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 การพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเองอย่าง
ยั่งยืน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชน บนฐานรากบนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ 
แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร (15 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 
2564) ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากแหล่งทุนและหน่วยงานระดับนโยบาย  คือ หน่วยบริหารและจัดการ
ทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.) สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ 
(สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวง อว.) รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้
ข้อเสนอแนะ ทั้งมิติการบริหารจัดการ และมิติด้านองค์ความรู้ทางวิชาการ ในการด าเนินโครงการวิจัยบรรลุ
วัตถุประสงค์ และความร่วมมือขององค์กรและส่วนราชการในจังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู 
สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร ตลอดจนสถาบันวิทยาลัยชุมชนในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของผู้วิจัย  
ที่ได้สนับัสนุนโครงการในทุกมิติ 
 ในโอกาสนี้ คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณหน่วยงาน องค์กร เครือข่าย และบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ไม่อาจ
กล่าวถึงได้ทั้งหมด ณ ที่นี้ ที่ให้การสนับสนุนโครงการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
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ยโสธร  
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน

การบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชน  ฐานรากบนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่
จังหวัดสระแก้ว แพร่แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร วิธีด าเนินกาวิจัย 4 ระยะ   
8 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน ตอนที่ 2 การพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านผ้าชุมชน ตอนที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านเกษตร
ปลอดภัย ตอนที่ 4 การพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์และแนวทางส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ตอนที่ 5 การ
ถ่ายทอดนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตอนที่ 6 การน านวัตกรรมไปสู่แผนพัฒนาต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 
ตอนที่ 7 การสร้างต้นแบบชุมชนนวัตกรรม และ Learning Innovation Platform ตอนที่ 8 การเปลี่ยนแปลง
ด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก และคุณภาพชีวิต   
  ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
   1. Platform การสร้างนวัตกร ประกอบด้วย 5 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 การศึกษาศักยภาพ
ชุมชน ระดับที่ 2 การพัฒนานวัตกรรม ระดับที่ 3 การบริหารจัดการอาชีพจากนวัตกรรม ระดับที่ 4 การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ระดับท่ี 5 การจัดท าแผนเข้าสู่ภาครัฐ   
   2. Platform การพัฒนานวัตกรรมด้านผ้าชุมชน เริ่มจากการศึกษาบริบทชุมชน ทรัพยากร 
ภูมิปัญญา ทิศทางการพัฒนา ปัญหาการผลิต ความต้องการทางการตลาด น ามาออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาสู่การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างรายได้และเศรษฐกิจชุมชน  
  3, Platform การพัฒนานวัตกรรมด้านเกษตรปลอดภัยเริ่มจากค้นหาผู้น า เสริมสร้าง
สมรรถนะเดิมที่มีอยู่และใหม่ โดยมีวิทยากรต้นแบบเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้  ท าให้นวัตกรสามารถ
สร้างสรรค์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการถ่ายทอดขยายผลต่อไป 
  4. การพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์และแนวทางส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์  โดยใช้  
Design thinking Process มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การท าความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย 2) การตั้งกรอบโจทย์    
3) การสร้างความคิด 4) การสร้างต้นแบบ 5) การทดสอบ ท าให้ได้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 
  5. การถ่ายทอดนวัตกรรม นวัตกรด าเนินการถ่ายทอดรวม 500 คน และมีการประเมินการ
ถ่ายทอดนวัตกรรมของนวัตกร พบว่าทักษะในการถ่ายทอดของนวัตกรมีความแตกต่างกัน 
  6. โครงการเข้าสู่แผนพัฒนาต าบล/อ าเภอ/จังหวัด มี 4 โครงการ ซึ่งจะเป็นโครงการที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดที่มีอยู่เดิม  
  7. ต้นแบบชุมชนนวัตกรรมปัจจัยแห่งความส าเร็จอยู่ที่นวัตกร ผลิตภัณฑ์ และการขยายผล 
Learning Innovation Platform ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ส ำรวจ 2) วำงแผน 3) สร้ำง 4) ต่อเติม 
5) ตัดแต่ง 6) หนุนเสริม 7) เรียนรู้  
  8. รายได้ เศรษฐกิจฐานราก หลังจากด าเนินโครงการส่วนใหญ่จะไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม แต่
สิ่งที่เปลี่ยนคือในด้าน เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพ่ิม และคุณภาพีวิตดีขึ้น 
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Abstract 
 The  purpose  of  this  study  was  to  developing role model of innovative 
community to enhance community capacity for sustainable self-administration and to 
alleviate grassroots economy based on resource capital:  case studies of Sa Kaeo, Phrae, 
Maehongson, Nongbualamphu, Songkla, Trat, Buriram, and Yasothon. 
 The results of the research appear as follows : 
  1 .  Innovation Creation Platform consists of 5  levels : Level 1 , Community 
Potential Study, Level 2 , Innovation Development, Level 3 , Career Management from 
Innovation, Level 4, Knowledge Transfer, Level 5, Planning to enter to the Government. 
  2 .  Platform Develop Innovations in Community Fabrics, Starting from the 
study of community context, resources wisdom, development direction, production 
problems, marketing needs used to design and develop products To develop to add value 
to products, generate income and community economy. 
  3 . Platform Develop Innovations in safe agriculture starts with searching for 
leaders Reinforce existing and new competencies with prototypes speakers enabling 
innovators to create product prototypes Build a network of cooperation and further 
broadcasting. 
  4. Packaging Prototype Development Process consists of 5 steps: 1) Empathize 
2) Define 3) Ideate 4. Prototype 5. Test, Finally got the packaging prototype. 
  5. Innovation Transfer Innovators conducted a total of500 innovation transfer, 
It was found that the transfer skills of innovators were different. 
  6. The project enters the development plan of the sub district/district/ 
province with 4 projects, which will be projects that are consistent with the existing 
provincial strategic plan. 
 7. Innovation Community Platform, critical success factor is innovation, 
product, and expansion and Learning Innovation Platform consisting of 7 steps: 1) Survey 2) 
Plan 3) Create 4) Reinforcements 5) Customize 6) Enhance 7) Learn  
  8. Income, Basic Economy after implementing most of the projects will not 
change from the original. But what has changed is in the Increase efficiency, reduce costs, 
create added value and better quality of life 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการตนเองอย่างยั่งยืน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากบนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว 
แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร ผลการวิจัย ดังนี้ 
 Platform การสร้างนวัตกร ประกอบด้วย 5 ระดับ ได้แก่ 
  ระดับท่ี 1 การศึกษาศักยภาพชุมชน คุณลักษณะคือนักประสานความร่วมมือ  
  ระดับท่ี 2 การพัฒนานวัตกรรม คุณลักษณะคือท างานอย่างมุ่งมั่น  
  ระดับท่ี 3 การบริหารจัดการอาชีพจากนวัตกรรม คุณลักษณะคือนักจัดการโครงการ  
  ระดับท่ี 4 การถ่ายทอดองค์ความรู้ คุณลักษณะคือนักจัดการความรู้  
  ระดับท่ี 5 การจัดท าแผนเข้าสู่ภาครัฐ คุณลักษณะคือนักคิดเชิงกลยุทธ์ 
           ข้อเสนอแนะ : ควรให้นวัตกรเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมากกว่านักวิจัย และนวัตกรที่ขับเคลื่อน
โครงการต้องเป็นผู้ที่มี Growth Mindset อยากเติบโต เรียนรู้ทุกๆ วัน มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ  
 Learning Innovation Platform เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ 
   1) ส ำรวจ 2) วำงแผน 3) สร้ำง 4) ต่อเติม 5) ตัดแต่ง 6) หนุนเสริม 7) เรียนรู้   
สอดคล้องกับหลักการทรงงาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 
  ข้อเสนอแนะ : 1) Empowerment ให้นวัตกรบริหารโครงการและมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ภายนอก รายงานความก้าวหน้าและติดตามประเมินผลเป็นระยะ ๆ  
                                  2) การถ่ายทอดนวัตกรรมควรพัฒนาทักษะความเป็นครูให้กับนวัตกร  
                                   3) การประเมินการถ่ายทอดของนวัตกรอาจใช้การประเมินชิ้นงาน และให้ผู้ 
ประเมินภายนอกประเมินดู Reactive ของผู้รับการถ่ายทอดด้วย 
  Platform ชุมชนนวัตกรรม ปัจจัยแห่งความส าเร็จอยู่ทีน่วัตกร ผลิตภัณฑ์ การขยายผล 
  ข้อเสนอแนะ :  
   นวัตกร : นวัตกรในชุมชนจะมีอยู่ 2 กลุ่ม คือ นวัตกรรุ่นเก่ากับนวัตกรรุ่นใหม่ นวัตกรรุ่นเก่า
ส่วนมากจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ชอบที่จะเรียนรู้ในการพัฒนานวัตกรรม เป็นผู้ให้ และพร้อมถ่ายทอด แต่ไม่พร้อม
ที่จะเรียนรู้เรื่องอ่ืน ๆ ตามคุณสมบัติของนวัตกร แต่นวัตกรรุ่นใหม่ต้องการพัฒนาตนเอง ดังนั้นต้องหาความ
ร่วมมือระหว่างนวัตกรรุ่นเก่ากับนวัตกรรุ่นใหม่ 
   ผลิตภัณ ฑ์  : ผลิตภัณ ฑ์ชุมชนควรความแตกต่ างที่ เหนื อกว่าของสินค้า  (Product 
Differentiation) และมีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น 
   การขยายผล : โครงการด าเนินการใน 10 พ้ืนที่ 8 จังหวัด เป็นการคิดโครงการแบบแยกส่วน 
(separated or split) ท าให้มีพลังไม่พอในการขับเคลื่อนไปสู่แผนพัฒนาต าบล/อ าเภอ/จังหวัด  ดังนั้นควร
ด าเนินโครงการในลักษณะองค์รววม (holistic) หรือในลักษณะของ Cluster เพราะสถานการณ์มีความ
สลับซับซ้อนอาจจะต้องคิดโครงการหลายโครงการ เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการเพียงหนึ่ง
เดียว 
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Executive Summary 
  A research study on the developing role model of innovative community to 
enhance community capacity for sustainable self-administration and to alleviate grassroots 
economy based on resource capital:  case studies of Sa Kaeo, Phrae, Maehongson, 
Nongbualamphu, Songkla, Trat, Buriram, and Yasothon, the results are as follows. 
 Platform to create innovation consists of 5 levels:  
  Level 1 community potential study, the feature is the collaborator.  
  Level 2 innovation development, the feature is to work passion.  
  Level 3 career management from Innovation, the feature is project manager.  
  Level 4 knowledge transfer, the feature is knowledge manager.  
  Level 5 Preparation of plans to enter the government sector, the feature is  
                               strategic thinker. 
   Suggestion : Innovators that drive the project must have a growth mindset,      
want to grow, learn every day, have new creativity 
 Learning Innovation Platform for sustainable development consists of 7 steps 
   : 1) Survey 2) Plan 3) Create 4) Reinforcements 5) Customize 6) Enhance  
              7) Learn  
   Suggestions : 1) Empowerment for innovators to manage projects and have a 
forum for exchange learn from outside Progress reports.  
  2) Innovation transfer should develop teacher skills.  
  3) An innovator's transmission assessment may be used to assess 
the work and the recipient's reactive exposure. 
 Innovation Community Platform, critical success factor is innovation, product, 
and expansion. 
  Suggestions :  
  Innovators : Cooperation between the old innovators and the new 
generations must be sought. 
 Products :    Community products should be product differentiation and have 
a distinctive identity. 
 Expansion :  the project should be carried out in a holistic manner or in the 
form of a cluster  
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69  การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์    169 
  ส าหรับนวัตกรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว  
70  การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์    169 
  ส าหรับนวัตกรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
71  การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์    170 
  ส าหรับนวัตกรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 
72  การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์    170 
  ส าหรับนวัตกรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวล าภู 
73  การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์    170 
  ส าหรับนวัตกรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ 
74  การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์    171 
 ส าหรับนวัตกรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
ภาพที ่                           หน้า 
75 นวัตกร ชุมชน และนักวิจัยจังหวัดยโสธรรว่มกันท า DESIGN BRIEF    172 
76 ผลงานแนวคิดการออกแบบ MOODBOARD ของจังหวัดยโสธร    172 
77  นวัตกร ชุมชน และนักวิจัยจังหวัดตราด ร่วมกันท า DESIGN BRIEF    172 
78  ผลงานแนวคิดการออกแบบ MOODBOARD ของจังหวัดตราด    172 
79  ผลงานแนวคิดการออกแบบ MOODBOARD ของจังหวัดตราด    173 
80  นวัตกร ชุมชน และนักวิจัยจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกันท า DESIGN BRIEF    173 
81  ผลงานแนวคิดการออกแบบ MOODBOARD ของจังหวัดบุรีรัมย์    173 
82  นวัตกร ชุมชน และนักวิจัยจังหวัดสระแก้ว ร่วมกันท า DESIGN BRIEF    173 
83  ผลงานแนวคิดการออกแบบ MOODBOARD ของจังหวัดสระแก้ว    174 
84  นวัตกร ชุมชน และนักวิจัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกันท า DESIGN BRIEF   174 
85  ผลงานแนวคิดการออกแบบ MOODBOARD ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน    174 
86  ผลงานแนวคิดการออกแบบ MOODBOARD ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน    174 
87  นวัตกร ชุมชน และนักวิจัยจังหวัดหนองบัวล าภู ร่วมกันท า DESIGN BRIEF   175 
88  ผลงานแนวคิดการออกแบบ MOODBOARD ของจังหวัดหนองบัวล าภู    175 
89  นวัตกร ชุมชน และนักวิจัยจังหวัดแพร่ ร่วมกันท า DESIGN BRIEF    175 
90  ผลงานแนวคิดการออกแบบ MOODBOARD ของจังหวัดแพร่     175 
91  นวัตกร ชุมชน และนักวิจัยจังหวัดสงขลา ร่วมกันท า DESIGN BRIEF    176 
92  ผลงานแนวคิดการออกแบบ MOODBOARD ของจังหวัดสงขลา    176 
93  ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ข้าวพองผสมธัญพืช จังหวัดยโสธร    182 
94  ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ข้าวพองผสมธัญพืช จังหวัดยโสธร    182 
95  ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอก จังหวัดตราด    183 
96  ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอก จังหวัดตราด    183 
97  ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษปลาและมูลสัตว์ จังหวัดบุรีรัมย์  184 
98  ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษปลาและมูลสัตว์ จังหวัดบุรีรัมย์  184 
99 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยมูลไส้เดือน จังหวัดสระแก้ว    185 
100 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยมูลไส้เดือน จังหวัดสระแก้ว    185 
101   ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์น้ าสลัดครีม อะโวคาโด ไอศกรีม อะโวคาโด   186  
 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
102  ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์น้ าสลัดครีมอะโวคาโด จังหวัดแม่ฮ่องสอน   186 
103 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ จากดอกดาวเรือง จังหวัดสระแก้ว 187 
104 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ จากดอกดาวเรือง จังหวัดสระแก้ว 187 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
ภาพที ่                           หน้า 
105 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือหนองบัวล าภูย้อมสีธรรมชาติ จังหวัดหนองบัวล าภู 188 
106 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือหนองบัวล าภูย้อมสีธรรมชาติ จังหวัดหนองบัวล าภู 188 
107  ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง จังหวัดแม่ฮ่องสอน    189 
108  ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง จังหวัดแม่ฮ่องสอน    189 
109  ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์เคหะภัณฑ์  จังหวัดแพร่               190 
110  ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์เคหะภัณฑ์  จังหวัดแพร่     190 
111  ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ จังหวัดสงขลา            191 
112  ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ จังหวัดสงขลา   191 
113  กิจกรรมการทดสอบตลาดโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (1)      199 
114  กิจกรรมการทดสอบตลาดโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (2)      199 
115  กิจกรรมการทดสอบตลาดโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (3)      199 
116  ผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรปลอดภัย “Yourganic” จากจังหวัดยโสธร    199 
117  ผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรปลอดภัย  “ทุ่งไก่ดัก”จากจังหวัดตราด     200 
118  ผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรปลอดภัย “บ้านท่า” จากจังหวัดสระแก้ว    200 
119  ผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรปลอดภัย “ยวงนอง” จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน           200 
120  ผลิตภัณฑ์ด้านผ้าพ้ืนเมือง “ลีลาฮ่อม” จากจังหวัดแพร่                                                  200 
121  ผลิตภัณฑ์ด้านผ้าพ้ืนเมือง “มัดใจ” จากจังหวัดสระแก้ว     201 
122  ผลิตภัณฑ์ด้านผ้าพ้ืนเมือง “ไฮฟ่าว” จากจังหวัดหนองบัวล าพู    201 
123  ผลิตภัณฑ์ด้านผ้าพ้ืนเมือง “ทอ ต่อ แต่ง” จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน    201 
124  ผลิตภัณฑ์ด้านผ้าพ้ืนเมือง “ใต้ร่มยาง” จากจังหวัดสงขลา     201 
125  การน าเสนอผลงานนวัตกรรมของนักวิจัย และนวัตกรชุมชน (1)    202 
126  การน าเสนอผลงานนวัตกรรมของนักวิจัย และนวัตกรชุมชน (2)    202 
127  การน าเสนอผลงานนวัตกรรมของนักวิจัย และนวัตกรชุมชน (3)    202 
128  การน าเสนอผลงานนวัตกรรมของนักวิจัย และนวัตกรชุมชน (4)    202 
129 ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนวัตกรรม 5-9 กรกฎาคม 2564    232 
130 ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนวัตกรรม 9-11 สิงหาคม 2564    232 
131   ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนวัตกรรม 4-5 สิงหาคม 2564     233 
132 ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนวัตกรรม 7-8 สิงหาคม 2564     233   
133  ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนวัตกรรม 19-21 สิงหาคม 2564     233  
134 ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนวัตกรรม 29-31 กรกฎาคม 2564    234 
135 ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนวัตกรรม 22 เมษายน 2564     234 



15 
 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
ภาพที ่                           หน้า 
136 ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนวัตกรรม 6,9 สิงหาคม 2564     234 
137 ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนวัตกรรม 6, 8, 11 สิงหาคม 2564    235 
138 ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนวัตกรรม 19-21 สิงหาคม 2564    235 
139 การจัดกิจกรรมเวทีประชาคม 1 เมษายน 2564 จังหวัดแพร่     283 
140 นวัตกรเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมขะน๋นหม้อห้อม จังหวัดแพร่   284 
141 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตลักษณ์ผ้า ประจ าจังหวัดหนองบัวล าภู   285 
142 ประชุมออกแบบลวดลายผ้าอัตลักษณ์ ประจ าจังหวัดหนองบัวล าภู    285 
143 การจัดกิจกรรมเวทีประชาคม จงัหวัดหนองบัวล าภู      286 
144 การจัดกิจกรรมเวทีประชาคม จังหวัดสงขลา      287 
145 การจัดกิจกรรมประชุมกลุ่มอาชีพ จังหวัดสระแก้ว      287 
146 การจัดกิจกรรมเวทีประชาคม จังหวัดยโสธร       288 
147 การจัดกิจกรรมประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกอะโวคาโดแปลงใหญ่บ้านดง   289 
148 การจัดกิจกรรมเวทีประชาคม จังหวัดบุรีรัมย์      290 
149 การจัดกิจกรรมเวทีประชาคม จังหวัดสระแก้ว      290 
150 ต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านผ้าชุมชน    317 
151 ต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านเกษตรปลอดภัย   322 
152 Learning Innovation Platform ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอ จังหวัดแพร่  326 
153 Learning Innovation Platform ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ จังหวัดหนองบัวล าภู   326 
154 Learning Innovation Platform ผ้าทอยกดอก จังหวัดสงขลา    327 
155 Learning Innovation Platform ผ้าทอกี่เอวบ้านพะมอลอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  328 
156 Learning Innovation Platform เกษตรเชิงนิเวศ จังหวัดบุรีรัมย์    329 
157 Learning Innovation Platform         331 
 นวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและด้านเกษตรปลอดภัย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
158 Platform การสร้างนวัตกร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการ   349 
 ตนเองอย่างยั่งยืน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร 
 ด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย 
159 Platform การพัฒนานวัตกรรมชุมชนเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชนและเศรษฐกิจ  351 
 ฐานรากบนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 จังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดสงขลา 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
ภาพที ่                           หน้า 
160 Platform การพัฒนานวัตกรรมชุมชนด้านเกษตรปลอดภัย เพื่อพัฒนาสู่การเพ่ิมมูลค่า  353 
 ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้และเศรษฐกิจชุมชน ทรพัยากร ในพื้นที่จังหวัดตราด 
 บุรีรัมย์ แม่ฮ่องสอน ยโสธร และ สระแก้ว 
161 ต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านผ้าชุมชน    360 
162 ต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านเกษตรปลอดภัย   361 
162 Learning Innovation Platform นวัตกรรมด้านผ้าชุมชน และด้านเกษตรปลอดภัย   362 

เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี  หน้า 

1 
ผลการประเมินด้านความรู้ของนวัตกรชุมชนก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน 

103 

2 
ผลการประเมินความคิดเห็นด้านสมรรถนะ ของนวัตกรชุมชนก่อนและหลังการประชุม
เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน (นวัตกรรมด้านผ้าชุมชน) 

104 

3 
ผลการประเมินความคิดเห็นด้านสมรรถนะ ของนวัตกรชุมชนก่อนและหลังการประชุม
เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน (นวัตกรรมด้านเกษตรปลอดภัย) 

106 

4 
ผลการประเมินด้านความรู้ ของนวัตกรชุมชนก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายประจ าวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ 

109 

5 
ชุมขนนวัตกรรมในการพัฒนานวัตกรรมชุมชนเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน และ
เศรษฐกิจฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร  ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว จังหวัดแพร่ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน จังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดสงขลา 

119 

6 นวัตกรรมชุมชนจากการวิเคราะห์บริบทชุมชน 124 
7 แสดงเฉดสีที่ได้จากการใช้วัสดุในท้องถิ่นเพ่ือท าการย้อมเส้นด้ายฝ้าย 124 

8 
ชุมชนวัตกรรมในการพัฒนานวัตกรรมชุมชนด้านเกษตรปลอดภัย เพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบนฐานทุนทรัพยากร  ในพ้ืนที่จังหวัดตราด 
บุรีรัมย์ แม่ฮ่องสอน ยโสธร และ สระแก้ว 

145 

9 นวัตกรรมชุมชนจากการวิเคราะห์บริบทชุมชน 149 
10 ผลการศึกษาบริบทชุมชน 163 
11 อัตลักษณ์ของชุมชนกับนวัตกรรมชุมชน 167 
12 สรุปแบบร่างตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ 177 
13 ตารางสรุปตราสัญลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ และต้นแบบผลิตภัณฑ์ของงานวิจัย 193 
14 ผลการประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน ผลิตภัณฑ์เกษตรจังหวัดยโสธร 204 
15 ผลการประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน ผลิตภัณฑ์เกษตรจังหวัดตราด 205 
16 ผลการประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน ผลิตภัณฑ์เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ 207 
17 ผลการประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน ผลิตภัณฑ์เกษตรจังหวัดสระแก้ว 208 
18 ผลการประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน ผลิตภัณฑ์เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 210 
19 ผลการประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชนจังหวัดสระแก้ว 211 
20 ผลการประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชนจังหวัดหนองบัวล าภู 214 
21 ผลการประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 215 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี  หน้า 
22 ผลการประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน ผลิตภัณฑ์ผ้าจังหวัดแพร่ 216 
23 ผลการประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน ผลิตภัณฑ์ผ้าจังหวัดสงขลา 222 

24 
ผลการประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไปปฏิบัติ การ
น าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภท
เคหะสิ่งทอของชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ 

236 

25 
ผลการประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไปปฏิบัติ การ
น าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
ย้อมสีธรรมชาติ บ้านนาค าไฮ จังหวัดหนองบัวล าภู 

236 
 

26 
ผลการประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไปปฏิบัติ การ
น าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ การสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก ชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา  

237 

27 
ผลการประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไปปฏิบัติ การ
น าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ การพัฒนานวัตกรรมชุมชนด้านวัฒนธรรม
ผ้าทอก่ีเอวชุมชนพะมอลอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

237 

28 
ผลการประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไปปฏิบัติ การ
น าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ การพัฒนาสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผง
ส าหรับผ้าทอชุมชนบ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว 

238 

29 
ผลการประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไปปฏิบัติ การ
น าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว
พ้ืนเมืองอินทรีย์ จังหวัดยโสธร 

238 

30 
ผลการประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไปปฏิบัติ การ
น าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอก
จากข้าวพ้ืนเมือง จังหวัดตราด   

239 

31 
ผลการประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไปปฏิบัติ การ
น าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน
เพ่ือสุขภาพจากอะโวคาโด 

239 

32 
ผลการประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไปปฏิบัติ การ
น าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ การพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตร
เชิงนิเวศ บนฐานทุนทรัพยากร ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

240 
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33 
ผลการประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไปปฏิบัติ การ
น าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน้ ามูล
ไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน จังหวัดสระแก้ว 

240 

34 
ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกรโครงการ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอของชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ 

241 

35 
ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกรโครงการ การพัฒนาและ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ บ้านนาค าไฮ จังหวัดหนองบัวล าภู 

244 

36 
ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกรโครงการ การสร้างสรรค์สี
ย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก ชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา 

246 

37 
ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกรโครงการ การพัฒนาสีย้อม
ธรรมชาติในรูปแบบผงส าหรับผ้าทอชุมชน บ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว 

248 

38 
ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกรโครงการ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์ จังหวัดยโสธร 

250 

39 
ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกรโครงการ การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานเพ่ือสุขภาพจากอะโวคาโด จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

252 

40 
ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร โครงการการพัฒนาต้นแบบ
ชุมชนนวัตกรรมเกษตรเชิงนิเวศ บนฐานทุนทรัพยากร ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดิน
แดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

253 

41 
ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวั ตกร โครงการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน จังหวัดสระแก้ว 

255 

42 
ผลการจัดระดับนวัตกร โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอ
ของชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ 

257 

43 
ผลการจัดระดับนวัตกร โครงการการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสี
ธรรมชาติ บ้านนาค าไฮ จังหวัดหนองบัวล าภู 

260 

44 
ผลการจัดระดับนวัตกร โครงการการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผ้าทอ ยกดอก ชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา 

262 

45 
ผลการจัดระดับนวัตกร โครงการการพัฒนาสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงส าหรับผ้าทอ
ชุมชน บ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว ตาม Platform การสร้างนวัตกร 

264 

46 
ผลการจัดระดับนวัตกร การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์ จังหวัด
ยโสธร 

267 
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47 
ผลการจัดระดับนวัตกร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพ้ืนเมือง 
จังหวัดตราด 

269 

48 
ผลการจัดระดับนวัตกร การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานเพ่ือสุขภาพจากอะโว
คาโด จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

271 

49 
ผลการจัดระดับนวัตกร โครงการการพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตรเชิงนิเวศ 
บนฐานทุนทรัพยากร ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

273 

50 
ผลการจัดระดับนวัตกร โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือน
ดิน และน้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน จังหวัดสระแก้ว      

275 

51 

สรุปผลการประเมินนวัตกรเกี่ยวกับการถ่ายทอดนวัตกรรม โครงการการพัฒนา
ต้นแบบชุมชน นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเองอย่าง
ยั่งยืน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัด
สระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร   

278 

52 
โครงการที่เกิดจากการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภท
เคหะสิ่งทอของชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ 

291 

53 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในผลิตภัณฑผ์้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่ง
ทอของชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง 

292 

54 
Business Model Canvas ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอของชุมชนบ้าน
ทุ่งโฮ่ง 

293 

55 
กิจกรรมของแผนธุรกิจ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอของ
ชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง 

293 

56 
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอพ้ืนเมืองย้อมสี
ธรรมชาติ จังหวัดหนองบัวล าภู 

294 

57 
โครงการที่เกิดจากการขับเคลื่อนการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผ้าทอยกดอก ชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา 

296 

58 
แผนธุรกิจ โครงการการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก
ชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา 

297 

59 
โครงการที่ท าให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงส าหรับผ้า
ทอชุมชน บ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว 

298 

60 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงส าหรับ
ผ้าทอชุมชน บ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว 

300 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี  หน้า 

61 
Business Model Canvas สีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงส าหรับผ้าทอชุมชน บ้านไทร
งาม จังหวัดสระแก้ว 

300 

62 
กิจกรรมของแผนธุรกิจ โครงการการพัฒนาสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงส าหรับผ้าทอ
ชุมชน บ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว 

301 

63 
โครงการที่ท าให้เกิดการขับเคลื่อนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานเพ่ือสุขภาพ
จากอะโวคาโด จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

302 

64 
โครงการที่ท าให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตรเชิงนิเวศ 
บนฐานทุนทรัพยากร ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

302 

65 
โครงการที่ท าให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน้ ามูล
ไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน จังหวัดสระแก้ว 

303 

66 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน้ ามูล
ไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน จังหวัดสระแก้ว 

304 

67 
Business Model Canvas ผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้
จุลินทรีย์นาโน จังหวัดสระแก้ว 

304 

68 
กิจกรรมของแผนธุรกิจ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือนดิน
โดยใช้จุลินทรีย์นาโน จังหวัดสระแก้ว 

305 

69 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการน านวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัยไปสู่
แผนพัฒนาต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 

306 

70 ชุมชนนวัตกรรม “ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอ” ทีย่ั่งยืน 308 
71 ชุมชนนวัตกรรม “ผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกย้อมสีธรรมชาติ” ที่ยั่งยืน 310 

72 
ชุมชนนวัตกรรม “ผลิตภัณฑ์สีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผง การย้อมสีธรรมชาติและผ้า
มัดย้อมจากดอกดาวเรือง” ที่ยั่งยืน 

312 

73 ชุมชนนวัตกรรม “ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพื้นเมืองจังหวัดตราด” ที่ยั่งยืน 314 
74 ชุมชนนวัตกรรม “มูลไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน” ที่ยั่งยืน 315 
75 แสดงการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก ของชุมชนนวัตกรรม 338 
76 แสดงการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพชีวิตก่อนและหลังท าโครงการ 339 
77 การประเมินนวัตกรเก่ียวกับการถ่ายทอดนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 356 
78 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการน านวัตกรรม ไปสู่แผนพัฒนาต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 358 
79 การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก ของชุมชนนวัตกรรม 364 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
สัญญาเลขที ่: A13F630019 
ชื่อโครงการ การพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน 

การบริหารจัดการตนเองอย่างยัง่ยืน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชน 
ฐานรากบนฐานทนุทรัพยากร ในพื้นที่จงัหวัดสระแก้ว แพร่ 
แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร 

หัวหน้าโครงการ นางสาวสุธิมา เทียนงาม 
หน่วยงานต้นสังกัด สถาบนัวิทยาลัยชุมชน  

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 

 
 
 

1) บทน า  
 

 การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 
2564) มีเป้าหมายคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จากเป้าหมายดังกล่าวจึงน าไปสู่การปฏิรูปประเทศ เพ่ือการวางรากฐาน
การพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสมดุล ประชาชนในสังคม
มีโอกาสทัดเทียมกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 
2561, น. 4) ซึ่งกลไกในการขับเคลื่อนของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายดังกล่าว คือ กลไกการ
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กลไกขับเคลื่อนด้วยการสร้างการมีส่วนร่วม และกลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งกลไกดังกล่าวเป็นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคม
โลก ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (ภักดี รัตนมุขย์, 2561, น. 23) ในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
เป็นเรื่องของการจัดการศักยภาพและทรัพยากรในชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนชุมชนโดยคนในชุมชน
เอง เมื่อชุมชนใดมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมในบริบทของชุมชนตนเอง ก็จะท าให้ชุมชนนั้นสามารถผ่านพ้น
วิกฤติและก้าวไปสู่การพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็งได้ ซึ่งการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนต้องเริ่มจากการ 
“สร้างคน” และคนจะเป็นผู้ “สร้างความรู้” ความรู้ที่เกิดขึ้นจะน าสู่ “การเปลี่ยนแปลง” นับเป็นการพัฒนา
ประเทศจากฐานล่างและเป็นกุญแจดอกส าคัญที่จะไขไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ส านักงานภาค, 2548, น. 14) ซึ่งจากสภาพการณ์ในปัจจุบัน พบว่า โครงสร้างสังคมไทยได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จากเศรษฐกิจฐานทรัพยากรและแรงงาน มาสู่เศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรม 
ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงน าไปสู่  “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based 
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Economy)” เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและบริการ ดังนั้นชุมชนจ าเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
เรียนรู้ที่จะปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างชาญฉลาด เหมาะสมกับบริบทของชุมชน ปรับตัวให้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นสถานศึกษาของรัฐ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษา วิจัย ให้บริการ
ทางวิชาการ ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ
ท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการ
และการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชนซึ่งน าไปสู่การพัฒนาประเทศ (พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน, 2558, น. 2) ที่เน้นบทบาทให้ “วิทยาลัยชุมชนเป็นข้อต่อที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การ
พัฒนาหรือสร้างนวัตกรรมชุมชนเพ่ือการพัฒนาในระดับพ้ืนที่หรือชุมชน การสร้างศักยภาพคนที่ใช้ความรู้เป็น
ฐาน และสร้างความเข้มแข็งชุมชน คนไม่ทิ้งถิ่น และเกิดความยั่งยืน” โดยมีวิทยาลัยชุมชนในพ้ืนที่ช่วย
ขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับชุมชนอย่างยั่งยืน   
        จากผลการศึกษาวิเคราะห์บริบทชุมชนพบว่า ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว  แพร่ แม่ฮ่องสอน 
หนองบัวล าภู และสงขลา มีชุมชนที่มีทุนเดิมในเรื่องผ้าชุมชน และในจังหวัดสระแก้ว แม่ฮ่องสอน ตราด 
บุรีรัมย์ และยโสธร มีชุมชนที่มีทุนเดิมเรื่องเกษตรปลอดภัย แต่ยังขาดนวัตกรรม องค์ความรู้ และเทคโนโลยี 
เข้าไปจัดการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการผลิตเชิงพาณิชย์ ดังนั้นสถาบันวิทยาลัยชุมชน จึงเห็น
ความส าคัญของการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมด้วยกลไกการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และการมีส่วนร่วมของชุมชน จึง
ได้จัดท าแผนงานการพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง
อย่างยั่งยืน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ 
แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร โดยกระบวนการเริ่มจากต้นน้ า คือการเสริมสร้าง
สมรรถนะนวัตกรชุมชนเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน บน
ฐานทุนทรัพยากร หลังจากนั้นนวัตกรชุมชนมาสร้างนวัตกรรมชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการกลางน้ าประกอบด้วย 
2 โครงการย่อย คือ 1) การพัฒนานวัตกรรมชุมชนเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน และเศรษฐกิจฐานราก บน
ฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู และสงขลา 2) นวัตกรรมชุมชน
ด้านเกษตรปลอดภัย เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร 
ในพ้ืนที่จังหวัดตราด บุรีรัมย์ แม่ฮ่องสอน สระแก้ว และยโสธร เมื่อได้นวัตกรรมโดยผ่านกระบวนการวิจัยและ
พัฒนาในพ้ืนที่ แล้วเข้าสู่กระบวนการปลายน้ า คือ การถ่ายทอดและเชื่อมโยงนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย ในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่
จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร เป็นการเชื่อมโยงนวัตกรรม
ดังกล่าวสู่ตลาด โดยการบริหารจัดการ ด้านบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และช่องทางจัดจ าหน่าย หลังจ ากนั้น 
ถ่ายทอดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบตราสินค้า และ
ช่องทางการจัดจ าหน่ายไปสู่ชุมชนอ่ืน  ๆ และขยายผลไปสู่ระดับที่ใหญ่กว่า โดยน าไปสู่การจัดการของ
แผนพัฒนาต าบล และแผนยุทธศาสตร์จังหวัดต่อไป 
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  จากผลการศึกษาวิเคราะห์บริบทชุมชนพบว่า ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว  แพร่ แม่ฮ่องสอน 
หนองบัวล าภู และสงขลา มีชุมชนที่มีทุนเดิมในเรื่องผ้าชุมชน ดังนี้  
 ชุมชนบ้านไทรงาม ต าบลพระเพลิง อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ประชาชนส่วนใหญ่มีพ้ืนเพ
มาจากทางภาคอีสาน ซึ่งมีภูมิปัญญาทางด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าด้วยมือ เมื่อย้ายถิ่นฐานมา
รวมกันอยู่ที่บ้านไทรงามแล้ว จึงมีการทอผ้าด้วยมือใช้เองและมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ลูกหลานสืบต่อ  ๆ กัน
ส าหรับลวดลายการทอผ้านั้น มีทั้งลายตาโดเล็ก ลายตาโดใหญ่ ลายเกล็ดเต่า ซึ่งผ้าฝ้ายทอมือไทรงามจะมี
ลวดลายที่สวยเด่นเฉพาะตัวต่างจากผ้าที่อ่ืน คุณภาพของผ้าทอสีไม่ตก เนื้อผ้ามีความแน่นสามารถซักด้วย
เครื่องซักผ้าได้ แต่ปัญหาที่พบคือสีธรรมชาติส าหรับการย้อมมีไม่เพียงพอ และผ้าทอขาดอัตลักษณ์ที่เป็นของ
ชุมชน อีกท้ังไม่มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ผ้าทอมืออื่น ๆ จึงท าให้ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผ้าทอมือที่
มีอยู่ได้ ดังนั้น แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชนไทรงามสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คือการพัฒนา สีย้อม
ธรรมชาติแบบผงที่ท าจากดอกดาวเรือง และการพัฒนาผ้าคลุมไหล่สีธรรมชาติดอกดาวเรืองที่เป็นลายอัต
ลักษณ์ของท้องถิ่น  
 ชุมชนบ้านนาค าไฮ ต าบลนาค าไฮ อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู ประชาชนส่วน
ใหญ่มีการทอผ้า ซึ่งวัตถุดิบในการทอผ้าสามารถหาได้ในพ้ืนที่ การทอผ้าจะเน้นชิ้นงานที่มีคุณภาพโดยใช้ฝ้าย
แท้ย้อมสีธรรมชาติจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน มีการทอผ้าแบบดั้งเดิม แบบทอด้วยมือและกี่กระตุก ท าให้
ผลิตภัณฑ์ผ้าที่ออกมามีเนื้อนุ่ม น้ าหนักเบา สามารถใส่ได้ทั้งหน้าร้อนและหน้าหนาว สีไม่ตก พลิ้ว หอมและผ้า
มีความเงา ส าหรับโอกาสคือในปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มหันมานิยมผ้าที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติมากข้ึน แต่ปัญหา
ที่พบคือผลิตภัณฑ์ที่เป็นผ้าทอมือ ยังขาดอัตลักษณ์ที่เป็นของชุมชน อีกทั้งไม่มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอมือ อื่น ๆ จึงท าให้ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผ้าทอมือที่มีอยู่ได้ ดังนั้น แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า
ชุมชนบ้านนาค าไฮสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คือการพัฒนา ผ้ามัดหมี่ ผ้าขิด ผ้าขิดสลับหมี่ ผ้าลายขิด 2 
หน้า ที่มีลายที่สอดคล้องกับวีถีชีวิตของชุมชนหรือเรื่องราวของชุมชน  
  ชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง ต าบลทุ่งโฮ้ง อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ซึ่งในจังหวัดแพร่ มีนโยบายการ
ส่งเสริมสนับสนุน และมีการรณรงค์อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู การแต่งกายแบบพ้ืนเมือง และส่งเสริมการใช้สินค้าไทย 
ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมจึงเป็นสินค้าที่ต้องการของตลาดมากขึ้น และด้วยกระแสความนิยมผ้าหม้อห้อมยังคงมี
อยู่ในจังหวัดแพร่ จากแผนพัฒนาก าลังคนระดับจังหวัดแพร่ ฉบับทบทวน ปี 2562 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่ง
รวบรวมข้อมูลโดยส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ พบว่า จังหวัดแพร่มีความต้องการที่จะการส่งเสริ มการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ด้านผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันการพัฒนาสินค้าประเภท
เคหะสิ่งทอ (Home Textile) เป็นที่ต้องการในประเทศทวีปยุโรปและประเทศญี่ปุ่น เป็นรูปแบบเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative Economy)  คือ ระบบเศรษฐกิจใหม่ที่ประเทศชั้นน า ต่าง ๆ เช่น สหราชอาณาจักร 
สหรัฐอเมริกาจีน รวมถึงกลุ่มประเทศต่าง ๆ ในยุโรป ให้ความส าคัญที่ผลักดันให้เป็นยุทธศาสตร์หลักในการ
พัฒนาประเทศ (คุณากร วาณิชย์วิรุฬ์, 2552) กระแสดังกล่าวได้ส่งผลต่อประเทศแถบเอเชีย เช่น เกาหลีได้น า
แนวคิดจากรูปแบบทางวัฒนธรรมเกาหลีมาสร้างสรรค์ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้แพร่กระจายไปทั่วโลก ทั้งนี้ UNCTAD 
ได้แบ่งงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ออกเป็น 4 กลุ่มคือ 1) มรดกทางวัฒนธรรม 2) ศิลปะคือกลุ่มงานที่สร้างสรรค์
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บนพ้ืนฐานของศิลปะและวัฒนธรรม 3) สื่อประเภทต่าง ๆ และ 4) งานสร้างสรรค์เพ่ือการใช้งานต่าง ๆ ดังนั้น
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง ต าบลทุ่งโฮ้ง อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สู่การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอของชุมชน  
 ชุมชนพะมะลอ ต าบลบ้านกาศ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัฒนธรรมการแต่งกาย
แบบกะเหรี่ยงสกอร์ ผู้ชายสวมเสื้อสีแดง ประดิษฐ์ด้วยด้ายสีทอสลับกับด้ายสีแดง ชายเสื้อมีพู่ สวมกางเกง
สะดอสีด า ส าหรับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วสวมเสื้อสีด า สีแดง สีน้ าเงิน ประดิษฐ์ด้วยด้ายสีทอลวดลายต่าง ๆ บน
เสื้อ นุ่งผ้าถุงที่มีลวดลายสวยงาม สวมสร้อยคอที่ท าด้วยลูกปัดสีสวยหลากสี  ส่วนผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานจะ
สวมชุดสีขาวคลุมถึงข้อเท้า มีลวดลายบริเวณอกเพียงเล็กน้อย โพกศีรษะด้วยผ้าสีแดง สีขาว หรือสีชมพู นิยม
สวมใส่เสื้อผ้าใหม่ๆ ในโอกาสพิเศษ เช่น พิธีงานปีใหม่ พิธีแต่งงาน เป็นต้น ผู้หญิงในชุมชนพะมะลอ มีความ
ช านาญในการทอผ้าด้วยกี่เอว ซึ่งสืบทอดมาจากบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน แม่บ้านชาวบ้านพะมอลอ จะมีรายได้
เสริมจากการท าอาชีพการเกษตร คือ การทอผ้า ซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดย
ชาวบ้านทุกคนจะทอผ้าเป็นแล้วส่งไปขายยังศูนย์ศิลปาชีพ ผ้าทอของแม่บ้านพะมอลอ จะมีความสวยงามและ
มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในการซื้อเป็นของ
ฝากของที่ระลึก แต่ผ้าทอกี่เอวชุมชนพะมอลอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังขาดการบูรณาการด้านความคิด
สร้างสรรค์ ประยุกต์สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิตเชิงพาณิชย์ที่มุ่งเน้นความโดดเด่นด้านทักษะภูมิ
ปัญญา อีกทั้งกี่เอวที่ใช้ในการทอผ้าก็ไม่เหมาะกับผู้สูงอายุ ดังนั้นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชนพะ
มะลอ ต าบลบ้านกาศ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คือ การพัฒนา
นวัตกรรมชุมชนด้านวัฒนธรรมผ้าทอกี่เอวชุมชนพะมอลอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 ชุมชนบ้านล่องมุด ต าบลล าไพล อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ปัจจุบันมีกลุ่มทอผ้าบ้านล่องมุด 1 
กลุ่ม ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 15 คน มีอุปกรณ์ส าหรับการทอผ้า 1 ชุด กี่ทอผ้าจ านวน 10 กี่ และได้รับการจด
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านล่องมุด นอกจากนั้นยังมีการจ าหน่ายสินค้าผ้าทอของกลุ่มทอผ้าบ้านล่องมุด  
โดยได้รับค าสั่งซื้อทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ และค าสั่งซื้อรายย่อยจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ นอกจากนี้ ยัง
ออกร้านจ าหน่ายสินค้าตามงานต่าง ๆ ซึ่งวิทยาลัยชุมชนสงขลามีการด าเนินการเข้าส ารวจความต้องการของ
กลุ่ม พบว่ากลุ่มมีทักษะพ้ืนฐานการทอผ้า แต่ยังขาดความรู้ ความช านาญการทอผ้า ยังไม่มีสินค้าที่เป็น
เอกลักษณ์ของกลุ่ม และผลิตภัณฑ์ยังไม่มีความหลากหลาย ดังนั้นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชนบ้าน
ล่องมุด ต าบลล าไพล อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา สู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คือ การสร้างสรรค์สี ย้อม
ธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก ชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา 
  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างเกื้อกูลและยั่งยืน สอดรับกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ร่วมคิด ร่วม
พัฒนา และความเป็นเจ้าของ และสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชนให้เป็นที่ยอมรับในเวทีสากลที่จะสร้ าง
รายได้ให้กับชุมชนได้มากยิ่งขึ้น  จึงสนใจที่จะพัฒนานวัตกรรมชุมชนเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน และ
เศรษฐกิจฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู และสงขลา 
  ในห้วงระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ผู้บริโภคได้ให้ความส าคัญกับสุขภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ และ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกษตรกรผู้ผลิตต้องปรับตัวตามวัฒนธรรมการบริโภค และการได้รับการสนับสนุน
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จากภาครัฐ ตลอดจนองค์การพัฒนาเอกชนให้มีการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยหรือไม่ใช้สารเคมีเลย โดยลดการ
ใช้สารเคมี เพ่ือให้สามารถท าเกษตรกรรมยั่งยืน (พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ และคณะ, 2543) ขณะที่ เบญจมาศ 
จันทร์แก้ว (2551) ที่ได้ศึกษาการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการผลิตผักโดยใช้สารธรรมชาติและสารเคมีพบว่า 
เกษตรกรที่ใช้สารธรรมชาติจะได้ก าไรสุทธิมากที่สุดเนื่องจากราคาผลผลิตสูงกว่าการใช้สารเคมี ดังนั้น
หน่วยงานภาครัฐจะต้องแสดงบทบาทอย่างเข้มข้น เพ่ือให้เกษตรกรหันมาสนใจและเห็นถึงความส าคัญของการ
ใช้ และแนวทางป้องกันสารเคมีเพ่ือความปลอดภัยต่อตัวเกษตรกรซึ่งต้องปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
รวมถึงโอกาสเพ่ือการพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศให้ยั่งยืนตลอดไป (ดุษฎี พรหมทัต , 2554) จากผล
การศึกษาวิเคราะห์บริบทชุมชนพบว่า ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แม่ฮ่องสอน ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร มีชุมชน
ที่มีทุนเดิมเรื่องเกษตรปลอดภัย ดังนี้ 
  บ้านทุ่งไก่ดักเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายมีประชาชนในพ้ืนที่ มีเชื้อชาติไทย และมีกลุ่มชาติ
พันธุ์ชาวชองในพ้ืนที่ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ท าสวนและท าไร่ มีผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ 
ขนมจีนแป้งสด ข้าวพ้ืนเมือง และพืชผักผลไม้อินทรีย์ ผลจากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่ากุ่ม (SWOT Analysis) พบว่า ต าบลมีจุดแข็งในการที่มีระบบนิเวศน์อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ า/อ่าง
กักเก็บน้ าขนาดใหญ่และมีฝนตกชุก จึงสามารถท าการเกษตรได้หลากหลาย ทั้งการเลี้ยงสัตว์ ประมง ท านา 
ท าสวน ท าไร่ มีล าคลองที่เป็นคลอง 3 น้ า คือน้ าจืด น้ ากร่อย และน้ าเค็ม จึงท านากุ้งได้โดยที่ไม่ต้องท าลายป่า
ชายเลน มีทรัพยากรป่าไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจอยู่มาก เช่น พะยูง กฤษณา เป็นต้น แต่มีจุดอ่อนในการที่พ้ืนที่
ต าบลมีขนาดใหญ่ 240 ตร.กม. (ใหญ่ที่สุดในอ าเภอเมืองตราด) ท าให้การพัฒนายังไม่ทั่วถึง ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ 
พ้ืนที่บางส่วนในต าบลขาดแคลนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา ประชาชนมีความต้องการ
การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในชุมชนเพ่ือ
แก้ปัญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ า และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  วิทยาลัยชุมชนตราดได้
ท างานร่วมกับชุมชนบ้านทุ่งไก่ดักอย่างต่อเนื่อง โดยมีการลงชุมชนเพ่ือท าโครงการวิจัยการศึกษาพันธุ์ข้าว
พ้ืนเมืองและวัฒนธรรมการท านาภูมิปัญญาโบราณในจังหวัดตราด ประจ าปีงบประมาณ 2560 พบว่า มีการ
เพาะปลูกพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองอยู่ 9 พันธุ์ ได้แก่ ล้นยุ้ง พวงล าดวน เม็ดสั้น เม็ดยาว ขาวดอกมะลิ เบอร์ 16 พวง
หรีด ขาวยายแว่น และก้อนแก้ว และจากผลการตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของข้าว พันธุ์ต่าง ๆ ที่มีการ
เพาะปลูกในจังหวัดตราด พบว่า ข้าวพันธุ์เม็ดสั้นมีปริมาณแอมิโลสสูงสุด 25.25% รองลงมาคือ พันธุ์ขาวยาย
แว่น 24.28% พันธุ์พวงหรีด 23.69% พันธุ์ล้นยุ้ง 22.43% ตามล าดับ (กุณฑล และคณะ , 2560) และได้
ด าเนินงานโครงการวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเส้นจากข้าวพ้ืนเมืองจังหวัดตราด ประจ าปีงบประมาณ 
2561 ซึ่งพบว่า สามารถน ามาใช้ท าขนมจีนได้ดี และผลิตภัณฑ์ขนมจีนที่ได้มีค่าดัชนีน้ าตาล (Glycemic Index 
: GI) อยู่ในระดับต่ าทั้งหมด (พชร และคณะ, 2561) ดังนั้นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย บ้าน
ทุ่งไก่ดัก ต าบลท่ากุ่ม อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด สู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพื้นเมือง จังหวัดตราด 
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  ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ลักษณะเป็นชุมชนที่ล้อมรอบด้วยผืนป่าดง
ใหญ่ ในอดีตเป็นพ้ืนที่มีความแตกแยกทางด้านการเมืองจนกระทั่งรัฐบาลมีนโยบายให้กลุ่มผู้แตกแยกทาง
ความคิดได้ออกมาเข้าร่วมพัฒนาชาติไทยโดยจัดสรรที่ดินท ากินให้ ต่อมาพ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่รัฐจัดสรรให้ได้เปลี่ยน
มือให้กับผู้อ่ืน ดังนั้นชุมชนจึงมีพ้ืนที่ส าหรับท ากินน้อย บางครัวเรือนมีเพียงที่อยู่อาศัย จึงได้ปรับเปลี่ยนอาชีพ
รับจ้าง และหาของป่าจึงท าให้เกิดปัญหาระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่ท าหน้าที่ดูแลผืนป่ากับชุมชน ต่อมาได้มี
การรวมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษโดยการน าของผู้น าชุมชนรวมจ านวน 13 ครัวเรือน ท าการปลูกผักชนิดต่าง 
ๆ ในพ้ืนที่สาธารณะของชุมชนจ านวน 1 ไร่ กับ 1 งาน ซึ่งก็ประสบความส าเร็จในการด าเนินการ โดยสามารถ
น าไปรับประทานในครัวเรือนและจ าหน่ายให้กับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต่อมาได้มีความพยายามแก้ปัญหา
การบุกรุกและลักลอบเข้าไปในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ป่าเพ่ือหาของป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่จึงอนุญาตให้
ชุมชนบ้านป่าดงใหญ่ ม.7 ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ใช้พ้ืนที่ว่างเปล่าติดชายป่า 
จ านวน 7 ไร่ ใช้เป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรโดยจะต้องมีการปลูกป่าไปพร้อมให้สอดคล้องกับชายป่าใกล้เคียง 
ดังนั้นด้วยข้อตกลงดังกล่าวที่ต้องออกแบบลักษณะของการท าการเกษตรให้สอดคล้องกับระบบนิเวศใกล้เคียง 
ใช้พ้ืนที่ซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม จากการศึกษาปัญหาและ
ความต้องการของบ้านป่าไม้สหกรณ์พบว่าชุมชนต้องการขยายพ้ืนที่การผลิตปลูกผักปลอดสารพิษเพ่ิมตาม
ความต้องการบริโภค การท าปุ๋ยชีวภาพ และต้องการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนควบคู่ไปด้วย แต่ชุมชนยังขาด
องค์ความรู้การบริหารจัดการพ้ืนที่ ดังนั้นชุมชนจึงต้องการองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่ และ
เกษตรปลอดภัยที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
ดังนั้นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย ชุมชนป่าไม้สหกรณ์ ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คือ การพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตรเชิงนิเวศ บนฐานทุน
ทรัพยากร ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
  ชุมชนบ้านดง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ละเวือะ ต าบลห้วยห้อม อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เป็นพื้นที่ที่มีต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติสูง และระบบการเกษตรเป็นระบบการเกษตรพ้ืนที่สูง โดยส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เกษตรกรจะปลูกข้าวไว้บริโภค ปลูกพืชล้มลุก ผักเมืองหนาว และไม้ผลเมืองหนาว 
โดยเฉพาะอโวคาโดไว้จ าหน่ายตลอดทั้งปี ซึ่งจากการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีผลผลิตของอโวคาโดปริมาณมาก 
และมีต้นทุนความเสี่ยงของการคมนาคมขนส่งออกจ าหน่ายนอกชุมชนและการสูญเสียผลผลิตระหว่างการรอ
จ าหน่ายค่อนข้างสูง  นอกจากนั้นยังพบว่าเกษตรกร ไม่นิยมการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต ซึ่งเป็น
กระบวนการกลางน้ า อีกทั้งเกษตรกรส่วนใหญ่ขาดโอกาสในการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าสมัยใหม่ ที่
สามารถช่วยเพ่ิมผลผลิต ช่วยลดต้นทุนการผลิตและปลอดภัยต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค ดังนั้น
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย ชุมชนบ้านดง ต าบลห้วยห้อม อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คือ การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานเพ่ือสุขภาพจาก  
อะโวคาโด 
  ชุมชนบ้านกุดหิน ต าบลก าแมด อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร มีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน
เกษตรธรรมชาติหนองยอ (บ้านกุดหิน) มีอาชีพหลัก คือ ท านา จ าหน่ายข้าวเปลือกและเมล็ดพันธุ์ข้าว ชุมชนมี
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การอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองของยโสธร ปัจจุบันชุมชนพัฒนาข้าวพื้นเมืองเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องอินทรีย์ และ
จากการศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชนบ้านกุดหินพบว่าตลาดพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองมีความผันผวน 
ความต้องการของลูกค้าไม่แน่นอน ผู้บริโภคข้าวพ้ืนเมืองมีจ านวนจ ากัด เมื่อผลิตข้าวพ้ืนเมืองได้ปริมาณมาก 
จะมีปัญหาข้าวพ้ืนเมืองล้นตลาด ต่อมาวิทยาลัยชุมชนยโสธรได้เข้าไปส่งเสริมให้ชุมชนแปรรูปข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง
ในรูปแบบชาข้าวพ้ืนเมือง เนื่องจาก เมื่อได้ส่งตรวจคุณสมบัติทางเคมีพบว่ามีปริมาณโพแทสเซียมสูง ดังนั้น
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย ชุมชนบ้านกุดหิน ต าบลก าแมด อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร สู่
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์ จังหวัดยโสธร 
  บ้านท่าแยก หมู่ 4 ต.หนองบอน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ชุมชนมีการรวมกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ 
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร นอกจากนั้นยังมีการผลิตปัจจัยการผลิต ได้แก่ การท าปุ๋ยจากมูล
ไส้เดือนดิน การท าน้ าหมักชีวภาพ และการท าปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งในตลาดชุมชนระดับอ าเภอ และระดับจังหวัดของ
จังหวัดสระแก้ว มีผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ส าคัญ คือ ผักอินทรีย์ โดยจะมีการปลูกพืชผักหลายชนิด เช่น ผักบุ้ง 
ชะอม บวบ น้ าเต้า กระเจี๊ยบเขียว กระเจี๊ยบแดง ฝักทอง แตงกวา เป็นต้น แต่ที่ผ่านมา พบว่าผลผลิตของ
เกษตรกรในชุมชนมีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และจากการศึกษาปัญหาและความต้องการ
ของชุมชนบ้านท่าแยกพบว่า พื้นที่ชุมชนมีสภาพดินเป็นด่าง มีสารอาหารหลักรองที่ค่อนข้างต่ า ท าให้ดินไม่มี
คุณภาพ ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพต่ า และปริมาณผลน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้น
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย ชุมชนบ้านบ้านท่าแยก ต าบลหนองบอน อ าเภอเมืองสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว สู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือนดินโดย
ใช้จุลินทรีย์นาโน จังหวัดสระแก้ว เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพดินในการเพ่ิมผลผลิต และคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้
เป็นไปตามความต้องการของตลาด 
  นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อถูกน าไปเผยแพร่สู่การน าไปใช้ของชุมชน สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่มีภาระกิจในการสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน ให้
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงให้ความส าคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดนวัตกรรมไปสู่กลุ่มเป้าหมายใน
พ้ืนที่ และที่ส าคัญในการถ่ายทอดนวัตกรรมควรมีการด าเนินการอย่างครบวงจร สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาระดับต าบล สอดรับกับการด าเนินงานของจังหวัดในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือให้เกิดทิศทาง
ที่ชัดเจนและเกิดผลกระทบ (Impact) ในทางบวกที่เห็นผลเป็นรูปธรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับคือได้รูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชนเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการตนเองอย่าง
ยั่งยืน นักนวัตกรชุมชน นวัตกรรรมชุมชน และชุมชนนวัตกรรมที่มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ตนเองอย่างยั่งยืน 
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2) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

แผนวิจัยการพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ตนเองอย่างยั่งยืน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ 
แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร ประกอบด้วย 4 โครงการวิจัยย่อย โดยผู้วิจัยได้
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี้  

  2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน เพื่ อเสริมสร้างขีด
ความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน บนฐานทุนทรัพยากร ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 
แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร โดยมีวัตถุประสงค์รอง ดังนี้ 
  2.1.1 เพ่ือพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุน
ทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร 
                2.1.2 เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการตนเองอย่างยั่งยืน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว 
แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร    
   2.1.3 เพ่ือสร้าง Platform การสร้างนวัตกร เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการตนเองอย่างยั่งยืน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว 
แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร      

 2.2 เพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านผ้าชุมชน ในการยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู 
สงขลา 
    2.3 เพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านเกษตรปลอดภัย ในการ
ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว แม่ฮ่องสอน ตราด บุรีรัมย์ 
และยโสธร  
  2.4 เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ด้านผ้าชุมชนและเกษตร
ปลอดภัย ในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ 
แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร  
   2.4.1 เพ่ือพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์และแนวทางส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
ด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด 
บุรีรัมย์ และยโสธร 
  2.4.2 เพ่ือถ่ายทอดนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านผ้าชุมชนและเกษตร
ปลอดภัย ในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ 
แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร    
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  2.4.3 เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการน านวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและ
เกษตรปลอดภัยไปสู่แผนพัฒนาต าบล/อ าเภอ/จังหวัด ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู 
สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร     

  2.4.4 เพ่ือสร้างต้นแบบชุมชนนวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย ในพ้ืนที่
จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร   
   (1) เพ่ือสร้าง Platform ชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านผ้า
ชุมชนและด้านเกษตรปลอดภัย  

   (2) เพ่ือสร้าง Learning Innovation Platform นวัตกรรมด้านผ้าชุมชน และ
ด้านเกษตรปลอดภัย เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  2.4.5 เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก และคุณภาพชีวิต 
ของชุมชนนวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ ฮ่องสอน 
หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร   
 
3) นิยามศัพท์เฉพาะ  
 

3.1 นวัตกรชุมชน หมายถึง ผู้น าการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่สามารถน าความรู้ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์และออกแบบเพ่ือแก้ไขปัญหาในชุมชน สร้างระบบความคิดและ
พ้ืนที่การเรียนรู้ในชุมชน  

3.2 นวัตกรรมชุมชน หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์และออกแบบเพ่ือแก้ไขปัญหาในชุมชน สร้างระบบความคิด
และพ้ืนที่การเรียนรู้ในชุมชนบนฐานทุนทรัพยากรและการมีส่วนร่วม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ยกระดับรายได้ คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน  

3.3 นวัตกรรมพร้อมใช้ หมายถึง นวัตกรรมต้นแบบที่มาจากการศึกษาวิจัยโดยการมีส่วนร่วมจาก
ชุมชน ส าหรับในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย สีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงจากดาวเรือง และทานาคา ผลิตภัณฑ์
เคหะภัณฑ์จากหม่อฮ่อม ผ้าทอกี่เอวจากสีธรรมชาติ ผ้าทอสีย้อมธรรมชาติจากสะตอ และต้นยางพารา 
ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพ้ืนเมืองจังหวัดตราด รูปแบบการท าเกษตรเชิงนิเวศ ผลิตภัณฑ์อาหาร
พร้อมทานเพ่ือสุขภาพจากอะโวคาโด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์ จังหวัดยโสธร ผลิตภัณฑ์มูล
ไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือนจุลินทรีย์นาโน 
 3.4 ชุมชนนวัตกรรม หมายถึง ชุมชนที่คนในชุมชนสร้างพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาของชุมชนตนเอง ปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบท เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ผ่านกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม
และยั่งยืน  
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4) กรอบแนวคิด 
 

กรอบการวิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมด้วยกลไกการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และ
การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการสร้างต้นแบบการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and innovation 
platform) ของชุมชนผ่านการสร้างนวัตกรชุมชนที่สามารถปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบท
เพ่ือแก้ไขปัญหาส าคัญและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน แสดงดังภาพที่ 1 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

5) ประโยชน์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5.1 รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน เพื่อการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน  
5.2 นักนวัตกรชุมชน จ านวน 100 คน 
5.3 ชุมชนนวัตกรรม 10 ชุมชน 
5.4 นวัตกรรมด้านผ้า 5 นวัตกรรม นวัตกรรมด้านเกษตร 5 นวัตกรรม 
5.5 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านผ้าชุมชน 5 ชนิด และเกษตรปลอดภัย 

5 ชนิด 
5.6 ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตชุมชนเพ่ิมข้ีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
5.7 มูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
5.8 ถ่ายทอดนวัตกรรมด้านผ้า/ด้านเกษตรปลอดภัย จ านวน 500 คน 
5.9 นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น  
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บทที่ 2 
ทบทวนบริบทข้อมูล ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับ 1) การพัฒนาชุมชน 2) การบริหาร

จัดการตนเองของชุมชน  3) นวัตกรรมชุมชน  4) การวิเคราะห์บริบทและทุนเดิมของชุมชน 5) การพัฒนา นวัตกร
ชุมชน 6) การพัฒนานวัตกรรมชุมชนเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน 7) เกษตรปลอดภัย 8) บรรจุภัณฑ์ 
(Package) ตราสินค้า (Brand name) และช่องทางการจัดจ าหน่าย 9) การถ่ายทอดนวัตกรรม 10) การพัฒนา
ที่ยั่งยืน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
1. การพัฒนาชุมชน 

 การพัฒนาชุมชนเป็นงานที่ต้องท าอย่างต่อเนื่อง และต้องให้ความส าคัญกับการปฏิบัติการชุมชน โดย
มีกระบวนการดังนี้ (ชรินทร์ อาสาวดีรส และ คณะ, 2546) 

 1) การศึกษาชุมชน เป็นการเสาะแสวงหาข้อมูลต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การปกครอง และสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เพ่ือทราบปัญหาและความต้องการของชุมชนที่
แท้จริง วิธีการในการศึกษาชุมชนอาจต้องใช้หลายวิธีประกอบกัน ทั้งการสัมภาษณ์  การสังเกตุ การส ารวจ  
และการศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนด้วย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด กลวิธีที่
ส าคัญที่นักพัฒนาต้องใช้ในขั้นตอนนี้คือ การสร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชน เพราะถ้าหากปราศจาก
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างพัฒนากรกับชาวบ้านแล้วเป็นการยากที่จะได้รู้และเข้าใจปัญหาความต้องการจริง ๆ ของ
ชาวบ้าน ความสัมพันธ์อันดีจนถึงขั้นความสนิทสนมรักใคร่ ศรัทธา จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่จะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับ
คนในชุมชน 

 2) การให้การศึกษาแก่ชุมชน เป็นการสนทนา วิเคราะห์ปัญหาร่วมกับประชาชน เป็นการน า
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากขั้นตอนการศึกษาชุมชนมาวิเคราะห์ถึงปัญหาความต้องการและสภาพที่เป็นจริง ผลกระทบ  
ความรุนแรง และความเสียหายต่อชุมชน กลวิธีที่ส าคัญในขั้นตอนนี้คือ การกระตุ้นให้ประชาชนได้รู้เข้าใจ 
และตระหนักในปัญหาของชุมชน ซึ่งในปัจจุบันก็คือการจัดเวทีประชาคมเพ่ือค้นหาปัญหาร่วมกันของชุมชน 

 3) การวางแผน/โครงการ เป็นขั้นตอนให้ประชาชนร่วมตัดสินใจ และก าหนดโครงการ เป็นการ
น าเอาปัญหาที่ประชาชนตระหนักและยอมรับว่าเป็นปัญหาของชุมชนมาร่วมกันหาสาเหตุแนวทางแก้ไข และ
จัดล าดับความส าคัญของปัญหา โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจที่จะแก้ไขภายใต้ขีดความสามารถของประชาชน  
และการแสวงหาความช่วยเหลือจากภายนอก กลวิธีที่ส าคัญในขั้นตอนนี้คือการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการแก้ไข
ปัญหา วิธีการวางแผน การเขียนโครงการ โดยใช้เทคนิคการวางแผนแบบให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

 4) มีผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตามแผนและโครงการที่ได้ตกลงกันไว้ กลวิธีที่ส าคัญในขั้นตอน
นี้คือการเป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนใน 2 ลักษณะ (1) เป็นผู้ปฏิบัติงานทางวิชาการ เช่น แนะน าการปฏิบัติงาน  
ให้ค าปรึกษาหารือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน (2) เป็นผู้ส่งเสริมให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงาน 
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 5) การติดตามประเมินผล เป็นการติดตามความก้าวหน้าของงานที่ก าลังด าเนินการตาม โครงการ  
เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่พบได้อย่างทันท่วงที  กลวิธีที่ส าคัญในขั้นตอนนี้คือการติดตามดูแล 
การท างานที่ประชาชนท าเพ่ือทราบผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค แล้วน าผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
หรือกิจกรรมไปเผยแพร่เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ สามารถกระท าได้ ดังนี้ (1) แนะน าให้ผู้น าท้องถิ่น หรือชาวบ้าน 
ติดตามผลและรายงานผลด้วยตนเอง เช่น รายงานด้วยวาจา รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร การจัดนิทรรศการ เป็น
ต้น (2) พัฒนากรเป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง เช่น รายงานด้วยวาจาต่อผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้อง 
เสนอผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุม ท าบันทึกรายงานตามแบบฟอร์มต่าง ๆ ของทางราชการ 

 กรมพัฒนาชุมชน (2562, ออนไลน์) กล่าวว่า กระบวนการท างานพัฒนาชุมชนเป็นการแสวงหาข้อมูล
การศึ กษาชุ มชน เพ่ื อทราบปัญหาและความต้ องการของชุ มชน  ชุ มชนต้ องเข้ าใจในปัญหาตนเอง  
โดยเฉพาะการให้การศึกษาแก่ชุมชน วิเคราะห์ปัญหาร่วมกับประชาชน มีการวางแผนงาน/โครงการ การแบ่งงาน 
ตามแผนงานโครงการ และการติดตามประเมินผลโดยก าหนดขั้นตอนกระบวนการพัฒนาชุมชน ดังนี้  

  ขั้นตอนที ่1 การศึกษาชุมชน (Community Study) 
 การศึกษาชุมชน หมายถึง การส ารวจและศึกษาวิเคราะห์หาความจริงในสภาวะของสังคม 

เศรษฐกิจวัฒนธรรม ความต้องการและปัญหาในชุมชนนั้น ๆ เพ่ือที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น
อันจะเป็นประโยชน์การด ารงชีวิตของประชาชนในชุมชนต่อไป 

ขั้นตอนที ่2 การวิเคราะห์ปัญหาชุมชน 
        การพัฒนาชุมชนโดยแท้จริงแล้วก็คือการแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นในชุมชนนั่นเอง ดังนั้นการ

วิเคราะห์ปัญหาชุมชนจึงเป็นขั้นตอนส าคัญอีกข้ันตอนหนึ่งที่ต้องกระท า โดยทั่วไปปัญหาชุมชนมี 4 ลักษณะคือ
ปัญหาเรื่องอาชีพและรายได้ ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ และปัญหาการศึกษาและวัฒนธรรม 

ขั้นตอนที ่3 การจัดล าดับความต้องการและปัญหาชุมชน 
 เมื่อท าการวิเคราะห์ปัญหาชุมชนเรียบร้อยแล้วก็น าปัญหาเหล่านั้นมาจัดล าดับความส าคัญ 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการลงมือแก้ไขให้เป็นไปตามความต้องการตามปัญหาของชุมชน พร้อมกับจัดล าดับ 
ความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประชาชน 

ขั้นตอนที ่4 การวางแผนแก้ปัญหาในลักษณะของโครงการ 
 การวางแผนหรือการวางโครงการในงานพัฒนาชุมชน หมายถึงกระบวนการเกี่ยวกับการก าหนด

วัตถุประสงค์ในการด าเนินการบริหาร และก าหนดวิถีทางส าหรับปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่วางไว้ มีการล าดับความคิดในการด าเนินงานที่จะต้องปฏิบัติร่วมกันว่าควรจะท าอะไร เมื่อไร ใครเป็นผู้ท า ท าที่
ไหน ท าไมจึงเลือกวิธีด าเนินงานเช่นนั้น ตลอดจนการฝึกอบรมให้ประชาชนได้เข้าใจวิธีการจัดสรร มอบหมายงาน
ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ทราบบทบาทและหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละกลุ่ม ทั้งยังเป็นการคาดการณ์ว่าในอนาคต
ควรจะด าเนินงานอย่างไรได้อีกด้วย 

ขั้นตอนที ่5 การพิจารณาวิธีด าเนินงาน 
 ในการด าเนินงานพัฒนาชุมชนนั้นมีวิธีด าเนินงานอยู่ในรูปของแผนและโครงการนักพัฒนาชุมชน 

จะต้องพิจารณาแผนและโครงการใน 3 ประเด็นส าคัญ คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบของโครงการที่ใช้ด าเนินงาน
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พัฒนาชุมชน วิ เคราะห์ โครงการในงานพัฒนาชุมชน  และวิ เคราะห์ รายละเอียดประกอบโครงการ 
เป็นต้น ในขั้นตอนการพิจารณาวิธีด าเนินงานพัฒนาชุมชนนี้ เมื่อพิจารณาวิเคราะห์  และตรวจสอบแล้ว 
พบว่ายังมีข้อบกพร่องปรากฏอยู่นักพัฒนาชุมชนหรือผู้น าชุมชนจะต้องปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้องและเหมาะสม
เสียก่อนแล้ว จึงด าเนินการตามโครงการต่อไป 

 ขั้นตอนที ่6 การด าเนินงานพัฒนาชุมชน 
 ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ลงมือกระท าการพัฒนาชุมชนในภาคปฏิบัติการ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 

ที่นักพัฒนาชุมชนจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบให้มากที่สุด ส่วนนักพัฒนาชุมชนต้อง
ท าหน้าที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนและมีภารกิจที่ส าคัญอีก 2 ประการคือ การบริหารโครงการให้ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และการควบคุมและติดตามผลการด าเนินงาน ในการด าเนินงานพัฒนาชุมชนนั้น การด าเนินงานจึง
จะประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ในการนี้นักพัฒนาชุมชน ผู้น าชุมชนหรือผู้มีหน้าที่ในการควบคุมและติดตาม
โครงการจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการด าเนินงานพัฒนาชุมชน การควบคุมและติดตามโครงการเป็นอย่างดี 
จึงจะสามารถด าเนินงานในขั้นตอนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ขั้นตอนที ่7 การประเมินผลงาน 
 การประเมินผลงานเป็นวิธีการอย่างหนึ่ งในการควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้   

สามารถด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่วางไว้ หรือเป็นวิธีการ
ส าหรับตัดสินว่ากิจการด าเนินไปด้วยความเจริญก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด และจะต้องด าเนินการต่อไปอีกมากน้อย
เท่าไรจึงจะประสบผลส าเร็จ ดังนั้นการประเมินผลจึงเปรียบเสมือนกระจกเงาที่ส่องให้ผู้ปฏิบัติงานได้มองเห็นถึง
จุดเด่นและจุดด้อยของการด าเนินงานในทุก ๆ ขั้นตอนของโครงการ ยังสามารถใช้ในการคาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 โดยสรุป กระบวนการพัฒนาชุมชนเพ่ือการบริหารจัดการชุมชน ประกอบด้วย การศึกษาชุมชน 
การวิเคราะห์ปัญหาชุมชน การจัดล าดับความต้องการและปัญหาชุมชน การวางแผนแก้ปัญหาในลักษณะของ
โครงการ การพิจารณาวิธีด าเนิ นงาน การด าเนินงานพัฒนาชุมชน และการประเมินผลงาน และใน 
กระบวนการพัฒนาชุมชนต้องอาศัยความรู้ความสามารถของผู้น าชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วมต่อการพัฒนาชุมชน
รวมถึงประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลงชุมชนให้ชุมชนมีความเจริญก้าวหน้าตามทิศทางและ
เป้าหมายของชุมชนที่ก าหนดไว้ 

 
2. การบริหารจัดการตนเองของชุมชน 

   การจัดการตนเองเป็นแนวคิดที่มีพ้ืนฐานว่า ชุมชนสามารถจัดการกับปัญหาตนเองได้ และสามารถจัด
ความสัมพันธ์หรือสิ่ งต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นในชุมชน อยู่บนพ้ืนฐานของความอิสระทั้งความคิด การแสดงออก  
และองค์ความรู้ที่ถูกถ่ายทอด โดยถ่ายทอดมาในรูปของภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือประสบการณ์ของชุมชนเอง  
ซึ่งอาจแสดงออกมาในรูปของแผนงาน โครงการของชุมชน โดยมีตัวชี้วัดการบริหารจัดการตนเองดังนี้ 
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         1) ตัวชี้วัดพ้ืนที่จัดการตนเอง 
              1.1) ชุมชนมีเป้าหมาย ทิศทาง ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
              1.2) มีระบบข้อมูล ฐานข้อมูลที่ส าคัญของชุมชน ที่สามารถน าไปจัดท าผังพ้ืนที่  ท า

แผนพัฒนาตนเอง และสื่อสารกับสาธารณะ 
               1.3) มีแผนของชุมชน ที่เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ระดับต าบล ทั้งระยะสั้น ระยะ

กลาง และระยะยาว ที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ เด็ก/เยาวชน ยาเสพ
ติด และได้รับการบรรจุเข้าแผนของท้องถิ่น และมีการปฏิบัติตามแผน 

              1.4) ปัญหาร่วมของคนในพื้นที่ ได้รับการยกระดับเชื่อมโยงและถูกจัดการแก้ไขอย่างเป็น
ระบบ และชุมชนตระหนักเรื่องการมีส่วนร่วมในการวางแผน การด าเนินงานพัฒนา และติดตามตรวจสอบที่รวมถึง
โครงการของภาครัฐที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน 

              1.5) มีรูปธรรมการจัดการปัญหาในชุมชน โดยมีชุมชนเป็นแกนหลัก มีประเด็นงานพัฒนาที่
ครอบคลุมทุกเรื่อง และมีองค์กรชุมชนที่หลากหลาย เป็นพ้ืนฐานของการท างานพัฒนา 

              1.6) ชุมชนมีการจัดการที่ดินโดยชุมชน มีการจัดการทุนชุมชนทั้งทุนทรัพยากร ทุน
สิ่งแวดล้อม ทุนเงิน ทุนภูมิปัญญา ระบบสวัสดิการมีความม่ันคงทางอาหาร มีแหล่งพลังงาน เพียงพอต่อวิถีชีวิต 
การกินการอยู่ของชุมชนอย่างยั่งยืน 

              1.7) มีการจัดความสัมพันธ์ของขบวนชุมชนท้องถิ่น ระดับท้องถิ่น ที่มีความร่วมมือกันหลาย
ฝ่ายและท างานร่วมกันได้ : ท้องถิ่น : ท้องที ่: ขบวนองค์กรชุมชน : หน่วยงานรัฐในพ้ืนที่ 

              1.8) ชุมชนรักการเรียนรู้ มีฐานการเรียนรู้ระดับต าบล ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และมีระบบการ
จัดการความรู้ ชุดองค์ความรู้ ภูมิปัญญารูปธรรมพ้ืนที่และบทเรียน และสื่อสารสู่ชุมชนและสาธารณะ 

             1.9) คนในชุมชนมีความสุข มีความเป็นเจ้าของชุมชนมีระเบียบ/กติกาการอยู่ร่วมกัน  
และมีความผูกพันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 1.10) การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนสม่ าเสมอ มีการเชื่อมโยงเครือข่าย ผนึกก าลังชุมชนทุก
ระดับ และมีระบบการสร้างและพัฒนาคนจากรุ่นสู่รุ่น มีคนรุ่นใหม่มาสืบทอดเจตนารมณ์ 

1.11) มีระบบธรรมาภิบาล ความน่าเชื่อถือในการด าเนินงานและมีระบบการตรวจสอบการ
ท างานของชุมชนเอง 

        2) วิธีการส าคัญ/กระบวนการส าคัญที่จะไปให้ถึง “ชุมชนจัดการตนเอง” 
              2.1) ใช้ผู้น าชุมชน คนรุ่นใหม่ และกระบวนการกลุ่ม พูดคุยสร้างกระบวนการเรียนรู้ สร้าง

จิตส านึก อุดมการณ์ ท าความเข้าใจเป้าหมายร่วมของชุมชน และใช้หลักความเชื่อ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญา เป็นตัวเชื่อมโยงให้คนเข้ามาร่วมกัน โดยเริ่มต้นการรวมตัวจากกลุ่มเล็ก ๆ ขยายเป็นเครือข่าย และภูมิ
นิเวศน์ 

              2.2) ส ารวจปัญหา ศึกษาข้อมูลชุมชนและวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง จัดท าผังแผนที่ 
การใช้ทรัพยากรร่วมของต าบล และปรับปรุง/ปรับแผนของชุมชนให้ เป็นแผนที่มีชีวิต เป็นแผนที่ พัฒนา 
ของต าบลที่สามารถท าได้จริง 
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              2.3) ก าหนดประเด็นปัญหาร่วมที่เกิดขึ้นจากข้อมูลจริงในพ้ืนที่ด้านทรัพยากร สวัสดิการ 
การจัดการที่ดิน ที่อยู่อาศัย กลุ่มอาชีพ ฯลฯ ยกระดับเป็นเป้าหมายร่วม เป็นเครื่องมือของชุมชนท้องถิ่นในการ
แก้ไขปัญหา สร้างการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงภาคี 

              2.4) ใช้สภาองค์กรชุมชนที่เป็นของทุกคน ทุกขบวนชุมชนในต าบลเชื่อมโยงคนในต าบลและ
ภาคีร่วมพัฒนาและเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงาน ในพื้นที่ต าบล จังหวัด ก าหนดทิศทาง เป้าหมายท าแผน 
และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยตนเอง 

              2.5) สร้างพ้ืนที่รูปธรรม ให้เป็นพ้ืนที่เรียนรู้ ที่สามารถให้ชุมชนอ่ืน ๆ หรือพ้ืนที่อ่ืน ๆ เข้ามา
เรียนรู้ได้ โดยพัฒนาองค์ความรู้ ชุมชนที่หลากหลาย ขยายองค์ความรู้ ยกระดับสู่หลักสูตรชุมชน 

              2.6) ประสานภาคีสร้างระบบการท างานร่วมกันของท้องถิ่นอ าเภอ สร้างกลไกร่วมระดับ
ต าบล 

              2.7) กรณีชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองระดับจังหวัดนอกจากด าเนินการตามวิธีข้างต้น ต้องมี
แผนการพัฒนาระดับเมืองร่วมกันจัดวางบทบาทให้ชัดเจนระหว่างท้องถิ่น ภาคี และชาวบ้าน และเชื่อมโยงการ
ท างานชุมชนกับมิติการท างานด้านอ่ืน ๆ ที่มีอยู่ในพ้ืนที่อาท ิชนเผ่า ฯลฯ โดยใช้กลไกการด าเนินงานระดับจังหวัด 

             2.8) ใช้สถานการณ์ปัญหาร้อน ปัญหาร่วม เป็นเครื่องมือรวมกลุ่มคน จัดกระบวนการเรียนรู้  
จุดประกายความคิดให้กับคนในชุมชนขยายการท างานให้ครอบคลุมเชิงพ้ืนที่  และเปิดเวทีน าเสนอข้อมูล 
กับคนในชุมชนส่วนใหญ่ 

             2.9) น าข้อมูลที่มีอยู่แล้วในพ้ืนที่มาใช้ประโยชน์ พัฒนาระบบข้อมูล ส ารวจข้อมูลชุมชนที่
ส าคัญ ใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือศึกษาความรู้เชิงลึกของชุมชน และจัดท าตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาชุมชน 

             2.10) จัดท าแผนงานโครงการ แก้ไขปัญหา บูรณาทุนภายในชุมชน บูรณาการแผนงานร่วม
หลายภาคส่วนในท้องถิ่น โดยจัดระบบการท างาน/มีกลไกร่วมพัฒนา เน้นองค์กรชุมชนเป็นหลักในการปฏิบัติ
หน่วยงาน/ภาค ีเป็นผู้สนับสนุน 

             2.11) พัฒนาผู้น าชุมชนรุ่นเก่า และสร้างผู้น ารุ่นใหม่ ให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถ 
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา และใช้แผนชุมชน เป็นเครื่องมือสร้างกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน 

             2.12) น าบทเรียนชุดองค์ความรู้ของชุมชน สื่อสารสู่สาธารณะและบรรจุเป็นหลักสูตร
การศึกษาในโรงเรียนประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน 
 
3. นวัตกรรมชุมชน  

 3.1 ความหมายของนวัตกรรม 
 การศึกษาเรื่องนวัตกรรม (Innovation) ได้มีการศึกษาและกล่าวถึงมาเป็นระยะเวลา

ค่อนข้างนานแล้ว ส าหรับรากศัพท์ของค าว่า  นวัตกรรม (Innovation) นั้นมาจากภาษาลาตินค าว่า 
“Innovare” แปลว่า “ท าสิ่งใหม่ขึ้นมา” (ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ , 2550) พันธุ์อาจ ชัยรัตน (2547)  
ได้กล่าวถึงความหมายของ นวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์ไว้ว่า คือ การน าแนวคิดใหม่ หรือการใช้ประโยชน์
จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ เพ่ือท าให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ รวมทั้งได้กล่าวว่า ความหมายใน
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เชิงแคบของนวัตกรรม คือ ผลผลิตของความส าเร็จทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับพลวัตของ
กิจกรรมทางสังคม ในขณะที่ความหมายในเชิงกว้าง หมายถึง แนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งต่าง ๆ ที่ใหม่ต่อ
ตัวปัจเจกหรือหน่วยที่รับเอาสิ่งเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ การรวมเอากิจกรรมที่น าไปสู่การแสวงหาความส าเร็จ
เชิงพาณิชย์ การสร้างตลาดใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการและการบริการใหม่ การท าในสิ่งที่แตกต่างจากคน
อ่ืน โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวให้กลายมาเป็นโอกาส และน าไปสู่แนวคิดใหม่ที่ท าให้ 
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม (ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2550) 

 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2549) ได้ก าหนดความหมายของนวัตกรรมไว้ว่า นวัตกรรม 
คือ “สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้ และความคิด สร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม” และจาก
การทบทวนวรรณกรรมข้างต้นเกี่ยวกับการให้ ค านิยามของค าว่า “นวัตกรรม” พบว่า มีการให้ค านิยามใน
หลายลักษณะ และหลายแง่มุมที่แตกต่างกันออกไป ตามพ้ืนฐานความรู้ และวิชาชีพของนักวิชาการที่ให้ค า
นิยาม พบว่ามีอยู่ 3 ประเด็นที่เป็นมิติส าคัญของนวัตกรรม คือ (1) ความใหม่ (Newness) สิ่งที่จะได้รับการ
ยอมรับ ว่ามีคุณลักษณะเป็นนวัตกรรมได้นั้น ต้องมีความใหม่ หมายถึง เป็นสิ่งใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจจะมี
ลักษณะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการ โดยจะเป็นการปรับปรุงจากของเดิม หรือพัฒนาขึ้นใหม่
เล ย ก็ ได้  (Utterback ,1971, 1994, 2004; Tushman and Nadler,1986; Freeman & Soete ,1997; 
Betje,1998; Herkema ,2003; Schilling ,2008) (2) ประโยชน์ ในเชิงเศรษฐกิจ  (Economic Benefits) 
ลักษณะของการเป็นนวัตกรรมคือ การให้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ หรือการสร้างความส าเร็จในเชิงพาณิชย์ 
โดยนวัตกรรมต้องสามารถท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมขึ้นได้จากการพัฒนาสิ่งใหม่นั้นๆ ซึ่งผลประโยชน์ที่จะเกิด ขึ้น
อาจจะสามารถวัดได้เป็นตัวเงินโดยตรง หรือไม่เป็นตัวเงินโดยตรงก็ได้  (Utterback ,1971, 1994, 2004; 
Drucker ,1985,1993; Damanpour,1987; Smits ,2002; DTI ,2004) (3) การใช้ ความรู้ และความคิ ด
สร้างสรรค์ (Knowledge and Creativity Idea) หมายความว่า สิ่งที่จะถือเป็นนวัตกรรมได้นั้นจะต้องเกิดจาก
การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานของการพัฒนาให้เกิดขึ้นใหม่  ไม่ใช่เกิดจากการ ลอกเลียนแบบ 
ก า ร ท า ซ้ า  เป็ น ต้ น (Evan,1966; Drucker,1985,1993; Rogers ,1995; Perez-Bustamante ,1999; 
Smits,2002; Herkema,2003; Lemon and Sahota,2003; DTI,2004; Schilling ,2008)  

ดังนั้น “นวัตกรรม” หมายถึง “สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ
ความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือกระบวนการใหม่ 
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม”  

3.2 ประเภทของนวัตกรรม 
การจ าแนกประเภทของนวัตกรรมแบ่งได้หลายประเภทตามลักษณะขอบเขต  และ

วัตถุประสงค์ของการน าไปใช้ ซึ่งในท่ีนี่จะขอการจ าแนกตามเป้าหมายของนวัตกรรม ดังนี้ 
 1) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์  (Product Innovation) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไว้ว่า นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ คือ การพัฒนาและ
น าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี หรือวิธีการใช้ก็ดี รวมไปถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  (รักษ์ วรกิจโภคาทร, 2547) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ถือเป็นผลิตผล 
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(Outputs) ขององค์การหรือธุรกิจ โดยอาจจะอยู่ในรูปของตัวสินค้า (Goods) หรือการบริการ (Services) ก็ได้ 
(Smith, 2006 ; Schilling, 2008) และตัวแปรหลักที่ส าคัญของการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์มี  2 ตัวแปร 
คือ (1) โอกาสทางด้านเทคโนโลยี หมายถึง องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เครื่องมือ 
อุปกรณ์ และกระบวนการที่จะท าให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดขึ้นได้  และ (2) ความต้องการของตลาด 
หมายถึง ความต้องการของผู้ใช้ที่มีความต้องการในผลิตภัณฑ์ใหม่นั้น และพร้อมที่จะซื้อหรือใช้และส่งผลท าให้
ผู้เป็นเจ้าของนวัตกรรมได้รับประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ หรือสังคม (Capon et al, 1992 ; Ettlit & Reza, 
1992 ; Gopalakrishnan & Damanpour, 1997)  
  2) นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ให้ความหมายของนวัตกรรมกระบวนการ หมายถึง การประยุกต์ใช้แนวคิด วิธีการ หรือ
กระบวนการใหม่ ๆ ที่ส่งผลให้กระบวนการผลิต และการท างานโดยรวมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด จากความหมายดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า  นวัตกรรมกระบวนการ เป็นเรื่องของการ
เปลี่ยนแปลงในองค์การ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ กรรมวิธีการผลิต การจัดจ าหน่าย หรือรูปแบบการจัดการ
องค์การ ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายที่จะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ให้ไปถึงมือผู้บริโภคหรือผู้ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ  องค์การมากที่ สุ ด  (Capon et al, 1992 ; Ettlit & Reza, 1992 ; 
Gopalakrishnan & Damanpour, 1997)  

3.3 ความสามารถทางนวัตกรรม  
ความสามารถทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีการกล่าวถึง  และ

น ามาใช้ประโยชน์ในการศึกษาความสามารถทางธุรกิจของผู้ประกอบการ โดยพบว่ามีการศึกษาใน 2 มิติ คือ 
ความสามารถทางนวัตกรรมระดับองค์การ (Organization’s Innovativeness) และความสามารถทาง
นวัตกรรมระดับบุคคล (Individual’s Innovativeness) (Rutherford & Holt, 2007) การให้ค านิยามถึง
ความสามารถทางนวัตกรรม  (Innovativeness) มีจุดเน้นที่แตกต่างกันออกไปด้วย อาทิ Schumpeter 
(1934) ได้เน้นกล่าวถึงความสามารถทางนวัตกรรมในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ และ
กระบวนการผลิตใหม่ รวมถึงการใช้วิธีการทางการตลาดใหม่ให้สอดคล้องกับนวัตกรรม ในขณะที่ Miller & 
Friesen (1983) และ Avlonitis et al. (1994) มุ่งเน้นในเรื่องของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นวัตกรรมกระบวนการ 
รวมถึงในเรื่องของการตัดสินใจ และการก าหนดกลยุทธ์ทางนวัตกรรม Lyon et al. (2000) ; North and 
Smallbone (2000) และ Wang & Ahmed (2004) ได้เน้นที่การศึกษาถึงความสามารถทางนวัตกรรมใน
ลักษณะของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมกระบวนการด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงกล่าวถึงความสามารถทาง
นวัตกรรมใน 2 ด้าน คือ ความสามารถทางนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และความสามารถทางนวัตกรรมกระบวนการ 
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 1) ความสามารถทางนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovativeness) ความสามารถ
ทางนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของธุรกิจในการสร้างและใช้ความคิดใหม่ใน
พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ เพ่ือท าให้เกิดผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจแก่ธุรกิจ (Fritz, 1989) ซึ่งต้อง
เกิดขึ้นจากความสม่ าเสมอในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่เข้าสู่ตลาด ช่วงเวลาที่เหมาะสมของการเข้า
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สู่ตลาด และความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันกับคู่แข่ง (Wang & Ahmed, 2004) นอกจากนี้ Henard & 
Szymanski (2001) ยังได้ให้ความคิดในลักษณะที่ว่า ความสามารถทางนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ควรพิจารณาใน
ลักษณะของความใหม่ (Newness) ความเป็นเอกลักษณ์ (Uniqueness) และความเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
(Originality) 

  2) ความสามารถทางนวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovativeness) ส่วนใหญ่ 
ความสามารถทางนวัตกรรมกระบวนการถูกจัดเป็นส่วนหนึ่งของความสามารถทางนวัตกรรมเทคโนโลยี  
(Technological Innovativeness) เพราะนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเป็นส่วนที่มีความสัมพันธ์กับการใช้
เครื่องจักร และวิธีการผลิต ถือเป็นส่วนส าคัญของกระบวนการผลิตตัวนวัตกรรม (Avlonitis et al., 1994) 
ความสามารถทางนวัตกรรมกระบวนการ จึงเป็นประเด็นที่พิจารณาถึงความสามารถในการปรับใช้ เทคโนโลยี
ใหม่ และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่ถูกน ามาใช้ ในกระบวนการผลิต และสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
ของ ธุรกิจนั่นเอง (Salavou, 2004) 

จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องเกี่ยวกับความหมาย ประเภท และความส าคัญของ
นวัตกรรมที่มีต่อผู้ประกอบการสามารถสรุปได้ว่า ประเด็นที่เป็นแก่นหลักของการให้ค านิยามของนวัตกรรม 
ประกอบด้วยมิติด้าน (1) ความใหม่ (Newness) (2) ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) และ  
(3) การใช้ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ (Knowledge and Creativity Idea) ส่วนการจ าแนกนวัตกรรม 
สามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท คือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) และนวัตกรรมกระบวนการ 
(Process Innovation)  

3.4 นวัตกรรมชุมชน 
พิชณิชา นิปุณะ (มปป.) ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยที่ก าลังขับเคลื่อนการ

พัฒนาประเทศไปสู่ยุค “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเน้นการพัฒนาสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการสร้าง
ความเข้มแข็งจากภายใน โดยมีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยน  โครงสร้างระบบเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือ Value-Based Economy ด้วยการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ
นวัตกรรม โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการได้แก่ (1) เปลี่ยนจากเกษตรแบบเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ 
(Smart Farming) ที่เน้นการบริหารจัดการ และเทคโนโลยีเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (2) เปลี่ยน
จาก SMEs แบบเดิมที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลือ ไปสู่การเป็น Smart SMEs และ Startups ที่มีศักยภาพสูง (3) 
เปลี่ยนจากธุรกิจบริการแบบเดิม ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ าไปสู่ธุรกิจบริการที่สร้างมูลค่าสูง (High Value 
Services) (4) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง ซึ่งนวัตกรรม
ชุมชนจะมีบทบาทส าคัญในการเปลี่ยนผ่านดังกล่าว โดยแนวคิดส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนาและสร้าง
นวัตกรรมของชุมชนและท้องถิ่น คือ  

 1) มีโจทย์การพัฒนามาจากวัตถุดิบในชุมชน หรือความต้องการแก้ปัญหาในชุมชน  
 2) มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นเป็นหลัก  
 3) มีการต่อยอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาของท้องถิ่น  
 4) มีการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 
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 5) มีการเรียนรู้ และมีการทดลองปฏิบัติจริง  
 6) สามารถน าไปเป็นต้นแบบหรือประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาชุมชนได้  
 7) สามารถลดต้นทุน และเพ่ิมผลผลิต  
 8) ช่วยลดปัญหา หรือแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ การสร้างนวัตกรรมเพ่ือชุมชน จะ

มีความส าเร็จและยั่งยืนได้ จะต้องเป็นการพัฒนาที่อยู่บนพ้ืนฐานของชุมชน บนพ้ืนฐานของความพอเพียง มี
การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และมีการส่งเสริมสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและภาคประชาชน 

ดังนั้น จากกการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงนิยามความหมายของนวัตกรรม
ชุมชน และนวัตกรรมพร้อมใช้ในงานวิจัยนี้ ดังนี้ 

 นวัตกรรมชุมชน หมายถึง สิ่ งใหม่ที่ เกิดจากการใช้ความรู้  ความคิดสร้างสรรค์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์และออกแบบเพ่ือแก้ไขปัญหาในชุมชน สร้าง
ระบบความคิดและพ้ืนที่การเรียนรู้ในชุมชนบนฐานทุนทรัพยากรและการมีส่วนร่วมของ เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน ยกระดับรายได้ คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน  

 นวัตกรรมพร้อมใช้หมายถึง นวัตกรรมต้นแบบที่มาจากการศึกษาวิจัยโดยการมีส่วนร่วม
จากชุมชน ส าหรับในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย สีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงจากดาวเรือง และทานาคา 
ผลิตภัณฑ์เคหะภัณฑ์จากหม่อฮ่อม ผ้าทอกี่เอวจากสีธรรมชาติ ผ้าทอสีย้อมธรรมชาติจากสะตอ และต้น
ยางพารา ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพ้ืนเมืองจังหวัดตราด  รูปแบบการท าเกษตรเชิงนิเวศ 
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานเพ่ือสุขภาพจากอะโวคาโด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์ จังหวัด
ยโสธร ผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือนจุลินทรีย์นาโน 
 
4. การวิเคราะห์บริบท และทุนเดิมของชุมชน 
 การวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการศึกษาในชุมชนเป้าหมายจ านวน 10 ชุมชน ใน 8 จังหวัดประกอบด้วย 
(1) ชุมชนบ้านพะมะลอ ต าบลบ้านกาศ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (2) ชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง ต าบลทุ่ง
โฮ้ง อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (3) ชุมชนบ้านไทรงาม ต าบลพระเพลิง อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว (4) 
ชุมชนบ้านล่องมุด ต าบลล าไพล อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา (5) ชุมชนบ้านนาค าไฮ ต าบลนาค าไฮ อ าเภอเมือง
หนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู (6) ชุมชนบ้านป่าไม้สหกรณ์ ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัด
บุรีรัมย์ (7) ชุมชนบ้านกุดหิน ต าบลก าแมด อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร (8) ชุมชนบ้านทุ่งไก่ดัก ต าบลท่ากุ่ม 
อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด (9) ชุมชนบ้านดง ต าบลห้วยห้อม อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (10) 
ชุมชนบ้านท่าแยก ต าบลหนองบอน อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยแต่ละชุมชนมีบริบทของชุมชน 
สถานการณ์ปัญหาและความต้องการ ข้อมูลพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจชุมชน ดังต่อไปนี้ 
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4.1 ชุมชนบ้านพะมะลอ ต าบลบ้านกาศ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 (1) บริบทชุมชน 
   บ้านพะมอลอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านกาศ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ตามประวัติของชุมชนกล่าวว่า เดิมมีชายชาวกะเหรี่ยงชื่อ นายพะปลอ มาตั้งหลักแหล่งและ
เป็นผู้น าของหมู่บ้านจึงได้ตั้งชื่อตามชื่อผู้น า ชื่อว่า “หมู่บ้านพะปลอ” ภายหลังได้เพ้ียนไปเป็น “พะมอลอ” 
สภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชนเป็นที่ราบใกล้ฝั่งแม่น้ ายวม อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอแม่สะเรียงประมาณ 6 
กิโลเมตร การคมนาคมสะดวก มีจ านวนหลังคาเรือน 201 หลังคาเรือน ประชากร 542 คน แบ่งเป็น ชาย 275 
คน และหญิง 267 คน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือ ท าการเกษตร โดยพืชที่ปลูกคือ ข้าว ถั่วเหลือง 
กระเทียม อาชีพรองคือ ทอผ้า หน่วยงานของพัฒนาชุมชนได้รวบรวมข้อมูลว่าหมู่บ้านพะมอลอตั้งขึ้นเมื่อ 200 
ปีมาแล้วโดยนายน้อย ไม่ทราบนามสกุล เป็นคนจังหวัดน่านมีภรรยาเป็นชาวกะเหรี่ยงอยู่บ้านแม่ต๊อบเหนือ หมู่
ที่ 7 ต าบลบ้านกาศ ต่อมาได้ย้ายไปอยู่บ้านแม่หารเป็นเวลานานพอสมควร จึงย้ายไปอยู่บ้านทุ่งแล้ง ช่วงที่ไปอยู่
บ้านทุ่งแล้งได้ออกหาของป่าทางทิศเหนือล าห้วยแม่สะลาบเห็นพื้นที่ราบมีน้ าสมบูรณ์เหมาะที่จะตั้งบ้านเรือนอยู่
จึงได้ชักชวนภรรยากับพรรคพวกไปตั้งบ้านเรือน ตั้งชื่อว่าบ้านป่ากล้วย จากนั้นได้ชวนนายพะปลอ ซึ่งเป็นหมอ
พ้ืนบ้านชาวกะเหรี่ยงมาอยู่ด้วย เมื่อบ้านใกล้เรือนเคียงมีคนเจ็บไข้ได้ป่วยจะเรียกนายพะปลอไปรักษาเป็น
ประจ า จึงเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็น หมู่บ้านพะปลอ ภายหลังมีการส ารวจส ามะโนประชากร ได้เขียนค าว่า พะปลอ
เป็นพะมอลอ เดิมขึ้นอยู่กับหมู่ที่  1 ต าบลบ้านกาศแต่ได้แยกเป็นหมู่ที่  9 ต าบลบ้านกาศ เมื่อปี 2524 มี
ผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายค าแปง พิกุล ด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านปี 2524 – 2529  
    หมู่บ้านพะมอลอ มีสภาพภูมิศาสตร์ทั่ว ๆ ไป เป็นที่ราบลุ่มใกล้ฝั่งแม่น้ ายวม ตั้งอยู่
ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอเป็นระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ : ติดต่อกับบ้านศรี
ดอนชัย อ าเภอแม่สะเรียง ทิศใต้ : ติดต่อกับ ต าบลแม่คง อ าเภอแม่สะเรียง ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ หมู่ที่ 1, 
12 ต าบลบ้านกาศ อ าเภอแม่สะเรียง ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านกาศ อ าเภอแม่สะเรียง การ
คมนาคมติดต่อกับหมู่บ้านใกล้เคียง สามารถเดินทางโดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ มีถนนเข้าสู่หมู่บ้าน 2 ทาง 
สามารถไปมาหาสู่ระหว่างหมู่บ้านได้สะดวกสบาย 
   ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านพะมอลอ ต าบลบ้านกาศ อ าเภอแม่สะเรียง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการจัดสนทนากลุ่มของผู้ประกอบอาชีพทอผ้า และลงพ้ืนที่ส ารวจแผนที่ชุมชนครัวเรือน
ที่ทอผ้าเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม พบว่ามีจ านวน 40 ครัวเรือน จึงได้ด าเนินการจัดประชุมระดมความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ และปัญหาด้านการทอผ้าในชุมชนภูมิปัญญาเรื่องลวดลายผ้าทอกะเหรี่ยงของชุมชนบ้าน
พะมอลอ มีความเกี่ยวข้องกับค าสอนหรือบทกวีที่เล่าสืบต่อกันมา โดยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผ้าทอได้แก่ นิทาน
เรื่อง หน่อหมื่อเอ ด๊อ ซูลอเล ซึ่งพบว่าลายผ้าทอของชาวกะเหรี่ยงเซาะเถาะเชโพเกอแปงเดเตเกอาใหม่อาลออา
แกล๊ะ  เซ๊าะเถ๊าะเกอพอลอเตเกอาโหม่ลอชอชอ “ใส่เสื้อเพ่ือสืบทอดผ้าทอที่แม่ได้ถ่ายทอดให้เราเอาไว้ และควร
อนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่กับเราตลอดไป” ลวดลายที่ชาวบ้านพะมอลอนิยมทอ คือ ลายตะกิเจ่อเม่ ลายเพลออา
เดอ ลายญาโพค ีลายฉุ่ยโพเขาะลอ ลาสยต่าแมะกวอ ลายทีลูซะ ลายดะบออาเขาะ ลายชอดิเช ลวดลายเหล่านี้
ล้วนมีที่มาจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ ใกล้ตัวของชาวกะเหรี่ยงบ้ านพะมอลอ ต าบลบ้านกาศ อ าเภอแม่ 
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สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
    ลายผ้าทอพะมอลอ เป็นลายผ้าทอแบบดั้งเดิมเกิดจากการสังเกตสิ่งแวดล้อมได้แก่
ลวดลายจากรูปสัตว์ เช่น แมงมูม ค้างคาว สุนัข ตะขาบ ไก่ ลวดลายจากธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ ใบไม้ ต้นไม้  
ดาว คลื่นน้ า ลวดลายจากสิ่งของ เช่น ระฆัง ตะแหลว ลวดลายจากรูปทรงเรขาคณิต เช่น รูปสี่ เหลี่ยม
จัตุรัส สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนกลุ่มผู้ประกอบอาชีพทอผ้าบ้านพะมอลอ ถือเป็นกลุ่มที่มีการจัดตั้งเป็นทางการมี
โครงสร้างของกลุ่มชัดเจนแต่เป็นการรวมกลุ่มเพ่ือรับงบประมาณสนับสนุนจากทางภาครัฐ มีการด าเนินการมา
นานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป มีลวดลายเฉพาะกลุ่มที่สามารถจัดจ าหน่ายได้ มีการเข้ารับการอบรมเพ่ือรับความรู้ใหม่
เกี่ยวกับการทอผ้า ไม่มีการบันทึกความรู้ที่ผู้ทอผ้าเป็นผู้บันทึกเอง ไม่มีการจัดเก็บเป็นระบบเนื่องจากสมาชิกใน
กลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ การถ่ายทอดความรู้จึงเป็นการปฏิบัติให้ดูแล้วให้ทดลองท าตามไม่มีการจดบันทึก 
ปัจจุบันวิธีการถ่ายทอดการทอผ้าของชุมชนบ้านพะมอลอยังคงเหมือนในอดีต แต่ขาดการถ่ายทอดให้แก่ผู้รับ
การถ่ายทอดในกลุ่มเยาวชนและเด็ก โดยการถ่ายทอดความรู้การทอผ้าดังกล่าวมี 2 วิธีคือ วิธีการสาธิตโดยผู้
ถ่ายทอดจะสาธิตหรือลงมือปฏิบัติให้ดูก่อน เพ่ือให้สังเกตจนเกิดความเข้าใจและจดจ าขั้นตอนต่าง ๆ ของการทอ
ผ้า ระหว่างการสาธิตก็จะอธิบายขั้นตอนและเทคนิควิธีการทอผ้าไปพร้อมกับการท าให้ดู และวิธีการปฏิบัติจริง
ผู้รับการถ่ายทอดต้องลงมือปฏิบัติการและผู้ถ่ายทอดคอยบอกและแนะน าแก้ไขเมื่อผู้รับการถ่ายทอดเกิดปัญหา
ในระหว่างการฝึกปฏิบัติ 

 (2) ทุนเดิมของชุมชน 
   ชุมชนมีการวมตัวกันเป็นกลุ่มทอผ้าแบบกี่เอวผ้าทอลวกลายเป็นเอกลักษณ์ของกระ 
เหรี่ยง ทั้งสกอร์และโปว์ รวมทั้งละเวือะ การผลิตของชุมชนในปัจจุบัน มีการทอผ้าและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
แบบดั้งเดิมคือ เสื้อผู้หญิงโสด เสื้อผู้หญิงแต่งงานแล้ว เสื้อผู้ชาย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยมีรายการผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนดังนี้ (1) เสื้อ (2) ผ้าถุง (3) ย่าม (4) เสื้อ 3/5 ส่วน (5) ผ้าพันคอ (6) ผ้าปูโต๊ะ ราคาผืนละ 350-1500 บาท 
ใช้เวลาในการผลิต 1 สัปดาห์ เนื่องจากเป็นอาชีพเสริมของแม่บ้านที่ท ากันในช่วงกลับจากท าการเกษตร 
นอกจากนั้นการทอผ้าด้วยกี่เอวนั่งเหยียดกับพ้ืนจะท าให้ผู้ทอ ทอได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ด้านการตลาดในชุมชนมี
การขายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบดังนี้ แต่ยังไม่เป็นที่นิยมและทั่วถึง รูปแบบการขายผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านพะ
มะลอ แสดงดังภาพที่ 2  
 
 

 
 
 
 
 

  
ภาพ 2 

รูปแบบการขายผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านพะมะลอ 
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 (3) ปัญหาและความต้องการของชุมชน 
จากการศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชนหมู่บ้านพะมอลอพบว่าชุมชน

ประสบปัญหารูปแบบผลิตภัณฑ์ขาดเอกลักษณ์ของกลุ่ม และไม่หลากหลาย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามความ
ต้องการของตลาด ช่องทางการตลาดไม่หลากหลาย และกลุ่มต้องการใช้สีธรรมชาติ 

4.2 ชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง ต าบลทุ่งโฮ้ง อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
(1) บริบทชุมชน 

 ชุมชนบ้านทุ่งโฮ้งในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้ผ้าที่มีกาย้อมสีน้ าเงินจากโรงงาน หรือมีการ
ย้อมผ้าด้วยสารเคมี เนื่องจากมีราคาที่ถูก และสามารถผลิตได้เป็นจ านวนมาก ส่วนใหญ่จะผลิตเป็นเสื้อผ้า
เครื่องแต่งกาย โดยมีก าไรต่อชิ้นประมาณ 10 - 15 บาทต่อชิ้น โดยมีรายได้ต่อเดือนประมาณ 6,000 - 8,000 
บาท และมีแนวโน้มจะลดลงเนื่องจากตลาดการขายเสื้อผ้า 

 (2) ทุนเดิมของชุมชน 
ชุมชนมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มคัสเตอร์ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม การ

ย้อมห้อม การผลิตห้อมเพ่ือการค้า และการพัฒนาอาชีพทุนทางวัฒนธรรมผ้าหม้อห้อมจังหวัดแพร่ ส าหรับ
เคหะสิ่งทอ ราคาโดยประมาณ ปลอกหมอนอิง 250 บาท ผ้าคาดเตียง 300 บาท ผ้าคลุมโซฟา 350 บาท 
กล่องทิชชู  200 บาท ผ้าคาดโต๊ะ 300 บาท ผ้าม่าน 500 บาท ภาพฝาพนัง 500 บาท ผ้าคลุมเตียง 1,500 
ตุ๊กตางานตกแต่ง/300 บาท ผ้ารองจาน/รองแก้ว 200 บาท ซึ่งราคาขึ้นอยู่กับวัสดุผ้าที่น ามาใช้ผลิต และ
รูปแบบการตัดเย็บ ลวดลาย ก าลังผลิตสามารถผลิตได้จ านวน 5 - 10 ชิ้นต่อวัน สามารถมีก าไรต่อชิ้นประมาณ 
50 บาท จะสามารถสร้างรายได้ต่อเดือนประมาณ 9 ,000 – 12,000 บาท หรือสูงกว่านั้น ขึ้นอยู่กับยอดการ
สั่งซื้อ 

 (3) ปัญหาและความต้องการของชุมชน 
จากการศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชนหมู่บ้านทุ่งโฮ้งพบว่าชุมชนประสบ

ปัญหาขาดการออกแบบผลิตภัณฑ์หม้อฮ่อมเพ่ือใช้ประโยชน์อ่ืนนอกจากเครื่องแต่งกาย เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการที่หลากหลาย สินค้าไม่มีเอกลักษณ์ และไม่ได้ใช้ผ้าหม้อห้อมแท้ ที่ย้อมจากจังหวัดแพร่ ไม่ได้เกิดการ
หมุนเวียนทางเศรษฐกิจของชุมชน ตั้งแต่ต้นน้ า อาชีพการปลูกห้อม อาชีพการย้อมผ้าหม้อห้อม และ การแปร
รูปผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม ชุมชนจึงต้องการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมสู่สากล ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
เป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภค กลุ่มลูกค้าที่ต้องการสินค้าเคหะสิ่งทอ เพ่ือการตกแต่งบ้าน และธุรกิจโรงแรม
ที่พัก 

4.3 ชุมชนบ้านไทรงาม ต าบลพระเพลิง อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว  
 (1) บริบทชุมชน 

ชุมชนบ้านไทรงาม ต าบลพระเพลิง อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ประชาชน  
ส่วนใหญ่มีพ้ืนเพมาจากทางภาคอีสาน ซึ่งมีภูมิปัญญาทางด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าด้วยมือ  
เมื่อย้ายถิ่นฐานมารวมกันอยู่ที่บ้านไทรงาม ต าบลพระเพลิง อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว จึงได้รวมกันทอ
ผ้าด้วยมือใช้เอง และได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาให้ลูกหลานสืบต่อ ๆ กันมากกว่า  30 ปีมาแล้ว ผ้าทอมือไทรงาม 
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มีลวดลายที่สวยเด่นเฉพาะตัวต่างจากผ้าที่อ่ืน คุณภาพของผ้าทอสีไม่ตก เนื้อผ้ามีความแน่นสามารถซักด้วย
เครื่องซักผ้าได้ ในขณะที่ชุมชนทอผ้าไว้ใช้เองแล้ว เมื่อมีจ านวนมากขึ้น ได้จ าหน่ายให้กับประชาชนในหมู่บ้าน
ใกล้เคียงจนเป็นที่รู้จักทั่วไป ปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจสั่งซื้อจากทั้งหน่วยงานราชการ ท้องถิ่นต่าง ๆ นอกจาก
ผ้าขาวม้าทอมือแล้ว ทางกลุ่มทอผ้าไทรงาม ได้พัฒนารูปแบบจากผ้าขาวม้าธรรมดาเป็นสินค้าอ่ืน ๆ เช่น 
ผ้าพันคอ กระเป๋าจากผ้าขาวม้ารูปแบบต่าง ๆ ท าให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น สร้างรายได้เสริมของ
ครอบครัวนอกเหนือจากรายได้หลักคือการเกษตร  

ส าหรับผ้าขาวม้าที่ทอกันส่วนใหญ่จะเป็นผ้าลายตาคู่ กับลายตาโด  (ตาหมากรุก)  
ทอด้วยกี่ทอผ้าแบบโบราณ เป็นเครื่องมือที่ประกอบกันได้เองง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก วัสดุสิ่งทอมีทั้งเส้นพุ่ง ส่วนเส้น
ยืนส่วนใหญ่เป็นคอปกเสื้อยืดที่มีต าหนิจากโรงงาน เช่น คอปกที่ไม่ได้ขนาดจะคัดแยกออกมา มีหลากหลายสี  
ในอดีตทางร้านรีไซเคิลจะให้มาเปล่า ๆ เพ่ือมาท าผ้าเช็ดพ้ืน แต่ด้วยความช่างสังเกตของผู้เฒ่าผู้แก่เมื่อ 30 กว่า
ปีที่แล้ว ตอนแรกดึงเส้นใยออกท าไส้ผ้านวม เพราะบางชิ้นเป็นโพลีเอสเตอร์ แต่บางชิ้นเป็นคอปกผ้าฝ้ายแท้ ๆ 
จึงได้เรียนรู้ที่จะแยกแยะชนิดของเส้นใยออกมา ซึ่งยังถือว่าเป็นวัสดุสิ่งทอราคาถูก ลดทั้งต้นทุน ลดทั้งมลพิษ
ของสภาวะแวดล้อมอีกด้วย สมัยก่อนแต่ละบ้านแต่ละครอบครัว ท ากันเอง ไม่มีการรวมตัวกัน ท าให้ขาด
โอกาสจากการช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐที่มีข้อเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นกลุ่มที่มีการรองรับจากทางราชการ
เท่านั้น จึงได้ปรึกษาหารือกับชาวบ้านและจัดตั้งกลุ่มขึ้นมา อย่างไรก็ตาม แม้จะตั้งเป็นกลุ่มกันแล้วก็ยังมี
อุปสรรคอีกหลายด้าน เช่น ผ้าของกลุ่มเป็นฟืมหน้ากว้างเพียง 60 เซนติเมตร ถือว่าเป็นผ้าหน้าแคบ ต่อยอดไป
ท าอย่างอ่ืนได้น้อย ท าให้เป็นข้อด้อยในตัวเลือกของลูกค้า เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ที่รัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนให้
ทางราชการ หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ สวมใส่ หรือแปรรูปผ้าขาวม้าจะน าไปตัดเสื้อมากกว่าอย่างอ่ืน  ขณะที่ผ้า
ที่ตัดเสื้อแขนสั้นหรือแขนยาว ต้องมีความกว้างของหน้าผ้าอยู่ที่ระหว่าง 85-90×200 เซนติเมตร  

      จุดเด่นผ้าทอของกลุ่มทอผ้าพ้ืนบ้านไทรงาม อยู่ที่การทอผ้าลายโบราณ คือผ้าลาย
เกล็ดเต่า โดยมี คุณยายไม พันไชย ผู้ล่วงลับไปตั้งแต่ปี 2537 เป็นคนสอนทอ ซึ่งพ้ืนเพบ้านเกิดเดิมของคุณยาย
มาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ แล้วย้ายไปอยู่หนองคาย และท้ายสุดย้ายมาอยู่ที่จังหวัดสระแก้ว คุณยายไม เคยทอ
ผ้าลายเกล็ดเต่าท้ายสุดเมื่อปี 2526 - 2527เป็นหูกสุดท้าย เป็นผ้าขาวม้าลายผสมกันระหว่างผ้าลายเกล็ดเต่า 
ผ้าตาคู่ และเชิงผ้าเป็นขิดลายช้างคู่ ทอด้วยไหมพ้ืนบ้าน และฝ้ายในผืนเดียวกัน โดยเฉพาะลายเกล็ดเต่ามี
ลักษณะของผ้าที่โดดเด่น มีเสน่ห์ มองเป็น 3 มิติได้ เป็นผ้าลายโบราณที่ไม่ล้าสมัย 

 (2) ทุนเดิมของชุมชน 
ชุมชนบ้านไทรงามนอกเหนือจากการท าการเกษตรแล้ว มีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจ

ชุมชนกลุ่มทอผ้าและจักสานบ้านไทรงาม ถ้าได้รับการพัฒนา ถ่ายทอดการผลิต การแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากผ้า
ฝ้ายทอมือ ไปเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ แล้ว ชุมชนแห่งนี้จะเป็นฐานก าลังที่ส าคัญ ส าหรับการผลิต 
ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือ ทั้งยังสามารถสร้างรายได้ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้  อาชีพเสริมนอกเหนือจาก
รายได้หลักจากการเกษตรอีกด้วย 

ชุมชนมีศักยภาพทางภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้า โดยใช้กี่กระทบ และจากฐาน
เดิมของภูมิปัญญาจากการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ภูมิปัญญา และการสืบทอดใช้เส้นฝ้ายจากการรับซื้อจากโรงงาน
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อุตสาหกรรมผลิตเสื้อ โดยทางชุมชนได้น าปกเสื้อโปโลที่ไม่ได้มาตรฐานของโรงงานมาดึงเป็นเส้นและม้วนเก็บ
รอใช้งาน โดยอาศัยเวลาช่วงเย็นหรือขณะพักผ่อนดูโทรทัศน์ สีเส้นฝ้ายที่ได้จึงอาจมีหลากหลายสี ไม่สามารถ
เลือกได้ แต่ชุมชนสามารถจับคู่สีและวางลวดลายผ้าได้อย่างเหมาะสมสวยงาม จากลวดลายผ้าผืนที่ออกมาจึงมี
ความโดดเด่นและแตกต่างกับผ้าขาวม้าแหล่งอ่ืน ๆ ที่พบ รวมทั้งผู้น ากลุ่มมีประสบการณ์และมีรสนิยมส่วนตัว
ที่ดี มีการปรับประยุกต์ใช้สีและเส้นฝ้ายที่ได้มาจากการดึงเส้นด้านจากปกเสื้อโปโล ได้อย่างสวยงาม 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้แก่ (1) ผ้าทอฝ้ายคอปกเสื้อลายตาโด ลายเกล็ดเต่า กาบยาง  
และลายประยุกต์ โดยผ้าขาวม้าลายตาโด ราคาผืนละ 150 - 250 บาท ลายเกล็ดเต่า กาบยาง 400 บาท ผ้า
คลุมไหล่ ราคาผืนละ 180 - 250 บาท ลายเกล็ดเต่า กาบยาง 400 บาท ผ้าพันคอ ราคาผืนละ 90 - 150  
บาทผ้าทอตัดเสื้อ เมตรละ 90 - 150 บาทลายเกล็ดเต่า กาบยาง 400 – 500 บาท (2) ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ 
ลายตาโด ลายเกล็ดเต่า กาบยาง และลายประยุกต์ ผ้าขาวม้าลายตาโด ราคาผืนละ 400 - 500 บาท ลายเกล็ด
เต่า กาบยาง 500 - 700 บาท ผ้าคลุมไหล่ ลายตาโด ราคาผืนละ 400 - 500 บาท ลายเกล็ดเต่า กาบยาง 500 
- 700 บาท ผ้าทอตัดเสื้อ เมตรละ 200 - 250 บาท ลายเกล็ดเต่า กาบยาง 500 - 700 บาท ผ้าทอฝ้ายฝั่นมือสี
ธรรมชาติ เมตรละ 400 - 500 บาท ฝ้ายแกมแฝก เมตรละ 1200 - 1800 บาท (3) งานตัดเย็บตามสั่ง ผ้าแมส  
200 - 300 ชิ้นต่อเดือน เสื้อส าเร็จรูป 2 - 3 ตัวต่อเดือน กระเป๋า 100 ใบ ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ   

การผลิต (1) ผ้าคอปก 2 อาทิตย์ 10 ผืน ต้นทุน 350 บาท ผ้าหน้า 80 - 85 ยาว  
20 เมตร หรือ 10  ผืน (2) ผ้าย้อมสีธรรมชาติ 4 อาทิตย์ 10 ผืน ต้นทุน 600 บาท ผ้าหน้า 80 - 85 ยาว 20  
เมตร หรือ 10 ผืน (คนทอหลัก นาง เริญ สีไพร ลิ ดวง นวล 6 คน) รายได้ต่อเดือน 3,000  บาท   

 (3) ปัญหาและความต้องการของชุมชน 
จากการศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชนบ้านไทรงาม พบว่าชุมชนประสบ

การย้อมสีย้อมจากธรรมชาติ เช่น ดาวเรือง ฝาง ประดู่ สะเดา มีขั้นตอนการเตรียมสีที่ยุ่งยาก และไม่สามารถ
เก็บสีย้อมไว้ใช้ในระยะยาวได้ท าให้บางช่วงเวลาไม่มีสีย้อมธรรมชาติให้ใช้ตามความต้องการของตลาด รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ตรงตามความต้องการของตลาด ช่องทางการตลาดไม่หลากหลาย 

4.4 ชุมชนบ้านล่องมุด ต าบลล าไพล อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา  
(1) บริบทชุมชน 

ชุมชนบ้านล่องมุด สมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกร ท าสวนยาง 
ส่วนอาชีพเสริม ได้มีการท าอาชีพทอผ้า กลุ่มทอผ้าบ้านล่องมุด ได้มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือทอผ้า โดยมีวิทยาลัย
ชุมชนสงขลาได้เข้ามาร่วม ด าเนินงานตั้งปีงบประมาณ 2560 จนถึงปัจจุบัน โดยในปีงบประมาณ 2560 ได้มี
การเข้าส ารวจความต้องการของกลุ่ม ซึ่งพบว่ามีทักษะพ้ืนฐานการทอผ้า แต่ยังขาดความรู้ ความช านาญการ
ทอผ้า ทางวิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ผ้าทอพ้ืนเมือง และพัฒนาศักยภาพสมาชิกกลุ่มทอผ้า 
โดยด าเนินการ จัดหาวิทยากรเพื่อพัฒนาทักษะของสมาชิกในกลุ่ม    

ในปีงบประมาณ 2561 ทางวิทยาลัยได้ด าเนินการต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาทักษะการทอ
ผ้าจกให้กับกลุ่มสตรีบ้านปริก และพัฒนาทักษะการทอผ้าขาวม้าให้กับกลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านล่องมุด และ



46 
 

เตรียมความพร้อมการยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ผ้าทอที่ผลิตจากกลุ่ม รวมถึงการพัฒนา
เอกลักษณ์ลายผ้าขาวม้าใหม่ส าหรับกลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านล่องมุด  

ปีงบประมาณ 2562 ทางวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมอบรมการออกแบบสร้างตราสินค้า 
(Brand) และบรรจุภัณฑ์ (Packaging) กิจกรรมปรับปรุงโรงทอ เครื่องมือและอุปกรณ์ทอผ้าสู่มาตรฐานการ
ผลิต กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า และการทอผ้าขาวม้ายกดอก จนปัจจุบันทางกลุ่มทอผ้าสามารถผลิต
สินค้าจนได้รับมาตรฐาน มผช. 197/2552 ผ้าขาวม้า และได้รับการคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับ 4 ดาว ในปี 
พ.ศ. 2562 ปัจจุบันในกลุ่มทอผ้าบ้านล่องมุด มีสมาชิกทั้งหมด 15 คน มีอุปกรณ์ส าหรับการทอผ้า 1 ชุด  
กี่ทอผ้าจ านวน 10 กี ่และได้รับการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านล่องมุด 

 (2) ทุนเดิมของชุมชน 
พ้ืนเพของคนชุมชนบ้านล่องมุด ผูกพันกับการทอผ้าด้วยมือเป็นอย่างมาก เนื่องจาก

สมาชิกส่วนหนึ่งได้อพยพจาก อ.มายอ จ.ปัตตานี มาตั้งถิ่นฐาน ซึ่งคนในอ าเภอมายอนั้น ได้รับการยอมรับเป็น
ช่างทอผ้าในชื่อ “ผ้าจวนตานี” เพระได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อคราวเสด็จประพาสพ้ืนที่ในภาคใต้ จึงเป็นผลพลอยได้ในการประกอบอาชีพ
ของชุมชนบ้านล่องมุดจากรวมกลุ่มสตรีวัยกลางคนเป็นกลุ่มอาชีพองค์ความรู้และทักษะการทอยกดอกผ้า
พ้ืนเมือง บ้านล่องมุด 

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มประกอบด้วยผ้าขาวทอมือลายยกกอด และผ้าขาวม้าทอมือ 
ผลผลิตเฉลี่ยต่อเดือน 30 ผืน มีการส่งจ าหน่ายตามค าสั่งของลูกค้า ในพื้นที่ทั้งในระดับอ าเภอและระดับจังหวัด 
รายได้เฉลี่ยของสมาชิกในกลุ่มต่อเดือนประมาณ 800 บาท /คน/เดือน 

 (3) ปัญหาและความต้องการของชุมชน 
จากการศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชนบ้านล่องมุด พบว่าชุมชนมีความ

ต้องการใช้สีธรรมชาติในการย้อม แต่ประสบปัญหาสีตก สียังไม่หลากหลาย รูปแบบผลิตภัณฑ์ขาดเอกลักษณ์  
ไม่หลากหลาย และยังไม่ตรงตามความต้องการของตลาด รวมถึงช่องทางการตลาดไม่หลากหลาย 

4.5 ชุมชนบ้านนาค าไฮ ต าบลนาค าไฮ อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู  
(1) บริบทชุมชน 

เมื่อปี พ.ศ. 2483 ชุมชนแห่งนี้เป็นป่ากว้างและเต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด ป่าแถบ
นี้ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง มีที่นาถางไว้เลี้ยงวัวตรงกุดหญ้าไซ ต่อมามีชาวบ้านนาจิก อ าเภออ านาจเจริญ จังหวัด
อุดรธานี โดยมีชาวบ้านทั้งหมด 8 ครอบครัวได้อพยพออกมาหาที่ตั้งถิ่นฐานใหม่โดยได้ผ่านเมืองร้อยเอ็ด ข้าม
ล าน้ าชี ล าน้ าปาว ล าน้ าพอง โดยมุ่งหน้าไปยังเขตเมืองหนองบัวล าภู และได้ไปพบพ่อเฒ่าชาวบ้านนาวังเวินคน
หนึ่ง ได้แนะน าว่าจากนี้ไปทางทิศตะวันตก ระหว่างบ้านหนองภัยศูนย์ กับบ้านกเค้า เช่น ห้วยไฮ เป็นที่ยังว่าง
เปล่าอยู่ จึงพากันจับจอง เกี่ยวหญ้ามุงกระท่อมตั้งหลักปักฐาน การเลือกชื่อหมู่บ้านนั้นเนื่องจากขณะนั้นมี
หญ้าไซขึ้นอยู่มาก รอบๆ บริเวณแหล่งน้ าจึงควรชื่อว่า “บ้านกุดหญ้าไซ” แต่มีผู้เสนอว่าที่แห่งนี้มีแหล่งน้ า
ธรรมชาติถึง 3 แห่งคือ หนองฝายใหญ่ กุดหินตั้ง ล าห้วยไฮ และชุมชนที่ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้อยู่ใกล้ห้วยไฮมากที่สุด 
จึงควรชื่อว่า “บ้านค าไฮ” และว่าผู้อพยพมาแรกเริ่มมาจากบ้านนาจิกควรจะมีค าว่า “นา” น าหน้าชื่อ เพ่ือเป็น
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การร าลึกถึงบ้านนาจิก ถิ่นเดิม จึงได้ตั้งชื่อว่า “บ้านนาค าไฮ” จากนั้นเป็นต้นมา 
อัตลักษณ์ของชุมชน ในชุมชนมีการพัฒนาและการรวมกลุ่มกันหลากหลาย ทั้งกลุ่ม

ท าขนมแปรรูปต่าง ๆ เช่น ดอกจอก ข้าวแต๋น กลุ่มทอผ้าไหมหมักน้ าซาวข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองที่ได้รับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) การทอผ้าไหมของกลุ่มทอแน่น ไม่โปร่งบาง เนื้อผ้ามีความอ่อนนุ่ม สีไม่ตก ทนต่อ
แสงแดดและการซักรีด น้ าที่ใช้ย้อมมีความเป็นกลางไม่ท าให้เกิดอาการแพ้แก่ผู้สวมใส่ มีกลิ่นหอมและอ่อนนุ่ม
ของกลิ่นข้าว ซึ่งไม่เหมือนใคร และกลุ่มท าข้าวฮางงอก ซึ่งเกิดจาการรวมตัวกันของแม่บ้าน ท าและจัด
จ าหน่ายจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของชุมชน นอกจากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ แล้ว ชาวบ้านแห่งนี้ยังรอให้
นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสและเรียนรู้ เรื่องราววิถีเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงวิถีชีวิตการอยู่การกินแบบเรียบง่าย
และบรรยากาศที่น่ารักและอบอุ่นของชุมชนเล็ก ๆ แห่งนี้ ชีวิตอันเรียบง่ายจะท าให้เราสัมผัสความสุขของ
ผู้คนที่หมู่บ้านนาค าไฮ จังหวัดหนองบัวล าภูมากขึ้น 

เศรษฐกิจในชุมชน ประชาชนในบ้านนาค าไฮ มีการประกอบอาชีพหลายประเภท  
แต่จะไม่แตกต่างกันมากนัก  แต่ละอาชีพมีการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน  อาชีพที่มีความส าคัญ และเป็นอาชีพ
หลักของคนในต าบลบ้านขาม คือการท านา ซึ่งเป็นอาชีพที่ท ากันมาตั้งแต่ ปู่ย่า ตายาย  และมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบเทคโนโลยีการผลิตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  เทคโนโลยีชั้นสูงที่ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น
การท านา เช่น มีรถไถนาเดินตาม  มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีก าจัดศัตรูพืช การท านาของเกษตรกรใน
หมู่บ้านเป็นการปลูกข้าวเพ่ือยังชีพเป็นส่วนใหญ่  มีบางส่วนที่ได้ผลิตพืชอ่ืน  ปลูกเป็นพืชเสริม เช่นปลูกไม้ผล  
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม พืชผักสวนครัว ในด้านแรงงานแล้วหลังจากฤดูการท านาปักด าเสร็จแล้ว ช่วงกลางเดือน
สิงหาคม  ถึงกลางเดือนพฤศจิกายน และช่วงหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน ของทุกปี 
จะมีการอพยพแรงงานประมาณ 40% ไปท างานก่อสร้าง และงานโรงงานที่กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด 
20% จะท างานด้านหัตถกรรมภายในหมู่บ้าน เช่นทอผ้า และอีกประมาณ 40% จะปลูกพืชผักและพืชฤดูแล้ง 

 จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจของชุมชนบ้านนาค าไฮ เปลี่ยนแปลงมาจากอดีต กลายเป็น
ระบบเศรษฐกิจต่างคนต่างท ามาหากิน แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ท าให้ชุมชนยังคงความเป็นหมู่บ้านได้นั้นก็มาจาก
ระบบความเชื่อ ประเพณี และศาสนา ที่ยังคงมีอิทธิพลต่อคนในชุมชนต าบลบ้านขามไม่เสื่อมคลายดังเห็นได้
จากการร่วมท าบุญประเพณี ที่ได้รวมกันเป็นน้ าหนึ่งในเดียวกันตลอดมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

 (2) ทุนเดิมของชุมชน 
ชุมชนมีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มทอผ้าบ้านนาค าไฮ มีการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ การ

ทอผ้าวิถีชุมชนการมัดหมี่ลายโบราณและลายประยุกต์ และการประดิษฐ์ของที่ระลึกจากเศษผ้า 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ (ผลิตได้เดือนละ 120 เมตร/เดือน/คน 

ราคา เมตรละ 90 บาท รายได้ประมาณ 10,800 บาท) ผ้าทอลายมัดหมี่ (ผลิตได้เดือนละ 100 เมตร/เดือน/
คน ราคา เมตรละ 110 บาท รายได้ประมาณ 11,000 บาท) ผ้าทอลายขิด (ผลิตได้เดือนละ 90 เมตร/เดือน/
คน ราคา เมตรละ 135 บาท รายได้ประมาณ 12,150 บาท)  

ส าหรับในด้านการตลาดชุมชนได้ขายส่งผ้าให้พ่อค้าคนกลาง และตัดขายเอง (ผ้า
ย้อมสีธรรมชาติ เมตรละ 120 บาท ผ้ามัดหมี่ เมตรละ 175 บาท และ ผ้าขิด เมตรละ 220 บาท)  
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 (3) ปัญหาและความต้องการของชุมชน 
จากการศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชนบ้านนาค าไฮ พบว่าชุมชนมีความ

ต้องการใช้สีธรรมชาติในการย้อม แต่ประสบปัญหาสีตก สียังไม่หลากหลาย รูปแบบผลิตภัณฑ์ขาดเอกลักษณ์  
ไม่หลากหลาย และยังไม่ตรงตามความต้องการของตลาด รวมถึงช่องทางการตลาดไม่หลากหลาย 

4.6 ชุมชนบ้านป่าไม้สหกรณ์ ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์  
 (1) บริบทชุมชน 

ชุมชนบ้านป่าไม้สหกรณ์ มีพ้ืนที่หมู่บ้าน 217 ไร่ แบ่งเป็นที่อยู่อาศัย 75.5 ไร่ ที่ท ากิน 
130 ไร่ (ส่วนใหญ่ของชุมชนอ่ืน) ที่สาธารณะ 12 ไร่ ที่ เขตอนุรักษ์สามารถใช้ท าเป็นที่สาธารณะ 7 ไร่ มี
ประชากรทั้งหมด 594 คน จ านวน 151 ครัวเรือน เป็นชุมชนที่ล้อมรอบด้วยผืนป่าดงใหญ่ในอดีตพ้ืนที่มีความ
ขัดแย้งทางการเมือง รัฐได้หันมาใช้นโยบายเชิญชวนเข้ามาร่วมพัฒนาชาติไทยโดยจะจัดสรรที่ดินท ากินให้
ครัวเรือนละ 14 ไร่ 2 งาน มีคนที่ออกมาเข้าร่วมและชุมชนต่างถิ่นเข้ามารับการจัดสรรที่ดินท ากิน พ้ืนที่ส่วน
ใหญ่ที่รัฐจัดสรรให้ได้เปลี่ยนมือให้กับผู้อ่ืน อาชีพเดิมชุมชนได้รับจ้างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ปลูกและดูแล
ป่าในเขตพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม ด้านอาชีพจากเดิมที่ต้องกรองหญ้าคามุงบ้านตัวเอง ก็ปรับเปลี่ยนมาท าจ าหน่าย 
โดยรับจ้างท าไผละ 3 สลึง จนกระทั่งปัจจุบัน 8 – 10 บาทต่อไผ เมื่อโครงการปลูกป่าได้สิ้นสุดลง ชุมชนปรับ
เปลี่ยนไปรับจ้างประกอบอาชีพต่าง ๆ ทั้งนอกและในชุมชน เนื่องจากส่วนใหญ่ที่ดินเหลือเพียงที่อยู่อาศัยมีการ
เพาะพันธุ์กล้าไม้ป่าจ าหน่ายแต่ไม่มีตลาดแน่นอน มีการปลูกเสาวรสจ าหน่ายทั้งผลและแปรรูปเป็นน้ าเสาวรส 
คนในชุมชนส่วนใหญ่ประสบปัญหาเรื่องที่ดินท ากิน ไม่มีที่ดินเป็นของตนเองต้องไปเช่าพ้ืนที่ปลูกโดยไม่สามารถ
ปลูกพ้ืนที่เดิม ๆ ได้ต้องเว้นการปลูก 1 ปี จึงจะกลับมาปลูกพ้ืนที่เดิมได้ ผลผลิตที่ได้ราคาขึ้นกับพ่อค้าคนกลาง 
บางปีมีช้างป่าลงมาท าลายพืชผลเสียหายไม่ได้ผลผลิต บางครอบครัวมีอาชีพเก็บของป่าจ าหน่ายซึ่งบางครั้งท า
ให้เกิดปัญหาข้อพิพาทระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่และมีช้างป่าท าร้าย 

ในปี 2561 ชุมชนมีการรวมกลุ่ม 10 ครัวเรือน ท าการปลูกผักปลอดสารพิษเพ่ือ

รับประทานในครอบครัวและจ าหน่ายในพ้ืนที่ 1 ไร่ 1 งาน และได้เพ่ิมเป็น 13 ครัวเรือนในปัจจุบัน ซ่ึงกลุ่มปลูก

ผักได้น าไปรับประทานในครัวเรือนและจ าหน่ายให้กับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ แต่ได้ในปริมาณไม่มาก

เนื่องจากพ้ืนที่ปลูกมีจ ากัดและขาดการบริหารจัดการที่ดี 

ในปี 2562 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่อนุญาตให้ชุมชนใช้พ้ืนที่ว่างเปล่าติดชายป่า 

จ านวน 7 ไร่และอีกด้านเป็นอ่างเก็บน้ า เป็นพื้นที่ท าการเกษตรโดยจะต้องมีการปลูกป่าไปพร้อมกัน ชุมชนจึงได้

ลงมือปรับพ้ืนที่และมีการปลุกป่าบางส่วนแต่ต้นไม้ตายเกือบหมดเนื่องจากขาดการดูแล 

 (2) ทุนเดิมของชุมชน 
ชุมชนมีการรวมกลุ่มปลูกพืชผักปลอดภัย และพืชผักอินทรีย์ ในพ้ืนที่สาธารณะ 1 ไร่ 

1 งาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่อนุญาตให้ชุมชนใช้พ้ืนที่ว่างเปล่าติดชายป่า จ านวน 7 ไร่ ท าการเกษตร

พร้อมต้องปลูกป่าควบคู่ รอบพื้นที่มีอ่างเก็บน้ าเขาประทุนติดกับพ้ืนที่ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่อนุญาต

ให้ชุมชนใช้การเกษตร มีแผงโซลาร์เซลล์ใช้สูบน้ าส าหรับอุปโภคและบริโภคที่อ่างเก็บน้ าเขาประทุน  และ
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วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ได้เข้าไปส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชน ได้แก่ เสาวรส และการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน 

รายได้ของคนในชุมชนจากการปลูกเสาวรส ส่วนใหญ่จะเช่าพ้ืนที่ปลูก ไร่ละ 1,000 
– 1,500 บาท แต่ไม่สามารถปลูกพ้ืนที่เดิมได้เนื่องจากผลผลิตจะลดลงเป็นจ านวนมากท าให้ต้องเช่าพ้ืนที่ปลูก
ไปเรื่อย ๆ และพ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่จะขาดแคลนน้ า ดังนั้นในช่วงหน้าแล้งจึงต้องจ้างรถขนน้ าไปรดแปลงปลูก 
ราคาขายเสาวรสขึ้นกับท้องตลาดช่วงต้นและปลายฤดูกาลประมาณ 40 บาท ต่อกิโลกรัม แต่ช่วงล้นตลาด 20 
บาทต่อ กิโลกรัม ส่วนใหญ่รายได้ของเสาวรสจะอยู่ประมาณ 30,000 – 40,000 บาท ต่องาน บางฤดูกาลปลูก
ถ้าแล้งมาก หรือช้างป่าลงมาท าลายก็ไม่ได้ผลผลิต  

รายได้ของคนในชุมชนจากการปลูกผักปลอดสารพิษ ผักที่ปลูกเป็นผักหลายชนิด
ขึ้นกับผู้ปลูกอยากรับประทานอะไร ดังนั้นจึงไม่ได้ท าการศึกษาตลาด  ตลาดที่จ าหน่ายส่งในโครงการอาหาร
กลางวันช่วงโรงเรียนเปิด อาทิตย์ละ 3 ครั้งๆ ละ 500 บาท โดยผู้ปลูกหมุนเวียนกันส่ง และจ าหน่ายในชุมชน
และบุคคลต่าง ๆ ในอ าเภอโนนดินแดงที่ทานผักปลอดสารพิษ โดยเฉลี่ยรายได้คนหนึ่งต่ออาทิตย์ ประมาณ 
200 บาท 

 (3) ปัญหาและความต้องการของชุมชน 
จากการศึกษาปัญหาและความต้องการของบ้านป่าไม้สหกรณ์พบว่าชุมชนต้องการ

ขยายพื้นที่การผลิตปลูกผักปลอดสารพิษเพ่ิมตามความต้องการบริโภค การท าปุ๋ยชีวภาพ และต้องการปลูกพืช
เศรษฐกิจชนิดอ่ืนควบคู่ไปด้วย รวมทั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่อนุญาตให้ชุมชนใช้การเกษตรปลูกผัก
ปลอดสารพิษ จ านวน 7 ไร่ แต่ต้องท าการปลูกป่าให้สมดุลกับป่าบริเวณข้างเคียงไปพร้อม แต่ชุมชนยังขาดองค์
ความรู้การบริหารจัดการพ้ืนที่ ดังนั้นชุมชนจึงต้องการองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่ และเกษตร
ปลอดภัยที่เหมาะสม 

4.7 ชุมชนบ้านกุดหิน ต าบลก าแมด อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร  
 (1) บริบทชุมชน 

ชุมชนบ้านกุดหินเป็นชุมชนเกษตรกรรมท านาแบบอาศัยน้ าฝนอยู่นอกเขต
ชลประทาน ประสบภัยธรรมชาติ เช่น ฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง น้ าท่วมปลายฤดูฝน บ่อยครั้ง ผลผลิตขึ้นอยู่กับสภาพ
ธรรมชาติ เกษตรกรมีการรวมกลุ่มช่วยเหลือกัน ส่งเสริมการท านาแบบอินทรีย์ มีข้าวพ้ืนเมืองหลากหลายสาย
พันธุ์ที่อนุรักษ์ไว้  

 (2) ทุนเดิมของชุมชน 
ชุมชนบ้านกุดหินมีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติหนองยอ (บ้าน

กุดหิน) อาชีพหลัก ท านา จ าหน่ายข้าวเปลือกและเมล็ดพันธุ์ข้าว ข้าวพ้ืนเมืองของยโสธร เมื่อได้ส่งตรวจ
คุณสมบัติทางเคมีพบว่าโพแทสเซียมสูง ผลิตภัณฑ์ที่มีจ าหน่ายมาก่อน ได้แก่ ข้าวกล้องอินทรีย์ (หลากหลาย
สายพันธุ์) เมล็ดพันธุ์ข้าวส าหรับปลูก (หลากหลายสายพันธุ์) ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่วิทยาลัยชุมชนยโสธรเข้าไป
ส่งเสริม คือ ชาข้าวพ้ืนเมือง การจ าหน่ายผลผลิตยังเป็นไปตามอัธยาศัยและไม่มีแหล่งรับซื้อที่แน่นอนตายตัว 
รายได้หลักมาจากการขายข้าวเปลือก (อินทรีย์) ส่วนอ่ืน ๆ ที่จ าหน่าย ทั้งข้าวสารขาว ข้าวสารกล้อง และชา



50 
 

ข้าวพื้นเมือง ยังเป็นรายได้เสริม ประมาณครัวเรือนละ 2,000 – 3,000 บาท ต่อเดือน 
 (3) ปัญหาและความต้องการของชุมชน 

จากการศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชนบ้านกุดหินพบว่าเนื่องจากตลาดมี
ความผันผวน ความต้องการของลูกค้าที่ไม่แน่นอน ผู้บริโภคข้าวพ้ืนเมืองมีจ านวนจ ากัด เมื่อผลิตข้าวพ้ืนเมือง
ได้ปริมาณมาก จะมีปัญหาด้านการตลาด จึงต้องการองค์ความรู้ด้านการแปรรูปจากข้าวพ้ืนเมือง และเพ่ิมช่อง
ทางการจ าหน่าย ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ได้ 

4.8 ชุมชนบ้านทุ่งไก่ดัก ต าบลท่ากุ่ม อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  
(1) บริบทชุมชน 

บ้านทุ่งไก่ดัก หมู่ 4 ต าบลท่ากุ่ม อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด มีพ้ืนที่ใหญ่ที่สุดใน
อ าเภอเมืองตราด พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลูกคลื่น (rolling plain) มีแนวเทือกเขาบรรทัดทางด้านทิศ
ตะวันออก มีพ้ืนที่ประมาณ 56,000 ไร่ หรือมากกว่า 1 ใน 3 ของต าบลเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหินเพิง
ทึบ-ทิวเขาบรรทัด และป่าท่ากุ่มห้วยแร้ง พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นลักษณะดินลูกรัง ดินร่วน และดินร่วนปนทราย มี
เนื้อที่ทั้งสิ้น 15.20 ตารางกิโลเมตร และประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นประกอบการทางการเกษตร ได้แก่ 
ท าสวนผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง สับปะรด ท าสวนยางพารา ปาล์ม เพาะปลูกข้าว และพืชหลัง
นาอื่นๆ ได้แก่ มันเทศ แตงโม แตงกวา พริก มะเขือเปาระ ถั่วฝักยาว 

 (2) ทุนเดิมของชุมชน 
ชุมชนมีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมจีนบ้านทุ่งไก่ดัก มีการปลูกข้าว

พันธุ์พ้ืนเมืองล้นยุ้งและข้าวขาวยายแว่น วิทยาลัยชุมชนตราดได้ร่วมทดลองกับชุมชนในการแปรรูปเป็นขนมจีน
แป้งสดซึ่งได้ส่งตรวจคุณสมบัติทางเคมีพบว่าขนมจีนแป้งสดที่ได้มีปริมาณน้ าตาลต่ า  

ขนมจีนแป้งสดจากข้าวพ้ืนเมืองจังหวัดตราด มีการพัฒนากระบวนการผลิตจากเดิม
ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตที่สามารถผลิตได้ในจ านวนที่น้อย และคุณภาพไม่คงที่ จนในปัจจุบันพัฒนา
กระบวนการผลิตโดยมีการใช้เครื่องจักรมาช่วยลดการใช้แรงงานและเวลาลง รวมถึงก่อสร้างโรงผลิตใหม่โดย
การสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้น ขณะที่ในด้านการตลาดใช้การท า
การตลาดโดยปากต่อปาก เดิมลูกค้าใช้วิธีการสั่งผลิตภัณฑ์ขนมจีนก่อนจึงท าการผลิต ในปัจจุบันมีการผลิต
ออกจ าหน่ายเกือบทุกวัน และเริ่มมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการท าการตลาด ปริมาณการผลิตต่อเดือนที่ 
800 กิโลกรัมต่อเดือน จ าหน่ายในราคากิโลกรัมละ 20 บาท โดยจะมีการแบ่งรายได้ให้เป็นค่าแรงของสมาชิก
ที่มาผลิตกิโลกรัมละ 7 บาท ใช้แรงงานครั้งละ 3 คน เฉลี่ยรายได้ต่อคนต่อเดือน คือ 1,800 บาท ขณะที่ราคา
ขายข้าวสารข้าวพ้ืนเมืองราคากิโลกรัมละ 25 บาท ข้าวกล้องข้าวพ้ืนเมืองราคากิโลกรัมละ 30 บาท ไม่รวม
บรรจุภัณฑ์ 

 (3) ปัญหาและความต้องการของชุมชน 
จากการศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชนบ้านทุ่งไก่ดักพบว่าข้าวพ้ืนเมือง 

จังหวัดตราด มีคุณสมบัติเฉพาะ และมีคุณค่าทางโภชนาการสูงแต่มีพ้ืนที่เพาะปลูกน้อย ส่วนใหญ่เพาะปลูก
ข้าวเจ้าพันธุ์ตามที่ได้รับการส่งเสริมทั่วไป ข้าวขายได้ราคาต่ า ขาดข้อมูลคุณสมบัติเฉพาะ และคุณค่าทาง
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โภชนาการเพ่ือท าการตลาดที่เชื่อถือได้ เกษตรกรจึงไม่กล้าเพาะปลูก นอกจากนี้ชุมชนยังขาดองค์ความรู้ใน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวพ้ืนเมือง 

4.9 ชุมชนบ้านดง ต าบลห้วยห้อม อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
(1) บริบทชมุชน 

พ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นพ้ืนที่ที่มีต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติสูงและระบบ
การเกษตรโดยส่วนใหญ่เป็นระบบการเกษตรพ้ืนที่สูง โดยพ้ืนที่เป้าหมายคือชุมชนบ้านดง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์
ละเวือะ มีจ านวน 229 หลังคาเรือน ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ และบางส่วนจะนับถือศาสนาคริสต์ ชุมชน
บ้านดงท าการเกษตรเป็นอาชีพหลัก เป็นระบบการปลูกพืชบนพ้ืนที่สูง สภาพภูมิศาสตร์ทั่ว  ๆ ไป เป็นแบบ
ภูเขาสลับซับซ้อน มีความสูงจากระดับน้ าทะเล 1,000 – 1,100 เมตร ครอบคลุมพ้ืนที่กว่า 27,840 ไร่ เป็น
แหล่งต้นน้ า ล าธารของล าน้ าแม่ลาน้อยและล าน้ าแม่แจ่ม ประกอบด้วย ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา  
และ ป่าไม้โอ๊ค (ไม้ก่อ) พ้ืนที่อยู่อาศัยและที่ท าการผลิตอยู่บนพ้ืนที่สูงและลาดชัน ลักษณะเป็นดินร่วนด า 
เกษตรกรจะปลูกข้าวไว้บริโภคและปลูกพืชล้มลุก ไม้ผลไว้จ าหน่ายตลอดทั้งปีโดยใช้น้ าทางการเกษตรจากล า
ห้วยและระบบประปาภูเขาซึ่งไหลตลอดทั้งปีเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ป่าต้นน้ าแม่ลาน้อย ชุมชนบ้านดงมีศักยภาพ
เป็นแหล่งผลิตพืชผักและอาหารที่มีคุณภาพ รวมทั้งไม้ผลเมือง หนาว เช่น เรดโครอล โอ๊คลีฟเขียว โอ๊คลีฟแดง 
ปวยเล้ง บีทรูท ขึ้นฉ่าย เบบี้คอส เบบี้ฮ่องเต้ พริกเม็กซิกันเผ็ด มะเขือม่วงก้านเขียว มะเขือม่วงก้านด า และ
ฟักทองญี่ปุ่น เคพกูสเบอร์รี เสาวรสหวาน อะโวคาโด กาแฟอาราบิก้า ถั่วแดงหลวง ข้าวไร่และข้าวนา โดยส่วน
ใหญ่ระบบการผลิตเป็นระบบการปลูกพืชบนพื้นที่สูง นอกจากนั้นแล้วแหล่งอาหารของชุมชนคือพ้ืนที่ป่าดิบชื้น
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกผักเมืองหนาว ขายให้กับตลาด หลายครัวเรือนปลูกผัก
โดยใช้โรงเรือนทางการเกษตรเพ่ือช่วยเพ่ิมผลผลิตและควบคุมโรคและศัตรูพืช ซึ่งมีต้นทุนค่อนข้างสูง ใน
ครัวเรือนที่มีที่ดินน้อยและไม่มีทุนในการท าโรงเรือนปลูกผัก จึงต้องท างานเป็นแรงงานรับจ้างหรือย้ายถิ่นเพ่ือ
ประกอบอาชีพ เกษตรกรโดยส่วนใหญ่ขาดโอกาสในการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าสมัยใหม่ ที่สามารถ
ช่วยเพ่ิมผลผลิตลดต้นทุนการผลิตและปลอดภัยต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภคเนื่องจากขาดความรู้และ
การพัฒนาทักษะทางการเกษตรแบบแม่นย าและการประยุกต์เทคโนโลยีในแปลงการผลิต  ปัญหาจากการ
คมนาคมที่ห่างไกลท าให้เกษตรกรมีปัญหาด้านการขนส่งผลผลิต ยกเว้นผลผลิตที่ขายให้กับโครงการหลวงจะมี
ระบบการขนส่งพืชผักโดยโครงการหลวงเป็นผู้ด าเนินการ พ้ืนที่ชุมชนบ้านดงเป็นแหล่งปลูกอะโวคาโดพันธุ์แฮส 
พันธุ์บัคคาเนียและพันธ์พ้ืนเมือง อะโวกาโดเป็นพืชที่ชอบอากาศเย็นในพ้ืนที่ที่มีความสูงตั้งแต่ระดับ 1,000 
เมตรจากระดับน้ าทะเล ผลผลิตราคาดี มีทรงพุ่มใหญ่ มีภูมิต้านทานต่ า โดยเฉพาะระบบรากมีความอ่อนแอ
มาก เมื่อเทียบกับไม้ผลชนิดอ่ืน ๆ หากเกิดโรคแล้วจะไม่สามารถจัดการหรือควบคุมได้ ต้องปล่อยให้ต้นตายไป
ในที่สุดโรคที่มีความเสี่ยงสูงคือใบแห้งจากยอดลงมาที่ต้น ดังนั้นเกษตรกรจึงต้องดูแลรักษาพ้ืนที่เพาะปลูกอะโว
คาโดอย่างสม่ าเสมอ 

 (2) ทุนเดิมของชุมชน 
   ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งต้นน้ าที่มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่ง
อาหารชุมชน ชุมชนท าการผลิตในระบบเกษตรบนพื้นที่สูง และมีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตพืชผักและอาหารที่มี
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คุณภาพ รวมทั้งไม้ผลเมือง หนาว โดยวิทยาลัยชุมชนได้เข้าไปส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต
การเกษตรส าหรับพื้นที่สูงและการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงเกษตร  

ปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโดแปลงใหญ่ จ านวน 30 ครัวเรือน มีพ้ืนที่
ปลูกทั้งหมดประมาณ 150 ไร่ จ านวนประมาณ 3,300 ต้น และเกษตรกรรายย่อย จ านวน 15 ครัวเรือน มี
พ้ืนที่ปลูกทั้งหมดประมาณ 30 ไร่ จ านวนประมาณ 660 ต้น ชุมชนบ้านดงมีผลผลิตอะโวคาโดพันธ์พ้ืนเมือง
เฉลี่ยประมาณ 9,000 กิโลกรัมต่อปี ราคาจ าหน่ายผลสดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 25 บาท อะโวคาโดพันธ์แฮสมี
ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 5,000 กิโลกรัมต่อปี ผลผลิตพันธ์แฮสอะโวกาโดสามารถขายได้หลายเกรด เกรดที่ดี
ที่สุดเรียกว่า เกรด 1 เอ็กซ์ตร้า เป็นขนาดที่มีน้ าหนักผลมากกว่า 250 กรัมขึ้นไป และมีผิวสวยไม่มีรอยด า โดย
ส่วนใหญ่จ าหน่ายให้กับโครงการหลวง ส าหรับผลผลิตที่เหลือเกษตรกรขนส่งไปขายที่ตลาดเชียงใหม่ ราคา
จ าหน่ายผลสดเฉลี่ยตามเกรมกิโลกรัมละ 120 บาท100 บาท และ 80 บาท อะโวคาโดพันธ์บัคคาเนียมีผลผลิต
เฉลี่ยประมาณ 2,000 กิโลกรัมต่อปี ราคาจ าหน่ายผลสดเฉลี่ยตามเกรมกิโลกรัมละ 40 บาท ประมาณการ
มูลค่ารายได้จากการขายผลผลิตอะโวคาโดของชุมชนบ้านดงประมาณ 705,000 บาทต่อปี เฉลี่ยครัวเรือนละ 
15,000 บาท  

 (3) ปัญหาและความต้องการของชุมชน 
จากการศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชนบ้านดงพบว่าชุมชนมีอุปสรรคด้าน

การคมนาคมขนส่งผลผลิตออกจ าหน่ายนอกชุมชน เกิดการสูญเสียผลผลิตระหว่างการเก็บรักษาเพ่ือจ าหน่าย
และขาดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต การประยุกต์เทคโนโลยีในแปลงการผลิต และมี
ความต้องการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปผลผลิต 

4.10 ชุมชนบ้านท่าแยก ต าบลหนองบอน อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  
 (1) บริบทชุมชน 

บ้านท่าแยก หมู่ 4 ต.หนองบอน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว จ านวนประชากร 
1,243 คน จ านวนครัวเรือน 343 ครัวเรือน ฐานะความเป็นอยู่ยากจน ถึงปานกลาง การตั้งบ้านเรือนในชุมชน 
เป็นแนวตามถนนตามคลองพระปรง เดิมเมื่อปี 2310 ไทยเสียกรุงศรีอยุธยาให้พม่าชาวบ้านได้อพยพมาทาง
เรือน าโดยหลวงอุดมสมบัติ ล่องเรือมาถึงแม่น้ าแยกเป็น 3 สายได้แก่ น้ าจากคลองพระปรง คลองพระสทึง  
คลองแควหนุมาณ หลวงอุดมสมบัติจึงให้ชาวบ้านมุ่งหน้าไปทางคลองพระปรงจนมาถึงบ้านท่าแยกปัจจุบันเห็น
ว่าอุดมสมบูรณ์จึงให้ชาวบ้านตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่และตั้ งชื่อว่าบ้านท่าแยก ต่อมาได้มีชาวโคราช และบุรีรัมย์ได้
อพยพตามมา ต่อจากนั้นปี 2500 ได้มีชาวบ้าน อ.ประจันตะคาม จังหวัดปราจีนบุรึเข้ามาสมทบ เดิมบ้านท่า
แยกมีภาษาท้องถิ่นคล้ายภาษาโคราชแต่จะไม่เหมือนเลยทีเดียวจะออกไปทางส าเนียงบุรีรัมย์และคนต้น
ตระกูลของท่าแยกส่วนมากจะนามสกุลขึ้นต้นด้วยท่า เช่น ท่าขุขัน ท่าส าราญ ท่าภิรมณ์ ท่าตะกั่ว ฯลฯ 
หมู่บ้านติดคลองพระปรงตลอดแนว มีการท าการเกษตร ท านา สวนผักสวนครัว การท าผลไม้ การปลูกไม้ยูคา
ลิปตัส ปาล์ม  มีพ้ืนที่จ านวนที่ดิน จ าแนกตามพ้ืนที่ท ากิน พ้ืนที่อยู่อาศัย พ้ืนที่สาธารณะ พ้ืนที่ 2,894  ตาราง
กิโลเมตร แหล่งท่องเที่ยว ล่องแพในคลองห้วยใหญ่ (คลองพระปรง) สักการบูชาหลวงปู่เย็น (ร่างไม่เน่า) 
ทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะของหมู่บ้านติดคลองพระปรงตลอดแนว ใช้น้ าจากคลองพระปรงเป็นปัจจัยทาง
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การเกษตร ภาพพ้ืนเป็นหมู่บ้านที่การคมนาคมสะดวก เป็นเส้นทางการปั่นจักยานของนักท่องเที่ยว ใกล้ตัว
เมืองสระแก้วมุ่งสู่อุทยานแห่งชาติปางสีดา กลุ่ม/องค์กร/เครือข่ายในชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน รูปแบบ
และพฤติกรรมการท ากิจกรรมของชุมชน เช่น กลุ่มกิจกรรมที่มีในชุมชน ความเข้มแข็งของกลุ่ม หน่วยงานที่
เข้าร่วมด าเนินงาน วิธีการที่ชุมชนสร้างและจูงใจให้สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม ปัจจัยที่ท าให้กิจกรรมนั้น ๆ ส าเร็จ
หรือไม่ส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมนั้น ๆ กลุ่มเกษตรกรบ้านท่าแยก กิจกรรมทางสมาชิกได้มี
ส่วนร่วมคือการแปรรูปสินค้า การปลูกพืชผัก สมุนไพร การเพาะเห็ด การท าปุ๋ยหมัก การเลี้ยงไส้เดือน การ
เลี้ยงหนูนา วิธีการจูงใจให้สมาชิกเข้าร่วม คือท าให้สมาชิกมีบทบาท และมีความส าคัญเทียบเท่ากัน มีส่วนร่วม
เสนอแนวความคิดเห็นร่วมกัน และได้จัดการเต้นบาสโลป ออกก าลังกายทุกเย็น รวมทั้งได้มีการแสดงโชว์ใน
งานต่าง ๆ สร้างความสามัคคีกันในกลุ่ม สร้างให้สมาชิกรู้สึกตัวเองมีมูลค่า กลุ่มล่องแพเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ล าห้วยใหญ่ เป็นการร่วมรวมสมาชิกในต าบลเข้าร่วมลงหุ้นและได้สร้างแพขึ้นเพ่ือให้นักท่องเที่ยวเช่าล่องไป
ตามล าคลอง จุดประสงค์หลักคือ เพ่ืออนุรักษ์น้ าในล าคลองไม่ให้เน่าเสียและเป็นการป้องกันการเทสารพิษที่
โรงงานจะแอบเททิ้งลงคลอง เพ่ือความสามัคคีในชุมชน และเพ่ือสร้างรายได้ให้คนในชุมชน ประชาชนส่วน
ใหญ่ท าการเกษตร และท าการผลิตทางการเกษตรด้วยการใช้วิธีการแบบเรียนรู้รุ่นต่อรุ่นยังขาดเทคโนโลยีหรือ
องค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการปรับปรุง หรือปรับใช้ในการท าการเกษตรหรือสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ได้แก่ ปุ๋ยมูลไส้เดือน พืชผักอินทรีย์ การเลี้ยงไหมอีรี่ สบู่ไหมอีรี่ น้ ายาซักผ้า น้ ายาล้างจาน แต่เนื่องจากขาด
ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกบรรจุภัณฑ์ จึงท าให้สินค้าราคาถูก และไม่น่าสนใจ 

 (2) ทุนเดิมของชุมชน 
  ชุมชนมีการรวมกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ การท าปัจจัยการผลิต เช่น การท าปุ๋ยจากมูล

ไส้เดือนดิน การท าน้ าหมักชีวภาพ การแปรรูปผลิตภัณทางการเกษตร ในตลาดชุมชนตลาดในระดับอ าเภอ 
และจังหวัด ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ (1) ผักอินทรีย์ โดยการปลูกพืชผักหลายชนิด เช่น ผักบุ้ง ชะอม บวบ 
น้ าเต้า กระเจี๊ยบเขียว กระเจี๊ยบแดง ฝักทอง แตงกวา เป็นต้น โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และน้ าหมักชีวภาพ และ
การใช้มูลไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือนดินที่ท าการเลี้ยงด้วยวัสดุท้องถิ่น การจ าหน่ายในชุมชนและตลาดก าละ
10 – 20 บาท วันละ 20-30 ก า รายได้ประมาณ วันละ 200 -400 บาท แต่การผลิตไม่ต่อเนื่องจึงไม่เพียงพอ
กับความต้องการของตลาด (2) มูลไส้เดือนดิน มีการเลี้ยงไส้เดือนดินเพ่ือผลิตเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนเพ่ือใช้ในการ
ปลูกพืชผักอินทรีย์ โดยใช้มูลวัวจากพ้ืนที่และพ้ืนที่ไกล้เคียงมีการเลี้ยง ตุ้นทุนการเลี้ยงครั้งแรก ประกอบด้วย 
พันธุ์ไส้เดือนดิน กิโลกรัมละ 350 บาท (ซื้อมาครั้งเดียวสามารถขยายพันธ์ได้) กะลามัง ใบละ 100 บาท (ใช้ได้
ตลอด) มูลสัตว์ 1 กระสอบ น้ าหนัก 30 กิโลกรัม ราคา 50 บาท ผลผลิต ได้มูลไส้เดือนดิน 20 กิโลกรัม  
จ าหน่ายปุ๋ยมูลไส้เดือนแพ็คถุงละ 1 กิโลกรัม จ าหน่าย 25 บาท ราคาส่ง 20 บาท ขายส่งประมาณเดือนละ 60 
กิโลกรัม เป็นเงิน 1,500 บาท 

 (3) ปัญหาและความต้องการของชุมชน 
จากการศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชนบ้านท่าแยกพบว่าพ้ืนที่ชุมชนมี

สภาพดินเป็นด่าง สารอาหารหลักรองค่อนข้างต่ า ท าให้ดินไม่มีคุณภาพ ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรมี
คุณภาพต่ า และปริมาณผลน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงต้องการองค์ความรู้ในการปรับปรุงคุณภาพดิน
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โดยพัฒนาขึ้นจากมูลไส้เดือนดินซ฿งเป็นวัสดุที่มีในชุมชน เพ่ือเพ่ิมผลผลิต และคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตาม
ความต้องการของตลาด 
 
5. การพัฒนานวัตกรชุมชน 
  การพัฒนานวัตกรชุมชน เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการตนเอง
อย่างยั่งยืน บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด 
บุรีรัมย์ และยโสธร ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
             5.1 องค์กรนวัตกรรม 

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2553, น. 433-436) ได้กล่าวถึงปัจจัยขององค์การแห่ง
นวัตกรรมมี 9 ปัจจัย ดังนี้  

5.1.1 การรับรู้และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร การสนับสนุนของผู้บริหาร  
มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกของพนักงาน หากองค์การมีผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนการท างานของพนักงาน 
พนักงานเหล่านั้นจะมีทัศนคติในเชิงบวกต่องานที่ท าและมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ ท าให้พนักงานมีการพัฒนา
ทักษะที่จ าป็นต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์การ  

5.1.2 โครงสร้างองค์การที่สอดคล้องกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม โครงสร้างองค์การที่
สอดคล้องกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม คือ โครงสร้างแบบสิ่งมีชีวิต (Organic Structure) ที่เป็นองค์การที่มี
โครงสร้างยืดหยุ่น กระจายอ านาจ ท างานเป็นทีม เน้นผลงานมากกว่ากฎระเบียบ และมีการติดต่อสื่อสารที่ไม่
เป็นทางการ  

5.1.3 การมีทรัพยากรที่เพียงพอภายในองค์การ ในการสร้างสรรค์ความสามารถ ในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้น องค์การต้องสร้างทักษะที่จ าเป็นต่อกลยุทธ์นวัตกรรมหรืออาจกล่าวได้ว่า 
องค์การนวัตกรรมจ าเป็นต้องมีทรัพยากรที่เพียงพอในการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน แนวคิด
นี้รวมถึงการร่วมทุน (Joint venture) หรือการสร้างพันธมิตร (Alliance) และการให้ความสนใจกับแหล่งทุน
จากภายนอกเพ่ือพัฒนานวัตกรรม  

5.1.4 ความสัมพันธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการสร้างสรรค์นวัตกรรม การ
บริหาร ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่าสูงสุดแก่การลงทุนนั้นไม่สามารถท าได้
ด้วยวิธีการใดวิธีหนึ่งแต่ต้องด าเนินการเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องสัมพันธ์กันเป็นระบบและขั้นตอนโดยเริ่มต้น
จากการวางแผนก าลังคน การสรรหา และคัดเลือกพนักงานเข้าท างาน การฝึกอบรม และพัฒนาพนักงาน การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและบริหารค่าตอบแทน ซึ่งกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นต้องค านึงถึง   
กลยุทธ์ เป้าหมาย และนโยบายของการบริหารขององค์การ ขณะเดียวกันต้องมีความสัมพันธ์กับความรู้
ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์  

5.1.5 การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก การสร้างความ
ร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานจะท าให้ทีมงานมีประสิทธิผล การคิดร่วมกันเพ่ือแก้ปัญหาและมุ่งสู่การปฏิบัติงานใน
อนาคตขององค์การ การคิดร่วมกันท าให้บรรยากาศในการท างานมุ่งไปสู่การสร้างวิสัยทัศน์ที่แท้จริงซึ่งน าไปสู่
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การเรียนรู้และความเป็นเลิศ  
5.1.6 การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ ปัจจัยที่มีความจ า เป็นในการมุ่งสู่

การสร้างนวัตกรรมประการหนึ่ง คือ ปรัชญาด้านการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ขององค์การ  
5.1.7 การท างานเป็นทีม การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืนไม่สามารถท าได้ด้วยคนเพียง

คนเดียวการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือการท างานเป็นทีมท าให้พนักงานแต่ละคนมีการน าจุดแข็งและ
จุดอ่อนของสิ่งที่น าเสนอมาคิดทบทวนอย่างต่อเนื่อง  

5.1.8 การสื่อสารภายในหรือภายนอกองค์การนวัตกรรมเกิดขึ้นได้จ าเป็นต้องอาศัย การ
สื่อสารที่ทั่วถึง การสื่อสารภายในองค์การท าให้พนักงานทุกคนรู้ทิศทางและความเป็นมาของนวัตกรรมที่
เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วท าให้มีโอกาสต่อยอดความคิดให้ดีขึ้น  

5.1.9 การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาดเพ่ือการสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์การที่มุ่งเน้นด้าน
ลูกค้า มีการคิดค้นสิ่งใหม่และปรับปรุงการบริการและกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง ในการตอบสนองความ
ต้องการที่ค่อย ๆ พัฒนาขึ้น การมุ่งเน้นด้านลูกค้าสนับสนุนและกระตุ้นความละเอียดรอบคอบและการ
ปรับเปลี่ยนนวัตกรรม ให้ตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าในปัจจุบันและพัฒนาสินค้าใหม่ตามเป้าหมายของ 
ความต้องการที่เกิดข้ึนใหม ่ 
            5.2 ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม         

ผู้น าเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากผู้น าจะต้องสื่อสารและสร้างความ
ชัดเจนในการรับรู้วิสัยทัศน์ จุดประสงค์และกลยุทธ์ใหม่แก่พนักงานในองค์การ รวมทั้งต้องกระจายและ
สนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ใหม่ขององค์การ ดังนั้นผู้บริหาร
ระดับสูง (Top management) ขององค์การจะต้องมีความมุ่งมั่น และมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงที่จะ
น าไปสู่การสร้างนวัตกรรมในองค์การ (Tidd et al., 2001) โดยปัจจัยด้านภาวะผู้น าส่งผลต่อการเป็นองค์การ
แห่งนวัตกรรม ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ดังนี้ 

5.2.1 ด้านบุคลิกภาพ (Personality) ประกอบด้วย ความมีคุณธรรม (Integrity) กล้า
เสี่ยง กล้าเปลี่ยนแปลง (Risk takers) มีจิตใจเปิดกว้างเป็นผู้ฟังที่ดี (Opened minded) ชอบความท้าทาย 
(Challenge rule and past practices) และเชื่อในสัญชาตญาณ (Intuition minded)  

5.2.2 ด้านทักษะ (Skills) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์น าการเปลี่ยนแปลง (Visionary and 
leading change) การถ่ายทอดความคิดสู่การปฏิบัติ (Alignment and execution) ความสามารถในการ
เรียนรู้  (Capability to learn) สมรรถนะในการกระตุ้นการสร้างนวัตกรรม (Encourage innovation) 
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) การสร้างความไว้วางใจ (Trusted influence) การขับเคลื่อน
ผลลัพธ์ (Drive results and outcomes) และการแก้ไขปัญหา (Problem solving)  

5.2.3 ด้านบทบาทหน้าที่ (Roles) ประกอบด้วย บทบาทการเป็นผู้น าความคิด (Idea 
champion) เป็นแบบอย่างที่ดี (Positive role model) บทบาทการเป็นผู้น าทีมและการมีส่วนร่วม (Team 
leader, participating) การสร้างบรรยากาศองค์การแห่งการเรียนรู้ (Creating learning organization) การ
เป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) และหน้าที่การให้รางวัลความส าเร็จ (Reward success)  
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5.2.4 ด้ าน ท างสั งคม  (Social characteristics) ป ระก อบ ด้ วย  ก ารจู ง ใจผู้ อ่ื น 
(Motivating others) การสื่ อสารอย่ างมีประสิทธิภ าพ (Communication) มี วุฒิ ภ าวะทางอารมณ์ 
(Emotional intelligence) มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate social responsibility) การสร้าง
เครือข่ายและสายสัมพันธ์ (Network and connection)  
     5.3 การพัฒนานักนวัตกรรม  

จอมพงศ์ มงคลวนิช (2555) ได้กล่าวถึงการพัฒนานักนวัตกรรม หมายถึง กระบวนการที่
ผู้บริหารผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับบุคลากรขององค์การร่วมกันใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการสรรหา การ
คัดเลือก และการบรรจุบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าปฏิบัติงานในองค์การ พร้อมทั้งการด ารงรักษาและ
พัฒนาให้บุคลากร มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถด ารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขในอนาคต โดยปัจจัยด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม ประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ  
 1) การฝึกอบรมและพัฒนา (Training and development) เป็นวิธีการในการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถ มีทักษะ เกิดเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานโดยใช้กลวิธีที่
เหมาะสมในการสร้างประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติจริงของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาองค์การ (จอมพงศ์ มงคลวนิช , 2555, น. 121-122) การฝึกอบรม ประกอบด้วย 2 มุมมอง คือ 
การเรียนรู้ ต ามความ เหมาะสม  (Situated learning school) และการเรียนรู้ จ ากประสบการณ์ 
(Experiential learning perspective)  

การอบรมบุคลากร ท าให้บุคลากรได้ใช้ทักษะใหม่ ๆ ในการที่มุ่งเน้นนวัตกรรม 
(Becker, 1964) บุคลากรที่มีความรู้ด้านนวัตกรรมเป็นทรัพยากรส าคัญต่อองค์การ และบุคลากรเหล่านี้ต้อง
ได้รับความรู้และทักษะใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือติดตามการพัฒนาของเทคโนโลยี ทั้งนี้การฝึกอบรมท า ให้
ความสามารถของบุคลากรในการยอมรับทักษะใหม่ ๆ และสมรรถนะของบุคลากรเกี่ยวกับนวัตกรรมดีขึ้นด้วย 
นอกจากนี้ การฝึกอบรมและพัฒนายังสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์มีผลต่อนวัตกรรม และการเรียนรู้และ
พัฒนาบุคคลส่งผลต่อองค์การให้เกิดความใหม่เป็นองค์การแห่งนวัตกรรม  
 2) แรงจูงใจในการท างาน (Motivation) เป็นกระบวนการที่บุคคลซึ่งได้รับการกระตุ้น 
หรือสิ่งเร้า แสดงพฤติกรรมที่สามารถท าให้ตนเองได้รับการตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้น อันจะท าให้บุคคลเกิดความ
พึงพอใจ (Lunenburg & Ornstein, 2000, p. 88) แรงจูงใจยังเป็นกระบวนการกระตุ้นพฤติกรรมบุคลากรให้
มีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ โดยอาศัยปัจจัยแห่งความต้องการพ้ืนฐานที่จะท าให้
บุคลากรเต็มใจที่จะรวมพลังทุ่มเทความอุตสาหะ พยายาม อย่างเต็มความสามารถ ดังนั้น องค์ประกอบที่ท าให้
เกิดแรงจูงใจมีหลายประการ นับตั้งแต่ บทบาทของผู้น า เพ่ือนร่วมงาน สิ่งตอบแทนที่เป็นทั้งตัวเงินและโอกาส
ความก้าวหน้าในอาชีพ สิ่งเหล่านี้เป็นพลังผลักดันให้เกิดพฤติกรรมที่ต้องการ และเป็นแรงกระตุ้นให้บุคลากรมี
ความผูกพัน มุ่งม่ันที่จะสร้างความส าเร็จให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและองค์การ  
 3) ความผูกพันด้านจิตใจต่อองค์การ (Affective commitment) เป็นความสัมพันธ์ที่
เหนียวแน่นของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกในการเข้าร่วมกิจกรรม ขององค์การด้วยความเต็มใจ  
ซึ่งความผูกพันองค์การประกอบด้วยลักษณะส าคัญ 3 ประการ คือ (1) บุคลากรมีความเชื่อมั่นอย่างสูงในการ
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ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ (2) บุคลากรมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ 
เพ่ือให้งานขององค์การประสบความส าเร็จ และ (3) บุคลากรมีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะด ารงความเป็น
สมาชิกภาพในองค์การ 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้จัดงานนวัตกรรมการพัฒนาคนเชิงพ้ืนที่ “พลังการสื่อสาร
จัดการความรู้  สู่การพัฒนาคนที่ยั่งยืน” โดยผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนได้ร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนา
ศักยภาพคนในขบวนองค์กรชุมชน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) เพ่ือน าไปขับเคลื่อนต่อ โดยมีวิสัยทัศน์ คือ  
คนในขบวนองค์กรชุมชนเป็นคนมีคุณธรรม มีความสามารถในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ น าไปสู่ชุมชน-สังคมเข้มแข็ง โดยมีเป้าหมาย เกิดผู้น าการเปลี่ยนแปลง และผู้น าเชิงประเด็นในพ้ืนที่ 
1,000 ต าบลทั่วประเทศ รวม 10,000 คน กลุ่มเป้าหมาย คือ (1) ผู้น าระดับต าบล อ าเภอ เช่น ผู้น าอาวุโส  
ปราชญ์ชุมชน คนรุ่นใหม่ จิตอาสา ฯลฯ (2) ผู้น าระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด เพ่ือผลักดันงานระดับพ้ืนที่สู่
แผนพัฒนาของท้องถิ่นหรือจังหวัด (3) ผู้น าขบวนงานประเด็น เพ่ือสนับสนุนการท างานเชิงประเด็นหรืองาน
พัฒนาต่างๆ ในพ้ืนที่ และ (4) คนรุ่นใหม่ หรือผู้น าใหม่ในขบวนองค์กรชุมชน หรือชุมชนท้องถิ่นที่มีความสนใจ
การท างานพัฒนาของขบวนองค์กรชุมชน ฯลฯ โดยหลักสูตรการพัฒนาประกอบด้วย (1) หลักสูตรผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงด้วยพลังขบวนองค์กรชุมชน (2) หลักสูตรสื่อสารสาธารณะพลังสร้างการเปลี่ยนแปลง (3) การ
บริหารจัดการที่ดี (4) การจัดการความรู้ชุมชน (5) หลักสูตรประเด็นงานยุทธศาสตร์ เช่น แผนธุรกิจเพ่ือชุมชน  
การพัฒนาที่อยู่อาศัยเพ่ือความมั่นคง (6) การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และ (7) หลักสูตรการ
ประสานความร่วมมือ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้โครงการ
สัมนาเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาแนวคิดสู่การเป็นนวัตกรชุมชน เพ่ือให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้เข้าใจ
ถึงความส าคัญของการพัฒนาและน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด โดยโครงการบูรณาการการเรียนการสอนเข้า
กับการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้นิสิตและผู้ประกอบการร่วมกันพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์โดยต่อยอดจาก
ผลิตภัณฑ์เดิม หรือวัตถุดิบที่ผู้ประกอบการมีอยู่แล้ว ไปผลิตเพ่ือจ าหน่ายซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืนต่อไป โดยโครงการประกอบด้วยกิจกรรม workshop กระบวนการพัฒนาแนวคิดสู่การเป็นนวัตกร
ชุมชน การบรรยาย นวัตกรรมสร้างได้ ทิศทางนวัตกรรมอาหารในศตวรรษ 21 ความส าคัญของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กับผู้ประกอบการยุคใหม่ วิธีสร้างแนวคิดและข้อก าหนดผลิตภัณฑ์ใหม่  น าเสนอแนวคิดและ
ข้อก าหนดผลิตภัณฑ์ใหม่ 

ส านักนวัตกรรมแห่งชาติ ภายใต้โครงการ STEAM 4 INNOVATOR ซึ่งเน้นกระบวนการ 
4 ขั้นตอน ที่นอกจากมุ่งใช้สร้างนวัตกรรม ดังนี้  
       (1) Insight คือ การรู้ลึกรู้จริงว่าลูกค้าเป็นใคร ปัญหาที่แท้จริงคืออะไร การ
หา Insight ที่แท้จริงของลูกค้าจึงเป็นเรื่องส าคัญที่จะท าให้เราเห็นปัญหาที่จะหยิบมาแก้ไขได้ชัดเจน  โดย
สามารถท าได ้3 วิธี คือ Immersion ลองด้วยตนเอง Observation การสังเกต และ Interview การสัมภาษณ์ 
ซึ่งวิธีสุดท้ายเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลจากลูกค้าเป้าหมาย ท าให้รู้ ปัญหาที่แท้จริง (Pain 
point) และประเด็นที่เราคาดไม่ถึง (Surprising Insight)   



58 
 

 (2) Wow! Idea คือ การคิดสร้างสรรค์ไอเดีย เป็นการคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาที่
หลากหลาย โดยตั้งต้นจากการใช้โครงสร้างค าถามเราสามารถท าอย่างไรได้บ้างเพ่ือ...?  (How might 
we?) เมื่อได้ค าตอบแล้ว สิ่งที่ต้องท าต่อไปคือแก้ปัญหา ทั้งนี้การ Brain storm หรือระดมความคิดจากทีมงาน 
ในการแก้ปัญหามี 2 แบบ คือ Critical thinking (Yes, but…) การคิดเชิงวิพากษ์ คิดแบบมีวิจารณญาณ 
และ Creative thinking (Yes, and…) การคิดเชิงสร้างสรรค์   
 (3) Biz model คือ แผนพัฒนาธุรกิจ ประกอบด้วย 3 เรื่องส าคัญ คือ การหา
เครือข่ายความร่วมมือ การท าผลงานต้นแบบ และการวางแผนธุรกิจอย่างครอบคลุมและรอบคอบ (Business 
model) ที่ต้องระบุได้ว่า กลุ่มลูกค้าคือใคร คุณค่าที่มีต่อลูกค้า ช่องทางการส่งคุณค่านี้ไปยังลูกค้า การสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า วิธีการหาเงิน ทรัพยากรที่ใช้ ขั้นตอนต่าง ๆ ในการสร้างคุณค่า การหาความร่วมมือใน
การท าธุรกิจครั้งนี้ และต้นทุนมีอะไรบ้าง ทั้งนี้ ผลงานต้นแบบ (Prototype) ที่ต้องท าขึ้นก่อนในขั้นตอนนี้ ก็
เพ่ือทดสอบไอเดียและสมมติฐานที่เรามีกับลูกค้า ซึ่งผลงานต้นแบบนี้ ต้องจับต้องได้และสร้างประสบการณ์
การใช้งานเสมือนได้ เพ่ือขอรับข้อคิดเห็นในการปรับปรุงงานให้ดึงดูดความสนใจลูกค้าได้มาก ดังนั้น หัวใจ
ส าคัญของผลิตภัณฑ์ต้นแบบก็คือ “การดึงจุดขาย” 
 (4) Production & Diffusion การผลิตและการกระจายสินค้า เป็นการสร้างมูลค่า
ผลงานนวัตกรรมออกสู่ตลาดจริง โดยน าผลงานที่พัฒนาจากขั้นตอนที่ 3 มาผลิตจ าหน่าย รวมถึงการน าเสนอ
เพ่ือขายไอเดียให้กับนักลงทุน ทั้งนี้ทริคในการหยิบประเด็นมาน าเสนอสามารถใช้ Star model ได้ คือ (4.1) 
Situation คือ สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ Pain point หรือปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย (4.2) Task คือทางเลือก
ที่จะสร้างหรือพัฒนาคือสิ่งใดบ้างเพ่ือแก้ปัญหา Pain point ข้างต้น (4.3) Action คือ สิ่งที่เราลงมือท าหรือ
สร้างขึ้นคืออะไร ความพิเศษของนวัตกรรมของเราคืออะไร และ (4.4) Result คือ ผลลัพธ์ของการใช้งาน หรือ
ประโยชน์ของ โดย Innovator หรือ นวัตกร หรือ ผู้สร้างนวัตกรรม จะต้องมี 5 คุณลักษณะเด่น คือ มีแรง
บันดาลใจ มีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการได้ และลงมือท าจริง 

พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์  (2560) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะส าคัญของนวัตกร 10 ประการ 
คือ (1) มีความมุ่งมั่นและขยันหมั่นเพียร (determination and perseverance)  (2) มีแรงผลักดันมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ (achievement drive)  (3) มุ่งเป้าประสงค์ (goal orientation)  (4) เน้นการควบคุมจากภายใน
ตนเอง (internal locus of control)   (5) มีความอดทนต่อความไม่ชัดเจน (tolerance for ambiguity)  (6) 
มีความอดทนต่อความล้มเหลว (tolerance for failure)  (7) มีความสามารถในการประเมินและบริหารความ
เสี่ยง (calculated risk taking)  (8) มีพลังคุณภาพสูง (high energy level)  (9) มีความคิดสร้างสรรค์ 
(creativity) (10) มีวิสัยทัศน์ (vision) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัดอบรมหลักสูตร “ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม 
Thinking Skill for Innovation” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการคิดและสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ได้อย่างเป็นระบบ  สามารถน าเทคนิคการคิดเชิงนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างทัศนคติที่ดีและปลูกจิตสานึกในการคิดเชิงนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพต่อตนเอง
และองค์กรได้อย่างยั่งยืน โดยหัวข้อการฝึกอบรมประกอบด้วย 2 Module คือ (1) Model & Thinking Skill 
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Concept ประกอบด้วย ความหมายและแนวคิดที่ส าคัญของการคิดเชิงนวัตกรรม กระบวนทัศน์ในเชิง
นวัตกรรมของแต่ละยุคธุรกิจ โมเดลทักษะการค้นพบเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม (ตั้งค าถาม ส ารวจ เปิดมุมมอง 
ทดลอง และ เชื่อมโยงความคิด) พ้ืนฐานมิติความคิดสร้างสรรค์ที่จะต่อยอดไปสู่กรอบแนวคิดในเชิงนวัตกรรม 
Creative Thinking (ความคิดสร้างสรรค์) Paradigm Concept & Shift (กรอบแนวความคิดและการเลื่อน
กรอบ) (2) Learning in Action ประกอบด้วย การเจาะลึกทักษะการค้นพบเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้ง 5 
ทักษะ ได้แก่ ทักษะการตั้งค าถาม การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytic Thinking) ทักษะการส ารวจ การคิดรอบมุม 
(Inductive Thinking) ทักษะการเปิดมุมมอง การคิดเชิงบวก (Positive Thinking) ทักษะการทดลอง การคิด
เชิงวิพากย์ (Critical Thinking) ทักษะการเชื่อมโยงความคิด การคิดเชิงสังเคราะห์ (Synthetic Thinking) 
และการWorkshop ฝึกคิดในเชิงสังเคราะห์เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation)  

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัย และแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรนวัตกรรม ภาวะผู้น าเชิง
นวัตกรรม และการพัฒนานักนวัตกรรม พบว่า “นวัตกรชุมชน” คือ ผู้น าการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่สามารถ
น าความรู้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์และออกแบบเพ่ือแก้ไขปัญหาใน
ชุมชน สร้างระบบความคิดและพ้ืนที่การเรียนรู้ในชุมชน ซึ่งการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชนควร
เสริมสร้างให้กับผู้น าการเปลี่ยนแปลงในชุมชนเพ่ือเป็นให้ผู้น าสามารถน าความรู้ที่ได้ไปสร้างรูปธรรมในการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น สามารถเชื่อมโยง ประสานผู้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ถ่ายทอดองค์
ความรู้จากการปฏิบัติจริงนั้นไปสู่คนในชุมชนท้องถิ่น สามารถขยายผลไปสู่ชุมชนใกล้เคียงและภายนอกชุมชน
ต่อไป ประกอบด้วย (1) ผู้น าระดับต าบล อ าเภอ เช่น ผู้น าอาวุโส ปราชญ์ชุมชน (2) ผู้น าระดับจังหวัด เพ่ือ
ผลักดันงานระดับพ้ืนที่สู่แผนพัฒนาของท้องถิ่นหรือจังหวัด (3) ผู้น าขบวนงานประเด็น เพ่ือสนับสนุนการ
ท างานเชิงประเด็นหรืองานพัฒนาต่าง ๆ ในพ้ืนที่ และ (4) คนรุ่นใหม่ ที่มีความสนใจการท างานพัฒนาชุมชน 
โดยสมรรถนะที่จะเสริมสร้างให้กับนวัตกรชุมชนประกอบด้วย 

ด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ภายในชุมชน คือ ปัญหา บริบท จุดอ่อน จุดแข็งของชุมชน
และความรู้ภายนอก ได้แก่ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (New entrepreneurs) นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
(Innovation & Technology) การท าแผนพัฒนาธุรกิจ (Business model) การผลิตและการกระจายสินค้า 
(Production & Diffusion)  

ทักษะ ได้แก่ ทักษะการสังเกต สัมภาษณ์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ และการคิดเชิงวิพากษ์  
เจตคติ ได้แก่ กระบวนการพัฒนาแนวคิดสู่การเป็นนวัตกรชุมชน   

 
6. การพัฒนานวัตกรรมชุมชนเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน 

 การพัฒนานวัตกรรมชุมชนเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน และเศรษฐกิจฐานราก บนฐานทุน
ทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดสงขลา
เพ่ือเป็นแนวทางในการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดตามล าดับ ดังนี้ 
 6.1 แนวคิดภูมิปัญญาและการสืบทอด 

 6.2 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการผ้า 
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 6.3 การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 
 6.4 องค์ประกอบที่ส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ 

  6.1 แนวคิดภูมิปัญญาและการสืบทอด 
  ค าว่า “ภูมิปัญญา” เคยเป็นค าที่รู้จักกันในหมู่นักการศึกษาทั่วไป ส่วนภูมิปัญญา

ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เริ่มเป็นที่รู้จักและนิยมกันแพร่หลายมาไม่นานมานี้ และนับวันจะเป็นค าที่นิยมพูด
มากในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งมีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลาย ผู้วิจัยขอน าเสนอในความหมายและ
ลักษณะส าคัญของภูมิปัญญา ดังนี้ 

 เสรี พงศ์พิศ (อ้างถึงใน สมศักดิ์ มากบุญ, 2544, น. 12) ได้ให้ความหมายภูมิปัญญา
ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง พื้นเพรากฐานของความรู้ชาวบ้าน ซึ่งมีลักษณะที่เป็นนามธรรม เป็น
โลกทัศน์ ชีวทัศน์ เป็นปรัชญาในการด าเนินชีวิตเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกิด แก่ เจ็บ ตาย คุณค่าและความหมาย
ของทุกสิ่งในชีวิตประจ าวันและลักษณะรูปธรรม เช่น การท ามาหากิน การเกษตร หัตถกรรม ศิลปะดนตรี และ
อ่ืนๆ ภูมิปัญญาสะท้อนลักษณะความสัมพันธ์ 3 ลักษณะสัมพันธ์ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับโลก  
คนกับสิ่งแวดล้อม พืช สัตว์ ธรรมชาติ ความสัมพันธ์กับงานอ่ืน ๆ ที่อยู่ร่วมกันในสังคมหรือชุมชน และ
ความสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติไม่สามารถสัมผัสได้ ความสัมพันธ์ทั้ง 3 ลักษณะ คือ วิถีชีวิต  
ของชาวบ้านสะท้อนออกมาถึงภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิตอย่างมีเอกภาพ 

 สภาวัฒนธรรมจังหวัดตราด (2544, น. 15) ภูมิปัญญาชาวบ้าน (popular wisdom) 
หมายถึง องค์ความรู้หรือสติปัญญาสั่งสมที่เกิดจากความคิดริเริ่มและประยุกต์ความรู้ที่มีอยู่อย่างชาญฉลาดได้
ปฏิบัติจนเป็นที่ยอมรับและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 อุบลรัตน์ กิจไมตรี (2542, น. 10) ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ ประสบการณ์ของ
ชาวบ้านในท้องถิ่น ซึ่งได้รับการศึกษา อบรมสั่งสอน และถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ หรือจากประสบการณ์ของ
ตนเอง โดยผ่านกระบวนการทางจารีตประเพณี วิถีชีวิต การท ามาหากิน และพิธีกรรมต่าง ๆ 

 กรมศิลปากร (2542, หน้า 158) ให้ความหมายภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ที่ได้สั่งสมสืบ
ทอดและปฏิบัติต่อกันมาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น เกิดจากการเรียนรู้จากคนรุ่นหนึ่ง
ถ่ายทอดไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (http://www.thaiwisdom.org/p_pum/ 
center_pum/c_pumb.htmเข้าถึงข้อมูลวันที่ 10กุมภาพันธ์ 2561) ภูมิปัญญาไทย หมายถึง องค์ความรู้
ความสามารถและทักษะของคนไทยอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เลือกสรร  
ปรุงแต่ง พัฒนาและถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพ่ือใช้ แก้ปัญหา พัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับ
สภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย ภูมิปัญญาไทยนี้มีลักษณะเป็นองค์รวม มีคุณค่าทางวัฒนธรรมเกิดขึ้น
ในวิถีชีวิตไทย ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นอาจเป็นที่มาขององค์ความรู้ที่งอกงามข้ึนใหม่ที่จะช่วยใน
การเรียนรู้ การแก้ปัญหาการจัดการและการปรับตัวในการด าเนินวิถีชีวิตของคนไทย ลักษณะองค์รวมของภูมิ
ปัญญามีความเด่นชัดในหลายด้าน เช่น ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ด้านการแพทย์แผน
ไทย ด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ด้านศิลปกรรม ด้านภาษาและ

http://www.thaiwisdom.org/p_pum/
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วรรณกรรม ด้านปรัชญาศาสนาและประเพณีและด้านโภชนาการ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541, น. 45) ภูมิปัญญาไทย หมายถึงองค์

ความรู้ ความสามารถ และทักษะของคนไทย ที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเลือกสรร 
เรียนรู้ ปรุงแต่ง และถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพ่ือใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับ
สภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย โดยมีขอบข่ายภูมิปัญญาจ าแนกเป็น 10 สาขา ได้แก่ สาขา
เกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูป
ผลผลิต ชะลอการน าเข้าตลาด เพ่ือแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัดและเป็นธรรม อันเป็น
ขบวนการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอดจนการผลิตและจ าหน่ายผลผลิตทาง
หัตถกรรม เช่น การทอผ้า จักสาน และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ สาขาการแพทย์แผนไทย สาขาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน สาขาสวัสดิการ สาขาศิลปกรรม สาขาการ
จัดการ และสาขาศาสนาและประเพณี ซึ่งสาขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผู้วิจัยจะศึกษาในครั้งนี้  คือ สาขา
อุตสาหกรรมและหัตถกรรม จึงขอขยายความหมายให้เข้าใจชัดเจนขึ้น อุตสาหกรรมและหัตถกรรม หมายถึง 
การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผลผลิต ชะลอการน าเข้าตลาด เพ่ือแก้ปัญหาด้านการ
บริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัดและเป็นธรรม อันเป็นกระบวนการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองทาง
เศรษฐกิจได้ตลอดจนการผลิตและจ าหน่ายผลผลิตทางหัตถกรรม เช่น ทอผ้า จักสาน และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

 ภูมิปัญญาเกิดจากการสะสมด้วยระยะเวลายาวนาน สามารถสรุปลักษณะภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไว้ 4 ประการ ประเวศ วะสี (2534, อ้างอิงจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2541 , น.  
20) ได้แก่ มีวัฒนธรรมเป็นฐานไม่ใช่วิทยาศาสตร์ มีการบูรณาการสูง เพราะภูมิปัญญาเกิดมาจากประสบการณ์
จริง จึงมีการบูรณาการทั้งทางกาย ใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเชื่อมโยงไปสู่นามธรรมที่ลึกซ้ึงสูงส่ง เช่น 
การไหว้แม่คงคา แม่โพสพ เน้นความส าคัญของจริยธรรมมากกว่าวัตถุธรรมพ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  

 เอนก นาคะบุตร (2545, น. 80-90) ได้ให้วาทกรรมหรือกรอบความคิดเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นว่า ควรมีรูปแบบของความส าเร็จที่ชัดเจนและมีการประยุกต์ใช้กันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีหลาย
ประเด็นที่น่าสนใจ เช่น 

 1) คุณค่าในท้องถิ่น สังคมไทยมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมท้องถิ่ นสูงมาก        
ภูมิปัญญามีคุณค่าที่ชุมชนยึดเหนี่ยว และรู้สึกผูกพันในเรื่องของจิตวิญญาณ ไม่ว่าจะเป็นความรักถ่ิน ความรู้สึก
ของคนที่ผูกพันเรื่องของสายเลือด อาทิ ความเป็นคนเมืองย่าโม ความเป็นคนเมืองสงขลา คุณค่าต่อความรู้สึก
ที่เป็นคนอยู่ในวัฒนธรรมชนเผ่า คุณค่าที่มีต่อหลักศาสนาอิสลาม ต่อศาสนาพุทธ คุณค่าต่อการที่ผูกพันใน
แม่น้ าของคนน่าน ความรู้สึกผูกพันในคุณค่าของกว๊านพะเยา ผูกพันต่อป่าชุมชนร่วมกัน ต่อการดูแลคนที่อยู่ใน
ศรัทธาวัดเดียวกัน เป็นต้น 

 2) เกษตรทางเลือกเกษตรธรรมชาติ ภาคประชาชนได้สร้างวาทกรรมเป็นตัวแบบที่
ชัดเจนในช่วงเศรษฐกิจล่มสลาย คือ การปรับระบบการเกษตร กลับมาใช้การเกษตรที่ลดต้นทุนการผลิต และ
ลดการท าลายธรรมชาติโดยลดใช้สารเคมี มากกว่านั้นจะเป็นการเกษตรอินทรีย์ และใช้การเกษตรแบบ
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ผสมผสานมากขึ้นเพ่ือหวังสร้างธาตุอาหาร การกระจายผลผลิตเพ่ือยังชีพก่อนแล้วจึงขยายตลาดออกไป องค์
ความรู้ใหม่ที่ภาคประชาชนได้น าเสนอจากการใช้ภูมิปัญญาเดิมได้เสนอทางเลือกใหม่ในการเกษตร ซึ่งขณะนี้
เป็นสิ่งที่รัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯ ก าลังปรับนโยบายบางส่วนเป็นเรื่องเกษตรแบบธรรมชาติ 

 3) ธุรกิจชุมชน หัตถกรรมชุมชน และอุตสาหกรรมชุมชน นอกจากการท าการเกษตร
และการรับจ้างแรงงานแล้ว พบว่าช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ได้มีคนชั้นกลางที่เคยมารับจ้างในเมืองใหญ่ ใน
กรุงเทพฯ รวมทั้งมาอยู่ในโรงงานได้กลับไปบ้าน คนหนุ่มสาวเหล่านี้ได้ไปคิดค้น หาทางเลือกในการประกอบ
อาชีพในการแปรรูปสินค้าเกษตร และมาดัดแปลงจากวัสดุพ้ืนบ้านต่างๆ เช่น กระดาษสา หวาย เสื้อผ้า สบู่
เปลือกมังคุด มีการวางรูปแบบการผลิต ออกแบบผลิตภัณฑ์ และการบรรจุหีบห่อกลายเป็นอุตสาหกรรมการ
ผลิตในชุมชน 

 ภูมิปัญญามีความส าคัญต่อการพัฒนาสังคมไทยทั้งรูปธรรมและนามธรรม รูปธรรม 
เช่น การเกิดผลิตภัณฑ์ รายได้ ส่งผลให้ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาได้ ส่วนนามธรรมเป็นเรื่องของจิต
วิญญาณ ความมีคุณค่าในท้องถิ่นที่มีความผูกพันอย่างลึกซ้ึง ส่งผลให้เกิดความรักความภาคภูมิใจในภูมิปัญญา
ของตนเองที่บรรพบุรุษถ่ายทอดสืบต่อกันมา  นอกจากนี้ภูมิปัญญาเป็นทุนทางสังคมที่จะขับเคลื่อนในเกิด
กระบวนการทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาค้นคว้าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในคุณค่า การประทะสังสรรค์
ทางวัฒนธรรม ปัจจุบันภูมิปัญญาสามารถขายได้สะท้อนออกมาในรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน นอกจากนี้ผู้ที่มีความรู้
หรือผู้ที่สามารถสร้างสรรผลงานอันเป็นภูมิปัญญาในด้านใดด้านหนึ่งอย่างเด่นชัด ยังได้รับการยกย่องให้ เป็น 
ศิลปินแห่งชาติ ครูภูมิปัญญาไทย นับเป็นเกียรติแก่ผู้มีภูมิปัญญาเฉพาะด้าน และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่
ลูกหลานต่อไป 

 6.2 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการผ้า 
  ความส าคัญของการทอผ้า 

  การทอผ้ามีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม ดังนี้  
 วรรณ วุฒทะกุล และยุรารัตน์ พัฒน์ยุรา (อ้างอิงจากนัฐประภา เศรษฐกสิวิทย์. 

2541, น. 11) ได้ให้ความส าคัญ 3 ประการ คือ 
 1) เพ่ือสนองต่อความจ าเป็นพ้ืนฐานของการด ารงชีวิต ส าหรับนุ่งห่ม ใช้ในพิธีกรรม

ต่าง ๆ เช่น การเกิด บวช แต่งงาน เข้าพรรษา งานกฐิน บุญผ้าป่า พิธีทานตุง ฯลฯ 
 2) เป็นเครื่องแสดงถึงฐานะ เช่น ผู้คนที่ไปอาจนิยมนุ่งผ้าฝ้าย เพราะกรรมวิธีในการ

ทอ ตลอดจนการดูแลรักษาง่าย เหมาะกับการใช้ในงานภาคเกษตร เป็นต้น ส่วนเจ้านาย ขุนนาง หรือ
ข้าราชการชั้นสูงจะใช้ผ้าไหม ซึ่งมีการทอที่ประณีตสวยงาม 

 3) เพ่ือแสดงถึงการแบ่งหน้าที่ระหว่างหญิงชาย หลังจากท านาส่วนใหญ่ชาวชนบทที่
เป็นหญิง เมื่อว่างจากการท านาแล้วจะทอผ้า ส่วนชายจะจัดเตรียมเครื่องมือและเครื่องใช้ในการท านาและการ
ทอผ้า หญิงทอผ้า มัดหมี่ ผู้ชายท าก่ี ท ากง ท าไม้คาน กระด้ง เป็นต้น 

 ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2545 , น. 167-168) ให้ความส าคัญ
ของการทอผ้าว่าเป็นสายใยแห่งภูมิปัญญา ผ้าไทยเป็นมรดกสายใยแห่งภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า เป็นองค์ความรู้
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ที่สืบทอดต่อกันมาด้วยสายใยแห่งความรัก ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดในครอบครัวและเครือญาติโดยเฉพาะใน
อดีตนั้น ลักษณะครอบครัวของคนไทยจะอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ และอาศัยอยู่ใกล้ชิดกันกับเครือญาติมี 
ปู่ ย่า ตายาย พ่ี ป้า น้า อา การเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาในการทอผ้าสังคมจัดให้เป็นหน้าที่ของผู้หญิงไทย
ทุกคน จึงมีโอกาสสั่งสมข้อมูลภูมิปัญญาในเรื่องการทอผ้า ซึ่งได้เห็นเหล่า ย่า ยาย พี่ ป้า น้า อา สร้างสรรค์การ
ทอผ้าไทยอันงดงามผืนแล้วผืนเล่า สายใยแห่งภูมิปัญญาในการผลิตผ้าไทยจึงเป็นสายใยรักของผู้ถ่ายทอดและ
เป็นสายใยศรัทธาของผู้สืบทอดจากแม่สู่ลูก เรียนรู้สืบทอดสอดสานสายสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง หญิงสาวได้
เรียนรู้การผูกต่อปมด้ายเส้นใยที่ขาดเสียหาย เรียนรู้การแก้ไขปมปัญหาในกระบวนการทอผ้า เรียน รู้ที่จะ
ค้นพบน้ าหนักของแรงในการพุ่งกระสวย และน้ าหนักของแรงในการกระทบฟืมให้เส้นพุ่งสอดสานกับเส้นยืนได้
อย่างพอเหมาะพอดี เพ่ือให้ผ้าที่ทอมีความเรียบร้อยสม่ าเสมอ สวยงามประสบการณ์จากการเรียนรู้ด้วยการลง
มือปฏิบัติจริง ทุกเส้นใยในการทอจึงมีความหมายต่อการได้เรียนรู้ ช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความอดทน ละเอียด 
ประณีตมากขึ้น จากประสบการณ์ที่ค่อย ๆ สั่งสมจนมีความช านาญในการทอผ้า จากสีพ้ืนธรรมดาจนพัฒนา
ฝีมือ ทักษะเทคนิค สามารถทอผ้าเป็นลวดลายต่าง ๆ ได้ 

 ในวิถีชีวิตไทยในอดีตนั้น หญิงสาวทุกคนจะต้องมีความสามารถในการทอผ้าอันเป็น
เครื่องหมายแห่งภูมิปัญญา ความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรีของสกุลสตรีไทย ซึ่งผู้ชายไทยในอดีตจะ
เลือกหญิงสาวเป็นภรรยา ก็จะเลือกหญิงสาวที่มีความสามารถในการทอผ้า เพราะสภาพสังคมไทยในอดีตเป็น
สังคมที่ต้องพ่ึงตนเองในชุมชนเป็นส าคัญ โดยจัดแบ่งหน้าที่ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายตามคติที่ว่า “หญิงทอผ้า 
ชายจักสาน” หรือบางท้องถิ่นก็ว่า “หญิงเข็นฝ้าย ชายตีเหล็ก” ซึ่งเป็นภาพสะท้อนให้เห็นบทบาทและหน้าที่
ของผู้หญิงไทยในเรื่องการทอผ้าที่มีมายาวนาน 

 การทอผ้าในอดีตมีวัตถุประสงค์เพ่ือไว้ใช้ในครอบครัวเป็นส าคัญโดยสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับผืนผ้าในวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย จากแรกเกิดได้สัมผัสผ้าอ้อมที่ทอจากฝีมือแม่ เมื่อเป็นสาวแรกรุ่นหัดทอผ้า
เป็นแล้วก็จะทอผ้าเพ่ือมอบให้พ่อ แม่ และผู้อาวุโสเพ่ือตอบแทนพระคุณ เมื่อเป็นสาวก็จะทอผ้าให้ชายหนุ่ม
เพ่ือเป็นสื่อรักจากใจ เมื่อสาวแต่งงานมีคู่ครองก็จะทอผ้าเพ่ือใช้เป็นผ้าไหว้มอบให้พ่อ แม่และญาติผู้ใหญ่ของ
ฝ่ายชาย เมื่อเป็นมารดาก็จะทอไว้ให้ลูกได้ใช้สอย และเมื่อล่วงลับไปก็มีผ้าคลุมโลงศพเป็นเครื่องหมายให้สังคม
ได้รับรู้ฝีมือการทอผ้าของตน 

 โดยภูมิปัญญาในการทอผ้าได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นโดยเป็นหน้าที่ของผู้หญิง
พวนที่จะต้องเรียนรู้กระบวนการทอผ้า เพ่ือเตรียมพร้อมในการมีครอบครัว ซึ่งนอกจากจะทอขึ้นไว้ใช้เองและ
สมาชิกในครัวเรือนแล้วยังทอเตรียมไว้ ส าหรับเป็นของก านัลญาติผู้ใหญ่ในโอกาสต่าง ๆ 

   การผลิตเส้นด้ายจากดอกฝ้าย 
 กรรมวิธีในการเตรียมเส้นใยฝ้ายหรือเส้นด้ายจากฝ้าย ตลอดจนขั้นตอนในการทอผ้า

ของไทพวนอ าเภอบ้านหมี่ ที่ได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ส าหรับขั้นตอนวิธีการผลิตเส้นด้าย ของชาวไทพวน
อ าเภอบ้านหมี่ มีดังนี้คือ (1) การเตรียมฝ้าย (2) อ้ิวฝ้าย (3) ดีดฝ้าย (4) ล้อมฝ้าย (5) เข็นฝ้าย (6) เปียฝ้าย (7) 
การฆ่าฝ้าย (8) ปั่นหลอด (9) การค้นด้าย (10) การหวีเคือ และ (11) สืบหุเก็บเหา 
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   การทอผ้า 
 หลักใหญ่ของการทอผ้าก็คือ การน าเส้นด้ายมาขัดกันให้เป็นลวดลาย เป็นการ

สานเช่นเดียวกับการจักสาน ใช้เส้นด้ายแทนเส้นตอก โดยขึงเส้นด้ายชุดหนึ่งเป็นเส้นหลัก เรียกว่า เส้นยืน 
(warp yarn) แล้วใช้เส้นอีกชุดหนึ่ง เรียกว่า เส้นพุ่ง (weft yarn) สอดตามแนวขวางของเส้นยืน ขัดกันไปอย่าง
ต่อเนื่องในลักษณะให้เส้นยืนยกข้ึนและข่มลงสอดขัดด้วยเส้นพุ่งสลับกันไปเรื่อย ๆ เกิดลวดลายต่าง ๆ ขึ้น อาจ
กล่าวได้ว่า เส้นยืนเป็นโครงสร้างหลัก ส่วนเส้นพุ่งเป็นเส้นที่มาเติมเป็นผืนผ้า 

   อุปกรณ์หรือเครื่องมือส าคัญในการทอผ้า 
 การทอผ้าที่เก่าแก่มีหน้าผ้าที่แคบและมีจ านวนเส้นด้ายไม่มากนัก จึงเป็นการทอ

สานที่ไม่มีเครื่องมือช่วย ใช้วิธีการยึดเส้นยืนกับเสาหรือหลัก ใช้ไม้กลม ๆ สอดเส้นยืนเพ่ือแยกเป็นเส้นยกและ
เส้นข่ม เวลาจะสอดเส้นพุ่งจึงใช้ไม้แบน ๆ สอดเพ่ือเปิดเส้นยืน ปัจจุบันยังพบการทอลักษณะนี้ ในชนกลุ่มน้อย 
เนื่องจากปัจจุบันมีการทอผ้าที่ขนาดหน้าผ้ากว้างมากขึ้น จึงต้องมีการจัดเรียงเส้นด้ายที่มีความยาวและมี
ปริมาณมากให้เป็นระเบียบให้สามารถทอสานเส้นด้ายให้ขัดกันได้รวดเร็วขึ้น เครื่องมือพ้ืนฐานที่ใช้ในการทอผ้า 
ได้แก่ กี่หรือหูกใช้ฟืมกระทบให้เนื้อผ้าแน่น ต่อมามีการพัฒนาเป็นกี่ในแบบต่าง ๆ เช่น กี่กระตุก จนถึง เครื่อง
ทอผ้า 

 คนไทยพ้ืนบ้านในภาคกลาง ภาคเหนือและภาคอีสาน เรียกว่ากี่หรือหูก ภาค
อีสานบางกลุ่ม เรียกโฮงหูก ในภาคใต้เรียกว่าเก เป็นเครื่องมือส าหรับทอเส้นด้ายให้เป็นผืนโดยการสอดขัดกัน
ของเส้นแนวตั้งและแนวนอน 

 ช่างทอผ้าพ้ืนบ้านในประเทศไทย นิยมใช้กี่ที่ปรับปรุงให้ทอผ้าได้ง่ายและสะดวก
ขึ้น กี่ที่ใช้กันอยู่จึงมีโครงไม้ที่แข็งแรง มีที่นั่งห้อยเท้าเป็นส่วนใหญ่ กี่ทอผ้าที่พบ แบ่งได้เป็น 
               - กี่พ้ืนบ้านหรือกี่กระทบมีส่วนประกอบส าคัญคือมีโครงสร้างกี่และฟืมส าหรับ
กระทบบางแห่งใช้กี่แบบพื้นบ้านโบราณที่มีโครงไม้ขนาดเล็กจึงเรียกว่า "ฟืมเล็ก" 
      - กี่กระตุกเป็นกี่ทอผ้าที่พัฒนามาจากกี่พ้ืนบ้านโดยพุ่งสอดด้ายเส้นพุ่ง(เส้นแนว
นอน) ด้วยการกระตุกสายบังคับให้ส่งกระสวยวิ่งไปแล้วกลับมาสลับกับการกระทบฟืมแทนการพุ่งกระสวยด้วย
มือจึงท าให้ทอผ้าได้รวดเร็วขึ้น 
  - กี่เอวเป็นกี่ทอผ้าที่ยังพบในหมู่ชนกลุ่มน้อยใช้วิธียึดปลายด้ายเส้นยืนด้านหนึ่ง
ด้วยเสาหรือหลักปลายอีกด้านหนึ่งพันรอบเอวและใช้แผ่นหลังผู้ทอดึงด้ายเส้นยืนจึงเรียกก่ีแบบนี้ว่ากี่เอว 

  6.3 การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หมายถึง กระบวนการค้นคว้า คิดออกแบบ แก้ไข และปรับปรุง

เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีข้ึน 
 การออกแบบ หมายถึง การปรับปรุงแบบ ผลงานหรือสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วให้เหมาะสม 

มีความแปลกใหม่เพ่ิมขึ้น เช่น การปรับปรุงรูปแบบใหม่กว่าเดิม ให้สวยกว่าเดิม แปลกกว่าเดิม ทั้งนี้ยังคงมี
ความเหมาะสมและความสะดวกในการใช้งานเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิม ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์จะด าเนินการควบคู่กันไป เป็นการพยายามค้นหาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หาวิธีแก้ไขหรือค าตอบ



65 
 

ใหม่ ๆ ส าหรับปัญหาต่างๆ ที่ต้องอาศัยวิทยาการที่ก้าวหน้า กรรมวิธีการผลิต การเลือกใช้วัสดุและหลักในการ
ออกแบบ เข้าใจการวิเคราะห์ปัญหา การคิดออกแบบสร้างสรรค์ และการแก้ไขปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 

 ผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product) หมายถึง การเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่แบบริเริ่มสร้างสรรค์ 
การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมของธุรกิจให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น หรือเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ของธุรกิจที่มี
ลักษณะเหมือนผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ 3 ลักษณะคือ (นิรัช สุดสังข์, 2548) 

 1) ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (Innovation Product) หมายถึง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแนวคิด
รเิริ่มสร้างสรรค์เป็นครั้งแรกที่ยังไม่มีมาก่อนในตลาด 

 2) ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงใหม่ (Modified Product) หมายถึง ผลิตภัณฑ์เดิมที่มีการ
ปรับปรุงในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ท าให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดอีกครั้ง 

 3) ผลิตภัณฑ์เลียนแบบ (Me – too Product) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ใหม่ของธุรกิจ 
ซึ่งเลียนแบบผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งท่ีมีอยู่ในตลาดอยู่แล้ว 

  แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 ในลักษณะความหมายของค าว่า ออกแบบผลิตภัณฑ์จะมีอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนของ

การสร้างสรรค์สิ่งใหม่กับส่วนของการปรับปรุงหรือพัฒนามาจากของเดิม การที่จะได้มาซึ่งรูปทรงขอ ง
ผลิตภัณฑ์ในส่วนหนึ่งก็จะได้แนวความคิดมาจากแบบเดิมแล้วน ามาพัฒนาให้เข้ากับบทบาทของสังคมยุคใหม่
และค่านิยมในการด ารงชีวิตของมนุษย์ โดยแบบของผลิตภัณฑ์จะแบ่งออกเป็น 5 แบบดังนี้ 

 1) แบบโบราณ คือ การออกแบบโดยยึดแบบของเดิมที่มีมาตั้งแต่รุ่นเก่าหรือโบราณ
จุดประสงค์ก็อาจจะมุ่งกลุ่มเป้าหมายไปที่กลุ่มอนุรักษ์นิยม หรือใช้ประกอบตกแต่งสภาพแวดล้อมให้มี
ความสัมพันธ์เข้ากันได้ เช่น เครื่องเรือน กรอบกระจก โทรศัพท์ที่มีการผลิตขึ้นมาใหม่ แต่ยังคงยึดแบบอย่าง
โบราณ ก็เพ่ือตกแต่งภายในบ้านให้มีลักษณะการตกแต่งห้องแบบโบราณเพ่ือให้เกิดความกลมกลืนกัน 
 2) แบบอมตะ คือ การออกแบบที่ยึดความพอดีระหว่างความเก่ากับความล้ ายุค 
รูปร่างดูแล้วไม่เก่าและไม่ใหม่เหมาะสมกับทุกยุค โดยดูแล้วไม่ล้าสมัย การออกแบบลักษณะนี้จะต้องพิจารณา
กาลเวลาเป็นส าคัญ ออกแบบไม่ให้ดูล้ ายุคหรือหวือหวามากในยุคนั้น เพราะเมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไปก็จะไม่เป็น
ที่นิยมหรือล้าสมัยได้เร็ว 
 3) แบบร่วมสมัย คือ การออกแบบที่ประสานกันระหว่างความล้าสมัยหรือแบบเก่า
ผสมกันกับแบบที่ทันสมัย คือ ใช้ 2 ยุคสมัยนี้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ถือว่าเป็น
งานสมัยใหม่หรืองานปัจจุบัน ลักษณะของเก่าที่น ามาอาจจะเป็นวัสดุ วิธีผลิต หรือรูปแบบดังนี้ 

 - วัสดุ เช่น น าผ้าทอโบราณมาออกแบบตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสมัยปัจจุบัน 
 - วิธีผลิต เช่น เครื่องปั้นดินเผา หรืองานหวาย น ามาออกแบบรูปทรงที่ทันสมัย

เข้ากับปัจจุบัน 
 - รูปแบบ เช่น ยึดรูปทรงแบบเก่ามาประยุกต์ใช้กับวัสดุสังเคราะห์สมัยใหม่ 

 4) แบบทันสมัย คือ การออกแบบที่เข้ากันกับยุคสมัยนั้น ๆ โดยค่อนข้างเป็นไปใน
ลักษณะของสมัยปัจจุบัน ดูทันสมัยหรือตามสมัยนิยม แบบจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามความต้องการ
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ของตลาดและค่านิยมของยุคนั้น ซึ่งเมื่อเลยยุคสมัยหรือความนิยมไปแล้ว แบบจะดูล้ าสมัย ผลิตภัณฑ์ที่นิยม
ออกแบบลักษณะนี้ ส่วนมากจะเป็นผลิตภัณฑ์อุปโภคส าหรับคนทั่ว  ๆ ไป เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าผลิตภัณฑ์ใน
ครัวเรือนหรือผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าส าเร็จรูป  

 5) แบบล้ ายุค คือ การออกแบบในลักษณะเป็นความก้าวหน้าของรูปแบบหรือวัสดุ
ออกแบบเพ่ืออนาคตข้างหน้า โดยพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลที่น่าจะเป็นไปได้ส าหรับอนาคต รูปแบบอาจจะหนี
ความจ าเจ ความเคยชินต่อสายตาในยุคใหม่นี้ไป ซึ่งบุคคลในยุคนี้อาจจะยังไม่เคยชินและดูไม่ออกว่าเป็น
รูปทรงใด หรือผลิตภัณฑ์อะไร 

 เรื่องของลักษณะแบบของผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 แบบนี้ มิใช่แบบใดแบบหนึ่งเหมาะสมหรือแบบใด
แบบหนึ่งไม่ดีไม่เหมาะสม การที่นักออกแบบจะท าการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นลักษณะแบบใดนั้นก็ย่อม
จะต้องศึกษาปัจจัยต่างๆ ประกอบมากมาย อาทิ ชนิด ประเภทของผลิตภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมายค่านิยม การด ารง
ชีพในสังคมและการตลาดสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เป็นต้น 
             แนวทางการออกแบบท่ีดี 

 การออกแบบที่ดีนั้นต้องมีหลักเกณฑ์ในการยึดถือปฏิบัติที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็น
ส าหรับนักออกแบบ ซึ่งพอที่จะแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้คือ (สาคร คันธโชติ, 2528) 

 1) หน้าที่ของการน าไปใช้ (Function) เป็นสิ่งแรกที่นักออกแบบจะต้องค านึงถึงเป็น
อย่างยิ่งเพราะของแต่ละอย่างมีหน้าที่ใช้สอยไม่เหมือนกัน การออกแบบต้องออกแบบให้เหมาะสมและถูกต้อง
มากที่สุด 

 2) การประหยัด (Economy) หมายถึง การประหยัดวัสดุและเงินทองที่จะน ามา
ลงทุนด้วยสิ่งต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ ดีเลิศขนาดไหนก็ตาม ถ้าราคาในการผลิตสูงแล้ว ไม่ถือเป็นการออกแบบที่
ถูกต้องนอกจากจะมีราคาถูกแล้ว แบบที่ออกไปนั้นก็ควรเป็นแบบที่ง่ายและเหมาะสม 

 3) ความทนทาน (Durability) การออกแบบที่ดีนั้นนอกจากจะประหยัดแล้ว ยังต้อง
ค านึงถึงความทนทานด้วย ถ้าขาดความทนทานแล้วคุณค่าของสิ่งนั้นก็จะด้อยลงไป 

 4) วัสดุ (Material) การเลือกวัสดุต่าง ๆ ที่น ามาใช้งานนั้น นอกจากจะประหยัดแล้ว
ยังต้องเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย ความคงทนถาวร 

 5) โครงสร้าง (Construction) โครงสร้างของสิ่ งต่าง ๆ ไม่ เหมือนกัน ดังนั้น
ผู้ออกแบบจะต้องศึกษาโครงสร้างโดยธรรมชาติของสิ่งเหล่านั้นให้เข้าใจเป็นอย่างดี 

 6) ความสวยงาม (Beauty) โดยการออกแบบนั้นควรจะมีความสวยงาม เพราะจะ
ช่วยดึงดูดความสนใจ อีกทั้งทุกคนก็มักชอบความสวยงามอยู่แล้ว 

 7) ลักษณะเด่นพิเศษเฉพาะอย่าง (Personality) โดยจะต้องมีจุดดีของแต่ละสิ่ง
ออกมาอย่างเด่นชัด จึงจะถือว่าเป็นการออกแบบที่สมบูรณ์ 
   หลักในการคิดพัฒนาแก้ไขรูปทรงผลิตภัณฑ์ 

 ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างไปจากเดิมนั้นต้องอาศัยวิธีการต่างๆ 
เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สร้างความพึงพอใจ ดังนี้ (สกนธ์ ภู่งามดี, 2545) 
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 1) การลดส่วน หมายถึง การตัดออกหรือการย่อส่วน เช่น การตัดส่วนที่ไม่จ าเป็น
ออก การย่อส่วนให้เล็กลงและการกระชับลงไปกว่าเดิม 

 2) การขยายส่วน หมายถึง การเพ่ิมเติมส่วนใหม่ เข้าแทนของเดิม เช่น เพ่ิม
ประโยชน์ใช้สอยทางอ้อม เพ่ิมความสูง ความยาว ความหนา ความแข็งแรง 

 3) การเปลี่ยนแปลง หมายถึง การดัดแปลงแก้ไขบางส่วน อาจเป็นส่วนที่เล็กน้อย
จากของเดิม เช่น เปลี่ยนสี เปลี่ยนทรง เปลี่ยนเสียง 

 4) การจัดส่วนประกอบใหม่ หมายถึง การจัดส่วนประกอบให้ดูแปลกใหม่ไปจากเดิม 
โดยอาจจัดหรือสลับที่ทางใหม่รวมถึงจังหวะช่องไฟและองค์ประกอบต่าง ๆ 

 5) การกลับไปในทางตรงกันข้าม หมายถึง การกลับต าแหน่งทิศทางหรือเรื่องราวที่
จากเดิมเคยมีอยู่ให้เป็นไปในทางตรงกันข้าม เช่น ด าเป็นขาว เหลี่ยมเป็นมนโค้ง ยาวเป็นสั้น 

 6) การรวมกัน หมายถึง การรวมหรือผสมที่ละม้ายคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกันเข้าไว้
ด้วยกันคอื การรวมประโยชน์ใช้สอยเข้าด้วยกัน 

 7) การแทนที่ใหม่ หมายถึง การทดแทนด้วยสิ่งใหม่เป็นส่วนใหญ่ เป็นลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงรูปโฉมหรือสิ่งอ่ืน ๆ ใช้วัสดุใหม่ พลังงานใหม่ เปลี่ยนส่วนประกอบ เปลี่ยนระบบการท างานใหม่ 

 หลักในการคิดพัฒนาแก้ไขรูปแบบผลิตภัณฑ์ทั้ง 7 ข้อที่กล่าวมานี้ นักออกแบบ
สามารถน ามาใช้พัฒนารูปแบบและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ โดยอาจใช้หลักการข้อใดข้อหนึ่งหรือ
ผสมผสานกันหลายข้อ แล้วแต่ความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ 
              หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 ผลิตภัณฑ์ที่ดีย่อมเกิดมาจากการออกแบบที่ดี ในการออกแบบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
จากผ้า นักออกแบบต้องค านึงถึงหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นเกณฑ์ในการก าหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่ดี
ควรจะมีองค์ประกอบใดเป็นหลักจากนั้นเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์โดยใช้หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์      
(ธีระชัย สุขสด, 2544) หน้าที่ใช้สอย เป็นสิ่งที่นักออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องค านึงเป็นสิ่งแรก เพ่ือให้การออกแบบ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้งานของผลิตภัณฑ์การใช้งานของผลิตภัณฑ์ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สร้างความพึงพอใจทั้งทางกายและทางใจ ก็จะถือว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีประโยชน์
ใช้สอยที่ดี (High Function) แต่หากผลิตภัณฑ์ใดไม่สามารถสนองให้เกิดความพึงพอใจจะถือว่าผลิตภัณฑ์นั้นมี
ประโยชน์ใช้สอยไม่ค่อยดี (Low Function) (นวลน้อย บุญวงษ์, 2542) อธิบายถึงประโยชน์ใช้สอยของ
ผลิตภัณฑ์ สามารถแบ่งได้ 2 กลุ่มดังนี้ 

 1) ประโยชน์ใช้สอยด้านจิตใจ (Psychological Function) ผลิตภัณฑ์เมื่อออกแบบ
มาแล้วสามารถใช้งานได้ส่วนหนึ่งแต่ยังมีประโยชน์ใช้สอยทางด้านจิตใจ สร้างให้เกิดความพึงพอใจถูกใจส าหรับ
ผู้ใช้ เช่น มีเอกลักษณ์สะดุดตาน่าสนใจ มีราคามากกว่าราคาที่ตั้งไว้ และดูดีมีระดับเป็นสัญลักษณ์แสดง
ภาพพจน์ของความมีฐานะ 

 2) ประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพ (Practical Function) เป็นประโยชน์ใช้สอย
โดยตรงต่อผู้ใช้ สามารถจับต้องใช้งานได้ตามที่ก าหนดไว้ เช่น เก้าอ้ีส าหรับนั่งรับแขกก็จะมีรูปร่างและบทบาท
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แตกต่างจากการออกแบบเก้าอ้ีส าหรับนั่งรับประทานอาหาร เพราะพฤติกรรมของกิจกรรมมีความแตกต่างกัน 
 3) ความปลอดภัย สิ่งที่อ านวยประโยชน์ได้มากเพียงใด ย่อมจะมีโทษเพียงนั้น 

ผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสะดวกต่าง ๆ มักจะเกิดจากเครื่องจักรกลและเครื่องใช้ไฟฟ้า การออกแบบควรค านึงถึง
ความปลอดภัยของผู้ใช้ ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องแสดงเครื่องหมายไว้ให้ชัดเจนหรือมีค าอธิบายไว้ โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็กต้องค านึงถึงวัสดุที่เป็นพิษเวลาเด็กเอาเข้าปาก กัด หรืออม  

 นักออกแบบจะต้องค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ส าคัญความแข็งแรง ผลิตภัณฑ์
จะต้องมีความแข็งแรงในตัวผลิตภัณฑ์หรือโครงสร้าง เป็นความเหมาะสมในการที่นักออกแบบรู้จักใช้คุณสมบัติ
ของวัสดุและจ านวน หรือปริมาณของโครงสร้าง ในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะต้องมีการรับน้ าหนัก เช่น โต๊ะ 
เก้าอ้ี ต้องเข้าใจหลักโครงสร้างและการรับน้ าหนัก อีกทั้งต้องไม่ทิ้งเรื่องของความงามทางศิลปะ เพราะมีปัญหา
ว่าถ้าใช้โครงสร้างให้มากเพ่ือความแข็งแรง จะเกิดสวนทางกับความงาม นักออกแบบจะต้องเป็นผู้ดึงเอาสองสิ่ง
นี้เข้ามาอยู่ในความพอดีให้ได้ ส่วนความแข็งแรงของตัวผลิตภัณฑ์เองนั้นก็ขึ้นอยู่ที่การออกแบบรูปร่างและการ
เลือกใช้วัสดุ และประกอบกับการศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องรับน้ าหนักหรือกระทบ
กระแทกอะไรหรือไม่ในขณะใช้งาน ก็คงต้องทดลองประกอบการออกแบบไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามความ
แข็งแรงของโครงสร้างหรือตัวผลิตภัณฑ์ นอกจากเลือกใช้ประเภทของวัสดุ โครงสร้างที่เหมาะสมแล้วยังต้อง
ค านึงถึงความประหยัดควบคู่กันไปด้วย ความสะดวกสบายในการใช้  

 นักออกแบบต้องศึกษาวิชากายวิภาคเชิงกลเกี่ยวกับสัดส่วนขนาด และขีดจ ากัดที่
เหมาะสมส าหรับอวัยวะส่วนต่าง ๆ ในร่างกายของมนุษย์ทุกเพศทุกวัย ซึ่งประกอบด้วยความรู้ทางด้านขนาด
สัดส่วนมนุษย์ ด้านสรีรศาสตร์ ท าให้ทราบขีดจ ากัดความสามารถของอวัยวะส่วนต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ เพ่ือ
ใช้ประกอบการออกแบบส่วนโค้ง ส่วนเว้า ส่วนตรง ส่วนแคบของผลิตภัณฑ์ต่าง  ๆ ได้อย่างพอเหมาะกับ
ร่างกายหรืออวัยวะของมนุษย์ที่ใช้ ก็จะเกิดความสะดวกสบายในการใช้ความสวยงาม ผลิตภัณฑ์ในยุคปัจจุบัน
นี้ ความสวยงามนับว่ามีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าหน้าที่ใช้สอย ความสวยงามจะเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดการ
ตัดสินใจซื้อเพราะประทับใจ ส่วนหน้าที่ใช้สอยจะดีหรือไม่ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งคือใช้ไปเรื่อย  ๆ ก็จะเกิด
ข้อบกพร่องในหน้าที่ใช้สอยให้เห็นภายหลัง ผลิตภัณฑ์บางอย่างความสวยงามก็คือหน้าที่ใช้สอยนั่นเอง เช่น 
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ของโชว์ตกแต่งต่าง ๆ ซึ่งผู้ซื้อเกิดความประทับใจในความสวยงามของผลิตภัณฑ์ ความ
สวยงามจะเกิดมาจากสองสิ่งด้วยกันก็คือ รูปร่าง และสี การก าหนดรูปร่าง สีได้ตามความนึกคิดของนัก
ออกแบบที่ต้องการ แต่ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ในลักษณะศิลปะอุตสาหกรรมจะท าตามความชอบ ความรู้สึก
นึกคิดของนักออกแบบแต่เพียงผู้เดียวไม่ได้ จ าเป็นต้องยึดข้อมูลและกฎเกณฑ์ผสมผสานรูปร่างและสีสันให้
เหมาะสม ด้วยเหตุของความส าคัญของรูปร่างและสีที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์  

นักออกแบบจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาวิชาทฤษฎีหรือหลักการออกแบบและวิชาทฤษฎีสี 
ซึ่งเป็นวิชาทางด้านศิลปะแล้วน ามาประยุกต์ผสานใช้ศิลปะทางด้านอุตสาหกรรมให้เกิดความกลมกลืนราคา 
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาขายนั้นย่อมต้องมีข้อมูลด้านผู้บริโภคและการตลาดที่ได้ค้นคว้าและส ารวจแล้ว 
ผลิตภัณฑ์ย่อมจะต้องมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้ว่าเป็นคนกลุ่มใดอาชีพฐานะเป็นอย่างไร มีความ
ต้องการใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์นี้เพียงใด นักออกแบบก็จะเป็นผู้ก าหนดแบบผลิตภัณฑ์ที่มีราคาเหมาะสมกับผู้



69 
 

ซื้อ ซึ่งก็ข้ึนอยู่กับการเลือกใช้ชนิดหรือเกรดของวัสดุและเลือกวิธีการผลิตที่ง่ายรวดเร็ว เหมาะสม อย่างไรก็ดีถ้า
ประมาณการออกมาแล้วปรากฏว่าราคาค่อนข้างจะสูงกว่าที่ก าหนดไว้ ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา
องค์ประกอบด้านต่าง ๆ กันใหม่แต่ก็ยังต้องคงไว้ซึ่งคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น เรียกว่าเป็นวิธีการลดค่าใช้จ่าย
การซ่อมแซม การออกแบบผลิตภัณฑ์จะต้องค านึงถึงการใช้งานแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือ การบ ารุงรักษาเพ่ือให้
ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ อยู่ได้นานต่อไป การเลือกวัสดุที่เหมาะสมในการใช้งานก็เป็นวิธีหนึ่งในการต่ออายุการใช้งาน 
การเย็บประกอบต้องง่ายต่อการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมวัสดุ การเลือกวัสดุมาใช้ในการออกแบบจะต้องใช้วัสดุที่มี
คุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน นักออกแบบจึงต้องศึกษาเรื่องวัสดุและวิธีการผลิตให้ลึกซึ้ง เช่น 
ความใส ทนความร้อนผิวมันวาว ทนกรดด่างได้ดี ไม่ลื่น วัสดุที่ดูนุ่มไม่ระคายเคืองต่อผิว ท าให้รู้สึกสบาย ดูแล
รักษาง่ายรวดเร็วในการผลิต ก็ต้องเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 
             คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ดี 

 ปัจจัยที่เป็นส่วนประกอบท าให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมานั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มี
คุณสมบัติครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์มีดังนี้ (ธีระชัย สุขสด, 2544) 

 1) ความแปลกใหม่ในผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซ้ า มี
การน าเสนอความแปลกใหม่ด้านต่าง ๆ เช่น ประโยชน์ใช้สอย รูปแบบ 

 2) มีที่มา ผลิตภัณฑ์ควรมีประวัติหรือมีที่มาที่สามารถเล่าเรื่องได้ ไม่ว่าจะเป็นต้น
ก าเนิดความคิดรวบยอดของการออกแบบเพ่ือให้ผู้บริโภคทราบเรื่องราวของผลิตภัณฑ์นั้น 

 3) ระยะเวลาเหมาะสม การน าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดควรมีความเหมาะสมตาม
ฤดูกาล ความจ าเป็น หรือเหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคในช่วงเวลานั้น ๆ 

 4) ราคาเหมาะสม ราคาขายควรเหมาะสมกับก าลังซื้อของผู้บริโภคในตลาดที่
ผลิตภัณฑ์นั้นส่งไปขาย ซึ่งต้องอาศัยการศึกษาวิจัยกลุ่มผู้บริโภคให้ได้ข้อมูลมาก่อนที่จะเริ่มท าการออกแบบ
และผลิต 

 5) มีข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารของตัวผลิตภัณฑ์ควรจะสื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบ
และเข้าใจอย่างถูกต้องในด้านของการใช้งาน ประโยชน์ใช้สอย ผู้ที่ เกี่ยวข้องในส่วนของการเสนอขาย 
ผลิตภัณฑ์ทุกระดับต้องมีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์นั้นอย่างละเอียด เพ่ือการถ่ายทอดข้อมูลของผลิตภัณฑ์ไปยังผู้
ซื้อได้ถูกต้อง เพ่ือการสร้างความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่ผลิตภัณฑ์นั้นอีกด้วย 

 6) เป็นที่ยอมรับ ผลิตภัณฑ์ควรเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือหมู่ชนทุกชั้นทุกระดับที่
เป็นกลุ่มสังคมเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ ไม่เป็นสิ่งที่ท าให้เสื่อมเสียหรือขัดต่อขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของ
กลุ่มเป้าหมายนั้น 

 7) มีอายุการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ควรมีความแข็งแรง คงทนต่อสภาพการใช้งาน 
เหมาะสมกับระยะเวลาหรือมีอายุใช้งานที่เหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือราคาที่จ าหน่าย 
 6.4 องค์ประกอบที่ส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ 

 ความคิดสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์ที่ต้องเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน ต้องประกอบด้วยหลักส าคัญ 3 
ประการคือ               
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 1) ต้องใช้การได้ ไม่เพียงแต่จินตนาการ ต้องเป็นความคิดที่มีเหตุผลและต้องมีความ
มุ่งม่ัน ตั้งใจจริง และมีแรงบันดาลใจที่ต้องการจะคิด ลงมือคิดและลงมือท าอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างเหมาะสม 
อเล็กซานเดอร์ ออสบอร์น (Alexarder Osbom, 1963) ได้ให้แนวคิดความคิดสร้างสรรค์จิตนาการ ประยุกต์ 
(Applied imagination) หมายถึง จินตนาการที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ไม่ใช่จินตนาการเพ้อ
ฝัน 
 2) ต้องแปลกใหม่ แตกต่างไปจากธรรมดา ดังเช่นมีผลส้มวางอยู่บนโต๊ะ คนที่มี
ความสามารถทางความคิดสร้างสรรค์ ก็จะคิดว่าส้มรับประทานแล้วได้วิตามินซี เปลือกสามารถน าไปเผาไล่ยุง
ได้หรือน าไปเป็นส่วนผสมของยารักษาโรคได้หรือไม่ แต่คนทั่วไปก็จะคิดว่าส้มผลนี้น่าจะมีรสชาติอร่อยเอาไว้
รับประทานเท่านั้น ดังนั้นจึงต้องเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคิดมาก่อนและไม่ลอกเลี่ยนแบบใคร หรือเรียกว่าเป็นความคิด
ต้นแบบ (Original)  
 3) ต้องมีคุณค่า เมื่อเกิดความคิดสร้างสรรค์แล้ว สิ่งที่เป็นผลพวงของการคิดนั้นจะเกิด
เป็นคุณค่าใหม่แก่เจ้าของความคิดและต่อผู้อ่ืน ความคิดสร้างสรรค์ใด ๆ เมื่อถูกน าไปพัฒนาให้เป็นรูปธรรมก็
เกิดเป็นนวัตกรรม (Innovation) ขึ้นมา จึงเท่ากับว่าเกิดความมีคุณค่าข้ึนในความคิดนั้น ๆ 

 อุปสรรคของการเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
 อุปสรรคของการคิดสร้างสรรค์เป็นอุปสรรคที่เกิดจากความขัดแย้งของสมองซีกซ้ายและ
ซีกขวาหรือเป็นกรอบความคิดที่ติดตัวมาและยึดติดกับมุมมองเดิม ๆ ทุกคนมีศักยภาพทางการคิด แต่อาจถูก
ขัดขวางด้วยองค์ประกอบนา ๆ ประการ บางคนถูกกีดกันตั้งแต่วัยเด็ก โดยได้รับค าสั่งว่า “อย่า” ท าโน่น 
“อย่า” ท านี้ อย่า....อย่า.... นั้น หมายถึง กระบวนการคิดก าลังถูกขีดขวาง ความคิดสร้างสรรค์จึงถูกยับยั้ง
ตลอดเวลา ทั้งการคบค้าสมาคมกับผู้อ่ืนและจากสถานศึกษา โรเจอร์ (Rogers, 1970) กล่าวว่า ภาวะที่จะ
ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ คือ ภาวะที่บุคคลมีความสุขกาย สบายใจ ปลอดภัยทางจิตใจ ได้รับการ
ยอมรับ มีคุณค่า รวมถึงเสรีภาพในการแสดงออก โดยไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ อุปสรรค ดังกล่าวประกอบด้วย
อุปสรรคภายในและภายนอก ได้แก่ 
  1) การรับรู้ คนส่วนใหญ่ชอบพูด จึงไม่ชอบฟัง คนทั่วไปไม่ชอบฟังจึงขาดข้อมูลที่ทันสมัย
โดยเฉพาะปัจจุบันบางเรื่องไม่ต้องอ่านด้วยตนเอง มีคนอ่านให้ฟังขณะรถติด “ข่าว” “งานวิจัย” ฯลฯ การเป็น
นักฟังที่ดีคือต้องฟังอย่างตั้งใจ เลือกเรื่องที่จะฟัง ฟังแล้ววิเคราะห์ คิดทั้งทางบวกและทางลบฟังหลาย ๆ แหล่ง 
หรืออาจฟังแล้วอ่านข้อมูลประกอบด้วย จะท าให้เกิดความเชื่อม่ันในข้อมูลนั้น ๆ  
  2) เชิงกลยุทธ์ หมายถึง การคิดต่าง ๆ ที่ไม่เอ้ือต่อการท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เช่น
การคิดเพ่ือหาค าตอบเดียว ใช่ หรือ ไม่ใช่ ถูก หรือ ผิด ซึ่งการคิดลักษณะนี้เป็นการละเลยการแก้ไขปัญหาหรือ
ทางเลือกท่ีอาจเป็นไปได ้
  3) การยึดมั่น ถือมั่น มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากเกินไป ชอบคิดว่าตัวเองเก่ง และดู
ถูกเหยียดหยามผู้อื่นเป็นผู้มีจุดยืนตามแนวจิตวิทยาว่า “ฉันดี คุณด้อย” มักจะมองหาข้อบกพร่องของผู้อื่น แต่
มองข้ามความบกพร่องของตนเอง 
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  4) การพัฒนาทางสังคม คนบางคนขาดการพัฒนาตนเองทางด้านสังคม ขาดความมั่นใจ
ในตัวเองไม่สามารถทนต่อค าวิพากษ์วิจารณ์ ค าปฏิเสธ หรือการไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมและมักจะอ้างว่า
ท าแบบเดิมนั้นแหละดีแล้ว 
  5) ความเชื่อ คนทุกคนมีความเชื่อที่แตกต่างกันและโดยเฉพาะความเชื่อส่วนตัวด้วยแล้ว
ยากที่จะลบออกหรือเปลี่ยนแปลง ไม่ยอมรับเอาวิธีการหรือความคิดบางอย่างที่ผิดกับความเชื่อส่วนตัวมา
พิจารณา 
  6) อารมณ์และอุปนิสัย คนทุกคนมีอารมณ์และอุปนิสัยแตกต่างกัน เช่น ความโกรธ 
ความกลัว ความเกลียด ความเศร้า ความอิจฉาริษยา เซื่องซึม อารมณ์ที่ไม่ดีเหล่านี้แสดงตัวต่อกันเป็น
เวลานานจะติดเป็นนิสัยและถ้าควบคุมไม่ได้ก็จะท าให้เป็นอุปสรรคทางการคิด เพราะเมื่อเกิดขึ้นบุคคลเหล่านี้
จะหมกมุ่น ต่อมหมวกไตจะหลังสารอครีนาลินเข้ากระแสเลือดขึ้นสู่สมอง ขัดขวางการส่งกระแสคลื่นความคิด
หรือคลื่นประสาท (Nerve Impulse) คิดอะไรไม่ได้และขาดสมาธิ 
  7) ความกลัว ความกลัวเป็นพฤติกรรมการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมของบุคคลลักษณะ
หนึ่งคือการไม่กล้าแสดงออก เป็นบุคคลประเภทคิดแคบ แต่ลึก (Narow but Deep) เพราะกลัวความ
ผิดพลาดความล้มเหลว และความพ่ายแพ้ กลัวคนอ่ืนมองว่าโง่ กลัวคนหัวเราะเยาะ ความคิดสร้างสรรค์ของคน
จึงถูกเก็บอยู่ภายในเพ่ือช่วยให้เขาปลอดภัย เพราะความเชื่อที่ว่าความล้มเหลวนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดี ดังนั้นควรฝึกที่
จะถูกต่อต้านกับความคิดใหม่ ๆ โดยปราศจากความกลัว เพราะความกลัวเป็นอุปสรรคที่ปิดกั้นความคิด
สร้างสรรค์ ดังที่ E- Paul Torrance กล่าวว่า  “จะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้ต้องกล้าหาญ เพราะเมื่อมี
ความคิดใหม่ ๆ คุณจะกลายเป็นกลุ่มน้อยทันท”ี  
  8) ความคิดที่เป็นค าตอบเดียว การจ ากัดค าตอบที่ผิดไปจากค าตอบเดียวเป็นหนทางแห่ง
การปิดกั้นความคิดใหม่ ๆ เพราะหลายคนคิดว่า การมีความคิดสร้างสรรค์เป็นการมีความเสี่ยง ความคิดที่
แปลกแยกเป็นความคิดที่ไร้สาระ การมีค าตอบซ้ า ๆ เกิดจากการอยู่ใกล้กับปัญหามากเกินไป จงเปิดใจที่จะน า
ข้อคิดเห็นและมุมมองของบุคคลภายนอกมาพิจารณา เพราะสามารถเห็นปัญหาและใช้ค าตอบกับปัญหาได้ดี ผู้
ที่อยู่ใกล้กับสิ่งใดมากเกินไปย่อมมองไม่เห็นชัดเพราะเกิดจากความเคยชินและยิ่งยากท่ีจะมองเป็นกลาง การใช้
คนนอกมองเป็นวิธีเดียวที่เห็นอย่างกระจ่าง เช่น ฟิล์มโกดักแบบม้วนได้รับการพัฒนาโดยนักดนตรี ชื่อจอร์จ 
อีสต์แมน (George Eastman) เมื่อ ค.ศ. 1932 ปากกาลูกลื่นพัฒนาโดยประติมากร ชาวอเมริกันชื่อ จอร์จ 
เอชลาวด์ เป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้นเพ่ือเขียนบนพ้ืนที่หยาบ ๆ ไม่ใช่กระดาษในปี ค.ศ. 1900 ต่อมาปี ค.ศ. 1930 
นักหนังสือพิมพ์ชาวฮักกาเรียน ชื่อ ไบโร ได้ประดิษฐ์ ปากกาหมึกแห้งขึ้นมาจนส าเร็จ คือ ปากกาลูกลืน (Ball 
–Point- Pan)  
  9) การมุ่งเน้นเฉพาะทาง มุ่งสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ เราก าลังพัฒนาและนิยม ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน แต่ก็ไม่สอดคล้องกับความคิดสร้างสรรค์ ด้วยที่ว่าความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต้องพ่ึงพาความรู้ใน
เรื่องที่ต้องมีการศึกษากันในอดีต แม้หลายครั้งที่ผู้เชี่ยวชาญแก่งและสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่าง
ยืดหยุ่น และหลายครั้งความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นเสมือนวิสัยทัศน์แบบอุโมงค์ เป็นการมองเข้าไปในที่มืด ไม่
เห็นจดหมายปลายทางต้องเผชิญกับสิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน 
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   10) การับข้อมูลมากเกินไป การับข้อมูลโดยไม่ให้เวลาสมองแยกแยะและจัดการกับ
ข้อมูลเหล่านั้นเลย การเรียนรู้มากเกินไปเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ท าให้สมองเกิดการกีดขวางความคิด
สร้างสรรค์ เปรียบเสมือนกับน้ าล้นแก้ว น้ าที่เติมเข้าไปใหม่อาจผสมผสานกับน้ าเก่าหรือไม่ แต่ที่เห็นคือ น้ าเก่า
ล้นออกมา เปรียบได้กับข้อมูลเก่าที่เก็บไว้หายไป ข้อมูลใหม่เข้ามาแทนข้อมูลมาก จึงควรต้องมีการจัดการที่ดี 
รู้จักเลือกว่าสิ่งใดควรเก็บไว้ใช้และสิ่งใดควรเลิกเก็บเสียทีเพ่ือท าให้เกิดช่องว่างทางความคิด 
   11) การตัดสินใจที่ไม่ผสมผสาน สมองของมนุษย์มีจิตอยู่ 2 ส่วน ที่แยกขาดจากกัน ข้าง
หนึ่งเป็นตัวช่วยรวมความคิด และอีกข้างหนึ่งเป็นฝ่ายตัดสินใจกับความคิด ข้อส าคัญคือการใช้ทั้งสองข้างอย่าง
บูรณาการ เพราะต่างก็ส าคัญเท่ากันเพราะจ าท าให้เกิดสร้างสรรค์ในกระบวนความคิดสร้างสรรค์และการบวน
การติดสินใจที่ต้องเน้นผลของการตัดสินใจด้วยดังตัวอย่างเรื่อง สวรรค์ล่ม 4x4 (โฟร์วิล) เมื่อบริษัทฟอร์ด 
มอเตอร์ มีความคิดเกี่ยวกับ เอ็ดเซล (Edsel) เขาคิดว่ามันเป็นนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ นักออกแบบเชื่อว่าเขา
ประสบความส าเร็จเพราะเป็นรถรุ่นใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามผลประเมิน แต่แท้จริงแล้ว
พบว่าฟอร์ดไม่ได้สร้างอะไรมากนัก ในการสร้างมันขึ้นมาบริษัทตรวจสอบความจริงทั้งหมดพบค าตอบ
ออกแบบแต่ไม่พยายามมีความคิดสร้างสรรค์อะไรในการสร้างมันขึ้นมาจริงดังนั้นจึงท าให้เกิดความล้มเหลว
เพราะแนวคิดกับการตัดสินใจไม่ผสมผสานกัน ดังนั้นในการตัดสินใจใด ๆ จึงต้องใช้สมองทั้งสองข้าง คือ ข้าง
หนึ่งเก็บรวบรวมความคิด และอีกข้างหนึ่งเป็นฝ่ายตัดสินใจเกี่ยวกับความคิดที่เก็บมาใช้ทั้งสองส่วนนี้ให้มีส่วน
ร่วมที่ส าคัญในกระบวนการความคิดท้ังหมด 
   12) การสร้างก าแพง ก าแพงมีความหมายไว้เพ่ือกีดขวาง ดังเช่น ก าแพงเมืองจีน มีไว้
ป้องกันข้าศึก ก าแพงเบอร์ลินในเยอรมันนี มีไว้แบ่งแขต แบ่งแยกดินแดนและการปกครองที่แตกต่างกัน คนที่
อยู่เบื้องหลังก าแพงก็จะไม่เห็นกันและกัน เช่นเดียวกับคนในส่วนต่าง ๆ ก็จะอยู่เฉพาะส่วนของตน ดังนั้นการ
ทลายก าแพงของศาสตร์ก็เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นเช่นกัน เช่น การผสมผสานระหว่างผ้าไหมกับ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ท าให้สมบัติของผ้าไหมไม่ยับง่าย ซึ่งเป็นผ้าไหมที่ใช้ในงานเสกสมรสของเจ้าฟ้าชายชาร์ล 
แหล่งอังกฤษกับพระคู่หมั้นนางสาวแครทรีน เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน ค.ศ. 2010  
   13) ความเคยชิน “เธอจงระวังความเคยชินของเธอ เพราะความเคยชินของเธอจะ
กลายเป็นนิสัยของเธอ เธอจงระวังนิสัยชองเธอเพราะนิสัยของเธอจะก าหนดชะตากรรมของเธอชั่วชีวิต” เป็น
ค ากล่าวของ หลวงพ่อชา สุภัทโท การท าอะไรแบบเคยชินอาจเกิดจากต้นแบบ ซึ่งท าตาม ๆ กันมาโดยไม่ได้
ไตร่ตรองถึงเหตุผล และตอบค าถามไม่ได้และไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนิสัยนั้น ไม่ยอมจะทบทวนเพราะไม่เห็นว่าจะ
เป็นผลร้ายกับการกระท านั้น นิสัยซ้ าไปซ้ ามาจะท าให้ปิดกั้นความคิดใหม่ ๆ และไม่มีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เกิดข้ึน 

   ดังที่ บริษัทวอร์เนอร์บราเธอร์ส (Warner Brothers) ยักษ์ใหญ่แห่งวงการภาพยนตร์ 
กลังมีปัญหาทางการเงิน จึงยอมรับเทคโนโลยีการสร้างภาพยนต์แบบเสียงในฟิล์ม ขณะที่บริษัทภายนตร์อ่ืน ๆ 
คิดว่าการผลิตภาพยนตร์แบบเดิม ๆ ก็ร่ ารวยมหาศาลแล้ว 
   14) การไม่ถูกกาลเทศะ การกระท าใด ๆ ถ้าถูกต้องตามกาลเวลาและสถานที่ก็จะเป็นตัว
ช่วยส่งเสริมแต่ถ้าผิดพลาดก็จะเป็นตัวท าลาย การสร้างแนวคิดใหม่ ๆ  ออกมาผิดเวลา ผิดวัฒนธรรม ผิด
รูปแบบ ผิดสถานที่ ก็จะท าให้ล้มเหลว  
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   15) สิ่งที่ประดิษฐ์กับสิ่งที่ต้องการสวนทางกัน คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ควรหลีกเลี่ยง
ความคิดที่อาจเกิดความต้องการหรือความสนใจส่วนตัวกับความต้องการของผู้อ่ืน เปรียบเสมือนว่ามนุษย์ทุก
คนต้องการรางวัลมากว่าการถูกลงโทษ ตัวอย่างเช่น โทมัส เอดิสัน (Thomas Alva Edison) เคยพบกับความ
ล้มเหลวเรื่องการคิดเครื่องนับคะแนน เพ่ือใช้ในการนับเสียงลงมติในสภาพนิติบัญญัติ ของสหรัฐอเมริกา การใช้
เครื่องง่ายมากเพียงป้อนข้อมูลในเครื่องบันทึกจะตอบว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” เขาจึงน าไปเสนอกับประทานรัฐ
สภาพและได้ค าตอบว่า “มันเป็นความคิดที่ดียอดเยี่ยมมาก” แต่เราไม่สามารถใช้มันได้เพราะรัฐสภาพมี
กฎระเบียบที่ต้องท าตาม ดังนั้นการเดินสวนทางกับความต้องการจึงท าให้เป็นอุปสรรคกับความคิดสร้างสรรค์
อย่างใหญ่หลวง 
   16) ขาดความสามารถในการท าให้ยอมรับ เป็นที่ยอมรับกันเสมอว่าเป็นการยากท
ความสามารถทุก ๆ ด้านจะอยู่ในคนคนเดียวกัน ยางคนช่างคิดช่างประดิษฐ์ แต่ขาดการตลาด ซึ่งเป็น
กระบวนการหนึ่งที่จะท าให้ความคิดและสิ่งประดิษฐ์นั้นไม่ได้รับการเผยแพร่ 

 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
 มนุษย์เป็นผู้มีศักยภาพ แต่ศักยภาพในตัวมนุษย์ไม่ได้น าเอาออกมาใช้ทั้งหมด มนุษย์จึง
สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้โดยปฏิบัติตามแนวทางต่าง ๆ เชื่อว่าเป็นไปได้เป็นแนวคิดทางพฤติกรรม
ศาสตร์เชื่อว่า ถ้ามนุษย์เชื่อเสียก่อนว่าท าได้เป็นไปได้ นั่นเป็นสิ่งที่ท าให้จิตใต้ส านึกเริ่มเคลื่อนไหวเพ่ือที่จะหา
วิธีท าให้เห็นผล เพราะเมื่อบุคคลเกิดความเชื่อ จิตก็จะหาวิธีการเองตามธรรมชาติ ดังนั้นการที่เชื่อว่าสิ่งใด
เป็นไปได้ก็จะเป็นการเปิดทางให้กับค าตอบและในทางตรงกันข้ามการเชื่อว่าสิ่งใดเป็นไปไม่ได้ก็จะเท่ากับว่า
ท าลายความคิดต่าง ๆ เมื่อเกิดปัญหา แต่ตัวเราก็จะเชื่อว่ามันมีทางแก้ไข ความเชื่อจะเป็นตัวกระตุ้นให้สมอง
ปล่อยความคิดออกมามากมายหลายความคิดให้เลือก การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้แนวทางต่าง ๆ จะ
ช่วยให้เกิดความเชื่อว่าเป็นไปได้ สิ่งส าคัญคือการใช้สมองทั้งสองซีกและฝึกเอาพลังจิตเหนือส านึก (Super 
Conscious) มาท างานด้วยการปฏิบัติตนตามแนวทางดังนี้ 
  1) หลีกเลี่ยงการคิดว่าเป็นไปไม่ได้ บุคคลคิดจะท าสิ่งใดก็ตามมักจะถูกขัดขวางด้วย
ความคิดที่ว่าท าไม่ได้ อาจท าไม่ได้ขณะนี้ แต่อจาจท าได้ในอนาคต เมื่อได้งานอะไรมาจงอย่าตอบปฏิเสธ “ท า
ไม่ได้” ควรตอบว่า “ท าได้แต่ต้องหาข้อมูลมาก และจะใช้ความพยายามจนถึงที่สุด” และหาหนทางว่าที่คิดนั้น
ถูกต้องแล้วโดยเชื่อมโยงเหตุผลอื่น เช่น ท าเพราะรับผิดชอบต่อหน่วยงานหรือลึก ๆ อาจท าเพราะต้องการเงิน 
ฯลฯ  
  2) แน่วแน่ที่จะท า คิดว่าเรื่องที่จะท านั้นต้องการจะท ามานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสและยัง
ต้องการจะท าอยู่ตลอดเวลา เช่น เคยสงสัยว่าจะน าปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับภาคธุรกิจได้หรือไม่
เมื่อมีทุนวิจัยจึงจะทดลองท าดู หรือหาข้อมูลจากพ้ืนที่จริงเชิงประจักษ์ก็จะพบข้อมูลหลายแหล่งที่เมื่อน าไปใช้
แล้วท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ การท างานไม่มีวิธีที่ดีที่สุด แต่มีวิธีมากมายเท่า ๆ กับจ านวนความคิดสร้างสรรค์ที่
จะเกิดขึ้น ดังนั้นจึงควรผลักดันความคิดเดิมออกไปและใช้วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยวิธีการนั้น 
  3) เป็นผู้ชอบถามและฟัง การฟังเป็นสิ่งส าคัญซึ่งเมื่อฟังแล้วควรใช้เทคนิคการถามให้ไ ด้
ข้อมูลจนหมดสิ้นเท่าที่ต้องการ การจะเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้นั้นย่อมเกิดจากข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจึงควร
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กระตุ้นถ้อยค าถามและฟังค าตอบ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่หนึ่ง กระตุ้นให้ผู้อ่ืนพูด ขั้นตอนที่สอง ใช้ค าถามทอ
สอบความคิดเห็น และข้ันตอนที่สาม ตั้งใจฟังในสิ่งที่ผู้อื่นพูด 
  4) ฝึกสร้างมโนภาพ หลังแห่งมโนภาพ หรือการสร้างจินตนาการเป็นพลังจากจิตใต้ส านึก 
จะข้ามก้าวสู่การกระท าและเอาชนะได้โดยการน ามาใช้จริง  
  5) ฝึกท าตัวเป็นเด็ก เด็ก ๆ ที่ก าลังเติบโตจะมีธรรมชาติของการเรียนรู้และอยากรู้อยาก
เห็น อยากทดลอง เพราะเขาต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีค าถามความคิดแปลก ๆ ที่จะคอยถามผู้ใหญ่เสมอ ๆ 
ค าถามของเด็กมีลักษณะของความจริงใจเป็นไปอย่างธรรมชาติที่ไม่ต้องคิดว่าถามแล้วจะถูกหาว่าเป็นคนโง่ 
ค าถามจึงเปิดกว้างและเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ไม่ต้องการรู้ว่ามีกฎเกณฑ์หรือความถูกผิดเป็นเช่นไรไม่กลัวที่จะ
ล้มเหลวหรือไม่ทราบด้วย ว่ามันคืออะไร ดังนั้นถ้าต้องการจะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จึงควรท าตนเองให้เป็น
เด็กบ้าง 
  6) ฝึกคิดย้อนศร คือ ฝึกคิดให้แตกต่าง “ผมต้องการได้ยินการโต้แย้งทั้งที่การโต้แย้งนั้น
จะท าให้พบแต่ก้อนกรวดที่กลม ๆ แทนที่จะพบกับหินที่มีความคม ทั้งนี้เพราะผู้น าต้องการความคิดเห็นที่ต่าง
จากลูกน้อง”  
  7) ฝึกตามแนวคิดต่าง ๆ  เช่น คิดเชิงวิพากษ์ คิดเชิงวิเคราะห์ คิดเชิงสังเคราะห์ คิดเชิง
เปรียบเทียบ คิดเชิงมโนทัศน์ คิดเชิงประยุกต์ คิดเชิงกลยุทธ์ คิดเชิงอนาคต คิดเชิงบูรณาการ คิดแนวข้าง คิด
แนวสลับไปมา คิดตามหลักความจริง คิดแตกหน่อความคิดและท่ีลือมเสียมิได้คือ คิดบวกซึ่งการคิดบวกจะ
สร้างให้เกิดประโยชน์แก่เราทั้งกายและจิตใจ 
  8) สร้างสภาพแวดล้อม ยิ่งสภาพแวดล้อมที่ดี คนก็จะมีความคิดสร้างสรรค์มาก ความคิด
สร้างสรรค์จึงเป็นการคิดเพ่ือพบความสัมพันธ์ใหม่ของสิ่งต่าง ๆ ที่มีประโยชน์มีคุณค่า และแปลกใหม่กว่าเดิม 
รวมถึงการประดิษฐ์และวิธีการใหม่ ๆ ความคิดสร้างสรรค์จึงครอบคลุมถึงหลาย ๆ สิ่งที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่
ความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ เช่นการเขียน การระบายสี หรือการแต่งเพลง ล้วนแต่เป็นการริเริ่ม
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมา John E., Arnold กล่าวว่า “ทุกคนเกิดมาพร้อมกับศักยภาพ และความพร้อม
ส าหรับการสร้างสรรค์อย่างแน่นอน บุคลิกไหนของคนก็สามารถมีความสร้างสรรค์ได้ทั้งนั้น หากพร้อมที่จะคิด
อย่างจริงจัง ความคิดสร้างสรรค์อยู่ภายใน ไม่ใช่ภายนอก ใครก็ตามต้องการมีความคิดสร้างสรรค์ต้องเปลี่ยนที่
ภายใน”  
 
7. แนวคิดเกี่ยวกับเกษตรปลอดภัย 
 เกษตรปลอดภัย คือ ระบบการเกษตรที่จะให้ผลิตผลที่ปลอดภัยจากสารพิษ หรือปลอดภัยจาก
การปนเปื้อนของสารและโลหะที่จะมีผลต่อผู้บริโภค นอกจากนั้นระบบการผลิตนั้นจะต้องปลอดภัยกับ
สิ่งแวดล้อม และเกษตรกรผู้ผลิตด้วย ซึ่งระบบเกษตรปลอดภัย เป็นอีกระบบหนึ่งที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้พัฒนาและส่งเสริมให้เป็นระบบมาตรฐานของชาติ โดยค านึงถึงความปลอดภัยของบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ทั้งเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้บริโภค รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ และการ
ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง ระบบนี้คือ “ระบบเกษตรดีที่เหมาะสม” หรือ GAP (Good Agricultural Practices , 
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Good Animal Practices , Good Aguatic Practices) ที่ครอบคลุมการผลิตได้ทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมง มี
การก าหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นระบบการผลิตที่ไม่เป็นผลร้ายต่อเกษตรกร สิ่งแวดล้อม และได้ผลิตผล
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ไม่มีสารตกค้างเกินมาตรฐานตามสากลก าหนด โดยการปฏิบัติตามระบบนี้จะมีการตรวจ
รับรองเช่นเดียวกับระบบเกษตรอินทรีย์ ตลอดห่วงโซ่การผลิต ประกอบด้วย 
  1) การเลือกพ้ืนที่ ที่เหมาะสมกับพืช 
  2) มีการจัดการดินอย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น ไถพรวนในขณะที่มีความชื้นพอเหมาะ มีการ
เตรียมการปลูกที่ถูกต้อง 
  3) เลือกใช้พันธุ์ดี สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและสภาพแวดล้อม 
  4) มีการปลูกถูกต้อง ตรงตามฤดูกาล ระยะการปลูกหรือจ านวนต้นต่อไร่ เป็นไปตาม
ค าแนะน า 
  5) การดูแลรักษาเป็นไปตามค าแนะน า ก าจัดวัชพืชตามความเหมาะสม ใส่ปุ๋ยถูกต้องตาม
อัตราและจ านวนที่เหมาะสม ตามเวลาที่พืชต้องการ พ้ืนที่หรือบริเวณท่ีใส่ถูกต้อง การใช้สารเคมีถูกต้องตาม
ค าแนะน า ไม่ใช้สารเคมีต้องห้าม ไม่ใช้สารเคมีในช่วงห้ามใช้ เช่น ก่อนเก็บเกี่ยว เป็นต้น 
  6) เก็บเกี่ยว หรือจับสัตว์เมื่อแก่ หรือได้อายุตามมาตรฐานเพ่ือให้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ เช่น  
เก็บปาล์มน้ ามันเมื่อแก่ จะได้เปอร์เซ็นต์น้ ามันสูง 
  7) มีสถานที่เก็บผลิตผลที่ได้มาตรฐาน ไม่มีการปนเปื้อน รวมทั้งระบบการขนส่งผลผลิตที่ได้
มาตรฐาน ปราศจากการปนเปื้อน 
 
8. แนวคิดบรรจุภัณฑ์ (Package) ตราสินค้า (Brand name) และช่องทางการจัดจ าหน่าย  
  8.1 ความหมายของการบรรจุภัณฑ์ 
   บรรจุภัณฑ์ถือว่า เป็นส่วนส าคัญ ที่ช่วยเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าและส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่ 
สินค้าโดยมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า บรรจุภัณฑ์ (Packaging) ไว้ ดังนี้  
   บรรจุภัณฑ์ หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการตลาดในการใช้วัสดุชนิดใด
ชนิดหนึ่งมาสร้างสรรค์ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อให้กับผลิตภัณฑ์เพ่ือปกป้องความเสียหาย ของผลิตภัณฑ์รักษา
คุณภาพเกิดความสะดวกในการใช้สอย สะดวกในการขนส่งและเพ่ือการสื่อสารต่างๆและการตลาดโดยมี
ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมโดยการใช้ทั้งศาสตร์ศิลปะและเทคโนโลยีร่วมกัน (สมพงษ์ เฟ่ืองอารมย์, 2555, น. 9)  
   บรรจุภัณฑ์ หมายถึง วัสดุห่อหุ้ม หรือปกป้องสินค้าให้มีคุณลักษณะและคุณสมบัติเหมือนเดิม
มากที่สุด โดยเริ่มจากแหล่งผลิตไปจนถึงผู้บริโภคอีกท้ังยังมีหน้าที่ให้ข้อมูลสินค้า และน าเสนอสินค้าให้สวยงาม
เพ่ือดึงดูดผู้บริโภค (ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์, 2553, น.6)  
   บรรจุภัณฑ์แต่เดิมมีไว้เพ่ือปกป้อง หรือบรรจุผลิตภัณฑ์แต่ในปัจจุบันมีปัจจัยมากมายที่ 
ผลักดัน ให้บรรจุภัณฑ์ทวีความส าคัญมากขึ้น จนกลายเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ส าคัญ การเพ่ิมขึ้นของ
คู่แข่งทั้งในด้านของจ านวนและการแข่งขันที่รุนแรง อีกทั้งแรงผลักดันในเรื่องของขนาดและจ านวน หรือ
ลักษณะของชั้นวางของในห้างสรรพสินค้า ล้วนเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการพัฒนาหีบห่อบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยในงาน
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ขายมากขึ้น ตั้งแต่การกระตุ้นความสนใจจากลูกค้า การอธิบายสินค้า หรือจนกระทั่ง ความสะดวกในการขาย 
การออกแบบที่ดีจะท าให้เกิดประโยชน์เหนือคู่แข่งขันและเพ่ิมปริมาณการขายได้  (นันทสารี สุขโต และคณะ, 
2555) 
  8.2 องค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์ (Packaging Element)  
   องค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์หลัก ๆ จะประกอบด้วย รูปทรง สี ตัวอักษร วัสดุบรรจุภัณฑ์ 
และ กราฟฟิก ซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดนี้มีหน้าที่ในการห่อหุ้มสินค้าและเป็นสิ่งที่สื่อสารทางจากผู้ผลิตสินค้าไป
ยังผู้บริโภค โดยองค์ประกอบทั้งหมดต่างมีหน้าที่แตกต่างกันไป แต่ทั้งหมดจะรวมเป็นองค์ประกอบให้บรรจุ
ภัณฑ์เป็นรูปร่างมีสามารถห่อหุ้ มสินค้าได้และบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของสินค้านั้นๆ ได้  (Fuller, 2011) 
รายละเอียดดังนี้  
     8.2.1 สี ตัวอักษร และกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ท าหน้าที่ในการในการสื่อสารและเป็นตัว
ดึงดูดกับผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เป็นสิ่งที่จะต้องสื่อสารให้กับผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์เป็นของกลุ่ มผู้บริโภคกลุ่ม
ไหน  
   8.2.2 ตัวอักษร เป็นข้อความหรือสัญลักษณ์โดยจะต้องอ่านง่าย ออกแบบชัดเจน เหมาะสม
กับสินค้าและสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารออกไป การเว้นช่องไฟ และใช้สีบนตัวอักษรซึ่งจะไม่เป็นสีที่กลมกลืนกับ
พ้ืนหลัง  
    8.2.3 รูปทรงและวัสดุบรรจุภัณฑ์ เป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะต้องใช้ในการห่อหุ้มสินค้า 
วัสดุของบรรจุภัณฑ์ส าหรับขนมสามารถแบ่งออกได้หลายประเภท เช่น กล่องพลาสติก กล่องกระดาษ 
ถุงพลาสติก ถุงฟอยด์ ถุงลามิตเนต ซองฟอยด์ซองตั้ง ซองซีลพลาสติก เป็นต้น ซึ่งแต่ละแบบจะมีคุณสมบัติ
แตกต่างกันไปในการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งเป็นพื้นที่จะเป็นการสื่อสารให้กับผู้บริโภค ได้รับรู้ข้อมูลของ
ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ซึ่งรูปทรงนี้มีผลโดยตรงกับผู้บริโภค 
   8.2.4 รูปทรงหรือรูปแบบ เป็นส่วนที่มีผลกับการรับรู้ และทัศนะคติของผู้บริโภคเป็นอย่าง
มาก รูปลักษณ์เป็นจุดที่ดึงดูดผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้า การใช้รูปทรงรูปลักษณะให้มีจุดเด่นแตกต่าง
จากคู่แข่งและสื่อถึงแบรนด์ได้ให้มีเอกลักษณ์จะท าให้ผู้บริโภคจดจ าเราได้  
  8.3 หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์  
   แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ มีหลักที่ต้องค านึงถึง ดังนี้ (สุมาลี ทองรุ่งโรจน์, 
2555)  
   8.3.1 มีความโดดเด่น (Outstanding) ในสภาพการตลาดที่มีการแข่งขันที่สูงบรรจุภัณฑ์
จะต้องโดดเด่นเป็นอย่างมาก เมื่อเวลาวางข้างกับคู่แข่งหรือสินค้าอ่ืนๆ จะต้องดูโดดเด่นทั้งสีสัน รูปทรงและ
รูปแบบ  
   8.3.2 ภาพลักษณะแบรนด์และความแตกต่าง (Brand Differentiate) เป็นการออกแบบให้ 
แบรนด์เกิดความแตกต่างและโดดเด่นเพื่อสร้างการจดจ าและจูงใจให้เกิดการอ่านในรายละเอียดต่อไป  
   8.3.3 ความรู้สึกร่วมที่ดี (Brand Experience) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพ่ือให้ผู้ 
ซื้อเกิดความรู้สึกที่ดีต่อศิลปะที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยรวม เริ่มจากการก่อให้เกิดความสนใจด้วยความเด่น 
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เปรียบเทียบรายละเอียดต่าง ๆ เพ่ือจูงใจให้ตัดสินใจซื้อ และจบลงด้วยความรู้สึกที่ดีที่สามารถสนอง  ต่อความ
ต้องการของผู้ซื้อได้ จึงก่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อ เกิดความรู้สึกอยากเป็นเจ้าของและอยากทดลองสินค้าพร้อม
บรรจุภัณฑ์นั้น  
  8.4 กระบวนการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์  
   การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นการด าเนินการที่มุ่งเน้นเพ่ือให้บรรจุภัณฑ์มีความ 
เหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑ์และมีความสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ซื้อ  เป็นหลักการก าหนด
แนวทางการออกแบบและตัดสินใจเลือกบรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ (Robertson, 2013)  
    8.4.1 การก าหนดผลิตภัณฑ์ที่จะท าการออกแบบบรรจุภัณฑ์  
    8.4.2 การศึกษาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน  
    8.4.3 การก าหนดแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์  
    8.4.4 การออกแบบ และผลิตบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ  
    8.4.5 การตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะโดยผู้เชี่ยวชาญ  
    8.4.6 การแก้ไข ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
    8.4.7 การน าบรรจุภัณฑ์ไปสอบถามความคิดเห็นกับกลุ่มผู้ซื้อ  
    8.4.8 การทดลองน าผลิตภัณฑ์ที่บรรจุด้วยบรรจุภัณฑ์ใหม่ขายจริง  
    8.4.9 สรุปผลการพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ และน าบรรจุภัณฑ์เพ่ือใช้จริง  
  8.5 แนวคิดตราสินค้า (Brand name) 
   8.5.1 ความหมายของตราสินค้า  
    ความหมายของตราสินค้า คอทเลอร์ (Kotler, 2015) เคยกล่าวไว้เมื่อปี 1984 ว่า ตรา
สินค้าคือ ชื่อ ค า ตราสัญลักษณ์ หรือรูปแบบหรือสิ่งเหล่านั้นรวมกัน เพ่ือแสดงว่าสินค้าหรือ บริการเหล่านั้น
เป็นของใคร และแตกต่างจากคู่แข่งขันอย่างไร และต่อในปี 1991 ได้ขยายความหมาย เพ่ิมเติมว่า ตราสินค้า
ต้องครอบคุลม 4 ระดับ คือ (1) คุณลักษณะ ซึ่งเป็นรูปร่างภายนอกของ ผลิตภัณฑ์ท่ีผู้บริโภคจดจ าได้ อาทิ ชื่อ 
เครื่องหมายการค้าและโลโก้ (2) ประโยชน์ ซึ่งเป็นคุณลักษณะ ที่สามารถสัมผัสได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์อาทิ 
ทานยาแก้หวัดแล้วรู้สึกว่าอาการหวัดทุเลาขึ้นอย่างมาก (3) คุณค่า ซึ่งเป็นสิ่งที่ผลิตภัณฑ์ให้ผลต่ออารมณ์และ
ความรู้สึก เช่น ใช้แล้วรู้สึกว่าตนเป็นคนมีเสน่ห์  และน่ารัก และ (4) บุคลิกภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนถึง
บุคลิกภาพของผู้ใช้ด้วย เช่น ดูเป็นคนใส่ใจ 
   8.5.2 องค์ประกอบของตราสินค้า (Brand Element)  
    ประกอบด้วย ชื่อ (name) โลโก้ (Logo) ข้อความ (Tagline) สัญลักษณ์ (Graphics) 
รูปร่าง (Shapes) สีสัน  (Colors) เสี ยง (Sounds) กลิ่ น  (Scents) รสชาติ  (Tastes) ความเคลื่ อนไหว 
(Movements) และการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships Management) 
   8.5.3 กระบวนการสร้างแบรนด์ (Brand building process) 

 Duane E. Knapp (2000)  กล่าวว่า กระบวนการสร้างสินค้า ประกอบขั้นตอน  5 
ขั้นตอน ที่เรียกว่า D.R.E.A.M และได้อธิบายกระบวนการสร้างตราสินค้า 5 ขั้นตอนไว้ดังนี้  
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  (1) Differentiation คือ การสร้างความแตกต่างให้ผู้บริโภครับรู้ว่าตราสินค้ามีจุดเด่นที่
แตกต่างจากคู่แข่งขัน  

 (2) Relevance คือการสร้างความสัมพันธ์ หรือการเชื่อมโยงตราสินค้าเข้ากับผู้บริโภค
ด้วยการน าลักษณะบางอย่างของตราสินค้า ที่คิดว่ามีลักษณะตรงกับผู้บริโภคมาเชื่อมโยงกัน ท าให้ผู้บริโภคเกิด
ความรู้สึกผูกพันกับตราสินค้า  

 (3) Esteem   คือ การสร้างคุณค่าหรือยกย่องตราสินค้าให้มีคุณค่าในตัวมันเอง เพ่ือให้
ผู้บริโภคเกิดการยอมรับในตราสินค้า รู้สึกว่าตราสินค้านั้นมีความส าคัญและมีคุณค่ากับผู้บริโภค  
  (4) Awareness  คือ  การสร้างความตระหนักรู้ในตราสินค้า เพ่ือให้ผู้บริโภคตระหนักรู้
ในความแตกต่างของตราสินค้า และคุณค่าของตราสินค้า  
    (5) Mind’s eye คือ การสร้างความประทับใจกับผู้บริโภค เป็นการท าให้ผู้บริโภคเกิด
ความรู้สึกท่ีดี เกิดความประทับใจในตราสินค้า 

 Tom Duncan (2002) กล่าวว่า กระบวนการสร้างตราสินค้าประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือ  
  (1) การเลือกชื่อและสัญลักษณ์เพ่ือที่จะเป็นตัวแทนในการน าเสนอองค์กรหรือสินค้า  

 (2) การสร้างความตระหนักรู้ การสร้างอัตลักษณ์ของชื่อและสัญลักษณ์ตราสินค้าว่า
สินค้านี้เป็นประเภทใด  

 (3) การก าหนดต าแหน่งตราสินค้าให้มีความแตกต่างจากตราสินค้าของคู่แข่ง  
 (4) การสร้างภาพลักษณ์ของสินค้า เพ่ือที่จะท าให้ตราสินค้ามีความแตกต่างยิ่งขึ้นท าให้

สามารถรู้จัก หรือระลึกถึงตราสินค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น และ  
    (5) การสร้างความน่าเชื่อถือในตราสินค้าอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้บริโภค
หรือกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งผู้ถือหุ้น และส่งมอบสิ่งที่ลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมาย และผู้ถือหุ้น คาดว่าจะ ได้รับจาก
การซื้อหรือใช้ตราสินค้า ประกอบด้วย ค าจ ากัดความและความหมายของตราสินค้า   ความส าคัญของตรา
สินค้ากับผู้บริโภค ตราสินค้าด้านเทคโนโลยี 
 8.6 แนวคิดช่องทางการจัดจ าหน่าย  
   8.6.1 ความหมายของช่องทางการจัดจ าหน่าย 
   แซนด์ทอนและฟิลด์รอล (Stanton & Futrell, 1987, p. 270) กล่าวว่า ช่องทางการจัด
จ าหน่าย เป็นกิจกรรม ซึ่งท าให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่หาง่าย หรือการจัดจ าหน่าย หมายถึง โครงสร้างช่องทางการจัด 
จ าหน่ายซึ่งเป็นเส้นทางที่ผลิตภัณฑ์เคลื่อนย้ายไปยังลูกค้า ซึ่งอาจผ่านพ่อค้าคนกลางหรือไม่ผ่านก็ได้  
   แคทรีย์  (Carthy, 1990, p. 259) กล่าวว่า การจัดจ าหน่าย หมายถึงการที่จะน า
ผลิตภัณฑ์ไปยัง แหล่งลูกค้าด้วยปริมาณที่ถูกต้องที่ลูกค้าต้องการ  
   สุชิน นะตาปา (2541, น. 15) กล่าวว่า การจัดจ าหน่ายหมายถึงกลไกลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการ ท าให้สินค้าไหลผ่านจากผู้ผลิตไปถึงมือผู้บริโภค โดยผ่านคนกลางประเภทต่างๆและการจัดการเพื่อช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายเป็นไปโดยราบรื่นและรวดเร็ว และท าให้สินค้ากระจายไปอย่างทั่วถึงครอบคลุมพ้ืนที ่อย่าง
กว้างขวางสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค  
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   ลัทธิกาล ศรีวะรมย์ (2541, น. 195-199) ช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง กลุ่ม
องค์การทาง การตลาด ซึ่งท าให้ผลิตภัณฑ์เคลื่อนย้ายไปยังผู้ผลิต (Producer) ไปยังผู้ใช้ขั้นสุดท้าย (Ultimate 
user) ช่องทางการตลาดจะเริ่มต้นที่ผู้ผลิตและสิ้นสุดลงที่ผู้บริโภค (Consumer) หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม 
(Industrial user) 
  Stem Louis W. และ El - ansary Adel I. (2004, p. 5) ได้ให้ความหมายของ ช่องทาง
การตลาด หมายถึง กลุ่ม ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการท าให้สินค้า หรือบริการมีไว้ใช้หรือบริโภค
ช่องทางการตลาดไม่เพียงแต่สนองความต้องการของลูกค้า โดยจัดหาสินค้าและบริการให้ได้ ณ สถานที่ 
ปริมาณ คุณภาพ และราคาที่ถูกต้อง แต่ช่องทางการตลาดยังมีหน้าที่กระตุ้นความต้องการของลูกค้า โดยผ่าน 
กิจกรรมทางด้านส่งเสริมการตลาด ขององค์กรต่างๆ เช่น พ่อค้าปลีกตัวแทนขายของผู้ผลิต ส านักงานขาย  
และพ่อค้าส่ง เป็นต้น  
   Berman Barry (2004, น. 10) ได้ให้ความหมายของ ช่องทางการตลาด หมายถึง ระบบ 
เครือข่ายงาน (Network system) ซึ่งมีตัวแทนและสถาบันการตลาด ท ากิจกรรมทางการตลาดเชื่อมโยง 
ระหว่างผู้ผลิตกับลูกค้า เพ่ือให้งานทางด้านการตลาดประสบความส าเร็จ จากความหมายนี้เสดงว่า ช่องทาง
การตลาดประกอบด้วย (1) ระบบเครือข่ายงานซึ่งถูกก าหนดขึ้นโดยบริษัท (2) ตัวแทนและสถาบันการตลาด
ท าหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับลูกค้า (3) กิจกรรมทางการตลาด ได้แก่ การซื้อขาย การส่งเสริมการขาย 
การโฆษณา และอ่ืนๆ (4) วัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การเพ่ิมยอดขายและส่วนครองตลาด 
   Rosembloom Bert (2004, p. 8-9) ได้ให้ความหมาย ช่องทางการตลาด หมายถึง 
กลุ่มบุคคล หรือ ธุรกิจ (External contractual organization) ที่ด าเนินกิจกรรม (Management operates) 
เพ่ือให้บรรลุ วัตถุประสงค์ในการกระจายสินค้า องค์กรภายนอกที่มีข้อตกลงต่อกัน ซึ่งฝ่ายบริหารจะต้อง
ด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการกระจายสินค้า จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคคนสุดท้าย (Distribution 
objectives) 
   8.6.2 ช่องทางดิจิทัล  
    เนื่องจากช่องทางดิจิทัลเป็นช่องทางที่สร้างโอกาสอย่างมาก ทั้งลดความเหลื่อมล้ า ใน
เรื่องของ ต้นทุนที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจรายย่อย อีกทั้งสร้างโอกาสให้ธุรกิจรายย่อยสามารถเป็นที่รู้จักและ
ขยายฐานลูกค้าได้อย่างกว้างขวาง หลักส าคัญอยู่ที่การเลือกใช้ช่องทางดิจิทัลที่เหมาะสมกับธุรกิจ ซึ่งช่องทาง
ดิจิทัลที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ได้แก่  
    8.6.2.1) เว็บไซต์ (Website) ท าหน้าที่กระจายเข้าไปสู่ผู้ใช้บริการที่มีความต้องการ
ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และสามารถดัดแปลงหรือเรียกดูข้อมูลที่ต้องการได้ในเวลา อันรวดเร็ว  
  8.6.2.2)  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (Email) ในยุค อีเล็กทรอนิกส์นี้ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ได้กลายเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ด้วยคุณสมบัติที่รวดเร็ว ประหยัด เข้าถึงผู้บริโภค 
และยากต่อการสูญหาย ซึ่งท าให้จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อที่มีความเหมาะสมในการท าการตลาดทางตรง 
ในการท าการตลาดด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั้น ไม่ใช่เพียงแค่การส่งโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น 
(กันต์ฐศิษฎ์เลิศไพรงาม, 2550) นักการตลาดยังสามารถใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสื่อสารทางการตลาดได้
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ในหลายด้าน โดยข้อดีของการตลาดด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ เป็นการสื่อสารโดยตรงกับลูกค้าและ  
กลุ่มเป้าหมาย รวดเร็วและสามารถตอบสนองได้ในทันทีมีต้นทุนที่ต่ า และสามารถสื่อสารกับคนครั้งละมาก ๆ 
ได้ ก่อนการใช้การตลาดผ่าน จดหมายอิเล็คทรอนิกส์จะต้องได้รับการยิมยอมจากลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายผู้
เป็นเจ้าของบัญชีก่อน อีกท้ังยังต้องสามารถบอกเลิกการรับข่าวสารได้  
  8.6.2.3) บล็อก (Blog) Blog มาจากศัพท์ค าว่า Web Log คือการบันทึกบทความ
ของตนเอง (Personal Journal) ลงบนเว็บไซต์โดยเนื้อหาของ blog นั้นจะครอบคลุมได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องราวส่วนตัวหรือเป็น บทความเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น เรื่องการเมือง เรื่องกล้องถ่ายรูป เรื่องกีฬา เรื่อง
ธุรกิจ เป็นต้น  
  8.6.2.4) บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  (Social Network Service) บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์คือการที่ผู้คนสามารถท าความรู้จัก และเชื่อมโยงกันใน ทิศทางใดทิศทางหนึ่ง  
   8.6.2.5) โปรแกรมการสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต (Search) การท าการตลาดผ่าน
โปรแกรมการสืบค้นข้อมูลได้รับความสนใจ เนื่องจากนักการตลาด  ตระหนักว่าผู้บริโภคที่ค้นหาข้อมูลผ่าน
โปรแกรมสืบค้นเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสนใจในสิ่งที่ต้องการ เข้าได้แสดงตัวว่าพร้อมจะเป็นลูกค้าและ
ก าลังหาค าตอบในสิ่งที่ก าลังท าการค้นหา  
   8.6.2.6) วีดีโอออนไลน์ (Online Video) วฤตดา วรอาคม ประธรานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านนวัตกรรม (ซีไอโอ) แมคแคน เวิลด์กรุ๊ป (ประเทศไทย) กล่าวว่า “วีดีโอออนไลน์ในรูปแบบของคลิป
สั้น ๆ ในปี 2012 จะได้รับความนิยม ต่อเนื่องจากปี 2011 โดยจะมีรูปแบบหลากหลาย และไม่ใช่เรื่องยากท่ีจะ
มีคนดูในเว็บไซต์ You Tube หลักหมื่นหลักแสน เนื่อง ด้วยอินเตอร์เน็ตเร็วขึ้น มี 5G อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 
สมาร์ทโฟน แท็บแล็ตมากขึ้น   
   8.6.2.7) เกมส์ดิจิทัล (Digital Games) ปัจจุบันเกมส์ดิจิทัลท าหน้าที่มากกว่าแค่เป็น
การสื่ออย่างในอดีต เกมส์ดิจิทัลกลายเป็น เครื่องมือในการสื่อสารของนักการตลาดไปสู่กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย
ได้เพราะเกมส์ดิจิทัลสามารถเป็น ทั้งเวทีเล่นเกมส์และร้านขายสินค้าและบริการในเวลาเดียวกัน  
 
9. การถ่ายทอดนวัตกรรม 
 Rogers (2003, น. 171-194) กล่าวว่า กระบวนการถ่ายทอดนวัตกรรมมีข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 สร้างความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม เป็นขั้นพ้ืนฐานในการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรม เช่น ประโยชน์ หรือผลการใช้นวัตกรรม เป็นต้น ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นตัวกระตุ้นที่ดีที่สุดเพ่ือให้ผู้ที่อยู่ใน
ต าแหน่งระดับสูงสนใจยอมรับและตัดสินใจใช้นวัตกรรม  โดยองค์กรโดยส่วนใหญ่ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
นวัตกรรมจากบุคคลหรือแหล่งความรู้ภายนอกองค์กร 
 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการจูงใจ ในขั้นนี้ผู้ถ่ายทอดและผู้รับนวัตกรรมต้องพิจารณาความสอดคล้อง
ระหว่างความต้องการของสังคมกับลักษณะเฉพาะของนวัตกรรม  ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับข้อมูลที่ท าให้สามารถ
เปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือตัดสินใจเลือกใช้นวัตกรรม เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดหาหรือสร้างนวัตกรรม 
ความเป็นไปได้ของการใช้นวัตกรรมในสังคม ความสะดวกในการใช้ และผลที่จะได้รับจากการใช้นวัตกรรมนั้น  
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 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการตัดสินใจ เมื่อมีการยอมรับนวัตกรรมโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง องค์กรจะต้อง
ด าเนินการให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มผู้ตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมกับกลุ่มผู้ที่จะต้องใช้นวัตกรรม  เมื่อ
กลุ่มผู้ตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมตกลงใจยอมรับนวัตกรรมควรประกาศการตกลงใจนี้ให้ผู้ที่จะต้องใช้นวัตกรรม
รับรู้ 
 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการยอมรับ ในขั้นตอนนี้นวัตกรรมจะถ่ายทอดจากแหล่งต้นตอ (Source) ซึ่ง
ได้แก่ ผู้ถ่ายทอดนวัตกรรม ผู้มีอ านาจตัดสินใจ และกลุ่มน าร่องในการใช้นวัตกรรม โดยมีข้อมูลที่ถ่ายทอด 
(Message) ซึ่งได้แก่การตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม และรายละเอียดของนวัตกรรม ผ่านทางสื่อกลางการติดต่อ 
(Channels) วิธีใดวิธีหนึ่ง ไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้นวัตกรรม (Receiver) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้ที่จะต้องใช้นวัตกรรมนี้ ซึ่งน าไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมนั้น 
 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นน าไปใช้ โดยกลุ่มผู้ใช้นวัตกรรมจะต้องด าเนินการใช้นวัตกรรมในองค์กรเป็น
ระยะเวลาหนึ่งก่อน เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการตัดสินใจยืนยัน ประเมิน และวิเคราะห์ผลในขั้นต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 6 ขั้นการยืนยัน กลุ่มผู้ใช้นวัตกรรมท าการประเมิน วิเคราะห์ผล จากข้อมูลในการ
ด าเนินการทดลองใช้นวัตกรรม เพ่ือยืนยันว่านวัตกรรมดังกล่าวเป็นประโยชน์หรือไม่ ในกรณีที่เกิดผลดีจากขั้น
การน าไปใช้จะท าการยืนยันการรับนวัตกรรม แต่ในทางกลับกันในกรณีที่การน าไปใช้ไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีจะเกิด
การปฏิเสธแทน 
 การถ่ายทอดนวัตกรรมตามขั้นตอนข้างต้นจะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยแวดล้อมอ่ืนประกอบ ได้แก่ (Rogers, 2003, น. 11-31, 35-38) 
 ประการที่หนึ่ง ปัจเจกบุคคล ซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม โดยบุคคลที่มี
ภาวะความเป็นนวัตกรรมสูง (High innovativeness) จะเป็นผู้ที่รับนวัตกรรมเร็วหรือที่เรียกว่า นวัตกร 
(Innovators) ในขณะที่บุคคลผู้มีภาวะนวัตกรรมต่ า (Low innovativeness) จะเป็นผู้ที่รับนวัตกรรมได้ช้า ท า
ให้เป็นผู้ล้าหลัง (Laggards) หรือผู้ปฏิเสธนวัตกรรม 
 ประการที่สอง.ระบบสังคม ระบบสังคมที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม ได้แก ่
สังคมสมัยใหม่และสังคมโบราณหรือสังคมประเพณี สังคมสมัยใหม่มีการรับนวัตกรรมอย่างรวดเร็วและมีการ
รับนวัตกรรมในปริมาณที่มากกว่าสังคมแบบประเพณี เนื่องจากสังคมสมัยใหม่มีระบบค่านิยมและบรรทัดฐาน
สังคมในลักษณะที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะค่านิยมทางวัตถุที่
สนับสนุนให้เกิดการรับนวัตกรรมใหม่มาทดลองใช้ในสังคม ในขณะที่สังคมโบราณหรือสังคมประเพณีไม่มี
ระบบค่านิยมและบรรทัดฐานสังคมเช่นนี้ จึงไม่สนับสนุนการรับนวัตกรรม 
 ประการที่สาม.การสื่อสาร การสื่อสารมีความส าคัญต่อการรับนวัตกรรม ซึ่งเป็นหัวใจของ
กระบวนการถ่ายทอดนวัตกรรมจากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดสุดท้ายเพ่ือสรุปว่ายอมรับหรือปฎิเสธนวัตกรรม ซึ่งระดับ
ในการยอมรับนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับปริมาณและความหลากหลายของช่องทางการสื่อสารในองค์กรหรือสังคม 
องค์กรหรือสังคมที่มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายสามารถกระตุ้นให้บุคคลตระหนักถึงคุณค่าของนวัตกรรม
ได้ง่ายกว่าสังคมที่มีช่องทางการสื่อสารที่จ ากัด ซึ่งท าให้ผู้รับนวัตกรรมได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อบุคคลเท่านั้น 
 ประการที่สี่.ลักษณะของนวัตกรรม ซึ่งส่งผลต่อบุคคลในการตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธ
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นวัตกรรม และส่งผลต่อระยะเวลาในการยอมรับนวัตกรรม คุณลักษณะของนวัตกรรมที่ใช้ในการพิจารณา
ยอมรับนวัตกรรม มี 5 ประการ ได้แก่ (Rogers, 2003, p. 229 – 258 ; ปาริชาต สถาปิตานนท์ สโรบล, 
2542, ออนไลน์) ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ความเข้ากันได้ ความไม่ซับซ้อน โอกาสในการทดลองใช้ โอกาสใน
การสังเกตเห็นได้ นวัตกรรมที่มีลักษณะทางบวกสามารถแพร่หลายได้ง่าย ในขณะที่นวัตกรรมที่มีลักษณะทาง
ลบโดยส่วนใหญ่จะไม่ได้รับการยอมรับ ซึ่งได้แก่ นวัตกรรมที่ผู้ใช้เห็นว่านวัตกรรมไม่ดีกว่าของเดิม ไม่เข้ากับ
บริบทของผู้ใช้ในด้านค่านิยมและวัฒนธรรม มีโครงสร้างซับซ้อนเข้าใจยาก ไม่สามารถทดลองใช้ได้ และไม่มี
ตัวอย่างให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม 
 ประการที่ห้า.เวลา หมายถึง เวลาในการใช้นวัตกรรมและระยะเวลาในการเผยแพร่นวัตกรรม 
ซึ่งต่างมีอิทธิพลต่อการยอมรับหรือปฎิเสธนวัตกรรมโดยระยะเวลาในการเผยแพร่ที่สั้นเกินไปอาจท าให้ผู้ รับ
นวัตกรรมไม่ได้ท าความคุ้นเคยกับนวัตกรรมเพียงพอในการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมอย่างเข้าใจและสามารถ
น าไปใช้ได้จริง ซึ่งส่งผลต่อความยั่งยืนของการใช้นวัตกรรม ในขณะที่ระยะเวลาการเผยแพร่ที่ยาวนานเกินไป
จะท าให้เกิดความล้าของผู้รับนวัตกรรม 
  รูปแบบการถ่ายทอดนวัตกรรม 
 รูปแบบการถ่ายทอดที่ปรากฏโดยทั่วไปมี 5 รูปแบบ ดังนี้ (ทิศนา แขมมณี, 2548, น. 420 ; 
Alange, Jacobsson and Jarnehammar, 1998, p. 3-21 ; Wejnert, 2001, p. 261-292 ; Thanyawich 
Vicheanpant, 2010, p. 89 ; Wiwat Ruenglertpanyakul and Thanyawich Vicheanpant, 2012, p. 
130-131) 
 รูปแบบที่หนึ่ง การถ่ายทอดด้วยการสั่งการ (Authority innovation-decision model) 
เป็นการถ่ายทอดโดยชักจูงให้ผู้น าที่มีอ านาจสั่งการ  หรือผู้ที่มีอ านาจตัดสินใจเห็นความส าคัญของการใช้
นวัตกรรม เป็นผู้ตัดสินใจ และตัดสินใจสั่งการไปยังผู้ใช้ ซึ่งอยู่ในระดับที่ต้องรับฟังค าสั่งให้ใช้นวัตกรรมนั้น 
 รูปแบบที่สอง การถ่ายทอดโดยใช้มนุษยสัมพันธ์ (Human interaction model) เป็นการ
ถ่ายทอดโดยการชักจูงบุคคลซึ่งจะเป็นผู้ที่ยอมรับนวัตกรรมหรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการน านวัตกรรมไปใช้ โดย
ให้ความรู้ ความเข้าใจ และให้ความช่วยเหลือในการทดลองใช้ เพ่ือให้บุคคลผู้นั้นสามารถตัดสินใจได้ว่า 
ต้องการรับนวัตกรรมไว้ใช้ต่อไป หรือควรหยุดใช้นวัตกรรมนั้น 
 รูปแบบที่สาม.การถ่ายทอดโดยให้ผู้ใช้มีส่วนร่วม (User participation model) รูปแบบนี้
ถ่ายทอดนวัตกรรมไปสู่ตัวผู้ใช้โดยตรง เพ่ือให้ผู้ใช้ประเมินและตัดสินใจในการยอมรับหรือปฎิเสธนวัตกรรมนั้น 
 รูปแบบที่สี่.การถ่ายทอดแบบผสม (Eclectic process of change model) การถ่ายทอด
รูปแบบนี้เป็นการถ่ายทอดนวัตกรรมผ่านตัวกลาง โดยมีผู้ท าหน้าที่เป็นตัวกลางที่เชื่อมระหว่างกลุ่มผู้ที่ต้องการ
ถ่ายทอดนวัตกรรมกับกลุ่มผู้ต้องการใช้นวัตกรรม การถ่ายทอดรูปแบบนี้อาจจ าเป็นต้องใช้วิธีการถ่ายทอดทั้ง 3 
รูปแบบที่กล่าวข้างต้นผสมผสานกันไป ซึ่งท าให้เกิดรูปแบบการถ่ายทอดใหม่ที่มีการผสมผสานทั้ง 3 รูปแบบใน
สัดส่วนที่แตกต่างกันตามที่ผู้ท าการถ่ายทอดและผู้ท าหน้าที่เป็นตัวกลางเลือกใช้ 
 รูปแบบที่ห้า การถ่ายทอดโดยใช้ความศรัทธาการถ่ายทอดนวัตกรรมรูปแบบนี้เริ่มนิยมใช้ใน
ยุคหลัง ๆ โดยเน้นการสร้างความรู้สึกให้ผู้ใช้นวัตกรรมเต็มใจรับนวัตกรรมไปใช้ด้วยตัวเอง ส่วนใหญ่จะเริ่มต้น
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ด้วยการท าให้กลุ่มผู้ใช้รู้สึกมั่นใจว่า เมื่อได้รับนวัตกรรมดังกล่าวแล้วจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 
แม้ว่าผู้ใช้ยังไม่ได้รู้จักนวัตกรรมดังกล่าว แต่เกิดความศรัทธาและได้ตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมเรียบร้อยแล้ว  
 
10. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สนองตอบความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบันโดยไม่

กระทบกระเทือนความสามารถของคนรุ่นต่อไปในการที่จะสนองตอบความต้องการของเขาเอง (พระธรรมปิฏก
, 2539, น. 25)  

 การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) หมายถึง การพัฒนาที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบันโดยไม่ท าให้คนในรุ่นอนาคตลดทอนความสามารถในการที่จะตอบสนอง
ความต้องการของตนเอง 

 การพัฒนาที่ยั่งยืน  คือ รูปแบบการพัฒนาที่คอยตอบสนองความต้องการของมนุษย์ใน
ปัจจุบันโดยไม่มีข้อผ่อนปรนใด ๆ กับความต้องการที่คอยตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในอนาคตด้วย 
(คณะกรรมาธิการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2546, น. 34) 

  การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการในปัจจุบันโดยไม่ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติหรือสร้างความล าบากใจให้กับประชาชนในอนาคต การพัฒนาที่ยั่งยืนเช่นนี้มีลักษณะเป็น
การพัฒนาที่บูรณาการ (Integrated) คือท าให้เป็นองค์รวม (Holistic) โดยองค์ประกอบทั้งหลายต้องท างาน
ประสานกันครบองค์อย่างสมดุล (Balanced) (UN : Commission on Environment and development) 

 การพัฒนาที่ยั่งยืนจากบทความข้างต้นก็มีการพูดถึงค าจ ากัดความไว้หลายประการ เริ่มต้น
บอกว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ภาษาอังกฤษเรียกว่า Sustainable Development โดยสมัชชาโลกจาก World 
Commission on Environment  (2526) ซึ่งเสนอแนะว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ รูปแบบของการพัฒนาที่
ตอบสนองต่อความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบันโดยไม่ท าให้ คนรุ่นต่อไปในอนาคตต้องประนีประนอมยอม
ลดทอนความสามารถในการที่จะตอบสนองความต้องการของตนเอง” 

 ประเทศไทยได้มีนักวิชาการหลายท่านพยายามอธิบายแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ 
ชัดเจนยิ่งขึ้น ที่ส าคัญคือแนวคิดของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต, 2541) ได้อธิบายการพัฒนาที่ยั่งยืนว่า “การ
พัฒนาที่ยั่ งยืนมีลักษณะบูรณาการ (Integrated) คือท าให้เกิดเป็นองค์รวม (Holistic) หมายความว่า
องค์ประกอบทั้งหลายที่เกี่ยวข้องจะต้องมาประสานกันครบองค์และมีดุลยภาพ (Balance) หรือพูดอีกนัยหนึ่ง
คือการท าให้กิจกรรมของมนุษย์สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ” 

 การพัฒนาที่ยั่งยืนจะแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัยได้แก่ (พระอภิธรรมปิฎก, 2539, น. 65) 
 1) การพัฒนาคนเป็นแกนกลางของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาความยากจน  

การพัฒนาต้องสามารถตอบสนองในปัจจุบันขั้นพ้ืนฐานได้อย่างพอเพียง ทั้งด้าน การศึกษา สุขภาพอนามัยที่
อยู่อาศัยและฐานะความเป็นอยู่ที่ดีรวมทั้งนโยบายด้านประชากรที่เหมาะสม 

 2) ธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ด้วยการอนุรักษ์ดูแลสภาพแวดล้อมและใช้ทรัพยากร  
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อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ แต่การพัฒนาจะส าเร็จได้นั้นต้องอาศัยการพัฒนาจริยธรรมทั้งในระดับ
บุคคลและระดับชาติ (จริยธรรมที่แท้ต้องสามารถท าให้มนุษย์มีความสุขจึงจะเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน) การ
พัฒนาด้านการศึกษานับว่าเป็นองค์ประกอบแรก ที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ต่อไปอย่างน้อย
ท าให้คนรู้เท่าทันปัญหาที่เกิดขึ้นและที่ส าคัญต้องมีการประนีประนอม คือ ยอมลดละความต้องการของตนเอง
เพ่ือให้แต่ละฝ่ายได้ประโยชน์บ้างหลักการเหล่านี้เองจะท าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่ งยืนได้ เป็นแนวคิดที่อยู่บน
พ้ืนฐานของหลักการที่เรียกว่า “ความยุติธรรมระหว่างสองรุ่น” (Integration Equity) กล่าวคือการพัฒนา
แบบยั่งยืนสามารถครอบคลุมสองลักษณะ ได้แก่ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554, น. 11) 

  ประการแรก เน้นเรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบมีขีดจ ากัดโดยมุ่งเน้นวิธีของ 
ประชาชนที่มีเศรษฐกิจพอเพียง สามารถอยู่ได้ท่ามกลางกระแสวิกฤติหรือเศรษฐกิจที่ปั่นป่วนโดยวิธีการแรก 
คือ “เน้นหลักความพอดี” และการตอบสนองต่อความจ าเป็นพื้นฐานเท่าที่จ าเป็น  

  ประการที่สอง เน้นเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือทรัพยากรธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาติ
ไม่ได้ มีไว้เพ่ือให้มนุษย์น าไปใช้อย่างฟุ่มเฟือย วิธีของการรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรหรือการใช้สอยให้คุ้มค่า
และได้ใช้น้อยลง อย่างไรก็ตามประเด็นนี้ก าลังเป็นที่น่าสนใจ เพราะความสัมพันธ์กับประชากรการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ การเพ่ิมประชากรและความทางเทคโนโลยีขาดความสมดุล อย่างไรก็ตามวิธีการพัฒนา 
แบบยั่งยืนควรจะสามารถท าได้อย่างน้อยสามด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านนิเวศวิทยา 

 หลักการพัฒนาแบบยั่งยืนเป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลในสามมิติซึ่งทั้งสามด้านมี
ความสัมพันธ์และเก่ียวเนื่อง กันดังนี้ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554, น. 55) 

 1) มิติการพัฒนาด้านสังคม หมายถึง การพัฒนาคนและสังคมให้เชื่อมโยงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล โดยพัฒนาคนไทยให้มีผลิตภาพสูงขึ้น ปรับตัว
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีส านึกและวิถีชีวิตที่เกื้อกูลต่อธรรมชาติ มีสิทธิและโอกาสที่จะได้รับการจัดสรรและ
ผลประโยชน์ด้านการพัฒนาและคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างมั่นคง มี
ระบบการจัดการทางสังคมที่สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย รวมทั้งมีทุนทางสังคมที่อยู่หลากหลายมาใช้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีความสมานฉันท์          
 2) มิติการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่องในระยะ
ยาว เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจจะต้องเป็นไปอย่างสมดุลและเอ้ือต่อ
ประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ ความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นจะต้องน ามาจาก
กระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด ลดปริมาณของเสีย ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างมลพิษที่จะกลายมา
เป็นต้นทุนทางการผลิตในระยะต่อไปรวมทั้งเป็นข้อจ ากัดของการเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

 3) มิติการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ขอบเขตที่เหมาะสม คงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถพลิกฟ้ืนให้กลับสู่สภาพใกล้เคียงกับสภาพ
เดิมให้มากที่สุด เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสและมีปัจจัยในการด ารงชีพ ซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติของคน
ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ บริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเกื้อกูล ชะลอการ
ใช้และน าเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ให้มากที่สุด 



85 
 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
โครงการพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง

อย่างยั่งยืน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ 
แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน และ
ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร 2) พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านผ้า
ชุมชน ในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร 3) พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ด้านเกษตรปลอดภัย ในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร 4) พัฒนาต้นแบบ
บรรจุภัณฑ์และแนวทางส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย  5) ถ่ายทอด
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย ในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐาน
ราก บนฐานทุนทรัพยากร 6) สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการน านวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและเกษตร
ปลอดภัยไปสู่แผนพัฒนาต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 7) สร้างต้นแบบชุมชนนวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและเกษตร
ปลอดภัย 8) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก และคุณภาพชีวิต ของชุมชนนวัตกรรมด้าน
ผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ 
และยโสธร ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

3.1 วิธีการศึกษา 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.5 ขั้นตอนการด าเนินโครงการวิจัย 

3.6 พ้ืนที่การด าเนินงานโครงการวิจัย 
 

3.1 วิธีการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) โดยใช้ทั้งระเบียบวิธีเชิง

ปริมาณ (Quantitative methods) และระเบียบวิธีเชิงคุณภาพ (Qualitative methods) โดยใช้หลักการวิจัย
เชิ งปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ให้ทุกภาคส่วน ภาครัฐภาค
ประชาชน และภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมในโครงการ ตั้งแต่กระบวนการร่วมรับรู้ถึงความส าคัญและความ
จ าเป็นของโครงการ ร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาร่วมในการวางแผน ร่วมในการด าเนินงาน 
และร่วมในการประเมินผล 
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในโครงการวิจัยนี้ ประกอบด้วย 

 1) นวัตกรชุมชน ชุมชนละ 10 คน 
 2) นวัตกรเฉพาะด้าน ชุมชนละ 2 คน 
 3) ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรม ชุมชนละ 50 คน 

 4) ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (key informants) ในการพัฒนานวัตกรรม และน านวัตกรรมเข้าสู่
แผนชุมชนได้แก่ ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในจังหวัด ผู้บริหารท้องที่/ท้องถิ่น  

 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาของโครงการพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่
จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร ประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบความรู้นักนวัตกรชุมชนก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 2) แบบประเมินด้านสมรรถนะนักนวัตกรชุมชนก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 3) แบบประเมินความคิดเห็นต่อกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะ 
นวัตกรชุมชน 
 4) แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าบัญชี
รายรับรายจ่ายประจ าวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ 
 5) แบบประเมินความพึงพอใจการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย
ประจ าวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ” 
 6) แบบประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน แนวทางการส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
เพ่ือพัฒนานวัตกรรมต้นแบบสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทุนทรัพยากร 
 7) แบบประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรม ด้านความรู้ความเข้าใจ การน าไปปฏิบัติ การน าไปใช้
ประโยชน์ และการบริหารโครงการ 
 8) แบบสังเกตการถ่ายทอดนวัตกรรมของนวัตกร (โดยผู้ประเมิน) 
 9) เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) นวัตกรชุมชน 
 10) แบบสอบถามหัวหน้าครัวเรือน คุณภาพชีวิต/ความส าเร็จในชุมชนนวัตกรรม 

 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 3.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูล  
  1) ข้อมูลจากการสังเคราะห์เอกสารและประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ผู้วิจัยด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

 2) ข้อมูลจากการพัฒนานวัตกรรม การถ่ายทอดนวัตกรรม การน าแผนเข้าสู่ แผนพัฒนา
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ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด ของนวัตกร ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดย  การสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย 
(induction) จากข้อสรุปทั่วไปที่มีความเชื่อมโยงจากการสังเกตเชิงประจักษ์ (empirical observation) และ
ใช้การตีความ (interpretative) เข้ามาวิเคราะห์ น าผลการศึกษาถูกสังเคราะห์เป็น (1) Platform การสร้าง
นวัตกร (2) Platform ชุมชนนวัตกรรม และ (3) Learning Innovation Platform 
 ในการวิ เคราะห์ ระดับนวัตกรชุมชน  ผู้ วิ จั ยมีการ ตรวจสอบข้อมูล  แบบสามเส้ า 
(Triangulation Technique) ด้านข้อมูล (Data Triangulation) ในแหล่งบุคคล 3 แหล่ง ได้แก่ 1) คนใน
ชุมชนที่เข้ารับการถ่ายทอดนวัตกรรม ประเมินนวัตกร โดยใช้เครื่องมือแบบประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรม 
ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไปปฏิบัติ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ 2) นวัตกรประเมิน
ตนเอง โดยใช้เครื่องมือแบบประเมินตนเองของนวัตกรในการถ่ายทอดความรู้ 3) ผู้ประเมินภายนอก ประเมิน
นวัตกร โดยใช้เครืองมือแบบสังเกตการถ่ายทอดนวัตกรรมของนวัตกร (โดยผู้ประเมิน)  ร่วมกับเกณฑ์การให้
คะแนน (Scoring Rubric) นวัตกรชุมชน (รายละเอียดเครื่องมือประเมินนวัตกรในภาคผนวก ข) 
  3) ข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ก าหนดการให้คะแนนค าตอบของแบบสอบถามดังนี้  
        ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด  ก าหนดให้  5  คะแนน 
       ระดับความคิดเห็นมาก             ก าหนดให้  4  คะแนน 
        ระดับความคิดเห็นปานกลาง  ก าหนดให้  3  คะแนน 
        ระดับความคิดเห็นน้อย            ก าหนดให้  2  คะแนน 
        ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด  ก าหนดให้  1  คะแนน 

 แล้วหาค่าเฉลี่ยของค าตอบแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายของ 
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ บุญชม ศรีสะอาด, 2554, น. 121) 

        ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
       ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
        ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
        ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
        ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3.4.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   1. หาค่าเฉลี่ย โดยค านวณจากสูตร ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, น. 124) 

             =    


  

     เมื่อ       แทน ค่าเฉลี่ย 
         แทน ผลรวมคะแนนทั้งหมด 

       N     แทน จ านวนคนทั้งหมด  
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   2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยค านวณจากสูตร ดังนี้ (บุญชม ศรี
สะอาด, 2554, น. 126) 

          S  =    
 

 1

22



  

     เมื่อ   S   แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

       X  แทน คะแนนแต่ละตัว 

       N    แทน จ านวนคนทั้งหมด  

            ∑ แทน ผลรวม 
 
3.5 ขั้นตอนการด าเนินโครงการวิจัย 

การวิจัยนี้ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย 4 โครงการ ประกอบด้วย 1) การพัฒนารูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน 
บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และ ยโสธร  
2) การพัฒนานวัตกรรมชุมชนเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน และเศรษฐกิจฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร  
ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดสงขลา 3) การพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านเกษตรปลอดภัย ในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุน
ทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แม่ฮ่องสอน ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร และ 4) การถ่ายทอดและเชื่อมโยง
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านผ้าชุมชน และเกษตรปลอดภัย ในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐาน
ราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และ
ยโสธร โดยผู้วิจัยน าเสนอขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยเป็น 8 ตอน ดังนี้ 

 1) การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของชุมชนในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน บนฐานทุนทรัพยากร ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ 
แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร  
 ตอนที่  1 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน เพ่ือเพ่ิ มขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุน
ทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร  มี
ขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
   ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุน
ทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร 

  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเชิงวิเคราะห์บริบทชุมชน วัฒนธรรมการเรียนรู้ และฐานทุน
ทรัพยากรในชุมชน การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เอกสาร งานวิจัยเกี่ยวกับการองค์กรนวัตกรรม การสร้างผู้น า
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เชิงนวัตกรรม และการพัฒนานักนวัตกรรม การบริหารจัดการตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืน การเสริมสร้างพลัง
ชุมชน  และน าผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารมาก าหนดเป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการด าเนินการจัด
สนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือก าหนดตัวบ่งชี้สมรรถนะนวัตกรชุมชน เพ่ือการบริหารจัดการตนเองของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน และรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน เพ่ือการบริหารจัดการตนเองของชุมชน
อย่างยั่งยืน  
         ขั้นตอนที่  2 สนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้ เชี่ยวชาญ เพ่ือก าหนด และ
จัดล าดับความส าคัญของตัวบ่งชี้สมรรถนะนวัตกรชุมชน เพ่ือการบริหารจัดการตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืน
และรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน เพ่ือการบริหารจัดการตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืน 
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน การวัดและประเมินผล 
   ขั้นตอนที่ 3 ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกร
ชุมชน เพ่ือการบริหารจัดการตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืน ในด้านความเป็นประโยชน์ (Utility Standards) 
ความเป็นไปได้  (Feasibility Standards) ความเหมาะสม (Propriety Standards) ความถูกต้องและ
ครอบคลุม (Accuracy Standards) และความรับผิดชอบ (Accountability Standards) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ระยะที่ 2 การเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัด
สระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร 
   ขั้นตอนที่ 4 การค้นหานักนวัตกรชุมชน จากผู้น าชุมชนรุ่นเก่า และคนรุ่นใหม่
จากคนที่ชุมชนศรัทธาให้ความเชื่อถือ เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถสร้างทีมงาน และมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้  
        ขั้นตอนที่ 5 การเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน และกระบวนการบริหาร
จัดการตนเองของชุมชน เป็นการถ่ายทอดรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน เพื่อการบริหารจัดการ
ตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืน ให้กับนักนวัตกรชุมชน  
        ขั้นตอนที่ 6 การแสวงหาความร่วมมือจากเครือข่ายในพ้ืนที่ และพัฒนากลไก
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการองค์ความรู้ และแก้ปัญหาของชุมชน เพ่ือน าไปสู่การ
จัดการแก้ปัญหาในชุมชน การวิเคราะห์ชุมชน และจัดท าแผนชุมชน   
   ระยะที่ 3  ผลการสร้าง Platform การสร้างนวัตกร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่
จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร 
    ขั้นตอนที่ 7 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะนวัต
กรชุมชน และขีดความสามารถการบริหารจัดการตนเองของชุมชน  
   ขั้นตอนที่ 8 การติดตามผลการบริหารจัดการตนเองของชุมชน ของนวัตกร
ชุมชน  
 ขั้นตอนที่ 9 การสร้าง Platform การสร้างนวัตกร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
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การบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืนและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ด้านผ้าชุมชน

และเกษตรปลอดภัย 

 2) การพัฒนานวัตกรรมชุมชนเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน และเศรษฐกิจฐานราก 

บนฐานทุนทรัพยากร  ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดหนองบัวล าภู และ

จังหวัดสงขลา 

 ตอนที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านผ้าชุมชน ในการยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา  
 ระยะที่ 1 ศึกษาบริบทและศักยภาพของชุมชนด้านผ้าชุมชน โดยการสัมภาษณ์กลุ่ม
ย่อย (focusgroup) เพ่ือรวบรวมข้อมูลและสรุปวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน คุณลักษณะผ้าและลวดลายผ้า ความ
ต้องการด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์บริบทของและเศรษฐกิจชุมชน ด้านศักยภาพ 
ปัญหา และข้อจ ากัดของผ้าชุมชนรวมทั้งค้นหา องค์ความรู้ เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ ภูมิปัญญา ประสบการณ์
ด้านการผ้าชุมชน รายได้ของประชากรที่ประกอบอาชีพผ้าชุมชน และจัดท าฐานข้อมูลศักยภาพ ข้อมูล
เศรษฐกิจรายคนของผู้ประกอบอาชีพผ้าชุมชน   

 ขั้นตอนที่ 2 จัดเวทีประชุมเพ่ือแสวงหาความร่วมมือสร้างเครือข่ายในพ้ืนที่ 
 ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และทิศทาง

การตลาดผ้าชุมชน 
   ระยะที่ 2 การสร้างนวัตกรรมชุมชนด้านผ้าชุมชน แบบมีส่วนร่วม โดยวิเคราะห์
นวัตกรรม ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างอัตลักษณ์ ก าหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์และประเมินความพึง
พอใจต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากผ้าชุมชน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 4 สร้างนวัตกรรมชุมชนด้านผ้าชุมชนแบบมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ เครือข่ายความร่วมมือ และผู้ประกอบอาชีพทอผ้า เพ่ือออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากผ้าชุมชนที่ต่อยอดภูมิปัญญา  และสร้างอัตลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์  

 ขั้นตอนที่ 5 ประเมินความเหมาะสมและความพึงพอใจต่อนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์
ต้นแบบจากผ้าชุมชนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ/ผู้บริโภค/เครือข่ายความร่วมมือ   

 ระยะที่ 3 การผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชนด้านผ้าชุมชน ตาม
รูปแบบและขั้นตอนที่ก าหนดจากนวัตกรรมการผลิตภัณฑ์ผ้าต้นแบบ ทดลองการตลาด ประเมินรายได้และ  
สรุปและถอดบทเรียนองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้ ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 6 อบรมถ่ายทอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากผ้าชุมชน .ให้กับชุมชน
เป้าหมาย และทดลองการตลาด 

 ขั้นตอนที่ 7 ประเมินความเหมาะสมส าหรับการใช้และผลิตและการตลาด 
 ขั้นตอนที่ 8 ศึกษา วิเคราะห์ เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตรายคนของผู้ประกอบ
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อาชีพผ้าชุมชน ด้าน ต้นทุน/รายได้/ความเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต รายบุคคลและของกลุ่มผ้าชุมชน 
 ขั้นตอนที่ 9 สรุปและถอดบทเรียนองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาเป็นชุมชนปฏิบัติการ

เรียนรู้ต่อไป 
   3) การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านเกษตรปลอดภัย ในการยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว แม่ฮ่องสอน ตราด บุรีรัมย์ และ
ยโสธร 
 ตอนที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านเกษตรปลอดภัย ในการ
ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แม่ฮ่องสอน ตราด บุรีรัมย์ 
และยโสธร 

 ระยะที่ 1 การสร้างนวัตกรรมชุมชนด้านเกษตรปลอดภัย 
       ขั้นตอนที่ 1 ค้นหาองค์ความรู้ เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ ภูมิปัญญา ประสบการณ์

ด้านเกษตรวิธีการ จัดเวทีสรุปองค์ความรู้ เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ ภูมิปัญญา ประสบการณ์ด้านเกษตร กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน ผู้น าเครือข่ายนวัตกรรมด้านเกษตร 

      ขั้นตอนที่ 2 สร้างนวัตกรรมชุมชนด้านเกษตรปลอดภัย 
 ระยะที่ 2 การอบรมนวัตกรรมชุมชนด้านเกษตรปลอดภัย 

      ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ืออบรมนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม 
      ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการอบรมนวัตกรรมชุมชนด้านเกษตรปลอดภัยแบบมีส่วน

ร่วม 
      ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลการอบรมนวัตกรรมชุมชนด้านเกษตรปลอดภัย

แบบมีส่วนร่วม ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 ระยะที่ 3 การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ 

  4) การถ่ายทอดและเชื่อมโยงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ด้านผ้าชุมชน และ
เกษตรปลอดภัย ในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 
แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร   
  ตอนที่ 4 การพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์และแนวทางส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
ด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา  ตราด 
บุรีรัมย์ และยโสธร 

  ระยะที่  1 พัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ของนวัตกรรมชุมชนด้านผ้าชุมชนและ
นวัตกรรมด้านเกษตรปลอดภัย ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ 
และยโสธร  
 ขั้นตอนที่ 1 นวัตกรชุมชน และนักวิจัย ร่วมกัน ศึกษา องค์ความรู้ เทคโนโลยี 
สิ่งประดิษฐ์ ภูมิปัญญา ประสบการณ์ ที่เก่ียวกับ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และช่องทางการจัดจ าหน่าย  
  ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของชุมชนที่จะน ามาพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
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สร้างตราสินค้า และพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่าย  
  ขั้นตอนที่ 3 ศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และช่องทางการจัดจ าหน่าย
ของคู่แข่งขันในตลาด  
  ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาความต้องการของผู้บริโภคเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า 
และช่องทางการจัดจ าหน่าย 
  ขั้นตอนที่ 5  ศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชน ส าหรับมาสร้างอัตลักษณ์ของตัวสินค้า 
และสื่อสารกับผู้บริโภค 
  ขั้นตอนที่ 6 จัดประชุมให้ความรู้นวัตกรชุมชน และนักวิจัย เกี่ยวกับการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ การสร้างตราสินค้า และการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่าย  
   ขั้นตอนที่ 7 ระดมความคิดการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ การสร้างตราสินค้า และ
การพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยการสัมภาษณ์/สอบถาม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์กับชุมชน 
   ขั้นตอนที่ 8 น าแนวคิดมาสร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และช่องทางการ
จัดจ าหน่าย 
   ขั้นตอนที่ 9 ยืนยันแบบเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Prototype และวางแผน
การทดสอบตลาด 
   ขั้นตอนที่ 10 ทดลองต้นแบบบรรจุภัณฑ์กับนวัตกรรมด้านผ้าชุมชน และ
นวัตกรรมด้านเกษตรปลอดภัย    

  ระยะที่ 2 จัดท าแนวทางส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ด้านผ้าชุมชนและเกษตร
ปลอดภัย ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร  
  ขั้นตอนที่ 11 จัดกิจกรรมทดสอบตลาดกับ ผู้ทรงคนวุฒิโดยการสนทนากลุ่ม
ประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน 
  ขั้นตอนที่  12 จัดกิจกรรมทดสอบตลาดกับ ผู้บริโภค โดยใช้แบบประเมิน
ออนไลน์ 

 ขั้นตอนที่ 13 อบรมการเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
 ขั้นตอนที่ 14 การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  

            ขั้นตอนที่ 15 การติดตามและประเมินผล    
 ตอนที่ 5 การถ่ายทอดนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านผ้าชุมชนและเกษตร
ปลอดภัย ในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ 
แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร 

  ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้ที่เก่ียวข้องและนวัตกรเพ่ือร่วมพัฒนา
และจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมด้านผ้าชุมชน และนวัตกรรมด้านเกษตรปลอดภัย ใน
การร่วมกันถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ชุมชนที่สนใจ 

      ขั้นตอนที่ 2 นวัตกรชุมชนด าเนินการถ่ายทอดนวัตกรรมด้านผ้าชุมชน และ
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นวัตกรรมด้านเกษตรปลอดภัยตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ โดยให้นวัตกรชุมชนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ใน
ชุมชนใกล้เคียง หรือชุมชนที่มีบริบทใกล้เคียงกัน จ านวน 50 คน 

  ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร ประกอบด้วย     
1) คนในชุมชนที่เข้ารับการถ่ายทอดนวัตกรรม ประเมินนวัตกร 2) นวัตกรประเมินตนเอง 3) ผู้ประเมิน
ภายนอก ประเมินนวัตกร และประเมินศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมด้านผ้าชุมชน และนวัตกรรมด้านเกษตร
ปลอดภัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล 

  ขั้นตอนที่ 4 จัดท าการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ นวัตกรรมด้านผ้าชุมชน และ
เกษตรปลอดภัย  
 ตอนที่ 6 การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการน านวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและ
เกษตรปลอดภัยไปสู่แผนพัฒนาต าบล/อ าเภอ/จังหวัด ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู 
สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร 
   ขั้นตอนที่ 1 จัดเวทีประชาคม สร้างความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ ผลที่ชุมชนจะ
ได้รับ และร่วมก าหนดแนวทางการพัฒนา /ปรับปรุง ชุมชนนวัตกรรมด้านผ้าและเกษตรปลอดภัยในแต่ละ
ชุมชน 

  ขั้นตอนที่ 2 ผู้น าชุมชน และตัวแทนชุมชนในพ้ืนที่น าแนวทางการพัฒนา /ปรับปรุง 
ชุมชนนวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัยที่พัฒนาขึ้นเข้าสู่แผนพัฒนาต าบล/ท้องถิ่น 
 ตอนที่ 7 การสร้างต้นแบบชุมชนนวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย ในพ้ืนที่
จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร   

 ขั้นตอนที่ 1 สร้างต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านผ้าชุมชน
และด้านเกษตรปลอดภัย  
   ขั้นตอนที่ 2 สร้าง Learning Innovation Platform นวัตกรรมด้านผ้าชุมชน และ
ด้านเกษตรปลอดภัย เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ตอนที่ 8 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก และคุณภาพชีวิต 
ของชุมชนนวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย ในพ้ืนที่ จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ ฮ่องสอน 
หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร   
 ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจเก็บข้อมูลศักยภาพชุมชนแบบรายครัวเรือน ด้านผ้าชุมชน และ
ด้านเกษตรปลอดภัย ในพ้ืนที่ระดับต าบล  
 ขั้นตอนที่ 2 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาต าบล แผน
ธุรกิจ ต่อไป 
 
3.6 พื้นที่การด าเนินงานโครงการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ได้เลือกชุมชนเป้าหมายโดยมีเกณฑ์ ดังนี้  
  1) ชุมชนมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือเครือข่ายที่มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายคล้ายคลึงกัน 
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  2) ผู้น ากลุ่มมีความโดดเด่นในการเป็นผู้น าและเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน/ผลักดัน 
กิจกรรมในชุมชน  
  3) กลุ่มเคยมีส่วนร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ และวิทยาลัยชุมชน 

 ซึ่ง มณฑา  เก่งการพานิช และ คณะ (2557) ได้กล่าวถึง “แนวคิดชุมชนเป็นฐาน” จาก
การบันทึกไว้ “เป็นบทเรียน” การควบคุมบุหรี่ (มวนเองหรือยาสูบ) โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเป็นแนวคิดที่มุ่ง
ท างานกับชุมชนเป็นพื้นที่เป้าหมาย ได้ระบุถึงการเลือกชุมชนในการวิจัยดังกล่าว ดังนี้ “เลือกชุมชนที่มีทุนทาง
สังคมอยู่ก่อนแล้ว เพราะเวลายิ่งน้อยการสร้างศักยภาพคนในชุมชนให้มีความพร้อมต้องใช้เวลา จึงเป็นการดีที่
จะค้นหาชุมชนที่มีโครงสร้างพ้ืนฐานดี พอมีทุนที่จะต่อยอด โดยมีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง มีใจและตั้งใจ มี
เครือข่าย มีวิสัยทัศน์และพร้อมที่จะท ากิจกรรมต่าง ๆ และต่อยอดได้”  
  ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ชุมชนเป้าหมายจ านวน 10 ชุมชน ใน 8  จังหวัดประกอบด้วย  
(1) ชุมชนบ้านพะมะลอ ต าบลบ้านกาศ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (2) ชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง ต าบลทุ่ง
โฮ้ง อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (3) ชุมชนบ้านไทรงาม ต าบลพระเพลิง อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว         
(4) ชุมชนบ้านล่องมุด ต าบลล าไพล อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา (5) ชุมชนบ้านนาค าไฮ ต าบลนาค าไฮ อ าเภอ
เมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู (6) ชุมชนบ้านป่าไม้สหกรณ์ ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ (7) ชุมชนบ้านกุดหิน ต าบลก าแมด อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร (8) ชุมชนบ้านทุ่งไก่ดัก ต าบลท่า
กุ่ม อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด (9) ชุมชนบ้านดง ต าบลห้วยห้อม อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
(10) ชุมชนบ้านท่าแยก ต าบลหนองบอน อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้   มีความมุ่งหมายหลักเพ่ือพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุน
ทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร   ผู้วิจัย
น าเสนอผลตามขั้นตอนการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

   1.  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
   2.  ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล 
   3.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 
       แทน ค่าเฉลี่ย 
  S.D.  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 
 
ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยตามล าดับขั้นตอนประกอบด้วย 8 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่  1 ผลการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน  เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุน
ทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร 
  ตอนที่  2  ผลการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านผ้าชุมชน ในการยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา  
  ตอนที่ 3  ผลการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านเกษตรปลอดภัย  ในการ
ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แม่ฮ่องสอน ตราด บุรีรัมย์ 
และยโสธร 

ตอนที่ 4 ผลการพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์และแนวทางส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ด้าน
ผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ 
และยโสธร 
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  ตอนที่ 5 ผลการถ่ายทอดนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านผ้าชุมชนและเกษตร
ปลอดภัย ในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ 
แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร 
                  ตอนที่ 6 ผลการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการน านวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและ
เกษตรปลอดภัยไปสู่แผนพัฒนาต าบล/อ าเภอ/จังหวัด ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู 
สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร 
 ตอนที่ 7 ผลการสร้างต้นแบบชุมชนนวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย ในพ้ืนที่
จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร   
                  ตอนที่ 8 ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก และคุณภาพชีวิต ของ
ชุมชนนวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู 
สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร   
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ตอนที่1 ผลการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน  เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุน
ทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร 
  ผลการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัด
สระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยในตอนที่ 
1 ดังต่อไปนี้ 
 ระยะที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุน
ทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร 

  ระยะที่ 2 ผลการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัด
สระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร 
 ระยะที่ 3  ผลการสร้าง Platform การสร้างนวัตกร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัด
สระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร 
 
 ส าหรับตอนที่  1  มีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
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 ตอนที่  1 ผลการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน เพื่ อเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุน
ทรัพยากร ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร 
  ผลการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัด
สระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยในตอนที่ 
1 ดังต่อไปนี้ 
 ระยะที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุน
ทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร 
  มีการจัดประชุมระดมความคิดร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัย ในการพัฒนา
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน 
และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน 
หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร 
  วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ประชุมร่วมกันระหว่างทีมนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ 
เกี่ยวกับ 1) แนวคิดชุมชนนวัตกรรม 2) ความรู้และแนวทางการวิจัย 3) ความรู้และแนวทางการสร้างนวัตกรรม 
4) นวัตกรและการสร้างนวัตกรรม ท าให้ได้ตัวบ่งชี้สมรรถนะนวัตกรชุมชน แสดงดังภาพที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      ภาพ 3 ประชุมระดมความคิดร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัย 
                                 ที่มา : โดยผู้วิจัย : 15 มิถุนายน 2563 
 
 

  วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ประชุมร่วมกันระหว่างทีมนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือ
หารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน แสดงดังภาพที่ 4 



98 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                     ภาพ 4 ประชุมระดมความคิดร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัย 
                                 ที่มา : โดยผู้วิจัย : 16 มิถุนายน 2563 
 

  ตัวบ่งชี้สมรรถนะนวัตกรชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง
อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 

   1) การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของชุมชน (SWOT) การจัดท าแผนชุมชน 
   2) การก าหนด เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/การท า PDCA 
   3) ลักษณะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (New Entrepreneurs) 
   4) การสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า (Products Customer Fit 

Model) 
   5) โมเดลทางธุรกิจ (Business Model Canvas) 
   6) กฎหมาย และระเบียบ มาตรฐานสินค้า 
   7) การสร้างแบรนด์สินค้า (Branding) และทรัพย์สินทางปัญญา (IP) 
   8) การตลาดและลูกค้าสัมพันธุ์ 
   9) ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการค้า online 
   10) การก าหนดราคาขายที่ไม่ขาดทุน 
   11) การจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายประจ าวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ 

 
  ระยะที่ 2 ผลการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

บริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัด
สระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร 

   การเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ตนเองอย่างยั่งยืน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ 
แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร มีการด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

  2.1 หัวหน้าโครงการย่อยค้นหานวัตกรชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะที่
สอดคล้องกับโครงการเป้าหมาย 
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  2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชนเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุน
ทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์  และยโสธร มี
วัตถุประสงค์เพ่ือท าให้ได้นักนวัตกรชุมชนที่มีแนวคิดในการสร้างนวัตกรรม เพ่ือตอบโจทย์ลูกค้า (Products 
Customer Fit Model) แนวคิดทางด้านการตลาด กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานสินค้า พัฒนาทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (New Entrepreneurs) และการน า SWOT PDCA และ โมเดลทางธุรกิจ เป็นเครื่องมือ
ในการท างานโครงการ แสดงดังภาพที่ 5 - 14 (รายละเอียดก าหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการในภาคผนวก 
ก) 
 
 
 
 
 
 
 

  
            ภาพ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน 1-3 กรกฎาคม 2563 
                     โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์ จังหวัดยโสธร 
                                ที่มา : โดยผู้วิจัย : 2 กรกฎาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน 8-10 กรกฎาคม 2563 
                               โครงการพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตรเชิงนิเวศ บนฐานทุนทรัพยากร  
                               จังหวัดบุรีรัมย์ 
                                ที่มา : โดยผู้วิจัย : 8 กรกฎาคม 2563 
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                    ภาพ 7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน 13-15 กรกฎาคม 2563 
                              โครงการการพัฒนาสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงส าหรับผ้าทอชุมชน จังหวัดสระแก้ว 
                                ที่มา : โดยผู้วิจัย : 14 กรกฎาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
    
                   ภาพ 8 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน 13-15 กรกฎาคม 2563 
                              โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์ 
                              จังหวัดสระแก้ว 
                               ที่มา : โดยผู้วิจัย : 14 กรกฎาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    ภาพ 9 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน 16-19 กรกฎาคม 2563 
                              โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพื้นเมือง จังหวัดตราด 
                               ที่มา : โดยผู้วิจัย : 17 กรกฎาคม 2563 
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                    ภาพ 10 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน 21-23 กรกฎาคม 2563 
                               โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ จังหวัดหนองบัวล าภู                              
   ที่มา : โดยผู้วิจัย : 22 กรกฎาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    ภาพ 11 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน 29-31 กรกฎาคม 2563 
                               โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอ จังหวัดแพร่ 
  ที่มา : โดยผู้วิจัย : 30 กรกฎาคม 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพ 12  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน 3-5 สิงหาคม 2563 
                                 โครงการการพัฒนานวัตกรรมชุมชนด้านวัฒนธรรมผ้าทอกี่เอว จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  ที่มา : โดยผู้วิจัย : 4 สิงหาคม 2563 
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 ภาพ 13 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน 3-5 สิงหาคม 2563 
                                 โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานเพื่อสุขภาพจากอะโวคาโด  
                                 จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
  ที่มา : โดยผู้วิจัย : 4 สิงหาคม 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 ภาพ 14 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน 13-15 สิงหาคม 2563 
                                โครงการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก จ. สงขลา 
  ที่มา : โดยผู้วิจัย : 14 สิงหาคม 2563 
 

  2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายประจ าวัน และบัญชี
ต้นทุนอาชีพ” ท าให้ได้นักนวัตกรชุมชนที่มีความรู้และทักษะในการท าบัญชีครัวเรือนบัญชีต้นทุนอาชีพ การ
ลงบัญชี รายรับ-รายจ่าย การออม รู้จักการประมาณตน และการจัดการการเงินได้ดีขึ้น รวมทั้งสามารถน าไป
เผยแพร่ให้สมาชิกภายในกลุ่มได้รับรู้และปฏิบัติได้ แสดงดังภาพที่ 15 
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 ภาพ 15 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน 3-4 พฤศจิกายน 2563 
                                “การจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายประจ าวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ”  
  ที่มา : โดยผู้วิจัย : 4 พฤศจิกายน 2563 
 

  2.4 ผลการประเมินด้านความรู้ ของนวัตกรชุมชนก่อนและหลังการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน แสดงดังตารางที่ 1 (แบบทดสอบความรู้สมรรถนะนักนวัตกร
ชุมชนในภาคผนวก ข) 
 

ตาราง  1  ผลการประเมินด้านความรู้ของนวัตกรชุมชนก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง 
              สมรรถนะนวัตกรชุมชน 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
วัน/เดือน/ป ี
ด าเนินการ 

ผลการประเมินดา้นความรู้ 
คะแนนที

เฉลี่ย 
ก่อน
อบรม 

คะแนนที
เฉลี่ย 

หลังอบรม 

ผลตา่ง T-
score 

ก่อน-หลัง
อบรม 

ร้อยละ
คะแนนที
เฉลี่ยที่
เพิ่มขึ้น 

1 การพัฒนาผลิตภณัฑ์แปรรูปจากข้าวพ้ืนเมือง
อินทรีย์ จังหวัดยโสธร 

1-3 
ก.ค.63 

คะแนนเฉลีย่หลังอบรม 15.06 จากคะแนนเต็ม 
20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.3 

2 การพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตรเชิง
นิเวศ บนฐานทุนทรัพยากร จังหวดับุรีรมัย ์

8-10 
ก.ค.63 

39.97 59.26 19.29 48.26 

3 การพัฒนาสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงส าหรับ
ผ้าทอชุมชน จังหวัดสระแก้ว 

13-15 
ก.ค.63 

40.28 59.71 19.43 48.25 

4 การพัฒนาผลิตภณัฑม์ูลไส้เดือนดนิและน้ ามลู
ไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรยี์ จังหวัดสระแก้ว 

13-15 
ก.ค.63 

40.28 59.71 19.43 48.25 

5 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกจาก
ข้าวพื้นเมือง จังหวัดตราด 

16-19 
ก.ค.63 

40.17 59.19 19.02 47.35 

6 การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑผ์้าทอย้อมสี
ธรรมชาติ จังหวัดหนองบัวล าภู                     

21-23 
ก.ค.63 

40.09 59.38 19.29 48.11 
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ตาราง  1  (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
วัน/เดือน/ปี 
ด าเนินการ 

ผลการประเมินดา้นความรู้ 
คะแนนที

เฉลี่ย 
ก่อน
อบรม 

คะแนนที
เฉลี่ย 

หลังอบรม 

ผลตา่ง T-
score 

ก่อน-หลัง
อบรม 

ร้อยละ
คะแนนที
เฉลี่ยที่
เพิ่มขึ้น 

7 การพัฒนาผลิตภณัฑผ์้าหม้อห้อมประเภทเคหะ
สิ่งทอ จังหวัดแพร่ 

29-31 
ก.ค.63 

39.86 59.34 19.48 48.86 

8 การพัฒนานวัตกรรมชุมชนด้านวฒันธรรมผ้า
ทอกี่เอว จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

3-5 
ส.ค.63 

41.28 58.72 17.44 42.24 

9 การแปรรปูผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานเพื่อ
สุขภาพจากอะโวคาโด จังหวัดแมฮ่่องสอน 

3-5 
ส.ค.63 

- - - - 

10 การสร้างสรรค์สยี้อมธรรมชาติและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ผ้าทอยกดอก จังหวัดสงขลา 

13-15 
ส.ค.63 

40.61 59.34 18.79 46.27 

 

 จากตาราง 1 ผลการประเมินด้านความรู้ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะ 
นวัตกรชุมชน พบว่า นวัตกรชุมชน มีความรู้ในเรื่องที่ประชุมเชิงปฏิบัติการหลังการประชุมมากกว่าก่อนการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
. 2.5  ผลการประเมินความคิดเห็นด้านสมรรถนะ ของนวัตกรชุมชนก่อนและหลัง
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน แสดงดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3 (แบบประเมิน
ความคิดเห็นด้านสมรรถนะของนวัตกรชุมชนในภาคผนวก ข) 
 

ตาราง  2  ผลการประเมินความคิดเห็นด้านสมรรถนะ ของนวัตกรชุมชนก่อนและหลังการประชุมเชิง 
              ปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน (นวัตกรรมด้านผ้าชุมชน) 
 

รายการประเมิน 

ร้อยละของการเปลีย่นแปลงก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
สีย้อม

ธรรมชาติ
รูปแบบผง 
(สระแก้ว) 

ผ้าทอย้อมสี
ธรรมชาติ
(หนองบัว 

ล าภู) 

ผ้าหม้อห้อม
ประเภท

เคหะสิ่งทอ 
(แพร่) 

ผ้าทอกี่เอว 
(แม่ฮ่อง 
สอน) 

ผ้าทอยก 
ดอก 

(สงขลา) 

ทักษะนักนวัตกรชุมชน 
1. ทักษะในการก าหนดประเด็นและตั้งค าถามที่เป็นแรง
กระตุ้นให้เกดิแนวคิดทีส่ร้างสรรค ์

8.51 % 29.17 % 15.88 % - 12.77 % 

2. การเรียนรู้และปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง 6.67 % 12.05 % 6.45 % - 9.16 % 
3. รู้ความต้องการของตลาด และของผู้บริโภค 2.44 % 22.08 % 13.52 % - 17.87 % 
4. สามารถแก้ปญัหาต่าง ๆ ได้ด ี ไม่เปลี่ยน 33.72 % 17.00 % - 12.77 % 
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ตาราง  2  (ต่อ) 
 

5. ทักษะในการผสมผสานความรู้ ประสบการณ์ 
แนวความคิด เทคโนโลยี เข ้าด ้วยกันได ้

2.17 % 38.09 % 20.48 % - 28.43 % 

6. มองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต ่าง ๆ ที่บุคลากรทั่วไป
ไม่สามารถท าได้ แล ้วน ามาสร ้างสรรค ์เป ็นนวัตกรรมที่
ถูกพัฒนาขึ้นมาได้   

4.44 % 39.74 % 15.27 % - 19.72 % 

7. ทักษะในการก าหนดประเด็นและตั้งค าถามที่ท าให้
เกิดความรู้ความเข้าใจท้ังสิ่งที่มีอยู่เดิม หรือสร้างเป็นองค์
ความรู้ใหม่   

ไม่เปลี่ยน 46.30 % 8.61 % - 18.20 % 

8. มองเห ็นความแตกต ่างที่จะสามารถท าให ้เกิดเป ็นองค์ 
ความรู้ใหม ่

2.17 % 38.19 % 5.74 % - 13.24 % 

9. ทักษะในการสร ้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นใน
ทุกวงการ และทุกระดบั 

4.44 % 22.73 % 10.38 % - 12.77 % 

10. ทักษะการสร ้างเครือข ่ายเพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้ ความคดิสร ้างสรรค์ และพัฒนางานได ้

2.17 % 4.19 % 9.30 % - 12.77 % 

รวม 3.36 % 32.52 % 12.38 % - 15.79 % 
เจตคตติ่อนวัตกรรม 
1. อยากเป็นเจ้าของกิจการ หรือเจ้าของโรงงาน หรือ
อยากพัฒนาธุรกิจของตนเองให้เตบิโตอย่างไม่หยุดยั้ง 

2.13 % 23.89 % 4.03 % - 16.31 % 

2. อยากได ้อยากมี อยากพัฒนาสินค้าและบริการสิ่ง
ใหม่ ๆ 

2.08 % 12.08 % 3.87 % - 12.53 % 

3. มีความตื่นตัวในการเรยีนร ู้ สิ่งใหม่ ๆ  ที่เปน็ประโยชน์ 
ต่อการประกอบอาชีพ และสร้างรายได ้

2.13 % 10.22 % 1.29 % - 17.87 % 

4. ยอมร ับแนวคดิ รูปแบบ และวิธกีารใหม่ ๆ  มาพัฒนา
ตัวท่านและการประกอบอาชีพ 

2.08 % 10.06 % 1.32 % - 17.87 % 

5. เชื่อว่าเทคโนโลยีจะช่วยเพิม่มลูค่าของสินคา้และ
บริการได ้

2.08 % 2.64 % 1.27 % - 18.83 % 

รวม 2.52 % 11.75 % 2.39 % - 16.67 % 
รวมทั้งหมด 3.03 % 21.83 % 7.30 % - 16.24 % 

  

 จากตาราง 2 ผลการประเมินความคิดเห็นด้านสมรรถนะ ของนวัตกรชุมชนก่อนและหลังการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน (นวัตกรรมด้านผ้าชุมชน) พบว่า ในภาพรวม โครงการ
การสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก จังหวัดสงขลา จะมีการเปลี่ยนแปลงมาก
ที่สุด คือ ร้อยละ 16.24 ทักษะนักนวัตกรชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ ทักษะในการผสมผสาน
ความรู้ ประสบการณ์ แนวความคิด เทคโนโลยี เข้าด้วยกันได้ ทักษะนักนวัตกรชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อย
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ที่สุด คือ การเรียนรู้และปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง เจตคติต่อนวัตกรรมที่มีมากที่สุด คือ เชื่อว่าเทคโนโลยี
จะช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการได้ 
 โครงการการพัฒนาสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงส าหรับผ้าทอชุมชน จังหวัดสระแก้ว  ทักษะ   
นักนวัตกรชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ ทักษะในการก าหนดประเด็นและตั้งค าถามที่เป็นแรง
กระตุ้นให้เกิดแนวคิดที่สร้างสรรค์ ทักษะนักนวัตกรชุมชนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง คือ สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ 
ได้ดี และการก าหนดประเด็นและตั้งค าถามที่ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจทั้งสิ่งที่มีอยู่เดิม หรือสร้างเป็นองค์
ความรู้ใหม่ เจตคติต่อนวัตกรรมที่มีมากที่สุด คือ อยากเป็นเจ้าของกิจการ หรือเจ้าของโรงงาน หรืออยาก
พัฒนาธุรกิจของตนเองให้เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง และ มีความตื่นตัวในการเรียนรู้ สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อ
การประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ 
 โครงการการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ จังหวัดหนองบัวล าภู  ทักษะ
นักนวัตกรชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ ทักษะในการก าหนดประเด็นและตั้งค าถามที่ท าให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจทั้งสิ่งที่มีอยู่เดิม หรือสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ ทักษะนักนวัตกรชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลง
น้อยที่สุด คือ ทักษะการสร้างเครือข่ายเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนางานได้  เจต
คติต่อนวัตกรรมที่มีมากที่สุด คือ อยากเป็นเจ้าของกิจการ หรือเจ้าของโรงงาน หรืออยากพัฒนาธุรกิจของ
ตนเองให้เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง 
 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอ จังหวัดแพร่ ทักษะนักนวัตกร
ชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ ทักษะในการผสมผสานความรู้ ประสบการณ์ แนวความคิด เทคโนโลยี 
เข้าด้วยกันได้ ทักษะนักนวัตกรชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด คือ มองเห็นความแตกต่างที่จะสามารถท า
ให้เกิดเป็นองค์ ความรู้ใหม่ เจตคติต่อนวัตกรรมที่มีมากที่สุด คือ อยากเป็นเจ้าของกิจการ หรือเจ้าของโรงงาน 
หรืออยากพัฒนาธุรกิจของตนเองให้เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง 
 

ตาราง  3  ผลการประเมินความคิดเห็นด้านสมรรถนะ ของนวัตกรชุมชนก่อนและหลังการประชุมเชิง 
              ปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน (นวัตกรรมด้านเกษตรปลอดภัย) 
 

รายการประเมิน 

ร้อยละของการเปลีย่นแปลงก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ข้าวพื้นเมือง
อินทรีย์แปร
รูป (ยโสธร) 

เกษตร 
เชิงนิเวศ 
(บุรีรัมย์) 

มูลไส้เดือน
ดิน

(สระแก้ว) 

ข้าวกล้อง
เพาะงอก
(ตราด) 

อะโวคาโด 
(แม่ฮ่อง 
สอน) 

ทักษะนักนวัตกรชุมชน 
1. ทักษะในการก าหนดประเด็นและตั้งค าถามที่เป็นแรง
กระตุ้นให้เกดิแนวคิดทีส่ร้างสรรค ์

- 10.39 % 8.51 % 4.08 % - 

2. การเรียนรู้และปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง - 11.73 % 6.67 % 8.49 % - 
3. รู้ความต้องการของตลาด และของผู้บริโภค - 21.23 % 2.44 % 11.99 % - 
4. สามารถแก้ปญัหาต่าง ๆ ได้ด ี - 3.50 % ไม่เปลี่ยน 5.99 % - 
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ตาราง  3  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 

ร้อยละของการเปลีย่นแปลงก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ข้าวพื้นเมือง
อินทรีย์แปร
รูป (ยโสธร) 

เกษตร 
เชิงนิเวศ 
(บุรีรัมย์) 

มูลไส้เดือน
ดิน

(สระแก้ว) 

ข้าวกล้อง
เพาะงอก
(ตราด) 

อะโวคาโด 
(แม่ฮ่อง 
สอน) 

5. ทักษะในการผสมผสานความรู้ ประสบการณ์ 
แนวความคิด เทคโนโลยี เข ้าด ้วยกันได ้

- 3.89 % 2.17 % 2.13 % - 

6. มองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต ่าง ๆ ที่บุคลากรทั่วไป
ไม่สามารถท าได้ แล ้วน ามาสร ้างสรรค ์เป ็นนวัตกรรมที่
ถูกพัฒนาขึ้นมาได้   

- 3.16 % 4.44 % 6.47 % - 

7. ทักษะในการก าหนดประเด็นและตั้งค าถามที่ท าให้
เกิดความรู้ความเข้าใจท้ังสิ่งที่มีอยู่เดิม หรือสร้างเป็นองค์
ความรู้ใหม่   

- 3.38 % ไม่เปลี่ยน 2.00 % - 

8. มองเห ็นความแตกต ่างที่จะสามารถท าให ้เกิดเป ็นองค์ 
ความรู้ใหม ่

- 3.38 % 2.17 % 4.08 % - 

9. ทักษะในการสร ้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นใน
ทุกวงการ และทุกระดบั 

- 12.10 % 4.44 % 11.76 % - 

10. ทักษะการสร ้างเครือข ่ายเพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้ ความคดิสร ้างสรรค์ และพัฒนางานได ้

- 21.88 % 2.17 % 8.25 % - 

รวม - 9.86 % 3.36 % 6.71 % - 
เจตคตติ่อนวัตกรรม 
1. อยากเป็นเจ้าของกิจการ หรือเจ้าของโรงงาน หรือ
อยากพัฒนาธุรกิจของตนเองให้เตบิโตอย่างไม่หยุดยั้ง 

- 9.71 % 2.13 % 1.96 % - 

2. อยากได ้อยากมี อยากพัฒนาสินค้าและบริการสิ่ง
ใหม่ ๆ 

- 10.02 % 2.08 % 7.62 % - 

3. มีความตื่นตัวในการเรยีนร ู้ สิ่งใหม่ ๆ  ที่เปน็ประโยชน์ 
ต่อการประกอบอาชีพ และสร้างรายได ้

- 6.76 % 2.13 % 7.33 % - 

4. ยอมร ับแนวคดิ รูปแบบ และวิธกีารใหม่ ๆ  มาพัฒนา
ตัวท่านและการประกอบอาชีพ 

- 10.02 % 2.08 % 3.49 % - 

5. เชื่อว่าเทคโนโลยีจะช่วยเพิม่มลูค่าของสินคา้และ
บริการได ้

- 10.02 % 2.08 % 1.75 % - 

รวม - 9.56 % 2.52 % 4.31 % - 
รวมทั้งหมด - 9.49 % 3.03 % 5.36 % - 

 

 จากตาราง 3 ผลการประเมินความคิดเห็นด้านสมรรถนะ ของนวัตกรชุมชนก่อนและหลังการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน (นวัตกรรมด้านเกษตรปลอดภัย) พบว่า ในภาพรวม 
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โครงการการพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตรเชิงนิเวศ บนฐานทุนทรัพยากร จังหวัดบุรีรัมย์  จะมีการ
เปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ ร้อยละ 9.49 ทักษะนักนวัตกรชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ ทักษะการ
สร้างเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนางานได้ ทักษะนักนวัตกรชุมชนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด คือ มองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่บุคลากรทั่วไปไม่สามารถท าได้ แล้วน ามา
สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาได้ เจตคติต่อนวัตกรรมที่มีมากที่สุด คือ อยากได้อยากมี อยาก
พัฒนาสินค้าและบริการสิ่งใหม่ ๆ ยอมรับแนวคิด รูปแบบ และวิธีการใหม่ ๆ มาพัฒนาตัวท่านและการ
ประกอบอาชีพ และ เชื่อว่าเทคโนโลยีจะช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการได้ 
 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์ จังหวัดสระแก้ว 
ทักษะนักนวัตกรชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ ทักษะในการก าหนดประเด็นและตั้งค าถามที่เป็นแรง
กระตุ้นให้เกิดแนวคิดที่สร้างสรรค์ ทักษะนักนวัตกรชุมชนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง คือ สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ 
ได้ดี และการก าหนดประเด็นและตั้งค าถามที่ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจทั้งสิ่งที่มีอยู่เดิม หรือสร้างเป็นองค์
ความรู้ใหม่ เจตคติต่อนวัตกรรมที่มีมากที่สุด คือ อยากเป็นเจ้าของกิจการ หรือเจ้าของโรงงาน หรืออยาก
พัฒนาธุรกิจของตนเองให้เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง และ มีความตื่นตัวในการเรียนรู้ สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อ
การประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ 
 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพ้ืนเมือง จังหวัดตราด ทักษะนักนวัตกร
ชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุด คือ รู้ความต้องการของตลาด และของผู้บริโภค ทักษะนักนวัตกรชุมชนที่มี
การเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด คือ ทักษะในการก าหนดประเด็นและตั้งค าถามที่ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจทั้งสิ่ง
ที่มีอยู่เดิม หรือสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ เจตคติต่อนวัตกรรมที่มีมากที่สุด คือ เชื่อว่าเทคโนโลยีจะช่วยเพ่ิม
มูลค่าของสินค้าและบริการได้   
 สรุปได้ว่า จากการประเมินความคิดเห็นด้านสมรรถนะของนวัตกรชุมชนก่อนและหลังการประชุม
เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน พบว่า นวัตกรรมด้านเกษตรปลอดภัย มีการเปลี่ยนแปลงน้อย
กว่านวัตกรรมด้านผ้าชุมชน 
 2.6 ผลการประเมินด้านความคิดเห็นของนวัตกรชุมชน ต่อกิจกรรมการประชุม
เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน (แบบประเมินความคิดเห็นของนวัตกรชุมชน ต่อกิจกรรมการ
ประชุมในภาคผนวก ข) สรุปได้ดังนี้ 
  2.6.1 การน าความรู้ไปสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าหรือบริการ หรือน า
ความรู้ไปพัฒนาอาชีพ ผู้เข้าอบรมให้ความคิดเห็นว่า ท าให้ได้แนวคิดว่าก่อนที่จะออกแบบตัวสินค้าต้องอยู่บน
พ้ืนฐานว่าน าไปแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างไร สร้างไปแล้วใครใช้ ลูกค้าอยู่ที่ไหน จึงจะมา ออกแบบ พัฒนา
ตัวสินค้า และน ามายื่นจดสิทธิบัตร ก่อนที่จะน าสินค้าออกสู่ตลาด 
  2.6.2 ข้อเสนอแนะที่จะท าให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ประโยชน์สูงสุด ผู้เข้า
อบรมให้ความคิดเห็นว่า ระยะเวลาการอบรมน้อยไปต้องการให้โครงการฯเพิ่มเวลาการอบรมมากกว่านี้ เน้นฝึก
ปฏิบัติในการวางแผน และควรมีกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการอบรม ได้แก่ การออกแบบตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ 
การทดสอบตลาด 
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 2.7 ผลการประเมินด้านความรู้ ของนวัตกรชุมชนก่อนและหลังการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายประจ าวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ แสดงดังตารางที่ 4 (แบบทดสอบ
ความรู้การจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายประจ าวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพในภาคผนวก ข) 
 

 ตาราง  4  ผลการประเมินด้านความรู้ ของนวัตกรชุมชนก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า 
              บัญชีรายรับรายจ่ายประจ าวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ 
 

โครงการ 
วัน/เดือน/ป ี
ด าเนินการ 

ผลการประเมินดา้นความรู้ 
คะแนนที

เฉลี่ย 
ก่อน
อบรม 

คะแนนที
เฉลี่ย 

หลังอบรม 

ผลตา่ง T-
score 

ก่อน-หลัง
อบรม 

ร้อยละ
คะแนนที
เฉลี่ยที่
เพิ่มขึ้น 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าบัญชีรายรับรายจา่ย
ประจ าวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ 

3 - 4 พ.ย. 
2563 

40.34 59.74 19.40 32.47 

 

 จากตาราง 4 ผลการประเมินด้านความรู้ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าบัญชีรายรับ
รายจ่ายประจ าวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ พบว่า นวัตกรชุมชน มีความรู้ในเรื่องที่ประชุมเชิงปฏิบัติการหลังการ
ประชุมมากกว่าก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 2.8 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ  การ
จัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายประจ าวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ 
  จากการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ
จัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายประจ าวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ” โครงการการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะนวัตกรชุมชน เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน บน
ฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร 
ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 24 คน จ าแนกตามเพศ แบ่งเป็นเพศหญิง จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.50 เพศชาย จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 จ าแนกตามอายุ อายุ 36 - 45 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.83 อายุ 46-55 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 อายุ 25 - 35 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12.50 และอายุ 56 - 65 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.34 จ าแนกตามอาชีพ ประกอบอาชีพเกษตรกร
และทอผ้า จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 อาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 41.66 อาชีพค้าขาย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.17 อาชีพลูกจ้าง จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.17 จ าแนกตามจังหวัด สระแก้ว จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 20.82 บุรีรัมย์ จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.50 สงขลา จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 แพร่ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ยโสธร 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ตราด จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 แม่ฮ่องสอน จ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.34 หนองบัวล าภู จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.34 สรุปได้ดังนี้ 
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  2.8.1 ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการฝึกอบรม ผู้เข้าอบรมให้ความคิดเห็นว่า 
ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการท าบัญชีรายรับ รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนในการประกอบอาชีพ 
นวัตกรชุมชน และคณะท างานสามารถน าไปถ่ายทอดต่อให้กับสมาชิกในกลุ่มได้ 
  2.8.2 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ผู้เข้าอบรมให้ความคิดเห็นว่า ควรเพ่ิมจ านวนวัน
ในการฝึกอบรมและให้ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ไปขยายผลกับคนในชุมชน 
 
 ระยะที่ 3  ผลการสร้าง Platform การสร้างนวัตกร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัด
สระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร 
  Platform การสร้างนวัตกร โครงการการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ 
นวัตกรชุมชน เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน บนฐานทุน
ทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร ดังนี้ 
  3.1 Platform การสร้างนวัตกร โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะ
สิ่งทอของชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ รายละเอียด ดังนี้ 
  1) มีความน่าเชื่อถือ ประสานความร่วมมือมีจิตอาสาการท างานร่วมกับชุมชน 
เป็นคนในชุมชน เป็นคนรุ่นใหม่ เป็นทายาทลูกหลานผู้สืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชุมชน (Heirs to 
conserve the wisdom of the community) 
  2) มีความสามารถเป็นนักการจัดการความรู้ (knowledge management) ที่
ตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหา โดยมีวิทยาลัยชุมชนแพร่ที่มีความเชี่ยวชาญในการให้ความรู้ และ
เป็นพี่เลี้ยงในการท างาน 
   3) ติดตามประสานงานอย่างต่อเนื่อง ตามแผนงานที่ได้ร่วมวางแผนร่วมกัน 
ยืดหยุ่น ร่วมแก้ไขปัญหา (Joint planning, flexibility, joint problem solving) 
  คุณลักษณะของนวัตกรชุมชน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะ
สิ่งทอของชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ 
  1) COMMUNITY ชุมชนเป็นหลัก เชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถของ
ชุมชน  
  2) CHANGE สร้างความเปลี่ยนแปลง  
  3) COLLABORATION สร้างความร่วมมือ  
  4) CLEAN ซื่อสัตย์ โปร่งใส  
 
  5) COMMITMENT ท างานอย่างมุ่งม่ัน 
  รายละเอียดแสดงดังภาพที ่ 16 
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ภาพ 16 
Platform การสร้างนวัตกร ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอ จังหวัดแพร่ 

 

  3.2 Platform การสร้างนวัตกร โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสี
ธรรมชาติ บ้านนาค าไฮ จังหวัดหนองบัวล าภู รายละเอียด ดังนี้ 
  1) การค้นหานวัตกรชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มคัดเลือกความ
ถนัดของแต่ละบุคคล ทีมวิจัยร่วมสังเกตทักษะการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และการมีปฏิสัมพันธ์   
   2) การพัฒนาสมรรถนะ ความรู้ ทักษะ และให้การสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ 
สร้างโอกาสในการเป็นวิทยากร การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีทีมวิจัยของวิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภูเป็นพ่ี
เลี้ยงในการท างาน 

            3) การพัฒนานวัตกรรมโดยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม โดยมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การรับฟัง CO - CREATION ร่วมคิด ร่วมออกแบบ ร่วมท า 
   4) การประเมินผลและประสานงานอย่างต่อเนื่อง ตามแผนงานที่ได้ร่วมวางแผน
ร่วมกัน ยืดหยุ่น ร่วมแก้ไขปัญหา (Joint planning, flexibility, joint problem solving) 
   รายละเอียดแสดงดังภาพที ่17    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภาพ 17 
Platform การสร้างนวัตกร ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ จังหวัดหนองบัวล าภู 
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  3.3 Platform การสร้างนวัตกร โครงการการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก ชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา รายละเอียด ดังนี้ 
  1) การค้นหานวัตกรชุมชน โดยการสังเกตทักษะการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และ
การมีปฏิสัมพันธ์   
   2) การพัฒนาความรู้และให้การสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างโอกาสในการ
เป็นวิทยากร การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีวิทยาลัยชุมชนสงขลาเป็นพี่เลี้ยงในการท างาน 
   3) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การรับฟัง 
CO-CREATION ร่วมคิด ร่วมออกแบบ ร่วมท า 
  3.4 Platform การสร้างนวัตกร โครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมชุมชนด้าน
วัฒนธรรมผ้าทอกี่เอว ชุมชนพะมอลอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อนด าเนินโครงการได้มีการศึกษาสมรรถนะของ
ช่างทอผ้าในชุมชน พบว่าสมรรถนะของช่างทอผ้าในชุมชนที่มีร่วมกันคือ ขั้นตอนการเตรียมเส้นยืน การทอ
ผ้าลายธรรมดา การต่อผ้า และการแต่งผ้า (ด้วยการท าชายผ้า การท าพู่ การปักด้าย การปักลูกเดือย และการ
เปีย) โดยแสดงให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ที่ช่างทอผ้ากี่เอวของชุมชนได้รับการสั่งสม
องค์ความรู้มาด้วยวัฒนธรรมประเพณี รายละเอียดแสดงดังภาพที ่18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 18 
สมรรถนะของช่างทอผ้าผ้าทอกี่เอวชุมชนพะมอลอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อนด าเนินโครงการ 

 

 หลังจากด าเนินการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชนในการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของชุมชนในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืนบนฐานทุนทรัพยากร และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมจากกลุ่มนวัตกรชุมชน ท าให้ได้ Platform การสร้างนวัตกร รายละเอียดแสดงดังภาพที ่19 
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ภาพ 19 
Platform การสร้างนวัตกร ผ้าทอกี่เอวบ้านพะมอลอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

      3.5 Platform การสร้างนวัตกร โครงการการพัฒนาสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผง
ส าหรับผ้าทอชุมชนบ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว รายละเอียด ดังนี้ 
  1) การค้นหานวัตกรชุมชนโดยการ สังเกตทักษะการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และ
การมีปฏิสัมพันธ์   
   2) การพัฒนาสมรรถนะความรู้ ทักษะ และให้การสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ 
สร้างโอกาสในการเป็นวิทยากร การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีวิทยาลัยชุมชนสระแก้วเป็นพี่เลี้ยงในการท างาน 

 3) การพัฒนานวัตกรรมโดยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ การรับฟัง CO-CREATION ร่วมคิด ร่วมออกแบบ ร่วมท า 

 4) การประเมินผลและประสานงานอย่างต่อเนื่อง ตามแผนงานที่ได้ร่วมวางแผน
ร่วมกัน ยืดหยุ่น ร่วมแก้ไขปัญหา (Joint Planning, Flexibility, Joint Problem Solving) 
        รายละเอียดแสดงดังภาพที่ 20            

 

 
 
 
 
 

 
ภาพ 20 

Platform การสร้างนวัตกร สีย้อมธรรมชาติรูปแบบผง จังหวัดสระแก้ว 

การค้นหา 
นวัตกรชุมชน 

การพัฒนา
สมรรถนะ 

การพัฒนา
นวัตกรรม 

การ
ประเมินผล 

คุณลักษณะ
ของนวัตกร
ชุมชน 

กระบวนการมีส่วนร่วม 
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      3.6 Platform การสร้างนวัตกร โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอก
จากข้าวพ้ืนเมือง จังหวัดตราด รายละเอียด ดังนี้ 
       การสร้างนวัตกรชุมชนจะต้องเริ่มจากการคัดเลือกจากกลุ่มนวัตกร ผู้ริเริ่ม 
(Innovator) ที่มีคุณลักษณะผู้น าของการเปลี่ยนแปลง 5 ประการ และมี พ้ืนฐานของการเข้าใจชุมชน 
ประกอบด้วย 1) ความสะดวกในการเข้าถึงชุมชน 2) การเข้าใจวัฒนธรรม 3) การมีส่วนร่วมในสถานการณ์ที่
เป็นปัญหา ซึ่งท าให้นวัตกรชุมชนเข้าถึงข้อมูลและเข้าใจปัญหาได้อย่างลึกซึ้ง รายละเอียด ดังนี้ 

 1) ผู้ด าเนินการ (actors) ซึ่งอาจเป็นบุคคล หรือสถาบันที่มีส่วนในกิจกรรม
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น ผู้น า ชุมชน นักวิจัย มหาวิทยาลัย เป็นต้น  

 2) กิจกรรม (activities) ประกอบด้วย การสร้าง การถ่ายทอด และการใช้
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งหมายรวมถึงการวิจัยและพัฒนา การถ่า ยทอด
เทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี อย่างสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  
 3) ความ เชื่ อม โยง (linkages) เป็ นกระบวนการที่ องค์ความรู้ ด้ าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้รับการถ่ายทอดในหมู่ผู้ด าเนินการ เช่น การให้นักวิจัยถ่ายทอดองค์
ความรู้จากผลงานวิจัยให้แก่สมาชิกในชุมชนตามความสนใจหรือความต้องการ การร่วมก าหนดโจทย์วิจัย การ
ร่วมวิจัย สังเกต และสรุปผลที่ได้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยและสมาชิกในชุมชน เป็นต้น  
 4) ผลลัพธ์ (outcomes) คือ ผลที่ได้รับในระยะกลางจากกิจกรรมต่าง ๆ 
ผลลัพธ์จากการสร้างนวัตกรรมในชุมชนอาจรวมถึงทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลของสมาชิกในชุมชน 
ผลลัพธ์จากการรับ การถ่ายทอดเทคโนโลยีของชุมชน อาจรวมถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ  ที่เป็นการขยาย
ตลาดของชุมชน  
 5) ผลกระทบ (impacts) คือ ผลที่ได้รับในระยะยาวจากกิจกรรมต่าง ๆ 
จากความเชื่อมโยง และจากผลลัพธ์ ซึ่งมักจะหมายถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 

   รายละเอียดแสดงดังภาพที่ 21       
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                                                                        กิจกรรม 
 
 
 
 
 

          พื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพ 21 
Platform การสร้างนวัตกร ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพื้นเมือง จังหวัดตราด  

 

      3.7 Platform การสร้างนวัตกร โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน
เพ่ือสุขภาพจากอะโวคาโด จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
   ส าหรับ Platform การสร้างนวัตกร โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพร้อม
ทานเพ่ือสุขภาพจากอะโวคาโด จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะมีความคล้ายกับ Platform การสร้างนวัตกร โครงการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพ้ืนเมือง จังหวัดตราด 
 วิธีด าเนินการ ดังนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการค้นหา/จ าแนกกลุ่มผู้ยอมรับนวัตกรรม
ออกเป็น 5 ประเภท ตามกระบวนการการสร้าง Platform การสร้างนวัตกรแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพร้อม
ทานเพ่ือสุขภาพจากอะโวคาโด โดยพบว่า ผู้ที่มีคุณลักษณะของผู้น าการเปลี่ยนแปลง 5 ประการ และความ
เข้าใจชุมชน 3 ประการ จ านวน 15 คน ซึ่งอยู่ในกลุ่มสตรีเกษตรบ้านดง หลังจากนั้นเข้าสู่กระบวนการ
เสริมสร้างสมรรถนะ ในขั้นแรกเป็นการเสริมสร้างทักษะเดิมที่มีอยู่ในด้านความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่มา
จากทีมวิจัยกลาง และเสริมสร้างสมรรถนะใหม่เฉพาะบริบทในการแปรรูปน้ าสลัดอะโวคาโดและไอศครีมอะโว
คาโด โดยมีวิทยากรต้นแบบคือ เชฟสุวิตรา ว่องวารี เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ซึ่งมีเนื้อหาในการถ่ายทอด
ความรู้ดังนี้ 1) ความรู้ด้านโภชนาการอาหาร 2) การพัฒนาสูตรอาหารร่วมกับชุมชน 3) การวางแผนเมนู      
4) การเลือกวัตถุดิบ 5) การปรุงและหลักความปลอดภัยในอาหาร 6) การตลาดและแนวทางการต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ อีกทั้งเสริมสร้างสมรรถนะใหม่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และแบรนด์สินค้า โดยใช้การออกแบบด้วย

กิจกรรม 

การเชื่อมโยง 

ผู้ด าเนิน 
การ 

(actors) 

ค้นหา/จ าแนกกลุ่มผูย้อมรับ
นวัตกรรม 5 ประเภท 

เสริมสร้างสมรรถนะ 
ความรู้ + เทคโนโลย ี+ นวัตกรรม 

การสร้างการยอมรับนวัตกรรม และการสร้างความช านาญ 
มาตรฐาน แบรนด์สินค้า เครอืข่ายความร่วมมือจากภายนอก 

การถ่ายทอดนวัตกรรม 

 การสื่อสาร 

 แพร่กระจายขยายแนวคิดนวตักรรม 

ผลลัพธ ์

 ชุมชนยอมรบันวัตกรรม 
ผลกระทบ 

 ขยายผลสร้างนวัตกรจาก
กลุ่ม 2-5 

 เกิดชุมชนนวัตกรรม 

คุณสมบัตินวตักร/กลุ่ม 1 
คุณลักษณะของผู้น าการเปลี่ยนแปลง 5 ประการ
ความเขา้ใจชุมชน 3 ประการ 
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เครื่องมือ MOOD BOARD ท าให้นวัตกรสามารถสร้างสรรค์ต้นแบบผลิตภัณฑ์และตราสินค้าชื่อ “ยวงนอง” 
เนื่องจากการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และแบรนด์สินค้าได้เชื่อมโยงกับกระบวนการสร้างการยอมรับและ
ถ่ายทอดนวัตกรรมใหม่ให้กับชุมชน โดยพบว่าจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ได้สื่อถือคุณค่าที่สูงขึ้นกว่าผลิตภัณฑ์เดิม
ตามหลักประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) มีความสอดคล้องกับค่านิยมและประสบการณ์ใน
อดีต และความต้องการของชุมชน ตามหลักคิดความเข้ากันได้ (Compatibility) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็น
กระบวนการที่ง่ายและไม่ซับซ้อนเกินไป นวัตกรชุมชนสามารถลงมือท าเองได้จนเกิดความช านาญ ตามแนวคิด
ความซับซ้อน (Complexity) และความสามารถในการทดลองใช้ (Trial ability) รวมทั้งมีการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับส านักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน โครงการ
หลวงแม่ลาน้อย ส านักงานพัฒนาชุมชนและวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หลังจากนั้นมีการถ่ายทอดนวัตกรรม
ให้กับชุมชนเพื่อการขยายผลต่อไป 
 3.8 Platform การสร้างนวัตกร โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว
พ้ืนเมืองอินทรีย์ จังหวัดยโสธร 
      3.9 Platform การสร้างนวัตกร โครงการการพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตร
เชิงนิเวศ บนฐานทุนทรัพยากร ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์  
  3.10 Platform การสร้างนวัตกร โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและ
น้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์ นาโน จังหวัดสระแก้ว 
   3 โครงการจะใช้ Platform การสร้างนวัตกร จากสมรรถนะของนวัตกรชุมชน
ก่อนด าเนินโครงการ รายละเอียดแสดงดังภาพที่ 22 
 
 

                         
 
  

ภาพ 22 
สมรรถนะของนวัตกรชุมชนก่อนด าเนินโครงการ 
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 Platform การสร้างนวัตกร โครงการการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ นวัตกรชุมชน 
เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่
จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธรประกอบด้วย 5 ระดับ ได้แก่ 
ระดับที่ 1 การศึกษาศักยภาพชุมชน คุณลักษณะคือนักประสานความร่วมมือ ระดับที่ 2 การพัฒนานวัตกรรม 
คุณลักษณะคือท างานอย่างมุ่งมั่น ระดับที่ 3 การบริหารจัดการอาชีพจากนวัตกรรม คุณลักษณะคือนักจัดการ
โครงการ ระดับที่ 4 การถ่ายทอดองค์ความรู้ คุณลักษณะคือนักจัดการความรู้ ระดับที่ 5 การจัดท าแผนเข้าสู่
ภาครัฐ คุณลักษณะคือนักคิดเชิงกลยุทธ์ รายละเอียดแสดงดังภาพที ่23 
 

         

 

ภาพ 23 

Platform การสร้างนวัตกร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน                                 

และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 

นกัประสานความร่วมมือ 

นักคิดเชิงกลยุทธ ์

นักจัดการความรู้ 

นักจัดการโครงการ 

ท างานอย่างมุ่งม่ัน 
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 ตอนที่ 2 ผลการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านผ้าชุมชน ในการยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา 
 ผลการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านผ้าชุมชน  ในการยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากรในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา 
ประกอบด้วย 5 โครงการย่อย ดังนี้ 
   โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การพัฒนาสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงส าหรับผ้าทอชุมชน
บ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว  
  โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ บ้าน   
นาค าไฮ จังหวัดหนองบัวล าภู 
  โครงการวิจัยย่อยที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอของ
ชุมชนบ้านทุ่งโฮ่ง จังหวัดแพร่ 
  โครงการวิจัยย่อยที่ 4 การวิจัยการพัฒนานวัตกรรมชุมชนด้านวัฒนธรรมผ้าทอกี่เอว
ชุมชนพะมะลอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  โครงการวิจัยย่อยที่ 5 การสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอย

กดอก 
ชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา 
  ผลการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านผ้าชุมชน  ในการยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชนฐานรากบนฐานทุนทรัพยากรในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา 
มีกระบวนการด าเนินงาน ดังนี้   
   ระยะที่  1 การศึกษาบริบทชุมชนนวัตกรรม ศึกษาบริบท วิถีชีวิต ภูมิปัญญา 
เศรษฐกิจชุมชน เพ่ือหาโจทย์ชุมชนพัฒนาชุมชน   
   ระยะที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมชุมชนจากการวิเคราะห์บริบทชุมชน โดยศึกษา
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโจทย์ชุมชน ประเมินเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมให้เหมาะกับ
ศักยภาพชุมชน รวมทั้งการใช้ทิศทางการตลาดน าการผลิต 
    ระยะที่ 3 การพัฒนานวัตกรชาวบ้านเฉพาะด้าน โดยการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 
นวัตกรและชุมชนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และเป็นเจ้าของผ่านการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ การถอด
บทเรียนรายกิจกรรม และ การถ่ายทอดเทคโนโลยี   
 
ส าหรับตอนที่ 2 มีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
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 ตอนที่ 2 ผลการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านผ้าชุมชน  ในการ
ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน 
หนองบัวล าภู สงขลา 
  ผลการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านผ้าชุมชน ในการยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา 
ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยตอนที่ 2 ดังต่อไปนี้ 
   ระยะที่  1 การศึกษาบริบทชุมชนนวัตกรรม ศึกษาบริบท วิถีชีวิต ภูมิปัญญา 
เศรษฐกิจชุมชน เพ่ือหาโจทย์ชุมชนพัฒนาชุมชน   
     การศึกษาบริบทชุมชนนวัตกรรม โดยการสัมภาษณ์กลุ่มย่อย (Focus Group) 
กลุ่มชุมชนผ้าชุมชนและจัดกิจกรรมสนทนาอิงผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าชุมชน เพ่ือสรุป
วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางการพัฒนาร่วมกันชุมชน ในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน  โดยมีชุมชนในพื้นที่โครงการวิจัย  5 ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว จังหวัดแพร่ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน จังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดสงขลา รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5 
 

ตาราง  5  ชุมขนนวัตกรรมในการพัฒนานวัตกรรมชุมชนเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน และเศรษฐกิจฐาน 
             ราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัด 
             หนองบัวล าภู และจังหวัดสงขลา 
 

ล าดับที่ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 โครงการการพัฒนาสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงส าหรับผ้าทอชุมชนบ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว 
 บ้านไทรงาม พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 

2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอของชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ 
 บ้านทุ่งโฮ้ง ทุ่งโฮ้ง เมือง แพร่ 

3 โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ บ้านนาค าไฮ จังหวัดหนองบัวล าภู 

 บ้านนาค าไฮ นาค าไฮ เมือง หนองบัวล าภู 

4 โครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมชุมชนด้านวัฒนธรรมผ้าทอกี่เอวชุมชนพะมอลอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 บ้านพะมอลอ บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 
5 โครงการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก ชุมชนบ้านล่องมุด                       

จังหวัดสงขลา 
 บ้านล่องมุด ล าไพล เทพา สงขลา 
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   การด าเนินการศึกษาบริบทชุมชนนวัตกรรม ศึกษาบริบท วิถีชีวิต ภูมิปัญญา 
เศรษฐกิจชุมชน เพ่ือหาโจทย์ชุมชนพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดสงขลา ด าเนินการตามบริบทพ้ืนที่ชุมชน  โดยการจัดสนทนากลุ่มและ
การศึกษาทิศทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ มีผลการศึกษาวิเคราะห์ ดังนี้  

 1.1) ผลการศึกษาชุมชนการพัฒนาสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงและผ้ามัด
ย้อมส าหรับผ้าทอชุมชนบ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว มีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

      ชุมชนยังคงยึดอาชีพเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร เช่น อ้อย ยางพารา ข้าว 
ดาวเรือง และเลี้ยงสัตว์ นอกเหนือจากการท าการเกษตรแล้ว ชุมชนมีศักยภาพทางภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการ   
ทอผ้า โดยอาศัยเวลาช่วงเย็นหรือขณะพักผ่อน วัตถุดิบหลักที่น ามาใช้มีอยู่ในท้องถิ่นมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ 
โดยเฉพาะดอกดาวเรืองที่ในชุมชนและจังหวัดสระแก้วมีพ้ืนที่ปลูกดาวเรืองขายดอกซึ่งเมื่อถึงฤดูการตัดดอกมีด
อกดาวเรืองที่ตกเกรดเหลือจากการตัดดอกจ านวนมาก นอกจากนั้นยังพบว่าดอกดาวเรืองมีสรรพคุณในการ
ดูแลผิวพรรณ มีประโยชน์ในการลดริ้วรอย ให้ความชุ่มชื้น ท าให้ผิวพรรณดูอ่อนกว่าวัย แก้ผื่นคันและอาการ
ระคายเคืองผิวต่าง ๆ     

 การผลิต การแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือต้องเพ่ิ มขีด
ความสามารถของชุมชนโดยการใช้นวัตกรรม ที่เหมาะสมกับชุมชน โดยการเพิ่มมูลค่า คุณค่าให้วัตถุดิบในพ้ืนที่ 
เทคนิคกระบวนการใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ จะสร้างให้ชุมชนแห่งนี้จะเป็นฐานก าลังที่ส าคัญ ส าหรับ
การผลิต ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือ ทั้งยังสามารถสร้างรายได้ ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้ อาชีพเสริม
นอกเหนือจากรายได้หลักจากการเกษตรอีกด้วย ลักษณะทางกายภาพของธรรมชาติในเขตพ้ืนที่ชุมชน แสดง
ดังภาพที่ 24 และ ภูมิปัญญา วัสดุท้องถิ่น แสดงดังภาพที่ 25 

 
 

 
 

ภาพ 24 ลักษณะทางกายภาพของธรรมชาติในเขตพ้ืนที่ชุมชน 
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ภาพ 25 ภูมิปัญญา วัสดุท้องถิ่น 
 
        1.2) ผลการศึกษาชุมชนการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม
ประเภทเคหะสิ่งทอของชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ ประกอบด้วย 
         ชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่มีวัฒนธรรมการย้อมผ้าที่เป็นเอกลักษณ์
ในการย้อมผ้าหม้อห้อมมากที่สุดของจังหวัดแพร่ การตลาดในการผลิตและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม
มีความคล่องตัว เป็นสินค้าที่ต้องการของตลาดท าให้ผ้าทอมีราคาแพงขึ้น ชุมชนจึงมีการเปลี่ยนแปลงใช้สีเคมี 
เพ่ือความสะดวกสบายความรวดเร็วและมีราคาที่ถูกกว่า ท าให้ภูมิปัญญาเรื่องการย้อมผ้าสีธรรมชาติลดน้อยลง 
ถึงแมัจะมีความต้องการทางตลาดมากแต่รูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมคล้ายคลึงกันมากจึงมีการแย่งชิงทาง
การตลาดสูง   จากการศึกษากลุ่มเป้าหมายในการซื้อผลิตภัณฑ์เป็นผู้หญิงวัยท างาน ที่มีก าลังซื้อจากการ
ท่องเที่ยวจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อห้อมไว้ใช้เอง ส่วนใหญ่เป็นหมอนอิง ชนิดของผ้าเส้นใยธรรมชาติที่
นิยมเป็นผ้าฝ้ายที่สีที่เป็นผ้าหม้อห้อมธรรมชาติ 100 % การพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อห้อม ส่วน
ใหญ่ คือ 1) การออกแบบรูปแบบที่ทันสมัย 2) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 3) ความประณีตงดงาม 4) รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
        1.3) ผลการศึกษาชุมชนการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสี
ธรรมชาติบ้านนาค าไฮ จังหวัดหนองบัวล าภู ประกอบด้วย 

      กระบวนการทอผ้าบ้านนาค าไฮ จังหวัดหนองบัวล าภู  ใช้เส้นใย
ธรรมชาติและเส้นใยส าเร็จรูปหรือเส้นใยประดิษฐ์ในกระบวนการทอ ใช้สีธรรมชาติและสีสังเคราะห์ใน
กระบวนการย้อม การผลิตผ้าทอบ้านนาค าไฮจะผลิตผ้ามัดหมี่ ผ้าขิดยกดอก ผ้าขิดสลับหมี่ เป็นหลัก ในการ
เตรียมเส้นด้ายยืน (การค้นเครือ) การเก็บตะกอ การเก็บขิด และการร้อยฟันหวี กลุ่มจะจ้างผู้รับจ้างในการ
เตรียม ส่วนกระบวนการเตรียมเส้นพุ่ง ได้แก่ การกวักฝ้าย การค้นล าหมี่หรือปอดหมี่ การมัดหมี่  การย้อมสี 
การแก้หมี่ การกวักฝ้ายมัดหมี่ การปั่นหลอดหมี่หรือการปั่นหลอด (กรอ) การสืบหูก และกระบวนการทอ จะ
ด าเนินการเองตามความถนัดของตนเอง  พบปัญหาและความต้องการในการพัฒนา  ดังนี้ 
          1.3.1) การเตรียมเส้นด้าย ในปัจจุบันการเตรียมเส้นด้ายธรรมชาติ
จะต้องใช้เวลานาน และมีปัญหาต่อสุขภาพของผู้ผลิตเส้นใย นอกจากนี้การจ้างผู้รับจ้างเข็นเส้นด้ายธรรมชาติ
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คิดราคาสูงถึง กิโลกรัมละ 200 บาท จึงต้องน าเส้นใยสังเคราะห์หรือเส้นใยประดิษฐ์ มาผลิตแทนเพ่ือความ
สะดวกและรวดเร็วในการเตรียมเส้นใย 
          1.3.2) การย้อมสีของกลุ่ม ส่วนมากกลุ่มมีการใช้สีเคมีในการย้อม 
ซึ่งท าให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบต่อตัวผู้ย้อมเอง นอกจากนี้กลุ่มยังไม่มีวิธีการบ าบัดน้ าจากการย้อมสีเคมีที่ถูก
วิธี ซึ่งสีเคมีใช้เวลาค่อนข้างนานในการสลายตัวในสภาพแวดล้อม ท าให้น้ าทิ้งจากสีย้อมเคมีเกิดปัญหาต่อ
สิ่งแวดล้อมทั้งทางน้ า ทางดิน และทางอากาศ รวมทั้งกลิ่นยังมีผลกระทบต่อชุมชนอีกด้วย ส่วนสีธรรมชาติ 
กลุ่มไม่ค่อยนิยมใช้เนื่องจากสีไม่สด ไม่ติดเส้นใย และต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูง 
          1.3.3) ลวดลายผ้า ในปัจจุบันกลุ่มมีการออกแบบลายผ้าแบบเดิม 
ๆ ท าให้ลวดลายผ้าไม่ทันสมัย ไม่มีลวดลายใหม่ ๆ ที่หลากหลายเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้า นอกจากนี้หาก
ลวดลายที่น ามาผลิตผ้าทอมีผู้จดทะเบียนแล้วก็จะเกิดปัญหาการลอกเลียนแบบ เกิดปัญหาด้านลิขสิทธิ์ทาง
ปัญญา อาจจะเกิดการฟ้องร้องได้ และกลุ่มยังไม่มีลวดลายผ้าที่เป็น อัตลักษณ์ของกลุ่มและชุมชนของงตนเอง 
          1.3.4) กระบวนการผลิต การผลิตผ้าทอของกลุ่มยังพบปัญหาด้าน
การผลิตได้แก่ คุณภาพของผ้า และมาตรฐานการผลิต ซึ่งเป็นผลมาจากสมาชิกในกลุ่มขาดทักษะความรู้ที่
เหมาะสมในการผลิต ขาดทักษะฝีมือแรงงาน ขาดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง ขาดขีด
ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังพบว่ากระบวนการผลิตเกิดจากวัตถุดิบที่
น ามาใช้ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตมีอย่างจ ากัด  

      ชุมชนจึงมีความต้องการความต้องการใช้เทคโนโลยีช่วยด้านการผลิต
เส้นใย  การย้อมสีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การออกแบบลายผ้า ซึ่งการสร้างแบบหรือลวดลายอัตลักษณ์
ชุมชน   
  1.4) ผลการศึกษาชุมชนการพัฒนานวัตกรรมชุมชนด้านวัฒนธรรมผ้าทอกี่
เอวชุมชนพะมะลอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
         การศึกษาสมรรถนะนวัตกรชุมชน ชุมชนพะมะลอจังหวัดแม่ฮ่องสอน มี
ผ้าทอมีความส าคัญและมีคุณค่าต่อสังคม ยังใช้การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ทอจะบ่งบอกสถานภาพทางสังคม
แสดงให้เห็นคุณวุฒิทางจริยธรรม และการควบคุมความประพฤติของผู้สวมใส่ประกอบกับความสวยงามของ
ลวดลาย ผลการศึกษาพบว่าในครัวเรือนของชุมชนบ้านพะมอลอที่มีการทอผ้าจ านวน 38 หลังคาเรือน จ านวน
ผู้ทอผ้า 40 คน สมรรถนะของช่างทอผ้าในชุมชนที่มีร่วมกันคือ ขั้นตอนการเตรียมเส้นยืน การทอผ้าลาย
ธรรมดา การต่อผ้า และการแต่งผ้า (ด้วยการท าชายผ้า การท าพู่ การปักด้าย การปักลูกเดือย และการเปีย) 
โดยแสดงให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ที่ช่างทอผ้ากี่เอวของชุมชนได้รับการสั่งสมองค์
ความรู้มาด้วยวัฒนธรรมประเพณี สมรรถนะแกน (สมรรถนะหลัก) ของนวัตกรผ้าทอกี่เอว แสดงดังภาพที่ 26 
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ภาพ 26 สมรรถนะแกน (สมรรถนะหลัก) ของนวัตกรผ้าทอกี่เอว 
  

 ปัญหาของการทอผ้าในปัจจุบันพบว่า การขาดแคลนช่างทอผ้า
กะเหรี่ยงรุ่นใหม่ ผ้าทอหมดความนิยมในการสวมใส่ การขาดความต่อเนื่องและขาดความริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การพัฒนาผ้าทอ จนกลายเป็นแค่สัญลักษณ์ของชาติพันธ์ในชุมชนเท่านั้น  
  1.5) ผลการศึกษาชุมชนพัฒนาการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา 
  ชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลามีอาชีพหลักจากการประกอบอาชีพ
จากการการท าสวนยางพาราแต่มีรายได้ลดลง ท าให้เกิดความคิดที่จะใช้เวลาหลังการกรีดยางพาราหารายได้
เสริม จึงได้รวบรวมผู้ที่มีความสามารถและสนใจในการทอผ้า และได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยชุมชน
สงขลา ได้จัดหาวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการทอผ้า ท าให้สมาชิกในกลุ่มได้เริ่มเรียนรู้และทอผ้า และมีรายได้
เพ่ิมขึ้นจากการทอผ้า โดยมีการรวมกลุ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และจากการศึกษาชุมชน พบว่ากลุ่มทอผ้า
ยังไม่มีสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม และผลิตภัณฑ์ยังไม่มีความหลากหลาย รวมถึงช่องทางการจัดจ าหน่าย
สินค้า ดังนั้น ความต้องการของกลุ่มทอผ้า มีความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านการทอผ้า โดยเฉพาะความ
ต้องการพัฒนาการออกแบบลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม และความต้องการขยายตลาดและหาช่องทาง
ในการจ าหน่าย รวมถึงความต้องการในการแปรรูปผลิตภัณฑ ์ 

  ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ได้แก่ ผ้าขาวม้า และผ้ายกด
อก รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทอ ได้แก่ หมวก กระเป๋า พวงกุญแจ เป็นต้น 

 -  ลวดลายของผ้าทอ ได้แก่ ลายดอกปริก ลายดอกชุก ลาย
การะเกด ลาย 51  

  -  วัตถุดิบเป็นเส้นไหมประดิษฐ์   
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 - เอกลักษณ์ผ้าทอของกลุ่มอาชีพทอบ้านล่องมุด คือ มีสีเขียว สี
เหลือง และสีม่วง อยู่ริมผ้าทอทั้งสองด้าน โดยเป็นการช่วยอนุรักษ์ สืบสาน ผ้าทอเกาะยอและของอ าเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา สีเขียว เปรียบเสมือนความอดมสมบูรณ์ของชาวเกษตรกร หมู่บ้านล่องมุด   สีเหลือง 
เปรียบเสมือน สีประจ าพระองค์ในหลวงรัชกาลที่ 9  และ รัชกาลที่ 10  สีม่วง เปรียบเสมือน สีประจ าพระองค์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงห่วงใยพสกนิกร 
อย่างหาที่สุดไม่ได้ผ้าทอของกลุ่มอาชีพทอบ้านล่อง 

 - ความต้องการการของกลุ่ มต้องการสร้างเอกลักษณ์ ของ
ผลิตภัณฑ์และการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์รวมถึงความต้องการย้อมสีเส้นด้ายจากวัสดุธรรมชาติ รวมถึงการเน้นสี
ธรรมชาติของการทอผ้า   

 - ผลจากการลงพ้ืนที่ส ารวจและการประชุมกลุ่ม ได้มีความคิดเห็น
ร่วมกันในเรื่องของวัสดุธรรมชาติ ได้แก่ เปลือกต้นยางพารา ใบหูกวาง ใบทั่ง เปลือกหมากสด  เป็นต้น  ซึ่ง
สามารถหาได้ในท้องถิ่น   
   ระยะที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมชุมชนจากการวิเคราะห์บริบทชุมชน โดยศึกษา
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโจทย์ชุมชน ประเมินเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมให้เหมาะกับ
ศักยภาพชุมชน รวมทั้งการใช้ทิศทางการตลาดน าการผลิต นวัตกรรมชุมชนจากการวิเคราะห์บริบทชุมชน 
แสดงดังตารางที่ 6 
 

ตาราง 6 นวัตกรรมชุมชนจากการวิเคราะห์บริบทชุมชน 
 

ล าดับที ่ โครงการย่อย นวัตกรรม 
1 โครงการการพัฒนาสีย้อมธรรมชาติในรปูแบบผง

ส าหรับผา้ทอชุมชนบา้นไทรงาม จังหวัดสระแก้ว 
-  สีย้อมธรรมชาติรูปแบบผง 
-  ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากดอกดาวเรือง 

2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผา้หม้อห้อมประเภทเคหะ
สิ่งทอของชุมชนบา้นทุง่โฮง้ จังหวัดแพร่ 

- การย้อมห้อมด้วยเทคนิคและสร้างลวดลายดว้ย
การใช้เทคนิคโบโร่ 

- การออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์เคหะภัณฑ์ 
3 โครงการพัฒนาและยกระดับผลติภัณฑ์ผ้าทอย้อมสี

ธรรมชาติ บา้นนาค าไฮ จังหวัดหนองบัวล าภู 
- กระบวนการผลิตเส้นใย ด้วยเครื่องเข็นเส้นใย เมด

เดลรี จักรา 
- การย้อมสีธรรมชาต ิ
- การออกแบบลายขิดยกดอก ส าหรับเคร่ืองแจ็ค

การ์ด 
4 โครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมชุมชนดา้น

วัฒนธรรมผา้ทอก่ีเอวชุมชนพะมอลอ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

- การออกแบบผลิตภัณฑ์ ทอ ต่อ แต่ง 
- การออกแบบผ้าทอต่อมือ 

5 โครงการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและพัฒนา
ผลิตภัณฑผ์้าทอยกดอก ชุมชนบ้าน 

- การย้อมสีธรรมชาต ิ
- การออกแบบผ้าทอยกดอก 



125 
 

     2.1) ผลการพัฒนานวัตกรรมสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงและผ้ามัดย้อม
ส าหรับผ้าทอชุมชนบ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว มีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้   

 2.1.1)  การพัฒนาสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงจากดอกดาวเรือง  
 สีธรรมชาติได้จากธรรมชาติ เช่น ส่วนต่าง ๆ ของพืช และสัตว์  มี

สมบัติละลายน้ าได้  มีรูปแบบการย้อมทั้งย้อมร้อนและย้อมเย็น สารให้สีที่พบในพืช โดยพิจารณาจาก
โครงสร้างของสารประกอบ งานวิจัยในครั้งนี้ใช้ดอกดาวเรืองให้สีเหลือง ผู้วิจัยและนวัตกรชุมชนได้ศึกษา
วิธีการท าผงสีย้อมธรรมชาติ เช่นการผึ่งแห้ง การใช้เครื่องอบแห้งด้วยลมร้อนแบบตู้หรือถาด (Tray dryer) 
เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย (spray dryer) การมอลโทเดกซ์ทริน (Malto Dextrin)  เมื่อศึกษากระบวนการท า
สีธรรมชาติแบบผงพบว่า นวัตกรมที่เหมาะกับบริบทชุมชนและไม่เพ่ิมต้นทุนในการผลิตจึงใช้การผึ่งแห้งและ
บดผงเพ่ือเก็บสีธรรมชาติจากดอกดาวเรืองและพัฒนาเป็นชุดย้อมผ้าจากดอกดาวเรืองพร้อมใช้ ชุดย้อมผ้าจาก
ดอกดาวเรืองพร้อมใช้ แสดงดังภาพที่ 27 

 
 

 

 

 

 

ภาพ 27 ชุดย้อมผ้าจากดอกดาวเรืองพร้อมใช้ 
 

 2.1.2) ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากดอกดาวเรือง 
 1) การเตรียมน้ าสีสกัดจากธรรมชาติ ดอกดาวเรือง กระบวนการนี้
ชุมชนสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ได้จริงอย่างเหมาะสม จากการศึกษาทดลองพบว่าน้ าย้อมจากดอกดาวเรืองที่
มีค่าความเป็นกรดด่างอยู่ที่ระดับ 7-9  จะให้สีย้อมที่มีคุณภาพมีการติดสีที่ดี  สรุปกระบวนการเตรียมน้ าสีย้อม  
ดังนี้ 
                  - น ากลีบดอกดาวเรืองท่ีเตรียมไว้ปริมาณ 2 กิโลกรัมต้มกับ

น้ าสะอาดาด 30 ลิตร เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 

  - ปรับค่าความเป็นกรดด่างอยู่ที่ระดับ 7-9 ด้วยการเติม

โซดาไฟ (Sodium hydroxide) ท าการกรองน้ าสี ผ่านผ้าขาวบาง 

 



126 
 

 

 

 
 

   
 
 
 
 

 

ภาพ 28  วัตถุดิบธรรมชาติจากท้องถิ่น ดอกดาวเรือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 29 การสกัดสีย้อมจากดอกดาวเรือง (กลีบดอก) 
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 2) การออกแบบผ้ามัดย้อมและการมัดย้อมด้วยสีธรรมชาติดอก
ดาวเรือง 

 การด าเนินการในกระบวนการนี้เป็นการบูรณาการร่วมกับ
นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล เพ่ือน าภูมิปัญญาและนวัตกรรมด้านการย้อมสีธรรมชาติ ที่สกัดจากดอกดาวเรือง ซึ่งเป็น
พืชที่มีการปลูกอย่างแพร่หลายในพื้นที่ยกระดับการใช้ประโยชน์ด้วยการน ามาย้อมร้อนด้วยเทคนิคการมัดย้อม 
เพ่ือสร้างลวดลายที่มีลักษณะเฉพาะ สามารถน าไปประยุกต์ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อมได้อย่าง
หลากหลาย 

 - การเตรียมผ้าเพื่อการมัดย้อม  
 (1) ท าความสะอาดผ้าเพ่ือก าจัดสิ่งสกปรกและสีย้อมที่ละลายในน้ าแทรกซึมเข้าสู่เส้นใย

ได้ง่าย โดยใช้การใช้สารออกซิไดซิ่ง สารที่ใช้ คือ เพอร์ซัลเฟตและเพอร์ออกไซด์ (ต้องระวังสูตร และสภาวะให้
เหมาะสม อาจท าให้ความเหนียวลดลง   สารเคมีท่ีใช้ประกอบด้วย น้ าสบู่ โซดาไฟและ เพอร์ซัลเฟต เพื่อก าจัด
สิ่งสกปรก และไขมันตามธรรมชาติของเส้นใย และช่วยให้ผ้าเปียกซึมน้ าได้ง่าย  และเส้นใยเงามันมากขึ้น ผล
การย้อมสีเข้มข้ึน 15-30 % 

 (2) ผึ่งแดดให้แห้ง 
 (3) ออกแบบและมัดลายผ้า 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพ  30  ซักหรือต้มน้ าร้อนเพ่ือท าความสะอาดผ้าเตรียมน าไปมัดและย้อม 

 

 

 

 

ภาพ 31 การเตรียมผ้าโดยการมัดที่ต้องใช้รูปแบบการผูกการมัดเฉพาะตัว 

 

 
 
 



128 
 

 เทคนิคการผูกการมัดก่อนการย้อม มีความส าคัญมาก เนื่องจากจะเป็นปัจจัยส าคัญใน
การที่จะท าให้เกิดลวดลายลักษะเฉพาะต่าง ๆ ขึ้นบนผืนผ้า โดยมีอุปกรณ์ในการผูกการมัด คือ ไม้กลม หรือ
แบนส าหรับหนีบผ้า หรืออาจใช้ตะเกียบส าเร็จรูปที่มีจ าหน่ายอยู่โดยทั่วไป และวัสดุส าหรับการผูกและการมัด
ในการวิจัยครั้งนี้         ใช้เชอืกฟางกับหนังยางเอนกประสงค์      
 - วิธีการย้อมสี 
 (1) ตวงน้ าสีตามปริมาณที่ต้องการใส่ลงในภาชนะสแตนเลส 
 (2) ใส่ผ้าที่ผ่านการท าความสะอาด ผูก มัดแล้ว ลงในภาชนะท่ีมีสารละลายสีย้อมผสมอยู่
และกดผ้าให้จมลงในสารละลายสีย้อม 
 (3) เพ่ิมอุณหภูมิให้ร้อนขึ้นถึงน้ าเดือดโดยท าการย้อมที่อุณหภูมินี้เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 
 (4) จากนั้นน าขึ้นมาแช่สารช่วยติดมอร์แดนท์ (สาร copper sulphate หรือ สาร 
Aluminium sulphate หรือ สาร rust iron)เป็นเวลา 10-15 นาท ี
 (5) น าไปตากแห้งในที่ร่ม (ห้ามตากกลางแดด) เมื่อผ้าแห้งแล้วน าไปซักให้สะอาด 

 สารช่วยติดมอร์แดนท์ที่ใช้เติมในการย้อมสีธรรมชาติจะท าให้สีย้อมที่ได้มีสี แตกต่าง
กันออกไป ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ย้อมต้องศึกษา และทดลองหาว่าสารประกอบใดใช้กับวัสดุให้สีชนิดใดแล้วจะให้สีใด
ออกมา ซึ่งดอกดาวเรืองสามารถค้นคว้าสร้างสรรค์ให้สีจากสารช่วยติดมอร์แดนท์ได้ถึง 3-5 สี นอกจากนี้ 
ความอ่อนแก่ของสียังแตกต่างกันไปตามฤดูกาล และความอ่อนแก่ของต้นไม้ที่น ามาใช้เป็นวัสดุย้อมสีอีกด้วย 
 - การดูแลรักษาเสื้อผ้าย้อมสีธรรมชาติ 
 (1) ซักด้วยมือ : ด้วยผงซักฟอกเจือจาง /ไม่ใส่สารฟอกสี 

 (2) ซักเครื่องได้ : ผงซักฟอกอ่อน /ไม่มีฟอกสีแยกผ้าออกจากผ้าอ่ืน ๆ เพื่อป้องกันสีตก 

 (3) ผึ่งลมให้แห้ง ไม่ต้องโดนแดด 

 (4) การรีดเสื้อผ้าใช้ไฟปรกติตามชนิดของเนื้อผ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 32 น าผ้าที่มัดเตรียมไว้ไปใส่ในภาชนะสแตนเลสส าหรับย้อมร้อนใช้ไม้พายกดให้ผ้าจมน้ าสีย้อม 

                    ต้องควบคุมให้สีสม่ าเสมอทั่วถึง 
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ภาพ 33  หลังจากแช่สารติดสีเรียบร้อยแล้ว ให้ล้างน้ าสีย้อมด้วยน้ าสะอาดในภาชนะท่ีเตรียมไว้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 34  ผึ่งลมในท่ีร่มให้แห้ง 
   
 ข้อค้นพบจากงานวิจัย   

 (1) การใช้น้ าในแต่ละแหล่งของชุมชนควรต้องปรับปรุงคุณภาพน้ าให้เหมาะสมน้ าที่มี
เกลือโลหะหนัก  

 (2) น้ ากระด้างที่มีอิออนของโลหะแคลเซียมหรือแมกนีเซียม เมื่อผ่านกระบวนการเตรียม
ผ้าอาจมีคราบขาวเกาะติดบนผ้า เป็นจ้ า ๆ หรือเป็นดวง การดูดสีจะไม่สม่ าเสมอ  
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   2.2) ผลการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอของ
ชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ ประกอบด้วย 
- การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอของ
ชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ โดยการย้อมห้อมด้วยเทคนิคและสร้างลวดลายด้วยการใช้เทคนิคโบโร่ การย้อม
ไร่สี  และการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะภัณฑ์ ผลการสรุป ประเมินผล วิเคราะห์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ 
จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ประเมินความต้องการผู้บริโภค ด้านรูปแบบ ประเภทผลิตภัณฑ์ วัสดุ 
ราคา กรรมวิธีการผลิต เฉดสี เป็นผลิตภัณฑ์เคหะภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมจ านวน 4 แบบ ดังนี้ 
 

 (1) หมอนอิงผ้าหม้อห้อม สร้างลวดลายด้วยการใช้เทคนิคโบโร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพ 35 หมอนอิงผ้าหม้อห้อม สร้างลวดลายด้วยการใช้เทคนิคโบโร่ 
  

 รูปแบบผลิตภัณฑ์ 
 1) มีขนาด 18X18 นิ้ว  

  2) ผ้าเยื่อไผ่ 
 3) เทคนิคการใช้สีทองตกแต่ง 
 4) หมอนตัวในสามารถย้อมด้วยห้อมเป็นสีพื้น เพ่ือให้ได้กลิ่นห้อม 
 5) สามารถท าเป็นชุดคลอเลคชั่นเป็นชุด 4 ใบ ส าหรับชุดรับแขก 
  

 (2) หมอนผ้าห่มจากผ้าหม้อห้อม 
 

 
 
 
 
 
 
                ภาพ 36 หมอนผ้าห่มจากผ้าหม้อห้อม 
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 รูปแบบผลิตภัณฑ์ 
 1) ปลอกมีขนาด 18X8 นิ้ว ผา้ห่มมีขนาด 100 x150 เซนติเมตร 
 2) ผ้ามัสรินและชินมัย 
 3) เทคนิคการการมัดย้อม สายรัดใช้แนวคิดจากเชือกผูกเสื้อหม้อห้อมโบราณ 
 4) มีลายมัดย้อม จ านวน 3 ลาย 
 

 (3) หมอนอิงผ้าหม้อห้อม เทคนิคการย้อมไล่เฉดสี ความเข้มอ่อน 
 
 
 

 
 
 
 

          ภาพ 37 หมอนอิงผ้าหม้อห้อม เทคนิคการย้อมไล่เฉดสี ความเข้มอ่อน 
 

 รูปแบบผลิตภัณฑ์ 
  1) มีขนาด 18X18 นิ้ว  
 2) ผ้าฝ้ายทอมือ / ผ้าใยกันชง 
 3) มีการติดซิป และมีภู่ตกแต่งทั้ง 4 มุม 
 4) หมอนย้อมไล่เฉดสี เข้มอ่อน  
 5) สามารถท าเป็นชุดคลอเลคชั่นเป็นชุด 4 ใบ ส าหรับชุดรับแขก  
 

 (4)  หมอนรองคอผ้าหม้อห้อม พร้อมที่ปิดตา 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ภาพ 38 หมอนรองคอผ้าหม้อห้อม พร้อมที่ปิดตา 
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 รูปแบบผลิตภัณฑ์ 
 1) มีขนาด 30X30 เซนติเมตร 
 2) ผ้าฝ้าย 
 3) เป็นหมอนรองคอเพ่ือสุขภาพ 
 4) หมอนตัวในสามารถย้อมด้วยห้อมเป็นสีพื้น เพ่ือให้ได้กลิ่นห้อม หรือสามารถสร้าง
ลวดลายได้จากการมัดย้อม 
 5) มีที่ปิดตา และฮูดส าหรับคลุมเป็นอุปกรณ์เพ่ิม 

     2.3) ผลการพัฒนา ออกแบบ และยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ 
บ้านนาค าไฮ จังหวัดหนองบัวล าภู  

      2.3.1) กระบวนการผลิตเส้นใย ด้วยเครื่องเข็นเส้นใย เมดเดลรี จักรา 
        เครื่องเข็นฝ้าย เมเดลรี จักรา เป็นเครื่องเข็นฝ้ายที่สามารถใช้งาน

ได้ง่าย ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปั่นเส้นได้ถึง 39.5 กรัม/ชั่ว โมง เป็นการลดค่าใช้จ่าย ในการจ้างผู้เข็นฝ้าย
หรือต้องซื้อจากโรงงานลงได้ และเป็นการลดการสูญเสียเวลาในการเข็นฝ้ายแบบโบราณ  เพ่ิมคุณค่าและความ
สวยงามให้กับเส้นด้ายที่ผลิตจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม นอกจากนี้ยังช่วยในด้านสุขภาพ เช่นการปวดหลัง ปวด
ขา จากการนั่งเข็นฝ้ายนาน ๆ ได้ 

        การที่จะท าให้เส้นด้ายฝ้ายมีความเหนียวเรียบต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
เท้าต้องหมุนเหยียบวงล้อไปอย่างสม่ าเสมอ ส่วนมือทั้งสองข้างนั้นเป็นส่วนส าคัญในการช่วยควบคุมคุณภาพ
ของเส้น มือขวาช่วยคลายปมและควบคุมให้ปุยฝ้ายออกมาอย่างสม่ าเสมอ ส่วนมือซ้ายช่วยส่งเส้นใยเข้าหลอด
ด้ายและจับยืดเส้นใยเป็นบางช่วงโดยเฉพาะบริเวณท่ีเป็นปุ่มปมเพ่ือให้เส้นใยเหนียวและเรียบสม่ าเสมอ 

        ในกิจกรรมกระบวนการในครั้งนี้ ใช้กระบวนการวิจัยแบบอบรม
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของขุมชน ในการด าเนินงาน ซึ่งในกระบวนการวิจัยนี้ สามารถสร้างนวัตกรที่
สามารถปฏิบัติได้ และสามารถถ่ายทอดให้กับสมาชิกในกลุ่ม จ านวน 3 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 39 กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน กระบวนการผลิตเส้นใย 
                      ด้วยเครื่องเข็นเส้นใย เมดเดลรี จักรา 
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                 จากผลการวิเคราะห์พบว่า ในด้านความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการภาพรวมมีความพึงพอใจ
ระดับมากเท่ากับ 4.47 ในด้านความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมเพ่ิมจาก ก่อนการอบรม ร้อยละ 81.23 

      2.3.2) กระบวนการย้อมสีธรรมชาติ 
        กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 

กระบวนการย้อมสีธรรมชาติได้ด าเนินงานเมื่อวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2564 เป็นการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
ที่ผลิตขึ้นจากกระบวนการและเทคโนโลยีที่ใส่ใจกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่การคัดเลือก
วัตถุดิบในการผลิต กระบวนการ ผลิต และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงเป็นที่มาของการสร้างสรรค์
ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์เพ่ือลดภาวะโลกร้อนที่สามารถใช้งานได้
จริงในชีวิตประจ าวัน และเน้นการใช้วัสดุเส้นใยธรรมชาติภายในประเทศ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น
ร่วมกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ดังกล่าวยังมีส่วน ช่วยลดภาวะโลกร้อน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็น อย่างดีทั้งนี้จะท า ให้ผู้บริโภคได้ตระหนัก เห็นคุณค่า และมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินงาน 

        จากการอบรม เชิ งปฏิ บั ติ ก ารแบ บมี ส่ วน ร่ วมของชุ ม ชน 
กระบวนการย้อมสีธรรมชาติ จากใบทานาคา โคลนผสมครั่ง แก่นขนุน คราม โคลนผสมใบสบู่เลือด โคลนผสม
เครือจาน โคลนผสมคราม โคลนผสมใบฉนวน และใบมะม่วง การให้สีของแต่ละชนิดพบว่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 40 กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
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ภาพ 41 สีเขียวจากใบทานาคา  สีน้ าเงินจากคราม  สีเหลืองจากแก่นขนุน 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 42 สีน้ าตาลเทาจากโคลนผสมใบสบู่เลือด  สีน้ าตาลอ่อนจากโคลนผสมใบเครือจาน 
                           สีเทาจากโคลนผสมคราม 

ภาพ 43 สีน้ าตาลแดงจากโคลนผสมครั่ง  สีน้ าตาลทองจากโคลนผสมใบฉนวน  สีเขียวจากใบมะม่วง 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพ 44 ตัวอย่างสีผงจากพืชธรรมชาติ 
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      2.3.3) กระบวนการออกแบบลายหมี่และการมัดหมี่ 
        (1) การออกแบบลายหมี่ 

  ก่อนการด าเนินงานได้มีการประชุมเสนอความคิดและระดมความเห็น เพ่ือสร้างลวดลายของผ้า
มัดหมี่ โดยมีการน าเสนอให้จัดท าลวดลายผ้าจากค าขวัญของหมู่บ้านที่ว่า  

 “นามพ่อกอง จารึกอยู่คู่หลักบ้าน 
 เด่นตระการงามแท้ แพรผ้าไหม 
 ข้าวหอมนุ่มลุ่มน้ า ล าห้วยไฮ 
 หนองฝายใหญ่เคียงคู ่ ศาลปู่ตา 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  ภาพ 45 การออกแบบลายหมี่ 
 

จากการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน กระบวนการมัดหมี่ พบว่า ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถน าความรู้ไปต่อยอดเพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาลวดลายผ้าที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไว้ มีความรู้ ความเข้าใจในรูปแบบลวดลายผ้าที่มีความหลายหลายและร่วมสมัย ท าให้เกิด
แนวคิดในการพัฒนาการออกแบบลวดลายผ้า สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมการออกแบบลวดลายผ้า
มัดหมี่มาประยุกต์ใช้และปรับใช้ในการทอผ้าของตนเองได้ และได้แนวทางในการเพ่ิมคุณค่าและเพ่ิมมูลค่า
ให้กับผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจากจ้างมัดหมี่ได้ถึงหัวละ 
200 บาท 

 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 46 การมัดหมี่และลายผ้าตัวอย่าง 
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      2.3.4) การออกแบบลายขิดยกดอก ส าหรับเครื่องแจ็คการ์ด (กี่ทอผ้าย
กดอก 12 ตะกอ 2 ขาเหยียบ)  

        การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน กระบวนการ
ออกแบบลายขิดยกดอก ส าหรับเครื่องแจ็คการ์ด (กี่ทอผ้ายกดอก 12 ตะกอ 2 ขา เหยียบ) ซึ่งกี่ทอผ้าเครื่อง
แจ็คการ์ด (ก่ีทอผ้ายกดอก 12 ตะกอ 2 ขาเหยียบ) ทางกลุ่มทอผ้าบ้านนาค าไฮ ได้รับการสนับสนุนเครื่องจาก
ส านักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดหนองบัวล าภู โดยมีการด าเนินการออกแบบลายทอผ้าขิด ส าหรับเครื่องแจ็ค
การ์ด และเทคนิคการทอผ้าจากเครื่องแจ็คการ์ด ซึ่งเป็นการออกแบบลายผสมระหว่าง ลายขัด ลายสอง และ
ลายซาติน เพ่ือทอผ้าที่มี 4 และ 14 ซ้ า ผ้าหน้ากว้าง 45 – 60 เซนติเมตร การศึกษาครั้งนี้พบว่ามีอัตรา
ความเร็วในการทอ 1.12 – 5.4 เมตรต่อวัน ในขณะที่การทอผ้าขิดแบบทั่วไปมีอัตราความเร็วในการทอ 0.20 
– 0.25 เมตรต่อวัน พบปัญหาเส้นยืนและเส้นพุ่งขาดจากเครื่องแจ็คการ์ดน้อยกว่าการทอผ้าขิดแบบทั่วไป  กี่
ทอผ้าแจ็คการ์ดสามารถทอผ้าฝ้ายลายขิดให้รวดเร็วและคุณภาพที่สูงกว่าทอแบบดั่งเดิม ซึ่งการทอผ้าขิดจาก
เครื่องแจ็คการ์ดสามารถทอได้มากกว่าถึง 5.6 เท่า นอกจากนี้การทอผ้าจากเครื่องแจ็คการ์ดยังใช้คนทอเพียง
คนเดียว ซึ่งต่างจากการทอขิดที่ต้องใช้คนทอ 2 – 4 คน กี่ทอผ้าแจ็คการ์ดสามารถทอลายเดิมได้ตลอดทั้งหัว
ม้วนเส้นยืน และสามารถทอหัวม้วนใหม่ได้อีกโดยไม่ต้องตัดตะกอลายใหม่ นอกจากนี้กี่ทอผ้าแจ็คการ์ด
สามารถเปลี่ยนลายใหม่ได้ตลอดโดยไม่ต้องเปลี่ยนตะกอและสืบหูกใหม่ กี่ทอผ้าแจ็คการ์ดมีกลไกก่อให้เกิด
ลวดลายแบบกึ่งอัตโนมัติ คือควบคุมการเกิดลายโดยใช้ชุดแผ่นการ์ดที่เจาะรูผูกเรียงล าดับ และสิ่งส าคัญที่สุดกี่
ทอผ้าแจ็คการ์ดใช้ไม้เหยียบแค่ 2 ตะกอ จึงท าให้ผู้ทอไม่จ าเป็นต้องมีความช านาญมากนัก สามารถทอได้
สะดวกในเวลาที่ก าหนดได้ มีการได้ในปริมาณและคุณภาพที่สม่ าเสมอกันมากขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นการเพ่ิมโอกาส
และข้อได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้าของชุมชนได้  

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพ 47 การออกแบบลาดขิดและการปักหมุดลายลงแผงไม้ ส าหรับเครื่องแจ็คการ์ด 
                           (ก่ี 12 ตะกอ 2 ขาเหยียบ)  
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ภาพ 48 การประกอบแผงลายและการทอผ้ายกดอกเครื่องแจ็คการ์ด (กี่ 12 ตะกอ 2 ขาเหยียบ) 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 49 ตัวอย่างผ้ามัดหมี่ ผ้าขิดสลับหมี่ ผ้าขิดยกดอก และผ้าขิด 2 หน้า 

 

  2.4) ผลการพัฒนานวัตกรรมชุมชนด้านวัฒนธรรมผ้าทอกี่เอวชุมชนพะ
มะลอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน   

 การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากผ้าทอกี่เอวที่ต่อยอดภูมิปัญญาให้
ตอบสนองกับความต้องการและประโยชน์ใช้สอยจากการสร้างเสริมองค์ความรู้ต่างๆ ด าเนินกการพัฒนานวัต
กรชุมชนด้านทักษะกระบวนการคิดผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและสร้างพ้ืนที่เรียนรู้ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้แก่นวัตกรชุมชนด้วยเครื่องมือการจัดท าโมเดลธุรกิจแล้วพบว่า  นวัตกรได้น าองค์ความรู้ดังกล่าว
พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากผ้าทอกี่เอวที่ต่อยอดภูมิปัญญาให้ตอบสนองกับความต้องการและประโยชน์ใช้
สอย  กลุ่มช่างทอผ้า  โดยการออกแบบและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ 

 

 
 

ภาพ 50 ตราสินค้าที่ด าเนินการออกแบบด้วยเครื่องมือ MOOD BOARD 
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ภาพ 51 ตัวอย่างชิ้นงานผลิตภัณฑ์ที่นวัตกรชุมชนท าการออกแบบ 
 
  2.5) ผลการพัฒนาการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอยกดอกชุมชนบ้านล่องมุด  จังหวัดสงขลา 
 2.5.1)  การเตรียมสีย้อมธรรมชาติ 

 ผลจากการใช้สีธรรมชาติจากวัสดุในท้องถิ่นเพ่ือท าการย้อม
เส้นด้ายฝ้ายให้สีที่แตกต่างกัน แสดงดังตารางที่ 7 
 

ตาราง 7 แสดงเฉดสีที่ได้จากการใช้วัสดุในท้องถิ่นเพ่ือท าการย้อมเส้นด้ายฝ้าย 
     

ชื่อ 
ส่วนที่ใช้

ย้อม 
สีที่ได ้

เปลี่ยนสี
ด้วยสารส้ม 

เปลี่ยนสี
ด้วยน้ าขี้เถ้า 

เปลี่ยนสี
ด้วยสนิม

เหล็ก 

เปลี่ยนสี
ด้วยโคลน 

เปลี่ยนสี
ด้วยน้ าปูน 

หมากสด ผลหมากสด 
น้ าตาลอม

ส้ม 
สีน้ าตาลเข้ม 

สีน้ าตาล
อ่อน 

สีเทา สีเทาเข้ม 
สีน้ าตาล

อ่อน 

ยางพารา 
เปลือกต้น
ยางพารา 

สีน้ าตาลแดง สีครีม 
สีน้ าตาล

อ่อน 
สีเทาเข้ม สีเทา สีน้ าตาล 

ต้นทั่ง ใบ สีเหลือง สีขาวนวล สีเนื้อ สีเทา สีน้ าตาล สีน้ าตาล 

ต้นก าช า ใบ 
สีน้ าตาล

อ่อน 
โทนสี

เนื้ออ่อน 
สีน้ าตาล สีเทาอ่อน สีเทาอ่อน สีอิฐ 

หูกวาง ใบ สีเหลือง สีเหลืองอ่อน สีเหลืองเข้ม สีเขียวเข้ม สีเทา สีเหลือง 
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ภาพ 52 วัสดุท้องถิ่นที่น ามาใช้ย้อมสีธรรมชาติของชุมชน ประกอบด้วย ใบหูกวาง เปลือกยางพารา 
                    ใบก าช า ผลหมากสด และใบทั่ง    
 

 2.5.2) ขั้นตอนการปฏิบัติในการย้อมสีธรรมชาติ 
 1)  การท าความสะอาดฝ้าย ก่อนการย้อมต้องมีการท าความ
สะอาดฝ้ายและไหม โดยในการท าความสะอาดฝ้ายต้องมีการน าแช่ผงซักฟอกทิ้งไว้ 1 คืน โดยได้มีการก าหนด
สัดส่วน ฝ้าย 1 กิโลกรัมและผงซักฟอก 1 ช้อนตวง (ผงซักฟอกชนิดซักด้วยมือ) หรือสบู่ซันไลท์ 2-3 ช้อน เพ่ือ
ท าความสะอาดแป้งที่ติดอยู่ในเส้นด้ายแล้วน ามาต้มให้เดือดใช้เวลา 30 นาที  จากนั้นน ามาความสะอาดโดย
การซักน้ าเปล่าจนเส้นด้ายหายลื่นและบีบน้ าออกน าไปผึ่งลมให้แห้ง   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 53  การเตรียมเส้นด้ายฝ้าย 
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 2) การเตรียมวัตถุดิบและน้ าย้อม จากการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวสีธรรมชาติและลงพ้ืนที่ส ารวจวัสดุธรรมชาติในพ้ืนถิ่นของชุมชนบ้านล่องมุด จึงได้เลือกวัสดุธรรมชาติที่มี
อยู่ในพื้นถิ่นและหาได้ง่าย ได้แก่ ใบก าช า ใบทั่ง ผลหมากสด เปลือกต้นยางพารา   

  ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบมีกระบวนการดังนี้  
     (1) ใบ้ไม้ให้จ านวน 5 กิโลกรัมต่อฝ้าย 1 กิโลกรัม ต่อน้ า 10 ลิตร 

 (2) เปลือกไม้ให้สี 3 กิโลกรัมต่อฝ้าย 1 กิโลกรัม ต่อน้ า 10 ลิตร 
 (3) หั่นหรือสับวัตถุให้สีให้เล็กที่สุด เติมน้ าให้ท่วมแช่ไว้ 1 คืน 
 (4) น าวัตถุดิบให้สีและน้ าที่แช่ไว้ต้มให้เดือดนาน 1 ชั่วโมงในอุณหภูมิ 100 องศา กรองเอา
กากออกให้เหลือแต่น้ าสี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 54 การท าน้ าย้อมสีธรรมชาติจากใบก าช า 
 3) การย้อมสีธรรมชาติ 

 3.1) ก่อนการย้อมให้น าเส้นด้ายฝ้ายที่เตรียมไว้น าไปต้นในน้ า
กระถินโดยต้มให้เดือนประมาณ 40 นาที แล้วน าไปผึ่งลม จะช่วยท าให้ติดสีดี 
 3.2) น าน้ าสีที่ได้มาต้ม (ไฟปานกลาง) อุณหภูมิ 60-70 องศา 
พอมีควันไม่ถึงกับเดือดพล่าน แล้วน าเส้นด้ายฝ้ายที่ผ่านการต้มในน้ ากระถินมาต้มในน้ าสีที่ได้จากวัสดุ
ธรรมชาติ ที่เตรียมไว้ ประมาณ 40 นาท ี
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 3.3) น าเส้นด้ายฝ้ายที่ผ่านการต้มในน้ าสีไปใส่ลงในถังที่เตรียม
สารกระตุ้นสี(Mordant) ไว้ โดยมีสัดส่วนดังนี้  

     -   สารส้ม 1 ช้อนโต๊ะ กับสีธรรมชาติ 1  ลิตร 
    -   สนิมเหล็ก 1 ช้อนชา กับสีธรรมชาติ 1  ลิตร 

   -   น้ าโคลน 1  ลิตร กับสีธรรมชาติ 1  ลิตร 
   -   น้ าขี้เถ้า 1  ลิตร กับสีธรรมชาติ 1  ลิตร 
   -   น้ าปูนใส 1  ลิตร กับสีธรรมชาติ 1  ลิตร 

 น าเส้นด้ายฝ้ายใส่ลงในถังละ 1 ใจ ขยี้ให้แรงกับสารกระตุ้นสี 5 ถัง ภายในเวลา       
10 นาท ีแล้วบิดให้แห้งหมั่นพลิกเส้นด้ายให้ถูกน้ าย้อมเสมอกัน 
 3.4) น าเส้นฝ้ายขึ้นผึ่งให้เย็นแล้วน าใส่ถุงพลาสติกปิดให้แน่น
หมักไว้ 1 คืน 
 3.5) น าเส้นฝ้ายออกจากถุงไปซักด้วยน้ าเปล่าจนน้ าใส 
 3.6) บิดเส้นฝ้ายให้หมาด กระตุกให้ตึง 2-3 ครั้ง แล้วน าไปผึ่ง
ในที่ร่มให้แห้ง ถ้ายังไม่ทอควรน าไปเก็บไว้ในถุงเพ่ือไม่ให้ฝุ่นเกาะและสีซีด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 55 ขั้นตอนการย้อมเส้นด้าย การเปลี่ยนสีโดยสารกระตุ้นสีเส้นฝ้าย 
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ภาพ 56  ผลิตภัณฑ์ผ้าของกลุ่มก่อนการพัฒนามีการใช้เส้นใยสังเคราะห์ 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพ 57 ผลิตภัณฑ์ผ้าของกลุ่มหลังจากมีการพัฒนาการใช้สีย้อมธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 58 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้รับการออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพ่ือให้ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ 
       ที่หลากหลาย  ได้แก่ เนคไท กระเป๋า พวงกุญแจ เสื้อมัดย้อมสีธรรมชาติ เป็นต้น 
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สรุปการรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมชุมชนเริ่มจากการศึกษาบริบทชุมชน  ทรัพยากร ภูมิปัญญา  
ทิศทางการพัฒนา ปัญหาการผลิต ความต้องการทางการตลาด น ามาออกแบบและพัมนาผลิตภัณฑ์  เพ่ือ
พัฒนาสู่การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างรายได้และเศรษฐกิจชุมชน แสดงดังภภาพที่ 59       

 
 

                                  
 
 

ภาพ 59 รูปแบบการพัฒนานวัตกรรมชุมชนผ้าชุมชน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ 

ประเมิน
ผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ 

การ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

 
 

การ
ทดลอง

การตลาด 

การศึกษาชุมชน 
-   ทรัพยากร 

-   ภูมิปัญญา 

-   ปัญหาการผลิต 

-   ปัญหาผลิตภัณฑ์ 

-   ทิศทางการตลาด 



144 
 

 ตอนที่ 3 ผลการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านเกษตรปลอดภัย ในการ
ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดตราด บุรีรัมย์ แม่ฮ่องสอน ยโสธร และ 
สระแก้ว 
 ผลการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านเกษตรปลอดภัย ในการยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดตราด บุรีรัมย์ แม่ฮ่องสอน ยโสธร และ สระแก้ว
ประกอบด้วย 5 โครงการย่อย ดังนี้  
   โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพ้ืนเมือง
จังหวัดตราด  
  โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตรเชิงนิเวศ บนฐาน
ทุนทรัพยากร ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
  โครงการวิจัยย่อยที่ 3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานเพ่ือสุขภาพจากอะโว
คาโด 
  โครงการวิจัยย่อยที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์จังหวัด
ยโสธร   
  โครงการวิจัยย่อยที่ 5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยไส้เดือนด้วยจุลินทรีย์นาโน 
  ผลการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านเกษตรปลอดภัย ในการยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดตราด บุรีรัมย์ แม่ฮ่องสอน ยโสธร และ สระแก้ว  
มีกระบวนการด าเนินงาน เป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
  ระยะที่ 1 การสร้างนวัตกรชุมชนด้านเกษตรปลอดภัย 
   ระยะที่ 2 การสร้างนวัตกรรมและการถ่ายทอดนวัตกรรมชุมชนด้านเกษตรปลอดภัย
แบบมีส่วนร่วม 
    ระยะที่ 3 การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ 
 
 ส าหรับตอนที่  3  มีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 
 ตอนที่ 3 ผลการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน ด้านเกษตรปลอดภัย ในการ
ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพื้นที่จังหวัดตราด บุรีรัมย์ แม่ฮ่องสอน ยโสธร 
และ สระแก้ว 
  ผลการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านเกษตรปลอดภัย ในการยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดตราด บุรีรัมย์ แม่ฮ่องสอน ยโสธร และ สระแก้ว 
ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยตอนที่ 3 ดังต่อไปนี้ 
  ระยะที่ 1 การสร้างนวัตกรชุมชนด้านเกษตรปลอดภัย 
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  ขั้นตอนที่ 1 ค้นหาองค์ความรู้ เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ ภูมิปัญญา ประสบการณ์
ด้านเกษตรวิธีการจัดเวทีสรุปองค์ความรู้ เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ ภูมิปัญญา ประสบการณ์ด้านเกษตร กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลประกอบด้วย ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน ผู้น าเครือข่ายนวัตกรรมด้านเกษตร  รายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 8 
 

ตาราง 8  ชุมชนวัตกรรมในการพัฒนานวัตกรรมชุมชนด้านเกษตรปลอดภัยเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนและยก 
             ระดับเศรษฐกิจฐานรากบนฐานทุนทรัพยากรในพ้ืนที่จังหวัดตราด บุรีรัมย์ แม่ฮ่องสอน ยโสธรสระแก้ว 
 

ล าดับที ่ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพืน้เมืองจังหวดัตราด 

 บ้านทุ่งไก่ดัก ท่ากุ่ม เมืองตราด ตราด 
2 การพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตรเชิงนิเวศ บนฐานทุนทรัพยากร ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดิน

แดง จังหวัดบุรีรัมย ์
 บ้านป่าไม้สหกรณ ์ ล านางรอง โนนดนิแดง บุรีรัมย์ 

3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานเพื่อสุขภาพจากอะโวคาโด 

 บ้านบ้านดง ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 

4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพื้นเมืองอินทรีย์จังหวัดยโสธร 

 บ้านกุดหิน บ้านกุดหิน บ้านกุดหิน บ้านกุดหิน 

5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยไส้เดือนด้วยจุลินทรีย์นาโน 
 บ้านท่าแยก บ้านท่าแยก บ้านท่าแยก บ้านท่าแยก 

 

   การศึกษาบริบทชุมชนนวัตกรรม โดยการสัมภาษณ์กลุ่มย่อย (Focus Group) 
กลุ่มชุมชนที่ท าการเกษตร และจัดเวทีศึกษาบริบท สรุปองค์ความรู้ เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ ภูมิปัญญา 
ประสบการณ์ด้านเกษตรและความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยในชุมชน เพื่อสรุปวิเคราะห์
ปัญหาและหาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน โดยมีชุมชนในพ้ืนที่โครงการวิจัย  5 ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดตราด 
จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดยโสธร และจังหวัดสระแก้ว มีผลการศึกษาวิเคราะห์ ดังนี้ 

 1.1) ผลการศึกษาชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าว
พ้ืนเมืองจังหวัดตราด มีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้  

      บ้านทุ่งไก่ดักเป็นชุมชนที่มีความหลากหลาย ประชาชนในพ้ืนที่มีเชื้อ
ชาติไทย นอกจากนี้ยังมีกลุ่มชาติ พันธ์ูชองซึ่งเป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในเมืองตราดมาตั้งแต่อดีต มีพ้ืนที่ใหญ่
ที่สุดในอ าเภอเมืองตราด ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าสวนและท าไร่ มีผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ได้แก่ ขนมจีนแป้งสด ข้าวพ้ืนเมือง และพืชผักผลไม้อินทรีย์ ผลจากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่ากุ่ม (SWOT Analysis) พบว่า มีจุดแข็ง คือ ระบบ นิเวศน์อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ า/อ่างกัก
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เก็บน้ าขนาดใหญ่และมีฝนตกชุก จึงสามารถท าการเกษตรได้ หลากหลาย ทั้งการเลี้ยงสัตว์ ประมง ท านา ท า
สวน ท าไร่ มีล าคลองที่เป็นคลอง 3 น้ า คือน้ าจืด น้ ากร่อย และน้ าเค็ม จึงท านากู้งได้โดยที่ไม่ต้องท าลายป่า
ชายเลน มีทรัพยากรป่าไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจอยู่มาก เช่น พะยูง กฤษณา เป็นต้น และมีการท านาข้าว
พ้ืนเมืองจังหวัดตราด จ านวน 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ขาวยายแว่น และพันธุ์ล้นยุ้ง ซึ่งมีศักยภาพในทางคุณค่าทาง
โภชนาการ คือ ปริมาณแอมิโลสอยู่ในระดับสูง และระดับปานกลางค่อนข้างสูง มีภูมิปัญญาท้องถิ่ นในการ
เพาะปลูกข้าวพ้ืนเมือง และการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเส้นในพ้ืนที่ คือ ขนมจีน เกษตรกรมีความ
ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพ้ืนเมืองเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับผลผลิตข้าวพ้ืนเมืองในพ้ืนที่     
        1.2) ผลการศึกษาชุมชนการพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตรเชิงนิเวศ 
บนฐานทุนทรัพยากร ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ มีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์
ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
         ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ลักษณะเป็นชุมชน
ที่ล้อมรอบด้วยผืนป่าดงใหญ่ ในอดีตเป็นพ้ืนที่มีความแตกแยกทางด้านการเมืองจนกระทั่งรัฐบาลมีนโยบายให้
กลุ่มผู้แตกแยกทางความคิดได้ ออกมาเข้าร่วมพัฒนาชาติไทยโดยจัดสรรที่ดินท ากินให้ ต่อมาพ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่
รัฐจัดสรรให้ได้เปลี่ยนมือให้กับผู้อื่น ดังนั้นชุมชนจึงมีพ้ืนที่ส าหรับท ากินน้อย บางครัวเรือนมีเพียงที่อยู่อาศัย จึง
ได้ปรับเปลี่ยนอาชีพรับจ้าง และหาของป่าจึงท าให้เกิดปัญหาระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่ท าหน้าที่ดูแลผืนป่า
กับชุมชน ต่อมาได้มีการรวมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษโดยการน าของผู้น าชุมชนรวมจ านวน 13 ครัวเรือน ท า
การปลูกผักชนิดต่าง ๆ ในพ้ืนที่สาธารณะของชุมชนจ านวน 1 ไร่ กับ 1 งาน ซึ่งก็ประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินการ โดยสามารถน าไปรับประทานในครัวเรือนและจ าหน่ายให้กับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต่อมาได้มี
ความพยายามแก้ปัญหาการบุกรุกและลักลอบเข้าไปในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ป่าเพ่ือหาของป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าดงใหญ่จึงอนุญาตให้ชุมชนบ้านป่าดงใหญ่ ม. 7 ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ใช้พ้ืนที่
ว่างเปล่าติดชายป่า จ านวน 7 ไร่ ใช้เป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรโดยจะต้องมีการปลูกป่าไปพร้อมให้สอดคล้องกับ
ชายป่าใกล้เคียง ดังนั้นด้วยข้อตกลงดังกล่าวที่ต้อง ออกแบบลักษณะของการท าการเกษตรให้สอดคล้องกับ
ระบบนิเวศใกล้เคียง ใช้พื้นที่ซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด ประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม จาก
การศึกษาปัญหาและความต้องการของบ้านป่าไม้สหกรณ์ พบว่าชุมชนต้องการขยายพ้ืนที่การผลิตปลูกผัก
ปลอดสารพิษเพ่ิมตามความต้องการบริโภค การท าปุ๋ยชีวภาพ และต้องการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนควบคู่ไป
ด้วย แต่ชุมชนยังขาดองค์ความรู้การบริหารจัดการพื้นที่ ดังนั้น ชุมชนจึงต้องการองค์ความรู้ในด้านการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ และเกษตรปลอดภัยที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน 
        1.3) ผลการศึกษาชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานเพ่ือสุขภาพ
จากอะโวคาโด มีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

      พ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นพ้ืนที่ที่มีต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติสูง
และระบบการเกษตรโดยส่วน ใหญ่เป็นระบบการเกษตรพ้ืนที่สูง โดยพื้นที่เป้าหมายของโครงการวิจัยคือชุมชน
บ้านดง ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ละเวือะ ต าบลห้วยห้อม อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยส่วนใหญ่
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ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เกษตรกรจะปลูกข้าวไว้บริโภค ปลูกพืชล้มลุก ผักเมืองหนาว และไม้ผลเมืองหนาว
โดยเฉพาะอโวคาโดไว้จ าหน่าย ตลอดทั้งปี และมีปริมาณมาก จากการศึกษาปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนบ้านดงพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ขาดโอกาสในการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าสมัยใหม่ ที่สามารถ
ช่วยเพ่ิมผลผลิตลดต้นทุนการผลิตและ ปลอดภัยต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภคเนื่องจากขาดความรู้
และการพัฒนาทักษะทางการเกษตรแบบ แม่นย าและการประยุกต์เทคโนโลยีในแปลงการผลิต และยังพบว่า
เกษตรกรไม่นิยมการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ผลผลิต ซึ่งเป็นกระบวนการกลางน้ า ท าให้เกษตรมีต้นทุนความ
เสี่ยงของการคมนาคมขนส่งผลผลิตออกจ าหน่าย นอกชุมชนและการสูญเสียผลผลิตระหว่างการรอจ าหน่าย
ค่อนข้างสูง และขาดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปเพื่อ เพ่ิมมูลค่าผลผลิต  
  1.4) ผลการศึกษาชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพ้ืนเมือง
อินทรีย์จังหวัดยโสธร มีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้   
         ชุมชนบ้านกุดหิน ต าบลก าแมด อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร มีการ
รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตร ธรรมชาติหนองยอ (บ้านกุดหิน) อาชีพหลักท านา จ าหน่ายข้าวเปลือกและ
เมล็ดพันธุ์ข้าว ชุมชนมีการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองของยโสธร ซึ่งเมื่อได้ส่งตรวจคุณสมบัติทางเคมี พบว่า มี
ปริมาณโพแทสเซียมสูง ปัจจุบันชุมชนพัฒนาข้าวพ้ืนเมืองเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องอินทรีย์ต่อมาวิทยาลัยชุมชน
ยโสธรเข้าไปส่งเสริมให้ชุมชนแปรรูปข้าว พันธุ์พ้ืนเมืองในรูปแบบชาข้าวพ้ืนเมือง จากการศึกษาปัญหาและ
ความต้องการของชุมชนบ้านกุดหินพบว่า เนื่องจากตลาดมีความผันผวน ความต้องการของลูกค้าที่ไม่แน่นอน 
ผู้บริโภคข้าวพ้ืนเมืองมีจ านวนจ ากัด เมื่อผลิตข้าวพ้ืนเมืองได้ปริมาณมาก จะมีปัญหาด้านการตลาด จึงต้องการ
องค์ความรู้ด้านการแปรรูปจากข้าวพ้ืนเมือง และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
  1.5) ผลการศึกษาชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยไส้เดือนด้วยจุลินทรีย์นาโน 
มีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 บ้านท่าแยก หมู่ 4 ต.หนองบอน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ชุมชนมี
การรวมกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ การท าปัจจัยการผลิต เช่น การท าปุ๋ยจากมูลไส้เดือนดิน การท าน้ าหมักชีวภาพ 
การแปรรูปผลิตภัณทางการเกษตรในตลาดชุมชนตลาดในระดับอ าเภอและจังหวัด ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ส าคัญคือ 
ผักอินทรีย์ โดยการปลูกพืชผักหลายชนิด เช่น ผักบุ้ง ชะอม บวบ น้ าเต้า กระเจี๊ยบเขียว กระเจี๊ยบแดง ฝักทอง 
แตงกวา เป็นต้น นอกจากนี้ชุมชนยังมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และน้ าหมักชีวภาพ และการใช้มูลไส้เดือนดินและนู้า
มูลไส้เดือนดินที่ท าการเลี้ยงด้วยวัสดุท้องถิ่น ผลผลิตของเกษตรกรในชุมชนมีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของตลาด จากการศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชนบ้านท่าแยกพบว่า พื้นที่ชุมชนมีสภาพดินเป็นด่าง 
สารอาหารหลักรองค่อนข้างต่ า ท า ให้ดินไม่มีคุณภาพ ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพต่ า และ
ปริมาณผลน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงต้องการองค์ความรู้ในการปรับปรุงคุณภาพดินโดยพัฒนาขึ้น
จากมูลไส้เดือนดินและใช้เป็นวัสดุที่มีในชุมชน เพ่ือ เพ่ิมผลผลิต และคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความ
ต้องการของตลาด 
    ขั้นตอนที่ 2 สร้างนวัตกรชุมชนด้านเกษตรปลอดภัย  
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    2.1) ผลการศึกษาการสร้างนวัตกรชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้อง
เพาะงอกจากข้าวพื้นเมืองจังหวัดตราด มีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
    ใช้กระบวนการค้นหาและจ าแนกกลุ่มผู้ยอมรับนวัตกรรม และน า
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการมาพัฒนาให้มีคุณสมบัติของนวัตกรที่ต้องการ จากนั้นด าเนินการสร้างการ
ยอมรับนวัตกรรม และการสร้างความช านาญในมาตรฐาน แบรนด์สินค้า และการสร้างความร่วมมือจาก
เครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่น าไปสู่การพัฒนาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงได้ ผลจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน ในการ
เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน บนฐานทุนทรัพยากร และการ
จัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายประจ าวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ในการ
เป็นนักนวัตกรชุมชน ในการบริหารจัดการตนเองของชุมชน มีทักษะและเจตคติของการเป็นนักนวัตกรชุมชน
เพ่ิมข้ึน มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายประจ าวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพเพ่ิมข้ึน 
    2.2) ผลการศึกษาการสร้างนวัตกรชุมชนการพัฒนาต้นแบบชุมชน
นวัตกรรมเกษตรเชิงนิเวศ บนฐานทุนทรัพยากร ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ มี
รายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ มีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
    ผลจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกร
ชุมชน ในการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน บนฐานทุน
ทรัพยากร และการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายประจ าวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ผู้เข้ารับการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ มีความรู้ในการเป็นนักนวัตกรชุมชน ในการบริหารจัดการตนเองของชุมชน มีทักษะและเจตคติของ
การเป็นนักนวัตกรชุมชนเพ่ิมขึ้น มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายประจ าวัน และบัญชี
ต้นทุนอาชีพเพ่ิมข้ึน 
    2.3) ผลการศึกษาการสร้างนวัตกรชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพร้อม
ทานเพ่ือสุขภาพจากอะโวคาโด มีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
    ใช้กระบวนการค้นหาและจ าแนกกลุ่มผู้ยอมรับนวัตกรรม และน า
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการมาพัฒนาให้มีคุณสมบัติของนวัตกรที่ต้องการ จากนั้นด าเนินการสร้างการ
ยอมรับนวัตกรรม และการสร้างความช านาญในมาตรฐาน แบรนด์สินค้า และการสร้างความร่วมมือจาก
เครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่น าไปสู่การพัฒนาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงได้ ผลจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน ในการ
เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน บนฐานทุนทรัพยากร และการ
จัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายประจ าวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ในการ
เป็นนักนวัตกรชุมชน ในการบริหารจัดการตนเองของชุมชน มีทักษะและเจตคติของการเป็นนักนวัตกรชุมชน
เพ่ิมข้ึน มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายประจ าวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพเพ่ิมข้ึน 
    2.4) ผลการศึกษาการสร้างนวัตกรชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
ข้าวพื้นเมืองอินทรีย์จังหวัดยโสธร มีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
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    ผลจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกร
ชุมชน ในการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน บนฐานทุน
ทรัพยากร และการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายประจ าวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ผู้เข้ารับการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ มีความรู้ในการเป็นนักนวัตกรชุมชน ในการบริหารจัดการตนเองของชุมชน มีทักษะและเจตคติของ
การเป็นนักนวัตกรชุมชนเพ่ิมขึ้น มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายประจ าวัน และบัญชี
ต้นทุนอาชีพเพ่ิมข้ึน 
    2.5) ผลการศึกษาการสร้างนวัตกรชุมชนผลการศึกษาชุมชนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยไส้เดือนด้วยจุลินทรีย์นาโน มีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
    ผลจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกร
ชุมชน ในการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน บนฐานทุน
ทรัพยากร และการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายประจ าวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ผู้เข้ารับการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ มีความรู้ในการเป็นนักนวัตกรชุมชน ในการบริหารจัดการตนเองของชุมชน มีทักษะและเจตคติของ
การเป็นนักนวัตกรชุมชนเพ่ิมขึ้น มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายประจ าวัน และบัญชี
ต้นทุนอาชีพเพ่ิมข้ึน 
   ระยะที่ 2 การสร้างนวัตกรรมและการถ่ายทอดนวัตกรรมชุมชนด้านเกษตรปลอดภัย
แบบมีส่วนร่วม 
      ขั้นตอนที่ 1 การสร้างนวัตกรรมชุมชนด้านเกษตรปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม 
นวัตกรรมชุมชนจากการวิเคราะห์บริบทชุมชน แสดงดังตารางที่ 9 
 

ตาราง 9 นวัตกรรมชุมชนจากการวิเคราะห์บริบทชุมชน 
 

ล าดับที ่ โครงการย่อย นวัตกรรม 
1 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าว

พื้นเมืองจังหวัดตราด 
-  ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวขาวยายแว่น 
-  ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวล้นยุ้ง 

2 การพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตรเชิงนิเวศ บน
ฐานทุนทรัพยากร ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรมัย ์

- น้ าหมักชีวภาพจากมลูสตัว์และเศษปลา 

3 การแปรรปูผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมทานเพื่อสุขภาพ
จากอะโวคาโด 

- ผลิตภณัฑ์น้ าสลัดจากอะโวคาโด 
- ผลิตภณัฑไ์อศครมีอะโวคาโด 

4 การพัฒนาผลิตภณัฑ์แปรรูปจากข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์
จังหวัดยโสธร 

- ชาข้าวพร้อมดื่ม 
- ข้าวพองผสมธัญพืช 
- ข้าวพองหลายรส 

5 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ปุ๋ยไส้เดือนดว้ยจุลินทรีย์นาโน - ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน 
- น้ ามูลไส้เดือนดิน 
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     1.1) ผลการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพ้ืนเมือง
จังหวัดตราด มีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ มีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังต่อไปนี้ 

 กระบวนการผลิตข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวเปลือกของข้าวพ้ืนเมือง
จังหวัดตราด (ดัดแปลงจากวิธีการของ เพราเพ็ญ และอรอนงค์ , 2554) สามารถอธิบายเป็นภาพกระบวนการ
ได้แสดงดังภาพที่ 60 ดังนี้ 

เมล็ดข้าวเปลือก 
 

แช่น้ าเกลือความเข้มข้นร้อยละ 3.0 (เกลือแกง 300 กรัมเติมในน้ า 10 ลิตร) 
 

ช้อนเมล็ดที่ลอยอยู่บนผิวน้ าเกลือทิ้งไป 
 

ได้เมล็ดข้าวเปลือกที่สมบูรณ์ 
 

ล้างน้ าประปา 2 รอบ 
 

แช่น้ าที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8-12 ชั่วโมง ได้ข้าวเปลือกท่ีมีความชื้น ≥ ร้อยละ 30 

 
บรรจุข้าวเปลือกในกระสอบส าหรับใส่ข้าวโดยเฉพาะถุงละไม่เกิน 20 กิโลกรัม 

 
เพาะให้เริ่มงอกที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ฉีดพรมน้ าทุก 6-8 ชั่วโมง 

 
นึ่งด้วยลังถึงหรือฮวดนาน 10 นาที แล้วสลับชั้นลังถึง นึ่งต่ออีก 5 นาที 

 

อบแห้งหรือตากแดดที่อุณหภูมิ 45 ± 5 องศาเซลเซียส จนมีความชื้น ≤ ร้อยละ 12 

 
เมล็ดข้าวเปลือกเริ่มงอกพักตัวเป็นเวลา 7 วัน ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 

 
กะเทาะเปลือก 

 
ข้าวกล้องเพาะงอก 

 

ภาพ 60 การผลิตข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวเปลือกของข้าวพ้ืนเมืองจังหวัดตราด 
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 ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวขาวยายแว่นผู้ทดสอบให้การยอมรับมาก
ที่สุดในด้านสี (8.47±0.52) ด้านความชอบโดยรวม (8.33±0.72) ด้านสิ่งแปลกปลอม (8.27±0.70) ในขณะที่
ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวล้นยุ้งผู้ทดสอบให้การยอมรับมากท่ีสุดในด้านความชอบโดยรวม (8.53±0.52) ด้าน
สิ่งแปลกปลอม (8.33±0.62) ด้านเนื้อสัมผัส (8.27±0.59) ตามล าดับ  
 ผลการตรวจวิ เค ราะห์ ป ริ ม าณ  Gamma amino butyric acid 
(GABA) ของข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพ้ืนเมืองจังหวัดตราดในห้องปฏิบัติการ พบว่า ข้าวกล้องเพาะงอกจาก
ข้าวพันธุ์ขาวยายแว่น มีปริมาณ Gamma amino butyric acid (GABA) ที่ 20.09 น้อยกว่าข้าวกล้องเพาะ
งอกจากข้าวพันธุ์ล้นยุ้ง มีปริมาณ Gamma amino butyric acid (GABA) ที่ 47.01 
 ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าดัชนีน้ าตาล (In Vitro Glycemic Index) ใน
ห้องปฏิบัติการ พบว่า ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพันธุ์ขาวยายแว่น มีค่าดัชนีน้ าตาลน้อยกว่าที่ 46.0 ขณะที่
ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพันธุ์ล้นยุ้ง มีค่าดัชนีน้ าตาลที่ 51.0 
 ผลการตรวจวิเคราะห์ค่า Nutrition Labeling (Thai,RDI) ของข้าว
กล้องเพาะงอกจากข้าวขาวยายแว่น พบว่า มีธาตุเหล็ก ( Iron) ในปริมาณสูง และข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าว
ขาวยายแว่นและข้าวล้นยุ้งมีปริมาณเยื่อใย (Dietary Fiber) ในปริมาณสูงทั้งสองชนิด   

   1.2) ผลการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์น้ าหมักชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษ
ปลาจากการพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตรเชิงนิเวศ บนฐานทุนทรัพยากร ต าบลล านางรอง อ าเภอโนน
ดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ มีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 การศึกษาการเจริญเติบโตของผักบุ้งต่ออัตราผสมน้ าหมักชนิดต่างๆ 
พบว่า น้ าหมักชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษปลาท าให้ความสูง ความกว้างล าต้น ความกว้างของใบ ความยาว
ของใบ และจ านวนใบของต้นผักบุ้งจีนสูงกว่าปริมาณน้ าหมักชีวภาพสูตรอ่ืน ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  1.3) ผลการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์น้ าสลัด และไอศครีมจากอะโวคาโด 
จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานเพ่ือสุขภาพจากอะโวคาโด ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  ผลการศึกษาของกิจกรรมการใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพ่ือช่วย
เก็บรักษาผลผลิตเพ่ือการแปรรูปและยืดอายุการเก็บรักษาเนื้ออะโวคาโดที่สุกแล้ว ควรบรรจุในภาชนะ
สูญญากาศ แล้วเก็บรักษาในช่องแช่แข็ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน และสามารถน าไปเป็นวัตถุดิบในการ
แปรรูปอาหารจากอะโวคาโดได้ โดยเหมาะกับการแปรรูปอาหารประเภทใช้เนื้ออะโวคาโดบด อาทิ ครีม
สลัดอะโวคาโด อะโวคาโดสเปรด ไอศกรีมอะโวคาโด เป็นต้น 
  น้ าสลัดครีมอะโวคาโด เนื่องจากกระบวนการท าง่าย สามารถใช้
อุปกรณ์ในครัวเรือนได้และวัตถุดิบสามารถหาซื้อได้จากในท้องถิ่น การเก็บรักษาไว้ได้นาน สามารถน า
ผลผลิตอะโวคาโดที่ไม่ผ่านการคัดคุณภาพมาแปรรูปได้ สามารถน ามาปรุงอาหารกับพืชผักที่เกษตรกรผลิตเพ่ือ
จ าหน่าย อาทิ เรดโครอล โอ๊คลีฟเขียว โอ๊คลีฟแดง ปวยเล้ง บีทรูท เบบี้คอส เบบี้ฮ่องเต้ ฟักทองญี่ปุ่น 
และเคพกูสเบอร์รี  เป็นต้น และต่อยอดเป็นโปรแกรมอาหารให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมสวนผักไม้ผล
เมืองหนาวและนาข้ันบันไดได้ 
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  ไอศครีมอะโวคาโด เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการท าง่าย สามารถใช้
วัตถุดิบและอุปกรณ์ในครัวเรือนได้ แต่กระบวนการเก็บรักษาต้องใช้ตู้เย็นหรือตู้แช่แข็ง เป็นทางเลือกเมนูของ
หวานให้กับคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในพื้นที่อ าเภอแม่ลาน้อยและชุมชนบ้านดง 
  1.4) ผลการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชาข้าวพร้อมดื่ม ข้าวพองผสม
ธัญพืช ข้าวพองหลายรส จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์จังหวัดยโสธร มีรายละเอียด
ของผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
   การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์จังหวัดยโสธร 
พบว่า ควรด าเนินการแปรรูปชาข้าวและข้าวพอง เพราะใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว ต้นทุนน้อย ทั้งนี้เป็นการ
น านวัตกรรมที่มีผู้คิดค้นไว้แล้วมาต่อยอดหรือประยุกต์ตามความเหมาะสม จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การแปรรูปชาข้าวพ้ืนเมืองพร้อมดื่ม กลุ่มเกษตรกรมีข้อค้นพบว่า ข้าวที่ให้กลิ่นหอมพิเศษ คือ ข้าวเหนียวก่ า 
และข้าวยาคูที่ได้จากข้าวหอมมะลิ แต่มีแนวทางที่จะพัฒนาต่อยอด คือ เก็บเกี่ยวข้าวพ้ืนเมือง ให้เป็นข้าวยาคู 
เพ่ือน ามาท าชาข้าวพร้อมดื่ม ให้เป็นผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ ต่อไปในอนาคต และจากการเล่า การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การแปรรูปข้าวพองผสมธัญพืช กลุ่มเกษตรกรมีข้อค้นพบว่าส่วนผสมที่เรียกว่าแบะแซ ท าให้ข้าว
จับตัวกันเป็นก้อน หากใช้ปริมาณมากจะท าให้ข้าวเหนียวและแข็ง หากใช้ปริมาณน้อยจะท าให้ข้าวไม่จับเป็น
ก้อนแต่มีความกรอบและนุ่มพอดี และข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองจะเสริมให้มีสีสันที่น่ารับประทานมากยิ่งข้ึน 
  1.5) ผลการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน และน้ ามูล
ไส้เดือนดินจากการพัฒนาปุ๋ยไส้เดือนด้วยจุลินทรีย์นาโน มีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 ปุ๋ยมูลไส้เดือนดินโดยจุลินทรีย์ มีธาตุอาหารที่ประโยชน์ต่อพืช ดังนี้ 
ความเป็นกรดด่าง มีค่า 7.6 ด่างอ่อน, ไนโตรเจนทั้งหมด มีค่า 48.3 เปอร์เซ็นต์, ฟอสฟอรัสทังหมด มีค่า 0.7 
เปอร์เซ็นต์, โพแทสเซียมทั้งหมด มีค่า 0.3 เปอร์เซ็นต์, ค่าการน าไฟฟ้า มีค่า 6.2 dS/m, อินทรีย์วัตถุ มีค่า 22 
เปอร์เซ็นต์, C/N rato มีค่า 18 : 1, แคลเซียมทั้งหมด มีค่า 1.1 เปอร์เซ็นต์, และแมกนีเซียมทั้งหมด มีค่า 0.3 
เปอร์เซ็นต์     2) ปุ๋ยน้ ามูลไส้เดือนดินโดยจุลินทรีย์ มีธาตุอาหารที่ประโยชน์ต่อพืช ดังนี้ ความเป็นกรดด่าง มี
ค่า 5.7 กรดปานกลาง, โพแทสเซียมทั้งหมด มีค่า 0.1 เปอร์เซ็นต์ , ค่าการน าไฟฟ้า มีค่า 3.5 dS/m, และ
อินทรีย์วัตถุ มีค่า 0.1 เปอร์เซ็นต์ มีความเหมาะสมต่อการน ามาใช้บ ารุงพืช  
 ขั้นตอนที่ 2 การถ่ายทอดนวัตกรรมชุมชนด้านเกษตรปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม 
 2.1) ผลการถ่ายทอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าว
พ้ืนเมืองจังหวัดตราด  
 การถ่ายทอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพ้ืนเมือง
จังหวัดตราด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพ้ืนเมืองจังหวัด
ตราด พบว่า การประเมินโดยภาพรวมการถ่ายทอดนวัตกรรม ด้านความรู้ความเข้าใจ การน าไปปฏิบัติ การ
น าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก นวัตกร โดยภาพรวมนวัตกร อยู่ใน
ระดับมาก สามารถเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่สามารถน าความรู้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มาใช้
เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์และออกแบบเพ่ือแก้ไขปัญหาในชุมชน สร้างระบบความคิดและพ้ืนที่การเรียนรู้ 
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 การสร้าง Platform การสร้างนวัตกรชาวบ้ าน  และ การสร้าง 
Learning Platform นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพื้นเมืองจังหวัดตราด พบว่า  
 ด้านที่ 1 การศึกษาศักยภาพชุมชน มีระดับคะแนนคุณภาพระดับ 
2.5  กลุ่มนวัตกรชุมชนรู้บริบทชุมชนของตนเอง มีการวิเคราะห์ปัญหา ศักยภาพ ข้อจ ากัดชุมชนและได้เข้าร่วม
ฝึกอบรมวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจของชุมชน การจัดท าแผนธุรกิจ การจัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย และต้นทุน
อาชีพ รวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับส านักงานเกษตรจังหวัดตราด และวิทยาลัยชุมชนตราด 
 ด้านที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา  มีระดับคะแนน
คุณภาพระดับ 3  กลุ่มนวัตกรมีการลงมือสร้างสรรค์แนวคิด วิธีการ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จนพัฒนาเป็นความรู้
ที่เกิดขึ้นกับตนเอง เช่น ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพื้นเมืองจังหวัดตราด   
 ด้านที่ 3 การบริหารจัดการอาชีพจากนวัตกรรม  มีระดับคะแนน
คุณภาพระดับ 1 กลุ่มนวัตกรชุมชนมีการบริหารจัดการอาชีพให้เกิดแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ  
 ด้านที่ 4 การถ่ายทอดองค์ความรู้ มีระดับคะแนนคุณภาพระดับ 
2.5 มูลค่าเศรษฐกิจฐานรากและมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมข้ึนร้อยละ5 ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต 
 ด้านที่ 5 การจัดท าแผนให้เข้าสู่ภาครัฐ มีระดับคะแนนคุณภาพ
ระดับ 1.5 พบว่ากลุ่มเกษตรกรเพาะปลูกข้าวพ้ืนเมืองมีการเพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูกเพ่ิมขึ้น 
         กระบวนการการสร้าง Platform การสร้างนวัตกรชาวบ้านเพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพ้ืนเมืองจังหวัดตราด สามารถอธิบายเป็นภาพกระบวนการได้ดังนี้ 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 61 กระบวนการการสร้าง Platform การสร้างนวัตกรชาวบ้านเพื่อพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพ้ืนเมืองจังหวัดตราด 

ผู้ด าเนินการ 
(actors) 

ค้นหา/จ าแนกกลุ่มผูย้อมรับ
นวัตกรรม 5 ประเภท 

คุณสมบัตินวัตกร/กลุ่ม 1 
1. คุณลักษณะของผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลง 5 ประการ 
2. ความเข้าใจชุมชน 3 ประการ 

กิจกรรม 

เสริมสร้างสมรรถนะ 
ความรู+้เทคโนโลยี+นวัตกรรม 

การสร้างการยอมรับนวัตกรรม และ การสร้างความช านาญ 
มาตรฐาน แบรนด์สินค้า เครอืข่ายความร่วมมือจากภายนอก 

การถ่ายทอดนวัตกรรม 

 การสือ่สาร 

 ขยายแนวคิดนวัตกรรม 

การเชื่อมโยง 

ผลลัพธ ์

 ชุมชนยอมรับนวัตกรรม 
ผลกระทบ 

 ขยายผลสร้างนวัตกรจาก 
2-5 

 เกิดชมุชนนวัตกรรม 
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 การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการน านวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพ้ืนเมืองจังหวัดตราด ไปสู่แผนพัฒนาต าบล/อ าเภอ/จังหวัด  จัดกิจกรรมเวที
ประชาคมการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการน านวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าว
พ้ืนเมืองจังหวัดตราด พบว่า เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึงไม่สามารถจัดท าเวทีประชาคมเพ่ือ
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการน านวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพ้ืนเมืองจังหวัด
ตราด ไปสู่แผนพัฒนาต าบล/อ าเภอ/จังหวัดได้ แต่ในเบื้องต้นเกษตรกรมีการเพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวพ้ืนเมืองใน
เครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่และพ้ืนที่ใกล้เคียงเพ่ิมข้ึน 
     2.2) ผลการถ่ายทอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์น้ าหมักชีวภาพจากมูลสัตว์และ
เศษปลาจากการพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตรเชิงนิเวศ บนฐานทุนทรัพยากร ต าบลล านางรอง อ าเภอ
โนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
      พบว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการถ่ายทอดของนวัตกร ดังนี้ 
       (1) ด้านความรู้ความเข้าใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
( X = 3.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกรายการ สูงสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน  ( X = 
3.37) ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องทุนทรัพยากรที่มีอยู่กับโอกาสของสินค้า  และ เรื่องการสร้าง แบรนด์
สินค้าบรรจุภัณฑ์ รองลงมาได้แก่ เรื่องการสร้างนวัตกรรมตอบโจทย์ลูกค้า ( X = 3.35)   
       (2) ด้านความรู้ความเข้าใจในการเข้ารับการอบรม พบว่า มีความรู้
ในการอบรมเพ่ิมข้ึน 
       (3) ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 
3.78)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก รายการสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ได้แก่ สามารถน าสิ่งที่
ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ในการสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ ( X = 3.86)     
       (4) ด้านการบริหารโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 
4.01)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าสูงสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X = 4.04) ได้แก่ ความเหมาะสมของเนื้อหา 
ความพร้อมของอุปกรณ ์เครื่องมือในการถ่ายทอด และระยะเวลาในการถ่ายทอดมีความเหมาะสม  
      ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร ดังนี้ 
      การทบทวนตนเองของนวัตกร พบว่า นวัตกรทั้ง 2 คน เป็น ชาย 1 
หญิง 1 อายุระหว่าง 40 – 49 ปี รายได้น้องกว่า 10,000 บาทต่อเดือน มีบทบาท เป็นสมาชิกในชุมชน มีความ
คิดเห็นต่อถ่ายทอดองค์ความรู้ของตนให้กับชุมชนมีความพึงพอใจในการอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 5)   
      ผลการสร้าง Platform การสร้างนวัตกรชาวบ้าน และ การสร้าง 
Learning Platform นวัตกรรมผลิตภัณฑ์นวัตกรรมน้ าหมักชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษปลา ดังนี้ 
      (1) ผลการสร้าง Platform การสร้างนวัตกรชาวบ้าน 
       จากการด าเนินโครงการวิจัย ผู้วิจัย นวัตกร และชุมชนบ้านป่า
ไม้สหกรณ์ หมู่ 7 ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ท าการถอดบทเรียนการด าเนินกิจกรรม
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ต่าง ๆ  ซึ่งเป็นการสร้างนวัตกรรมและน านวัตกรรมไปทดลองหาประสิทธิภาพในแปลงทดลอง และสามารถ
สรุปเป็น Learning Platform ดังนี้ 
      (1.1) การปรับเปลี่ยนทัศนคติ คือ ก่อนที่จะให้คนในชุมชนได้
เกิดการเรียนรู้ต้องให้คนในชุมชนได้เปิดใจและปรับเปลี่ยนแนวคิดของตนเองและเปิดใจที่จะรับสิ่งใหม่ๆ เข้าไป 
ซึ่งอาจต้องใช้กระบวนการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนกับผู้มีประสบการณ์และประสบความส าเร็จจนเป็นที่ยอมรับ 
      (1.2) ก าหนดเป้าหมาย / สร้างแรงจูงใจ คือ ให้ชุมชนได้
ตั้งเป้าหมายในการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนซึ่งจะเป็นแรงจูงใจ
ให้ชุมชนได้แรงกระตุ้นในการเรียนรู้ร่วมกัน 
      (1.3) ออกแบบและสร้างกระบวนการเรียนรู้ คือ การให้ชุมชน
ได้ร่วมกันออกแบบกิจกรรม รวมทั้งเครื่องมือการส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่จะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ ซึ่งกิจกรรมจะต้องกระตุ้นและท้าทายให้เกิดความสนใจต่อผู้เรียนรู้ และ 
      (1.4) ลงมือปฏิบัติ คือ การให้ชุมชนได้ลงมือปฏิบัติร่วมกัน
ตามแผนงานที่ได้ออกแบบไว้ มีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการ
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ ซึ่งในกระบวนการนี้อาจจะพบปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตลอดจึงจ าเป็นที่ต้องมีการ
เสริมแรงอยู่เสมอ 
      (1.5) สรุปผลและถอดบทเรียน คือ หลังจากให้ชุมชนได้ลงมือ
ปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้เสร็จสิ้น ต้องจัดกิจกรรมให้ชุมชนได้สรุปผลดังนี้ 
       (1.5.1) สรุปผลที่ได้จากการปฏิบัติงาน  
       (1.5.2) สรุปปัญหาอุปสรรค พร้อมแนวทางแก้ปัญหา  
       (1.5.3) สรุปถอดบทเรียนองค์ความรู้จากการเรียนรู้ 
       แสดงดังภาพที่ 62  
 

 
 

ภาพ 62  Community Learning Platform 
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       (2) ผลการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการน านวัตกรรม
ไปสู่แผนพัฒนา 
       (2.1) การน าเสนอโครงการ 
       ด าเนินการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการน า
นวัตกรรมน้ าหมักชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษปลา และการสร้างเกษตรเชิงนิเวศไปสู่แผนพัฒนาหมู่บ้าน ไปสู่
แผนพัฒนาหมู่บ้านโดยด าเนินการในวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 และ วันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ศาลา
กลางบ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ 7 ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในวันที่ 4 มีนาคม  พ.ศ. 
2564  มีผู้เข้าร่วม 43 คน และ วันที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นการกลั่นกรองแผนพัฒนาหมู่บ้านก่อนส่งเข้า
อ าเภอโนนดินแดง มีผู้เข้าร่วมจ านวน 34 คน  ซึ่งในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านดังกล่าวได้น าเข้าสู่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลนางรอง และอ าเภอโนนดินแดงประกอบด้วย 
       (2.1.1) โครงการท าการเกษตรรั้วกินได้ 
        (2.1.2) โครงการส่งเสริมการท าเกษตรปลอดภัยตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
        (2.1.3) โครงการท าเกษตรเชิงนิเวศ 
     (2.2) การจัดตั้ งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 
 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลล านางรอง ได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ โดยน าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ 7 ที่ไม่ได้ใช้งานมาปรับปรุงเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งจะมีกิจกรรม
การท าน้ าหมักชนิดต่าง ๆ และการท าปุ๋ยหมักชีวภาพของกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 
 2.3) ผลการถ่ายทอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์น้ าสลัดจากอะโวคาโด และ
ผลิตภัณฑ์ไอศครีมอะโวคาโดจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานเพ่ือสุขภาพจากอะโวคาโด 
 ผลการประเมินหลังการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
อาหารจากอะโวคาโดโดยนวัตกรชุมชนเป็นวิทยากร ซึ่งเป็นเพศหญิง อายุ 26 ปี อาชีพประกอบอาชีพขาย
สินค้าออนไลน์ รายได้ต่อเดือน 5,000-20,000 บาท บทบาทในชุมชน เป็นนวัตกรชุมชนและฝ่ายการตลาดของ
กลุ่มทอผ้า  กลุ่มสตรีเกษตรบ้านดง สามารถถ่ายทอดกระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความรู้และทักษะการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์น้ าสลัดจากอะโวคาโดและไอศกรีมจากอะโวคาโดหลังจากที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะจาก
วิทยากรต้นแบบ รวมทั้งสามารถแนะน าช่องทางการตลาด การขายสินค้าออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถน าไปต่อยอดและประกอบอาชีพได้ แสดงดังภาพที่ 63  
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ภาพ 63 กระบวนการการสร้าง Platform การสร้างนวัตกรชาวบ้าน 
        เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากอะโวคาโดแบบมีส่วนร่วม 

 

     2.4) ผลการถ่ายทอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชาข้าวพร้อมดื่ม ข้าวพองผสม
ธัญพืช ข้าวพองหลายรส จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์จังหวัดยโสธร 
      ผลการถ่ายทอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชาข้าวพร้อมดื่ม ข้าวพองผสม
ธัญพืช ข้าวพองหลายรส ผลการประเมิน อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.90) ทักษะของนวัตกรชุมชน ที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด  คือ ทักษะการเรียนรู้และปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง  ( X  = 4.07) ท ักษะในการสร ้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นในทุกวงการ และทุกระดับ ( X  = 4.07) เจตคติต่อนวัตกรรม ที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ อยากเป็นเจ้าของกิจการ หรือเจ้าของโรงงาน หรืออยากพัฒนาธุรกิจของตนเองให้เติบโตอย่างไม่
หยุดยั้ง ( X = 4.47) มีการประชุมเพ่ือน าไปสู่แนวทางการก าหนดแผน โครงการพัฒนาขององค์กร หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
     2.5) ผลการถ่ายทอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน และน้ ามูล
ไส้เดือนดนิจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยไส้เดือนด้วยจุลินทรีย์นาโน 
  การถ่ายทอดของผู้ตอบแบบประเมิน มีความพึงพอใจต่อการถ่ายทอด
นวัตกรรมของนวัตกร ดังนี้ 
   (1) ด้านการความรู้ความเข้าใจ ประกอบด้วย ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง
ทุนทรัพยากรที่มีอยู่กับโอกาสของสินค้า ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการสร้างนวัตกรรมตอบโจทย์ลูกค้า ความรู้ 
ความเข้าใจ เรื่องการสร้างแบรนด์สินค้า บรรจุภัณฑ์ ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการตลาดออนไลน์ ความรู้ ความ
เข้าใจ เรื่องการคิดราคาต้นทุน  ความเข้าใจ เรื่องความส าคัญของการจัดท าแผนเข้าสู่ภาครัฐอยู่ในระดับมาก 
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   (2) ด้านการปฏิบัติ  ประกอบด้วย ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องขั้นตอน
การท าผลิตภัณฑ์ หลัง การถ่ายทอด, ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์ เพ่ิมขึ้นกว่า ก่อน 
การถ่ายทอด 
   (3) ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย สามารถน าสิ่งที่ได้รับการ
ถ่ายทอดไปใช้ในการสร้างรายได้ให้กับตนเองได้  สามารถน าสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดไปปรับใช้ในอาชีพตนเองได้  
สามารถน าสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดไปเผยแพร่/ถ่ายทอดต่อได้  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
   (4) ด้านการบริหารโครงการ ประกอบด้วย ความเหมาะสมของเนื้อหา, 
สถานที่มีความเหมาะสม  ความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือ ในการถ่ายทอด  ระยะเวลาในการถ่ายทอดมี
ความเหมาะสม  ภาพรวมในการจัดโครงการถ่ายทอดความรู้  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
   ระยะที่ 3 การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ 
   3.1) ผลการการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวกล้อง
เพาะงอกจากขา้วพ้ืนเมืองจังหวัดตราด 
   ประเมินการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก และคุณภาพชีวิต 
ของชุมชน เก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก และคุณภาพชีวิต ของชุมชน จากกลุ่ม
ตัวอย่าง เป็นรายบุคคล พบว่า ในช่วงระยะเวลาด าเนินกิจกรรมโครงการ เป็นช่วงสถานการณ์ระหว่าง
ด าเนินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้สินค้าจากงานวิจัยที่ได้พัฒนาขึ้น
ยังไม่สามารถจ าหน่ายได้เท่าที่ควร ท าให้ผู้เข้าร่วมงานวิจัยมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้นน้อย แต่การด าเนินงานกิจกรรม
โครงการวิจัยท าให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้การท าบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ท าให้มีความคุ้มกันในการ
ด าเนินชีวิตประจ าได้อย่างมีความสุข รู้จักการประมาณตนเองและมีความตระหนักที่จะสืบสานการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาการเพาะปลูกข้าวพ้ืนเมืองให้อยู่คู่กับชุมชนต่อไป 
   3.2) ผลการการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์น้ าหมัก
ชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษปลาจากการพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตรเชิงนิเวศ บนฐานทุนทรัพยากร  
ต าบล    ล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
     (1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสุขใน ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านการ
ธ ารง รักษาและส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรม ด้านการรักษาสภาพแวดล้อม และด้านการมีธรรมาภิบาล 
     ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสุขใน ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านการธ ารง
รักษาและส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรม ด้านการรักษาสภาพแวดล้อม และด้านการมีธรรมาภิบาลเมื่อพิจารณา 
รายด้าน พบว่า หลังสิ้นสุดโครงการทุกรายด้านมีค่าเพ่ิมข้ึนทุกรายการ 
     (2) ข้อมูลการติดตามความส าเร็จของโครงการ 
     (2.1) การน าไปใช้ประโยชน์ หลังจากสิ้นสุดโครงการผู้เข้าร่วมสามารถ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ท้ังหมด 
     (2.2) ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใช้ประโยชน์ และประเมินเป็นรายได้
ต่อเดือน 
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      (2.2.1) รายได้ที่ได้รับต่อเดือนอยู่ระหว่าง  2,001 – 3,000 บาท มี
จ านวนมากที่สุด จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 42.11  
        (2.2.2) การน าความรู้ไปลดรายจ่ายต่อเดือน พบว่า ทุกคนสามารถ
ลดรายจ่ายต่อเดือนได้ โดยลดรายจ่าย ระหว่าง 2,001 – 3,000 บาท มีจ านวนมากที่สุดอยู่ จ านวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 63.16 
        (2.2.3) ในด้านคุณภาพชีวิต พบว่า มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.58 ที่แสดงความคิดเห็นว่า ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไม่สามารถแสดงเป็นตัวเงินได้ แต่เป็นการน า
ความรู้ไปใช้ พัฒนาอาชีพ 
        (2.2.4) การน าความรู้ไปใช้ พบว่า ผู้เข้าร่วมสามารถน าเอาความรู้
ไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีมีจ านวนมากที่สุด จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 94.74 
        (2.2.5) การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ พบว่า ทุกคนน าเอาความรู้ที่ได้
ไปใช้ในครอบครัว 
        (2.2.6) การน าความรู้ไปขยายผล พบว่า มีจ านวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 89.47 น าเอาไปประยุกต์เป็นความรู้ใหม่ และมี 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 น าไปให้บริการ/
ค าปรึกษา 
       3.3) ผลการการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์น้ าสลัดจาก   
อะโวคาโด และผลิตภัณฑ์ไอศครีมอะโวคาโดจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานเพ่ือสุขภาพจากอะโว
คาโด        ผลของการด าเนินโครงการวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนา
นวัตกรรมพร้อมใช้นี้ ได้น าไปสู่การจัดท าแผนและข้อเสนอโครงการแปลงใหญ่อะโวคาโด ของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผู้ปลูกอะโวคาโดแปลงใหญ่บ้านดง ต าบลห้วยห้อม อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามนโยบาย
ด้านเกษตร ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นการด าเนินงานซึ่งเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อย 
โดยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาศักยภาพการผลิต ต่อยอดของเดิมให้ดีขึ้น เน้นกา ผลิตในรูปแบบเกษตร
สมัยใหม่ เกษตรอัจฉริยะ เกษตรแปลงใหญ่เกษตรแม่นย าที่มีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เหมาะสมมา
ประยุกต์ใช้ มีการสร้างความร่วมมือการบริหารจัดการที่เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่การวางแผนการผลิต  การ
แปรรูป สร้างมูลค่าเพ่ิม และการตลาด ตลอดจนการวางระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งมีการพัฒนากระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐาน
ความปลอดภัยและเชื่อมโยงการตลาด  

 กิจกรรมที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนขับเคลื่อนแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) ด้าน
การผลิต : ต่อยอดท าเกษตรสมัยใหม่ โดยใช้เครื่องจักรกล เทคโนโลยี ระบบน้ า Precision Farming โรงเรือน 
โรงคัดแยกผลผลิต ลานตาก ระบบบริหารจัดการน้ า เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร ทั้งนี้ต้องมี  แนว
ทางการบริหารจัดการการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ชัดเจน  (2) ด้านการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน : การ
จัดการคุณภาพผลผลิต เพ่ือเข้าสู่การตรวจรับรอง มาตรฐานการผลิต เพ่ือการจัดการคุณภาพสู่ ระบบ
มาตรฐานสากล การแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม (3) ด้านการตลาด : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การ
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สร้าง Brand ให้สามารถเข้าสู่ตลาด Online และ Offline ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น การสร้างจุดรวบรวมและ
กระจายผลผลิต e-Marketplace จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ด าเนินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตร
สมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดยพ้ืนที่อ าเภอแม่ลา
น้อยได้มีพ้ืนที่แปลงใหม่ ที่ผ่านการพิจารณางบประมาณ แผนการปฏิบัติงาน และแผนการจ่ายเงิน จ านวน 2 
แปลง คือ (1) โครงการแปลงใหญ่อโวคาโด บ้านดง หมู่ที่ 5 ต าบลห้วยห้อม อ าเภอแม่ลาน้อย (2) โครงการ
แปลงใหญ่บุก บ้านห้วยไก่ป่า หมู่ที่ 6 ต าบลแม่ลาหลวง อ าเภอแม่ลาน้อย เพ่ือด าเนินโครงการในปีงบประมาณ 
2565 ต่อไป 

 3.4) ผลการการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชาข้าว
พร้อมดื่ม ข้าวพองผสมธัญพืช ข้าวพองหลายรส จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์
จังหวัดยโสธร ผลการศึกษาจากการประชุมกลุ่ม โดยเชิญเจ้าหน้าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปราชญ์
ชุมชน และเกษตรกร ร่วมอภิปราย แล้วสัมภาษณ์ความพึงพอใจของเกษตรกรตามประเด็นในด้านสังคม ความ
คาดหวังต่อการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพ้ืนเมือง การแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์ การคิดค้นหรือค้นพบการถ่ายทอด
นวัตกรรม  สรุปเป็นประเด็นความคิดเห็น จากที่ประชุม ได้ดังนี้ 

              (1) ด้านสังคม ในภาพรวม เกษตรกรมีความคิดเห็นต่ออาชีพท านาว่า มี
ความล าบาก ขาดความมั่นคง ประสบปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงที่เกิดขึ้น
ทุกปี บางปีเกิดอุทกภัย ราคาข้าวตกต่ า การรวมกลุ่มยังไม่สามารถท าให้เกิดการต่อรองราคาได้ ชาวนาประสบ
ปัญหาขาดทุน แต่ไม่มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ 

 (2) ด้านความคาดหวังต่อการอนุรักษ์ข้าวพ้ืนเมือง การแปรรูป การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม เกษตรกรมีความคาดหวังให้หน่วยงานระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานระดับจังหวัด คือ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ให้ความส าคัญและน าไปเป็นแผนปฏิบัติการ 
ให้มีการส่งเสริมการปลูกสู่การแปรรูปและการตลาด ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เพ่ือให้การอนุรักษ์ข้าวพ้ืนเมือง มี
ความยั่งยืนและสามารถสร้างประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ ทั้งนี้บุคลากรของหน่วยงานในระดับท้องถิ่นและ
หน่วยงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  ได้น าประเด็นเรื่องการส่งเสริมการปลูก การแปรรูปและการตลาดข้าวพ้ืนเมือง 
ไว้ในแผนปฏิบัติการแล้ว 
       3.5) ผลการการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ปุ๋ยมูล
ไส้เดือนดิน และน้ ามูลไส้เดือนดินจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยไส้เดือนด้วยจุลินทรีย์นาโน 
        ผลการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการน านวัตกรรมผลิตภัณฑ์มูล
ไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์ ชุมชนบ้านท่าแยก ต าบลหนองบอน อ าเภอเมืองสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว ไปสู่แผนพัฒนาต าบล/อ าเภอ/จังหวัด ชุมชนมีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการน านวัตกรรมผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์ ชุมชนบ้านท่าแยก ต าบล
หนองบอน อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปสู่แผนพัฒนาต าบล/อ าเภอ/จังหวัด เวทีประชาคม
เครือข่าย 
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  ตอนที่ 4 ผลการพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์และแนวทางส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ด้าน
ผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ 
และยโสธร 
 ผลการพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์และแนวทางส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ด้านผ้า
ชุมชนและเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และ
ยโสธร ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยในตอนท่ี 4 ดังต่อไปนี้ 

 ระยะที่ 1 ผลการพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ของนวัตกรรมชุมชนด้านผ้าชุมชนและ
นวัตกรรมด้านเกษตรปลอดภัย ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ 
และยโสธร  
 ระยะที่  2  ผลการจัดท าแนวทางส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ด้านผ้าชุมชนและ
เกษตรปลอดภัย ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร 
  
   ส าหรับตอนที่ 4 มีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  ตอนที่ 4 ผลการพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์และแนวทางส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
ด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด 
บุรีรัมย์ และยโสธร 
  ผลการพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์และแนวทางส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ด้านผ้าชุมชน
และเกษตรปลอดภัย ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และ
ยโสธร ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยในตอนท่ี 4 ดังต่อไปนี้ 
 ระยะที่ 1 ผลการพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ของนวัตกรรมชุมชนด้านผ้าชุมชนและ
นวัตกรรมด้านเกษตรปลอดภัย ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ 
และยโสธร 
 เมื่อนวัตกรได้พัฒนานวัตกรรมแล้ว กระบวนการต่อไป คือ การออกแบบตราสินค้า
และบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design thinking 
Process ซึ่งการคิดเชิงออกแบบนี้เป็นวิธีการท างานที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางเน้นการลงมือปฏิบัติและความ
ร่วมมือเพ่ือสร้างความเข้าใจ เปลี่ยนกรอบความคิด และแก้ปัญหา การคิดเชิงออกแบบให้ความส าคัญกับการ
ท าให้ผลิตภัณฑ์และบริการตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากกว่ารูปร่างหน้าตา  ภาพผังกระบวนการคิด
เชิงออกแบบ แสดงดังภาพที่ 64 
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ภาพ 64 ภาพผังกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
 

 การคิดเชิงออกแบบมี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การท าความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ ง 
(Empathize) 2. การตั้ งกรอบ โจทย์  (Define) 3. การสร้างความคิด  ( Ideate) 4. การสร้างต้นแบบ 
(Prototype) และ 5. การทดสอบ (Test) ซึ่งในส่วนของการสร้างตราสัญลักษณ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้ใช้
กระบวนการทั้งหมด 5 ขั้นตอน พิจารณาเป็นรายข้อได้ ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1 การท าความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง (Empathize) เป็นกระบวนการ
ส าคัญที่จะท าให้รู้จักบริบทของชุมชน นวัตกรรม ตลอดจนถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง ซึ่งนักวิจัยเพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และจากลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือสัมภาษณ์แล้วจึงน าข้อมูลมารวมไว้ในส่วนของบริบท
ชุมชน ซึ่งกระบวนการนี้ถือว่าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของชุมชน  นอกเหนือจาก
การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิแล้ว ผู้วิจัยยังต้องสร้างความเข้าใจกลุ่ม เพ่ือสร้างเป้าหมาย
อย่างลึกซึ้ง และสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน เนื่องจากการคิดเชิงออกแบบมีเป้าหมายเพ่ือสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้แก่
ชุมชน และมุ่งที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้การลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูลยังท าให้ผู้วิจัยมีความเข้าใจความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ ปัจจัยการตัดสินใจ และปัญหา
ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง (Unmet Needs) ของชุมชน ข้อมูลที่ ได้จากขั้นตอนนี้จึงมี 
ความส าคัญยิ่งต่อการสร้างโจทย์ของการสร้างตราสัญลักษณ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มุ่งตอบปัญหาความ
ต้องการทู่ยังไม่ได้รับการ ตอบสนองและมีความส าคัญต่อชุมชน ซึ่งจะน าไปสู่การท าให้นวัตกรรมมีคุณค่าอย่าง
แท้จริง (Value Innovation) ผลการศึกษาบริบทชุมชน แสดงดังตารางที่ 9 
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ตาราง  10  ผลการศึกษาบริบทชุมชน 
 

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรปูจากข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์ จังหวัดยโสธร 
ชุมชนบ้านกุดหิน ต าบลก าแมด อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร มีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติหนอง
ยอ (บ้านกุดหิน) มีอาชีพหลัก คือ การท านา จ าหน่ายข้าวเปลือกและเมล็ดพันธุ์ข้าว ชุมชนมีการอนุรักษ์พันธุ์ข้าว
พื้นเมืองของยโสธร ปัจจุบันชุมชนพัฒนาข้าวพื้นเมืองเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องอินทรีย์ และจากการศึกษาปัญหาและ
ความต้องการของชุมชนบ้านกุดหินพบว่าตลาดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองมีความผันผวน ความต้องการของลูกค้าไม่แน่นอน 
ผู้บริโภคข้าวพื้นเมืองมีจ านวนจ ากัด เมื่อผลิตข้าวพื้นเมืองได้ปริมาณมาก จะมีปัญหาข้าวพื้นเมือ งล้นตลาด ต่อมา
วิทยาลัยชุมชนยโสธรได้เข้าไปส่งเสริมให้ชุมชนแปรรูปข้าวพันธุ์พื้นเมืองในรูปแบบชาข้าวพื้นเมือง เนื่องจาก เมื่อได้ส่ง
ตรวจคุณสมบัติทางเคมีพบว่ามีปริมาณโพแทสเซียมสูง ดังนั้นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย ชุมชน
บ้านกุดหิน ต าบลก าแมด อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร สู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากข้าวพื้นเมืองอินทรีย์ จังหวัดยโสธร 
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพื้นเมือง จังหวัดตราด 
บ้านทุ่งไก่ดักเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายมีประชาชนในพื้นที่ มีเชื้อชาติไทย และมีกลุ่มชาติพันธุ์ชาวชองในพื้นที่ 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ท าสวนและท าไร่ มีผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ ขนมจีนแป้งสด ข้าวพื้นเมือง 
และพืชผักผลไม้อินทรีย์ ผลจากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากุ่ม (SWOT Analysis) 
พบว่า ต าบลมีจุดแข็งในการที่มีระบบนิเวศน์อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ า/อ่างกักเก็บน้ าขนาดใหญ่และมีฝนตกชุก จึง
สามารถท าการเกษตรได้หลากหลาย ทั้งการเลี้ยงสัตว์ ประมง ท านา ท าสวน ท าไร่ มีล าคลองที่เป็นคลอง 3 น้ า คือ 
น้ าจืด น้ ากร่อย และน้ าเค็ม จึงท านากุ้งได้โดยที่ไม่ต้องท าลายป่าชายเลน มีทรัพยากรป่าไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจอยู่มาก 
เช่น พะยูง กฤษณา เป็นต้น แต่มีจุดอ่อนในการที่พื้นที่ต าบลมีขนาดใหญ่ 240 ตร.กม. (ใหญ่ที่สุดในอ าเภอเมืองตราด) 
วิทยาลัยชุมชนตราดได้ท างานร่วมกับชุมชนบ้านทุ่งไก่ดักอย่างต่อเนื่อง โดยมีการลงชุมชนเพื่อท าโครงการวิจัย
การศึกษาพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและวัฒนธรรมการท านาภูมิปัญญาโบราณในจังหวัดตราด ประจ าปีงบประมาณ 2560 
พบว่า มีการเพาะปลูกพันธุ์ข้าวพื้นเมืองอยู่ 2 พันธุ์ ได้แก่ ล้นยุ้ง และขาวยายแว่น  
3. การพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตรเชิงนิเวศบนฐานทุนทรัพยากร ต.ล านางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย ์
ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ลักษณะเป็นชุมชนที่ล้อมรอบด้วยผืนป่าดงใหญ่ ในอดีตเป็นพื้นที่มี
ความแตกแยกทางด้านการเมืองจนกระทั่งรัฐบาลมีนโยบายให้กลุ่มผู้แตกแยกทางความคิดได้ออกมาเข้าร่วมพัฒนา
ชาติไทยโดยจัดสรรที่ดินท ากินให้ ต่อมาพื้นที่ส่วนใหญ่ที่รัฐจัดสรรให้ได้เปลี่ยนมือให้กับผู้อ่ืน ดังนั้นชุมชนจึงมีพื้นที่
ส าหรับท ากินน้อย บางครัวเรือนมีเพียงที่อยู่อาศัย จึงได้ปรับเปลี่ยนอาชีพรับจ้าง และหาของป่าจึงท าให้เกิดปัญหา
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่ท าหน้าที่ดูแลผืนป่ากับชุมชน ต่อมาได้มีการรวมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษโดยการน าของ
ผู้น าชุมชนรวมจ านวน 13 ครัวเรือน ท าการปลูกผักชนิดต่าง ๆ ในพื้นที่สาธารณะของชุมชนจ านวน 1 ไร่ กับ 1 งาน 
ซึ่งก็ประสบความส าเร็จในการด าเนินการ โดยสามารถน าไปรับประทานในครัวเรือนและจ าหน่ายให้กับชุมชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ต่อมาได้มีความพยายามแก้ปัญหาการบุกรุกและลักลอบเข้าไปในเขตพื้นที่อนุรักษ์ป่าเพื่อหาของป่า 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่จึงอนุญาตให้ชุมชนบ้านป่าดงใหญ่ ม.7 ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัด
บุรีรัมย์ ใช้พื้นที่ว่างเปล่าติดชายป่า จ านวน 7 ไร่ ใช้เป็นพื้นที่ท าการเกษตรโดยจะต้องมีการปลูกป่าไปพร้อมให้
สอดคล้องกับชายป่าใกล้เคียง  
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4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยไส้เดือนด้วยจุลินทรีย์นาโน 
บ้านท่าแยก หมู่ 4 ต.หนองบอน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ชุมชนมีการรวมกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ และการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร นอกจากนั้นยังมีการผลิตปัจจัยการผลิต ได้แก่ การท าปุ๋ยจากมูลไส้เดือนดิน การท าน้ าหมัก
ชีวภาพ และการท าปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งในตลาดชุมชนระดับอ าเภอ และระดับจังหวัดของจังหวัดสระแก้ว มีผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ที่ส าคัญ คือ ผักอินทรีย์ โดยจะมีการปลูกพืชผักหลายชนิด เช่น ผักบุ้ง ชะอม บวบ น้ าเต้า กระเจี๊ยบเขียว กระเจี๊ยบ
แดง ฝักทอง แตงกวา เป็นต้น 
5. การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานเพื่อสุขภาพจากอะโวคาโด 
ชุมชนบ้านดง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ละเวือะ ต าบลห้วยห้อม อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ที่มีต้นทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติสูง และระบบการเกษตรเป็นระบบการเกษตรพื้นที่สูง โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
เกษตรกรจะปลูกข้าวไว้บริโภค ปลูกพืชล้มลุก ผักเมืองหนาว และไม้ผลเมืองหนาว โดยเฉพาะอโวคาโดไว้จ าหน่าย
ตลอดทั้งปี 
6. การพัฒนาสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงส าหรับผ้าทอชุมชนบ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว 
ชุมชนบ้านไทรงาม ต าบลพระเพลิง อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ประชาชนส่วนใหญ่มีพื้นเพมาจากทางภาค
อีสาน ซึ่งมีภูมิปัญญาทางด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าด้วยมือ เมื่อย้ายถิ่นฐานมารวมกันอยู่ที่บ้านไทร
งามแล้ว จึงมีการทอผ้าด้วยมือใช้เองและมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาสูลู่กหลานสืบต่อ ๆ กันส าหรับลวดลายการทอผา้นัน้ 
มีทั้งลายตาโดเล็ก ลายตาโดใหญ่ ลายเกล็ดเต่า ซึ่งผ้าฝ้ายทอมือไทรงามจะมีลวดลายที่สวยเด่นเฉพาะตัวต่างจากผ้าที่
อ่ืน คุณภาพของผ้าทอสีไม่ตก เนื้อผ้ามีความแน่นสามารถซักด้วยเครื่องซักผ้าได้ 
7. การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ บ้านนาต าไฮ จังหวัดหนองบัวล าภู 
ชมุชนบ้านนาค าไฮ ต าบลนาค าไฮ อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู ประชาชนส่วนใหญ่มีการทอผ้า ซึ่ง
วัตถุดิบในการทอผ้าสามารถหาได้ในพื้นที่ การทอผ้าจะเน้นชิ้นงานที่มีคุณภาพโดยใช้ฝ้ายแท้ย้อมสีธรรมชาติจาก
วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน มีการทอผ้าแบบดั้งเดิม แบบทอด้วยมือและกี่กระตุก ท าให้ผลิตภัณฑ์ผ้าที่ออกมามีเนื้อนุ่ม 
น้ าหนักเบา สามารถใส่ได้ทั้งหน้าร้อนและหน้าหนาว สีไม่ตก พลิ้ว หอมและผ้ามีความเงา ส าหรับโอกาสคือในปัจจุบัน
ผู้บริโภคเริ่มหันมานิยมผ้าที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติมากข้ึน 
8. การวิจัยการพัฒนานวัตกรรมชุมชนด้านวัฒนธรรมผ้าทอกี่เอวชุมชนพะมะลอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ชุมชนพะมะลอ ต าบลบ้านกาศ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัฒนธรรมการแต่งกายแบบกะเหรี่ยงสกอร์ 
ผู้ชายสวมเสื้อสีแดง ประดิษฐ์ด้วยด้ายสีทอสลับกับด้ายสีแดง ชายเสื้อมีพู่ สวมกางเกงสะดอสีด า ส าหรับผู้หญิงที่
แต่งงานแล้วสวมเสื้อสีด า สีแดง สีน้ าเงิน ประดิษฐ์ด้วยด้ายสีทอลวดลายต่าง ๆ บนเสื้อ นุ่งผ้าถุงที่มีลวดลายสวยงาม 
สวมสร้อยคอที่ท าด้วยลูกปัดสีสวยหลากสี ส่วนผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานจะสวมชุดสีขาวคลุมถึงข้อเท้า มีลวดลาย
บริเวณอกเพียงเล็กน้อย โพกศีรษะด้วยผ้าสีแดง สีขาว หรือสีชมพู นิยมสวมใส่เสื้อผ้าใหม่ๆ ในโอกาสพิเศษ เช่น พิธี
งานปีใหม่ พิธีแต่งงาน เป็นต้น ผู้หญิงในชุมชนพะมะลอ มีความช านาญในการทอผ้าด้วยกี่เอว ซึ่งสืบทอดมาจากบรรพ
บุรุษจนถึงปัจจุบัน แม่บ้านชาวบ้านพะมอลอ จะมีรายได้เสริมจากการท าอาชีพการเกษตร คือ การทอผ้า ซึ่งถือว่าเป็น
ภูมิปัญญาที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยชาวบ้านทุกคนจะทอผ้าเป็นแล้วส่งไปขายยังศูนย์ศิลปาชีพ ผ้าทอของ
แม่บ้านพะมอลอ จะมีความสวยงามและมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ ในการซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก 
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9. การพฒันาผลิตภัณฑ์ผ้าหมอ้ห้อมประเภทเคหะสิ่งทอของชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง จงัหวัดแพร่ 
ชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง ต าบลทุ่งโฮ้ง อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ซึ่งในจังหวัดแพร่ มีนโยบายการส่งเสริมสนับสนุน และมี
การรณรงค์อนุรักษ์ ฟื้นฟู การแต่งกายแบบพื้นเมือง และส่งเสริมการใช้สินค้าไทย ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมจึงเป็นสินค้า
ที่ต้องการของตลาดมากข้ึน และด้วยกระแสความนิยมผ้าหม้อห้อมยังคงมีอยู่ในจังหวัดแพร่  
10. การสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก ชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา 
ชุมชนบ้านล่องมุด ต าบลล าไพล อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ปัจจุบันมีกลุ่มทอผ้าบ้านล่องมุด 1 กลุ่ม ซึ่งมีสมาชิก
ทั้งหมด 15 คน มีอุปกรณ์ส าหรับการทอผ้า 1 ชุด กี่ทอผ้าจ านวน 10 กี่ และได้รับการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนทอ
ผ้าบ้านล่องมุด นอกจากนั้นยังมีการจ าหน่ายสินค้าผ้าทอของกลุ่มทอผ้าบ้านล่องมุด  โดยได้รับค าสั่งซื้อทั้งออนไลน์ 
และออฟไลน์ และค าสั่งซื้อรายย่อยจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ นอกจากนี้ยังออกร้านจ าหน่ายสินค้าตามงานต่าง ๆ 

 
 

  ขั้นตอนที่ 2 การตั้งกรอบโจทย์ (Define) เป็นขั้นตอนของการสร้างความเข้าใจและตีความ
ปัญหาเพ่ือตั้งเป้าหมายของชุมชน และการน าไปสู่การสร้างตราสัญลักษณ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์  โดย
การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือระบุโอกาสในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยได้น าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 การท า
ความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง (Insights) รวมถึงบริบทที่เกี่ยวข้องมาวเูคราะห์เพ่ือสรุปประเด็นส าคัญ
และเป้าหมายของการออกแบบ โดยจะท าการวิเคราะห์ร่วมกันเป็นทีมเพ่ือหามุมมอง (Point of View) ที่
พิเศษ เป็นลักษณะเฉพาะโดยการน าอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของชุมชนตามบริบทของพ้ืนที่เข้ามาเป็น
ส่วนประกอบส าคัญในการการตั้งกรอบโจทย์ด้วย 
  จากกระบวนการดังกล่าว ผู้วิจัยได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนวัตกรและชุมชน ผ่านการ
อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ส าหรับนวัตกรรมชุมชน ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว 
แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร ซึ่งเป็นชุดโครงการวิจัยย่อย โดยต าเนินการ
ใช้ช่วงเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2563 เพ่ือมุ่งการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ประยุกต์สู่การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และการผลิตเชิงพาณิชย์ที่มุ่งเน้นความโดดเด่นด้านทักษะภูมิปัญญา เป็นกระบวนการส าคัญที่ใช้การ
สร้างผู้ใช้จ าลอง  PERSONA & USER TYPOLOGY ผ่านกระบวนการท าเวทีชุมชนของชุมชน  มีขั้นตอน ดังนี้  
  1)  นวัตกรชุมชน ชุมชน และนักวิจัย ร่วมกันศึกษาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของชุมชนที่จะ
น ามาพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สร้างตราสินค้า และพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่าย   
  2) ศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และช่องทางการจัดจ าหน่ายของคู่แข่งขันใน
ตลาด  
 3) ศึกษาความต้องการของผู้บริโภคเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และช่องทางการจัด
จ าหน่าย   
 4) การน าเอกลักษณ์ของชุมชนมาสร้างอัตลักษณ์ของตัวสินค้า และสื่อสารกับผู้บริโภค  
 การสร้างองค์ความรู้ทางการออกแบบแสดงดังภาพที่ 65 
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ภาพ 65 การสร้างองค์ความรู้ทางการออกแบบ 

 

 กระบวนการสร้างองค์ความรู้ทางการออกแบบนี้เป็นการน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ตัวนวัตกร 
ชุมชน นักวิจัยผ่านกระบวนการ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การพบกัน (Socailization) คือ การพบกันระหว่างนัก
ออกแบบและนวัตกรมีบางอย่างเรื่องซึ่งเป็นการค้นหาความสัมพันธ์ มีการเชื่อมโยงกันระหว่างภูมิปัญญา 
นวัตกรรมและกระบวนการออกแบบ 2) การเผยแพร่ (Externalization) คือ การน าเอาประสบการณ์การ
น าเอาประสบการณ์ความรู้ความคิดภายในตัวนวัตกรและนักออกแบบออกมาแลกเปลี่ยนระหว่างกัน 3) บูรณา
การ (Combination) คือ การออกแบบภายใต้ข้อจ ากัดและนวัตกรรมมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น  
และ 4) ปฏิบัติร่วมกัน (Internalization)  คือ การสร้างต้นแบบโดยอุปกรณ์พัฒนาร่วมกับนักออกแบบของ
ตนเองความรู้ความจริงสัญญานี้จะเป็นลักษณะการปฏิสัมพันธ์แบบหมุนวงกลมเป็นภาพ (อรัญ วานิชกร, 2559 
: 57 อ้างถึงในยุวนุช ทินนะลักษณ์, 2559, น. 196-204) อัตลักษณ์ของชุมชนกับนวัตกรรมชุมชน แสดงดัง
ตารางที ่11  
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ตาราง 11 อัตลักษณ์ของชุมชนกับนวัตกรรมชุมชน 
 

โครงการวิจัยย่อย นวัตกรรมชุมชน อัตลักษณ์ของชุมชน 
1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว
พื้นเมืองอินทรีย์ จังหวัดยโสธร 

ข้าวพองธัญพืชจากข้าวพนัธุ์
พื้นเมือง 

- ชุมชนเกษตรกรรมที่มีการท า
เกษตรอินทรีย์ 
- พญาคันคากความเชื่อพื้นถิ่น
จากนิทานพืน้บา้นของจังหวัด
ยโสธร 

2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกลอ้งเพาะงอก
จากข้าวพื้นเมือง จังหวัดตราด 

ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพนัธุล์้น
ยุ้ง และข้าวขาวยาวแวน่ 

- ชุมชนเกษตรกรรมที่มีการท า
ปลูกข้าวสายพนัธุ์พื้นเมือง 

3) การพัฒนาต้นแบบชุมชนนวตักรรมเกษตร
เชิงนิเวศ บนฐานทุนทรัพยากร ต าบลล า
นางรอง อ าเภอโนนดินแดง จงัหวัดบุรีรัมย์ 

น้ าหมักปลา 
ดินหมัก 

- ชุมชนที่มีวิถีการท าเกษตรบน
พื้นที่ปา่จัดสรร 
- คนและชา้งอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยไส้เดอืนด้วย
จุลินทรียน์าโน 

ปุ๋ยมูลไส้เดือน 
น้ าหมักมูลไส้เดือน 

- ชุมชนที่มีความสัมพันธท์าง
เครือญาติ 
- นามสกุลของคนในพื้นที่มีค าวา่ 
“ท่า”   

5) การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน
เพื่อสุขภาพจากอะโวคาโด 

ไอศกรีมอโวคาโด 
น้ าสลัดอโวคาโด 

- ชุมชนชาวลัวะที่ประกอบอาชพี
ปลูกอโวคาโด 

6) การพัฒนาสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผง
ส าหรับผา้ทอชุมชนบา้นไทรงาม จังหวัด
สระแก้ว 

ผ้ามัดย้อมจากดอกดาวเรือง - ชุมชนที่มีการปลูกดอกดาเรือง
เป็นจ านวนมาก 

7) การพัฒนาและยกระดบัผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
ย้อมสีธรรมชาติ บา้นนาต าไฮ จงัหวัด
หนองบัวล าภ ู

ผ้าฝา้ยทอมือจากสีธรรมชาต ิ - ชุมชนที่มีการทอผ้ามาแต่ดั้งเดมิ 
 

8) การวิจัยการพัฒนานวัตกรรมชุมชนด้าน
วัฒนธรรมผา้ทอก่ีเอวชุมชนพะมะลอ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

เสื้อจากผ้าทอก่ีเอว 
พวงกุญแจจากผา้ทอก่ีเอว 
หน้ากากอนามัยจากผา้ทอก่ีเอว 

- ชุมชนที่มีวัฒนธรรมการทอผ้า 

9) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผา้หม้อห้อมประเภท
เคหะสิ่งทอของชุมชนบ้านทุ่งโฮง้ จังหวัดแพร่ 

หมอนอิงย้อมห้อม 
ผ้าห่มย้อมห้อม 
หมอนรองคอย้อมห้อม 

- ชุมชนที่มีการย้อมผ้าดว้ยห้อม 
- พระธาตุช่อแฮเป็นสิง่ศักดิ์สิทธิ์
คู่บ้านคู่เมือง 

10) การสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผา้ทอยกดอก ชุมชนบ้าน
ล่องมุด จังหวัดสงขลา 

ผ้าทอยกดอกย้อมสีธรรมชาต ิ - ชุมชนที่ทอผ้าฝ้าย และท ากี่ทอ
ผ้าใช้เอง 
- ชุมชนที่มีการปลูกยางพาราและ
สวนผลไม ้
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 เมื่อได้ท ากระบวนการสร้างผู้ใช้จ าลองแล้ว ผู้วิจัยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ
มาให้ความรู้ด้านออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ส าหรับนวัตกรรมชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ 
แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร เพ่ือให้ความรู้นวัตกรชุมชน ชุมชนและนักวิจัย  
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การสร้างตราสินค้า และการพัฒนาช่องทางการจัด
จ าหน่าย มีประเด็นในการให้องค์ความรู้ ดังนี้ องค์ประกอบศิลป์ แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ สีและโทน
สี การสร้างตราสัญลักษณ์ การสร้างเรื่องราว (Story) การสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์จากบริบทชุมชน การ
ก าหนดคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของสินค้าที่น่าสนใจ เพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน  การ
วิเคราะห์ตลาดและกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน และการสร้างแบรนด์ให้ติด
ตลาด  ทั้งนี้เพ่ือให้นวัตกร และชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจ และน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการสร้างตรา
สัญลักษณ์และออกแบบผลิตภัณฑ์ แสดงดังภาพที่ 66-74 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 66 การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ 

ส าหรับนวัตกรรมชุมชน ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 67 การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ 

ส าหรับนวัตกรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดตราด 
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ภาพ 68 การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ 

ส าหรับนวัตกรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 69 การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ 

ส าหรับนวัตกรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว  

 
ภาพ 70 การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ 

ส าหรับนวัตกรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
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ภาพ 71 การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ 

ส าหรับนวัตกรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 72 การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ 

ส าหรับนวัตกรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวล าภู 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 73 การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ 

ส าหรับนวัตกรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ 
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ภาพ 74 การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ 

ส าหรับนวัตกรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา 
 

  ขั้นตอนที่ 3 การสร้างความคิด (Ideate) คือ ขั้นตอนในการใช้ความคิดสร้างสรรค์และ
มุมมองจากนวัตกร ชุมชน นักวิจัย ผนวกกับข้อมูลบริบทชุมชน เพ่ือสร้างค าตอบหรือทางเลือกวิธีแก้ปัญหาใหม่ 
โดยการสังเคราะห์ค าตอบหรือทางเลือกใหม่ ๆ อันหลากหลายประกอบไปด้วยการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งในการ
อบรมได้ใช้กระบวนการระดมความคิดโดยใช้โจทย์ในการออกแบบ หรือ DESIGN BRIEF โดยให้ท าใส่ใน
กระดานความคิด Moodboard ซึ่งมีประเด็นค าถามเพ่ือให้นวัตกร ชุมชน นักวิจัย และนักออกแบบ ได้สร้าง
ความเข้าใจร่วมกัน มีประเด็นดังนี้ 
 1) ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการพัฒนานวัตกรรมคืออะไร 
 2) แนวคิดของผลิตภัณฑ์ 
 3) แรงบันดาลใจในการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 
 4) อัตลักษณ์ของชุมชน 
 5) กลุ่มเป้าหมาย 
 6) สี/โทน 
 7) แบบร่างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 
 เมื่ อระดมความคิดตามประเด็นทั้ ง 7 แล้ว จึ งลงมือท ากระดานความคิด 
Moodboard หลังจากนั้นจึงน าเสนอผลงานนวัตกร ชุมชน และนักวิจัย ร่วมกันน าเสนอผลงานต่อนักออกแบบ 
แสดงดังภาพที่ 75-92 
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ภาพ 75 นวัตกร ชุมชน และนักวิจัยจังหวัดยโสธรร่วมกันท า DESIGN BRIEF 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 76  ผลงานแนวคิดการออกแบบ MOODBOARD ของจังหวัดยโสธร 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ภาพ 77  นวัตกร ชุมชน และนักวิจัยจังหวัดตราด ร่วมกันท า DESIGN BRIEF 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 78  ผลงานแนวคิดการออกแบบ MOODBOARD ของจังหวัดตราด 
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ภาพ 79 ผลงานแนวคิดการออกแบบ MOODBOARD ของจังหวัดตราด 

 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 80 นวัตกร ชุมชน และนักวิจัยจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกันท า DESIGN BRIEF 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 81 ผลงานแนวคิดการออกแบบ MOODBOARD ของจังหวัดบุรีรัมย์ 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 82  นวัตกร ชุมชน และนักวิจัยจังหวัดสระแก้ว ร่วมกันท า DESIGN BRIEF 
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ภาพ 83 ผลงานแนวคิดการออกแบบ MOODBOARD ของจังหวัดสระแก้ว 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

ภาพ 84  นวัตกร ชุมชน และนักวิจัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกันท า DESIGN BRIEF 
 

 

ภาพ 85  ผลงานแนวคิดการออกแบบ MOODBOARD ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 86  ผลงานแนวคิดการออกแบบ MOODBOARD ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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ภาพ 87  นวัตกร ชุมชน และนักวิจัยจังหวัดหนองบัวล าภู ร่วมกันท า DESIGN BRIEF 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 88  ผลงานแนวคิดการออกแบบ MOODBOARD ของจังหวัดหนองบัวล าภู 

 
ภาพ 89 นวัตกร ชุมชน และนักวิจัยจังหวัดแพร่ ร่วมกันท า DESIGN BRIEF 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 90  ผลงานแนวคิดการออกแบบ MOODBOARD ของจังหวัดแพร่ 
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ภาพ 91 นวัตกร ชุมชน และนักวิจัยจังหวัดสงขลา ร่วมกันท า DESIGN BRIEF 

 
ภาพ 92 ผลงานแนวคิดการออกแบบ MOODBOARD ของจังหวัดสงขลา 

 

 จากการท างานตามกระบวนการข้างต้น สามารถสรุปแบบร่างตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ 
แสดงดังตารางที่ 12 
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ตาราง  12  สรุปแบบร่างตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ 
 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ 

แนวคิดการสร้าง 
ตราสัญลักษณ ์

ภาพร่างตราสัญลักษณ ์
แนวคิดการจัดท า 

บรรจุภัณฑ ์
ภาพร่างบรรจุภัณฑ์ 

1 การพัฒนาผลิตภณัฑ์แปรรูป
จากข้าวพื้นเมืองอินทรีย์ 
จังหวัดยโสธร 

ความหมายของตราสินคา้ 
ดังนี้  รวงข้าวในวงกลมสี
ทอง สื่อความหมายถึงความ
อุดมสมบรูณ์และเป็นสริิ
มงคล  ตัวหนังสือ 
YOURGANIC  มาจาก 
Your (แปลว่าของท่าน และ
เลียนเสียงค าว่า “ยอ” มา
จากค าว่า “หนองยอ” ซึ่ง
เป็นช่ือกลุ่ม เป็นช่ือหนอง
น้ าใกล้ที่ตั้งของกลุ่ม)  รวม
กับค าว่า Organic คือ 
กรรมวิธผีลิตแบบอินทรีย์ 
ปลอดสารพิษ   ส าหรับตรา
ผลิตภณัฑ์ข้าวพอง   

ตราสัญลักษณ์เดิม 

 

พญาคันคาเป็นสัญลักษณ์ 
ที่จังหวัดยโสธรได้สร้างรูป
ปั้นขนาดใหญ่เป็นจุดดึงดูด
นักท่องเที่ยวของจังหวัด
ย โส ธร  ที่ เ ช่ื อม โย งกั บ
ต านานบั้งไฟ  ชาวอีสาน
เช่ือว่าพญาแถน (เทวดา) 
เป็นผู้ก าหนดให้ฝนฟ้าตก
ตามฤดูกาล แต่มีบางปีที่
พญาแถนพิโรธ ท าให้ฝน
แล้ง พญาคันคากเป็นผู้
กล้าหาญสามารถสู้รบและ
ต่ อ ร อ ง กั บ พ ญ า แ ถ น 
สื่อสารให้พญาแถนท าฟ้า
ฝนตกตามฤดูกาลปกติ 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ 
แนวคิดการสร้าง 
ตราสัญลักษณ ์

ภาพร่างตราสัญลักษณ ์
แนวคิดการจัดท า 

บรรจุภัณฑ ์
ภาพร่างบรรจุภัณฑ์ 

2 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ข้าว
กล้องเพาะงอกจากข้าว
พื้นเมือง จังหวัดตราด 

บ้านทุ่งไก่ดัก เป็นช่ือท้องถิ่น
จึงให้ภาพของไก่เป็นตัวสื่อ
ถึงช่ือของชุมชน มีรวงข้าว 
แสดงถึงข้าวพันธุ์ล้นยุ้งและ
ข้าวพันธุ์ขาวยายแวนท่ีเป็น
ข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง และไก่เห
ยีบอยู่บนเส้นขนมจีน 
เนื่องจากเป็นชุมชนทีท่ า
ขนมจีนแบบโบราณ 

ตราผลิตภัณฑ์เดิม 

 

การใช้ผลิตภัณฑ์แบบใส
เพื่อให้เห็นเมล็ดข้าวกล้อง
งอกได้ชัดเจน และการอัด
สูญญากาศเพื่อคงคุณภาพ
ขอ งข้ าว  เลื อ ก ใช้ สี สั น
สดใส เพื่อดึงดูใจลูกต้า 

 

3 การพัฒนาต้นแบบชุมชน
นวัตกรรมเกษตรเชิงนิเวศ บน
ฐานทุนทรัพยากร ต าบลล า
นางรอง อ าเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรมัย ์

ชุมชนมีช้างป่ามาบุกรุกพื้น
ที่ ดิ น ท ากิ น แล ะท าล าย
ทรัพย์สินของชุมชน จึงได้
รูปช้างมาเป็นตราสัญลักษณ์
และใช้ช่ือว่า ซางป่า  

การใช้แกนลอนพลาสติก
แบบหนา เพื่มีอเก็บกลิ่น
ขอ งปุ๋ ย ห มั กปล า  สอ ง
ขนาดเพื่อให้ลูกค้าสามารถ
เลื อ ก ซื้ อ ได้ ต าม ค วาม
ต้องการ 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ 
แนวคิดการสร้าง 
ตราสัญลักษณ ์

ภาพร่างตราสัญลักษณ ์
แนวคิดการจัดท า 

บรรจุภัณฑ ์
ภาพร่างบรรจุภัณฑ์ 

4 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ปุ๋ย
ไส้เดือนด้วยจลุินทรีย์นาโน 

ค าว่า “ ดินบ้านท่า” คือ 
ชาวบ้านท่าแยก จะมี
นามสกลุที่ข้ึนต้นด้วยค าว่า 
“ท่า” เช่น ท่าพิกุล ท่าขุ
ขันธ์ ท่าบ ารุง ท่าทองแดง 
ท่าแยก ท่าส าราญ ท่า
พิรมณ์ ท่าวิลยั ท่ามือง 
“แพ”  หมายถึง การร่วม
กลุ่มของสมาชิกไส้เดือนดนิ
ทอแพทวนน้ า หมายถึง 
การมุ่งมันของกลุ่มและ
ด าเนินงานไปด้วยกัน 
ไส้เดือนดิน หมายถึง กลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกพืชปลอด
สารพิษ, อินทรีย ์

 

การใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก  

 
 

  

5 การแปรรปูผลิตภณัฑ์อาหาร
พร้อมทานเพื่อสุขภาพจากอะ
โวคาโด 

ใช้อัตลักษณ์ของวิถีชีวิตชาว
ละเวือบ้านดง ต าบลห้วย
ห้ อม  อ า เภ อแม่ ล าน้ อ ย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  “ยวง
นอง” หมายถึง หมู่บ้านที่
อาศัยอยู่ในป่าทึบหรือป่าดง
ดิบ 

 

ก าร ใช้ บ ร รจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดู
สะอาดตา ทันสมัย เหมาะ
กับกลุ่มคนรุ่นใหม่  และ
ส า ม า ร ถ ยื ด อ า ยุ ข อ ง
ผลิตภัณฑ์ได้ 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ 
แนวคิดการสร้าง 
ตราสัญลักษณ ์

ภาพร่างตราสัญลักษณ ์
แนวคิดการจัดท า 

บรรจุภัณฑ ์
ภาพร่างบรรจุภัณฑ์ 

6 การพัฒนาสีย้อมธรรมชาติใน
รูปแบบผงส าหรับผ้าทอชุมชน
บ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว 

การสร้างอัตลักษณ์ “ดอก
ดาวเรือง” ดอกไมม้งคลที่มี
ความหมายดี เป็นดอกไม้ที่
สื่อถึงความเจรญิรุ่งเรือง  

 

การใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีสีสัน
สดใสช่วยดึงดูดความสนใจ
และ เหมาะสมกับกลุ่ ม
ลูกค้า 

 

7 การพัฒนาและยกระดับ
ผลิตภณัฑ์ผ้าทอย้อมสี
ธรรมชาติ บ้านนาต าไฮ 
จังหวัดหนองบัวล าภ ู

พื้นที่บ้านนาค าไฮ มีต้นไฮ
อยู่เป็นจ านวนมากในพื้นที่ 
จึงน าใบของต้นไฮมาใช้เป็น
สัญลักษณ์ของกลุ่ม 

 

ใช้บรรจุภัณฑ์ที่รักษ์โลก 
สามารถน าไปใช้ต่อได้  

 

8 การวิจัยการพัฒนานวัตกรรม
ชุมชนด้านวัฒนธรรมผ้าทอกี่
เอวชุมชนพะมะลอ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

สัญลักษณ์ที่น ามาใช้มาจาก
รูปอุปกรณ์ ในการทอผ้ า 
แ ล ะ เป็ น ล า ย ก า ร เดิ น
เส้นด้าย ส่วนช่ือมาจากผ้า
ทอกี่เอว น ามาต่อผ้า และ
แต่งผ้า 

 

บ รรจุ ภั ณ ฑ์ เป็ น ถุ งผ้ า 
สปัน ที่สามารถใส่ของได้
หลากหลาย และสามารถ
น าไปใช้ต่อได้ 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ 
แนวคิดการสร้าง 
ตราสัญลักษณ ์

ภาพร่างตราสัญลักษณ ์
แนวคิดการจัดท า 

บรรจุภัณฑ ์
ภาพร่างบรรจุภัณฑ์ 

9 การพัฒนาผลิตภณัฑผ์้าหม้อ
ห้อมประเภทเคหะสิ่งทอของ
ชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร ่

ได้แนวคิดจากเครื่องหมาย
อุณาโลม ตัวอักษร L เขียน
แบบตั ว เขี ยนกลั บ ไปมา  
บนยอดมีสามเหลี่ยมเล็ก 
เป็นเครื่องหมายของพระ
ธาตุช่อแฮ  ค าว่า ลีลาห้อม 
พ้องกับ ค าว่า Le la hom 
ในภาษาฝรั่งเศส  

 ป้ายแทคสามารถใช้ได้กับ
ทุกผลิตภัณฑ์ 

 
 

10 การสร้างสรรค์สยี้อมธรรมชาติ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอย
กดอก ชุมชนบ้านล่องมุด 
จังหวัดสงขลา 

เกิ ด ก ารที่ กลุ่ ม วิ ส าห กิ จ
ชุมชนทอผ้าบ้ านล่องมุ ด
ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนยางพารา 
และใช้เวลาว่างหลังจากการ
ประกอบอาชีพหลักคือท า
สวนยางพาราเพื่อมาทอผ้า
เป็นรายได้เสริม 

 

การใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก 
ที่มีความเรียบง่ายสื่อถึง
ความเป็นธรรมชาติ 
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  ขั้นตอนที่ 4 การสร้างต้นแบบ (Prototype) คือ สร้างสิ่งที่มาจากแนวคิดให้เป็นรูปเป็นร่าง
เพ่ือใช้ส าหรับทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นการท างานของสองส่วนคือ นวัตกรชุมชน ชุมชน และ
นักวิจัย ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ข้ึนมาจากการวางแผนที่มีความสอดคล้องกับรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ท่ีนักออกแบบได้
ด าเนินการออกแบบไว้ แสดงดังภาพที่ 93- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ภาพ 93  ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ข้าวพองผสมธัญพืช จังหวัดยโสธร 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 94 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ข้าวพองผสมธัญพืช จังหวัดยโสธร 
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ภาพ  95 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอก จังหวัดตราด 

 

 
ภาพ 96  ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอก จังหวัดตราด 
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ภาพ 97 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษปลาและมูลสัตว์ จังหวดับุรีรัมย์ 

 

 
ภาพ 98 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษปลาและมูลสัตว์ จังหวดับุรีรัมย์ 
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ภาพ 99  ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยมูลไส้เดือน จังหวัดสระแก้ว 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพ 100   ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยมูลไส้เดือน จังหวัดสระแก้ว 
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ภาพ 101 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์น้ าสลัดครีม อะโวคาโด ไอศกรีม อะโวคาโด จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 102  ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์น้ าสลัดครีมอะโวคาโด จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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ภาพ 103 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ จากดอกดาวเรือง จังหวัดสระแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 104  ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ จากดอกดาวเรือง จังหวัดสระแก้ว 
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ภาพ 105  ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือหนองบัวล าภูย้อมสีธรรมชาติ จังหวดัหนองบัวล าภู 

 

 
 ภาพ 106 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือหนองบัวล าภูย้อมสีธรรมชาติ จังหวดัหนองบัวล าภู 
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ภาพ 107 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

 
ภาพ 108  ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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ภาพ 109  ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์เคหะภัณฑ์  จังหวัดแพร่ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 110  ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์เคหะภัณฑ์  จังหวัดแพร่ 
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ภาพ 111 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ จังหวัดสงขลา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 112 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ จังหวัดสงขลา 
 
 จากการระดมความคิดเพ่ือออกแบบโดยใช้กระบวนการของ Design Thinking Process นัก
ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ค านึงถึงหลักการออกแบบ 10 ประการ (Watcharin Charungchittisunthorn, 2005) 
ดังนี้ 
  1) หน้าที่ใช้สอย (Function) เป็นข้อส าคัญที่สุดในหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีการ
ค านึงถึงหน้าที่ใช้สอยเป็นล าดับแรก  
  2) ความงาม (Aesthetics) เป็นส่วนที่ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อ เพราะประทับใจในตัว
ผลิตภัณฑ์  
  3) ความสะดวกในการใช้  (Ergonomics) เนื่องจากผู้ ใช้มีความหลากหลายจึงต้อง
ออกแบบให้ผลิตภัณฑ์มีความสะดวก และง่ายในการใช้สอย 
  4) ความปลอดภัย (Safety) ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ควรค าานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า 
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เช่น ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยใช้สีย้อมจากธรรมชาติ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ก็มีความสอดคล้องกันคือใช้บรรจุภัณฑ์แบบ
รักษ์โลก หรือผลิตภัณฑ์ทางด้านเกษตร ก็มุ่งเน้นคุณประโยชน์ทางอาหารและเกษตรปลอดภัย ที่สร้างความ
มั่นใจให้กับผู้บริโภค 
 5) โครงสร้าง (Construction) โครงสร้างความแข็งแรง เหมาะสมกับการใช้งาน  
  6) ราคา (Cost) ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์มีราคาท่ีเหมาะสม  
  7) วัสดุ (Materials) มีความสอดคล้องตามหน้าที่ใช้สอย การดูแลรักษา ค านึงถึงความ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้และธรรมชาติ บรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่สามารถน ากลับมาใช้ใหมไ่ด้  
  8) กรรมวิธีการผลิต (Production) มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกชนิดผลิตง่าย สะดวกและ
ประหยัดที่สุด เพ่ือเป็นการลดต้นทุน  
  9) การซ่อมบ ารุงรักษา (Ease of maintenance) ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์มีการดูแล
บ ารุงรักษาได้ง่าย 
  10) การขนส่ง (Transportation) ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ค านึงถึงวิธีการการขนส่ง  
การประหยัดค่าขนส่ง ความสะดวกในการขนย้าย บรรจุภัณฑ์สามารถปกป้องผลิตภัณฑ์ไม่ให้เกิดการเสียหาย
ขณะขนส่ง เนื่องจากในภาวะโรคระบาดการขายผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบออนไลน์ ดังนั้นจึงต้อง
ค านึงถึงด้านการขนส่งเป็นพิเศษ 
  เมื่อนวัตกรชุมชน ชุมชน นักวิจัยและนักออกแบบได้ภาพร่างต้นแบบของบรรจุภัณฑ์แล้ว สิ่ง
ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ นวัตกรจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความสอดคล้องกับบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้เมื่อยืนยัน
แบบร่างได้แล้วนักออกแบบจึงได้จัดท า ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ (Prototpye) ขึ้น เพ่ือใช้ในการทดสอบตลาดกับ
ผู้บริโภคในล าดับต่อไป  โดยจะขอสรุปตราสัญลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ และต้นแบบผลิตภัณฑ์ของงานวิจัยทั้งหมด 
แสดงดังตารางที่ 13 
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ตาราง 13  ตารางสรุปตราสัญลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ และต้นแบบผลิตภัณฑ์ของงานวิจัย 
ล าดับ

ที ่
โครงการ 

ต้นแบบ 
ตราสัญลักษณ ์

ต้นแบบบรรจุภัณฑ ์ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

1 การพัฒนาผลิตภณัฑ์แปร
รูปจากข้าวพ้ืนเมือง
อินทรีย์ จังหวัดยโสธร 

 

 

 

 
2 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ข้าว

กล้องเพาะงอกจากข้าว
พื้นเมือง จังหวัดตราด 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ 
ต้นแบบ 

ตราสัญลักษณ ์
ต้นแบบบรรจุภัณฑ ์ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

3 การพัฒนาต้นแบบชุมชน
นวัตกรรมเกษตรเชิงนิเวศ 
บนฐานทุนทรัพยากร 
ต าบลล านางรอง อ าเภอ
โนนดินแดง จังหวัด
บุรีรัมย ์

 

 
 

4 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ปุ๋ย
ไส้เดือนด้วยจลุินทรีย์นา
โน 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ 
ต้นแบบ 

ตราสัญลักษณ ์
ต้นแบบบรรจุภัณฑ ์ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

5 การแปรรปูผลิตภณัฑ์
อาหารพร้อมทานเพ่ือ
สุขภาพจากอะโวคาโด 

  
 
 
 

 

 
 

6 การพัฒนาสีย้อมธรรมชาติ
ในรูปแบบผงส าหรับผ้าทอ
ชุมชนบ้านไทรงาม 
จังหวัดสระแก้ว 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ 
ต้นแบบ 

ตราสัญลักษณ ์
ต้นแบบบรรจุภัณฑ ์ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

7 การพัฒนาและยกระดับ
ผลิตภณัฑ์ผ้าทอย้อมสี
ธรรมชาติ บ้านนาต าไฮ 
จังหวัดหนองบัวล าภ ู

 
 
 
 
 
 
 
 

  

8 การวิจัยการพัฒนา
นวัตกรรมชุมชนดา้น
วัฒนธรรมผา้ทอกี่เอว
ชุมชนพะมะลอ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ 
ต้นแบบ 

ตราสัญลักษณ ์
ต้นแบบบรรจุภัณฑ ์ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

9 การพัฒนาผลิตภณัฑผ์้า
หม้อห้อมประเภทเคหะสิ่ง
ทอของชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง 
จังหวัดแพร ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

10 การสร้างสรรค์สยี้อม
ธรรมชาติและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ผ้าทอยกดอก 
ชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัด
สงขลา 
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 ระยะที่ 2 ผลการจัดท าแนวทางส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ด้านผ้าชุมชนและ
เกษตรปลอดภัย ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร 
 การจัดท าแนวทางส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์จะอยู่ในขั้นตอนที่ 5 ของการคิด
เชิงออกแบบคือการทดสอบ (Test) มีรายละเอียดดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  5 การทดสอบ (Test) คือขั้นตอนทดสอบแนวคิดกับตัวแทนกลุ่ม 
เป้าหมายและพัฒนาต้นแบบเพ่ือให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมีคุณค่าต่อกลุ่มเป้าหมายอย่าง
แท้จริงก่อนน าออกขายจริง ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจผู้ใช้ได้มากขึ้นและเป็นโอกาสที่จะ ช่วยให้พัฒนาสินค้าหรือ
บริการให้ตอบโจทย์ผู้ใช้ทั้งด้านคุณค่า การใช้งาน และความชอบ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ท าให้ไม่
สามารถจัดกิจกรรมทดสอบตลาดโดยเชิญผู้บริโภคเข้ามาร่วมทดสอบตลาดได้ จึงได้ปรับรูปแบบการจัด
กิจกรรมใหม่ แต่ยังคงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้ใช้กระบวนการทดสอบ 2 
กิจกรรม ได้แก่    
  กิจกรรมที่ 1 การทดสอบตลาด (Market Testing)  โดยจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนานวัตกรรมต้นแบบสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนบน
ฐานทุนทรัพยากร 1 กรกฎาคม 2564. ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร เป็น
การน าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พัฒนาแล้ว ไปทดสอบกับตลาดเป้าหมาย โดยสินค้าที่น าไปทดสอบต้องมีตราสินค้า มี
การบรรจุหีบห่อและด าเนินกิจกรรมทางการตลาดส าหรับสินค้าดังกล่าวด้วย วัตถุประสงค์ในการทดสอบตลาด
คือ เพ่ือศึกษาว่าผู้บริโภคและช่องทางจ าหน่ายมีปฏิกิริยาต่อการใช้สินค้าอย่างไร เป็นการหาข้อบกพร่องต่าง ๆ 
เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนท าให้ทราบถึงขนาดของตลาดว่า ถ้าสินค้าเป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้บริโภคที่
ทดสอบแล้วขนาดของตลาดจะมากน้อยเพียงใด ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิแขนง
ต่าง ๆ อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตร ด้านวัฒนธรรม ด้านการพัฒนานวัตกรรม ด้านการประกอบธุรกิจ ด้าน
การจัดการความรู้ และด้านการพัฒนาชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ได้มีการจัดนิทรรศการน าเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน
ต้นแบบที่ได้จากการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ชมและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ทั้ง 10 ผลิตภัณฑ์ โดย
ให้นวัตกรชุมชน และนักวิจัย น าเสนอผลการด าเนินงานพัฒนานวัตกรรม และน าเสนอผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่าน
ช่องทาง ZOOM Meeting ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้ประเมินและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการน าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสู้การขายในช่องทางต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนต่อไป 
รายละเอียดแสดงดังภาพที่ 113-128 
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ภาพ 113  กิจกรรมการทดสอบตลาดโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (1) 

 

ภาพ 114  กิจกรรมการทดสอบตลาดโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 115  กิจกรรมการทดสอบตลาดโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 116  ผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรปลอดภัย “Yourganic” จากจังหวัดยโสธร 
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ภาพ 117  ผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรปลอดภัย  “ทุ่งไก่ดัก”จากจังหวัดตราด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 118  ผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรปลอดภัย “บ้านท่า” จากจังหวัดสระแก้ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 119 ผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรปลอดภัย “ยวงนอง” จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 120 ผลิตภัณฑ์ด้านผ้าพ้ืนเมือง “ลีลาฮ่อม” จากจังหวัดแพร่ 
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ภาพ 121  ผลิตภัณฑ์ด้านผ้าพ้ืนเมือง “มัดใจ” จากจังหวัดสระแก้ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 122  ผลิตภัณฑ์ด้านผ้าพ้ืนเมือง “ไฮฟ่าว” จากจังหวัดหนองบัวล าพู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ภาพ 123  ผลิตภัณฑ์ด้านผ้าพ้ืนเมือง “ทอ ต่อ แต่ง” จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 124  ผลิตภัณฑ์ด้านผ้าพ้ืนเมือง “ใต้ร่มยาง” จากจังหวัดสงขลา 



 

202  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 125 การน าเสนอผลงานนวัตกรรมของนักวิจัย และนวัตกรชุมชน (1) 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 126  การน าเสนอผลงานนวัตกรรมของนักวิจัย และนวัตกรชุมชน (2) 

 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพ 127  การน าเสนอผลงานนวัตกรรมของนักวิจัย และนวัตกรชุมชน (3) 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 128  การน าเสนอผลงานนวัตกรรมของนักวิจัย และนวัตกรชุมชน (4) 



 

203  

 กิจกรรมที่ 2 การทดสอบตลาดออนไลน์ โดยได้น าแบบประเมินผลิตภัณฑ์จาก
นวัตกรรมชุมชน แนวทางการส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนานวัตกรรมต้นแบบสู่การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจชุมชนบนฐานทุนทรัพยากรผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน และผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย ไปให้ประชาชนทั่วไป 
ได้ประเมินผลิตภัณฑ์ทั้ง 10 ผลิตภัณฑ์ โดยใช้ Google form  ท าให้ได้ผลการประเมินที่เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน แนว
ทางการส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนานวัตกรรมต้นแบบสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนบนฐาน
ทุนทรัพยากรผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน และผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 2 ฉบับ ดังนี้ 

 ฉบับที่ 1 แบบประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน แนวทางการส่งเสริม
การตลาดเชิงสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนานวัตกรรมต้นแบบสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทุนทรัพยากร
ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย แบ่งออกเป็น  

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ตอนที่ 2 แบบประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน 
 ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนา 
 ฉบับที่ 2 แบบประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน แนวทางการส่งเสริม

การตลาดเชิงสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนานวัตกรรมต้นแบบสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทุนทรัพยากร
ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ตอนที่ 2 แบบประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน 
 ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนา 

ท าให้ได้ผลการประเมินเพ่ือใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 14-23 
 



 

204  

ตาราง 14  ผลการประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน ผลิตภัณฑ์เกษตรจังหวัดยโสธร 
 

ที ่
 

รายการประเมิน 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชาชน 

ข้าวพองผสม
ธัญพืช 

ข้าวพองผสม
ธัญพืช  

ข้าวเหนียวแดง 

ข้าวพองผสม
ธัญพืช 

ข้าวพองผสม
ธัญพืช  

ข้าวเหนียวแดง 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 
1. ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ 3.67 0.52 3.33 0.52 4.22 0.74 4.22 0.74 
2. ผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตท่ีเหมาะสม 3.67 0.82 3.50 0.84 4.27 0.66 4.25 0.67 
3. คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน 3.83 0.75 3.50 0.84 4.26 0.67 4.25 0.69 
4. ผลิตภัณฑ์ตรงกลุ่มเป้าหมาย 3.67 0.82 3.50 0.84 4.19 0.67 4.23 0.66 

5. 
ตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
และสื่อถึงบริบทของชุมชนเป็นอย่างดี 

3.83 0.75 3.50 0.84 4.25 0.64 4.24 0.70 

6. 
บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
และสะดวกต่อการขนส่ง 

3.83 0.75 3.67 0.82 4.30 0.67 4.26 0.67 

7. 
การน าเสนอเรื่องราวมีความน่าสนใจและ
เหมาะสม 

3.50 1.05 3.67 1.03 4.22 0.69 4.24 0.69 

8. 
รูปแบบการขายและช่องทางทางการตลาดมี
ความเหมาะสม 

3.33 0.81 3.50 0.84 4.22 0.70 4.23 0.68 

9. ราคามีความเหมาะสม 4.00 0.89 4.00 0.90 4.21 0.69 4.24 0.70 
10. ความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ 3.67 0.82 3.67 0.82 4.24 0.68 4.24 0.67 

 รวม 3.70 0.80 3.58 0.83 4.24 0.681 4.24 0.687 

 
  จากตาราง 14 พบว่าผลการประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน ผลิตภัณฑ์เกษตรจังหวัด
ยโสธร ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่ 1 ข้าวพองผสมธัญพืช ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
( X = 3.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก คือ ราคามีความเหมาะสม ( X = 4.00) 
และรองลงมาซึ่งอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( X = 3.83) ได้แก่ ตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ สื่อถึงบริบทของชุมชนเป็นอย่างดี บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และสะดวกต่อการ
ขนส่ง และคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ที่ 2 ข้าวพองผสมธัญพืชข้าวเหนียวแดง ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก คือ ราคามี
ความเหมาะสม ( X = 4.00) และรองลงมาซึ่งอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( X = 3.67) ได้แก่ ตรา
สัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ สื่อถึงบริบทของชุมชนเป็นอย่างดี   บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์และสะดวกต่อการขนส่ง และความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ 
 ผลการประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน ผลิตภัณฑ์เกษตรจังหวัดยโสธร ความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่ 1 ข้าวพองผสมธัญพืช ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.70) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก คือ  ราคามีความเหมาะสม  ( X = 4.00) และรองลงมาซึ่งอยู่ใน



 

205  

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( X = 3.83) ได้แก่ ตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ สื่อถึงบริบทของ
ชุมชนเป็นอย่างดี  บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และสะดวกต่อการขนส่ง และคุณประโยชน์ของ
ผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ท่ี 2 ข้าวพองผสมธัญพืชข้าวเหนียวแดง ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 
3.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก คือ  ราคามีความเหมาะสม  ( X = 4.00) และ
รองลงมาซึ่งอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( X = 3.67) ได้แก่ ตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
สื่อถึงบริบทของชุมชนเป็นอย่างดี  บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และสะดวกต่อการขนส่ง และ
ความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ 
 ส าหรับประเด็นที่ควรน าไปแก้ไขหรือพัฒนาต่อจากผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิของข้าวพอง

ผสมธัญพืช คือ รูปแบบการขายและช่องทางทางการตลาดมีความเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.33) 

และข้าวพองผสมธัญพืชข้าวเหนียวแดง คือ ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 
3.33) ในส่วนผลการประเมินของประชาชน มีประเด็นที่ควรน าไปแก้ไขหรือพัฒนาต่อ ดังนี้ ข้าวพองผสมธัญพืช  

คือ ผลิตภัณฑ์ตรงกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับมาก ( X = 4.19) และข้าวพองผสมธัญพืชข้าวเหนียวแดง คือ 

ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.22)     
 

ตาราง 15  ผลการประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน ผลิตภัณฑ์เกษตรจังหวัดตราด 
 

ที ่
 

รายการประเมิน 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชาชน 

ข้าวกล้อง 
เพาะงอก 
พันธุ์ล้นยุ้ง 

ข้าวกล้อง 
เพาะงอก 

พันธุ์ขาวยาย
แว่น 

ข้าวกล้อง 
เพาะงอก 
พันธุ์ล้นยุ้ง 

ข้าวกล้อง 
เพาะงอก 

พันธุ์ขาวยาย
แว่น 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 
1. ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ 3.39 0.75 3.39 0.75 4.16 0.73 4.16 0.71 
2. ผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตท่ีเหมาะสม 3.39 0.75 3.39 0.75 4.19 0.70 4.25 0.66 
3. คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน 3.52 0.63 3.52 0.63 4.23 0.70 4.26 0.68 
4. ผลิตภัณฑ์ตรงกลุ่มเป้าหมาย 3.39 0.75 3.39 0.75 4.20 0.69 4.19 0.68 

5. 
ตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
และสื่อถึงบริบทของชุมชนเป็นอย่างดี 

3.39 0.75 3.39 0.75 4.24 0.69 4.24 0.66 

6. 
บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
และสะดวกต่อการขนส่ง 

3.52 0.63 3.52 0.63 4.25 0.69 4.28 0.69 

7. 
การน าเสนอเรื่องราวมีความน่าสนใจและ
เหมาะสม 

3.52 0.63 3.52 0.63 4.20 0.70 4.22 0.69 

8. 
รูปแบบการขายและช่องทางทางการตลาดมี
ความเหมาะสม 

3.22 0.52 3.22 0.52 4.22 0.65 4.21 0.67 

9. ราคามีความเหมาะสม 3.39 0.75 3.39 0.75 4.19 0.71 4.19 0.75 
10. ความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ 3.39 0.75 3.56 0.89 4.25 0.70 4.24 0.68 

 รวม 3.41 0.69 3.43 0.71 4.21 0.70 4.22 0.69 
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  จากตาราง 15 พบว่าผลการประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน ผลิตภัณฑ์เกษตรจังหวัด
ตราด ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่ 1 ข้าวกล้องเพาะงอกพันธุ์ล้นยุ้ง ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( X = 
3.52)  คือ  บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และสะดวกต่อการขนส่ง การน าเสนอเรื่องราวมีความ
น่าสนใจและเหมาะสม  และคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ที่ 2 ข้าวกล้องเพาะงอกพันธุ์
ขาวยายแว่นในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ใน
ระดับมาก คือ  ความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ ( X = 3.56) และรองลงมาซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน( X = 3.52)    คือ  บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และสะดวกต่อการขนส่ง การน าเสนอ
เรื่องราวมีความน่าสนใจและเหมาะสม  และคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน 
  ผลการประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน ผลิตภัณฑ์เกษตรจังหวัดตราด ความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่ 1 ข้าวกล้องเพาะงอกพันธุ์ล้นยุ้ง ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.21) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ( X = 4.25)  คือ  บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์และสะดวกต่อการขนส่ง และความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์  รองลงมาอยู่ในระดับมาก ( X = 4.24) 
ได้แก่ ตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ สื่อถึงบริบทของชุมชนเป็นอย่างดี   และ ( X = 4.24)  
คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน ตามล าดับ ผลิตภัณฑ์ที่ 2 ข้าวกล้องเพาะงอกพันธุ์ขาวยายแว่น     
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก คือ  บรรจุ
ภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และสะดวกต่อการขนส่ง ( X = 4.28) และรองลงมาซึ่งอยู่ในระดับมาก  
( X = 4.26) คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน และ( X = 4.25) ผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตที่
เหมาะสม ตามล าดับ 
 ส าหรับประเด็นที่ควรน าไปแก้ไขหรือพัฒนาต่อจากผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิของข้าวกล้อง
เพาะงอกพันธุ์ล้นยุ้ง และข้าวกล้องเพาะงอกพันธุ์ขาวยายแว่น คือ รูปแบบการขาย และช่องทางทางการตลาด
มีความเหมาะสม  อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.22)   ในส่วนผลการประเมินของประชาชน  มีประเด็นที่ควร
น าไปแก้ไขหรือพัฒนาต่อ ดังนี้ ข้าวกล้องเพาะงอกพันธุ์ล้นยุ้ง และข้าวกล้องเพาะงอกพันธุ์ขาวยายแว่น คือ 
ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.16)   
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ตาราง 16  ผลการประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน ผลิตภัณฑ์เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ที ่
 

รายการประเมิน 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชาชน 
น้ าหมักปลา  ปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ าหมักปลา  ปุ๋ยหมักชีวภาพ 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 
1. ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ 2.83 0.41 2.83 0.75 4.18 0.73 4.09 0.75 
2. ผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตท่ีเหมาะสม 3.17 0.41 3.17 0.98 4.22 0.68 4.19 0.69 
3. คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน 3.33 0.82 3.33 1.37 4.24 0.68 4.23 0.69 
4. ผลิตภัณฑ์ตรงกลุ่มเป้าหมาย 3.00 0.63 3.00 1.41 4.15 0.68 4.17 0.67 

5. 
ตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
และสื่อถึงบริบทของชุมชนเป็นอย่างด ี

3.00 0.63 2.83 0.75 4.17 0.70 4.22 0.69 

6. 
บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
และสะดวกต่อการขนส่ง 

2.50 0.84 3.00 1.10 4.20 0.68 4.20 0.68 

7. 
การน าเสนอเรื่องราวมีความน่าสนใจและ
เหมาะสม 

3.17 0.41 3.17 0.98 4.16 0.69 4.19 0.70 

8. 
รูปแบบการขายและช่องทางทางการตลาดมี
ความเหมาะสม 

2.67 1.03 2.83 1.33 4.18 0.68 4.17 0.68 

9. ราคามีความเหมาะสม 3.17 0.75 3.17 1.33 4.17 0.70 4.19 0.70 
10. ความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ 3.00 1.10 3.33 1.37 4.19 0.71 4.21 0.67 

 รวม 2.98 0.60 3.07 1.09 4.19 0.693 4.19 0.692 
 

  จากตาราง 16 พบว่า พบว่าผลการประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน ผลิตภัณฑ์เกษตร
จังหวัดบุรีรัมย์ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่ 1 น้ าหมักชีวภาพ ในภาพรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง ( X = 2.98) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ คุณประโยชน์ของ
ผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน ( X = 3.33) และรองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( X = 3.17) คือ 
ผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตที่เหมาะสม การน าเสนอเรื่องราวมีความน่าสนใจและเหมาะสม และ ราคามีความ
เหมาะสม ผลิตภัณฑ์ที่ 2 ปุ๋ยหมักชีวภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.07) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทุกข้อ โดยสูงสุดมีเท่ากัน 2 ข้อ ( X = 3.33)  คือ คุณประโยชน์ของ
ผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน และความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์  
  ผลการประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน ผลิตภัณฑ์เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มตี่อผลิตภัณฑ์ที่ 1 น้ าหมักชีวภาพ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.19) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ( X = 4.24)  คือ  คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน รองลงมาอยู่
ในระดับมาก ( X = 4.22) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตที่เหมาะสม และ ( X = 4.20)  บรรจุภัณฑ์มี
ความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และสะดวกต่อการขนส่ง ตามล าดับ ผลิตภัณฑ์ที่ 2 ปุ๋ยหมักชีวภาพ  ในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ( X = 4.23) คือ  
คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน และรองลงมาซึ่งอยู่ในระดับมาก ( X = 4.22) ตราสัญลักษณ์มีความ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และ( X = 4.21) ความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ ตามล าดับ 
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  ส าหรับประเด็นที่ควรน าไปแก้ไขหรือพัฒนาต่อจากผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ ของน้ าหมัก
ชีวภาพ คือ บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และสะดวกต่อการขนส่ง อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 
2.67)   ส าหรับปุ๋ยหมักชีวภาพ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.83) เท่ากันสามล าดับ  ดังนี้ ผลิตภัณฑ์มีความ
แปลกใหม่ น่าสนใจ ตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสื่อถึงบริบทของชุมชนเป็นอย่างดี และ
รูปแบบการขาย และช่องทางทางการตลาดมีความเหมาะสม ในส่วนผลการประเมินของประชาชน  มีประเด็น
ที่ควรน าไปแก้ไขหรือพัฒนาต่อ ดังนี้ น้ าหมักชีวภาพ คือ ผลิตภัณฑ์ตรงกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับมาก ( X = 
4.15)    และปุ๋ยหมักชีวภาพ  คือ ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ  อยู่ในระดับมาก ( X = 4.09) 
 

ตาราง 17  ผลการประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน ผลิตภัณฑ์เกษตรจังหวัดสระแก้ว 
 

ที ่
 

รายการประเมิน 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชาชน 
ปุ๋ยมูลไส้เดือน  น้ าปุ๋ยมูลไส้เดือน

ดิน  
ปุ๋ยมูลไส้เดือน  น้ าปุ๋ยมูลไส้เดือน

ดิน  

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 
1. ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ 2.93 0.52 2.93 0.52 4.19 0.73 4.17 0.72 
2. ผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตท่ีเหมาะสม 3.08 0.55 3.08 0.55 4.25 0.63 4.19 0.67 
3. คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน 3.08 0.55 3.08 0.55 4.29 0.67 4.19 0.69 
4. ผลิตภัณฑ์ตรงกลุ่มเป้าหมาย 3.08 0.55 3.08 0.55 4.21 0.66 4.15 0.68 

5. 
ตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
และสื่อถึงบริบทของชุมชนเป็นอย่างดี 

3.22 0.53 3.00 1.03 4.23 0.69 4.16 0.69 

6. 
บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
และสะดวกต่อการขนส่ง 

3.22 0.52 3.26 0.82 4.21 0.65 4.21 0.69 

7. 
การน าเสนอเรื่องราวมีความน่าสนใจและ
เหมาะสม 

2.93 0.52 3.12 0.84 4.20 0.66 4.13 0.71 

8. 
รูปแบบการขายและช่องทางทางการตลาดมี
ความเหมาะสม 

3.08 0.55 3.08 0.55 4.22 0.65 4.16 0.68 

9. ราคามีความเหมาะสม 3.08 0.55 2.97 0.82 4.22 0.72 4.12 0.72 
10. ความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ 3.08 0.55 3.08 0.55 4.27 0.66 4.15 0.69 

 รวม 3.08 0.55 3.07 0.51 4.23 0.67 4.16 0.69 
 

 จากตาราง 17 พบว่า พบว่าผลการประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน ผลิตภัณฑ์เกษตรจังหวัด
สระแก้ว ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่ 1 ปุ๋ยมูลไส้เดือน ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
( X = 3.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( X = 3.22)  
คือ ตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสื่อถึงบริบทของชุมชนเป็นอย่างดี และบรรจุภัณฑ์มี
ความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และสะดวกต่อการขนส่ง รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( X = 
3.08)  คือ ผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตที่เหมาะสม คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ตรง
กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการขาย และช่องทางทางการตลาดมีความเหมาะสม ราคามีความเหมาะสม และความ
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คุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่ 2 น้ าปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.07) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทุกข้อ โดยสูงสุดมีเท่ากัน 2 ข้อ ( X = 3.33)  คือ 
คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน และความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์  
  ผลการประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน ผลิตภัณฑ์เกษตรจังหวัดสระแก้ว ความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่ 1 ปุ๋ยมูลไส้เดือน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.23) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ( X = 4.29)  คือ  คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน รองลงมาอยู่
ในระดับมาก ( X = 4.27) ได้แก่ ความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์และ ( X = 4.20)  บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์และสะดวกต่อการขนส่ง ตามล าดับ ผลิตภัณฑ์ที่ 2 น้ าปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  
( X = 4.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ( X = 4.23) คือ  บรรจุภัณฑ์มีความ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และสะดวกต่อการขนส่ง และรองลงมาซึ่งอยู่ในระดับมาก( X = 4.19) เท่ากัน คือ  
ผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตที่เหมาะสม และคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน 
 ส าหรับประเด็นที่ควรน าไปแก้ไขหรือพัฒนาต่อจากผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ ของปุ๋ยมูล
ไส้เดือน คือ ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ และการน าเสนอเรื่องราวมีความน่าสนใจและเหมาะสม อยู่

ในระดับปานกลาง ( X = 2.93) ส าหรับน้ าปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.93) คือ ผลิตภัณฑ์
มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ ในส่วนผลการประเมินของประชาชน มีประเด็นที่ควรน าไปแก้ไขหรือพัฒนาต่อ 

ดังนี้ ปุ๋ยมูลไส้เดือน คือ ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.19)  และน้ าปุ๋ยมูล

ไส้เดือนดิน ราคามีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.12)  
 



 

210  

ตาราง 18  ผลการประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน ผลิตภัณฑ์เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

ที ่
 

รายการประเมิน 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชาชน 
น้ าสลัด 

อะโวคาโด 
ไอศกรีม 

อะโวคาโด 
น้ าสลัด 

อะโวคาโด 
ไอศกรีม 

อะโวคาโด 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 
1. ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ 3.43 0 3.43 0 4.26 0.72 4.34 0.67 
2. ผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตท่ีเหมาะสม 3.34 0.41 3.34 0.41 4.24 0.66 4.31 0.64 
3. คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน 3.34 0.41 3.34 0.41 4.28 0.64 4.27 0.67 
4. ผลิตภัณฑ์ตรงกลุ่มเป้าหมาย 3.52 0.63 3.52 0.63 4.22 0.66 4.23 0.65 

5. 
ตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
และสื่อถึงบริบทของชุมชนเป็นอย่างดี 

3.43 0.98 3.39 0.75 4.22 0.67 4.27 0.65 

6. 
บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
และสะดวกต่อการขนส่ง 

3.39 0.75 3.39 0.75 4.29 0.67 4.26 0.68 

7. 
การน าเสนอเรื่องราวมีความน่าสนใจและ
เหมาะสม 

3.52 0.63 3.79 0.52 4.21 0.67 4.25 0.66 

8. 
รูปแบบการขายและช่องทางทางการตลาดมี
ความเหมาะสม 

3.39 0.75 3.52 0.63 4.21 0.67 4.26 0.64 

9. ราคามีความเหมาะสม 3.39 0.75 3.69 0.75 4.15 0.70 4.25 0.67 
10. ความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ 3.56 0.89 3.52 0.63 4.20 0.66 4.24 0.68 

 รวม 3.43 0.62 3.49 0.55 4.23 0.67 4.27 0.66 
 

  จากตาราง 18 พบว่าผลการประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน ผลิตภัณฑ์เกษตรจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่ 1 น้ าสลัดอะโวคาโด ในภาพรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง ( X = 3.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( X = 3.56)  
คือ ความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ รองลงมาอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( X = 3.52)  คือ ผลิตภัณฑ์ตรง
กลุ่มเป้าหมาย และการน าเสนอเรื่องราวมีความน่าสนใจและเหมาะสม ผลิตภัณฑ์ที่ 2 ไอศกรีมอะโวคาโด ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.49) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สูงสุดอยู่ในระดับมาก ( X = 
3.79)  คือ การน าเสนอเรื่องราวมีความน่าสนใจและเหมาะสม รองลงมา อยู่ในระดับมาก ( X = 3.69)  คือ 
ราคามีความเหมาะสม และ  อยู่ในระดับมาก ( X = 3.52)  เท่ากัน คือ ผลิตภัณฑ์ตรงกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบ
การขาย ช่องทางทางการตลาดมีความเหมาะสม และความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ ตามล าดับ 
   ผลการประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน ผลิตภัณฑ์เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่ 1 น้ าสลัดอะโวคาโด ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.23) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ( X = 4.29)  คือ  บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และ
สะดวกต่อการขนส่ง  รองลงมาอยู่ในระดับมาก ( X = 4.28) ได้แก่ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน
และ ( X = 4.26)  ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ ตามล าดับ ผลิตภัณฑ์ที่ 2 ไอศกรีมอะโวคาโด ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ( X = 4.34) 
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คือ  ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ และรองลงมาซึ่งอยู่ในระดับมาก( X = 4.31) คือ  ผลิตภัณฑ์มี
กระบวนการผลิตที่เหมาะสม และอยู่ในระดับมาก( X = 4.27) เท่ากัน คือ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการ
ใช้งาน ตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสื่อถึงบริบทของชุมชนเป็นอย่างดี ตามล าดับ 
 ส าหรับประเด็นที่ควรน าไปแก้ไขหรือพัฒนาต่อจากผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ น้ าสลัดอะโว
คาโด คือ ผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตที่เหมาะสม และคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการใช้งานอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X = 3.34) ส าหรับไอศกรีมอะโวคาโด คือ ผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตที่ เหมาะสม และ
คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน ระดับปานกลาง ( X = 2.93) ในส่วนผลการประเมินของประชาชน  
มีดังนี้  สลัดอะโวคาโด คือ ราคามีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.15) และน้ าผลิตภัณฑ์ตรง
กลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับมาก ( X = 4.23)  
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 จากตาราง 19 พบว่าผลการประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชนจังหวัด
สระแก้ว ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่ 1 สีย้อมผ้าจากดอกดาวเรืองพร้ อมใช้ ในภาพรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 
3.71) คือ ราคามีความเหมาะสม และความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน ( X = 3.43) คือ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ตรงกลุ่มเป้าหมาย ตราสัญลักษณ์
มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสื่อถึงบริบทของชุมชนเป็นอย่างดี การน าเสนอเรื่องราวมีความน่าสนใจและ
เหมาะสม ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.29) คือ ผลิตภัณฑ์มีความแปลก ผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตที่
เหมาะสม รูปแบบการขาย และช่องทางทางการตลาดมีความเหมาะสม ตามล าดับ ผลิตภัณฑ์ที่ 2 ผ้าคลุมไหล่ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย ( X = 3.67) คือ บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และสะดวกต่อการขนส่ง รองลงมาอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.57) คือ การน าเสนอเรื่องราวมีความน่าสนใจและเหมาะสม และมีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน ( X = 3.29) คือ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ตรงกลุ่มเป้าหมาย ตราสัญลักษณ์
มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสื่อถึงบริบทของชุมชนเป็นอย่างดี รูปแบบการขาย และช่องทางทางการ
ตลาดมีความเหมาะสม และราคามีความเหมาะสม ตามล าดับ ผลิตภัณฑ์ที่ 3 ผ้าเช็ ดหน้า ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.10) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สูงสุดอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( X = 
3.29) คือ การน าเสนอเรื่องราวมีความน่าสนใจและเหมาะสม รูปแบบการขาย และช่องทางทางการตลาดมี
ความเหมาะสม ราคามีความเหมาะสม รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( X = 3.14) คือ 
ผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตที่เหมาะสม ตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสื่อถึงบริบทของ
ชุมชนเป็นอย่างดี ความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ และมีค่าเฉลี่ย ( X = 3) คือคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการใช้
งาน  ผลิตภัณฑ์ตรงกลุ่มเป้าหมาย ตามล าดับ ผลิตภัณฑ์ที่ 4 เสื้อยืดมัดย้อม ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
( X = 3.04) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( X = 3.14)  คือ 
คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน ตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสื่อถึงบริบทของ
ชุมชนเป็นอย่างดี การน าเสนอเรื่องราวมีความน่าสนใจและเหมาะสม รูปแบบการขาย และช่องทางทางการ
ตลาดมีความเหมาะสม รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( X  = 3) คือ ผลิตภัณฑ์มี
กระบวนการผลิตที่เหมาะสม ผลิตภัณฑ์ตรงกลุ่มเป้าหมาย บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และ
สะดวกต่อการขนส่ง ราคามีความเหมาะสม ความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ และมีค่าเฉลี่ย ( X = 2.86) คือ 
ผลิตภัณฑ์มีความแปลก ตามล าดับ ผลิตภัณฑ์ที่ 5 เสื้อสปันมัดย้อม ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 
3.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( = 3.29)  คือ บรรจุ
ภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และสะดวกต่อการขนส่ง รูปแบบการขาย และช่องทางทางการตลาดมี
ความเหมาะสม ความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( X = 3.14)  คือ 
ผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตที่เหมาะสม คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน การน าเสนอเรื่องราวมี
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ความน่าสนใจและเหมาะสม ราคามีความเหมาะสม และมีค่าเฉลี่ย ( X  = 3) คือ ตราสัญลักษณ์มีความ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสื่อถึงบริบทของชุมชนเป็นอย่างดีตามล าดับ 
  ผลการประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชนจังหวัดสระแก้ว ความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่ 1 สีย้อมผ้าจากดอกดาวเรืองพร้อมใช้ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 
4.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ( X = 4.19) คือ ตราสัญลักษณ์มีความ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสื่อถึงบริบทของชุมชนเป็นอย่างดี รองลงมาอยู่ในระดับมาก ( X = 4.16) ได้แก่ 
บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และสะดวกต่อการขนส่ง และ ( X = 4.15) ผลิตภัณฑ์มีความแปลก 
ตามล าดับ ผลิตภัณฑ์ที่ 2 ผ้าคลุมไหล่ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ( X = 4.18) คือ ตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสื่อถึง
บริบทของชุมชนเป็นอย่างดี บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และสะดวกต่อการขนส่ง และรองลงมา
ซึ่งอยู่ในระดับมาก ( X = 4.16) คือ ผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตที่เหมาะสม คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ใน
การใช้งาน รูปแบบการขาย และช่องทางทางการตลาดมีความเหมาะสม และ ( X = 4.15) ความคุ้มค่าของ
ผลิตภัณฑ์ ตามล าดับ ผลิตภัณฑ์ที่ 3 ผ้าเช็ดหน้า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.11) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า สูงสุดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X  = 4.16) คือ ราคามีความเหมาะสม รองลงมาอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( X = 4.13) คือ ตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสื่อถึงบริบทของ
ชุมชนเป็นอย่างดี บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และสะดวกต่อการขนส่ง และ ( X = 4.12) 
รูปแบบการขาย และช่องทางทางการตลาดมีความเหมาะสม ตามล าดับ ผลิตภัณฑ์ที่ 4 เสื้อยืดมัดย้อม ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน ( X = 4.17) คือ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน รองลงมาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 
4.15)  คือ บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และสะดวกต่อการขนส่ง และมีค่าเฉลี่ย ( X = 4.14)  คือ 
ตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสื่อถึงบริบทของชุมชนเป็นอย่างดี และความคุ้มค่าของ
ผลิตภัณฑ์ ตามล าดับ ผลิตภัณฑ์ที่ 5 เสื้อสปันมัดย้อม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.11) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( X  = 4.18)  คือ ตราสัญลักษณ์มีความ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสื่อถึงบริบทของชุมชนเป็นอย่างดี รองลงมาอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 
( X = 4.17)  คือ บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และสะดวกต่อการขนส่ง และมีค่าเฉลี่ย ( X = 
4.14)  คือ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน ตามล าดับ 
   ส าหรับประเด็นที่ควรน าไปแก้ไขหรือพัฒนาต่อจากผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ  ของ
ผลิตภัณฑ์ที่ 1 สีย้อมผ้าจากดอกดาวเรืองพร้อมใช้ คือ บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และสะดวก
ต่อการขนส่ง อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.14)  ผลิตภัณฑ์ที่ 2 ผ้าคลุมไหล่ คือผลิตภัณฑ์มีความแปลก 
ผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตที่เหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3) ผลิตภัณฑ์ที่ 3 ผ้าเช็ดหน้า 
ผลิตภัณฑ์ที่ 4 เสื้อยืดมัดย้อม และ ผลิตภัณฑ์ท่ี 5 เสื้อสปันมัดย้อม คือ ผลิตภัณฑ์มีความแปลก ผลิตภัณฑ์ตรง
กลุ่มเป้าหมาย บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และสะดวกต่อการขนส่ง อยู่ในระดับปานกลาง ( X  
= 2.86)  ในส่วนผลการประเมินของประชาชน มีประเด็นที่ควรน าไปแก้ไขหรือพัฒนาต่อ ดังนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ 1 
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สีย้อมผ้าจากดอกดาวเรืองพร้อมใช้ และผลิตภัณฑ์ท่ี 2 ผ้าคลุมไหล่ คือ ราคามีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก 
( X = 4.09)  และ  ( X = 4.05)  ผลิตภัณฑ์ที่ 3 ผ้าเช็ดหน้า ผลิตภัณฑ์ที่ 4 เสื้อยืดมัดย้อม และผลิตภัณฑ์ที่ 5 
เสื้อสปันมัดย้อม คือ ผลิตภัณฑ์มีความแปลก และราคามีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.00) ( X = 
4.03) และ ( X = 4.06) 
 

ตาราง 20  ผลการประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชนจังหวัดหนองบัวล าภู 
 

 
 
ที่ 
 

 
 

รายการประเมิน 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชาชน 

ผ้ามัดหมี่
ย้อมสี

ธรรมชาต ิ
1250 บาท 

ผ้ามัดหมี่
ย้อมสี

ธรรมชาต ิ
1700 บาท 

ผ้าทอขิด
สลับมัดหมี ่

 ราคา 
2100 บาท 

ผ้าทอขิด 2 
หน้า 
 ราคา 

2500 บาท 

ผ้ามัดหมี่
ย้อมสี

ธรรมชาต ิ
1250 บาท 

ผ้ามัดหมี่
ย้อมสี

ธรรมชาต ิ
1700 บาท 

ผ้าทอขิด
สลับมัดหมี ่

 ราคา 
2100 บาท 

ผ้าทอขิด 2 
หน้า 
 ราคา 

2500 บาท 
x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. 

1. 
 ผลิตภัณฑ์มีความแปลก  
 ใหม่น่าสนใจ 

3 0.58 3.14 0.38 3.43 0.53 3.29 0.49 3.43 0.76 3.84 0.84 3.96 0.80 4.05 0.82 

2. 
ผลิตภัณฑ์มีกระบวนการ
ผลิตท่ีเหมาะสม 

3.71 0.76 3.57 0.79 3.57 0.79 3.29 0.76 3.43 0.82 3.94 0.74 4.08 0.74 4.08 0.74 

3. 
คุณประโยชน์ของ
ผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน 

3.43 0,79 3.43 0.79 3.29 0.49 3.43 0.53 3.14 0.82 4.00 0.76 4.02 0.76 4.09 0.73 

4. 
ผลิตภัณฑ์ตรง
กลุ่มเป้าหมาย 

3.29 0.76 3.43 0.79 3.14 0.38 3.29 0.49 3.43 0.73 3.95 0.75 4.03 0.73 4.08 0.73 

5. 

ตราสัญลักษณ์มีความ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
และสือ่ถึงบริบทของ
ชุมชนเป็นอย่างดี 

3.57 0.98 3.57 0.98 3.14 0.69 3.43 0.98 4.13 0.74 3.98 0.75 4.03 0.75 4.10 0.75 

6. 

บรรจุภัณฑ์มีความ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
และสะดวกต่อการขนส่ง 

2.86 0.69 2.86 0.69 2.86 0.69 2.86 0.69 4.12 0.79 4.01 0.77 4.04 0.74 4.11 0.77 

7. 

การน าเสนอเรื่องราวมี
ความน่าสนใจและ
เหมาะสม 

3.14 0.69 3.14 0.69 3.14 0.69 3 0.81 3.71 0.38 3.97 0.75 4.01 0.77 4.09 0.76 

8. 

รูปแบบการขาย และ
ช่องทางทางการตลาดมี
ความเหมาะสม 

3.14 0.69 3.14 0.69 3.14 0.69 2.86 1.07 3.14 0.76 3.93 0.74 4.00 0.77 4.04 0.76 

9. ราคามีความเหมาะสม 3.43 0.53 3.29 0.76 3.29 0.49 3.43 0.53 4.02 0.80 3.82 0.83 3.86 0.84 3.99 0.82 

10. 
ความคุ้มค่าของ
ผลิตภัณฑ์ 

3.43 0.53 3.43 0.53 3.29 0.49 3.43 0.53 3.71 0.58 3.95 0.77 3.98 0.78 4.01 0.78 

 รวม 3.30 0.69 3.30 0.71 3.23 0.59 3.23 0.67 3.63 0.72 3.94 0.77 4.00 0.77 4.06 0.77 
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 จากตาราง 20 พบว่าผลการประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชนจังหวัด
หนองบัวล าภู ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่ 1 ผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ แบบที่ 1 ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย ( X  = 3.71) คือ ผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตที่เหมาะสม รองลงมาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X   
= 3.57) คือ ตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสื่อถึงบริบทของชุมชนเป็นอย่างดี ระดับปาน
กลาง คือ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน ราคามีความเหมาะสม และความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( X = 3.43) ตามล าดับ ผลิตภัณฑ์ที่ 2 ผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ แบบที่ 2 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X  = 3.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X  = 
3.57) คือ ผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตที่เหมาะสม ตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสื่อถึง
บริบทของชุมชนเป็นอย่างดี  รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( X = 3.43) คือ คุณประโยชน์
ของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ตรงกลุ่มเป้าหมาย และความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ ระดับปานกลาง ( X  
= 3.29) คือ ราคามีความเหมาะสม ตามล าดับ ผลิตภัณฑ์ที่ 3 ผ้าทอขิดสลับมัดหมี่ ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง  ( X = 3.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สูงสุดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.57) คือ 
ผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตที่เหมาะสม รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ ยเท่ากัน ( X  = 3.43) คือ 
ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ ตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสื่อถึงบริบทของชุมชน
เป็นอย่างดี ระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( X = 3.29) คือ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน ราคา
มีความเหมาะสม และความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ ตามล าดับ ผลิตภัณฑ์ที่ 4 ผ้าทอขิด 2 หน้า ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 
( X = 3.43) คือ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน ตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และ
สื่อถึงบริบทของชุมชนเป็นอย่างดี  ราคามีความเหมาะสม และความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ รองลงมาอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( X = 3.29)  คือ ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์มีกระบวนการ
ผลิตที่เหมาะสม และผลิตภัณฑ์ตรงกลุ่มเป้าหมาย และระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย ( X = 3)  คือ การน าเสนอ
เรื่องราวมีความน่าสนใจและเหมาะสม ตามล าดับ 
   ผลการประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชนจังหวัดหนองบัวล าภู  ความ
คิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่ 1 ผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ แบบที่ 1 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
( X =     3.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ( X = 4.13)  คือ ตราสัญลักษณ์มี
ความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสื่อถึงบริบทของชุมชนเป็นอย่างดี รองลงมาอยู่ในระดับมาก ( X = 4.12) 
ได้แก่ บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และสะดวกต่อการขนส่ง และ ( X = 4.02)  ราคามีความ
เหมาะสม ตามล าดับ ผลิตภัณฑ์ที่ 2 ผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ แบบที่ 2  ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 
3.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ( X = 4.01) คือ บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
กับผลิตภัณฑ์และสะดวกต่อการขนส่ง และรองลงมาซึ่งอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.00) คือ คุณประโยชน์ของ
ผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน และ ( X = 3.98) ตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสื่อถึงบริบทของ
ชุมชนเป็นอย่างดี ตามล าดับ ผลิตภัณฑ์ท่ี 3 ผ้าทอขิดสลับมัดหมี่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.00) เมื่อ
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พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สูงสุดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.08)  คือ ผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตที่
เหมาะสม รองลงมาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( X = 4.04)  คือ บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์และสะดวกต่อการขนส่ง และ ( X = 4.03) ผลิตภัณฑ์ตรงกลุ่มเป้าหมาย  ตราสัญลักษณ์มีความ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสื่อถึงบริบทของชุมชนเป็นอย่างดี ตามล าดับ ผลิตภัณฑ์ที่ 4 ผ้าทอขิด 2 หน้า ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน ( X = 4.11)  คือ บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์  และสะดวกต่อการขนส่ง  รองลงมาอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.10)  คือ ตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสื่อถึงบริบทของ
ชุมชนเป็นอย่างดี และมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน  ( X = 4.09)  คือ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน และการ
น าเสนอเรื่องราวมีความน่าสนใจและเหมาะสม ตามล าดับ 
 ส าหรับประเด็นที่ควรน าไปแก้ไขหรือพัฒนาต่อจากผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ  ของ
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด คือ บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และสะดวกต่อการขนส่ง อยู่ในระดับปาน
กลาง ( X  = 2.86)  และผลิตภัณฑ์ที่ 4 ผ้าทอขิด 2 หน้า คือ รูปแบบการขาย และช่องทางทางการตลาดมี
ความเหมาะสม  มีค่าเฉลี่ย ( X = 2.86)  ในส่วนผลการประเมินของประชาชน  มีประเด็นที่ควรน าไปแก้ไข
หรือพัฒนาต่อ ดังนี้ ผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ แบบที่ 1 คือ ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ อยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X = 3.14) และ ผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ แบบที่ 2 ผ้าทอขิดสลับมัดหมี่ และผ้าทอขิด 2 หน้า คือ 
ราคามีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.82)  ( X = 3.86) และ ( X = 3.99)  
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ตาราง 21  ผลการประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

 
ที่ 
 

 
รายการประเมิน 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชาชน 
เสื้อทอ 

ตัวสั้นแขนกุด 
ราคา 650 

บาท 

เสื้อทอตัวยาว 
ราคา 1000 

บาท 

แมสผ้าปัก
ลาย 

ราคา 50 
บาท 

พวงกุญแจ 
ราคา 99 

บาท 

เสื้อทอตัวสั้น 
ราคา 650 

บาท 

เสื้อทอ 
ตัวสั้นแขนกุด 
ราคา 650 

บาท. 

เสื้อทอตัวยาว 
ราคา 1000 

บาท 

แมสผ้าปัก
ลาย 

ราคา 50 
บาท 

พวงกุญแจ 
ราคา 99 

บาท 

เสื้อทอตัวสั้น 
ราคา 650 

บาท 

x S.D x S.D x S.D. x S.D x S.D x S.D x S.D x S.D. x S.D. x S.D. 

1 
ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่
น่าสนใจ 

3.
57 

0.
53 

3.
57 

0.
53 

3.
00 

0.
82 

3.
29 

0.
95 

3.
57 

0.
53 

4.
00 

0.
80 

3.
95 

0.
80 

4.
09 

0.
81 

3.
96 

0.
83 

3.
98 

0.
79 

2 
ผลิตภัณฑ์มีกระบวนการ
ผลิตที่เหมาะสม 

3.
71 

0.
76 

3.
57 

0.
53 

3.
14 

0.
90 

3.
43 

0.
53 

3.
57 

0.
53 

4.
05 

0.
73 

4.
03 

0.
72 

4.
12 

0.
76 

4.
04 

0.
76 

4.
09 

0.
72 

3 
คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
ในการใช้งาน 

3.
43 

0.
53 

3.
43 

0.
53 

3.
43 

0.
53 

3.
00 

1.
00 

3.
43 

0.
53 

4.
05 

0.
78 

4.
01 

0.
74 

4.
16 

0.
76 

3.
99 

0.
80 

4.
06 

0.
73 

4 ผลิตภัณฑ์ตรกลุ่มเป้าหมาย 
3.
57 

0.
53 

3.
57 

0.
53 

3.
00 

0.
81 

3.
00 

0.
58 

3.
86 

0.
90 

4.
02 

0.
76 

3.
99 

0.
77 

4.
16 

0.
75 

3.
97 

0.
76 

4.
02 

0.
73 

5 
ตราสัญลักษณ์มีความเหมาะ 
สมกับผลิตภัณฑ์ และสื่อถึง
บริบทของชุมชนเป็นอย่างด ี

3.
14 

0.
90 

3.
57 

0.
98 

3.
14 

0.
90 

3.
29 

0.
76 

3.
43 

0.
79 

4.
08 

0.
76 

4.
07 

0.
75 

4.
15 

0.
76 

4.
05 

0.
77 

4.
06 

0.
72 

6 
บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
กับผลิตภัณฑ์และสะดวกต่อ
การขนส่ง 

3.
43 

0.
53 

3.
57 

0.
79 

3.
14 

0.
38 

3.
14 

0.
38 

3.
43 

0.
53 

4.
06 

0.
77 

4.
01 

0.
74 

4.
14 

0.
75 

4.
08 

0.
77 

4.
04 

0.
73 

7 
การน าเสนอเร่ืองราวมีความ
น่าสนใจและเหมาะสม 

3.
71 

0.
49 

3.
86 

0.
69 

3.
71 

0.
49 

3.
57 

0.
53 

3.
86 

0.
69 

4.
06 

0.
78 

4.
01 

0.
76 

4.
10 

0.
76 

3.
98 

0.
79 

4.
00 

0.
76 

8 
รูปแบบการขาย และ
ช่องทางทางการตลาดมี
ความเหมาะสม 

3.
29 

0.
76 

3.
29 

0.
76 

3.
00 

0.
58 

3.
00 

0.
58 

3.
29 

0.
76 

4.
03 

0.
77 

4.
01 

0.
74 

4.
13 

0.
76 

4.
03 

0.
75 

4.
02 

0.
75 

9 ราคามีความเหมาะสม 
3.
29 

0.
76 

3.
14 

0.
69 

3.
14 

0.
69 

3.
14 

0.
69 

3.
29 

0.
76 

3.
92 

0.
83 

3.
89 

0.
84 

4.
11 

0.
77 

3.
92 

0.
85 

3.
93 

0.
80 

10 ความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ 
3.
29 

0.
76 

3.
29 

0.
76 

3.
00 

0.
58 

2.
71 

0.
95 

3.
29 

0.
76 

4.
02 

0.
78 

4.
01 

0.
77 

4.
16 

0.
77 

3.
98 

0.
81 

4.
01 

0.
76 

 
รวม 

3.
44 

0.
66 

3.
49 

0.
68 

3.
17 

0.
67 

3.
16 

0.
70 

3.
50 

0.
68 

4.
03 

0.
78 

4.
00 

0.
76 

4.
13 

0.
77 

4.
00 

0.
79 

4.
02 

0.
75 

  
  จากตารางที่ 21 พบว่าผลการประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่ 1 เสื้อทอตัวสั้นแขนกุด ในภาพรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X = 3.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.71)  คือ 
ผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตที่เหมาะสม การน าเสนอเรื่องราวมีความน่าสนใจและเหมาะสม รองลงมาอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.57) คือ ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์ตรงกลุ่มเป้าหมาย และ
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( X = 3.43) คือ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน บรรจุภัณฑ์มีความ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และสะดวกต่อการขนส่ง ตามล าดับ ผลิตภัณฑ์ที่ 2 เสื้อทอตัวยาว ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.86) 
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คือ การน าเสนอเรื่องราวมีความน่าสนใจและเหมาะสม รองลงมาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( X  = 
3.57)  คือ ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตที่เหมาะสม ผลิตภัณฑ์ตรง
กลุ่มเป้าหมาย ตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสื่อถึงบริบทของชุมชนเป็นอย่างดีบรรจุภัณฑ์
มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และสะดวกต่อการขนส่ง และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.43) คือ 
คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน ตามล าดับ ผลิตภัณฑ์ที่ 3 แมสผ้าปักลาย ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X = 3.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สูงสุดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.71)  คือ 
การน าเสนอเรื่องราวมีความน่าสนใจและเหมาะสม รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( X  = 
3.43)  คือ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน และระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( X = 3.14) คือ 
ผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตที่เหมาะสม ตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสื่อถึงบริบทของ
ชุมชนเป็นอย่างดี บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และสะดวกต่อการขนส่ง การน าเสนอเรื่อ งราวมี
ความน่าสนใจและเหมาะสม ราคามีความเหมาะสม ตามล าดับ ผลิตภัณฑ์ที่ 4 พวงกุญแจ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X  = 3.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( X  
= 3.57)  คือ การน าเสนอเรื่องราวมีความน่าสนใจและเหมาะสม รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 
 ( X = 3.43) คือ ผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตที่เหมาะสม และมีค่าเฉลี่ยเท่ากันในระดับปานกลาง ( X = 
3.29)  คือ ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ ตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสื่อถึง
บริบทของชุมชนเป็นอย่างดี ตามล าดับ ผลิตภัณฑ์ที่ 5 เสื้อทอตัวสั้น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.50) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( X = 3.86) คือ ผลิตภัณฑ์ตรง
กลุ่มเป้าหมาย การน าเสนอเรื่องราวมีความน่าสนใจและเหมาะสม รองลงมาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 
( X = 3.57)  คือ ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตที่เหมาะสม และมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากันในระดับปานกลาง ( X  = 3.43)  คือ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน ตราสัญลักษณ์
มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสื่อถึงบริบทของชุมชนเป็นอย่างดี บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ ตามล าดับ 
   ผลการประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ความ
คิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลิตภัณฑ์ท่ี 1 เสื้อทอตัวสั้นแขนกุด ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.03) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.08)  คือ ตราสัญลักษณ์มีความ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสื่อถึงบริบทของชุมชนเป็นอย่างดี รองลงมาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 
4.06)  คือ บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และสะดวกต่อการขนส่ง การน าเสนอเรื่องราวมีความ
น่าสนใจและเหมาะสม และระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( X = 4.05)  คือ ผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตที่
เหมาะสม คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน ตามล าดับ ผลิตภัณฑ์ท่ี 2 เสื้อทอตัวยาว ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X  = 4.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.07) คือ 
ตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสื่อถึงบริบทของชุมชนเป็นอย่างดี รองลงมาอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( X = 4.03)  คือ ผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตที่เหมาะสม และมีค่าเฉลี่ยเท่ากันอยู่ในระดับ
ปานมาก ( X = 4.01) คือ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
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และสะดวกต่อการขนส่ง การน าเสนอเรื่องราวมีความน่าสนใจและเหมาะสม รูปแบบการขาย และช่องทาง
ทางการตลาดมีความเหมาะสม ความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ ตามล าดับ ผลิตภัณฑ์ที่ 3 แมสผ้าปักลาย ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สูงสุดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 
4.16)  คือ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ตรงกลุ่มเป้าหมาย ความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ 
รองลงมาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.15)  คือ ตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสื่อถึง
บริบทของชุมชนเป็นอย่างดี และระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.14) คือ บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์และสะดวกต่อการขนส่ง ตามล าดับ ผลิตภัณฑ์ที่ 4 พวงกุญแจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 
4.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.08)  คือ บรรจุภัณฑ์มีความ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และสะดวกต่อการขนส่ง รองลงมาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X  = 4.05) ตรา
สัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสื่อถึงบริบทของชุมชนเป็นอย่างดี และมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก  
 ( X = 4.04)  คือ ผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตที่เหมาะสม ตามล าดับ ผลิตภัณฑ์ที่ 5 เสื้อทอตัวสั้น ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน ( X = 4.09) คือ ผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตที่เหมาะสม รองลงมาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน  
( X = 4.06)  คือ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน ตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และ
สื่อถึงบริบทของชุมชนเป็นอย่างดี และมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ( X = 4.04)  คือ บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
กับผลิตภัณฑ์และสะดวกต่อการขนส่ง ตามล าดับ 
   ส าหรับประเด็นที่ควรน าไปแก้ไขหรือพัฒนาต่อจากผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ ของ
ผลิตภัณฑ์ที่ 1 เสื้อทอตัวสั้นแขนกุด คือ ตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสื่อถึงบริบทของ
ชุมชนเป็นอย่างดี อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.14)  ผลิตภัณฑ์ท่ี 2 เสื้อทอตัวยาว คือ ราคามีความเหมาะสม 
อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.14)  ผลิตภัณฑ์ที่ 3 แมสผ้าปักลาย คือ ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ 
ผลิตภัณฑ์ตรงกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการขาย และช่องทางทางการตลาดมีความเหมาะสม ความคุ้มค่าของ
ผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3) ผลิตภัณฑ์ที่ 4 พวงกุญแจ คือ ความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X  = 2.71) ผลิตภัณฑ์ที่ 5 เสื้อทอตัวสั้น คือ รูปแบบการขาย และช่องทางทางการตลาดมี
ความเหมาะสม ราคามีความเหมาะสม ความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.29)  ในส่วน
ผลการประเมินของประชาชน มีประเด็นที่ควรน าไปแก้ไขหรือพัฒนาต่อ ดังนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ 1 เสื้อทอตัวสั้นแขน
กุด และผลิตภัณฑ์ที่ 2 เสื้อทอตัวยาว คือ ราคามีความเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.92) และ 
( X = 3.89) ผลิตภัณฑ์ที่ 3 แมสผ้าปักลาย คือ ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ อยู่ในระดับมาก ( = 
4.09) ผลิตภัณฑ์ที่ 4 พวงกุญแจ คือ ราคามีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.92) ผลิตภัณฑ์ที่ 5 เสื้อ
ทอตัวสั้น คือ ราคามีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.93) 
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ตาราง 22  ผลการประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน ผลิตภัณฑ์ผ้าจังหวัดแพร่ 
 

 
 
ที่ 
 

 
 

รายการประเมิน 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชาชน 

หมอน 
อิง  

450 บาท 

หมอน 
อิง 

400 บาท 

หมอน 
ผ้าห่ม 

860 บาท 

หมอน 
รองคอ 

890 บาท 

หมอน 
อิง  

450 บาท 

หมอน 
อิง 

400 บาท 

หมอน 
ผ้าห่ม 

860 บาท 

หมอน 
รองคอ 

890 บาท 
x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. 

1. 

  ผลิตภัณฑ์มีความแปลก
ใหม่ 
  น่าสนใจ 

3.34 0.76 3.07 0.53 3.42 0.38 3.07 0.53 0.83 0.81 3.90 0.79 4.21 0.71 3.97 0.84 

2. 
ผลิตภัณฑ์มีกระบวนการ
ผลิตท่ีเหมาะสม 

3.34 0.76 3.22 0.79 3.22 0.79 2.94 0.49 4.06 0.71 3.99 0.72 4.15 0.69 4.02 0.76 

3. 
คุณประโยชน์ของ
ผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน 

3.19 0.53 3.19 0.53 3.5 0 3.46 0.70 4.14 0.72 4.08 0.73 4.18 0.73 4.05 0.76 

4. 
ผลิตภัณฑ์ตรง
กลุ่มเป้าหมาย 

3.47 0.69 3.19 0.53 3.19 0.53 3.22 0.78 4.06 0.75 3.99 0.73 4.10 0.70 4.03 0.74 

5. 

ตราสัญลักษณ์มีความ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
และสื่อถึงบริบทของ
ชุมชนเป็นอย่างดี 

3.57 0.58 3.57 0.58 3.42 0.38 3.46 0.69 4.18 0.69 4.10 0.69 4.16 0.66 4.05 0.75 

6. 

บรรจุภัณฑ์มีความ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
และสะดวกต่อการขนส่ง 

3.25 0.82 3.22 0.79 3.34 0.76 3.34 0.76 4.13 0.74 4.06 0.72 4.12 0.67 4.04 0.76 

7. 

การน าเสนอเรื่องราวมี
ความน่าสนใจและ
เหมาะสม 

3.34 0.76 3.22 0.79 2.97 0.76 2.84 0.69 4.12 0.74 4.05 0.73 4.13 0.67 3.99 0.77 

8. 

รูปแบบการขาย และ
ช่องทางทางการตลาดมี
ความเหมาะสม 

2.72 0.82 2.73 0.82 2.73 0.82 2.73 0.82 4.11 0.68 4.03 0.73 4.14 0.66 4.02 0.77 

9. ราคามีความเหมาะสม 3.22 0.70 3.34 0.76 2.73 0.82 2.73 0.82 3.88 0.82 3.84 0.78 3.91 0.81 3.71 0.93 

10. 
ความคุ้มค่าของ
ผลิตภัณฑ์ 

3.07 0.53 2.97 0.76 2.97 0.76 2.73 0.82 4.01 0.76 3.96 0.76 4.09 0.75 3.91 0.86 

 รวม 3.25 0.70 3.17 0.69 3.15 0.6 3.05 0.71 3.75 0.74 4 0.74 4.12 0.71 3.98 0.79 

    
 จากตารางที่ 22  พบว่าผลการประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชนจังหวัด
แพร่ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่ 1 หมอนอิงแบบที่ 1 ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
( X = 3.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.57)  คือ ตรา
สัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสื่อถึงบริบทของชุมชนเป็นอย่างดี   รองลงมาอยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.47) คือ ผลิตภัณฑ์ตรงกลุ่มเป้าหมาย และ ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ การ
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น าเสนอเรื่องราวมีความน่าสนใจและเหมาะสม ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( X = 3.34) ตามล าดับ  
ผลิตภัณฑ์ที่ 2 หมอนอิงแบบที่ 2  ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.57)  คือ ตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
และสื่อถึงบริบทของชุมชนเป็นอย่างดี  รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.34)  คือ ราคามี
ความเหมาะสม และมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( X = 3.22)  คือ ผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตที่เหมาะสม บรรจุภัณฑ์มี
ความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และสะดวกต่อการขนส่ง และการน าเสนอเรื่องราวมีความน่าสนใจและเหมาะสม 
ตามล าดับ ผลิตภัณฑ์ที่ 3 หมอนผ้าห่ม ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.15) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า สูงสุดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.50)  คือ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน 
รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( X = 3.42)  คือ ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ ตรา
สัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสื่อถึงบริบทของชุมชนเป็นอย่างดี  ตามล าดับ ผลิตภัณฑ์ที่ 4 
หมอนรองคอ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ใน
ระดบัปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( X = 3.46)  คือ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน ตราสัญลักษณ์มี
ความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสื่อถึงบริบทของชุมชนเป็นอย่างดี  รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 
( X = 3.34)  คือ บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และสะดวกต่อการขนส่ง  และมีค่าเฉลี่ย ( X = 
3.22)  คือ ผลิตภัณฑ์ตรงกลุ่มเป้าหมาย ตามล าดับ 
 ผลการประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชนจังหวัดแพร่ ความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่ 1 หมอนอิงแบบที่ 1 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  ( X = 3.57) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ( X = 4.18)  คือ  ตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และ
สื่อถึงบริบทของชุมชนเป็นอย่างดี รองลงมาอยู่ในระดับมาก ( X = 4.14) ได้แก่ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ใน
การใช้งานและ ( X = 4.13)  บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และสะดวกต่อการขนส่ง ตามล าดับ 
ผลิตภัณฑ์ที่ 2 หมอนอิงแบบที่ 2  ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ( X = 4.10) คือ ตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสื่อถึงบริบทของ
ชุมชนเป็นอย่างดี และรองลงมาซึ่งอยู่ในระดับมาก ( X = 4.08) คือ  คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน 
และ ( X = 4.06) ผลิตภัณฑ์ตรงกลุ่มเป้าหมาย ตามล าดับ ผลิตภัณฑ์ที่ 3 หมอนผ้าห่ม ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สูงสุดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.21) คือ ผลิตภัณฑ์
มีความแปลกใหม่ รองลงมาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( X  = 4.18)  คือ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
ในการใช้งาน และ ( X = 4.16) ตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสื่อถึงบริบทของชุมชนเป็น
อย่างดี ตามล าดับ ผลิตภัณฑ์ที่ 4 หมอนรองคอ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.98) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( X = 4.05)  คือ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการใช้
งาน และตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสื่อถึงบริบทของชุมชนเป็นอย่างดี  รองลงมาอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X  = 4.04)  คือ บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และสะดวกต่อการขนส่ง 
และมีค่าเฉลี่ย ( X = 4.03)  คือ ผลิตภัณฑ์ตรงกลุ่มเป้าหมาย ตามล าดับ 
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ตาราง 23  ผลการประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน ผลิตภัณฑ์ผ้าจังหวัดสงขลา 
 

ที ่
 

รายการประเมิน 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชาชน 
ผ้าขาวมา้ 

 
ราคา 500 บาท 

ผ้าทอยกดอก  
2 หลา 

ราคา 500 บาท 

ผ้าขาวมา้ 
 

ราคา 500 บาท 

ผ้าทอยกดอก  
2 หลา 

ราคา 500 บาท 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 
1. ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ 3 0.58 3.29 0.49 3.91 0.84 3.98 0.79 

2. ผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตท่ีเหมาะสม 3.29 0.76 3.43 0.79 4.05 0.74 4.11 0.72 

3. คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน 3.29 0.76 3.43 0.79 4.07 0.77 4.06 0.75 

4. ผลิตภัณฑ์ตรงกลุ่มเป้าหมาย 3.14 0.38 3.14 0.38 4.02 0.74 4.06 0.78 

5. 
ตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
และสื่อถึงบริบทของชุมชนเป็นอย่างดี 

3.14 0.90 3.14 0.90 4.07 0.75 4.10 0.74 

6. 
บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
และสะดวกต่อการขนส่ง 

3.29 0.76 3.14 0.76 4.10 0.76 4.13 0.73 

7. 
การน าเสนอเรื่องราวมีความน่าสนใจและ
เหมาะสม 

3.17 1.17 3.29 1.11 4.05 0.78 4.05 0.77 

8. 
รูปแบบการขายและช่องทางทางการตลาดมี
ความเหมาะสม 

3.29 0.49 3.14 0.69 4.03 0.76 4.01 0.75 

9. ราคามีความเหมาะสม 3 0.82 2.86 0.90 3.88 0.85 4.00 0.80 

10. ความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ 3.14 0.69 3.14 0.69 4.01 0.79 4.04 0.80 

 รวม 3.16 0.73 3.2 0.75 4.02 0.79 4.05 0.76 
 

 จากตาราง 23 พบว่าผลการประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชนจังหวัด
สงขลา ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่ 1 ผ้าขาวม้า ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 
3.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.29)  คือ ผลิตภัณฑ์มี
กระบวนการผลิตที่เหมาะสม  คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์และสะดวกต่อการขนส่ง รูปแบบการขาย และช่องทางทางการตลาดมีความเหมาะสม รองลงมาอยู่
ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.17)  คือ การน าเสนอเรื่องราวมีความน่าสนใจและเหมาะสม ระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( X = 3.14) คือ ผลิตภัณฑ์ตรงกลุ่มเป้าหมาย ตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ และสื่อถึงบริบทของชุมชนเป็นอย่างดี ความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ ตามล าดับ  ผลิตภัณฑ์ที่ 2 ผ้าทอย
กดอก 2 หลา ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.2) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( X  = 3.43)  คือ ผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตที่เหมาะสม และคุณประโยชน์ของ
ผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.29)  คือ ผลิตภัณฑ์มีความแปลก
ใหม่ น่าสนใจ การน าเสนอเรื่องราวมีความน่าสนใจและเหมาะสม และมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( X = 3.14)  คือ 
ผลิตภัณฑ์ตรงกลุ่มเป้าหมาย ตราสัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสื่อถึงบริบทของชุมชนเป็น
อย่างดี บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และสะดวกต่อการขนส่ง รูปแบบการขาย และช่องทาง



 

223  

ทางการตลาดมีความเหมาะสม ความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ ตามล าดับ  
 ผลการประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชนจังหวัดสงขลา ความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่ 1 ผ้าขาวม้า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.02) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ( X = 4.10)  คือ บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และสะดวกต่อ
การขนส่ง รองลงมาอยู่ในระดับมาก ( X = 4.07) ได้แก่ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน ตรา
สัญลักษณ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสื่อถึงบริบทของชุมชนเป็นอย่างดี และ ( X = 4.05)  ผลิตภัณฑ์
มีกระบวนการผลิตที่เหมาะสม การน าเสนอเรื่องราวมีความน่าสนใจและเหมาะสม ตามล าดับ ผลิตภัณฑ์ที่ 2 
ผ้าทอยกดอก 2 หลา ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สูงสุดซึ่งอยู่
ในระดับมาก ( X = 4.13) คือ บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และสะดวกต่อการขนส่ง รองลงมาซึ่ง
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.11) คือ ผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตที่เหมาะสมและ ( X = 4.10) ตราสัญลักษณ์มี
ความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสื่อถึงบริบทของชุมชนเป็นอย่างดี ตามล าดับ  
  ส าหรับประเด็นที่ควรน าไปแก้ไขหรือพัฒนาต่อจากผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ ของ
ผลิตภัณฑ์ที่ 1 ผ้าขาวม้า คือ ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ และราคามีความเหมาะสม อยู่ในระดับปาน
กลาง ( X = 3)  และผลิตภัณฑ์ที่ 2 ผ้าทอยกดอก 2 หลา อยู่ในระดับปานกลาง ( X  =2.86) คือ ราคามีความ
เหมาะสม ในส่วนผลการประเมินของประชาชน  มีประเด็นที่ควรน าไปแก้ไขหรือพัฒนาต่อ ดังนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ 1 
ผ้าขาวม้า คือ ราคามีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.88) และ ผลิตภัณฑ์ที่ 2 ผ้าทอยกดอก 2 หลา 
คือ ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.98) 
  แนวทางส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ด้านเกษตรปลอดภัย และผ้าชุมชน ในพื้นที่จังหวัด
สระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร  โดยใช้กระบวนการระดม
ความคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้แนวทางดังกล่าวมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

แนวทางการพัฒนา เกษตรยโสธร 
 -    คุณภาพผลิตภัณฑ์ยังไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายเพื่อสุขภาพ ปรับภาพลักษณ์หรือการสื่อสาร สี แบรนด์ 
                และบรรจุภัณฑ์ มีการสื่อสารยังไม่ชัดเจนต่อผู้บริโภคท่ีจัดจ าหน่าย ต้องการ add value  
                ของสินค้า 
 -     ก าหนด posihioning ของสินค้าให้ชัดเจนหรือก าหนดแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับ 
                กลุ่มเป้าหมาย เช่น ข้าวพอง = ของกินเล่น แต่ถ้าเป็น energy ball/ power bar = functional 
                food เพ่ือตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ และพัฒนาการตลาดต่อไปยังกลุ่มรักสุขภาพ และเด็กต่อไป   

แนวทางการพัฒนา เกษตรตราด 
 ผลิตภัณฑ์ที่ 1 ข้าวกล้องล้นยุ้งเพาะงอก 

- การสื่อสารแบรนด์ทางสุขภาพที่ใหม่เกินไป ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นถือเรื่องราวผลิตภัณฑ์ 
- กลุ่มตลาดเป้าหมาย ระบุให้ชัดเจน ขายใคร ขายอย่างไร 
- ควรมีการน าเสนอต่างๆของกระบวนการนวัตกรรมให้เห็น 
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- ควรแนะน าวิธีท าให้ปรุงให้อร่อย/ เอาไปท าอะไรทานถึงเหมาะสมและอร่อยที่สุด 
- หาช่องทางที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ เช่น เลม่อนฟาร์ม 
- เป็นสินค้าที่น่าสนใจและกลุ่มสนใจสุขภาพค่อนข้างสูงน่าพัฒนาเรื่องการตลาดต่อไป 
ผลิตภัณฑ์ที่ 2 ข้าวกล้องยายแว่นเพาะงอก 
- การสื่อสารแบรนด์ทางสุขภาพที่ใหม่เกินไป ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นถือเรื่องราวผลิตภัณฑ์ 
- กลุ่มตลาดเป้าหมาย ระบุให้ชัดเจน ขายใคร ขายอย่างไร 
- ควรแนะน าวิธีท าให้ปรุงให้อร่อย/ เอาไปท าอะไรทานถึงเหมาะสมและอร่อยที่สุด 
- หาช่องทางที่เหมาะสมในการขาย 
- เป็นสินค้าที่มีตลาดกว้างในปัจจุบัน น่าพัฒนาการตลาดและคุณค่าการส่งมอบต่อไป   

แนวทางการพัฒนา เกษตรบุรีรัมย์ 
 ผลิตภัณฑ์ที่ 1 

- อาจต้องพัฒนาปุ๋ยสูตรน้ าให้เหมาะกับการปลูกพืชแบบ hydroponics 
- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ท่ีเพ่ิมคุณค่า การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์สีขาวทึบ รูปแบบฉลากท่ีจัดวางสื่อร่น

ง่าย 
- บรรจุภัณฑ์มีลักษณะบวม น่าจะมีแก๊สเป็นส่วนผสมอยู่มาก 
- มีการน าเสนอความรู้และคุณค่าไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ผลิตภัณฑ์ที่ 2  
- นวัตกรรม คือ key success factor และ 
- ต้องการมีข้อมูลสาระส าคัญท่ีอยู่ในปุ๋ยที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช 
- อาจต้องพัฒนาปุ๋ยสูตรน้ าให้เหมาะกับการปลูกพืชแบบ hydroponics 
- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ท่ีเพ่ิมคุณค่า การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์สีขาวทึบ รูปแบบฉลากท่ีจัดวางสื่อร่น

ง่าย 
- เพ่ิมขนาดอ่ืนเพ่ือเป็นทางเลือก 
- พัฒนาเรื่องของการน าเสนอคุณค่าของสินค้า 

แนวทางการพัฒนา เกษตรสระแก้ว 
 ผลิตภัณฑ์ที่ 1 ปุ๋ยมูลไส้เดือน 1 กิโลกรัม 

- บรรจุภัณฑ์สวยงามแต่ถ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเกษตรอาจเกินความเป็นจริง 
- ปรับปรุงพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ประหยัดต้นทุน และง่ายต่อการใช้จริง 
- มองหากลุ่มเป้าหมายการขายให้ชัดเจน 
- อาจเพิ่มค าแนะน าในการปลูกพืชส าหรับมือใหม่โดยเฉพาะคนเมือง/คนที่ปลูกพืชผักไว้กินเองที่

บ้านโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของเราสาธิต โดยท าเป็นคลิปสอนและท าลิงค์เป็น QR code ติดไว้ที่บรรจุ
ภัณฑ์ของสินค้า 
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- ควรพิจารณาความเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ให้ชัดเจน 
ผลิตภัณฑ์ที่ 2 น้ ามูลไส้เดือนดิน 
- อาจต้องมีขนาดอ่ืนส าหรับคนที่ใช้ปริมาณมาก เช่น เกษตรกร 
- สื่อสารคุณค่าผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภคให้ชัดเจน ตรงเป้าหมาย 
- อาจเพิ่มค าแนะน าในการปลูกพืชส าหรับมือใหม่โดยเฉพาะคนเมือง/คนที่ปลูกพืชผักไว้กินเองที่

บ้านโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของเราสาธิต โดยท าเป็นคลิปสอนและท าลิงค์เป็น QR code ติดไว้ที่บรรจุ
ภัณฑ์ของสินค้า 

- ควรพิจารณาความเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนถิ่น 
- พิจารณาวงจร 
- เน้นการน าคุณค่าของสินค้าไปสู่กลุ่มลูกค้าให้เจอ 

แนวทางการพัฒนา เกษตรแม่ฮ่องสอน 
 ผลิตภัณฑ์ที่ 1 น้ าสลัดอโวคาโด 

- สามารถขยายช่องทางการตลาดให้เติบโตเพ่ิมขึ้นได้ 
- อาจพัฒนาสินค้าเพ่ิมเติมในรูปแบบของ salad cream spread หรือ avocado butter 
- Avocado เป็น super food ต้องมีรสชาติไม่เค็ม  
- ต้องพิจารณากระบวนการผลิต ถ้ากลุ่มเป้าหมายสุขภาพควรต้องหาคุณค่าทางโภชนาการ 
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเพราะเทรนด์สุขภาพมาในปัจจุบัน เป็นสินค้าที่สามารถสร้างมูลค่าและ

ขยายตลาดได้กว้าง 
ผลิตภัณฑ์ที่ 2 ไอศกรีมอโวคาโด 
- สามารถขยายช่องทางการตลาดให้เติบโตเพ่ิมขึ้นได้ 
- การเสิร์ฟในพ้ืนที่ หรือ chef table หรือออกงาน event อาจเพิ่ม/สร้าง surprise ให้กับ

ผู้บริโภค/ลูกค้า โดยเสิร์ฟไอศกรีมในเปลือกอโวคาโด 
- ไอศกรีมอโวคาโด ไม่ได้เห็นจุด pd. ชัด 
- ขยายช่องทางการตลาดให้กว้างข้ึน เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ 

แนวทางการพัฒนา ผ้าสระแก้ว 
ผลิตภัณฑ์ที่ 1 สีย้อมผ้าจากดอกดาวเรืองพร้อมใช้ 
- เล่าเรื่อง กลิ่นดอกไม้ 
- เล่าเรื่องราว แหล่งผลิต แหล่งปลูก 
- สื่อสารแบรนด์ให้ชัดเจน ที่จะน าเสนอต่อผู้บริโภค  
- วางกลุ่มเป้าหมายลูกค้าให้ชัดเจน 
- พัฒนาแนวทางงานวิจัยเพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับวัตถุดิบของชุมชน 
- แผนการตลาด ที่ต้องมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน 
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- น่าสนใจที่จะพัฒนาต่อ ราคา และการน าเสนอต่อตลาดไม่น่าจะยาก และสามารถให้ประชาชน
ทั่วไป ทดลองใช้ได้ ทองเห็นอนาคต 

ผลิตภัณฑ์ที่ 2 ผ้าคลุมไหล่ 
- ยังขาดจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ 
- ราคาสูงเกินไป ราคาตลาดจะอยู่ที่ 180 – 250 บาท 
- ไม่เห็นบรรจุภัณฑ์ 
- สื่อสารแบรนด์ให้ชัดเจน ที่จะน าเสนอต่อผู้บริโภค  
- ปัจจุบันผ้าคลุมไหล่มีออกมาจ าหน่ายมากมาย หลากหลายราคา ดังนั้นการท าการตลาด และ

คุณสมบัติของผ้าลาย จึงมีผลกับการตัดสินใจซื้อ 
ผลิตภัณฑ์ที่ 3 ผ้าเช็ดหน้า 
- บรรจุภัณฑ์ที่ใช้การพัฒนา การท าผ้าเช็ดหน้าในการน าเสนอยังไม่โดดเด่น ยุคปัจจุบันคนใช้

ผ้าเช็ดหน้าน้อย อาจพัฒนาผ้าที่ไปใช้กับผลิตภัณฑ์อ่ืน 
- สื่อสารแบรนด์ให้ชัดเจน ที่จะน าเสนอต่อผู้บริโภค  
- อาจจะเพ่ิมเรื่องราวว่าท าไมจึงเป็นผ้าเช็ดหน้าดอกดาวเรือง หรืออาจเป็นการเล่าเรื่อง CSR ชุมชน 
ผลิตภัณฑ์ที่ 4 เสื้อยืดมัดย้อม 
- ดูภายนอกไม่ทราบว่าบรรจุภัณฑ์ใส่เสื้อยืด บรรจุภัณฑ์อาจไม่จ าเป็นกับเสื้อยืด 
- มีราคาสูงเกินไป 
- สื่อสารแบรนด์ให้ชัดเจน ที่จะน าเสนอต่อผู้บริโภค  
- สินค้าประเภทเสื้อมีออกมาจ าหน่ายมากในตลาด ดังนี้ คอนเซ็ปดีไซน์ กลุ่มเป้าหมายจึงส าคัญมาก 

ดังนั้น โจทย์คือใครจะซ้ือใส่เพราะอะไร จ าท าให้เราไม่ผลิตของออกมาแล้วไม่มีคนบริโภค 
ผลิตภัณฑ์ที่ 5 เสื้อสปันมัดย้อม 
- ราคาแพงกว่าคู่แข่ง 
- สื่อสารแบรนด์ให้ชัดเจน ที่จะน าเสนอต่อผู้บริโภค  
- สินค้าท่ีผลิต ไม่แน่ใจว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากน้อยเพียงใด ดังนั้น การออกแบบและการ

น าไปใช้ประโยชน์ ประยุกต์ให้เข้ายุคสมัย จะมีความส าคัญมาก 

แนวทางการพัฒนา ผ้าหนองบัวล าภ ู
 ผลิตภัณฑ์ที่ 1 ผ้ามัดหม่ีย้อมสีธรรมชาติ ราคา 1,250 บาท 

- บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ติดฉลากเท่านั้น ยังดูไม่สวยงามพอ 
- น่าสนใจสีแต่ละฤดู ให้สีไม่เหมือนกัน อาจน าข้อจ ากัดนี้มาเป็นจุดเด่น เป็นสี 3 ฤดู 
- แบบผ้านั้นยากเข้าถึงการตลาด ควรเปลี่ยนแบบเป็นชิ้นงาน เสื้อผ้าส าเร็จรูป 
- การพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร ออกแบบให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน 
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- การออกแบบลายผ้า การใช้โปรแกรม แนวคิดการออกแบบ ที่จะท าให้อัตลักษณ์ชุมชนถ่ายทอด
ออกมา อนุรักษ์ ทันสมัย เพ่ือให้ตอบโจทย์การตลาดเพิ่มข้ึน 

- ปัจจุบันราคาและคุณค่าจะเกิดขึ้นเมื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เห็นคุณค่าและการน าไปใช้ 
ผลิตภัณฑ์ที่ 2 ผ้ามัดหม่ีย้อมสีธรรมชาติ ราคา 1,700 บาท 
- ต้องเล่าเรื่องราวให้น่าสนใจ 
- ราคาสูงเกินไป 
- ยากเข้าถึงการตลาด ควรเปลี่ยนแบบเป็นชิ้นงาน เสื้อผ้าส าเร็จรูป 
- ศึกษาการตลาดในต่างประเทศ ความต้องการ จุดด้อย จุดแข็ง อุปสรรค โอกาส และมีข้อมูลการ

ใช้ช่องทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือขยายช่องทางการตลาด 
- พิจารณางานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชุมชน 

และความต้องการทางการตลาด การตลาดน าการผลิต 
- ยังไม่เห็นการน าเสนอกลุ่มเป้าหมาย ขนาดของสินค้ากับราคา ดังนั้น ในการออกสู่ตลาดจริง 

อาจจะต้องให้นักวิจัย และชุมชนมองกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย Brand positioning และน ามาพัฒนา
ให้ตรงกลุ่ม จะได้ศึกษาได้ครบวงจร  

ผลิตภัณฑ์ที่ 3 ผ้าทอขิดสลับมัดหม่ี 
- มีการผสมผสานเทคนิคในการท าหลายแบบในผ้าผืนเดียวกัน 
- ยากเข้าถึงการตลาด ควรเปลี่ยนแบบเป็นชิ้นงาน เสื้อผ้าส าเร็จรูป 
- สินค้าเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย จึงจะต้องมีการเล่าเรื่องส่งมอบคุณค่าให้เหมาะสมกับราคา 
ผลิตภัณฑ์ที่ 4 ผ้าทอขิด 2 หน้า 
- ยังไม่ค่อยประณีต มีต าหนิ สังเกตเห็นด้วยสายตาชัดเจน 
- ยากเข้าถึงการตลาด ควรเปลี่ยนแบบเป็นชิ้นงาน เสื้อผ้าส าเร็จรูป 
- อาจจะต้องมีการให้องค์ความรู้ผู้บริโภคถึงคุณค่า และการน าไปใช้ให้เหมาะกับยุคสมัย และมี

คุณค่าในการใช้สินค้าเรา 

แนวทางการพัฒนา ผ้าแม่ฮ่องสอน 
ผลิตภัณฑ์ที่ 1 เสื้อทอตวัสั้นแขนกุด 
- สื่อสารแบรนด์ให้ชัดเจนต่อผู้บริโภค  
- ก าหนดช่องทางตลาดที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย 
- นวัตกรรม พัฒนาผลิตชุมชนให้ดีขึ้นเพื่อเป็นทางเลือก 
- ศึกษาการตลาด 
- การจัดการความรู้ของชุมชน ทักษะ ความช านาญ การถ่ายทอด เรียนรู้ 
- อาจต้องท าให้ใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน และหาจุดเชื่อมโยงผู้บริโภคกับผู้ผลิตนั้นๆ 
ผลิตภัณฑ์ที่ 2 เสื้อทอตัวยาว 
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- สื่อสารแบรนด์ให้ชัดเจนต่อผู้บริโภค  
- ก าหนดช่องทางตลาดที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย 
- สินค้าท่ีจะผลิตต้องดูคู่แข่ง คุณค่า กลุ่มเป้าหมายของสินค้าเราคือใคร จะสร้างคุณค่าให้ลูกค้า

ตัดสินใจเลือก และเห็นคุณค่าสร้างแบรนด์ระยะยาว 
ผลิตภัณฑ์ที่ 3 แมสผ้าปักลาย 
- สื่อสารแบรนด์ให้ชัดเจนต่อผู้บริโภค  
- ก าหนดช่องทางตลาดที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย 
- ต้องศึกษาว่าลายที่ปักนั้นตอบโจทย์ไหม กับกลุ่มลูกค้า ศึกษาคู่แข่ง ศึกษาลูกค้า ศึกษาการตลาด 
ผลิตภัณฑ์ที่ 4 พวงกุญแจ 
- สื่อสารแบรนด์ให้ชัดเจนต่อผู้บริโภค  
- ก าหนดช่องทางตลาดที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย 
- ต้องศึกษาว่าลายที่ปักนั้นตอบโจทย์ไหม มีอะไรโดดเด่นจากคู่แข่งในตลาด ต้องวิจัยและวิเคราะห์

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้มากๆ 
ผลิตภัณฑ์ที่ 5 เสื้อทอตัวสั้น 
- สื่อสารแบรนด์ให้ชัดเจนต่อผู้บริโภค  
- ก าหนดช่องทางตลาดที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย 
- สินค้าไม่ได้มีความแตกต่างจากชุมชนอ่ืน ดังนั้นจึงต้องศึกษาเรื่องการตลาดให้มาก 

แนวทางการพัฒนา ผ้าแพร่ 
 ผลิตภัณฑ์ที่ 1 หมอนอิง ราคา 450  บาท 

- อาจเพิ่มเป็น welting  
- ควรน าเสนอเรื่องราววิถีม่อฮ่อม ตั้งแต่ต้น จนถึงวิธีย้อม 
- ขยายความเป็น GH 
- เจาะกลุ่มตลาดเป้าหมาย 
- สินค้าสวยงาม ขอให้พัฒนาเป็น collection 
- การพัฒนาแนวคิดต่อยอดเรื่องราวออกมาให้มีความชัดเจน 
- การพัฒนานวัตกรรม เส้นใย ด้วยเทคโนโลยีจากงานวิจัย เช่น สารเคลือบนาโน ฆ่าเชื้อมีกลิ่นหอม

จากสารธรรมชาติที่โดดเด่นในท้องถิ่น 
- การก าหนด Positioning Product  Marketing มีข้อมูลทางการตลาดที่สะท้อนความต้องการ

ของลูกค้า สภาวะตลาด และการพัฒนาการตลาด ช่องทางการเข้าถึงลูกค้าในต่างประเทศ 
- ควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน และศึกษาพฤติกรรมความชอบและการบริโภคสินค้าที่เรา

ผลิต เพื่อท าให้สินค้าได้ตรงเป้าหมาย และผู้ซื้อจะเห็นคุณค่าและไม่ตืดในเรื่องของราคา และการ
ส่งมอบคุณค่าไปสู่กลุ่มเป้าหมาย 
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ผลิตภัณฑ์ที่ 2 หมอนอิง ราคา 400 
- สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่ใช้ในครัวเรือนได้อีก เป็น collection เขียนขึ้นเองโดยอัตลักษณ์

ของแพร่มาเพ่ิมเติมเป็นผลิตภัณฑ์ collection ได้ 
- การออกแบบมีการใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่นมาใช้ให้น่าสนใจ แต่ยังไม่เล่าเรื่องจะท าให้ไม่ทราบถึง

ความน่าสนใจของแนวคิดในการออกแบบ อาจมี QR code ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้ในการ
สร้างการเล่าเรื่องที่แสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้น่าสนใจ 

- การเล่าเรื่องกระบวนการผลิต 
- หมอนพัฒนาเรื่องกลิ่น และพัฒนาเรื่องการไม่ดักฝุ่น 
- ควรน าเสนอเรื่องราววิถีม่อฮ่อม ตั้งแต่ต้น จนถึงวิธีย้อม 
- ขยายความเป็น GH 
- เจาะกลุ่มตลาดเป้าหมาย 
- พัฒนาให้เป็น collection ต่อยอดให้ได้ 
- การพัฒนาแนวคิดท่ีต่อยอดเรื่องราวออกมาให้มีความชัดเจน 
- อัตลักษณ์ผลงานของนักออกแบบที่ต่อยอดออกมาเป็นผลงานสร้างมูลค่าเพ่ิม แนวคิด เทคนิค 

นวัตกรรม 
- เพ่ิมการสร้างแบรนด์และการวางกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพ่ือให้ผู้รับได้เห็นคุณค่าของการส่งมอบ 
ผลิตภัณฑ์ที่ 3 หมอนผ้าห่ม 
- ต้องค านึกถึงการใช้งาน เนื่องจากผ้าห่มใหญ่ ค านึกถึงความสะดวก การพกพา การใช้งาน ขนาด

ของผ้าห่ม ความนุ่ม 
- มีราคาสูงเกินไป ต้องหาวิธีลดต้นทุนและลดราคาขาย แต่ยังคง Look ของสินค้าไว้ 
- ดูคุณภาพสินค้าให้คุ้มพอที่จะห่ม 
- Biotech สวทช. บ้านทุ่งโฮ้ง เทคโนโลยีป้องกันสีซีดจางจากแสง 
- เอ็นไซน์อัจฉริยะ ทดแทนการใช้สารส้ม 100 เปอร์เซ็นต์ 
- เพ่ิมคุณสมบัติให้ชัดเจนในสินค้า ว่าตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้หรือไม่ 
ผลิตภัณฑ์ที่ 4 หมอนรองคอ 
- เพ่ิมบรรจุภัณฑ์ในการพกพา 
- ราคาสูงเกินไป 
- ควรน าเสนอเรื่องราววิถีม่อฮ่อม ตั้งแต่ต้น จนถึงวิธีย้อม 
- ขยายความเป็น GH 
- เจาะกลุ่มตลาดเป้าหมาย 
- ควรปรับปรุงให้เนื้อผ้ามีความนุ่มกว่านี้ 
- หากเทียบกับสินค้าประเภทเดียวกันมีราคาค่อนข้างสูง จึงต้องน าเสนอคุณค่าคุณสมบัติและไปให้

ตรงกับกลุ่มเป้าหมายส าคัญมาก 
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แนวทางการพัฒนา ผ้าสงขลา 
 ผลิตภัณฑ์ที่ 1 ผ้าขาวม้า 

- ปัจจุบันมีการใช้ผ้าขาวม้าน้อย แนวทางศิลป์พัฒนาผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่ใช้ผ้าขาวม้า ซึ่งผ้าขาวม้ามี
ลายและสีสันที่โดดเด่นน่าจะไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์อ่ืนๆได้ 

- สื่อสารแบรนด์ให้ชัดเจน ที่จะน าเสนอต่อผู้บริโภค  
- กระบวนการการมีส่วนร่วมของกลุ่มการพัฒนาโดนแบรนด์ 
- เพ่ิมมูลค่าแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนได้  
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีท างานวิจัยเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์และสร้างความหลากหลายให้กับ

ผลิตภัณฑ์ โดยใช้การศึกษาความต้องการของตลาดเป็นตัวชี้น า 
- เชื่อมโยง วช. และ สวทช. ท างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรที่มี มาเป็นการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ 

นวัตกรรม เพื่อเพ่ิมมูลค่าต่อวัตถุดิบในท้องถิ่น ที่ตอบสนองต่อตลาด 
- ส่วนใหญ่ท าสินค้าออกมาโดยยังไม่ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและศึกษากลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นจึงต้อง

ศึกษาให้แน่ชัดจะเป็นประโยชน์ 
ผลิตภัณฑ์ที่ 2 ผ้าทอยกดอก 2 หลา 
- สื่อสารแบรนด์ให้ชัดเจน ที่จะน าเสนอต่อผู้บริโภค  
- กระบวนการการมีส่วนร่วมของกลุ่มการพัฒนาโดนแบรนด์ 
- การพัฒนานวัตกรรม สารสกัดจากดาวเรืองเพ่ือผลิตเครื่องส าอาง อาหารเสริม 
- สินค้าชุมชนในประเทศไทยมีไม่เยอะ จึงต้องสร้างจุดแตกต่างและน าไปให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย จึงจะ

อยู่ได้ระยะยาว 
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  ตอนที่ 5 ผลการถ่ายทอดนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ด้านผ้าชุมชนและเกษตร
ปลอดภัย ในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ 
แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร  
 ผลการถ่ายทอดนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย 
ในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน 
หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยในตอนท่ี 5 ดังต่อไปนี้ 
 ระยะที่ 1 ผลการประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไป
ปฏิบัติ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ ด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย ในการยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา 
ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร 
  ระยะที่  2  ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร ด้านผ้าชุมชนและ
เกษตรปลอดภัย ในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ 
แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร 
 ระยะที่  3  ผลการจัดระดับนวัตกร ด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย ในการยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา 
ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร  
                
   ส าหรับตอนที่ 5 มีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  ตอนที่ 5 ผลการถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านผ้าชุมชนและเกษตร
ปลอดภัย ในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ 
แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร 
  ผลการถ่ายทอดนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย ใน
การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน 
หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยในตอนท่ี 5 ดังต่อไปนี้ 
 ระยะที่ 1 ผลการประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไป
ปฏิบัติ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ ด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย ในการยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา 
ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร 
   การถ่ายทอดนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย 
ในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน 
หนองบวัล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร มีการด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
  1.1 ด าเนินการจัดการความรู้  (Knowledge Management: KM) ร่วมกัน
ระหว่างทีมวิจัย นวัตกร และชุมชน เพ่ือจัดท าหลักสูตรการถ่ายทอดนวัตกรรม  
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  1.2 ด าเนินการคัดเลือกนวัตกรชุมชน ส าหรับเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดนวัตกรรม 
โครงการละ 2 คน (รายชื่อนวัตกรชุมชนในภาคผนวก ค) 
  1.3 นวัตกรชุมชน ด าเนินการถ่ายทอดนวัตกรรม โครงการละ 50 คน ระหว่างการ
ถ่ายทอดมีการประเมินนวัตกร 3 ส่วน ได้แก่ 1) ผู้รับการถ่ายทอดประเมินนวัตกร 2) นวัตกรประเมินตนเอง 3) 
ทีมประเมินจากภายนอกจ านวน 3 คน เป็นผู้ประมินนวัตกร  
  กิจกรรมการถ่ายทอดนวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย แสดงดังภาพ
ที่ 129 - 138 
 
 
 
 
 
 
 
  
             ภาพ 129 ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนวัตกรรม 5-9 กรกฎาคม 2564 
                                  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอ จังหวัดแพร่ 
                                ที่มา : โดยผู้วิจัย : 7 กรกฎาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพ 130 ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนวัตกรรม 9-11 สิงหาคม 2564 
                                  โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ จังหวัดหนองบัวล าภู 
                                ที่มา : โดยผู้วิจัย : 10 สิงหาคม 2564 
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 ภาพ 131 ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนวัตกรรม 4-5 สิงหาคม 2564 
                                  โครงการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก 
                                  จังหวัดสงขลา 
                                ที่มา : โดยผู้วิจัย : 5 สิงหาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพ 132  ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนวัตกรรม 7-8 สิงหาคม 2564   
                                   โครงการการพัฒนานวัตกรรมชุมชนด้านวัฒนธรรมผ้าทอกี่เอวจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
   ที่มา : โดยผู้วิจัย : 8 สิงหาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพ 133  ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนวัตกรรม 19-21 สิงหาคม 2564   
                                   โครงการการพัฒนาสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงส าหรับผ้าทอชุมชน จ. สระแก้ว 
   ที่มา : โดยผู้วิจัย : 20 สิงหาคม 2564 



 

234  

 
 
 

 
 

 

 
 

             ภาพ 134  ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนวัตกรรม 29-31 กรกฎาคม 2564 
                                   โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์ จังหวัดยโสธร 
                                ที่มา : โดยผู้วิจัย : 30 กรกฎาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพ 135  ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนวัตกรรม 22 เมษายน 2564 
                                   โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพื้นเมือง จังหวัดตราด 
                                ที่มา : โดยผู้วิจัย : 22 เมษายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพ 136 ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนวัตกรรม 6,9 สิงหาคม 2564 
                                  โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานเพื่อสุขภาพจากอะโวคาโด 
                                  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
                                ที่มา : โดยผู้วิจัย : 9 สิงหาคม 2564 
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 ภาพ 137 ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนวัตกรรม 6, 8, 11 สิงหาคม 2564 
                                  โครงการพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตรเชิงนิเวศ บนฐานทุนทรัพยากร 
                                  จังหวัดบุรีรัมย์ 
                                ที่มา : โดยผู้วิจัย : 8 สิงหาคม 2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพ 138 ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนวัตกรรม 19-21 สิงหาคม 2564 
                                  โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์ 
                                  นาโน จังหวัดสระแก้ว 
                                ที่มา : โดยผู้วิจัย : 19 สิงหาคม 2564  
 
  1.4 ผลการประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไป
ปฏิบัติ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ ด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย ในการยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา 
ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร แสดงดังตารางที่ 24 - 33 (แบบประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรม ด้าน ความรู้ความ
เข้าใจ การน าไปปฏิบัติ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการในภาคผนวก ข) 
 
 
 
 



 

236  

ตาราง  24  ผลการประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไปปฏิบัติ การน าไปใช้ 
               ประโยชน์ และการบริหารโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอของ 
               ชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ (ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 50 คน) 
 

รายการ 

1. ด้านความรู้ความ
เข้าใจ 

2. ด้านการปฏบิัต ิ
3. ด้านการน าไปใช้

ประโยชน์ 
4. ด้านการบริหาร

โครงการ 
โดยรวม 
(1,3,4) 

 S.D. ระดับ  
ก่อน 

 
หลัง 

เพิ่ม/
ลด  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

นวัตกร 
คนที่ 1 

4.59 0.20 
มาก
ที่สุด 

1.84 4.76 61% 4.44 0.55 มาก 4.92 0.14 
มาก
ที่สุด 

4.65 0.29 
มาก
ที่สุด 

นวัตกร 
คนที่ 2 

4.57 0.21 
มาก
ที่สุด 

1.80 4.72 61% 4.37 0.58 มาก 4.90 0.15 
มาก
ที่สุด 

4.61 0.31 
มาก
ที่สุด 

นวัตกร 
คนที่ 3 

4.57 0.23 
มาก
ที่สุด 

1.80 4.72 61% 4.37 0.58 มาก 4.90 0.15 
มาก
ที่สุด 

4.61 0.32 
มาก
ที่สุด 

นวัตกร 
คนที่ 4 

3.89 0.32 มาก 3.08 4.72 34% 3.99 0.15 มาก 4.25 0.40 มาก 4.04 0.29 มาก 

โดยรวม 4.41 0.24 มาก 2.13 4.73 54% 4.29 0.47 มาก 4.74 0.21 
มาก
ที่สุด 

4.48 0.30 มาก 

 

  จากตาราง 24 พบว่า ผลการประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การ
น าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.48, S.D. = 0.30) และใน
ด้านการปฏิบัติ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการ
ถ่ายทอด คิดเปน็ร้อยละ 54 
 

ตาราง  25  ผลการประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไปปฏิบัติ การน าไปใช้ 
               ประโยชน์ และการบริหารโครงการ การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ  
               บ้านนาค าไฮ จังหวัดหนองบัวล าภู (ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 50 คน ประเมินนวัตกรร่วมกัน) 
 

รายการ 

1. ด้านความรู้ความ
เข้าใจ 

2. ด้านการปฏบิัต ิ
3. ด้านการน าไปใช้

ประโยชน์ 
4. ด้านการบริหาร

โครงการ 
โดยรวม 
(1,3,4) 

 S.D. ระดับ  
ก่อน 

 
หลัง 

เพิ่ม/
ลด  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

นวัตกร 
คนที่ 1 

4.37 0.75 มาก 1.23 4.27 71% 4.46 0.93 มาก 4.40 0.74 มาก 4.41 0.81 มาก 

นวัตกร 
คนที่ 2 

4.29 0.96 มาก 1.23 4.27 71% 4.21 1.09 มาก 4.19 0.97 มาก 4.23 1.00 มาก 

โดยรวม 4.33 0.86 มาก 1.23 4.27 71% 4.34 1.01 มาก 4.30 0.86 มาก 4.32 0.91 มาก 
 

  จากตาราง 25 พบว่า ผลการประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การ
น าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.32, S.D. = 0.91) และใน
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ด้านการปฏิบัติ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการ
ถ่ายทอด คดิเป็นร้อยละ 71 
 

ตาราง  26  ผลการประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไปปฏิบัติ การน าไปใช้ 
               ประโยชน์ และการบริหารโครงการ การสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ 
               ยกดอก ชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา  
               (ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 50 คน ประเมินนวัตกรร่วมกัน) 
 

รายการ 

1. ด้านความรู้ความ
เข้าใจ 

2. ด้านการปฏบิัต ิ
3. ด้านการน าไปใช้

ประโยชน์ 
4. ด้านการบริหาร

โครงการ 
โดยรวม 
(1,3,4) 

 S.D. ระดับ  
ก่อน 

 
หลัง 

เพิ่ม/
ลด  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

นวัตกร 
คนที่ 1 

4.13 0.65 มาก 3.94 4.48 12% 4.25 0.62 มาก 4.33 0.62 มาก 4.24 0.63 มาก 

นวัตกร 
คนที่ 2 

4.13 0.65 มาก 3.94 4.48 12% 4.25 0.62 มาก 4.33 0.62 มาก 4.24 0.63 มาก 

โดยรวม 4.13 0.65 มาก 3.94 4.48 12% 4.25 0.62 มาก 4.33 0.62 มาก 4.24 0.63 มาก 
 

  จากตาราง 26 พบว่า ผลการประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การ
น าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.24, S.D. = 0.63) และใน
ด้านการปฏิบัติ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการ
ถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ 12 
 

ตาราง  27  ผลการประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไปปฏิบัติ การน าไปใช้ 
               ประโยชน์ และการบริหารโครงการ การพัฒนานวัตกรรมชุมชนด้านวัฒนธรรมผ้าทอกี่เอว 
               ชุมชนพะมอลอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
             (ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 50 คน ประเมินนวัตกรร่วมกัน) 
 

รายการ 

1. ด้านความรู้ความ
เข้าใจ 

2. ด้านการปฏบิัต ิ
3. ด้านการน าไปใช้

ประโยชน์ 
4. ด้านการบริหาร

โครงการ 
โดยรวม 
(1,3,4) 

 S.D. ระดับ  
ก่อน 

 
หลัง 

เพิ่ม/
ลด  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

นวัตกร 
คนที่ 1 

4.25 0.74 มาก 4.52 4.76 5% 4.56 0.49 
มาก
ที่สุด 

4.61 0.53 
มาก
ที่สุด 

4.47 0.59 มาก 

นวัตกร 
คนที่ 2 

4.25 0.74 มาก 4.52 4.76 5% 4.56 0.49 
มาก
ที่สุด 

4.61 0.53 
มาก
ที่สุด 

4.47 0.59 มาก 

โดยรวม 4.25 0.74 มาก 4.52 4.76 5% 4.56 0.49 
มาก
ที่สุด 

4.61 0.53 
มาก
ที่สุด 

4.47 0.59 มาก 
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  จากตาราง 27 พบว่า ผลการประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การ
น าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.47, S.D. = 0.59) และใน
ด้านการปฏิบัติ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการ
ถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ 5 
 

ตาราง  28  ผลการประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไปปฏิบัติ การน าไปใช้ 
               ประโยชน์ และการบริหารโครงการ การพัฒนาสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงส าหรับผ้าทอชุมชน 
               บ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว (ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 50 คน ประเมินนวัตกรร่วมกัน) 
 

รายการ 

1. ด้านความรู้ความ
เข้าใจ 

2. ด้านการปฏบิัต ิ
3. ด้านการน าไปใช้

ประโยชน์ 
4. ด้านการบริหาร

โครงการ 
โดยรวม 
(1,3,4) 

 S.D. ระดับ  
ก่อน 

 
หลัง 

เพิ่ม/
ลด  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

นวัตกร 
คนที่ 1 

4.47 0.60 มาก 2.16 4.78 54% 4.61 0.57 
มาก
ที่สุด 

4.90 0.53 
มาก
ที่สุด 

4.66 0.57 
มาก
ที่สุด 

นวัตกร 
คนที่ 2 

4.49 0.56 มาก 2.16 4.78 54% 4.58 0.58 
มาก
ที่สุด 

4.68 0.53 
มาก
ที่สุด 

4.58 0.56 
มาก
ที่สุด 

โดยรวม 4.48 0.58 มาก 2.16 4.78 54% 4.60 0.58 
มาก
ที่สุด 

4.79 0.53 
มาก
ที่สุด 

4.62 0.56 
มาก
ที่สุด 

  จากตาราง 28 พบว่า ผลการประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การ
น าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.62, S.D. = 0.56) และ
ในด้านการปฏิบัติ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อน
การถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ 54 

 

ตาราง  29  ผลการประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไปปฏิบัติ การน าไปใช้ 
               ประโยชน์ และการบริหารโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์  
               จังหวัดยโสธร (ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 50 คน ประเมินนวัตกรร่วมกัน) 
 

รายการ 

1. ด้านความรู้ความ
เข้าใจ 

2. ด้านการปฏบิัต ิ
3. ด้านการน าไปใช้

ประโยชน์ 
4. ด้านการบริหาร

โครงการ 
โดยรวม 
(1,3,4) 

 S.D. ระดับ  
ก่อน 

 
หลัง 

เพิ่ม/
ลด  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

นวัตกร 
คนที่ 1 

4.08 0.70 มาก 3.86 4.24 9% 4.00 0.74 มาก 4.18 0.59 มาก 4.04 0.68 มาก 

นวัตกร 
คนที่ 2 

4.02 0.70 มาก 3.94 4.26 8% 4.10 0.78 มาก 4.29 0.65 มาก 4.14 0.70 มาก 

นวัตกร 
คนที่ 3 

4.13 0.72 มาก 3.94 4.30 8% 4.15 0.75 มาก 4.26 0.63 มาก 4.18 0.70 มาก 

โดยรวม 4.08 0.71 มาก 3.91 4.27 8% 4.08 0.76 มาก 4.24 0.62 มาก 4.12 0.69 มาก 
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  จากตาราง  29  พบว่า ผลการประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การ
น าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.12, S.D. = 0.69) และ
ในด้านการปฏิบัติ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อน
การถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ 8 
 

ตาราง  30  ผลการประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไปปฏิบัติ การน าไปใช้ 
               ประโยชน์ และการบริหารโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพื้นเมือง 
               จังหวัดตราด  (ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 50 คน ประเมินนวัตกรร่วมกัน ) 
 

รายการ 

1. ด้านความรู้ความ
เข้าใจ 

2. ด้านการปฏบิัต ิ
3. ด้านการน าไปใช้

ประโยชน์ 
4. ด้านการบริหาร

โครงการ 
โดยรวม 
(1,3,4) 

 S.D. ระดับ  
ก่อน 

 
หลัง 

เพิ่ม/
ลด  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

นวัตกร 
คนที่ 1 

4.52 0.51 
มาก
ที่สุด 

3.00 4.42 32% 4.42 0.50 มาก 4.52 0.52 
มาก
ที่สุด 

4.49 0.51 มาก 

นวัตกร 
คนที่ 2 

4.52 0.51 
มาก
ที่สุด 

3.00 4.42 32% 4.42 0.50 มาก 4.52 0.52 
มาก
ที่สุด 

4.49 0.51 มาก 

โดยรวม 4.52 0.51 
มาก
ที่สุด 

3.00 4.42 32% 4.42 0.50 มาก 4.52 0.52 
มาก
ที่สุด 

4.49 0.51 มาก 

 

  จากตาราง 30 พบว่า ผลการประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การ
น าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.49, S.D. = 0.51) และใน
ด้านการปฏิบัติ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการ
ถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ 32 
 

ตาราง  31  ผลการประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไปปฏิบัติ การน าไปใช้ 
               ประโยชน์ และการบริหารโครงการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานเพื่อสุขภาพจาก 
               อะโวคาโด (ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 19 คน) 
 

รายการ 

1. ด้านความรู้ความ
เข้าใจ 

2. ด้านการปฏบิัต ิ
3. ด้านการน าไปใช้

ประโยชน์ 
4. ด้านการบริหาร

โครงการ 
โดยรวม 
(1,3,4) 

 S.D. ระดับ  
ก่อน 

 
หลัง 

เพิ่ม/
ลด  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

นวัตกร 
คนที่ 1 

3.77 0.42 มาก 3.37 4.37 22% 3.83 0.51 มาก 3.72 0.43 มาก 3.77 0.45 มาก 

โดยรวม 3.77 0.42 มาก 3.37 4.37 22% 3.83 0.51 มาก 3.72 0.43 มาก 3.77 0.45 มาก 
 

  จากตาราง 31 พบว่า ผลการประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การ
น าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.77, S.D. = 0.45) และใน
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ด้านการปฏิบัติ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการ
ถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ 22 
 

ตาราง  32  ผลการประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไปปฏิบัติ การน าไปใช้ 
               ประโยชน์ และการบริหารโครงการ การพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตรเชิงนิเวศ บนฐาน 
               ทุนทรัพยากร ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
               (ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 51 คน ประเมินนวัตกรร่วมกัน) 
 

รายการ 

1. ด้านความรู้ความ
เข้าใจ 

2. ด้านการปฏบิัต ิ
3. ด้านการน าไปใช้

ประโยชน์ 
4. ด้านการบริหาร

โครงการ 
โดยรวม 
(1,3,4) 

 S.D. ระดับ  
ก่อน 

 
หลัง 

เพิ่ม/
ลด  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

นวัตกร 
คนที่ 1 

3.28 0.94 มาก 3.31 3.80 14% 3.78 0.60 มาก 4.01 0.61 มาก 3.69 0.72 มาก 

นวัตกร 
คนที่ 2 

3.28 0.94 มาก 3.31 3.80 14% 3.78 0.60 มาก 4.01 0.61 มาก 3.69 0.72 มาก 

โดยรวม 3.28 0.94 มาก 3.31 3.80 14% 3.78 0.60 มาก 4.01 0.61 มาก 3.69 0.72 มาก 
 

  จากตาราง 32 พบว่า ผลการประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การ
น าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก (  = 3.69, S.D. = 0.72) และใน
ด้านการปฏิบัติ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการ
ถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ 14 
 

ตาราง  33  ผลการประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไปปฏิบัติ การน าไปใช้ 
               ประโยชน์ และการบริหารโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้ 
               จุลินทรีย์นาโน จังหวัดสระแก้ว 
               (ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 50 คน ประเมินนวัตกรร่วมกัน) 
 

รายการ 

1. ด้านความรู้ความ
เข้าใจ 

2. ด้านการปฏบิัต ิ
3. ด้านการน าไปใช้

ประโยชน์ 
4. ด้านการบริหาร

โครงการ 
โดยรวม 

 S.D. ระดับ  
ก่อน 

 
หลัง 

เพิ่ม/
ลด  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

นวัตกร 
คนที่ 1 

3.72 0.63 มาก 2.68 4.26 37% 3.73 0.48 มาก 4.29 0.61 มาก 3.91 0.57 มาก 

นวัตกร 
คนที่ 2 

3.72 0.63 มาก 2.68 4.26 37% 3.73 0.48 มาก 4.29 0.61 มาก 3.91 0.57 มาก 

โดยรวม 3.72 0.63 มาก 2.68 4.26 37% 3.73 0.48 มาก 4.29 0.61 มาก 3.91 0.57 มาก 
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  จากตาราง 33 พบว่า ผลการประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การ
น าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.91, S.D. = 0.57) และใน
ด้านการปฏิบัติ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการ
ถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ 37 
  ระยะที่  2  ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร ด้านผ้าชุมชนและ
เกษตรปลอดภัย ในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ 
แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร  
   2.1 ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกรโครงการ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอของชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ แสดงดังตารางที่ 34  
 

ตาราง  34  ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกรโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อ 
               ห้อมประเภทเคหะสิ่งทอของชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ 
 

รายการ นวัตกร คนท่ี 1 นวัตกร คนท่ี 2 นวัตกร คนท่ี 3 นวัตกร คนท่ี 4 
เพศ ชาย หญิง ชาย หญิง 
อาย ุ 40-49 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 30-39 ปี 

อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจส่วนตัว 

รายได้ต่อเดือน 10,000-30,000 น้อยกว่า 10,000 10,000-30,000 50,000-100,000 
บทบาทในชุมชน สมาชิกในชุมชน สมาชิกในชุมชน สมาชิกในชุมชน สมาชิกในชุมชน 

1) การถ่ายทอด เรื่องทุนทรัพยากรที่มีอยู่
กับโอกาสของสินค้า 

4 5 4 4 

2) การถ่ายทอด เรื่องการสร้างนวตักรรม
ตอบโจทย์ลูกค้า 

4 5 4 4 

3) การถ่ายทอด เรื่องการสร้างแบรนด์
สินค้าและ บรรจุภณัฑ ์

4 4 4 4 

4) การถ่ายทอด เรื่องการตลาดออนไลน ์ 4 4 3 4 
5) การถ่ายทอด เรื่องการคิดราคาต้นทุน 4 4 4 4 
6) การถ่ายทอด เรื่องความส าคัญของการ
จัดท าแผนเข้าสู่ภาครัฐ 

4 4 3 4 

7) การถ่ายทอดขั้นตอนในการผลติชิ้นงาน 4 5 4 4 
8) ขณะที่ถ่ายทอดได้ใหผู้้เข้ารับการ
ถ่ายทอดมีส่วนร่วมในการปฏิบัต ิ

4 5 5 4 

รวมคะแนน 32 36 31 32 
ค่าเฉลี่ย 4.00 4.50 3.88 4.00 

S.D. 0.00 0.53 0.64 0.00 
ระดับ มาก มาก มาก มาก 
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   จำกกำรสัมภำษณ์กำรถ่ำยทอดนวัตกรรมของ นวัตกร คนที่ 1 เกี่ยวกับส่วนที่พึงพอใจ ส่วนที่
ต้องพัฒนา และ ข้อจ ากัด ให้ข้อมูลดังนี้ 
   ส่วนที่พึงพอใจในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ การพัฒนาสินค้าให้มีความแตกต่าง 
   ส่วนที่ต้องพัฒนาในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ เทคนิคการสอน 
   ข้อจ ากัดในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ สถานการณ์ โรคภัย หน้าที่ในชุมชน ท าให้มี
ภาระกิจ 
   จำกกำรสัมภำษณ์กำรถ่ำยทอดนวัตกรรมของ นวัตกร คนที่ 2 เกี่ยวกับส่วนที่พึงพอใจ ส่วนที่
ต้องพัฒนา และ ข้อจ ากัด ให้ข้อมูลดังนี้ 
   ส่วนที่พึงพอใจในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้  คือ สามารถถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรม เห็น
ถึงคุณค่าของชิ้นงานที่ท าได้อย่างครบถ้วนและสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในชุมชน 
   ส่วนที่ต้องพัฒนาในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้  คือ หาความรู้ด้านความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น เพ่ือเชื่อมต่องานที่ท ากับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นช่องทางในการเปิดโอกาสให้
สินค้าท่ีผลิตให้คนได้รู้จักมากขึ้น 
   ข้อจ ากัดในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้  คือ การท างานกับชุมชนมีข้อจ ากัดด้านเวลา
และภาระหน้าที่ของคนในชุมชนที่ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 100% เต็ม 
   จำกกำรสัมภำษณ์กำรถ่ำยทอดนวัตกรรมของ นวัตกร คนที่ 3 เกี่ยวกับส่วนที่พึงพอใจ ส่วนที่
ต้องพัฒนา และ ข้อจ ากัด ให้ข้อมูลดังนี้ 
   ส่วนที่พึงพอใจในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ ชุมชนให้การตอบรับเป็นอย่างดี กลุ่ม
ต่าง ๆ ในชุมชนให้ความสนใจ 
   ส่วนที่ต้องพัฒนาในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ พัฒนาการสื่อสารให้มากขึ้นมีความ
ต่างระหว่างช่วงอายุและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มากเกินไป 
   ข้อจ ากัดในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้  คือ อุปกรณ์ที่ใช้ท างานมีความล าบากในการ
เคลื่อนย้ายตัวอย่างเช่น จักรเย็บผ้า อุปกรณ์ย้อมสีธรรมชาติ และสถานการณ์ที่ ไม่ปกติของประเทศ 
(สถานการณ์การแพร่กระจายโควิด-19) ท าให้ชุมชนเกิดความวิตกและรวมตัวกันได้ยาก 
   จำกกำรสัมภำษณ์กำรถ่ำยทอดนวัตกรรมของ นวัตกร คนที่ 4 เกี่ยวกบัส่วนที่พึงพอใจ ส่วนที่
ต้องพัฒนา และ ข้อจ ากัด ให้ข้อมูลดังนี้ 
   ส่วนที่พึงพอใจในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ สมาชิกชุมชนให้ความสนใจดี 
 จากผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร เมื่อพิจารณาเป็นบุคคล สรุปได้ดังนี้  
 นวัตกร คนที่ 1 เพศชาย อายุ 40-49 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว รายได้ต่อเดือน 10,000 -
30,000 บาท บทบาทในชุมชน เป็นสมาชิกในชุมชน ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร 
อยู่ในระดับมาก (  = 4.00, S.D. = 0.00) ส่วนที่พึงพอใจในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ การพัฒนา
สินค้าให้มีความแตกต่าง ส่วนที่ต้องพัฒนาในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ เทคนิคการสอน ข้อจ ากัดในการ
ถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ สถานการณ์ โรคภัย หน้าที่ในชุมชน ท าให้มีภาระกิจ 
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 นวัตกร คนที่ 2 เพศหญิง อายุ 30-39 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 
10,000 บาท บทบาทในชุมชน เป็นสมาชิกในชุมชน ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร 
อยู่ในระดับมาก (  = 4.50, S.D. = 0.53) ส่วนที่พึงพอใจในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ สามารถ
ถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรม เห็นถึงคุณค่าของชิ้นงานที่ท าได้อย่างครบถ้วนและสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นใน
ชุมชน ส่วนที่ต้องพัฒนาในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ หาความรู้ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้มากขึ้น เพ่ือเชื่อมต่องานที่ท ากับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นช่องทางในการเปิดโอกาสให้สินค้าที่ผลิตให้
คนได้รู้จักมากขึ้น ข้อจ ากัดในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ การท างานกับชุมชนมีข้อจ ากัดด้านเวลาและ
ภาระหน้าที่ของคนในชุมชนที่ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 100% เต็ม 
 นวัตกร คนที่ 3 เพศชาย อายุ 40-49 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว รายได้ต่อเดือน 10,000 - 
30,000 บาท บทบาทในชุมชน เป็นสมาชิกในชุมชน ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร 
อยู่ในระดับมาก (  = 3.88, S.D. = 0.64) ส่วนที่พึงพอใจในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ ชุมชนให้การ
ตอบรับเป็นอย่างดี กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนให้ความสนใจ ส่วนที่ต้องพัฒนาในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ 
พัฒนาการสื่อสารให้มากขึ้น มีความต่างระหว่างช่วงอายุและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มากเกินไป ข้อจ ากัดใน
การถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ อุปกรณ์ที่ใช้ท างานมีความล าบากในการเคลื่อนย้ายตัวอย่างเช่น  จักรเย็บผ้า 
อุปกรณ์ย้อมสีธรรมชาติ และสถาวการณ์ที่ไม่ปกติของประเทศ (สถานการณ์การแพร่กระจายโควิด-19) ท าให้
ชุมชนเกิดความวิตกและรวมตัวกันได้ยาก 
 นวัตกร คนที่ 4 เพศหญิง อายุ 30-39 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว รายได้ต่อเดือน 50,000 - 
100,000บาท บทบาทในชุมชน เป็นสมาชิกในชุมชน ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร 
อยู่ในระดับมาก (  = 4.00, S.D. = 0.00) ส่วนที่พึงพอใจในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ สมาชิกชุมชน
ให้ความสนใจดี  
   2.2 ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกรโครงการการพัฒนาและ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ บ้านนาค าไฮ จังหวัดหนองบัวล าภู แสดงดังตารางที่ 35  
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ตาราง  35  ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกรโครงการ การพัฒนาและยกระดับ 
                ผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ บ้านนาค าไฮ จังหวัดหนองบัวล าภู 
 

รายการ นวัตกร คนท่ี 1 นวัตกร คนท่ี 2 
เพศ ชาย หญิง 
อาย ุ 40-49 ปี 40-49 ปี 

อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจส่วนตัว 

รายได้ต่อเดือน 50,000 - 100,000 10,000 - 30,000 
บทบาทในชุมชน สมาชิกในชุมชน สมาชิกในชุมชน 

1) การถ่ายทอด เรื่องทุนทรัพยากรที่มีอยู่
กับโอกาสของสินค้า 

5 4 

2) การถ่ายทอด เรื่องการสร้างนวตักรรม
ตอบโจทย์ลูกค้า 

5 4 

3) การถ่ายทอด เรื่องการสร้างแบรนด์
สินค้าและ บรรจุภณัฑ ์

4 3 

4) การถ่ายทอด เรื่องการตลาดออนไลน ์ 5 5 
5) การถ่ายทอด เรื่องการคิดราคาต้นทุน 4 5 
6) การถ่ายทอด เรื่องความส าคัญของการ
จัดท าแผนเข้าสู่ภาครัฐ 

4 3 

7) การถ่ายทอดขั้นตอนในการผลติชิ้นงาน 5 5 
8) ขณะที่ถ่ายทอดได้ใหผู้้เข้ารับการ
ถ่ายทอดมีส่วนร่วมในการปฏิบัต ิ

5 4 

รวมคะแนน 37 33 
ค่าเฉลี่ย 4.63 4.13 

S.D. 0.53 0.64 
ระดับ มากที่สุด มาก 

 

   จำกกำรสัมภำษณ์กำรถ่ำยทอดนวัตกรรมของ นวัตกร คนที่ 1 เกี่ยวกับส่วนที่พึงพอใจ ส่วนที่
ต้องพัฒนา และ ข้อจ ากัด ให้ข้อมูลดังนี้ 
   ส่วนที่พึงพอใจในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ สมาชิกชุมชนให้การตอบรับเป็นอย่าง
ดี กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนให้ความสนใจ 
   ส่วนที่ต้องพัฒนาในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ เทคนิคในการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 ข้อจ ากัดในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้  คือ อุปกรณ์ย้อมสีธรรมชาติเคลื่อนย้ายล าบาก
และสถานการณ์ที่ไม่ปกติของประเทศ (สถานการณ์การแพร่กระจายโควิด-19) ท าให้ชุมชนเกิดความวิตกและ
รวมตัวกันได้ยาก 
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  จำกกำรสัมภำษณ์กำรถ่ำยทอดนวัตกรรมของ นวัตกร คนที่ 2 เกี่ยวกับส่วนที่พึงพอใจ ส่วนที่
ต้องพัฒนา และ ข้อจ ากัด ให้ข้อมูลดังนี้ 
   ส่วนที่พึงพอใจในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ สมาชิกชุมชนให้ความสนใจ 
   ส่วนที่ต้องพัฒนาในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้  คือ พัฒนาการสื่อสารให้มากขึ้น มี
ความต่างระหว่างช่วงอายุและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มากเกินไป 
 ข้อจ ากัดในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้  คือ สถานการณ์ที่ ไม่ปกติของประเทศ 
(สถานการณ์การแพร่กระจายโควิด-19) ท าให้ชุมชนเกิดความวิตกและรวมตัวกันได้ยาก 
 จากผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร เมื่อพิจารณาเป็นบุคคล สรุปได้ดังนี้  
 นวัตกร คนที่ 1 เพศชาย อายุ 40-49 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว รายได้ต่อเดือน 50,000-
100,000 บาท บทบาทในชุมชน เป็นสมาชิกในชุมชน ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.63, S.D. = 0.53) ส่วนที่พึงพอใจในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ สมาชิกชุมชน
ให้การตอบรับเป็นอย่างดี กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนให้ความสนใจ ส่วนที่ต้องพัฒนาในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ 
คือ เทคนิคในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ข้อจ ากัดในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ คือ อุปกรณ์ย้อมสีธรรมชาติ
เคลื่อนย้ายล าบากและสถานการณ์ที่ไม่ปกติของประเทศ (สถานการณ์การแพร่กระจายโควิด-19) ท าให้ชุมชน
เกิดความวิตกและรวมตัวกันได้ยาก 
 นวัตกร คนที่ 2 เพศหญิง อายุ 40-49 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว รายได้ต่อเดือน 10,000-
30,000 บาท บทบาทในชุมชน เป็นสมาชิกในชุมชน ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร 
อยู่ในระดับมาก (  = 4.13, S.D. = 0.64) ส่วนที่พึงพอใจในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ สมาชิกชุมชน
ให้ความสนใจ ส่วนที่ต้องพัฒนาในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ พัฒนาการสื่อสารให้มากขึ้น  มีความต่าง
ระหว่างช่วงอายุและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มากเกินไป ข้อจ ากัดในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ 
สถานการณ์ที่ไม่ปกติของประเทศ (สถานการณ์การแพร่กระจายโควิด-19) ท าให้ชุมชนเกิดความวิตกและ
รวมตัวกันได้ยาก  
   2.3 ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกรโครงการการสร้างสรรค์
สีย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก ชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา แสดงดังตารางที่ 36 
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ตาราง  36  ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกรโครงการ การสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติ 
               และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก ชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา 
 

รายการ นวัตกร คนท่ี 1 นวัตกร คนท่ี 2 
เพศ หญิง หญิง 
อาย ุ 40-49 ปี 40-49 ปี 

อาชีพ เกษตรกร เกษตรกร 

รายได้ต่อเดือน 10,000 - 30,000 น้อยกว่า 10,000 
บทบาทในชุมชน ผู้น ากลุม่ ผู้น ากลุม่ 

1) การถ่ายทอด เรื่องทุนทรัพยากรที่มีอยู่
กับโอกาสของสินค้า 

3 3 

2) การถ่ายทอด เรื่องการสร้างนวตักรรม
ตอบโจทย์ลูกค้า 

4 4 

3) การถ่ายทอด เรื่องการสร้างแบรนด์
สินค้าและ บรรจุภณัฑ ์

3 3 

4) การถ่ายทอด เรื่องการตลาดออนไลน ์ 3 3 
5) การถ่ายทอด เรื่องการคิดราคาต้นทุน 4 4 
6) การถ่ายทอด เรื่องความส าคัญของการ
จัดท าแผนเข้าสู่ภาครัฐ 

3 3 

7) การถ่ายทอดขั้นตอนในการผลติชิ้นงาน 4 5 
8) ขณะที่ถ่ายทอดได้ใหผู้้เข้ารับการ
ถ่ายทอดมีส่วนร่วมในการปฏิบัต ิ

5 5 

รวมคะแนน 29 30 
ค่าเฉลี่ย 3.64 3.75 

S.D. - - 
ระดับ มาก มาก 

 

   จำกกำรสัมภำษณ์กำรถ่ำยทอดนวัตกรรมของ นวัตกร คนที่ 1 เกี่ยวกับส่วนที่พึงพอใจ ส่วนที่
ต้องพัฒนา และ ข้อจ ากัด ให้ข้อมูลดังนี้ 
   ส่วนที่พึงพอใจในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ มีความภาคภูมิใจที่สามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้กับชุมชนและสามารถได้สีย้อมธรรมชาติตามท่ีต้องการ 
   ส่วนที่ต้องพัฒนาในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้  คือ อยากหาความรู้เพ่ิมเติม มีสีย้อม
ธรรมชาติที่ต้องการ เช่น สีม่วง ที่เป็นสีอัตลักษณ์กลุ่ม ยังไม่สามารถท าได้ 
   ข้อจ ากัดในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ วัตถุดิบที่น ามาย้อมต้องเลือกใช้ตามฤดูกาล 
  จำกกำรสัมภำษณ์กำรถ่ำยทอดนวัตกรรมของ นวัตกร คนที่ 2 เกี่ยวกับส่วนที่พึงพอใจ ส่วนที่
ต้องพัฒนา และ ข้อจ ากัด ให้ข้อมูลดังนี้ 
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   ส่วนที่พึงพอใจในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้  คือ ในส่วนของผู้เข้าร่วมอบรมให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติและมีความสนใจ ร่วมถึงมีข้อซักถามและสามารถตอบค าถามได้ 
   ส่วนที่ต้องพัฒนาในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ ในส่วนขององค์ความรู้และเนื้อหาที่
จะถ่ายทอดให้กับผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องให้มีเนื้อหาที่แน่นมากข้ึนและต้องมีความรู้หลาย ๆ ด้าน  
   ข้อจ ากัดในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้  คือ เนื่องจากการวัตถุดิบที่จะใช้ในการปฏิบัติ
เป็นสิ่งที่ต้องท าตามฤดูกาล ในส่วนของวัตถุดิบบางชนิดหากต้องการจะใช้ย้อมสีให้ได้ตลอดทั้งปี จะเป็น
อุปสรรค 
 จากผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร เมื่อพิจารณาเป็นบุคคล สรุปได้ดังนี้  
   นวัตกร คนที่ 1 เพศหญิง อายุ 40-49 ปี อาชีพ เกษตรกร รายได้ต่อเดือน 10,000 -
30,000 บาท บทบาทในชุมชน เป็นผู้น ากลุ่ม ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร อยู่ใน
ระดับมาก (  = 3.64) ส่วนที่พึงพอใจในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ มีความภาคภูมิใจที่สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนและสามารถได้สีย้อมธรรมชาติตามที่ต้องการ ส่วนที่ต้องพัฒนาในการถ่ายทอด
นวัตกรรมครั้งนี้ คือ อยากหาความรู้เพ่ิมเติม มีสีย้อมธรรมชาติที่ต้องการ เช่น สีม่วง ที่เป็นสีอัตลักษณ์กลุ่ม ยัง
ไม่สามารถท าได ้ข้อจ ากัดในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ วัตถุดิบที่น ามาย้อมต้องเลือกใช้ตามฤดูกาล  
   นวัตกร คนที่ 2 เพศหญิง อายุ 40-49 ปี อาชีพ เกษตรกร รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 
10,000 บาท บทบาทในชุมชน เป็นผู้น ากลุ่ม ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร อยู่ใน
ระดับมาก (  = 3.75) ส่วนที่พึงพอใจในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ ในส่วนของผู้เข้าร่วมอบรมให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติและมีความสนใจ ร่วมถึงมีข้อซักถามและสามารถตอบค าถามได้  ส่วนที่ต้องพัฒนาในการ
ถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ ในส่วนขององค์ความรู้และเนื้อหาที่จะถ่ายทอดให้กับผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องให้มี
เนื้อหาที่แน่นมากข้ึนและต้องมีความรู้หลาย ๆ ด้าน ข้อจ ากัดในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ เนื่องจากการ
วัตถุดิบที่จะใช้ในการปฏิบัติเป็นสิ่งที่ต้องท าตามฤดูกาล ในส่วนของวัตถุดิบบางชนิดหากต้องการจะใช้ย้อมสีให้
ได้ตลอดทั้งป ีจะเป็นอุปสรรค 
   2.4 ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร โครงการการพัฒนาสี
ย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงส าหรับผ้าทอชุมชน บ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว แสดงดังตารางที่ 37 
    
 
 
 
 
 
 



 

248  

ตาราง  37  ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกรโครงการ การพัฒนาสีย้อมธรรมชาติใน 
               รูปแบบผงส าหรับผ้าทอชุมชน บ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว 
 

รายการ นวัตกร คนท่ี 1 นวัตกร คนท่ี 2 
เพศ หญิง หญิง 
อาย ุ 40-49 ปี 30-39 ปี 

อาชีพ เกษตรกรและการทอผ้า เกษตรกร 

รายได้ต่อเดือน 10,000 - 30,000 10,000 - 30,000 
บทบาทในชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น ากลุม่/องค์กร 

1) การถ่ายทอด เรื่องทุนทรัพยากรที่มีอยู่
กับโอกาสของสินค้า 

5 4 

2) การถ่ายทอด เรื่องการสร้างนวตักรรม
ตอบโจทย์ลูกค้า 

5 4 

3) การถ่ายทอด เรื่องการสร้างแบรนด์
สินค้าและ บรรจุภณัฑ ์

4 4 

4) การถ่ายทอด เรื่องการตลาดออนไลน ์ 4 4 
5) การถา่ยทอด เรื่องการคิดราคาต้นทุน 5 4 
6) การถ่ายทอด เรื่องความส าคัญของการ
จัดท าแผนเข้าสู่ภาครัฐ 

4 5 

7) การถ่ายทอดขั้นตอนในการผลติชิ้นงาน 5 4 
8) ขณะที่ถ่ายทอดได้ใหผู้้เข้ารับการ
ถ่ายทอดมีส่วนร่วมในการปฏิบัต ิ

4 5 

รวมคะแนน 36 34 
ค่าเฉลี่ย 4.50 4.25 

S.D. 0.53 0.46 
ระดับ มาก มาก 

 

   จำกกำรสัมภำษณ์กำรถ่ำยทอดนวัตกรรมของ นวัตกร คนที่ 1 เกี่ยวกับส่วนที่พึงพอใจ ส่วนที่
ต้องพัฒนา และ ข้อจ ากัด ให้ข้อมูลดังนี้ 
   ส่วนที่พึงพอใจในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ การได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
การย้อมสีธรรมชาติ  และการออกแบบตราสินค้าสินค้าให้มีความแตกต่าง 
 ส่วนที่ต้องพัฒนาในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ การพัฒนาสีย้อมธรรมชาติจากวัสดุ
อ่ืนๆ  เพ่ือเพ่ิมเฉดสีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น และการ
เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
 ข้อจ ากัดในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ สถานการณ์ โรคภัย หน้าที่ในชุมชน ท าให้มี
ภาระกิจ 
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  จำกกำรสัมภำษณ์กำรถ่ำยทอดนวัตกรรมของ นวัตกร คนที่ 2 เกี่ยวกับส่วนที่พึงพอใจ ส่วนที่
ต้องพัฒนา และ ข้อจ ากัด ให้ข้อมูลดังนี้ 
   ส่วนที่พึงพอใจในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ การได้ร่วมการพัฒนาอาชีพให้เกิดขึ้น
ในชุมชน  และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน 
 ส่วนที่ต้องพัฒนาในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น เพ่ือเชื่อมต่องานที่ท ากับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ิมช่องทางการมีส่วนร่วม และการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ และในส่วนของการจัดท าแผนงานโครงการในการพัฒนาอาชีพชุมชน 
 ข้อจ ากัดในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้  คือ การท างานกับชุมชนมีข้อจ ากัดด้านเวลา
และภาระหน้าที่ของคนในชุมชนที่ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 100%  
  จากผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร เมื่อพิจารณาเป็นบุคคล สรุปได้
ดังนี้  
 นวัตกร คนที่ 1 เพศหญิง อายุ 40-49 ปี อาชีพ เกษตรกรและการทอผ้า รายได้ต่อเดือน 
10,000 -30,000 บาท บทบาทในชุมชน เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของ
นวัตกร อยู่ในระดับมาก (  = 4.50, S.D. = 0.53) ส่วนที่พึงพอใจในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ การได้
ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมการย้อมสีธรรมชาติ และการออกแบบตราสินค้าสินค้าให้มีความแตกต่าง ส่วนที่
ต้องพัฒนาในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้  คือ การพัฒนาสีย้อมธรรมชาติจากวัสดุอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมเฉดสีในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น และการเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ ข้อจ ากัดในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ สถานการณ์ โรคภัย หน้าที่ในชุมชน ท าให้มีภาระกิจ 
 นวัตกร คนที่ 2 เพศหญิง อายุ 30-39 ปี อาชีพ เกษตรกร รายได้ต่อเดือน 10,000 -
30,000 บทบาทในชุมชน เป็นผู้น ากลุ่ม/องค์กร ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร อยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.25, S.D. = 0.46) ส่วนที่พึงพอใจในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ การได้ร่วมการพัฒนา
อาชีพให้เกิดขึ้นในชุมชน  และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน ส่วนที่ต้องพัฒนาในการ
ถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น เพ่ือเชื่อมต่องานที่ท ากับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ิมช่องทางการมีส่วนร่วม และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  และในส่วนของการจัดท าแผนงาน
โครงการในการพัฒนาอาชีพชุมชน ข้อจ ากัดในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ การท างานกับชุมชนมีข้อจ ากัด
ด้านเวลาและภาระหน้าที่ของคนในชุมชนที่ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 100%  
   2.5 ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกรโครงการ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์ จังหวัดยโสธร แสดงดังตารางที่ 38 
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ตาราง  38  ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกรโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป 
                จากข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์ จังหวัดยโสธร 
 

รายการ นวัตกร คนท่ี 1 นวัตกร คนท่ี 2 นวัตกร คนท่ี 3 
เพศ หญิง หญิง หญิง 
อาย ุ 40-49 ปี 50-59 ปี 50-59 ปี 

อาชีพ เกษตรกร เกษตรกร เกษตรกร 

รายได้ต่อเดือน น้อยกว่า 10,000 น้อยกว่า 10,000 น้อยกว่า 10,000 
บทบาทในชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน 

1) การถ่ายทอด เรื่องทุนทรัพยากรที่มีอยู่
กับโอกาสของสินค้า 

4 4 3 

2) การถ่ายทอด เรื่องการสร้างนวตักรรม
ตอบโจทย์ลูกค้า 

4 4 3 

3) การถ่ายทอด เรื่องการสร้างแบรนด์
สินค้าและ บรรจุภณัฑ ์

4 4 4 

4) การถ่ายทอด เรื่องการตลาดออนไลน ์ 4 4 3 
5) การถ่ายทอด เรื่องการคิดราคาต้นทุน 4 4 4 
6) การถ่ายทอด เรื่องความส าคัญของการ
จัดท าแผนเข้าสู่ภาครัฐ 

4 4 4 

7) การถ่ายทอดขั้นตอนในการผลติชิ้นงาน 4 4 4 
8) ขณะที่ถ่ายทอดได้ใหผู้้เข้ารับการ
ถ่ายทอดมีส่วนร่วมในการปฏิบัต ิ

4 4 4 

รวมคะแนน 32 32 29 
ค่าเฉลี่ย 4.00 4.00 3.63 

S.D. 0.00 0.00 - 
ระดับ มาก มาก มาก 

 

   จำกกำรสัมภำษณ์กำรถ่ำยทอดนวัตกรรมของ นวัตกร คนที่ 1 เกี่ยวกับส่วนที่พึงพอใจ ส่วนที่
ต้องพัฒนา และ ข้อจ ากัด ให้ข้อมูลดังนี้ 
   ส่วนที่พึงพอใจในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้  คือ เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ระหว่างชุมชน 
   ส่วนที่ต้องพัฒนาในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้  คือ การปรับปรุงสูตร ซึ่งขนมมีความ
แข็ง ไม่กรอบ 
   ข้อจ ากัดในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้  คือ การระบาดของโรค COVID 19 มีผลต่อ
กิจกรรม 
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   จำกกำรสัมภำษณ์กำรถ่ำยทอดนวัตกรรมของ นวัตกร คนที่ 2 เกี่ยวกับส่วนที่พึงพอใจ ส่วนที่
ต้องพัฒนา และ ข้อจ ากัด ให้ข้อมูลดังนี้ 
   ส่วนที่พึงพอใจในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้  คือ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพอใจสิ่งที่
วิทยากรน าเสนอเรื่องรสชาติ 
   ส่วนที่ต้องพัฒนาในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้  คือ รสชาติของขนมให้มีรสชาติ
หลากหลายและรูปทรงสวยงาม 
   ข้อจ ากัดในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ ยังไม่มีพิมพ์ดีเหมาะสมกับขนม การตัดเป็น
ชิ้นท าให้รูปทรงไม่สม่ าเสมอ 
   จำกกำรสัมภำษณ์กำรถ่ำยทอดนวัตกรรมของ นวัตกร คนที่ 3 เกี่ยวกับส่วนที่พึงพอใจ ส่วนที่
ต้องพัฒนา และ ข้อจ ากัด ให้ข้อมูลดังนี้ 
   ส่วนที่พึงพอใจในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ ได้บรรยาย ถ่ายทอดความรู้ 
   ส่วนที่ต้องพัฒนาในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ รสชาติให้มีหลากหลาย 
 จากผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร เมื่อพิจารณาเป็นบุคคล สรุปได้ดังนี้  
 นวัตกร คนที่ 1 เพศชาย อายุ 40-49 ปี อาชีพ เกษตรกร รายได้ต่อเดือน น้อยกว่า 
10,000 บาท บทบาทในชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร อยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.00, S.D. = 0.00) ส่วนที่พึงพอใจในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ เกิดการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ระหว่างชุมชน ส่วนที่ต้องพัฒนาในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้  คือ การปรับปรุงสูตร ซึ่งขนมมี
ความแข็ง ไม่กรอบ ข้อจ ากัดในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้  คือ การระบาดของโรค COVID 19 มีผลต่อ
กิจกรรม 
   นวัตกร คนที่ 2 เพศหญิง อายุ 50-59 ปี อาชีพ เกษตรกร รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 
10,000 บาท บทบาทในชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร อยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.00, S.D. = 0.00) ส่วนที่พึงพอใจในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความพอใจสิ่งที่วิทยากรน าเสนอเรื่องรสชาติ ส่วนที่ต้องพัฒนาในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ รสชาติของ
ขนมให้มีรสชาติหลากหลายและรูปทรงสวยงาม ข้อจ ากัดในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ ยังไม่มีพิมพ์ดี
เหมาะสมกับขนม การตัดเป็นชิ้นท าให้รูปทรงไม่สม่ าเสมอ 
 นวัตกร คนที่ 3 เพศหญิง อายุ 50-59 ปี อาชีพ เกษตรกร รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 
10,000 บาท บทบาทในชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร อยู่
ในระดับมาก (  = 3.63) ส่วนที่พึงพอใจในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ ได้บรรยาย ถ่ายทอดความรู้ ส่วน
ที่ต้องพัฒนาในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ รสชาติให้มีหลากหลาย 
   2.6 ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกรโครงการ การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานเพื่อสุขภาพจากอะโวคาโด จังหวัดแม่ฮ่องสอน แสดงดังตารางที่ 39  
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ตาราง  39  ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกรโครงการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร 
               พร้อมทานเพ่ือสุขภาพจากอะโวคาโด จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
   

รายการ นวัตกร คนท่ี 1 
เพศ หญิง 
อาย ุ 20-29 ปี 

อาชีพ ขายสินค้าออนไลน ์

รายได้ต่อเดือน 10,000 – 30,000 
บทบาทในชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกอะโวคาโด 

1) การถ่ายทอด เรื่องทุนทรัพยากรที่มีอยู่กับโอกาสของสินค้า 4 
2) การถ่ายทอด เรื่องการสร้างนวตักรรมตอบโจทยล์ูกค้า 4 
3) การถ่ายทอด เรื่องการสร้างแบรนด์สินค้าและ บรรจภุณัฑ ์ 4 
4) การถ่ายทอด เรื่องการตลาดออนไลน ์ 4 
5) การถ่ายทอด เรื่องการคิดราคาต้นทุน 4 
6) การถ่ายทอด เรื่องความส าคัญของการจัดท าแผนเข้าสู่ภาครัฐ 4 
7) การถ่ายทอดขั้นตอนในการผลติชิ้นงาน 4 
8) ขณะที่ถ่ายทอดได้ใหผู้้เข้ารับการถ่ายทอดมสี่วนร่วมในการปฏิบตัิ 4 

รวมคะแนน 32 
ค่าเฉลี่ย 4.00 

S.D. 0.00 
ระดับ มาก 

 

   จำกกำรสัมภำษณ์กำรถ่ำยทอดนวัตกรรมของนวัตกร คนที่ 1 เกี่ยวกับส่วนที่พึงพอใจ ส่วนที่
ต้องพัฒนา และ ข้อจ ากัด ให้ข้อมูลดังนี้ 
 ส่วนที่พึงพอใจในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ สามารถถ่ายทอดกระบวนการการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ความรู้และทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ าสลัดจากอะโวคาโดและไอศกรีมจากอะโวคาโด   
รวมทั้งสามารถแนะน าช่องทางการตลาด การขายสินค้าออนไลน์ เพ่ือให้ผู้สามารถน าไปต่อยอดและประกอบ
อาชีพได้    
 จากผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร เมื่อพิจารณาเป็นบุคคล สรุปได้ดังนี้  
 นวัตกร คนที่ 1 เพศหญิง อายุ 20-29 ปี อาชีพ ขายสินค้าออนไลน์ รายได้ต่อเดือน 
10,000 – 30,000 บทบาทในชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกอะโวคาโด ผลการประเมินตนเองในการ

ถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร อยู่ในระดับมาก (  = 4.00, S.D. = 0.00) ส่วนที่พึงพอใจในการถ่ายทอด
นวัตกรรมครั้งนี้  คือ สามารถถ่ายทอดกระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความรู้และทักษะการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์น้ าสลัดจากอะโวคาโดและไอศกรีมจากอะโวคาโด รวมทั้งสามารถแนะน าช่องทางการตลาด การขาย
สินค้าออนไลน์ เพ่ือให้ผู้สามารถน าไปต่อยอดและประกอบอาชีพได้ 
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  2.7 ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร  โครงการการพัฒนา
ต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตรเชิงนิเวศ บนฐานทุนทรัพยากร ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัด
บุรีรัมย์ แสดงดังตารางที่ 40 
 

ตาราง  40  ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร โครงการการพัฒนาต้นแบบชุมชน 
                นวัตกรรมเกษตรเชิงนิเวศ บนฐานทุนทรัพยากร ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง  
                จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

รายการ นวัตกร คนท่ี 1 นวัตกร คนท่ี 2 
เพศ ชาย หญิง 
อาย ุ 40-49 ปี 40-49 ปี 

อาชีพ เกษตรกร เกษตรกร 

รายได้ต่อเดือน น้อยกว่า 10,000 บาท น้อยกว่า 10,000 บาท 
บทบาทในชุมชน สมาชิกในชุมชน สมาชิกในชุมชน 

1) การถ่ายทอด เรื่องทุนทรัพยากรที่มีอยู่
กับโอกาสของสินค้า 

5 5 

2) การถ่ายทอด เรื่องการสร้างนวตักรรม
ตอบโจทย์ลูกค้า 

5 5 

3) การถา่ยทอด เรื่องการสร้างแบรนด์
สินค้าและ บรรจุภณัฑ ์

5 5 

4) การถ่ายทอด เรื่องการตลาดออนไลน ์ 5 5 
5) การถ่ายทอด เรื่องการคิดราคาต้นทุน 5 5 
6) การถ่ายทอด เรื่องความส าคัญของการ
จัดท าแผนเข้าสู่ภาครัฐ 

5 5 

7) การถ่ายทอดขั้นตอนในการผลติชิ้นงาน 5 5 
8) ขณะที่ถ่ายทอดได้ใหผู้้เข้ารับการ
ถ่ายทอดมีส่วนร่วมในการปฏิบัต ิ

5 5 

รวมคะแนน 40 40 
ค่าเฉลี่ย 5.00 5.00 

S.D. 0 0 
ระดับ มากที่สุด มากที่สุด 

 

   จำกกำรสัมภำษณ์กำรถ่ำยทอดนวัตกรรมของ นวัตกร คนที่ 1 เกี่ยวกับส่วนที่พึงพอใจ ส่วนที่
ต้องพัฒนา และ ข้อจ ากัด ให้ข้อมูลดังนี้ 
  ส่วนที่พึงพอใจในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ ได้พัฒนาตนเองเพ่ิมขึ้น และ ได้มีส่วน 
ในการช่วยเกษตรกร 
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 ส่วนที่ต้องพัฒนาในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ ต้องหมั่นหาความรู้เพ่ิมข้ึน 

 ข้อจ ากัดในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ (ไม่มี) 
  จำกกำรสัมภำษณ์กำรถ่ำยทอดนวัตกรรมของ นวัตกร คนที่ 2 เกี่ยวกับส่วนที่พึงพอใจ ส่วนที่
ต้องพัฒนา และ ข้อจ ากัด ให้ข้อมูลดังนี้ 
  ส่วนที่พึงพอใจในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ ได้น าความรู้ไปถ่ายทอดให้กับคนอ่ืน 
และ เกษตรกรเอาไปใช้ในการท างาน 
 ส่วนที่ต้องพัฒนาในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ ต้องหมั่นหาความรู้เพ่ิมข้ึน
 ข้อจ ากัดในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ (ไม่มี)  
  จากผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร เมื่อพิจารณาเป็นบุคคล สรุปได้
ดังนี้  
  นวัตกร คนที่ 1 เพศชาย อายุ 40-49 ปี อาชีพ เกษตรกร รายได้ต่อเดือน น้อยกว่า
10,000 บาท บทบาทในชุมชน เป็นสมาชิกในชุมชน ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร 

อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 5.00, S.D. = 0.00) ส่วนที่พึงพอใจในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ ได้พัฒนา
ตนเองเพ่ิมขึ้น และ ได้มีส่วนในการช่วยเกษตรกร ส่วนที่ต้องพัฒนาในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ ต้อง
หมั่นหาความรู้เพ่ิมข้ึน และนวัตกรไม่ได้กล่าวข้อจ ากัดในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้  
  นวัตกร คนที่ 2 เพศหญิง อายุ 40-49 ปี อาชีพ เกษตรกร รายได้ต่อเดือน น้อยกว่า10,000 
บาท บทบาทในชุมชน เป็นสมาชิกในชุมชน ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร อยู่ใน
ระดับมาก (  = 5.00, S.D. = 0.00) ส่วนที่พึงพอใจในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ ได้น าความรู้ไป
ถ่ายทอดให้กับคนอ่ืน และเกษตรกรเอาไปใช้ในการท างาน ส่วนที่ต้องพัฒนาในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ 
คือ ต้องหมั่นหาความรู้เพ่ิมข้ึน และนวัตกรไม่ได้กล่าวข้อจ ากัดในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ 
  2.8 ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร  โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน จังหวัดสระแก้ว แสดงดังตารางที่ 41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

255  

ตาราง  41  ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือน 
               ดินและน้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน จังหวัดสระแก้ว 
 

รายการ นวัตกร คนท่ี 1 นวัตกร คนท่ี 2 
เพศ ชาย ชาย 
อาย ุ 40-49 ปี 50-59 ปี 

อาชีพ เกษตรกร ธุรกิจส่วนตัว 

รายได้ต่อเดือน น้อยกว่า 10,000 บาท 10,000 - 30,000 บาท 
บทบาทในชุมชน ผู้น ากลุม่องค์กร อสม ผู้น ากลุม่องค์กร 

1) การถ่ายทอด เรื่องทุนทรัพยากรที่มีอยู่
กับโอกาสของสินค้า 

4 4 

2) การถ่ายทอด เรื่องการสร้างนวตักรรม
ตอบโจทย์ลูกค้า 

4 4 

3) การถ่ายทอด เรื่องการสร้างแบรนด์
สินคา้และ บรรจุภณัฑ ์

4 4 

4) การถ่ายทอด เรื่องการตลาดออนไลน ์ 3 3 
5) การถ่ายทอด เรื่องการคิดราคาต้นทุน 3 3 
6) การถ่ายทอด เรื่องความส าคัญของการ
จัดท าแผนเข้าสู่ภาครัฐ 

3 3 

7) การถ่ายทอดขั้นตอนในการผลติชิ้นงาน 3 3 
8) ขณะที่ถ่ายทอดได้ใหผู้้เข้ารับการ
ถ่ายทอดมีส่วนร่วมในการปฏิบัต ิ

4 4 

รวมคะแนน 28 28 
ค่าเฉลี่ย 3.50 3.50 

S.D. 0.53 0.53 
ระดับ ปานกลาง ปานกลาง 

 

   จำกกำรสัมภำษณ์กำรถ่ำยทอดนวัตกรรมของ นวัตกร คนที่ 1 เกี่ยวกับส่วนที่พึงพอใจ ส่วนที่
ต้องพัฒนา และ ข้อจ ากัด ให้ข้อมูลดังนี้ 
  ส่วนที่พึงพอใจในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ การพัฒนาตัวเองเพ่ิมมากข้ึน เช่นด้าน
การพูด การแสดงออก และความรู้เพ่ิมเติม ความมั่นใจในข้อมูลเพราะได้มีการทดลองเอง 
 ส่วนที่ต้องพัฒนาในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้  คือ ทักษะการพูด ที่ต้องให้ผู้ฟังสนใจ 
บุคคลิกการพูด 
 ข้อจ ากัดในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ การพัฒนาตัวเองและชุมชนไม่ต่อเนื่อง 
เพราะปัญหาโรคติดต่อโควิด 19 จึงท าให้เกิดปัญหาการต่อยอด 
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 จำกกำรสัมภำษณ์กำรถ่ำยทอดนวัตกรรมของ นวัตกร คนที่ 2 เกี่ยวกับส่วนที่พึงพอใจ ส่วนที่
ต้องพัฒนา และ ข้อจ ากัด ให้ข้อมูลดังนี้ 
    ส่วนที่พึงพอใจในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ การพัฒนาตัวเองเพ่ิมมากข้ึน การ
ท างาน ติดต่อหน่วยงานราชการ การแสดงออก และความรู้เพ่ิมเติม ความมั่นใจในข้อมูล 
  ส่วนที่ต้องพัฒนาในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ ติดต่อหน่วยงานทักษะการพูด 
   ข้อจ ากัดในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้  คือ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากปัญหาโรคติดต่อโควิด 19 
  จากผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร เมื่อพิจารณาเป็นบุคคล สรุปได้
ดังนี้  
  นวัตกร คนที่ 1 เพศชาย อายุ 40-49 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว รายได้ต่อเดือน น้อยกว่า
10,000 บาท บทบาทในชุมชน เป็นผู้น ากลุ่มองค์กร อสม ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของ

นวัตกร อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.50, S.D. = 0.53) ส่วนที่พึงพอใจในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ 
การพัฒนาตัวเองเพ่ิมมากขึ้น เช่นด้านการพูด การแสดงออก และความรู้เพ่ิมเติม ความมั่นใจในข้อมูลเพราะได้
มีการทดลองเอง ส่วนที่ต้องพัฒนาในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้  คือ ทักษะการพูด ที่ต้องให้ผู้ฟังสนใจ 
บุคคลิกการพูด ข้อจ ากัดในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ การพัฒนาตัวเองและชุมชนไม่ต่อเนื่อง เพราะ
ปัญหาโรคติดต่อโควิด 19 จึงท าให้เกิดปัญหาการต่อยอด  
  นวัตกร คนที่ 2 เพศชาย อายุ 50-59 ปี อาชีพ เกษตรกร รายได้ต่อเดือน 10,000 -30,000 
บาท บทบาทในชุมชน เป็นผู้น ากลุ่มองค์กร ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร อยู่ใน

ระดับปานกลาง ( = 3.50, S.D. = 0.53) ส่วนที่พึงพอใจในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ การพัฒนา
ตัวเองเพ่ิมมากขึ้น การท างาน ติดต่อหน่วยงานราชการ การแสดงออก และความรู้เพ่ิมเติม ความมั่นใจใน
ข้อมูล ส่วนที่ต้องพัฒนาในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ ติดต่อหน่วยงานทักษะการพูด  ข้อจ ากัดในการ
ถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ คือ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากปัญหาโรคติดต่อโควิด 19 
 ในส่วนของ 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการการพัฒนานวัตกรรมชุมชนด้านวัฒนธรรมผ้าทอกี่เอว 
ชุมชนพะมอลอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพ้ืนเมือง จังหวัด
ตราด ไม่ได้ด าเนินการให้นวัตกรประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ 
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 ระยะที่  3  ผลการจัดระดับนวัตกร ด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย ในการยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา 
ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร  
   3.1 ผลการจัดระดับนวัตกร โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะ
สิ่งทอของชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ ตาม Platform การสร้างนวัตกร ในตอนที่ 1 แสดงดังตารางที่ 42 
 

ตาราง  42  ผลการจัดระดับนวัตกร โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอของชุมชน 
               บ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ 
 

นวัตกร 

ระดับนวตักร (มากท่ีสดุ ร้อยละ 80 – 100) (มาก ร้อยละ 70 – 79) (ปานกลาง ร้อยละ 60 – 69) 
(น้อย ร้อยละ 50 – 59) (น้อยท่ีสุด ต่ ากว่าร้อยละ 50) 

(ระดับ 1)  
การศึกษา
ศักยภาพ 
ชุมชน 

ระดับคุณภาพ 
(3,2,1) 

(ระดับ 2) 
การพัฒนา
นวัตกรรม 

 
ระดับคุณภาพ 

(3,2,1) 

(ระดับ 3)  
การบริหาร

จัดการอาชพี
จากนวัตกรรม 
ระดับคุณภาพ 

(3,2,1) 

(ระดับ 4) 
 การถา่ยทอด
องค์ความรู้ 

 
ระดับคุณภาพ 

(3,2,1) 

(ระดับ 5) 
 การจัดท าแผน
ให้เข้าสู่ภาครัฐ 

 
ระดับคุณภาพ 

(3,2,1) 

คะแนน
รวม 

(เต็ม 15 
คะแนน) 

ร้อยละ 
แปล 
ความ 
หมาย 

คนท่ี 1 3 3 1 3 2 12 80.00 มากที่สุด 
คนท่ี 2 3 3 1 3 2 11 73.33 มาก 
คนท่ี 3 3 3 1 3 3 13 86.67 มากที่สุด 
คนท่ี 4 3 3 1 2 3 12 80.00 มากที่สุด 
โดยรวม 3 3 1 3 3 12 80.00 มากที่สุด 

 

   จากตาราง 42  พบว่า การจัดระดับนวัตกร จ านวน 4 คน ที่เข้าโครงการวิจัยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอของชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ โดยภาพรวมนวัตกร อยู่ในระดับ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล นวัตกรคนที่ 3 มีระดับสูงที่สุด อยู่ในระดับมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.67 และนวัตกรคนที่ 2 มีระดับน้อยที่สุด อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 73.33 
 เมื่อพิจารณาจากการประเมินตาม Platform การสร้างนวัตกร ในการจัดระดับของ  
นวัตกรชุมชน ในภาพรวม พบว่านวัตกรทั้ง 4 คน เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่สามารถน าความรู้ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์และออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชน สร้าง
ระบบความคิดและพ้ืนที่การเรียนรู้ในชุมชน นอกจากนั้นนวัตกรทุกคนมีส่วนส าคัญในการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ
ฐานราก และมูลค่าผลิตภัณฑ์ของโครงการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ช่วยในการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต ส่วน
ประเด็นที่ยังไม่สามารถได้ด าเนินการได้ตาม Platform การสร้างนวัตกร คือ ระดับ 3 การบริหารจัดการอาชีพ
จากนวัตกรรม ได้คะแนนการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพเท่ากับ 1 ทุกคน 
 เมื่อพิจารณาจากการประเมินตาม Platform การสร้างนวัตกร ในการจัดระดับของ  
นวัตกรชุมชน ในนวัตกรแต่ละคน พบว่า  
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      นวัตกร คนที่ 1 มีผลการประเมินดังนี้ 
      (1) การประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ด้าน ความรู้ความ
เข้าใจ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ (วันที่ 5 – 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( = 4.65, S.D. = 0.29) และในด้านการปฏิบัติท าให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ 61 
      (2) การประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร (วันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564) ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.00, S.D. = 0.00) 
       จากการประเมิน นวัตกร คนที่ 1 จะเห็นว่า ผลการประเมินการถ่ายทอด
นวัตกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.65, S.D. = 0.29) และในด้านการปฏิบัติ ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการถ่ายทอด คิดเป็น
ร้อยละ 61 การประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.00, S.D. 
= 0.00) และการให้คะแนนระดับคุณภาพของนวัตกร ได้คะแนน 12 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 อยู่ในระดับ
มากที่สุด และจากการสัมภาษณ์นวัตกร ซึ่งได้เคยกล่าวไว้ว่า “ผ้ำหม้อห้อมเป็นวิถีชีวิตของคนบ้ำนทุ่งโฮ้ง”  
“เรำสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำได้จำกกำรออกแบบและเรื่องรำว” ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า 
นวัตกร คนที่ 1 อยู่ในระดับ 5 (การจัดท าแผนให้เข้าสู่ภาครัฐ) 
      นวัตกร คนที่ 2 มีผลการประเมินดังนี้ 
      (1) การประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ด้าน ความรู้ความ
เข้าใจ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ (วันที่ 5 – 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( = 4.61, S.D. = 0.31) และในด้านการปฏิบัติท าให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ 61   
      (2) การประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร (วันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564) ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.50, S.D. = 0.53) 
       จากการประเมิน นวัตกร คนที่ 2 จะเห็นว่า ผลการประเมินการถ่ายทอด
นวัตกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ มี 
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.61, S.D. = 0.31) และในด้านการปฏิบัติ ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการถ่ายทอด คิดเป็น
ร้อยละ 61 การประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.50, S.D. 
= 0.53) และการให้คะแนนระดับคุณภาพของนวัตกร ได้คะแนน 11 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73.33 อยู่ใน
ระดับมาก และจากการสัมภาษณ์นวัตกร ซึ่งได้เคยกล่าวไว้ว่า “เป็นลูกหลำนของคนในชุมชนก็ต้องมำสืบสำน
อำชีพของบรรพบุรุษ” “ต้องมีนวัตกรใหม่เพ่ือตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ส ำหรับสินค้ำ” ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความเห็น
ว่า นวัตกร คนที่ 2 อยู่ในระดับ 4 (การถ่ายทอดองค์ความรู้) 
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      นวัตกร คนที่ 3 มีผลการประเมินดังนี้ 
      (1) การประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ด้าน ความรู้ความ
เข้าใจ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ (วันที่ 7 – 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( = 4.61, S.D. = 0.31) และในด้านการปฏิบัติท าให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องข้ันตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ 61  
      (2) การประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร (วันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564) ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.88, S.D. = 0.64) 
       จากการประเมิน นวัตกร คนที่  3 จะเห็นว่า ผลการประเมินการถ่ายทอด
นวัตกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ มี  
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.61, S.D. = 0.31) และในด้านการปฏิบัติท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมี 
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการถ่ายทอด คิดเป็น
ร้อยละ 61 การประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร  ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.88, S.D. 
= 0.64) และการให้คะแนนระดับคุณภาพของนวัตกร ได้คะแนน 13 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.67 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด และจากการสัมภาษณ์นวัตกร ซึ่งได้เคยกล่าวไว้ว่า “วิถีชีวิตคนทุ่งโฮ้งคือกำรย้อมผ้ำหม้อห้อม”  
“คนรุ่นใหม่ต้องช่วยกันสืบสำน” ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า นวัตกร คนที่ 3 อยู่ในระดับ 5 (การจัดท าแผน
ให้เข้าสู่ภาครัฐ) 
    นวัตกร คนที่ 4 มีผลการประเมินดังนี้ 
      (1) การประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ด้าน ความรู้ความ
เข้าใจ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ (วันที่ 7 – 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( = 4.04, S.D. = 0.29) และในด้านการปฏิบัติท าให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ 61    
      (2) การประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร (วันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 
พ.ศ.2564) ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.00, S.D. = 0.00) 
       จากการประเมิน นวัตกร คนที่  4 จะเห็นว่า ผลการประเมินการถ่ายทอด
นวัตกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ มี  
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.04, S.D. = 0.29) และในด้านการปฏิบัติท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมี 
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการถ่ายทอด คิดเป็น
ร้อยละ 61 การประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.00, S.D. 
= 0.00) และการให้คะแนนระดับคุณภาพของนวัตกร ได้คะแนน 12 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.00 อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า นวัตกร คนที่ 4 อยู่ในระดับ 5 (การจัดท าแผนให้เข้าสู่ภาครัฐ) 
   3.2 ผลการจัดระดับนวัตกร โครงการการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสี
ธรรมชาติ บ้านนาค าไฮ จังหวัดหนองบัวล าภู ตาม Platform การสร้างนวัตกร ในตอนที่ 1  แสดงดังตารางที่  
43 
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ตาราง  43  ผลการจัดระดับนวัตกร โครงการการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ  
                บ้านนาค าไฮ จังหวัดหนองบัวล าภู 
 

นวัตกร 

ระดับนวตักร (มากท่ีสดุ ร้อยละ 80 – 100) (มาก ร้อยละ 70 – 79) (ปานกลาง ร้อยละ 60 – 69) 
(น้อย ร้อยละ 50 – 59) (น้อยท่ีสุด ต่ ากว่าร้อยละ 50) 

(ระดับ 1)  
การศึกษา
ศักยภาพ 
ชุมชน 

ระดับคุณภาพ 
(3,2,1) 

(ระดับ 2) 
การพัฒนา
นวัตกรรม 

 
ระดับคุณภาพ 

(3,2,1) 

(ระดับ 3)  
การบริหาร

จัดการอาชพี
จากนวัตกรรม 
ระดับคุณภาพ 

(3,2,1) 

(ระดับ 4) 
 การถา่ยทอด
องค์ความรู้ 

 
ระดับคุณภาพ 

(3,2,1) 

(ระดับ 5) 
 การจัดท าแผน
ให้เข้าสู่ภาครัฐ 

 
ระดับคุณภาพ 

(3,2,1) 

คะแนน
รวม 

(เต็ม 15 
คะแนน) 

ร้อยละ 
แปล 
ความ 
หมาย 

คนท่ี 1 3 3 2 3 3 14 87.86 มากที่สุด 
คนท่ี 2 3 3 1 2 2 11 79.25 มาก 
โดยรวม 3 3 1.5 2.5 2.5 12.5 83.55 มากที่สุด 

 

   จากตาราง 43  พบว่า การจัดระดับนวัตกร จ านวน 2 คน ที่เข้าโครงการการพัฒนาและ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ บ้านนาค าไฮ จังหวัดหนองบัวล าภู โดยภาพรวมนวัตกร อยู่ในระดับ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.55 เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล นวัตกรคนที่ 1 มีระดับสูงที่สุด อยู่ในระดับมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.86 และนวัตกรคนที่ 2 มีระดับน้อยที่สุด อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 79.25 
 เมื่อพิจารณาจากการประเมินตาม Platform การสร้างนวัตกร ในการจัดระดับของ  
นวัตกรชุมชน ในภาพรวม พบว่านวัตกรทั้ง 2 คน เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่สามารถน าความรู้ และ
เทคโนโลยี มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์และออกแบบเพ่ือแก้ไขปัญหาในชุมชน สร้างระบบความคิดและ
พ้ืนที่การเรียนรู้ในชุมชน ประเด็นที่ยังไม่สามารถได้ด าเนินการได้ตาม Platform การสร้างนวัตกร คือ ระดับ 3 

การบริหารจัดการอาชีพจากนวัตกรรม ได้คะแนนการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพเท่ากับ 1 และ 2  

 เมื่อพิจารณาจากการประเมินตาม Platform การสร้างนวัตกร ในการจัดระดับของ  
นวัตกรชุมชน ในนวัตกรแต่ละคน พบว่า   
      นวัตกร คนที่ 1 มีผลการประเมินดังนี้ 
      (1) การประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ด้าน ความรู้ความ
เข้าใจ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ (วันที่ 9 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564) มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.41, S.D. = 0.81) และในด้านการปฏิบัติท าให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องข้ันตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ 71 
      (2) การประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร (วันที่ 9 – 11 สิงหาคม 
พ.ศ. 2564) ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สุด ( = 4.63)    
       จากการประเมิน นวัตกร คนที่  1 จะเห็นว่า ผลการประเมินการถ่ายทอด
นวัตกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.41, S.D. = 0.81) และในด้านการปฏิบัติ ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
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ความเข้าใจในเรื่องขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ 
71 การประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63) และการ
ให้คะแนนระดับคุณภาพของนวัตกร ได้คะแนน 14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.86 อยู่ในระดับมากที่สุด และ
จากการสัมภาษณ์นวัตกร ซึ่งได้เคยกล่าวไว้ว่า “นวัตกรรมเกิดจำกชุมชน ชุมชนสร้ำงนวัตกรรมด้วยตัวของเขำ
เอง” “สีสรรค์เกิดจำกพืชที่หำได้เองตำมธรรมชำติและพืชในท้องถิ่นของตัวเอง” อีกทั้งจากบันทึกการสังเกต
ของนักประเมินนวัตกร จ านวน 3 ท่าน ตามแบบสังเกตการถ่ายทอด พบว่า นวัตกรสามารถเข้าใจบริบทชุมชน 
บอกจุดแข็งจุดอ่อนชุมชนได้ สามารถพัฒนานวัตกรรมโดยการเลือกวัสดุต่างๆ เพื่อน ามาทดลอง และนวัตกรยัง
มีการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลิตภัณฑ์ที่มาจากกระบวนการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการที่นวัตกรลองทดสอบ
ตลาดด้วยตนเอง โดยการขายออนไลน์ (Live) ผ่านแอปพลิเคชันเฟสบุ๊ค (Facebook) มีส่วนในการจัดตั้งศูนย์
การเรียนรู้วิชชาลัยผ้าทอ ขวัญตาผ้าไทย อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู และมีส่วนในการจัดท า แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอพ้ืนเมืองย้อมสีธรรมชาติ จังหวัดหนองบัวล าภู เมื่อท าการ
วิเคราะห์ตามเกณฑ์การวิเคราะห์ระดับนวัตกร  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า นวัตกร คนที่ 1 อยู่ในระดับ 5 
(การจัดท าแผนให้เข้าสู่ภาครัฐ)     
      นวัตกร คนที่ 2 มีผลการประเมินดังนี้ 
      (1) การประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ด้าน ความรู้ความ
เข้าใจ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ (วันที่ 9 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564) มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.23, S.D. = 1.00) และในด้านการปฏิบัติท าให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องข้ันตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ 71   
      (2) การประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร (วันที่ 9 – 11 สิงหาคม 
พ.ศ. 2564) ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.13) 
       จากการประเมิน นวัตกร คนที่  2 จะเห็นว่า ผลการประเมินการถ่ายทอด
นวัตกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ มี  
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.23, S.D. = 1.00) และในด้านการปฏิบัติท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ 71 
การประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.13) และการให้
คะแนนระดับคุณภาพของนวัตกร ได้คะแนน 11 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.25 อยู่ในระดับมาก อีกทั้งจากการ
สัมภาษณ์นวัตกร ซึ่งได้เคยกล่าวไว้ว่า “สีธรรมชำติ เป็นสีที่เกิดจำกพืชในชุมชน หำได้ง่ำย ประหยัดค่ำใช้จ่ำย” 
“วิถีชีวิตของชำวหนองบัวล ำภู อยู่กับธรรมชำติ สีที่ได้จึงได้จำกธรรมชำติ” และจากบันทึกการสังเกตของนัก
ประเมินนวัตกร จ านวน 3 ท่าน ตามแบบสังเกตการถ่ายทอด พบว่า นวัตกรสามารถเข้าใจบริบทชุมชน บอก
จุดแข็งจุดอ่อนชุมชนได้ สามารถพัฒนานวัตกรรมโดยการเลือกวัสดุต่าง ๆ เพ่ือน ามาทดลอง และถ่ายทอด
นวัตกรรม ได้แก่ การผลิตเส้นใยด้วยเครื่องเข็นเส้นใยเมดเดลรีจักรา การย้อมสีธรรมชาติ การท าสีผงจากวัสดุ
ธรรมชาติ การออกแบบลายหมี่ การมัดหมี่ การค้นหูก การสืบหูก และการออกแบบลายขิดยกดอกส าหรับ
เครื่องแจ็คการ์ด และนวัตกรยังมีการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลิตภัณฑ์ที่มาจากกระบวนการพัฒนานวัตกรรม โดย
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ท าให้ผู้เข้ารับการถ่ายทอดสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจ้างมัดหมี่ได้ถึงหัวละ 200 บาท เมื่อท าการวิเคราะห์
ตามเกณฑ์การวิเคราะห์ระดับนวัตกร  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า นวัตกร คนที่ 2 อยู่ในระดับ 4 (การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้) 
   3.3 ผลการจัดระดับนวัตกร โครงการการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก ชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา ตาม Platform การสร้างนวัตกร ในตอนที่ 1 แสดง
ดังตารางที่ 44 
 

ตาราง  44  ผลการจัดระดับนวัตกร โครงการการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ 
                ยกดอก ชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา 
 

นวัตกร 

ระดับนวตักร (มากท่ีสดุ ร้อยละ 80 – 100) (มาก ร้อยละ 70 – 79) (ปานกลาง ร้อยละ 60 – 69) 
(น้อย ร้อยละ 50 – 59) (น้อยท่ีสุด ต่ ากว่าร้อยละ 50) 

(ระดับ 1)  
การศึกษา
ศักยภาพ 
ชุมชน 

ระดับคุณภาพ 
(3,2,1) 

(ระดับ 2) 
การพัฒนา
นวัตกรรม 

 
ระดับคุณภาพ 

(3,2,1) 

(ระดับ 3)  
การบริหาร

จัดการอาชพี
จากนวัตกรรม 
ระดับคุณภาพ 

(3,2,1) 

(ระดับ 4) 
 การถา่ยทอด
องค์ความรู้ 

 
ระดับคุณภาพ 

(3,2,1) 

(ระดับ 5) 
 การจัดท าแผน
ให้เข้าสู่ภาครัฐ 

 
ระดับคุณภาพ 

(3,2,1) 

คะแนน
รวม 

(เต็ม 15 
คะแนน) 

ร้อยละ 
แปล 
ความ 
หมาย 

คนท่ี 1 3 3 2 2 1 11 73.33 มาก 
คนท่ี 2 3 3 2 2 3 13 86.67 มากที่สุด 
โดยรวม 3 3 2 2 3 13 86.67 มากที่สุด 

 

   จากตาราง 44  พบว่า การจัดระดับนวัตกร จ านวน 2 คน ที่เข้าโครงการการสร้างสรรค์สี
ย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก ชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมนวัตกร อยู่ใน
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.67 เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล นวัตกรคนที่ 2 มีระดับสูงที่สุด อยู่ในระดับ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.67 และนวัตกรคนที่ 1 มีระดับน้อยที่สุด อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 73.33 
 เมื่อพิจารณาจากการประเมินตาม Platform การสร้างนวัตกร ในการจัดระดับของ  
นวัตกรชุมชน ในภาพรวม พบว่านวัตกรทั้ง 2 คน เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่สามารถน าความรู้ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์และออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชน สร้าง
ระบบความคิดและพ้ืนที่การเรียนรู้ในชุมชน นอกจากนั้นนวัตกรทุกคนมีส่วนส าคัญในการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ
ฐานราก และมูลค่าผลิตภัณฑ์ของโครงการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ช่วยในการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต  ส่วน
ประเด็นที่ยังไม่สามารถได้ด าเนินการได้ตาม Platform การสร้างนวัตกร คือ ระดับ 5 การจัดท าแผนเข้าสู่
ภาครัฐ ได้คะแนนการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพเท่ากับ 1 ทุกคน  
 เมื่อพิจารณาจากการประเมินตาม Platform การสร้างนวัตกร ในการจัดระดับของ  
นวัตกรชุมชน ในนวัตกรแต่ละคน พบว่า  
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      นวัตกร คนที่ 1 มีผลการประเมินดังนี้ 
      (1) การประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ด้าน ความรู้ความ
เข้าใจ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ (วันที่ 4 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564) มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.24, S.D. = 0.63) และในด้านการปฏิบัติท าให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องข้ันตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ 12 
      (2) การประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร (วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 
พ.ศ. 2564) ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.64)     
       จากการประเมิน นวัตกร คนที่ 1 จะเห็นว่า ผลการประเมินการถ่ายทอด
นวัตกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.24, S.D. = 0.63) และในด้านการปฏิบัติ ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ 
12 การประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.64) และการให้
คะแนนระดับคุณภาพของนวัตกร ได้คะแนน 11 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73.33 อยู่ในระดับมากและจากการ
สัมภาษณ์นวัตกร ซึ่งได้เคยกล่าวไว้ว่า “ตนเองสำมำรถ่ำยทอดควำมรู้ในกำรพัฒนำสีย้อมและกำรเพ่ิมมูลค่ำ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้ รวมถึงสำมำรถสร้ำงสรรค์สีย้อมและทดลองกำรใช้วัสดุอ่ืนๆมำสร้ำงสรรค์สีย้อม 
นอกจำกนี้ยังได้รับกำรประสำนงำนจำกกลุ่มทอผ้ำอ่ืนๆ ที่เห็นควำมสำมำรถในกำรย้อมสีธรรมชำติได้รับกำร
ติดต่อให้ไปถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ดังกล่ำวอีกด้วย” และจากบันทึกการสังเกตของนักประเมินนวัตกร จ านวน    
3 ท่าน ตามแบบสังเกตการถ่ายทอด พบว่า นวัตกรสามารถเข้าใจบริบทชุมชน บอกจุดแข็งจุดอ่อนชุมชนได้ 
สามารถพัฒนานวัตกรรมโดยการเลือกวัสดุต่างๆ เพ่ือน ามาทดลอง และนวัตกรยังมีการสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
ผลิตภัณฑ์ที่มาจากกระบวนการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการที่นวัตกรมีการทอลายผ้าใหม่โดยใช้เส้นด้ายสี
ธรรมชาติ ส่งผลให้มีการสั่งซื้อผ้าทอย้อมสีธรรมชาติเป็นจ านวนมาก ช่วยท าให้คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นจาก
เดิม เมื่อท าการวิเคราะห์ตามเกณฑ์การวิเคราะห์ระดับนวัตกร  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า นวัตกร คนที่ 1 
อยู่ในระดับ 4 (การถ่ายทอดองค์ความรู้ได้) 
      นวัตกร คนที่ 2 มีผลการประเมินดังนี้ 
      (1) การประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ด้าน ความรู้ความ
เข้าใจ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ (วันที่ 4 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564) มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.24, S.D. = 0.63) และในด้านการปฏิบัติท าให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องข้ันตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ 12   
      (2) การประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร (วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 
พ.ศ. 2564) ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.75) 
       จากการประเมิน นวัตกร คนที่ 2 จะเห็นว่า ผลการประเมินการถ่ายทอด
นวัตกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ มี 
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.24, S.D. = 0.63) และในด้านการปฏิบัติท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
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ความเข้าใจในเรื่องขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ 
12 การประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.75) และการให้
คะแนนระดับคุณภาพของนวัตกร ได้คะแนน 13 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.67 อยู่ในระดับมากที่สุด และจาก
การสัมภาษณ์นวัตกร ซึ่งได้เคยกล่าวไว้ว่า “เนื่องจำกตนเองมีบทบำทกำรเป็นประธำนกลุ่มจึงมีควำมเป็นผู้น ำ 
จึงมีกำรวำงแผนในกำรบริหำรจัดกำรในกลุ่ม และสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอยู่เสมอ รวมถึงถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้กับสมำชิกทั้งภำยในและภำยนอกชุมชน รวมถึงกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ ในเรื่อง
ของกำรของบประมำณเพ่ือพัฒนำกลุ่ม โดยจัดท ำแผนร่วมกับหน่วยงำนรำชกำร เช่น วิทยำลัยชุมชน พัฒนำ
ชุมชน และ เทศบำลต ำบลล ำไพล” และจากบันทึกการสังเกตของนักประเมินนวัตกร จ านวน 3 ท่าน ตามแบบ
สังเกตการถ่ายทอด พบว่า นวัตกรสามารถเข้าใจบริบทชุมชน บอกจุดแข็งจุดอ่อนชุมชนได้ สามารถพัฒนา
นวัตกรรมโดยการเลือกวัสดุต่างๆ เพ่ือน ามาทดลอง และนวัตกรยังมีการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลิตภัณฑ์ท่ีมาจาก
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการที่นวัตกรมีการทอลายผ้าใหม่โดยใช้เส้นด้ายสีธรรมชาติ ส่งผลให้มีการ
สั่งซื้อผ้าทอย้อมสีธรรมชาติเป็นจ านวนมาก ช่วยท าให้คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากเดิม ประกอบกับนวัตกร
มีบทบาทหน้าที่เป็นประธานกลุ่ม จึงมีการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้ง ในส่วนของการให้ข้อมูลในการขอ
จัดสรรงบประมาณในการพัฒนากลุ่ม ซึ่งท าให้ได้รับงบประมาณในการพัฒนากลุ่ม ในเรื่องของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ หรือองค์ความรู้ต่างๆ ท าให้เป็นประโยชน์ส าหรับสมาชิกในกลุ่ม เมื่อท าการวิเคราะห์ตามเกณฑ์การ
วิเคราะห์ระดับนวัตกร  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า นวัตกร คนที่ 2 อยู่ในระดับ 5 (การจัดท าแผนเข้าสู่
ภาครัฐ) 
   3.4 ผลการจัดระดับนวัตกร โครงการการพัฒนาสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงส าหรับ
ผ้าทอชุมชน บ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว ตาม Platform การสร้างนวัตกร ในตอนที่ 1 แสดงดังตารางที่ 45 
 

ตาราง 45  ผลการจัดระดับนวัตกร โครงการการพัฒนาสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงส าหรับผ้าทอชุมชน 
               บ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว 
 

นวัตกร 

ระดับนวตักร (มากท่ีสดุ ร้อยละ 80 – 100) (มาก ร้อยละ 70 – 79) (ปานกลาง ร้อยละ 60 – 69) 
(น้อย ร้อยละ 50 – 59) (น้อยท่ีสุด ต่ ากว่าร้อยละ 50) 

(ระดับ 1)  
การศึกษา
ศักยภาพ 
ชุมชน 

ระดับคุณภาพ 
(3,2,1) 

(ระดับ 2) 
การพัฒนา
นวัตกรรม 

 
ระดับคุณภาพ 

(3,2,1) 

(ระดับ 3)  
การบริหาร

จัดการอาชพี
จากนวัตกรรม 
ระดับคุณภาพ 

(3,2,1) 

(ระดับ 4) 
 การถา่ยทอด
องค์ความรู้ 

 
ระดับคุณภาพ 

(3,2,1) 

(ระดับ 5) 
 การจัดท าแผน
ให้เข้าสู่ภาครัฐ 

 
ระดับคุณภาพ 

(3,2,1) 

คะแนน
รวม 

(เต็ม 15 
คะแนน) 

ร้อยละ 
แปล 
ความ 
หมาย 

คนท่ี 1 3 3 2 3 2 13 86.67 มากที่สุด 
คนท่ี 2 3 3 1 2 3 12 80.00 มากที่สุด 
โดยรวม 3 3 1.5 2.5 2.5 12.5 83.33 มากที่สุด 
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   จากตาราง 45  พบว่า การจัดระดับนวัตกร จ านวน 2 คน ที่เข้าโครงการการพัฒนาสีย้อม
ธรรมชาติในรูปแบบผงส าหรับผ้าทอชุมชน บ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวมนวัตกร อยู่ในระดับมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.33 เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล นวัตกรคนที่ 1 มีระดับสูงที่สุด อยู่ในระดับมากที่สุด 
คิดเปน็ร้อยละ 86.67 และนวัตกรคนที่ 2 มีระดับน้อยที่สุด อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.00 
 เมื่อพิจารณาจากการประเมินตาม Platform การสร้างนวัตกร ในการจัดระดับของ  
นวัตกรชุมชน ในภาพรวม พบว่านวัตกรทั้ง 2 คน เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่สามารถน าความรู้ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์และออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชน สร้าง
ระบบความคิดและพ้ืนที่การเรียนรู้ในชุมชน นอกจากนั้นนวัตกรทุกคนมีส่วนส าคัญในการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ
ฐานราก และมูลค่าผลิตภัณฑ์ของโครงการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ช่วยในการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต ส่วน
ประเด็นที่ยังไม่สามารถได้ด าเนินการได้ตาม Platform การสร้างนวัตกร คือ ระดับ 3 การบริหารจัดการอาชีพ
จากนวัตกรรม ได้คะแนนการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพเท่ากับ 1 และ 2  
 เมื่อพิจารณาจากการประเมินตาม Platform การสร้างนวัตกร ในการจัดระดับของ  
นวัตกรชุมชน ในนวัตกรแต่ละคน พบว่า  
      นวัตกร คนที่ 1 มีผลการประเมินดังนี้ 
      (1) การประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ด้าน ความรู้ความ
เข้าใจ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ (วันที่ 19 – 21 สิงหาคม พ.ศ. 2564) มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( = 4.66, S.D. = 0.57) และในด้านการปฏิบัติท าให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ 54 
      (2) การประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร (วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 
พ.ศ. 2564) ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.50, S.D. = 0.53)     
       จากการประเมิน นวัตกร คนที่  1 จะเห็นว่า ผลการประเมินการถ่ายทอด
นวัตกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.66, S.D. = 0.57) และในด้านการปฏิบัติ ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการถ่ายทอด คิดเป็น
ร้อยละ 54 การประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.50, S.D. 
= 0.53) และการให้คะแนนระดับคุณภาพของนวัตกร ได้คะแนน 13 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.67 อยู่ใน
ระดับมากที่สุดและจากการสัมภาษณ์นวัตกร ซึ่งได้เคยกล่าวไว้ว่า “จำกปัญหำของกลุ่ม จึงได้มองธุรกิจ
ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งคือกลุ่มภูมิปัญญำเดิมด้ำนกำรทอ เอำไปย้อมเส้นและก็เอำไปทอ อีกกลุ่มเป็นกลุ่ม
นักธุรกิจรุ่นใหม่ เค้ำจะไม่มีทักษะในกำรทอ แต่อยำกสร้ำงธุรกิจของตนเองที่ไม่มีทักษะในกำรทอ จึงมำท ำผ้ำ
มัดย้อมด้วยสีดอกดำวเรือง ดังนั้น อีกกลุ่มจึงเป็นกำรท ำผ้ำมัดย้อมที่ไม่มีทักษะกำรทอ” และจากบันทึกการ
สังเกตของนักประเมินนวัตกร จ านวน 3 ท่าน ตามแบบสังเกตการถ่ายทอด พบว่า นวัตกรสามารถเข้าใจบริบท
ชุมชน บอกจุดแข็งจุดอ่อนชุมชนได้ สามารถพัฒนานวัตกรรมโดยการเลือกวัสดุต่างๆ  เพ่ือน ามาทดลอง และ 
นวัตกรยังมีการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลิตภัณฑ์ที่มาจากกระบวนการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการที่นวัตกรมีการ
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หาแนวทางในการสร้างธุรกิจ ในการที่จะช่วยท าให้คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากเดิม เมื่อท าการวิเคราะห์
ตามเกณฑ์การวิเคราะห์ระดับนวัตกร  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า นวัตกร คนที่ 1 อยู่ในระดับ 4 (การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้) 
      นวัตกร คนที่ 2 มีผลการประเมินดังนี้ 
      (1) การประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ด้าน ความรู้ความ
เข้าใจ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ (วันที่ 19 – 21 สิงหาคม พ.ศ. 2564) มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( = 4.58, S.D. = 0.56) และในด้านการปฏิบัติท าให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ 54   
      (2) การประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร (วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 
พ.ศ. 2564) ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.25, S.D. = 0.46) 
       จากการประเมิน นวัตกร คนที่ 2 จะเห็นว่า ผลการประเมินการถ่ายทอด
นวัตกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ มี  
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.58, S.D. = 0.56) และในด้านการปฏิบัติท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ 
54 การประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.25, S.D. = 0.46) 
และการให้คะแนนระดับคุณภาพของนวัตกร ได้คะแนน 12.5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.33 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด และจากการสัมภาษณ์นวัตกร ซึ่งได้เคยกล่าวไว้ว่า “ดำวเรืองท ำได้ 3 เฉดสี คือ เหลือง เหลืองอมเขียว 
และสีเขียวทีนี้เวลำเอำไปทอผ้ำมันไม่พอที่จะท ำสี ออกลวดลำย เพรำะจะมีเส้นยืน เส้นพุ่ง กลุ่มจึงจ ำเป็นต้อง
เพ่ิมทักษะโดยหำพืชในท้องถิ่นอ่ืนๆ เข้ำมำ เช่น เปลือกประดู่ อะลำง ฝำง และตอนนี้ก ำลังปลูกครำมเพ่ิม เพ่ือ
เอำมำศึกษำต่อ” และจากบันทึกการสังเกตของนักประเมินนวัตกร จ านวน 3 ท่าน ตามแบบสังเกตการ
ถ่ายทอด พบว่า นวัตกรสามารถเข้าใจบริบทชุมชน บอกจุดแข็งจุดอ่อนชุมชนได้ สามารถพัฒนานวัตกรรมโดย
การเลือกวัสดุต่างๆ เพ่ือน ามาทดลอง และนวัตกรยังมีการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลิตภัณฑ์ที่มาจาก
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงความพยายามในการเรียนรู้เรื่องการตัดเย็บเพ่ือช่วยในการสร้างมูลค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์ ประกอบกับนวัตกรมีบทบาทหน้าที่เป็นประธานกลุ่ม จึงมีการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
ทั้ง ในส่วนของการให้ข้อมูลในการขอจัดสรรงบประมาณในการพัฒนากลุ่ม ซึ่งท าให้ได้รับงบประมาณในการ
พัฒนากลุ่ม ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่องทางการตลาด เมื่อท าการวิเคราะห์ตามเกณฑ์การวิเคราะห์
ระดับนวัตกร  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า นวัตกร คนที่ 2 อยู่ในระดับ 5 (การจัดท าแผนเข้าสู่ภาครัฐ) 
   3.5 ผลการจัดระดับนวัตกร โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพ้ืนเมือง
อินทรีย์ จังหวัดยโสธร ตาม Platform การสร้างนวัตกร ในตอนที่ 1 แสดงดังตารางที่ 46 
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ตาราง  46  ผลการจัดระดับนวัตกร การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์ จังหวัดยโสธร 

นวัตกร 

ระดับนวตักร (มากท่ีสดุ ร้อยละ 80 – 100) (มาก ร้อยละ 70 – 79) (ปานกลาง ร้อยละ 60 – 69) 
(น้อย ร้อยละ 50 – 59) (น้อยท่ีสุด ต่ ากว่าร้อยละ 50) 

(ระดับ 1)  
การศึกษา
ศักยภาพ 
ชุมชน 

ระดับคุณภาพ 
(3,2,1) 

(ระดับ 2) 
การพัฒนา
นวัตกรรม 

 
ระดับคุณภาพ 

(3,2,1) 

(ระดับ 3)  
การบริหาร

จัดการอาชพี
จากนวัตกรรม 
ระดับคุณภาพ 

(3,2,1) 

(ระดับ 4) 
 การถา่ยทอด
องค์ความรู้ 

 
ระดับคุณภาพ 

(3,2,1) 

(ระดับ 5) 
 การจัดท าแผน
ให้เข้าสู่ภาครัฐ 

 
ระดับคุณภาพ 

(3,2,1) 

คะแนน
รวม 

(เต็ม 15 
คะแนน) 

ร้อยละ 
แปล 
ความ 
หมาย 

คนท่ี 1 3 2 1 2 1 9 60.00 ปานกลาง 
คนท่ี 2 3 2 1 1 1 8 53.33 น้อย 
คนท่ี 3 3 2 1 1 1 8 53.33 น้อย 
โดยรวม 3 2 1 1.33 1 8.33 55.53 น้อย 

 

   จากตาราง XX  พบว่า การจัดระดับนวัตกร จ านวน 3 คน ที่ เข้าโครงการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์ จังหวัดยโสธร โดยภาพรวมนวัตกร อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 
55.53 เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล นวัตกรคนที่ 1 มีระดับสูงที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 60.00 
และนวัตกรคนที่ 2 และนวัตกรคนที่ 3 มีระดับน้อยที่สุด อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 53.33 
 เมื่อพิจารณาจากการประเมินตาม Platform การสร้างนวัตกร ในการจัดระดับของ  
นวัตกรชุมชน ในภาพรวม พบว่านวัตกรทั้ง 3 คน รู้จักบริบทชุมชนของตนเอง สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพ่ือแก้ไข
ปัญหาในชุมชน ประเด็นที่ยังไม่สามารถได้ด าเนินการได้ตาม Platform การสร้างนวัตกร คือ ระดับ 3 การ
บริหารจัดการอาชีพจากนวัตกรรม ได้คะแนนการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพเท่ากับ 1 และ ระดับ 5 การ
จัดท าแผนให้เข้าสู่ภาครัฐ ได้คะแนนการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพเท่ากับ 1  
 เมื่อพิจารณาจากการประเมินตาม Platform การสร้างนวัตกร ในการจัดระดับของ  
นวัตกรชุมชน ในนวัตกรแต่ละคน พบว่า   
      นวัตกร คนที่ 1 มีผลการประเมินดังนี้ 
      (1) การประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ด้าน ความรู้ความ
เข้าใจ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ (วันที่ 29 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.08, S.D. = 0.70) และในด้านการปฏิบัติท าให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องข้ันตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ 9 
      (2) การประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร (วันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564) ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.00)    
       จากการประเมิน นวัตกร คนที่  1 จะเห็นว่า ผลการประเมินการถ่ายทอด
นวัตกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.08, S.D. = 0.70) และในด้านการปฏิบัติ ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
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ความเข้าใจในเรื่องขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ 
9 การประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.00) และการให้
คะแนนระดับคุณภาพของนวัตกร ได้คะแนน 9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60.00 อยู่ในระดับปานกลาง และจาก
การสัมภาษณ์นวัตกร ซึ่งได้เคยกล่าวไว้ว่า “ชุมชนเรำคือเกษตรอินทรีย์ จะมีสมำชิกข้ำวอินทรีย์ ได้รับกำร
รับรองมำตรฐำน แต่กลุ่มยังไม่มีสินค้ำแปรรูปที่เป็นกิจจะลักษณะ ขนมเพ่ิงเริ่ม ชำข้ำวก็ยังไม่ผ่ำน อ.ย.มีแต่ข้ำว
ที่ผ่ำนมำตรฐำนเพรำะท ำมำนำน ประมำณ 30-40 ปีแล้ว รุ่นถัดมำก็เลยอยำกมำแปรรูป ก็มีหน่วยงำนเข้ำมำ
ช่วยด้วย” อีกทั้งจากบันทึกการสังเกตของนักประเมินนวัตกร จ านวน 3 ท่าน ตามแบบสังเกตการถ่ายทอด 
พบว่า นวัตกรสามารถเข้าใจบริบทชุมชน บอกจุดแข็งจุดอ่อนชุมชนได้ เมื่อท าการวิเคราะห์ตามเกณฑ์การ
วิเคราะห์ระดับนวัตกร ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า นวัตกร คนที่ 1 อยู่ในระดับ 2 (การพัฒนานวัตกรรม) 
      นวัตกร คนที่ 2 มีผลการประเมินดังนี้ 
      (1) การประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ด้าน ความรู้ความ
เข้าใจ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ (วันที่ 29 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.02, S.D. = 0.70) และในด้านการปฏิบัติท าให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องข้ันตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ 8   
      (2) การประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร (วันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564) ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.00) 
       จากการประเมิน นวัตกร คนที่  2 จะเห็นว่า ผลการประเมินการถ่ายทอด
นวัตกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ มี  
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.02, S.D. = 0.70) และในด้านการปฏิบัติท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ 8 
การประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.00) และการให้
คะแนนระดับคุณภาพของนวัตกร ได้คะแนน 8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 53.33 อยู่ในระดับน้อย อีกทั้งจากการ
สัมภาษณ์นวัตกร ซึ่งได้เคยกล่าวไว้ว่า “กำรแปรรูปเพ่ิงจะเริ่ม ยังไม่ถึงไหน ยังไม่ช ำนำญในกำรท ำขนม เพรำะ
สูตรยังไม่ตำยตัว ขนมยังไม่อร่อย มันยังแข็ง ตอนนี้ก ำลังศึกษำเรื่องสูตรและจะเอำไปปรับใส่กัน ก็เลยยังไม่ได้
ท ำแผน แต่ว่ำคุยกันอยู่” และจากบันทึกการสังเกตของนักประเมินนวัตกร จ านวน 3 ท่าน ตามแบบสังเกตการ
ถ่ายทอด พบว่า นวัตกรสามารถเข้าใจบริบทชุมชน บอกจุดแข็งจุดอ่อนชุมชนได้ เมื่อท าการวิเคราะห์ตาม
เกณฑ์การวิเคราะห์ระดับนวัตกร  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า นวัตกร คนที่ 2 อยู่ในระดับ 1 (การศึกษา
ศักยภาพชุมชน) 
      นวัตกร คนที่ 3 มีผลการประเมินดังนี้ 
      (1) การประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ด้าน ความรู้ความ
เข้าใจ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ (วันที่ 29 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.13, S.D. = 0.72) และในด้านการปฏิบัติท าให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องข้ันตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ 8   
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      (2) การประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร (วันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564) ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.63) 
       จากการประเมิน นวัตกร คนที่  3 จะเห็นว่า ผลการประเมินการถ่ายทอด
นวัตกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ มี 
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.13, S.D. = 0.72) และในด้านการปฏิบัติท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ 8 
การประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.63) และการให้
คะแนนระดับคุณภาพของนวัตกร ได้คะแนน 8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 53.33 อยู่ในระดับน้อย อีกทั้งจากการ
สัมภาษณ์นวัตกร ซึ่งได้เคยกล่าวไว้ว่า “ชุมชนเรำขำดเทคโนโลยี ถ้ำกลุ่มมีก็จะดีกว่ำ มีแต่โรงสีที่เป็นเทคโนโลยี 
อย่ำงอ่ืนก็ยังภูมิปัญญำชำวบ้ำน” และจากบันทึกการสังเกตของนักประเมินนวัตกร จ านวน 3 ท่าน ตามแบบ
สังเกตการถ่ายทอด พบว่า นวัตกรสามารถเข้าใจบริบทชุมชน บอกจุดแข็งจุดอ่อนชุมชนได้ เมื่อท าการ
วิเคราะห์ตามเกณฑ์การวิเคราะห์ระดับนวัตกร  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า นวัตกร คนที่ 3 อยู่ในระดับ 1 
(การศึกษาศักยภาพชุมชน) 
   3.6 ผลการจัดระดับนวัตกร โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกจาก
ข้าวพื้นเมือง จังหวัดตราด ตาม Platform การสร้างนวัตกร ในตอนที่ 1 แสดงดังตารางที่ 47 
 

ตาราง  47  ผลการจัดระดับนวัตกร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพื้นเมือง จังหวัดตราด 
 

นวัตกร 

ระดับนวตักร (มากท่ีสดุ ร้อยละ 80 – 100) (มาก ร้อยละ 70 – 79) (ปานกลาง ร้อยละ 60 – 69) 
(น้อย ร้อยละ 50 – 59) (น้อยท่ีสุด ต่ ากว่าร้อยละ 50) 

(ระดับ 1)  
การศึกษา
ศักยภาพ 
ชุมชน 

ระดับคุณภาพ 
(3,2,1) 

(ระดับ 2) 
การพัฒนา
นวัตกรรม 

 
ระดับคุณภาพ 

(3,2,1) 

(ระดับ 3)  
การบริหาร

จัดการอาชพี
จากนวัตกรรม 
ระดับคุณภาพ 

(3,2,1) 

(ระดับ 4) 
 การถา่ยทอด
องค์ความรู้ 

 
ระดับคุณภาพ 

(3,2,1) 

(ระดับ 5) 
 การจัดท าแผน
ให้เข้าสู่ภาครัฐ 

 
ระดับคุณภาพ 

(3,2,1) 

คะแนน
รวม 

(เต็ม 15 
คะแนน) 

ร้อยละ 
แปล 
ความ 
หมาย 

คนท่ี 1 3 3 1 3 2 12 80.00 มากที่สุด 
คนท่ี 2 2 3 1 2 1 9 60.00 ปานกลาง 
โดยรวม 2.5 3 1 2.5 1.5 10.5 70.00 มาก 

 

   จากตาราง XX  พบว่า การจัดระดับนวัตกร จ านวน 2 คน ที่เข้าร่วมโครงการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพ้ืนเมือง จังหวัดตราด โดยภาพรวมนวัตกร อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อย
ละ 70.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล นวัตกรคนที่ 1 มีระดับสูงที่สุด อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
80.00 และนวัตกรคนที่ 2 มีระดับน้อยที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 60.00 
 เมื่อพิจารณาจากการประเมินตาม Platform การสร้างนวัตกร ในการจัดระดับของ  
นวัตกรชุมชน ในภาพรวม พบว่านวัตกรทั้ง 2 คน รู้จักบริบทชุมชนของตนเอง เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงใน
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ชุมชนที่สามารถน าความรู้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์และออกแบบเพื่อ
แก้ไขปัญหาในชุมชน สร้างระบบความคิดและพ้ืนที่การเรียนรู้ในชุมชน ประเด็นที่ยังไม่สามารถได้ด าเนินการได้
ตาม Platform การสร้างนวัตกร คือ ระดับ 3 การบริหารจัดการอาชีพจากนวัตกรรม ได้คะแนนการประเมิน
อยู่ในระดับคุณภาพเท่ากับ 1 และ ระดับ 5 การจัดท าแผนให้เข้าสู่ภาครัฐ ได้คะแนนการประเมินอยู่ในระดับ
คุณภาพเท่ากับ 1 และ 2  
 เมื่อพิจารณาจากการประเมินตาม Platform การสร้างนวัตกร ในการจัดระดับของ  
นวัตกรชุมชน ในนวัตกรแต่ละคน พบว่า   
      นวัตกร คนที่ 1 มีผลการประเมินดังนี้ 
      (1) การประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ด้าน ความรู้ความ
เข้าใจ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ (วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( = 4.49, S.D. = 0.51) และในด้านการปฏิบัติท าให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ 32 
      (2) นวัตกรไม่มีการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ 
       จากการประเมิน นวัตกร คนที่  1 จะเห็นว่า ผลการประเมินการถ่ายทอด
นวัตกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.49, S.D. = 0.51) และในด้านการปฏิบัติ ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ 
32 นวัตกรไม่มีการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ และการให้คะแนนระดับคุณภาพของนวัตกร ได้
คะแนน 12 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.00 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อท าการวิเคราะห์ตามเกณฑ์การวิเคราะห์
ระดับนวัตกร ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า นวัตกร คนที่ 1 อยู่ในระดับ 4 (การถ่ายทอดองค์ความรู้) 
      นวัตกร คนที่ 2 มีผลการประเมินดังนี้ 
      (1) การประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ด้าน ความรู้ความ
เข้าใจ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ (วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( = 4.49, S.D. = 0.51) และในด้านการปฏิบัติท าให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ 32   
      (2) นวัตกรไม่มีการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ 
       จากการประเมิน นวัตกร คนที่  2 จะเห็นว่า ผลการประเมินการถ่ายทอด
นวัตกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ มี  
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.49, S.D. = 0.51) และในด้านการปฏิบัติท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ 32 
นวัตกรไม่มีการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ และการให้คะแนนระดับคุณภาพของนวัตกร ได้คะแนน 
9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60.00 อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อท าการวิเคราะห์ตามเกณฑ์การวิเคราะห์
ระดับนวัตกร ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า นวัตกร คนที่ 2 อยู่ในระดับ 2 (การพัฒนานวัตกรรม) 
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  3.7 ผลการจัดระดับนวัตกร โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานเพ่ือ
สุขภาพจากอะโวคาโด จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาม Platform การสร้างนวัตกร ในตอนที่ 1 แสดงดังตารางที่ 48 
 

ตาราง  48  ผลการจดัระดับนวัตกร การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานเพื่อสุขภาพจากอะโวคาโด  
               จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

นวัตกร 

ระดับนวตักร (มากท่ีสดุ ร้อยละ 80 – 100) (มาก ร้อยละ 70 – 79) (ปานกลาง ร้อยละ 60 – 69) 
(น้อย ร้อยละ 50 – 59) (น้อยท่ีสุด ต่ ากว่าร้อยละ 50) 

(ระดับ 1)  
การศึกษา
ศักยภาพ 
ชุมชน 

ระดับคุณภาพ 
(3,2,1) 

(ระดับ 2) 
การพัฒนา
นวัตกรรม 

 
ระดับคุณภาพ 

(3,2,1) 

(ระดับ 3)  
การบริหาร

จัดการอาชพี
จากนวัตกรรม 
ระดับคุณภาพ 

(3,2,1) 

(ระดับ 4) 
 การถา่ยทอด
องค์ความรู้ 

 
ระดับคุณภาพ 

(3,2,1) 

(ระดับ 5) 
 การจัดท าแผน
ให้เข้าสู่ภาครัฐ 

 
ระดับคุณภาพ 

(3,2,1) 

คะแนน
รวม 

(เต็ม 15 
คะแนน) 

ร้อยละ 
แปล 
ความ 
หมาย 

คนท่ี 1 3 3 2 3 3 14 93.33 มากที่สุด 
โดยรวม 3 3 2 3 3 14 93.33 มากที่สุด 

 

   จากตาราง XX  พบว่า การจัดระดับนวัตกร จ านวน 1 คน ที่เข้าร่วมโครงการการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานเพ่ือสุขภาพจากอะโวคาโด จังหวัดแม่ฮ่องสอน นวัตกร อยู่ในระดับมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 93.33  
 เมื่อพิจารณาจากการประเมินตาม Platform การสร้างนวัตกร ในการจัดระดับของ  
นวัตกรชุมชน พบว่า ด้านที่ 1 การศึกษาศักยภาพชุมชน มีระดับคะแนนคุณภาพระดับ 3  โดยพบว่ากลุ่มนวัต
กรชุมชนรู้บริบทชุมชนของตนเอง มีการวิเคราะห์ปัญหา ศักยภาพ ข้อจ ากัดชุมชนและได้เข้าร่วมฝึกอบรม
วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจของชุมชน การจัดท าแผนธุรกิจ การจัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย และต้นทุนอาชีพ 
รวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับส านักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
แม่ฮ่องสอน โครงการหลวงแม่ลาน้อย ส านักงานพัฒนาชุมชนและวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนในการพัฒนา
ชุมชน ด้านที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา  มีระดับคะแนนคุณภาพระดับ 3  กลุ่มนวัตกรมีการลง
มือสร้างสรรค์แนวคิด วิธีการ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จนพัฒนาเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นกับตนเอง เช่น ผลิตภัณฑ์น้ า
สลัดอะโวคาโดและไอศครีมอะโวคาโด   ด้านที่  3 มีระดับคะแนนคุณภาพระดับ 2  สามารถสร้างการ
เปลี่ยนแปลง ท าให้มูลค่าเศรษฐกิจฐานราก และ มูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 และยกระดับ
รายได้และคุณภาพชีวิต ด้านที่ 4 การถ่ายทอดองค์ความรู้  มีระดับคะแนนคุณภาพระดับ 3 กลุ่มนวัตกรชุมชน
มีการถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างให้เกิดแรงบันดาลใจ มีเครือข่ายที่เข้มแข็งจากภายนอกและภายในชุมชน ด้านที่ 
5 การจัดท าแผนให้เข้าสู่ภาครัฐ มีระดับคะแนนคุณภาพระดับ 3  พบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกอะโวคาโด
แปลงใหญ่บ้านดงมีการน าเสนอโครงการแปลงใหญ่อะโวคาโดเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนภายใต้
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์
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เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโ รนา 2019 
พ.ศ. 2563 วงเงินงบประมาณ 2,130,000 บาท 
 เมื่อพิจารณาจากการประเมินตาม Platform การสร้างนวัตกร ในการจัดระดับของ  
นวัตกรชุมชน ในนวัตกรแต่ละคน พบว่า   
      นวัตกร คนที่ 1 มีผลการประเมินดังนี้ 
      (1) การประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ด้าน ความรู้ความ
เข้าใจ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ (วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( = 3.77, S.D. = 0.45) และในด้านการปฏิบัติท าให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ 22 
  (2) การประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร (วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 
2564) ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.00, S.D. = 0.00)     
       จากการประเมิน นวัตกร คนที่  1 จะเห็นว่า ผลการประเมินการถ่ายทอด
นวัตกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.77, S.D. = 0.45) และในด้านการปฏิบัติ ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ 
22 การประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.00, S.D. = 
0.00) และการให้คะแนนระดับคุณภาพของนวัตกร ได้คะแนน 14.00 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.33 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด และจากบันทึกการสังเกตของนักประเมินนวัตกร จ านวน 3 ท่าน ตามแบบสังเกตการถ่ายทอด 
พบว่า นวัตกรสามารถเข้าใจบริบทชุมชน บอกจุดแข็งจุดอ่อนชุมชนได้ มีความรู้และทักษะ และสามารถ
ถ่ายทอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ าสลัดจากอะโวคาโดและไอศกรีมจากอะโวคาโดรวมทั้งสามารถแนะน า
ช่องทางการตลาด การขายสินค้าออนไลน์ เพ่ือให้ผู้สามารถน าไปต่อยอดและประกอบอาชีพได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึง
มีความเห็นว่า นวัตกร คนที่ 1 อยู่ในระดับ 4 (การถ่ายทอดองค์ความรู้ได้) 
   3.8 ผลการจัดระดับนวัตกร โครงการการพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตรเชิง
นิเวศ บนฐานทุนทรัพยากร ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์  ตาม Platform การสร้าง
นวัตกร ในตอนที่ 1 แสดงดังตารางที่ 49 
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ตาราง  49  ผลการจัดระดับนวัตกร โครงการการพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตรเชิงนิเวศ บนฐานทุน 

               ทรัพยากร ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

นวัตกร 

ระดับนวตักร (มากท่ีสดุ ร้อยละ 80 – 100) (มาก ร้อยละ 70 – 79) (ปานกลาง ร้อยละ 60 – 69) 
(น้อย ร้อยละ 50 – 59) (น้อยท่ีสุด ต่ ากว่าร้อยละ 50) 

(ระดับ 1)  
การศึกษา
ศักยภาพ 
ชุมชน 

ระดับคุณภาพ 
(3,2,1) 

(ระดับ 2) 
การพัฒนา
นวัตกรรม 

 
ระดับคุณภาพ 

(3,2,1) 

(ระดับ 3)  
การบริหาร

จัดการอาชพี
จากนวัตกรรม 
ระดับคุณภาพ 

(3,2,1) 

(ระดับ 4) 
 การถา่ยทอด
องค์ความรู้ 

 
ระดับคุณภาพ 

(3,2,1) 

(ระดับ 5) 
 การจัดท าแผน
ให้เข้าสู่ภาครัฐ 

 
ระดับคุณภาพ 

(3,2,1) 

คะแนน
รวม 

(เต็ม 15 
คะแนน) 

ร้อยละ 
แปล 
ความ 
หมาย 

คนท่ี 1 3 3 3 2 1 12 80.00 มากที่สุด 
คนท่ี 2 3 3 2 2 1 11 73.33 มาก 
โดยรวม 3 3 2.5 2 1 11.5 76.66 มาก 

 

   จากตาราง 49  พบว่า การจัดระดับนวัตกร จ านวน 2 คน ที่เข้าโครงการการพัฒนาต้นแบบ
ชุมชนนวัตกรรมเกษตรเชิงนิเวศ บนฐานทุนทรัพยากร ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดย
ภาพรวมนวัตกร อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 76.66 เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล นวัตกรคนที่ 1 มีระดับสูง
ที่สุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 80.00 และนวัตกรคนที่ 2 มีระดับน้อยที่สุด อยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 73.33 
 เมื่อพิจารณาจากการประเมินตาม Platform การสร้างนวัตกร ในการจัดระดับของ  
นวัตกรชุมชน ในภาพรวม พบว่านวัตกรทั้ง 2 คน เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่สามารถน าความรู้ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์และออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชน สร้าง
ระบบความคิดและพ้ืนที่การเรียนรู้ในชุมชน นอกจากนั้นนวัตกรทุกคนมีส่วนส าคัญในการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ
ฐานราก และมูลค่าผลิตภัณฑ์ของโครงการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ช่วยในการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต  ส่วน
ประเด็นที่ยังไม่สามารถได้ด าเนินการได้ตาม Platform การสร้างนวัตกร คือ ระดับ 5 การจัดท าแผนให้เข้าสู่
ภาครัฐ ได้คะแนนการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพเท่ากับ 1  
 เมื่อพิจารณาจากการประเมินตาม Platform การสร้างนวัตกร ในการจัดระดับของ  
นวัตกรชุมชน ในนวัตกรแต่ละคน พบว่า  
      นวัตกร คนที่ 1 มีผลการประเมินดังนี้ 
      (1) การประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ด้าน ความรู้ความ
เข้าใจ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ (วันที่ 6, 8, 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564) มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.69, S.D. = 0.72) และในด้านการปฏิบัติท าให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องข้ันตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ 14 
      (2) การประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร (วันที่ 6, 8, 11 สิงหาคม 
พ.ศ. 2564) ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 5.00, S.D. = 0.00)    
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       จากการประเมิน นวัตกร คนที่  1 จะเห็นว่า ผลการประเมินการถ่ายทอด
นวัตกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.69, S.D. = 0.72) และในด้านการปฏิบัติ ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ 
14 การประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 5.00, S.D. = 
0.00) และการให้คะแนนระดับคุณภาพของนวัตกร ได้คะแนน 12.00 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.00 อยู่ใน
ระดับมากที่สุดและจากการสัมภาษณ์นวัตกร ซึ่งได้เคยกล่าวไว้ว่า “ตอนนี้เพิ่งเริ่มต้น โรงปุ๋ยหมักก็เพ่ิงขอ อบต.
ได้ เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว” “ตอนนี้โครงกำรได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนำหมู่บ้ำนใน ปี 64 เข้ำเมื่อเดือนมีนำคม ที่
อ ำเภอ กรมกำรปกครอง ปกติทุก 4 ปี จะท ำแผนครั้งหนึ่ง พอดีได้เข้ำท ำประชำคม ก็เป็นแผนของหมู่ 6 ใน
แผนพัฒนำหมู่บ้ำน” และจากบันทึกการสังเกตของนักประเมินนวัตกร จ านวน 3 ท่าน ตามแบบสังเกตการ
ถ่ายทอด พบว่า นวัตกรสามารถเข้าใจบริบทชุมชน บอกจุดแข็งจุดอ่อนชุมชนได้ สามารถพัฒนานวัตกรรมโดย
การเลือกวัสดุต่างๆ เพ่ือน ามาทดลอง และ นวัตกรยังมีการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลิตภัณฑ์ที่มาจาก
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการที่นวัตกรมีการหาแนวทางในการสร้างธุรกิจ ในการที่จะช่วยท าให้คน
ในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากเดิม เมื่อท าการวิเคราะห์ตามเกณฑ์การวิเคราะห์ระดับนวัตกร  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมี
ความเห็นว่า นวัตกร คนที่ 1 อยู่ในระดับ 4 (การถ่ายทอดองค์ความรู้ได้) 
      นวัตกร คนที่ 2 มีผลการประเมินดังนี้ 
      (1) การประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ด้าน ความรู้ความ
เข้าใจ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ (วันที่ 6, 8, 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564) มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.69, S.D. = 0.72) และในด้านการปฏิบัติท าให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องข้ันตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ 14   
      (2) การประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร (วันที่ 6, 8, 11 สิงหาคม 
พ.ศ. 2564) ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 5.00, S.D. = 0.00) 
       จากการประเมิน นวัตกร คนที่ 2 จะเห็นว่า ผลการประเมินการถ่ายทอด
นวัตกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ มี 
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.69, S.D. = 0.72) และในด้านการปฏิบัติท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ 
14 การประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 5.00, S.D. = 
0.00) และการให้คะแนนระดับคุณภาพของนวัตกร ได้คะแนน 11 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73.33 อยู่ในระดับ
มาก และจากการสัมภาษณ์นวัตกร ซ่ึงได้เคยกล่าวไว้ว่า “ตอนนี้ก ำลังดูผลอยู่ เอำไปตรวจดูว่ำสูตรต้องท ำอะไร
เพ่ิมมั้ย” “ที่ทดลองอยู่ตอนนี้คือ ปลูกผักบุ้งมีทั้งหมด 5 สูตร มีอยู่ 6 แปลง แปลงที่ 6 ไม่ใส่อะไรเลย อีก 5 
แปลงใช้น้ ำหมักหลำยสูตร สูตรขี้หมูอย่ำงเดียว 2 ส่วนบ้ำง 3 ส่วนบ้ำง ขี้ปลำอย่ำงเดียว 1 ส่วนบ้ำง 2 ส่วนบ้ำง 
แล้วก็เก็บข้อมูล วัดต้น วัดใบ วัดควำมกว้ำง วัดยอด วัดทุกอย่ำง ระยะของแต่ละสัปดำห์ทุก 5 วัน ” และจาก
บันทึกการสังเกตของนักประเมินนวัตกร จ านวน 3 ท่าน ตามแบบสังเกตการถ่ายทอด พบว่า นวัตกรสามารถ
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เข้าใจบริบทชุมชน บอกจุดแข็งจุดอ่อนชุมชนได้ สามารถพัฒนานวัตกรรมโดยการเลือกวัสดุต่างๆ เพ่ือน ามา
ทดลอง และนวัตกรยังมีการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลิตภัณฑ์ที่มาจากกระบวนการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงความ
พยายามในการเรียนรู้ทดลองน้ าหมักสูตรต่างๆ และมีการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เมื่อท าการวิเคราะห์
ตามเกณฑ์การวิเคราะห์ระดับนวัตกร  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า นวัตกร คนที่ 2 อยู่ในระดับ 3 (การ
บริหารจัดการอาชีพจากนวัตกรรม) 
   3.9 ผลการจัดระดับนวัตกร โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน้ ามูล
ไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน จังหวัดสระแก้ว ตาม Platform การสร้างนวัตกร ในตอนที่ 1 แสดงดังตาราง
ที่ 50 
 

ตาราง  50  ผลการจัดระดับนวัตกร โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือนดิน และ 
               น้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน จังหวัดสระแก้ว      
 

นวัตกร 

ระดับนวตักร (มากท่ีสดุ ร้อยละ 80 – 100) (มาก ร้อยละ 70 – 79) (ปานกลาง ร้อยละ 60 – 69) 
(น้อย ร้อยละ 50 – 59) (น้อยท่ีสุด ต่ ากว่าร้อยละ 50) 

(ระดับ 1)  
การศึกษา
ศักยภาพ 
ชุมชน 

ระดับคุณภาพ 
(3,2,1) 

(ระดับ 2) 
การพัฒนา
นวัตกรรม 

 
ระดับคุณภาพ 

(3,2,1) 

(ระดับ 3)  
การบริหาร

จัดการอาชพี
จากนวัตกรรม 
ระดับคุณภาพ 

(3,2,1) 

(ระดับ 4) 
 การถา่ยทอด
องค์ความรู้ 

 
ระดับคุณภาพ 

3,2,1) 

(ระดับ 5) 
 การจัดท าแผน
ให้เข้าสู่ภาครัฐ 

 
ระดับคุณภาพ 

3,2,1) 

คะแนน
รวม 

(เต็ม 15 
คะแนน) 

ร้อยละ 
แปล 
ความ 
หมาย 

คนท่ี 1 3 3 2 2 3 13 86.67 มากที่สุด 
คนท่ี 2 3 3 1 2 3 12 80.00 มากที่สุด 
โดยรวม 3 3 1.5 2 3 12.5 83.33 มากท่ีสุด 

 

   จากตาราง 50  พบว่า การจัดระดับนวัตกร จ านวน 2 คน ที่ เข้าโครงการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน จังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวมนวัตกร อยู่ใน
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.33 เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล นวัตกรคนที่ 1 มีระดับสูงที่สุด อยู่ในระดับ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.67 และนวัตกรคนที่ 2 มีระดับน้อยที่สุด อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
80.00  
 เมื่อพิจารณาจากการประเมินตาม Platform การสร้างนวัตกร ในการจัดระดับของ  
นวัตกรชุมชน ในภาพรวม พบว่านวัตกรทั้ง 2 คน เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่สามารถน าความรู้ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์และออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชน สร้าง
ระบบความคิดและพ้ืนที่การเรียนรู้ในชุมชน นอกจากนั้นนวัตกรทุกคนมีส่วนส าคัญในการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ
ฐานราก และมูลค่าผลิตภัณฑ์ของโครงการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ช่วยในการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต  ส่วน
ประเด็นที่ยังไม่สามารถได้ด าเนินการได้ตาม Platform การสร้างนวัตกร คือ ระดับ 3 การบริหารจัดการอาชีพ
จากนวัตกรรม ได้คะแนนการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพเท่ากับ 1 และ 2  
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 เมื่อพิจารณาจากการประเมินตาม Platform การสร้างนวัตกร ในการจัดระดับของ  
นวัตกรชุมชน ในนวัตกรแต่ละคน พบว่า  
      นวัตกร คนที่ 1 มีผลการประเมินดังนี้ 
      (1) การประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ด้าน ความรู้ความ
เข้าใจ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ (วันที่ 19 – 21 สิงหาคม พ.ศ. 2564) มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.91, S.D. = 0.57) และในด้านการปฏิบัติท าให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องข้ันตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ 37 
      (2) การประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร (วันที่ 19 – 21 สิงหาคม 
พ.ศ. 2564) ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.50, S.D. = 0.53)     
       จากการประเมิน นวัตกร คนที่  1 จะเห็นว่า ผลการประเมินการถ่ายทอด
นวัตกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.91, S.D. = 0.57) และในด้านการปฏิบัติ ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ 
37 การประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.50, S.D. = 
0.53) และการให้คะแนนระดับคุณภาพของนวัตกร ได้คะแนน 13 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.67 อยู่ในระดับ
มากที่สุดและจากการสัมภาษณ์นวัตกร ซึ่งได้เคยกล่าวไว้ว่า “สิ่งที่ต้องท ำคือลดต้นทุนโลโก้ให้ประหยัดขึ้น หำ
วิธีกำรหมักเพ่ือเพ่ิมสำรอำหำรให้เยอะ และหำวิธีกำรหลำกหลำยเพิ่มประโยชน์ในกำรใช้ ซึ่งตอนนี้ก ำลังทดลอง
ในตู้ปลำโดยเลี้ยงหอยขม ใช้เป็น EM ปกติ 3 วันน้ ำจะเน่ำ ทดลองไม่ให้น้ ำเน่ำ และก ำลังทดลองผสมอำหำรให้
ไก่เพ่ือย่อยสำรอำหำร โดยคลุกกับอำหำรไก่ แล้วดูสุขภำพของไก่” และจากบันทึกการสังเกตของนักประเมิน
นวัตกร จ านวน 3 ท่าน ตามแบบสังเกตการถ่ายทอด พบว่า นวัตกรสามารถเข้าใจบริบทชุมชน บอกจุดแข็ง
จุดอ่อนชุมชนได้ว่าเป็นชุมนเกษตรกรในตัวเมือง เกือบทุกหมู่บ้านอยู่ติดคลอง น้ าไม่แห้ง เหมาะกับการเกษตร 
อนาคตอยากได้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ มีโรงเรือนทดลอง ที่สามารถพัฒนานวัตกรรมโดยการเลือกวัสดุ
ต่างๆ เพ่ือน ามาทดลองเพ่ือลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต แต่ยังขาดทักษะในการติดต่อกับหน่วยงานอ่ืน เมื่อท าการ
วิเคราะห์ตามเกณฑ์การวิเคราะห์ระดับนวัตกร  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า นวัตกร คนที่ 1 อยู่ในระดับ 4 
(การถ่ายทอดองค์ความรู้ได้) 
      นวัตกร คนที่ 2 มีผลการประเมินดังนี้ 
      (1) การประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ด้าน ความรู้ความ
เข้าใจ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ (วันที่ 19 – 21 สิงหาคม พ.ศ. 2564) มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.91, S.D. = 0.57) และในด้านการปฏิบัติท าให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องข้ันตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ 37   
      (2) การประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร (วันที่ 19 – 21 สิงหาคม 
พ.ศ. 2564) ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.50, S.D. = 0.53) 
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       จากการประเมิน นวัตกร คนที่ 2 จะเห็นว่า ผลการประเมินการถ่ายทอด
นวัตกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ มี 
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.91, S.D. = 0.57) และในด้านการปฏิบัติท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์หลังการถ่ายทอดเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ 
37 การประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.50, S.D. = 
0.53) และการให้คะแนนระดับคุณภาพของนวัตกร ได้คะแนน 12 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.00 อยู่ในระดับ
มากที่สุด และจากการสัมภาษณ์นวัตกร ซ่ึงได้เคยกล่าวไว้ว่า “จะยกระดับผลิตภัณฑ์ต้องท ำให้ดูว่ำผลิตภัณฑ์ได้
มำตรฐำนมั้ย แล้วจึงประชำสัมพันธ์ในเครือข่ำย ศูนย์เรียนรู้ต้องหำมำตรฐำนกำรท ำที่เท่ำกันทุก lot และศึกษำ
ผลที่เกิดขึ้น” และจากบันทึกการสังเกตของนักประเมินนวัตกร จ านวน 3 ท่าน ตามแบบสังเกตการถ่ายทอด 
พบว่า นวัตกรสามารถเข้าใจบริบทชุมชน บอกจุดแข็งจุดอ่อนชุมชนได้ว่าปัญหาของชุมชน คือการเปลี่ยนแปลง
ของดิน ที่มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวพวกยูคามากท าให้ดินเสีย แต่ชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึง
ต้องปรับปรุงดินใหม่ ซึ่งชุมชนสามารถพัฒนาดินโดยการท าปุ๋ยจากมูลไส้เดือนดิน และหานวัตกรรมใหม่ๆที่เป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ ประกอบกับนวัตกรมีบทบาทหน้าที่เป็นประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนที่
สนับสนุนโดยพัฒนาชุมชน จึงมีการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ โดยได้ของบประมาณในการพัฒนาโครงการ
นี้ ซึ่งร่วมอยู่ในแผนพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดสระแก้ ว เมื่อท าการวิเคราะห์ตาม
เกณฑ์การวิเคราะห์ระดับนวัตกร  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า นวัตกร คนที่ 2 อยู่ในระดับ 4 (การถ่ายทอด
องค์ความรู้ได้) 
    สรุปผลการประเมินนวัตกรเกี่ยวกับการถ่ายทอดนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วย 1) ผู้รับการถ่ายทอด
ประเมินนวัตกร ในด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไปปฏิบัติ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ  
2) นวัตกรประเมินตนเอง 3) ทีมประเมินจากภายนอกจ านวน 3 คน เป็นผู้ประเมินนวัตกร แสดงรายละเอียด 
ดังตารางที่ 51 
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ตาราง  51  สรุปผลการประเมินนวัตกรเก่ียวกับการถ่ายทอดนวัตกรรม โครงการการพัฒนาต้นแบบชุมชน 
               นวัตกรรม เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน และยกระดับเศรษฐกิจ 
               ชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู 
               สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร   
 

รายการ 

ผู้เข้ารับการถ่ายทอด 
ประเมินนวัตกร 

นวัตกร 
ประเมินตนเอง 

 ( ) 

ประเมินนวัตกรโดย 
นักประเมินจากภายนอก 

ระดับคุณภาพนวัตกร 3,2,1 

ร้อยละ แปลผล 
ความรู ้
น าไปใช้ 

การบริหาร 

( ) 

การปฏิบัต ิ
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่าย
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คร

ัฐ 
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ะด
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5) 
1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอของชุมชนทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ 
นวัตกร คนท่ี 1 4.65 61% 4.00 3 3 1 3 2 80.00 มากที่สุด 
นวัตกร คนท่ี 2 4.61 61% 4.50 3 3 1 3 2 73.33 มาก 
นวัตกร คนท่ี 3 4.61 61% 3.88 3 3 1 3 3 86.67 มากที่สุด 
นวัตกร คนท่ี 4 4.04 34% 4.00 3 3 1 2 3 80.00 มากที่สุด 
2) การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ บ้านนาค าไฮ จังหวัดหนองบัวล าภู 
นวัตกร คนท่ี 1 4.41 71% 4.63 3 3 2 3 3 87.86 มากที่สุด 
นวัตกร คนท่ี 2 4.23 71% 4.13 3 3 1 2 2 79.25 มาก 
3) การสร้างสรรคส์ีย้อมธรรมชาตแิละพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก ชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา  
นวัตกร คนท่ี 1 4.24 12% 3.64 3 3 2 2 1 73.33 มาก 
นวัตกร คนท่ี 2 4.24 12% 3.75 3 3 2 2 3 86.67 มากที่สุด 
4) การพัฒนานวัตกรรมชุมชนด้านวัฒนธรรมผา้ทอกี่เอว ชุมชนพะมอลอ จังหวัดแมฮ่่องสอน  
นวัตกร คนท่ี 1 4.47 5% - - - - - - - - 
นวัตกร คนท่ี 2 4.47 5% - - - - - - - - 
5) การพัฒนาสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงส าหรับผ้าทอชุมชนบ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว 
นวัตกร คนท่ี 1 4.66 54% 4.50 3 3 2 3 2 86.67 มากที่สุด 
นวัตกร คนท่ี 2 4.58 54% 4.25 3 3 1 2 3 80.00 มากที่สุด 
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ตาราง  51  (ต่อ) 
 

รายการ 

ผู้เข้ารับการถ่ายทอด 
ประเมินนวัตกร 

นวัตกร 
ประเมินตนเอง 

 ( ) 

ประเมินนวัตกรโดย 
นักประเมินจากภายนอก 

ระดับคุณภาพนวัตกร 3,2,1 

ร้อยละ แปลผล 
ความรู ้
น าไปใช้ 

การบริหาร 

( ) 
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5)
 

6) การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์ จังหวัดยโสธร 
นวัตกร คนท่ี 1 4.04 9% 4.00 3 2 1 2 1 60.00 ปานกลาง 

นวัตกร คนท่ี 2 4.14 8% 4.00 3 2 1 1 1 53.33 น้อย 
นวัตกร คนท่ี 3 4.18 8% 4.00 3 2 1 1 1 53.33 น้อย 
7) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพื้นเมือง จังหวัดตราด 
นวัตกร คนท่ี 1 4.49 32% - 3 3 1 3 2 80.00 มากที่สุด 
นวัตกร คนท่ี 2 4.49 32% - 2 3 1 2 1 60.00 ปานกลาง 

8) การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานเพื่อสุขภาพจากอะโวคาโด 
นวัตกร คนท่ี 1 3.77 22% 4.00 3 3 2 3 3 93.33 มากที่สุด 
9) การพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตรเชิงนิเวศ บนฐานทุนทรัพยากร ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จ.บุรีรัมย ์
นวัตกร คนท่ี 1 3.69 14% 5.00 3 3 3 2 1 80.00 มากที่สุด 
นวัตกร คนท่ี 2 3.69 14% 5.00 3 3 2 2 1 73.33 มาก 
10) การพัฒนาผลิตภณัฑม์ูลไสเ้ดอืนดินและน้ ามูลไสเ้ดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน จังหวัดสระแก้ว 
นวัตกร คนท่ี 1 3.91 37% 3.50 3 3 2 2 3 86.67 มากที่สุด 
นวัตกร คนท่ี 2 3.91 37% 3.50 3 3 1 2 3 80.00 มากที่สุด 
 

 
 จากตาราง XX แสดงให้เห็นว่า สมรรถนะของนวัตกรชุมชนที่มีมากที่สุด และส่วนใหญ่มี ได้แก่ 
สามารถศึกษาศักยภาพของชุมชนได้ เป็นต้นว่า รู้บริบทชุมชนของตนเอง วิเคราะห์ปัญหา ศักยภาพ ข้อจ ากัด
ชุมชน วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจของชุมชน/การจัดท าแผนธุรกิจ การจัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย และต้นทุน
อาชีพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน รองลงมา คือ การพัฒนานวัตกรรม ได้แก่ ลงมือ
สร้างสรรค์แนวคิด วิธีการ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จนพัฒนาเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นกับตนเอง และสมรรถนะของน



 

280  

วัตกรชุมชนที่มีน้อยที่สุด คือ การบริหารจัดการอาชีพจากนวัตกรรม ในการเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก และ
มูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมข้ึน และยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต 
 การทบทวนตนเองของนวัตกรในการถ่ายทอดนวัตกรรม โครงการการพัฒนาต้นแบบชุมชน
นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐาน
ราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และ
ยโสธร โดยสรุปดังนี้ 
  1) ส่วนที่พึงพอใจในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ ได้แก่  
   1.1) ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้า และการออกแบบตราสินค้าให้มีความแตกต่าง 
รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน 
   1.2) ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพให้เกิดขึ้นในชุมชน มีส่วนในการช่วยเกษตรกร 
   1.3) มีความภาคภูมิใจที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในชุมชน ให้ได้เห็นถึงคุณค่า
ของชิ้นงานที่ท าได้อย่างครบถ้วน และน าไปปฎิบัติตามได้ 
   1.4) มีความภาคภูมิใจที่สามารถช่วยสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในชุมชน  
   1.5) สมาชิกในชุมชนสนใจ ให้การตอบรับเป็นอย่างดี ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ ร่วม
ถึงมีข้อซักถามและสามารถตอบค าถามได้ 
  1.6) เป็นการพัฒนาตนเอง เช่น ได้รับความรู้เพ่ิมเติมท าให้เกิดความมั่นใจในตนเอง 
เพราะเป็นการทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง รวมถึงพัฒนาการพูด การแสดงออก เกิดความมั่นใจในการติดต่อ
หน่วยงานราชการ 
  2) ส่วนที่ต้องพัฒนาในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ ได้แก่  
   2.1) เทคนิคการสอน เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ ทักษะการพูดทีใ่ห้ผู้ฟังสนใจ บุคคลิกใน
การพูด ทักษะการสื่อสารที่มีความแตกต่างระหว่างช่วงอายุและผู้ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มากเกินไป 
   2.2) ความรู้ต้องแน่น และ มีความรู้หลายๆ ด้าน นอกจากนั้นยังต้องมีความรู้เพ่ิมเติม
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น การพัฒนาสีย้อมธรรมชาติจากวัสดุอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมเฉดสีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ   
หาวัสดุที่เป็นสีม่วงที่เป็นสีอัตลักษณ์กลุ่ม ทีย่ังไม่สามารถท าได้ 
   2.3) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น เพ่ือเชื่อมต่องานที่ท ากับ
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น เป็นช่องทางในการจ าหน่ายสินค้า ช่องทางที่ ให้สินค้าที่เป็นที่รู้จักมากขึ้น และการเข้าสู่
แผนงานโครงการในการพัฒนาอาชีพชุมชน 
2.4) ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนายังต้องปรับปรุง ได้แก่ สูตร มาตรฐาน และรูปทรงของผลิตภัณฑ์ 
  3) ข้อจ ากัดในการถ่ายทอดนวัตกรรมครั้งนี้ ได้แก่ 
  3.1) สถานการณ์การแพร่กระจายโควิด-19 เกิดปัญหาต่างๆ ได้แก่ 
    3.1.1) การพัฒนาตัวนวัตกรเองและชุมชนไม่ต่อเนื่อง จึงท าให้ขาดการต่อยอด  
   3.1.2) ไม่สามารถรวมตัวกันท ากิจกรรมได ้เนื่องจากชุมชนเกิดความวิตก  
   3.1.3) อุปสรรคในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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   3.1.4) สถานการณ์โรคภัย ท าให้คนในชุมชนต้องไปท าหน้าที่ตามภาระกิจ 
  3.2) การท างานกับชุมชนมีข้อจ ากัดด้านเวลาและภาระหน้าที่ของคนในชุมชนที่ท าให้ไม่
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 100% 
  3.3) วัตถุดิบที่น ามาใช้ในโครงการต้องเลือกใช้ตามฤดูกาล เช่น วัตถุดิบที่ใช้ในการย้อมผ้า
บางชนิดหากต้องการจะใช้ย้อมสีให้ได้ตลอดท้ังปี จะเป็นอุปสรรค 
  3.4) อุปกรณ์ที่ใช้ท างานมีความล าบากในการเคลื่อนย้ายตัวอย่างเช่น จักรเย็บผ้า 
อุปกรณ์ย้อมสีธรรมชาติ 
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  ตอนที่ 6  ผลการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการน านวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและ
เกษตรปลอดภัยไปสู่แผนพัฒนาต าบล/อ าเภอ/จังหวัด ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู 
สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร 
 ผลการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการน านวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและเกษตร
ปลอดภัยไปสู่แผนพัฒนาต าบล/อ าเภอ/จังหวัด ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู 
สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยในตอนที่ 6 ดังต่อไปนี้ 
 ระยะที่  1  กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการน านวัตกรรมด้านผ้า
ชุมชนและเกษตรปลอดภัยไปสู่แผนพัฒนาต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 
  ระยะที่  2  ผลของกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการน านวัตกรรม
ด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัยไปสู่แผนพัฒนาต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 
 
   ส าหรับตอนที่  6  มีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  ตอนที่ 6 ผลการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการน านวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและ
เกษตรปลอดภัยไปสู่แผนพัฒนาต าบล/อ าเภอ/จังหวัด ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน 
หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร 
  ผลการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการน านวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและเกษตร
ปลอดภัยไปสู่แผนพัฒนาต าบล/อ าเภอ/จังหวัด ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู 
สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัย ในตอนที่ 6 ดังต่อไปนี้ 
 ระยะที่ 1 กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการน านวัตกรรมด้าน       
ผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัยไปสู่แผนพัฒนาต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 
   1.1 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอของชุมชน     
บ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่  
  โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอของชุมชนบ้าน 
ทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ ด าเนินการ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการน านวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม
ประเภทเคหะสิ่งทอของชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ ไปสู่แผนพัฒนาต าบล/อ าเภอ/จังหวัด รายละเอียด ดังนี้ 
        1) การจัดกิจกรรมเวทีประชาคม เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาผ้าหม้อห้อม ภูมิ
ปัญญาของต าบลทุ่งโฮ้ง ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแพร่ ในวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ เทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง 
อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีการระดมความคิดเรื่อง “ปลุกพ้ืนที่โดยอำศัยผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่ รำยได้หลัก
อยู่ที่ชุมชน ร้ำนค้ำสองข้ำงทำง และศูนย์เรียนรู้ของแม่ ๆ ทั้งหลำยในชุมชน” กิจกรรมแรกที่จะเริ่มคือ 
กิจกรรมตลาดชุมชนรองรับการท่องเที่ยว โดยแกนน ากลุ่มคนรุ่นใหม่ในชุมชนทุ่งโฮ้งจัดตั้งเป็นประชาคม
ด าเนินการจัดกิจกรรมโดยการประชุมวางแผนการบริหารจัดการตลาดในด้านต่างๆ ได้แก่ การรับลงทะเบียน
และดูแลพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงการจัดระเบียบต่างๆเพ่ือให้การจัดตลาดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  การ
ประชาสัมพันธ์ตลาด การประชุมต่างๆที่จัดขึ้นเพ่ือการพัฒนารูปแบบและกิจกรรมในตลาด ดังภาพที่ 139 
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             ภาพ 139 การจัดกิจกรรมเวทีประชาคม 1 เมษายน 2564 จังหวัดแพร่ 
                                 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอ จังหวัดแพร่ 
                                ที่มา : โดยผู้วิจัย : 1 เมษายน 2564 
 

             2) จากการจัดกิจกรรมเวทีประชาคม ชุมชนมีความต้องการ การขับเคลื่อน 
โดยให้มีกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ ในพ้ืนที่ต าบลทุ่งโฮ้ง เพ่ือให้ผู้ประกอบการผ้าหม้อห้อมในชุมชนต าบล 
ทุ่งโฮ้งและคนในชุมชนสามารถสร้างรายได้ มีการเสนอการท ากิจกรรมตลาดสินค้าชุมชนเพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยว ซึ่งมีนวัตกร จ านวน 2 คน ในโครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอ
ชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมขะน๋นหม้อห้อม (ถนนหม้อหม้อ) ต าบล  
ทุ่งโฮ้ง อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ซึ่งเริ่มจัดงานครั้งแรกในวันที่ 9 เมษายน 2564 เพ่ือให้เกิดประโยชน์ ใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้  

 2.1) เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดของคนในชุมชนทั้งในกลุ่มคนวัย
เดียวกัน และต่างวัย เป็นสถานที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ท าให้
เกิดการมีส่วนร่วมและรักที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 

 2.2) เกิดการหมุนเวียนรายได้ของคนในชุมชน  
 2.3) มีการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่และคาดว่าจะได้รับการพัฒนาหากมี

การจัดตลาดอย่างต่อเนื่อง 
                   2.4) เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนที่เดินทางผ่านไปยัง
จังหวัดอ่ืน และคนในชุมชนใกล้เคียง และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คนที่สนใจมาเข้า
ร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนเพิ่มมากขึ้น  

     2.5 ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมี
ตลาดที่ผู้ประกอบการสามารถน ามาทดลองขายได้  

 นวัตกรเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมขะน๋นหม้อห้อม ต าบลทุ่งโฮ้ง อ าเภอ
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ แสดงดังภาพที่ 140 
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    ภาพ 140 นวัตกรเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมขะน๋นหม้อห้อม จังหวัดแพร่ 
                                  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอ จังหวัดแพร่ 
                                ที่มา : โดยผู้วิจัย : 9 เมษายน 2564 
 

 3) จัดประชุมร่างแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมให้กับชุมชน ซึ่งจะมี
การวิเคราะห์ข้อมูลบริบทชุมชน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัจจัยภายในหรือสภาพแวดล้อมภายในเพ่ือท าให้
หมู่บ้ านทราบถึงความสามารถหรือความเป็นตัวตนของหมู่บ้าน การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกหรื อ
สภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือท าให้หมู่บ้านทราบถึงโอกาสและอุปสรรคการท างานของหมู่ บ้านที่เกี่ยวกับ
นวัตกรรมของชุมชน พร้อมทั้งก าหนดวิสัยทัศน์ (ทิศทางการพัฒนา) ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ซึ่งเมื่อได้แผน       
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมแล้ว จึงน าไปสู่แผนธุรกิจโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะ
สิ่งทอของชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง  
  1.2 โครงการการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ บ้านนาค าไฮ 
จังหวัดหนองบัวล าภู  

  โครงการการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ บ้านนาค าไฮ 
จังหวัดหนองบัวล าภู ด าเนินการ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการน านวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสี
ธรรมชาติของชุมชนบ้านนาค าไฮ จังหวัดหนองบัวล าภู ไปสู่แผนพัฒนาต าบล/อ าเภอ/จังหวัด รายละเอียด ดังนี้ 
   1) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตลักษณ์ผ้าประจ าจังหวัด
หนองบัวล าภู เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู เป็น
ประธาน และมีหน่วยงานราชการในจังหวัดหนองบัวล าภูเข้าร่วม อาทิเช่น วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวล าภู 
พัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวล าภู พาณิชย์จังหวัดหนองบัวล าภู อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดหนองบัวล าภู และหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งนี้ นายกวินท์ ค าปาละ หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนา
และยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ บ้านนาค าไฮ จังหวัดหนองบัวล าภู ทีมวิจัย และนวัตกรชุมชน 
เข้าร่วมประชุม โดยได้น าเสนอผ้าขิดสลับหมี่ "ผ้าสามกษัตริย์" ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย และ
เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน จึงมีการเสนอให้เป็นผ้าอัตลักษณ์ประจ าจังหวัด
หนองบัวล าภู ซึ่งมติในที่ประชุมเห็นชอบ ให้ผ้าขิดสลับหมี่ "ผ้าทอสามกษัตริย์" เป็นผ้าอัตลักษณ์ ประจ าจังหวัด
หนองบัวล าภู การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตลักษณ์ผ้าประจ าจังหวัดหนองบัวล าภู แสดงดังภาพที่ 141 



 

285  

 
 
 
 
 
 
 

  ภาพ 141 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตลักษณ์ผ้า ประจ าจังหวัดหนองบัวล าภู 
                           โครงการการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ บ้านนาค าไฮ  
                                  จังหวัดหนองบัวล าภู  

                                ที่มา : โดยผู้วิจัย : 14 มกราคม 2564 
 

        2) เข้าร่วมกิจกรรมออกแบบลวดลายผ้าอัตลักษณ์ จังหวัดหนองบัวล าภู 
วันที่ 15 มกราคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้วิชชาลัยผ้าทอ ขวัญตาผ้าไทย อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู  
โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภูเป็นประธาน และมีหน่วยงานราชการเข้าร่วม เช่น 
วัฒนธรรมจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งนี้ นายกวินท์ ค าปาละ หัวหน้าโครงการวิจัย การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสี
ธรรมชาติ บ้านนาค าไฮ จังหวัดหนองบัวล าภู ทีมวิจัยและนวัตกรชุมชน ได้เข้าร่วมการออกแบบลวดลายผ้าอัต
ลักษณ์ ประจ าจังหวัด ผ้าขิดสลับหมี่ "ผ้าสามกษัตริย์"  โดยมีลวดลายอัตลักษณ์ของจังหวัดหนองบัวล าภู เป็น
ลายขิด ดอกบัวบานและบัวตูม ซึ่งดอกบัวเป็นดอกบัวหลวง เป็นดอกไม้ประจ าจังหวัดหนองบัวล าภู และสื่อถึง
ค าขวัญประจ าจังหวัดหนองบัวล าภู ที่ว่า “นครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบาน” โดยใช้ผ้าโทนสีชมพู การเข้าร่วม
กิจกรรมออกแบบลวดลายผ้าอัตลักษณ์ ประจ าจังหวัดหนองบัวล าภู แสดงดังภาพที ่142 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ภาพ 142 ประชุมออกแบบลวดลายผ้าอัตลักษณ ์ประจ าจังหวัดหนองบัวล าภู  
                           โครงการการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ บ้านนาค าไฮ  
                                  จังหวัดหนองบัวล าภู  

                                ที่มา : โดยผู้วิจัย : 15 มกราคม 2564 
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   3) การจัดกิจกรรมเวทีประชาคม เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
ย้อมสีธรรมชาติบ้านนาค าไฮ จังหวัดหนองบัวล าภู ณ ต าบลนาค าไฮ อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัด
หนองบัวล าภู วันที่ 19 มีนาคม 2564 โดยผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้านนาค าไฮ ประชาชน
ต าบลนาค าไฮ นักวิจัย และนวัตกรชุมชน ในประเด็นเกี่ยวกับการน าเสนอโครงการเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงแก้ไข ฉบับที่ 4 เพ่ือไปจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลจากการจัดกิจกรรมเวทีประชาคมดังกล่าว ท าให้ได้โครงการที่น าเสนอเข้า
สู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ โครงการพัฒนาศูนย์จ าหน่ายสินค้าผ้าทอ บ้านนาค าไฮ และได้มีการจัดตั้งให้เป็น
ศูนย์การเรียนรู้และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านนาค าไฮการจัดกิจกรรมเวทีประชาคมแสดงดังภาพที่ 143 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ภาพ 143 การจัดกิจกรรมเวทีประชาคม จังหวัดหนองบัวล าภู 
                          โครงการการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ บ้านนาค าไฮ  
                                  จังหวัดหนองบัวล าภู  

                                ที่มา : โดยผู้วิจัย : 19 มีนาคม 2564   
 

  1.3 โครงการการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก 
ชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา   

  โครงการการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก 
ชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา ด าเนินการ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการน านวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ผ้าทอยกดอก ชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา ไปสู่แผนพัฒนาต าบล/อ าเภอ/จังหวัด รายละเอียด ดังนี้ 
 จัดกิจกรรมเวทีประชาคม เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก 
ชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม จ านวน 30 คน 
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ต าบลล าไพล อ าเภอเทพา และเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลล าไพล ใน
ประเด็นเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านปริก ซึ่งเป็นพ้ืนที่เป้าหมายของโครงการวิจัย โดย
ผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการน าเสนอให้มีการยกระดับผ้าทอในชุมชนบ้านล่องมุดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
เพ่ิมมูลค่าด้วยการย้อมสีธรรมชาติที่ใช้วัสดุในพ้ืนถิ่น นอกจากนั้นยังเสนอให้เพ่ิมรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่มีอยู่
เดิมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่า  การจัดกิจกรรมเวทีประชาคมแสดงดังภาพที่ 144  
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 ภาพ 144 การจัดกิจกรรมเวทีประชาคม จังหวัดสงขลา 
                          โครงการการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก  
                                 ชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา  
                                ที่มา : โดยผู้วิจัย : 16 กุมภาพันธ์ 2564 
 

  1.4 โครงการการพัฒนาสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงส าหรับผ้าทอชุมชน  บ้าน    
ไทรงาม จังหวัดสระแก้ว 
   โครงการการพัฒนาสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงส าหรับผ้าทอชุมชน  บ้าน    
ไทรงาม จังหวัดสระแก้ว ด าเนินการ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการน าสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผง
ส าหรับผ้าทอชุมชน บ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว ไปสู่แผนพัฒนาต าบล/อ าเภอ/จังหวัด รายละเอียด ดังนี้  
 จัดกิจกรรมประชุมกลุ่มอาชีพ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาสีย้อมธรรมชาติใน
รูปแบบผงส าหรับผ้าทอชุมชน บ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้ เข้าร่วมประชุมจากหลายภาคส่วน 
ประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มอาชีพชุมชน ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง  ผู้แทนจากส านักงาน
พัฒนาชุมชนอ าเภอเขาฉกรรจ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ การจัดกิจกรรมประชุมกลุ่มอาชีพ แสดงดังภาพที่ 145 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพ 145 การจัดกิจกรรมประชุมกลุ่มอาชีพ จังหวัดสระแก้ว 
                          โครงการการพัฒนาสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงส าหรับผ้าทอชุมชน  
                                 ชุมชนบ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว 
                                ที่มา : โดยผู้วิจัย : 16 กุมภาพันธ์ 2564 
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  1.5 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์ จังหวัด
ยโสธร 
    โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์ จังหวัด
ยโสธร ด าเนินการ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการน าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์ 
จังหวัดยโสธร ไปสู่แผนพัฒนาต าบล/อ าเภอ/จังหวัด โดยมีการจัดกิจกรรมเวทีประชาคม ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรธรรมชาติหนองยอ บ้านกุดหิน ต าบลก าแมด อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ในวันที่ 15 กรกฎาคม 
2564 โดยมผีู้เข้าร่วมเวทีประชาคม จ านวน 20 คน การจัดกิจกรรมเวทีประชาคมแสดงดังภาพที่ 146 
      

 
 
 
 
 

 
 

  

 ภาพ 146 การจัดกิจกรรมเวทีประชาคม จังหวัดยโสธร 
                          โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์ จังหวัดยโสธร                                   
                                ที่มา : โดยผู้วิจัย : 15 กรกฎาคม 2564 
 

  1.6 โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานเพ่ือสุขภาพจากอะโวคาโด 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
   โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานเพ่ือสุขภาพจากอะโวคาโด 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด าเนินการ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการน าผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานเพ่ือ
สุขภาพจากอะโวคาโด จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปสู่แผนพัฒนาต าบล/อ าเภอ/จังหวัด รายละเอียด ดังนี้  
        จากการด าเนินโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานเพ่ือสุขภาพ
จากอะโวคาโด จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้น าไปสู่การจัดท าแผนและข้อเสนอโครงการแปลงใหญ่อะโวคาโด ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกอะโวคาโดแปลงใหญ่บ้านดง ต าบลห้วยห้อม อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาม
นโยบายด้านเกษตร ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นการด าเนินงานซึ่งเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกร
รายย่อย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาศักยภาพการผลิต ต่อยอดของเดิมให้ดีขึ้น เน้นการผลิตใน
รูปแบบเกษตรสมัยใหม่ เกษตรอัจฉริยะ เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรแม่นย าที่มีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่
เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ มีการสร้างความร่วมมือการบริหารจัดการที่เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่การวาง
แผนการผลิต การแปรรูป สร้างมูลค่าเพ่ิม และการตลาด ตลอดจนการวางระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การเกษตร เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งมีการพัฒนากระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ
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และได้มาตรฐานความปลอดภัยและเชื่อมโยงการตลาด  
  พ้ืนที่อ าเภอแม่ลาน้อยที่ผ่านการพิจารณางบประมาณ แผนการปฏิบัติงาน 
และแผนการจ่ายเงิน จ านวน 2 แปลง คือ 1) โครงการแปลงใหญ่อโวคาโด บ้านดง หมู่ที่ 5 ต าบลห้วยห้อม 
อ าเภอแม่ลาน้อย 2) โครงการแปลงใหญ่บุก บ้านห้วยไก่ป่า หมู่ที่ 6 ต าบลแม่ลาหลวง อ าเภอแม่ลาน้อย เพ่ือ
ด าเนินโครงการในปีงบประมาณ 2565 การจัดกิจกรรมประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกอะโวคาโดแปลงใหญ่
บ้านดง ได้จัดกิจกรรมประชุมกลุ่ม 2 ครั้ง คือ วันที่ 3 มิถุนายน และ 19 กรกฎาคม 2564 แสดงดังภาพที ่147 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ภาพ 147 การจัดกิจกรรมประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกอะโวคาโดแปลงใหญ่บ้านดง 
                          โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานเพื่อสุขภาพจากอะโวคาโด  
                                  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
                                ที่มา : โดยผู้วิจัย : 3 มิถุนายน 2564 
 

  1.7 โครงการการพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตรเชิงนิเวศ บนฐานทุน
ทรัพยากร ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
   โครงการการพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตรเชิงนิเวศ บนฐานทุน
ทรัพยากร ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ด าเนินการ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการน านวัตกรรมเกษตรเชิงนิเวศ บนฐานทุนทรัพยากร ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์  
ไปสู่แผนพัฒนาต าบล/อ าเภอ/จังหวัด รายละเอียด ดังนี้  
 จัดกิจกรรมเวทีประชาคม เพ่ือขับเคลื่อนการน านวัตกรรมน้ าหมักชีวภาพ
จากมูลสัตว์และเศษปลา และการสร้างเกษตรเชิงนิเวศไปสู่แผนพัฒนาหมู่บ้าน โดยด าเนินการในวันที่ 4 
มีนาคม 2564 และ วันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ศาลากลางบ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 7 ต าบลล านางรอง อ าเภอ
โนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในวันที่ 4 มีนาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมประชาคม จ านวน 43 คน และ ในวันที่ 26 
มีนาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมประชาคม จ านวน 34 คน ซึ่งในครั้งนี้เป็นการกลั่นกรองแผนพัฒนาหมู่บ้านใน
เบื้องต้น หลังจากนั้นจึงน าแผนพัฒนาหมู่บ้านดังกล่าวเข้าสู่แผนขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 
อ าเภอโนนดินแดงต่อไป การจดักจิกรรมเวทีประชาคมแสดงดังภาพที่ 148 
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 ภาพ 148 การจัดกิจกรรมเวทีประชาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 
                          โครงการการพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตรเชิงนิเวศ บนฐานทุนทรัพยากร 
                                  ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์  
                                ที่มา : โดยผู้วิจัย : 26 มีนาคม 2564 
                                 

  1.8 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้
จุลินทรีย์ นาโน จังหวัดสระแก้ว 
   โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์ 
นาโน จังหวัดสระแก้ว ด าเนินการ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการน าผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน้ า
มูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน จังหวัดสระแก้ว ไปสู่แผนพัฒนาต าบล/อ าเภอ/จังหวัด รายละเอียด ดังนี้ 
 จัดกิจกรรมเวทีประชาคม เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา ในประเด็นการจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บ้าน ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ร่วมกับเกษตรอ าเภอจังหวัดสระแก้ว แสดงดังภาพ  ที่ 149 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพ 149 การจัดกิจกรรมเวทีประชาคม จังหวัดสระแก้ว 
                           โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์  
                                  นาโน จังหวัดสระแก้ว  
                                ที่มา : โดยผู้วิจัย : 30 มิถุนายน 2564 
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  ระยะที่  2  ผลของกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการน านวัตกรรม
ด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัยไปสู่แผนพัฒนาต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 
   2.1 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอของชุมชนบ้าน 
ทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่  
 ผลของกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอของชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ ท าให้ได้โครงการที่เกิดจากการ
ขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอของชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่  
ได้แผนธุรกิจโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอของชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง และกิจกรรมของ
แผนธุรกิจโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอของชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง 
        1) โครงการที่เกิดจากการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อ
ห้อมประเภทเคหะสิ่งทอของชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 52 
 

ตาราง  52  โครงการที่เกิดจากการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอ 
                ของชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รายละเอียด/
วิธีด าเนินการ 

วิธีการด าเนินการ 
(ระบุ  √ ) 

หมายเหต ุ
(หน่วย

ด าเนินงาน) 
ท า
เอง 

ท า
ร่วม 

หน่วยงาน
อื่นท าให ้

1 
การปลูกหอ้มเชิง

พาณิชย ์
300,000 

บาท 

ปีงบประมาณ 2565 
งบประมาณจากงบ
พัฒนาจังหวัดแพร่ 

ส่งเสริมการปลูก
ห้อม ส าหรับ
ผลิตเป็นห้อม

เปียกส าหรับการ
ย้อมผ้า 

 √ √ 
วิทยาลยั

ชุมชนแพร่ 

2 
ขะน๋นหม้อหอ้ม 
(ถนนหม้อหม้อ) 

300,000 
บาท 

ปีงบประมาณ 2564 

ส่งเสริมการท า
ตลาดชุมชนเพื่อ

ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและ

จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ผ้า
หม้อหม้อ 

 √ √ 

อว. 
ม.ศิลปากร 
เทศบาล

ต าบลทุ่งโฮ้ง 

3 
การส่งเสริมอาชีพ

ผู้ประกอบการผ้าหมอ้
ห้อม 

300,000 
บาท 

ปีงบประมาณ 2564 
ขับเคลื่อนการใช้ห้อม
ธรรมชาติในการยอ้ม

ผ้า 

ส่งเสริมอาชีพ
ด้านผ้าหม้อหอ้ม 

√   
U2T ม.แม่
โจ-้แพร่ 

4 
การพัฒนานักออกแบบ

ผ้าหม้อห้อม 
500,000 

บาท 

ปีงบประมาณ 2565 
งบประมาณจากงบ
พัฒนาจังหวัดแพร่ 

พัฒนา
ผู้ประกอบการ

ผ้าหม้อห้อมและ
นักออกแบบผ้า

หม้อห้อม 

√   

อุตสาหกรรม
จังหวัดแพร ่
และพัฒนา
จังหวัดแพร ่
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 2) แผนธุรกิจ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอ
ของชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม
ประเภทเคหะสิ่งทอของชุมชนบ้านทุ่งโฮ่ง และ  Business Model Canvas ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภท
เคหะสิ่งทอของชุมชนบ้านทุ่งโฮ่ง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 53 - 54 
 

ตาราง  53  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในผลิตภัณฑผ์้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอของ 
                ชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง 
 

 ปัจจัยสนับสนนุ ปัจจัยบ่ันทอน 

สิ่ง
แว

ดล
อ้ม

ภา
ยใ

น 

จุดแข็ง 
1) สินค้ามีเฉพาะถิน่ 
2) วัตถุดิบมีชื่อเสียงระดับโลก 
3) มีคุณสมบัติพิเศษใช้เป็นยารกัษาโรค ป้องกัน UV กลิ่น 
4) มีเอกลักษณ์ และอัตลกัษณ์ ทีช่ัดเจนในตัวเอง 
5) มีภูมิปัญญาในชมุชน 
6) แปรรูปได้หลากหลาย 
7) ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
8) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

จุดออ่น 
1) วัตถุดิบย้อมสีมีไมเ่พียงพอ  
2) ความรู้ ความเข้าใจในตัววัตถุดิบ มนีอ้ย และคลาดเคลือ่น 
3) ขาดทักษะในการท าการตลาด 
4) ขาดความรว่มมอื รว่มแรงรว่มใจภายในกลุ่ม 
5) ขาดการพฒันาวจิัย ต่อยอดด้านเทคโนโลยี 
6) ขาดการออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ์ 
 

สิ่ง
แว

ดล
อ้ม

ภา
ยน

อก
 

โอกาส 
1) ได้รับการรับรองจากพาณชิย์จังหวัด 
2) เป็นที่รูจ้ัก และมีชื่อเสียงทั่วไป 
3) สนับสนุน ความรู้ใหม ่ๆ การพฒันาตนเองของผู้ประกอบการจาก
หน่วยงานต่าง ๆ  
4) มีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่หลายหลาย 
5) กระแสสังคมด้านสิ่งแวดล้อม 

อุปสรรค 
1) สภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมกับการปลูกวตัถุดิบมีนอ้ย 
2) มีการแข่งขนัและแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาด 
3) มีต้นทนุวัตถดุิบสูง 
4) ขาดแหล่งเงินทนุ 

วิสัยทัศน์ (ทิศทางการพัฒนา) 
การพัฒนาอาชีพทนุวัฒนธรรมของชมุชนด้านผ้าหม้อห้อมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เคหะภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม 
ยุทธศาสตร ์
1) พัฒนาเพาะปลกูต้นห้อมเพือ่เป็นวัตถุดิบ 
2) การพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์เคหะภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม 
3) การสร้างอาชีพที่เป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน 
กลยุทธ์   
1) ส่งเสริมการปลกูต้นห้อมและการผลิตห้อมเปียกเพือ่การค้า 
2) การออกแบบผลิตภัณฑ์เคหะภัณฑ์ผ้าหมอ้ห้อม 
3) ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรูก้ารประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าหมอ้ห้อม 
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ตาราง  54  Business Model Canvas ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอของชุมชนบ้านทุ่งโฮ่ง 
 

(Key Partners) 
1) คนปลูกห้อม
ผลิตห้อมเปียก 
2) คนทอผ้า คน
ปั่นฝ้าย 
3) คนออกแบบ/ 
คนตัดผ้า /คนเย็บ
ผ้า 
4) บริษัทขนส่ง 
 
 

(Key Activities) 
1) การศึกษาความต้องการของผู้บริโภค พฤติกรรม
ผู้บริโภค การค้นหาลูกค้า 
2) การพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างต้นแบบ
การน าเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม้ีคุณภาพดี
ยิ่งขึ้น ได้แก่ การท าผา้หม้อหอ้มนาโน การฟิคสีเพิ่ม
ความคงทน 
3) การตรวจสอบความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ 
4) การประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์ที่ได้
พัฒนาขึ้น 
5) ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน เพื่อสร้างอาชีพ
ให้กับชุมชน 

(Value 
Propositions) 
เคหะภัณฑ์สิ่งทอผ้า
หม้อห้อม ในคอล
เลคชั่น ห้องนอน 
ห้องอาหาร 
ห้องรับแขก 
 
 

(Customer 
Relationships) 
การขายออนไลน์ 
และมีหน้าร้าน 
 

(Customer 
Segments) 
คนที่ชอบแต่งบ้าน 
และ โรงแรม 
 

(Key Resources) 
ห้อมเปียก และผา้ 

(Channels) 
บริษัทคนส่ง 

(Cost Structure) 
ราคาขายหน้าโรงงาน = ทุน + ก าไร : ชุดเคหะภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม
ห้องอาหาร/ห้องนอน/ห้องรับแขก ประมาณชุดละ 15,000 บาท 

(Revenue Streams) 
6,000,000 บาท 
 

 
 3) กิจกรรมของแผนธุรกิจ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภท
เคหะสิ่งทอของชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง แสดงดังตารางที่ 55 
 

ตาราง  55  กิจกรรมของแผนธุรกิจ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอของชุมชน 
                 บ้านทุ่งโฮ้ง 
 

ภารกิจ วิธีการด าเนินการ 
ระย
ะเวล

า 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ 
บันทึก
ปัญหา/
อุปสรรค 

1) สนับสนุน
ชุมชนให้เพาะ 
ปลูกต้นห้อมและ
ท าสัญญาซ้ือขาย
วัตถุดิบ (ใบหอ้ม) 

1) ให้ความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัวัตถุดิบ 
2) สนับสนุนการเพาะต้นกล้า
ห้อม 
3) รับซ้ือใบห้อมจากชุมชน 

3-6 
เดือ
น 

 1) ชุมชนผลิตวัตถุดิบ
ได้ตามต้องการ 
2) ชุมชนมีทัศนคติที่ดี
ต่อวัตถุดิบ 
3) สร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนจากวัตถุดิบ 

1) ชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับ
วัตถุดิบ 
2) ชุมชนมีรายได้ 
3) ชุมชนมีจิตส านึกและห่วง
แหนทรัพยากรในชุมชน 
4) ผู้ประกอบการได้วัตถุดิบ 

 

2) การผลิต
วัตถุดิบด้วย
ตนเองเพื่อลด
ต้นทุนและอุป
สงค์-อุปทาน ใน
ตัววัตถุดิบ 

1) เพาะต้นกล้า 
2) สร้างโรงเรือน 
3) ผลิตห้อมเปียก 
4) การยอ้มผ้าหม้อห้อม 

1 ป ี  1) มีพื้นที่เหมาะสมใน
การเพาะปลกู 
2) มีโรงเรือนเพื่อ
ปรับปรุงสายพันธุ ์
3) มีวัตถุดิบเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

1) มีแหล่งวัตถุดิบของตัวเอง 
2) ผลิตห้อมเปียกเพือ่
การค้า 
3) มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ชุมชน และนักทอ่งเที่ยว 
4) ลดต้นทุนการผลิต 
5) ควบคุมราคาวัตถุดิบ 
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ตาราง  55  (ต่อ) 
 

ภารกิจ วิธีการด าเนินการ 
ระย
ะเวล

า 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ 
บันทึก
ปัญหา/
อุปสรรค 

3) ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จาก
หม้อห้อม
ธรรมชาติ 

1) ออกแบบเคหะภัณฑ์ 
2) ผลิตสินค้าต้นแบบ 
3) แก้ไข+ท า story ผลิตภัณฑ์  
4) ประเมินก าลังในการผลิต 
5) ค านวณต้นทุน + ราคาขาย 

3-6 
เดือ
น 

 1) มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
2) พัฒนาฝีมือแรงงาน 
3) ปรับปรุงเอกลักษณ ์
 

1) ได้ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
2) ทราบจ านวนการผลิต
สินค้า 
 

 

4) วางแผนการ
จ าหน่ายหา
ช่องทางการตลาด  

1) ประชาสัมพันธ ์
2) จัดจ าหนา่ยทกุช่องทาง 
 

3-6 
เดือ
น 

 1) ช่องทางการตลาด 
2) การสร้างแบรนด์ 

1) ช่องทางการจ าหน่าย
สินค้า รูปแบบการ
ประชาสัมพันธ ์

 

5) ขยายก าลังการ
ผลิต 

1) พัฒนาผลิตภัณฑ์ฝีมือ
แรงงานชุมชน 
2) คิดผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 

3-6 
เดือ
น 

 1) มาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ 
2) การต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ 

1) ลูกค้าต้องการสินค้า 
2) ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก 
3) ชุมชนมีรายได้ มีชื่อเสียง 
4) สร้างความมั่นคงใน
ชุมชน 

 

 

  2.2 โครงการการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ บ้านนาค าไฮ 
จังหวัดหนองบัวล าภู  

   ผลของกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการการพัฒนาและ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ บ้านนาค าไฮ จังหวัดหนองบัวล าภู ท าให้ได้ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอพ้ืนเมืองย้อมสีธรรมชาติ จังหวัดหนองบัวล าภู แสดงดังตารางที่ 56 
 

ตาราง  56  (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอพ้ืนเมืองย้อมสีธรรมชาติ  
                 จังหวัดหนองบัวล าภู 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
พื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติสู่
สากล 
 

1) เพื่อผสมผสานกระบวนการ
ผลิตธรรมชาติกับรูปแบบผ้าท่ี
ทันสมัยใช้ได้กับทุกเพศ ทุกวัย 
2) เพื่อมุ่งเน้นให้สมาชิกผลิต
ช้ินงานท่ีมีคุณภาพโดยใช้
วัตถุดิบท่ีมีในชุมชน 

1) การรักษาคุณภาพและ
กระบวนการผลิตแบบวิถี
ธรรมชาติ 

1) โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองย้อมสี
ธรรมชาติสู่สากล 
2) โครงการยกระดับผ้าทอ
พื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ 
หนองบัวล าภูสู่สากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
เสริมสร้างบุคลากรใน
หลายช่วงวัย 
 

3) เพื่อพัฒนาทักษะการ
ออกแบบลวดลายสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของชุมชน 
4) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์มีเน้ือ
นุ่ม มีน้ าหนักเบา สีไม่ตก พล้ิว 
หอม และความเงางาม 

2) การออกแบบลวดลายผ้า
ดั้งเดิมและประยุกต์ท่ียังคง 
อัตลักษณ์ความเป็นผ้าทอ
หนองบัวล าภู 

1) โครงการถ่ายทอดและขยาย
ผลการผลิตผ้าอัตลักษณ์ “ขิด
สลับหมี”่ ลายดอกบัว จังหวัด
หนองบัวล าภู 
2) โครงการประชุมสัมมนา เพื่อ
สร้างแบรนด์ผ้าทอหนองบัวล าภู 
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ตาราง  56  (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองย้อมสี
ธรรมชาติ 

5) เพื่อเพิ่มความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบการ
แปรรูปผ้าท่ีทันสมัย 

3) การออกแบบแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย 
มีรูปทรงสวยงาม น่าสนใจ 

1) โครงการออกแบบและแปร
รูปผลิตภัณฑ์ผ้าให้มีความ
หลากหลาย 
2) โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนา
ผ้า จังหวัดหนองบัวล าภู 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
พัฒนาการบริการอย่าง
ครบวงจร 

1) เพื่อพัฒนาศูนย์บริการระดับ
จังหวัดท่ีจุดเดียว (One stop 
service) ท่ีเป็นท้ังหน้าร้าน 
ตลาด ตัดเย็บ แปรรูป กระจาย
สินค้า และแหล่งเรียนรู้ 
2) เพื่อสร้างตลาดในหลาย
ช่องทาง 
3) เพือ่ยกระดับการบริการท่ี
สะดวกรวดเร็วขายได้ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ 

2) การขยายตลาดหลาย
ช่องทาง การจ าหน่ายหน้าร้าน 
จ าหน่ายตามแหล่งท่องเท่ียว 
การใช้ช่องทางออนไลน์ 

1) โครงการสร้างตลาดออนไลน์ 
2) โครงการส่งเสริมการ
เชื่อมโยงการจ าหน่ายสินค้า O 
– TOP ในระบบ E - 
Commerce 

 

  2.3 โครงการการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก 
ชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา   

       ผลของกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการการสร้างสรรค์ 
สีย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก ชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา ท าให้ได้โครงการบรรจุลง
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลต าบลล าไพล ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบล
ล าไพล : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ : แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน อีกทั้งชุมชนทอผ้าบ้าน
ล่องมุดยังได้รับการเสนอโครงการภายใต้แผนงานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีท้าย
พรก.เงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ. 2563 ผ่านทางจังหวัดสงขลาในการยื่นเสนอของบประมาณดังกล่าว 
อีกทั้งยังได้แผนธุรกิจโครงการการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก ชุมชนบ้านล่อง
มุด จังหวัดสงขลา แสดงดังตารางที่ 57 - 58 
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ตาราง  57  โครงการที่เกิดจากการขับเคลื่อนการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ 
                ยกดอก ชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รายละเอียด/
วิธีด าเนินการ 

วิธีการด าเนินการ 
(ระบุ  √ ) 

หมายเหต ุ
(หน่วย

ด าเนินงาน) 
ท า
เอง 

ท า
ร่วม 

หน่วยงาน
อื่นท าให ้

1 
ยกระดับสินค้าและของ

ที่ระลึกจากผา้ทอ 
สู่ผลิตภัณฑ์ OTOP 

300,000 
บาท 

ปีงบประมาณ 2564 
 

ส่งเสริมการ
ยกระดับสินค้า
และของที่ระลึก

จากผ้าทอ 

√   
วิทยาลยั

ชุมชนสงขลา 

2 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
จากเส้นใยกลว้ยย้อมสี

ธรรมชาติ 

250,000 
บาท 

ปีงบประมาณ 2564 

เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
จากเส้นใยกลว้ย
ย้อมสีธรรมชาต ิ

√   
วิทยาลยั

ชุมชนสงขลา 

3 

อุดหนุนการด าเนินงาน
ของกลุ่มอาชีพวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มทอผ้า บา้น

ปริก หมู่ที่ 8 

300,000 
บาท 

ปีงบประมาณ 2564 
งบประมาณจาก

เทศบาลต าบลล าไพล 

เพื่อสนับสนุน
การด าเนินงาน

ของกลุ่มให้
เข้มแข็งขึ้น 

  √ 
เทศบาล

ต าบลล าไพล 

4 

การสร้างสรรค์ลวดลาย
ผ้าทอบนฐาน 

อัตลักษณ์ท้องถิ่นบ้าน
ล่องมุด ต าบลล าไพล 
อ าเภอเทพา จังหวัด

สงขลา 

301,000 
บาท 

ปีงบประมาณ 2563 
งบประมาณจากทุน

วิจัยวช. 

พัฒนาลายผา้ทอ
บนฐาน 

อัตลักณ์ท้องถิ่น 
  √ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี

ราชมงคลศรี
วิชัย 
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ตาราง  58  แผนธุรกิจ โครงการการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก  
                ชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา 
 

 ปัจจัยสนับสนนุ ปัจจัยบ่ันทอน 

สิ่ง
แว

ดล
อ้ม

ภา
ยใ

น 

จุดแข็ง 
1) บุคลากรมีทกัษะ ความสามารถการทอผา้ และการออกแบบลายผ้า
โดยเฉพาะ 
2) ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์ด้านสี 3 ส ี
3) ผลิตภัณฑ์มีลายดอกปริก เป็นลายผ้าประจ ากลุม่ 
4) บุคลากรมีทกัษะ ด้านท ากี่ และเครือ่งมอืการทอผ้าด้วยตนเอง 
5) สินค้าได้มาตรฐาน OTOP 4 ดาว และ มผช. 
6) ใช้วัตถุดิบ (ใยจากต้นจง) จากชุมชนเอง 

จุดออ่น 
1) ขาดการจัดการ และโครงสร้างองค์กรที่เป็นระบบ 
2) ขาดการจัดการระบบบัญช ี
3) ขาดเงินทุนหมนุเวียน 
4) ทักษะการทอผ้าของสมาชิกในกลุม่ยังไม่คงที ่
5) ขาดทักษะการออกแบบที่ทนัสมัย 
6) ช่องทางการจดัจ าหน่ายน้อย 
7) แบรนด์ยังไม่เป็นที่รูจ้ัก 
8) ขาดการบริหารจัดการหน้าเพจ เว็บไซต์ 

สิ่ง
แว

ดล
อ้ม

ภา
ยน

อก
 โอกาส 

1) หน่วยงานภาครฐัเข้ามาสนับสนุนสนิค้าจากชุมชน 
2) หน่วยงานภาครฐัและเอกชนสนับสนนุองค์ความรู้ 
3) เทศกาล ประเพณี และวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่น นิยมใช้ผ้าทอ 
4) กระแสผู้บริโภคที่มีความนิยมรักษ์โลกเพิม่มากขึ้น 
5) มีเครือข่ายทางธรุกจิ 

อุปสรรค 
1) มีคู่แข่งมาก            2) ภาวะเศรษฐกจิ 
3) ความไม่สงบ 3 จ.     4) โรคระบาด 
5) ไม่มีอ านาจการต่อรองการซ้ือวัตถดุิบ 
กลุ่มเป้าหมาย 
1) เป้าหมายหลัก ได้แก ่คนท างานอายุระหว่าง 25-50 ปี รายได้ 
20,000 บาท ขึน้ไป นิยมใช้สินค้ากลุ่มรกัษ์โลก  
ผ้าทอ : อายุ 30-60 ปี วัยท างาน รับราชการ  
กระเป๋า :  ผู้หญิง รายได้ 20,000 บาทขึน้ไป นิยมใช้สินค้ารกัษ์โลก 
พวงกุญแจ : วัยรุ่นชาย-หญิง  
2) เป้าหมายรอง ได้แก ่นักท่องเที่ยว (เพือ่เป็นของฝาก) 
คู่แข่งขัน  
ทางตรง ได้แก่ ผ้าทอเกาะยอ ราชวตัิ กระแสสินธุ์ ร่มไทรทางอ้อม ได้แก่ 
ผ้าปาเต๊ะ ผ้าบาตกิ 
การก าหนดราคาขาย 
ต้นทนุสินค้า/บริการ / เปรียบเทียบราคากบัคู่แข่ง 
ผ้าผืนทอยกดอกหน้ากว้าง 90 cm ยาว 2 m /350 บ. 
ผ้าผืนลายผ้าขาวม้าหน้ากว้าง 90 cm ยาว 2 m /250 บ. 
ผ้าคลุมไหล่ลายผ้าขาวม้าหน้ากว้าง 60 cm ยาว 170 m /180 บ.  
ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ขายตรง ขายปลีก ขายออนไลน์ (ก าลังด าเนินการ)           

การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ 
 

 
 

 
 

 
ผลิตภัณฑ์ 
1) ผ้าทอมอื บ้านลอ่งมุด เส้นใย ย้อมสีธรรมชาต ิ
คุณสมบัติ : รักษาสิ่งแวดลอ้ม  สี โทนธรรมชาติ นุ่ม ซับน้ าดี สีไม่ตก 
คงทนไม่ขาดง่าย  
2) ผ้าทอมอื บ้านลอ่งมุด เส้นใยสังเคราะห ์
คุณสมบัติ : มีความมนัวาว สีสันสดใส นุ่ม ซับน้ าดี  สีไม่ตก คงทนไม่ขาดง่าย  
ตลาด : ตลาดทอ้งถิ่น/ในจังหวัด ตลาดต่างจังหวัด  
          ตลาดออนไลน ์
ลักษณะของผู้ซื้อ : มีผู้ซื้อเฉพาะกลุ่ม / ตลาดแคบ 
 

 

การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ 
ราคา 

   
 
 
 
 
คุณภาพ  
 
 
 

 
 
 
 
 

  ่      

    

    

       

        

         

New  
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  2.4 โครงการการพัฒนาสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงส าหรับผ้าทอชุมชน  บ้าน    
ไทรงาม จังหวัดสระแก้ว 
   ผลของกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการการพัฒนาสี
ย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงส าหรับผ้าทอชุมชน บ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว ท าให้ได้โครงการที่ท าให้เกิดการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงส าหรับผ้าทอชุมชน บ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว แผนธุรกิจ
โครงการการพัฒนาสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงส าหรับผ้าทอชุมชน บ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว  และ
กิจกรรมของแผนธุรกิจ โครงการการพัฒนาสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงส าหรับผ้าทอชุมชน บ้านไทรงาม 
จังหวัดสระแก้ว 
        1) โครงการที่ท าให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบ
ผงส าหรับผ้าทอชุมชน บ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว แสดงดังตารางที่ 59 
       

ตาราง  59  โครงการที่ท าให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงส าหรับผ้าทอชุมชน  
                บ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

รายละเอียด/วิธีด าเนินการ 

วิธีการด าเนินการ 
(ระบุ  √ ) 

หมายเหต ุ
(หน่วย

ด าเนินงาน) 
ท า
เอง 

ท า
ร่วม 

หน่วยงาน
อื่นท าให ้

1 
การพัฒนาสี

ย้อมจาก
ธรรมชาติ 

150,000
บาท 

ปีละ 2 ชนิด/
3 ปี 

1) ศึกษาวัสดธุรรมชาติที่ให้ส ี
2) ทดลองการให้สี 
3) ทดสอบความคงทนของสี 
4) การเก็บสีให้สามารถใช้ได้
ระยะยาว 

 √ √ 

- อบต.พระ
เพลิง 
- วชช.
สระแก้ว 

2 
สร้างอัตลักษณ ์

ผ้าไทรงาม     
200,000

บาท 

2 ลายผ้าทอ
และ 

ผ้ามัดย้อม/ 
2 ปี 

1) ศึกษาลายผ้าทอและลายมัก
ย้อมสีธรรมชาต ิ
2) ออกแบบลายผ้าทอและผ้ามัด
ย้อม 
3) ทดลองผลิตและจ าหน่าย 
4) ประเมินความพึงพอใจและ
รายได้ 

 √ √ 

- อบต.พระ
เพลิง 
- วชช.
สระแก้ว 

3 

พัฒนา
ผลิตภัณฑ์จาก
ผ้าทอชุมชน

เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์

ชุมชน   

300,000 
บาท 

ปีละ 2 
ผลิตภัณฑ์/ 

3 ปี 

1) ศึกษาทิศทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ 
2) ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
3) ทดลองผลิตและจ าหน่าย 
4) ประเมินความพึงพอใจและ
รายได้ 

 √ √ 

- อบต.พระ
เพลิง 
- วชช.
สระแก้ว 
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ตาราง  59  (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

รายละเอียด/วิธีด าเนินการ 

วิธีการด าเนินการ 
(ระบุ  √ ) 

หมายเหต ุ
(หน่วย

ด าเนินงาน) 
ท า
เอง 

ท า
ร่วม 

หน่วยงาน
อื่นท าให ้

4 
การเสริมสร้าง

ช่องทาง
การตลาด 

150,000 
บาท 

จ านวน 30 
คน/ปี   
/3 ปี 

1) ศึกษา วิเคราะห์ทิศทาง
การตลาด 
2) ออกแบบกจิกรรมการพัฒนา 
3) ฝึกอบรมเสริมสร้างช่องทาง
การตลาด 
4) ประเมินความพึงพอใจและ
รายได้ 

 √ √ 

- อบต.พระ
เพลิง 
- วชช.
สระแก้ว 

5 

การเสริมสร้าง
กระบวนการ
บริหารจัดการ

กลุ่มทอผ้า
อย่างยั่งยืน 

150,000
บาท 

จ านวน 30 
คน/ปี   
/3 ปี 

1) ศึกษาวิเคราะห์กลุ่มผ้าทอ 
2) ออกแบบกิจกรรมการพัฒนา 
3) ฝึกอบรมเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่มผ้าทอ 
4) ประเมินความพึงพอใจและ
รายได้ 

 √ √ 

- อบต.พระ
เพลิง 
- วชช.
สระแก้ว 

 

 2) แผนธุรกิจ โครงการการพัฒนาสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงส าหรับผ้า
ทอชุมชน บ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในสีย้อม
ธรรมชาติในรูปแบบผงส าหรับผ้าทอชุมชน บ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว  และ Business Model Canvas สี
ย้อมธรรมชาติในรูปแบบผง ส าหรับผ้าทอชุมชน บ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว รายละเอียดแสดงดังตาราง      
ที่ 60 - 61 
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ตาราง  60  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงส าหรับผ้าทอชุมชน  
                บ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว 

 ปัจจัยสนับสนนุ ปัจจัยบ่ันทอน 

สิ่ง
แว

ดล
อ้ม

ภา
ยใ

น 

จุดแข็ง 
1) มีลวดลายที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 
2) มีภูมิปัญญาด้านการทอผ้า 
3) ชุมชนมีความรู้ ความสามารถ ความช านาญในกระบวนการผลิต 
4) มีลูกค้าประจ า 
5) วัตถุดิบในการผลิตมีคณุภาพ 
6) มีผู้น ากลุม่ที่มีความมุ่งมั่น  มกีารพัฒนาผลิตภัณฑ์   

จุดออ่น 
1) ไม่มีแผนการตลาดที่ชัดเจน 
2) ขาดการพฒันาตราสินค้า บรรจุภัณฑ ์
3) ขาดการพฒันานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต 
4) บุคลากรขาดทักษะในการใช้ความคดิสรา้งสรรค์ เพื่อการพฒันา
ผลิตภัณฑ์ 
5) ระบบการตรวจสอบคุณภาพสนิค้า 
6) ระบบการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ทางการเงิน ยังขาดคุณภาพ 

สิ่ง
แว

ดล
อ้ม

ภา
ยน

อก
 โอกาส 

1) กระแสบริโภคนิยมของผู้บริโภคให้ความสนใจสินค้าจากภมูิปัญญา 
2) รัฐบาลให้ความส าคัญกับสินค้าชมุชน มนีโยบายและมาตรการ
ยกระดับ และพัฒนาขีดความสามารถของผูป้ระกอบการ 
3) ภาคการทอ่งเที่ยวมแีนวโน้มการขยายตัวดีขึ้น 
 

อุปสรรค 
1) มีผู้ผลิตสินค้าทีม่ีลักษณะเดียวกัน 
2) ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ส่งผลให้ภาวการณ์แข่งขันสูงขึ้น 
3) การเข้าถึงหนว่ยงานที่สนับสนนุการพัฒนาด้านเทคโนโลยี 
4) การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจขาดการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
พัฒนากระบวนการผลิตและจัดจ าหน่าย 

วิสัยทัศน์ (ทิศทางการพัฒนา) 
ผ้าชุมชนย้อมสีธรรมชาติ  สร้างอัตลักษณ์ผา้ไทรงาม  สู่การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชมุชน 
ยุทธศาสตร ์
ผ้าชุมชนย้อมสีธรรมชาติ  สร้างอัตลักษณ์ผา้ไทรงาม  สู่การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชมุชน 
กลยุทธ์   1) พัฒนาสีย้อมธรรมชาต ิ      2) สร้างอตัลักษณ์ผ้าไทรงาม    3) พัฒนาผลติภัณฑ์จากผ้าทอชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์ชุมชน   

 

ตาราง  61  Business Model Canvas สีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงส าหรับผ้าทอชุมชน บ้านไทรงาม  
                จังหวัดสระแก้ว 

(Key Partners) 
1) ชุมชนกลุ่มทอผ้า 
2) หน่วยงานทางการศึกษา  
วิทยาลยัชุมชนสระแกว้  
3) หน่วยงานภาครัฐ เช่น 
อบต.พระเพลิง พัฒนา
ชุมชนจังหวัดสระแกว้ 
4) หน่วยงานภาคเอกชน  
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
จ ากัด(มหาชน) 

(Key Activities) 
1) การผลิตสีผงจากดอกดาวเรือง 
2) การมัดย้อมผา้พันคอ  ผ้าคลุมไหล่  
ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาต ิ

(Value 
Propositions) 
1) สีย้อมธรรมชาติ
แบบผงจากดอก
ดาวเรือง 
2) ผ้ามัดย้อมจากสี
ธรรมชาติ   
3) ผ้าพันคอจากสี
ธรรมชาติ   
4) ผ้าคลุมไหล่จากสี
ธรรมชาติ 

(Customer 
Relationships) 
หน้าร้านON 
LINE Face 
book Line 

(Customer 
Segments) 
1) ผู้ประกอบอาชีพทอ
ผ้า และผลิตภัณฑ์ผ้ามัด
ย้อมจากสีธรรมชาต ิ
2) ประชาชนทั่วไปที่รัก
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   
3) ผู้สนใจของขวัญของ
ฝากจากธรรมชาต ิ

(Key Resources) 
1) พืช สัตว ์แร่ธาตุที่ให้สีในชุมชน เช่น 
ดาวเรือง ประดู่ สะเดา โคลน มูลควาย  
2) ผ้าฝ้าย  
3) ภูมิปัญญาดา้นงานผ้า 

(Channels) 
ส่งโดยตรง   
ขนส่งเอกชน 

(Cost Structure) 
ราคาขายหน้าโรงงาน = ทุน + ก าไร : ทุน  (ต่อผ้าคลุมไหล่  10  ผืน) 
วัสดุรายครั้ง (รวม 1,722 บ.) ประกอบด้วย ผา้มัสริน 10 ม. 1,000 บ. /ดาวเรือง 10 ก.ม. 
100 บ. /สารส้ม 5 บ. /น้ า 430 บ. /เกลือ 2 บ. /น้ ายาลา้งจาน 10 บ. /ถ่าน 200 บ. 
วัสดุคงทน (รวม 2,417 บ.) ใช้เฉลี่ย 10 ครั้งๆ ละ 241.70 บ. 
เตาถ่าน 250 บ. /กะละมัง 3 ใบ/ 1,200 บ. /ราวตากผ้า ตัวหนบี 200 บ. /ไม้พาย 150 บ./ 
เชือกมัดลาย 100 บ. ค่าแรง  1 วัน 300 บ. ทุนต่อ 10 ผืน 2263.7 บ.  
ขายผืนละ 350 บาท เป็นเงิน 3,500 บ. 

(Revenue Streams) 
การจ าหน่ายสยี้อมธรรมชาติจากดอกดาวเรือง 
ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม 
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 3) กิจกรรมของแผนธุรกิจ โครงการการพัฒนาสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผง
ส าหรับผ้าทอชุมชน บ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว แสดงดังตารางที่ 62 
 

ตาราง  62  กิจกรรมของแผนธุรกิจ โครงการการพัฒนาสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงส าหรับผ้าทอชุมชน  
                บ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว 
 

ภารกิจ วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ 

บันทึก
ปัญหา/
อุปสรรค 

1) การผลิตสีผง
จากดอก
ดาวเรือง 

1) ส ารวจวัตถุดิบ 
2) ทดลองการได้สี 
3) ตรวจสอบคุณภาพส ี
4) ผลิตเชิงการค้า 
5) ทดสอบการตลาด 

3 เดือน 

1) วิทยาลัย
ชุมชนสระแก้ว 
2) ชุมชน 

1) สีย้อม
ธรรมชาติ 
2) การผลิตและ
จ าหน่าย 

1) ชุมชนมีสีธรรมชาติ
พร้อมใช้ตลอดปี 
2) ชุมชนมีรายได้จาก
การผลิตและจ าหน่าย
สีย้อมธรรมชาต ิ

 

2) ผลิตภัณฑ์ผ้า
มัดย้อม 
ผ้าพันคอ  ผา้
คลุมไหล่ จากสี
ธรรมชาติ 

1) ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
2) ออกแบบลายมัด
ย้อม 
3) ผลิตเชิงการค้า 
4) ทดสอบการตลาด 

3 เดือน 

1) วิทยาลัย
ชุมชนสระแก้ว 
2) ชุมชน 

 

1) ผลิตภัณฑ์ผ้า
มัดย้อม 
2) การผลิตและ
จ าหน่าย 

ชุมชนมีรายได้จาก
ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม

จากสีธรรมชาต ิ
 

 2.5 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพื้นเมืองอินทรีย์ จังหวัดยโสธ  
 ผลของการจัดกิจกรรมเวทีประชาคมร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตร 
ธรรมชาติหนองยอ ชุมชนบ้านกุดหิน ต าบลก าแมด อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร  ท าให้ชุมชนได้แนวทางการ
ก าหนดแผนงาน/โครงการ เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์ ซึ่งในปัจจุบัน
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ได้น าเสนอเป็นแผนงาน ชื่อ “ส่งเสริมการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าข้าว
อินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”  
 2.6 โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานเพ่ือสุขภาพจากอะโวคาโด 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

   ผลของการท างานร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกอะโวคาโดแปลงใหญ่บ้านดง 
ต าบลห้วยห้อม อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ท าให้ได้โครงการที่ท าให้เกิดการขับเคลื่อนการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานเพ่ือสุขภาพจากอะโวคาโด จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 พ.ศ. 2563 วงเงินงบประมาณ 2,130,000 บาท 
       โครงการที่ท าให้เกิดการขับเคลื่อนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานเพ่ือ
สุขภาพจากอะโวคาโด จังหวัดแม่ฮ่องสอน แสดงดังตารางที่  63 
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ตาราง  63  โครงการที่ท าให้เกิดการขับเคลื่อนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานเพ่ือสุขภาพจาก 
                อะโวคาโด จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

รายละเอียด/วิธีด าเนินการ 
วิธีการด าเนินการ (ระบุ  √ ) หมายเหต ุ

(หน่วย
ด าเนินงาน) 

ท า
เอง 

ท า
ร่วม 

หน่วยงาน
อื่นท าให ้

1 แปลงใหญ่อโว
คาโด บ้านดง 

2,130,000 
บาท 

ปีงบประมาณ 
2565 

- การพัฒนาการผลิตด้วย
เทคโนโลยี นวัตกรรม 
- การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
- การแปรรูป พัฒนาอะโวคาโด 
- การพัฒนาช่องทางการตลาด 

   วิสาหกจิ
ชุมชนผู้
ปลูกอะโว
คาโดแปลง
ใหญ่บ้านดง 

 

  2.7 โครงการการพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตรเชิงนิเวศ บนฐานทุน
ทรัพยากร ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
   ผลของกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการการพัฒนา
ต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตรเชิงนิเวศ บนฐานทุนทรัพยากร ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัด
บุรีรัมย์ ท าให้ได้แผนพัฒนาหมู่บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 7 ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ซึ่งมีโครงการที่ท าให้เกิดการขับเคลื่อน ภายใต้แผนดังกล่าวจ านวน 3 โครงการ และได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ส าหรับเป็นศูนย์เรียนรู้ในการท าน้ าหมักชนิดต่าง ๆ 
และการท าปุ๋ยหมักชีวภาพของกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
        1) โครงการที่ท าให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรม
เกษตรเชิงนิเวศ บนฐานทุนทรัพยากร ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ แสดงดังตารางที่ 64 
       

ตาราง  64  โครงการที่ท าให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตรเชิงนิเวศ บนฐาน 
                ทุนทรัพยากร ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

รายละเอียด/
วิธีด าเนินการ 

วิธีการด าเนินการ 
(ระบุ  √ ) 

หมายเหต ุ
(หน่วย

ด าเนินงาน) 
ท า
เอง 

ท า
ร่วม 

หน่วยงาน
อื่นท าให ้

1 
โครงการท าการเกษตร

รั้วกินได้ 
10,000 
บาท 

151 ครัวเรือน 
ท าแปลงผัก
บริเวณบ้าน 

 √  
ผู้น า /กรรมการ

หมู่บ้าน/ 
วชช.บุรีรัมย ์

2 

โครงการส่งเสริมการท า
เกษตรปลอดภัยตาม
แนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 

60,000 
บาท 

151 ครัวเรือน 
อบรม / ส่งเสริม

การตลาด 
 √  

ผู้น า /กรรมการ
หมู่บ้าน/วชช.

บุรีรัมย์ 

3 
โครงการท าเกษตรเชิง

นิเวศ 
30,000 
บาท 

30 ครัวเรือน 
อบรม / ส่งเสริม

การตลาด 
 √  

ผู้น า /กรรมการ
หมู่บ้าน/วชช.

บุรีรัมย์ 
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        2) จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 
ส าหรับเป็นศูนย์เรียนรู้ในการท าน้ าหมักชนิดต่าง ๆ และการท าปุ๋ยหมักชีวภาพของกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 
         วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ โดยน าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 7 ที่ไม่ได้ใช้งานมาปรับปรุงเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งจะมีกิจกรรมการท าน้ าหมัก
ชนิดต่าง ๆ และการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ ผู้ที่ถ่ายทอดคือนวัตกรชุมชนที่ได้จากโครงการการพัฒนาต้นแบบชุมชน
นวัตกรรมเกษตรเชิงนิเวศ บนฐานทุนทรัพยากร ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย ์ 
  2.8 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์ 
นาโน จังหวัดสระแก้ว 
   ผลของกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน  โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน จังหวัดสระแก้ว ท าให้ได้โครงการที่ท าให้
เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน จังหวัด
สระแก้ว แผนธุรกิจโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน จังหวัด
สระแก้ว และกิจกรรมของแผนธุรกิจ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้
จุลินทรีย์นาโน จังหวัดสระแก้ว 
    1) โครงการที่ท าให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดิน
และน้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน จังหวัดสระแก้ว แสดงดังตารางที่ 65 
       

ตาราง  65  โครงการที่ท าให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือนดิน 
                โดยใช้จุลินทรีย์นาโน จังหวัดสระแก้ว 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

รายละเอียด/
วิธีด าเนินการ 

วิธีการด าเนินการ 
(ระบุ  √ ) 

หมายเหต ุ
(หน่วย

ด าเนินงาน) 
ท า
เอง 

ท า
ร่วม 

หน่วยงาน
อื่นท าให ้

1 

โครงการส่งเสริม
ความร่วมมือในการ

พัฒนาเกษตร
ปลอดภัยให้ความ

มั่นคงยั่งยืน 

1,596,930  
บาท 

ปีงบประมาณ 
2564  

งบประมาณจาก
งบพัฒนาจังหวัด

สระแก้ว 

1) เพื่อส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจด้านเกษตร
ปลอดภัย  
2) เพื่อลดต้นทุนการ
ผลิตให้แก่เกษตรกร 
3) จัดท าแหล่งเรียนรู้
เกษตรปลอดภัย  

 √ √ 
วิทยาลยั
ชุมชน

สระแก้ว 

2 

การส่งเสริมและ
สร้างนวัตกรรมการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วย
จุลินทรีย์นาโน เพื่อ

เพิ่มผลผลิต 

1,081,020 
บาท 

ปีงบประมาณ 
2565 

1) จัดท าแหล่งเรียนรู้การ
ท าปุ๋ยหมักจุลนิทรีย์นาโน
กับเศษวัสดุในทอ้งถิ่น  
2) เพื่อส่งเสริมและสร้าง
นวัตกรรมชุมขนในการ
ผลิตปุ๋ยหมักอนิทรีย์นาโน 

 √ √ 
วิทยาลยั
ชุมชน

สระแก้ว 
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 2) แผนธุรกิจ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือนดิน
โดยใช้จุลินทรีย์นาโน จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน
ผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน จังหวัดสระแก้ว  และ Business Model 
Canvas ผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน จังหวัดสระแก้ว  รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 66 - 67 
 

ตาราง  66  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือนดิน 
                โดยใช้จุลินทรีย์นาโน จังหวัดสระแก้ว 
 

 ปัจจัยสนับสนนุ ปัจจัยบ่ันทอน 

สิ่ง
แว

ดล
อ้ม

ภา
ยใ

น 

จุดแข็ง 
1) มีทรัพยากรทีอุ่ดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ า 
2) มีเส้นทางคมนาคมสะดวก 
3) เป็นเส้นทางผ่านไปแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ได้ 
4) มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม 
5) ล่องแพเชิงอนรุักษ์สิ่งแวดลอ้มคลองห้วยใหญ่ 
6) หลวงพ่อหยกขาว (บ้านสวน) 
7) หลวงปู่เย็น (วัดท่าแยก) 
8) หลวงพ่อมุขสขิีศรีมงคล 
9) ศาลเจ้าพ่อห้วยใหญ่ (บ้านท่ามะตมู) 

จุดออ่น 
1) ผู้น าไม่ให้ความส าคัญในการพฒันาชมุชน 
2) ชาวบ้านขาดความรู้เข้าใจในด้านการพัฒนาชุมชน 
3) ชุมชนยังไม่มีเอกลกัษณ์ นวัตกรรมของตนเอง 

สิ่ง
แว

ดล
อ้ม

ภา
ยน

อก
 โอกาส 

1) มีหน่วยงานภาครฐัให้การสนับสนุน เช่น วิทยาลัยชุมชนสระแกว้ 
พัฒนาองคก์รชุมชน การทอ่งเที่ยวและการกีฬา เกษตรอ าเภอ เกษตร
จังหวัด กรมหม่อนไหม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี   
2) สามารถสร้างอาชีพใหม่ๆ  สร้างรายได้ให้ชุมชน 

อุปสรรค 
1) มีการแข่งขนัและแบ่งส่วนแบ่งการตลาด 
2) ระบบชลประทานขาดการพฒันา 
3) มีต้นทนุวัตถดุิบสูง 
4) ขาดแหล่งเงินทนุ 

  

ตาราง  67  Business Model Canvas ผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน 
               จังหวัดสระแก้ว 
 

(Key Partners) 
1) ด้านวัตถุดิบ ได้แก่ แม่คา้ขายผัก
อินทรีย์ ผู้ปลูกผกัปลอดสารพษิ/
อินทรีย์ กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ 
กลุ่มผู้เลี้ยงไหม 
2) ด้านบรรจุภัณฑ์ ได้แก ่โรงงานผลิต
บรรจุภัณฑ์ 
3) ด้านวิชาการ ได้แก่ วิทยาลยัชุมชน
สระแก้ว ส านักงานเกษตร พัฒนาที่ดิน 

(Key Activities) 
การผลิตดินจากมูลไส้เดือน
ดิน 

(Value 
Propositions) 
1) มูลไส้เดือนดินโดย
จุลินทรีย์ 
2) ดินจุลินทรีย์จากมูล
ไส้เดือนดินโดย
จุลินทรีย์ 

(Customer 
Relationships) 
ร้านขายต้นไม้ 
ร้านขายทาง
การเกษตร 

(Customer 
Segments) 
กลุ่มผู้ปลูกพืชผัก ไม้
ดอกไม้ประดับ พืชไร่ 
และผลไม้ 

(Key Resources) 
มูลสัตว์ ผักตบ ใบไม้แห้ง 
เศษผัก เศษอาหาร ผลไม้
ตามฤดูกาล 

(Channels) 
ร้านค้าต้นไม้ 
ร้านขายปุย๋ 
online 

(Cost Structure) 
- 

(Revenue Streams) 
การขายผลิตภัณฑ์ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน 
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 3) กิจกรรมของแผนธุรกิจ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน้ า
มูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน จังหวัดสระแก้ว แสดงดังตารางที ่68 
 

ตาราง  68  กิจกรรมของแผนธุรกิจ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือนดินโดย 
               ใช้จุลินทรีย์นาโน จังหวัดสระแก้ว 
 

ภารกิจ วิธีการด าเนินการ 
ระยะ 
เวลา 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ 
บันทึกปัญหา/

อุปสรรค 

1) การศึกษา
บริบทชุมชน
และศักยภาพ
กลุ่มเกษตรกร
แบบมีส่วนร่วม
และวิจยัและ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์/
นวัตกรรม 

1) ประชุม ส ารวจพื้นที่ เพือ่
เตรียมความพร้อมกอ่นการวิจัย 
2) ขั้นตอนวิจยั พัฒนา
ผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมปุ๋ยจากมูล
ไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์ เก็บ
ข้อมูลผลผลิตสภาพดินกอ่นการ
ปลูกพืช การเจริญเติบโตของ
พืช ช่วงเพาะปลูกและดแูล/
ช่วงเก็บเกี่ยวและสภาพดินหลัง
การปลูกพืช 

1-3 
เดือน 

- 

- จ านวนสมาชกิและ
เครือข่าย แผนการ
ปฏิบัติงาน 
- ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากปุย๋
มูลไส้เดือนโดยใช้จุลินทรีย์            
(1) ดินจุลินทรีย์พร้อมปลูก 
(1) ดินจุลินทรีย์ไบโอชา
พร้อมปลูก 
(3) ดินจุลินทรีย์เผาพร้อม
ปลูก) 

- สมาชิก
และ
เครื่อข่าย 
- แผนการ
ปฎิบัติงาน 

- การประสาน
สมาชิกและ
เครื่อข่าย 

2) การพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสมกับ
นวัตกรรมปุ๋ย 
จากมูลไส้เดือน
ดินและน้ ามูล
ไส้เดือนดินโดย
ใช้จุลินทรีย์ 

1) ประชุมวางแผนและ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสมนวัตกรรมปุย๋จากมูล
ไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือน
ดินโดยใช้จุลินทรีย์   

4-5 
เดือน 

- 

- ผลิตภัณฑ์ดินจุลินทรีย์
จากมูลไส้เดือน 

- ได้
ผลิตภัณฑ์
และบรรจุ
ภัณฑ์ 

- ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
พัฒนาผลิตภัณฑ์  
- การเตรียม
อุปกรณ์ และ
โรงเรือนเลี้ยง 
- การตรวจสอบ
คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ 

3) การทดสอบ
การตลาด 

ขั้นตอนที่ 1 วางตลาด 
1-2 

เดือน 

- ปริมาณ
การซ้ือ
ของ
ลูกค้า 

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ ตลอดจน
ช่องทางการตลาด 

- การตอบ
รับของ
ลูกค้า 

 

 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการน านวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัยไปสู่
แผนพัฒนาต าบล/อ าเภอ/จังหวัด ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด 
บุรีรัมย์ และยโสธร สรุปได้ดังตารางที่ 69 
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ตาราง  69  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการน านวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย  
                ไปสู่แผนพัฒนาต าบล/อ าเภอ/จังหวัด  
 

โครงการ กระบวนการสร้างการมีสว่นรว่ม ผลของกระบวนการสร้างการมีสว่นร่วม 
1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหมอ้ห้อม
ประเภทเคหะสิ่งทอของชมุชนบ้านทุ่งโฮ้ง 
แพร ่

จัดกิจกรรมเวทีประชาคม  
1 เมษายน 2564 และ  
9 เมษายน 2564  

1) โครงการ 4 โครงการ 2) แผนธุรกิจ  
3) Business Model Canvas ของผลิตภัณฑ์  
4) กิจกรรมของแผนธุรกิจ  

2) การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอย้อมสีธรรมชาติ  
บ้านนาค าไฮ หนองบัวล าภ ู

1) ร่วมประชุม 14 มกราคม 2564  
2) ร่วมกจิกรรม 15 มกราคม 2564  
3) จัดกิจกรรมเวทีประชาคม 19 มีนาคม 2564  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
พื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ จ.หนองบัวล าภู ซ่ึงมีโครงการย่อย 8 
โครงการ 

3) การสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยก 
ดอก ชุมชนบ้านลอ่งมุด สงขลา 

จัดกิจกรรมเวทีประชาคม  
16 กุมภาพันธ์ 2564  

1) โครงการ 4 โครงการ 
2) แผนธุรกิจ  

4) การพัฒนานวัตกรรมชุมชนด้าน
วัฒนธรรมผ้าทอกีเ่อว  
ชุมชนพะมอลอ แม่ฮ่องสอน  

ไม่มีผลการด าเนินงาน ไม่มีผลการด าเนินงาน 

5) การพัฒนาสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผง
ส าหรับผ้าทอชุมชน  
บ้านไทรงาม สระแกว้ 

จัดกิจกรรมประชุมกลุ่มอาชีพ  1) โครงการ 5 โครงการ 2) SWOT สีย้อม 
3) Business Model Canvas สีย้อม 
4) กิจกรรมของแผนธุรกิจ  

6) การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว
พื้นเมอืงอนิทรีย์ ยโสธร 

จัดกิจกรรมเวทีประชาคม  
15 กรกฏาคม 2564 

ส.พช. ยโสธร น าเสนอเป็นแผนงาน จังหวัด “ส่งเสรมิการ
แปรรูปเพือ่เพิม่มูลค่าข้าวอนิทรีย์ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  

7) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกลอ้งเพาะ
งอกจากข้าวพื้นเมอืง ตราด 

ไม่มีผลการด าเนินงาน ไม่มีผลการด าเนินงาน 

8) การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพรอ้มทาน
เพื่อสุขภาพจากอะโวคาโด แม่ฮอ่งสอน 

จัดกิจกรรมประชุมกลุ่มวิสาหกจิชุมชนผู้ปลกูอะ
โวคาโดแปลงใหญ ่
3 มิถุนายน และ19 กรกฎาคม 2564 

เข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้แผนงาน/
โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วงเงิน  2,130,000 บาท 

9) การพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรม
เกษตรเชิงนิเวศ บนฐานทนุทรัพยากร 
บุรีรัมย์ 

จัดกิจกรรมเวทีประชาคม  
4 มีนาคม 2564 และ 26 มีนาคม 2564  

1) 3 โครงการเข้าสูแ่ผนของ อบต.  
2) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 

10) การพัฒนาผลติภัณฑ์มูลไส้เดอืนดนิ
และน้ ามูลไส้เดือนดนิโดยใช้จุลนิทรีย์นาโน 
สระแก้ว 

จัดกิจกรรมเวทีประชาคม 
30 มถิุนายน 2564 

1) โครงการ 2 โครงการ 
2) SWOT ผลิตภัณฑ์ 
3) Business Model Canvas ผลิตภัณฑ์ 

 

  จากตารางที่ 69 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการน านวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและเกษตร
ปลอดภัย ไปสู่แผนพัฒนาต าบล/อ าเภอ/จังหวัด พบว่า โครงการส่วนใหญ่ด าเนินการโดยการจัดประชุมกับกลุ่ม
อาชีพ หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่ ผลที่ได้ คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน แผน
ธุรกิจ Business Model Canvas ของผลิตภัณฑ์ ในส่วนโครงการเข้าสู่แผนของ อบต.จะมีอยู่เพียง 4 โครงการ
ที่จะน าเข้าสู่แผนยุทธศาสตร์จังหวัด ได้แก่ 1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอของชุมชน
บ้านทุ่งโฮ้ง แพร่ และ 2) การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ บ้านนาค าไฮ หนองบัวล าภู      
3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์ ยโสธร 4) การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานเพ่ือ
สุขภาพจากอะโวคาโด แม่ฮ่องสอน 



 

307  

  ตอนที่ 7  ผลสร้างต้นแบบชุมชนนวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย ในพ้ืนที่จังหวัด
สระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร   
 ผลสร้างต้นแบบชุมชนนวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย ในพ้ืนที่จังหวัด
สระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยในตอนที่ 
7 ดังต่อไปนี้ 
 ระยะที่  1  ผลการสร้างต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านผ้าชุมชน
และด้านเกษตรปลอดภัย  
  ระยะที ่ 2  ผลการสร้าง Learning Innovation Platform นวัตกรรมด้านผ้าชุมชน 
และด้านเกษตรปลอดภัย เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
     
   ส าหรับตอนที่  7  มีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  ตอนที่  7  ผลสร้างต้นแบบชุมชนนวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่
จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร 
  ผลการสร้างต้นแบบชุมชนนวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย ในพ้ืนที่จังหวัด
สระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยในตอนที่ 
7 ดังต่อไปนี้ 
 ระยะที่ 1 ผลการสร้างต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านผ้าชุมชน
และด้านเกษตรปลอดภัย 
  1.1 Platform ชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โครงการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอของชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ แสดงดังตารางที่ 58 
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ตาราง 70 ชุมชนนวัตกรรม “ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอ” ที่ยั่งยืน 

ชุมชนนวัตกรรม “ผลิตภัณฑผ์้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอ” ที่ยั่งยืน 
คือ กลุ่มคนในชุมชนท่ีร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอ ขับเคลื่อนการใช้ห้อมธรรมชาติ เป็นการเพิ่ม
ทางเลือกให้สินค้าผ้าหม้อห้อม ช่วยสร้างรายได้ และสืบสานภูมิปัญญาการย้อมผ้าหม้อห้อม 

นวัตกรรม 
เคหะภัณฑ์สิ่งทอผ้าหม้อห้อม ออกแบบโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม บวกกับงำนช่างฝีมือ เพื่อสร้างทางเลือก
มากกว่าสินค้าประเภทเครื่องแต่งกาย น าไปสู่การแกป้ัญหาเรื่องการจ าหน่ายและการตัดราคาสินค้า 

ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ 

1) คนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์
2) ผลิตภัณฑต์้นแบบมีความโดดเด่น น าไปสู่เชิงพาณชิย์ได้ 
3) ขยายผลโดยการสร้างกระแสการอนุรักษ์ผ้าหม้อห้อม 
4) การรวมกลุ่มของกลุ่มผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมที่ใช้ห้อมธรรมชาติ 

นวัตกรรม/
เทคโนโลยี ที่

น าไปใช้ 

1) เคหะภัณฑผ์้าหม้อห้อม 4 คลอเลคช่ัน  
1.1) หมอนอิงผ้าหม้อห้อม สร้างลวดลายด้วยการใช้เทคนิคโบโร่  
1.2) หมอนผ้าห่มจากผ้าหม้อห้อม  
1.3) หมอนอิงผ้าหม้อห้อม เทคนคิการย้อมไล่เฉดสี ความเข้มอ่อน  
1.4) หมอนรองคอผ้าหม้อห้อม ผลิตจ าหน่าย เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า 
2) กระบวนการย้อมผ้าหม้อห้อมธรรมชาติ โดยการใช้น้ าด่าง สร้างกระแสการอนุรักษ์การใช้ห้อมธรรมชาติใน
การย้อมผ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3) การขายออนไลน์ เพจจ าหน่ายสินค้าผ้าหม้อห้อม “แบรนด์ลีลาฮ้อม” สามารถเพิ่มรายได้ให้ชุมชน 5-8 % 

บุคคลแห่ง
ความส าเร็จ 

1) ผู้น าชุมชน ทีน่ าแผนธุรกิจไปบรรจุในแผนการด าเนินงานของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) ทีมนวัตกร แกนน าที่เป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นทายาทผู้ประกอบการผ้าหม้อห้อมในชุมชน ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ห้อมธรรมชาติและพัฒนาสินค้าต้นแบบ  
3) ทีมคณะนักวิจัย วิทยาลัยชุมชนแพร่และวิทยากรผู้เช่ียวชาญ จัดกระบวนการให้เกิดการมีส่วนร่วมและ
ขยายผลการอนุรักษอ์าชีพที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 

นวัตกร
ชาวบ้านใน

ชุมชน
นวัตกรรม 

1) วิธีการคัดเลือก ประกอบด้วย  
1.1) มีความสนใจ/ช่ืนชอบ ในการอนุรักษ์การใช้ห้อมธรรมชาติ เพื่อผลิตผ้าหม้อห้อมที่เป็นเอกลักษณ์ของ
จังหวัดแพร่  
1.2) เป็นทายาทธุรกิจ ในการผลิตผ้าหม้อห้อมในชุมชนต าบลทุ่งโฮ้ง  
1.3) คนรุ่นใหม่ ทีม่ีพลังงานความคิดสร้างสรรค์ 
2) วิธีการพัฒนา ประกอบด้วย  
1.1) การอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ  
1.2) การอบรมพัฒนาศักยภาพการออกแบบผลิตภัณฑ์   
1.3) ประสานงานกับเครือข่าย ให้เข้ารับกำรฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ เป็นกำรพัฒนำศักยภำพ  
3) คุณลักษณะหลังการพัฒนา ประกอบด้วย สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สินค้าผ้าหม้อห้อม และเป็น
ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน ์
4) บทบาทหน้าที่ในชุมชน เป็นแกนน ากลุ่มคนรุ่นใหม่ช่วยสืบสานวิถีการผลิตผ้าหม้อห้อม โดยการใช้ห้อม
ธรรมชาติ ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนต าบลทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ 
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ตาราง 70 (ต่อ) 
 

กระบวนการ
เรียนรู้ที่
เกิดขึ้น 

1) วิเคราะห์บริบทชุมชนของตนเอง ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลการผลิตผ้าหม้อห้อมวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรม
ระดมสมอง ศึกษาข้อมูลจากประวัติศาสตร์ชุมชน ประชุมถอดชุดองค์ความรู้ 
2) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรม เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง ทดลองจริง เรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญที่มี
ประสบการณ์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
3) การพัฒนานวัตกรชาวบ้าน โดยการสร้างโอกาสการเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตเคหะภัณฑ์   
ผ้าหม้อห้อม ทีส่ร้างรายได้ให้กับชุมชน 

ตัวชี้วัด 

1) ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อห้อมจังหวัดแพร่ ส าหรับงานเคหะสิ่งทอเชิงพาณิชย์ ที่มีรูปแบบ
ทันสมัย 4 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย  
1.1) หมอนอิงที่ตกแต่งด้วยเทคนิคโบโร่    1.2) หมอนอิงที่ย้อมด้วยเทคนิคย้อมไล่เฉดสี  
1.3) หมอนผ้าห่ม                               1.4) หมอนรองคอสุขภาพผ้าหม้อห้อม 
2) ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  
2.1) ผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อห้อมจังหวัดแพร่ที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  
2.2) นวัตกรถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตผลิตภัณฑ์เคหะภัณฑ์ จากผ้าหม้อห้อมจังหวัดแพร่ 
2.3) ความรักและภาคภูมิใจในการใช้ห้อมธรรมชาติย้อมผ้าในชุมชนต าบลทุ่งโฮ้ง 

แนวทางใน
อนาคต 

1) ส่งเสริมการตลาดร้านค้าออนไลน ์                         2) พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่  
3) การถ่ายทอดให้กับเยาวชนในชุมชน  
4) สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้อนุรักษ์การใช้ห้อมธรรมชาติ เช่ือมโยงกับกลุ่มเกษตรกรปลูกห้อม กลุ่มตัดเย็บ กลุ่ม
แปรรูป และกลุ่มผู้ประกอบการ 

วิธีการ
ท างานกับ

หน่วยงานใน
พ้ืนที่ และ

พ้ืนที่
เป้าหมาย 

1) สร้างความน่าเช่ือถือในตัวองค์กร  
2) มีความจริงใจในการท างานร่วมกับชุมชน 
3) ประสานความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย 
4) การจัดการความรู้ที่ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง 
5) เป็นพี่เลี้ยงในการท างาน เสริมความรู้โดยหาวิทยากรมืออาชีพมาพัฒนาเพื่อให้เกิดความเช่ียวชาญ  
6) ติดตามประสานงานอย่างต่อเนื่อง ตามแผนงานที่ได้วางแผนร่วมกัน โดยมีความยืดหยุ่น มุ่งมั่นแก้ไขปัญหา 

 

  1.2 Platform ชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการการสร้างสรรค์สี
ย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก ชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา แสดงดังตารางที่ 71 
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ตาราง 71 ชุมชนนวัตกรรม “ผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกย้อมสีธรรมชาติ” ที่ยั่งยืน 

 

ชุมชนนวัตกรรม “ผลิตภัณฑผ์้าทอยกดอกย้อมสีธรรมชาติ” ที่ยั่งยืน 
คือ กลุ่มคนในชุมชนที่ร่วมกันพัฒนาการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก ช่วยสร้างรายได้ และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย 

นวัตกรรม 

ผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ ผ้ายกดอก (ลายการะเกด) ผ้ายกดอกลายพระราชทาน (ลายขอ) ผ้าคลุมไหล่
ย้อมสีธรรมชาติ เสื้อมัดย้อมจากสีธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ได้แก่ 
หมวก กระเป๋า พวงกุญแจ เนคไท เป็นต้น และสีที่ได้จากย้อมจากวัสดุธรรมชาติ ได้แก่ สีจากเปลือก
ยางพารา สีจากผลหมากสด สีจากใบทั่ง สีจากใบก าช า สีจากเปลือกมังคุด สีจากใบหูกวาง และสีจาก
เปลือกสะตอ 

ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ 

1) ภาวะผู้น าของประธานกลุ่ม มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ โดยส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มมีบทบาทในการ
พัฒนากลุ่มทอผ้า 
2) สมาชิกในชุมชนให้ความสนใจและใหค้วามส าคัญในการเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม     
3) หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเห็นความส าคัญและส่งเสริมกลุ่มทอผ้า 

นวัตกรรม/
เทคโนโลยี ที่

น าไปใช้ 

1) เทคนิคการย้อมสีธรรมชาติโดยใช้พืชในพื้นถิ่น 
2) เอกลักษณ์ผ้าทอบ้านล่องมุด คือ สี เขียว สี เหลืองและสีม่วง  อยู่ริมผ้าทอทั้งสองด้าน สีเขียว 
เปรียบเสมือนความอุดมสมบูรณ์ของเกษตรกร สีเหลืองเปรียบเสมือนสีประจ าพระองค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 
และ รัชกาลที่ 10 สีม่วงเปรียบเสมือนสีประจ าพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
3) การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทอย้อมสีธรรมชาติให้มีความหลากหลาย 
4) ช่องทางการตลาดออนไลน์ ได้แก่ เพจผ่านทางเฟสบุค  

บุคคลแห่ง
ความส าเร็จ 

1) ประธานกลุ่ม ประชาสัมพันธ์ผลงานกลุ่มต่อหน่วยงานภาครัฐ และ ภาคประชาสังคม และท าให้กลุ่มเป็น
พื้นที่ส าหรับการเรียนรู้ของคนในชุมชน รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในพื้นที่ ในเรื่องของการ
ของบประมาณเพื่อพัฒนากลุ่ม โดยจัดท าแผนร่วมกับหน่วยงานราชการ เช่น วิทยาลัยชุมชน พัฒนาชุมชน 
และ เทศบาลต าบลล าไพล  
2) ทีมนวัตกร เป็นแกนน าในการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและพัฒนาสินค้าต้นแบบให้ชุมชน ขยายผลองค์
ความรู้ในการย้อมสีธรรมชาติและน าเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
3) ทีมคณะนักวิจัยจากวิทยาลัยชุมชนสงขลาและวิทยากรผู้เช่ียวชาญ จัดกระบวนการให้เกิดมีส่วนร่วมและต่อ
ยอดในการขยายผลการพัฒนาอาชีพของชุมชน    

นวัตกร
ชาวบ้านใน

ชุมชน
นวัตกรรม 

1) วิธีการคัดเลือก ประกอบด้วย 1) สังเกตทักษะการปฏิบัติงาน 2) การสื่อสาร 3) การมีปฏิสัมพันธ์ 
2) วิธีการพัฒนา ประกอบด้วย 1) สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ 2) สร้างโอกาสในการเป็นวิทยากร 3) การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
3) คุณลักษณะหลังการพัฒนา ประกอบด้วย ทักษะในการน าเสนอและการติดต่อประสานงาน องค์ความรู้ใน
การถ่ายทอด 
4) บทบาทหน้าที่ในชุมชน เป็นประธานกลุ่มและเป็นสมาชิกท่ีมีการยอมรับจากคนในชุมชน รวมถึงการเป็น
ผู้น าทางธรรมชาติ 
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ตาราง 71 (ต่อ) 

กระบวนการ
เรียนรู้ที่
เกิดขึ้น 

1) วิเคราะห์บริบทชุมชนของตนเอง ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลการด าเนินงานของกลุ่มทอผ้า จัดกิจกรรมระดมสมอง 
เสวนากลุ่ม 
2) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรม เรียนรู้โดยการทดลองและการลงมือปฏิบัติ ใช้ทักษะกระบวนการของ
เทคโนโลยีพื้นบ้าน (กระบวนการย้อมสีธรรมชาติ) โดยการเรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการย้อม
สีธรรมชาติ ที่ตอบสนองความต้องการผู้บริโภค 
3) การพัฒนานวัตกรชาวบ้าน สร้างโอกาสในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์สีย้อม
ธรรมชาติและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสีย้อมธรรมชาติ 

ตัวชี้วัด 

1) ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ผลิตภัณฑ์จากการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติของกลุ่มทอผ้าบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา
ประกอบด้วย 1.1) ผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ  1.2) ผ้ายกดอก (ลายการะเกด) 1.3) ผ้ายกดอกลาย
พระราชทาน (ลายขอ) 1.4) ผ้าคลุมไหล่ย้อมสีธรรมชาติ 1.6) เสื้อมัดย้อมจากสีธรรมชาติ  1.7) ผลิตภัณฑ์ที่
ได้จากการแปรรูปผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ได้แก่ หมวก กระเป๋า พวงกุญแจ เนคไท เป็นต้น 1.8) สีที่ได้จาก
ย้อมจากวัสดุธรรมชาติ ได้แก่ สีจากเปลือกยางพารา สีจากผลหมากสด สีจากใบทั่ง สีจากใบก าช า สีจาก
เปลือกมังคุด สีจากใบหูกวาง และสีจากเปลือกสะตอ 
2) ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  
2.1) การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2.2) นวัตกรถ่ายทอดองค์ความรู้และมีทักษะในกระบวนการย้อมสีธรรมชาติ 
2.3) แหล่งเรียนรู้ในการทอผ้าและย้อมผ้าสีธรรมชาติ  

แนวทางใน
อนาคต 

1) ส่งเสริมการตลาด และ ร้านออนไลน์ 2) พัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ 3) การน าไปถ่ายทอดให้กับเยาวชน
ในชุมชน 4) การสร้างเครือข่ายผู้ผลิตและผู้บริโภค 

วิธีการ
ท างานกับ

หน่วยงานใน
พ้ืนที่ และ

พ้ืนที่
เป้าหมาย 

1) สร้างความน่าเช่ือถือในตัวองค์กร  
2) มีความจริงใจในการท างานร่วมกับชุมชน 
3) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหลายช่องทาง 
4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการฝึกปฏิบัติจริง  
5) เปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มให้ข้อเสนอแนะในการท างาน 
6) เป็นพ่ีเลี้ยงในการท างาน ให้ข้อมูล รวมถึงให้การสนับสนุนกลุ่มทุกด้าน ตอบค าถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือข้อ
ซักถาม   
7) ติดตามประสานงานอย่างต่อเนื่อง ตามแผนงานที่ได้วางแผนร่วมกัน โดยมีความยืดหยุ่น มุ่งมั่นแก้ไขปัญหา 

 

  1.3 Platform ชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  การพัฒนาสีย้อม
ธรรมชาติในรูปแบบผงส าหรับผ้าทอชุมชนบ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว แสดงดังตารางที่ 60 
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ตาราง 72 ชุมชนนวัตกรรม “ผลิตภัณฑ์สีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผง การย้อมสีธรรมชาติและผ้ามัดย้อม 
             จากดอกดาวเรือง” ที่ยั่งยืน 

 

ชุมชนนวัตกรรม “ผลิตภัณฑส์ีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผง การย้อมสีธรรมชาติและผ้ามัดย้อมจากดอกดาวเรือง” ที่ยั่งยืน 
คือ กลุ่มคนในชุมชนที่ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์สีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผง การย้อมสีธรรมชาติและผ้ามัดย้อมจากดอก
ดาวเรือง ขับเคลื่อนการใช้ดอกดาวเรือง เป็นการเพิ่มทางเลือกให้สินค้าผ้าทอและผ้ามัดย้อม ช่วยสร้างรายได้ และสืบสานภูมิ
ปัญญาการย้อมสีธรรมชาติ 

นวัตกรรม 
สีย้อมผ้าจากดอกดาวเรืองพร้อมใช้ ผ้าคลุมไหล่มัดย้อมสีธรรมชาติจากดอกดาวเรือง ผ้าเช็ดหน้ามัดย้อมสี
ธรรมชาติจากดอกดาวเรือง เสื้อยืดมัดย้อมสีธรรมชาติจากดอกดาวเรือง เสื้อผ้าฝ้ายมัดย้อมสีธรรมชาติจาก
ดอกดาวเรือง ผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ  

ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ 

1) พัฒนาผลติภณัฑ์บนพ้ืนฐานของทรัพยากรและทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน 
2) ภาวะผู้น าของประธานกลุ่ม มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ โดยส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มมีบทบาทในการ
พัฒนากลุ่มทอผ้า 
3) สมาชิกในชุมชนให้ความสนใจและใหค้วามส าคัญในการเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม     
4) หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเห็นความส าคัญและส่งเสริมกลุ่มทอผ้า 

นวัตกรรม/
เทคโนโลยี ที่

น าไปใช้ 

1) เทคนิคการอบสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผง  
2) การย้อมสีธรรมชาติและผ้ามดัยอ้มจากดอกดาวเรือง  
3) การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการย้อมสีธรรมชาติจากดอกดาวเรืองให้มีความหลากหลาย 
4) ช่องทางการตลาดออนไลน์ ได้แก่ เพจผ่านทางเฟสบุค 

บุคคลแห่ง
ความส าเร็จ 

1) ประธานกลุ่ม ประชาสัมพันธ์ผลงานกลุ่มต่อหน่วยงานภาครัฐ และ ภาคประชาสังคม และท าให้กลุ่มเป็น
พื้นที่ส าหรับการเรียนรู้ของคนในชุมชน รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในพื้นที่ ในเรื่องของการ
ของบประมาณเพื่อพัฒนากลุ่ม โดยจัดท าแผนร่วมกับหน่วยงานราชการ เช่น วิทยาลัยชุมชน พัฒนาชุมชน 
และ องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง   
2) ทีมนวัตกร เป็นแกนน าในการสร้างสรรค์การอบสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผง การมัดย้อมด้วยสีธรรมชาติ
จากดอกดาวเรือง และพัฒนาสินค้าต้นแบบให้ชุมชน  ขยายผลองค์ความรู้ในการอบสีย้อมธรรมชาติใน
รูปแบบผง การมัดย้อมด้วยสีธรรมชาติจากดอกดาวเรือง และน าเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 
3) ทีมคณะนักวิจัยจากวิทยาลัยชุมชนสระแก้วและวิทยากรผู้เช่ียวชาญ จัดกระบวนการให้เกิดมีส่วนร่วมและ
ต่อยอดในการขยายผลการพัฒนาอาชีพของชุมชน    

นวัตกร
ชาวบ้านใน

ชุมชน
นวัตกรรม 

1) วิธีการคัดเลือก ประกอบด้วย 1) สังเกตทักษะการปฏิบัติงาน 2) การสื่อสาร 3) การมีปฏิสัมพันธ์ 
2) วิธีการพัฒนา ประกอบด้วย 1) สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ 2) สร้างโอกาสในการเป็นวิทยากร 3) การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  การรับฟัง  CO-
CREATION ร่วมคิด ร่วมออกแบบ ร่วมท า 
3) คุณลักษณะหลังการพัฒนา ประกอบด้วย ทักษะในการค้นหาโจทย์และความต้องการของชุมชน  การน า
องค์ความรู้และเทคโนโลยีไปยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี การ
สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอและการติดต่อประสานงาน  
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ตาราง 72 (ต่อ) 
 

กระบวนการ
เรียนรู้ที่
เกิดขึ้น 

1) วิเคราะห์บริบทชุมชนของตนเอง ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลการด าเนินงานของกลุ่มทอผ้า จัดกิจกรรมระดมสมอง 
เสวนากลุ่ม 
2) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรม เรียนรู้โดยการทดลอง และการลงมือปฏิบัติ ใช้ทักษะกระบวนการของ
เทคโนโลยีพื้นบ้าน (กระบวนการการอบสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผง การย้อมสีธรรมชาติและผ้ามัดย้อม) 
โดยการเรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการย้อมสีธรรมชาติ ที่ตอบสนองความต้องการผู้บริโภค 
3) การพัฒนานวัตกรชาวบ้าน สร้างโอกาสในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์สีย้อม
ธรรมชาติในรูปแบบผง การย้อมสีธรรมชาติและผ้ามัดย้อมจากดอกดาวเรือง รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่ได้จากการย้อมสีธรรมชาติจากดอกดาวเรือง  

ตัวชี้วัด 

1) ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ผลิตภัณฑ์จากการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผง การย้อมสีธรรมชาติและผ้า
มัดย้อมจากดอกดาวเรืองของกลุ่มทอผ้าบ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย 1.1) สีย้อมผ้าจากดอก
ดาวเรืองพร้อมใช้ 1.2) ผ้าคลุมไหล่มัดย้อมสีธรรมชาติจากดอกดาวเรือง 1.3) ผ้าเช็ดหน้ามัดย้อมสีธรรมชาติ
จากดอกดาวเรือง 1.4) เสื้อยืดมัดย้อมสีธรรมชาติจากดอกดาวเรือง 1.5) เสื้อผ้าฝ้ายมัดย้อมสีธรรมชาติจาก
ดอกดาวเรือง 1.6) ผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ 
2) ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  
2.1) การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2.2) นวัตกรถ่ายทอดองค์ความรู้และมีทักษะในกระบวนการย้อมสีธรรมชาติ 
2.3) แหล่งเรียนรู้ในการทอผ้าและย้อมผ้าสีธรรมชาติ  

แนวทางใน
อนาคต 

1) ส่งเสริมการตลาด และ ร้านออนไลน์ 2) พัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ 3) การน าไปถ่ายทอดให้กับเยาวชน
ในชุมชน 4) การสร้างเครือข่ายผู้ผลิตและผู้บริโภค 

วิธีการ
ท างานกับ

หน่วยงานใน
พ้ืนที่ และ

พ้ืนที่
เป้าหมาย 

1) สร้างความน่าเช่ือถือในตัวองค์กร โดยการลงพื้นท่ีพบกลุ่ม เพื่อท าให้กลุ่มมีความมั่นใจ ให้ความร่วมมือใน
การท างาน 
2) มีความจริงใจในการท างานร่วมกับชุมชน  
3) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหลายช่องทาง 
4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการฝกึปฏิบัติจริง  
5) เปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มให้ข้อเสนอแนะในการท างาน 
6) เป็นพ่ีเลี้ยงในการท างาน ให้ข้อมูล รวมถึงให้การสนับสนุนกลุ่มทุกด้าน ตอบค าถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือข้อ
ซักถาม   
7) ติดตามประสานงานอย่างต่อเนื่อง ตามแผนงานที่ได้วางแผนร่วมกัน โดยมีความยืดหยุ่น มุ่งมั่นแก้ไขปัญหา 

 

  1.4 Platform ชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพ้ืนเมือง จังหวัดตราด แสดงดังตารางที่ 73 
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ตาราง 73 ชุมชนนวัตกรรม “ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพ้ืนเมืองจังหวัดตราด” ที่ยั่งยืน 

ชุมชนนวัตกรรม “ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพื้นเมืองจังหวัดตราด” ที่ยั่งยืน 
คือ กลุ่มคนในชุมชนท่ีร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพื้นเมืองจังหวัดตราด ขับเคลื่อนการเพาะปลูกข้าว
พื้นเมือง เป็นการเพิ่มทางเลือกในการเพาะปลูกข้าวให้กับชุมชน ช่วยสร้างรายได้ให้คนในชุมชน  
นวัตกรรม 1) ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวล้นยุ้ง 2) ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวขาวยายแว่น 

ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ 

1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนทีท่ าการเพาะปลูกข้าวพื้นเมืองจังหวัดตราดให้คงอยู่  
2) เทคโนโลยีการผลิตที่ชุมชนสามารถผลิตขึ้นได้เอง  
3) ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพื้นเมืองจังหวัดตราด ที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(Creative Economy)  
4) ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีความโดดเด่น และสามารถน าไปผลิตเชิงพานิชย์ได้ เกิดการสร้างรายไดใ้ห้กับชุมชน 

นวัตกรรม/
เทคโนโลยี ที่

น าไปใช้ 

กระบวนการผลิตข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพ้ืนเมืองจังหวัดตราด วิเคราะห์จาก 
1) ผลการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส ด้านสี ด้านความชอบโดยรวม ด้านสิ่งแปลกปลอม ด้านเนื้อ
สัมผัส  
2) ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ Gamma amino butyric acid (GABA)  
3) ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าดัชนีน้ าตาล (In Vitro Glycemic Index)   
4) ผลการตรวจวิเคราะห์ค่า Nutrition Labeling (Thai,RDI)  

บุคคลแห่ง
ความส าเร็จ 

1) ผู้น าชุมชน ทีน่ ากลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวพื้นเมืองจังหวัดตราดสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มได้  
2) เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวพื้นเมืองจังหวัดตราด คนรุ่นใหม่ และทายาทเกษตรกรในชุมชนเป็นแกนน าในผลิต
ผลิตภณัฑ์จากข้าวพื้นเมืองจังหวัดตราดและการพัฒนาสินค้าต้นแบบให้ชุมชน  
3) ทีมคณะนักวิจัยจากวิทยาลัยชุมชนตราดและวิทยากรผู้เช่ียวชาญ จัดกระบวนการให้เกิดมีส่วนร่วมและต่อ
ยอดในการขยายผลการพัฒนาอาชีพที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 

นวัตกร
ชาวบ้านใน

ชุมชน
นวัตกรรม 

1) วิธีการคัดเลือก ประกอบด้วย 1.1) มีความสนใจ/ช่ืนชอบการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองจังหวัดตราด 1.2) 
เป็นทายาทเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวในชุมชนต าบลท่ากุ่ม และ 1.3) คนรุ่นใหม่ มีพลังงานความคิดสร้างสรรค์ 
2) วิธีการพัฒนา ประกอบด้วย 2.1) เข้ารับการฝึกอบรมด้านการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ 2.2) 
การอบรมพัฒนาศักยภาพการออกแบบผลิตภัณฑ์  และ 2.3) ประสานงานให้เข้าร่วมอบรมกับเครือข่ายในการ
พัฒนาศักยภาพเพื่อความรู้ 
3) คุณลักษณะหลังการพัฒนา ประกอบด้วย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอก และต่อยอดการเป็น
ผู้ประกอบการ ร้านค้าออนไลน ์
4) บทบาทหน้าที่ในชุมชน การสืบสานวิถีการเพาะปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดตราด และการแปรรูปสู่
ผลิตภัณฑ์อันก่อให้เกิดรายได้สู่คนในชุมชน 

กระบวนการ
เรียนรู้ที่
เกิดขึ้น 

1) การวิเคราะห์บริบทของชุมชนของตนเอง ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลการเพาะปลูกข้าวพื้นเมืองจังหวัดตราด วิถีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น จัดกิจกรรมระดมสมอง ศึกษาข้อมูลจากประวัติศาสตร์ชุมชน จัดการประชุมถอดชุดองค์ความรู้ 
2) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรม เรียนรู้โดยการทดลองและลงมือปฏิบัติ จากผู้เช่ียวชาญที่มี
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ตอบสนองความต้องการผู้บริโภค 
3) การพัฒนานวัตกรชาวบ้าน สร้างโอกาสในการเป็นวิทยากร การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตเคหะภัณฑ์
ข้าวกล้องเพาะงอก เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
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ตาราง 73 (ต่อ) 
 

ตัวชี้วัด 

1) ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพ้ืนเมืองจังหวัดตราด ประกอบด้วย 1.1) ข้าว
กล้องเพาะงอกจากข้าวล้นยุ้ง 1.2) ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวขาวยายแว่น 
2) ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  
2.1) การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2.2) นวัตกรถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพื้นเมืองจังหวัดตราดทีม่คีุณค่าทาง
โภชนาการ 
2.3) สร้างความรักและภาคภูมิใจในการเพาะปลูกข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองจังหวัดตราดในชุมชนต าบลทา่กุ่ม 

แนวทางใน
อนาคต 

1) ส่งเสริมการตลาด และ ร้านออนไลน์ 2) พัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ 3) การน าไปถ่ายทอดให้กับเยาวชน
ในชุมชน 4) การสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้บริโภคเช่ือมโยงกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดตราด 
กลุ่มแปรรูป กลุ่มผู้ค้าผู้ประกอบการ 

วิธีการ
ท างานกับ

หน่วยงานใน
พ้ืนที่ และ

พ้ืนที่
เป้าหมาย 

1) สร้างความน่าเช่ือถือ  
2) มีความจริงใจในการท างานร่วมกับชุมชน  
3) สนับสนุนวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญมาให้ความรู้ 
4) กระบวนการจัดการความรู้ที่ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหา 
5) เป็นพี่เลี้ยงในการท างาน ให้ข้อมูล รวมถึงให้การสนับสนุนกลุ่มทุกด้าน  
6) ติดตามประสานงานอย่างต่อเนื่อง ตามแผนงานที่ได้วางแผนร่วมกัน โดยมีความยืดหยุ่น มุ่งมั่นแก้ไขปัญหา 

 

  1.5 Platform ชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โครงการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน จังหวัดสระแก้ว แสดงดังตารางที่ 74 
 

ตาราง 74 ชุมชนนวัตกรรม “มูลไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน” ที่ยั่งยืน 
 

ชุมชนนวัตกรรม “มลูไส้เดือนดินและน้ ามลูไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรยี์นาโน” ที่ยั่งยืน 
คือ กลุ่มคนในชุมชนท่ีร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดิน และน้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน จังหวัดสระแก้ว  
เพื่อสร้างรายได้ให้คนในชุมชน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย 

นวัตกรรม “มูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน  และ น้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน”   

ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ 

1) การใช้โจทย์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบนพื้นฐานทรัพยากรและทุนทางวัฒนธรรมชุมชน 
2)  ประธานกลุ่มมีความเป็นผู้น าในการที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มมีบทบาทในการ
พัฒนา 
3) สมาชิกในชุมชนให้ความสนใจและความส าคัญในการเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม 
4) หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเห็นความส าคัญและส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์      

นวัตกรรม/
เทคโนโลยี ที่

น าไปใช้ 

1) การใช้จุลินทรีย์นาโน จังหวัดสระแก้ว เพื่อเพิ่มธาตุอาหารในมูลไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือนดิน  
2) ทดลองทางวิทยาศาสตร์การเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อหาวิธีสร้างมูลเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน้ า
มูลไส้เดือนดิน  
3) ช่องทางการตลาดออนไลน์ ได้แก่ เพจผ่านทางเฟสบุค กลุ่มวิสาหกิจเกษตรกรบ้านท่าแยก  
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ตาราง 74 (ต่อ) 
 

บุคคลแห่ง
ความส าเร็จ 

1) ประธานกลุ่ม ประชาสัมพันธ์ผลงานกลุ่มต่อหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมถึงการ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆในพื้นที่ในเรื่องงบประมาณเพื่อพัฒนากลุ่ม โดยจัดท าแผนร่วมกับ
หน่วยงานราชการ เช่น วิทยาลัยชุมชน พัฒนาชุมชน เกษตรอ าเภอเมืองสระแก้ว และ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบอน และท าให้กลุ่มเป็นพื้นที่ส าหรับการเรียนรู้ของคนในชุมชน 
2) ทีมนวัตกรในชุมชนเป็นแกนน าในการสร้างสรรค์ และการพัฒนาสินค้าต้นแบบให้ชุมชน  ขยายผลองค์
ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือนดิน น าเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
3)  ทีมคณะนักวิจัยจากวิทยาลัยชุมชนสระแก้วและวิทยากรผู้เช่ียวชาญ จัดกระบวนการให้เกิดมีส่วนร่วมและ
ต่อยอดในการขยายผล เพื่อการพัฒนาอาชีพของชุมชน    

นวัตกร
ชาวบ้านใน

ชุมชน
นวัตกรรม 

1) วิธีการคัดเลือก ประกอบด้วย 1.1) สังเกตทักษะการปฏิบัติงาน 1.2) การสื่อสาร 1.3) การมีปฏิสัมพันธ ์
2) วิธีการพัฒนา ประกอบด้วย 2.1) สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้  2.2) สร้างโอกาสในการเป็นวิทยากร 2.3) 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การรับฟัง  
CO-CREATION ร่วมคิด ร่วมออกแบบ ร่วมท า 
3) คุณลักษณะหลังการพัฒนา ประกอบด้วย ทักษะในการการค้นหาโจทย์และความต้องการพัฒนาในชุมชน  
การใช้องค์ความรู้/เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สามารถสร้างเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี น าเสนอและติดต่อประสานงาน  

กระบวนการ
เรียนรู้ที่
เกิดขึ้น 

1) การวิเคราะห์บริบทของชุมชนของตนเอง ลงพื้นที่ศึกษาการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร การเสวนากลุ่ม 
2) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรม เรียนรู้โดยการทดลองและลงมือปฏิบัติ เรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญที่มี
ประสบการณ์ ด้านทักษะ ด้านกระบวนการ และด้านเทคโนโลยีพื้นบ้านทางการเกษตร 
3) การพัฒนานวัตกรชาวบ้าน สร้างโอกาสในการเป็นวิทยากร การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์การ
ผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือนดินโดยจุลินทรีย์นาโน 

ตัวชี้วัด 

1) ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ผลิตภัณฑ์จากการสร้างสรรค์มูลไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นา
โน ชุมนบ้านท่าแยก จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย 1.1) ปุ๋ยมูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน 1.2) น้ ามูล
ไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน   
2) ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  
2.1) การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2.2) นวัตกรถ่ายทอดองค์ความรู้และมีทักษะในกระบวนการทดลองกลับพืช 
2.3) แหล่งเรียนรู้ในการท าเกษตรโดยใช้มูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน  และ น้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้
จุลินทรีย์นาโน  

แนวทางใน
อนาคต 

1) สง่เสริมการตลาด และ ร้านออนไลน์ 2) พัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ 3) การน าไปถ่ายทอดให้กับเยาวชน
ในชุมชน 4) การสร้างเครือข่ายผู้ผลิตและผู้บริโภค 

วิธีการ
ท างานกับ

หน่วยงานใน
พ้ืนที่ และ

พ้ืนที่
เป้าหมาย 

1) สร้างความน่าเช่ือถือ  
2) มีความจริงใจในการท างานร่วมกับชุมชน  
3) สนับสนุนวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญมาให้ความรู้ 
4) กระบวนการจัดการความรู้ที่ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหา 
5) เป็นพี่เลี้ยงในการท างาน ให้ข้อมูล รวมถึงให้การสนับสนุนกลุ่มทุกด้าน  
6) ติดตามประสานงานอย่างต่อเนื่อง ตามแผนงานที่ได้วางแผนร่วมกัน โดยมีความยืดหยุ่น มุ่งมั่นแก้ไขปัญหา 
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  จาก Platform ชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่ งยืนด้านผ้าชุมชน ประกอบด้วย               
1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอของชุมชนบ้านทุ่งโฮ้งจังหวัดแพร่ 2) การสร้างสรรค์สี
ย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกชุมชนบ้านล่องมุดจังหวัดสงขลา 3) การพัฒนาสีย้อม
ธรรมชาติในรูปแบบผงส าหรับผ้าทอชุมชนบ้านไทรงามจังหวัดสระแก้ว น ามาสร้างต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านผ้าชุมชน แสดงดังภาพที่ 150 
 
 

 
 
 

ภาพ 150 ต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านผ้าชุมชน 
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จากภาพ 150 ต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านผ้าชุมชน มีรายละเอียดดังนี้ 
 ชุมชนนวัตกรรม “ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอ” “ผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกย้อมสี
ธรรมชาติ” “ผลิตภัณฑ์สีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผง การย้อมสีธรรมชาติและผ้ามัดย้อมจากดอกดาวเรือง” ที่
ยั่งยืน คือ กลุ่มคนในชุมชนที่ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า โดยการใช้พืชในพ้ืนถิ่นสืบสานภูมิปัญญาการย้อมสี
ธรรมชาติ น าสีธรรมชาติมาย้อมผ้าทอและผ้ามัดย้อม ออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์และเคหะภัณฑ์ใหม่ ๆ เพ่ือสร้าง
ทางเลือกมากกว่าสินค้าประเภทเครื่องแต่งกาย เป็นการด าเนินการเพื่อสังคมท่ีช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
 นวัตกรรม ได้แก ่ 
 1) เคหะภัณฑ์สิ่งทอผ้าหม้อห้อม  
 2) สีที่ได้จากย้อมจากวัสดุธรรมชาติ ได้แก่ สีจากดอกดาวเรือง เปลือกยางพารา สีจากผล
หมากสด สีจากใบทั่ง สีจากใบก าช า สีจากเปลือกมังคุด สีจากใบหูกวาง และสีจากเปลือกสะตอ 
 3) ผ้าย้อมสีธรรมชาติ ได้แก่ ผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ ผ้าคลุมไหล่ย้อมสีธรรมชาติ ผ้ายกด
อก (ลายการะเกด) ผ้ายกดอกลายพระราชทาน (ลายขอ) 
 4) ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ ได้แก่ ผ้าคลุมไหล่มัดย้อมสีธรรมชาติ ผ้าเช็ดหน้ามัดย้อมสีธรรมชาติ 
เสื้อยืดมัดย้อมสีธรรมชาติ เสื้อผ้าฝ้ายมัดย้อมสีธรรมชาติ 
 5) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ได้แก่ หมวก กระเป๋า พวงกุญแจ เนค
ไท เป็นต้น 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 คน 
 1) นวัตกรคนรุ่นใหม ่พร้อมจะพัฒนาตนเองและมีความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์  
 2) นวัตกรคนรุ่นเก่าที่มีภูมิปัญญาดั่งเดิม พร้อมที่จะเป็นผู้ให้ และถ่ายทอดภูมิปัญญา 
 3) ประธานกลุ่มที่มีภาวะผู้น า มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และเปิดโอกาสให้สมาชิกใน
กลุ่มมีบทบาทในการพัฒนา 

 4) สมาชิกในชุมชนให้ความสนใจและให้ความส าคัญในการเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 ผลิตภัณฑ์ 

 5) ผลิตภัณฑ์ต้นแบบมีความแตกต่าง สามารถน าไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ 
 6) ผลิตภัณฑ์พัฒนาบนพ้ืนฐานของทรัพยากรและทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน    
  การขยายผล 
  7) สร้างกระแสการดูแลสุขภาพตัวเองควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการย้อมสี
ธรรมชาติ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 8) การรวมกลุ่มของผู้ผลิต เพ่ือสร้ำงข้อได้เปรียบในกำรต่อรอง 
 9) หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเห็นความส าคัญและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้า 
 นวัตกรรม/เทคโนโลยี ที่น าไปใช้  
  1) วัตถุดิบในการย้อมสีธรรมชาติ โดยการใช้พืชในพ้ืนถิ่น 
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 2) กระบวนการย้อมสีธรรมชาติ ประกอบด้วย หม้อห้อมโดยการใช้น้ าด่าง สีผงโดยการอบ การ
มัดย้อม 
 3) เทคนิคการออกแบบโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม บวกกับงานช่างฝีมือ เช่น เทคนิคโบโร่ 
เทคนิคการย้อมไล่เฉดสี ความเข้มอ่อน  
  4) เอกลักษณ์ของผ้าทอแต่ละชุมชน 
  5) การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพ่ือสร้างทางเลือกมากกว่าสินค้าประเภทเครื่องแต่งกาย 
 6) ช่องทางการตลาดออนไลน์ ได้แก่ เพจผ่านทางเฟสบุ๊ค 
 บุคคลแห่งความส าเร็จ 
   1) ผู้น าชุมชน ที่ขับเคลื่อนนวัตกรรม ไปสู่แผนพัฒนาต าบล/อ าเภอ/จังหวัด  
   2) ทีมนวัตกร แกนน าที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง และแกนน าที่เป็นคน
รุ่นเก่าที่พร้อมจะถ่ายทอดภูมิปัญญา ร่วมกันพัฒนาสินค้าต้นแบบให้ชุมชน และขยายผลองค์ความรู้สู่ชุมชน 
   3) วิทยาลัยชุมชน จัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเพ่ือจัดกระบวนการให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปสู่การสร้างอาชีพ 
 4) ประธานกลุ่ม น าเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และพัฒนาเป็นพ้ืนที่
ส าหรับการเรียนรู้ในชุมชน รวมถึงการประสานงาน และจัดท าแผนร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการพัฒนากลุ่ม 
 นวัตกรชาวบ้านในชุมชนนวัตกรรม 
   1) วิธีการคัดเลือก ได้แก่  
   1.1) ผู้ที่มีความสนใจ พร้อมที่จะพัฒนาชุมชนไปด้วยกัน 
   1.2) คนรุ่นใหม่ ทายาท ที่มีพลังงานความคิดสร้างสรรค์ 
   1.3) คนรุ่นเก่า เป็นผู้ให้และพร้อมที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญา 
   1.4) ผู้ที่สามารถปฏิบัติงาน สื่อสารได้ทุกระดับ ท างานเป็นทีมได้ 
   2) วิธีการพัฒนา ได้แก่  
   2.1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ พัฒนาศักยภาพ
การออกแบบผลิตภัณฑ์   
   2.2) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  รับฟัง CO-
CREATION ร่วมคิด ร่วมออกแบบ ร่วมท า  
   2.3) สร้างโอกาสในการเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
   3) คุณลักษณะหลังการพัฒนา ได้แก่  
   3.1) ทักษะการค้นหาโจทย์และความต้องการของชุมชน   
   3.2) ทักษะการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปยกระดับ
และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
   3.3) ทักษะการเป็นผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ 
   3.4) ทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
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   3.5) ทักษะการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   3.6) ทักษะในการน าเสนอ 
   3.7) ทักษะในการติดต่อประสานงาน 
  4) บทบาทหน้าที่ในชุมชน  
   4.1) คนรุ่นใหม่ที่ช่วยอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญา ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
   4.2) สมาชิกที่มีการยอมรับจากคนในชุมชน  
  4.3) การเป็นผู้น าทางธรรมชาติ 
 กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น 
   1) สามารถวิเคราะห์บริบทชุมชนของตนเอง ค้นหาศักยภาพ และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
โดยการส ารวจศึกษาข้อมูลจากประวัติศาสตร์ชุมชน เสวนากลุ่ม ระดมสมอง และถอดชุดองค์ความรู้  
   2) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการ
เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ทักษะกระบวนการของเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน น าไปปฏิบัติจริง ทดลองจริง  
 3) การเป็นวิทยากรกระบวนการ โดยการสร้างโอกาสการเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การ
พัฒนาผลิตภัณฑ ์
 ตัวชี้วัด 
   1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
   งานเคหะสิ่งทอเชิงพานิชย์จากผ้าหม้อห้อม จังหวัดแพร่ 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ (1) หมอนอิงที่
ตกแต่งด้วยเทคนิคโบโร่  (2) หมอนอิงที่ย้อมด้วยเทคนิคย้อมไล่เฉดสี   (3) หมอนผ้าห่ม (4) หมอนรองคอสุขภาพ
ผ้าหม้อห้อม 
   ผลิตภัณฑ์จากการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติของกลุ่มทอผ้าบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา 8 
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ (1) ผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ (2) ผ้ายกดอก (ลายการะเกด) (3) ผ้ายกดอกลายพระราชทาน 
(ลายขอ) (4) ผ้าคลุมไหล่ย้อมสีธรรมชาติ (6) เสื้อมัดย้อมจากสีธรรมชาติ (7) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปผ้า
ทอย้อมสีธรรมชาติ ได้แก่ หมวก กระเป๋า พวงกุญแจ เนคไท เป็นต้น (8) สีที่ได้จากย้อมจากวัสดุธรรมชาติ 
ได้แก่ สีจากเปลือกยางพารา สีจากผลหมากสด สีจากใบทั่ง สีจากใบก าช า สีจากเปลือกมังคุด สีจากใบหูกวาง 
และสีจากเปลือกสะตอ 
   ผลิตภัณฑ์จากการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติจากดอกดาวเรืองบ้านไทรงาม จังหวัด
สระแก้ว 6 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ (1) สีย้อมผ้าจากดอกดาวเรืองพร้อมใช้ (2) ผ้าคลุมไหล่มัดย้อมสีธรรมชาติจากดอก
ดาวเรือง (3) ผ้าเช็ดหน้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากดอกดาวเรือง (4) เสื้อยืดมัดย้อมสีธรรมชาติจากดอกดาวเรือง (5) 
เสื้อผ้าฝ้ายมัดย้อมสีธรรมชาติจากดอกดาวเรือง (6) ผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ 
   2) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
   2.1) ผลิตภัณฑ์ เพ่ิมมูลค่า สอดคล้องกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  
   2.2) นวัตกรมีความรู้และทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
   2.3) นวัตกรถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
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   2.4) ความรักและภาคภูมิใจในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2.5) แหล่งเรียนรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 แนวทางในอนาคต 
   1) ส่งเสริมการตลาด และ ร้านค้าออนไลน์  
   2) ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่  
   3) การถ่ายทอดให้กับเยาวชนในชุมชน  
   4) การสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 5) การสร้างเครือข่ายกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก กลุ่ม
ผู้ผลิต กลุ่มตัดเย็บ กลุ่มแปรรูป กลุ่มผู้ประกอบการ และกลุ่มผู้บริโภค 
 วิธีการท างานกับหน่วยงานในพื้นที่ และพื้นที่เป้าหมาย 
   1) สร้างความน่าเชื่อถือในตัวองค์กร  
   2) มีความจริงใจในการท างานร่วมกับชุมชน 
   3) ประสานความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย 
   4) การจัดการความรู้ที่ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง 
   5) เป็นพ่ีเลี้ยงในการท างาน เสริมความรู้โดยหาวิทยากรมืออาชีพมาพัฒนาเพ่ือให้เกิดความ
เชี่ยวชาญ  
 6) ติดตามประสานงานอย่างต่อเนื่อง ตามแผนงานที่ได้วางแผนร่วมกัน โดยมีความยืดหยุ่น 
มุ่งมั่นแก้ไขปัญหา 
  จาก Platform ชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านเกษตรปลอดภัย ประกอบด้วย               
1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพ้ืนเมือง จังหวัดตราด 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือน
ดินและน้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน จังหวัดสระแก้ว น ามาสร้างต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนด้านเกษตรปลอดภัย แสดงดังภาพที่ 151 
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ภาพ 151 ต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านเกษตรปลอดภัย 
  

 จากภาพ 151 ต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านเกษตรปลอดภัย มี
รายละเอียดดังนี้ 
 ชุมชนนวัตกรรม “ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพ้ืนเมืองจังหวัดตราด” “มูลไส้เดือนดินและน้ ามูล
ไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน” ที่ยั่งยืน คือ กลุ่มคนในชุมชนที่ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเกษตร
ปลอดภัย เพ่ืออนุรักษ์ ลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพ่ิม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างรายได้ให้คนในชุมชน 
 นวัตกรรม ได้แก ่ 
  1) ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวล้นยุ้ง  
 2) ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวขาวยายแว่น 
 3) มูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน   
  4) น้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน 
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 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
   คน 
   1) ประธานกลุ่มมีภาวะผู้น า พยายามส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มมีบทบาทในการพัฒนา 
   2) สมาชิกในชุมชนมีความสนใจที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และต้องการเรียนรู้เพ่ือที่จะพัฒนา
ผลิตภัณฑ ์
   ผลิตภัณฑ์ 
   3) การใช้โจทย์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบนพ้ืนฐานทรัพยากรและทุนทางวัฒนธรรมชุมชน 
   4) เทคโนโลยีการผลิตที่ชุมชนสามารถผลิตขึ้นได้เอง 
   5) ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีความโดดเด่น สร้างมูลค่าเพ่ิมบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 
Economy) และสามารถน าไปผลิตเชิงพานิชย์ได้ 
   การขยายผล 
  6) หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเห็นความส าคัญและส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ 
 นวัตกรรม/เทคโนโลยี ที่น าไปใช้ 
   1) การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี เกี่ยวกับคุณค่าสารอาหาร  
   2) การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี เกี่ยวกับธาตุอาหาร  
   3) การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือหาสูตรที่เหมาะสมในการสร้างมูลเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์  
  4) ช่องทางการตลาดออนไลน์ ได้แก่ เพจผ่านทางเฟสบุค 
 บุคคลแห่งความส าเร็จ 
   1) ผู้น าชุมชน ที่ขับเคลื่อนนวัตกรรม ไปสู่แผนพัฒนาต าบล/อ าเภอ/จังหวัด  
   2) ทีมนวัตกร แกนน าที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง และแกนน าที่เป็นคน
รุ่นเก่าที่พร้อมจะถ่ายทอดภูมิปัญญา ร่วมกันพัฒนาสินค้าต้นแบบให้ชุมชนที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ และขยาย
ผลองค์ความรู้สู่ชุมชน 
   3) วิทยาลัยชุมชน จัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเพ่ือจัดกระบวนการให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปสู่การสร้างอาชีพ 
 4) ประธานกลุ่ม น าเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และพัฒนาเป็นพ้ืนที่
ส าหรับการเรียนรู้ในชุมชน รวมถึงการประสานงาน และจัดท าแผนร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการพัฒนากลุ่ม 
 นวัตกรชาวบ้านในชุมชนนวัตกรรม 
   1) วิธีการคัดเลือก ได้แก่  
   1.1) ผู้ที่มีความสนใจ ชื่นชอบการอนุรักษ์ สืบสาน และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
    1.2) คนรุ่นใหม่ ทายาท ที่มีพลังงานความคิดสร้างสรรค์ 
    1.3) คนรุ่นเก่า เป็นผู้ให้และพร้อมที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญา 
    1.4) ผู้ที่สามารถปฏิบัติงาน สื่อสารได้ทุกระดับ ท างานเป็นทีมได้ 
   2) วิธีการพัฒนา ได้แก่  



 

324  

   2.1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ พัฒนาศักยภาพ
การออกแบบผลิตภัณฑ์   
   2.2) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  รับฟัง CO-
CREATION ร่วมคิด ร่วมออกแบบ ร่วมท า  
    2.3) สร้างโอกาสในการเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
   3) คุณลักษณะหลังการพัฒนา ได้แก่  
    3.1) ทักษะการค้นหาโจทย์และความต้องการของชุมชน   
   3.2) ทักษะการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปยกระดับ
และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
   3.3) ทักษะการเป็นผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ 
   3.4) ทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
   3.5) ทักษะการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   3.6) ทักษะในการน าเสนอ 
   3.7) ทักษะในการติดต่อประสานงาน 
   4) บทบาทหน้าที่ในชุมชน  
   4.1) คนรุ่นใหม่ที่ช่วยอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญา ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
  4.2) การแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์ท่ีก่อให้เกิดรายได้กับคนในชุมชน 
 กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น 
   1) สามารถวิเคราะห์บริบทชุมชนของตนเอง ค้นหาศักยภาพ และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
โดยการส ารวจศึกษาข้อมูลจากประวัติศาสตร์ชุมชน เสวนากลุ่ม ระดมสมอง และถอดชุดองค์ความรู้  
   2) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  โดยการ
เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ทักษะกระบวนการของเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน น าไปปฏิบัติจริง ทดลองจริง  
 3) การเป็นวิทยากรกระบวนการ โดยการสร้างโอกาสการเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การ
พัฒนาผลิตภัณฑ ์
 ตัวชี้วัด 
   1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
   ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพ้ืนเมืองจังหวัดตราด 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ (1) ข้าว
กล้องเพาะงอกจากข้าวล้นยุ้ง (2) ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวขาวยายแว่น 
   ผลิตภัณฑ์จากมูลไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน จังหวัดสระแก้ว 2 
ผลิตภัณฑ์ ได้แก ่(1) ปุ๋ยมูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน (2) น้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน 
   2) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
   2.1) ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  
   2.2) นวัตกรมีความรู้และทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
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   2.3) นวัตกรถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
   2.4) ความรักและภาคภูมิใจในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2.5) แหล่งเรียนรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 แนวทางในอนาคต 
   1) ส่งเสริมการตลาด และ ร้านค้าออนไลน์  
   2) ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่  
   3) การถ่ายทอดให้กับเยาวชนในชุมชน  
   4) การสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 5) การสร้างเครือข่ายกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก กลุ่ม
ผู้ผลิต กลุ่มแปรรูป กลุ่มผู้ประกอบการ และกลุ่มผู้บริโภค 
 วิธีการท างานกับหน่วยงานในพื้นที่ และพื้นที่เป้าหมาย 
   1) สร้างความน่าเชื่อถือในตัวองค์กร  
   2) มีความจริงใจในการท างานร่วมกับชุมชน 
   3) ประสานความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย 
   4) การจัดการความรู้ที่ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง 
   5) เป็นพ่ีเลี้ยงในการท างาน เสริมความรู้โดยหาวิทยากรมืออาชีพมาพัฒนาเพ่ือให้เกิดความ
เชี่ยวชาญ  
 6) ติดตามประสานงานอย่างต่อเนื่อง ตามแผนงานที่ได้วางแผนร่วมกัน โดยมีความยืดหยุ่น 
มุ่งมั่นแก้ไขปัญหา   
 ระยะที่  2  ผลการสร้าง Learning Innovation Platform นวัตกรรมด้านผ้าชุมชน 

และด้านเกษตรปลอดภัย เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

    2.1 Learning Innovation Platform โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม
ประเภทเคหะสิ่งทอของชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ 
      Learning Innovation Platform โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม
ประเภทเคหะสิ่งทอของชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ เป็นการน าแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน “PHRAE โมเดล” ดังนี้  
  P = Plan การวางแผนร่วมกัน ทีมงานวิจัย แกนน าชุมชน คนรุ่นใหม่ 
   H = Happiness มีความสุขในการท างาน แบ่งความรับผิดชอบร่วมกับนวัตกร  
   R = Reinforcement หนุนเสริมเพ่ือการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์การ
ท างาน 
   A = Active คล่องแคล่ว การท างานเชิงพ้ืนที่ 
   E = Evaluation ประเมินผลการท างาน เพื่อท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
  รายละเอียดแสดงดังภาพที ่152 
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ภาพ 152 
Learning Innovation Platform ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอ จังหวัดแพร่ 

 

    2.2 Learning Innovation Platform โครงการการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์
ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ บ้านนาค าไฮ จังหวัดหนองบัวล าภู 
     Learning Innovation Platform โครงการการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์
ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ บ้านนาค าไฮ จังหวัดหนองบัวล าภู เป็นการน าแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการ
สร้างเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยการใช้วิถีชีวิตและทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน 
รายละเอียดแสดงดังภาพที่ 153  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 153 
Learning Innovation Platform ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ จังหวัดหนองบัวล าภู 

 

    2.3 Learning Innovation Platform โครงการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก ชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา 
  Learning Innovation Platform โครงการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก ชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา เป็นการน าแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในการพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน โดยใช้ทุนทรัพยากรในพ้ืนที่ โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
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         1) การค้นหานวัตกรชุมชนโดยการ สังเกตทักษะการปฏิบัติงาน การสื่อสาร 
และการมีปฏิสัมพันธ์  
    2) การพัฒนาความรู้และให้การสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างโอกาส
ในการเป็นวิทยากร  การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีวิทยาลัยชุมชนสงขลาเป็นพี่เลี้ยงในการท างาน 
        3) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การรับ
ฟัง CO-CREATION ร่วมคิด ร่วมออกแบบ ร่วมท า 
  โดยได้มีการก าหนด แผนการด าเนินงานดังนี้  1) การค้นหาโจทย์และความ
ต้องการในชุมชน 2) การใช้องค์ความรู้/เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา 3) ท าการยกระดับและเพ่ิมมูลค่า 4) สร้างเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5) มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี รายละเอียดแสดงดังภาพที่ 154 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 154 
Learning Innovation Platform ผ้าทอยกดอก จังหวัดสงขลา 

 

      2.4 Learning Innovation Platform โครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมชุมชนด้าน
วัฒนธรรมผ้าทอกี่เอวชุมชนพะมอลอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  Learning Innovation Platform โครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมชุมชนด้าน
วัฒนธรรมผ้าทอกี่เอวชุมชนพะมอลอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับนวัตกรชุมชน โดยน า
แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมของผู้น า (นวัตกรชุมชน) ที่มีวิสัยทัศน์ ได้แก่ สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง กล้าคิดกล้า
ท า นวัตกรรมเกิดจากข้างล่างโดยมีคนข้างบนคอยสนับสนุนในการท าเป็นตัวอย่างและแนวคิดเกี่ยวกับ
วัฒ นธรรมของผู้ ต ามห รือผู้ ป ฏิ บั ติ งานตามท ฤษฎี  4 L’s คือ  Learning Methodology, Learning 
Environment, Learning Opportunities และ Learning Communities 
 ตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญ คือ นวัตกรชุมชนที่มีสมรรถนะในระดับที่สามารถพัฒนา
ต่อได้ ผนวกกับการเสริมองค์ความรู้และทักษะใหม่เข้าไป โดยการจัดกลุ่ม Cluster ต่าง ๆ ของห่วงโซ่การผลิต
ผ้าทอก่ีเอวเริ่มจากกระบวนการคัดเลือกชุมชนนวัตกรรม ดังนี้  
  1) ส ำรวจ บริบทพื้นที่ และส ารวจบุคคลที่มีความโดดเด่น มีศักยภาพในการ
ด าเนินกิจกรรมทีเ่ด่นของชุมชน  
  2) สร้ำง นวัตกรชุมชน  
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  3) เติม องค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่นวัตกรชุมชนได้แก่ Business model, 
Financial literacy และ Digital literacy  
  4) แต่ง นวัตกรชุมชนด้วยทักษะในการเป็นวิทยากรกระบวนการ ทักษะการ
พูด ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ และทักษะการน าเสนอ และที่ส าคัญคือการแต่งนวัตกรชุมชนด้วยการ
สร้างพ้ืนที่และให้โอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ด้วยแนวคิดและมุมมองใหม่ของนวัตกรชุมชน  
  5) เสริม นวัตกรชุมชนบนฐานของนวัตกรรมที่ พัฒนาขึ้นด้วยการจัด
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกแสดงความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ของนวัตกรชุมชน และ  
  6) Learn คือ การสร้างพื้นที่การเรียนรู้ในชุมชน  
 โดยในการด าเนินการครั้งนี้  ใช้ศูนย์การเรียนรู้เชกิเชอูผ้าทอกะเหรี่ยงบ้าน     
พะมอลอ เป็นพื้นทีใ่นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายละเอียดแสดงดังภาพที ่155 
 

 

 
 

 

ภาพ 155 
Learning Innovation Platform ผ้าทอก่ีเอวบ้านพะมอลอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

 2.5 Learning Innovation Platform โครงการการพัฒนาสีย้อมธรรมชาติ ใน
รูปแบบผงส าหรับผ้าทอชุมชน บ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว 
  Learning Innovation Platform โครงการการพัฒนาสีย้อมธรรมชาติ ใน
รูปแบบผงส าหรับผ้าทอชุมชน บ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว เป็นการน าแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน โดย
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การรับฟัง CO-CREATION ร่วมคิด ร่วมออกแบบ ร่วมท า โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
         1) ใช้โจทย์ชุมชนพัฒนาชุมชน ศึกษาบริบท วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ปัญหาและ
ความต้องการในการพัฒนาอาชีพชุมชน โดยการประชุมกลุ่มย่อย 
        2) ใช้นวัตกรรมแก้โจทย์ชุมชน พัฒนาเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้
นวัตกรรมและการตลาดน าการผลิตแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบและเป็นเจ้าของ 

 Business model 

 Financial literacy 

 Digital literacy 
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        3) ใช้นวัตกรรมสร้างเศรษฐกิจชุมชน การย้อมสีธรรมชาติจากดอกดาวเรือง
พัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่ายทอดต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 2.6 Learning Innovation Platform โครงการการพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรม
เกษตรเชิงนิเวศ บนฐานทุนทรัพยากร ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
  Learning Innovation Platform โครงการการพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรม
เกษตรเชิงนิเวศ บนฐานทุนทรัพยากร ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการน าข้อมูล
จากการถอดบทเรียนการด าเนินกิจกรรมโครงการ มีแนวทาง ดังนี้ 
      1) การปรับเปลี่ยนทัศนคติ คือ ก่อนการเรียนรู้ ชุมชนควรเปิดกรอบ
ความคิดแบบพัฒนา ซึ่งอาจต้องใช้การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนกับผู้มีประสบการณ์ 
     2) ก าหนดเป้าหมาย/สร้างแรงจูงใจ คือ ชุมชนตั้งเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน
สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนอยากที่จะเรยีนรู้ 
     3) ออกแบบและสร้างกระบวนการเรียนรู้ คือ ชุมชนร่วมกันออกแบบ
เครื่องมือการส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ หลังจากนั้นสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ กระบวนการเรียนรู้ต้องท้าทาย เพ่ือกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 
     4) ลงมือปฏิบัติ คือ ชุมชนลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ออกแบบไว้ มีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา ซึ่งระหว่าง
นี้อาจพบปัญหาอุปสรรค อาจต้องมีการเสริมแรง 
     5) สรุปผลและถอดบทเรียน คือ หลังจากชุมชนได้ลงมือปฏิบัติตามแผนงาน
ครบถ้วนแล้ว ขั้นต่อไปเป็นการสรุปผลร่วมกันของชุมชน ดังนี้ 
      5.1) สรุปผลที่ได้จากการปฏิบัติงาน  
      5.2) สรุปปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ พร้อมทั้งแนวทางการแก้ปัญหา  
      5.3) สรุปถอดบทเรียนองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกัน 
      รายละเอียดแสดงดังภาพที ่156 
 

 
 

 
 

 
 
 

ภาพ 156 
Learning Innovation Platform เกษตรเชิงนิเวศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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 2.7 Learning Innovation Platform โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดิน
และน้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน จังหวัดสระแก้ว 
  Learning Innovation Platform โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดิน
และน้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน จังหวัดสระแก้ว เป็นการน าแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน โดย
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การรับฟัง CO-CREATION ร่วมคิด ร่วมออกแบบ ร่วมท า โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
         1) ใช้โจทย์ชุมชนพัฒนาชุมชน ศึกษาบริบท วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ปัญหาและ
ความต้องการในการพัฒนาอาชีพชุมชน โดยการประชุมกลุ่มย่อย 
        2) ใช้นวัตกรรมแก้โจทย์ชุมชน พัฒนาเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้
นวัตกรรมและการตลาดน าการผลิตแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบและเป็นเจ้าของ 
        3) ใช้นวัตกรรมสร้างเศรษฐกิจชุมชน การย้อมสีธรรมชาติจากดอกดาวเรือง
พัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่ายทอดต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 จาก Learning Innovation Platform ด้านผ้าชุมชนและด้านเกษตรปลอดภัย ประกอบด้วย 1) 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอของชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ 2) การพัฒนาและ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ บ้านนาค าไฮ จังหวัดหนองบัวล าภู 3) การสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก ชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา 4) การพัฒนานวัตกรรมชุมชนด้าน
วัฒนธรรมผ้าทอกี่เอวชุมชนพะมอลอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 5) การพัฒนาสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงส าหรับผ้า
ทอชุมชน บ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว 6) การพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตรเชิงนิเวศ บนฐานทุน
ทรัพยากร ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 7) การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน้ า
มูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน จังหวัดสระแก้ว ท าให้เกิด Learning Innovation Platform นวัตกรรม
ด้านผ้าชุมชนและด้านเกษตรปลอดภัย เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  Learning Innovation Platform นวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและด้านเกษตรปลอดภัย เพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นการน า 1) แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative Economy) ภายใต้วิถีชีวิต ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทรัพยากรในพ้ืนที่ 2) แนวคิดวัฒนธรรมของผู้น า 
(นวัตกรชุมชน) ที่มีวิสัยทัศน์ ได้แก่ การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง กล้าคิดกล้าท า นวัตกรรมเกิดจากข้างล่าง
โดยมีคนข้างบนคอยสนับสนุนในการท าเป็นตัวอย่าง 3) แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมของผู้ตามหรือผู้ปฏิบัติงาน
ตามทฤษฎี 4 L’s คือ Learning Methodology, Learning Environment, Learning Opportunities และ 
Learning Communities ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การรับฟัง 
CO-CREATION ร่วมคิด ร่วมออกแบบ ร่วมท า แสดงดังภาพที่ 157 
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ภาพ 157 
Learning Innovation Platform 

นวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและด้านเกษตรปลอดภัย เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

 Learning Innovation Platform นวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและด้านเกษตรปลอดภัย เพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน เริ่มจาก  
  1) ส ำรวจ (Survey) บริบทพื้นที่ หาศักยภาพ ทุนเดิมของชุมชน อัตลักษณ์ของพ้ืนที่  
  2) วำงแผน (Plan) โดยใช้โจทย์ชุมชนในการวิเคราะห์นวัตกรรมที่เหมาะสมกับชุมชน 
วิเคราะห์ตลาด วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค วิเคราะห์ STP Marketing  
  3) สร้ำง (Create) Passion แรงผลักดันจากภายในให้คิดละสร้างสิ่งใหม่ๆ ออกแบบและ
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พัฒนานวัตกรรมโดยการมีส่วนร่วมที่แก้โจทย์ชุมชน การจัดกลุ่ม Cluster ต่างๆ ของห่วงโซ่การผลิต  
  4) ต่อเติม (Reinforcements) ถอดบทเรียนและหนุนเสริมพัฒนาเพ่ือยกระดับทักษะเดิมให้
ดีขึ้น สร้างทักษะใหม่ที่จ าเป็นในการท างาน ให้สอดคล้องกับความต้องการ  
  5) ตัดแต่ง (Customize) สร้างพ้ืนที่และให้โอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การเป็น
วิทยากร ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
  6) หนุนเสริม (Enhance) จัดกิจกรรมให้บุคคลภายนอกแสดงความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์
ของนวัตกรชุมชน ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ นวัตกรรม ในเรื่องความเป็นไปได้ของตลาด การลด
ต้นทุน  
  7) เรียนรู้ (Learn) เป็นการสร้างพ้ืนที่การเรียนรู้ในชุมชน 
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  ตอนที่ 8 ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก และคุณภาพชีวิต ของ
ชุมชนนวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู 
สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร   
 ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก และคุณภาพชีวิต ของชุมชน
นวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา 
ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยในตอนท่ี 8 ดังต่อไปนี้ 
 ระยะที่ 1 ผลการการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก ของชุมชนนวัตกรรม
ด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด 
บุรีรัมย์ และยโสธร 
 ระยะที่ 2 ผลการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพชีวิต ของชุมชนนวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและ
เกษตรปลอดภัย ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร 

   
   ส าหรับตอนที่ 8 มีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  ตอนที่ 8 ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก และคุณภาพชีวิต 
ของชุมชนนวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน 
หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร 
  ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก และคุณภาพชีวิตของชุมชน 
นวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา 
ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยในตอนท่ี 8 ดังต่อไปนี้ 
 ระยะที่ 1 ผลการการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก ของชุมชนนวัตกรรม
ด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด 
บุรีรัมย์ และยโสธร 

   1.1 การเปลี่ยนแปลงทางด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานรากของโครงการ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอของชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ อธิบายได้ ดังนี้  
  ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นในโครงการมีทั้งหมด 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) หมอนอิงผ้าหม้อ
ห้อม สร้างลวดลายด้วยเทคนิคโบโร่ ราคา 450 บาท 2) หมอนผ้าห่มจากผ้าหม้อห้อม ราคา 860 บาท           
3) หมอนอิงผ้าหม้อห้อม เทคนิคการย้อมไล่เฉดสี เข้มอ่อน ราคา 400 บาท 4) หมอนรองคอผ้าหม้อห้อม 
พร้อมที่ปิดตา ราคา 890 บาท 

 ผลการติดตามและส ารวจการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก 
หลังจากการเข้าร่วมโครงการพบว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เนื่องจากในช่วงระยะเวลาด าเนินกิจกรรม
โครงการ เป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้สินค้าจาก
โครงการที่พัฒนาขึ้นซึ่งเป็นสินค้าใหม่ ยังไม่สามารถออกจ าหน่ายสู่ตลาดได้ แต่ผลจากการที่ผู้เข้าร่วมวิจัยได้
เรียนรู้ในเรื่องการท าบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ และการเรียนรู้กิจกรรมต่าง  ๆ ของโครงการ ท าให้
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ถึงแม้รายได้ของชุมชนจะยังไม่เพ่ิมขึ้นแต่ก็ช่วยไม่ไห้เกิดการสร้างหนี้และมีหนทางในการช่วยลดรายจ่าย และมี
การออมเพ่ิมขึ้น สร้างความคุ้มกันในการด าเนินชีวิต การประมาณตนเอง ท าให้ชุมชนมีความสุข ที่ส าคัญสร้าง
ความตระหนักในการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาการผลิตผ้าหม้อห้อมให้อยู่คู่กับชุมชน ซึ่งหลังจากวิกฤติการณ์
ครั้งนี้ เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักและเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น ในระยะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการเลือกหา
ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าท่ีมีความหลากหลายและเหมาะสม สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค 

   1.2 การเปลี่ยนแปลงทางด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานรากของโครงการ การพัฒนาและ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ บ้านนาค าไฮ จังหวัดหนองบัวล าภู อธิบายได้ ดังนี้  
  ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นในโครงการมีทั้งหมด 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) ผ้าทอมัดหมี่ย้อม
สีธรรมชาติ 2) ผ้าขิดยกดอกจากเครื่องแจ็คการ์ด (ก่ี 12 ตะกอ 2 ขาเหยียบ) 3) ผ้าขิดสลับหมี 4) ผ้าขิด 2 หน้า 
  ผลการติดตามและส ารวจการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก 
หลังจากการเข้าร่วมโครงการพบว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เนื่องจากในช่วงระยะเวลาด าเนินกิจกรรม
โครงการ เป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชุมชนงดกิจกรรม
การรวมกลุ่มผลิตและไม่เปิดร้านค้าในการจ าหน่ายสินค้า แต่ในช่วงด าเนินโครงการมีการทดสอบตลาด ที่มีการ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมทดสอบตลาดจากภาคสนาม เป็นการขายออนไลน์ (Live) ผ่านแอปพลิเคชันเฟสบุ๊ค
(Facebook) ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 – 11 สิงหาคม 2564 พบว่า มีผู้เข้าชมเฉลี่ยวันละ 22 คน 
สามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ 120 ชิ้น เฉลี่ยวันละ 13.33 ชิ้น ผ้าที่ผู้เข้าชม สั่งซื้อมากท่ีสุดได้แก่ ผ้ามัดหมี่ คิด
เป็นร้อยละ 65.75 นอกจากนั้นในกรรมวิธีการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ โครงการเอามาใช้ก็มีส่วนในการ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ท าให้ลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 
   1) การน าเทคโนโลยีเครื่องเข็นเส้นใย เมดเดลรี จักรา มาใช้ในการผลิตเส้น
ใย ท าให้ปั่นเส้นด้ายได้ 39.5 กรัม/ชั่วโมง ลดต้นทุนในการจ้างผู้เข็นฝ้ายหรือซื้อฝ้ายจากโรงงาน กิโลกรัมละ 
200 บาท และน าไปเข็นฝ้ายจ าหน่ายกิโลกรัมละ 400 บาท  
       2) การย้อมสีธรรมชาติและท าสีผง เป็นการใช้วัสดุเส้นใยธรรมชาติ ซึ่งเป็น
วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น ลดต้นทุนในการซื้อสีสังเคราะห์ อีกท้ังยังมีการผลิตสีผงไว้ใช้ในยามฤดูขาดแคลน 

       3) การออกแบบลายหมี่และการมัดหมี่ สามารถลดต้นทุนในการจ้างมัดหมี่
ได้ 200 บาท 
   4) การค้นหูก การสืบหูก สามารถลดต้นทุนในการขึ้นหัวม้วนและค้นหูกได้ 
4,500 บาท 
       5) การน าเทคโนโลยีกี่ทอผ้าแจ็คการ์ดมาใช้ (กี่ทอผ้ายกดอก 12 ตะกอ 2 
ขาเหยียบ) ท าให้ทอผ้าฝ้ายลายขิดได้เร็วและคุณภาพสูงกว่าการทอแบบดั่งเดิม 5.6 เท่า นอกจากนั้นยังทอลาย
เดิมได้ตลอดทั้งหัวม้วนเส้นยืน สามารถทอหัวม้วนใหม่ได้โดยไม่ต้องตัดตะกอลายใหม่ สามารถเปลี่ยนลายใหม่
โดยไม่ต้องเปลี่ยนตะกอและสืบหูก มีกลไกก่อให้เกิดลวดลายแบบกึ่งอัตโนมัติ และใช้ไม้เหยียบแค่ 2 ตะกอ ผู้
ทอไม่จ าเป็นต้องมีความช านาญ ใช้คนทอเพียงคนเดียว ปริมาณและคุณภาพสม่ าเสมอ 



 

335  

  1.3 การเปลี่ยนแปลงทางด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานรากของโครงการ การสร้างสรรค์
สีย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก ชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา อธิบายได้ ดังนี้  

   ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในโครงการมีทั้งหมด 7 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) ผ้าขาวม้า
ย้อมสีธรรมชาติ 2) ผ้ายกดอก (ลายการะเกด) 3) ผ้ายกดอกลายพระราชทาน (ลายขอ) 4) ผ้าคลุมไหล่ย้อมสี
ธรรมชาติ 5) เสื้อมัดย้อมจากสีธรรมชาติ 6) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ได้แก่ หมวก 
กระเป๋า พวงกุญแจ เนคไท เป็นต้น 7) สีที่ได้จากย้อมจากวัสดุธรรมชาติ ได้แก่ สีจากเปลือกยางพารา สีจากผล
หมากสด สีจากใบทั่ง สีจากใบก าช า สีจากเปลือกมังคุด สีจากใบหูกวาง และสีจากเปลือกสะตอ 
  ผลการติดตามและส ารวจการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก 
หลังจากการเข้าร่วมโครงการพบว่า มีผลิตภัณฑ์เพ่ิมเข้ามาในโครงการ ได้แก่ เสื้อมัดย้อมจากสีธรรมชาติ หมวก 
กระเป๋า พวงกุญแจ เป็นต้น และผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมมากกว่าร้อยละ 10 จากการใช้เส้นด้ายย้อมสีธรรมชาติ 
ดังนี้ 
   1) ผ้าขาวม้า ขนาด 2 เมตร เดิม เส้นใยสังเคราะห์ ราคา 250 บาท 
ใหม ่สีย้อมธรรมชาติ ราคา 200 บาท ราคาเพ่ิมข้ึน 100% 
   2) ผ้ายกดอก (ลายการะเกด) ขนาด 1 หลา เดิม เส้นใยสังเคราะห์ 
ราคา 300 บาท ใหม ่สีย้อมธรรมชาติ ราคา 600 บาท ราคาเพ่ิมข้ึน 100% 
   3) ผ้ายกดอก ลายพระราชทาน (ลายขอ) ขนาด 1 หลา เดิม เส้นใย
สังเคราะห์ ราคา 500 บาท ใหม ่สีย้อมธรรมชาติ ราคา 700 บาท ราคาเพ่ิมข้ึน 40% 
  อีกทั้งผลทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับกลุ่มทอผ้าบ้านล่องมุด  พบว่า ในปี พ.ศ. 
2563 รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม หลังจากหักต้นทุนจ านวน 65,843 บาท (ข้อมูล ณ สิ้นเดือน 
กรกฎาคม 2563) และหลังจากด าเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563  ถึงปัจจุบัน รายได้จากการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม หลังจากหักต้นทุนจ านวน 96,565 บาท (ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2564) รายได้ของ
กลุ่มเพ่ิมข้ึนคิดเป็น ร้อยละ 31.81  

   1.4 การเปลี่ยนแปลงทางด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานรากของโครงการ การพัฒนา
นวัตกรรมชุมชนด้านวัฒนธรรมผ้าทอกี่เอว ชุมชนพะมอลอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน อธิบายได้ ดังนี้  
  ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในโครงการมีทั้งหมด 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) เสื้อทอตัวสั้น
แขนกุด 2) เสื้อทอตัวยาว 3) แมสผ้าปักลาย 4) พวงกุญแจ 5) เสื้อทอตัวสั้นแขนกุด 
  ผลการติดตามและส ารวจการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก 
หลังจากการเข้าร่วมโครงการพบว่า ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เนื่องจากชุมชนเป็นพ้ืนที่เฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงงดกิจกรรมและไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามา อย่างไร
ก็ตามแนวคิดของการพัฒนาผลิตภัณฑ์คือ ในแต่ละครั้งที่มีการทอผ้าจะมีเศษผ้าเหลือจากการตัด จึงน ามาเพ่ิม
มูลค่าให้เป็นเครื่องประดับเข้าชุดกับเสื้อผ้าที่ทอ จึงเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิต   
  1.5 การเปลี่ยนแปลงทางด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานรากของโครงการ การพัฒนาสี
ย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงส าหรับผ้าทอชุมชนบ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว อธิบายได้ ดังนี้  
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  ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในโครงการมีทั้งหมด 6 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) สีย้อมผ้าจาก
ดอกดาวเรืองพร้อมใช้ 2) ผ้าคลุมไหล่มัดย้อมสีธรรมชาติจากดอกดาวเรือง 3) ผ้าเช็ดหน้ามัดย้อมสีธรรมชาติ
จากดอกดาวเรือง 4) เสื้อยืดมัดย้อมสีธรรมชาติจากดอกดาวเรือง 5) เสื้อผ้าฝ้ายมัดย้อมสีธรรมชาติจากดอก
ดาวเรือง 6) ผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ 
  ผลการติดตามและส ารวจการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก 
หลังจากการเข้าร่วมโครงการพบว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เนื่องจากในช่วงระยะเวลาด าเนินกิจกรรม
โครงการ เป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้สินค้าจาก
โครงการที่พัฒนาขึ้นซึ่งเป็นสินค้าใหม่ ยังไม่สามารถออกจ าหน่ายสู่ตลาดได้ แต่จากการด าเนินโครงการมี
ผลิตภัณฑ์เพ่ิมเข้ามาในโครงการ ได้แก่ 1) สีย้อมผ้าจากดอกดาวเรืองพร้อมใช้ 2) ผ้าคลุมไหล่มัดย้อมสี
ธรรมชาติจากดอกดาวเรือง 3) ผ้าเช็ดหน้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากดอกดาวเรือง 4) เสื้อยืดมัดย้อมสีธรรมชาติ
จากดอกดาวเรือง 5) เสื้อผ้าฝ้ายมัดย้อมสีธรรมชาติจากดอกดาวเรือง และมีผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมมากกว่า
ร้อยละ 50 จากการใช้เส้นด้ายย้อมสีธรรมชาติ คือ ผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ เดิม ราคา 150-200 บาท ใหม ่
ราคา 300-500 บาท ซึ่งราคาเพ่ิมขึ้นมากกว่าเดิม 50% นอกจากนี้วัตถุดิบที่น ามาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มี
อยู่ในท้องถิ่นมากกว่า 90 % ได้แก่ ดอกดาวเรืองที่ไม่ได้มาตรฐาน เส้นฝ้ายที่ได้จากการรับซื้อปกเสื้อที่ไม่ได้
มาตรฐานจากโรงงานอุตสาหกรรมมาดึงเป็นเส้นและม้วนเก็บรอใช้งาน จึงเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิต   
  1.6 การเปลี่ยนแปลงทางด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานรากของโครงการ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์ จังหวัดยโสธร อธิบายได้ ดังนี้  
 ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในโครงการมีทั้งหมด 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) ข้าวพองผสม
ธัญพืช (สูตรที่ 1 ไม่เคลือบวัตถุปรุงแต่ง) 2) ข้าวพองผสมธัญพืช (สูตรที่ 2 เคลือบวัสดุปรุงแต่ง ช็อกโกแลตและ
สตรอเบอร์รี่) 
  ผลการติดตามและส ารวจการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก 
หลังจากการเข้าร่วมโครงการพบว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เนื่องจากในช่วงระยะเวลาด าเนินกิจกรรม
โครงการ เป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้สินค้าจาก
โครงการที่พัฒนาขึ้นซึ่งเป็นสินค้าใหม่ ยังไม่สามารถออกจ าหน่ายสู่ตลาดได้ แต่การด าเนินโครงการดังกล่าวเป็น
การช่วยเพ่ิมมูลค่าของข้าวที่ราคาตกต่ า และการรวมกลุ่มยังไม่สามารถท าให้เกิดการต่อรองราคาได้  ทั้งยัง
ต้นทุนต่ า ช่วยเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ  
  1.7 การเปลี่ยนแปลงทางด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานรากของโครงการ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพ้ืนเมือง จังหวัดตราด อธิบายได้ ดังนี้  
 ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในโครงการมีทั้งหมด 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) ข้าวกล้องเพาะ
งอกข้าวล้นยุ้ง 2) ข้าวกล้องเพาะงอกข้าวขาวยายแว่น 
       ผลการติดตามและส ารวจการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก 
หลังจากการเข้าร่วมโครงการพบว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เนื่องจากในช่วงระยะเวลาด าเนินกิจกรรม
โครงการ เป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้สินค้าจาก
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โครงการที่พัฒนาขึ้นซึ่งเป็นสินค้าใหม่ ยังไม่สามารถออกจ าหน่ายสู่ตลาดได้ แต่การด าเนินโครงการดังกล่าว
เป็นการช่วยยกระดับอาชีพและรายได้ให้เกษตรกร  
  1.8 การเปลี่ยนแปลงทางด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานรากของโครงการ  แปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานเพื่อสุขภาพจากอะโวคาโด จังหวัดแม่ฮ่องสอน อธิบายได้ ดังนี้  
 ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในโครงการมีทั้งหมด 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) น้ าสลัดอะโวคา
โด 2) ไอศครีมอะโวคาโด   
       ผลการติดตามและส ารวจการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก 
หลังจากการเข้าร่วมโครงการพบว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เนื่องจากในช่วงระยะเวลาด าเนินกิจกรรม
โครงการ เป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้สินค้าจาก
โครงการที่พัฒนาขึ้นซึ่งเป็นสินค้าใหม่ ยังไม่สามารถออกจ าหน่ายสู่ตลาดได้ แต่การด าเนินโครงการดังกล่าว
เป็นการช่วยแก้ไขปัญหาการสูญเสียผลผลิตระหว่างการเก็บรักษาเพ่ือจ าหน่ายและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผลผลิตอะโวคาโด  
  1.9 การเปลี่ยนแปลงทางด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานรากของโครงการ การพัฒนา
ต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตรเชิงนิเวศ บนฐานทุนทรัพยากร ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัด
บุรีรัมย์ อธิบายได้ ดังนี้  
 ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในโครงการมีทั้งหมด 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) น้ าหมักชีวภาพ 
2) ปุ๋ยหมักชีวภาพ 
 ผลการติดตามและส ารวจการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก 
หลังจากการเข้าร่วมโครงการพบว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เนื่องจากในช่วงระยะเวลาด าเนินกิจกรรม
โครงการ เป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้สินค้าจาก
โครงการที่พัฒนาขึ้นซึ่งเป็นสินค้าใหม่ ยังไม่สามารถออกจ าหน่ายสู่ตลาดได้ แต่พ้ืนที่ในการด าเนินโครงการมี
การเลี้ยงสุกร และค้าขายปลาในตลาดชุมชน จึงมีของเสียคือมูลสุกร และเศษปลาจ านวนมาก เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ลดการฝังกลบ ให้ของเสียเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) จึงน ามาใช้ประโยชน์ในการท าน้ าหมักชีวภาพ 
และปุ๋ยหมักชีวภาพ 
  1.10 การเปลี่ยนแปลงทางด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานรากของโครงการ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน จังหวัดสระแก้ว อธิบายได้ ดังนี้  
 ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในโครงการมีทั้งหมด 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) มูลไส้เดือนดิน
โดยใช้จุลินทรีย์นาโน 2) น้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน 
     ผลการติดตามและส ารวจการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก 
หลังจากการเข้าร่วมโครงการพบว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เนื่องจากในช่วงระยะเวลาด าเนินกิจกรรม
โครงการ เป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้สินค้าจาก
โครงการที่พัฒนาขึ้นซึ่งเป็นสินค้าใหม่ ยังไม่สามารถออกจ าหน่ายสู่ตลาดได้ แต่จากการด าเนินโครงการดังกล่าว 
ท าให้เกิดการสร้างพ้ืนที่ส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนในชุมชน 
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  ผลการการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก ของชุมชนนวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและ
เกษตรปลอดภัย ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร  
สรุปดังตารางที่ 75 
 

ตาราง 75  แสดงการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก ของชุมชนนวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและ 
               เกษตรปลอดภัย 
 

จ านวนผลิตภัณฑ์/

นวัตกรรม 

รายได้ เศรษฐกิจฐานราก 
หมายเหตุ 

เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน 

1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอของชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ 

4 ผลิตภัณฑ์  √ จากโครงการ ช่วยไม่ไห้สร้างหน้ี มีหนทางลดรายจ่าย และมีการออมเพิ่มขึ้น  

2) การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ บ้านนาค าไฮ จังหวัดหนองบัวล าภู 

4 ผลิตภัณฑ์ 
 

√ 
- ขายออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันเฟสบุ๊คสามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ 

- เทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพ่ิม 

3) การสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก ชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา 

7 ผลิตภัณฑ์ √  - รายได้ของกลุ่มเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 31.81 

4) การพัฒนานวัตกรรมชุมชนด้านวัฒนธรรมผ้าทอกี่เอว ชุมชนพะมอลอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

5 ผลิตภัณฑ์  √ 
- มีการน าเศษผ้าเหลือจากการตัดมาใช้เพ่ิมมูลค่าเป็นเครื่องประดับเข้าชุดกับ
เสื้อผ้าท่ีทอ จึงเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิต   

5) การพัฒนาสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงส าหรับผ้าทอชุมชนบ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว 

6 ผลิตภัณฑ์  √ 
- ผลิตภัณฑ์ราคาเพ่ิมมากกว่า 50 % จากการใช้เส้นด้ายย้อมสีธรรมชาติ  
- วัตถุดิบท่ีน ามาใช้ ได้แก่ ดอกดาวเรืองและเส้นฝ้ายท่ีไม่ได้มาตรฐาน จึงเป็น
การช่วยลดต้นทุนการผลิต   

6) การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์ จังหวัดยโสธร 
2 ผลิตภัณฑ์  √ - เพิ่มมูลค่าของข้าว เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ 

7) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพ้ืนเมือง จังหวัดตราด 
2 ผลิตภัณฑ์  √ - ช่วยยกระดับอาชีพและรายได้ให้เกษตรกร 

8) การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานเพื่อสุขภาพจากอะโวคาโด จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
2 ผลิตภัณฑ์  √ - แก้ไขปัญหาการสูญเสียผลผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม  

9) การพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตรเชิงนิเวศ บนฐานทุนทรัพยากร ต. ล านางรอง อ. โนนดินแดง จ. บุรีรัมย์ 
2 ผลิตภัณฑ์  √ - ลดการฝังกลบ ให้ของเสียเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) 

10) การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน จังหวัดสระแก้ว 
2 ผลิตภัณฑ์  √ - การสร้างพื้นท่ีส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนในชุมชน 

  

  จากตาราง 75 พบว่า รายได้ เศรษฐกิจฐานราก ของชุมชนนวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและเกษตร
ปลอดภัย หลังจากด าเนินโครงการส่วนใหญ่จะไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม ยกเว้น การสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก ชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา ที่รายได้ของกลุ่มเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 
31.81 จากการใช้ผ้าย้อมสีธรรมชาติ แต่สิ่งที่เปลี่ยนคือในด้าน เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพ่ิม 
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 ระยะที่ 2 ผลการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพชีวิต ของชุมชนนวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและ
เกษตรปลอดภัย ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร 
 คุณภาพชีวิต เป็นการรับรู้หรือความเข้าใจของปัจเจกบุคคลที่มีต่อสถานภาพชีวิตของ
ตนเอง มีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ที่สลับซับซ้อน ได้แก่ สุขภาพทางกาย สภาวะทางจิต ระดับ
ความเป็นตัวของตัวเอง ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ทางสังคม ความเชื่อส่วนบุคคล และสัมพันธภาพที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งไม่มีวิธีการตายตัวใด ๆ ที่จะวัดคุณภาพชีวิตของบุคคลได้ ส าหรับงานวิจัยนี้ได้น าแนวคิดเรื่อง“ความสุขมวล
รวมประชาชาติ” (Gross National Happiness: GNH) ที่ไม่ได้เน้นตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่เน้น 
“ความสุข” ที่แท้จริงของคนในสังคม มาวัดคุณภาพชีวิต ประกอบไปด้วย 9 ด้านคือ มาตรฐานในการด ารงชีวิต 
สุขภาพ การศึกษา ความหลากหลายทางระบบนิเวศ ความเข้มแข็งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม การใช้
เวลาและสร้างสมดุล ธรรมาภิบาล ความเข้มแข็งของชุมชน ความเป็นอยู่ที่ดีในเชิงจิตวิทยา โดยการวัดกับ
กลุ่มนวัตกรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ โครงการละ 20 คนประกอบด้วย การวัดการเปลี่ยนแปลง
ก่อนและหลังท าโครงการ แสดงดังตารางที่ 76 
 

ตาราง 76  แสดงการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพชีวิตก่อนและหลังท าโครงการ  
 

          คุณภาพชีวิต 

ร้อยละของการเปลีย่นแปลงคณุภาพชีวิตก่อนและหลังท าโครงการ 

เฉลี่ย 

นวัตกรรมด้านผ้าชุมชน นวัตกรรมด้านเกษตรปลอดภัย 
ผ้าหม้อ

ห้อมเคหะ
สิ่งทอ 
(แพร่) 

(24 คน) 

ผ้าทอยก 
ดอก 

(สงขลา) 
(20 คน) 

สีย้อม
ธรรมชาติ
รูปแบบผง 
(สระแก้ว) 
(20 คน) 

แปรรูปข้าว
พื้นเมือง
อินทรีย์ 
(ยโสธร) 
(20 คน) 

เกษตร 
เชิงนิเวศ 
(บุรีรัมย์) 
(20 คน) 

มูลไส้เดือน
ดิน 

(สระแก้ว) 
(20 คน) 

1) มาตรฐานในการด ารงชีวิต 
1. ท่านมีความพอใจในปัจจัยสี่ที่ได้รับ เช่น อาหาร ที่อยู่
อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่เพียงพอในการ
ด ารงชีวิต 

8.00% 10.87% 18.37% 12.94% 18.48% 26.03% 15.78% 

2. ท่านได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า 
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ที่เพียงพอ 

7.97% 8.33% 7.06% 11.63% 12.77% 5.56% 8.89% 

3. ท่านมีความพอใจทุนทางสังคมที่ตนเองมีอยู่ในด้าน
ทรัพย์สิน รายได้พิเศษ สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 

8.79% 13.95% 14.58% 14.12% 13.60% 9.86% 12.48% 

4. ท่านมีความพอใจในสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
ที่ตนเองเป็นอยู่ในปัจจุบัน 

7.95% 5.13% 9.78% 12.36% 12.10% 9.46% 9.46% 

รวม 8.18% 9.57% 12.45% 12.76% 14.23% 12.73% 11.65 

2) สุขภาพ 
5. ท่านมีความสุขจากการที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี คือ 
ความเป็นอยู่สะอาด  ่บริโภคอาหารปลอดภัยจากสารพษิ
และใช้ชีวิตปราศจากพิษอันตราย (ไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ 
รวมไปถึงคนในครอบครัว) 

15.69% 1.19% 12.50% 14.94% 17.60% 2.90% 10.80% 
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ตาราง 76  (ต่อ) 
 

           คุณภาพชีวิต 

ร้อยละของการเปลีย่นแปลงคณุภาพชีวิตก่อนและหลังท าโครงการ 

เฉลี่ย 

นวัตกรรมด้านผ้าชุมชน นวัตกรรมด้านเกษตรปลอดภัย 
ผ้าหม้อ

ห้อมเคหะ
สิ่งทอ 
(แพร่) 

(24 คน) 

ผ้าทอยก 
ดอก 

(สงขลา) 
(20 คน) 

สีย้อม
ธรรมชาติ
รูปแบบผง 
(สระแก้ว) 
(20 คน) 

แปรรูปข้าว
พื้นเมือง
อินทรีย์ 
(ยโสธร) 
(20 คน) 

เกษตร 
เชิงนิเวศ 
(บุรีรัมย์) 
(20 คน) 

มูลไส้เดือน
ดิน 

(สระแก้ว) 
(20 คน) 

6. ท่านมีความสุขในการดูแลสุขภาพอนามัย มีการออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ และได้รับสารอาหารที่มีคุณค่า
ต่อร่างกายเป็นอย่างดี   

6.13% 12.77% 4.65% 12.94% 14.80% 4.55% 9.31% 

7. ท่านมีความสุข รา่เริงแจ่มใส ไม่โกรธโมโหง่าย 
หงุดหงิดและวิตกกังวล 

18.81% 16.85% 10.11% 14.29% 17.36% 11.27% 14.78% 

8. ท่านมีสุขภาพจิตที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 10.55% 8.14% 8.30% 16.47% 15.30% 3.75% 10.42% 

รวม 12.80% 9.74% 8.89% 14.66% 16.27% 5.62% 11.33% 

3) การศึกษา 
9. ท่านรู้สึกพึงพอใจกบัระดับความรู้ที่ทา่นมีอยู่ 9.41% 4.88% 13.40% 14.12% 17.60% 12.16% 11.93% 

10. ท่านสนใจข่าวสารบ้านเมืองภายในจังหวัดและขา่ว 
สารทั่วไป ท าให้ทา่นมีความสุขกับการได้รับข่าวสารนั้น ๆ 

4.49% 10.00% 8.70% 15.48% 19.84% 2.63% 10.19% 

11. ความรู้จากการศึกษาและการพัฒนาตนเองในการ
รับรู้ข่าวสารข้อมูลในชวีิตประจ า ท าใหท้่านสามารถ 
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของท่านได ้อยา่งมีความสุข 

16.05% 6.17% 9.38% 15.85% 23.75% 4.05% 12.54% 

12. การได้รับโอกาสและการส่งเสริมความรู้ เพื่อการ
ประกอบอาชีพ และการด าเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน 
สังคมจากโครงการของวิทยาลัยชุมชน ท าให้มีความสุข 

30.69% 9.09% 14.14% 10.84% 25.69% 11.90% 17.06% 

รวม 15.16% 7.54% 11.41% 14.07% 21.72% 7.69% 12.93% 

4) ความหลากหลายทางระบบนเิวศ 
13. ชุมชนของท่านมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น 
ไม่มีน้ าเน่า ไม่มีเสียงดัง ขยะไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีโจร
ผู้ร้าย เป็นต้น 

3.36% 6.10% 7.78% 13.25% 14.80% 5.71% 8.50% 

14. ชุมชนของท่าน มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 
เช่น ป่าชุมชน แหล่งน้ า สัตว์น้ า เป็นต้น 

5.48% 4.88% 7.61% 8.43% 16.20% 
ไม่เปลี่ยน 

แปลง 
7.10% 

15. ชุมชนของท่านมีการสร้างจิตส านึกดูแล รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

13.81% 14.29% 12.12% 8.43% 16.20% 12.33% 12.86% 

16. ชุมชนของท่านมีกระบวนการเรียนรูพ้ัฒนาและ
จัดการการใช้ประโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน (เช่น หมู่บ้าน
ท่องเที่ยว หัตถกรรม เชิงเกษตร อนุรักษ์ แปรรูป
ผลิตภัณฑ์ การท าปุย๋หมกั การท าน้ าส้มควันไม้ ฯลฯ ) 

15.58% 13.10% 16.33% 13.92% 22.88% 7.69% 14.92% 

รวม 9.56% 9.59% 10.96% 11.01% 17.52% 3.93% 10.43% 
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ตาราง 76  (ต่อ) 
 

           คุณภาพชีวิต 

ร้อยละของการเปลีย่นแปลงคณุภาพชีวิตก่อนและหลังท าโครงการ 

เฉลี่ย 

นวัตกรรมด้านผ้าชุมชน นวัตกรรมด้านเกษตรปลอดภัย 
ผ้าหม้อ

ห้อมเคหะ
สิ่งทอ 
(แพร่) 

(24 คน) 

ผ้าทอยก 
ดอก 

(สงขลา) 
(20 คน) 

สีย้อม
ธรรมชาติ
รูปแบบผง 
(สระแก้ว) 
(20 คน) 

แปรรูปข้าว
พื้นเมือง
อินทรีย์ 
(ยโสธร) 
(20 คน) 

เกษตร 
เชิงนิเวศ 
(บุรีรัมย์) 
(20 คน) 

มูลไส้เดือน
ดิน 

(สระแก้ว) 
(20 คน) 

5) ความเข้มแข็งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
17. ชุมชนของท่านมีการส่งเสริมและจัดกิจกรรมด้าน
ศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรมเป็นประจ า สม่ าเสมอ 

4.69% 7.32% 6.82% 11.76% 17.36% 8.71% 9.44% 

18. ท่านร่วมกิจกรรมกับคนในชุมชนเกี่ยวกบัศาสนา 
ประเพณี และวัฒนธรรม เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันส าคัญทาง
ศาสนา ฯลฯ อย่างสม่ าเสมอ 

7.82% 1.25% 1.16% 11.63% 12.24% (1.33%) 5.91% 

19. ครอบครัวมีการอบรมบุตรหลานโดยใช้วิถีชีวิตแบบ
ไทย 

13.94% 14.61% 4.40% 17.65% 16.43% 
ไม่เปลี่ยน 

แปลง 
11.17% 

20. คนในชุมชนของท่านมีความสัมพันธท์ี่ดีต่อกัน 19.75% 12.50% 9.38% 14.12% 13.60% 1.25% 11.77% 

รวม 11.55% 8.92% 5.44% 13.79% 14.91% 2.82% 9.57% 

6) การใช้เวลาและสร้างสมดลุ 
21. ท่านมีความสุขเมื่อครอบครัวมีเวลาอยู่พร้อมกัน 23.17% 1.15% 8.16% 7.06% 15.10% 7.95% 10.43% 

22. ชุมชนของท่านเล้ียงดูผู้สูงอายุให้สามารถด ารงชีวิตได้
อย่างมีความสุข 

28.24% 10.71% 6.12% 7.06% 16.96% 8.86% 12.99% 

23. ท่านมีการปรับตัวให้ใช้ชวีิต อยู่ในสังคมได้อย่างปกติ
สุข 

19.94% 12.36% 9.28% 9.52% 15.51% 5.06% 11.95% 

24. ท่านได้ปฏิบัติตนโดยยึดมั่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง คือความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน 
และเง่ือนไขความรู้ เง่ือนไขคุณธรรมอย่างสม่ าเสมอ 

14.40% 1.19% 11.34% 12.05% 18.99% 6.67% 10.77% 

รวม 21.43% 6.35% 8.73% 8.92% 16.64% 7.14% 11.54% 

7) ธรรมาภิบาล 
25. คณะกรรมการชุมชนของท่านมีความโปร่งใสในการ
ท างานและ ตรวจสอบได้ 

16.81% 25.61% 8.42% 15.66% 10.98% 
ไม่เปลี่ยน 

แปลง 
4.44% 

26. ประชาชนในชุมชนของท่านไม่ซ้ือสิทธิ์ ขายเสียงใน
การใช้สิทธิเลือกตั้ง 

7.93% 18.75% 4.40% 18.07% 10.98% 
ไม่เปลี่ยน 

แปลง 
10.02% 

27. ชุมชนของท่านมีคณะกรรมการและวิธีการในการ
จัดการกับปัญหา ความขัดแย้งในชุมชนอย่างเหมาะสม 

14.23% 17.28% 7.69% 15.85% 10.67% 
ไม่เปลี่ยน 

แปลง 
10.95% 

28. ท่านได้รับความเป็นธรรมเม่ือได้ติดต่อกับหนว่ยงาน
ของรัฐในชุมชน 

23.80% 12.14% 7.95% 13.41% 9.64% (3.57%) 11.75% 

รวม 15.69% 18.45% 7.12% 15.74% 10.57% (0.89%) 11.41% 
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ตาราง 76  (ต่อ) 
 

          คุณภาพชีวิต 

ร้อยละของการเปลีย่นแปลงคณุภาพชีวิตก่อนและหลังท าโครงการ 

เฉลี่ย 

นวัตกรรมด้านผ้าชุมชน นวัตกรรมด้านเกษตรปลอดภัย 
ผ้าหม้อ
ห้อมเคหะ
สิ่งทอ 
(แพร่) 
(24 คน) 

ผ้าทอยก 
ดอก 
(สงขลา) 
(20 คน) 

สีย้อม
ธรรมชาติ
รูปแบบผง 
(สระแก้ว) 
(20 คน) 

แปรรูปข้าว
พื้นเมือง
อินทรีย์ 
(ยโสธร) 
(20 คน) 

เกษตร 
เชิงนิเวศ 
(บุรีรัมย์) 
(20 คน) 

มูลไส้เดือน
ดิน 
(สระแก้ว) 
(20 คน) 

8) ความเข้มแข็งของชุมชน 
29) ครอบครัวของท่านมีความมั่นคงในอาชีพ และมี
รายได้ที่เพียงพอ 

6.30% 13.41% 17.17% 13.75% 19.88% 12.90% 13.90% 

30) ชุมชนของท่านมีการกระจายรายไดใ้นกลุ่มต่างๆ 
อย่างเป็นธรรม 

4.43% 16.46% 6.67% 20.00% 15.19% 15.00% 12.96% 

31) ชุมชนของท่านมีกิจกรรมสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ ์เป็นต้น 

7.43% 24.72% 16.49% 19.48% 15.50% 12.12% 15.96% 

32) ท่านได้มีส่วนช่วยเหลือในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ของ
ชุมชน ด้วยการประหยัดพลังงาน และ ช่วยเหลือพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชน 

15.43% 15.00% 15.15% 16.67% 18.45% 8.70% 14.90% 

รวม 8.40% 17.40% 13.87 17.48% 17.26% 12.18% 14.43% 

9) ความเป็นอยู่ท่ีดีในเชิงจิตวิทยา 
33) ในครอบครัวของท่านมีความรัก ความผูกพันต่อกัน 9.07% 1.19% 12.63% 6.98% 11.75% 4.55% 7.70% 

34) ท่านมีความพอใจในความสัมพันธ์กบัผู้อื่น เช่น 
ครอบครัว เพื่อนบ้าน ฯลฯ 

16.00% 9.52% 10.53% 6.98% 19.01% 5.88% 11.32% 

35) ท่านมีความมันคงปลอดภยัในชีวิตและ ทรัพย์สินเมื่อ
อาศัยอยูในชุมชนนี้ 

5.93% 1.22% 8.51% 9.76% 12.77% 6.90% 7.52% 

36) ท่านได้ปฏิบัติตนโดยยึดมั่นในหลักพึ่งพาตนเอง 
เกื้อหนุนจุนเจือ 

7.43% 1.15% 12.37% 9.76% 13.37% 8.14% 8.70% 

รวม 9.61% 3.27% 11.01% 8.37% 14.23% 6.37% 8.81% 

โดยรวมเฉลี่ยท้ังหมด 12.49% 10.09% 9.99% 12.98% 15.93% 6.60% 11.35% 

 
 จากตาราง 76 พบว่า การเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพชีวิตของกลุ่มนวัตกรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินโครงการ พบว่า คุณภาพชีวิตของประชากรชุมชนนวัตกรรมหลังเข้าร่วมโครงการโดยรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
11.35 โดยโครงการการพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตรเชิงนิเวศ บนฐานทุนทรัพยากร จังหวัดบุรีรัมย์ มี
การเปลี่ยนแปลงมากที่สุด เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.93 รองลงมาคือ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภท
เคหะสิ่งทอของชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.49 และ โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูล
ไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน จังหวัดสระแก้ว มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 6.60 ในส่วนคุณภาพชีวิตทั้ง 9 ด้าน พบว่า ด้านความเข้มแข็งของชุมชน มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.43 รองลงมา คือ ด้าน การศึกษาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.93 และด้านความเป็นอยู่ที่ดีในเชิง
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จิตวิทยา มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.81 อย่างไรก็ตามการน าเสนอครั้งนี้เป็นการวัดการ
เปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพชีวิต ไม่ได้บอกถึงระดับของคุณภาพชีวิต โครงการดังกล่าวยังมีข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วน
ของคุณภาพชีวิตดังนี้  
 ข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชนบ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว (สีย้อมธรรมชาติรูปแบบผง : เก็บข้อมูล
กับนวัตกรและผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 คน) ส่วนใหญ่ครัวเรือนประกอบอาชีพหลักด้านเกษตรกรรมมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75.00 รองลงมาคือ ค้าขายเป็นอาชีพหลัก คิดเป็นร้อยละ 15.00 และรับจ้างทั่วไป คิด
เป็นร้อยละ 10.00 ตามล าดับ ด้ำนอำชีพรอง พบว่าครัวเรือนประกอบอาชีพทอผ้ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
25.00 ด้ำนกำรมีรำยได้ พบว่ามีรายได้ที่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 85.00 มีรายได้ที่ไม่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 
15.00 ด้ำนรำยได้ต่อเดือน พบว่ารายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่ 5,001 – 10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 
65.00 รองลงมาคือ 3,001 - 5,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และ 10,001 - 15,000 บาทต่อเดือน 
คิดเป็นร้อยละ 10.00 และ 15,001 – 20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ด้ำนรำยได้รวมของ
ครัวเรือน พบว่า รายได้รวมของครัวเรือนวนใหญ่ 10,001 - 15,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และ 
15,001 – 20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาคือ 5,001 – 10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็น
ร้อยละ 20.00 ด้ำนกำรมีเงินออม พบว่า ส่วนใหญ่ในครัวเรือนมีเงินออม คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาคือไม่
มีเงินออม คิดเป็นร้อยละ 40.00 ด้ำนกำรมีหนี้สิน ครัวเรือนส่วนใหญ่มีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 65.00  ไม่มี
หนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 35.00 ด้ำนแหล่งที่มำของหนี้สิน ส่วนใหญ่มาจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ ์
คิดเป็นร้อยละ 65.00 ส าหรับความส าเร็จของโครงการ ด้ำนกำรน ำไปใช้ประโยชน์ สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้ คิดเป็นร้อยละ 100 ด้ำนรำยได้ที่ได้รับ สามารถเป็นรายได้เสริม คิดเป็นร้อยละ 90.00 รองลงมา
เป็นรายได้หลัก คิดเป็นร้อยละ 10.00 ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปลดรำยจ่ำย สามารถน าความรู้ไปลดรายจ่ายได้น้อย
กว่า 1,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 รองลงมาลดรายจ่ายได้ 1,001 – 2,000 บาทต่อเดือน คิดเป็น
ร้อยละ 10.00 ด้ำนคุณภำพชีวิต สามารถน าความรู้ไปพัฒนาอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 90.00 รองลงมาน าความรู้
ไปเพ่ิมรายได้ คิดเป็นร้อยละ 10.00 ด้ำนกำรน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ที่ชุมชน คิด
เป็นร้อยละ 75.00 รองลงมาใช้เมื่อมีโอกาส คิดเป็นร้อยละ 15.00 และใช้ในที่ท างานคิดเป็นร้อยละ 10.00 
ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปขยำยผล ไม่ได้น าความรู้ไปขยายผล คิดเป็นร้อยละ 70.00 รองลงมาประยุกต์เป็นองค์
ความรู้ใหม่ คิดเป็นร้อยละ 10.00 เป็นวิทยากรถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ 10.00 ให้บริการ/ค าปรึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 10.00  
 ข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชนบ้านป่าไม้สหกรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ (เกษตรเชิงนิเวศ : เก็บข้อมูลกับ 
นวัตกรและผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 19 คน) ส่วนใหญ่ครัวเรือนประกอบอาชีพหลักรับจ้างทั่วไปมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 84.21 รองลงมาคือ เกษตรกรเป็นอาชีพหลัก คิดเป็นร้อยละ 15.49 ด้ำนอำชีพรอง พบว่า
ครัวเรือนประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73.68 รองลงมาคือเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 
15.78 และปลูกผักในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.52  ด้ำนกำรมีรำยได้ พบว่า มีรายได้ที่ไม่แน่นอน คิดเป็น
ร้อยละ 89.47 รายได้ที่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 10.53 ด้ำนรำยได้ต่อเดือน พบว่า รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่ 
3,001 - 5,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 68.42 รองลงมาคือ น้อยกว่า 3,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อย
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ละ 15.79 และ 5,001 – 10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 15.79 ด้ำนรำยได้รวมของครัวเรือน พบว่า
รายได้รวมของครัวเรือนส่วนใหญ่ 5,001 – 10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 52.63 และ 3,001 – 5,000  
บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 36.84 และน้อยกว่า 3,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 10.50 ด้ำนกำรมีเงิน
ออม พบว่า ส่วนใหญ่ในครัวเรือนไม่มีเงินออม คิดเป็นร้อยละ 89.48 รองลงมาคือมีเงินออม คิดเป็นร้อยละ 
10.52 ด้ำนกำรมีหนี้สิน ครัวเรือนส่วนใหญ่มีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ด้ำนแหล่งที่มำของหนี้สิน ส่วน
ใหญ่มาจากหนี้กองทุนหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 52.63 และ หนี้ธกส. คิดเป็นร้อยละ 42.11 และหนี้ออมสิน คิด
เป็นร้อยละ 100.00 และหนี้ผ่อนช าระสินค้า คิดเป็นร้อยละ 5.26 ส าหรับความส าเร็จของโครงการ ด้ำนกำร
น ำไปใช้ประโยชน์ สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ คิดเป็นร้อยละ 100 ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปลดรำยจ่ำย
สามารถน าความรู้ไปลดรายจ่ายได้ 2,001 – 3,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 63.16 รองลงมาลดรายจ่าย
ได้ 1,001 – 2,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 26.32 และ 3,001 – 4,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 
5.26 และ 5,001 – 6,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 5.26 ด้ำนคุณภำพชีวิต สามารถน าความรู้ไปพัฒนา
อาชีพ คิดเป็นร้อยละ 31.58 ด้ำนกำรน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ทันที คิดเป็นร้อย
ละ 94.74 รองลงมาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้หลังการอบรมภายใน 1 เดือน คิดเป็นร้อยละ 5.26 และใช้
ในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 100.00 ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปขยำยผล ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่ คิดเป็นร้อย
ละ 89.47 ให้บริการ/ค าปรึกษา คิดเป็นร้อยละ 10.53  
 ข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชนบ้านบ้านท่าแยก จังหวัดสระแก้ว (มูลไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือนดิน
โดยใช้จุลินทรีย์นาโน : เก็บข้อมูลกับนวัตกรและผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 คน) ส่วนใหญ่ครัวเรือน
ประกอบอาชีพหลักรับจ้างทั่วไปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.00 รองลงมาคือ ค้าขายเป็นอาชีพหลัก คิดเป็น
ร้อยละ 30.00 และเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 25.00 และบริษัทเอกชน / โรงงานอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อย
ละ 10.00 ด้ำนอำชีพรอง พบว่าครัวเรือนไม่มีอาชีพรองมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาคือ รับจ้าง
ทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 25.00 และเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 10.00 และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 5.00 ด้ำนกำรมี
รำยได้ พบว่า มีรายได้ที่ไม่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 85.00 รองลงมาคือ รายได้ที่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 15.00 
ด้ำนรำยได้ต่อเดือน พบว่า รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่ 3,001 - 5,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 40.00 
รองลงมาคือ 5,001 – 10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 35.00 และ 10,001 – 15,000 บาทต่อเดือน คิด
เป็นร้อยละ 20.00 และ 15,001 – 20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ด้ำนรำยได้รวมของครัวเรือน 
พบว่ารายได้รวมของครัวเรือนส่วนใหญ่ 5,001 – 10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และ 10,001 – 
15,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมาคือ 3,001 - 5,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 20.00 
และ 15,001 – 20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 20.00  ด้ำนกำรมีเงินออม พบว่า ส่วนใหญ่ในครัวเรือน
ไม่มีเงินออม คิดเป็นร้อยละ 90.00 รองลงมาคือมีเงินออม คิดเป็นร้อยละ 10.00 ด้ำนกำรมีหนี้สิน ครัวเรือน
ส่วนใหญ่มีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 75.00 รองลงมาคือไม่มีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ด้ำนแหล่งที่มำของ
หนี้สิน ส่วนใหญ่มาจากหนี้นอกระบบ คิดเป็นร้อยละ 43.75 กองทุนหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 18.75 และ ออม
สิน คิดเป็นร้อยละ 12.50 และ ผ่อนช าระสินค้า คิดเป็นร้อยละ 12.50 และ หนี้ธกส. คิดเป็นร้อยละ 6.25 และ
สหกรณ์การเกษตร คิดเป็นร้อยละ 6.25 ส าหรับความส าเร็จของโครงการ ด้ำนกำรน ำไปใช้ประโยชน์ สามารถ
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น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ คิดเป็นร้อยละ 100 ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปลดรำยจ่ำย สามารถน าความรู้ไปลด
รายจ่ายได้น้อยกว่า 1,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 53.85 รองลงมาคือ ลดรายจ่ายได้ 1,001 – 2,000 
บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 46.15 ด้ำนคุณภำพชีวิต สามารถน าความรู้ไปพัฒนาอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
100.00 ด้ำนกำรน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ทันที คิดเป็นร้อยละ 90.00 รองลงมา
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้หลังการอบรมภายใน 1 เดือน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปขยำย
ผล ใช้ในชุมชน/กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 55.00 รองลงมาคือใช้เมื่อมีโอกาส คิดเป็นร้อยละ 30.00 และ ใช้ใน
ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 15.00 
  ในส่วนโครงการการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ บ้านนาค าไฮ จังหวัด
หนองบัวล าภู ในด้านคุณภาพชีวิต พบว่า ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนื่องจากยังมีกิจกรรมการท าฝ้าย การย้อมผ้า 
การทอผ้าในครัวเรือน เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนเอง นอกจากนั้นจากการด าเนินกิจกรรมโครงการ
ดังกล่าว กรรมวิธีการทอผ้ามีส่วนส าคัญในการเพ่ิมคุณภาพชีวิต ได้แก่ 1) การน าเทคโนโลยีเครื่องเข็นเส้นใย 
เมดเดลรี จักรา มาใช้ในการผลิตเส้นใย ช่วยลดเวลาในการเข็นฝ้ายแบบโบราณ นอกจากนั้นยังช่วยในเรื่อง
สุขภาพ เช่น ปวดหลัง ปวดขา จากการนั่งเข็นฝ้ายนาน ๆ 2) การย้อมสีธรรมชาติและท าสีผง เป็นการใช้วัสดุ
เส้นใยธรรมชาติ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น ช่วยลดภาวะโลกร้อนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วย
ให้ชุมชนได้ตระหนัก เห็นคุณค่า และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส าหรับความส าเร็จของโครงการ 
ด้ำนกำรน ำไปใช้ประโยชน์ สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ คิดเป็นร้อยละ 100 ด้ำนรำยได้ท่ีได้รับ สามารถ
เป็นรายได้เสริม คิดเป็นร้อยละ 75.00 รองลงมาเป็นรายได้หลัก คิดเป็นร้อยละ 25.00 โดยสามารถสร้างรายได้
เพ่ิม 3,001 – 4,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 75.00 รองลงมาสามารถสร้างรายได้เพ่ิม 2,001 – 3,000 
บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปลดรำยจ่ำย สามารถน าความรู้ไปลดรายจ่ายได้ 2,001 
– 3,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ด้ำนคุณภำพชีวิต สามารถน าความรู้ไปพัฒนาอาชีพ คิดเป็นร้อย
ละ 75.00 รองลงมาน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ที่ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ด้ำนกำรน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้เมื่อใด
สามารถน าไปใช้หลังการอบรมทันที คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาน าไปใช้หลังการอบรมภายใน 1 เดือน คิด
เป็นร้อยละ 25.00 และน าไปใช้หลังการอบรมภายใน 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ด้ำนกำรน ำควำมรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ที่ไหน น าไปใช้ในชุมชน/กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 65.00 รองลงมาใช้ในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 35.00 ด้ำน
กำรน ำควำมรู้ไปขยำยผล ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่ คิดเป็นร้อยละ 85.00 เป็นวิทยากรถ่ายทอด คิดเป็น
ร้อยละ 15.00  
 ในส่วนโครงการการพัฒนานวัตกรรมชุมชนด้านวัฒนธรรมผ้าทอกี่เอว  ชุมชนพะมอลอ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ในด้านคุณภาพชีวิต พบว่า ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนื่องจากยังมีกิจกรรมการทอผ้าในครัวเรือน ที่
ท ากันเฉพาะกลุ่มเล็ก เพ่ือท าฝ้ายไว้ใช้ในชุมชน และยังสามารถจ าหน่ายสินค้าทางออนไลน์ได้  อีกทั้งยัง
เตรียมพร้อมส าหรับการเปิดชุมชนต่อไป ในส่วนข้อมูลพื้นฐานของชุมชนพะมอลอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่
ครัวเรือนประกอบอาชีพหลักด้านเกษตรกรรมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.55 รองลงมาคือ การทอผ้าเป็น
อาชีพหลัก คิดเป็นร้อยละ 31.80 และค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 9.09 ตามล าดับ ด้านอาชีพรองพบว่าทุก
ครัวเรือนประกอบอาชีพทอผ้า คิดเป็นร้อยละ 100 โดยทั้งหมดมีรายได้ที่ไม่แน่นอน รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่
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น้อยกว่า 3,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 55.00 รองลงมาคือ 3,001 - 5,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 
35.00 รายได้รวมของครัวเรือน ส่วนใหญ่ 3,001 – 5,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 35.00 รองลงมาคือ
น้อยกว่า 3,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ส่วนใหญ่ในครัวเรือนไม่มีเงินออม คิดเป็นร้อยละ 65.00 
รองลงมาคือมีเงินออม คิดเป็นร้อยละ 35.00 ด้านการมีหนี้สิน ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 
60.00  มีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ส่วนแหล่งที่มาของหนี้สิน ส่วนใหญ่มาจากกองทุนหมู่บ้านและธนาคาร
ออมสิน คิดเป็นร้อยละ 25.00   
  ในส่วนโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพ้ืนเมือง จังหวัดตราด ในด้าน
คุณภาพชีวิต พบว่า ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนื่องจากเกษตรกรเพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวพ้ืนเมือง เป็นการช่วย
สืบสานการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการเพาะปลูกข้าวพ้ืนเมืองให้อยู่คู่กับชุมชน นอกจากนั้น ชุมชนได้เข้าร่วม
ฝึกอบรมวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การจัดท าแผนธุรกิจ การจัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย และต้นทุนอาชีพ 
รวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับส านักงานเกษตรจังหวัดตราด และวิทยาลัยชุมชนตราดในการ
พัฒนาชุมชน ท าให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้การท าบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ท าให้มีความคุ้มกันในการ
ด าเนินชีวิตประจ าได้อย่างมีความสุข รู้จักการประมาณตนเอง 
 ในส่วนโครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานเพ่ือสุขภาพจากอะโวคาโด จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชนบ้านดง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (น้ าสลัดครีมอะโวคาโดและไอศครีมอะโวคา
โด : เก็บข้อมูลกับนวัตกรและผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 15 คน) ส่วนใหญ่ครัวเรือนประกอบอาชีพหลัก
เกษตรกรรมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.45 รองลงมาคือ รับจ้างทั่วไปเป็นอาชีพหลัก คิดเป็นร้อยละ 31.82 
และค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 22.73  ด้ำนอำชีพรอง พบว่า ทุกครัวเรือนประกอบอาชีพทอผ้า คิดเป็นร้อยละ 
100.00 ด้ำนกำรมีรำยได้ พบว่า ทุกครัวเรือนมีรายได้ที่ไม่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ด้ำนรำยได้ต่อเดือน 
พบว่า รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่ 3,001 - 5,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 66.66 รองลงมาคือ น้อยกว่า 
3,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และ 5,001 – 10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 6.67 และ 
10,001 - 15,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 6.67 ด้านรำยได้รวมของครัวเรือน พบว่ารายได้รวมของ
ครัวเรือนส่วนใหญ่ 10,001 - 15,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 53.33 รองลงมาคือ 5,001 – 10,000 บาท
ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และ 3,001 - 5,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 13.33 และ 15,001 – 
20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 6.67 และ 20,001 – 25,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 6.67 ด้ำน
กำรมีเงินออม พบว่า ส่วนใหญ่ในครัวเรือนไม่มีเงินออม คิดเป็นร้อยละ 80.00 รองลงมาคือมีเงินออม คิดเป็น
ร้อยละ 20.00 ด้ำนกำรมีหนี้สิน ครัวเรือนส่วนใหญ่มีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ด้ำนแหล่งที่มำของหนี้สิน 
ส่วนใหญ่มาจากหนี้กองทุนหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 43.75 รองลงมาคือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ คิด
เป็นร้อยละ 37.50 และ ผ่อนช าระสินค้า คิดเป็นร้อยละ 25.00 และธนาคารออมสิน คิดเป็นร้อยละ 18.75
และญาติ คิดเป็นร้อยละ 12.50  
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย 

 
 ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการตนเองอย่างยั่งยืน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากบนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว 
แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร สรุปผลการวิจัยน าเสนอตามหัวข้อ ดังนี้ 
   1. สรุปผล  
   2. อภิปรายผล 
   3. ข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผล 
 
 จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการตนเองอย่างยั่งยืน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากบนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว 
แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
  1. รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการตนเองอย่างยั่งยืน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว 
แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร  
 1.1 รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัด
สระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร  ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้สมรรถนะ 
นวัตกรชุมชน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 
   1) การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของชุมชน (SWOT) การจัดท าแผนชุมชน 
   2) การก าหนด เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/การท า PDCA 
   3) ลักษณะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (New Entrepreneurs) 
   4) การสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า (Products Customer Fit Model) 
   5) โมเดลทางธุรกิจ (Business Model Canvas) 
   6) กฎหมาย และระเบียบ มาตรฐานสินค้า 
   7) การสร้างแบรนด์สินค้า (Branding) และทรัพย์สินทางปัญญา (IP) 
   8) การตลาดและลูกค้าสัมพันธุ์ 
   9) ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการค้า online 
   10) การก าหนดราคาขายที่ไม่ขาดทุน 
   11) การจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายประจ าวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ 
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     1.2 การเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ตนเองอย่างยั่งยืน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ 
แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร ดังนี้ 
   การประเมินด้านความรู้ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะ นวัตกร
ชุมชน พบว่า นวัตกรชุมชน มีความรู้ในเรื่องที่ประชุมเชิงปฏิบัติการหลังการประชุมมากกว่าก่อนการประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
  การประเมินความคิดเห็นด้านสมรรถนะ ของนวัตกรชุมชนก่อนและหลังการประชุม
เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน (นวัตกรรมด้านผ้าชุมชน) พบว่า ในภาพรวม โครงการการ
สร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก จังหวัดสงขลา จะมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด 
คือ ร้อยละ 16.24 ทักษะนักนวัตกรชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ ทักษะในการผสมผสานความรู้ 
ประสบการณ์ แนวความคิด เทคโนโลยี เข้าด้วยกันได้ ทักษะนักนวัตกรชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด คือ 
การเรียนรู้และปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง เจตคติต่อนวัตกรรมที่มีมากท่ีสุด คือ เชื่อว่าเทคโนโลยีจะช่วยเพ่ิม
มูลค่าของสินค้าและบริการได้ 
  การประเมินความคิดเห็นด้านสมรรถนะ ของนวัตกรชุมชนก่อนและหลังการประชุม
เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน (นวัตกรรมด้านเกษตรปลอดภัย) พบว่า ในภาพรวม โครงการ
การพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตรเชิงนิเวศ บนฐานทุนทรัพยากร จังหวัดบุรีรัมย์ จะมีการเปลี่ยนแปลง
มากที่สุด คือ ร้อยละ 9.49 ทักษะนักนวัตกรชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ ทักษะการสร้างเครือข่าย
เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนางานได้ ทักษะนักนวัตกรชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลง
น้อยที่สุด คือ มองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่บุคลากรทั่วไปไม่สามารถท าได้ แล้วน ามาสร้างสรรค์เป็น
นวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาได้ เจตคติต่อนวัตกรรมที่มีมากที่สุด คือ อยากได้อยากมี อยากพัฒนาสินค้าและ
บริการสิ่งใหม่ ๆ ยอมรับแนวคิด รูปแบบ และวิธีการใหม่ ๆ มาพัฒนาตัวท่านและการประกอบอาชีพ และเชื่อ
ว่าเทคโนโลยีจะช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการได้ 
   การประเมินด้านความรู้ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าบัญชีรายรับ
รายจ่ายประจ าวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ พบว่า นวัตกรชุมชน มีความรู้ในเรื่องที่ประชุมเชิงปฏิบัติการหลังการ
ประชุมมากกว่าก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  1.3 Platform การสร้างนวัตกร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง
อย่างยั่งยืน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ 
แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร แสดงดังภาพที่ 158 
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                                                   ภาพ 158 

Platform การสร้างนวัตกร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน                                 

และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย 

 
   Platform การสร้างนวัตกร โครงการการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ นวัตกร
ชุมชน เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน บนฐานทุนทรัพยากร 
ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธรประกอบด้วย 5 
ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 การศึกษาศักยภาพชุมชน คุณลักษณะคือนักประสานความร่วมมือ ระดับที่ 2 การ
พัฒนานวัตกรรม คุณลักษณะคือท างานอย่างมุ่งมั่น ระดับที่ 3 การบริหารจัดการอาชีพจากนวัตกรรม 
คุณลักษณะคือนักจัดการโครงการ ระดับที่ 4 การถ่ายทอดองค์ความรู้ คุณลักษณะคือนักจัดการความรู้ ระดับ
ที่ 5 การจัดท าแผนเข้าสู่ภาครัฐ คุณลักษณะคือนักคิดเชิงกลยุทธ์ 
 

การสร้างความร่วมมือ 

นักจัดการความรู้ 

นักจัดการโครงการ 

ท างานอย่างมุ่งม่ัน 
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2. นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านผ้าชุมชน ในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐาน
ราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา 
   การพัฒนานวัตกรรมชุมชนเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน และเศรษฐกิจฐานราก บน
ฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัด
สงขลา  มีกระบวนการด าเนินงาน ดังนี้   

 2.1 การศึกษาบริบทชุมชนนวัตกรรม ศึกษาบริบท วิถีชีวิต ภูมิปัญญา เศรษฐกิจชุมชน  
เพ่ือหาโจทย์ชุมชนพัฒนาชุมชน โดยการสัมภาษณ์กลุ่มย่อย (Focus  Group) กลุ่มชุมชนผ้าชุมชน และจัด
กิจกรรมสนทนาอิงผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าชุมชน สรุปวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางการ
พัฒนาร่วมกับชุมชน ในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน โดยมีชุมชนในพ้ืนที่
โครงการวิจัย 5 ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดหนองบัวล าภู และ
จังหวัดสงขลา พบว่าชุมชนมีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนา มีต้นทุนทางด้านการทอผ้า การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากผ้าชุมชน มีทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นฐานในการพัฒนานวัตกรรม แต่ผ้าทอและผลิตภัณฑ์จากผ้า
ชุมชนยังไม่มีความหลากหลาย ขาดอัตลักษณ์ท าให้ผลิตภัณฑ์ไม่มีความแปลกใหม่ ไม่ตรงกับความต้องการของ
ตลาด จึงมีแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมด้านผ้าชุมชนโดยใช้การตลาดน าการผลิต สร้างอัตลักณ์ให้กับ
ผลิตภัณฑ์ โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นฐานในการพัฒนานวัตกรรม     

 2.2 การพัฒนานวัตกรรมชุมชนจากการวิเคราะห์บริบทชุมชน  โดยศึกษาเทคโนโลยีหรือ 
นวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโจทย์ชุมชน ประเมินเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมให้เหมาะกับศักยภาพชุมชน  
รวมทั้งการใช้ทิศทางการตลาดน าการผลิต 

  การพัฒนานวัตกรรมชุมชน เพ่ือพัฒนาสู่การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างรายได้และ
เศรษฐกิจชุมชน ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัด
สงขลา พบว่า    
   2.2.1 โครงการการพัฒนาสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผง ส าหรับผ้าทอชุมชนบ้านไทร
งาม จังหวัดสระแก้ว นวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนาคือ การเก็บสีย้อมธรรมชาติรูปแบบผง และผ้ามัดย้อมสี
ธรรมชาติจากดอกดาวเรือง  
   2.2.2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอของชุมชนบ้าน   
ทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ นวัตกรรที่ใช้ในการพัฒนาคือ การย้อมห้อมด้วยเทคนิค และสร้างลวดลายด้วยการใช้
เทคนิคโบโร่ และการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะภัณฑ์   
   2.2.3 โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ บ้านนาค าไฮ 
จังหวัดหนองบัวล าภู นวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนาคือ กระบวนการผลิตเส้นใย ด้วยเครื่องเข็นเส้นใย เมดเดลรี 
จักรา การย้อมสีธรรมชาติและการออกแบบลายขิดยกดอก ส าหรับเครื่องแจ็คการ์ด 
   2.2.4 โครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมชุมชนด้านวัฒนธรรมผ้าทอกี่เอวชุมชน    
พะมอลอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนาคือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ทอ ต่อ แต่ง และการ
ออกแบบผ้าทอต่อมือ 
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   2.2.5 โครงการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก ชุมชน
บ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา นวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนาคือ การย้อมสีธรรมชาติและการออกแบบผ้าทอยกดอก 
  2.3 การพัฒนานวัตกรชาวบ้านเฉพาะด้าน โดยการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม นวัตกรและ
ชุมชนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และเป็นเจ้าของผ่านการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ การถอดบทเรียนราย
กิจกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

  Platform รูปแบบการพัฒนานวัตกรรมชุมชนเริ่มจากการศึกษาบริบทชุมชน ทรัพยากร 
ภูมิปัญญา ทิศทางการพัฒนา ปัญหาการผลิต ความต้องการทางการตลาด น ามาออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือพัฒนาสู่การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างรายได้และเศรษฐกิจชุมชน แสดงดังภาพที่ 159     

 
 
 

                                  
 
 
                                                   ภาพ 159 

Platform การพัฒนานวัตกรรมชุมชนเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน และเศรษฐกิจฐานรากบนฐานทุน

ทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดสงขลา 

 
 
 
 
 

 
 

การ
ทดลอง

การตลาด 

การศึกษาชุมชน 
-   ทรัพยากร 

-   ภูมิปัญญา 

-   ปัญหาการผลิต 

-   ปัญหาผลิตภัณฑ์ 

-   ทิศทางการตลาด 
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  3. นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านเกษตรปลอดภัย ในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน
ฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แม่ฮ่องสอน ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร โดยมี
วัตถุประสงค์รอง ดังนี้ 

   การพัฒนานวัตกรรมชุมชนด้านเกษตรปลอดภัย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และยกระดับ
เศรษฐกิจฐานรากบนฐานทุนทรัพยากร  ในพ้ืนที่จังหวัดตราด บุรีรัมย์ แม่ฮ่องสอน ยโสธร และ สระแก้ว  มี
กระบวนการด าเนินงาน มีกระบวนการด าเนินงาน ดังนี้   

 3.1 การศึกษาบริบทชุมชนนวัตกรรม โดยการสัมภาษณ์กลุ่มย่อย (Focus  Group) กลุ่ม
ชุมชนที่ท าการเกษตร และจัดเวทีศึกษาบริบท สรุปองค์ความรู้ เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ ภูมิปัญญา 
ประสบการณ์ด้านเกษตรและความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยในชุมชน เพ่ือสรุปวิเคราะห์
ปัญหาและหาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน โดยมีชุมชนในพ้ืนที่โครงการวิจัย 5 ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดตราด จังหวัด
บุรีรัมย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดยโสธร และจังหวัดสระแก้ว พบว่า ชุมชนมีศักยภาพและความพร้อมในการ
พัฒนา มีต้นทุนผลผลิตทางการเกษตร และทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นฐานในการพัฒนานวัตกรรม แต่ขาดการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ท าให้ผลิตภัณฑ์ไม่มีความแปลกใหม่ และบางฤดูกาลมีผลผลิตทางการเกษตรมีมากเกินความ
ต้องการของตลาด จึงมีแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมด้านเกษตรปลอดภัยโดยใช้การตลาดน าการผลิต  
สร้างอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์  โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นฐานในการพัฒนานวัตกรรม     

 3.2 การพัฒนานวัตกรรมชุมชนจากการวิเคราะห์บริบทชุมชน โดยศึกษาเทคโนโลยีหรือ 
นวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโจทย์ชุมชน ประเมินเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมให้เหมาะกับศักยภาพชุมชน 
รวมทั้งการใช้ทิศทางการตลาดน าการผลิต 

  การพัฒนานวัตกรรมชุมชนด้านเกษตรปลอดภัย เพ่ือพัฒนาสู่การเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้และเศรษฐกิจชุมชน ทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดตราด บุรีรัมย์ แม่ฮ่องสอน ยโสธร และ 
สระแก้ว พบว่า   
 3.2.1 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพ้ืนเมืองจังหวัด
ตราด นวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาคือ ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวขาวยายแว่น ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าว
ล้นยุ้ง 
 3.2.2 โครงการการพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตรเชิงนิเวศ บนฐานทุน
ทรัพยากร ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์  นวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาคือ น้ าหมัก
ชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษปลา   
 3.3.3 โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานเพ่ือสุขภาพจากอะโวคาโด 
นวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาคือ ผลิตภัณฑ์น้ าสลัดจากอะโวคาโด ผลิตภัณฑ์ไอศครีมอะโวคาโด 

 3.3.4 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์จังหวัดยโสธร
นวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาคือ ชาข้าวพร้อมดื่ม ข้าวพองผสมธัญพืช ข้าวพองหลายรส 
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 3.3.5) โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยไส้เดือนด้วยจุลินทรีย์นาโน นวัตกรรมที่ได้
จากการพัฒนาคือ ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน น้ ามูลไส้เดือนดิน   
 3.3 การพัฒนานวัตกรชาวบ้านเฉพาะด้าน โดยการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม นวัตกรและ
ชุมชนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และเป็นเจ้าของผ่านการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ การถอดบทเรียนราย
กิจกรรม และ การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

  Platform รูปแบบการพัฒนานวัตกรรมชุมชนด้านเกษตรปลอดภัย เพ่ือพัฒนาสู่การเพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างรายได้และเศรษฐกิจชุมชน ทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดตราด บุรีรัมย์ แม่ฮ่องสอน ยโสธร 
และ สระแก้ว สามารถอธิบายเป็นภาพกระบวนการได้ดังภาพที่ 160 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                   ภาพ 160 

Platform การพัฒนานวัตกรรมชุมชนด้านเกษตรปลอดภัย เพื่อพัฒนาสู่การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างรายได้

และเศรษฐกิจชุมชน ทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดตราด บุรีรัมย์ แม่ฮ่องสอน ยโสธร และ สระแก้ว 
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 4. ต้นแบบบรรจุภัณฑ์และแนวทางส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ด้านผ้าชุมชนและเกษตร
ปลอดภัย ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร   
   4.1 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ของนวัตกรรมชุมชนด้านผ้าชุมชนและนวัตกรรมด้านเกษตร
ปลอดภัย ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร   
     ผลการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพ่ือส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design thinking Process มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การท าความ
เข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง (Empathize) 2. การตั้งกรอบโจทย์ (Define) 3. การสร้างความคิด (Ideate) 
4. การสร้างต้นแบบ (Prototype) และ 5. การทดสอบ (Test) ท าให้ได้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ 
ดังนี้ 1) ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์ จังหวัดยโสธร ตราสัญลักษณ์ Yourganic บรรจุภัณฑ์กล่อง
ใส่ข้าวพองธัญพืช 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพ้ืนเมือง จังหวัดตราด ตราสัญลักษณ์ทุ่ง
ไก่ดัก บรรจุภัณฑ์ฉลากสติ๊กเกอร์ส าหรับติดข้าวกล้องเพาะงอกพันธุ์ช้นยุ้ง และพันธุ์ขาวยายแว่น 3) การพัฒนา
ต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตรเชิงนิเวศ บนฐานทุนทรัพยากร ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัด
บุรีรัมย์ ตราสัญลักษณ์ ซางป่า บรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติก และฉลากสติกเกอร์ 4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ย
ไส้เดือนด้วยจุลินทรีย์นาโน ตราสัญลักษณ์ ดินบ้านท่า บรรจุภัณฑ์ถุงกระสอบ ขวดพลาสติก ป้ายแขวน และ
ฉลากสติ๊กเกอร์  5) การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานเพ่ือสุขภาพจากอะโวคาโด ตราสัญลักษณ์ ยวงนอง 
บรรจุภัณฑ์ ขวดแก้วและกระปุกกระดาษ 6) การพัฒนาสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงส าหรับผ้าทอชุมชนบ้าน
ไทรงาม จังหวัดสระแก้ว ตราสัญลักษณ์ มัดใจ บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ และป้ายแขวน 7) การพัฒนาและ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ บ้านนาต าไฮ จังหวัดหนองบัวล าภู ตราสัญลักษณ์ ไฮฟ้าว บรรจุภัณฑ์
ถุงกระดาษและฉลากสติ๊กเกอร์ 8) การวิจัยการพัฒนานวัตกรรมชุมชนด้านวัฒนธรรมผ้าทอกี่เอวชุมชนพะ
มะลอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตราสัญลักษณ์ ทอ ต่อ แต่ง บรรจุภัณฑ์ถุงเนื้อสปันพิมพ์ลาย และป้ายแขวน 9) การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอของชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่  ตราสัญลักษณ์ ลีลาฮ่อม 
บรรจุภัณฑ์ป้ายแขวน 10) การสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก ชุมชนบ้านล่อง
มุด จังหวัดสงขลา  
  ผลการผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน เกษตรปลอดภัย จากผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ผลการ
ประเมินผลิตภัณฑ์ที่มีค่าคะแนนมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ข้าวพองผสมธัญพืช จังหวัดยโสธร ( X = 3.70) 
อยู่ในระดับมากรองลงมา ข้าวพองผสมธัญพืชข้าวเหนียวแดง จังหวัดยโสธร ( X = 3.58) อยู่ในระดับมาก และ
ไอศกรีมอะโวคาโด จังหวัดแม่ฮ่องสอน ( X = 3.49) อยู่ในระดบัปานกลางตามล าดับ  
 ผลการผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน เกษตรปลอดภัย จากประชาชน พบว่า ผลการ
ประเมินผลิตภัณฑ์ที่มีค่าคะแนนมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ไ X อศกรีมอะโวคาโด จังหวัดแม่ฮ่องสอน ( X = 
4.27) อยู่ในระดับมากรองลงมา ข้าวพองผสมธัญพืช จังหวัดยโสธร ( X = 4.24) อยู่ในระดับมาก ปุ๋ยมูล
ไส้เดือน จังหวัดสระแก้ว และน้ าสลัดอะโวคาโด จังหวัดแม่ฮ่องสอน ( X = 4.23)  อยู่ในระดบัมาก ตามล าดับ 
 ผลการผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน ผ้าชุมชน จากผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ผลการประเมิน
ผลิตภัณฑ์ที่มีค่าคะแนนมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ เสื้อทอตัวสั้น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ( X = 3.50) อยู่ใน
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ระดับมาก รองลงมา เสื้อทอตัวยาว จังหวัดแม่ฮ่องสอน ( X = 3.49) อยู่ในระดับปานกลาง และสีย้อมผ้าจาก 
ดอกดาวเรืองพร้อมใช้ จังหวัดสระแก้ว ( X = 3.42) อยู่ในระดบัปานกลาง ตามล าดับ  
  ผลการผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน ผ้าชุมชน จากประชาชน พบว่า ผลการประเมิน
ผลิตภัณฑ์ที่มีค่าคะแนนมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ สีย้อมผ้าจากดอกดาวเรืองพร้อมใช้ จังหวัดสระแก้ว 
และแมสผ้าปักลาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีคะแนนเท่ากัน ( X = 4.13) อยู่ในระดับมาก รองลงมา หมอนผ้าห่ม 
จังหวัดแพร่ ( X = 4.12) อยู่ในระดับมาก และ ผ้าทอขิตสองหน้า จังหวัดหนองบัวล าภู ( X = 4.06) อยู่ใน
ระดบัมาก ตามล าดับ  
   จากผลการประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน เกษตรปลอดภัยและผ้าชุมชน พบ
ประเด็นร่วมส าคัญหลายประการซึ่งเป็นประเด็นที่นวัตกรชุมชน ชุมชน และนักวิจัย ต้องน าไปพัฒนาต่อ ได้แก่  
1) ความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากนวัตกรรมชุมชน พบว่ายังไม่มีความแปลกใหม่ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
ขึ้นมานั้นมีความใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่อยู่ในท้องตลาด 2) รูปแบบการขาย และช่องทางทางการตลาด
ยังไม่ความเหมาะสม และ 3) ยังมีบางผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภัณฑ์ไมส่ะดวกต่อการขนส่ง   
   4.2 แนวทางส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่
จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร   
    ผลการจัดท าแนวทางส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ด้านผ้าชุมชนและเกษตร
ปลอดภัย ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีผลดังนี้   
    4.2.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชนให้มีความหลากหลาย และแตกต่าง
จากผลิตภัณฑ์อ่ืน โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาที่ชัดเจน  
    4.2.2 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่มีความชัดเจน โดยมีการท าวิจัยศึกษาความต้อง
ของกลุ่มเป้าหมาย ผนวกกับการใช้บทวิเคราะห์สถานการณ์ ความเจ็บปวดของผู้บริ โภค เพ่ือใช้ในการพัฒน
ผลิตภัณฑ์และการท าการตลาด 
    4.3.3 มีการท าแผนธุรกิจที่ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ เป็นแผนที่ใช้ได้จริง
เพ่ือเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนา 
    4.3.4 พัฒนาผลิตภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์ และบรรจุภัณฑ์ตามหลักการออกแบบ ที่มุ่ง
แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ เอกลักษณ์อันมีความสอดคล้องกับบริบทของชุมชน สถานการณ์ปัจจุบัน และการ
ขนส่ง 
    4.3.5 การให้ข้อมูลเพื่อสื่อความหมายให้กับผู้บริโภค 
  



 

356  

  5. การถ่ายทอดนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย ใน
การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน 
หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร  
   การประเมินนวัตกรเกี่ยวกับการถ่ายทอดนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านผ้า
ชุมชนและเกษตรปลอดภัย ในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัด
สระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร  ซึ่งประกอบด้วย 1) ผู้รับการ
ถ่ายทอดประเมินนวัตกร ในด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไปปฏิบัติ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหาร
โครงการ 2) นวัตกรประเมินตนเอง 3) ทีมประเมินจากภายนอกจ านวน 3 คน เป็นผู้ประเมินนวัตกรและจัด
ระดับนวัตกร แสดงรายละเอียด ดังตารางที่ 77  
 

ตาราง  77 สรุปผลการประเมินนวัตกรเก่ียวกับการถ่ายทอดนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านผ้า 
               ชุมชนและเกษตรปลอดภัย ในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่ 
               จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร   
 

รายการ 

ผู้เข้ารับการถ่ายทอด 
ประเมนินวัตกร 

นวัตกร 
ประเมนิตนเอง 

 ( ) 

ประเมินนวัตกรโดย 
นักประเมินจากภายนอก 

ระดับคุณภาพนวัตกร 3,2,1 

ร้อยละ แปลผล 
ความรู ้
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การบริหาร 
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การปฏิบัต ิ
+เพิ่ม/ 
-ลด 
(%) 

 
กา

รศึ
กษ

าศั
กย

ภา
พ 

ชุม
ชน

  (
ระ

ดับ
 1

) 
  

กา
รพ

ัฒน
าน

วัต
กร

รม
  (

ระ
ดับ

 2
) 

  
กา

รบ
ริห

าร
จัด

กา
รอ

าช
ีพจ

าก
นว

ัตก
รร

ม 
 (ร

ะด
ับ 

3)
 

 
กา

รถ
่าย

ทอ
ดอ

งค์
คว

าม
รู ้ 

(ระ
ดับ

 4
) 

กา
รจ

ัดท
 าแ

ผน
ให

้เข
า้ส

ู่ภา
คร

ัฐ 
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5) 

1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอของชุมชนทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ 
นวัตกร คนที่ 1 4.65 61% 4.00 3 3 1 3 2 80.00 มากที่สุด 
นวัตกร คนที่ 2 4.61 61% 4.50 3 3 1 3 2 73.33 มาก 
นวัตกร คนที่ 3 4.61 61% 3.88 3 3 1 3 3 86.67 มากที่สุด 
นวัตกร คนที่ 4 4.04 34% 4.00 3 3 1 2 3 80.00 มากที่สุด 
2) การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ บ้านนาค าไฮ จังหวัดหนองบัวล าภู 
นวัตกร คนที่ 1 4.41 71% 4.63 3 3 2 3 3 87.86 มากที่สุด 
นวัตกร คนที่ 2 4.23 71% 4.13 3 3 1 2 2 79.25 มาก 
3) การสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก ชมุชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา 
นวัตกร คนที่ 1 4.24 12% 3.64 3 3 2 2 1 73.33 มาก 
นวัตกร คนที่ 2 4.24 12% 3.75 3 3 2 2 3 86.67 มากที่สุด 
4) การพัฒนานวัตกรรมชุมชนด้านวัฒนธรรมผ้าทอกีเ่อว ชุมชนพะมอลอ จังหวัดแม่ฮอ่งสอน 
นวัตกร คนที่ 1 4.47 5% - - - - - - - - 
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ตาราง  77  (ต่อ) 
 

รายการ 

ผู้เข้ารับการถ่ายทอด 
ประเมนินวัตกร 

นวัตกร 
ประเมนิตนเอง 

 ( ) 

ประเมินนวัตกรโดย 
นักประเมินจากภายนอก 

ระดับคุณภาพนวัตกร 3,2,1 

ร้อยละ แปลผล 
ความรู ้
น าไปใช้ 
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5) 

นวัตกร คนที่ 2 4.47 5% - - - - - - - - 
5) การพัฒนาสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงส าหรับผ้าทอชุมชนบ้านไทรงาม จังหวัดสระแกว้ 
นวัตกร คนที่ 1 4.66 54% 4.50 3 3 2 3 2 86.67 มากที่สุด 
นวัตกร คนที่ 2 4.58 54% 4.25 3 3 1 2 3 80.00 มากที่สุด 
6) การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพืน้เมืองอนิทรีย์ จังหวดัยโสธร 
นวัตกร คนที่ 1 4.04 9% 4.00 3 2 1 2 1 60.00 ปานกลาง 
นวัตกร คนที่ 2 4.14 8% 4.00 3 2 1 1 1 53.33 น้อย 
นวัตกร คนที่ 3 4.18 8% 4.00 3 2 1 1 1 53.33 น้อย 
7) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกลอ้งเพาะงอกจากข้าวพื้นเมือง จังหวัดตราด 
นวัตกร คนที่ 1 4.49 32% - 3 3 1 3 2 80.00 มากที่สุด 
นวัตกร คนที่ 2 4.49 32% - 2 3 1 2 1 60.00 ปานกลาง 
8) การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานเพื่อสุขภาพจากอะโวคาโด 
นวัตกร คนที่ 1 3.77 22% 4.00 3 3 2 3 3 93.33 มากที่สุด 
9) การพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตรเชิงนิเวศ บนฐานทนุทรัพยากร ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดนิแดง จ.บุรีรัมย์ 
นวัตกร คนที่ 1 3.69 14% 5.00 3 3 3 2 1 80.00 มากที่สุด 
นวัตกร คนที่ 2 3.69 14% 5.00 3 3 2 2 1 73.33 มาก 
10) การพัฒนาผลติภัณฑ์มูลไส้เดอืนดนิและน้ ามูลไส้เดอืนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน จังหวัดสระแก้ว 
นวัตกร คนที่ 1 3.91 37% 3.50 3 3 2 2 3 86.67 มากที่สุด 
นวัตกร คนที่ 2 3.91 37% 3.50 3 3 1 2 3 80.00 มากที่สุด 
 

 จากตาราง 77 พบว่า สมรรถนะของนวัตกรชุมชนที่มีมากท่ีสุด ได้แก่ สามารถศึกษาศักยภาพของ
ชุมชน รู้บริบทชุมชน วิเคราะห์ปัญหา ศักยภาพ ข้อจ ากัดชุมชน โอกาสทางธุรกิจของชุมชน/จัดท าแผนธุรกิจ 
จัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายและต้นทุนอาชีพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน รองลงมา คือ การ
พัฒนานวัตกรรม ได้แก่ ลงมือสร้างสรรค์แนวคิด วิธีการ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จนพัฒนาเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นกับ
ตนเอง และสมรรถนะของนวัตกรชุมชนที่มีน้อยที่สุด คือ การบริหารจัดการอาชีพจากนวัตกรรมในการเพ่ิม
มูลค่าเศรษฐกิจฐานราก และมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมข้ึนและยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต 
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 6. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการน านวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัยไปสู่
แผนพัฒนาต าบล/อ าเภอ/จังหวัด ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด 
บุรีรัมย์ และยโสธร 
   การมีส่วนร่วมของประชาชนในการน านวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัยไปสู่
แผนพัฒนาต าบล/อ าเภอ/จังหวัด ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด 
บุรีรัมย์ และยโสธร สรุปได้ดังตารางที่ 78 
 

ตาราง  78   การมีส่วนร่วมของประชาชนในการน านวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย  
                ไปสู่แผนพัฒนาต าบล/อ าเภอ/จังหวัด  
 

โครงการ กระบวนการสร้างการมีสว่นรว่ม ผลของกระบวนการสร้างการมีสว่นร่วม 
1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหมอ้ห้อม
ประเภทเคหะสิ่งทอของชมุชนบ้านทุ่งโฮ้ง 
แพร ่

จัดกิจกรรมเวทีประชาคม  
1 เมษายน 2564 และ  
9 เมษายน 2564  

1) โครงการ 4 โครงการ 2) แผนธุรกิจ  
3) Business Model Canvas ของผลิตภัณฑ์  
4) กิจกรรมของแผนธุรกิจ  

2) การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอย้อมสีธรรมชาติ  
บ้านนาค าไฮ หนองบัวล าภ ู

1) ร่วมประชุม 14 มกราคม 2564  
2) ร่วมกจิกรรม 15 มกราคม 2564  
3) จัดกิจกรรมเวทีประชาคม  
19 มีนาคม 2564  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
พื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ จ.หนองบัวล าภู ซ่ึงมีโครงการย่อย 8 
โครงการ 

3) การสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยก 
ดอก ชุมชนบ้านลอ่งมุด สงขลา 

จัดกิจกรรมเวทีประชาคม  
16 กุมภาพันธ์ 2564  

1) โครงการ 4 โครงการ 
2) แผนธุรกิจ  

4) การพัฒนานวัตกรรมชุมชนด้าน
วัฒนธรรมผ้าทอกีเ่อว  
ชุมชนพะมอลอ แม่ฮ่องสอน  

ไม่มีผลการด าเนินงาน ไม่มีผลการด าเนินงาน 

5) การพัฒนาสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผง
ส าหรับผ้าทอชุมชน  
บ้านไทรงาม สระแกว้ 

จัดกิจกรรมประชุมกลุ่มอาชีพ  1) โครงการ 5 โครงการ 2) SWOT สีย้อม 
3) Business Model Canvas สีย้อม 
4) กิจกรรมของแผนธุรกิจ  

6) การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว
พื้นเมอืงอนิทรีย์ ยโสธร 

จัดกิจกรรมเวทีประชาคม  
15 กรกฏาคม 2564 

แนวทางการก าหนดแผนงาน/โครงการ ให้กบักลุ่มซึ่ง 
ส.พช. ยโสธร น าเสนอเป็นแผนงาน จังหวัด “ส่งเสรมิการ
แปรรูปเพือ่เพิม่มูลค่าข้าวอนิทรีย์ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  

7) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกลอ้งเพาะ
งอกจากข้าวพื้นเมอืง ตราด 

ไม่มีผลการด าเนินงาน ไม่มีผลการด าเนินงาน 

8) การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพรอ้มทาน
เพื่อสุขภาพจากอะโวคาโด แม่ฮอ่งสอน 

จัดกิจกรรมประชุมกลุ่มวิสาหกจิชุมชนผู้ปลกูอะ
โวคาโดแปลงใหญ ่
3 มิถุนายน และ19 กรกฎาคม 2564 

เข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัด แผนงาน/โครงการ เพื่อฟืน้ฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณก์าร
ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 งบ 
2,130,000  

9) การพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรม
เกษตรเชิงนิเวศ บนฐานทนุทรัพยากร 
บุรีรัมย์ 

จัดกิจกรรมเวทีประชาคม  
4 มีนาคม 2564 และ 26 มีนาคม 2564  

1) 3 โครงการเข้าสูแ่ผนของ อบต.  
2) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 

10) การพัฒนาผลติภัณฑ์มูลไส้เดอืนดนิ
และน้ ามูลไส้เดือนดนิโดยใช้จุลนิทรีย์นาโน 
สระแก้ว 

จัดกิจกรรมเวทีประชาคม 
30 มถิุนายน 2564 

1) โครงการ 2 โครงการ 
2) SWOT ผลิตภัณฑ์ 
3) Business Model Canvas ผลิตภัณฑ์ 
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    จากตาราง 78 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการน านวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและเกษตร
ปลอดภัย ไปสู่แผนพัฒนาต าบล/อ าเภอ/จังหวัด พบว่า โครงการส่วนใหญ่ด าเนินการโดยการจัดประชุมกับกลุ่ม
อาชีพ หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่ ผลที่ได้ คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน แผน
ธุรกิจ Business Model Canvas ของผลิตภัณฑ์ ในส่วนโครงการเข้าสู่แผนพัฒนาต าบล/อ าเภอ/จังหวัด จะมี
อยู่เพียง 4 โครงการที่จะน าเข้าสู่แผนยุทธศาสตร์จังหวัด ได้แก่ 1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภท
เคหะสิ่งทอของชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง แพร่ และ 2) การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ บ้าน
นาค าไฮ หนองบัวล าภู 3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์ ยโสธร 4) การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานเพื่อสุขภาพจากอะโวคาโด แม่ฮ่องสอน 
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 7. ต้นแบบชุมชนนวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ 

แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร   

  7.1 ต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านผ้าชุมชนและด้านเกษตร
ปลอดภัย แสดงดังภาพที่ 161 – 162 
 

 

 
 
 

ภาพ 161  ต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านผ้าชุมชน 
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ภาพ 162  ต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านเกษตรปลอดภัย 
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 7.2 Learning Innovation Platform น วัตกรรมด้ านผ้ าชุมชน  และด้ าน เกษตร

ปลอดภัย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน แสดงดังภาพที่ 163 

 
 

                      

ภาพ 163 
Learning Innovation Platform 

นวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและด้านเกษตรปลอดภัย เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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      Learning Innovation Platform นวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและด้านเกษตรปลอดภัย เพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน เริ่มจาก  
   1) ส ำรวจ (Survey) บริบทพื้นที่ หาศักยภาพ ทุนเดิมของชุมชน อัตลักษณ์ของพ้ืนที่  
   2) วำงแผน (Plan) โดยใช้โจทย์ชุมชนในการวิเคราะห์นวัตกรรมที่เหมาะสมกับชุมชน 
วิเคราะห์ตลาด วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค วิเคราะห์ STP Marketing  
   3) สร้ำง (Create) Passion แรงผลักดันจากภายในให้คิดและสร้างสิ่งใหม่ๆ ออกแบบ
และพัฒนานวัตกรรมโดยการมีส่วนร่วมที่แก้โจทย์ชุมชน การจัดกลุ่ม Cluster ต่างๆ ของห่วงโซ่การผลิต  
   4) ต่อเติม (Reinforcements) ถอดบทเรียนและหนุนเสริมพัฒนาเพ่ือยกระดับทักษะ
เดิมให้ดีข้ึน สร้างทักษะใหม่ที่จ าเป็นในการท างาน ให้สอดคล้องกับความต้องการ  
   5) ตัดแต่ง (Customize) สร้างพ้ืนที่และให้โอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การเป็น
วิทยากร ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
   6) หนุนเสริม (Enhance) จัดกิจกรรมให้บุคคลภายนอกแสดงความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์
ของนวัตกรชุมชน ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ นวัตกรรม ในเรื่องความเป็นไปได้ของตลาด การลด
ต้นทุน  
   7) เรียนรู้ (Learn) เป็นการสร้างพ้ืนที่การเรียนรู้ในชุมชน 
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 8. การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก และคุณภาพชีวิต ของชุมชนนวัตกรรมด้าน
ผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ 
และยโสธร   
     8.1 การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก ของชุมชนนวัตกรรมด้านผ้าชุมชน
และเกษตรปลอดภัย ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และ
ยโสธร สรุปดังตารางที่ 79 
 

ตาราง 79  การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก ของชุมชนนวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและ 
               เกษตรปลอดภัย 
 

จ านวนผลิตภัณฑ์/

นวัตกรรม 

รายได้ เศรษฐกิจฐานราก 
หมายเหตุ 

เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน 

1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอของชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ 

4 ผลิตภัณฑ์  √ จากโครงการ ช่วยไม่ไห้สร้างหน้ี มีหนทางลดรายจ่าย และมีการออมเพิ่มขึ้น  

2) การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ บ้านนาค าไฮ จังหวัดหนองบัวล าภู 

4 ผลิตภัณฑ์ 
 

√ 
- ขายออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันเฟสบุ๊คสามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ 

- เทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพ่ิม 

3) การสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก ชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา 

7 ผลิตภณัฑ์ √  - รายได้ของกลุ่มเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 31.81 

4) การพัฒนานวัตกรรมชุมชนด้านวัฒนธรรมผ้าทอกี่เอว ชุมชนพะมอลอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

5 ผลิตภัณฑ์  √ 
- มีการน าเศษผ้าเหลือจากการตัดมาใช้เพ่ิมมูลค่าเป็นเครื่องประดับเข้าชุดกับ
เสื้อผ้าท่ีทอ จึงเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิต   

5) การพัฒนาสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงส าหรับผ้าทอชุมชนบ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว 

6 ผลิตภัณฑ์  √ 
- ผลิตภัณฑ์ราคาเพ่ิมมากกว่า 50 % จากการใช้เส้นด้ายย้อมสีธรรมชาติ  
- วัตถุดิบท่ีน ามาใช้ ได้แก่ ดอกดาวเรืองและเส้นฝ้ายท่ีไม่ได้มาตรฐาน จึงเป็น
การช่วยลดต้นทุนการผลิต   

6) การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์ จังหวัดยโสธร 
2 ผลิตภัณฑ์  √ - เพิ่มมูลค่าของข้าว เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ 

7) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพ้ืนเมือง จังหวัดตราด 
2 ผลิตภัณฑ์  √ - ช่วยยกระดับอาชีพและรายได้ให้เกษตรกร 

8) การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานเพื่อสุขภาพจากอะโวคาโด จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
2 ผลิตภัณฑ์  √ - แก้ไขปัญหาการสูญเสียผลผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม  

9) การพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตรเชิงนิเวศ บนฐานทุนทรัพยากร ต. ล านางรอง อ. โนนดินแดง จ. บุรีรัมย์ 
2 ผลิตภัณฑ์  √ - ลดการฝังกลบ ให้ของเสียเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) 

10) การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน จังหวัดสระแก้ว 
2 ผลิตภัณฑ์  √ - การสร้างพื้นท่ีส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนในชุมชน 
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    จากตาราง 79 พบว่า รายได้ เศรษฐกิจฐานราก ของชุมชนนวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและ
เกษตรปลอดภัย หลังจากด าเนินโครงการส่วนใหญ่จะไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม ยกเว้น การสร้างสรรค์สีย้อม
ธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก ชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา ที่รายได้ของกลุ่มเพ่ิมขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 31.81 จากการใช้ผ้าย้อมสีธรรมชาติ แต่สิ่งที่เปลี่ยนคือในด้าน เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน สร้าง
มูลค่าเพ่ิม 
   8.2 การเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพชีวิต ของชุมชนนวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและเกษตร
ปลอดภัย ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ แ ละยโสธร 
รายละเอียดกังนี้   
 การเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพชีวิต ประกอบไปด้วย 9 ด้านคือ มาตรฐานในการด ารงชีวิต 
สุขภาพ การศึกษา ความหลากหลายทางระบบนิเวศ ความเข้มแข็งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม การใช้
เวลาและสร้างสมดุล ธรรมาภิบาล ความเข้มแข็งของชุมชน ความเป็นอยู่ที่ดี ในเชิงจิตวิทยา โดยการวัดกับ
กลุ่มนวัตกรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ โครงการละ 20 คนประกอบด้วย การวัดการเปลี่ยนแปลง
ก่อนและหลังท าโครงการ 1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอของชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง 
จังหวัดแพร่  2) การสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก ชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัด
สงขลา 3) การพัฒนาสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงส าหรับผ้าทอชุมชนบ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว  4) การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์ จังหวัดยโสธร 5) การพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตร
เชิงนิเวศ บนฐานทุนทรัพยากร ต. ล านางรอง อ. โนนดินแดง จ. บุรีรัมย์ 6) การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดิน
และน้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน จังหวัดสระแก้ว พบว่า คุณภาพชีวิตของประชากรชุมชนนวัตกรรม
หลังเข้าร่วมโครงการโดยรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.35 โดยโครงการการพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตรเชิง
นิเวศ บนฐานทุนทรัพยากร จังหวัดบุรีรัมย์ มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.93 รองลงมาคือ 
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอของชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
12.49 และ โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน จังหวัด
สระแก้ว มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.60 ในส่วนคุณภาพชีวิตทั้ง 9 ด้าน พบว่า ด้านความ
เข้มแข็งของชุมชน มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.43 รองลงมา คือ ด้าน การศึกษาเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 12.93 และด้านความเป็นอยู่ที่ดีในเชิงจิตวิทยา มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.81 
อย่างไรก็ตามการน าเสนอครั้งนี้เป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพชีวิต ไม่ได้บอกถึงระดับของคุณภาพ
ชีวิต 
    ในส่วนโครงการการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ บ้านนาค าไฮ 
จังหวัดหนองบัวล าภู ในด้านคุณภาพชีวิต พบว่า ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนื่องจากยังมีกิจกรรมการท าฝ้าย การ
ย้อมผ้า การทอผ้าในครัวเรือน เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนเอง นอกจากนั้นจากการด าเนินกิจกรรม
โครงการดังกล่าว กรรมวิธีการทอผ้ามีส่วนส าคัญในการเพ่ิมคุณภาพชีวิต ได้แก่ 1) การน าเทคโนโลยีเครื่องเข็น
เส้นใย เมดเดลรี จักรา มาใช้ในการผลิตเส้นใย ช่วยลดเวลาในการเข็นฝ้ายแบบโบราณ นอกจากนั้นยังช่วยใน
เรื่องสุขภาพ เช่น ปวดหลัง ปวดขา จากการนั่งเข็นฝ้ายนาน ๆ 2) การย้อมสีธรรมชาติและท าสีผง เป็นการใช้
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วัสดุเส้นใยธรรมชาติ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น ช่วยลดภาวะโลกร้อนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง
ยังช่วยให้ชุมชนได้ตระหนัก เห็นคุณค่า และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
  ในส่วนโครงการการพัฒนานวัตกรรมชุมชนด้านวัฒนธรรมผ้าทอกี่เอว  ชุมชนพะมอลอ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในด้านคุณภาพชีวิต พบว่า ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนื่องจากยังมีกิจกรรมการทอผ้าใน
ครัวเรือน ที่ท ากันเฉพาะกลุ่มเล็ก เพ่ือท าฝ้ายไว้ใช้ในชุมชน และยังสามารถจ าหน่ายสินค้าทางออนไลน์ได้  อีก
ทั้งยังเตรียมพร้อมส าหรับการเปิดชุมชนต่อไป  
    ในส่วนโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพ้ืนเมือง จังหวัดตราด 
ในด้านคุณภาพชีวิต พบว่า ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนื่องจากเกษตรกรเพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวพ้ืนเมือง เป็นการ
ช่วยสืบสานการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการเพาะปลูกข้าวพ้ืนเมืองให้อยู่คู่กับชุมชน นอกจากนั้น ชุมชนได้เข้าร่วม
ฝึกอบรมวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การจัดท าแผนธุรกิจ การจัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย และต้นทุนอาชีพ 
รวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับส านักงานเกษตรจังหวัดตราด และวิทยาลัยชุมชนตราดในการ
พัฒนาชุมชน ท าให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้การท าบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ท าให้มีความคุ้มกันในการ
ด าเนินชีวิตประจ าได้อย่างมีความสุข รู้จักการประมาณตนเอง 
  
อภิปรายผล 
 
 1. รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการตนเองอย่างยั่งยืน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพื้นที่จังหวัด
สระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร 
 จากการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน ด้าน 1) การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของชุมชน 
(SWOT) การจัดท าแผนชุมชน 2) การก าหนด เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/การท า PDCA 3) ลักษณะ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (New Entrepreneurs) 4) การสร้างนวัตกรรม เพ่ือตอบโจทย์ลูกค้า (Products 
Customer Fit Model) 5) โม เดลทางธุ รกิ จ  (Business Model Canvas) 6) กฎหมาย  และระเบี ยบ 
มาตรฐานสินค้า 7) การสร้างแบรนด์สินค้า (Branding) และทรัพย์สินทางปัญญา (IP) 8) การตลาดและลูกค้า
สัมพันธ์    9) ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการค้า online 10) การก าหนดราคาขายที่ไม่ขาดทุน 11) การ
จัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายประจ าวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ซึ่งผู้วิจัยใช้การเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน 
ตามฐานสมรรถนะของนวัตกร โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขยายต่อยอดงานเดิม เพ่ิมสถานการณ์และ
ประสบการณ์ ให้นวัตกรได้ฝึกใช้ความรู้ทักษะ และเจตคติให้มากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ David C. 
McClelland (1973) และ แนวคิดของ Winert (2001, น. 45) ที่กล่าวว่า ประยุกต์ใช้หลักการ วิธีการ ทักษะ 
และคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ตนมีอยู่ให้เกิดประโยชน์ในงานที่ท า เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย จึงท าให้ได้ Platform 
การสร้างนวัตกร ประกอบด้วย 5 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 การศึกษาศักยภาพชุมชน ระดับที่ 2 การพัฒนา
นวัตกรรม ระดับที่ 3 การบริหารจัดการอาชีพจากนวัตกรรม ระดับที่ 4 การถ่ายทอดองค์ความรู้ และระดับที่ 
5 การจัดท าแผนเข้าสู่ภาครัฐ สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาคนที่ “ระเบิดจากข้างใน” ดังที่พระบาทสมเด็จ



 

367  

พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงตรัส นั่นคือ ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เรา
เข้าไปพัฒนา ให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน มิใช่การน าความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอก
เข้าไปหาชุมชนหมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัว ...” จากหนังสือการทรงงานพัฒนาประเทศของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล (2554, น. 52–53) 
 2. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านผ้าชุมชน ในการยกระดับเศรษฐกิจ
ชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา  
  การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชนบนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว 
จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดสงขลา พบว่าการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน ศึกษา
สภาพเศรษฐกิจของชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เอกลักษณ์ผ้าชุมชน ความต้องการผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน 
การลงพ้ืนที่การศึกษาพฤติกรรมความต้องการผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน พบว่าการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์
จากผ้าชุมชนผู้ซื้อน าไปไว้ใช้เองและเป็นของฝาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะงานสร้างสรรค์เพ่ือการใช้งานต่าง ๆ 
(Functional Creation) เกี่ยวข้องกับการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันคือการ Design โดย
มีจุดเริ่มต้นจากศึกษาความต้องของผู้บริโภค เพ่ือเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนสนับสนุน การพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในรูปของโครงการเช่น Creative Thailand , Creative City โดยมุ่งหวังให้มีการพัฒนา
ไปสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประกอบกับการด าเนินเชิงบูรณาการแบบชุมชนมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การถ่ายทอดประสบการณ์ ทักษะร่วมกัน สอดคล้องกับ พีนาลิน สาริยา (2549) ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า การ
ออกแบบลวดลาย หมายถึงการแสดงออกซ่ึงความแปลกใหม่ ด้วยจุด เส้น รูปร่าง รูปทรง และสี เพื่อประโยชน์
ใช้สอย และความงามตามวัตถุประสงค์การสร้างผลงานประเภทนั้น ๆ ธีระชัย สุขสด  (2544) ได้กล่าวไว้ว่า 
ผลิตภัณฑ์ที่ดีย่อมเกิดมาจากการออกแบบที่ดี ในการออกแบบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากผ้า นักออกแบบต้อง
ค านึงถึงหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกณฑ์ในการก าหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่ดีควรจะมีองค์ประกอบใด
เป็นหลัก จากนั้นเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์โดยใช้หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ ใจภักดิ์ บุรพเจตนา (2555) 
ได้กล่าวว่า การออกแบบลวดลายที่ผสมผสานระหว่างแนวนิยมแบบดั้งเดิมกับลวดลายสมัยใหม่ตามความนิยม
ส่วนใหญ่ของผู้บริโภคในปัจจุบัน การออกแบบผสมผสานกับการปักตกแต่งลวดลายให้มีมิติ ที่ช่วยสร้างความ
โดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี ด้านวัสดุที่น ามาใช้คือกลุ่มผ้าฝ้ายและกลุ่มผ้าไหมซาตินสังเคราะห์ที่
สะดวกในการดูแลรักษา ราคาไม่สูง มีผิวสัมผัสให้เลือกหลายชนิด เหมาะสมกับการผลิตเป็นของที่ระลึก อีกทั้ง
ในพ้ืนที่ชุมชน มีพืชที่ให้สีหลากหลายชนิดด้วยกัน ที่น ามาสกัดสีย้อม และวัสดุเหลือใช้ในพ้ืนถิ่น ได้แก่ ห้อม  
ดอกดาวเรือง ผลหมากสด เปลือกต้นยางพารา ใบทัง ใบก าช า ใบหูกวาง ที่สกัดสีจากวัตถุดิบตั้งต้น นั้นมีสี
แตกต่างกันออกไป และเมื่อน าไปผสมกับสารช่วยติดสีไม่ว่าจะเป็นสารส้ม ขี้เถ้า สนิมเหล็ก โคลน และน้ าปูนก็
จะได้สีที่เหมือนและต่างออกจากสีวัตถุดิบเดิม ซึ่งช่วยสร้างตัวตนของชุมชนผ่านผลิตภัณฑ์สีย้อมได้ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ไพศาล คงคาฉุยฉายและคณะ (2543) นิ่มนวล จันทรุญ (2560) จุรีรัตน์ บัวแก้ว และคณะ 
(2553) พระสมคิดจารณรมโมและคณะ (254) สิริพรรณ เพชรประกอบ (2556) อนงค์พรรณ และคณะ (2555)  
ล้วนมีกระบวนการสกัดสีส าหรับย้อมเส้นฝ้ายและผ้าที่เหมือนกับงานวิจัยการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าของชุมชน  อีกท้ังการย้อมจากสีธรรมชาติส่งผลดีต่อสุขภาพท้ังผู้ผลิตและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์    
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อีกทั้งชุมชนยังมีการเก็บสีธรรมชาติในรูปแบบผงเพ่ือเก็บสีธรรมชาติไว้ใช้ในทุกฤดูกาล ท าให้ชุมชนมีวัตถุดิบใช้
อย่างต่อเนื่อง และจากการสอบถามความพึงพอใจจากชุมชนผ้าทอ สามารถสรุปได้ว่า การเพ่ิมมูลค่า คุณค่า
ด้วยกระบวนการแบบชุมชนมีส่วนร่วม จะสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าชุมชน ในการ
ย้อม การทอ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบประเภทอ่ืน ๆ ได้อย่างหลากหลาย และสิ่งส าคัญคือได้เกิดนวัต
กรชาวบ้านหรือนวัตกรชุมชน ที่จะสืบสาน ถ่ายทอดกระบวนการอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นอัตลักษณ์ชุมชนที่
เข้มแข็งยั่งยืน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ซึ่งผู้วิจัยได้ตระหนักเห็นถึงความส าคัญของภูมิปัญญาด้านการทอผ้าของ
ชุมชนท าให้มีกลุ่มชุมชน คนรุ่นใหม่ที่จะสืบทอด อนุรักษ์ และพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน ส่งผลให้ชุมชนเป็น
ที่รู้จักอย่างแพร่หลายสืบต่อไป 
 3. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านเกษตรปลอดภัย  ในการยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู 
สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร 
 การพัฒนานวัตกรรมชุมชนด้านเกษตรปลอดภัย เพ่ือพัฒนาสู่การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้าง
รายได้และเศรษฐกิจชุมชน ทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดตราด บุรีรัมย์ แม่ฮ่องสอน ยโสธร และ สระแก้ว พบว่า 
ชุมชนมีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนา  มีต้นทุนผลผลิตทางการเกษตร และทรัพยากรในท้องถิ่นเป็น
ฐานในการพัฒนานวัตกรรม  แต่ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท าให้ผลิตภัณฑ์ไม่มีความแปลกใหม่  และบาง
ฤดูกาลมีผลผลิตทางการเกษตรมีมากเกินความต้องการของตลาด  จึงมีแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมด้าน
เกษตรปลอดภัยเพ่ือสร้างอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์  โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นฐานในการพัฒนา
นวัตกรรม โดยกระบวนการที่ผู้ด าเนินการที่เป็นคณะผู้วิจัยท าการค้นหาและจ าแนกกลุ่มผู้ยอมรับนวัตกรรม 5 
ประเภท ดังที่ เอเวอเร็ต โรเจอส์ (อ้างถึงในอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท , 2554) ได้จ าแนกประเภทผู้ยอมรับ
นวัตกรรมออกเป็น 5 ประเภทดังนี้ 1) นวัตกร ผู้ริเริ่ม (Innovator) เป็นผู้ที่ยอมรับนวัตกรรมก่อนคนอ่ืน คน
กลุ่มนี้มักจะมีฐานะทาง เศรษฐกิจดี การศึกษาสูง กล้าเสี่ยง กล้าทดลอง 2) กลุ่มรับเร็วส่วนแรก (Early 
Adopter) คือผู้น าความคิดเห็นในชุมชน มีทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ และมักเป็นผู้ได้รับการยกย่อง
ทางสังคม 3) กลุ่มรับเร็วส่วนมาก (Early Majority) เป็นผู้ยอมรับนวัตกรรมภายหลังจากการพิจารณาอย่าง
รอบคอบแล้วถือเป็นกลุ่มที่ยอมรับความส าคัญของบรรทัดฐานของสังคม ถ้ามีผู้ยอมรับกันมากจึงจะปฏิบัติตาม 
4) กลุ่มรับช้าส่วนมาก (Late Majority) เป็นผู้ที่ยอมรับนวัตกรรมเพราะความจ าเป็นทางเศรษฐกิจหรือได้รับ
แรงกดดันทางสังคม และ 5) กลุ่มล้าหลัง (Laggard) เป็นกลุ่มที่ยอมรับนวัตกรรมช้าที่สุด กลุ่มนี้จะยึดมั่นใน
ขนบประเพณีอย่างเหนียวแน่นและไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามนวัตกรรมใหม่ที่เข้ามา จากนั้นด าเนินการ
การจัดองค์ประกอบและกระบวนการของชุมชนนวัตกรรม 5 ประการ ตามแนวคิดของสุชาต อุดมโสภกิจ โดย
ผู้ด าเนินการ (actors) หมายถึงคณะวิจัย จัดกิจกรรม (activities) การสร้างนวัตกรชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมต้นแบบขึ้น น าไปสู่การเชื่อมโยง (linkages) ถ่ายทอดกระบวนการและองค์ความรู้ ด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบถ่ายทอดสู่ชุมชน  เกิดผลลัพธ์ (outcomes) เป็นการยอมรับนวัตกรรมจากการ
ถ่ายทอดนวัตกรรมของชุมชนที่นวัตกรชุมชนได้พัฒนาขึ้นและสามารถน าสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ในการ
สร้างรายได้ให้กับตนเองและปรับใช้ในอาชีพตนเองได้  ส่งผลกระทบ (impacts) ที่น าไปสู่การเพ่ิมมูลค่าให้กับ
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ผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น  
  4. ต้นแบบบรรจุภัณฑ์และแนวทางส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ด้านผ้าชุมชนและเกษตร
ปลอดภัย ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร 
 จากการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพ่ือส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ ์
โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design thinking Process การคิดเชิงออกแบบมี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การ
ท าความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง (Empathize) 2) การตั้งกรอบโจทย์ (Define) 3) การสร้างความคิด 
(Ideate) 4) การสร้างต้นแบบ (Prototype) และ 5) การทดสอบ (Test) ซึ่งในส่วนของการสร้างตราสัญลักษณ์
และออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้ใช้กระบวนการทั้งหมด 5 ขั้นตอน พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การออกแบบเป็นไป
ตามแนวคิดการออกแบบเพ่ือมวลชน (Universal Design) (อรัญญา วานิชกร, 2559, น. 36 )โดยใช้
กระบวนการ 5 ขั้นตอน ท าให้พบว่า ในกระบวนการที่  1) การท าความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง 
(Empathize) นวัตกรชุมชนยังไม่เข้าใจในผลิตภัณฑ์และกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน  กระบวนการที่ 2) การตั้ง
กรอบโจทย์ (Define) มีความไม่ชัดเจน มีข้อมูลพ้ืนฐานที่น ามาใช้วิเคราะห์ ยังไม่เพียงพอ จึงท าให้ส่งผลกระทบ
ต่อ กระบวนการที่ 3) และ 4) ต้นแบบบรรจุภัณฑ์บางชนิดยังไม่มีความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก
นวัตกรรมชุมชน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมานั้นมีความใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่อยู่ในท้องตลาด รูปแบบการ
ขาย และช่องทางทางการตลาดยังไม่ความเหมาะสม และ ยังมีบางผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภัณฑ์ไม่สะดวกต่อการ
ขนส่ง  ซึ่งจะเป็นประเด็นที่สะท้อนไปยังนวัตกร ชุมชน นักวิจัยเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับบรรจุ
ภัณฑ์ 
 5. การถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย ใน
การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน 
หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร   
  การถ่ายทอดนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย ในการ
ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ ฮ่องสอน 
หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร มีการถ่ายทอดนวัตกรรมชุมชนละ 50 คน และมีการประเมิน
การถ่ายทอดนวัตกรรมของนวัตกร เครื่องมือวัดการถ่ายทอดนวัตกรรมประกอบด้วย 1) แบบประเมินการ
ถ่ายทอดนวัตกรรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไปปฏิบัติ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ 
2) แบบประเมินตนเองในการถ่ายทอดนวัตกรรม 3) แบบสังเกตการถ่ายทอดนวัตกรรม ผู้ ประเมิน
ประกอบด้วย ผู้เข้ารับการถ่ายทอด นวัตกรประเมินตนเอง และผู้ประเมินภายนอก ร่วมกับเกณฑ์การให้
คะแนนนวัตกรชุมชน (Scoring Rubric) สอดคล้องกับแนวคิดการประเมินแบบก้าวหน้า (Formative  
Assessment) ของ Waters  and  Anderson (2014, น. 91) การประเมินจะมีการใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
ที่หลากหลาย เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา และนอกจากนั้นมีการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลโดยใช้ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าด้านข้อมูล (Data triangulation) แหล่งบุคคล (Person) 3 แหล่ง 
ได้แก่ ผู้เข้ารับการถ่ายทอด นวัตกรประเมินตนเอง และผู้ประเมินภายนอก สอดคล้องกับแนวคิดของ  Cohen 
and Manion (1994, p. 233) ที่การตรวจสอบสามเส้า เป็นแนวทางส าหรับการยืนยันความน่าเชื่อถือของ
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ข้อมูล/สิ่งที่ค้นพบ ผลการประเมินในภาพรวม พบว่า สมรรถนะของนวัตกรชุมชนที่มีมากที่สุด ได้แก่ สามารถ
ศึกษาศักยภาพของชุมชนได้ เป็นต้นว่า รู้บริบทชุมชนของตนเอง วิเคราะห์ปัญหา ศักยภาพ ข้อจ ากัดชุมชน 
วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจของชุมชน/การจัดท าแผนธุรกิจ การจัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย และต้นทุนอาชีพ 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน รองลงมา คือ การพัฒนานวัตกรรม ได้แก่ ลงมือสร้างสรรค์
แนวคิด วิธีการ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จนพัฒนาเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นกับตนเอง และสมรรถนะของนวัตกรชุมชน
ที่มีน้อยที่สุด คือ การบริหารจัดการอาชีพจากนวัตกรรม ในการเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก และมูลค่าสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมข้ึน และยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต 
  การที่นวัตกรส่วนใหญ่มีสมรรถนะในระดับที่ 1 การศึกษาศักยภาพชุมชน เนื่องจากนวัตกร
เป็นผู้อยู่ในชุมชนตั้งแต่เด็ก จึงรู้จักชุมชนของตนเองเป็นอย่างดี อีกทั้งในชุมชนมีหลายหน่วยงานเข้าไปอบรมให้
ความรู้ ส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาอยู่เป็นประจ า นวัตกรแทบทุกคนจึงมีสมรรถนะในระดับนี้ สมรรถนะ
รองลงมา คือ ระดับที่ 2 การพัฒนานวัตกรรม ซึ่งสมรรถนะในข้อนี้มีอยูในตัวนวัตกรอยู่แล้วเนื่องจากเป็นสิ่งที่
ท าอยู่เดิม ท าเป็นประจ า และสมรรถนะของนวัตกรชุมชนที่มีน้อยที่สุด คือ สมรรถนะในระดับที่ 3 การบริหาร
จัดการอาชีพจากนวัตกรรม แสดงให้เห็นถึงชุมชนยังขาดศักยภาพในการยกระดับผลิตภัณฑ์สู่การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในชุมชน ในส่วนสมรรถนะในระดับที่ 5 การจัดท าแผนเข้าสู่ภาครัฐ หากนวัตกรเป็นผู้น าชุมชน หรือ
นวัตกรรมที่พัฒนาสอดคล้องกับแผนพัฒนาต าบล/อ าเภอ/จังหวัด ก็จะเป็นการง่ายในการน าแผนเข้าสู่ภาครัฐ 
  ในส่วนการถ่ายทอดนวัตกรรมซึ่งเป็นสมรรถนะในระดับที่ 4 การถ่ายทอดองค์ความรู้ จาก
การสังเกตพบว่ากระบวนการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของนวัตกรแต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน รูปแบบ 
(Style) การถ่ายทอดไม่เหมือนกัน นวัตกรบางคนอธิบายอย่างเดียวไม่สาธิตให้ดู นวัตกรบางคนอธิบายเสร็จทุก
ขั้นตอนหลังจากนั้นแบ่งกลุ่มแล้วลงไปช่วยเป็นบางกลุ่ม นวัตกรบางคนอธิบายเสร็จทุกขั้นตอนแล้วสาธิตให้ดูที
ละขั้นตอน นวัตกรบางคนบรรยายเสร็จทีละขั้นตอนและสาธิตให้ดูทีละขั้นตอน จะเห็นได้ว่าทักษะในการ
ถ่ายทอดของนวัตกรมีความแตกต่างกันเพราะทักษะดังกล่าวเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านการปฏิบัติ 
แต่การให้นวัตกรถ่ายทอดนวัตกรรม เป็นการช่วยเสริมพลังท าให้นวัตกรรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) 
ก่อให้เกิดความรักผูกพันต่องานสูงขึ้น มีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ มากขึ้นต่องานในบทบาทที่ได้รับ สอดคล้องกับ 
แนวคิดการเสริมพลัง (Empowerment) ของ Wallerstein and Berstein (1988) ที่กล่าวว่า การเสริมสร้าง
พลังอ านาจเป็นกระบวนการที่บุคคลและชุมชนมีความสามารถในการควบคุมและร่วมมือกันกระท าในการ
เปลี่ยนแปลงชีวิตและบรรยากาศในองค์กร 
 6. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการน านวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัยไปสู่
แผนพัฒนาต าบล/อ าเภอ/จังหวัด ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด 
บุรีรัมย์ และยโสธร 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการน านวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย ไปสู่
แผนพัฒนาต าบล/อ าเภอ/จังหวัด พบว่า โครงการส่วนใหญ่ด าเนินการโดยการจัดประชุมกับกลุ่มอาชีพ หรือ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ผลที่ได้ คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน แผนธุรกิจ Business 
Model Canvas ของผลิตภัณฑ์ ในส่วนโครงการเข้าสู่แผนพัฒนาต าบล/อ าเภอ/จังหวัดจะมีอยู่เพียง 4 



 

371  

โครงการที่จะน าเข้าสู่แผนยุทธศาสตร์จังหวัด ได้แก่ 1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอ
ของชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง แพร่ และ 2) การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ บ้านนาค าไฮ 
หนองบัวล าภู 3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์ ยโสธร 4) การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
พร้อมทานเพ่ือสุขภาพจากอะโวคาโด  แม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่มีอยู่เดิม สอดคล้องกับแนวคิดแบบองค์รวม (Holistic Approach) (Miller. R, 2000) ที่
กล่าวว่ากระบวนการมองเห็นเชิงความสัมพันธ์ทุกภาคส่วนทั้งจากภาครัฐและเอกชน ควรให้ความส าคัญร่วมมือ
รณรงค์ตระหนักถึงการพัฒนาแก้ไขปัญหา ให้เป็นระบบอย่างจริงจัง  
 โครงการการพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ตนเองอย่างยั่งยืน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากบนฐานทุนทรัพยากร ในพ้ืนที่ จังหวัดสระแก้ว แพร่ 
แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร เป็นโครงการที่ด าเนินการใน 10 พ้ืนที่ 8 จังหวัด 
เป็นการคิดโครงการแบบแยกส่วน (separated or split) ท าให้มีพลังไม่พอในการขับเคลื่อนไปสู่แผนพัฒนา
ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด ดังที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทาน
พระราชด าริ เกี่ยวกับโครงการหนึ่งนั้น จะทรงมองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง 
อย่างครบวงจร ทรงเรียกวิธีนี้ว่า องค์รวม (Holistic) หมายถึง การมองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแบบบูรณาการ 
และก าหนดแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง โดยพิจารณาครบทุกด้านของปัญหา พร้อมแนวทางแก้ไขอย่าง
เชื่อมโยงกันเป็นระบบ 
 7. ต้นแบบชุมชนนวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ 
แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร   
 องค์ประกอบของต้นแบบชุมชนนวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย ในพ้ืนที่จังหวัด
สระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด บุรีรัมย์ และยโสธร ประกอบด้วย 1) นวัตกรรม         
2) ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (คน ผลิตภัณฑ์ การขยายผล) 3) นวัตกรรม/เทคโนโลยี ที่น าไปใช้ 4) บุคคลแห่ง 
ความส าเร็จ 5) นวัตกรชาวบ้านในชุมชนนวัตกรรม ( วิธีการคัดเลือก วิธีการพัฒนา คุณลักษณะหลังการพัฒนา 
บทบาทหน้าที่ในชุมชน) 6) กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น 7) ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ)    
8) แนวทางในอนาคต 9) วิธีการท างานกับหน่วยงานในพ้ืนที่ และพ้ืนที่ เป้าหมาย ซึ่งเป็นการน าความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตความเป็นไทยผนวกเข้ากับ “นวัตกรรม” (innovation) 
หรือเทคโนโลยี และ “ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและคุณค่าแก่สินค้าให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 
สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ John Howkins (2001) กล่าวว่า เป็นการสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ ที่เกิดจากความคิดของมนุษย์ สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ม.ป.ป.) กล่าวว่า เป็นกระบวนการหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้
พ้ืนฐานของสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม (cultural asset-based) ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ (creativity) 
นวัตกรรม (innovation) หรือ เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงพาณิชย์ 
(commercialization) หรือ คุณค่าเพ่ิมทางสังคม สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ United 
Nations (2010) กล่าวว่า เป็นการบูรณาการระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีนวัตกรรม และทุน
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ทางปัญญาเข้าไว้ด้วยกัน  
  Learning Innovation Platform นวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและด้านเกษตรปลอดภัย เพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน เริ่มจาก 1) ส ำรวจ (Survey) บริบทพ้ืนที่ หาศักยภาพ ทุนเดิมของชุมชน อัตลักษณ์ของ
พ้ืนที่ 2) วำงแผน (Plan) โดยใช้โจทย์ชุมชนในการวิเคราะห์นวัตกรรมที่เหมาะสมกับชุมชน วิเคราะห์ตลาด 
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค วิเคราะห์ STP Marketing 3) สร้ำง (Create) Passion แรงผลักดันจากภายในให้
คิดและสร้างสิ่งใหม่ๆ ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมโดยการมีส่วนร่วมที่แก้โจทย์ชุมชน การจัดกลุ่ม Cluster 
ต่างๆ ของห่วงโซ่การผลิต 4) ต่อเติม (Reinforcements) ถอดบทเรียนและหนุนเสริมพัฒนาเพ่ือยกระดับ
ทักษะเดิมให้ดีขึ้น สร้างทักษะใหม่ที่จ าเป็นในการท างาน ให้สอดคล้องกับความต้องการ  5) ตัดแต่ง 
(Customize) สร้างพ้ืนที่และให้โอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ การเป็นวิทยากร ถ่ายทอดนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 6) หนุนเสริม (Enhance) จัดกิจกรรมให้บุคคลภายนอกแสดงความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ของนวัตกร
ชุมชน ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ นวัตกรรม ในเรื่องความเป็นไปได้ของตลาด การลดต้นทุน      
7) เรียนรู้ (Learn) เป็นการสร้างพ้ืนที่การเรียนรู้ในชุมชน สอดคล้องกับหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ที่
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงใช้เป็นวิธีการทรงงานมาตลอดรัชสมัย  
  เข้าใจ (Understanding) ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ คือ การใช้
ข้อมูลที่มีอยู่ การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ การวิเคราะห์และวิจัย และ การทดลองจนได้ผลจริง สอดคล้องกับ  
Learning Innovation Platform ขั้นที่ 1 ส ำรวจ (Survey) บริบทพ้ืนที่ หาศักยภาพ ทุนเดิมของชุมชน  อัต
ลักษณ์ของพ้ืนที่ ขั้นที่ 2 วำงแผน (Plan) โดยใช้โจทย์ชุมชนในการวิเคราะห์นวัตกรรมที่เหมาะสมกับชุมชน 
วิเคราะห์ตลาด วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค วิเคราะห์ STP Marketing ขั้นที่ 3 สร้ำง (Create) Passion 
แรงผลักดันจากภายในให้คิดละสร้างสิ่งใหม่ๆ ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมโดยการมีส่วนร่วมที่แก้โจทย์ชุมชน 
การจัดกลุ่ม Cluster ต่างๆ ของห่วงโซ่การผลิต ขั้นที่ 4 ต่อเติม (Reinforcements) ถอดบทเรียนและหนุน
เสริมพัฒนาเพ่ือยกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้น สร้างทักษะใหม่ที่จ าเป็นในการท างาน ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ 
  เข้าถึง (Connecting) ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ คือ ระเบิดจาก
ข้างใน เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย และ สร้างปัญญา (Educate) สอดคล้องกับ Learning Innovation Platform 
เริ่มจาก ขั้นที่ 5 ตัดแต่ง (Customize) สร้างพ้ืนที่และให้โอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  ๆ การเป็น
วิทยากร ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ขั้นที่ 6 หนุนเสริม (Enhance) จัดกิจกรรมให้บุคคลภายนอก
แสดงความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ของนวัตกรชุมชน ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ นวัตกรรม ในเรื่อง
ความเป็นไปได้ของตลาด การลดต้นทุน 
 พัฒนา (Development) ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ คือ เริ่มต้น
ด้วยตนเอง พ่ึงพาตนเอง และ ต้นแบบเผยแพร่ความรู้ สอดคล้องกับ Learning Innovation Platform เริ่ม
จาก ขั้นที่ 7 เรียนรู้ (Learn) เป็นการสร้างพ้ืนที่การเรียนรู้ในชุมชน 
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 8. การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก และคุณภาพชีวิต ของชุมชนนวัตกรรมด้าน
ผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว แพร่ แม่ฮ่องสอน หนองบัวล าภู สงขลา ตราด 
บุรีรัมย์ และยโสธร   
   รายได้ เศรษฐกิจฐานราก ของชุมชนนวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย หลังจาก
ด าเนินโครงการส่วนใหญ่จะไม่ เปลี่ยนแปลงจากเดิม ยกเว้น การสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก ชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา ที่รายได้ของกลุ่มเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 31.81 จาก
การใช้ผ้าย้อมสีธรรมชาติ แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน การลดต้นทุน และ
การสร้างมูลค่าเพ่ิม เนื่องจากผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่มีความแตกต่าง มีความซ้ าซ้อน และยังไม่มีอัตลั กษณ์ที่โดด
เด่ น  สอดคล้องกับ  Wilkinson (2013) ที่ กล่ าวว่า  ความแตกต่ างที่ เหนื อกว่ าของสิ นค้ า  (Product 
Differentiation) จะส่งผลให้เกิดความรู้สึกที่ดีของผู้บริโภค ลูกค้าเกิดความภักดี ท าให้ยอดขายเพ่ิมขึ้นกับ
สินค้า และสามารถสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันด้วย 

  คุณภาพชีวิต ของชุมชนนวัตกรรมด้านผ้าชุมชนและเกษตรปลอดภัย พบว่า ด้านคุณภาพชีวิต 
ประกอบไปด้วย 9 ด้านคือ มาตรฐานในการด ารงชีวิต สุขภาพ การศึกษา ความหลากหลายทางระบบนิเวศ 
ความเข้มแข็งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม การใช้เวลาและสร้างสมดุล ธรรมาภิบาล ความเข้มแข็งของ
ชุมชน ความเป็นอยู่ที่ดีในเชิงจิตวิทยา โดยการวัดกับกลุ่มนวัตกรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ 
โครงการละ 20 คนประกอบด้วย การวัดการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังท าโครงการ พบว่า คุณภาพชีวิตของ
ประชากรชุมชนนวัตกรรมหลังเข้าร่วมโครงการโดยรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.35 ในส่วนคุณภาพชีวิตทั้ง 9 ด้าน 
พบว่า ด้านความเข้มแข็งของชุมชน มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.43 รองลงมา คือ ด้าน 
การศึกษาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.93 และด้านความเป็นอยู่ที่ดีในเชิงจิตวิทยา มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 8.81 ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากการช่วยเหลือของภาครัฐ ท าให้มีกิจกรรมในชุมชน เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในชุมชนเอง  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1.1 นวัตกรในชุมชนจะมีอยู่ 2 กลุ่ม คือ นวัตกรรุ่นเก่ากับนวัตกรรุ่นใหม่ นวัตกรรุ่นเก่า
ส่วนมากจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ชอบที่จะเรียนรู้ในการพัฒนานวัตกรรม เป็นผู้ให้ และพร้อมถ่ายทอด แต่ไม่พร้อม
ที่จะเรียนรู้เรื่องอ่ืน ๆ ตามคุณสมบัติของนวัตกร แต่นวัตกรรุ่นใหม่ต้องการพัฒนาตนเอง ดังนั้นต้องหาความ
ร่วมมือระหว่างนวัตกรรุ่นเก่ากับนวัตกรรุ่นใหม่ 

1.2 ที่ผ่านมานักวิจัยเป็นตัวขับเคลื่อนโครงการ ควรให้นวัตกรเป็นตัวขับเคลื่อนโครงการ 
นวัตกรที่ขับเคลื่อนโครงการต้องเป็นผู้ที่มี Growth Mindset เป็นคนที่สนใจ อยากเติบโตเรียนรู้ในทุกๆวัน มี
ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ และพร้อมจะเดินไปด้วยกัน 
 1.3 ในกระบวนการถ่ายทอดนวัตกรรมควรพัฒนาทักษะความเป็นครูให้กับนวัตกร เนื่องจาก
ศาสตร์ในการสอนเป็นเรื่องที่ต้องปรับให้เข้ากับธรรมชาติของผู้เรียนและสถานการณ์แวดล้อม มุ่งเน้นการน าสิ่ง
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ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 เพ่ือให้บรรลุไปสู่แผนพัฒนาต าบล/อ าเภอ/จังหวัด ควรด าเนินโครงการในลักษณะ
องคร์วม (holistic) หรือในลักษณะของ Cluster เพราะสถานการณ์มีความสลับซับซ้อนอาจจะต้องคิด
โครงการหลายโครงการ เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการเพียงหนึ่งเดียว 

2.2 Learning Innovation Platform โดยการ Empowerment ให้นวัตกรบริหารโครงการ
และมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายนอก รายงานความก้าวหน้าและติดตามประเมินผลเป็นระยะ ๆ 
 2.3 การประเมินการถ่ายทอดของนวัตกร อาจใช้การประเมินชิ้นงาน และให้ผู้ประเมิน
ภายนอกประเมินดู Reactive ของผู้รับการถ่ายทอดด้วย 
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ตาราง 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน  

และขีดความสามารถการบริหารจัดการตนเองของชุมชน 
…………………… 

วันที่ 1  
09.00-10.00 น. จุดประกายความคิด “ชี้ช่องทางรวย” 
10.00-12.00 น. การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของชุมชน (SWOT) ท าแผนชุมชน 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 น. ก าหนด เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ/การท า PDCA  
14.00-15.00 น. ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (New Entrepreneurs) 
15.00-16.00 น. การสร้างนวัตกรรม เพ่ือตอบโจทย์ลูกค้า (Products Customer Fit Model) 

วันที่ 2 
09.00-12.00 น. โมเดลทางธุรกิจ (Business Model Canvas) 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 น. กฎหมาย และระเบียบ  มาตรฐานสินค้า  
14.00-15.00 น. การสร้างแบรนด์สินค้า (Branding) และทรัพย์สินทางปัญญา (IP) 
15.00-16.00 น. การตลาดและลูกค้าสัมพันธุ์ 

วันที่ 3 
09.00-10.00 น. ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการค้า online 
10.00-12.00 น. การก าหนดราคาขายที่ไม่ขาดทุน 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 
หมายเหตุ - อาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ น. และ เวลา ๑๕.๐๐ น.  
 - ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ตาราง 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายประจ าวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ” 

ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2563 
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์เขตบางพลัด กรุงเทพมหาคร 

…………………… 
วันที่ 1  
08.45-09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00-09.30 น. เปิดการประชุม โดย ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
09.30-10.30 น. ความส าคัญของการท าบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 
10.30-12.00 น. การจัดท าบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-17.00 น. การจัดท าบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 
17.00-18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
18.00-20.00 น. การคิดก าไร-ขาดทุนจากการประกอบอาชีพ 

วันที่ 2 
09.00-12.00 น. การใช้ข้อมูลทางบัญชี 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 น. สรุปผลการประชุม และปิดการประชุม 

 
หมายเหตุ - อาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ น. และ เวลา ๑๕.๐๐ น.  
 - ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ภาคผนวก ข 

เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

1) แบบทดสอบความรู้นักนวัตกรชุมชนก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
2) แบบประเมินด้านสมรรถนะนักนวัตกรชุมชนก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3) แบบประเมินความคิดเห็นต่อกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน 
4) แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย
ประจ าวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ 
5) แบบประเมินความพึงพอใจการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายประจ าวัน และบัญชี
ต้นทุนอาชีพ” 
6) แบบประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน แนวทางการส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมต้นแบบสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทุนทรัพยากร 
7) แบบประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไปปฏิบัติ การน าไปใช้ประโยชน์ และ
การบริหารโครงการ 
8) แบบสังเกตการถ่ายทอดนวัตกรรมของนวัตกร (โดยผู้ประเมิน) 
9) เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) นวัตกรชุมชน 
10) แบบสอบถามหัวหน้าครัวเรือน คุณภาพชีวิต/ความส าเร็จในชุมชนนวัตกรรม 
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แบบทดสอบความรู้นักนวัตกรชุมชนก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 

1 
ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องท่ีสุดของ “นวัตกรรม” 
ก. ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เคยมีในตลาด   ข. ผลิตภัณฑ์ที่เลียนแบบมาจากท่ีอ่ืน 
ค. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปรับปรุงบางส่วน ง. ผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนที่ต่ ากว่าเดิม 

2 

ความสามารถในการเชื่อมโยงความคิด การตั้งค าถาม การสังเกต การมีปฏิสัมพันธ์และการ 
ทดลอง เป็นทักษะด้านใดของนวัตกร 
     ก. ทักษะการค้นพบ                         ข. ทักษะการส่งมอบ 
     ค. ทักษะการสร้างสรรค์               ง. ทักษะการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

3 
กระบวนการให้สมาชิกระดมปัญหาที่เกิดจากการท างานและปัญหาที่ต้องการแก้ไข เป็นกระบวนการ
ใดในการสร้างนวัตกรรม 
     ก. ประเมินความเปลี่ยนแปลง      ข. เข้าใจบริบท      ค. ส ารวจแนวคิด     ง. สร้างนวัตกรรม 

4 
การวิเคราะห์สถานการณ์ในแผนธุรกิจจะใช้เครื่องมือใดต่อไปนี้ 
     ก. การวัดและประเมินตลาด  ข. การวิเคราะห์วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
     ค. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ง. การก าหนดมาตรฐานและการให้เกรด 

5 
ลูกค้ารู้จักสินค้าของเราเป็นอย่างดีเกี่ยวข้องกับข้อใด 
     ก. จุดแข็ง               ข. จุดอ่อน              ค. โอกาส             ง. อุปสรรค 

6 
ตลาดอยู่ในโลก Social เกี่ยวข้องกับข้อใด 
     ก. จุดแข็ง               ข. จุดอ่อน              ค. โอกาส             ง. อุปสรรค  

7 
ขาดทักษะการท าตลาด เกี่ยวข้องกับข้อใด 
     ก. จุดแข็ง               ข. จุดอ่อน              ค. โอกาส             ง. อุปสรรค  

8 
แผนงานธุรกิจที่ดีควรประกอบด้วยอะไรเป็นส าคัญ 
     ก. แผนการลงทุน   ข. แผนการผลิต     ค. แผนการตลาด ง. ถูกหมดทุกข้อ 

9 
ค าว่า “ยุทธศาสตร์” ตรงกับข้อใด 
     ก. กิจที่เป็นพันธะ    ข. กิจที่จะต้องท า   ค. เมื่อใดที่จะต้องท า ง. จะต้องท าอย่างไร 

10 

ข้อใดหมายถึง ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 
     ก. นนท์ เป็นครูสอนในโรงเรียนเอกชน      ข. สีดา เป็นพนักงานในร้านอาหารตามสั่ง 
     ค. นารี ผลิตดอกไม้จากดินญี่ปุ่น ส่งขายภายในประเทศ 
     ง. เอก ท างานเป็นลูกจ้างส่งสินค้าในตลาดสด 

11 

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) คืออะไร 
     ก. สินค้าที่มีการระบุแหล่งผลิตที่ชัดเจน         ข. สินค้าท่ีใช้วัตถุดิบที่อยู่ในพื้นที่มาใช้ในการผลิต 
     ค. สินค้าท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่ข้ึนเองตามธรรมชาติ 
     ง. สินค้าท่ีมีแหล่งผลิตเฉพาะเจาะจงแตกต่างจากสินค้าประเภทเดียวกันที่ผลิตจากพ้ืนที่อ่ืน 
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12 
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่จะน ามาขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นชื่อที่เป็นที่รู้จักของใคร 
     ก. ผู้บริโภค                ข. ผู้ผลิต                 ค. ผู้ขาย               ง. รฐับาล 

13 
ทรัพย์สินทางปัญญา (IP) หมายถึงอะไร  
     ก. การเป็นเจ้าของสินค้า   ข. การตกลงด้านการค้า 
     ค. ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ผลิต  ง. สิทธิทางกฏหมายที่ให้เจ้าของสิทธิ  

14 
น้ าใจ ได้รับสิทธิบัตรจากผลงานประดิษฐ์ ผลงานของน้ าใจต้องมีลักษณะใด  
     ก. เป็นสินค้า OTOP                    ข. เลียนแบบผู้อ่ืน                  
     ค. เป็นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ง. เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ยังไม่เคยมีของใครมาก่อน 

15 

ลิขสิทธิ์ หมายถึงอะไร  
     ก. สิทธิที่กฎหมายรับรองความเป็นธรรม     ข. การท าสินค้าของคนอ่ืนมาเป็นของตนเอง 
     ค. การรับรองให้ผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานโดยการลอก 
     ง. สิทธิที่กฎหมายรับรองให้ผู้สร้างสรรค์ผลงาน กระท าการใดๆเกี่ยวกับงานที่ตนเองท าขึ้น  

16 
สิ่งใดสามารถบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของสินค้าได้ 
     ก. ตราสินค้า           ข. สีของสินค้า          ค. คุณสมบัติของสินค้า  ง. ขนาดของสินค้า 

17 

SME กับ STARTUP ต่างกันอย่างไร 
     ก. STARTUP จะเป็นธุรกิจทั่วไปอะไรก็ได้        
     ข. SME จะเริ่มต้นขนาดกิจการที่เล็กกว่า STARTUP 
     ค. SME จะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการขับเคลื่อนธุรกิจ 
     ง. STARTUP เริ่มต้นธุรกิจจากปัญหาที่ลูกค้าพบเจอและอยากแก้ไข 

18 
เป้าหมายของ STARTUP คอือะไร 
     ก. การเติบโตแบบก้าวกระโดด  ข. ตรงกับสิ่งที่ลูกค้ากลุ่มใหญ่ต้องการ  
     ค. อาศัยเทคโนโลยีของตัวเอง  ง. ถูกทุกข้อ 

19 
ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของโมเดลทางธุรกิจ (Business Model Canvas) 
     ก. ลูกค้า                    ข. ช่องทาง           ค. ความสัมพันธ์กับลูกค้า  ง. ถูกทุกข้อ 

20 
ข้อใดคือสิ่งท่ีจะต้องพิจารณาในการตั้งราคาคืออะไร 
     ก. ต้นทุนการผลิต         ข. คู่แข่งขัน           ค. ค่าการตลาด                ง. ถูกทุกข้อ 
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แบบประเมินด้านสมรรถนะนักนวัตกรชุมชนก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
.............................................................................................................................................................. 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เพศ               ชาย      หญิง          2. อายุ....................................                    
3.   การศึกษาสูงสุด         ต่ ากว่าประถมศึกษา      ประถมศึกษา     มัธยมศึกษาตอนต้น 

                            มัธยมศึกษาตอนปลาย   ปริญญาตรี        สูงกว่าปริญญาตร ี

4. อาชีพ .................................... 

      2.   แบบประเมินสมรรถนะนักนวัตกรชุมชน 

           ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องที่ตรงกบัระดับความเห็นของทา่น มีเกณฑก์ารให้คะแนนดังนี ้
            5  = เห็นด้วยอย่างยิง่   4 = เห็นด้วย   3 = ไม่แน่ใจ   2 = ไม่เห็นด้วย   1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

    

ข้อ ทักษะนักนวัตกรชุมชน 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
1 ท่านมีทักษะในการก าหนดประเด็นและตัง้ค าถามที่เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดแนวคิดที่สร้างสรรค์      
2 ท่านชอบการเรียนรู้และปรับปรงุตนเองอย่างต่อเนื่อง      
3 ท่านเข้าใจความต้องการของตลาด และความต้องการของผู้บริโภค      
4 ท่านสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดี      
5 ท่านมีทักษะในการผสมผสานความรู้ ประสบการณ์ แนวความคิด เทคโนโลยีเข ้าด ้วยกันได ้      

6 
ท่านมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต ่าง ๆ ที่บุคลากรทั่วไปไม่สามารถท าได้ แล ้วน ามา
สร ้างสรรค ์เป ็นนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึน้มาได้   

     

7 
ท่านมีทักษะในการก าหนดประเด็นและตัง้ค าถามทีท่ าให้เกิดความรู้ความเข้าใจทั้งสิง่ที่มีอยู่
เดิม หรือสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่   

     

8 ท่านมองเห ็นความแตกต ่างที่จะสามารถท าให ้เกิดเป ็นองค์ ความรู้ใหม่      
9 ท่านมีทักษะในการสร ้างความสัมพันธ์ ที่ดีกับบุคคลอ่ืนในทุกวงการ และทุกระดบั      

10 
ท่านมีทักษะในการสร ้างเครือข ่ ายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ความคดิสร ้างสรรค ์ และ
พัฒนางานได ้

     

เจตคติต่อนวัตกรรม      

11 
ท่านอยากเปน็เจ้าของกิจการ หรือเจ้าของโรงงาน หรืออยากพัฒนาธุรกิจของตนเองให้เติบโต
อย่างไม่หยุดยั้ง 

     

12 ท่านอยากได ้ อยากมี อยากพัฒนาสินค้าและบริการสิ่งใหม่ ๆ       

13 
ท่านมีความตืน่ตวัในการเรยีนร ู้ สิ่งใหม่ ๆ ที่เปน็ประโยชน์ ต่อการประกอบอาชีพ และสร้าง
รายได้ให้กับท่าน 

     

14 ท่านยอมร ับแนวคิด รูปแบบ และวิธีการใหม่ ๆ  มาพฒันาตัวท่าน และการประกอบอาชีพ      
15 ท่านเชื่อวา่เทคโนโลยจีะช่วยเพิม่มูลคา่ของสนิคา้และบริการได้      
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แบบประเมินความคิดเห็นต่อกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน 
 

สถานที่.................................................................................... 
วันที่........เดือน...............................2563   

 
 

 
 

 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความ หรือเติมข้อคิดเห็นในช่องว่างที่ก าหนดให้ 
 

1. เพศ      หญิง   ชาย     

2. อายุ................ปี                                 3. อาชีพ ......................................................  

4. การศึกษา    ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา   ป.ตรีและสูงกว่า   อ่ืนๆ (ระบุ)........................... 

5. บทบาทของท่านในชุมชน   

  ปราชญ์ชาวบ้าน  ผู้น ากลุ่ม/องค์กร   ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน อบต. 

                    อสม.               กลุ่มแม่บ้าน          อ่ืนๆ (ระบุ)..................................... 

6. การอบรมที่ผ่านมา ท าให้ท่านประทับใจอะไรบ้าง (ให้คะแนนความประทับใจ โดยขีด / ลงบนตัวเลข)   

   1) ความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียน น้อยที่สุด     1 2 3 4       5      มากที่สุด 

   2) การถ่ายทอดความรู้ของผู้สอน น้อยที่สุด   1       2 3 4       5      มากที่สุด 

   3) กิจกรรมการเรียนน่าสนใจ น้อยที่สุด     1       2 3 4       5      มากที่สุด 

   4) ประโยชน์ที่จะน าไปใช้ น้อยที่สุด 1       2 3 4       5      มากที่สุด 

   5) อาหารถูกปาก น้อยที่สุด    1       2 3 4       5      มากที่สุด 

   6) สถานที่ถูกใจ น้อยที่สุด     1       2 3 4       5      มากที่สุด    
7. ท่านคิดว่าจะน าความรู้ไปสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าหรือบริการ หรือน าความรู้ไปพัฒนาอาชีพของท่าน
อย่างไร 
……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
8. ข้อเสนอแนะที่จะท าให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ประโยชน์สูงสุด   
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในครั้งนี้ 

ขอความร่วมมือจากท่าน ในการให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะต่อการ
อบรมครั้งน้ี  เพื่อน าไปปรับปรุงให้การอบรมครั้งต่อไปให้ดมีาก
ขึ้น…                       .............................. 
                                            ขอขอบคุณหลายๆเด้อ 
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แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายประจ าวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ 

 

1 
เงินออมจัดอยู่ในข้อใด 
     ก. รายรับ               ข. รายจ่าย        ค. หนี้สิน        ง. ดอกเบี้ย 

2 
ส านวนไทยในข้อใดมีความหมายเดียวกับ “กินน้ าให้เผื่อแล้ง” 
     ก. ปูนอย่าให้ขาดเต้า ข้าวอย่าขาดโอ่ง       ข. กระเชอก้นรั่ว 
     ค. นกน้อยท ารังแต่พอตัว         ง. หวังน้ าบ่อหน้า 

3 
ข้อใดคือประโยชน์ของการท าบัญชี 
     ก. รู้รายรับ       ข. รู้รายจ่าย       ค. รู้หนี้สิน        ง. ถูกทุกข้อ 

4 
ใครสามารถสอนบัญชีได้ 
     ก. อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)       ข. เจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
     ค. สอนกันเองในครอบครัว        ง. ถูกทุกขอ้ 

5 
ข้อใดไม่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ก. ตนแลเป็นที่พ่ึงแห่งตน    ข. ขี่ช้างจับตั๊กแตน   ค. เห็นช้างข้ี ขี้ตามช้าง    ง. ชักหน้าไม่ถึงหลัง 

6 
ผู้ให้ก าเนิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือข้อใด 
     ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์       ข. กระทรวงวัฒนธรรม 
     ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9   ง. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

7 

ความหมายของ “เศรษฐกิจพอเพียง” คือข้อใด 
     ก. เศรษฐกิจที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้        
     ข. เศรษฐกิจที่สามารถท าให้ตนเองอยู่ได้อย่างพอกินพอใช้ 
     ค. เศรษฐกิจที่ยึดทางสายกลางท าอะไรให้พอเหมาะพอควร มีเหตุผล      
     ง. ถูกทุกข้อ 

8 
ในสังคมปัจจุบันคนไทยควรด ารงชีวิตอย่างไร 
     ก. อยู่อย่างพอเพียง      ข. อยู่อย่างชาวบ้าน  ค. ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย      ง. พ่ึงพาผู้อ่ืน 

9 
การท าบัญชีคืออะไร 
     ก. การท าการบ้าน        ข. การใช้จ่าย  ค. การฝากเงิน                 ง. การจดบันทึก 

10 
หนี้สินหมายถึงอะไร 
     ก. เงินฝาก           ข. เงินเหลือใช้           ค. ค่าใช้จ่าย                    ง. เงินที่ต้องใช้คืน 

11 

ความหมายของ “บัญชีครัวเรือน” คือข้อใด 
     ก. เป็นบัญชีส าหรับบันทึกรายได้ของครัวเรือน      ข. เป็นบัญชีส าหรับบันทึกรายจ่ายของครัวเรือน 
     ค. เป็นบัญชีส าหรับบันทกึรายได้และรายจ่ายของตนเองหรือครัวเรือน       
     ง. เป็นบัญชสี าหรับบันทึกรายการเครื่องใช้ในครัวเรือน 
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12 

บัญชีครัวเรือน” เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันได้อย่างไร 
     ก. เป็นบัญชีส าหรับบันทึกพฤติกรรมประจ าวัน       
     ข. เป็นบัญชีส าหรับบันทึกรายได้และรายจ่ายที่เกิดข้ึนประจ าวัน 
     ค. เป็นบัญชีที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจของตนเอง       
     ง. เป็นบัญชีที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจของครอบครัว 

13 
ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
     ก. ทราบถึงหนี้สินของตนเอง          ข. ทราบถึงรายได้ของตนเอง 
     ค. ทราบถึงรายจ่ายของตนเอง        ง. สามารถวางแผนใช้จ่ายเงินคงเหลือของตนได้อย่างรอบคอบ 

14 
ถ้ามีรายจ่ายเกินรายรับเราควรท าอย่างไร 
     ก. ใช้จ่ายอย่างประหยัดมากข้ึน       ข. ตัดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นออก 
     ค. หารายได้เพ่ิมข้ึน       ง. ถูกทั้ง ก ข และ ค 

15 
การบันทึกรายรับรายจ่ายมีประโยชน์อย่างไร 
     ก. ท าให้รู้จักวางแผนในการใช้เงิน       ข. ท าให้มีความรอบคอบในการใช้จ่าย 
     ค. ท าให้ควบคุมการใช้จ่ายได้       ง. ถูกทั้ง ก ข และ ค 

16 
ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของ “3 พอ พลิกชีวิต น าบัญชี สร้างวิถีสู่ความพอเพียง” 
     ก. อากาศ พอดี      ข. คน พอเพียง            ค. ดิน พอเหมาะ          ง. น้ า พอดี 

17 
บัญชี 3 มิติ สู่คุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน “เพียงพอ พอเพียง” ในมิติที่ 3 คือข้อใด 
     ก. รู้สภาพแวดล้อม/พอเพียง       ข. รู้ตนเอง/รู้รอด 
     ค. รู้อนาคต/ยั่งยืน       ง. ถูกทุกข้อ 

18 
ข้อใดเป็นต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการปลูกข้าว 
     ก. ค่าไถนา              ข. เมล็ดพันธุ์ข้าว     ค. ค่าเช่าที่นา           ง. ถูกทุกข้อ 

19 
ข้อใดเป็นรายจ่ายท่ีต้องเฉลี่ยต่อรอบการผลิตในการท านา 
     ก. รถไถนา       ข. รถแทรกเตอร์ (เตรียมดิน) 
     ค. เครื่องปักด า       ง. ถูกทุกข้อ 

20 
ข้อใดเป็นรายจ่ายท่ีต้องเฉลี่ยต่อรอบการผลิตในการทอผ้า 
     ก. กี่ทอผ้า       ข. ค่าแรง     ค. ค่าไฟฟ้า       ง. ไม่มีข้อใดถูก 
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แบบประเมินความพึงพอใจการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายประจ าวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ” 

........................................................... 
 

ค าอธิบาย  แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน เพื่อให้การด าเนิน 
              โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ต่อไป 
 

ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไป  
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  หน้าข้อความ 

1. เพศ 
    ชาย   หญิง 

2. อายุ 
 ต่ ากว่า 25 ป ี   25 – 35 ปี   36 – 45 ปี 
 46 - 55 ปี   56 – 65 ปี   65 ปี ขึ้นไป 

3. การศึกษาสูงสุด 
 ต่ ากว่าประถมศึกษา   ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย   ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตรี 

4. อาชีพ ...............................................จังหวัด....................................................(โปรด
ระบุ).......................... 

 

ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกบัความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้    
             ของท่านเพียงระดบัเดียว 
 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / 
การน าความรู้ไปใช้ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

ด้านวิทยากร 

    1. การถ่ายทอดความรู้ของวทิยากรมีความชัดเจน      

    2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา      

    3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม      

    4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม      

    5. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้      

    6. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม      
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ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / 
การน าความรู้ไปใช้ 

มากทีสุ่ด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 

   1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม      

   2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์      

   3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม      

   4. อาหาร มีความเหมาะสม      

ด้านความรู้ความเข้าใจ 

    1. ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองนี้ ก่อน การอบรม      

    2. ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองนี้ หลัง การอบรม      

ด้านการน าความรู้ไปใช้ 

    1. สามารถน าความรู้ที่ได้รบัไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้

     

    2. มีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับไปใช้ได ้      

    3. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้      

 
. สรุปประโยชน์ทีท่่านได้รบัจากการฝึกอบรม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 

 
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามค่ะ 
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แบบประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน แนวทางการส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
เพื่อพัฒนานวัตกรรมต้นแบบสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทุนทรัพยากร 

 
 

 
 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ผลิตภัณฑม์ีความแปลกใหม่ น่าสนใจ       
2. ผลิตภัณฑม์ีกระบวนการผลิตทีเ่หมาะสม       
3. คุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ในการใช้งาน       
4. ผลิตภัณฑม์ีความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย       
5. ตราสญัลักษณ์มีความเหมาะสมกับ ผลิตภัณฑ์  
และสื่อถึงบริบทของชุมชน เป็นอย่างดี 

      

6. บรรจุภณัฑ์มคีวามเหมาะสมกับผลิตภณัฑ์ และ
สะดวกต่อการขนส่ง 

      

7. การน าเสนอเรื่องราวมีความน่าสนใจ  
และเหมาะสม 

      

8. รูปแบบการขาย และช่องทางทางการตลาด 
มีความเหมาะสม 

      

9. ราคามีความเหมาะสม       
10. ความคุ้มค่าของผลติภณัฑ ์       

 
แนวทางการพัฒนา
......................................................... ....................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................
................................................................................... ..........................................................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
......................................................... ....................................................................................................................
........................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................

 
 

ภาพผลิตภัณฑ ์
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แบบประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรม 
ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การน าไปปฏิบัติ การน าไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ 

 

โครงการ...................................................................................................................................................... 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ค าชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย √ ลงหน้า  หรือระบุข้อความในช่องว่างตรงกับสภาพความเป็นจริง 
 

1. เพศ                   ชาย                    หญิง   
 

2. อายุ      ต่ ากว่า 20 ปี     20 - 29 ปี       30-39 ปี     
  40 - 29 ปี      50 - 59 ปี       มากกว่า 60 ปี  
 

3. อาชีพ         นักเรียน/นักศึกษา     ข้าราชการ         พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ      
   ธุรกิจส่วนตัว   ลูกจ้าง              เกษตรกร           
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................ 
 

4. รายได้ต่อเดือน  น้อยกว่า 10,000 บาท     10,000–30,000 บาท     30,001–50,000 บาท      
                           50,001–100,000 บาท   100,001–150,000 บาท  มากกว่า 150,000บาท 
 

5. บทบาทในชุมชน    สมาชิกในชุมชน              ปราชญ์ชาวบ้าน     ผู้น ากลุ่ม/องค์กร        
                            อสม.                         กลุ่มแม่บ้าน           อ่ืนๆ (ระบุ)................. 
  

ตอนที่  2  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร      

โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นที่สอดคล้องกับท่านมากท่ีสุด   
 

การถ่ายทอดความรูข้องนวัตกร 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
มาก 
(1) 

ด้านความรู้ความเข้าใจ      
1. ความรู้ ความเข้าใจ เร่ืองทุนทรัพยากรที่มีอยู่กับโอกาสของสนิค้า      
2. ความรู้ ความเข้าใจ เร่ืองการสร้างนวตักรรมตอบโจทย์ลูกค้า      
3. ความรู้ ความเข้าใจ เร่ืองการสร้างแบรนด์สินคา้ บรรจุภัณฑ์      
4. ความรู้ ความเข้าใจ เร่ืองการตลาดออนไลน์      
5. ความรู้ ความเข้าใจ เร่ืองการคิดราคาต้นทนุ      
6. ความเข้าใจ เร่ืองความส าคัญของการจัดท าแผนเข้าสู่ภาครัฐ      
 



 

392  

การถ่ายทอดความรูข้องนวัตกร 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
มาก 
(1) 

ด้านการปฏิบัต ิ      
7. ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์ ก่อน การถ่ายทอด      
8. ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์ หลัง การถ่ายทอด      
ด้านการน าไปใชป้ระโยชน์      
9. สามารถน าสิ่งทีไ่ด้รับการถ่ายทอดไปใช้ในการสร้างรายได้ให้กับตนเองได้      
10. สามารถน าสิง่ที่ได้รับการถ่ายทอดไปปรับใช้ในอาชีพตนเองได้      
11. สามารถน าสิง่ที่ได้รับการถ่ายทอดไปเผยแพร่/ถ่ายทอดต่อได้      
ด้านการบริหารโครงการ      
12. ความเหมาะสมของเนื้อหา      
13. สถานที่มีความเหมาะสม      
14. ความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือ ในการถ่ายทอด      
15. ระยะเวลาในการถ่ายทอดมคีวามเหมาะสม      
16. ภาพรวมในการจัดโครงการถ่ายทอดความรู ้      

 

ตอนที่ 3 ข้อดี ข้อบกพร่อง ข้อเสนอแนะ 

      3.1 ข้อดี 

………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

 3.2 ข้อบกพร่อง 

………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

 3.3 ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบ 
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แบบประเมินตนเองของนวัตกรในการถ่ายทอดความรู้ 
โครงการ..................................................................................................................................................... .  
ชื่อ-สกุล ............................................................ หลักสูตร ..........วัน จ านวนผู้เข้ารับการอบรม......................คน 

      เป็นวิทยากรในหัวข้อ.................................................................................................. ............................ 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย √ ลงหน้า  หรือระบุข้อความในช่องว่างตรงกับสภาพความเป็นจริง 
 

1. เพศ                   ชาย                    หญิง   
 

2. อายุ      ต่ ากว่า 20 ปี     20 - 29 ปี       30-39 ปี     
  40 - 29 ปี      50 - 59 ปี       มากกว่า 60 ปี  
 

3. อาชีพ         นักเรียน/นักศึกษา     ข้าราชการ         พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ      
   ธุรกิจส่วนตัว   ลูกจ้าง              เกษตรกร           
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................ 
 

4. รายได้ต่อเดือน  น้อยกว่า 10,000 บาท     10,000–30,000 บาท     30,001–50,000 บาท      
                           50,001–100,000 บาท   100,001–150,000 บาท  มากกว่า 150,000บาท 
 

5. บทบาทในชุมชน    สมาชิกในชุมชน              ปราชญ์ชาวบ้าน     ผู้น ากลุ่ม/องค์กร        
                            อสม.                         กลุ่มแม่บ้าน           อ่ืนๆ (ระบุ)............... 

ตอนที่  2  แบบประเมินตนเองของนวัตกรในการถ่ายทอดความรู้      

โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นที่สอดคล้องกับท่านมากท่ีสุด   

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
ส่วนที่ต้องพัฒนา/
ปรับปรุงเพิ่มเติม 

น้อยที่สุด 

น้อย 

ปาน กลาง 

มาก 

มากที่สุด 

1. การถ่ายทอด เร่ืองทุนทรัพยากรที่มีอยู่กับโอกาสของสินคา้       
2. การถ่ายทอด เร่ืองการสร้างนวัตกรรมตอบโจทย์ลูกค้า       
3. การถ่ายทอด เร่ืองการสร้างแบรนด์สนิค้าและ บรรจุภัณฑ์       
4. การถ่ายทอด เร่ืองการตลาดออนไลน ์       
5. การถ่ายทอด เร่ืองการคิดราคาต้นทนุ       
6. การถ่ายทอด เร่ืองความส าคัญของการจัดท าแผนเข้าสู่ภาครัฐ       
7. การถ่ายทอดขั้นตอนในการผลิตชิ้นงาน       
8. ขณะที่ถ่ายทอดได้ให้ผู้เข้ารับการถ่ายทอดมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ       
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ตอนที่ ข้อเสนอแนะ 

    - บอกส่วนที่พึงพอใจ 

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

    - บอกส่วนที่ตนเองต้องพัฒนา/ปรับปรุงเพิ่มเติม 

.......................................................................................... ....................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

    - บอกข้อจ ากัด/หรืออุปสรรค 

............................................................................................................................................................................. .

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบ 
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แบบสังเกตการถ่ายทอดนวัตกรรมของนวัตกร (โดยผู้ประเมิน) 
 

โครงการ..................................................................................................................................................... .  
ชื่อ-สกุล ............................................................ หลักสูตร ..........วัน จ านวนผู้เข้ารับการอบรม......................คน 

      เป็นวิทยากรในหัวข้อ.................................................................................................. ............................ 
 

ตอนที่ 1 ใช้วิธีพูดคุยอย่างเป็นกันเอง 
 1. จุดแข็งของขุมชนคืออะไร 
............................................................................................................................. ................................................. 
 2. จุดอ่อนของขุมชนคืออะไร 
............................................................................................................................. ................................................. 
 3. ความต้องการของชุมชนคืออะไร 
........................................................................................................................................................ ...................... 
 4. ชุมชนมีศักยภาพอะไร 
..................................................................................... .........................................................................................  

 5. วิธีการยกระดับหรือเปลี่ยนมูลค่า มีทางเลือกอะไร (ให้นวัตกรตอบในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
                   ไปข้างหน้า (เช่น สร้างอัตลักษณ์ น าเข้าอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร น าวิทยาศาสตร์และ 
                   เทคโนโลยี การวิเคราะห์คุณสมบัติต่างๆ)  
............................................................................................................................. ................................................. 
 6. ท่านสามารถถ่ายทอดความรู้ในเรื่องใดได้บ้าง คิดว่าความรู้เพียงพอหรือไม่ และจะน าความรู้ 
                   มาจากใครได้บ้าง 
............................................................................................................................. ................................................. 
 7. แนวทางในการน าโครงการเข้าสู่แผนพัฒนาต าบล หรือแผนอ าเภอ หรือแผนจังหวัด เป็น 
                   อย่างไร 
........................................................................................................ ...................................................................... 
 

ตอนที่ 2  สังเกตกิจกรรมการถ่ายทอด 
 - สังเกตและบันทึกการด าเนินกิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นกิจกรรมจนแล้วเสร็จ (ตามเนื้อหาในการ 
                  ถ่ายทอด พร้อมภาพกิจกรรมแต่ละขั้นตอน) 
 - นวัตกรรม เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้มีอไรบ้าง 
 - ประเมินว่าผู้เข้ารับการถ่ายทอดมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ถ่ายทอดหรือไม่ 
 - มีข้อสังเกตต่อเหตุการณ์ที่เกิดหรือมีสิ่งที่น่าสนใจอะไรบ้าง 
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เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) นวัตกรชุมชน 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 
1) การศึกษาศักยภาพ 
ชุมชน 

1. รู้บริบทชุมชนของตนเอง 
2. วิเคราะห์ปญัหา ศักยภาพ 
ข้อจ ากัดชุมชน 
3. วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ
ของชุมชน/การจัดท าแผนธรุกิจ 
4. การจัดท าบัญชีรายรับ
รายจ่าย และต้นทุนอาชีพ 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการพัฒนาชุมชน 

มีคุณสมบัติ 3-4 ข้อ มีคุณสมบัติ 1-2 ข้อ 

2) การพัฒนานวัตกรรม ลงมือสรา้งสรรค์แนวคิด วิธีการ 
หรือผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  จนพัฒนา
เป็นความรู้ที่เกดิขึ้นกับตนเอง 

สร้างสรรค์แนวคดิ วิธีการ หรือ
ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ 

เสนอแนวคิด วิธีการ หรือ
ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ 

3) การบริหารจัดการ
อาชีพจากนวัตกรรม 

มูลค่าเศรษฐกิจฐานราก และ
มูลค่าสินค้าผลิตภณัฑ์ชุมชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ10 และยกระดับ 
รายได้และคุณภาพชีวิต 

มูลค่าเศรษฐกิจฐานราก และ
มูลค่าสินค้าผลิตภณัฑ์ชุมชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และยกระดบั 
รายได้และคุณภาพชีวิต 

มูลค่าเศรษฐกิจฐานราก และ
มูลค่าสินค้าผลิตภณัฑ์ชุมชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 หรือยกระดับ 
รายได้และคุณภาพชีวิต 

4) การถ่ายทอดองค์
ความรู้  

ถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างให้
เกิดแรงบันดาลใจ มีเครือข่ายที่
เข้มแข็ง 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างให้
เกิดแรงบันดาลใจ  

ถ่ายทอดองค์ความรู ้

5) การจัดท าแผนให้เข้าสู่
ภาครัฐ 

น าเสนอแผนงานโครงการเข้าสู่
แผนพฒันาต าบล/อ าเภอ หรือ
จังหวัด 

น าเสนอเวทีประชาคมในชุมชน มีการรวมกลุ่มเพื่อจัดท า
แผนงานโครงการ 

 

เกณฑ์การแปลความหมาย 
 ระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 80 – 100      ระดับมาก ร้อยละ 70 – 79       ระดับปานกลาง ร้อยละ 60 – 69  
 ระดับน้อย       ร้อยละ 50 – 59       ระดับน้อยทีสุ่ด ต่ ากว่าร้อยละ 50  
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ชุมชนย่อยที.่....... /ฉบับท่ี........ 
แบบสอบถามหัวหน้าครัวเรือน 

คุณภาพชีวิต/ความส าเร็จในชุมชนนวัตกรรม 
โครงการ...................................................................................................................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย ลงในช่อง   หน้าข้อความหรือเติมข้อความให้สมบูรณ์  
 

1. เพศ     1   ชาย                      2   หญิง    
 

2. อายุ.....................................ปี                              3. สมาชิกในครัวเรือน..................................คน 
 

4. สถานภาพสมรส 
            1   โสด              2   สมรสแล้วอยู่ด้วยกัน         3    สมรสแล้ว แยกกันอยู่  
            4   คู่สมรสเสียชีวติ      5  หย่าร้าง       
      

5. จ านวนบุตร..............................คน 
 

6. ระยะเวลาที่ทา่นอาศัยอยู่ในบ้านหลงัปัจจบุัน      
             1    น้อยกว่า 1 ปี        2    1-5  ป ี                       3    5-10  ป ี
             4   10-15  ปี            5   มากกว่า 15 ปีขึ้นไป    
 

7. ระดับการศึกษาสูงสุดของท่าน 
            1   ไม่ได้รับการศึกษา          2   ประถมศึกษา (ป.4 / ป.6 / ป.7)  

           3   มัธยมศึกษา (ม.3 / ม.6 / ม.ศ.5)          4   อนุปริญญา   
           5   ปริญญาตรี         6   ปริญญาโท          

             7    ปริญญาเอก                                      8   อ่ืน ๆ ระบุ..................................................... 
 

ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
1. แบบสอบถามแบง่ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
         ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
         ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านวัตถวุิสัย: สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพแวดล้อม และสุขภาพอนามัย 
         ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับความสุขใน ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยนื ดา้นการธ ารง รักษาและสง่เสริมคุณค่า
ทางวฒันธรรม ด้านการรักษาสภาพแวดล้อม และดา้นการมีธรรมาภิบาล 
         ส่วนที่ 4 ข้อมูลการติดตามความส าเร็จของโครงการ 
2. โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ 
3. ค าตอบของท่านจะถูกเก็บเปน็ความลบั และน าเสนอในภาพรวม มิใช่ข้อมูลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
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ส่วนที่ 2 สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพแวดล้อม และสุขภาพอนามัย 
 

8. อาชีพหลักของครัวเรือนของท่านในปัจจบุัน 
            1   เกษตรกรรม          2   ค้าขาย  

           3   บริษัทเอกชน / โรงงานอุตสาหกรรม         4   รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
           5   รับจ้างทั่วไป        6   อ่ืนๆ ระบุ............................................... 

 

9. อาชีพรองของครัวเรือนของท่าน................................................................. 
 

10. การประกอบอาชีพของทา่น มีรายได้แน่นอนหรือไม่    1   แน่นอน           2   ไม่แน่นอน 
           

11. รายไดส้่วนตัวของทา่น (ต่อเดือน) 
            1   น้อยกว่า 3,000 บาท         2   3,001 – 5,000 บาท 

           3   5,001 – 10,000 บาท          4   10,001 – 15,000 บาท  
           5   15,001 – 10,000 บาท         6   20,001 – 30,000 บาท      

             7    30,001 – 40,000 บาท                       8   40,001 – 50,000 บาท 
             9    มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป 
 

12. รายได้รวมของครัวเรือน (ต่อเดือน) 
            1   น้อยกว่า 3,000 บาท         2   3,001 – 5,000 บาท 

           3   5,001 – 10,000 บาท          4   10,001 – 15,000 บาท   
           5   15,001 – 10,000 บาท         6   20,001 – 30,000 บาท     

             7    30,001 – 40,000 บาท                       8   40,001 – 50,000 บาท 
             9    มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป 
 

13. ปัจจุบนัทา่นมีเงนิออมหรือไม่            1   มี              2  ไม่ม ี
 

14. ปัจจุบนัทา่นมีหนีส้ินหรือไม่              1   มี              2  ไม่ม ี
 

15. หนี้สินของทา่นมาจากแหลง่ใด และเกิดจากสาเหตุใด 
             1    หนี้นอกระบบ  เนื่องจาก ............................................................ 
             2    หนี้กองทุนหมู่บ้าน  เนื่องจาก ............................................................ 
             3    หนี้ ธกส.  เนื่องจาก ............................................................ 
             4    หนี้ ออมสิน  เนื่องจาก ............................................................ 
             5    หนี้ ผ่อนช าระสินคา้  เนื่องจาก ............................................................ 
             6    หนี้ ........................  เนื่องจาก ............................................................ 
             7    หนี้ ........................  เนื่องจาก ............................................................ 
 

16. ปัจจุบนัทา่นมีทีด่ินท ากินหรือไม่ 
            1   มี              2   ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 17) 
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17. ที่ดินท ากินของท่านมีเอกสารสิทธิ์หรือไม่ 
            1   มี                     ∆  โฉลดที่ดิน              ∆  น.ส.3ก       ∆  น.ส.3           

           2   ไม่มี               ∆  ส.ค. 1    ∆  น.ส.2     ∆  ภ.บ.ท.5               
         ∆  ส.ป.ก. 4-01   ∆  อ่ืนๆ ระบุ.............................            

 

18. ที่ดินทีท่่านอาศัยอยู่มีเอกสารสิทธิ์หรือไม่ 
            1   มี                     ∆  โฉลดที่ดิน               ∆  น.ส.3ก       ∆  น.ส.3          

           2   ไม่มี               ∆  ส.ค. 1    ∆  น.ส.2     ∆  ภ.บ.ท.5               
       ∆  ส.ป.ก. 4-01  ∆  อ่ืนๆ ระบุ.............................  
   

19. ปัจจุบนัทา่นเปน็เจ้าของทรพัย์สินและเครื่องอ านวยความสะดวกในครัวเรือนอะไรบ้าง  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
            11   โทรทัศน์              12  วิทย-ุเครื่องเสียง           13   เครื่องซักผ้า  
            14   คอมพิวเตอร์          15  โทรศัพท์มือถือ              16   เครื่องปรับอากาศ 
           17   พัดลม              18  รถยนต์                 19   รถจักรยานยนต ์
           20   รถจักรยานสองล้อ   21  เครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร        23   รถอีแต๋น 
             20   รถไถนา              99  อ่ืนๆ ระบุ................................................................................   
        

20. สมาชิกในครัวเรือนของท่านได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มที่กอ่ตั้งขึ้นในชุมชน/ หมู่บา้น หรือในต าบล หรือไม่ 
              1   ไม่เป็นสมาชกิ         2  เป็นสมาชิก (โปรดระบุกลุ่ม) ................................................................. 

                                                                ........................................................................................                                                             
 

21. สมาชิกในครัวเรือนของท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมใด ในชุมชน/ หมู่บ้าน บา้ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
            1   งานประเพณทีี่วัด          2   งานพัฒนาชุมชน/หมู่บา้น  

           3   ประชุมชุมชน/หมูบ่้าน                         4   งานกลุม่แม่บ้าน  
           5   อ่ืนๆ           ระบุ............................................... 
  

22. ส่วนใหญ่ท่านติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกชุมชน/หมู่บา้น โดยวิธีใด (เลือก 1 ข้อ) 
            1   ไปรษณีย์          2   โทรศัพท์  

           3   เดินทางไปเอง                                   4   ฝากบุคคลอื่นไปบอก  
           5   อ่ืนๆ           ระบุ............................................... 

 

23. ท่านคิดว่าการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกชุมชน/หมู่บา้น สะดวกหรือไม่ 
           1   สะดวก                                 
           5   ไม่สะดวก          เนื่องจาก............................................... 

 

24. บริเวณที่อยู่อาศัยของท่านมีเสียงดังรบกวนหรือไม่ 
           1   มี             ระบุลักษณะของเสียง...............................................                    
           5   ไม่มี      
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25. บริเวณที่อยู่อาศัยของท่านมีปัญหาฝุน่ละออง เขม่า/ควันตา่งๆ รบกวนหรือไม่ 
           1   มี             ระบุลักษณะของฝุ่นละออง เขม่า/ควนั...............................................                    
           5   ไม่มี    
        

26. ปัจจุบนัทา่นก าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีใด 
             1   ฝัง    2  เผา     3   มีผู้มาขนไปทิ้ง 
             4   น าไปทิ้งนอกบ้าน         5  อ่ืน ๆ ระบุ..................................................................................       
    

27. ท่านได้รับกลิน่รบกวนจากขยะมูลฝอยหรือไม่ 
             1   ได้รับ       2  ไม่ได้รบั     3   ได้รับเปน็บางครั้ง 
 

28. นอกจากกลิ่นขยะมลูฝอยแล้ว ท่านได้รบักลิ่นรบกวนจากวสัดุอ่ืนๆ หรือไม่ 
           1   ได้รับ             ระบุกลิน่ตามความรู้สึกของท่าน...............................................                    
           2   ไม่ได้รับ    

 

29. ครัวเรือนของท่านระบายน้ าเสียที่ใช้แล้ว โดยวิธีใด 
             1   ที่ว่างรอบบ้าน / ใต้ถุนบา้น                                   2   ลงบ่อพักน้ าที่ขุดไว้      
             3    ขุดราง / ต่อท่อ ระบายลงแหล่งรับน้ าเสียของหมู่บ้าน   4   อ่ืนๆ ระบุ....................................... 
 

30. ปัจจุบนัทา่นพบปัญหา / ไดร้ับผลกระทบจากน้ าเสีย ในชุมชน / หมู่บา้น หรือไม่ 
           1   ได้รับ             ระบุผลกระทบทีไ่ด้รับ...............................................                    
           2   ไม่ได้รับ    

  

31. เมื่อสมาชิกในครัวเรือนเจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น ปวดหัว ปวดท้อง ฯลฯ ท่านรักษาอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
            1   ซื้อยากินเอง              2  ใช้ยาสมุนไพร           3   ไปสถานีอนามัย  
            4   ไปคลีนิคหมอเอกชน    5  ไปโรงพยาบาลของรัฐฯ             6   ไปโรงพยาบาลเอกชน 
           7   อ่ืนๆ ระบุ................................................................................       
    

32. ในรอบปีที่ผา่นมา สมาชิกในครัวเรือนของท่านป่วยเปน็โรคส าคัญต่อไปนี้หรือไม่   
            1   อุจจาระร่วง              2  อาหารเป็นพิษ           3   ตับอักเสบ  
            4   หัด              5  บาดทะยัก              6   ไอกรน 
           7   โปลิโอ               8  พิษสนุัขบ้า                 0   ไม่เป็น 
            9   อ่ืนๆ ระบุ................................................................................       
    

33. ท่านเคยได้รับการอบรมความรู้การใช้ยาสามัญประจ าบ้านหรือไม่ 
             1   เคย   2  ไม่เคย 
 

34. หากท่านไม่เคยอบรม ท่านมีความรู้การใช้ยาสามัญประจ าบ้านจากแหล่งความรูอ่ืนๆ หรือไม่  
           1   มีความรู้             ระบุแหล่งที่มาของความรู้...............................................                    
           2   ไม่มีความรู้    
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35. ท่านไปตรวจสุขภาพประจ าปี ทุกปีหรือไม่ 
            1   ไปตรวจทุกปี                         ∆ ใช้บริการด้วยตนเอง ∆ มีหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาให้บริการ 

           2   ไปตรวจเป็นบางปี                   ∆ ใช้บริการด้วยตนเอง ∆ มีหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาให้บริการ           
3   ไม่เคยไปตรวจเลย 

 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสุขใน ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านการธ ารง รักษาและส่งเสริม 
           คุณค่าทางวัฒนธรรม ด้านการรักษาสภาพแวดล้อม และด้านการมีธรรมาภิบาล 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย ลงในช่อง   ในช่องที่ตรงกับความรู้สึกของท่านโดยในแตล่ะข้อมีเกณฑ์ 
           การให้คะแนนดังนี ้
  1 หมายถึง มีความสุขน้อยที่สุด 
  2 หมายถึง มีความสุขน้อย 
  3 หมายถึง มีความสุขปานกลาง 
  4 หมายถึง มีความสุขมาก 
  5 หมายถึง มีความสุขมากท่ีสุด 

ข้อ ความสุข 
ระดับความสุข 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1) มาตรฐานในการด ารงชีวิต  

1 
ท่านมีความพอใจในปัจจัยสี่ทีไ่ดร้ับ เช่น อาหาร ที่อยู่
อาศัย เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่เพียงพอในการ
ด ารงชีวิต 

      

2 
ท่านได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟา้ 
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ที่เพียงพอ  

      

3 
ท่านมีความพอใจทุนทางสงัคมที่ตนเองมีอยู่ในด้าน
ทรัพย์สิน รายได้พิเศษและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 

      

4 
ท่านมีความพอใจในสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
ที่ตนเองเป็นอยู่ในปจัจุบนั  

      

2) สุขภาพ คือการมีสุขภาพดีและมีความสุขทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ 

5 

ท่านมีความสุขจากการที่มสีุขภาพอนามัยที่ดี คือ ความ
เป็นอยู่สะอาด  ่บริโภคอาหารปลอดภัยจากสารพิษและ
ใช้ชีวิตปราศจากพิษอันตราย (ไม่ดืม่เหล้า สูบบุหรี่ รวม
ไปถึงคนในครอบครัว)  

      

6 
ท่านมีความสุขในการดูแลสุขภาพอนามัย มีการออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ และได้รับสารอาหารที่มีคุณคา่
ต่อร่างกายเป็นอย่างด ี
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ข้อ ความสุข 
ระดับความสุข 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

7 
ท่านมีความสุข ร่าเริงแจ่มใส ไมโ่กรธโมโหง่าย หงุดหงิด
และวิตกกงัวล 

      

8 ท่านมสีุขภาพจิตที่ดี ยึดมั่นในคณุธรรม จริยธรรม       

3) การศึกษา 

9 ท่านรู้สึกพึงพอใจกับระดับความรู้ที่ท่านมีอยู่       

10 
ท่านสนใจข่าวสารบา้นเมืองภายใน จังหวัดและข่าวสาร
ทั่วไป ท าให้ท่านมีความสุขกับการได้รับข่าวสารนั้น ๆ 

      

11 
ความรู้จากการศึกษาและการพฒันา ตนเองในการรับรู้
ข่าวสารข้อมูล ในชีวิตประจ า ท าให้ท่านสามารถ 
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของท่านได ้อย่างมีความสุข 

      

12 

การได้รับโอกาสและการสง่เสริมความรู้ เพื่อการ
ประกอบอาชีพ และการด าเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน 
สังคมจากโครงการของวิทยาลัยชุมชน ท าให้ท่านมี
ความสุข 

      

4) ความหลากหลายทางระบบนิเวศ และความยืดหยุ่นในการปรับตัว 

13 
ชุมชนของทา่นมสีภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น ไม่มีน้ า
เน่า ไม่มีเสียงดัง ขยะไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีโจรผู้ร้าย ฯลฯ  

      

14 
ชุมชนของทา่น มทีรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 
เช่น ปา่ชุมชน แหล่งน้ า สัตว์น้ า เป็นต้น 

      

15 
ชุมชนของทา่นมีการสร้างจิตส านึกดูแล รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      

16 

ชุมชนของทา่นมีกระบวนการเรียนรู้พัฒนาและจัดการ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยนื (เชน่ หมู่บ้าน
ท่องเที่ยว หัตถกรรม  เชิงเกษตร  อนุรักษ์  แปรรูป
ผลิตภัณฑ์  การท าปุย๋หมัก  การท าน้ าส้มควันไม้ ฯลฯ ) 

      

5) ความเข้มแข็งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

17 
ชุมชนของทา่นมีการส่งเสริมและจัดกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปะ และ วัฒนธรรมเป็นประจ า สม่ าเสมอ 

      

18 
ท่านร่วมกิจกรรมกับคนในชุมชนเก่ียวกับศาสนา 
ประเพณี และวฒันธรรม อย่างสม่ าเสมอ 

      



 

403  

ข้อ ความสุข 
ระดับความสุข 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

19 ครอบครัวมีการอบรมบุตรหลานโดยใช้วิถชีีวิตแบบไทย       
20 คนในชุมชนของท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน       
6) การใช้เวลาและสร้างสมดุล  
21 ท่านมีความสุขเมื่อครอบครัวมีเวลาอยู่พร้อมกัน       

22 
ชุมชนของทา่นเลี้ยงดูผูสู้งอายุให้สามารถด ารงชีวิตได้
อย่าง มีความสุข 

      

23 ท่านมีการปรับตัวให้ใช้ชีวติ อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข       

24 

ท่านได้ปฏบิัติตนโดยยึดมัน่ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง คือความพอประมาณ ความมีเหตุผล มี
ภูมิคุ้มกัน และเงื่อนไขความรู้ เงือ่นไขคุณธรรม 
อย่างสม่ าเสมอ 

      

7) ธรรมาภิบาล  

25 
คณะกรรมการชุมชนของท่านมคีวามโปร่งใสในการ
ท างานและ ตรวจสอบได ้

      

26 
ประชาชนในชุมชนของทา่นไม่ซือ้สิทธิ์ ขายเสียงในการ
ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

      

27 
ชุมชนของทา่นมีคณะกรรมการและวิธีการในการจัดการ
กับ ปัญหา ความขัดแยง้ในชุมชนอย่างเหมาะสม 

      

28 
ท่านได้รับความเป็นธรรมเมื่อไดต้ิดต่อกับหน่วยงานของ
รัฐในชุมชน 

      

8) ความเข้มแข็งของชุมชน 

29 
ครอบครัวของท่านมีความมั่นคงในอาชีพ และมีรายได้ที่
เพียงพอ 

      

30 
ชุมชนของทา่นมีการกระจายรายได้ในกลุ่มตา่ง ๆ อย่าง
เป็นธรรม 

      

31 
ชุมชนของทา่นมีกิจกรรมสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจ
อย่าง ต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เปน็ต้น 

      

32 
ท่านได้มีส่วนช่วยเหลือในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ของชุมชน 
ด้วยการประหยัดพลงังาน และ ช่วยเหลือพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชน 
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ข้อ ความสุข 
ระดับความสุข 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

9) ความเป็นอยู่ที่ดีในเชิงจิตวิทยา 
33 ในครอบครัวของท่านมีความรัก ความผูกพันต่อกัน       

34 
ท่านมีความพอใจในความสัมพนัธ์กับผู้อ่ืน เชน่ 
ครอบครัว เพื่อนบ้าน ฯลฯ  

      

35 
ท่านมีความมันคงปลอดภัยในชวีิตและ ทรัพย์สนิเมื่อ
อาศัยอยูในชุมชนนี ้

      

36 
ท่านได้ปฏบิัติตนโดยยึดมัน่ในหลักพึ่งพาตนเอง 
เก้ือหนุนจุนเจือ 

      

 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลการติดตามความส าเร็จของโครงการ 
 4.1 การน าไปใช้ประโยชน์ (หากเลือกตอบข้อ 2 ไม่ต้องตอบข้ออื่น ๆ ) 
            1  สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้              
            2  ไมส่ามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
 เพราะ........................................................................................................................ .......................   
 

          4.2 ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใช้ประโยชน์ และประเมินเป็นรายได้กี่บาทต่อเดือน 
           ค าอธิบาย 
 ประเมินเป็น รายได้หลัก (รายได้จากอาชีพประจ าและใช้เวลาส่วนใหญ่) เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นต่อเดือน 
 ประเมินเป็น รายได้เสริม (รายได้เพ่ิมนอกจากอาชีพประจ าและใช้เวลาว่าง) เฉลี่ยเพิ่มข้ึนต่อเดือน 
 4.2.1 รายได้ที่ท่านได้รับเป็นแบบไหน (เลือกเพียง 1 ข้อ) 
               1   รายได้หลัก    2  รายได้เสริม 
 4.2.2 กรุณาเลือกระบุจ านวนเงิน (เลือกเพียง 1 ข้อ) 
              1  น้อยกว่า 1,000 บาท         2  1,001 – 2,000 บาท 

              3  2,001 – 3,000 บาท          4  3,001 – 4,000 บาท   
              5  4,001 – 5,000 บาท         6  5,001 – 6,000 บาท     

               7  6,001 – 7,000 บาท                    8  7,001 – 8,000 บาท 
               9  8,001 – 9,000 บาท                 10   9,001 – 10,000 บาท 
               11  มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป (โปรดระบุจ านวน..............................บาท) 
          หรือ......(ถ้าไม่สามารถตอบข้อ 4.2.1 หรือ 4.2.2 ให้ไปตอบในข้อ 4.3 หรือข้อ 4.4) 
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 4.3 ท่านสามารถน าความรู้ไปลดรายจ่ายได้ก่ีบาทต่อเดือน (ในกรณีที่ไม่สามารถตอบได้ให้ข้ามไปข้อ 
4.4) 
   1  น้อยกว่า 1,000 บาท         2  1,001 – 2,000 บาท 

              3  2,001 – 3,000 บาท          4  3,001 – 4,000 บาท   
              5  4,001 – 5,000 บาท         6  5,001 – 6,000 บาท     

               7  6,001 – 7,000 บาท                    8  7,001 – 8,000 บาท 
               9  8,001 – 9,000 บาท                 10   9,001 – 10,000 บาท 
               11  มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป (โปรดระบุจ านวน..............................บาท) 
 

 4.4 ในด้านคุณภาพชีวิต (ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินได้ให้ข้ามไปข้อ 4.5) 
               1   สามารถระบุเป็นเงนิ จ านวน ...............................บาท/เดือน 
              2   ไม่เป็นตัวเงิน แต่เปน็การน าความรู้ไปใช้ พฒันาอาชพี 
               3   ไม่เป็นตัวเงิน แต่เปน็เร่ืองความจ าเปน็ของสังคมหรือสิ่งแวดล้อมส่วนรวม 
              4   ไม่เป็นตัวเงิน แต่สามารถประเมินในด้าน ............................................................ 
 

 4.5 ท่านเริ่มน าความรู้ที่ได้รับไปใช้เมื่อใด 
  1  หลังการอบรมทันที         2  หลังการอบรมภายใน 1 เดือน 

             3  หลังการอบรมภายใน 3 เดือน          4  หลังการอบรมภายใน 6 เดือน 
 

 4.6 ท่านน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ที่ไหน 
  1  ใช้ในครอบครัว         2  ใช้ในชุมชน/กลุ่ม 

             3  ใช้ในที่ท างาน          4  ใช้เมื่อมีโอกาส 
 

 4.7 ท่านน าความรู้ไปขยายผลต่อในด้านใด 
  1  ประยุกต์เปน็องค์ความรู้ใหม่         2  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี/เผยแพร่ต่อ 

             3  ให้บริการ/ค าปรึกษา          4  อ่ืนๆ (โปรดระบุ.........................................) 
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ภาคผนวก ค 

รายชื่อนวัตกรชุมชน 
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นักวิจัยชาวบ้าน/นวัตกรชาวบ้าน 
ล าดับ ชื่อ – สกุล พื้นที่ด าเนินงาน เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด ความเชี่ยวชาญ/ทักษะที่เกิดขึ้น 

โครงการการพัฒนาสีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงส าหรับผ้าทอชุมชนบ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว 

1 
นางนิ่มนวล    
นาโพธิ์ตอง 

บ้านไทรงาม                     
ต.พระเพลิง 

- สีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงจาก
ดอกดาวเรือง 
- การมัดย้อมสีธรรมชาติจากดอก
ดาวเรือง 

1) แผนชุมชน  2) แผนธุรกิจ  
3) แผนพัฒนาต าบล  
4) จัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย
ประจ าวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ  
5) ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการท า
แผนชุมชน แผนธุรกิจ แผนพัฒนา
ต าบล บัญชีรายรับรายจ่ายประจ าวัน 
และบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กลุ่ม  
6) น าองค์ความรู้ เทคโนโลยีท่ีได้รับไป
ยกระดับนวัตกรรมท่ีมี 

2 
นางสาวเจนจิรา 
นงค์กระโทก   

บ้านสุขเจริญ 
ต.พระเพลิง 

- สีย้อมธรรมชาติในรูปแบบผงจาก
ดอกดาวเรือง 
- การมัดย้อมสีธรรมชาติจากดอก
ดาวเรือง 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมประเภทเคหะสิ่งทอของชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ 

3 
นายกิตติพงศ์  
ไข่ค า  

บ้านทุ่งโฮ้ง หมู่ 4 
หมู่ 10 ต.ทุ่งโฮ้ง 

อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 

- การพัฒนาต้นแบบชุดรับแขก เคหะ
ภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม  
- การออกแบบแพทเทิร์น  

1) แผนชุมชน  2) แผนธุรกิจ  
3) แผนพัฒนาต าบล  
4) จัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย
ประจ าวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ  
5) ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการท า
แผนชุมชน แผนธุรกิจ แผนพัฒนา
ต าบล บัญชีรายรับรายจ่ายประจ าวัน 
และบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กลุ่ม  
6) น าองค์ความรู้ เทคโนโลยีท่ีได้รับไป
ยกระดับนวัตกรรมท่ีมี 

4 
นายภาสกร  
แสงด้วง  

บ้านทุ่งโฮ้ง หมู่ 5 
และหมู่ 7 ต.ทุ่งโฮ้ง 
อ เมืองแพร่ จ.แพร่ 

- การย้อมผ้าหม้อห้อมนาโน  
- ออกแบบและตกแต่งผลิตภัณฑ์ผ้า
หม้อห้อมเป็นหมอนผ้าห่ม หมอนอิง 

5 
นายอนุรักษ์ จักร
บุตร 

บ้านทุ่งโฮ้ง หมู่ 5 ต.
ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ 

จ. แพร่ 

- การย้อมผ้าหม้อห้อมธรรมชาติด้วย 
วิธีการแบบภูมิปัญญา 

6 
นางสาวสุพัตรา นุ่น
วงกด 

บ้านทุ่งโฮ้ง หมู่ 5 ต.
ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ 

จ. แพร่ 

- การตัดเย็บ และการตกแต่ง 
ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม  
- การตลาดสินค้า 

7 
นางสาววาสนา 
วงค์ฉายา 

บ้านทุ่งโฮ้ง หมู่ 6 ต.
ทุ่ง โฮ้ง อ.เมืองแพร่ 

จ.แพร่ 
- การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อ ห้อม 

โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ บ้านนาค าไฮ จังหวัดหนองบัวล าภู 

8 
นางเทวา  
สุทธิสา 

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
บ้านนาค าไฮ 

- กระบวนการเข็นฝ้ายและการย้อมสี
ธรรมชาติ 

1) แผนชุมชน  2) แผนธุรกิจ  
3) แผนพัฒนาต าบล  
4) จัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย
ประจ าวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ  
5) ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการท า
แผนชุมชน แผนธุรกิจ แผนพัฒนา
ต าบล บัญชีรายรับรายจ่ายประจ าวัน 
และบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กลุ่ม  
6) น าองค์ความรู้ เทคโนโลยีท่ีได้รับไป
ยกระดับนวัตกรรมท่ีมี 

9 
น.ส.อภิณทร์พร ฐิต
เรืองศักดิ์ 

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
บ้านนาค าไฮ 

- กระบวนการเข็นฝ้ายและการย้อมสี
ธรรมชาติ 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล พื้นที่ด าเนินงาน เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด ความเชี่ยวชาญ/ทักษะที่เกิดขึ้น 
โครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมชุมชนด้านวัฒนธรรมผ้าทอกี่เอวชุมชนพะมอลอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

10 
นางสาวสุมาลี  
บัวศรี 

วชช.แม่ฮ่องสอน 
อ าเภอแม่สะเรียง 

- พัฒนาต้นแบบผ้าทอต่อมือ 
1) แผนชุมชน 2) แผนธุรกิจ  
3) แผนพัฒนาต าบล  
4) จัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย
ประจ าวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ  
5) ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการท า
แผนชุมชน แผนธุรกิจ แผนพัฒนา
ต าบล บัญชีรายรับรายจ่ายประจ าวัน 
และบัญชีต้นทุนอาชีพให้กลุ่ม  
6) น าองค์ความรู้ เทคโนโลยีท่ีได้รับไป
ยกระดับนวัตกรรมท่ีมี 

11 
นางอ าภา  
สมัครพงศ์พันธ์ 

ศูนย์การเรียนรู้เชกิ 
เชอู บ้านพะมอลอ 

- การย้อมสีธรรมชาติ - การทอผ้า  
- การวางสีและลวดลาย 

12 
นางสาวบุษยมาศ 
ไพรสมบุญ 

บ้านพะมอลอ  - การต่อผ้า การทอผ้า  

13 
นางหน่อติ๊  
สมัครพงศ์พันธ์  

บ้านพะมอลอ - การทอผ้ากี่เอวลายจกและขิด  

14 
นางหน่อ 
จะพอ  

บ้านพะมอลอ  
- การทอผ้ากี่เอวลายจกและขิด  
- การปักลูกเดือยตกแต่งบนผ้าทอ 

โครงการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก ชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา 

15 
นางสาวพรทิพย์   
แปะซ่ิว 

กลุ่มทอผ้าบา้นล่อง
มุด  

- กระบวนการพัฒนาสีย้อมจากวัสดุ
ธรรมชาติ 

1) แผนชุมชน 2) แผนธุรกิจ  
3) แผนพัฒนาต าบล  
4) จัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย
ประจ าวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ  
5) ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการท า
แผนชุมชน แผนธุรกิจ แผนพัฒนา
ต าบล บัญชีรายรับรายจ่ายประจ าวัน 
และบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กลุ่ม  
6) น าองค์ความรู้ เทคโนโลยีท่ีได้รับไป
ยกระดับนวัตกรรมท่ีมี 

16 
นางพัชนี 
แปะซ่ิว 

กลุ่มทอผ้าบ้านล่อง
มุด  

- กระบวนการพัฒนาสีย้อมจากวัสดุ
ธรรมชาติ 

17 
นางสุนิตย์ 
แก้วทอง 

กลุ่มทอผ้าบ้านล่อง
มุด  

- กระบวนการพัฒนาสีย้อมจากวัสดุ
ธรรมชาติ 

โครงการพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตรเชิงนิเวศ บนฐานทุนทรัพยากร ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

18 
นางสาวนุชรินทร์  
ตลับทอง 

บ้านป่าไม้สหกรณ์ 
- การปรับปรุงดินโดยใช้วิธีการหมักดิน 
- การท าและใช้น้ าหมักชนิดต่าง ๆ  

1) แผนชุมชน 2) แผนธุรกิจ  
3) แผนพัฒนาต าบล  
4) จัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย
ประจ าวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ  
5) ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการท า
แผนชุมชน แผนธุรกิจ แผนพัฒนา
ต าบล บัญชีรายรับรายจ่ายประจ าวัน 
และบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กลุ่ม  
6) น าองค์ความรู้ เทคโนโลยีท่ีได้รับไป
ยกระดับนวัตกรรมท่ีมี 

19 
นายกฤษ   
นพรัตนะมงคล   

บ้านป่าไม้สหกรณ์ 
- การเขียนแผนธุรกิจ 
- การปรับปรุงดินโดยใช้วิธีการหมักดิน 
- การท าและใช้น้ าหมักชนิดต่าง ๆ 

20 
นางสาวล าดวน  
เฉลิมพล 

บ้านป่าไม้สหกรณ์ 
- การเขียนแผนธุรกิจ  
- การจัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย
ประจ าวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล พ้ืนที่ด าเนินงาน เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด ความเชี่ยวชาญ/ทักษะที่เกิดขึ้น 
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพื้นเมืองอินทรีย์ จังหวัดยโสธร 

21 นายสุวิช ธนาคุณ บ้านกุดหิน 
- การเก็บเกี่ยวข้าวระยะหลังน้ านม 
(ข้าวยาคู) 

1) แผนชุมชน 2) แผนธุรกิจ  
3) แผนพัฒนาต าบล  
4) จัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย
ประจ าวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ  
5) ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการท า
แผนชุมชน แผนธุรกิจ แผนพัฒนา
ต าบล บัญชีรายรับรายจ่ายประจ าวัน 
และบัญชีต้นทุนอาชีพให้กลุ่ม  
6) น าองค์ความรู้ เทคโนโลยีท่ีได้รับไป
ยกระดับนวัตกรรมท่ีมี 

22 
นายทองอวน 
เทศไทย 

บ้านกุดหิน - การปลูกข้าวในวงบ่อซีเมนต์ 

23 
นางกองศรี 
เทศไทย 

บ้านกุดหิน - การท าเครื่องดื่มชาข้าวพื้นเมือง 

24 
นางสุดาวรรณ  
เทศไทย 

บ้านกุดหิน - การท าขนมข้าวพอง 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอกจากข้าวพื้นเมือง จังหวัดตราด 

25 
นายปัญญา  
กุมภะ 

บ้านทุ่งไก่ดัก 

- การเขียนแผนธุรกิจ 
- การปรับค่าความถ่วงจ าเพาะของน้ า
ด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 
- การควบคุมปริมาณความชื้น 
ออกซิเจน อากาศและแสงท่ีเหมาะ 
สมส าหรับการงอกของเมล็ดข้าว 
- การหยุดการเจริญเติบโต ท าลาย
เชื้อจุลินทรีย์ และลดความชื้นใน
วัตถุดิบโดยใช้ความร้อน 

1) แผนชุมชน 2) แผนธุรกิจ  
3) แผนพัฒนาต าบล  
4) จัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย
ประจ าวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ  
5) ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการท า
แผนชุมชน แผนธุรกิจ แผนพัฒนา
ต าบล บัญชีรายรับรายจ่ายประจ าวัน 
และบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กลุ่ม  
6) น าองค์ความรู้ เทคโนโลยีท่ีได้รับไป
ยกระดับนวัตกรรมท่ีมี 

26 
นายอุดร  
สงวนหงษ์ 

บ้านทุ่งไก่ดัก 

- การเขียนแผนธุรกิจ 
- การปรับค่าความถ่วงจ าเพาะของน้ า
ด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 
- การควบคุมปริมาณความชื้น 
ออกซิเจน อากาศและแสงท่ีเหมาะ 
สมส าหรับการงอกของเมล็ดข้าว 
- การหยุดการเจริญเติบโต ท าลาย
เชื้อจุลินทรีย์ และลดความชื้นใน
วัตถุดิบโดยใช้ความร้อน 

27 
นางเกสรา  
สงวนหงส์ 

บ้านทุ่งไก่ดัก 
- การเขียนแผนธุรกิจ 
- การจัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย
ประจ าวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ 

28 
นางสาวมานิดา 
สงวนหงษ์ บ้านทุ่งไก่ดัก 

- การเขียนแผนธุรกิจ 
- การจัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย
ประจ าวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล พื้นที่ด าเนินงาน เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด ความเชี่ยวชาญ/ทักษะที่เกิดขึ้น 

โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานเพื่อสุขภาพจากอะโวคาโด 

29 
นายวิทุน   
ขยันใหญ่ยิ่ง 

บ้านดง 

- การเขียนแผนธุรกิจและแผนการผลิต 
- การเก็บเกี่ยวและการจัดการผลผลิต
หลังการเก็บเกี่ยว 
- บรรจุภัณฑ์หลังการเก็บเกี่ยว 1) แผนชุมชน 2) แผนธุรกิจ  

3) แผนพัฒนาต าบล  
4) จัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย
ประจ าวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ  
5) ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการท า
แผนชุมชน แผนธุรกิจ แผนพัฒนา
ต าบล บัญชีรายรับรายจ่ายประจ าวัน 
และบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กลุ่ม  
6) น าองค์ความรู้ เทคโนโลยีท่ีได้รับไป
ยกระดับนวัตกรรมท่ีมี 

30 
นายสุชาติ   
แก่นเจิง 

บ้านดง 

- การเขียนแผนธุรกิจและแผนการผลิต 
- การเก็บเกี่ยวและการจัดการผลผลิต
หลังการเก็บเกี่ยว 
- บรรจุภัณฑ์หลังการเก็บเกี่ยว 

31 
นางสาวปราณี 
ขยันใหญ่ยิ่ง 

บ้านดง 

- การเขียนแผนธุรกิจ 
- การจัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย
ประจ าวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ 
- การขายออนไลน์และการขนส่งสินค้า 

32 
นางพิมพ์  
ขยันใหญ่ยิ่ง 

บ้านดง 
- การเขียนแผนธุรกิจ 
- การจัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย
ประจ าวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนดินและน้ ามูลไส้เดือนดินโดยใช้จุลินทรีย์นาโน จังหวัดสระแก้ว 

33 
นายเอกพจน์ เจริญ
วงษ์ 

บ้านท่าแยก ต าบล
หนองบอน อ าเภอ

เมืองสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว 

- การเลี้ยงไส้เดือนดิน 
- การขยายจุลลินทรีย์นาโนในน้ ามูล
ไส้เดือน 
 

1) แผนชุมชน 2) แผนธุรกิจ  
3) แผนพัฒนาต าบล  
4) จัดท าบัญชรีายรับรายจ่าย
ประจ าวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ  
5) ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการท า
แผนชุมชน แผนธุรกิจ แผนพัฒนา
ต าบล บัญชีรายรับรายจ่ายประจ าวัน 
และบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กลุ่ม  
6) น าองค์ความรู้ เทคโนโลยีท่ีได้รับไป
ยกระดับนวัตกรรมท่ีมี 

34 
นายบุญเลิศ  อรุณ
เนตร 

บ้านท่าแยก ต าบล
หนองบอน อ าเภอ

เมืองสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว 

- การเลี้ยงไส้เดือนดิน 
- การขยายจุลลินทรีย์นาโนในน้ ามูล
ไส้เดือน 
 

 
 

 
 
 


