. ควรมีการศึกษาวิจั ยเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่ นด้ าน
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือระหว่างภูมิภาค อาทิ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้
3. ควรมีการศึกษาเชิ งปริ มาณหรื อคุ ณภาพดังนี้ คื อ เรื่อง ความต้องการ ค่านิยมต่ อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ หรือเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและความต้องการ
บ้านพักแบบ Home Stay และเรื่องการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของชุมชนสู่เยาวชนในชุมชน
ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
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รายการอ้างอิง
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
การพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของ
ชุมชนบ้านประทุน ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

อภิชา พรเจริญกิจกุล
ผู้วิจัย
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คู่มือการใช้รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ของชุมชนบ้านประทุน ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ความเป็นมาและความสาคัญ
สืบเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่ 11 (2555-2559) ได้กาหนด
นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไว้ โดยมองว่า ทรัพยากรซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตนั้นมีอยู่จากัด และกาลัง
ลดจานวนลง ดังนั้นจึงต้องมีการจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ดังที่ จอหน์ ฮาวกินส์ เสนอ
ว่า ทรัพยากรมีอยู่จากัดแต่ความคิดไม่ มีวันหมด ความคิดสร้างสรรค์สามารถนาไปสร้างผลิ ตภัณฑ์
สร้ า งสรรค์ (Creative Product) ที่ มี มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ส่ ง ผลให้ ป ระเทศไทยจ าเป็ น ต้ อ งปรั บ
โครงสร้างเศรษฐกิจจากการพึ่งพิงปัจจัยการผลิตที่มีราคาถูกและใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ไปสู่
ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการเพิ่มประสิ ทธิภาพและสร้างนวัตกรรมเพื่อนาไปสู่เศรษฐกิจที่มีระดับการ
พัฒนาที่สูงขึ้นโดยการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจใหม่ที่เน้นการพัฒนาด้วยการเจริญเติบโตแบบสมดุล
และยั่งยืน การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เป็นการพัฒนาที่ครอบคลุมภาค
เศรษฐกิจและเชื่อมโยงกันทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริการ และวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งการพัฒนาต้องมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์และไม่กระทบต่อ สิ่งแวดล้อม
(Creative And Green Economy) ซึ่งเป็นกระแสการพัฒนาของโลกในยุคปัจจุบัน
การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพทุนทางสังคมให้เป็นรากฐานของสังคมที่แท้จริง การพัฒนา
คนในชุมชนท้องถิ่นมีจิตแห่งการสร้างสรรค์ (Creating Mind) ซึ่งเป็นกระบวนการทางความคิดในการ
สร้างสิ่งใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและสร้างความแตกต่าง (Change and
Differentiation) จากแนวทางเดิมที่มีอยู่ ด้ วยการเปิดรับทั้งจากภายในและภายนอก (inside out
and outside in) เพื่อนามาใช้แก้ไขปัญหา เนื่องจากเป็นการมองปัญหาในมุมที่แตกต่างสอดคล้องกับ
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามความหมายของ John Howkins ที่กล่าวว่า เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
คือ การเพิ่มคุณค่าของสินค้าและบริการ (Value Creation) โดยใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมผนวก
กับจุดแข็งของทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นไทยดังนั้นการยกระดับคุณภาพทุน
ทางสังคมของชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมการสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า/บริการ การพัฒนาบุคลากร
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคการผลิตและบริการ ทั้งในระดับวิชาชีพเชิงสร้ างสรรค์ให้
มีความคิดสร้างสรรค์ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553)
การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิด
การเชื่อมโยงทั้งเกษตรและอุตสาหกรรม ที่อยู่ บนพื้นฐานทางวัฒนธรรม และการสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สมผสานกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่นาแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการสร้างสรรค์งาน
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(Creativity) การใช้ ท รั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา (Intellectual Property) ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ พื้ น ฐานทาง
วัฒนธรรม (Culture) การสั่งสมความรู้ของสั งคม (Wisdom) และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมั ยใหม่
(Technology and Innovation) จึงเป็นที่น่าสนใจว่า การนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่สร้างขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมการสั่งสมความรู้ของสังคม
เพื่อสร้างสรรค์งานให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาท้องถิ่นและทุนทางสังคม โดยใช้กรณีศึกษาการผลิตผ้า
ไหมทอมื อ ของกลุ่ ม ชุ ม ชนผ้ า ไหมบ้ า นประทุ น จั ด ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ ปี 2547 ตามที่ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า
พระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนกลุ่มทอผ้ าทั่วทุกภาค เน้นเฉพาะราษฎรในแต่ละหมู่บ้าน สมาชิก
กลุ่มเริ่มทอผ้าไหมด้วยการทอมือ ลวดลายดั้งเดิม โดยได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ ซึ่ง
ยอดจ าหน่ ายเป็ น ที่น่ า พอใจของสมาชิ ก กลุ่ ม จนได้รับการคัด เลื อ กให้ เป็ นสิ นค้ า หนึ่ งต าบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ระดับ 4 ดาวในปี 2546 และปี 2547 และยังคงพัฒนากลุ่มผ้าไหมมาอย่างต่อเนื่อง จาก
แนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เน้นการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เป็น
ทุน ทางสั งคมให้ เ กิด คุ ณภาพอย่ า งแท้จ ริง การศึกษาวิจั ยเพื่ อ พัฒ นารูป แบบการสร้า งมูล ค่ า เพิ่ ม
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน ตาบลแตล อาเภอ
ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยคาดหวังถึงแนวทางในการพัฒนาให้เกิดเป็นรูปแบบเพื่อสร้างประโยชน์ต่อ
ชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยึดโยงรากฐานวัฒนธรรมให้สามารถ
ส่งต่อถึงคนรุ่นต่อไป เพื่อใช้เป็นทุนทางสังคมในการพัฒนาท้องถิ่นให้ดารงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป
เป้าหมายของคู่มือ
ชุมชนบ้านประทุน สามารถนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ทอมือ
วัตถุประสงค์ของคู่มือ
1. เพื่อให้ชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้ ความเข้าใจและ
ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ขอการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหมทอมื อ ตามแนวคิ ด เศรษฐกิ จ
เชิงสร้างสรรค์
2. เพื่อให้ชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์โดย
การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
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รูปแบบการสร้างมูล ค่าเพิ่มผ้าไหมทอมือบ้านประทุน หมายถึง การจัดระบบความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบต่างๆให้เชื่อมโยงซึ่งกันและกั นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลประโยชน์
ร่วมกันในด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขันสูง ควบคู่กับการมีแนวทางใน
การป้องกันคู่แข่ง และสร้างความได้เปรียบให้กับองค์กร มีการวัดผลและประเมินผลการดาเนินงานที่
บ่งชี้ถึงมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
ภูมิปั ญญาท้องถิ่น หมายถึง องค์ความรู้ของบุคคล หรือกลุ่ มบุคคลในท้องถิ่นชุมชนบ้าน
ประทุนรวมถึงงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์
ความรู้ (Knowledge) การศึกษา การสร้างสรรค์งาน (Creativity) และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual property) ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒ นธรรม การสั่ งสมความรู้ของสั งคม และ
เทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่ นามาถ่ายทอดประยุกต์ใช้ ในการผลิตผ้าไหมทอมือบ้านประทุนตาม
แนวคิดและวิธีการผลิตผ้าไหมของชุมชนผ้าไหมบ้านประทุนให้มีความสร้างสรรค์
การออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ผ้า
ไหมที่ผู้อื่น สามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้ เพื่อให้มีความเข้าใจในผลงานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของ
ชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน หมายถึง ผลผลิตใหม่อันเกิดจากการสร้าง
มูลค่าเพิ่มด้วยความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน ที่นาเสนอแก่ตลาดเพื่ อให้เกิด
ความน่าสนใจ การซื้อ การใช้ หรือการบริโภค โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ในที่นี้หมายถึง ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากการการพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัด
สุรินทร์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ในตลาด โดยทา
ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคได้มากขึ้นกว่าเดิม หรือเป็น
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน
องค์ความรู้ หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับผ้าไหมทอมือบ้านประทุน ได้แก่ ความคิดรวบยอด
หลักการ วิธีการผลิตผ้าไหมของชุมชนบ้านประทุนถ่ายทอดเป็นความรู้ ที่สั่งสมกันมาเพื่อให้ คนรุ่น
หลังได้เรียนรู้ ซึ่งไม่ได้ลอกเลียนมาจากองค์ความรู้ แต่ผู้เรียนต้องสร้างขึ้นมาด้วยตนเอง เป็นความรู้ที่
เกิดขึ้นใหม่ เมื่อพัฒนาโครงสร้ างความรู้ผ้าไหมบ้านประทุนต่อไปก็ส ามารถสร้างผลงานเป็น องค์
ความรู้ให้คนอื่นค้นคว้าได้
ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การประสานความคิดให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีคุณค่าในเรื่องผ้าไหม
ทอมือ หรือเกิดประโยชน์ ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
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ทอมือของชุ มชนบ้านประทุนที่มีอยู่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจ
แก่ผู้บริโภคได้มากขึ้นกว่าเดิม
ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของ
ชุมชนผ้าไหมบ้านประทุน ซึ่งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความชานาญ ทรัพย์สินทางปัญญาอาจ
แสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้ เช่น ผ้าไหมทอมือและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมของบ้านประทุน
หรือในรูปของสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น บริการ แนวคิดในการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด และการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนผ้า
ไหมทอมือบ้านประทุนได้ดีขึ้น
การสร้างมูลค่าเพิ่ม หมายถึง วิธีการต่างๆ ที่ใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ทอมือ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมชุมชนบ้านประทุนมีมูลค่าเพิ่มทั้งทางด้านราคาและจิตใจมากกว่า
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
มู ล ค่ า เพิ่ ม หมายถึ ง ค่ า ของสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ ม ากขึ้ น ในที่ นี้ ห มายถึ ง การเพิ่ ม ขึ้ น ของ
1) มูล ค่าทางเศรษฐศาสตร์ คือ ผลต่างระหว่างราคาต้นทุนการผลิ ตสิ นค้า หรือบริการกับราคา
จาหน่ายสินค้าหรือบริการนั้น โดยการนาวัตถุดิบและทรัพยากรในท้องถิ่นมาสร้างรายได้ 2) คุณค่า
ทางวัฒนธรรม คือ ส่วนเพิ่มที่มีประโยชน์ในแง่ภูมิปัญญาหรือวัฒนธรรม
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ หมายถึง ผ้าที่ทาจากเส้นไหมย้อมด้วยสีธรรมชาติ แล้วทอเป็นผืน
โดยวิธีทอด้วยกี่ทอมือแบบพื้นบ้านชนิดพุ่งกระสวยด้วยมือเป็นภูมิปัญญาของคนท้องถิ่น ของชุมชนผ้า
ไหมทอมือบ้านประทุน โดยจะมีผลิตเป็นผ้าผืน และเศษผ้าที่เหลือก็อาจนามาจาหน่ายเป็นวัตถุดิบ
สาหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กระเป๋า กล่อง ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าม่าน เป็นต้น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หมายถึง กระบวนการที่ทาให้ ผ้าไหมทอมือบ้านประทุนดีขึ้นโดยการ
เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าไปในสายผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่
และผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ในสายผลิตภัณฑ์ใหม่
ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน
ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานที่นามาเป็นเนื้อหาในการดาเนินการกิจกรรมมีดังนี้
1. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นกระบวนการสาคัญในการพัฒนาสินค้าเพราะ เป็น
วิธีการลดความเสี่ยงในการผลิตสินค้าใหม่ๆ มีขั้นตอนทั้งหมด 7 ขั้นตอนได้แก่ 1) การรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ SWOT 2) การคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ของชุมชน 3)การพัฒนา
แนวคิดและการทดสอบ 4) การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ 5) การทดสอบตลาดและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ 6) การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และ 7) การนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
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2. การวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และอุ ป สรรค หรื อ การวิ เ คราะห์ SWOT เป็ น
วิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายในและภายนอก เป็ น เครื่ อ งมื อ จะช่ ว ยให้ ชุม ชนสามารถวิเ คราะห์
ศักยภาพของตนเองและสถานการณ์เพื่อเป็นข้อมูลในการกาหนดแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์
3. การเพิ่มมูล ค่า ผลิ ตภัณฑ์ เป็นการสร้างคุณค่าทางจุดเด่นและคุณค่าทางการใช้งานที่
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า อันเป็นการเพิ่มคุณค่าหรือคุณภาพของสินค้าที่สามารถดึง ดูด
ลูกค้าได้
4. การพัฒ นาความคิ ดสร้ า งสรรค์ ก ารพั ฒ นาผลิ ตภั ณฑ์ ใ ห้ เ กิด มูล ค่ าต้ อ งอาศัย ความคิ ด
สร้างสรรค์ในการคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ทั้งนี้การจะมีความคิดสร้างสรรค์ได้ต้องมีการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น
หลักการ
คู่มือการใช้รูปแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพื่ อเพิ่มมูลค่าของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
มีหลักการสาคัญในการดาเนินกิจกรรม ดังนี้
1. เน้นการพัฒนาชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนที่เข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะยึดผู้เรียนรู้
เป็นสาคัญ โดยจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน
2. สมาชิกชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
และเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยจัดกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความ
เข้าใจได้อย่างแท้จริง ฝึกปฏิบัติพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของชุม ชน
รวมทั้งการทดสอบตลาดด้วยแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์
และเป็นแนวทางในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
3. จั ด กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนผ้ า ไหมทอมื อ บ้ า นประทุ น ที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเกิ ด
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ โดยในกระบวนการเรียนรู้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันได้คิด
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของความคิด ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันวิเคราะห์
และประเมิน โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นโดยมีวิทยากรคอยให้คาแนะนาแนวทางและ
สรุปความคิด
4. บทบาทของวิทยากรกระบวนการ และผู้เชี่ยวชาญ เปรียบเสมือนพี่เลี้ยงคอยให้คาปรึกษา
และแนะนาให้ความช่วยเหลือ อานวยความสะดวก และสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่เป็นกันเอง
เปิ ดโอกาสชุมชนที่เข้าร่ วมกิจ กรรมได้แสดงความคิดเห็ นอย่างอิสระ กระตุ้นให้ ฝึ กคิด ฝึ กปฏิบัติ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม
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กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
จากหลั ก การของคู่ มื อ การใช้ รู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหมทอมื อ บ้ า นประทุ น ข้ า งต้ น ทั้ ง
4 ประการนั้ น ผู้ วิ จั ย ได้ อ อกแบบ และด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชนให้ มี
ความสามารถในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ และการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน ทั้ ง นี้
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เนื้อหา แนวคิดทฤษฏีที่ใช้ระยะเวลา ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม สื่อการ
เรียนรู้และการประเมินผล และกาหนดเป็นขั้นตอนของวิธีการสอนแบบปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น
5 ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นกล่าวนา เป็นขั้นที่วิทยากรกระบวนการจัดบรรยากาศเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้
และสร้างแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นให้ชุมชนสนใจและมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียนรู้
2. ขั้นตอนดาเนินการ เป็นขั้นที่วิทยากรกระบวนการให้ความรู้เพื่อเตรียมให้ชุมชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้มีฐานความรู้ก่อนที่จะดาเนินการฝึกคิดและลงมือปฏิบัติการ
3. ขั้นดาเนินการ เป็นขั้นที่วิทยากรกระบวนการสร้างบรรยากาศ และกระตุ้น ให้ชุมชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมได้ฝึกคิด และลงมือปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์
4. ขั้ น เสนอผลการปฏิ บั ติ ก าร เป็ น ขั้ น ที่ ชุ ม ชุ น ที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมน าเสนอผลงานการ
ปฏิบัติการ และร่วมกันวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านกระบวนการกลุ่ม
5. ขั้นอภิปรายและสรุปผล เป็นขั้นที่ ชุมชนที่เข้าร่วมอบรมร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และสรุปผลการทากิจกรรมร่วมกัน อันเป็นการประเมินผลกิจกรรมที่ช่วยสะท้อนผลการ
เรียนรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ครั้งที่ /เวลา

ขั้นตอนการพัฒนา
วัตถุประสงค์
ผลิตภัณฑ์
ครั้งที่ 1/ 9 ม.ค. 60 1. การบรรยาย
- เพื่อให้กลุ่มสมาชิกชุมชน
1. การอบรม
ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
ภาคเช้า (180 นาที)
เกิดองค์ความรู้เข้าใจ
แนวคิดเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ และมีความรู้
ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
ครั้งที่ 2/ 11 ม.ค.
60
2. การอบรม
(180 นาที)

2. การบรรยาย

เนื้อหา

- หัวข้อการบรรยาย
“การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมทอมือ”
1. แนวคิดเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์
2.การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอ
มือ
- เพื่อให้กลุ่มสมาชิกชุมชน - หัวข้อการบรรยาย
ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน “การออกแบบ
เกิดความรู้ในเนื้อหาการ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหม มือ”
ทอมือ

การประเมินผล
- แบบสอบถามเพื่อ
ประเมินการอบรม

-แบบประเมินการอบรม
-ด้านความรู้ประเมิน
จากการระดมความคิด
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมทอมือ
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ครั้งที่ /เวลา

ขั้นตอนการพัฒนา
วัตถุประสงค์
ผลิตภัณฑ์
ภาคบ่าย 9 ม.ค. 60 3. การสาธิต
- เพื่อให้กลุ่มสมาชิกชุมชน
13.00 น.-14.30 น.
ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
(90 นาที)
ได้เห็นถึงแบบอย่างการ
สาธิตการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือมี
วิธีการอย่างไร
ภาคบ่าย 9 ม.ค. 60 3. การระดม
- เพื่อให้กลุ่มสมาชิกผู้เข้า
14.45 น.-16.00 น. ความคิดกลุ่มในการ อบรมได้ร่วมกันระดม
(90 นาที)
ร่างผลิตภัณฑ์
ความคิดในการร่างเสนอ
ต้นแบบ 2 ชิ้นในแต่ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมในแต่ละ
ละกลุ่ม
กลุ่มจานวน 2 ชิ้น
ครั้งที่ 3/ 12 ม.ค. -นาเสนอร่าง
- เพื่อให้กลุ่มสมาชิกผู้เข้า
60
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ อบรมได้นาแนวคิดที่ได้
9.00 น.-12.00 น. ต่อที่ประชุมในการ จากการอบรมมา
(180 นาที)
อบรม
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
อย่างเป็นรูปธรรม
ครั้งที่ 4/ 17 มี.ค. -ระดมความคิดและ
60
เสนอแนะแนวทาง
9.00น. – 12.00 น. ในการปรับปรุงและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า
ไหมทอมือของ
ชุมชนบ้านประทุน

- เพื่อให้กลุ่มสมาชิกผู้เข้า
อบรม ได้สะท้อนแนวคิด
และแสดงความคิดเห็น
แนวทางในการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์

เนื้อหา

การประเมินผล

- สาธิตการออกแบบ
ด้วยผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ให้พัฒนาเป็นสินค้า
ชิ้นใหม่

- ด้านทักษะประเมิน
จากการระดมสมอง
ร่วมกันคิดผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากผ้าไหมทอ
มือของชุมชนบ้าน
ประทุน
- ประเมินทักษะความ
ร่วมมือในการระดม
สมองเพื่อร่วมกันผลิต
สินค้าใหม่จากผลิตภัณฑ์
ผ้าไหม
- การรับรองจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านต่อ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
ชุมชนบ้านประทุน
- เก็บแบบประเมินการ
อบรม Post-test
- ประเมินจากการ
พัฒนาต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ และการ
ทดสอบความพึงพอใจ
ของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์
จานวน 8 ชิ้น

- การระดมความคิด
ของกลุ่มในการ
ร่วมกันสร้าง
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
ผ้าไหม
- การนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมตาม
แนวทางการสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมทอมือของ
ชุมชนบ้านประทุน
- การระดมความคิด
การอบรมจากผู้เข้า
อบรมทั้ง 4 กลุ่ม

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
1. ห้ อ งสมุ ด อาทิ เ ช่ น หนั ง สื อ เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ บรรจุ ภั ณ ฑ์ การแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์การประดิษฐ์ เป็นต้น
2. อินเตอร์เน็ต อาทิ ศูนย์การออกแบบ (TCDC)
3. ศึกษาดูงานตามงานแสดงสินค้า อาทิเช่ น งาน OTOP Thailand, งานตลาดนัดผ้าไหม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากคนในชุมชน เป็นวิธีการปฏิบัติของชาวบ้านที่ได้จากประสบการณ์
ที่สั่งสมและสืบทอดกันมา อาทิเช่น ภูมิปัญญาการทอผ้าไหม เป็นต้น
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5. ความรู้เชิงวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยีอาหาร การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ การแปรรูป เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นต้น
บทบาทของวิทยากรกระบวนการและผู้เชี่ยวชาญ
การน ารู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ร้ า งสรรค์ เ พื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ของใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด
ผู้ให้ความรู้มีบทบาท ดังนี้
1. ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนให้
เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง สามารถพัฒนาชุมชนให้มีความสามารถ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนได้
2. จัดเตรียมสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานและเพียงพอต่อการใช้ในแต่ละครั้ง
3. จักสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ทาให้ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรม และเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านการปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความเข้าใจ
อย่างแท้จริง ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมเกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนความรู้ และความ
คิดเห็นระหว่างกัน
4. วิทยากรกระบวนการและผู้เชี่ยวชาญ เปรียบเสมือนเหมือนเป็นพี่เลี้ยงที่มีลักษณะให้
คาปรึกษาที่เป็นมิตร ค่อยให้ความช่วยเหลือ อานวยความสะดวกและสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่
เป็ น กั น เอง เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมได้ แ สดงความคิ ด เห็ น อย่ า งอิ ส ระ กระตุ้ น ให้ ฝึ ก คิ ด
สร้างสรรค์ฝึกปฏิบัติ และให้กาลังใจผู้เข้าร่วมกิจกรรรม โดยเชื่อมั่นว่า “ความคิดสร้างสรรค์ที่เป็น
ทักษะที่สามารถสอน เรียนรู้ พัฒนาและนาไปปฏิบัติได้”
5. จัดกิจกรรมตามรูปแบบผลิตภัณฑ์สร้ างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าของชุมชนผ้าไหมบ้านประทุน
ขั้นตอนของวิธีการสอนแบบปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นดังนี้ ขั้นกล่าวนา ขั้นเตรียมดาเนินการ
ขั้นดาเนินการ ขั้นเสนอผลการปฏิบัติการ และขั้นอภิปรายผลและสรุปผล
บทบาทสมาชิกชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
การนาเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าของสมาชิกผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรมีบทบาทดังนี้
1. ให้ ความสนใจในการเรีย นรู้ ให้ ความส าคั ญ ของการพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ และการสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์
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2. มี ส่ ว นร่ ว มในการคิดสร้างสรรค์ ตอบคาถาม แสดงความคิดเห็ น แลกเปลี่ ยนความรู้
ระหว่างกัน รวมทั้งการวิเคราะห์และอภิปรายผล
3. มีส่วนร่วมในการทากิจกรรม ในการระดมความคิด เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้อย่างแท้จริง
เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแปรรูป รู้จักการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหม และรู้จักนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
4. มีส่วนร่วมในการประเมินผลกิจกรรมการอบรม จากการระดมความคิดในการสะท้อน
แนวคิดจากการอบรม
การอบรมครั้งที่ 1
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ส มาชิกชุมชนผ้ าไหมบ้านประทุนที่ เข้าร่ว มอบรมเกิ ดความรู้ ความเข้าใจในเรื่ อ ง
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
เนื้อหา
1. แนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
2. กลไกการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
3. ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย
4. การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
แนวคิดทฤษฎีที่ใช้
1. ทฤษฏีการสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
2. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
3. แนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (PEST Analysis)
4. ทฤษฎี SWOT Analysis
ระยะเวลา 180 นาที (3 ชั่วโมง)
ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
1. กล่าวนา
วิทยากรแนะนาตนเอง และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการอบรมกระตุ้นให้สมาชิกผู้เข้าอบรม
สนใจและใฝ่รู้ในเนื้อหาการอบรม
2. ขั้นเตรียมดาเนินการ
วิทยากร บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
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3. ขั้นดาเนินการ
วิทยากรถามเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมร่วมกันตอบคาถาม แบ่งกลุ่มสมาชิกผู้เข้าร่วมอบรม
เพื่อช่วยกันระดมความคิดตามใบงาน
4. ขั้นเสนอผลการปฏิบัติการ
ตัวแทนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการระดมความคิดนาเสนอต่อวิทยากร
5. ขั้นอภิปรายผลและสรุปผล
วิทยากรสรุป และให้คาแนะนาเพิ่มเติมกับตัวแทนกลุ่ม
สื่อการเรียนรู้
1. ใบความรู้
2. ใบงาน
3. คอมพิวเตอร์ (Power- Point)
4. แบบประเมินการเรียนรู้ (Pre-Test)
การประเมินผล
1. ด้านความรู้ ประเมินจากใบงาน
2. ด้านทักษะ ประเมินจากการตอบคาถามของกลุ่ม
การอบรมครั้งที่ 2
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สมาชิกชุมชนผ้าไหมบ้านประทุนที่เข้าร่วมอบรบเกิดความรู้ ความเข้าใจและตระหนัก
ถึงความสาคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เนื้อหา
1. ความสาคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ใหม่
3. หัวใจของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
4. ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
5. การสร้างมูลค่าจากการแปรรูปผ้าไหมทอมือ
แนวคิดทฤษฎีที่ใช้
1. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
2. การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
3. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
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4. ส่วนประสมการตลาด
ระยะเวลา 360 นาที (6 ชั่วโมง)
ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
1. ขัน้ กล่าวนา
1.1 วิทยากรกระบวนการแนะนาตนเอง และชี้แจงวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแรงจูงใจและ
กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมสนใจและมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่จะเรียนรู้ เป็นการเตรียมตัว
1.2 วิทยากรกระบวนการให้ผู้เข้าร่วมอบรบแต่ละคนแนะนาตัว เพื่อทาความรู้จักคุ้นเคย
โดยสร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง
2. ขั้นเตรียมดาเนินการ
2.1 ผู้บรรยายกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงสภาวการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความพร้อมที่เข้าสู่
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยให้ชมตัวอย่างผลิตภัณฑ์
2.2 วิทยากรกระบวนการดาเนินการบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ใหม่ การคิด
สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าไหมทอมือการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์
3. ขั้นดาเนินการ
3.1 วิทยากรกระบวนการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมตอบคาถาม
3.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันระดมความคิดในการนาเศษผ้าไหมมาแปรรูป
3.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันระดมสมองคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
วัตถุดิบ จากเศษผ้ า และทรั พ ยากรท้ องถิ่ นมาประยุก ต์ ใช้ ในการสร้า งมูล ค่ าเพิ่ มผลิ ตภั ณ ฑ์ ใ ห้ เ กิ ด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมา
4. ขั้นเสนอผลการปฏิบัติการ
4.1 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ร้ า งสรรค์ ที่ คิ ด ได้ โ ดยเปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น
โดยวิทยากรกระบวนการคอยให้คาแนะนา
5. ขั้นอภิปรายผลและสรุปผล
5.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันสรุปความรู้ วิเคราะห์ อภิปรายผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่คิด
ขึ้นใหม่ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมแสดงความคิดเห็น วิทยากรกระบวนการคอยให้
คาแนะนาเพิ่มเติม
5.2 วิทยากรกระบวนการให้คาชมเชยและสรุปเพิ่มเติม
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สื่อการเรียนรู้
1. ใบความรู้
2. ใบงาน
3. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
4. แบบประเมินการเรียนรู้
การประเมินผล
1. ด้านความรู้ ประเมินจากใบงาน
2. ด้านทักษะ ประเมินจากสภาพความเป็นจริงในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ แ ละ
แนวคิดในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
การอบรมครั้งที่ 3
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สมาชิกชุมชนผ้าไหมบ้านประทุนที่เข้าร่วมอบรบเกิดความรู้ ความเข้าใจและตระหนัก
ถึงความสาคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
เนื้อหา
ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
แนวคิดทฤษฎีที่ใช้
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ระยะเวลา 180นาที (3 ชั่วโมง)
ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
1. ขั้นกล่าวนา
วิทยากรกระบวนการแนะนาตนเอง และ ทบทวนเนื้อหาที่ได้บรรยายในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการครั้งที่ 2
2. ขั้นเตรียมดาเนินการ
วิทยากรกระบวนการดาเนินการบรรยายและสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาให้
เกิดเป็นสินค้าชนิดใหม่
3. ขั้นดาเนินการ
3.1 วิทยากรกระบวนการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกลุ่มร่วมกันกาหนดรายละเอียดของสินค้ า เพื่อใช้ในการ
ออกแบบตราผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์หรือฉลาก
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4. ขั้นเสนอผลการปฏิบัติการ
4.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกลุ่มนาเสนอชื่อประเภทสินค้า จานวน 2 ชิ้น
4.2 วิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิให้คาแนะนาเกี่ยวกับลักษณะและประเภทสินค้า
5. ขั้นอภิปรายผลและสรุปผล
5.1 วิทยากรกระบวนการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนาเสนอผลงานต่อที่ประชุม
5.2 วิทยากรกระบวนการให้คาชมเชยและสรุปเพิ่มเติม
5.3 วิทยากรกระบวนการให้ผู้เข้าร่วมอบรมทาแบบประเมินการเรียนรู้ (Post-test)
สื่อการเรียนรู้
1. ใบความรู้ และกาหนดการปฏิบัติการผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์
2. การนาเสนอตามใบงาน
การประเมินผล
1. ด้านความรู้ ประเมินจากใบงาน
2. ด้านทักษะ ประเมินจากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ

316
ใบความรู้
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
ความสาคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ถือเป็น หัวใจสาคัญของธุรกิจ ชุมชนเองก็จาเป็นต้องมีการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์เ พื่ อ
ปรับปรุงสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ลดต้นทุนการผลิต ทั้งนี้ต้องมีการจัดการเรียนรู้และการทดลอง
ผลิตสินค้า เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ และสร้างผลกาไรให้แก่
ชุมชน
1. แรงกระตุ้นภายในชุมชน
1.1 ต้องการเพิ่มยอดขาย หรือรายได้เพิ่มขึ้นด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ อยู่
เสมอ โดยการให้ความสาคัญกับความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลักในการพัฒนา
1.2 เพิ่มศักยภาพและลดต้นทุนการผลิต ในกระบวนการผลิตหรือการบริหารจัดการจะมี
ส่ ว นสู ญ เสี ย ที่ ส ามารถน ามาพั ฒ นาเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ ซึ่ ง จะช่ ว ยลดต้ น ทุ น ในการผลิ ต และการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น วุ้นมะพร้าวจากน้ามะพร้าว แป้งกล้วยจากกล้วยเป็นต้น
2. แรงกระตุ้นภายนอกชุมชน
2.1 วงจรชีวิตของสินค้าใกล้จบ ผลิตภัณฑ์มีวัฎจักรชีวิตของมัน หากอยู่ในช่วงขาลง ต้อง
คิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อมาทดแทน หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์เก่าให้ดีขึ้นเพื่อต่ออายุผลิตภัณฑ์ในวัฎจักรให้
นานขึ้นและยังขายได้ในตลาด
2.2 ค้นหาตลาดใหม่ๆ โดยการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ใหม่เพื่อ ตอบสนองลู กค้าอีกกลุ่ มหนึ่ง
เป็นการขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น
2.3 การแข่งขันสูงทาให้ธุรกิจต้องปรับตัว ถ้าเราไม่พัฒนาผลิตภัณฑ์ก็ต้องแข่งขันด้านอื่นๆ
เช่น ลด แลก แจก แถม ซึ่งผลกาไรย่อมลดลง
2.4 ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ค่านิยม กระแสนิยม ทาให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงสินค้าตามความต้องการ
ของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันอาจจะไม่เป็นที่ต้องการ
ของผู้บริโภคต่อไปในอนาคต เช่น กระแสรักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม กระแสรีไซเคิล เป็นการปรับมา
ใช้ใหม่ รียูส เป็นการนามาใช้อีกครั้ง รีดิวซ์ เป็นการลดการใช้ให้น้อยลง
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ลักษณะของผลิตภัณฑ์ใหม่
เป้าหมายของผลิตภัณฑ์ใหม่คือ การตอบสนองหรือสร้างแรงจูงใจต่อการเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อจากัดที่มากกว่าผลิตภัณฑ์ที่มี
อยู่ แ ล้ ว ในตลาด เนื่ อ งจากไม่ มี ข้ อ มู ล โดยตรงเกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นอดี ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ะไรเรี ย กว่ า
ผลิตภัณฑ์ใหม่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ (เสาวภา มีถาวรกุล, 2536)
1. นวัตกรรมใหม่อย่างแท้จริง (Really Innovation) เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากความคิด
ริเริ่มที่มีลักษณะแตกต่าง จากผลิตภัณฑ์อื่น ที่ไม่เคยมีผู้ใดผลิตหรือจาหน่ายในตลาด
2. การเลี ย นแบบ (Emulation) เป็ น ลั ก ษณะผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ข องกิ จ การที่ เ กิ ด จากการ
เลียนแบบผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันในตลาดแต่มิใช่ผลิตภัณฑ์ใหม่สาหรับตลาด
3. การปรั บ ปรุ ง (Adaptation) เป็นลั กษณะของผลิ ตภั ณ ฑ์ใหม่ ที่ใช้ แทนผลิ ตภั ณฑ์ ที่ มี อ ยู่
แล้วแต่มีความแตกต่างจากของเดิมอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากเกิดจากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
ผลิตภัณฑ์เดิมที่เคยผลิตและจาหน่ายอยู่แล้ว
4. การเข้าสู่ตลาดใหม่ (New Market) เป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์เ ดิมของกิจการที่นาเสนอ
ขายในตลาดใหม่ จึงถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สาหรับตลาดนั้น
5. ผลิตภัณฑ์ตามแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ เป็นต้น
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นนวัตกรรมหรืออย่างน้อย
ที่สุดก็ควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่
หัวใจของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นการพัฒนา ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ให้ 1) ตรงตามความ
ต้องการของผู้บริโภคเป้าหมาย 2) สร้างความพึงพอใจ 3) สร้างคุณค่าในสายตาของผู้บริโภคเป้าหมาย
ซึ่งทาได้หลายวิธี ทั้งด้าน “คุณภาพ ลักษณะความหลากหลาย ขนาด การออกแบบ ตราสินค้า บรรจุ
ภัณฑ์ การบริการ การรับประกัน” (Kotler and Keller, 2009: 63) 4) มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น แตกต่าง
อย่างชัดเจน และเอกลักษณ์นั้นต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย สร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่เขา
ได้จริง
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ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
1. ขั้นการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ SWOT
เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนของตนเอง ผลิตภัณฑ์ของตนเองชุมชน สภาพ
ตลาดข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภค จากนั้นนาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ SWOT เพื่อให้เห็นศักยภาพของ
ตนเอง สถานการณ์ และนาข้อมูลมากาหนดแผนธุรกิจของตนเองได้ โดยการวิเคราะห์ SWOT ดังนี้
1.1 การวิเคราะห์ภายใน เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง และจุดอ่อนในเรื่องต่อไปนี้
1.1.1 ระดมความคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ หมายถึง การระดมความคิดจากกลุ่มชุมชนใน
การคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมต่างๆ ของชุมชน เพื่อให้เกิดการยอมรับของลูกค้า และเป็นการสร้าง
ชื่อเสียงให้กับกลุ่มชุมชนเพิ่มขึ้นด้วย
1.1.2 การกาหนดราคา หมายถึง การกาหนดราคาสินค้าตามประเภทชนิดของสินค้า
ผ้าไหม อย่างชัดเจน ตามกระบวนการผลิต และขั้นตอนในการผลิตผ้าไหม
1.1.3 สร้างเครือข่าย เพิ่ม ช่องทางการค้า หมายถึง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทั้งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
1.1.4 สร้างศักยภาพให้ชุมชน หมายถึง การพัฒนาสมาชิกในชุมชนให้เกิดศักยภาพ
ได้มีองค์ความรู้เพิ่มเติม สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นทุนมนุษย์ที่สาคัญในการพัฒนาชุมชน
1.1.5 ยกระดับการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึงการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้า ไหม
ทอมือ โดยการสร้างระบบในการจัดเก็บสินค้า ช่องทางการจาหน่ายผ้าไหมทอมือของชุมชนเพื่อให้
ลูกค้ามีความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น
1.1.6 ความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น (องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล) หมายถึ ง
การสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นในการสนับสนุนต่อแนวทางในการพัฒนาของชุมชนผ้าไหมทอมือ
บ้านประทุน
1.1.7 นาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมา ประยุกต์ หมายถึง การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
พัฒนารูปแบบเพื่อสร้างความสะดวกและเอื้อต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชน
1.1.8 มีศูนย์กระจายสินค้า หมายถึงการจัดสถานที่ในชุมชน เพื่อเป็นศูนย์การจัดเก็บ
ผ้าไหม จาหน่ายผ้าไหมและกระจายส่งผ้าไหมไปยังลูกค้าของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
1.1.9 การสร้ า งโอกาสในการจ าหน่ า ยผ้ า ไหม การหาตลาดและกลุ่ ม ลู ก ค้ า ใหม่ๆ
เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนให้เติบโตเพิ่มมากขึ้น
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1.2 การวิเคราะห์ภายนอก ได้แก่ การวิเคราะห์โอกาส และอุปสรรค ปัจจัยด้านการเมือง
และกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เทคโนโลยี ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้
1.2.1 ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors)
1.2.1.1 ปั จ จั ยทางด้านการเมื อ ง องค์กรจะต้อ งติด ตามการดาเนิน งานทาง
การเมือง เพื่อนามาวิเคราะห์และกาหนด กลยุทธ์ เพราะปัจจัยเหล่านี้มีส่วนที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กร
ได้ ทั้งทางบวกและทางลบขึ้น อยู่ กับว่าผลกระทบดั งกล่ าวเป็นโอกาสหรือ อุปสรรคต่ อ องค์ กร เช่น
นโยบาย และเสถียรภาพของรัฐบาล พัฒนาการทางการเมือง และนโยบายของรัฐที่มีผลต่ออุตสาหกรรม
1.2.1.2 ปั จ จัยทางด้านกฎหมาย เช่น การแก้ไขกฎหมายและการปรั บ ปรุ ง
ระเบียบต่างๆ ที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนวิธีการทางการบริหาร ฯลฯ โดยกฎหมายบางอย่างนั้นจะเอื้อ
ประโยชน์ต่อการดาเนินกลยุทธ์ขององค์กร แต่กฎหมายบางอย่างก็ขัดต่อการดาเนินกลยุทธ์ ดังนั้น
ผู้บริหารจะต้องพิจารณาว่าข้อกฎหมายนั้นจะเอื้อประโยชน์หรือเป็นอุปสรรคต่อองค์กร
ปั จ จั ย ภายนอกเป็นปัจจัย ที่ส่ งผลต่ อ การทาธุร กิจ การค้ าระหว่า งประเทศที่
ผู้ประกอบการไม่สามารถควบคุมได้ แต่การเข้าใจและรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่ อปัจจัยเหล่านี้จะช่วย
ให้สามารถลดความเสี่ยงจากความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ ในปัจจัยภายนอกด้านการเมืองและกฎหมาย
นั้น ผู้ประกอบการส่งออกผลไม้จาเป็นต้องมีการศึกษาและให้ความสาคัญในการเข้าใจถึงสภาวะทาง
การเมืองและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ รวมทั้งการมีที่ ปรึกษาที่เชี่ยวชาญทางด้าน
กฎหมายของประเทศคู่ค้า เพื่อหลีกเลี่ยงการทาผิดระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายโดยไม่ตั้งใจ และมีการ
ติดตามถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดาเนินกลยุทธ์ในการทา
ธุรกิจสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
1.2.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors)
เป็นสภาพแวดล้ อมที่ส าคัญที่เป็นเครื่องบ่งชี้ให้ เห็ นถึงการจัดสรรทรัพ ยากร
ทางการบริหาร และมีส่วนสาคัญต่อการดาเนินงานทางธุรกิจขององค์กรอย่างสูง เช่น อัตราเงินเฟ้อ
อั ต ราดอกเบี้ ย อั ต ราภาษี อั ต ราเงิ น เฟ้ อ และอั ต ราการว่ า งงาน ฯลฯ ประเด็ น ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ในการ
วิเคราะห์ปัจจัยด้านเศรษฐกิจก็คือการวิเคราะห์เพื่อการพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจในอนาคต เพื่อที่องค์กร
จะได้สามารถวางแผนการดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง
เศรษฐกิ จ ของประเทศคู่ ค้ า นั้ น มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ ยอดขายของ
ผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ หากผู้ประกอบการมีการติดตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า อย่าง
ต่อเนื่องจะช่วยให้สามารถวางแผนการผลิตและการขายผลไม้ได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ช่วยลดโอกาสในการผลิตสินค้ามากกว่าความต้องการจนต้องยอมลดราคาสินค้าและส่งผลต่อกาไรของ
ผู้ประกอบการ และการติดตามเสถียรภาพความมั่นคงและการเติบโตของเศรษฐกิจรวมถึงการจัดการ
ทางด้านเศรษฐกิจของภาครัฐด้วย
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1.2.3 ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-Culture Factors)
เป็นสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับลักษณะทางสั งคม มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ชีวิตประจาวันและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ผู้บริหารจะต้องพิจารณาถึงปัจจัย เหล่านี้
โดยจะต้องพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดจนจะต้องพยายาม มองหาโอกาส
หรืออุปสรรคที่มีต่อการดาเนินงานทางธุรกิจขององค์กรเพื่อนามาใช้ประกอบในการพิจารณากาหนดกล
ยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม เช่น โครงสร้างทางเพศและอายุ ระดับการศึกษา ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ
ขนบธรรมเนียมและประเพณีตลอดจนพฤติกรรมการบริโภคอุปโภค การเข้าใจถึงลักษณะของสังคมและ
วัฒนธรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผู้ประกอบการส่งออกผลไม้จะทาให้สามารถวิเคราะห์ถึงความ
ต้องการและความชื่นชอบผลไม้ต่างๆ ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ ทาให้ผู้ประกอบการสามรถคัดสรร
ผลิ ตภัณฑ์ผ ลไม้ส ดได้ตรงตามความต้ องการของลู กค้ า โดยการศึกษาวัฒ นธรรมประเพณี ค่านิยม
โครงสร้างทางสังคม และกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในสังคม
1.2.4 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological Factors)
การเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อองค์กรในแง่ของระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขัน เช่น การผลิตสินค้าหรือการให้บริการมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ทางาน กระบวนการผลิต การผลิตคิดค้นทางเทคโนโลยีต่างๆ เครื่องจักรกลทางอุตสาหกรรม เครื่องจักร
สมองกล และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ เทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยมาช่วยกระบวนการผลิต การขนส่ง
การทาธุรกรรมการเงิน การติดต่อสื่อสาร รวมถึงการบริหารจัดการต่างๆ จะช่วยความได้เปรียบในการ
แข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกผลไม้สด ซึ่งจะทาให้การดาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีความ
แม่นยา ช่วยในการรักษาคุณภาพของสิ นค้า และลดต้นทุนการผลิต ผู้ประกอบการจึงต้องมีการติดตาม
เทคโนโลยีต่างๆ และนามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจและให้ทันต่อการแข่งขันและการ
เปลี่ยนแปลงที่มีความรวดเร็วในปัจจุบัน
2. ขั้นตอนการคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
2.1 John Hawkins ได้ให้คาจากัดความไว้ในหนังสือชื่อ The Creative Economy: How
People Make Money From Ideas ว่าคือ “การสร้างมูลค่าที่เกิดจากความคิดของมนุษย์” สาขาการ
ผลิตที่พัฒนาไปสู่ CE จะเรียกว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries หรือ CI) ซึ่งหมายถึงกลุ่ม
กิจกรรมการผลิตที่ต้องพึ่งพาความคิดสร้างสรรค์เป็นวัตถุดิบสาคัญ
“เศรษฐกิจสร้างสรรค์” อันประกอบไปด้วยคาว่า 1) เศรษฐกิจ (Economy) และ 2)
สร้างสรรค์ (Creative) จะเกิดขึ้นได้ต้องมีทั้งสองส่วนนี้เกิดคู่กันการมีเพียงความคิดสร้างสรรค์ (หรือองค์
ความรู้) แต่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถสร้างระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ถ้าความคิดนั้นไม่ได้นาไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ผู้สร้างสรรค์การนาความคิดเข้าไปประสานกับการดาเนินธุรกิจทาให้เกิด
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การต่อยอดไปสู่ทั้งการสร้าง “ความแตกต่าง” ซึ่งจะส่งผลต่อการ “สร้างมูลค่า” และท้ายที่สุดเป็นการ
“สร้ า งคุ ณ ค่ า ” ซึ่ ง ความหมายของค าว่ า เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ นี้ ส อดคล้ อ งกั บ ค าว่ า นวั ต กรรม
(Innovation) โดย Swann (2007) ได้ ร ะบุ ค วามหมายของนวั ต กรรมไว้ ว่ า “The Successful
Exploitation of New Ideas” ซึ่งหมายถึง “การใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ๆ”

2.2 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
มูลค่าเพิ่ม คือ การสร้างคุณค่าเข้าไปในผลิตภัณฑ์เดิมหรือผลิตภัณฑ์พื้นฐานเพื่อขาย
ให้ได้กาไรมากขึ้น
2.2.1 การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Added Value) เป็นวิธีการที่ใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์ ถ้าเป็นเครื่องมือการตลาดที่เกิดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดจาหน่าย การโฆษณา และ
การส่งเสริมการตลาด ซึ่งมีผลทาให้สามารถตั้งราคาได้สูงขึ้น โดยการเพิ่มมูลค่าผลิ ตภัณฑ์ส ามารถ
ดาเนินการได้ใน 2 ลักษณะ คือ
ด้ า นที่ 1 คื อ ราคาของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รือ การบริ ก ารสู งกว่ าความเป็ นจริง อี ก
ความหมายหนึ่งคือ สินค้ามีราคาถูกเมื่อเปรียบเที ยบกับคุณภาพที่ได้รับ หรือเปรียบเทียบกับคุณภาพ
ของสินค้าอื่นในราคาเดียวกัน
ด้านที่ 2 คือ ความต้องการคุณค่าหรือคุณภาพของสินค้าเป็นที่ต้องการของ
ลูกค้า หรือคุณค่ามากพอที่ทาให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ หรือคุณค่ามากพอที่ดึงความสนใจทาให้ลูกค้าเปลี่ยน
ใจมาใช้สินค้า
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ลักษณะการสร้างมูลค่าเพิ่ม ไม่ใช่การเพิ่มราคา แต่มีราคาเท่าเดิมแต่สิ นค้ามี
คุณภาพเพิ่มขึ้น ทาให้ลูกค้ามีความต้องการมากขึ้น ดังนั้นการสร้างมูลค่าเพิ่มไม่จาเป็นต้องเพิ่มปัจจัย
การผลิตหรือต้นทุนการผลิต เป็นเพียงแนวทางการบริหารด้านต้นทุน โดยใช้ต้นทุนเท่าเดิมแต่ได้ผลผลิ ต
เพิ่มขึ้น
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์หรือการบริการโดยไม่เพิ่มปัจจัยการผลิ ตหรือ
ต้นทุน มีหลักการดังนี้
1. ปัจจัยด้านบุคลากร สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์หรืองานบริการได้โดย
ประสิทธิภาพของบุคลากร
2. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี การบริหารให้เทคโนโลยีที่มีอยู่มีประสิทธิภาพมากพอ
กับ การผลิ ตสิ น ค้า ที่มี คุ ณภาพ นอกจากนี้ก ารบริห ารการใช้เ ทคโนโลยี ให้ ใช้ไ ด้เ ต็ม สมรรถนะ เช่น
ความเร็ว ความคงที่ และความคงทน
แนวทางการบริหารเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
- การจัดหาเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมทั้งด้านสมรรถนะและราคา
- ฝึกอบรมให้บุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
- จัดระบบการบารุงรักษาเทคโนโลยีพร้อมใช้งาน มีประสิทธิภาพตลอดเวลา
- เปิดโอกาสให้ช่างเทคนิคชานาญงานปรับแต่งประสิทธิภาพเทคโนโลยี
3. ปัจจัยด้านวัตถุดิบ คุณภาพวัตถุดิบทาให้ผลิตภัณฑ์และบริการมีมูลค่าเพิ่มได้
ดังนั้นการบริหารการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มที่ปัจจัยการผลิตมีหลักการดังนี้
- พิจารณาคุณภาพวัตถุดิบตรงกับความต้องการ
- พิจารณาความสามารถผู้ส่งมอบวัตถุดิบตรงความต้องการและตรงเวลา
- กาหนดคุณภาพ/คุณลักษณะวัตถุดิบอย่างชัดเจน ป้องกันการผิดพลาด
- ตรวจสอบสินค้าทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
- สรุปผลการจัดส่งวัตถุดิบ บันทึกข้อผิดพลาด และคัดแยกวัตถุดิบที่ไม่ได้
คุณภาพ
เมื่ อ ใช้ วั ต ถุ ดิ บ คุ ณ ภาพสู ง ในราคาเท่ า เดิ ม ก็ ส ามารถสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม
ผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุน
2.2.2 แนวคิดการพัฒนา แก้ไข รูปแบบผลิตภัณฑ์
การพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ใหม่ให้มีความแตกต่างไปจากเดิมนั้นต้องอาศัยวิธีการ
ต่างๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สร้างความพึงพอใจดังนี้ (สกนธ์ ภู่งามดี, 2546)
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2.2.2.1 การลดสัดส่วน หมายถึง การตัดออกหรือย่อส่วน เช่น การตัดส่วนที่ไม่
จาเป็นออก การย่อสัดส่วนให้เล็กลง และการกระชับลงไปกว่าเดิม เป็นต้น
2.2.2.2 การขยายส่วน หมายถึง การเพิ่มเติมส่วนใหม่เข้าแทนของเดิม เช่น
เพิ่มประโยชน์ใช้สอยทางอ้อม เพิ่มความสูง ความยาว ความหนา ความแข็งแรง เป็นต้น
2.2.2.3 การเปลี่ยนแปลง หมายถึง การดัดแปลงแก้ไขบางส่วนที่เล็กน้อยจาก
ของเดิม เช่น เปลี่ยนสี เปลี่ยนทรง เปลี่ยนเสียง เป็นต้น
2.2.2.4 การจัดส่วนประกอบใหม่ หมายถึง การจัดส่วนประกอบให้ดูแปลกใหม่
ไปจากเดิม โดยอาจจัดหรือสลับที่ทางใหม่ รวมถึงจังหวะช่องไฟ และองค์ประกอบต่างๆ เป็นต้น
2.2.2.5 การกลั บไปในทางตรงข้าม หมายถึง การกลั บตาแหน่งทิศทางหรือ
เรื่องราวที่จากเดิมเคยมีอยู่ให้เป็นไปในทางตรงข้าม เช่น ดาเป็นขาว เหลี่ยมเป็นโค้งมน ยาวเป็นสั้น เป็นต้น
2.2.2.6 การรวมกัน หมายถึง การรวมหรือผสมสิ่งที่คล้ายหรือใกล้เคียงเข้าไว้
ด้ว ยกัน คือ การรวมประโยชน์ ใช้ส อยเข้าด้ว ยกัน ซึ่งมีผ ลิ ตภัณฑ์ห ลายประเภทที่นิยมออกแบบใน
ลักษณะนี้
2.2.2.7 การแทนที่ ใ หม่ หมายถึ ง การทดแทนด้ ว ยสิ่ ง ใหม่ เป็ น กษณะการ
เปลี่ยนรูปโฉมหรือสิ่งอื่นๆ เช่น ใช้วัสดุใหม่ พลังงานใหม่ เปลี่ยนส่วนประกอบใหม่ เปลี่ยนระบบการ
ทางานใหม่ เป็นต้น
2.2.3 การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ชุมชนแต่เดิมมักนิ ยมวิธีง่ายๆ สะดวก เช่น การขายดิบ ซึ่งไม่ส ามารถสร้าง
รายได้และผลกาไรที่ยั่งยืนได้ ดังนั้นชุมชนจึงต้องสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นเพื่อให้ขายได้หรือขายให้ได้มากขึ้น
การสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดความคิดเป็นการผลิตเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
สามารถทาได้หลายวิธีดังนี้
2.2.3.1 การนาศิลป วัฒนธรรม หัตถกรรม มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของผลิ ตภัณฑ์
สามารถทาได้ทั้งรูปแบบ ลักษณะ การออกแบบ บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ชุมชนสามารถผลิตงานฝีมือที่ไม่ซ้า
แบบได้ ซึ่งหากต้องการผลิตจานวนมากอาจต้องมีการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้อย่างเป็นระบบและ
ใช้เทคโนโลยีการผลิตเข้ามาช่วยทุ่นแรงทาให้สามารถขายการผลิตออกไปได้กว้างขึ้น
2.2.3.2 การออกแบบรู ป ลั ก ษณ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามสมั ย นิ ย มสวยงาม
รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ที่ทาให้ผลิตภัณฑ์ดูมีราคา จะต้องดูแนวโน้มจากแฟชั่นต่างๆนามาผสมผสานเข้ากับ
ความรู้ความชานาญของชุมชน
2.2.3.3 การน าเทคโนโลยี ม าช่ ว ยเพิ่ ม ผลผลิ ต ให้ ม ากขึ้ น และได้ ม าตรฐาน
เหมือนกันในทุกหน่วยการผลิตซึ่งช่วยลดต้นทุนให้ต่าลง
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2.2.3.4 การให้บริการต่างๆ เพิ่มการต่อยอดออกไป
ธุรกิจอาหาร และภัตตาคาร พัฒนากล่องแช่ แข็ง หรือจัดให้มีอาหาร
ประจาภาค เทศกาลอาหารเจ อาหารท้องถิ่น เป็นต้น
2.2.3.5 การส่ ง เสริ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน ชุ ม ชนควรจะเป็ น ผู้ ก าหนดต าแหน่ ง
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ภูมอปัญญาของตนเอง มีทางเลือกในการดาเนินกิจกรรม ที่หลากหลายเพื่อสร้างความ
แตกต่างของผลิตภัณฑ์ สามารถสร้างจุดเด่นและหลีกหลีกการลอกเลียนแบบ อันเป็นการเพิ่มทุนทาง
ปัญญาเพื่อการสร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน (ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร, 2552)
ตัวอย่างการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างที่ 1 การผลิตและการจาหน่ายผ้าขาวม้า ศึกษารูปแบบและ วัสดุที่ใช้ทากระเป๋า การออกแบบ
และเทคนิควิธีทากระเป๋าเพื่อจาหน่ายเป็นสินค้า OTOP

ภาพกระเป๋าผ้าขาวม้า
ที่มา : http://www.km.hec.rmutp.ac.th/km_upload/2012
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การผลิตและการจาหน่ายผ้าขาวม้า ศึกษารูปแบบและ วัสดุที่ใช้ทากระเป๋า การออกแบบ
และเทคนิควิธีทากระเป๋าเพื่อจาหน่ายเป็นสินค้า OTOP
การส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปหันกลับมานิยมใช้ผ้าข้าวม้า ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นมรดกของ
สังคมไทยที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมาในอดีต โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ สร้างรายได้ ด้วย
การนาทรัพยากรภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มี จุดเด่นและมูลค่าเพิ่มเป็นที่
ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ด้วยการแปรรูปผ้าขาวม้า จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ดัดแปลง
เป็นกระเป๋าใน รูปทรงแบบต่างๆ ให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันเพื่อเป็นการอนุรักษ์ลวดลายดั้งเดิมของ
ผ้าขาวม้า ให้อยู่คู่กับวิถีชีวิตของคน ไทย และสามารถใช้ประโยชน์จากผ้าขาวม้าได้หลากหลายยิ่งขึ้น
รวมทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าผ้าขาวม้า ส่งเสริมการเพิ่ม รายได้ในชุมชนโดยเฉพาะชาวบ้านที่ทอผ้าขาวม้า
ขายให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
ตัวอย่างที่ 2 โครงการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย

ภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเป็นแป้งกล้วย
ที่มา : http://iqa.rmutp.ac.th/evidence/file_attach/2555-3/2555-3-5.3-3.pdf
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โครงการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเป็นการเพิ่มมูลค่าของกล้วยที่เหลือจาก
กระบวนการทากล้วยม้วนรวมทั้งกล้วยตีนเต่า ซึ่ง หมายถึงกล้วยลูกเล็กที่อยู่ปลายหวีแต่ไม่ได้นาไปใช้
ประโยชน์ของกลุ่มแม่บ้าน-เยาวชน บ้านห้วย สาลิกา ตาบลหนองหญ้าปล้อง อาเภอหนองหญ้าปล้อง
จั งหวัดเพชรบุ รี โ ดยวิธีการแปรรู ป เป็ นกล้ ว ย ผง หรือแป้งกล้ ว ยที่ประยุกต์จากผลงานวิจั ยของรอง
ศาสตราจารย์วลัยหุตะโกวิท และผู้ช่วย ศาสตราจารย์ดวงแข สุขโข แล้วนาผงกล้วยหรือแป้งกล้วย
ดังกล่าวมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ได้แก่ คุกกี้เค้ก ขนมปัง พาย เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
วัตถุดิบเหลือใช้หรือเหลือทิ้งให้เป็นตัวสินค้าที่จาหน่วยได้ในปัจจุบัน เป็ นการสร้างความเข้มแข็งใน
กระบวนการผลิตของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ 3 ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ ภูมิปัญญาสตรีบ้านต้นโจ้ก อ.สันกาแพง

ภาพผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้
ที่มา : http://www.thainews70.com
ชุมชนบ้านต้นโจ้ก หมู่ที่ 4 มีพื้นฐานอาชีพส่วนใหญ่มาจากการตัดเย็บเสื้อผ้า จึงได้ริเริ่มนา
เศษผ้าซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน ที่ผู้ประกอบการตัดเย็บเสื้อผ้านาไปทิ้งและเป็นขยะที่ไม่มีคุณค่า
ทางกลุ่มฯจึงนาเศษผ้าที่เป็นขยะนี้ มาแปรรูปและประดิษฐ์ เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ ออกจาหน่าย
ในชื่ อ กิ จ กรรมการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเศษผ้ า และวั ส ดุ ที่ เ หลื อ ใช้ ส่ ว นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องกลุ่ ม ฯ มี ก าร
ดาเนินงานแบบธุรกิจ ชุมชน ซึ่งเริ่มต้นการดาเนินการของกลุ่มที่มีพื้นฐานความรู้
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ด้านการตัดเย็บรวมทั้ง ภายในชุมชน มีโรงงานเย็บผ้าจึงได้รับการบริจาคเศษผ้า เพื่อนามา
เย็ บ เป็ น สิ น ค้าจ าหน่าย และได้ขยายผลิ ตภัณฑ์เพิ่มเติม แต่ยังคงหลั กไว้ที่การเย็บผ้ าและได้พัฒนา
ผลิ ตภัณฑ์จ ากการตัดเย็ บขึ้น มาอย่ าง หลากหลายแนวคิดในการประยุกต์ใช้ทรัพยากรในชุมชนทั้ง
ทรั พ ยากรทางธรรมชาติ แ ละภู มิ ปั ญ ญา ปั จ จั ย การผลิ ต ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ จ ากในพื้ น ที่ เ กื อ บทั้ ง หมด ซึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯได้รับการรับรองให้เป็นผลิตภัณฑ์โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 4 ดาว
3. ขั้นตอนการทดสอบความคิด
3.1 การกลั่นกรองความคิด เป็นการนาความคิดหลายๆ ความคิดที่ได้นามาวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ (นิรัช สุดสังข์, 2548: 5-6)
3.1.1 ขนาดของตลาดที่รองรับผลิตภัณฑ์นั้นมากน้อยเพียงไร
3.1.2 เงินทุนที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากน้อยเพียงใด
3.1.3 เงินทุนที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ แรงงาน เทคโนโลยี ค่าวัตถุดิบ
3.1.4 ความพร้อมในการผลิต ได้แก่ เทคโนโลยีการผลิต กาลังการผลิ ต ปริมาณและ
คุณภาพของวัตถุดิบ กาลังคนแรงงาน
3.1.5 ผลตอบแทนจากการลงทุน พิจารณาผลตอบแทนที่ได้รับว่าจะคุ้มค่ากั บการ
ลงทุนหรือไม่
3.2 การทดสอบความคิด หลังจากที่กลั่นกรองความคิดที่หลากหลายให้เหลือเพียงความคิด
ที่มีโอกาสนาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้แล้ว ก็นาความคิดนั้นมาทดสอบความคิด ซึ่งทาได้ 2 วิธีด้วยกัน
3.2.1 การสอบถามผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย เป็นการนาความคิดไปสอบถามผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสารวจความคิดเบื้องต้น ผลที่ได้มาจะเป็นตัวชี้ถึงความเป็นไปได้ของการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ใหม่
3.2.2 การสอบถามผู้ เชี่ยวชาญมากกว่ า 1 คนขึ้นไป โดยเฉพาะผลิ ตภัณฑ์ที่อาศัย
เทคโนโลยีเพราะผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อน
นาผลการทดสอบความคิดมาปรับปรุงแก้ไขความคิด จากนั้นนาความคิดที่ได้ไป
กาหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ขนาด การใช้สอย ราคา บรรจุภัณฑ์ ยี่ห้อ
4. ขั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
นาความคิดที่ปรับปรุงแล้วมาสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ให้เป็นรูปร่างขึ้นมา จากนั้นทาการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ว่าเป็นไปตามคุณ สมบัติที่ต้องการหรือไม่ ลวดลาย สีสัน คุณภาพ การใช้งาน เป็นต้น
แล้วนาผลการทดสอบมาพัฒนาปรับปรุงต้นแบบต่อไป ทั้งนี้อาจมีการแก้ไขปรับปรุงต้นแบบหลายครั้ง
เพื่อให้ได้ต้นแบบที่ดีที่สุด หลังจากนั้นต้องผลิตภัณฑ์ต้นแบบจานวนหนึ่งขึ้นมาเพื่อใช้ในการทดสอบ
ตลาด
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5. ขั้นการทดสอบตลาด
นาผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปทดสอบเพื่อศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค เพื่อประเมิน
สถานการณ์ก่อนที่จะจาหน่ายจริง เป็นการลดความเสี่ยงในการลงทุนผลิตสินค้าใหม่ โดยการทดสอบกับ
ผู้บริโภคกลุ่มกลุ่มเป้าหมาย การเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถทาได้หลายวิธี ได้แก่ การสัมภาษณ์ การตอบ
แบบสอบถาม การสังเกต ส่วนพื้นที่ในการทดสอบตลาดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์และ
สภาพแวดล้อม อาจเลือกร้านค้าที่ผู้ บริโภคกลุ่ มเป้าหมายซื้อสินค้าอยู่ ซึ่งต้องทดสอบหลายๆ แห่ง
เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือมากขึ้น
6. ขั้นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และออกแบบบรรจุภัณฑ์
นาผลการทดสอบตลาดไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงผลิ ตภัณฑ์ให้ ได้เป็นผลิ ตภัณฑ์ต้น แบบ
ที่สมบูรณ์ จากนั้นดาเนินการออกแบบตราสินค้าและออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือฉลาก
6.1 ออกแบบตราสินค้า ต้องออกแบบตราให้สื่อถึงความหมายได้ชัดเจนสามารถเพิ่มมูลค่า
ให้กับสินค้า และสร้างการจดจาให้กับสินค้านั้นๆ
6.2 ออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ห รื อ ฉลาก บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบอย่าสวยงามจะช่ว ยดึ ง ดู ด
ผู้ บ ริ โ ภค การออกแบบต้ อ งค านึ ง ถึ ง ความต้ อ งการของลู ก ค้ า และต้ อ งค านึ ง ถึ ง ต้ น ทุ น การผลิ ต ให้
เหมาะสมกับการลงทุนเมื่อออกแบบเสร็จแล้ว ต้องทาการทดสอบบรรจุภัณฑ์นั้นว่ามีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมสวยงามหรือไม่
7. ขั้นการนาผลิตออกสู่ตลาด
การนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดมีสิ่งที่ต้องคานึงถึง ดังนี้
7.1 จังหวะเวลา ช่วงเวลาที่จะนาผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดต้องพิจารณาจากความพร้อม
ของชุมชนที่จะนาเข้าสู่ตลาด หรือฤดูกาล เทศกาล หากเป็นผลิตภัณฑ์ของฝาก สินค้าที่ระลึก ควรออก
ตลาดในช่วงเทศกาลต่างๆ
7.2 ช่องทางการตลาด โดยพิจารณาว่าจะใช้ช่องทางการตลาดที่มีอยู่เดิม หรือช่ องทาง
การตลาดที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์และใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
7.3 นโยบายของกิจการ เป็นการพิจารณาจากนโยบายของกิจการว่าขยายตลาดอย่าง
รวดเร็วมากน้อยแค่ไหน ถ้าต้องการขยายตลาดอย่างรวดเร็วก็ต้องนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว
เพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่งขัน ซึ่งต้องพิจารณาในทุกด้านอย่างรอบคอบ (นิรัช สุดสังข์, 2548: 5-6)
ผลิตภัณฑ์ทุกตัวมีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งจะเข้าสู่ช่วงยอดขายตกต่าและ
ผลิตภัณฑ์นั้นจะตายไปจากตลาดในที่สุด ดังนั้นเพื่อเป็นการยืดอายุของผลิตภัณฑ์และธุรกิจของชุมชน
จึงควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะเข้าสู่ช่วงยอดขายตกต่า
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ใบงานที่ 1
คาชี้แจง ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วม ตอบคาถามตามหัวข้อต่อไปนี้
1. แนวทางในการพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ของชุมชนบ้า นประทุน ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ควรพัฒนาทางด้าน
ใดบ้าง

ใบงานที่ 2
คาชี้แจง ให้ผู้เข้าร่วมอบรม แบ่งกลุ่ม เป็น 4 กลุ่ม ระดมความคิด และนาเสนอสิ่งต่อไปนี้
ให้ผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละกลุ่มร่วมกันกาหนดผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการนาเศษผ้าไหมเหลือใช้ นามา
แปรรูปเป็นสินค้าชนิดใหม่ และนาเสนอ กลุ่มละ 2 ชนิดสินค้า
การปฏิบัติการผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ (การสะท้อนแนวคิด)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญ ของ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. เพื่อให้ ชุมชนที่เข้าร่ ว มกิจกรรมได้พัฒ นาต้นแบบผลิ ตภัณฑ์ส ร้างสรรค์โ ดยการนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์
เนื้อหา
- ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
แนวคิดทฤษฎีที่ใช้
- การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ระยะเวลา 8 สัปดาห์
- ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์แต่ล ะ
ประเภท เนื่องจากผลิตภัณฑ์ต่างกันย่อมมีระยะเวลาในการผลิตที่แตกต่างกัน
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ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
1. วิทยากรกระบวนการนัดหมายชุมชนแต่ละกลุ่มเพื่อดาเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ที่ละ
กลุ่ม ณ พื้นที่ผลิตของแต่ละกลุ่มเพื่อให้เห็นสภาพการผลิตที่แท้จริงของแต่ละกลุ่ม โดยใช้ยุทธวิธีสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนตามศักยภาพชองชุมชน
2. วิ ทยากรกระบวนการประสานงานขอคาแนะนาและความช่ว ยเหลื อจากผู้ เชี่ยวชาญ
ด้านชุมชน การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการออกแบบ ในการเป็นที่ปรึกษาให้คาแนะนาในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
3. สมาชิกชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนแต่ละกลุ่มแก้ไขและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ
ตามคาแนะนา
4. สมาชิ ก ชุ ม ชนผ้ า ไหมทอมื อ บ้ า นประทุ น แต่ ล ะกลุ่ ม ด าเนิ น การทดสอบตลาด โดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของชุมชนในการเก็บรวบรวมข้อมูล
กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายโดยเลื อกพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง หรือร้านค้าหรือช่องทางการตลาดที่เข้ า ถึง
กลุ่มเป้าหมาย และสรุปผลการทดสอบตลาด โดยวิทยากรกระบวนการคอยให้คาแนะนา
5. สมาชิกชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนแต่ละกลุ่มแก้ไขและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ
และผู้เชี่ยวชาญการออกแบบผลิตภัณฑ์ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงผลิตภัณฑ์ตามผลสรุปการทกสอบ
ตลาด
6. วิทยากรกระบวนการนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
ตามเกณฑ์ประเมินที่กาหนดขึ้น
7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดเข้าร่วมประชุมเพื่อนาเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบของแต่ละกลุ่ม
และร่วมกันสะท้อนความคิด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปรายผลและ สรุปผลจากการเรียนรู้
วิทยากรกระบวนการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทาแบบสอบถามความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการประเมิน
การปฏิบัติการ
ตารางที่ 2 สรุปขั้นตอนการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์
กิจกรรม
1. การเตรียมการจัดอบรมชุมชนบ้านประทุน
2. การจัดอบรม
3. การนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
4. การระดมความคิดเพื่อสะท้อนแนวคิดหลังจาก
ผลิตภัณฑ์จานวน 8 ชิ้น ออกจาหน่ายสู่ตลาด

เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4
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ระยะเวลาในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2560
สื่อการเรียนรู้
1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของชุมชน
2. เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
การประเมินผล
1. ด้านความรู้ ประเมินจากแบบประเมินการเรียนรู้
2. ด้านทักษะ ประเมินจากสภาพความเป็นจริงในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ และการ
ทดสอบตลาด
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสอบถามบริบท ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การสืบสานการ และความคิดเห็นของ
ชุมชนต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุน
2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกประธานและสมาชิกชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
3. แบบสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหารชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
4. แบบทดสอบความรู้ก่อน-หลังการอบรม
5. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อการจัดอบรม
6. แบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตาม
แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัด
สุรินทร์
7. แบบประเมินการรับรองผลิตภัณฑ์การสร้างมูลค่าเพิ่มผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุนโดยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน
8. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ลูกค้า ที่มีต่อผลิตภัณฑ์การสร้างมูลค่าเพิ่มผ้าไหมทอมือ
ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน
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1. แบบสอบถามบริบท ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การสืบสาน และความต้องการของ
ชุมชนต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุน
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แบบสอบถาม
รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุน อาเภอศิขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
คาชี้แจง : แบบสอบถามนี้ทาขึ้นเพื่อศึกษาข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการสืบ
สานการผลิตผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุน จึงขอความกรุณาตอบคาถามใน
แบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านมากที่สุด
1. เพศ
 1. ชาย
 2. หญิง
2. อายุ
 1. ไม่เกิน30ปี
 2. 31-40ปี
 3. 41-50ปี
 4. เกิน50ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
 1. ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น  2. มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช.
 3. อนุปริญญา/ปวส.
 4. ปริญญาตรี
4. สถานภาพการสมรส
 1. โสด
 2. สมรสแล้ว
 3. หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่
5. อาชีพหลัก
 1. เกษตร/เลี้ยงสัตว์
 2. รับจ้างทั่วไป
 3. อุตสาหกรรมครอบครัว
 4. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
 5. พนักงาน/เจ้าหน้าที่ในองค์กร
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ) ...........................................
6. อาชีพรอง/เสริม
 1. ไม่มี
 2. เกษตรกรรม
 3. รับจ้างทั่วไป
 4. อุตสาหกรรมครอบครัว
 5. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ) ...........................................
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7. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว
 1. น้อยกว่า 10,000บาท
 2. 10,001-20,000บาท
 3. 20,001-30,000บาท
 4. มากกว่า 30,000บาทขึ้นไป
8. ท่านหรือสมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
 เข้าร่วม
 ไม่เข้าร่วม
ตอนที่ 2

สภาพบริบทโดยทั่วไปของชุมชนบ้านประทุน

คาชี้แจง : โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน  และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องตารางคาตอบ
ระดับความจริงที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านประทุน โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อ
2.1 ด้านเศรษฐกิจ
1. ครอบครัวของท่านมีรายได้จากการผลิตผ้าไหมทอมือ หรือจากวัตถุดิบในกระบวนการผลิตผ้าไหม
ทอมือบ้านประทุน
 มี
 ไม่มี
2. กิจกรรมเกี่ยวกับผ้าไหมที่สร้างรายได้
 ปลูกหม่อนเลี้ยงตัวไหม
 สาวไหม/ตีเกลียว
 ทอผ้าไหม
 รับผ้าไหมไปขายต่อ
3. ความสามารถในการออม
 มีเงินออม
 ไม่มีเงินออม
ปริมาณเงินออมของครอบครัว ..........................................................บาท
4. ปริมาณเงินออมของครอบครัว
 ไม่เกิน 1,000 บาท/เดือน
 1,000-1,999 บาท/เดือน
 2,000-2,999 บาท/เดือน
 มากกว่า 3,000 บาทขึ้นไป
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คาชี้แจง : โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของความจริงที่เกิดขึ้นกับท่านและชุมชนบ้าน
ประทุน โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อ
คาถาม
ด้านสังคม
1.. ท่านมีความสุขเพียงใดในการอาศัยอยู่ในบ้าน
ประทุน
2.. ประชาชนมีสิทธิมเี สียงด้านการปกครอง
ท้องถิ่นตนเอง
3.. ความเพียงพอต่อการได้รับบริการขั้นพื้นฐาน
(เช่น น้า ไฟ อนามัย) จากหน่วยงานภาครัฐ
4. ท่านคิดว่าคนในชุมชนบ้านประทุนมีความ
เป็นอยู่แบบพอเพียง (ไม่ยากจน เดือดร้อน)
5. ระดับการมีงานทา/การประกอบอาชีพของคน
ในชุมชนบ้านประทุน
6. บ้านประทุนมีความสงบเรียบร้อย ปราศจาก
โจรผู้ร้ายรวมทั้งยาเสพติดหรือไม่เพียงใด
7 มีความรวดเร็วในเดินทางหรือการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างบ้านประทุนกับสังคม
ภายนอก
8. ท่านเห็นด้วยเพียงใดที่ว่า คนในบ้านประทุน
เป็นคนมีน้าใจ ช่วยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
9. บ้านประทุนมีกิจกรรม/สาธารณประโยชน์ที่
ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หมู่บ้าน
10. บ้านประทุนมีความสงบ ร่มเย็น ปลอดภัย
เป็นหมู่บ้านน่าอยู่อาศัยเพียงใดเมือ่ เทียบกับ
หมู่บ้านอื่น
11. ท่านมีความพอใจเพียงใดต่อการพัฒนา
หมู่บ้านประทุน
12. หมู่บ้านประทุนจัดให้มีการสงเคราะห์คนชรา
คนพิการ
13. บ้านประทุนได้รับการส่งเสริมให้มหี นึ่ง
ผลิตภัณฑ์หนึ่งหมู่บ้าน (โอทอป)

มากที่สุด

มาก

ความเป็นจริง
ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด
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คาชี้แจง : โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของความจริงที่เกิดขึ้นกับท่านและชุมชนบ้าน
ประทุน โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อ
ความเป็นจริง
คาถาม
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ด้านสภาพแวดล้อม
1. หมู่บ้านประทุนมีสิ่งอานวยความสะดวก
เช่น ไฟฟ้า น้าประปา ถนนหนทาง ฯลฯ
ที่เพียงพอต่อการอยู่อาศัย
2. บ้านประทุนเป็นเขตพื้นที่ที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
3. บ้านประทุนมีน้าอุปโภคบริโภคมีผืนดินที่
อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การประกอบ
อาชีพและอยู่อาศัย
4. แหล่งน้า ผืนดิน อากาศบริสุทธิ์ในเขต
พื้นที่บ้านประทุนมีไม่มีมลพิษเจือปน
5. ชาวบ้านประทุนไม่มีปัญหาการนา
สารเคมี ย่าฆ่าแมลงมาใช้ในหมู่บ้าน
6. ชาวบ้านประทุนร่วมกันอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมให้คงธรรมชาติอยู่เสมอ
7. มีการรณรงค์ให้คนในชุมชนร่วมมือกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้
โบราณวัตถุ เป็นต้น
8. ชาวบ้านประทุนช่วยกันดูแลรักษาความ
สะอาดภายในหมู่บ้าน
9. ท่านมั่นใจว่า บ้านประทุนเป็นพื้นที่ที่น่า
อาศัยอยู่ โดยไม่คิดย้ายถิ่นไปไหน
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คาชี้แจง : โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของความจริงที่เกิดขึ้นกับท่านและชุมชนบ้าน
ประทุน โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อ
คาถาม
ด้านวัฒนธรรม
1. ชาวบ้านประทุนทุกเพศทุกวัยร่วมกัน
สืบสานพระพุทธศาสนา
2. ชาวบ้านประทุนมีประเพณีความเชื่อ
เรื่องไสยศาสตร์ ควบคู่กับการนับถือ
ศาสนา
3. ชาวบ้านประทุนส่วนใหญ่นับถือศีล 5
เป็นหลักในการดาเนินชีวิต
4. วัด บ้าน โรงเรียนในหมู่บ้านประทุน
ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่าง
สม่าเสมอ
5. บ้านประทุนมีกิจกรรมประเพณีประจา
ท้องถิ่นตลอดปี
6. ชาวประทุนมีการประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาในวันสาคัญทางศาสนา
เช่น วันเข้าพรรษา วิสาขบูชา ฯลฯ
7. ชาวประทุนมีการประกอบพิธีทาง
ศาสนาในวาระสาคัญต่างๆ เช่น วัน
เกิด วันแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ฯลฯ เป็น
ต้น
8. ชาวประทุนทุกรุ่นร่วมกันรักษาและสืบ
สานศิลปะ วัฒนธรรมของท้องถิ่นมา
ยาวนาน

มากที่สุด

ความเป็นจริง
มาก ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด
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คาชี้แจง : โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของความจริงที่เกิดขึ้นกับท่านและชุมชนบ้าน
ประทุน โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อ
คาถาม
ด้านการสืบสานผ้าไหมทอมือ
1. ผ้าไหมทอมือบ้านประทุนเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะที่ชาวบ้านร่วมกันสืบต่อมาแต่บรรพ
บุรุษ
2. การผลิตผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
ชาวบ้านส่วนใหญ่สามารถทาได้
3. มีหน่วยงานภาครัฐให้ความสนับสนุนและ
อนุรักษ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
4. มีหน่วยงานภาคเอกชนให้การสนับสนุน
และอนุรักษ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
5. ผู้นาชุมชน เพื่อนบ้าน และคนในท้องถิ่น
ร่วมมืออนุรักษ์ศิลปะผ้าไหมทอมือ
6. ความเห็นท่าน ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
เป็นศิลปะ วัฒนธรรม มีความสาคัญที่พึง
อนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลาน
7. ครอบครัวท่านส่งบุตร-หลานเข้าเป็น
สมาชิกกลุ่มแม่บ้านผ้าไหมทอมือบ้าน
ประทุน
8. ลูกหลานชาวประทุนให้ความสาคัญและ
ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะผ้าไหมทอมือไว้
9. ท่านเป็นผู้หนึง่ ที่สนับสนุนกลุ่มแม่บ้านผ้า
ไหมทอมือบ้านประทุน (โดยผลิตวัตถุดิบ
ซื้อใช้ เป็นต้น)
10. ความเห็นท่าน ชาวบ้านประทุนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์และสนับสนุนให้ผ้าไหมทอ
มือบ้านประทุนเป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ ี
เอกลักษณ์/ชื่อเสียงเฉพาะถิ่น

มากที่สุด

มาก

ความเป็นจริง
ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด
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แบบสอบถาม
รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุน อาเภอศิขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
คาชี้แจง : แบบสอบถามนี้ทาขึ้นเพื่อศึกษาข้อมูลด้านความคิดเห็นของชุมชนด้านความต้องการใน
การพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ของกลุ่ มผ้ าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุนจึงขอความกรุณาตอบ
คาถามในแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง
ส่วนที่ 1 ด้านความต้องการของชุมชนต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และความต้องการของ
ชุมชนด้านการตลาดตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ้าไหมทอมือ บ้านประทุนตามแนวคิดเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
โปรดศึกษารูป แบบที่แนบมาพร้อมนี้ อ่านข้อความในแบบสอบถามแต่ล ะข้อ และทา
เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด ตามเกณฑ์พิจารณา ดังนี้
มากที่สุด
หมายถึง
มีความต้องการมากที่สุด
มาก
หมายถึง
มีความต้องการมาก
ปานกลาง หมายถึง
มีความต้องการปานกลาง
น้อย
หมายถึง
มีความต้องการน้อย
น้อยที่สุด
หมายถึง
มีความต้องการน้อยที่สุด
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่มีต่อด้านความต้องการของชุมชนต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
และความต้องการของชุมชนด้านการตลาดตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ้าไหมทอมือ บ้านประทุน
ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อ คาตอบของท่านจะเป็นประโยชน์
อย่ า งยิ่ ง ในการใช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการพั ฒ นารู ป แบบการสร้ า ง
มู ล ค่ า เพิ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหมทอมื อ ตามแนวคิ ด เศรษฐกิ จ เชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องชุ ม ชนบ้ า นประทุ น
ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ต่อไป

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ผู้ดาเนินการวิจัย
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของชุมชนต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
ระดับความคิดเห็น
ความต้องการต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้า
ไหมทอมือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
1. การบริหารจัดการภายในกลุม่ เพื่อสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ ผ้าไหมทอมือ
2. องค์ความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมทอมือ
3. ผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากร ให้ความรู้ด้านการออกแบบ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
4. กิจกรรมการอบรม ด้านการออกแบบเพื่อพัฒนา
รูปลักษณ์ใหม่ให้แก่ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหม ทอมือ
5. การศึกษาดูงานเพื่อเป็นตัวอย่างและแนวทางใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมทอมือ
ความต้องการด้านการตลาด

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด

น้อยที่สุด

1. ความรู้และเทคนิคด้านการตลาด/ความรู้เชิง
พาณิชย์
2. การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนใน การสร้างเครือข่าย
3. การสร้างความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในการ
สร้างช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไปสู่ตลาดสากล
4. เงินทุนหมุนเวียนสาหรับการเพิ่มผลผลิต เพื่อ
รองรับการขยายตลาด
5. เจ้าหน้าที่ภาครัฐเข้ามาช่วยในการติดต่อประสาน
กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เรื่องการจัดจาหน่าย

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกประธานและสมาชิกกลุ่มผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุน
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึกประธานและสมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุน
1. วิธีการดาเนินงานของกลุ่มผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุน
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. กระบวนการผลิตผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุน
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3. จุดดีและจุดด้อยกลุ่มผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุน
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
4. โอกาสและอุปสรรคของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุนคืออะไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..............……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
5. แนวทางในการพัฒนารูปแบบกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุนเป็นอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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3. แบบสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหารผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุน
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แบบสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุน
ต. แตล อ.ศีขรภูมิ จ. สุรินทร์
1. ความเป็นมาและการสืบสานภูมิปัญญาของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุน
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. กระบวนการดาเนินการของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุนเป็นอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุนมีลักษณะเป็นอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของกลุ่มผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุนมีอะไรบ้าง
และในด้านใดบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
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5. แนวทางในการพั ฒ นารู ป แบบผลิ ตภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหมทอมื อ ชุมชนบ้ านประทุ น ควรมี ประเด็ น
อะไรบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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4. แบบทดสอบความรู้ก่อน-หลังการอบรม

351
แบบทดสอบความรู้ก่อน-หลังการอบรม
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ของชุมชนผ้าไหมบ้านประทุน
ชื่อ........................................................นามสกุล................. ...............................................................
คาชี้แจง ให้ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ท่านเห็นว่าถูกต้องและทาเครื่องหมาย
ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าไม่ถูกต้อง จากข้อความที่กาหนดให้จานวนทั้งสิ้น 20 ข้อ
ข้อ

ข้อความ

1.
2.
3.

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เป็นแนวทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การสร้างมูลค่าเพิ่มจะช่วยเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
การสร้างลวดลายผ้าไหม สีสันที่หลากหลาย ของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจะสร้างความน่าสนใจ
ต่อลูกค้าและส่งผลต่อยอดจาหน่ายเพิ่มขึ้น
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้เป็นสินค้าอื่น เช่น เนคไท กระเป๋า เป็นแนวทางในการ
จาหน่ายสินค้าได้ปริมาณมากขึ้น
การกาหนดราคาตามประเภทและวิธีการผลิตผ้าไหมส่งผลให้เกิดความชัดเจนของราคา
สินค้า
การสร้างร้านค้าสาหรับการจาหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นการสร้างความสะดวกในการซื้อสินค้า
การออกแบบร้านค้าให้สอดคล้องกับวิถีชุมชนหมู่บ้านประทุนสร้างความน่าสนใจของลูกค้า
ต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านประทุน
การประสานงานกับหน่วยราชการและเอกชนเพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของชุมชนบ้าน
ประทุน
การเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ส่งผลให้คนรู้จักผ้าไหมบ้านประทุนเพิ่มขึ้น
การส่งเสริมให้มีการส่งผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมประกวดส่งผลต่อการพัฒนาแนวทางการพัฒนาผ้า
ไหมบ้านประทุน
การดูงานของกลุ่มชุมชนผ้าไหมบ้านประทุนเป็นวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมบ้าน
ประทุน
การจัดอบรมให้ผเู้ ชี่ยวชาญถ่ายทอดความรู้แก่สมาชิกชุมชนผ้าไหมบ้านประทุนและมีการ
ติดตามผลการนาความรูไ้ ปใช้ของสมาชิกกลุ่มชุมชนผ้าไหมเป็นแนวทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านประทุน
การจัดเนื้อเรื่องการสืบทอดภูมปิ ญ
ั ญาผ้าไหมของชุมชนไว้ในบทเรียนของโรงเรียนในตาบล
แตลเป็นการปลูกฝังให้กับเยาวชนเกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจ

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

คาตอบ
ถูก ผิด
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ข้อ

ข้อความ

14. มีระบบการรับส่งสินค้าอย่างเป็นขัน้ ตอนเป็นระบบที่หลากหลายและส่งผลต่อความเป็น
มาตรฐานของชุมชน
15. การจัดทาระบบบัญชีรายรับรายจ่ายผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดความเป็นระบบใน
การจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มชุมชนมากขึ้น
16. การสนับสนุนกลุม่ ชุมชนของภาครัฐและหน่วยงานของท้องถิ่นเป็นแนวทางสาคัญในการ
พัฒนากลุ่มชุมชน
17. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งผลต่อความต่อเนือ่ งในกิจกรรมของกลุ่ม
ชุมชนผ้าไหม
18. เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศส่งผลต่อการดาเนินการและยอดการจาหน่ายสินค้า
ของชุมชนผ้าไหมบ้านประทุน
19. วัฒนธรรมและประเพณีที่ยังนิยมสวมใส่ชุดประจาท้องถิ่นเกิดความรูสึกภาคภูมิใจ
20. การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการผลิตผ้าไหมเป็นแนวทางในการเพิ่มการผลิตผ้าไหม
ให้ทันกับความต้องการของลูกค้า

คาตอบ
ถูก ผิด
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5. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อการจัดอบรม

354
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อการจัดอบรมการพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ของชุมชนผ้าไหมบ้านประทุน
ตอนที่ 1
รายการประเมิน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1. การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร
2. ความชัดเจนและตรงประเด็นในเนื้อหา
3. การใช้ภาษา: ผลต่อความเข้าใจ
4. ความเหมาะสมเอกสารประกอบการบรรยาย
5. สื่อที่ใช้ประกอบการบรรยาย

ตอนที่ 2
รายการประเมิน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1. ความเข้าใจต่อแนวคิดเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์
2. ได้รับความรู้ต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
3. เนื้อหาการอบรมมีประโยชน์ต่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
4. การอบรมช่วยให้ท่านพัฒนารูปแบบและ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้าน
ประทุน
5. ท่านคิดว่าความรู้ที่ได้สามารถประยุกต์ใช้ได้
จริงกับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
6. ท่านคิดว่า ตัวเองได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการ
อบรมในหัวข้อนี้มากน้อยเพียงใด
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6. แบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบ
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
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แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบรูปแบบ
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

คาชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับ ความถูกต้อง
ความเหมาะสมของรูปแบบ และความเป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติ ของรูปแบบ การพัฒนารูปแบบ
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน
ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน ตาบลแตล อาเภอ
ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
โปรดศึกษารูป แบบที่แนบมาพร้อมนี้ อ่านข้อความในแบบสอบถามแต่ล ะข้อ และทา
เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด ตามเกณฑ์พิจารณา ดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง มีความถูกต้อง เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติ อยู่ในระดับมากที่สุด
หมายถึง มีความถูกต้อง เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก
หมายถึง มีความถูกต้อง เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติ อยู่ในระดับปานลาง
หมายถึง มีความถูกต้อง เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อย
หมายถึง มีความถูกต้อง เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อยที่สุด

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่มีต่อรูปแบบการพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน ตาบลแตล อาเภอ
ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อ คาตอบของท่านจะเป็นประโยชน์
อย่ า งยิ่ ง ในการใช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการพั ฒ นารู ป แบบการสร้ า ง
มู ล ค่ า เพิ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหมทอมื อ ตามแนวคิ ด เศรษฐกิ จ เชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องชุ ม ชนบ้ า นประทุ น
ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ต่อไป
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ผู้ดาเนินการวิจัย
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องค์ประกอบ
ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ความถูกต้อง

ความ
เหมาะสม

ความ
ข้อเสนอแนะ
เป็นไปได้
ต่อรูปแบบ
ในการปฏิบัติ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

การพัฒนาผลิตภัณฑ์
การกาหนดราคาสินค้า
การสร้างเครือข่าย
สร้างศักยภาพในชุมชน
ยกระดับการสืบสานภูมิ
ปัญญา
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมา
ประยุกต์
ศูนย์กระจายสินค้า
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ

ความคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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7. แบบประเมินการรับรองผลิตภัณฑ์
การสร้างมูลค่าเพิ่มผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุนโดยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน
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แบบประเมินการรับรองผลิตภัณฑ์การสร้างมูลค่าเพิ่มผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุนโดยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน
กลุ่มที่

ผลิตภัณฑ์ที่ตรวจสอบ

1

(1) กระเป๋าใส่ดินสอ
(2) ผ้าพันคอ
(1) กระเป๋าสตางค์
(2) กระเป๋าย่าม
(1) เนคไทผ้าไหม
(2) ซองใส่โทรศัพท์มือถือ
(1) พวงกุญแจ
(2) ซองใส่ลิปสติก

2
3
4

มากที่สุด

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
มาก ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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8. แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์การสร้าง
มูลค่าเพิ่มผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ของชุมชนบ้านประทุน
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แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์การสร้าง มูลค่าเพิ่มผ้าไหมทอมือ
ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ของชุมชนบ้านประทุน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านมากที่สุด
ลักษณะส่วนบุคคล
1. เพศ
 1.1 ชาย
 1.2 หญิง
2. อายุ
 2.1 อายุต่ากว่า /เท่ากับ25ปี
 2.2 อายุ 26-40ปี
 2.3 อายุ 41-60ปี
 2.4 อายุ 60ปี ขึ้นไป
3. สถานภาพ
 3.1โสด
 3.2 สมรส
 3.3 หม้าย/หย่าร้าง
4. การศึกษา
 4.1 ประถมศึกษา
 4.2 มัธยมศึกษา /ปวช.
 4.3 อนุปริญญา/ปวส.
 4.4 ปริญญาตรี
 4.5 สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป
5. รายได้เฉลี่ย/เดือน
 5.1 รายได้ต่ากว่า 10,000 บาท
 5.2 รายได้ 10,001-20,000 บาท
 5.3 รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
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ตอนที่ 2

ความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์

คาชี้แจง : ในตอนที่ 2 เป็ น การรวบรวมข้อมูล ด้านความพึงพอใจของลู กค้าต่อผลิ ตภัณฑ์บ้าน
ประทุน ให้ ผู้ ตอบท าเครื่ อ งหมาย  ลงในช่องระดับ ความเป็น จริ ง ซึ่งมี 5 ระดั บ มี
ความหมายดังนี้
มากที่สุด หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
มาก
หมายถึง พึงพอใจมาก
ปานกลาง หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
น้อย
หมายถึง พึงพอใจน้อย
น้อยที่สุด หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
รายการประเมิน
1. ความเหมาะสมของรูปแบบและรูปทรง
2. ความเหมาะสมของขนาด
3. ความเหมาะสมของลวดลายและสีสัน
4. ความเหมาะสมของประโยชน์ใช้สอย
5. การคงเอกลักษณ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
6. ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อผลิตภัณฑ์

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ตอนที่ 3 ความต้องการผลิตภัณฑ์ของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
ท่านต้องการผลิตภัณฑ์จากชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุนประเภทใดบ้าง (เลือกมา 4 ข้อ)
 กระเป๋าใส่ดินสอ

 ผ้าพันคอ

 กระเป๋าสตางค์

 กระเป๋าย่าม

 เนคไทผ้าไหม

 ซองใส่โทรศัพท์มือถือ

 พวงกุญแจ

 ซองใส่ลิปสติก

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ขอขอบคุณในความร่วมมือ
ผู้วิจัย

ภาคผนวก ค
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและประเมินรูปแบบตรวจเครื่องมือวิจัย
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือการวิจัย
(Index of Item Objective Congruence : IOC)
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน
1. ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ตาแหน่ง
สถานที่ทางาน

ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ ลาพาย
หัวหน้าสาขารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ตาแหน่ง
ทางาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาส ทองสุทธิ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครราชสีมา

3. ชือ่ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตาแหน่ง
สถานที่ทางาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยอร์ช เสมอมิตร
หัวหน้าโครงการพิเศษศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

4. ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ตาแหน่ง
สถานที่ทางาน

ดร. ศิริพร ลือศิรินาม
อาจารย์ประจาโรงเรียนนายร้อยตารวจสามพราน
โรงเรียนนายร้อยตารวจสามพราน

5. ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ตาแหน่ง
สถานที่ทางาน

ดร. กฤษณะ บุหลัน
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง
(สาหรับผู้เชี่ยวชาญ)
เรื่อง รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านประทุน อาเภอศิขรภูมิ
จังหวัดสุรินทร์ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
คาชี้แจง :
1. แบบประเมินนี้จัดทาขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
การสืบสานการผลิตผ้าไหมทอมือ ความต้องการเพิ่มมูลค่าและความต้องการด้านตลาดของชุมชนบ้าน
ประทุน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับนาไปสร้างแบบสัมภาษณ์ในการวิจัยเชิงคุณภาพต่อไป ดังนั้น
เพื่อให้ผลการประเมินจากท่านในฐานะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ กรุณาตรวจสอบความสอดคล้อง (Index
of Objective Congruence: IOC) สาหรับเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพ
2. หากท่านผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อข้อความที่ปรากฏในเครื่องมือหรือเห็นควรให้ มีการ
ปรับปรุงขอความกรุณาชี้แนะและแสดงความเห็นลงในแบบประเมิน เพื่อให้ผู้วิจัยนาไปปรับปรุงให้
เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไป
3. เครื่องมือนี้แบ่งโครงสร้างเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สภาพบริบทโดยทั่วไปของชุมชนบ้านประทุน
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของชุมชนต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
คาชี้แจง : โปรดพิจ ารณาข้อความแต่ล ะข้อ และให้ คะแนนความสอดคล้ อง หากมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม กรุณาบันทึกลงในช่องข้อเสนอแนะ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่า ข้อความที่ใช้เป็นคาถามมีความชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
สามารถใช้เป็นเครื่องวัดความเป็นจริงและความต้องการได้
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อความที่ใช้เป็นคาถามชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ อาจ
ไม่สามารถใช้เป็นเครื่องวัดความเป็นจริงและความต้องการได้ ต้องปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะ
-1 หมายถึง แน่ใจว่า ข้อความที่ใช้เป็นคาถามมีความชัดเจนว่าไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ไม่สามารถใช้เป็นเครื่องวัดความเป็นจริงและความต้องการได้
ต้องแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

368
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประเด็นการตรวจสอบ
1. เพศ  1. ชาย
 2. หญิง
2. อายุ
 1. ไม่เกิน 30 ปี  2. 31-40 ปี
 3. 41-50 ปี  4. เกิน 50 ปี
3. ระดับการศึกษา
 1. ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น
 2. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช.
 3. อนุปริญญา
 4. ปริญญาตรี
4. สถานภาพการสมรส
 1. โสด
 2. สมรสแล้ว
 3. หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่
5. อาชีพหลัก
 1. เกษตร/เลี้ยงสัตว์
 2. รับจ้างทั่วไป
 3. อุตสาหกรรมครอบครัว
 4. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
 5. พนักงาน/เจ้าหน้าที่ในองค์กร
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................
6. อาชีพรอง
 1. ไม่มี
 2. เกษตร/เลี้ยงสัตว์
 3. รับจ้างทั่วไป
 4. อุตสาหกรรมครอบครัว
 5. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ)............................

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

IOC

ผล

1.0
1.0

ผ่าน
ผ่าน

+1

+1

+1

+1

+1

1.0

ผ่าน

+1

+1

+1

+1

+1

1.0

ผ่าน

+1

+1

+1

+1

+1

1.0

ผ่าน

+1

+1

+1

+1

+1

1.0

ผ่าน
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ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1

7. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว
 1. น้อยกว่า 10,000 บาท
 2. 10,001-20,000 บาท
 3. 20,001-30,000 บาท
 4. มากกว่า 30,000 บาท
8. ท่ า นหรื อ สมาชิ ก ในครอบครั ว เข้ า ร่ ว มเป็ น +1
สมาชิกกลุ่มผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
 เข้าร่วม
 ไม่เข้าร่วม

+1 +1 +1 +1

IOC

ผล

1.0

ผ่าน

1.0

ผ่าน

ตอนที่ 2 สภาพบริบทโดยทั่วไปของชุมชนบ้านประทุน
คาชี้แจง : ในตอนที่ 2.1 เป็ น การรวบรวมข้อมูล บริบทด้านเศรษฐกิจและสั งคมของชุมชนบ้าน
ประทุนโดยให้ผู้ตอบ ตอบตามความเป็นจริง
โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคะแนนความ
สอดคล้อง หากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กรุณาบันทึกลงในช่องข้อเสนอแนะ โดยเกณฑ์
การให้คะแนนตามที่ปรากฏข้างต้น ซึ่งมีข้อคาถามดังนี้
ประเด็นการตรวจสอบ

1

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
2 3 4

2.1 ด้านเศรษฐกิจ
1. ครอบครัวของท่านมี รายได้จากการผลิตผ้า +1 +1
ไหมทอมือ หรือจากวัตถุดิบในกระบวนการ
ผลิตผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
 มี
 ไม่มี
2. กิจกรรมเกี่ยวกับผ้าไหมที่สร้างรายได้
+1 +1
 ปลูกหม่อนเลี้ยงตัวไหม
 สาวไหม/ตีเกลียว
 ทอผ้าไหม
 รับผ้าไหมไปขายต่อ

IOC

ผล

+1

+1 +1 1.0

ผ่าน

+1

+1 +1 1.0

ผ่าน

5
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3. ความสามารถในการออม
 มีเงินออม
 ไม่มีเงินออม
ปริมาณเงินออมของครอบครัว.......บาท
4. ปริมาณเงินออมของครอบครัว
 ไม่เกิน 1,000 บาท/เดือน
 1,000-1,999 บาท/เดือน
 2,000-2,999 บาท/เดือน
 มากกว่า 3,000 บาทขึ้นไป
2.2 ด้านสังคม
1. ท่านมีความสุขเพียงใดในการอาศัยอยู่ในบ้าน
ประทุน
2. ประชาชนมีสิทธิมีเสียงด้านการปกครอง
ท้องถิ่นตนเอง
3. ความเพียงพอต่อการได้รับบริการขั้นพื้นฐาน
(เช่น น้า ไฟ อนามัย) จากหน่วยงานภาครัฐ
4. ท่านคิดว่าคนในชุมชนบ้านประทุนมีความ
เป็นอยู่แบบพอเพียง (ไม่ยากจน เดือดร้อน)
5. ระดับการมีงานทา/การประกอบอาชีพของ
คนในชุมชนบ้านประทุน
6. บ้านประทุนมีความสงบเรียบร้อย ปราศจาก
โจรผู้ร้ายรวมทั้งยาเสพติดหรือไม่เพียงใด
7 มีความรวดเร็วในเดินทางหรือการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างบ้านประทุนกับสังคม
ภายนอก
8. ท่านเห็นด้วยเพียงใดที่ว่า คนในบ้านประทุน
เป็นคนมีน้าใจ ช่วยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
IOC ผล
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ผ่าน

+1 +1

+1

+1 +1 1.0

ผ่าน

+1 +1

+1

+1 +1 1.0

ผ่าน

+1 +1

+1

+1 +1 1.0

ผ่าน

+1 +1

+1

+1 +1 1.0

ผ่าน

+1 +1

+1

+1 +1 1.0

ผ่าน

+1 +1

+1

+1 +1 1.0

ผ่าน

+1 +1

+1

+1 +1 1.0

ผ่าน

+1 +1

+1

+1 +1 1.0

ผ่าน

+1 +1

+1

+1 +1 1.0

ผ่าน
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9. บ้านประทุนมีกิจกรรม/สาธารณประโยชน์ที่
ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หมู่บ้าน
10. บ้านประทุนมีความสงบ ร่มเย็น ปลอดภัย
เป็นหมู่บ้านน่าอยู่อาศัยเพียงใดเมื่อเทียบกับ
หมู่บ้านอื่น
11. ท่านมีความพอใจเพียงใดต่อการพัฒนา
หมู่บ้านประทุน
12. หมู่บ้านประทุนจัดให้มีการสงเคราะห์คนชรา
คนพิการ
13. บ้านประทุนได้รับการส่งเสริมให้มีหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์หนึ่งหมู่บ้าน (โอทอป)
2.3 ด้านสภาพแวดล้อม
1. หมู่บ้านประทุนมีสิ่งอานวยความสะดวก เช่น
ไฟฟ้า น้าประปา ถนนหนทาง ฯลฯ ที่
เพียงพอต่อการอยู่อาศัย
2. บ้านประทุนเป็นเขตพื้นที่ที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
3. บ้านประทุนมีน้าอุปโภคบริโภคมีผืนดินที่อุดม
สมบูรณ์ เหมาะแก่การประกอบอาชีพและอยู่
อาศัย
4. แหล่งน้า ผืนดิน อากาศบริสุทธิ์ในเขตพื้นที่
บ้านประทุนมีไม่มีมลพิษเจือปน
5. ชาวบ้านประทุนไม่มีปัญหาการนาสารเคมี ย่า
ฆ่าแมลงมาใช้ในหมู่บ้าน
6. ชาวบ้านประทุนร่วมกันอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมให้คงธรรมชาติอยู่เสมอ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
IOC ผล
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ผ่าน

+1 +1

+1

+1 +1 1.0

ผ่าน

+1 +1

+1

+1 +1 1.0

ผ่าน

+1 +1

+1

+1 +1 1.0

ผ่าน

+1 +1

+1

+1 +1 1.0

ผ่าน

+1 +1

+1

+1 +1 1.0

ผ่าน

+1 +1

+1

+1 +1 1.0

ผ่าน

+1 +1

+1

+1 +1 1.0

ผ่าน

+1 +1

+1

+1 +1 1.0

ผ่าน

+1 +1

+1

+1 +1 1.0

ผ่าน
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ผู้เชี่ยวชาญคนที่
IOC ผล
1 2 3 4 5
7. มีการรณรงค์ให้คนในชุมชนร่วมมือกันอนุรักษ์ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ผ่าน
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ โบราณวัตถุ
เป็นต้น
8. ชาวบ้านประทุนช่วยกันดูแลรักษาความ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ผ่าน
สะอาดภายในหมู่บ้าน
9. ท่านมั่นใจว่า บ้านประทุนเป็นพื้นที่ที่น่าอาศัย +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ผ่าน
อยู่ โดยไม่คิดย้ายถิ่นไปไหน
2.4 ด้านวัฒนธรรม
1. ชาวบ้านประทุนทุกเพศทุกวัยร่วมกันสืบสาน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ผ่าน
พระพุทธศาสนา
2. ชาวบ้านประทุนมีประเพณีความเชื่อเรื่องไสย +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ผ่าน
ศาสตร์ ควบคู่กับการนับถือศาสนา
3. ชาวบ้านประทุนส่วนใหญ่นับถือศีล 5 เป็น
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ผ่าน
หลักในการดาเนินชีวิต
4. วัด บ้าน โรงเรียนในหมู่บ้านประทุนร่วมกัน
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ผ่าน
สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างสม่าเสมอ
5. บ้านประทุนมีกิจกรรมประเพณีประจา
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ผ่าน
ท้องถิ่นตลอดปี
6. ชาวประทุนมีการประกอบพิธีกรรมทาง
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ผ่าน
ศาสนาในวันสาคัญทางศาสนา เช่น วัน
เข้าพรรษา วิสาขบูชา ฯลฯ
7. ชาวประทุนมีการประกอบพิธีทางศาสนาใน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ผ่าน
วาระสาคัญต่างๆ เช่น วันเกิด วันแต่งงาน ขึ้น
บ้านใหม่ ฯลฯ เป็นต้น
8. ชาวประทุนทุกรุ่นร่วมกันรักษาและสืบสาน
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ผ่าน
ศิลปะ วัฒนธรรมของท้องถิ่นมายาวนาน
ประเด็นการตรวจสอบ
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2.5 ด้านการสืบสานผ้าไหมทอมือ
1. ผ้าไหมทอมือบ้านประทุนเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะที่ชาวบ้านร่วมกันสืบต่อมาแต่บรรพ
บุรุษ
2. การผลิตผ้าไหมทอมือบ้านประทุน ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่สามารถทาได้
3. มีหน่วยงานภาครัฐให้ความสนับสนุนและ
อนุรักษ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
4. มีหน่วยงานภาคเอกชนให้การสนับสนุนและ
อนุรักษ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
5. ผู้นาชุมชน เพื่อนบ้าน และคนในท้องถิ่น
ร่วมมืออนุรักษ์ศิลปะผ้าไหมทอมือ
6. ความเห็นท่าน ผ้าไหมทอมือบ้านประทุนเป็น
ศิลปะ วัฒนธรรม มีความสาคัญที่พึงอนุรักษ์
ไว้ให้ลูกหลาน
7. ครอบครัวท่านส่งบุตร-หลานเข้าเป็นสมาชิก
กลุ่มแม่บ้านผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
8. ลูกหลานชาวประทุนให้ความสาคัญและ
ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะผ้าไหมทอมือไว้
9. ท่านเป็นผู้หนึ่งที่สนับสนุนกลุ่มแม่บ้านผ้าไหม
ทอมือบ้านประทุน (โดยผลิตวัตถุดิบ ซื้อใช้
เป็นต้น)
10. ความเห็นท่าน ชาวบ้านประทุนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์และสนับสนุนให้ผ้าไหมทอมือ
บ้านประทุนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์/
ชื่อเสียงเฉพาะถิ่น
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของชุมชนต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
คาชี้แจง : ในตอนที่ 3.1 เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านความต้องการของชุมชนต่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน ให้ผู้ตอบทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความเป็นจริง ซึ่งมี
5 ระดับมีความหมายดังนี้
มากที่สุด
หมายถึง
ความต้องการมากที่สุด
มาก
หมายถึง
ความต้องการมาก
ปานกลาง หมายถึง
ความต้องการปานกลาง
น้อย
หมายถึง
ความต้องการน้อย
น้อยที่สุด
หมายถึง
ความต้องการน้อยที่สุด
ประเด็นการตรวจสอบ
3.1 ด้านความต้องการของชุมชนต่อการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม
1. การบริหารจัดการภายในกลุ่มเพื่อสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นผ้าไหมทอมือ
2. องค์ความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
3. ผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากร ให้ความรู้ด้านการ
ออกแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
4. กิจกรรมการอบรม ด้านการออกแบบเพื่อ
พัฒนา รูปลักษณ์ใหม่ให้แก่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ทอมือ
5. การศึกษาดูงานเพื่อเป็นตัวอย่างและแนวทาง
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
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ผ่าน

+1 +1 +1

+1

+1

1.0
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ผ่าน

+1 +1 +1

+1

+1

1.0
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของชุมชนต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
คาชี้แจง : ในตอนที่ 3.2 เป็นการรวบรวมข้อมูล ด้านความต้องการของชุมชนด้านการตลาดตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ บ้านประทุน ให้ผู้ตอบทาเครื่องหมาย  ลงใน
ช่องระดับความเป็นจริง ซึ่งมี 5 ระดับมีความหมายดังนี้
มากที่สุด
หมายถึง
ความต้องการมากที่สุด
มาก
หมายถึง
ความต้องการมาก
ปานกลาง
หมายถึง
ความต้องการปานกลาง
น้อย
หมายถึง
ความต้องการน้อย
น้อยที่สุด
หมายถึง
ความต้องการน้อยที่สุด
ประเด็นการตรวจสอบ
3.2 ด้านความต้องการด้านการตลาด
1. ความรู้และเทคนิคด้านการตลาด/ความรู้เชิง
พาณิชย์
2. การสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน ในการสร้างเครือข่าย
3. การสร้างความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ในการสร้าง ช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ไปสู่ตลาดสากล
4. เงินทุนหมุนเวียนสาหรับการเพิ่มผลผลิต เพื่อ
รองรับ การขยายตลาด
5. เจ้าหน้าที่ภาครัฐเข้ามาช่วยในการติดต่อ
ประสานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เรื่องการจัดจาหน่าย
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แบบทดสอบความรู้ก่อน-หลังการอบรม
คาชี้แจง : คาชี้แจง ให้ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ท่านเห็นว่าถูกต้องและทาเครื่องหมาย 
ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าไม่ถูกต้อง จากข้อความที่กาหนดให้จานวนทั้งสิ้น 20 ข้อ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
ประเด็นการตรวจสอบ
IOC ผล
1 2 3 4 5
1. เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เป็นแนวทางตาม
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ผ่าน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2. การสร้างมูลค่าเพิ่มจะช่วยเพิ่มมูลค่าและ
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ผ่าน
คุณค่าของ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
3. การสร้างลวดลายผ้าไหม สีสันที่หลากหลาย
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ผ่าน
ของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจะสร้างความน่าสนใจต่อ
ลูกค้าและส่งผลต่อยอดจาหน่ายเพิ่มขึ้น
4. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้เป็นสินค้าอื่น +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ผ่าน
เช่น เนคไท กระเป๋า เป็นแนวทางในการ
จาหน่ายสินค้าได้ปริมาณมากขึ้น
5. การกาหนดราคาตามประเภทและวิธีการผลิต +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ผ่าน
ผ้าไหมส่งผลให้เกิดความชัดเจนของราคา
สินค้า
6. การสร้างร้านค้าสาหรับการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ผ่าน
เป็นการสร้างความสะดวกในการซื้อสินค้า
7. การออกแบบร้านค้าให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ผ่าน
หมู่บ้านประทุนสร้างความน่าสนใจของลูกค้า
ต่อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม บ้านประทุน
8. การประสานงานกับหน่วยราชการและเอกชน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ผ่าน
เพื่อเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของชุมชนบ้าน
ประทุน
9. การเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ส่งผลให้
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ผ่าน
คนรู้จักผ้า ไหมบ้านประทุนเพิ่มขึ้น
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10. การส่งเสริมให้มีการส่งผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ประกวดส่งผล ต่อการพัฒนาแนวทางการ
พัฒนาผ้าไหมบ้านประทุน
11. การดูงานของกลุ่มชุมชนผ้าไหมบ้านประทุน
เป็นวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้าน
ประทุน
12. การจัดอบรมให้ผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดความรู้
แก่สมาชิก ชุมชนผ้าไหมบ้านประทุนและมี
การติดตามผลการนาความรู้ไปใช้ของสมาชิก
กลุ่มชุมชนผ้าไหมเป็นแนวทาง ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านประทุน
13. การจัดเนื้อเรื่องการสืบทอดภูมิปัญญาผ้าไหม
ของชุมชนไว้ในบทเรียนของโรงเรียนใน
ตาบลแตลเป็นการปลูกฝังให้กับเยาวชนเกิด
ความเข้าใจและความภาคภูมิใจ
14. มีระบบการรับส่งสินค้าอย่างเป็นขั้นตอนเป็น
ระบบที่ หลากหลายและส่งผลต่อความเป็น
มาตรฐานของชุมชน
15. การจัดทาระบบบัญชีรายรับรายจ่ายผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดความเป็น
ระบบในการจัดเก็บ ข้อมูลของกลุ่มชุมชน
มากขึ้น
16. การสนับสนุนกลุ่มชุมชนของภาครัฐและ
หน่วยงานของท้องถิ่นเป็นแนวทางสาคัญใน
การพัฒนากลุ่มชุมชน
17. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ชุมชนส่งผลต่อความต่อเนื่องในกิจกรรมของ
กลุ่มชุมชนผ้าไหม
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18. เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศส่งผล
ต่อการดาเนินการและยอดการจาหน่าย
สินค้าของชุมชนผ้าไหม บ้านประทุน
19. วัฒนธรรมและประเพณีที่ยังนิยมสวมใส่ชุด
ประจาท้องถิ่นเกิดความรูสึกภาคภูมิใจ
20. การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการผลิต
ผ้าไหมเป็นแนวทางในการเพิ่มการผลิตผ้า
ไหมให้ทันกับความต้องการของลูกค้า
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อการจัดอบรมการพัฒนารูปแบบการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ของชุมชนผ้าไหมบ้านประทุน
คาชี้แจง : คาชี้แจง ให้ ผู้ ตอบทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความเป็นจริง ซึ่ งมี 5 ระดับมี
ความหมายดังนี้
มากที่สุด
หมายถึง
พึงพอใจมากที่สุด
มาก
หมายถึง
พึงพอใจมาก
ปานกลาง
หมายถึง
พึงพอใจปานกลาง
น้อย
หมายถึง
พึงพอใจน้อย
น้อยที่สุด
หมายถึง
พึงพอใจน้อยที่สุด
ประเด็นการตรวจสอบ
ตอนที่ 1 ด้านวิทยากร
1. การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร
2. ความชัดเจนและตรงประเด็นในเนื้อหา
3. การใช้ภาษา : ผลต่อความเข้าใจ
4. ความเหมาะสมเอกสารประกอบการบรรยาย
5. สื่อที่ใช้ประกอบการบรรยาย
ตอนที่ 2 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
1. ความเข้าใจต่อแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
2. ได้รับความรู้ต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้
ผลิตภัณฑ์ผ้า ไหมทอมือ
3. เนื้อหาการอบรมมีประโยชน์ต่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
4. การอบรมช่วยให้ท่านพัฒนารูปแบบและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านประทุน
5. ท่านคิดว่าความรู้ที่ได้สามารถประยุกต์ใช้ได้
จริงกับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
6. ท่านคิดว่า ตัวเองได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการ
อบรมในหัวข้อนี้มากน้อยเพียงใด

1

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
2 3 4

5
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+1
+1
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+1

+1
+1
+1
+1
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+1
+1
+1
+1
+1

+1
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+1 +1
+1 +1
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ผล

+1
+1
+1
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1.0
1.0
1.0
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ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
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+1 +1
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+1 +1

+1

+1 +1
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+1 +1
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+1 +1
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+1 +1
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+1 +1

1.0

ผ่าน

+1 +1

+1

+1 +1

1.0

ผ่าน
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แบบประเมินรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
คาชี้แจง : คาชี้แจง ให้ ผู้ ตอบทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความเป็นจริง ซึ่งมี 5 ระดับมี
ความหมายดังนี้
มากที่สุด
หมายถึง มีความถูกต้อง เหมาะสม ความเป็นไปได้มากที่สุด
มาก
หมายถึง มีความถูกต้อง เหมาะสม ความเป็นไปได้มาก
ปานกลาง หมายถึง มีความถูกต้อง เหมาะสม ความเป็นไปได้ปานกลาง
น้อย
หมายถึง มีความถูกต้อง เหมาะสม ความเป็นไปได้น้อย
น้อยที่สุด
หมายถึง มีความถูกต้อง เหมาะสม ความเป็นไปได้น้อยที่สุด
ประเด็นการตรวจสอบ
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. การกาหนดราคาสินค้า
3. การสร้างเครือข่าย
4. สร้างศักยภาพในชุมชน
5. ยกระดับการสืบสานภูมิปัญญา
6. ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
7. เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์
8. ศูนย์กระจายสินค้า
9. สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
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แบบประเมินการรับรองผลิตภัณฑ์การสร้างมูลค่าเพิ่มผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุนโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน
คาชี้แจง

: คาชี้แจง ให้ผู้ตอบทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความเป็นจริง ซึ่งมี 5 ระดับมี
ความหมายดังนี้
มากที่สุด
หมายถึง มีความ เหมาะสม มากที่สุด
มาก
หมายถึง มีความ เหมาะสม มาก
ปานกลาง
หมายถึง มีความ เหมาะสม ปานกลาง
น้อย
หมายถึง มีความ เหมาะสม น้อย
น้อยที่สุด
หมายถึง มีความ เหมาะสม น้อยที่สุด
ประเด็นการตรวจสอบ

1. กระเป๋าใส่ดินสอ
2. ผ้าพันคอ
3. กระเป๋าสตางค์
4. กระเป๋าย่าม
5. เนคไทผ้าไหม
6. ซองใส่โทรศัพท์มือถือ
7. พวงกุญแจ
8. ซองใส่ลิปสติก
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์การสร้าง มูลค่าเพิ่ม
ผ้าไหมทอมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ของชุมชนบ้านประทุน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านมากที่สุด
ประเด็นการตรวจสอบ
1. เพศ  1.1 ชาย  1.2 หญิง
2. อายุ
 2.1 อายุต่ากว่า /เท่ากับ 25 ปี
 2.2 อายุ 26-40 ปี
 2.3 อายุ 41-60 ปี
 2.4 อายุ 60 ปี ขึ้นไป
3. สถานภาพ
 3.1 โสด
 3.2 สมรส
 3.3 หม้าย/หย่าร้าง
4. การศึกษา
 4.1 ประถมศึกษา
 4.2
มัธยมศึกษา /ปวช.
 4.3 อนุปริญญา/ปวส.
 4.4 ปริญญาตรี
 4.5 สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป
5. รายได้เฉลี่ย/เดือน
 5.1 รายได้ต่ากว่า 10,000 บาท
 5.2 รายได้ 10,001-20,000 บาท
 5.3 รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์
คาชี้แจง : ในตอนที่ 2 เป็ น การรวบรวมข้อมูล ด้านความพึงพอใจของลู กค้าต่อผลิ ตภัณฑ์บ้าน
ประทุน ให้ ผู้ ตอบท าเครื่ อ งหมาย  ลงในช่องระดับ ความเป็น จริ ง ซึ่งมี 5 ระดั บ มี
ความหมายดังนี้
มากที่สุด
หมายถึง
ความพึงพอใจมากที่สุด
มาก
หมายถึง
ความพึงพอใจมาก
ปานกลาง
หมายถึง
ความพึงพอใจปานกลาง
น้อย
หมายถึง
ความพึงพอใจน้อย
น้อยที่สุด
หมายถึง
ความพึงพอใจน้อยที่สุด
ประเด็นการตรวจสอบ
1. ความเหมาะสมของรูปแบบและรูปทรง
2. ความเหมาะสมของขนาด
3. ความเหมาะสมของลวดลายและสีสัน
4. ความเหมาะสมของประโยชน์ใช้สอย
5. การคงเอกลักษณ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
6. ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อผลิตภัณฑ์
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ตอนที่ 3 ความต้องการผลิตภัณฑ์ของชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5
ท่านต้องการผลิตภัณฑ์จากชุมชนผ้าไหมทอมือ +1 +1 +1 +1 +1
บ้านประทุนประเภทใดบ้าง
 3.1 กระเป๋าใส่ดินสอ
 3.2 ผ้าพันคอ
 3.3 กระเป๋าสตางค์
 3.4 กระเป๋าย่าม
 3.5 เนคไทผ้าไหม
 3.6 ซองใส่โทรศัพท์มือถือ
 3.7 พวงกุญแจ
 3.8 ซองใส่ลิปสติก
ประเด็นการตรวจสอบ

IOC

ผล

1.0

ผ่าน

ภาคผนวก ง
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปแบบ

386
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบรูปแบบตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน
ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
1.

ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ตาแหน่ง
สถานที่ทางาน

ผู้ช่วยอธิการบดี พนธ์ พุทธานุกรณ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงการพิเศษและศูนย์บ่มเพาะธุรกิจชุมชน
มหาวิทยาลัยเอเชีย อาคเนย์

2.

ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ตาแหน่ง
สถานที่ทางาน

อาจารย์ อลงกต เพชรศรีสุก
อาจารย์ประจาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

3.

ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ตาแหน่ง
สถานที่ทางาน

อาจารย์ เรืองฤทธิ์ จันทคล้าย
อาจารย์ประจาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

4.

ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ตาแหน่ง
สถานที่ทางาน

นางอุบล เพียรชอบ
นักพัฒนาชุมชน
ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

5.

ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ตาแหน่ง
สถานที่ทางาน

นายจาเริญ บันลือทรัพย์
กานันตาบลแตล
ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ภาคผนวก จ
รายชื่อผู้ให้ข้อมูลหลัก
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กลุ่มผู้บริหาร ที่เข้าร่วมสัมภาษณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายก จิรฐา ชัยชนะไพศาล
ปลัด พงศกรณ์ เกตุมณี
สมาชิก อบต. ประกายแก้ว บุญมั่น
นางสาวยุภาวดี วงเวียน
นางสาวชาริณี ทองสุข
นางประกอบ จาปาทอง

(นายก อบต. บุฤาษี) ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก
(ปลัดอบต.แตล)
อบต.แตล
(นักพัฒนาชุมชน อบต.แตล)
(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล อบต.แตล)
ประธานชุมชนกลุ่มผ้าไหมบ้านประทุน

รายชื่อผู้ให้ข้อมูลเชิงลึก
- คุณประกอบ จาปาทอง

(ประธานชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน)

รายชื่อกลุ่มผู้เข้าร่วมการสัมภาษณ์ สมาชิกผ้าไหมบ้านประทุน จานวน 10 คน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายบรรลือ สืบสังข์
นางวันนา บรรลือทรัพย์
นางนงสี ทองด้วง
นางวิไล มั่นยืน
นางวิไล คานงาม
นายวีรชัย คานงาม
นางเชียง มั่นยืน
นางเตียง มั่นยืน
นายสุเทียน มั่นยืน
นางทอง จันทรารักษ์

เลขที่ 7/1
เลขที่ 3
เลขที่ 17/3
เลขที่ 1
เลขที่ 152
เลขที่ 152
เลขที่ 28/2
เลขที่ 11/1
เลขที่ 67
เลขที่ 22/3

บ้านประทุน
บ้านประทุน
บ้านประทุน
บ้านประทุน
บ้านประทุน
บ้านประทุน
บ้านประทุน
บ้านประทุน
บ้านประทุน
บ้านประทุน

ภาคผนวก ฉ
รายชื่อผู้ศึกษาดูงานชุมชนบ้านนาหว้า

390

391

392

ภาคผนวก ช
รายชื่อวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมอบรม

394

395

396

ภาคผนวก ซ
รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม
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รายชื่อสมาชิกผู้เข้าอบรมการพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือตาม
แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
21.
23.
25.
27.
29.
31.
33.
35.
37.
39.

นาง ประกอบ จาปาทอง
นาง นงสี ทองด้วง
นางสาวสุภาพช มั่นยืน
นางสุกิจ มั่นยืน
นางแต๋ว บุญยงค์
นางสมัย บุญยงค์
นางเมือน ตุ้มทอง
นางชูศรี สายกระสุน
นางตอง บุญยงค์
นางทอง จันทรารักษ์
นางพรพิมล บุญยงค์
นางชนิกา แสนกล้า
นางวิภาดา ศรีวรรณะ
นางผ่องศรี มั่นยืน
นางจาเนียร เจือจันทร์
นางสามารถ บุญยงค์
นายสุเทียบ มั่นยืน
นางปุด เครือวัลย์
นางสัมฤทธิ์ มั่นยืน
นางเต้น มั่นยืน

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
24.
26.
28.
30.
32.
34.
36.
38.
40.

นาง อาภรณ์ ดาศรี
นาง สุคนธ์ วงศ์พิพันธ์
นาง ชนิกา แสนกล้า
นางธัญจิรา ใหทอง
นางเอียด บุญยงค์
นางพนิดา อุทกังกุล
นางอณรา มั่นยืน
นางสาเนียง มั่นยืน
นางคาผน มั่นยืน
นางอาภรณ์ ดาศรี
นางจารวย มั่นยืน
นางสุกี ซ่อมแก้ว
นางสุคนธ์ วงศ์พิพันธ์
นางเอื้อม จาปาทอง
นางประกายแก้ว บุญมั่น
นางประกอบ บุญยงค์
นางพรหมจิตร พวงพอก
นายเลื่อน บุญยงค์
นางประเสริฐ ลาภจิตร
นางปราณี ประดับศรี

ภาคผนวก ฌ
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญรับรองผลิตภัณฑ์

400
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญรับรองผลิตภัณฑ์
1.
2.
3.
4.
5.

พงศกรณ์ เกตุมณี
นาย จาเริญ บันลือทรัพย์
อาจารย์ เรืองฤทธิ์ จันทคล้าย
คุณ จิรฐา ชัยชนะไพศาล
นางอุบล เทียรชอบ

(ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแตล)
(กานันตาบลแตล)
(อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์)
(นายก องค์การบริหารส่วนตาบล บุฤาษี)
(นักพัฒนาชุมชน ตาบลแตล)

ภาคผนวก ญ
ภาพกิจกรรมการอบรม

402

วิทยากรบรรยาย หัวข้อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มผ้าไหมทอมือชุมชนบ้านประทุน

การระดมความคิด เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์

403

การระดมความคิด เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์

404

การระดมความคิด เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์

ตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลงานที่ได้จากการนาเศษผ้าไหมมาแปรรูปผลิตภัณฑ์

ภาคผนวก ฎ
ภาพกิจกรรมจากการวิจัยการรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ
ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านประทุน

406

ลักษณะทั่วไปของหมู่บ้านประทุน หมู่ที่ 4 ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

407

ปลัด พงศกรณ์ เกตุมณี และคุณประกอบ จาปาทองประธานชุมชน

คณะกรรมการสมาชิกชุมชนทอผ้าไหมทอมือบ้านประทุน

408

ผ้าโสร่งหางกระรอกและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือบ้านประทุน

409

ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าไหมของชุมชนผ้าไหมบ้านประทุนไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

410

สัมภาษณ์เชิงลึกประธานชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน

411

สัมภาษณ์ตัวแทนชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน

412

เดินทางไปศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของชุมชนผ้าไหมบ้านนาหว้า อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

413

การสนทนากลุ่มกับผู้บริหารชุมชนผ้าไหมทอมือบ้านประทุน

การอบรมให้ความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกับชุมชน

414

การอบรมให้ความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกับชุมชน

415
ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู่
ที่ทำงำน

ประวัติกำรศึกษำ
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2560
ประวัติกำรทำงำน
พ.ศ. 2547 – 2549
พ.ศ. 2549 – 2558
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน

นายอภิชา พรเจริญกิจกุล
222/140 หมู่บ้านร้อยพฤกษา ซอย 5 ตาบลนครปฐม อาเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 73100
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 19/1 ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม
กรุงเทพฯ 10160

ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Doctor of Public Administration Ateneo De Davao
University, Philippines.
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

Training Officer บริษัท CP Orange Company.
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
ผู้บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เขตภาคเหนือตอนล่าง
โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

