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กิตติกรรมประกาศ 

 
งานวิจัยเรื่อง เรื่องการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกชุมชนบ้าน

ล่องมุด จังหวัดสงขลา สามารถดำเนินการมาได้จนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยดี  ด้วยการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านล่องมุด ที่ให้ความอนุเคราะห์ และอำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการทำงานวิจัยรวมถึงกระบวนการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ตลอดจนการให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
อันปฺระโยชน์ในการดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้    

คณะวิจัยขอขอบคุณทางสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ให้การสนับสนุนในการดำเนินงานวิจัยและ
ขอขอบคุณหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาพ้ืนที่ (บพท.) ที่ให้ทุนอุดหนุนในวิจัยในครั้งนี้ 
ทำให้งานวิจัยเรื่องนี้สามารถสร้างนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนรวมถึงการพัฒนาคนในชุมชนให้เป็น 
นวัตกรชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นชุมชน จนทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจฐานรากและคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านล่องมุด และเป็นตัวเลือกด้าน
เอกลักษณ์สินค้าของชุมชนที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ต่อไปได้ 
         

    
  ศุภมาส อยู่อริยะ และคณะผู้วิจัย 

สิงหาคม 2564 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์หลัก เพ่ือสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกชุมชนบ้านล่องมุด  จังหวัดสงขลา  และมีวัตถุประสงค์รอง ดังนี้  1. เพ่ือการ
เสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน ในการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการ
ตนเองอย่างยั่งยืน บนฐานทุนทรัพยากร 2. เพ่ือการพัฒนานวัตกรรมสีย้อมธรรมชาติและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกชุมชนบ้านล่องมุด  จังหวัดสงขลา 3. เพ่ือการถ่ายทอดนวัตกรรมสีย้อม
ธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกชุมชนบ้านล่องมุด  จังหวัดสงขลา 4. เพ่ือการสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการนำนวัตกรรมสีย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกชุมชน
บ้านล่องมุด  จังหวัดสงขลาไปสู่แผนพัฒนาตำบล/อำเภอ/จังหวัด และ 5. เพ่ือการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก และคุณภาพชีวิต ของชุมชน บ้านล่องมุด  จังหวัดสงขลา 

วิธีดำเนินการวิจัย เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธีพหุระยะ (Multi-phase mixed method 
research) ที่ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยออกแบบการวิจัย (Research 
Design) มีขั้นตอนในการดำเนินงาน 5 ขั้นตอน ผู้วิจัยได้นำเสนอขั้นตอนการวิจัย ประกอบด้วยขั้นตอน
ดังตอ่ไปนี้ ขั้นตอนที่  1 การเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน ในการเสริมสร้างขีดความสามารถของ
ชุมชนในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน บนฐานทุนทรัพยากร ขั้นตอนที่  2  การพัฒนา
นวัตกรรมการสร้างสรรค์สีย้อมผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา  ขั้นตอนที่  3  
การถ่ายทอดนวัตกรรมการสร้างสรรค์สีย้อมผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา 
ขั้นตอนที่  4 การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำนวัตกรรมการสร้างสรรค์สีย้อมผลิตภัณฑ์
ผ้าทอของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา  ไปสู่แผนพัฒนาตำบล/อำเภอ/จังหวัด และขั้นตอนที่  5 
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก และคุณภาพชีวิต ของชุมชนบ้านล่องมุด 
จังหวัดสงขลา  

ผลการวิจัยพบว่า  
1. การเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชนมีความรู้ในการเป็นนวัตกรชุมชนเพ่ิม 

มากกว่าก่อนการอบรม นักนวัตกรชุมชน มีสมรรถนะทั้งทางด้านทักษะนวัตกรรมชุมชน และเจตคติ
ต่อนวัตกรรม โดยก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชนมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 3.56 , S.D. = 0.72 ) และความคิดเห็นด้านสมรรถนะนักนวัตกรชุมชน 

หลังการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชนอยู่ระดับมาก ( X = 4.25 , S.D. = 
0.50 ) แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้ารับการประชุมมีทักษะและเจตคติของการเป็นนักนวัตกรชุมชนเพ่ิมข้ึน  

2. การพัฒนานวัตกรรมสีย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกชุมชนบ้าน 
ล่องมุด  จังหวัดสงขลา มีการนำวัสดุในพ้ืนถิ่น ได้แก่ ผลหมากสด เปลือกต้นยางพารา ใบทัง และใบ
กำชำมาทำการย้อมสี และปรากฏสีที่ได้ดังนี้ สีจากผลหมากสดให้สีน้ำตาลอมส้ม  สีผลหมากสดผสม
สารส้มให้สีน้ำตาลเข้ม   สีผลหมากสดผสมโคลนให้สีเทาเข้ม  สีผลหมากสดผสมเฟอรัสซัลเฟต (สนิม
เหล็ก)ให้สีเทา สีผลหมากสดผสมน้ำขี้เถ้าให้สีน้ำตาลอ่อน และสีผลหมากสดผสมน้ำปูนใสให้สีน้ำตาล
อ่อน  สีจากเปลือกต้นยางพาราให้สีน้ำตาลแดง  สีเปลือกต้นยางพาราผสมสารส้มให้สีครีม   สีเปลือก
ต้นยางพาราผสมน้ำขี้เถ้าให้สีน้ำตาลอ่อน  สีเปลือกต้นยางพาราผสมเฟอรัสซัลเฟต (สนิมเหล็ก) ให้สี
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เทาเข้ม สีเปลือกต้นยางพาราผสมโคลนให้สีเทา และสีเปลือกต้นยางพาราผสมน้ำปูนใสให้สีน้ำตาล สี
จากใบทังให้สีเหลือง  สีใบทังผสมสารส้มให้สีขาวนวล  สีใบทังผสมน้ำขี้เถ้าให้สีเนื้อ  สีใบทังผสม
เฟอรัสซัลเฟต (สนิมเหล็ก)ให้สีเทา สีใบทังผสมโคลนให้สีน้ำตาล  และสีใบทังผสมน้ำปูนใสให้สีน้ำตาล 
สีจากใบกำชำให้สีน้ำตาลอ่อน  สีใบกำชำผสมสารส้มให้สีเนื้ออ่อน  สีใบกำชำผสมน้ำขี้เถ้าให้สีน้ำตาล  
สีใบกำชำผสมเฟอรัสซัลเฟต (สนิมเหล็ก)ให้สีเทาอ่อน  สีใบกำชำผสมโคลนให้สีเทาอ่อน และสีใบ
กำชำผสมน้ำปูนใสให้สีส้มอิฐ สีจากใบหูกวางให้สีเหลือง  สีใบหูกวางผสมสารส้มให้สีเหลืองอ่อน  สีใบ
หูกวางผสมน้ำขี้เถ้าให้สีเหลืองเข้ม สีใบหูกวางผสมเฟอรัสซัลเฟต (สนิมเหล็ก)ให้สีเขียวเข้ม  สีใบหู
กวางผสมโคลนให้สีเทา และสีใบหูกวางผสมน้ำปูนในให้สีเหลือง  ทั้งนี้ได้นำเส้นฝ้ายที่ผ่านการย้อมสี
จากวัสดุเหลือใช้และวัตถุดิบจากธรรมชาติทอเป็นผ้าผืนและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชุมชน
จำนวน 3 ชิ้น ได้แก่ เสื้อมัดยอ้มจากสีธรรมชาติ  กระเป๋าผ้าและพวงกุญแจผ้า    

3. รูปแบบตราสินค้าด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมภายใต้ชื่อตราสินค้า “ใต้ร่มยาง” 
 สะท้อนที่มาของโรงทอผ้าในสวนยางพารา มีใบยางและลูกยางอยู่ในรูปลักษณ์ของตราสินค้า อีกทั้ง
ยังกำหนดสีของตราสินค้าจากสีลูกยางพาราและใบยางพาราที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นชาวสวน
ยางพาราที่ว่างเว้นจากการกรีดยางในภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักในช่วงเช้า แล้วรวมตัวกันทอ
ผ้าเพ่ือหารายได้เสริมในช่วงบ่ายของแต่ละวัน หรือช่วงเวลาที่ฝนตกแล้วไม่สามารถกรีดยางได้   การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ช่างทอผ้าจึงเกิดขึ้นภายในโรงทอที่อาศัยร่มยางพาราในพ้ืนที่ไม่ถึง 1 ไร่ 

4. การถ่ายทอดนวัตกรรมสีย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกชุมชน 
บ้านล่องมุด  จังหวัดสงขลา  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก  ( x = 4.23, S.D = 0.65)  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการบริหารโครงการ อยู่
ในระดับมากที่สุด  ( x = 4.33, S.D = 0.62) รองลงมา ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ ( x = 4.25, S.D = 
0.62)  ด้ านการปฏิ บั ติ  ( x = 4.21 ,S.D = 0.77)  และด้ านความรู้  ( x = 4.13, S.D.= 0.65) 
ตามลำดับ ในการจัดระดับนวัตกร นวัตกรคนที่ 1 มีผลการจัดลำดับนวัตกรอยู่ในระดับ 4 (การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้) และนวัตกรคนที่ 2 มีผลการจัดลำดับนวัตกรอยู่ในระดับที่ 5 (การจัดทำแผน
เข้าสู่ภาครัฐ)  การสร้าง Platform นวัตกรชาวบ้าน  ในการสร้าง Learning Platform เป็นการนำ
แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน โดยใช้ทุน
ทรัพยากรในพ้ืนที่ ได้มีการกำหนด แผนการดำเนินงานดังนี้  ค้นหาโจทย์และความต้องการในชุมชน  
ใช้องค์ความรู้/เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา   ทำการยกระดับและเพ่ิมมูลค่า  สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มี
การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

5. การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำนวัตกรรมการสร้างสรรค์สีย้อม 
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา  ไปสู่แผนพัฒนาตำบล/อำเภอ/จังหวัด มีบรรจุ
ลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลลำไพล ในยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลตำบลลำไพล : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ : แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน   
ภายใต้แผนงานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชี ท้าย พรก.เงินกู้เพ่ือแก้ไข
ปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ. 2563 ผ่านทางจังหวัดสงขลาในการยื่นเสนอของบประมาณดังกล่าว            

มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนจากงานวิจัย  มีการบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงาน
ในพ้ืนที่ผ่านรูปแบบพันธกิจที่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ เพ่ือวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่น         
การส่งเสริมการยกระดับสินค้าและของที่ระลึกจากผ้าทอ  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอใยกล้วยย้อมสี
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ธรรมชาติ  การพัฒนากลไกการดำเนินงานของกลุ่มให้เข้มแข็งขึ้น และการพัฒนาอัตลักษณ์ลายผ้าบน
ฐานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

6. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากเดิม โดยผลจาก 
การวิจัยทำให้ทางกลุ่มได้มีผลิตภัณฑ์ที่นำเส้นด้ายย้อมสีธรรมชาติมาเป็นเส้นยืนในการทอ ทำให้เกิด
ความสวยงานเป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่ความสนใจในผ้าสีย้อมธรรมชาติ  ข้อมูลด้านรายได้
ของกลุ่มเพ่ิมขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 31.81 เพียงแค่ระยะเวลา 11 เดือน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เส้นด้าย
ที่มาจากการย้อมสีธรรมชาติได้รับการสั่งซื้อสินค้าในจำนวนที่เพ่ิมขึ้นจะเห็นได้จากสินค้าที่สั่งจาก
หน่วยงานในจังหวัดและกลุ่มลูกค้าต่างจังหวัด ทางกลุ่มได้มีการทำประชาสัมพันธ์เรื่องเส้นด้ายที่เกิด
จากการย้อมสีธรรมชาติด้วยวัสดุในพ้ืนถิ่นผ่านทางสื่อออนไลน์ จัดตั้งหน้าร้านออนไลน์ทางเฟสบุ๊ค ชื่อ
ว่า กลุ่มทอผ้าบ้านล่องมุด และการออกสินค้าจำหน่ายตามงานต่างๆ เป็นต้น   การเปลี่ยนแปลงด้าน
เศรษฐกิจฐานรากและคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านล่องมุด พบว่าหลังเข้าร่วมโครงการมีระดับความสุข
อยู่ในระดับมาก ( x = 4.20, S.D. = 0.54) คิดเป็นร้อยละ 84 สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการมีระดับ
ความสุขอยู่ในระดับปานกลาง (  x = 3.76 , S.D. = 0.38) คิดเป็นร้อยละ 75.20  มีค่าผลต่าง
ความสุขเพ่ิมข้ึนคดิเป็นร้อยละ 8.80 
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Abstract 
 

The main objective of this research was to create natural dyes and develop 
the Yok Dok textile products in Ban Long Mut community, Songkhla and the 
secondary objectives were as follows: 1 . To strengthen the capacity of community 
innovators in enhancing the community's capacity for sustainable self-management 
based on resource capital, 2 . To develop innovations in natural dyes and develop 
the Yok Dok textile products of Ban Long Mut community, Songkhla, 3 . To convey 
innovations in natural dyes and develop the Yok Dok textile products of Ban Long 
Mut community, Songkhla, 4. To create public participation in bringing innovations in 
natural dyes and developing the Yok Dok textile products of Ban Long Mut 
community, Songkhla into sub-district/district/province development plans; and, 5 . 
To study changes in income, local economy, and quality of life of Ban Long Mut 
community, Songkhla. 

The research methodology was multi-phase mixed method research for 
collecting qualitative and quantitative data. The research design has a five-step 
process as follows: Step 1 : Strengthening the capacity of community innovators to 
strengthen the community's capacity for sustainable self-management based on 
resource capital. Step 2 : Developing innovative dye creation for textile products of 
Ban Long Mut Community, Songkhla. Step 3: Conveying innovations in creating dyes 
for textile products of Ban Long Mut Community, Songkhla. Step 4 :  Encouraging 
public participation in bringing innovative dye creation for the Yok Dok textile of Ban 
Long Mut community, Songkhla to Sub-District/District/Province Development Plan; 
and Step 5 : Studying changes in income, local economy, and quality of life of Ban 
Long Mut Community, Songkhla.  

The findings revealed that  
1. The empowerment of community innovators had more knowledge 

 of being a community innovator than before participating the training in terms of 
community innovation skills and attitude towards innovation. Before the community 
innovator competence workshop was a high level of opinion ( x = 3 .56 , SD = 0 .72 ) 
and opinion on the competency of the community innovator after the community 
innovator competence workshop was at a high level ( x  = 4 .2 5 , SD = 0 .5 0  ) .  It 
revealed that the participants had increased skills and attitudes of being community 
innovators.  

2. Developing innovative natural dyes and developing the Yok Dok textile 
 of Ban Long Mut community, Songkhla has used local materials such as fresh betel nuts, 
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rubber tree bark, Tang leaves and Khum Chum leaves to dye and produce the following 
colors. : The color of betel nut is orange brown, the color of fresh betel nut mixed with 
alum is dark brown, the color of fresh betel nut mixed with mud is dark gray, the color of 
fresh betel nut mixed with ferrous sulfate (iron rust) is gray, the color of fresh betel nut 
mixed with ash juice is light brown and the color of fresh betel nut mixed with lime juice is 
light brown. The color of rubber tree bark is reddish brown, the color of rubber tree bark 
mixed with alum is cream, the color of rubber tree bark mixed with ash water is light brown, 
the color of rubber tree bark mixed with ferrous sulfate (iron rust) is dark gray, the color of 
rubber tree bark mixed with mud is gray and the color of rubber tree bark mixed with lime 
water is brown. The color of Tang leaves is yellow, the color of Tang leaves mixed with alum 
is off-white, the color of Tang leaves mixed with ash water is beige, the color of Tang leaves 
mixed with ferrous sulfate (iron rust) is gray, the color of Tang leaves mixed with mud is 
brown and the color of Tang leaves mixed with lime juice is brown. The color from the 
leaves of the leaves turns light brown, the color of Khum Chum leaves mixed with 
alum is light beige, the color of Khum Chum leaves mixed with ash water is brown, 
the color of Khum Chum leaves mixed with ferrous sulfate (iron rust) is light gray, the 
color of Khum Chum leaves mixed with mud is light gray and the color of Khum 
Chum leaves mixed with lime water is brick orange. The color of the Malabar leaves 
is yellow, the color of Malabar leaves mixed with alum is mastic, the color of 
Malabar leaves mixed with ash water is dark yellow, the color of Malabar leaves 
mixed with ferrous sulfate (iron rust) is dark green, the color of Malabar leaves mixed 
with mud is gray and the color of Malabar leaves mixed with lime is yellow. In this 
regard, cotton threads that have been dyed from waste materials and natural raw 
materials are woven into fabrics and transformed into 3  innovative community 
products, namely, natural-colored tie-dyed shirts, cloth bags and cloth keychains. 

3. The brand's style with a participatory process under the brand 
name "Tai Rom Yang" reflects the origin of the weaving factory in the rubber tree 
plantation. There are rubber leaves and rubber yields in the brand. In addition, the 
brand's color is also determined from the color of rubber yields and rubber leaves 
reflecting the identity of a rubber planter who is free from rubber tapping in the 
agricultural sector which is the main occupation in the morning and then gather 
together weaving to earn extra income in the afternoon of each day or during the 
rainy season and unable to tap the rubber, the weaving duty takes place within the 
weaving factory in the area of less than 1 rai. 

4. Innovative transfer of natural dyes and the development of the 
Yok Dok textile of Ban Long Mut community, Songkhla had the overall level of 
opinion about the knowledge transfer of the innovators at a high level ( x = 4.23, S.D 
= 0.65). When considering each aspect, it was found that project management was at 
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the highest level ( x  = 4.33, SD = 0.62), followed by utilization ( x = 4.25, SD = 0.62), 
implementation ( x = 4 .2 1  , SD = 0 .7 7 )  and Knowledge ( x = 4 .1 3 , SD= 0 .6 5 ) , 
respectively. At the innovator level, the first innovator had an innovator ranking at 
level 4  (knowledge transfer) and the second innovator had an innovator ranking at 
level 5 (planning to enter the government sector) In terms of a platform for village 
innovators, building a Learning Platform is the concept of community participation in 
developing and promoting learning processes in the community by using local 
resources. The action plan has been set as follows: finding problems and needs in 
the community, using knowledge/technology to develop and upgrade the 
community to add value, organizing a forum to exchange knowledge, transferring 
technology to each other. 

5. Encouraging public participation in bringing innovative dye creation 
of  the Yok Dok textile of Ban Long Mut community, Songkhla into the Sub-
District/District/Province Development Plan is included in the Local Development 
Plan (2018 - 2522) of  Lam Phlai Subdistrict Municipality in the development strategy 
of Lamplai Subdistrict Municipality: Strategy 3 , Economic Development: Community 
Strengthening Work Plan under the plans aimed at rehabilitating the economy and 
society as listed in the annex Loan Act to solve problems, heal and restore the 
economy and society affected by the outbreak of Coronavirus disease 2019 B.E. 2563 
through Songkhla in the submission of the said budget. In addition, there is also a 
process of creating public participation from research, integration between local 
agencies through a model of mission that is the function of each agency for different 
purposes such as promoting the upgrading of woven products and souvenirs, the 
development of natural-dyed banana fiber woven products, the development of 
strengthening the group's operating mechanisms and the development of fabric 
identity based on local cultural ways.    

6. Revenue from sales of the group's products increased higher. As  
a result of the research, the group had products that applied natural dyed yarn as a 
weaving line until it was beautiful and desired by consumers who were interested in 
naturally dyed fabrics. The group income data increased up to 3 1 .8 1 %  in just 1 1 
months. In particular, yarn products from natural dyes received an increasing number 
of orders. It can be seen from products ordered from provincial agencies and 
provincial customers. The group promoted yarn made from natural dyeing with local 
materials through online media and set up an online store on Facebook called "Ban 
Long Mut Weaving Group" and selling products at various events, etc. Changes in the 
local economy and quality of life of Ban Long Mut community found that after 
participating in the project, their happiness level was at a high level ( x  = 4.20, SD = 
0 .5 4 )  or 8 4  percent, which was higher than before joining the project that their 
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happiness level was at a moderate level ( x = 3 .76 , SD = 0 .38 ) or 75 .2 0% . The 
difference in happiness was increased by 8.80%. 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

การวิจัยการพัฒนานวัตกรรมชุมชนเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน และเศรษฐกิจฐานราก 
บนฐานทุนทรัพยากร  ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลามีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้
กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research , PAR)  โดยกลุ่มทอผ้าบ้านล่อง
มุด อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เข้ามามีส่วนร่วมทุกข้ันตอนในการดำเนินงาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนานวัตกรรมชุมชนที่เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการเรียนรู้และใช้นวัตกรรมชุมชน  
ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน และเศรษฐกิจฐานราก บนฐานทุนทรัพยากร  มีข้ันตอนในการดำเนินงาน  
ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาบริบทและศักยภาพของผ้าชุมชน  โดยการสัมภาษณ์กลุ่มย่อย  (focus  
group)  เพ่ือรวบรวมข้อมูลและสรุปวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน  เพ่ือนำไปสู่การสร้างสรรค์สีย้อม
ธรรมชาติและ ความต้องการด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน ข้อมูลรายได้และอาชีพ
ชุมชน  และศึกษาทิศทางการตลาด แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ขั้นตอนที่ 2  วิเคราะห์นวัตกรรม  ออกแบบ  และพัฒนาการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและ
การออแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก เพื่อสรุปวิเคราะห์นวัตกรรม  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบผ้าชุมชน  เน้นด้านประโยชน์ใช้สอย  และกำหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์  ประเมินความพึงพอใจ
ต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากผ้าชุมชน  โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ  ผู้บริโภค  และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำผลิตภัณฑ์และจำหน่ายผ้าชุมชน  ตามรูปแบบที่กำหนดและกำหนด
ขั้นตอนออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าต้นแบบ  ทดลองการตลาด  ประเมินรายได้และสรุปและถอดบทเรียน
องค์ความรู้เพ่ือพัฒนาเป็นชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้ 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีชุมชนนวัตกรรม  ได้แก่  ชุมชนบ้านล่องมุด  หมู่ 8   ตำบลลำไพล   อำเภอเทพา   
จังหวัดสงขลา 

2. มีนวัตกรรรมชุมชน   ได้แก่  การพัฒนาสีย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยก 
ดอกชุมชน 

3. มีนักวิจัย/นวัตกรชาวบ้านตามนวัตกรรมชุมชน 
4. สามารถยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตชุมชน     
5. สามารถสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ  10 
จากผลการดำเนินงานช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือชุมชนน้องใหม่ในแวดวงพัสตราภรณ์

ของบ้านล่องมุด อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากบนฐานทุนทรัพยากร รังสรรสี
ย้อมจากธรรมชาติจากพืชพ้ืนถิ่นให้ผืนผ้ามีสีสันงดงาม ผู้สวมใส่ปลอดภัยจากสารเคมีกลับสู่วิถีชีวิตของ
บรรพบุรุษของไทย  อีกทั้งนำของดีระดับชุมชนสู่ตลาดเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการจัดจำหน่าย ด้วย
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น   ถึงแม้ฝีมือการทอผ้ายังเทียบกับชุมชนอ่ืนๆที่มีชื่อเสียงไม่ได้ แต่ในอนาคต
ทักษะการทอ เทคนิคการกระทบกี่ และทักษะอ่ืนๆจะสร้างความชำนาญให้เกิดขึ้นกับสมาชิกกลุ่มได้
แน่นอน 
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Executive Summary 

 

In terms of research on the development of community innovations to 
enhance community textile products and the local economy on the basis of 
resource capital in the area of Songkhla was qualitative research using Participatory 
Action Research, PAR. Ban Long Mut community, Thepha District, Songkhla 
participated in every step. The objectives were to develop community innovations 
that strengthen the community's capacity to learn and use community innovations, 
enhancing community textile products and the local economy on the basis of 
resource capital. There are steps as follows: 

Step 1 Study the context and potential of the community cloth by 
interviewing the focus group to collect data and summarize the community 
potential analysis to create natural dyes and design and development needs of 
community textile products, data on income and occupation of the community, and 
study marketing directions and product development guidelines. 

Step 2  Analyze innovation, design and development of natural dye creation 
and design of the Yok Dok textile products to analyze innovation, design and 
development of community fabric prototype products with an emphasis on utility 
and product designs. The satisfaction with community fabric prototypes was 
assessed by design experts, consumers and stakeholders. 

S t e p  3 Create products and sell community fabrics according to the 
prescribed format and determine the process of designing prototype textile 
products, marketing trials, estimating income, and concluding knowledge lessons to 
develop into a learning practice community. 
 The expected results were: 

1.  There is an innovative community such as Ban Long Mut Community, Moo 
8, Subdistrict Lamplai, District Thepha, Songkhla. 

2.  There are community innovations such as the development of natural 
dyes and the development of the Yok Dok textile products. 

3.  There are local researchers/innovators based on community innovation. 
4.  Able to raise income and quality of life in the community 
5.  Able to create value of community products not less than 10% 
The enhancement results of the bran new textile product Pattraporn of Ban 

Long Mut Community, Thepha District, Songkhla promoted the local economy based 
on the basis of resource capital was able to create and beautify natural dye from 
local. The wearer will be safe from chemicals and returning to the way of Thai 
ancestor's life as well as bringing good things at the community level to the market 
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to increase distribution channels. With local identity, although weaving skills are not 
comparable to other famous communities, but in the future, weaving skills, Kra Tob 
Kee techniques and other skills will definitely create expertise for the members of 
the group. 
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ผลิตภัณฑ์ผ้าของกลุ่มหลังจากมีการพัฒนาการใช้สีย้อมธรรมชาติ 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเพ่ิมมลูค่า 
กลุม่วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านล่องมุดเข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน   
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 
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ตารางที่ 
ตารางที่ 
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ตารางที่ 
 
ตารางที่ 
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ตารางที่ 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
สัญญาเลขที่   A13F630019 
ชื่อโครงการ   การสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก 

ชุมชนบ้านล่องมุดจังหวัดสงขลา 
หัวหน้าโครงการ   นางสาวศุภมาส  อยู่อริยะ 
หน่วยงานต้นสังกัด  วิทยาลัยชุมชนสงขลา สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
หน่วยงานร่วมโครงการ           เทศบาลตำบลลำไพล                            . 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1  ปี ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 
................................................................................................................................................................ 

1) บทนำ 

ปัจจุบันกระแสการตื่นตัวของผู้บริโภคในหลายประเทศทั่วโลกเน้นการให้ความสำคัญกับสุข
รูป (The Global Wellness Trend) ผู้คนหันมาออกกำลังกาย รู้จักเลือกรับประทานอาหารเลือกใช้
ชีวิต แม้แต่การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขรูปเองนั้น ก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตที่
คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วย ทุกวันนี้ดีไซน์เนอร์หรือผู้ผลิตที่มองเห็นโอกาสจึงเลือกผลิตสินค้าที่คำนึงถึง
สุขรูปและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น สินค้ากลุ่ม Skin Care ซึ่งผู้บริโภคยินดีจะจ่ายแพงกว่าเพ่ือใช้
สินค้าที่ทำจากธรรมชาติ หรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคที่ปลอดภัย ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำถึง
ปลายน้ำ ส่วนของสินค้ากลุ่มแฟชั่น ผู้บริโภคในหลายประเทศไม่ได้สนใจแค่แบบที่เห็นภายนอก แต่
มองลึกเข้าไปถึงต้นตอการผลิต ว่าโรงงานผลิตเป็นใคร   มีกระบวนการผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 
สูญเสียทรัพยากรรรรมชาติหรือไม่ มีการใช้กระดาษพลาสติก   การขนส่งมีปริมาณมากน้อยเพียงใด 
พิจารณาไปจนถึงสิทธิมนุษยชนของลูกจ้าง เพราะแฟชั่นนั้นวงจรที่สั้นมาก ใช้สีอะไรในการย้อม
เส้นด้ายด้วยสีย้อมผ้าเคมีเป็นสีที่เกิดจากการสังเคราะห์ สีย้อมผ้าที่เป็นออกไซด์ของโลหะหนัก
ประกอบกับในขบวนการสังเคราะห์หรือการผลิตที่แยกเอาสารเจือปนออกไม่หมดสารดังกล่าวได้แก่ 
โลหะหนักต่าง ๆ เช่น โครเมียมแคดเมียม ปรอท ตะกั่ว สารหนู พลวง และเซเรเนียม เป็นต้น              
ซึ่งโลหะหนักเหล่านี้จะตกค้างในเนื้อผ้าทำให้เป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้สวมใส่ ผู้ย้อม และทำให้
สรูปสิ่งแวดล้อมในชุมชนเสีย อีกทั้งสีสังเคราะห์เหล่านี้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศอาทิ ประเทศจีน 
ประเทศอังกฤษ มูลค่าเฉลี่ยปีละหลายพันล้านบาท ในส่วนของการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สินค้า
ระดับโลก (Local Heritage, Global Product) ก็นับว่าเป็นการสร้างจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ เพราะ
ปัจจุบันมองว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์และดำรงต่อไป อาทิ ผลิตภัณฑ์ย้อม
ครามนับเป็น ตัวอย่างของการสร้างภูมิปัญญาชาวบ้านสู่การสร้างแบรนด์ในะดับโลกได้เป็นอย่างดี 
ด้วยเทคนิคของการย้อมครามที่มีมายาวนาน มีเรื่องเล่าถึงความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้
วัตถุดิบจากธรรมชาติมาผลิตสีสันให้กับผืนผ้า ลดการก่อเกิดมลพิษทางน้ำ และไม่เป็นอันตรายต่อผู้
สวมใส่เพราะไม่ใช้สารเคมี   ประเทศไทยผ้าไหมและผ้าฝ้ายถือเป็นงานหัตถกรรมที่เป็นภูมิปัญญา 
วัฒนธรรมอันแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์และยังเป็นอุตสาหกรรมครอบครัวสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัวและชุมชนและเป็นสินค้าที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของระดับประเทศ ดังนั้น ในการ
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พัฒนาผ้าไหมและผ้าฝ้าย ให้มีความปลอดภัยต่อผู้สวมใส่ ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค แม้กระทั่งการย้อมผ้าหม้อห้อมของจังหวัดแพร่ มีการเปลี่ยนแปลงจากการใช้สี
เคมี เพ่ือความสะดวกสบายความรวดเร็ว และมีราคาที่ถูกกว่า ทำให้ภูมิปัญญาเรื่องการย้อมผ้าสี
ธรรมชาติลดน้อยลง ดังนั้นการปลูกจิตสำนึกในการรักท้องถิ่นโดยผ่านอาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า
หม้อห้อมในจังหวัดแพร่ จะเป็นการช่วยสร้างจิตสำนึกและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน และเป็นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น อีกทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนในการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญา
ในการทำผ้ามัดย้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชน   เนื่องจากในปัจจุบันสถานรูป
ตลาดในการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมมีความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ 
ประกอบกับจังหวัดแพร่มีนโยบายในส่งเสริมสนับสนุน และมีการรณรงค์อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูการแต่งกาย  
แบบพ้ืนเมือง และส่งเสริมการใช้สินค้าไทย ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมจึงเป็นสินค้าที่ต้องการของตลาด
มากขึ้น ทำให้ผ้าทอมีราคาแพงขึ้น และมีสีวิทยาศาสตร์ซึ่งติดผ้าได้ง่ายกว่าสีห้อมธรรมชาติ ทำให้
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ซึ่งนิยมใช้ผ้าหม้อห้อมที่ผลิตจากโรงงานผลิตผ้าในกรุงเทพฯ หรือใช้ผ้าดิบแล้ว
นำมายอ้มสีวิทยาศาสตร์ แทนการทำผ้าหม้อห้อมโดยวิธีการย้อมแบบดั้งเดิม 

แวดวงสิ่งทอทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงต้องมีการอนุรักษ์รักษาภูมิปัญญาเดิม และ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการย้อมสีด้ายด้วยธรรมชาติโดยหากรรมวิธีที่ลดการใช้สารเคมีเพ่ือสุขรูปของ
ผู้สวมใส่และเพ่ือความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับกระแสการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาจากอตีตให้คงอยู่ในสังคมสืบไป การย้อมสีธรรมชาติซึ่งเป็นหนึ่งในภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจึงได้รับการสนับสนุนมากข้ึนจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปมากขึ้น 

กลุ่มทอผ้าบ้านล่องมุด ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งใน
พ้ืนที่ดังกล่าว ทางวิทยาลัยชุมชนสงขลาได้เข้าไปดำเนินการสำรวจและพบว่าชุมชนได้มีการรวมกลุ่ม
กันเพ่ือจะทอผ้า เป็นการสร้างรายได้เพ่ิมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รายได้ที่มาจากอาชีพการทำสวนยางพารา เนื่องจากปัจจุบันราคายางพาราซึ่งเคยเป็นรายได้หลักของ
สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงพอ จึงทำให้มีการริเริ่มที่จะหารายได้เพ่ิม ประกอบกับทางกลุ่มมีพ้ืนฐานในการ
ทอผ้าอยู่บ้าง แต่ยังขาดความรู้ ความ ชำนาญการทอผ้า และมีความมุ่งมั่นในการที่จะทอผ้า โดยทาง
วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้เข้ามาร่วมดำเนินการ ส่งเสริมและพัฒนาด้านการทอผ้าให้กับทางกลุ่ม  ซึ่ง
ปัจจุบันในกลุ่มทอผ้าบ้านล่องมุด มีสมาชิกท้ังหมด 15 คน  มีอุปกรณ์สำหรับการทอผ้า 1 ชุด  กี่ทอผ้า
จำนวน 10 กี่ และได้รับการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้าน  ล่องมุด  การจำหน่ายสินค้าผ้าทอ
ของกลุ่มทอผ้าบ้านล่องมุด  ส่วนใหญ่จะมีการจัดทำขึ้นหลังจากได้รับคำสั่งซื้อจากคนในชุมชน และ
จากหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ นอกจากนี้ได้ไปออกร้านจำหน่ายสินค้าตามงานต่างๆ แต่ยังไม่เป็นที่
แพร่หลายมากนัก ประกอบกับปัจจุบันผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มทอผ้าบ้านล่องมุด ยังไม่มีรูปแบบที่
หลากหลายและผ้าทอที่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผ้าขาวม้าธรรมดา และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยัง
ขาดเอกลักษณ์และความแตกต่าง รวมถึงผลิตภัณฑ์ผ้าทอยังไม่มีรูปแบบที่หลากหลาย นอกจากเป็น
ผ้าขาวม้าท่ีเป็นผ้าผืน  

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ทางกลุ่มชุมชนทอผ้าบ้านล่องมุดยังขาดการบูรณาการด้านความคิด
สร้างสรรค์  การประยุกต์สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิตเชิงพาณิชย์ทีมุ่่งเน้นความโดดเด่นด้าน
ทักษะภูมิปัญญากระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นตัวตั้ง และแสวงหาแนวทางการพัฒนาที่
ตอบสนองการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล เกิดการพัฒนาอย่างเกื้อกูลและยั่งยืนโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม PAR   (Participatory Action Research) สอดรับกับการพัฒนาชุมชน
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อย่างยั่งยืนร่วมคิด ร่วมพัฒนา และความเป็นเจ้าของ  และสร้างรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ผ้าในชุมชนให้
เป็นที่ยอมรับในเวทีสากลที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้มากยิ่งขึ้น วิทยาลัยชุมชนสงขลาจึงได้ร่วม
ศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอกับชุมชนทอผ้าบ้านล่องมุดจึงกำหนดแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชุมชนทอผ้าบ้านล่องมุดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยการพัฒนาการออกแบบ
ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ในการทอ ยกระดับการทอเป็นการทอยกดอกซึ่งสร้างเอกลักษณ์ลายผ้าทอย
กดอกของกลุ่ม และการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติเพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการ
ขยายตลาดและหาช่องทางในการจำหน่ายให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น  

 
2) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 วัตถุประสงค์หลัก เพ่ือสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกชุมชน
บ้านล่องมดุ  จังหวัดสงขลา 
      วัตถุประสงค์รอง ดังนี้  
  1. เพ่ือการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน ในการเสริมสร้างขีดความสามารถของ
ชุมชนในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน บนฐานทุนทรัพยากร 
 2. เพ่ือการพัฒนานวัตกรรมสีย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก 
ชุมชนบ้านล่องมุด  จังหวัดสงขลา 
 3. เพ่ือการถ่ายทอดนวัตกรรมสีย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกชุมชน 
บ้านล่องมุด  จังหวัดสงขลา 
                 4. เพ่ือการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำนวัตกรรมสีย้อมธรรมชาติและ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกชุมชนบ้านล่องมุด  จังหวัดสงขลาไปสู่แผนพัฒนาตำบล/อำเภอ/จังหวัด 
                 5. เพ่ือการศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก และคุณภาพชีวิต ของ 
ชุมชนบ้านล่องมุด  จังหวัดสงขลา 
 
3) กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยการพัฒนาสีย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกชุมชนบ้านล่องมุด
จังหวัดสงขลา มีกรอบแนวคิด ดังนี้ 
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 1. วัตถุประสงค์ 
การสร้างสรรคส์ีย้อม 
ธรรมชาติ 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า 
ทอยกดอกชุมชน            
บ้านล่องมุด  จังหวัดสงขลา 

 

  2. ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน  
   1. ศึกษาสรูปเศรษฐกิจของกลุ่มชุมชน
เป้าหมาย 
   2. สำรวจพืชพื้นถิ่นที่สามารถนำมาใช้เป็นสี
ย้อมได้ 
   3. สรูปแวดล้อมของกลุ่มชุมชนเป้าหมาย 

  3. การวิเคราะห์ ประเมินผล และสรุปผล 
  - ความคดิเห็นที่มีตอ่รูปแบบผลิตภัณฑ์ จาก
ผู้เชี่ยวชาญ ผูผ้ลิต ผู้ประกอบการ 
  - ประเมนิความตอ้งการผู้บรโิภค ด้านรูปแบบ 
ประเภทผลิตภัณฑ์ วัสดุ ราคา กรรมวิธกีารผลิต 
เฉดส ี

  4. กระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากสีย้อมธรรมชาติ  
 -พืชพื้นถิน่ที่สามารถนำเปน็สียอ้มธรรมชาติดได้แก่ ผลหมากสด เปลอืก
ยางพารา ใบกำชำ    ใบทัง ใบไผ่ ใบหูกวาง ดาวเรือง 
-องค์ความรูก้ารเตรียมวัตถดุิบก่อนย้อมส ีการยอ้มสี และการปฏิบัติหลัง
การย้อมส ี
-การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสียอ้มธรรมชาติ 

 

  5. เผยแพร่งานวิจัย/ถา่ยทอดความรู้  
     ประเมนิผลความพึงพอใจ การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากผู้เข้าอบรมและผู้ชมผลงาน  

  6. ศึกษาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย 
     จากการนำผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ เศรษฐกจิเชิง
สร้างสรรค ์
 

รูปที ่1.1  แสดงกรอบแนวคิดการวิจัยการพัฒนาสีย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก 
ชุมชนบ้านล่องมุด  จงัหวัดสงขลา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ไดส้ร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติจากพืชพ้ืนถิ่น 
 2. ได้องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างสรรค์สีย้อมให้มีความหลากหลาย และดีต่อ
สุขรูปผู้สวมใส่ ไม่ผสมเคมี 
 3. สร้างผลิตภัณฑ์ที่ เกิดจากสีย้อมธรรมชาติ เป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ ของกลุ่มทอผ้าบ้านล่องมุด 

 4. เพ่ือเพ่ิมรายได้และส่งเสริมให้เกิดอาชีพแก่ชุมชน สามารถจำหน่ายสินค้าได้ในราคา
ทาสูงขึน้  

 5. ส่งเสริมกลุ่มทอผ้าบ้านล่องมุดให้เกิดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และยกระดับสินค้าของ
กลุ่มให้เป็นที่ยอมรับในตลาด  

 

5) นิยามศัพท ์ 
1. สร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติ หมายถึง กระบวนการค้นหาพืชพ้ืนถิ่นชุมชนบ้านล่องมุด เพ่ือสกัดสี
สำหรับการย้อมเส้นฝ้ายธรรมชาติ และผ้าฝ้าย ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก คือ  

1) ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน ศึกษาสรูปเศรษฐกิจของชุมชนกลุ่มเป้าหมาย สำรวจพืชพ้ืนถิ่นใน
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ชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา 
2) การสรุป ประเมินผล วิเคราะห์ ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ จากผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ประเมินความต้องการผู้บริโภค ด้านรูปแบบ ประเภทผลิตภัณฑ์ วัสดุ ราคา 
กรรมวิธีการผลิต และเฉดสี  
    3) กระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากสีย้อมธรรมชาติ พืชพ้ืนถิ่นที่สามารถนำเป็นสีย้อม
ธรรมชาติได้แก่ ผลหมากสด เปลือกยางพารา ใบกำชำ ใบทัง ใบไผ่ ใบหูกวาง ดาวเรือง ด้วยองค์
ความรู้การเตรียมวัตถุดิบก่อนย้อมสี การย้อมสี การปฏิบัติหลังการย้อมสี    และการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้จากสีย้อมธรรมชาติ 

4) ประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน แนวทางการส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

2. ผ้าทอยกดอก หมายถึง ผ้าทอที่เป็นลวดลายของกลุ่มทอผ้าบ้านล่องมุด ได้แก่ ลายดอกปริก ลาย 
การะเกด ลายดอกพิกุล  ลาย 51 ลายดอกชุก  และลายลูกพริก  
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บทที่ 2 
ทบทวนบริบทข้อมูล ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 

 

       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผ้าทอยกดอกของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา โดยผู้วิจัยได้ทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาดังนี้ 
 2.1  ทบทวนบริบทชุมชน 
          2.2  ภูมิปัญญาการย้อมสีธรรมชาติ 
 2.3  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) 
 2.4  แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจฐานราก 
 2.5  แนวคิดเรื่องการพัฒนานวัตกร 
 2.6  แนวคิดแบรนด์สินค้าและบรรจุภัณฑ์ 
 2.7  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง    
 
2.1  ทบทวนบริบทชุมชน 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านปริก 
คำว่า ปริก ของบ้านปริก เกิดขึ้นจากพ้ืนที่บริเวณท่ีตั้งชุมชนนั้นมีต้นปริกเปน็จำนวนมาก   

(ปริก เป็นพืชไม้ล้มลุกมีหัวใต้ดินชนิด Asparagus spreagusregalในวงศ์ Liliaceae ใชท้ำยาได้ : 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 หน้า 514)  

กลุ่มคนกลุ่มแรกเท่าที่ปรากฏประกอบด้วย นายระนาง หรือโต้ระนาง พ่อท่านแก่นจันทร์ พ่อ
ตนหน่อ (ทวดตนหน่อ) นายขุนแก้ว จากคำบอกเล่าหมู่บ้านปริกได้ก่อตั้งมา 200 ปีมาแล้ว แลละได้ใช้
ชื่อหมู่บ้าน “ปริก” มาตั้งแต่ตอนแรกเริ่มมีการจัดตั้งหมู่บ้าน สำหรับที่มาของชื่อหมู่บ้านปริก คือ
เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณหมู่บ้านจะมี  ต้นปริก ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ลักษณะของต้นปริกจะมีใบคล้าย
ใบโพธิ์ แต่จะกลมกว่าเล็กน้อย ออกดอกเป็นช่อ ส่วนใบชาวบ้านมักจะนำทั้งใบอ่อนและใบแก่ไปตาก
แดด แล้วนำมายัดในหมอนตอนกลางคืนจะมีกลิ่นหอมระรวยออกมาให้ชื่นใจ  นับตั้งแต่นั้นมาต้นปริก
จึงถือได้ว่าเป็นต้นไม้ประจำหมู่บ้าน และนำชื่อ “ปริก” มาเป็นชื่อของหมู่บ้าน พ้ืนที่ทั้งหมด 24.32 
ตารางกิโลเมตร (15,200 ไร่)  
อาณาเขต 
              ทิศเหนือ          ติดหมู่ที่ 3 ตำบลวังใหญ่ 
              ทิศใต้              ติดหมู่ที่ 7 บ้านท่าไทร 
              ทิศตะวันออก      ติดหมู่ที่ 5 บ้านทุ่งโพธิ์  
              ทิศตะวันตก      ติดหมู่ที่ 7  ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย 
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
              บ้านปริก มีลักษณะพื้นที่ทั่วไปเป็น ราบลุ่มและมีเนินเขาสลับ (ควน) มีภูมิอากาศแบบร้อน
ชื้น มี 2 ฤดูกาลคือ ฤดูร้อนและฤดูฝน สรูปดินส่วนใหญ่เป็น ดินร่วมปนทราย มีปริมาณฝนตกปาน
กลาง เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การปลูกยางพารา ทำสวนผลไม้  
              ลักษณะภมูิเทศ ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน เป็นเนินเขา มีป่าไม้หนาแน่น มีที่ราบระหว่างเนินเขา    
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มีไม้จำพวกไม้ไผ่  กะพ้อ  หญ้าคา และหญ้าคมบางอยู่เป็นจำนวนมาก บริเวณท่ีราบเหล่านี้ส่วนใหญ่
ถูกหักร้างเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเพราะไม่ต้องโค่นไม้ใหญ่ ปัจจุบันป่าพ้ืนที่ดั้งเดิม ที่เปน็ป่าสมบูรณ์นั้นไม่
เหลือให้เห็นจะมีเหลืออยู่บ้างก็บริเวณเนินเขาที่มีความลาดชันมากๆเท่านั้น  
              ทรัพยากรธรรมชาติ มีการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ป่าชุมชน มีป่าสมุนไพรใช้ทำยา
รักษาโรคต่าง ๆ ป่าชุมชนจึงเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญมีการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำคลองลำไพลและป่าใช้
สอยของชุมชน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.1  แผนที่บ้านปริกหมูที่ 8 
 

วิเคราะห์สรูปแวดล้อมของชุมชนล่องมุด ต.ปริก อ.เทพา จ.สงขลา 
จุดแข็งของชุมชน สมาชิกในกลุ่มมีความสามัคคี และพร้อมที่จะเรียนรู้  

 จุดอ่อนของชุนชน  ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อวัสดุด้ายสำหรับทอผ้า  
 โอกาส หน่วยงานทางการศึกษาได้เขา้มาสนับสนุนเรื่องของการพัฒนาทักษะด้านการทอผ้า 
การบริหารจัดการกลุ่ม เช่น วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
 ปัญหา อุปสรรค ยังไม่มีโรงเรือนเป็นของตนเอง และพ้ืนที่ตั้งของกลุ่มทอผ้าอยู่ในเขตพัฒนา
พิเศษด้านความมั่นคงในเขตชายแดนใต้ทำให้การดำเนินงานต้องใช้ความระมดัระวัง เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัย 
  
การวินิจฉัยชุมชน  

เนื่องจากในกลุ่มทอผ้ายังไม่มีสินค้าท่ีเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม และผลิตภัณฑ์ยังไม่มีความ
หลากหลาย รวมถึง ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า ดังนั้น ความต้องการของกลุ่มทอผ้า มีความ
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ต้องการในการพัฒนาทักษะด้านการทอผ้า โดยเฉพาะความต้องการพัฒนาการออกแบบลวดลายที่
เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม และความต้องการขยายตลาดและหาช่องทางในการจำหน่าย รวมถึงความ
ต้องการในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ (ปญัหาและความต้องการ และแนวทางในการแก้ปัญหา) 

 
ความร่วมมือของวิทยาลัยชุมชนกับชุมชน 

กลุ่มทอผ้าบ้านล่องมุด  ได้มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือทอผ้า โดยมีวิทยาลัยชุมชนสงขลาได้เข้า
มาร่วม ดำเนินงานตั้งปีงบประมาณ 2560 จนถึงปัจจุบัน โดยในปีงบประมาณ 2560  ได้มีการเข้า
สำรวจความต้องการของ กลุ่ม ซึ่งพบว่ามีทักษะพ้ืนฐานการทอผ้า แต่ยังขาดความรู้ ความชำนาญการ
ทอผ้า ทางวิทยาลัยจึงได้ จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ผ้าทอพ้ืนเมือง และพัฒนาศักยภาพสมาชิก
กลุ่มทอผ้า โดยดำเนินการ  จัดหาวิทยากรเพื่อพัฒนาทักษะของสมาชิกในกลุ่ม    

ในปีงบประมาณ 2561 ทางวิทยาลัยได้ดำเนินการต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาทักษะการทอผ้าจก
ให้กับกลุ่มสตรี  บ้านปริก และพัฒนาทักษะการทอผ้าขาวม้าให้กับกลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านล่องมุด และ
เตรียมความ พร้อมการยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ผ้าทอที่ผลิตจากกลุ่ม  รวมถึงการ
พัฒนาเอกลักษณ์ลายผ้าขาวม้าใหมส่ำหรับกลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านล่องมุด  

ปีงบประมาณ 2562  ทางวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมอบรมการออกแบบสร้างตราสินค้า(Brand)  
และบรรจุภัณฑ์ (Packaging) กิจกรรมปรับปรุงโรงทอ เครื่องมือและอุปกรณ์ทอผ้าสู่มาตรฐานการ
ผลิต กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า และการทอผ้าขาวม้ายกดอก จนปัจจุบันทางกลุ่มทอผ้า
สามารถผลิตสินค้าจนได้รับมาตรฐาน มผช. 197/2552 ผ้าขาวม้า และได้รับการคัดสรรผลิตภัณฑ์
ชุมชนระดับ 4 ดาว ในปี พ.ศ. 2562  

ปัจจุบันในกลุ่มทอผ้าบ้านล่องมุด มีสมาชิกทั้งหมด 15 คน มีอุปกรณ์สำหรับการทอผ้า 1 ชุด  
กี่ทอผ้าจำนวน 10 กี่  และไดร้ับการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านล่องมุด 

โครงการที่วิทยาลัยชุมชนสงขลาร่วมดำเนินการกับชุมชนทอผ้าบ้านล่องมดุ ได้แก่ 
  ปีพ.ศ. 2560  โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน กลุ่มทอผ้าบ้าน ล่องมุด 

  ปีพ.ศ. 2561  โครงการพัฒนาทักษะการทอผ้าพ้ืนเมืองบ้านล่องมุด 
  
 

2.2  ภูมิปัญญาการย้อมสีธรรมชาติ 
การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ คือการนำเอาวัตถุดิบที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น จากพืช สัตว์

จุลินทรีย์และแร่ธาตุต่าง ๆ นำมาย้อมกับเส้นด้าย เพ่ือใช้ในการทอผ้าเป็นการเพ่ิมสีสันให้กับผ้าที่ทอ
ให้มีความสวยงาม ซึ่งเทคนิควิธีการย้อมก็เป็นวิธีการที่ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนและวัสดุที่ใช้ในการย้อมก็
หาง่ายมีอยู่ในท้องถิ่น การย้อมสีผ้าด้วยวัสดุจากรรรมชาติจะไม่มีอันตรายต่อร่างกายไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้
ทั้งคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม สีที่ได้ก็จะให้สีที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป แม้จะใช้วัสดุเดียวกัน หาก
ย้อมไม่พร้อมกันก็จะให้สีแตกต่างกันได้ไม่มากก็น้อย นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของปู่ย่าตายาย ที่
ถ่ายทอดมาสู่ลูกหลานซึ่งเป็นองค์ความรู้อีกแขนงหนึ่งที่น่าศึกษาทั้งนี้เพราะการย้อมสีฝ้ายย่อมแสดง
ถึงภูปัญญาของบรรพชนที่มีความสามารถเอาสิ่งของที่มีอยู่ในธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีพ
ได้ และยังเป็นศาสตร์ที่แสดงออกถึงความงดงามทางด้านจิตใจของชาวชนบทอีกทางหนึ่งด้วย (วรวุฒิ 
ทองสี, มปพ) นอกจากนี้ยังต้องนำภูมิปัญญาเกี่ยวกับเรื่องความรู้เรื่องความฝาดกับความเปรี้ยวของพืช
และผลมาใช้ร่วมด้วย ด้วยการย้อมสีจากวัตถุดิบจากธรรมชาตินั้นพืชผลที่มีความฝาดจะช่วยทำให้สี
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จับติดแน่นกับด้ายและผ้าที่ย้อมหลักการนี้ ความเปรี้ยวกับความฝาดได้กลายมาเป็นหลักของความ
เป็นกรดและด่างในการย้อมผ้าในปัจจุบัน แต่ด้วยความเป็นกรดต่างในธรรมชาติไม่คงที่ทำให้สีของ
วัสดุที่นำมาย้อมเกิดสีที่ไม่สม่ำเสมอซึ่งผู้ย้อมต้องเข้าใจในธรรมชาติของการเกิดสีและบอกผู้บริโภคได้
ซึ่งจะเป็นการสร้างสินค้าให้เกิดความแปลกใหม่และเป็นเอกลักษณ์ให้กับสินค้าของชุมชนได้ ปัจจุบัน
ภูมิปัญญาการย้อมสีธรรมชาติมากมายหลายแห่งซึ่งผู้ศึกษาได้รวบรวมไว้ในการศึกษาครั้งนี้ซึ่งจะกล่าว
รายละเอียดเนื่องภูมิปัญญาการย้อมสีธรรมชาติดังตอ่ไปนี้ 

2.2.1 ภูมิปัญญาการย้อมสีธรรมชาติบ้านจวนตา 
ผ้าจวนตานี หรือ ผ้าล่องจวน" เป็นผ้าทอดั้งเดิมในพ้ืนที่สามจังหวัดทางภาคใต้ตอนล่าง

ของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งเดิมมีในอดีตมีเมืองปัตตานีเป็น
ศูนย์กลางและเป็นเมืองท่าสำคัญเมืองหนึ่งในคาบสมุทรมลายู มีความสัมพันธ์ทางการค้าและทางการ
เมือง มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและวัฒนธรรมกับประเทศต่าง ๆ ที่เข้ามาติดต่อค้าขาย อาทิ จีน 
อินเดีย ประเทศในแถบอาหรับ ยุโรปและมาลายา โดยมีสินค้าประเภทผ้าไหม เส้นไหม และฝ้าย
สำหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนในครั้งนั้น จึงนับได้ว่าเมืองปัตตานีเป็นเมืองสำคัญในการค้าขาย สินค้า
ผ้าไหมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกี่ยวกับผ้าแห่งหนึ่ง สำหรับผ้าจวนตาเป็นผ้ามัดหมี่โบราณที่ทอด้วย
เส้นใยไหมมีลักษณะเด่นคือ เป็นผ้าท้าทีท่ิ้งตัวหรือปล่อย ผ้าแต่ละผืนประกอบด้วยลวดลาย3-5 ลาย สี
ผ้ามีความโดดเด่นผืนผ้ามีเฉดสีแดงตัดกับตัวผ้า เดิมผ้าจวนตาใช้สีเคมีในการมัดย้อมลวดลายแต่ด้วย
ปัจจุบันความต้องการของผู้บริโภคต้องการใช้ผ้าจวนตาซึ่งผลิตจากสีธรรมชาติในการมัดย้อมลวดลาย 
เพ่ือลดมลภาวะและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน ลดต้นทุนการผลิต นำวัสดุธรรมชาติในชุมชนมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ ส่งผลให้ต้องนำภูมิปัญญาสีย้อมธรรมชาติมาใช้ในการผลิตผ้าบ้านจวนตา ด้วยเหตุนี้
บ้านจวนตาจึงมีองค์ความรู้และภูมิปัญญาสีย้อมธรรมชาติมาใช้ในการผลิตผ้าจวนตาที่น่าสนใจและ
ทรงคุณคา่โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 การย้อมสีธรรมชาติกับวัตถุดิบที่ใช้ทำผ้าจวนตานี 
 การย้อมสีย้อมธรรมชาติของบ้านจวนตานีเพ่ือใช้ในการผลิตผ้าจวนตาของชุมชนมี
วัตถุประสงค์เพ่ือรื้อฟ้ืนให้ผ้าจวนตาสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและเพ่ือเปิดตัวให้เป็นที่รู้จักของคน
ทำไปมากข้ึน ศึกษาวัสดุที่ให้สีธรรมชาติในท้องถิ่นเพ่ือสกัดสีมาย้อมเส้นด้ายฝ้าย ผลจากการศึกษาได้สี 
5 สี ได้แก่ สีเหลือง สีแดง สีดำ สีม่วง และสีน้ำเงินจากการใช้พืชในท้องถิ่นจำนวน 12 ชนิดการย้อมมี
การใช้เทคนิคและวิธีการย้อมสีแต่ละสีที่หลากหลายโดยการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยองค์ความรู้การ
ย้อมสีธรรมชาติ สารติดสี (มอร์แดนท์) เส้นใยสำหรับย้อมสีมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. สีย้อมธรรมชาติ 
 บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยนั้นมีการย้อมเส้นด้ายฝ้าย ด้วยสีธรรมชาติมากกว่า
ภาคอ่ืน ๆ ของประเทศไทยดังจะเห็นได้จากมีงานวิจัยเกี่ยวกับสีย้อมธรรมชาติปรากฏออกมา รวมทั้งมี
ผืนผ้าที่ผ่านการพัฒนาฝีมือการย้อมสีธรรมชาติในระดับ OTOP ออกจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
มาแล้ว เช่น กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายสีธรรมชาติบ้านโป่งคำ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน พบว่า กลุ่มนี้มีวิธี
การศึกษาเรื่องสีย้อมธรรมชาติในบริบทดังนี้ 
 วิธีการเลือกวัตถุดิบเพ่ือนำมาย้อมผ้าได้แก่ พืชที่จะนำมาย้อมนิยมต้นไม้ที่ให้ความฝาด 
แต่จะเป็นฝาดมากฝาดน้อยแตกต่างกันไป จะรู้ได้จากการทดลองชิมความฝาดจะจับฟันสาก ลองขยำ
ใบไม้ ยาฝาดจะติดมือ และจะสากมากขึ้น ใบที่ใช้เปลี่ยนสีน้ำตาลหากทิ้งไว้สักระยะสำหรับใบมีฝาด
แน่นอน คือ ใบฝรั่ง และลูกหวาย ถ้าหากซิมจะรู้ว่ารสฝาดจัด ซึ่งความฝาดจะมีฤทธิ์เป็นด่างฉะนั้นพืช
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ทีจ่ะนำไปย้อมต้องเป็นพืชที่มีรสฝาด 
 สำหรับแหล่งวัตถุดิบที่มาเป็นสีย้อมผ้าได้มาจากพืชในหมู่บ้าน ต้นไม้ที่อยู่ในป่ารอบ ๆ 
หมู่บ้าน วิธีการเก็บก็จะเลือกเก็บโดยไม่ให้กระทบต่อต้นไม้ เช่น การเก็บใบที่ไม่แก่ไม่อ่อนจนเกินไป 
ส่วนที่นิยมใช้มากท่ีสุด คือส่วนของใบ ระยะเวลาในการเก็บส่วนต่าง ๆ ของพืชสามารถเก็บได้ตลอดปี 
มีเพียงบางชนิดเท่านั้นที่เก็บได้เฉพาะฤดูแล้ง คือมะคำเงาะ ดังนั้นจึงวางแผนการใช้วัตถุดิบให้คุ้มค่ า
ที่สุด กล่าวคือ จะเน้นการนำใบมาใช้ทำสีให้มากที่สุด จะไม่ใช้ส่วนที่มีผลกระทบต่อความเจริญเติบโต
ของต้นไม ้เช่น ราก เปลือก โดยไม่จำเป็น 
 จากการรวบรวมข้อมูลของฝ่ายวิจัยป่า กรมไม้ ประกอบด้วยไม้ป่าและไม้ปลูกที่เป็นไม้
ผล ไม้ประดับ ไม้ดอก และการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งที่เป็นเอกสาร และคำบอกเล่า ของ
บุคคลและกลุ่มย้อมสีธรรมชาติ ทำให้คณะผู้จัดทำสามารถสำรวจเอกสารถึงชนิดวัสดุให้สีธรรมชาติใน
ท้องถิ่นภาคใต้ได้พืช 65 ชนิด ดังตารางที่ 2.1 
 
ตารางท่ี 2.1 พืชให้สีธรรมชาติ 
 
ลำดับที่ วัสดุให้สี ส่วนให้สี สี มอร์แดนท์ 

1. ขม้ิน หัว เหลือง กอกล้วยเน่า น้ำปูนใส โซดาแอซ เกลือ 
2. มะพูด เปลือกต้น เหลือง - 
3. เล็บรอก ราก เหลือง - 
4. มะขามไทย ใบ เหลือง สารส้ม 
5. ขนุน เปลือก เหลือง กอกล้วยเน่า สารส้ม + เกลือ เกลือ 

โซดาแอซ +  เกลือ โซดาแอซ 
6. ยอบ้าน เนื้อราก เหลือง ชอล์ค 1% 
7. แกแล แก่น เหลือง สารส้ม เกลือ 
8. ยอบ้าน เนื้อราก เหลือง สารส้ม เกลือ 
9. ฝรั่ง ใบ เหลือง โซดาแอส 
10. มะตมู เปลือกผล เหลืองเข้ม สารส้ม 
11. ก่อ เปลือกต้น เขียวอ่อน - 
12. มะม่วง เปลือกต้น เขียวอ่อน สารส้ม 
13. เตย ใบ เขียวอ่อน กอกล้วยเน่า มะขาม 
14. สะตอ เปลือกผล 

ฝัก 
เขียว - 

15. เพกา เปลือกต้น น้ำตาล มะเกลือ เถาว์ถั่วแปบ + มะเกลือ + ปูน
ขาว + ใบส้มป่อย 

16. สาบเสือ ใบ เขียว จุนสี 
17. ขี้เหล็กฝรั่ง ใบ เขียว จุนสี 
18. ขี้เหล็กบ้าน ใบ เขียว จุนสี 
19. ฟ้าทลายโจร ใบ เขียว จุนสี 
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ลำดับที่ วัสดุให้สี ส่วนให้สี สี มอร์แดนท์ 

20. กระถิน ใบ เขียวอ่อน โซดาแอซ 
21. ตะขบไทย ใบ เขียวขี้ม้า ใช้ย้อมผ้าไหมได้ดี 
22. หูกวาง ใบ เขียวอ่อน - 
23. เพกา เปลือก น้ำตาล ใบยูคาลิปตัส เกลือ โซดาแอซ สารส้ม 
24. รกฟ้า เปลือกต้น น้ำตาล เหล็ก (หลัง) 
25. มังคุด เปลือกต้น น้ำตาล สารส้ม (หลัง) 
26. ยูคาลิปตัส เปลือกต้น น้ำตาล เหล็ก (หลัง) 
27. โปรงขาว เปลือกต้น น้ำตาล สารส้ม (หลัง) 
28. โกงกางใบใหญ่ เปลือกต้น น้ำตาล - 
29. โกงกางใบเล็ก เปลือกต้น น้ำตาล - 
30. ติ้วขน - - - 
31. ขนุน เปลือกต้น 

แก่น ราก 
น้ำตาลเข้ม  
น้ำตาลแกมเหลือง 

- 

32. มะหาด  น้ำตาลแกมเหลือง - 
33. มะขามป้อม เปลือกต้น น้ำตาลแกมเหลือง รากให้สีเหลือง 
34. พะยอม เปลือก ใบ น้ำตาลส้ม น้ำตาล

แดง 
- 

35. ประสัก เปลือกตน้ น้ำตาลแดง - 
36. สนทะเล เปลือกต้น น้ำตาลแดง - 
37. แสมดำ แสมดำ น้ำตาลอ่อน - 
38. มะพร้าว เปลือกต้น 

เปลือกผล 
ชมพู โอวันติน 
น้ำตาลดำ 

- 

39. เคี่ยม ใย สีอิฐ (น้ำตาล) เกลือ สารส้ม สารส้ม+เกลือ 
40. ฝาดแดง เปลือกต้น แสด - 
41. คำแสด เปลือกต้น แสด - 
42. เทียนกิ่ง เนื้อหุ้มเมล็ด แดง สารส้ม (ฝ้าย) กรด tartaric (ไหม) 
43. คำป่า ใบ - - 
44. ยอป่า เปลือกราก แดง เหล็ก น้ำปูนใส 
45. ยอบ้าน เปลือกราก 

เปลือกราก+
เนื้อราก 

แดง แสด ชอล์ก น้ำปูนใส เกลือ สารส้ม 
ชอล์ก น้ำปูนใส เกลือ สารส้ม 

46. ก่อ เปลือกต้น แดง โซดาแอซ 
47. มะกล่ำต้น ไม้ แดง - 
48. สะเดา เปลือกต้น แดง - 
49. ประดู่ แก่น เปลือก แดงเลือดหมู ม่วง กอกล้วยเน่า ใบยูคาลิปตัส ปูนขาว + 



 

29  

ลำดับที่ วัสดุให้สี ส่วนให้สี สี มอร์แดนท์ 

เกลือ เกลือ น้ำส้มสายชุ สารส้ม เกลือ 
50. มะม่วงหิมพานต์ เปลือกต้น แดงคล้ำ เกลอื 
51. มะเกิ้ม ผล ดำ - 

52. รกฟ้า เปลือกต้น ดำ เหล็ก 
53. มะเกลือ ผล ดำ รากลำเจียก+งาดำ ใบฮ่อมเกี่ยว + ขี้เถ้า 

ใบยูคาลิปตัส เกลือ 
54. มะพร้าว เปลือกผล ดำ เหล็ก 
55. ตะแบก เปลือกต้น ดำ เหล็ก 
56. สาบเสือ ใบ ดำ เหล็ก (ก่อน) 
57. สะเดา ใบ ดำ เหล็ก (พร้อม) 
58. มะขามเทศ เปลือก ดำ เหล็ก 
59. มะกอก เปลือกผล

และเนื้อ 
ดำ เหล็ก 

60. ยูคาลิปตัส เปลือกต้น ดำ เหล็ก 
61. หูกวาง ใบ ดำ เหล็ก 
62. หว้า เปลือกต้น น้ำเงินเข้ม กอกล้วยเน่า 
63. โคลงเคลง ผล น้ำเงินอมม่วง น้ำด่าง 
64. มังคุด เปลือกผล ม่วง ใบฝรั่ง 
65. คราม ต้น ใบ ม่วง คราม ปูนขาว ขี้เถ้า (น้ำตกตะกอน) 
 

สารประกอบที่นิยมใช้ในการยอ้มผ้าหรือเส้นด้าย 
พืชแต่ละชนิดที่นำมาสกัดสีย้อม มีการติตสีและคงทน ต่อการขัดถู (ซัดรีด) หรือแสงไม่

เทา่กัน ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางชีวเคมีภายในของพืชและเส้นใยที่นำมาใช้ย้อม จึงมีการใช้
สารประกอบอื่น ๆ มาเป็นตัวช่วยในการที่จะให้เส้นใยดูดซับสี ทนทานต่อแสง และการขัดถูเพ่ิมข้ึน 
ไดแ้ก่ 

1. ตัวติดสี หรือ มอร์แดนท์ (mordant) เป็นตัวช่วยจับยึดสีและเปลี่ยนสีให้เข้ม หรือ
จางมีท้ังชนิดที่ได้จากธรรมชาติ และสารเคมีต่าง ๆ ชนิดที่ได้จากธรรมชาติ ที่เป็นด่าง ได้แก่ ปูนขาวที่
ใช้กินกับหมาก (ทำจากการเผาเปลือกหอย) น้ำด่าง ที่ได้จากข้ีเถา้พืชเนื้ออ่อน เช่น ส่วนต่าง ๆ ของ
กลว้ย เปลือกผลนุ่น กากมะพร้าว ที่เป็นกรวด ได้จากพืชที่มีรสเปรี้ยว เช่น น้ำมะนาว น้ำใบหรือฝัก
ส้มป่อย น้ำมะขามเปียก น้ำมดแดง ชนิดที่เป็นสารเคมีได้แก่ เกลอืแกง (ช่วยให้สีติดง่าย) สารส้ม (ช่วย
จับยืดสีติดและสีสดขึ้น) สนิมเหล็ก หรอื โคลน (ทำให้สีเข้มขึ้น) จุนสี (ช่วยให้สีติดและเข้มข้ึนเล็กน้อย
ใช้เฉพาะสีเขียว) 

2. ตัวดูดสี หรือแทนนิน (tannin) สารแทนนิน จะมีอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของ พืชที่มีรส
ฝาดและขม เช่น ลูกหมาก เปลือกเพกา เปลือกสีเสียด เปลือกผลทับทิม เปลือกประดู่ ใบยูคาลิปตัส 
ใบเหมือดแอ ลูกมะเกลือ เป็นต้น การที่จะเลือกใส่ตัวดูดสี ในการย้อมเส้นด้ายหรือผ้านั้น ขึ้นอยู่กับ
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ความต้องการของผู้ย้อมเพ่ือที่จะเลือกสารประกอบที่มีคุณสมบัติตามท่ี ต้องการและควรเลือกใช้สาร
ที่มาจากรรมชาติ จะปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ย้อม และผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ตัวดูดสี ในการย้อม
ผ้าที่มีคุณสมบัติเปน็ด่างจะได้สีดีกับเส้นใยที่ได้จากพีช 

การใช้มอร์แดนท์ในการย้อมผ้าหรือเส้นด้าย มี 3 วิธี คือ 
1. การใช้ก่อนการย้อม คือ การนำเส้นด้ายไปชุบ มอร์แดนท์ในการย้อมผ้าก่อนนำไป

ย้อมสีธรรมชาติ 
2. การใช้พร้อมย้อมสี คือ การใส่ มอร์แดนท ์ในการย้อมผ้าไปพร้อมกับน้ำสี ย้อมแล้ว

จึงนำผ้าลงไปย้อม 
3. การใช้หลังย้อมสี คือ เป็นการนำผ้าลงไปย้อมสีก่อน แล้วนำไปชุบน้ำมอร์แดนที่ใน

การย้อมผ้าที่หลัง 
กระบวนการย้อมสีธรรมชาติ 
กระบวนการย้อมสีธรรมชาตินั้น ทุกขั้นตอนล้วนสำคัญ ร้องทำด้วยการเอาใจใส่ ซึ่งจะ

ส่งผลต่อการที่สีธรรมชาติติดผ้าได้ ตีหรือไม่ตีและไม่มีอะไรที่ตายตัว การย้อมสีแต่ละลดมีที่ได้ ต้อง
อาศัยประสบการณ์ในการย้อมบ่อย ๆ ซึ่งความชำนาญจะช่วยให้เราสามารย้อมผ้าได้สีสันตามที่
ต้องการ 

1. การทำความสะอาดผ้าและเส้นด้าย 
ก่อนทำการย้อมต้องทำความสะอาดผ้าหรือเส้นด้ายเพ่ือขจัดสิ่งสกปรกและไข

เกาะติดอยู่ซึ่งจะช่วยทำให้เส้นใยดูดซับสีได้ง่ายข้ึน 
1.1 ไหม จะมีขีผ้ึ้งเกาะอยู่ทำความสะอาด โดยการต้มเส้นไหมในน้ำเปล่าเพ่ือละลาย

โดยสังเกตว่าดูจากเส้นไหมสีเหลืองจะเปลี่ยนเป็นสีไข่ปู (เหลืองอ่อน) ยกหม้อลงแช่ไหมต่อไป ทิ้งไว้ให้
เย็น ซักให้สะอาด บิด ให้หมาด กระตุกให้ตึง 2-3 ครั้ง เตรียมนำไปย้อมถ้ายังไม่ย้อมนำไปผึ่งให้แห้ง 
เก็บไว้อย่าให้โดนฝุ่น 
 1.2 ฝ้าย จะมีแป้งเกาะอยู่ทำความสะอาดโดยแช่เส้นด้ายในน้ำ ทุบด้วยไม้หน้าเรียบ
ให้นิ่ม แช่ฝ้ายต่อไปในน้ำสะอาด นาน 1 คืน ซักให้สะอาด บิดให้หมาดกระตุกให้ตึง 2-3 ครั้ง เตรียม
นำไปย้อม หรือ ใช้วิธีทำความสะอาดด้วยผงซักฟอก หรือ สบู ่หรือสารส้ม ๕ เปอร์เซ็นต์ รวมกับโซดา
แอซ 3 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักของผ้าและด้าย ละลายในน้ำต้มไปกับเส้นด้ายฝ้ายนาน 1 ชั่วโมง ยก
ลงทิ้งไว้ให้เย็นแช่ต่อไปอีก 1 คืน ซักในน้ำเปล่าใหส้ะอาด บิดให้หมาดกระตุก 2-3 ครั้ง เตรียมนำไป
ย้อม ถา้ยังไม่ย้อมให้นำไปผึ่งให้แห้งเก็บไว้อย่าให้โดนฝุ่น 

2. ขั้นตอนการย้อมร้อน 
การใช้อุปกรณ์ในการย้อมผ้านั้น หม้อย้อมควรใช้หม้อสแตนเสส หรือหม้อเคลือบ

หรือกระทะใบบัว ไม่ควรใช้หม้ออลูมิเนียม และควรเลือก ขนาดให้เหมาะสมกับการย้อมผ้าหรือ
เส้นด้าย ไม้กวนหรือเส้นด้าย ควรทำด้วยไม้ที่มีขนาดใหญ่พอที่จะรับน้ำหนักเส้นด้ายเปียกในหม้อย้อม
ได้ กะละมังหรือถังพลาสติก สำหรับลงผ้าหรือเส้นด้ายก่อนย้อมและหลังย้อมและเตาไฟจะต้องเป็น
เตาถา่น เตาฟิน หรือเตาแก๊สก็ได้ 

 2.1 การเตรียมวัตถุดิบ เช่น เปลือกเนื้อ แก่น ราก กิ่ง หรือใบไม้ทุกชนิด ควรสับให้
ละเอียด ผล เมล็ด หรือ เหง้าใต้ดิน หรือคลั่ง ต้องนำมาตำให้ละเอียด จากนั้นนำมาใส่ในหม้อย้อม 
เติมน้ำให้ท่วมวัตถุดิบ และกะให้น้ำท่วมหรือเส้นด้ายในตอนยอ้ม แช่น้ำทิ้งไว้ 1 คืน จะช่วยให้การสกัด
ทำได้ง่าย พืชสดให้ใช้น้ำหนักประมาณ 4 เท่า ถ้าเป็นพืชแห้งใช้ประมาณ 2 เท่า ของน้ำหนักผ้าหรือ
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เส้นด้าย 
 2.2 การเตรียมน้ำย้อม จากนั้นนำมาต้มให้เดือดอย่างน้อยประมาณ 1 ชั่วโมง หรือ
สังเกตดูว่าน้ำในหม้อย้อมเข้มขึ้นได้ที่แลว้ ก็ให้กรองเอาแต่น้ำสีเพื่อไปใช้ย้อมผ้า 
 ขั้นตอนนี้ถ้าต้องการใส่ มอร์แดนห์ ในการย้อมผ้า ก่อนการย้อมทำโดยเลือกมอร์
แดนท์ ที่ต้องการใช้ (เช่น เกลือแกง สารส้มป่น น้ำด่าง น้ำกรดจากพืชที่มีรสเปรี้ยว พืชที่ให้สารแทน
นิน) ในปริมาณที่กำหนด (ประมาณ 0.25-3 เปอร์เซ็น/น้ำหนักผ้าหรือเส้นด้ายใส่ในน้ำสะอาด อุ่นให้
พอรอ้น คนให้ละลาย นำผ้าหรือเส้นด้ายที่ทำความสะอาดแล้วต้มในน้ำเดือดต่อไปประมาณ 30 นาที 
นำมาบดิให้หมาด กระตุกให้ตึง 2-3 ครั้ง นำลงไปย้อมในหม้อสีต่อไป) 
 2.3 การย้อม ให้นำสีที่กรองเรียบร้อยไปต้มอีกครั้งหนึ่งแค่น้ำเดือดอ่อน ๆ (สังเกตดู
ควันไฟที่ผิวน้ำจะลอยขึ้น) ขั้นตอนนี้ถ้าต้องการใส่สารในการประกอบย้อมผ้า พร้อมกับการย้อมให้
เลือกใส่มอร์แดนท์ ที่ต้องการ (เช่น เกลือแกง สารส้มป่น น้ำด่าง น้ำกรดจากพืชที่มีรสเปรี้ยว น้ำพืชที่
ใส่สารแทนนิน วิธีทำนำพืชไปต้มในน้ำเปล่า 30 นาที ก่อนแล้วจึงกรองนำน้ำมาใช้) ในปริมาณที่
กำหนดใส่ลงในหม้อสีย้อมผ้า คนให้ละลายให้เข้ากับน้ำสีย้อมผ้า 
 จากนั้นให้นำผ้าหรือเส้นด้ายทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว (ควรแช่น้ำให้เปียก แล้ว
บิดให้หมาดก่อนย้อมทุกครั้ง เพราะจะทำให้เส้นด้ายสามารถดูดน้ำสีย้อมได้ดีและเร็วขึ้น และทำให้สี
ติดเส้นใยได้ง่าย) ใส่สีไป ต้มนานประมาณครึ่งชั่วโมง หรือสังเกตดูว่าสีติดที่ผ้าหรือเส้นด้ายเข้มอย่างที่
เราต้องการ แต่คอยหมั่นกลับผ้าบ่อย ๆ เพ่ือให้สี ซึมเรียบสม่ำเสมอและคอยยกให้ผ้าโดนอากาศ
(ออกซิเจน) บ้างจะช่วยให้สีติดง่ายและติดทนขึ้น จากนั้นยกหม้อลงแช่ทิ้งไว้ให้เย็น พืชบางอย่างแช่ทิ้ง
ไว้ 1 คืน จะช่วยให้สีติดทนขึ้น 
 ถ้าต้องการใส่สารประกอบในการย้อมผ้า หลังย้อม ให้ละลายมอร์แดนท์ที่ต้องการ 
(เช่น น้ำสารส้ม น้ำโคลน น้ำสนิม น้ำปูนขาว น้ำผลมะเกลือ) ตามปริมาณที่กำหนด ถ้าเป็นสารเคมี
ควรละลายในน้ำอุ่นก่อนเพ่ือละลายได้ดีขึ้น นำผ้าที่ผ่านการย้อมสีบิดให้หมาด กระตุกให้ตึง 2-3 ครั้ง 
จึงนำมาขยำในน้ำมอร์แดนท์ ที่เตรียมไว้ เวลาใช้ขึ้นอยู่กับว่าต้องการสีเข้มหรือสีจาง ประมาณ 15-20 
นาที แต่ถ้าเป็นนินจากพืชจะใช้เวลาน้อย เช่น การย้อมฝางแล้วนำมาย้อมต่อในน้ำผลมะเกลือจะใช้
เวลาประมาณครึ่งนาทีจะปลี่ยนสีจากสีชมพูเป็นสีบานเย็นนานกว่านี้สีจะมืด จากนั้นนำไปบิดให้หมาด
กระตุกให้ตึง 2-3 ครั้ง ผึ่งให้แห้งจากนั้นนำผ้ามาซักในน้ำสะอาดจนน้ำใสแล้วนำไปสะบัดโดยใช้แขน
สองข้างดึงเส้นด้ายแล้วกระตุกให้ตึง 2-3 ครั้ง นำไปตากในที่ร่มหรือกลางแดด 
 2.4 การย้อมซ้ำ ถ้าสีที่ย้อมเสร็จแล้วยังได้สีที่มีรอยด่างเนื่องจากที่สีไม่ติดเสมอกันก็
สามารถแก้ไขได้โดยนำไปย้อมซ้ำสีเดิม ก็ได้สีที่เข้มและมีความคงทนมากขึ้น หรือจะเปลี่ยนเป็นสีอ่ืน
ย้อมทับกันก็ได้จะให้สีใหม่ที่แปลกตา 
 ในการย้อมผ้าแต่ละครั้งควรเก็บข้อมูลและตัวอย่างผ้าไว้ทุกครั้งเพ่ือนำมาใช้ประโชน์
ในการย้อมครั้งต่อไป ซึ่งเมื่อได้ผ้าที่ต้องการแล้ว สามารถไปทดสอบหาความทนต่อแสงอย่างง่าย ๆ 
ด้วยการตัดตัวอย่างผ้ามาชิ้นเล็ก ๆ นำวัสดุทึบแสงปิดที่ผ้าตัวอย่างครั้งหนึ่งแล้วนำไปวางตากแดด 7 
วัน นำผ้าที่โดนแสงมาเปรียบเทียบดูกับผ้าที่ไม่โดนแสงถ้าผ้าที่โดนแดดสีซีดน้อยมากหรือสังเกตไม่
ออกว่าสีจากต้นไม้ชนิด และวิธีการย้อมอย่างนี้ใช้ได้ แต่ถ้าสีซีดมากแสดงว่าวิธีการย้อมอาจไม่
เหมาะสม โดยขอนำเสนอผลการสกัดและย้อมสีดังนี้ 

ผลการสกัดและย้อมสีเหลือง 
ในการสกัดและย้อมสีเหลืองเมื่อนำวัสดุให้สีต่าง ๆ ตามตารางที่กล่าวมาเบื้องต้นมาทำการ
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สกัดย้อมลักษณะน้ำที่ได้สีเหลือง เมือ่นำไปย้อม เส้นด้ายฝ้าย และใช้มอร์แดนท์ สารส้ม น้ำปูนใส และ
น้ำด่าง ลักษณะของด้ายหลังย้อมจะมีสีแตกต่างกันไปตามชนิดพืช และชนิดมอร์แดนท์ ดังตารางที่ 4 
และรูปที่ 41-43 ซึ่งการทดลองนี้ลักษณะของเส้นด้ายฝ้ายหลังย้อม เป็นสีครีม สีกากี สีเหลืองอ่อน สี
เหลือง สีเหลืองเขียวและสีเหลืองเข้ม ดังนั้นในการที่จัดวัสดุให้สีที่ให้เฉดสีเหลือง สด คือ กิ่งมะพูด สด
ร่วมกับมอร์แดนท์ สารส้ม หรือน้ำปูนใส หรือน้ำด่าง วัสดุให้สีที่ให้เฉดสีเหลือง อ่อนคือ ใบ เพกา ใบ
เสม็ดและเปลือกตน้เพการ่วมกับมอร์แดนท์สารส้ม ตามลำดับ ดังตารางที่ 2.2 
 
ตารางท่ี 2.2 สรุปการย้อมสีเหลือง 
 

วัสดุให้สี 
มอร์แดนท์/สีที่ให้ 

สารส้ม น้ำปูนใส น้ำด่าง 
1.กิ่งมะพูด เหลืองเข้ม เหลือง เหลือง 
2.ใบเพกา เหลือง - กากี 
3.เปลือกต้นเพกา เหลืองอ่อน ครีม ครีม 
4.ใบหูกวาง เหลืองเขียว - - 
5.ใบเสม็ดขาว เหลืองอ่อน - - 

 
จะเห็นได้ว่าการสกัดและย้อมสีเหลืองที่เกิดจากการทดลองศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ใช้วัสดุให้สี 

คือ กิ่งมะพูด สด ใบเพกา เปลือกต้นเพกา และใบหูกวาง ได้ สารติดสี (มอร์แดนท์) ที่แตกต่าง จาก
เฉลียว เรืองเดช ที่เคยศึกษามาก่อน ทัง้นี้เนื่องจากการใช้มอร์แดนท์ที่แตกต่างกนั 
 

ผลการสกัดและย้อมสีแดง 
ในการสกัดและย้อมสีแดงเมื่อนำวัสดุให้สีต่าง ๆ ตามตารางที่ 3 กำหนดมาทำการสกัดสีย้อม 

ลักษณะน้ำย้อมที่ได้มีสีแดง เมื่อนำไปย้อม เส้นด้ายฝ้าย และใช้มอร์แดนท์ สารส้ม น้ำปูนใส น้ำด่าง  
และจุนสี ลักษณะของเส้นด้ายฝ้ายหลังย้อมจะมีสีแตกต่างกันไปตามชนิดพืชและชนิด มอร์แดนท์ ดัง
ตารางกำหนด ซึ่งการทดลองนี้ลักษณะสีของ เส้นด้ายฝ้าย หลังย้อม เป็นสีครีม สีน้ำตาล สีน้ำตาล
อ่อน สีส้มอ่อน สีน้ำตาลส้ม สีน้ำตาลแดง สีแดงอมม่วง และ สีแดงอมม่วง (เข้ม) ดังนั้นจะคัดวัสดุให้สี
ที่ ให้เฉดสีแดง ได้แก่ การย้อมด้วย เปลือกโกงกางทับครั่ง มะม่วงหิมพานต์ทับครั่ง และฝางผสมครั่ง 
โดยใข้มอร์แดนท์สารส้ม ดังตารางที่ 2.3  
 
ตารางท่ี 2.3 สรุปการสกัดและย้อมสีแดง 
 

วัสดุให้สี 
สารติดสี (มอร์แดนท์) ที่ใช้/สีที่ให้ 

หมายเหตุ 
สารส้ม น้ำปูนใส น้ำด่าง จุนสี 

1.เปลือกเสม็ดชุน น้ำตาล น้ำตาลอ่อน น้ำตาลอ่อน น้ำตาล  
2.เปลือกโกงกาง น้ำตาลแดง น้ำตาลแดง น้ำตาลแดง   
3.เปลือกสนทะเล น้ำตาลแดง น้ำตาลแดง น้ำตาลแดง น้ำตาลแดง  
4.เปลือกมะม่วงหิมพานต์ น้ำตาล น้ำตาล น้ำตาล   
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วัสดุให้สี 
สารติดสี (มอร์แดนท์) ที่ใช้/สีที่ให้ 

หมายเหตุ 
สารส้ม น้ำปูนใส น้ำด่าง จุนสี 

5.เปลือกมะขามเทศ ครีม น้ำตาล น้ำตาล   
6.เปลือกโกงกาง แดงอมม่วง    ทับครั่ง 
7.เปลือกมะม่วงหิมพานต์ แดงอมมว่ง(เข้ม)    ทับครั่ง 
8.เปลือกโกงกาง เปลือกโกงกาง ส้มอ่อน   ทับคำแสด 
9.เปลือกมะขามเทศ ส้มอ่อน    ทับคำแสด 
10.ฝางและครั่ง แดงอมม่วง    ย้อมพร้อม 
 

จะเห็นได้ว่า การสกัดและย้อมสีแดงจากเปลือกโกงกางให้สีน้ำตาลแดงเมื่อใช้ มอร์แดนท์คน
ละชนิดกับงานของเฉลียว เรืองเดช ที่ได้ศึกษามา แต่สีที่ได้อยู่ในเฉดเดียวกัน คือ สีน้ำตาลแดง ส่วน
วัสดุให้ตัวอ่ืนที่นำมาศึกษาในงานวิจัยนี้ ทำให้ได้องค์วามรู้ใหม่เพ่ิมขึ้น ได้แก่ การนำเปลือกโกงกาง 
และเปลือกมะม่วงหิมพานต์มาใช้ย้อมทับน้ำย้อมครั่ง ทำให้สีแดงอมม่วง และสีแดงอมม่วงเข้ม 
ตามลำดับ สามารถนำมาใช้ย้อมเส้นด้ายฝ้ายในการมดัหมี่ผ้าจวนตานีได้ ในขณะเดียวกันได้ศึกษาวิจัย
โดยการนำเปลือกโกงกาง และเปลือกมะขามเทศมาย้อมทับน้ำย้อมคำแสด ทำให้ได้สีส้มอ่อน และสี
น้ำตาล ตามลำดับ นอกจากนี้ การย้อมฝาง และน้ำย้อมครั่งมาย้อมพร้อมกัน ทำให้ได้สีแดงอมม่วง ซ่ึง
สีย้อมเฉดแดงนี้ในแต่ละรายการนี้ สามารถนำมาเป็นอีกทางเลือกของการใช้สีย้อมเส้นด้ายฝ้ายในผ้า
มัดหมี่จวนตานี 

ผลการสกัดและย้อมสีดำ 
ในการสกัดและย้อมสีดำเมื่อนำวัสดุให้สีต่าง ๆ ตามตารางที่ 2.4 มาทำการสกัดสีย้อมลักษณะ

ได้สีเขียวและแดง เมื่อนำไปย้อม เส้นด้ายฝ้าย และใช้มอร์แดนท์เฟอรัสซัลเฟต และน้ำ สนิมเหล็ก 
ลักษณะของเส้นด้ายฝ้าย หลังย้อมจะมีสีแตกต่างกันไปตามชนิดพืชและชนิดมอร์แดนท์ ดังตารางที่ 4 
ซึ่งการทดลองนี้ ลักษณะสีของเส้นด้ายฝ้ายหลังย้อมเป็นสีดำ สีดำเทาและสีกากีเข้ม ดังนั้นในการที่คัด
วัสดุให้สีที่เฉดสีดำได้ขัดเจนคือ ใบคุระที่ย้อมร่วมกับมอร์แดนท์ น้ำสนิมเหล็กวัสดุ ให้สีให้เฉดสีดำ
รองลงมาคือ ใบหูกวาง ใบเสม็ดและเปลือกมะขามเทศที่ย้อมร่วมกับมอร์แดนท์เฟอรัสซัลเฟตหรือน้ำ
สนิมเหล็กตามลำดับ 

 
ตารางท่ี 2.4 สรปุการย้อมสีดำ 

 

วัสดุให้สี 
สารติดสี (มอร์แดนท์) ที่ใช้/สีที่ให้ 

เฟอรัสซัลเฟต น้ำสนิมเหล็ก 
1. ใบเสม็ดขาว กากีเข้ม - 
2. ใบหูกวาง ดำเทา - 
3. เปลือกมะขามเทศ กากีเขม้ กากีเข้ม 
4. ใบคุระ - ดำ 

 
จะเห็นได้ว่า การศึกษาวิจัยนี้ ทำให้ได้ข้อสรุป น้ำย้อมใบเสม็ดขาว และน้ำย้อมเปลือกมะขาม

เทศ เมือ่ย้อมร่วมกับน้ำสนิมเหล็ก จะได้สีกากีเข้มซ่ึงเป็นการยืนยันกับภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่นที่มี
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ผู้ศึกษาไว้แล้ว แต่การใช้น้ำย้อมใบหูกวางย้อมร่วมกับเฟอรัสซัลเฟต ทำให้ได้สีดำเทา ซึ่งอาจใช้แทนผง
กันหม้อ และมะเกลือ เนื่องจากในปัจจุบันไม่นิยมหุงต้มอาหาร โดยใช้ถ่าน ทำให้ผงกันหม้อหายาก อีก
ทั้งมะเกลือ ซึ่งแต่เดิมเป็นต้นไม้ที่พบมากในภาคใต้ แต่ในปัจจุบันต้นมะเกลือนั้นหายากเพระชาวบ้าน
โค่นทิ้งไปหมดนอกจากนี้การทดลองใช้น้ำย้อมใบคุระกับมอร์แดนท์ คือ น้ำสนิมเหล็ก ทำให้ได้สีดำ 
ดังนั้นการทดลองใช้น้ำย้อมใบหูกวาง กับมอร์แดนท์เฟอรัสซัลเฟต และน้ำย้อมใบคุระสมน้ำสนิมเหล็ก
จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของการใช้สีดำในงานมัดหมี่ผ้าจวนตานี เนื่องจากใบหูกวางและใบคุระเป็นพืชที่
หาง่ายในท้องถิ่นภาคใต ้

ผลจากการสกัดและย้อมสีม่วง 
ในการสกัดและย้อมวงเมื่อนำวัสดุให้สีตำง ๆ ตามตารางที่ 2.5 มาทำงานการสกัดสีย้อม 

ลักษณะน้ำย้อมที่ได้มี สีแดง ดังนั้นการย้อมสีม่วงกระทำให้ 2 ลักษณะ คือ 1) ใช้มอร์แดนท์ จุนสี 
ลักษณะของเส้นด้ายฝ้ายหลังย้อมจะมีสีม่วง 2) ใช้มอร์แดนท์ สารส้ม ลักษณะของ เส้นด้ายฝ้าย หลัง
ย้อมจะมีสีม่วง 2) ใช้มอร์แดนท์ สารส้ม ลักษณะของ เส้นด้ายฝ้ายหลังย้อมจะมีสีแดง และนำไปย้อม
ทับด้วยคราม ลักษณะของ ด้ายฝ้าย หลังย้อมจะมีสีม่วงซึ่งเส้นด้ายฝ้ายที่ให้สีม่วงและเตรียมได้ง่าย คือ 
การย้อมด้วยฝางและใช้มอร์แดนท์จุนสี 

 
ตารางท่ี 2.5 สรุปการย้อมสีม่วง 
 

ลำดับที่ วัสดุให้สี 
สารติดสี (มอร์แดนท์) ที่ใช้/สีที่ให้ 

หมายเหตุ 
จุนสี สารส้ม 

1. ฝาง ม่วง -  
2. ฝาง - ม่วง ทับคราม 
3. ฝางผสมมะม่วงหิม

พานต์ 
น้ำตาลม่วง -  

 
จะเห็นได้ว่า ผลจากการทดลองสกัด และย้อมสีม่วงจากการใช้น้ำฝางผสมจนสีได้ สีม่วงสวย

ที่สุด ส่วนน้ำฝางทับน้ำคราม และใช้สารส้มเป็น มอร์แดนท์ (มอร์แดนทำ นี้ ทำให้ได้สีม่วงสวย 
รองลงมาสามารถนำมาใช้ในการมัดหมี่ผ้าจวนตานีได้ อย่างไรก็ตาม คณะนักวิจัยการทดลองใช้น้ำย้อม
ฝางทับน้ำย้อมครั่ง และใช้สารส้มเป็นมอร์แดนท์ (มอร์แดนท์) แต่สีที่ได้ออกมาไม่สวย เพราะเป็นสี
ม่วงอมแดง ถ้านำมาใช้ในงานมัดหมี่จวนตานี ซึ่งใช้เส้นยีนสีแดง จะทำให้สีม่วงอ่อนลง 

ผลจากการสกัดและย้อมสีน้ำเงิน 
สีน้ำเงินจากการย้อมสีรรมขาติจากเส้นด้ายฝ้ายนั้น ส่วนใหญ่จะได้เป็นสีฟ้าจนถึงสีน้ำเงินเข้ม 

สำหรับการย้อมสีน้ำเงินในครั้งนี้ ได้ใช้เฉพาะครามเป็นวัสดุให้สี ซึ่งด้ายที่ผ่านการย้อมด้วยครามให้สี
น้ำเงิน การใช้วัดให้สีจากใบและต้นครามผสมปูนแดงในน้ำคราม และการย้อมน้ำครามหลายครั้ง ทำ
ให้ได้สีน้ำเงินสวย ถ้าต้องการสีเข้มให้สีย้อมทับอย่างน้อย 5-6 ครั้ง ดังนั้น การใช้สีจากครามจึงเหมาะ
ที่จะนำมาย้อมเส้นด้ายฝ้ายในงานมัดหมี่ผ้าจวนตานี 

จากการทดลองย้อม เส้นด้ายฝ้าย ได้ 5 สี คือ สีเหลือง สีแดง สีดำ สีม่วง และสีน้ำเงิน ซ่ึง
เป็นสีที่ต้องใช้ในงานนมัดหมี่ผ้าจวนตา โดยใช้พืชทั้งหมด 12 ชนิด ได้ลักษณะของเส้นด้ายฝ้ายที่ผ่าน
การย้อมตามตารางที่ 2.6 
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ตารางท่ี 2.6 สรุปวัสดุให้สีจากการสำรวจเอกสารและจากการทดลองการย้อมสีแดง สีเหลืองและสีดำ 
 

ลำดับที่ วัสดุให้สี 
จากเอกสาร จากการทดลอง 

ส่วนที่ให้สี สีทีไ่ด้ ส่วนที่ให้สี สีที่ได้ 
1. โกงกางใบเล็ก เปลือกต้น น้ำตาล เปลือกต้น น้ำตาลแดง 
2. เสม็ดชุน - - เปลือกต้น น้ำตาล 
3. สนทะเล เปลือกต้น น้ำตาลแดง เปลือกต้น น้ำตาลแดง 

4. 
มะม่วงหิม
พานต์ 

เปลือกต้น แดงคล้ำ เปลือกต้น น้ำตาล 

5. มะขามเทศ เปลือกต้น ดำ เปลือกตน้ ครีม น้ำตาลอ่อน กากีเข้ม 
6. มะพูด เปลือกต้น เหลือง กิ่งสด เหลือง 
7. เพกา เปลือกต้น เขียว เปลือกต้น ครีม เหลืองเขียว อ่อน กากี 
8. เพกา - - ใบ ครีม เหลืองเขียว กากี 
9. หูกวาง ใบ เขียว ใบ ครมี เหลืองเขียว กากี 
10. เสม็ดขาว - - ใบ เหลืองอ่อน กากีเข้ม 
11. คุระ - - ใบ ดำ 
12. ฝาง เปลือกต้น แดง เปลือกต้น แดง ม่วง 
13. คราม ใบ ก้าน น้ำเงิน ใบ ก้าน น้ำเงิน 

 
อาจกล่าวได้ว่า การทอดลองย้อม เส้นด้ายฝ้ายทั้ง 5 สี จากพืช 12 ชนิด โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในเรื่องสีย้อมตามปกติ และองค์ความรู้การผลิตผ้านจวนตานี ทำให้ได้สีตรงตามความต้องการที่จะ
นำไปให้งานมัดหมี่ผ้าจวนตานี (จุรีรัตน์ บัวแก้ว และคณะ, 2553: 2-73) 
 
2.3  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) 

Kerlinger(1988) กล่าวว่า “การวิจัยเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาความรู้ ความจริง ที่
ถูกต้อง เชื่อถือได้ ตรวจสอบได้ เกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในสังคมด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์” 
ส่วนคำว่า เชิงปฏิบัติการ หมายถึง การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาที่ควบคู่ไปกับการวิจัย และ 
คำว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเข้าร่วมอย่างแข็งขันของกลุ่มบุคคลในขั้นตอนต่าง ๆ ของการ
ดำเนินกิจกรรมอย่างหนึ่ง 

สรุปได้ว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ก็คือ การแสวงหาความรู้ ความจริงที่ถูกต้อง 
เชื่อถือได้ ตรวจสอบได้ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีกลุ่มบุคคลเข้ามาร่วมกนัเรียนรู้เพื่อรู้จักตัวเอง 
ชมุชน สิ่งแวดล้อม ให้เห็นปัญหาของตัวเอง และเห็นทางแก้หรือทางออกจากปัญหา โดยลงมือปฏิบัติ
จริง ได้ผลจริง แก้ปัญหาได้จริง ซึ่ง“การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) คือ การวิจัย ค้นว้า 
และหาความรู้ตามหลักการของการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์แบบเดิมๆ ต่างกันเพียงแต่ว่า PAR นั้นมี
วัตถุประสงค์มุ่งไปที่การแก้ปัญหาในการพัฒนา และเป็นการวิจัยที่ดำเนินไปด้วยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ผู้ร่วมงาน รวมทั้งในกระบวนการวิจัย และในการมีหุ้นส่วนใช้ประโยชน์ของการวิจัย” กมล  สุด
ประเสริฐ (2540: 8) ซึ่งสอดคล้องกับ สุภางค์  จันทวานิช (2547: 67) กล่าวว่า “การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) หมายถึง วิธีการที่ให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมวิจัย เป็นการเรียนรู้
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จากประสบการณ์ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการวิจัย 
นับตั้งแต่การกำหนดปัญหา การดำเนินการ การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนหาแนวทางในการแก้ปัญหา
หรือส่งเสริมกิจกรรม” 

การวิจัยแบบเดิม (Tradition Research) เป็นการวิจัยที่ใช้ผู้วิจัยเป็นศูนย์กลาง (Researcher 
Center)    องค์ความรู้ (Body of knowledge) อยู่ที่นักวิจัยที่เป็นคนนอกชุมชน วิจัยเพ่ือรู้ ปัญหา
ของคนอ่ืน ผลการวิจัยจึงไม่ได้นำไปใช้แก้ปัญหาส่วนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นการวิจัย
โดยคนในชุมชน (Community Center) ร่วมกันเรียนรู้เรื่องชุมชนของตนเอง เห็นปัญหาของตัวเอง 
เห็นทางออก หรือทางแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกัน และทุกคนในชุมชนร่วมกันแก้ปัญหาและรับผลของ
การแกป้ัญหาร่วมกัน ซึ่งเป็นการปรับปรุงวิธีการวิจัยดั้งเดิมให้มีประสิทธิรูปยิ่งขึน้ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ เน้นการมองรูปในองค์รวม ให้ความเคารพและให้ความสำคัญแก่คุณค่า
ความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกวิจัย เป็นการศึกษาแบบเจาะลึก และใช้ระยะเวลาศึกษายาวนาน สร้าง
ข้อสรุปจากหลักฐานและสิ่งที่ค้นพบ นำมารวบรวมอธิบายเป็นรูปรวมในเชิงนามธรรมมิใช่ตัวเลขทาง
สถิติการวิจัยแบบมีส่วนร่วม เป็นการศึกษาชุมชน โดยให้สมาชิกของชุมชนเช้ามามีส่วนร่วมใน
การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งเป็นผู้ร่วมวิจัยด้วย แต่ไม่มีการปฏิบัติการใดๆ และยังไม่มีการ
นำไปประยุกต์แก้ปัญหาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็นกระบวนการวิจัยที่ผู้วิจัยจะเลือกหรือกำหนด
กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ขึ้นมา ซึ่งผู้วิจัยจะเป็นผู้พิจารณาว่าดีและเหมาะสมแล้ว จากนั้นก็นำ
กิจกรรมนั้นๆมาทดลองปฏิบัติการว่าใช้ได้หรือไม่ตามสมมติฐานของ ผู้วิจัย โดยผู้วิจัยจะกำหนอเกณฑ์
ในการติดตามและประเมินผล ตลอดจนควบคุมแนวทางการปฏิบัติและนำผลนั้นมาปรับปรุงรูปแบบ
กิจกรรมการดำเนิน งาน แล้วนำไปทดลองใช้ใหม่จนกว่าจะได้ผลที่ผู้วิจัยพึงพอใจ จากนั้นก็นำไปใช้
และเผยแพร่ต่อไป ซึ่งการวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้อาจมีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนร่วมก็ได้ 

แนวคิดพ้ืนฐานของ PAR เป็นกระบวนการที่ไม่หยุดนิ่ง เชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะร่วมกัน
เรียนรู้เริ่มจากความรู้สึกของคนท่ีมีต่อปัญหา กระบวนการวิจัยต้องทำอย่างต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค์ของ PAR 
1. เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนตระหนักในปัญหา หน้าที่ และร่วมกันแก้ปัญหาของ

ตนเอง 
2. เพ่ือให้ชุมชนได้เรียนรู้แบบพหุภาค ี(Steak Holder) 
3. เพ่ือให้ชุมชนร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
4. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม และการทำงานร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
แนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
กมล สุดประเสริฐ (2540,8-9) ได้กล่าวถึงการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (PAR) ว่ามา

จากความเชื่อดังนี้ เชื่อว่า PAR เป็นกระบวนการที่เอนเอียงไปทางประชาธิปไตย เพราะ PAR เป็น
กระบวนการทำงานร่วมกัน และ เชื่อว่า PAR ทำให้คนต้องพัฒนาตนเอง และ PAR เกิดจากประชาชน
ต้องการแสวงหาความรู้ในการแก้ปัญหาของตนเอง เป็นเครื่องมือหนึ่งในการช่วยคนยากจนและด้อย
โอกาส ด้วยการวางพ้ืนฐานร่วมกันระหว่างหน่วยงานพัฒนาทั้งหลายกับชุมชน ซึ่ง PAR จะเน้นหนัก
การเรียนรู้จากประสบการณ์ เพราะ PAR อาศัยการยอมรับของประชาชนได้สืบทอดต่อเนื่องเป็น
ประสบการณ์หลากหลาย 
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หลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยา่งมีส่วนร่วม 
ให้ความสำคัญและเคารพต่อภูมิความรู้ของชาวบ้าน โดยยอมรับว่าความรู้พ้ืนบ้าน ตลอดจน

ระบบการสร้างความรู้ และกำเนิดความรู้ในวิธีอ่ืนที่แตกต่างไปจากของนักวิชาการ ปรับปรุง
ความสามารถและศักยภาพของชาวบ้านด้วยการส่งเสริม ยกระดับและพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเอง
ของเขา ให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของเขาเองให้ความรู้ที่เหมาะสมกับ
ชาวบ้านและคนยากจน โดยให้สามารถได้รับความรู้ที่เกิดขึ้นในระบบสังคมของเขา และสามารถท่ีจะ
ทำความเข้าใจ แปลความหมาย ตลอดจนนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมสนใจปริทัศน์ของชาวบ้าน โดย
การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมจะช่วยเปิดเผยให้เห็นคำถามที่ตรงกับปัญหาของชาวบ้าน
ปลดปล่อยความคิด การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมจะช่วยให้ชาวบ้านและคนยากจนสามารถ
ใช้ความคิดเห็นของตนอย่างเสรี 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สรุปไดดั้งนี้ 
ให้ประชาชนในชุมชนได้มีโอกาสเข้ามาเป็นนักวิจัยร่วมกันในการร่วมคิดวางแผนและตัดสินใจ

ในการวิจัย ชุมชนจะมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการการวิจัยตั้งแต่การศึกษาชุมชน วิเคราะห์ปัญหา 
วางแผน ลงมือปฏิบัติ และติดตามประเมินผล การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนก่อให้เกิดการ
พัฒนาที่มาจากชุมชนลดการพ่ึงพิงจากสังคมภายนอกให้ประชาชนตัดสินใจร่มกัน ชาวบ้านเป็น
ศูนย์กลาง พ่ึงพาตนเองได้ และจะก่อการสร้างองค์ความรู้จากการผสมผสานความรู้ของนักวิชาการกับ
ความรู้พ้ืนบ้านให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งยังเกิดการผสมผสานความรู้
จากทฤษฎี (จากนักวิจัย) และการปฏิบัติ (จากชาวบ้าน) เข้าด้วยกัน ความรู้ที่ประชาชนได้รับ
จาก PAR เป็นการปฏิบัติที่ไม่ใช่การเข้าใจเพียงอย่างเดียวแต่จะเกิดจากการลงมือกระทำให้ความ
เข้าใจ (ดั้งเดิม) ที่เป็นนามธรรมออกมาสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า PAR นั้นเป็นการ
วิจัยทีน่ำไปสู่การพัฒนาทั้งวิธีการวิจัยและการพัฒนามนุษย์อย่างแท้จริง 

ประโยชน์ที่ ได้รับจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  ชาวบ้าน ประชาชน  จะ
ตื่นตัว ได้รับการศึกษามากขึ้น สามารถคิดและวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง การแก้ไข
ปัญหา การจัดสรรทรัพยากรต่างๆ จะมีการกระจายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่
ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น และผู้วิจัย นักพัฒนา จะได้ เรียนรู้จากชุมชนได้
ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับชุมชน อันก่อให้เกิดความเข้าใจชุมชนได้ดีขึ้น และเกิดแนวคิดใน
การพัฒนา ที่ยั่งยืนและบูรณาการ ตนเองอย่างแท้จริง  
สมมติฐานของการวิจัย 
 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจฐานราก 

ชุมชนเป็นสังคมฐานรากที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีวิถีชีวิต วัฒนธรรม แตกต่าง
หลากหลายตามภูมินิ เวศชุมชนจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศการสรางระบอบ 
ประชาธิปไตย และระบบธรรมาภิบาล ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติรับรองสิทธิ
ชุมชน และประชาชนให้มีบทบาทสำคัญและเขามามีสวนรวมในการดำเนินการของภาครัฐเพ่ือการ
พัฒนาประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิรูป อีกท้ังความต้องการลดความเหลื่อมล้ำ มีการกระจายรายได้เพ่ือ
ความเข้มแข็งของ ชุมชนและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมทั้งประเทศโดยเกิดความ 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”โดยเฉพาะประชากรส่วนใหญ่ของประเทศที่อยู่ในภาคชนบทและมีอาชีพ
เกษตรกรรมซึ่งถือเป็นรากฐาน ของประเทศไทย แต่หลายสิบปีที่ผ่านมาฐานของประเทศอยู่ในสรูปที่มี
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ปัญหาขาดปัจจัยการผลิต ไร้ที่ดิน ทำกิน เข้าไม่ถึงแหล่งทุน ขาดความรู้ในการผลิต ผลผลิตล้นเกิน
ความต้องการของตลาด พืชผลราคาตกต่ำ ทำให้มีปัญหาหนี้สิน มีปัญหาในครัวเรือนและสังคมติดตาม
มา เกิดการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่ สังคมในเมือง ฯลฯ การทบทวนนโยบายเศรษฐกิจของ
ประเทศจึงหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาและ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากซึ่งเป็นประชากรส่วน
ใหญ่ของประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆที่ เกิดข้ึนในสังคมไทย 

2.4.1 ความหมาย “เศรษฐกิจฐานราก” 
การศึกษาความหมายของคำว่า “เศรษฐกิจฐานราก” มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้

ความหมาย ที่มลีักษณะที่ใกล้เคียงกับคำว่า “เศรษฐกิจชุมชน” ดังนี้ 
คำว่า “เศรษฐกิจฐานราก” หมายถึง ระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นที่มีการช่วยเหลือ 

เอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม และเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอ้ือให้เกิดการพัฒนาด้านอื่นๆ ในพื้นที่ ทั้ง 
เศรษฐกิจ สังคม ผู้คน ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
ระบบ เศรษฐกิจฐานรากหรือเศรษฐกิจชุมชน เป็นระบบเศรษฐกิจแนวราบที่ส่งผลและสร้าง
ความสัมพันธ์ทั้งทาง เศรษฐกิจและสังคมระหว่างผู้คนในชุมชนท้องถิ่น มิใช่เป็นเฉพาะเศรษฐกิจ
แนวดิ่งแบบปัจเจกแต่สามารถ ทำให้เกิดความร่วมมือ เกิดโอกาสและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
เศรษฐกิจร่วมของชุมชนกับเศรษฐกิจของ ปัจเจก เป็นระบบเศรษฐกิจที่มีลักษณะความร่วมมือเป็น
หุ้นส่วนสร้างความสัมพันธ์ทั้งในชุมชนท้องถิ่นและ ในระดับท่ีกว้างขวางอ่ืนๆ และภายนอก การตลาด 

คำว่า “เศรษฐกิจชุมชน” อาจจะยังเป็นคำที่ใหม่ทั้งในวงวิชาการและในทางนโยบาย โดยคำ 
ดังกล่าวนี้เข้ามาปรากฏในวงวิชาการด้านการพัฒนาและทางนโยบายในประเทศไทย ภายหลังวิกฤติ 
เศรษฐกิจปี ๒๕๔๐ ขณะนั้นในกลุ่มนักวิชาการก็มีการศึกษาวิจัยและมองว่าเศรษฐกิจชาติเป็นภาค 
เศรษฐกิจสมัยใหม่ มีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจนานาชาติได้ประสบปัญหาเศรษฐกิจฟองสบู่อย่างไรก็
ตามประเทศไทยมีภาคเศรษฐกิจอีกภาคหนึ่งที่เรียกว่า “เศรษฐกิจชุมชน” เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของคน เล็กคนน้อย เป็นการผลิตที่ยังไม่ได้ผนวกเข้ามาอยู่ในภาคเศรษฐกิจสมัยใหม่อย่างสมบูรณ์แบบ 
เมื่อ ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติในตอนนั้นเศรษฐกิจชุมชนได้ช่วยพยุงสถานการณ์ทำให้ปัญหาไม่
มีความ รุนแรงเท่ากับวิกฤติที่เกิดขึ้นกับประเทศอ่ืน อย่างเช่นอเมริกาใต้นักวิชาการที่ศึกษาเรื่องนี้ได้
เสนอให้ใช้ “เศรษฐกิจสองขา” เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศเนื่องจากมองเห็นพลังและ
ศักยภาพของ เศรษฐกิจชุมชน จากที่เราได้ผ่านวิกฤติเศรษฐกิจครัง้นั้นมา 

คำว่า เศรษฐกิจชุมชนได้เข้าไปผนวกอยู่ในนโยบายเศรษฐกิจการเมือง ที่เรียกว่า “นโยบาย 
ประชานิยม” ในทัศนะแบบนี้คำว่าเศรษฐกิจชุมชน หมายถึง การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ
ทั้ง ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการ โดยใช้“ทุนของชุมชน” ซึ่งรวมถึงทุนทางสังคม เช่น วิถี
การผลิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนาสถาน โรงเรียน ที่ดิน ทรัพยากร การคมนาคมขนส่ง มาใช้สำหรับ
การผลิตสินค้า และบริการ ตามแนวคิดดังกล่าวจึงเป็นการขยายภาคเศรษฐกิจสมัยใหม่ออกไปให้
ครอบคลุมสาขาและ กิจกรรมทางการผลิต การบริการ และการบริโภคให้กว้างขวางขึ้น การ
ดำเนินการเศรษฐกิจชุมชนตาม แนวทางเช่นนี้จะเป็นการเร่งการผนวกเศรษฐกิจชุมชนเข้ามาอยู่ใน
เศรษฐกิจชาติอย่างเช่นโครงการ OTOP ของรัฐบาลที่กิจกกรมเหล่านั้นได้ก้าวเข้าไปเป็น “firm”  

นอกจากนี้เศรษฐกิจฐานรากจะต้องมีแนวทางการพัฒนาและการจัดการชุมชนท้องถิ่นให้ครบ 
วงจรมากที่สุด มีการสร้างทุนและกองทุนที่เข้มแข็ง มีการผลิตพ้ืนฐาน การแปรรูป การบริการ 
การตลาด การผลิตอาหาร และความจำเป็นพ้ืนฐานต่างๆสำหรับคนในพื้นที่อย่างพอเพียง และพัฒนา
เป็นวิสาหกิจ เพื่อสังคมหรือเป็นธุรกิจของชุมชน 
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ระบบเศรษฐกิจฐานรากหรือเศรษฐกิจชุมชน เป็นการพัฒนาที่ย้อนกลับมาที่ชนบท สร้างการ 
เติบโตจากภายในที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีความพร้อม และเป็นไปด้วยความสมัครใจ เป็นการพัฒนา 
โครงการที่เกิดจากศักยภาพของชุมชน และก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน โดยการเชื่อมโยงการใช้
ทรัพยากร ของรัฐ ท้องถิ่น และจังหวัด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิรูปการบริหารจัดการของสมาชิกกลุ่มอาชีพ 
กลุ่มผู้ผลิต/ ผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กองทุน
โครงการแก้ไข ปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ประจำหมู่บ้าน กองทุนหมู่บ้ าน และประชาชนใน
หมู่บ้านเพื่อให้แต่ละชุมชน สามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาอาชีพ โดยรัฐบาล
ให้การสนับสนุนองค์ความรู้การเข้าถึงแหล่งทุน และพัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการในการ
ประกอบอาชีพ โดยกลยุทธ์ที่สำคัญ คือ บูรณาการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

การกล่าวถึงเศรษฐกิจชุมชนยังหมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต 
การ บริโภค การค้า และการบริการ ที่เป็นการตัดสินใจดำเนินการของชุมชน ในชุมชน และเพ่ือชุมชน 
๔ การ จำหน่ายจ่ายแจกที่คนในท้องถิ่นชุมชนได้มีส่วนร่วมคิดร่วมทำร่วมรับประโยชน์ของประชาชน 
และร่วมกัน เป็นเจ้าของ เศรษฐกิจชุมชนมีรากฐานมาจากศักยภาพของชุมชน ภูมิปัญญาของชุมชน 
หรือทุนในชุมชน อาทิ วัฒนธรรม ประเพณี สรูปภูมิประเทศ ความหลากหลายทางทรัพยากรที่มีอยู่ ๕ 
เศรษฐกิจชุมชน เป็นระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีลักษณะองค์รวม ที่ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม วัฒนธรรม 
ความสัมพันธ์กับวิถี ชีวิตและรวมถึงระบบคุณค่า โดยที่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่ดี ควรเปิดโอกาส
ให้ประชาชนในชุมชนได้มี ส่วนร่วมในการคิด เรียนรู้ และร่วมตัดสินใจ คิดเป็น ทำเป็น และสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ในระยะยาวด้วย การพัฒนากลุ่มอาชีพ ของชุมชนขึ้นมา จนเป็นการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลใน ชุมชนให้มีขีดความสามารถ ในการประกอบอาชีพและ เลี้ยงดูตนเอง** เป็นวิถีการผลิต การ
บริโภค การแลกเปลี่ยน และการแบ่งปันที่ ยึดวิถีการดำเนินชีวิตปกติของคนในชุมชน ซึ่งด้านรูปธรรม 
ภาวะเศรษฐกิจชุมชนจะถูกกำหนดโดยฐาน ทรัพยากรและเทคโนโลยีชุมชน และในด้านนามธรรมถูก
กำหนดจากภูมิปัญญา ค่านิยม ความเชื่อ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน 
วิถีชีวิตเศรษฐกิจชุมชนมีมาแต่ยุคโบราณ ที่มีปัญหาอัน เกิดมาจากภัยทางธรรมชาติ ต่อมาเมื่อสังคม
มนุษย์เข้าสู่ยุคนครรัฐ อันเป็นการเริ่มเข้าสู่สังคมแบ่งชนชั้น เกิดปัญหาความเลื่อมล้ำทางกรรมสิทธิ์
ที่ดิน และการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน ความเป็นเศรษฐกิจชุมชนแต่ เดิมก็ลดลงไปและส่งกระทบต่อ
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชน แนวคิดของเศรษฐกิจชุมชน ต้อง มีปณิธานด้วยความมุ่งมั่น
โดยสัมพันธ์กับการเมืองการปกครอง การศึกษา และวัฒนธรรมของคนทั้ง ประเทศ ทำงานในแนว
สัมมาชีพเพ่ือการอยู่ร่วมกับเพ่ือนมนุษย์อ่ืนๆในสังคม ด้วยการรวมกลุ่มกันอย่างไม่ เป็นทางการ ไม่
เป็นนิติบุคคล เช่น สหกรณ์หรือสมาคม ทำการผลิตสินค้า แปรรูป และซื้อขายแลกเปลี่ยน สินค้า เพื่อ
ความพออยู่พอกิน และมีความคุ้มค่ากับการลงทุน เกิดความพึงพอใจ และเพ่ือกำไร เป็นการ รวมตัว
กันในระดับล่างสุดของสังคม เพ่ือร่วมกันทำงานให้คนในชุมชนมีความสุข และชุมชนมีความ เข้มแข็ง 
โดยใช้ความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมและกลไกการขับเคลื่อนจะเป็นพ้ืนฐานหลักให้นำมาใช้หนุน เสริมการ
พัฒนาโดยการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันในสังคมเข้ามา มีส่วนร่วมอย่างมีอิสรรูป เสมอภาคใน กิจกรรม
การพัฒนา จากการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ปัญหาของ ตนเองอย่างแข็งขัน ใช้ความคิด สร้างสรรค์
และความชำนาญแก้ไขร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสมและ สนับสนุน สื่อสารแลกเปลี่ยน ข้อมูล
และพัฒนางาน เพ่ือผลสำเร็จของงาน มีความสัมพันธ์กับแนวคิดของการเชื่อใจและการยอมรับตนเอง 

เศรษฐกิจชุมชนตามนัยทางทฤษฎีเศรษฐกิจชาวนา (Peasant economy) ที่นักวิชาการ 
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เศรษฐศาสตร์กระแสหลักมองว่าเป็นวิถีการผลิตแบบดั้งเดิม ลักษณะ ที่สำคัญของเศรษฐกิจชุมชนก็คือ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้แรงงาน ทรัพยากรของครอบครัวเป็นหลัก เศรษฐกิจแบบนี้มีความยืดหยุ่น
สูง คือ ถ้าหากสถานการณ์ไม่เหมาะสมก็สามารถท่ีจะ “ขูดรีดตนเอง” (ทำงานหนักขึ้น บริโภคน้อยลง) 
เพ่ือให้ อยู่รอดได้เป้าหมายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบนี้มิใช่เพ่ือให้ได้กำไรสูงสุด แต่เพ่ือความ
มั่นคงในการ บริโภคของครอบครวั และเพ่ือเจือจานช่วยเหลือญาติมิตร นอกจากนี้ถ้าหากเราจะขยาย
รูปให้กว้างขึ้น เศรษฐกิจชุมชน ในทัศนะทางวิชาการกลุ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชาที่เรียกว่า 
“เศรษฐศาสตร์ วัฒนธรรม” (Cultural Economics) เศรษฐกิจชุมชนตามทัศนะ แบบนี้มองว่า 
กิจกรรมทางการผลิต การ แลกเปลี่ยน หรือกิจกรรมอ่ืนๆของมนุษย์ มิได้แยกตัวออกมาจากการ
ควบคุมของสังคม 

สรุป จากการศึกษาความหมายของ”เศรษฐกิจฐานราก” มีลักษณะเดียวกับเศรษฐกิจชุมชน” 
หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์ และร่วมกัน
เป็น เจ้าของผลิตภัณฑ์ในชุมชน ที่มีรากฐานมาจากศักยภาพของชุมชน ภูมิปัญญาของชุมชน หรือทุน
ในชุมชนที่ มีความหลากหลายทางทรัพยากร วัฒนธรรม ประเพณี สรูปภูมิประเทศที่มีอยู่ในแต่ละ
ชุมชน นําไปสร้าง ผลิตภัณฑ์ การผลิต การบริโภค การค้า และการบริการ โดยมีลักษณะเป็นองค์รวม
ที่เป็นส่วนหนึ่งของ สังคม วัฒนธรรม ความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและรวมถึงระบบคุณค่าของการทำงาน
ในแนวสัมมาชีพเพ่ือการ อยู่ร่วมกับเพ่ือนมนุษย์อ่ืนๆในสังคม โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ประชาชนในชุมชน
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในระยะยาว 

2.4.2 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
เพ่ือสร้างชุมชน “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ด้วยการเปลี่ยนแนวคิดใหม่เอาคนเป็นตัวตั้ง เอาพ้ืนที่ 

เป็นตัวตั้งสามารถสร้างเศรษฐกิจทางเลือกและเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายและกลุ่มพ้ืนที่ไม่ใช่ต่างคน
ต่างทำ หรือทำกันโดดๆ เหมือนที่ผ่านมาจะทำให้เครือข่ายต่างๆ มีความเข้มแข็ง มีการไหลเวียนระบบ
เศรษฐกิจ ระหว่างกัน ไม่ใช่ความพอเพียงแบบตัดความสัมพันธ์กับโลกภายนอกแต่เราสามารถจัดการ
ฐานเศรษฐกิจ ของเราได้ทำให้เศรษฐกิจของเราแข็งแรง ซึ่งในประเทศยุโรปก็ทำเรื่องนี้แล้ว และมี
สถานรูปที่ไม่ใช่ลูกไก่ ของประเทศใหญ่ๆ ทำให้ระบบทุนนิยมผ่อนปรนลง มีสาระทางด้านสังคมมาก
ขึ้น ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นใน การพัฒนาเศรษฐกิจของโลกด้วย๑๐๑ หัวใจหลักๆของการสร้างเศรษฐกิจ
ฐานราก คือ การสร้างสัมมาชีพ เต็มพ้ืนที่ วิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะต้องมี ๓ ภาคส่วนร่วมมือกันสร้างทั้ง 
ภาคประชาชน ได้แก่ ปัจเจกบุคคล ชุมชน กลุ่มชมรม มูลนิธิ เป็นต้น และยังต้องได้ความร่วมมือจาก
ภาคเอกชน อย่างสภาหอการค้าแห่ง ประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย เป็นต้น และสุดท้ายก็ต้องได้รับความ ร่วมมือจากภาครัฐ ได้แก่รัฐบาล ระบบราชการ องค์กร
อิสระของรัฐ องค์กรกครองส่วนท้องถิ่นและท้องที่ เป็นต้น ซึ่งได้เรียกแนวคิดความร่วมมือทั้ง ๓ ด้าน 
ดังกล่าวว่า “สามเหลี่ยมเขยื้อนประเทศ” ถ้าหากเรา โยงเศรษฐกิจชุมชน เข้ากับเศรษฐกิจรากฐานให้
เกื้อกูลกัน จุดนี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหภาคด้วย เพราะเมื่อประชาชนทั้ง
ประเทศหายจน รากฐานยึดกันอย่างมั่นคง เศรษฐกิจของ ประเทศก็จะม่ันคงตาม 

การขบัเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในนามประชารัฐเป็นการทำงานร่วมกันใน 5 ภาค ดังนี้ 
1. รัฐ เป็นฝ่ายสนับสนุน ด้านการกำหนดนโยบาย โครงสร้างพ้ืนฐาน สนับสนุน

เงินทุน ผ่านสถาบันการเงินภาครัฐตามหลักเกณฑ์การปล่อยเงินกู้ 
2. เอกชน เป็นผู้ขับเคลื่อน ช่วยเรื่องความรู้ด้านการบริหารจัดการ การเชื่อมโยง

ตลาด การทำแผนธุรกจิ สนับสนุนเงินทุนผ่านธนาคารพาณิชย์ และโครงการพ่ีช่วยน้อง 
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3. วิชาการ ให้องค์ความรู้ช่วยในเรื่องการค้นคว้าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิต 
และวิชาการด้านการเกษตรและการแปรรูป 

4. ประชาสังคม สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างชุมชน 
5. ประชาชน/ธุรกิจชุมชน เรียนรู้ เข้าใจ ต้องการและลงมือทำ เป็นเจ้าของ

ผลิตภัณฑ์ เป็นผู้ผลิต ให้บริการ ดำเนินธุรกิจ 
2.4.3 การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  

การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
1) มีการรวมกลุ่ม เพ่ือสร้างพลังในการทำงานร่วมกัน ความสามารถที่จะเจรจา

ต่อรอง และประสานงานทั้งภายในและกับภายนอกอย่างมีประสิทธิรูป 
2) มีการจัดการระบบการเงินของชุมชน การบูรณาการทุนร่วมกัน มีกองทุนของ

ชุมชนที่ เข้มแข็ง สามารถเป็นกลไกการเงินของชุมชนในการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจสังคม อาชีพ 
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมของชุมชน และของคนในชุมชน 

3) มีระบบการจัดการทุนชุมชนที่ครอบคลุมทุนทางสังคม ทุนคน ฟ้ืนฟูทรัพยากร วิถี 
วัฒนธรรมภูมิปัญญา อัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ 

4) มีระบบข้อมูลที่ทันสมัยรอบด้านทั้งภายในและภายนอก เพ่ือการวิเคราะห์ระบบ
ของ ท้องถิ่น อาชีพ รายได้ รายจ่าย การผลิต ฐานเศรษฐกิจ ที่ดิน ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน 
ข้อมูลความรู้ระบบเศรษฐกิจเกี่ยวข้องภายนอก เป็นฐานสำคัญในการวางแผนชุมชน การวางแผนเพ่ือ
การตัดสินใจการ ติดตาม วัดผลและรายงานผล 

5) มีระบบการผลิตของชุมชนทั้งขั้นพ้ืนฐานและก้าวหน้า ที่ได้มาตรฐาน มีมูลค่าเพ่ิม
และ สามารถเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจภายนอกได ้

6) สร้างความร่วมมือในทุกระดับและทุกมิติ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือให้บรรลุ
เป้าหมาย และสัมพันธรูปที่ดี ทั้งระดับกลุ่มต่อกลุ่ม กลุ่มกับชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด ภูมินิเวศน์ 
หรือรวมตัวกัน เป็นเครือข่ายประเด็นต่างๆได้ เช่น เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เครือข่ายข้าว เครือข่าย
ประมงพ้ืนบ้าน เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน เครือข่ายภูมินิเวศน์วิถีวัฒนธรรม หรือการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างชุมชน กับหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น 

7) มีระบบการอยู่ร่วมกัน หรือเคารพกติกา จารีตประเพณีในการอยู่ร่วมกัน ระบบ 
สวัสดิการการดูแลซึ่งกันและกันและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสังคมใหญ่อย่างสร้างสรรค์และ
เกื้อกูล 

8) มีคุณธรรม จริยธรรมในการทำกิจกรรม การประกอบกิจการ ทั้งด้านเศรษฐกิจ
และ สังคม หรือการดำรงชีวิต 

9) มีความเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยคนในชุมชนร่วมทุนร่วมกิจกรรมหรือกิจการ ใน
การ พัฒนาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน มีสํานึกถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน 

10) คนในพ้ืนที่ของชุมชนสามารถมีส่วนร่วม มีความรู้เรื่องราวการพัฒนาในพ้ืนที่
รวมทั้ง ความรู้ในสังคมอ่ืนๆ มีคุณภาพ มีความมั่นใจที่จะให้ความรู้ความเห็น ร่วมคิดร่วมทํา ตื่นรู้ มี
ความ สร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรมพ้ืนฐาน ครอบครัวมีความเข้มแข็ง และสามารถพ่ึงตนเองทาง
เศรษฐกิจ ได้มากที่สุด 
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การพัฒนาทุนของชุมชนแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
1) การจัดเก็บข้อมูลข้อมูลทุนชุมชน ต้องมีการสำรวจค้นหาทุนที่มีอยู่ในชุมชน เช่น 

ทุน มนุษย์ ทนุทางสังคม ทุนทางกายรูป ทุนทางธรรมชาติ เป็นต้น 
2) ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลทุนชุมชน โดยศึกษาทุนที่มีอยู่ในชุมชนแล้ววิเคราะห์ 

ประเมินค่าศักยภาพของชุมชนที่มีอยู่เพ่ือเป็นปัจจัยในการพัฒนาและบริหารจัดการชุมชนโดยการจัด
เวที ประชาคม หรือกลุ่มเป้าหมายจากการมีส่วนร่วมในภาคีต่างๆทีเ่กี่ยวข้อง 

3) ขั้นตอนการพัฒนาทุนชุมชนโดยนำข้อมูลที่ได้ในขั้นตอนที่ 2 มาใช้ในการกำหนด 
โครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน 

4) ขั้นตอนการประเมินผลการพัฒนาทุนชุมชน โดยคณะกรรมการชุมชน ผู้นำกลุ่ม 
องค์กรหรือเครือข่ายต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  

สรุป การสร้างเศรษฐกิจฐานราก คือ การสร้างเศรษฐกิจชุมชนซึ่งจะต้องมี ๓ ภาคส่วนร่วมมือ 
กันได้แก่ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ มีการรวมกลุ่ม มีความร่วมมือจัดการทุนชุมชน โดย
การ สำรวจทุนที่มีอยู่ในชุมชนได้แก่ทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม ทุนทางกายรูป ทุนทางธรรมชาติ นำมา
วิเคราะห์หาศักยภาพของชุมชน เพ่ือจัดทำโครงการในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้มีความ
สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน สร้างผลผลิตชุมชน โดยการมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วนอย่างมีสำนึก ความเป็นเจ้าของและประการสำคัญ คือ การมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสร้าง
ความสมัครสมานสามัคคีในการ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอันเป็น
รากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ ระดับมหภาค จากรากฐานยึดกันอย่างมั่นคง 

2.4.4 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากการสร้างสรรค์ธุรกิจชุมชน 
การมองรากฐานเดิมของสังคม คือ ระบบเกษตรกรรมซึ่งเป็นทุนเดิม หรือเป็นฐานเดิม

ของ สังคมไทยอยู่แล้ว พร้อมกับความเชื่อมั่นในศักยภาพของชุมชน เพ่ือช่วยในการสร้างงาน สร้าง
รายได้ใน ชุมชนเป็นหลักสามารถบริหารให้คล่องตัว โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆใน
สังคมไทย ทั้งใน ส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง จัดตั้งธุรกิจชุมชนในหลายรูปแบบ เช่น การแปรรูป 
ร้านค้าสหกรณ์ของท้องถิ่น หรือระบบอุตสาหกรรมภายในครัวเรือนที่มีส่วนสำคัญในการลดปัญหาใน
ครัวเรือนอีกด้วย ๑๐๖ การจัดการ ธุรกิจชุมชนจะประสบความสำเร็จและเข้มแข็งในระยะยาวก็
ต่อเมื่อธุรกิจมีผลผลิต และมีรายได้เข้ามา สม่ำเสมอ คนในชุมชนไม่ทิ้งบ้านเรือนไปทำงานต่างถิ่น และ
มีการวางแผนจัดการธุรกิจชุมชนทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการการตลาด 
การจัดการการผลิต และการจัดการการเงิน และ บัญชี และเพ่ือให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มอาชีพเกิด
สรูปคล่อง และกำไร สมาชิกกลุ่มอาชีพควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่ง
ประกอบด้วย การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การ จัดการเงินสด การจัดการลูกหนี้ และการจัดการ
สินค้าคงเหลือ  

การรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนดำเนินการทางธุรกิจของชุมชนบางครั้ งอยู่ในรูปแบบ
สหกรณ์ ที่เรียกว่า “วิสาหกิจชุมชน” คำว่า “วิสาหกิจ” แปลจากภาษาอังกฤษว่า “Enterprise” ซึ่ง
แปลว่า “การ ประกอบการ” แต่ในปัจจุบันมีคำว่า “วิสาหกิจชุมชน” (SMCE: Small and Micro 
Community Enterprise) เกิดขึ้น ซึ่งผู้คนเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับวิสาหกิจชุมชนจนกล่าวได้ว่า
เป็นยุคแห่งวิสาหกิจ ชุมชน ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งแปรรูปผลผลิตตามธรรมชาติ หรือสร้างผลิตภัณฑ์หรือ
ผลิตผลโดยครอบครัวใน ชุมชน โดยองค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน เพ่ือการบริโภคและ
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยมี หลักการคิดที่สำคัญ คือ สร้างความหลากหลายของผลผลิตและ
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ผลิตภัณฑ์ในชุมชน เพ่ือการบริโภคแบบ พ่ึงพาตนเอง ลดรายจ่ายให้ครอบครัว สร้างเสริมสุขรูป
อนามัยที่ดีให้ตนเอง และมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อ สมาชิกคนอ่ืนๆ ที่อยู่ร่วมในชุมชน ไม่เห็นแก่
ประโยชน์ด้าน กำไรสูงสุดและเอาเปรียบผู้บริโภค วิสาหกิจ ชุมชนเกิดจากการที่คนกลุ่มหนึ่งในชุมชน
มาร่วมมือกันทำอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับ การผลิต การแปรรูป การจัดการทรัพยากร การจัดการทุน 
การจัดการตลาด โดยมีการซื้อขายใน ลักษณะสหกรณ์ แต่แตกต่าง กันที่ระเบียบและกฎเกณฑ์ ซึ่ง
วิสาหกิจชุมชนเน้นการแบ่งปัน การช่วยเหลือกันมากกว่าการแข่งขัน วิสาหกิจชุมชนจึงเป็นหน่วยที่ทำ
ให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจไม่ แตกแยก แบ่งพวก และไม่ต่อสู้เพ่ือ ผลประโยชน์ของตนและพวกพ้อง 
เพราะวิสาหกิจชุมชนเน้นการช่วยเหลือกัน  

วิสาหกิจชุมชนจะต้องมีลักษณะสำคัญ 7 ประการได้อธิบายว่า คือ 
1. ชุมชนเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการ  
2. ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน  
3. ริเริ่มสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมของชุมชน  
4. มีฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานภูมิปัญญาสากล  
5. ดำเนินการแบบบูรณาการ เชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นระบบ 
6. มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจ 
7. มีการพ่ึงตนเองของครอบครัวและชุมชนเป้าหมาย  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวนโยบายประชารัฐ โดยผลักดันให้ชุมชนที่มี 
ศักยภาพและมีทรัพยากรสามารถดำเนินธุรกิจในรูปแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม หรือ Social Enterprise 
(SE) ได้ ซึ่งปัจจัยที่จะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากวิสาหกิจเพ่ือสังคมได้ขับเคลื่อนไปได้
อย่าง ยั่งยืนดูด ได้แก่ 

1) การเข้าถงึปัจจัยการผลิต ทัง้ด้านทรพัยากรและโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน  
2) การสร้างองค์ความรู้จากชุมชนและส่งเสริมความรู้เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อยอด 
3) การตลาด มีการพัฒนาแบบบูรณาการตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาดไปจนถึงช่องทางการ ขาย

ใหม่ๆ 
4) การสื่อสารเพ่ือสร้างการรับรู้ เพ่ือความยั่งยืน ช่วยสร้างแบรนด์และหาช่องทางการ 

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อท้องถิ่นและสื่อระดับประเทศ 
5) การบริหารจัดการ ทั้งด้านต้นทุน บัญชี และการบริหารความเสี่ยง 
สรุป การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากการสร้างสรรค์ธุรกิจชุมชน เป็นการผลักดันให้ชุมชนที่

มี ศักยภาพและมีทรัพยากรสามารถดำเนินธุรกิจในรูปแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม โดยชุมชนสามารถ
เข้าถึง ปัจจัยการผลิต ทั้งด้านทรัพยากรและโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน ใช้องค์ความรู้จากชุมชน
และส่งเสริม ความรู้เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อยอดให้เกิดผลผลิต และการส่งเสริมทางการตลาดทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและสื่อ ระดับประเทศโดยการบริหารจัดการทั้งด้านต้นทุน บัญชี และการบริหารความ
เสี่ยงทีม่ีประสิทธิรูป 

2.4.5 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามหลักการพึ่งตนเอง 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอยู่บนพื้นฐานแนวคิดการพึ่งพาตนเองของชุมชน โดยการ

มุ่ง พัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเองได้ในระยะยาว จากการ
อาศัยสภาวะ แวดล้อมในท้องถิ่นเป็นประการสำคัญ กระบวนทัศน์การพัฒนาสังคมสมัยใหม่ ตระหนัก
ถึงการพ่ึงตนเองไม่ ว่าในด้านใด ล้วนนำไปสู่ความเข้มแข็งในอนาคต และหลีกเลี่ยงการครอบงำทาง
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ความคิดไม่ว่าจะเป็นด้าน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได ้
 
2.5  แนวคิดเรื่องการพัฒนานวัตกร 

จอมพงศ์ มงคลวนิช  (2555) ได้กล่าวถึงการพัฒนานักนวัตกรรม หมายถึง กระบวนการที่
ผู้บริหารผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับบุคลากรขององค์การร่วมกันใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการสรร
หา การคัดเลือก และการบรรจุบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าปฏิบัติงานในองค์การ พร้อมทั้งการ
ดำรงรักษาและพัฒนาให้บุคลากร มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขใน
อนาคต โดยปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม 
ประกอบดว้ย 3 ปัจจัย คือ  

(1) การฝึกอบรมและพัฒนา (Training and development) เป็นวิธีการในการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถ มีทักษะ เกิดเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานโดยใช้
กลวิธีที่เหมาะสมในการสร้างประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติจริงของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเป็น
การแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาองค์การ (จอมพงศ์ มงคลวนิช, 2555, หน้า 121-122) การฝึกอบรม 
ประกอบด้วย 2 มุมมอง คือ การเรียนรู้ตามความเหมาะสม (Situated learning school) และการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential learning perspective)  

การอบรมบุคลากร ทำให้บุคลากรได้ใช้ทักษะใหม่ ๆ ในการที่มุ่งเน้นนวัตกรรม (Becker, 
1964) บุคลากรที่มีความรู้ด้านนวัตกรรมเป็นทรัพยากรสำคัญต่อองค์การ และบุคลากรเหล่านี้ต้อง
ได้รับความรู้และทักษะใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือติดตามการพัฒนาของเทคโนโลยี ทั้งนี้การฝึกอบรม
ทำให้ความสามารถของบุคลากรในการยอมรับทักษะใหม่ ๆ และสมรรถนะของบุคลากรเกี่ยวกับ
นวัตกรรมดีขึ้นด้วย นอกจากนี้ การฝึกอบรมและพัฒนายังสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์มีผลต่อ
นวัตกรรม และการเรียนรู้และพัฒนาบุคคลส่งผลต่อองค์การให้เกิดความใหม่เป็นองค์การแห่ง
นวัตกรรม  

(2) แรงจูงใจในการทำงาน (Motivation) เป็นกระบวนการที่บุคคลซ่ึงได้รับการกระตุ้น หรือ
สิ่งเร้า แสดงพฤติกรรมที่สามารถทำให้ตนเองได้รับการตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้น อันจะทำให้บุคคลเกิด
ความพึงพอใจ (Lunenburg & Ornstein, 2000, p. 88) แรงจูงใจยังเป็นกระบวนการกระตุ้ น
พฤติกรรมบุคลากรให้มีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จ โดยอาศัยปัจจัยแห่งความ
ต้องการพ้ืนฐานที่จะทำให้บุคลากรเต็มใจที่จะรวมพลังทุ่มเทความอุตสาหะ พยายาม อย่างเต็ม
ความสามารถ ดังนั้น องค์ประกอบที่ทำให้เกิดแรงจูงใจมีหลายประการ นับตั้งแต่ บทบาทของผู้นำ 
เพ่ือนร่วมงาน สิ่งตอบแทนที่ เป็นทั้งตัวเงินและโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ สิ่งเหล่านี้เป็นพลัง
ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมที่ต้องการ และเป็นแรงกระตุ้นให้บุคลากรมีความผูกพัน มุ่งมั่นที่จะสร้าง
ความสำเร็จให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและองค์การ  

(3) ความผูกพันด้านจิตใจต่อองค์การ (Affective commitment) เป็นความสัมพันธ์ที่เหนียว
แน่นของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกในการเข้าร่วมกิจกรรม ขององค์การด้วยความเต็มใจ  
ซึ่งความผูกพันองค์การประกอบด้วยลักษณะสำคัญ 3 ประการ คือ 1) บุคลากรมีความเชื่อมั่นอย่างสูง
ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 2) บุคลากรมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายาม
อย่างเต็มที่ เพื่อให้งานขององค์การประสบความสำเร็จ และ 3) บุคลากรมีความต้องการอย่างแรงกล้า
ที่จะดำรงความเป็นสมาชิกรูปในองค์การ 
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สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้จัดงานนวัตกรรมการพัฒนาคนเชิงพ้ืนที่ “พลังการสื่อสาร
จัดการความรู้  สู่การพัฒนาคนที่ยั่งยืน” โดยผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนได้ร่วมกันกำหนดทิศทางการ
พัฒนาศักยภาพคนในขบวนองค์กรชุมชน  ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) เพ่ือนำไปขับเคลื่อนต่อ  โดย
มีวิสัยทัศน์  คือ  คนในขบวนองค์กรชุมชนเป็นคนมีคุณธรรม  มีความสามารถในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  นำไปสู่ชุมชน-สังคมเข้มแข็ง  โดยมีเป้าหมาย  เกิดผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง  และผู้นำเชิงประเด็นในพ้ืนที่  1,000 ตำบลทั่วประเทศ  รวม 10,000   คน 
กลุ่มเป้าหมาย  คือ 1.ผู้นำระดับตำบล  อำเภอ  เช่น  ผู้นำอาวุโส  ปราชญ์ชุมชน  คนรุ่นใหม่  จิต
อาสา  ฯลฯ  2. ผู้นำระดับจังหวัด  กลุ่มจังหวัด  เพ่ือผลักดันงานระดับพ้ืนที่สู่แผนพัฒนาของท้องถิ่น
หรือจังหวัด  3. ผู้นำขบวนงานประเด็น เพ่ือสนับสนุนการทำงานเชิงประเด็นหรืองานพัฒนาต่างๆ ใน
พ้ืนที่   และ 4. คนรุ่นใหม่ หรือผู้นำใหม่ในขบวนองค์กรชุมชน  หรือชุมชนท้องถิ่นที่มีความสนใจการ
ทำงานพัฒนาของขบวนองค์กรชุมชน  ฯลฯ โดยหลักสูตรการพัฒนาประกอบด้วย 1.หลักสูตรผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงด้วยพลังขบวนองค์กรชุมชน  2.หลักสูตรสื่อสารสาธารณะพลังสร้างการเปลี่ยนแปลง  3.
การบริหารจัดการที่ดี  4.การจัดการความรู้ชุมชน  5.หลักสูตรประเด็นงานยุทธศาสตร์  เช่น  แผน
ธุรกิจเพ่ือชุมชน  การพัฒนาที่อยู่อาศัยเพ่ือความมั่นคง  6.การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ  และ 7.หลักสูตรการประสานความร่วมมือ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ เกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้โครงการสัมนา
เชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาแนวคิดสู่การเป็นนวัตกรชุมชน เพ่ือให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้
เข้าใจถึงความสำคัญของการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด โดยโครงการบูรณาการการ
เรียนการสอนเข้ากับการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้นิสิตและผู้ประกอบการร่วมกันพัฒนาแนวคิด
ผลิตภัณฑ์โดยต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เดิม หรือวัตถุดิบที่ผู้ประกอบการมีอยู่แล้ว ไปผลิตเพ่ือจำหน่ายซึ่ง
จะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไป โดยโครงการประกอบด้วยกิจกรรม workshop 
กระบวนการพัฒนาแนวคิดสู่การเป็นนวัตกรชุมชน 

การบรรยาย นวัตกรรมสร้างทิศทางนวัตกรรมอาหารในศตวรรษ 21 ความสำคัญของการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์กับผู้ประกอบการยุค ใหม่  วิธีสร้างแนวคิดและข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ใหม่ นำเสนอ
แนวคิดและข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ใหม่ 

สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ ภายใต้โครงการ STEAM4INNOVATOR ซึ่งเน้นกระบวนการ 
4 ขั้นตอน ที่นอกจากมุ่งใช้สร้างนวัตกรรม ดังนี้  

(1) Insight คือ  การรู้ลึ กรู้ จ ริ งว่าลู กค้ าเป็ น ใคร ปัญ ห าที่ แท้ จริ งคืออะไร การ
หา Insight ที่แท้จริงของลูกค้าจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เราเห็นปัญหาที่จะหยิบมาแก้ไขได้ชัดเจน 
โด ย ส า ม า ร ถ ท ำ ได้  3 วิ ธี  คื อ  Immersion ล อ ง ด้ ว ย ต น เอ ง  Observation ก า ร สั ง เก ต 
และ Interview การสัมภาษณ์ ซึ่งวิธีสุดท้ายเป็นวิธีที่มีประสิทธิรูปในการเก็บข้อมูลจากลูกค้า
เป้าหมาย ทำให้รู้ปัญหาที่แท้จริง (Pain point)  และประเด็นทีเ่ราคาดไม่ถึง (Surprising Insight)   

(2) Wow! Idea คือ การคิดสร้างสรรค์ ไอเดีย  เป็นการคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาที่
หลากหลาย โดยตั้งต้นจากการใช้โครงสร้างคำถามเราสามารถทำอย่างไรได้บ้างเพ่ือ…..?  (How 
might we?) เมื่อได้คำตอบแล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือแก้ปัญหา ทั้งนี้การ Brain storm หรือระดม 
ความคิดจากทีมงานในการแก้ปัญหามี 2 แบบ คือ Critical thinking (Yes, but…) การคิดเชิง
วิพากษ์ คิดแบบมีวิจารณญาณ และ Creative thinking (Yes, and…) การคิดเชิงสร้างสรรค์   

(3) Biz model คือ แผนพัฒนาธุรกิจ ประกอบด้วย 3 เรื่องสำคัญ คือ การหาเครือข่าย
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ความร่วมมือ การทำผลงานต้นแบบ และการวางแผนธุรกิจอย่างครอบคลุมและรอบคอบ 
(Business model) ที่ต้องระบุได้ว่า กลุ่มลูกค้าคือใคร คุณค่าที่มีต่อลูกค้า ช่องทางการส่งคุณค่านี้
ไปยังลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า วิธีการหาเงิน ทรัพยากรที่ใช้ ขั้นตอนต่างๆ ในการสร้าง
คุณค่า การหาความร่วมมือในการทำธุรกิจครั้งนี้ และต้นทุนมีอะไรบ้าง  ทั้งนี้ ผลงานต้นแบบ 
(Prototype) ที่ต้องทำขึ้นก่อนในขั้นตอนนี้ ก็เพ่ือทดสอบไอเดียและสมมติฐานที่เรามีกับลูกค้า ซึ่ง
ผลงานต้นแบบนี้ ต้องจับต้องได้และสร้างประสบการณ์การใช้งานเสมือนได้ เพ่ือขอรับข้อคิดเห็นใน
การปรับปรุงงานให้ดึงดูดความสนใจลูกค้าได้มาก ดังนั้น หัวใจสำคัญของผลิตภัณฑ์ต้นแบบก็คือ 
“การดึงจุดขาย” 

(4) Production & Diffusion การผลิตและการกระจายสินค้า เป็นการสร้างมูลค่า
ผลงานนวัตกรรมออกสู่ตลาดจริง โดยนำผลงานที่พัฒนาจากขั้นตอนที่ 3 มาผลิตจำหน่าย รวมถึงการ
นำเสนอเพ่ือขายไอเดียให้กับนักลงทุน ทั้งนี้ทริคในการหยิบประเด็นมานำเสนอสามารถใช้ Star 
model ได้  คื อ  (1) Situation คือ  สถานการณ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ  Pain point หรือปัญ หาของ
กลุ่มเป้าหมาย  (2) Task คือทางเลือกที่จะสร้างหรือพัฒนาคือสิ่ งใดบ้างเพ่ือแก้ปัญหา Pain 
point ข้างต้น (3) Action คือ สิ่งที่เราลงมือทำหรือสร้างขึ้นคืออะไร ความพิเศษของนวัตกรรมของ
เราคืออะไร และ (4) Result คือ ผลลัพธ์ของการใช้งาน หรือประโยชน์ของ  
 โดย Innovator หรือ นวัตกร หรือ ผู้สร้างนวัตกรรม จะต้องมี 5 คุณลักษณะเด่น คือ มีแรง
บันดาลใจ มีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการได้ และลงมือทำจริง 
 พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์  (2560) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะสำคัญของนวัตกร 10 ประการ คือ 
(1) มีความมุ่งมั่นและขยันหมั่นเพียร (determination and perseverance)  (2) มีแรงผลักดันมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ (achievement drive)  (3) มุ่งเป้าประสงค์ (goal orientation)  (4) เน้นการควบคุมจาก
ภายในตนเอง (internal locus of control)   (5) มีความอดทนต่อความไม่ชัดเจน (tolerance for 
ambiguity)  (6) มีความอดทนต่อความล้มเหลว (tolerance for failure)  (7) มีความสามารถในการ
ประเมินและบริหารความเสี่ยง (calculated risk taking)  (8) มีพลังคุณภาพสูง (high energy 
level)  (9) มีความคิดสร้างสรรค์ (creativity)  (10) มีวิสัยทัศน์ (vision) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัดอบรมหลักสูตร “ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม 
Thinking Skill for Innovation” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการคิดและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ได้อย่างเป็นระบบ  สามารถนำเทคนิคการคิดเชิงนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิรูป และสร้างทัศนคติที่ดีและปลูกจิตสานึกในการคิดเชิงนวัตกรรมให้
มีประสิทธิรูปต่อตนเองและองค์กรได้อย่างยั่งยืน โดยหัวข้อการฝึกอบรมประกอบด้วย 2 Module คือ 
(1) Model & Thinking Skill Concept ประกอบด้วย ความหมายและแนวคิดที่สำคัญของการคิด
เชิงนวัตกรรม กระบวนทัศน์ในเชิงนวัตกรรมของแต่ละยุคธุรกิจ โมเดลทักษะการคน้พบเพ่ือสร้างสรรค์
นวัตกรรม (ตั้งคำถาม  สำรวจ  เปิดมุมมอง ทดลอง และ เชื่อมโยงความคิด) พ้ืนฐานมิติความคิด
สร้างสรรค์ที่จะต่อยอดไปสู่กรอบแนวคิดในเชิงนวัตกรรม Creative Thinking (ความคิดสร้างสรรค์) 
Paradigm Concept & Shift (กรอบแนวความคิดและการเลื่อนกรอบ) (2) Learning in Action 
ประกอบด้วย การเจาะลึกทักษะการค้นพบเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้ง 5 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการตั้ง
คำถาม การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytic Thinking) ทักษะการสำรวจ การคิดรอบมุม (Inductive 
Thinking) ทักษะการเปิดมุมมอง  การคิดเชิงบวก (Positive Thinking) ทักษะการทดลอง  การคิด
เชิงวิพากย์ (Critical Thinking) ทักษะการเชื่อมโยงความคิด การคิดเชิงสังเคราะห์ (Synthetic 
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Thinking) และการWorkshop ฝึกคิดในเชิงสังเคราะห์เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation)  
จากการศึกษาเอกสารงานวิจัย และแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรนวัตกรรม ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม 

และการพัฒนานักนวัตกรรม พบว่า ควรเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชนให้กับผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ในชุมชนเพ่ือเป็นให้ผู้นำสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างรูปธรรมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
สามารถเชื่อมโยง ประสานผู้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการ
ปฏิบัติจริงนั้นไปสู่คนในชุมชนท้องถิ่น สามารถขยายผลไปสู่ชุมชนใกล้เคียงและภายนอกชุมชนต่อไป 
ประกอบด้วย 1.ผู้นำระดับตำบล  อำเภอ  เช่น  ผู้นำอาวุโส  ปราชญ์ชุมชน  2. ผู้นำระดับจังหวัด  
เพ่ือผลักดันงานระดับพ้ืนที่สู่แผนพัฒนาของท้องถิ่นหรือจังหวัด  3. ผู้นำขบวนงานประเด็น เพ่ือ
ส นั บ ส นุ น ก า ร ท ำ ง า น เ ชิ ง ป ร ะ เ ด็ น ห รื อ ง า น พั ฒ น า ต่ า ง ๆ  ใ น พ้ื น ที่    แ ล ะ  
4. คนรุ่นใหม่ ที่มีความสนใจการทำงานพัฒนาชุมชน โดยสมรรถนะท่ีจะเสริมสร้างให้กับนวัตกรชุมชน
ประกอบด้วย 
  ด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ภายในชุมชน คือ ปัญหา บริบท จุดอ่อน จุดแข็งของชุมชนและ
ความรู้ภายนอก ได้แก่ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (New entrepreneurs) นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
(Innovation & Technology) การทำแผนพัฒนาธุรกิจ (Business model) การผลิตและการ
กระจายสินค้า (Production & Diffusion)  
 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการสังเกต สัมภาษณ์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ และการคิดเชิงวิพากษ์  

เจตคติ ได้แก่ กระบวนการพัฒนาแนวคิดสู่การเป็นนวัตกรชุมชน   
 
2.6  แนวคิดตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 
 2.6.1 ความหมายของตราสินค้า 

ความหมายของตราสินค้า คอทเลอร์ (Kotler, 2015) เคยกล่าวไว้เมื่อปี 1984 ว่า ตรา
สินค้าคือ ชื่อ คำ ตราสัญลักษณ์ หรือรูปแบบหรือสิ่งเหล่านั้นรวมกันเพ่ือแสดงว่าสินค้าหรือบริการ
เหล่านั้นเป็นของใคร และแตกต่างจากคู่แข่งขันอย่างไร และต่อในปี 1991 ได้ขยายความหมาย 
เพ่ิมเติมว่า ตราสินค้าต้องครอบคุลม 4 ระดับ คือ (1) คุณลักษณะ ซึ่งเป็นรูปร่างภายนอกของ 
ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคจดจำได้ อาทิ ชื่อ เครื่องหมายการค้าและโลโก้ (2) ประโยชน์ ซึ่งเป็นคุณลักษณะ
ที่สามารถสัมผัสได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์อาทิ ทานยาแก้หวัดแล้วรู้สึกว่าอาการหวัดทุเลาขึ้นอย่างมาก  
(3) คุณค่า ซึ่งเป็นสิ่งที่ผลิตภัณฑ์ให้ผลต่ออารมณ์และความรู้สึก เช่น ใช้แล้วรู้สึกว่าตนเป็นคนมีเสน่ห์ 
และน่ารัก และ (4) บุคลิกรูป ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงบุคลิกรูปของผู้ใช้ด้วย เช่น ดูเป็นคนใส่ใจ 

1)  องค์ประกอบของตราสินค้า (Brand Element)  
ประกอบด้วย ชื่อ (name) โลโก้ (Logo) ข้อความ (Tagline) สัญลักษณ์ (Graphics) 

รูปร่าง (Shapes) สีสัน (Colors) เสียง (Sounds) กลิ่น (Scents) รสชาติ (Tastes) ความเคลื่อนไหว 
(Movements) และการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships Management) 

2) กระบวนการสร้างแบรนด์ (Brand building process) 
Duane E. Knapp (2000)  กล่าวว่า  กระบวนการสร้างสินค้า  ประกอบขั้นตอน 5

ขั้นตอน ทีเ่รียกว่า D.R.E.A.M และได้อธิบายกระบวนการสร้างตราสินค้า 5 ขั้นตอนไว้ดังนี้  
(1) Differentiation คือ การสร้างความแตกต่างให้ผู้บริโภครับรู้ว่าตราสินค้ามี

จุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน  
(2) Relevance คือการสร้างความสัมพันธ์ หรอืการเชื่อมโยงตราสินค้าเข้ากับ
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ผู้บริโภคด้วยการนำลักษณะบางอย่างของตราสินค้า ที่คิดว่ามีลักษณะตรงกับผู้บริโภคมาเชื่อมโยงกัน 
ทำให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกผูกพันกับตราสินค้า  

(3) Esteem คือ การสร้างคุณค่าหรือยกย่องตราสินค้าให้มีคุณค่าในตัวมันเองเพ่ือให้
ผู้บริโภคเกิดการยอมรับในตราสินค้า รู้สึกว่าตราสินค้านั้นมีความสำคัญและมีคุณค่ากับผู้บริโภค  
 (4) Awareness คือ การสร้างความตระหนักรู้ในตราสินค้า เพ่ือให้ผู้บริโภคตระหนัก
รู้ในความแตกต่างของตราสินค้า และคุณค่าของตราสินค้า  
   (5) Mind’s eye คือ การสร้างความประทับใจกับผู้บริโภค เป็นการทำให้ผู้บริโภค
เกิดความรู้สึกที่ด ีเกิดความประทับใจในตราสินค้า 

Tom Duncan (2002) กล่าวว่า กระบวนการสร้างตราสินค้าจะประกอบด้วย  5 
ขั้นตอน คือ  

(1) การเลือกชื่อและสัญลักษณ์เพ่ือทีจ่ะเป็นตัวแทนในการนำเสนอองค์กรหรือสินค้า  
(2) การสร้างความตระหนักรู้ การสร้างอัตลักษณ์ของชื่อและสัญลักษณ์ตราสินค้าว่า

สินค้านี้เป็นประเภทใด  
(3) การกำหนดตำแหน่งตราสินค้าให้มีความแตกต่างจากตราสินค้าของคู่แข่ง  
(4) การสร้างรูปลักษณ์ของสินค้า เพ่ือที่จะทำให้ตราสินค้ามีความแตกต่างยิ่งขึ้นทำ

ใหส้ามารถรูจ้ัก หรือระลึกถึงตราสินคา้ได้งา่ยยิ่งขึ้น และ  
   (5) การสร้างความน่าเชื่อถือในตราสินค้าอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดขึ้นในจิตใจของ
ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งผู้ถือหุ้น และส่งมอบสิ่งที่ลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมาย และผู้ถือหุ้น 
คาดว่าจะ ได้รับจากการซื้อหรือใช้ตราสินค้า ประกอบด้วย คำจำกัดความและความหมายของตรา
สินค้า   ความสำคัญของตราสินค้ากับผู้บริโภค ตราสินค้าด้านเทคโนโลยี 

2.6.2  แนวคิดบรรจุภัณฑ์ (Package) 
1) ความหมายของการบรรจุภัณฑ์ 

บรรจุภัณฑ์ถือว่า เป็นส่วนสำคัญ ที่ช่วย เพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าและส่งเสริม
รูปลักษณ์ให้แก่ สินค้าโดยมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญได้ให้คำจำกัดความของคำว่า บรรจุภัณฑ์ 
(Packaging) ไว้ ดังนี้  

บรรจุภัณฑ์ หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการตลาดในการใช้
วัสดุชนิดใดชนิดหนึ่งมาสร้างสรรค์ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อให้กับผลิตภัณฑ์เพ่ือปกป้องความเสียหาย 
ของผลิตภัณฑ์รักษาคุณภาพเกิดความสะดวกในการใช้สอย สะดวกในการขนส่งและเพ่ือการสื่อสาร
ต่างๆและการตลาดโดยมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมโดยการใช้ทั้งศาสตร์ศิลปะและเทคโนโลยี  ร่วมกัน 
(สมพงษ์ เฟ่ืองอารมย์,2555, น.9)  

บรรจุภัณฑ์ หมายถึง วัสดุห่อหุ้ม หรือปกป้องสินค้าให้มีคุณลักษณะและคุณสมบัติ
เหมือนเดิมมากที่สุด โดยเริ่มจากแหล่งผลิตไปจนถึงผู้บริโภคอีกทั้งยังมีหน้าที่ให้ข้อมูลสินค้า และ
นำเสนอสินค้าให้สวยงามเพ่ือดึงดูดผู้บริโภค (ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์, 2553, น.6)  

บรรจุภัณฑ์แต่เดิมมีไว้เพ่ือปกป้อง หรือบรรจุผลิตภัณฑ์แต่ในปัจจุบันมีปัจจัย
มากมายที่ ผลักดัน ให้บรรจุภัณฑ์ทวีความสำคัญมากข้ึน จนกลายเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญ 
การเพ่ิมขึ้นของคู่แข่งทั้งในด้านของจำนวนและการแข่งขันที่รุนแรง อีกทั้งแรงผลักดันในเรื่องของ
ขนาดและจำนวน หรือลักษณะของชั้นวางของในห้างสรรพสินค้า ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการ
พัฒนาหีบห่อบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยในงานขายมากขึ้น ตั้งแต่การกระตุ้นความสนใจจากลูกค้า การอธิบาย
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สินค้า หรือจนกระทั่ง ความสะดวกในการขาย การออกแบบที่ดีจะทำให้เกิดประโยชน์เหนือคู่แข่งขัน
และเพ่ิมปริมาณการขายได้ (นันทสารี สุขโต และคณะ, 2555) 

2) องค์ประกอบของบรรจุภัณฑ ์(Packaging Element)  
   องค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์หลัก ๆ จะประกอบด้วย รูปทรง สี ตัวอักษร วัสดุบรรจุ
ภัณฑ์ และ กราฟฟิก ซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดนี้มีหน้าที่ในการห่อหุ้มสินค้าและเป็นสิ่งที่สื่อสารทางจาก
ผู้ผลิตสินค้าไปยังผู้บริโภค โดยองค์ประกอบทั้งหมดต่างมีหน้าที่แตกต่างกันไป แต่ทั้งหมดจะรวมเป็น
องค์ประกอบให้บรรจุภัณฑ์เป็นรูปร่างมีสามารถห่อหุ้มสินค้าได้และบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของสินค้า
นั้นๆ ได ้(Fuller, 2011) รายละเอียดดังนี้  
     2.1) สี ตัวอักษร และกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ทำหน้าที่ในการในการสื่อสารและเป็น
ตัวดึงดูดกับผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เป็นสิ่งที่จะต้องสื่อสารให้กับผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์เป็นของกลุ่ม
ผู้บริโภคกลุ่มไหน  
   2.2) ตัวอักษร เป็นข้อความหรือสัญลักษณ์โดยจะต้องอ่านง่าย ออกแบบชัดเจน 
เหมาะสมกับสินค้าและสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารออกไป การเว้นช่องไฟ และใช้สีบนตัวอักษรซึ่งจะไม่เป็น
สีที่กลมกลืนกับพ้ืนหลัง  
    2.3) รูปทรงและวัสดุบรรจุภัณฑ์ เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะต้องใช้ในการห่อหุ้ม
สินค้า วัสดุของบรรจุภัณฑ์สำหรับขนมสามารถแบ่งออกได้หลายประเภท เช่น กล่องพลาสติก กล่อง
กระดาษ ถุงพลาสติก ถุงฟอยด์ ถุงลามิตเนต ซองฟอยด์ซองตั้ง ซองซีลพลาสติก เป็นต้น ซึ่งแต่ละแบบ
จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปในการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งเป็นพ้ืนที่จะเป็นการสื่อสารให้กับ
ผู้บริโภค ได้รับรู้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ซึ่งรูปทรงนี้มีผลโดยตรงกับผู้บรโิภค 
   2.4) รูปทรงหรือรูปแบบ เป็นส่วนที่มีผลกับการรับรู้ และทัศนะคติของผู้บริโภคเป็น
อย่างมาก รูปลักษณ์เป็นจุดที่ดึงดูดผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้า การใช้รูปทรงรูปลักษณะให้มี
จุดเด่นแตกต่างจากคู่แขง่และสื่อถึงแบรนด์ได้ให้มีเอกลักษณ์จะทำให้ผู้บริโภคจดจำเราได ้ 

3) หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์  
แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ มีหลักที่ต้องคำนึงถึง ดังนี้ (สุมาลี ทอง

รุ่งโรจน์, 2555)  
3.1) มีความโดดเด่น (Outstanding) ในสรูปการตลาดที่มีการแข่งขันที่สูงบรรจุ

ภัณฑ์จะต้องโดดเด่นเป็นอย่างมาก เมื่อเวลาวางข้างกับคู่แข่งหรือสินค้าอ่ืนๆ จะต้องดูโดดเด่นทั้งสีสัน 
รูปทรงและรปูแบบ  

3.2) รูปลักษณะแบรนด์และความแตกต่าง (Brand Differentiate) เป็นการ
ออกแบบให้ แบรนด์เกิดความแตกต่างและโดดเด่นเพ่ือสร้างการจดจำและจูงใจให้เกิดการอ่านใน
รายละเอียดต่อไป  

3.3) ความรู้สึกร่วมที่ดี (Brand Experience) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สร้างขึ้น
เพ่ือให้ผู้ ซื้อเกิดความรู้สึกที่ดีต่อศิลปะที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยรวม เริ่มจากการก่อให้เกิดความ
สนใจด้วยความเด่น เปรียบเทียบรายละเอียดต่าง ๆ เพ่ือจูงใจให้ตัดสินใจซื้อ และจบลงด้วยความรู้สึก
ที่ดีที่สามารถสนอง ต่อความต้องการของผู้ซื้อได้ จึงก่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อ เกิดความรู้สึกอยากเป็น
เจ้าของและอยากทดลองสินค้าพร้อมบรรจุภัณฑ์นั้น  
  4) กระบวนการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์  
   การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นการดำเนินการที่มุ่งเน้นเพ่ือให้บรรจุภัณฑ์มี
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ความ เหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑ์และมีความสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ซื้อ เป็น
หลักการกำหนดแนวทางการออกแบบและตัดสินใจเลือกบรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
(Robertson, 2013)  
    4.1) การกำหนดผลิตภัณฑ์ท่ีจะทำการออกแบบบรรจุภัณฑ์  
    4.2) การศึกษาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน  
    4.3) การกำหนดแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์  
    4.4) การออกแบบ และผลิตบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ  
    4.5) การตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะโดยผู้เชี่ยวชาญ  
    4.6) การแก้ไข ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ  
    4.7) การนำบรรจุภัณฑ์ไปสอบถามความคิดเหน็กับกลุ่มผู้ซื้อ  
    4.8) การทดลองนำผลิตภัณฑ์ที่บรรจุด้วยบรรจุภัณฑ์ใหม่ขายจริง  
    4.9) สรุปผลการพฒันาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ และนำบรรจุภัณฑ์เพ่ือใช้จริง 
 
2.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การศึกษารวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการวิจัยมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

สายัญ พันธ์สมบูรณ์ และคณะ (2554 : บทคัดย่อ) การพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติ
เพ่ือยกระดับคุณค่าของผ้าทอบ้านโพนแพง ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการวิจัยนี้
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์การทอผ้าย้อมสีธรรมชาติของบ้านโพนแพง รวมถึงสร้างความ
ตระหนักคุณค่าของผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์จากผ้าทอของคนในชุมชน อันนำไปสู่
การพ่ึงตนเอง ใช้เวลาในการดำเนินงาน 1 ปีครึ่ง จากการดำเนินงานทางคณะวิจัยได้เรียนรู้การบริหาร
จัดการกลุ่มทอผ้าพ้ืนมืองย้อมสีธรรมชาติ ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความเข้าใจกับกลุ่ม
เยาวชนที่จะสานต่อเอกลักษณ์ของชุมชนต่อไป ผลเพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์การทอผ้าสีธรรมชาติของ
บ้านโพนแพง "ตำนาน พัฒนาการ ของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาด" พวก
ชาวบ้านโพนแพงไม่ใช่ชนเผ่าภูไทแต่หาเป็นกลุ่มชาวบทของกลุ่มเยาวชนที่จะสานต่อเอกลักษณ์ของ
ชุมชนต่อไป ผลเพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์การทอผ้าย้อมสีธรรมชาติของบ้านโพนแพงไม่ใช่ชนผไทแต่
หากเป็นกลุ่มชนบทสมัยก่อนหลาย ๆ กลุ่มมาตั้งรกรากบริเวณแม่น้ำสังกะและเรียกตัวเองว่า ไทภู ซึ่ง
มีประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตเป็นของตัวเอง จากการจัดเวทีเพ่ือหาแนวทางเพ่ิมคุณค่า และมูลค่าผ้าทอ
พ้ืนเมืองบ้านโพนแพงพบว่าชาวบ้านโพนแพงมคีวามเชี่ยวชาญในการทำผ้าย้อมครามมากว่าทำผ้าย้อม
สีธรรมชาติตระหนักต่อคุณค่าและมูลค่าของผ้าย้อมครามแล้วเกิดการพัฒนาร่วมระหว่างการผลิตผ้า
แพรวาและผ้าย้อมครามเป็นผลให้กลุ่มมีรายได้มากขึ้น และการใช้ประโยชน์จากผ้าทอของคนใน
ชุมชนมากขึ้นอันนำไปสู่การพ่ึงตนเอง นอกจากนี้ทีมวิจัยเน้นแนวทางสร้างความตระหนักต่อคุณค่า
ของผ้าทอย้อมสีธรรมชาติแก่กลุ่มเยาวชนในชุมชนที่จะเป็นผู้สานต่อ   อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
ชุมชนต่อไป 

ไพศาล คงคาฉุยฉาย และคณะ (2543 : บทคัดย่อ) การพัฒนาเทคนิคการย้อมไหมด้วยสี
ธรรมชาติจากครามและครั่งโครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ให้ได้วิธีการที่เหมาะสมในการสกัดสี
น้ำเงิน (Indigo Blue) จากต้นคราม (Indigoferatinctoria) และศึกษาจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยา
การหมักต้นคราม 2) เพ่ือให้ได้วิธีการที่ เหมาะสมในการสกัดสารสีแดงจากครั่ง 3) เพ่ือศึกษา
จลนพลศาสตร์และอุณหพลศาสตร์ของการดูดชับ(Adsorption) สีครามและสีครั่งบนเส้นไหม 4) 
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ศึกษาบทบาทของใบเหมือนที่ใช้เป็นสารช่วยติดในกระบวนการย้อมสีไหมจากครั่ง 5) ศึกษาอิทธิพล
ของตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อุณหภูมิ เวลาในการย้อม และ อัตราการไหลเวียนของน้ำย้อม ต่อคุณ
ภาพสีที่ได้ของเส้นไหมที่ผ่านการย้อมสีครามและสีครั่ง ผลการวิจัยพบว่า ใบครามแช่แข็งถูกหมักในน้ำ
ที่อุณหภูมิ 30 40 และ 5 องศาเซลเซียส ด้วยระยะเวลาที่นานมากท่ีอินดิแคนในใบครามสลายตัวเป็น
อินด๊อกอย่างสมบูรณ์ จากนั้นอินด๊อกซิลถูกสลายตัวด้วยออกซิเจนเป็นอินดิโก้ตกตะกอนแยกจากน้ำ
หมัก พบว่า ปฏิกิริยาการสลายตัวของอินดิเคนเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน มีสมการอัตราเร็ว คือ 

 มีค่าพลังงานกระตุ้นของการเกิดปฏิกิริยา (E.) เท่กับ 
17.6 กิโลแคลอรี่/โมล เมื่อย้อมเส้นไหมพันธุ์ลูกผสมด้วย สีครามที่ได้ พบว่า การดูดซับสีอินดิโก้มีไอโซ
เทอมแบบแลงเมียร์ มีคำสัมประสิทธิ์การแพร่ปรากฏที่ 30 40 และ50 องศาเซลเซียส เท่ากับ 
12.27X10-9 8.26X10-9 และ 4.26X10-9 ตร.ซม./วินาที ตามลำดับและมีค่าสัมประสิทธิ์การ
กระจายตัวของสี (K) เท่ากับ 61.6 31.4 และ 26.0 ตามลำดับ ค่าความร้อนของการ ดูดซับ ( ∆ Ho ) 
เทา่กับ -9.50 กิโลแคลอรี/โมล และค่าการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปี เท่ากับ -0.02 กิโลแคลอรี/โมล/เคล
วิน หลังจากทดสอบค่าความคงทนของสีต่อการซักและต่อแสงซีนอนอาร์กและความแตกต่างของสี
ของเส้นไหมที่ผ่านการย้อมด้วยสภาวะต่าง ๆ พบว่าการย้อมที่ 33 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที และ
ย้อมซ้ำ 6 ครั้งให้ผลดีที่สุด การย้อมไหมพันธุ์ลูกผสมด้วยสีครั่ง มีไอโซเทอมการดูดซับแบบแลงเมียร์ มี
ค่าความร้อนของ การดูดซับเท่ากับ -13.20 กิโลแคลอรี่/โมล และมีค่าการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปี
เท่ากับ -0.03 กิโลแคลอรี่/โมล/เคลวิน ผลการเพ่ิมอุณหภูมิของการย้อมจาก 28 องศาเซลเซียส เป็น 
60 และ 80 องศาเซลเซียส ทำให้ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ปรากฏ ( DA ) มีค่าเพ่ิมข้ึนจาก 3.10x10-10 
ตร.ซม./วินาที เป็น 10.05x10-9 และ 15.01x10-9 ตร.ซม./วินาที ตามลำดับ แต่ทำให้ค่าสัมประสิทธิ์
การกระจายตัวของสี (K) มีค่าลดลง จาก 301.5 เป็น 34.2 และ 11.9 ตามลำดับ เมื่อย้อมด้วยสีครั่ง
ผสมใบเหมือดที่อุณหภูมิ 60 และ 80 องศาเซลเซียส มีผลทำให้ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายตัวของสีมี
ค่าเพ่ิมขึ้นถึง 40 เท่า และ 45 เท่า เมื่อเทียบกับการ ย้อมสีครั่งอย่างเดียวที่อุณหภูมิเท่ากัน หลังจาก
ทดสอบคุณภาพสีที่ได้ในด้านความคงทนต่อการซัก และ ต่อแสงซีนอนอาร์ก และความคงทนต่อแรง
ดึง สรุปได้ว่า สภาวะที่เหมาะสมในการย้อมสีครั่ง คือ การย้อมที่ใช้ใบเหมือดผสมน้ำมะขามเป็นสาร
ช่วยติดที่ 100 องศาเซลเซียสนาน 30-40 นาท ี

นิ่มนวล จันทรุญ (2560 : บทคัดย่อ) คราม: สีย้อมธรรมชาติ โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 1. ศึกษาครามย้อมสีธรรมชาติ 2. เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ด้านคราม เครื่องมือในการทำวิจัย 
ได้แก่ การศึกษาเอกสาร สนทนากลุ่มย่อย การสัมภาษณ์ การสังเกต การวิเคราะห์ในกลุ่มทอผ้าฝ้าย
ย้อมครามจังหวัดสกสนดร ในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการพรรณนา
เหตุการณ์ พบว่า มีปัญหาและความต้องการ ต้นครามสูงขึ้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ กลุ่ม
ยังขาดทักษะการย้อมครามและสีธรรมชาติ รูปแบบลวดลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน ระยะเวลา
เกบ็ข้อมูล พฤษภาคม - 30 กันยายน 2559 

จุรีรัตน์ บัวแก้ว และคณะ (2553 : บทคัดย่อ) โครงการย้อมสีธรรมชาติกบัวัตถุดิบที่ใช้ทำผ้า
จวนตานโีครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศกึษาชนิดวัสดุให้สีจากธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพ่ือใช้
ประโยชน์ในการย้อมเส้นฝ้าย ศึกษาเทคนิคและวิธีย้อมเส้นด้ายเพ่ือเป็นวัตถุดิบสำหรับทำผ้าจวนตานี
ย้อมสีรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น สำหรับวิธีการวิจัยใช้การทดลองสกัดสีจากพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่น จำนวน 
12 ชนิด และทดลองย้อมเส้นด้ายฝ้าย 

ผลการวิจัยพบว่า การคัดวัสดุจากพืชที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นที่นำมาศึกษาครั้งนี้มี 12 ชนิด ซ่ึง
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สามารถนำมาใช้ในการสลัดสีทำได้สีทำให้ได้สีดังต่อไปนี้ เปลือกต้นโกงกาง ใบเล็กและเปลือกต้นสน
ทะเลได้สีน้ำตาลแดง เปลือกตันเสม็ดชุนและเปลือกต้นมะม่วงหิมพานต์ได้สีน้ำตาล เปลือกต้นมะขาม
เทศได้สีครีม สีหลืองเขียวอ่อนและสีกากี ส่วนใบเพกาได้สีครีม สีเหลืองเขียวและสีกากี ใบหูกวางและ
ใบเสม็ดขาวได้สีเหลืองอ่อนและสีกากีเข้ม ใบคะรุได้สีดำ ไม้ฝางได้สีแดงและสีม่วง ใบและก้านครามได้
สีน้ำเงนิ สำหรับเทคนิคการสกัดสีและย้อมเส้นด้ายฝ้ายพบว่า การคัดวัสดุให้สีด้วยการสกัดสีที่ให้เฉดสี
เหลืองคือ กิง่มะพูดสดร่วมกับมอร์แดนท์สารส้มหรือน้ำปูนใสหรือน้ำด่างได้เส้นด้ายฝ้ายสีเหลืองสวย
ทีส่ดุ เฉดสีแดงคือเปลือกต้นโกงกางใบเล็กทับครั่งและใช้มอร์แดนท์สารส้มทำให้ได้เส้นฝ้ายสีแดง เฉด
สีดำคอื ใบคะรรุ่วมกับมอร์แดนท์น้ำสนิมเหล็กทำให้ได้เส้นด้ายสีดำ เฉดสีม่วง คือ ไม้ฝางย้อมร่วมกับ
มอร์แดนทจ์ุนสีทำให้ได้เส้นด้ายฝ้ายสีม่วง ส่วนเฉดสีน้ำเงิน คือ ใบและก้านของต้นครามที่ผ่านการ
เตรียมน้ำครามมาเรียบร้อยแล้วได้เส้นด้ายฝ้ายสีน้ำเงิน 

พระสมคิดจารณรมโม และคณะ (2545 : บทคัดย่อ) กระบวนการพัฒนาผ้าฝ้ายย้อมสี
ธรรมชาติ กลุ่มสตรีผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านโปงคำ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน เป็นการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของกลุ่มสตรีทอฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ บ้านโป่งคำ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 2) เพ่ือการพัฒนา
กระบวนการผลิต การตลาด การจัดการวัตถุดิบ ของกลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 3) เพ่ือขยาย
เครือข่ายการเรียนรู้ การทอผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติไปสู่กลุ่มอ่ืนๆ ในอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านโป่งคำ และผู้รู้ในชุมชนบ้านโป่งคำ ใช้วิธี
สนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เจาะลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ และนำมา
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

ผลการศึกษา การพัฒนากลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ บ้านโป่งคำจะพัฒนาเป็นกระบวนการ ทั้ง
คน วัตถุดิบ การย้อม การทอผ้า การตลาด ในการจัดการวัตถุดิบหลังจากได้พัฒนาแล้วสามารถใช้
ทักษะในการจัดการวัตถุดิบให้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติน้อยที่สุด และได้มีการนำตัวกระตุ้นสีมาใช้ 
เพ่ือให้เกิดเฉดสีใหม่จากเดิม 6 สี มาเป็น 99 สี ในการทอผ้าก็สามารถกำหนดมาตรฐานของผ้าแต่ละ
ชนิดเพ่ือการนำไปใช้ให้เกิดปะโยชน์สูงสุด โดยมีการคิดค้นลวดลายใหม่ตามจินตนาการของผู้ทอ จาก
เดิมที่พอได้ 4 ลาย ซึ่งขณะนี้เพ่ิมเป็น 6 ลาย นอกจากนี้ยังได้นำผ้าทอย้อมสีธรรมชาติไปแปรรูปเป็น
ผลผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อีก เช่น กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าใส่โทรศัพท์ ในการขยายเครือข่ายการเรียนรู้ผ้า
ทอสีธรรมชาตินั้นสามารถขยายเครือข่ายไปยังหบ้านต่าง ๆ ถึง 8 หมู่บ้าน และในการขยายเครือข่าย
ในครั้งนี้ทำให้ค้นพบผู้ทอผ้ารายใหม่เกิดขึ้นถึงจำนวน 13 คน และมีการเปลี่ยนแปลงให้เส้นฝ้ายโทเท
มาเป็นฝ้ายย้อมด้วยสีธรรมชาติ ในการศึกษาครั้งนี้ทำให้เห็นแนวทางในการพัฒนาของแต่ละกลุ่มมี
ความหลากหลาย ที่นำไปสู่สิ่งที่ดีงามและความสำเร็จของกลุ่ม กระบวนการที่ทำให้เกิดความสำเร็จ
ของกลุ่มสตรีทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ คือ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และพัฒนาแบบเชื่อมโยงกับ
ทุกส่วนและทุกหน่วยงานโดยอาศัยสิ่งง่ายๆ ที่อยู่ ใกล้ตัว ไปสัมพันธ์กับความเป็นจริงที่ เกิดขึ้น 
โดยเฉพาะชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวิถีธรรมชาติอย่างกลมกลืน ในการศึกษาครั้งนี้  มี
ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ คือ การรื้อฟ้ืนภูมิปัญญาเรื่องการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติถือเป็นการรื้อฟ้ืน
ภูมิปัญญา ในท้องถิ่นการดำเนินวิถีชีวิตของคนในชุชน ควรส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
เรียนรู้อย่างจริงจัง และใช้ประโยชน์จากการวิจัยในครั้งนี้ นอกจากยังควรศึกษาถึงรูปแบบการตลาด
ของผ้าทอย้อมสีธรรมชาติว่าควรจะเป็นลักษณะใดทีจ่ะก่อให้เกิดสูงสูด 

เกษหทัย สิงหอินทร์ (2555) ศึกษาวิจัยแนวทางการเพิ่มมูลค่าผ้าทอโดยการปรับใช้ประโยชน์
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ของผ้าทอในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนําผ้าทอไปใช้กับผลิตภัณฑ์เคหะสิ่ งทอ
ประเภทต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาเส้นใย การศึกษาการย้อมสีธรรมชาติการศึกษาลวดลาย 
สีสัน  กระบวนการทอผ้าและปัญหาต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาผ้าทอของผ้าทอนาหมื่นศรี  
การวิจัยพบว่าในการปนผสมเส้นใยนั้นปริมาณใยไหมอิรีมี่ ผลต่อความแข็งแรงและการยืดตัวของ
เส้นด้าย   เส้นใยที่ผสมใยไหมอีรีปริมาณมากกว่าจะมีความแข็งแรงและมีระยะการยืดตัวของเส้นด้าย
สูงกว่าเส้นด้ายที่มี คุณภาพมากที่สุด เหมาะที่จะเลือกใช้ในงานเคหะสิ่งทอระดับหัตถกรรม คือ
เส้นด้ายที่เป็นจากเส้นใยผสมระหว่างเส้นใยไหมอีรี่กับเส้นใยฝ้ายในอัตราผสม 75 : 25  รองลงมาคือ
เส้นด้ายผสมระหว่างใยไหมอรี  กับใยพืชคือใยคล้า ใยขม้ินและใยหมาก ในอัตราส่วน 75 :25 ผลการ
ทดสอบความคงทนของสีย้อมพบว่าการย้อมสีจากใบสาบเสือ ใบเนียง ใบมังคุดและโกงกางนั้นมีความ
คงทนต่อสภาวะต่างๆได้ในระดับคุณภาพปานกลางถึงระดับดีมากมีเพียงโกงกางเท่านั้นที่มีความคงทน
ของสีย้อมต่อการซักล้างในระดับ 1 มีการเปลี่ยนสีจากสีนํ้าตาลเป็นสีแดง แสดงให้เห็นว่าด่างในสาร
ซักล้างมีผลต่อสีย้อมจากโกงกาง   การศึกษาลายผ้าและการทอผ้านาหมื่นศรีเป็นแนวทางสําคัญใน
การเพ่ิมมูลค่าจาก  ภูมิปัญญาการทอดั้งเดิม เป็นการเรียนรู้อดีตและประยุกต์ใช้จนกระทั่งนําไปสู่การ
สร้างสรรค ์ ลวดลายใหม่ๆสร้างความแตกต่างจากรากฐานเดียวกันใน 4 แนวทางคือ 

1) ออกแบบลายผ้าใหม่ 
2) ออกแบบลายผาใหม่ แล้วนำไปใช้รวมกับลายผ้าเดิม  
3) การสรางลายผ้าโดยการสลับตำแหน่งลาย  
4) การปรับใช้โดยรักษาโครงสร้างลายเดิมไว้ จากการทดลองแนวทางที่ 4 นั้นพบว่าสามารถ 

รักษาดอกลายเดิมไว้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์  ผลการวิจัยที่จากการทอในครั้งแรกพบว่าผ้าบางจึงทำการ
แก้ไขโดยเปลี่ยนขนาดช่องฟืมให้เบอร์เล็กลงและเปลี่ยนด้ายยืนให้มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือใช้เส้นคู่ทำให้
ผืนผ้าหนาแน่น  และแข็งแรงข้ึนเหมาะสำหรรับนำไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ 

สิริพรรณ เพชรประกอบ (2556) ได้ทำการย้อมสีธรรมชาติจากดินลูกรัง   ปรากฏปัญหา
เกี่ยวกับความคงทนของเส้นฝ้ายที่ได้จากการย้อม ทำให้เส้นฝ้ายขาดง่ายเมื่อดำเนินการเดินเส้นฝ้าย  
ปั่นเส้นฝ้าย  กรอเส้นฝ้าย  เก็บตะกอ  และขึ้นกี่ทอผ้า  ทำให้เกิดเป็น อุปสรรคในการทอผ้าของ
สมาชิกในกลุ่มและเสียเวลาในการทอผ้า   อีกท้ังยังมีข้อจำกัดเรื่องของอายุของสมาชิกท่ีเป็นกลุ่มสตรี
อายุเฉลี่ยประมาณ 55 ปี  ทำให้เห็นถึงความสำคัญที่ต้องการศึกษาชนิดของเส้นด้ายที่เหมาะสำหรับ
การย้อมสีธรรมชาติจากดินลูกรัง  เพื่อประโยชน์ต่อการทอผ้าพ้ืนเมืองบ้านสะพานพลาต่อไป 

อนงคพรรณ และคณะ (2555) การย้อมสีเขียวจากเปลือกต้นเพกา เอาเปลือกเพกามาหั่น 
หรือสับให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ นําไปต้ม20 นาทีช้อนเอาเปลือกออก ต้มเถาถัวแปบเอาแต่น้ำใสเติมลงไปใส่
น้ำมะเกลือเล็กน้อย ใส่ปูนขาวและใบส้มป่อยผสมลงไป ทิ้งไว้สักพัก แล้วกรองให้เหลือแต่น้ำสีพร้อมที่
จะย้อม นําเอาน้ำย้อมตั้งไฟพออุ่นนําด้ายฝ้ายซึ่งซุบน้ำบิดพอหมาด จุ่มลงในอ่างย้อม ต้มต่อไปนาน 
20 นาที จนได้สีที่ต้องการ ยกด้ายฝ้ายออก ซักน้ำสะอาดใส่ราวกระตุกตากจนแห้ง จะได้สีเขียวตาม
ต้องการ  
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอย
กดอกของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธีพหุระยะ (Multi-phase 
mixed method research) ที่ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยออกแบบ
การวิจัย (Research Design) มีขั้นตอนในการดำเนินงาน 5 ขั้นตอน ผู้วิจัยได้นำเสนอข้ันตอนการวิจัย 
ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

     ขั้นตอนที่  1 การเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน ในการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของชุมชนในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน บนฐานทุนทรัพยากร 
  ขั้นตอนที่  2  การพัฒนานวัตกรรมการสร้างสรรค์สีย้อมผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชุมชนบ้าน
ล่องมุด จังหวัดสงขลา  
  ขั้นตอนที่  3  การถ่ายทอดนวัตกรรมการสร้างสรรค์สีย้อมผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชุมชน
บ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา  
                 ขั้นตอนที ่ 4 การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำนวัตกรรมการสร้างสรรค์สี
ย้อมผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา  ไปสู่แผนพัฒนาตำบล/อำเภอ/จังหวัด 
                 ขั้นตอนที่  5 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก และคุณภาพ
ชีวิต ของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา 
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นำเสนอวิธีขั้นตอนการวิจัย โดยสรุปรูปที่  3.1  ดังนี้ 
 
 

ขั้นตอนการวิจัย  วิธีการดำเนินการวิจัย  ผลท่ีได้รับ 
     

ขั้นตอนท่ี 1  
   การเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกร
ชุ ม ช น  ใน ก า ร เส ริ ม ส ร้ า งขี ด
ความสามารถของชุมชนในการ
บริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน 
บนฐานทุนทรัพยากร 

 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน ใน
การเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหาร
จัดการตนเองอย่างยั่งยืน บนฐานทุนทรัพยากร 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย
ประจำวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ 
 

 
 
 
 

1. ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะนวัตกรชุมชน ในการเสริมสร้างขีด
ความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการ
ตนเองอย่างยัง่ยืน บนฐานทุนทรัพยากร 
2. ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำบัญชี
รายรับรายจ่ายประจำวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ  

     

ขั้นตอนที่ 2 
   การพัฒ นานวัตกรรมการ
สร้างสรรค์สีย้อมผลิตภัณฑ์ผ้า
ท อ ข อ งชุ ม ช น บ้ าน ล่ อ งมุ ด 
จังหวัดสงขลา  
  

 1.สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของชุมชน ศึกษา
บริบทและศักยภาพของผ้าชุมชน  เพื่อนำไปสู่การ
สร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอยกดอก 
2..กิจกรรมการวิเคราะห์นวัตกรรมเพื่อหาเอกลักษณ์
และรูปแบบผลิตภัณฑ์ และการสร้างสรรค์สีย้อม
ธรรมชาติ  
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบตราสินค้าและ
บรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
4. สนทนากลุ่มประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน 
แนวทางการส่งเสริมการตลาดเชงิสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 
 

 1.  ผลจากการจัดกิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการสนทนากลุ่ม ในการศึกษา
บริบทและศักยภาพผ้าของชุมชน 
2. ผลจากการกิจกรรมการสร้างสรรค์สีย้อม
ธรรมชาติและการประเมินผล วิเคราะห์ ความ
คิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ รู ป แ บบผลิ ตภัณ ฑ์  จ าก
ผู้เชี่ยวชาญ  
3. แบบชิ้นงานผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่ได้จากการ
ย้อมสีธรรมชาติ และผลการออกแบบตรา
สินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการตลาด
เชิงสร้างสรรค์ 
4. ผลการประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรม
ชุมชน แนวทางการส่งเสริมการตลาดเชิง
สร้างสรรค์นวัตกรรม 

     

ขั้นตอนที่ 3 
   การถ่ายทอดนวัตกรรมการ
สร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชุมชนบ้าน
ล่องมุด จังหวัดสงขลา 

 1. อบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดนวัตกรรมการ
สร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
ของชุมชนบ้านล่องมดุ จังหวัดสงขลา 
 2. สนทนากลุ่มถอดบทเรียน การสร้าง Platform 
การสร้ า งน วั ตกรชาวบ้ าน  และ ก ารส ร้ า ง 
Learning Platform 

 1. ผลการประเมินการถา่ยทอดนวัตกรรม 
ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การนำไปปฏิบัต ิการ
นำไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ 
2. ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอด
ความรู้ของนวัตกร 
3. ผลการจัดระดับนวตักร 
4. ผลการสร้าง Platform การสร้างนวัตกร
ชาวบ้าน (รูปโมเดล) 
5.  ผลการสร้าง Learning Platform 

 
ขั้นตอนท่ี 4 
   การสร้างการมีส่ วนร่ วมของ
ประชาชนในการนำนวัตกรรมการ
สร้างสรรค์ สีย้ อมธรรชาติ และ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชุมชนบ้าน 
ล่ อ งมุ ด  จั งห วั ด ส งข ล า  ไป สู่
แผนพัฒนาตำบล/อำเภอ/จังหวัด 

    จัดกิจกรรมเวทีประชาคมการสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการนำนวัตกรรมสร้างสรรค์
สีย้อมธรรชาติของผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชุมชนบ้าน
ล่องมุด จังหวัดสงขลา ไปสู่แผนพัฒนาตำบล/
อำเภอ/จังหวัด 

 1. กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการนำนวัตกรรมการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติ
และผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชุมชนบ้านล่องมุด 
จังหวัดแพร่ ไปสู่แผนพัฒนาตำบล/อำเภอ/จังหวัด    
2. ผลของกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการนำนวัตกรรมการสร้างสรรค์สี
ย้อมธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชุมชนบ้าน
ล่องมดุ จังหวัดสงขลา ไปสู่แผนพัฒนาตำบล/
อำเภอ/จังหวัด 
3. แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้กับชุมชน 

 
ขั้นตอนท่ี 5 
   การศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้าน
รายได้  เศรษฐกิจฐานราก และ
คุณภาพชีวิต ของชุมชนบ้านล่อง
มุด จังหวัดสงขลา 

 1. ประเมินผลการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Platform การสร้างชุมชนนวัตกรรม) 
2. ประเมินการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก 
และคุณภาพชีวิต ของชุมชน  
 

  1. ผลการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมเพือ่การพัฒนา
อย่างยั่งยนื (Platform การสร้างชุมชนนวัตกรรม) 
 2. ผลการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐาน
ราก และคุณภาพชีวิต ของชุมชน 

 
รูปที่ 3.1 ขั้นตอนการวิจัย 
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ขั้นตอนที่  1 การเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน ในการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน
ในการบริหารจัดการตนเองอย่างย่ังยืน บนฐานทุนทรัพยากร 
 ในการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน ในการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนใน
การบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน บนฐานทุนทรัพยากร ประกอบด้วย 2 ขั้นย่อย ดังนี้  
 ขั้นที่ 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน ในการเสริมสร้างขีด
ความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการตนเองอยา่งยัง่ยืน บนฐานทุนทรัพยากร 

   วิธีการศึกษา  
   จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน ในการเสริมสร้างขดี

ความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน บนฐานทุนทรัพยากร 
         ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
         กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 13 คน ประกอบด้วย  สมาชิก
กลุ่มผ้าทอบ้านล่องมดุ จำนวน 13 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  

 แบบประเมินความรู้นักนวัตกรชุมชนก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
. แบบประเมินด้านสมรรถนะนักนวัตกรชุมชนก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 แบบประเมินความคิดเห็นต่อกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกร
ชุมชน 
            การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
    ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x )   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. : Standard  Deviation) 

         ขั้นตอนการดำเนินโครงการวิจัย 
            1. จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน ในการเสริมสร้างขีด
ความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน บนฐานทุนทรัพยากร โดยมีหัวข้อดังนี้ 
1) แนวคิดการทำธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  ประกอบไปด้วยเรื่อง กระบวนการสู่การเป็น
ผู้ประกอบการ องค์ประกอบสำคัญในการประกอบธุรกิจ ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการผลิต การ
พัฒนาผู้ประกอบการไปสู่ยุค 4.0 และนวัตกรรมสร้างสรรค์ 2) กลยุทธ์ด้านการตลาด ประกอบด้วยไป
ด้วยเรื่อง กลยุทธ์ด้านการแข่งขันทั่วไป การวิเคราะห์ SWOT 3) การวางแผนด้านการเงินและการ
จดัการด้านบัญชี ประกอบด้วยเรื่อง การผลิตและการวิเคราะห์ต้นทุน การตั้งราคาขาย ความรู้พ้ืนฐาน
ทางบัญชี (Basic of Accounting) และการบันทึกทางบัญชี 4) การเขียนแบบจำลองธุรกิจ (Business 
Model Canvas : BMC) ประกอบไปด้วยเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับ Business Model Canvas 9 ช่อง 
และความเชื่อมโยงกับการเขียนแผนธุรกิจ และการกำหนดและนำเสนอคุณค่าสินค้า ( Value 
Proposition) 5) การเขียนแผนธุรกิจของชุมชน 
 2. คณะผู้เขา้รบัการฝึกอบรมร่วมกันจัดทำร่างแผนธุรกิจให้กับชุมชน 
 3. ประเมินความรู้นักนวัตกรชุมชนก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

4. ประเมินความคิดเห็นด้านสมรรถนะนักนวัตกรชุมชนก่อนและหลังกิจกรรมการประชุมเชิง 
ปฏิบัติการ 
         5. ประเมินความคิดเห็นต่อการการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน 
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             โดยวิเคราะห์ ซึ่งมีเกณฑ์ในการแปลความหมายของคา่เฉลี่ย (บุญชม  ศรีสะอาด, 2554 : 121) 
ดังนี้  
  ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.51 - 2.50 หมายถงึ ระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
  พื้นที่การดำเนินงานโครงการวิจัย 
  วิทยาลัยชุมชนสงขลา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  
 ขั้นที่ 1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวัน และบัญชี
ต้นทุนอาชีพ 

   วิธีการศึกษา 
  จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติถ่ายทอดความรู้การเพ่ือจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย
ประจำวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ 
         ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 13 คน ประกอบด้วย 1) 

นวัตกรชุมชน จำนวน 2 คน และ 2) สมาชิกในกลุ่มทอผ้าจำนวน 11 คน  รวมเป็น 13 คน 
  เครื่องมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

   แบบประเมินด้านความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ
บัญชีรายรับรายจ่ายประจำวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ”  
 แบบการประเมินความพึงพอใจการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำบญัชีรายรับรายจ่าย
ประจำวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ”  
            การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
             ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x )   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. : Standard  Deviation) 

         ขั้นตอนการดำเนินโครงการวิจัย 
 1. จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติถ่ายทอดความรู้การเพ่ือจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวัน 
และบัญชีต้นทุนอาชีพ  

2. ประเมินด้านความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำบัญชี
รายรับรายจ่ายประจำวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ” 

3. แบบการประเมินความพึงพอใจการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย
ประจำวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ 
             โดยวิเคราะห์ ซ่ึงมีเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย (บุญชม  ศรีสะอาด, 2554 : 121) 
ดังนี้  
  ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
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            พื้นที่การดำเนินงานโครงการวิจัย 
 วิทยาลัยชุมชนสงขลา  อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
 
ขั้นตอนที่  2  การพัฒนานวัตกรรมการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอยกดอกของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา 
 ในการพัฒนานวัตกรรมการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอของ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกของชุมชนบ้านล่องมดุ จังหวัดสงขลาประกอบด้วย 3 ขั้นย่อย ดังนี้ 
             ขั้นที่ 2.1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา 

ขั้นที่ 2.1.1 ศึกษาบริบทและศักยภาพของผ้าชุมชน เพ่ือนำไปสู่การสร้างสรรค์สีย้อม
ธรรมชาติและ ความต้องการด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑผ์้าชุมชน  

วิธีการศึกษา 
  ลงพ้ืนที่จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสนทนากลุ่ม  โดยการสัมภาษณ์กลุ่มย่อย (focus  
group)  เพ่ือสำรวจบริบทพ้ืนที่ ศักยภาพของกลุ่มทอผ้า และผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม รวมถึงศึกษาความ
ต้องการของกลุ่มในการสร้างสรรคส์ีย้อมธรรมชาติ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
         กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 13 คน สมาชิกในกลุ่มทอผ้า

บ้านล่องมดุ  
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

   แบบสัมภาษณ์ (Interview Guideline) และการสนทนากลุม่ (Focus Group Interview) 
            การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
            พื้นที่การดำเนินงานโครงการวิจัย 
            ชุมชนบ้านล่องมุด ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

 ขั้นที่ 2.1.2  การสร้างนวัตกรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพ่ือนำไปสู่การสร้างสรรค์สีย้อม
ธรรมชาติและการออแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก เพ่ือสรุปวิเคราะห์นวัตกรรม  การออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบผ้าชุมชน   

วิธีการศึกษา 
กิจกรรมการวิเคราะห์นวัตกรรมเพ่ือหาเอกลักษณ์และรูปแบบผลิตภัณฑ์ และการสร้างสรรค์

สยี้อมธรรมชาติ โดยการมีส่  
       ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  กลุม่ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 4 คน ประกอบ  
1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการย้อมสีธรรมชาติ จำนวน 2 คน 2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
จำนวน 2 คน 3) สมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านล่องมุด จำนวน 13 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR)  

          การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 



 

59  

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
       ขั้นตอนการดำเนินโครงการวิจัย 

การดำเนินการวิจัยปฏิบัติการแบบมสี่วนร่วม โดยการปฏิบัติการวิจัยมี 4 ขัน้ตอนได้แก่ การ
วางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observe) และการสะท้อนผล (Reflect)   
          พื้นที่การดำเนินงานโครงการวิจัย 

ชุมชนบ้านล่องมุด ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  
 

         ขั้นที่ 2.2 การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑผ์้าทอของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา 

  วิธีการศึกษา 
   ประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์

เพ่ือส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
         ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   กลุม่ตัวอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 20 คน คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบ 1 คน นวัตกรและสมาชิกในกลุ่มทอผ้า จำนวน 15 คน นักวิจัย จำนวน 4 คน   

  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  แบบสรุปการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพ่ือส่งเสริม

การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
            การวเิคราะหข์้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

         ขัน้ตอนการดำเนินโครงการวิจัย 
   1. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยนวัตกรได้มีโอกาสนำเสนอแบบและตัวอย่างผลิตภัณฑ์
ผ้าทอยอ้มสีธรรมชาติ 
   2. นวัตกร นักวิจัย และนักออกแบบ ร่วมกนัออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติที่มี
เอกลักษณ์ของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา เพ่ือทดลองผลิตจำหน่าย 

  3. จัดการประชุมออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพ่ือส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค ์
  4. ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพ่ือส่งเสริม

การตลาดเชิงสร้างสรรค์ และมีการปรับปรุงแก้ไข 
             พื้นที่การดำเนินงานโครงการวิจัย 
 วิทยาลัยชุมชมสงขลา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  
 
        ขั้นที่ 2.3 การประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน แนวทางการส่งเสริมการตลาดเชิง
สร้างสรรค์นวัตกรรมการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชุมชน
บ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา 

  วิธีการศึกษา 
   ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม 

         ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 9 คน คือ 1) ผู้บริหารของ
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สถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 3 คน 2) อาจารย์มหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน และ 3) ตัวแทน
องค์กรส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ และภาคเอกชน จำนวน 6 คน  

  เครื่องมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
           แบบประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน แนวทางการส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

            การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x )   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. : Standard  Deviation) และ
การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพ 

         ขัน้ตอนการดำเนินโครงการวิจัย 
   1. เชิญผู้เชี่ยวชาญในการประชุม เพ่ือประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน แนวทางการ
ส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม    

 2. คณะนักวิจัยนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์เคหะภัณฑ์สิ่งทอผ้าหม้อห้อม 
  3. ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะและประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน แนวทางการ
ส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม    
  4. นักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการประเมิน 

             พื้นที่การดำเนินงานโครงการวิจัย 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชน กรุงเทพมหานคร  

   
ขั้นตอนที่  3  การถ่ายทอดนวัตกรรมการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ผ้าทอของ
ชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา 
 ในการถ่ายทอดนวัตกรรมการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชุมชนบ้าน
ล่องมุดจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 2 ขั้นย่อย ดังนี้ 
 ขั้นที่ 3.1 การถ่ายทอดนวัตกรรมการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
ของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา 

  วิธีการศึกษา 
  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดนวัตกรรมการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและผลิตภัณฑ์

ผ้าทอของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา จำนวน 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 การถ่ายทอด
ความรู้การย้อมสีจากพืชธรรมชาติในพ้ืนถิ่นโดยการย้อมเส้นฝ้าย และ กลุ่มที่ 2 การถ่ายทอดความรู้
การทำการย้อมสีจากพืชธรรมชาติในพ้ืนถิ่นและวิธีการมัดย้อมให้เป็นลวดลายต่างๆ  

         ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
          กลุม่ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 52 คน ประกอบด้วย นวัตกร 
จำนวน 2คน และ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 25 คน รวมเป็น 50 คน  

  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  แบบประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรม ด้านความรู้ความเข้าใจ การนำไปปฏิบัติ การนำไปใช้

ประโยชน์ และการบริหารโครงการ 
  แบบประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร 
  แบบสังเกตการณ์ถ่ายทอดนวัตกรรม 
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            การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x )   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. : Standard  Deviation) และ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

         ขั้นตอนการดำเนินโครงการวจิัย 
            1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดนวัตกรรมการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา จำนวน 2 กลุม่ ประกอบด้วย  
               กลุ่มที่ 1 การถ่ายทอดความรู้การย้อมสีจากพืชธรรมชาติในพ้ืนถิ่นโดยการย้อมเส้นฝ้าย 
ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ณ กลุม่ทอผ้าบ้านล่องมุด หมู่ที่ 8 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

       กลุม่ที ่2 การถ่ายทอดความรู้การทำการย้อมสีจากพืชธรรมชาติในพื้นถิ่นและวิธีการมัด
ย้อมให้เป็นลวดลายต่างๆ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ณ กลุ่มทอผ้าบ้านล่องมุด หมู่ที่ 8 ตำบลลำไพล 
อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

2. นวัตกรประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร 
3. นักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 คน ร่วมสังเกตการถ่ายทอดนวัตกรรม 
4. ผู้เข้ารับการอบรมประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรม ด้านความรู้ความเขา้ใจ การนำไปปฏิบัติ 

การนำไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ 
             โดยวิเคราะห์ ซึ่งมีเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย (บุญชม  ศรีสะอาด, 2554 : 121) 
ดังนี้  
 ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 

5. วิเคราะห์ข้อมูลและสรปุผล จัดระดับนวัตกร โดยมีเกณฑ์การจัดระดับดังนี้ 
        เกณฑ์การวิเคราะห์นวัตกรชุมชน 

    ระดับท่ี 1 ศึกษาศักยภาพชุมชน  
    ระดบัที่ 2 พัฒนานวัตกรรม 
    ระดับที ่3 บริหารจัดการอาชีพจากนวัตกรรม 
    ระดับท่ี 4 การถ่ายทอดความรู้  
    ระดับท่ี 5 การจัดทำแผนเข้าสู่ภาครัฐ  

             พื้นที่การดำเนินงานโครงการวิจัย 
 ชุมชนบ้านล่องมุด หมู่ที ่8  ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  
 
 ขั้นที่ 3.2 การสร้าง Platform การสร้างนวัตกรชาวบ้าน และ การสร้าง Learning 
Platformนวัตกรรมการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชุมชนบ้านล่องมุด 
จังหวัดสงขลา 

 วิธีการศึกษา 
            จัดกิจกรรมสนทนากลุ่มถอดบทเรียน การสร้าง Platform การสร้างนวัตกรชาวบ้าน และ 
การสร้าง Learning Platform 
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         ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
         กลุม่ตัวอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 10 คน ประกอบด้วย นวัตกร 
จำนวน 2 คน สมาชิกในกลุ่มทอผ้าจำนวน 5 คน และ นักวิจัย จำนวน 3 คน    

  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
   แบบสรุปการสร้าง Platform การสร้างนวัตกรชาวบ้าน และ การสร้าง Learning 
Platform   
            การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

         ขั้นตอนการดำเนินโครงการวิจัย 
   1. เชิญกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมสนทนากลุ่มถอดบทเรียนระดมความคดิ การ
สร้าง Platform การสร้างนวัตกรชาวบ้าน และ การสร้าง Learning Platform 
   2. จัดกิจกรรมสนทนากลุ่มถอดบทเรียนระดมความคิด การสร้าง Platform การสร้างนวัต
กรชาวบ้าน และ การสร้าง Learning Platform โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัย
และนวัตกร 
          3. สรุปข้อมูลการสร้าง Platform การสร้างนวัตกรชาวบ้าน และ การสร้าง Learning 
Platform 

             พื้นที่การดำเนินงานโครงการวิจัย 
 ชุมชนบ้านล่องมุด อำเภอเทพา จงัหวัดสงขลา 
 
ขั้นตอนที่  4 การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำนวัตกรรมการสร้างสรรค์สีย้อม
ธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา ไปสู่แผนพัฒนาตำบล/
อำเภอ/จังหวัด 

  วิธีการศึกษา 
  จัดกิจกรรมเวทีประชาคมการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำนวัตกรรมการ

สร้างสรรคส์ีย้อมธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา ไปสู่แผนพัฒนา
ตำบล/อำเภอ/จังหวัด 

         ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 20 คน ประกอบด้วย นวัตกร 
จำนวน 2 คน นักวิจัย จำนวน 2 คน ตัวแทนชุมชน จำนวน 14 คน และ ตัวแทนจากหน่วยงาน
เทศบาลตำบลลำไพลและจากอำเภอเทพา จำนวน 2 คน  

  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  การทำเวทีประชาคม และแผนพัฒนาตำบลเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาผ้าทอให้กับชุมชนบ้าน

ล่องมุด  หมู่ที่ 8 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
            การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
         ขัน้ตอนการดำเนินโครงการวิจัย 
   1. เชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรมเวทีประชาคมการสร้างการมสี่วนร่วมของประชาชนในการนำ
นวัตกรรมการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชุมชนบ้านล่องมดุ จังหวัดสงขลา 
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ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 8 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา   
   2. นำเสนอแผนกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผ้าทอให้กับชุมชนเทศบาลตำบลลำไพล และ
อำเภอเทพา 
          3. การกำหนดคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาผ้าทอให้กับ
ชุมชน              

พื้นที่การดำเนินงานโครงการวิจัย 
 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 8 ตำบลลำไพล  และเทศบาลตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัด
สงขลา  
 
ขั้นตอนที่  5 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก และคุณภาพชีวิต ของ
ชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา 

ในการศึกษาการเปล่ียนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก และคุณภาพชีวิต ของ
ชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 2 ขั้นย่อย ดังนี้ 

 ขั้นที่ 5.1 ประเมินผลการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Platform 
การสร้างชุมชนนวัตกรรม) 

  วิธีการศึกษา 
  จัดกิจกรรมสนทนากลุ่มถอดบทเรียน 

         ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   กลุม่ตัวอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 20 คน ประกอบด้วย นวัตกร 
จำนวน 2 คน นักวิจัย จำนวน 2 คน ตัวแทนชุมชน จำนวน 14 คน และ ตัวแทนจากหน่วยงาน
เทศบาลตำบลลำไพลและจากอำเภอเทพา จำนวน 2 คน   

  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
   แบบสรุปผลการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Platform การสร้าง
ชุมชนนวัตกรรม) 
            การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

         ขั้นตอนการดำเนนิโครงการวิจัย 
   1. เชิญกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมกิจกรรมสนทนากลุ่มถอดบทเรียนการพัฒนาชุมชนนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Platform การสร้างชุมชนนวัตกรรม) 
               2. จัดกิจกรรมสนทนากลุ่มถอดบทเรียน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดการ
พัฒนาชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Platform การสร้างชุมชนนวัตกรรม) 
   3. สรุปข้อมูลการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Platform การสร้าง
ชุมชนนวัตกรรม) 
            พื้นที่การดำเนินงานโครงการวิจัย 
 ชุมชนล่องมุด ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  
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 ขั้นที่ 5.2 ประเมินการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก และคุณภาพชีวิต ของ
ชุมชน  

  วิธีการศึกษา 
  เก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก และคุณภาพชีวิต ของชุมชน จาก

กลุม่ตัวอย่าง เป็นรายบุคคล         
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 20 คน ประกอบด้วย 1) 
นวัตกรจำนวน 2 คน และ 2) สมาชิกในกลุ่มทอผ้าจำนวน 18 รวมเป็น 20 คน 

  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
             แบบประเมินการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก และคุณภาพชีวิต ของชุมชน  
            การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x )   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. : Standard  Deviation) และ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

         ขั้นตอนการดำเนินโครงการวิจัย 
    1. เก็บข้อมลูการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก และคุณภาพชีวิต ของชุมชน 
จากกลุ่มตัวอย่าง เป็นรายบุคคล  
  2. วิเคราะห์ผลการประเมินการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก และคุณภาพ
ชีวิต ของชุมชน โดยวิเคราะห์ ซึ่งมีเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 
121) ดังนี้  
 ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
             พื้นที่การดำเนินงานโครงการวิจัย 
 ชุมชนล่องมุด ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้  มีความมุ่งหมายหลักเพ่ือการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยนำเสนอผลตามขั้นตอนการวิจัย 
ดังต่อไปนี้ 
  ตอนที่  1  ผลการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน ในการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของชุมชนในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน บนฐานทุนทรัพยากร 
  ตอนที่  2  ผลการพัฒนานวัตกรรมการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอดอกของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา 
  ตอนที่  3  ผลการถ่ายทอดนวัตกรรมการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอดอกของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา 
                 ตอนที่  4  ผลการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำนวัตกรรมการสร้างสรรค์
สีย้อมธรรมชาติและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอดอกของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลาไปสู่
แผนพัฒนาตำบล/อำเภอ/จังหวัด 
                 ตอนที่  5  ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก และคุณภาพ
ชีวิต ของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่  1  ผลการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน ในการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของชุมชนในการบรหิารจัดการตนเองอย่างย่ังยืน บนฐานทุนทรัพยากร 
  ผลการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน ในการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน
ในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน บนฐานทุนทรัพยากร  ดังนี้ 
   1.1  ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน ในการ
เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน บนฐานทุนทรัพยากร
    1.1.1 ผลการประเมินความรู้นักนวัตกรชุมชนก่อนและหลังการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
.    1.1.2  ผลการประเมินด้านสมรรถนะนักนวัตกรชุมชนก่อนและหลังการประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
    1.1.3 ผลการประเมินความคิดเห็นต่อกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน 
   1.2  ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวัน และบัญชี
ต้นทุนอาชีพ  
    2.1 ผลการประเมินด้านความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ”  
    2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำบัญชี
รายรับรายจ่ายประจำวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ”  
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  สำหรับตอนที่  1  ผลการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน ในการเสริมสร้างขีดความ 
สามารถของชุมชนในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน บนฐานทุนทรัพยากร มีรายละเอียดของผล
การวิเคราะห์ข้อมลูดังต่อไปนี้ 
   1.1  ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน ในการ
เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน บนฐานทุนทรัพยากร
    1.1.1 ผลการประเมินความรู้นักนวัตกรชุมชนก่อนและหลังการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการคำนวณหาคะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) คะแนนก่อนและหลังการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน ในระหว่างวันที่ 24 -26 สิงหาคม 2563 โครงการการ
สร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัด
สงขลา ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา จังหวัดสงขลา ดังตารางที่ 4.1  
 
 ตารางที่ 4.1 การคำนวณหาค่าทีเฉลี่ย (Average T score) คะแนนก่อนและหลังการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน 

 

คนท่ี  
คะแนนก่อน

อบรม Z  score 
 

T  score 
 

คะแนนหลัง
อบรม Z  score 

 
T  score 

 

ค่าต่างของ 
T score 

20  20 
1 7 -0.867 41.328 16 0.824 58.238 16.910 
2 6 -1.055 39.449 16 0.824 58.238 18.789 
3 6 -1.055 39.449 15 0.636 56.359 16.910 
4 5 -1.243 37.570 16 0.824 58.238 20.668 
5 6 -1.055 39.449 17 1.012 60.117 20.668 
6 11 -0.116 48.844 19 1.388 63.875 15.031 
7 7 -0.867 41.328 17 1.012 60.117 18.789 
8 5 -1.243 37.570 18 1.200 61.996 24.426 
9 6 -1.055 39.449 16 0.824 58.238 18.789 
10 8 -0.679 43.207 16 0.824 58.238 15.031 
11 9 -0.491 45.086 18 1.200 61.996 16.910 
12 6 -1.055 39.449 17 1.012 60.117 20.668 
13 4 -1.431 35.691 15 0.636 56.359 20.668 

Mean 6.615 -0.939 40.605 16.615 0.939 59.395 18.789 
SD 1.850 0.348 3.476 1.193 0.224 2.241 2.657 

คะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ของคะแนนก่อนอบรม = 40.61 
คะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ของคะแนนหลังอบรม = 59.34 
ผลต่างของ T score ก่อน-หลังอบรม   = 18.79 
ร้อยละของคะแนนทีเฉลี่ยที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ              = 46.27 
 
    

แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีความรู้ในการเป็นนวัตกรชุมชน 
ในการบริหารจัดการตนเองของชุมชนหลังการอบรมเพ่ิมข้ึนมากกว่าก่อนการอบรม 
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  1.1.2 ผลการประเมินด้านสมรรถนะนักนวัตกรชุมชนก่อนและหลังการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน ในระหว่างวันที่ 24 -26 สิงหาคม 2563 โครงการการ
สร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัด
สงขลา ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา จังหวัดสงขลาสรุปผลการประเมินความคิดเห็นด้านสมรรถนะนักน
วัตกรชุมชน ก่อนและหลังกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 
 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

จากการประเมินความคิดเห็นด้านสมรรถนะนักนวัตกรชุมชน ก่อนและหลั งกิจกรรมการ
ประชุมเชิง ปฏิบัติการ โครงการการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติ และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยก ดอกชุมชนบ้านล่องมุด อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา   ซึ่งมีผู้ตอบแบบ
ประเมินทั้งสิ้น 13 คน จำแนกตามเพศ แบ่งเป็นเพศหญิง จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 70.59 เพศ 
ชาย จำนวน   1 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41 จำแนกตามอายุ   อายุ 25 - 35 ปี จำนวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.77  อายุ 46 - 55 ปี จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 อายุมากกว่า 65 ปี  จำนวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 23.08  อายุ 36 - 45 ปี จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69   อายุ 56 - 65 ปี 
จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69  จำแนกตามอาชีพเกษตรกร จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 76.92 
ธุรกิจส่วนตัว จำนวน   1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.70  รับจ้าง จำนวน 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 15.40 
จำแนกตามระดับการศึกษา มัธยมศึกษา จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 61.54  ประถมศึกษา จำนวน 
4 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77  อนุปริญญา จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 ดังตารางที่ 4.2, 4.3, 
4.4 และ 4.5 

ตารางที ่4.2 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จำแนกตามเพศ  
 

เพศ จำนวน ร้อยละ 
ชาย 1 29.41 
หญิง 12 70.59 
รวม 13 100 

 
จากตารางที ่4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70.59 
 
 ตารางที ่4.3 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ 
 

อายุ จำนวน ร้อยละ 
25 - 35 ปี 4 30.77 
36 - 45 ปี 1 7.69 
46 - 55 ปี 4 30.77 
56 - 65 ปี 1 7.69 

มากกว่า 65 ปี ขึ้นไป 3 23.08 
รวม 13 100 
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จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่อายุ 25-35 ปี  คิดเป็นร้อยละ 30.77 
อายุ 46- 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.77  

 
ตารางที ่4.4 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอาชีพ 
 

อายุ จำนวน ร้อยละ 
นักเรียน/นักศึกษา  - - 
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ - - 
กำนันผู้ใหญ่บ้าน - - 
ธุรกิจส่วนตัว 1 7.69 
รับจ้าง 2 15.40 
เกษตรกร 10 76.92 

รวม 13 100 
 
จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 

76.92 
  
ตารางที ่4.5 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับการศึกษา 
 

อายุ จำนวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 4 30.77 
มัธยมศึกษา 8 61.54 
อนุปริญญา 1 7.69 
ปริญญาตรี - - 
สูงกว่าปริญญาตรี - - 
รวม 13 100 

 
จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษา คิดเป็น

รอ้ยละ 61.54 
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ตอนที่ 2 แบบประเมินทักษะนักนวัตกรชุมชนและเจตคติต่อนวัตกรรม 
 
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นด้านสมรรถนะนักนวัตกรชุมชนก่อน
และหลังกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติการสร้างสรรค์สี
ย้อมธรรมชาติ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา จากผู้เข้าประชุม 
 

รายการประเมิน 
ก่อนการประชุมเชิงปฏิบตัิการ หลังการประชมุเชิงปฏิบัติการ 

X  S.D. 
ระดับความ 

คิดเห็น X  S.D. 
ระดับความ 
คิดเห็น 

ทักษะนักนวัตกรชุมชน 
1. ท่านมีทักษะในการกำหนดประเด็นและตั้ง
คาํถามที่เป็นแรงกระตุ้นให้เกดิแนวคิดที่
สร้างสรรค ์

3.62 0.77 มาก 4.15 0.38 มาก 

2. ท่านชอบการเรียนรู้และปรับปรุงตนเองอย่าง
ตอ่เนื่อง 

3.77 0.73 มาก 4.15 0.38 มาก 

3. ท่านเข้าใจความตอ้งการของตลาด และของ
ผู้บริโภค 

3.54 0.66 มาก 4.31 0.48 มาก 

4. ท่านสามารถแก้ปญัหาต่าง ๆ ได้ด ี 3.62 0.65 มาก 4.15 0.38 มาก 
5. ท่านมีทักษะในการผสมผสานความรู้ 
ประสบการณ์ แนวความคิด เทคโนโลยี เข้า
ด้วยกันได ้

2.92 0.64 ปานกลาง 4.08 0.49 มาก 

6. ท่านมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่
บุคลากรทั่วไปไม่สามารถทำได้ แล้วนํามา
สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมท่ีถูกพัฒนาขึ้นมาได้   

3.46 0.52 
ปานกลาง 

4.31 0.48 มาก 

7. ท่านมีทักษะในการกำหนดประเด็นและตั้ง
คําถามที่ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจท้ังสิ่งที่มี
อยู่เดิม หรือสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่   

3.46 0.52 
ปานกลาง 

4.23 0.44 มาก 

8. ท่านมองเห็นความแตกต่างที่จะสามารถทำให้
เกิดเป็นองค์ ความรู้ใหม ่

3.54 0.65 มาก 4.08 0.28 มาก 

9. ท่านมีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ ที่ดี
กับบุคคลอื่นในทุกวงการ และทุกระดับ 

3.62 0.483 มาก 4.15 0.38 มาก 

10. ท่านมีทักษะในการสร้างเครือข่ ายเพื่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคดิสร้างสรรค์ 
และพัฒนางานได ้

3.62   0.65 มาก 4.15 0.38 มาก 

รวม 3.52 0.63 มาก 4.18 0.40 
มาก 

 
เจตคติต่อนวัตกรรม 
1. ท่านอยากเป็นเจ้าของกิจการ หรือเจ้าของ
โรงงาน หรืออยากพัฒนาธุรกิจของตนเองให้
เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง 

3.54 0.88 มาก 4.23 0.60 มาก 

2. ท่านอยากได้ อยากมี อยากพัฒนาสินค้า
และบริการสิ่งใหม่ ๆ 

3.77 0.83 มาก  4.31 0.63 มาก 
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รายการประเมิน 
ก่อนการประชุมเชิงปฏิบตัิการ หลังการประชมุเชิงปฏิบัติการ 

X  S.D. 
ระดับความ 

คิดเห็น X  S.D. 
ระดับความ 
คิดเห็น 

3. ท่านมคีวามตื่นตวัในการเรยีนรู้ สิ่งใหม่ ๆ  ที่
เป็นประโยชน์ ต่อการประกอบอาชีพ และสร้าง
รายได้ให้กับท่าน 

3.54 0.78 มาก  4.31 0.63 มาก 

4. ท่านยอมรับแนวคดิ รูปแบบ และวิธีการใหม ่
ๆ มาพฒันาตัวทา่น และการประกอบอาชีพ 

3.54 0.78 มาก 4.31 0.63 มาก 

5. ท่านเช่ือว่าเทคโนโลยีจะชว่ยเพิม่มลูคา่ของ
สินคา้และบริการได ้

3.62 0.77 มาก 4.46 0.52 มาก 

รวม 3.60 0.81 มาก 4.32 0.60 มาก 
รวมทัง้หมด 3.56 0.72 มาก 4.25 0.50 มาก 

  
  จากตาราง 4.6 แสดงให้เห็นว่า โดยรวมความคิดเห็นด้านสมรรถนะนักนวัตกรชุมชน ก่อน
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.72 และความคิดเห็นด้านสมรรถนะนักนวัตกรชุมชน หลังการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.50 แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้ารับการประชุมมีทักษะและเจตคติของการเป็นนักนวัตกรชุมชนเพิ่มข้ึน 

 
    1.1.3 ผลการประเมินความคิดเห็นต่อกิจกรรมการประชุม เชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน ในระหว่างวันที่ 24 -26 สิงหาคม 2563 โครงการการสร้างสรรค์สี
ย้อมธรรมชาติและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา สรุปผล
การประเมินความคิดเห็นต่อกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 
 
ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

 จากการประเมินความคิดเห็นด้านสมรรถนะนักนวัตกรชุมชน ก่อนและหลังกิจกรรม
การประชุมเชิง ปฏิบัติการ โครงการการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติ 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยก ดอกชุมชนบ้านล่องมุด อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งมีผู้ตอบแบบ
ประเมินทั้งสิ้น 13 คน จำแนกตามเพศ แบ่งเป็นเพศหญิง จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 70.59 เพศ 
ชาย จำนวน 1 คน คิดเป็น ร้อยละ 29.41 จำแนกตามอายุ  อายุ 25 - 35 ปี จำนวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.77 อายุ 46 - 55 ปี จำนวน  4 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 อายุมากกว่า 65 ปี  จำนวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 23.08  อายุ 36 - 45 ปี จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69   อายุ 56 - 65 ปี 
จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69  จำแนกตามอาชีพเกษตรกร จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 76.92 
ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.70  รับจ้าง จำนวน 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 15.40 
จำแนกตามระดับการศึกษา มัธยมศึกษา จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 61.54  ประถมศึกษา จำนวน 
4 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77  อนุปริญญา จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 จำแนกตามบทบาทใน
ชุมชน เป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้า จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 84.62  ผู้นำกลุ่ม/องค์กร จำนวน  1 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.69 ปราชญ์ชาวบ้าน  จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 ดังตารางที่ 4.7, 4.8, 4.9 
,4.10 และ 4.11 
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ตารางที ่4.7 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จำแนกตามเพศ  
 

เพศ จำนวน ร้อยละ 
ชาย 1 29.41 
หญิง 12 70.59 
รวม 13 100 

 
จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

70.59 
 

ตารางที ่4.8 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ 
 

อายุ จำนวน ร้อยละ 
25 - 35 ปี 4 30.77 
36 - 45 ปี 1 7.69 
46 - 55 ปี 4 30.77 
56 - 65 ปี 1 7.69 

มากกว่า 65 ปี ขึ้นไป 3 23.08 
รวม 13 100 

 
จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่อายุ 25-35 ปี  คิดเป็นร้อย

ละ 30.77 อายุ 46- 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.77  
 
ตารางที ่4.9 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอาชีพ 
 

อายุ จำนวน ร้อยละ 
นักเรียน/นักศึกษา  - - 
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ - - 
กำนันผู้ใหญ่บ้าน - - 
ธุรกิจส่วนตัว 1 7.69 
รับจ้าง 2 15.40 
เกษตรกร 10 76.92 

รวม 13 100 
 

จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อย
ละ 76.92 
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ตารางที ่4.10 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับการศึกษา 
 

อายุ จำนวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 4 30.77 
มัธยมศึกษา 8 61.54 
อนุปริญญา 1 7.69 
ปริญญาตรี - - 
สูงกว่าปริญญาตรี - - 
รวม 13 100 

 
จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษา คิด

เป็นร้อยละ 61.54 
                         
ตาราง 4.11 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามบทบาทในชุมชน 
 

บทบาทในชุมชน  จำนวน ร้อยละ 
ปราชญ์ชาวบ้าน 1 7.69 
ผู้นำกลุ่ม/องค์กร 1 7.69 
ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน       - - 
อบต.             - - 
อสม. - - 
แม่บา้น              - - 
สมาชิกกลุ่มทอผ้า  11 84.62  

รวม 13 100 
 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่บทบาทในชุมชนเป็นสมาชิกกลุ่มทอ
ผ้า คิดเป็นร้อยละ 84.62       
                   
ตอนที่  2  ข้อมูลความคิดเห็นต่อกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 
1. การอบรมทีผ่่านมา ทำให้ท่านประทับใจอะไรบ้าง 
               การวิเคราะห์ในส่วนนี้ เป็นการวิเคราะห์ระดับความประทับใจต่อการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชนฯ โดยใช้แบบสอบถามความประทับใจ จำนวน 6 ข้อ 
เป็นแบบมาตรประมาณค่าแบบ Likert ชนิด 5 ระดับ โดยค่าสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
               จากผลการวิเคราะห์ความประทับใจต่อการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะ 
นวัตกรชุมชนฯ พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมในการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ นี้เท่ากับ 4.40        
(S.D. = .480) แสดงว่าผู้เข้าร่วมประชุมประทับใจมากที่สุดกับกิจกรรมนี้ ดังตารางที่ 4.12 
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ตารางที่ 4.12  การวิเคราะห์ความประทับใจต่อการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกร
ชุมชนฯ 
 

ข้อคำถาม 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย S.D. การแปล
ความหมาย 

1. ความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียน 4.31 .480 ประทับใจมาก  
2. การถ่ายทอดความรู้ของผู้สอน 4.31 .480 ประทับใจมาก  
3. กิจกรรมการเรียนน่าสนใจ 4.15 .376 ประทับใจมาก  
4. ประโยชน์ที่จะนำไปใช้ 4.38 .506 ประทับใจมาก 
5. อาหารถูกปาก 4.62 .506 ประทับใจมากท่ีสุด 
6. สถานที่ถูกใจ 4.62 .506 ประทับใจมากที่สุด 
ความประทับใจโดยรวมต่อการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชนฯ 

4.40 .480 ประทับใจมาก  

 
2. ท่านคิดว่าจะนำความรู้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรอืบริการ หรือนำความรู้ไปพัฒนาอาชีพ
ของท่านอย่างไรบ้าง 
 (1) สามารถสร้างเอกลักษณ์ของกลุ่มได้ 
 (2) นำไปแก้ไขสิ่งที่มีปัญหาที่เคยเกิดข้ึนให้มันดีขึ้น 
 (3) สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายได้ 
 (4) ส่งเสริมให้มีอาชีพกลุ่มดีมาก 
 (5) นำความรู้ไปพัฒนาอาชีพ 
 (6) นำไปปรับใช้กับการพัฒนาผลิตภัณณ์ของกลุ่ม   
3. ข้อเสนอแนะท่ีจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ประโยชน์สูงสุด 

(1) เป็นกิจกรรมที่ดีมาก  
(2) ควรยืดหยุ่นระยะเวลาเนื่องจากผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่ติดภารกิจในช่วงเช้า 
(3) เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มมาก 
(4) วิทยากรบรรยายดี ยกตัวอย่างให้เห็นรูปจริง 
(5) ควรจัดอบรมเพ่ือขยายผลในกลุ่มอ่ืนต่อไป เพ่ือนำไปใช้ 
(6)  ให้ความรู้ที่ดีและเข้าใจดี 

 
 1.2 ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวัน และบัญชี
ต้นทนุอาชีพ      
 1.2.1 ผลการประเมินด้านความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ         
“การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ” การคำนวณหาคะแนนทีเฉลี่ย  
(Average T score) คะแนนก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย
ประจำวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม 2564  ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  ดังตารางที่ 4.13 
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ตารางที่ 4.13 การคำนวณหาค่าทีเฉลี่ย (Average T score) คะแนนก่อนและหลังการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวันและบัญชีต้นทุนอาชีพ 

 

คนท่ี  

คะแนน
ก่อน
อบรม 

Z  score 
 

T  score 
 

คะแนนหลัง
อบรม 

Z  
score 

 

T  score 
 

ค่าต่างของ 
T score 

20  20 
1 8 -0.727 42.732 16 0.864 58.645 15.913 
2 6 -1.125 38.754 16 0.864 58.645 19.891 
3 5 -1.323 36.765 15 0.666 56.656 19.891 
4 5 -1.323 36.765 16 0.864 58.645 21.880 
5 7 -0.926 40.743 17 1.063 60.634 19.891 
6 10 -0.329 46.710 18 1.262 62.623 15.913 
7 7 -0.926 40.743 17 1.063 60.634 19.891 
8 6 -1.125 38.754 16 0.864 58.645 19.891 
9 6 -1.125 38.754 16 0.864 58.645 19.891 
10 9 -0.528 44.721 16 0.864 58.645 13.924 
11 10 -0.329 46.710 18 1.262 62.623 15.913 
12 6 -1.125 38.754 17 1.063 60.634 21.880 
13 5 -1.323 36.765 15 0.666 56.656 19.891 

Mean 6.923 -0.941 40.590 16.385 0.941 59.410 18.820 
SD 1.801 0.358 3.582 0.961 0.191 1.911 2.518 

 
คะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ของคะแนนก่อนอบรม = 40.59 
คะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ของคะแนนหลังอบรม = 59.41 
ผลต่างของ T score ก่อน-หลังอบรม   = 18.82 
ร้อยละของคะแนนทีเฉลี่ยที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ              = 46.37 
 
 
 
 
    1.2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำบัญชี
รายรับรายจ่ายประจำวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ” สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีความรู้ในการเป็นนวัตกรชุมชน 
ในการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวันและบัญชีต้นทุนเพ่ิมข้ึนมากกว่าก่อนการอบรม 
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ตารางที ่4.14 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ 
 

เพศ จำนวน ร้อยละ 
ชาย 1 29.41 
หญิง 12 70.59 
รวม 13 100 

 
จากตารางที ่4.14 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70.59 
 

 ตารางที ่4.15 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ 
 

อายุ จำนวน ร้อยละ 
25 - 35 ปี 4 30.77 
36 - 45 ปี 1 7.69 
46 - 55 ปี 4 30.77 
56 - 65 ปี 1 7.69 

มากกว่า 65 ปี ขึ้นไป 3 23.08 
รวม 13 100 

 
จากตารางที่ 4.15 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่อายุ 25-35 ปี  คิดเป็นร้อยละ 

30.77 อายุ 46- 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.77  
 

ตารางที ่4.16 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอาชีพ 
 

อายุ จำนวน ร้อยละ 
นักเรียน/นักศึกษา  - - 
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ - - 
กำนันผู้ใหญ่บ้าน - - 
ธุรกิจส่วนตัว 1 7.69 
รับจ้าง 2 15.40 
เกษตรกร 10 76.92 

รวม 13 100 
 
จากตารางที่ 4.16 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 

76.92 
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ตอนที ่ 2  ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ 
 
ตารางที่ 4.17 การวิเคราะห์ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การ
นำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวัน และ
บัญชีต้นทุนอาชีพ”  โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 15 ข้อ เป็นแบบมาตรประมาณค่า
แบบ Likert ชนิด 5 ระดับ โดยค่าสถิตทิี่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  
 

ข้อคำถาม 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย S.D. การแปล
ความหมาย 

ด้านวิทยากร    
   1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.38 0.65 พึงพอใจมาก 
   2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.00 0.82 พึงพอใจมาก 
   3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.15 0.69 พึงพอใจมาก 
   4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 3.85 0.69 พึงพอใจมาก 
   5. การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้ 3.85 0.69 พึงพอใจมาก 
   6. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 4.15 0.56 พึงพอใจมาก 
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร    
   1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 4.15 0.69 พึงพอใจมาก 
   2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 3.92 0.49 พึงพอใจมาก 
   3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.15 0.69 พึงพอใจมาก 
   4. อาหาร มคีวามเหมาะสม 4.00 0.58 พึงพอใจมาก 

รูปรวม 4.06 0.65 พึงพอใจมาก 
ดา้นความรู้ความเข้าใจ    
   1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม 3.00 0.59 พึงพอใจปานกลาง 
   2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 4.42 0.50 พึงพอใจมาก 

ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลังการอบรมเพ่ิมจาก ก่อนการอบรม ร้อยละ 67.86 
ด้านการนำความรู้ไปใช้    
   1. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

4.15 0.56 
พึงพอใจมาก 

   2. มีความม่ันใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 4.31 0.48 พึงพอใจมาก 
   3. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 4.31 0.48 พึงพอใจมาก 

รูปรวม 4.09 0.61 พึงพอใจมาก 
  
 จากตารางที่ 4.17 พบว่า ผลการวิเคราะห์พบว่า ในด้านความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
โครงการรูปรวมมีความพึงพอใจระดับมาก ( x  = 4.09 , S.D. = 0.61)  ในด้านความรูค้วามเข้าใจหลัง
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การอบรมเพ่ิมจาก ก่อนการอบรม ร้อยละ 67.86 ในด้านการนำความรู้ไปใช้มีความพึงพอใจระดับมาก  
( x  = 4.42 , S.D. = 0.50) 
 
.สรุปประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการฝึกอบรม 
 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวัน และบัญชีต้นทุน
อาชีพ”  ดังนี้ 1) วิธีการทำบัญชีการออม รายรับ-รายจ่าย 2) สามารถนำความรู้และทักษะการทำ
บัญชีรายรับรายจ่ายไปประยุกต์ใช้ในกลุ่ม รวมทั้งสามารถนำไปเผยแพร่ให้สมาชิกภายในกลุ่มได้รับรู้
และปฏิบัติได้ 3) การทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ 4) มีความเข้าใจการบัญชีรายรับ
รายจ่าย การประมาณตน และการจัดการการเงินได้ดีขึ้น 5) ได้รับความรู้ในการลงบัญชีรายรับการ
จ่ายประจำวัน 6) เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์อชุมชน7) ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีรายรับ 
รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนในการประกอบอาชีพ นวัตกรชุมชน และคณะทำงานสามารถ
นำไปถ่ายทอดต่อให้กับสมาชิกในกลุ่มได้ 
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 1) ควรไปขยายผลกับคนในชุมชน 
 2) ควรมีสื่อในการทำให้เข้าใจง่ายกว่านี้ 

 
ตอนที ่ 2  ผลการพัฒนานวัตกรรมการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา 
  ผลการพัฒนานวัตกรรมการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า

ทอยกดอกของชุมชนบ้านล่องมุด จงัหวัดสงขลา ดังนี้ 
2.1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา 
2.2 ผลการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพ่ือส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์

นวัตกรรมการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกของชุมชนบ้านล่องมุด 
จังหวัดสงขลา 
     2.3 ผลการประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน แนวทางการส่งเสริมการตลาดเชิง
สร้างสรรค์นวัตกรรมการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกของชุมชน
บ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา 
 
  สำหรับตอนที่  2  ผลการพัฒนานวัตกรรมการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา มีรายละเอียดของผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  2.1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและการพัฒนา
ผลติภัณฑ์ผ้าทอยกดอกของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 
    2.1.1  ผลศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  ศึกษาสรูป เศรษฐกิจของชุมชนบ้านล่องมุด 
จังหวัดสงขลา มีดังนี ้
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 ชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านล่องมุด 
ที่อยู่183/4 หมู่ที่ 8 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
ประวัติการจัดตั้ง 

  จุดเริ่มต้นมาจาก นางเที่ยง จิตมณี อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 174/5 หมู่ที่ 8 ตำบลลำไพล 
อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของชุมชน ประกอบกับรายได้หลักจากการ
ประกอบอาชีพจากการการทำสวนยางพารา มีรายได้ลดลง ทำให้เกิดความคิดที่จะใช้เวลาหลังการ
กรีดยางพารา เพ่ิมหารายได้เสริม จึงได้รวบรวมผู้ที่มีความสามารถและสนใจในการทอผ้า จำนวน         
15 คน จึงได้เริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าสตรีขึ้น โดยได้รับการบริจาคที่ดิน จากนายกระจ่าง แก้วทอง และ
นางเที่ยง จิตมณี ได้บริจาคกี่ทอผ้า 1 ตัว ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้จัดหา
วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการทอผ้า และได้มีการศึกษาดูงานที่กลุ่มทอผ้าบ้านสะพานพลา ที่อำเภอ
นาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นกลุ่มทอผ้าที่วิทยาลัยได้ให้การสนับสนุน เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจและทำให้
สมาชิกในกลุ่มได้เริ่มเรียนรู้และทอผ้า รวมถึงการได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ จากวิทยาลัย
ชุมชนสงขลา ทำให้สมาชิกในกลุ่มสามารถทอผ้า และมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการทอผ้า โดยมีการจด
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เลขทะเบียนกลุ่ม 470-3/197(สข.)   

  
โครงสร้างองค์กรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านล่องมุด 

 1. ประธาน/ผู้นำกลุ่ม นางสาวพรทิพย์ แปะซิ่ว ทีอ่ยู่ บ้านเลขที ่178 หมู่ที่ 8 ตำบลลำไพล 
อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เบอร์โทร มือถือ 087-6301683 

 2.  สมาชิก 15 คน ประกอบด้วย 
      1. นางสาวพรทิพย์ แปะซิ่ว  ตำแหน่ง ประธานกลุ่ม 
     2. นางครื้น บุญอุปการ  ตำแหน่ง รองประธานกลุ่ม 
 3. นางสุนิตย์ แก้วทอง  ตำแหน่ง  เหรัญญิก 
 4. นางสาวพัชนี แปะซิ่ว  ตำแหน่ง เลขานุการ 
 5. นางสาวเรวดี ทองอินทร์ ตำแหน่ง ฝ่ายตรวจสอบ 
 6. นางเที่ยง จิตมณี  ตำแหน่ง ที่ปรึกษากลุม่ 
 7. นางสาวรัชดา หนูคล้าย  ตำแหน่ง สมาชิก 
 8. นางซิ้ม แววสุวรรณ  ตำแหน่ง สมาชิก 

9. นางสาวอภิรัตน์ แปะซิ่ว ตำแหน่ง สมาชิก 
10. นางสาวอลิษา ศรีอินทร์ ตำแหน่ง สมาชิก 
11. นางวงศ์ตะวัน เต่าเกตุ ตำแหน่ง สมาชิก 
12. นางสาวมลธิรา ไชยนุ้ย ตำแหน่ง  สมาชิก    
13. นางอัมพร ซ้ายศรี  ตำแหน่ง สมาชิก 
14. นางเทียมแข ชุมบุญรัตน์ ตำแหน่ง สมาชิก 
15. นายเทพ แก้วทอง  ตำแหน่ง สมาชิก 

 
การจัดบริหารจัดการกลุ่ม/การจัดทำบัญชีกลุ่ม 
 มีโครงสร้างการบริหารงานในกลุ่ม ในส่วนของบัญชีกลุ่มมีการจดบันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย

อย่างไม่เป็นทางการ 
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 การวิเคราะห์ SWOT ในระดับชมุชนทีด่ำเนินการ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสถานรูปและการ

จัดการ 
จุดแข็ง 
สมาชิกในกลุ่มมีความสามัคคี มีส่วนร่วมโดยใช้หลักร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และประธานกลุ่มมี

ความเป็นผู้นำ และต้องการการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
จุดอ่อน 
สมาชิกในกลุ่มยังขาดความชำนาญ บางคนยังไม่ชำนาญในการทอผ้ายกดอก รวมถึงยังขาด

องค์ความรู้ในการพัฒนาลายผ้า  
โอกาส 
มีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนในส่วนของงบประมาณในกลุ่มทอผ้า และสถานที่ในการตั้งโรงทอ

ได้รับการบริจาคท่ีดิน ทำให้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเช่าที่ดิน 
อุปสรรค 
สถานที่ตั้งของกลุ่มทอผ้าอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษดา้นความม่ันคงในเขตชายแดนใต้ทำให้การ

ดำเนินงานต้องใช้ความระมัดระวัง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และในส่วนของเอกสารสิทธิของที่ดิน 
ไม่ได้รับการประสานงานจากสำนักงานที่ดินทำให้ขาดโอกาสในส่วนของเอกสารสิทธิที่ถูกต้องตาม
กฎหมายในการจัดตั้งโรงเรือนในการทอผ้า 
 

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ประกอบด้วย  
1. วิทยาลัยชุมชนสงขลา บทบาทความร่วมมือ  เป็นจุดเริ่มต้นในการจัดหา งบประมาณ 

การสร้างองค์ความรู้ การดำเนินการตั้งแต่ต้นในการทอผ้า วัสดุ อุปกรณ์และการวิจัย 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา บทบาทความร่วมมือ ด้านความรู้และวิจัย 
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย บทบาทความร่วมมือ ด้านความรู้และวิจัย 
4. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเทพา บทบาทความร่วมมือ การสนับสนุนงบประมาณ 

อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการทอผ้า 
 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของชุมชนนวัตกรรม 
1. ประเภทผลิตภัณฑ์/สินค้า/บริการของกลุ่ม 
เป็นประเภทผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  
ไม่มีการจัดทำแผนธุรกิจ   
ต้นทนุการผลิตของกลุ่มเฉลี่ย 9,000   บาท/ปี 
รายได้เฉลี่ย (ไม่หักต้นทุน)  29,000   บาท/ปี 
2. ชือ่ผลิตภัณฑ์/สินค้าของกลุ่ม/บริการของกลุ่ม   
1. ผลิตภัณฑ์ ผ้าขาวม้า  มาตรฐานที่ได้รับ มผช.197/2552   ระดับดาว OTOP   4 ดาว 

        ข้อมูลปัจจัยการผลิต 
แหล่งที่มาของวัตถุดิบ เป็นวัตถุดิบจากนอกชุมชน ได้แก่  เส้นไหมประดิษฐ์ (จากร้านป้าลิ้ม 

เกาะยอ)  
ปริมาณการผลิต 80 ผืน  ต่อเดือน 
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ปริมาณขาย 38 ผืน  ต่อเดือน 
ราคาขายเฉลี่ย  ผืนละ 230 บาท  ต่อหน่วย 
ต้นทุนการผลิต  146 บาท ต่อหน่วย 

• ค่าเช่าที่ดิน ได้แก่     ไมม่ี เนื่องจากได้รับการบริจาคที่ดิน.   
• ค่าแรงงาน ได้แก่  50 บาท ต่อผืน เป็นค่าแรงของสมาชิกในกลุ่ม  
• ค่าปัจจัยการผลิต   ได้แก่ ค่าเส้นไหม ค่าด้าย เฉลี่ยต่อผืน 100 บาท  

ตลาดหรือแหล่งรับซื้อ สินค้าส่วนใหญ่ผลิตตามการสั่งซื้อ(order) และได้รับการสั่งซื้อจาก
หนว่ยงานราชการ 

วิธีการจำหน่าย (มีหน้าร้าน, ตลาด online, มีพ่อค้าคนกลาง) ไม่มีหน้าร้าน การสั่งซื้อตาม
order และการออกร้านจำหน่ายเมื่อมีงานเทศกาลต่างๆ  

เปรียบเทียบราคากลางกับสินค้าที่เหมือนกัน สินค้ามีราคาสูงกว่า เนื่องจากผ้าขาวม้าที่ผลิตมี
หน้าผ้าที่กว้างกว่าสินคา้เดียวกัน 

มีการจัดทำแผนธุรกิจ (มี/ไม่มี) ยังไม่มีการจัดทำแผนธุรกิจ 
2.  ผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก  จะมีลวดลายผ้าดังนี้ ลายการะเกด ลายดอกปริก ลายดอกชุก 

ลายลูกพริก ลาย 51  
ข้อมูลลปัจจัยการผลิต เป็นวัตถุดิบจากนอกชุมชน ได้แก่  เส้นไหมประดิษฐ์ (จากร้านป้าลิ้ม 

เกาะยอ) 
ปรมิาณการผลิต 80 ผืน  ต่อเดือน 
ปริมาณขาย 38 ผืน  ต่อเดือน 
ราคาขายเฉลี่ย  ผืนละ 250 บาท  ต่อหน่วย 
ต้นทุนการผลิต  146 บาท ต่อหน่วย 

• ค่าเช่าที่ดิน ได้แก่     ไม่มี เนื่องจากได้รับการบริจาคท่ีดิน.   
• ค่าแรงงาน ได้แก่  50 บาท ต่อผืน เป็นค่าแรงของสมาชิกในกลุ่ม  
• ค่าปัจจัยการผลิต   ได้แก่ ค่าเส้นไหม ค่าด้าย เฉลี่ยต่อผืน 100 บาท  

ตลาดหรือแหล่งรับซื้อ สินค้าส่วนใหญ่ผลิตตามการสั่งซื้อ(order) และได้รับการสั่งซื้อจาก
หน่วยงานราชการ 

วิธีการจำหน่าย (มีหน้าร้าน, ตลาด online, มีพ่อค้าคนกลาง) ไม่มีหน้าร้าน การสั่งซื้อตาม
order และการออกร้านจำหน่ายเมื่อมีงานเทศกาลต่างๆ  

เปรียบเทียบราคากลางกับสินค้าที่เหมือนกัน สินค้ามีราคาใกล้เคียงกัน    
 
เทคโนโลยีที่ใช้ดำเนินงาน 
เทคโนโลยีเดิม ที่ชุมชนใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ ได้แก่ การทอผ้าแบบกี่กระตุก และการ

ใช้เส้นด้ายจากไหมประดิษฐ์  
 

ข้อมูลด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนนวัตกรรม 
ข้อมูลองค์ความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกรแกนนำ เกษตรกรรุ่นใหม่ 
การพัฒนานวัตกร)  มีดังนี ้ 
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1. นางเที่ยง จิตรมณี ที่อยู่ 174/5 ม.8 ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา เป็นปราชญ์ชาวบ้าน 
มีความรู้ด้านการทอผ้า และได้ผ่านการอบรมการทอผ้า มีการขยายผลองค์ความรู้ด้าน
การทอผ้าให้กับสมาชิกในกลุ่ม 

2. นางพรทิพย์ แปะซิ่ว ทีอ่ยู่ 178 ม.8 ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา เป็นประธานกลุ่มทอ
ผ้า มีความรู้ด้านการทอผ้าและการตัดเย็บผ้า  ได้ผ่านการอบรมการทอผ้าและการตัด
เย็บผ้า มีการขยายผลองค์ความรู้ด้านการทอผ้าและตัดเย็บผ้าให้กับสมาชิกในกลุ่ม 

 
การวินิจฉัยชุมชน  

 เนื่องจากในกลุ่มทอผ้ายังไม่มีสินค้าที่ เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม และผลิตภัณฑ์ยังไม่มีความ
หลากหลาย รวมถึง ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า ดังนั้น ความต้องการของกลุ่มทอผ้า มีความ
ต้องการในการพัฒนาทักษะด้านการทอผ้า โดยเฉพาะความต้องการพัฒนาการออกแบบลวดลายที่
เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม และความต้องการขยายตลาดและหาช่องทางในการจำหน่าย รวมถึงความ
ต้องการในการแปรรูปผลิตภัณฑ 
 

ขั้นที่ 2.1.2  การสร้างนวัตกรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยการวิเคราะห์นวัตกรรม  
ออกแบบ  และพัฒนาการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก เพ่ือ
สรุปวิเคราะห์นวัตกรรม  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบผ้าชุมชน   

ระยะที่ 1 การเตรียมการก่อนของปฏิบัติการวิจัย ผู้วิจัยทำการศึกษาสรูปการณ์ ทำการ
วิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal ,PRA) เพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มทอผ้า
บ้านล่องมุดมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลของโดยผ่านกระบวนการสนทนากลุ่มในหัวข้อ ดังนี้ 
 - ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มในปัจจุบัน 
 - ลวดลายของผลิตภัณฑ์ 

- ความตอ้งการของกลุ่มในการย้อมสีเส้นด้ายด้วยวัสดุธรรมชาติ 
- วัสดุธรรมชาติในพ้ืนถิ่นที่ที่สามารถให้สีและสามารถนำมาทำการทดลองย้อมมีอะไรบ้าง 
- ลงพื้นที่สำรวจวัสดุธรรมชาติในพ้ืนถิ่น  

ผลที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม  
-    ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ได้แก่ ผ้าขาวม้า และผ้ายกดอก รวมถึงการแปร

รูปผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทอ ได้แก่ หมวก กระเป๋า พวงกุญแจ เป็นต้น 
-  ลวดลายของผ้าทอ ได้แก่ ลายดอกปริก ลายดอกชุก ลายการะเกด ลาย51  
-   วัตถดิุบเป็นเส้นไหมประดิษฐ์   
-   เอกลักษณ์ผ้าทอของกลุ่มอาชีพทอบ้านล่องมุด คือ มีสีเขียว สีเหลือง และสีม่วง อยู่ริมผ้า

ทอทั้งสองด้าน โดยเป็นการช่วยอนุรักษ์ สืบสาน ผ้าทอเกาะยอและของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา สี
เขียว เปรียบเสมือนความอดมสมบูรณ์ของชาวเกษตรกร หมู่บ้านล่องมุด  สีเหลือง เปรียบเสมือน สี
ประจำพระองค์ในหลวงรัชกาลที่ 9  และ รัชกาลที่ 10  สีม่วง เปรียบเสมือน สีประจำพระองค์สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงห่วงใยพสกนิกร 
อย่างหาที่สุดไม่ได้ผ้าทอของกลุ่มอาชีพทอบ้านล่อง 

-  ความต้องการการของกลุ่มต้องการสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และการเพ่ิมมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์รวมถึงความต้องการย้อมสีเส้นด้ายจากวัสดุธรรมชาติ รวมถึงการเน้นสีธรรมชาติของการทอผ้า   
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-  ผลจากการลงพ้ืนที่สำรวจและการประชุมกลุ่ม ได้มีความคิดเห็นร่วมกันในเรื่องของวัสดุ
ธรรมชาติ ได้แก่ เปลือกต้นยางพารา ใบหูกวาง ใบทั่ง เปลือกหมากสด  เป็นต้น  ซึ่งสามารถหาได้ใน
ท้องถิ่น   

 
 ระยะที่ 2 การปฏิบัติการวิจัย ได้แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนร่วมกับชุมชน (Plan)  
 คณะวิจัยได้มีการจัดกิจกรรมประชุมร่วมกับกลุ่มทอผ้าบ้านล่องมุด  ในวันที่ 21-22 ตุลาคม 
2563  เวลา 09.00-16.00 น. โดยการกำหนดรูปแบบกิจกรรมและวิธีการในการดำเนินการวิจัย 
ตลอดจนการวางแผนร่วมกันของสมาชิกในกลุ่มและผู้วิจัยในการกำหนดวันเวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ 
และการแบ่งหน้าที่ของกลุ่มสมาชิกในการร่วมดำเนินกิจกรรม ผลที่ได้จากการประชุม 

-  ได้มกีารวางแผนในการทำงานระหว่างผู้วิจัยกับสมาชิกกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านล่องมุดเพ่ือให้
เกิดการมีส่วนร่วมโดยจะจัดเวทีเรียนรู้ให้กับสมาชิกในกลุ่มเป็นกิจกรรมการวิเคราะห์นวัตกรรมเพ่ือหา
เอกลักษณ์และรูปแบบผลิตภัณฑ์ และการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติ ในวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2563 
ตั้งแต่เวลา 08.30 -17.00 น.  

-  ได้ให้ชุมชนมีส่วนร่วมโดยการให้สมาชิกกลุ่มทอผ้าไปดำเนินการหาวัสดุที่ทางกลุ่มต้องการ
นำมาทดลองเพ่ือทำการย้อม โดยให้เตรียมความพร้อมในส่วนของสถานที่ วัสดุที่ใช้ย้อม และเตรียม
ข้อมูลและประเด็นปัญหาเพ่ือทำการแลกเปลี่ยนกับวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

- ทางกลุ่มได้มีการแบ่งหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มในส่วนของการจดัเตรียมพ้ืนที่ในการดำเนิน
กิจกรรม การจัดหาวัสดุที่ใช้ย้อม อุปกรณ์สำหรับการย้อม และเตรียมข้อมูลและประเด็นปัญหาเพ่ือให้
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบและการย้อมสีธรรมชาติ เป็นผู้วิเคราะห์และทำการถ่ายทอดองค์
ความรู้ โดยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ 

 

     
 

รูปที่ 4.1 การประชุมกลุ่มเพ่ือกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมโดยการมสี่วนร่วม 
  
ขั้นที่ 2 การปฏิบัติการร่วมกับชุมชน (Action) 
 ในขั้นตอนการปฏิบัติร่วมกับชุมชน ผู้วิจัยและสมาชิกในชุมชนได้มีการศึกษาสรูปบริบทและ
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน รวมถึงความต้องการพัฒนาของกลุ่มทอผ้าบ้านล่องมุด จึงได้มีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการวิเคราะห์นวัตกรรมเพ่ือหาเอกลักษณ์และรูปแบบผลิตภัณฑ์ และ
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การสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติ 
 ได้มีการวิเคราะห์และออกแบบนวัตกรรมเพ่ือสร้างอัตลักษณ์ในชุมชน ผ่านกระบวนการ
สนทนากลุ่ม โดยผู้เชี่ยวชาญ ในประเด็นของรูปแบบผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม กระบวนการผลิต และ
การตลาดของกลุ่ม ผลที่ได้คือ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไม่มีความหลากหลาย และผลิตภัณฑ์เน้นการใช้เส้น
ใยสังเคราะห์ไม่มีการใช้วัสดุจากธรรมชาติ และกลุ่มยังไม่มีความรู้เรื่องกระบวนการสร้างสีย้อม
ธรรมชาติ เพ่ือสร้างความแตกต่างและสร้างเอกลักษณ์ของกลุ่ม อีกทั้งจากกลุ่มยังมีความต้องการเพ่ิม
มูลค่าของผลิตภัณฑ์   
 

      
 

รูปที่ 4.2 การสนทนากลุ่มการวิเคราะห์และออกแบบนวัตกรรมเพ่ือสร้างอัตลักษณ์ในชุมชน 
   
ผลการจัดกิจรรมการออกแบบนวัตกรรมการสร้างสรรค์สีย้อมของกลุ่มทอผ้าบ้านล่องมุด โดย
กระบวนการถ่ายทอดของผู้เชี่ยวชาญด้านการย้อมสีธรรมชาติให้องค์ความรู้ดังนี้ 
  1. องค์ประกอบท่ีสำคัญในการย้อมส ี

1.1 ผ้าหรือเส้นด้าย 
  ผ้าหรือเส้นใยฝ้าย(ด้าย) กล่าวคือ ผ้าหรือเส้นใยฝ้าย ที่ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่
สำคัญในการย้อมสี เพราะผ้าหรือเส้นใยฝ้ายจะเป็นตัวกลางดูดซึมซับสีจากพืช สัตว์และธาตุต่างๆ ที่
นำมาย้อม ผ้าหรือด้าย ต้องเป็นเส้นใยที่ได้จากธรรมชาติเท่านั้น คือ เส้นใยที่ได้จากสัตว์ ได้แก่ ไหม
และขนสัตว์ต่างๆ เส้นใยที่ได้จากพืช ได้แก่ ฝ้าย ลินิน กัญชง ปอ และป่าน โดยทั่วไปเส้นใยธรรมชาติ
ที่ชาวบ้านนิยมทำใช้กัน คือ เส้นใยจากไหมและเส้นใยจากฝ้าย 
  สำหรับวิธีการเตรียมผ้าหรือด้ายก่อนที่จะนำไปย้อมก็นับว่าเป็นกรรมวิธีที่สำคัญ
เช่นเดียวกับ นั่นก็คือ การทำความสะอาดเส้นด้ายก่อนย้อมสี เพ่ือเป็นการกำจัดสิ่งสกปรกที่ติดมากับ
เส้นด้าย รวมทั้งสารที่เกิดและเกาะเคลือบเส้นใยฝ้ายอยู่ ซ่ึงจะทำให้การย้อมสีไม่ติด ดังนั้นจึงจำเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องความสะอาดผ้าหรือด้ายก่อนเสมอ การทำความสะอาด จะใช้สบู่  สบู่ เทียมหรือ
ผงซักฟอกก็ได ้ 
  วิธีการอ่านเส้นด้ายฝ้าย โดย เส้นด้ายฝ้ายที่มีขนาด C 40/1 หมายถึง ฝ้ายดิบเบอร์ 
40 มี 1เส้น, เส้นด้ายฝ้ายที่มีขนาด C 40/2 หมายถึง ฝ้ายดิบเบอร์ 40 มี 1 เส้น  และเส้นด้ายฝ้ายที่มี
ขนาดCM 40/2 หมายถงึ ฝ้ายที่ผ่านกระบวนการทำความสะอาดแล้ว เบอร ์40 มี 2 เส้น  
 



 

84  

       1.2 วัสดุธรรมชาติที่สามารถให้สีย้อม 
  พืช หมายถึง พืชล้มลุกและไม้ยืนต้น ตั้งแต่ต้นหญ้าต้นเล็กๆ ไปถึงต้นไม้ใหญ่และ
หมายถึงทุกส่วนของพืชและต้นไม้ ได้แก่ ใบ ดอก ผล ลำต้น เปลือก แก่น ราก หัวหรือเหง้าในดินก็
สามารถนำมาย้อมให้สีธรรมชาติได้ทั้งสิ้น ข้อที่ควรสังเกต ส่วนต่างๆ ของพืชแต่ละชนิดหรือแต่ละส่วน
ของต้นไม้จะให้สีสันที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับอ่อนแก่ สด แห้ง ช่วงเวลา เดือน และฤดูกาลที่
เก็บด้วย 
  นอกจากนี้ พืชบางชนิดให้สีติดเส้นใยไม่เท่ากัน บางชนิดให้สีติดได้ดี บางชนิดให้สีติด
ไม่สู้ดีนัก ในการเลือกพืชหรือต้นไม้มาใช้ในการย้อมสี จึงควรคำนึงถึงความยั่งยืนของการใช้ด้วย สิ่งที่
ควรปฏิบัติสำหรับมืออาชีพ ก็คือ ควรเลือกใช้ พืชที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นที่สามารถปลูกทดแทน
หมุนเวียนได้ และเป็นพืชที่ปลูกขึ้นได้ง่ายโดยทั่วไปหรือปลูกได้ตามหัวไร่ปลายนา ไม่ควรใช้ไม้ยืนต้น
หรือไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าหรือนำมาจากที่อ่ืน เวลาไม่ได้อาจจะทำให้การย้อมสีไม่ต่อเนื่องได้ โดยเฉพาะ
อาจจะเป็นการเพ่ิมภาระต้นทุนให้สูงขึ้นได้ ถ้าจำเป็นต้องใช้ไม้ยืนต้นจริงๆ ก็ควรเลือกใช้จากใบ ดอก 
ผล จะดีกว่า อย่าใช้ส่วนที่เป็นแก่นหรือราก เพราะก่อนจะได้มา ต้นไม้ต้นนั้นจะต้องถูกโค่นหรือถูกขุด
ตัดราก อันจะเป็นการทำให้ต้นไม้นั้นตายในที่สุด ยกเว้นต้นไม้นั้นจะตายก่อนอยู่ก่อนแล้ว 
  วิธีการนำเปลือกของต้นไม้มาใช้ ก็ให้ถากแต่เพียงด้านเดียวก่อน เมื่อถากแล้วให้ใช้
ดินที่เป็นโคลนตม หากไม่มีก็ให้ใช้น้ำละลายดินให้เป็นโคลนตม แล้วนำมาทาที่แผลที่ถากไว้ และรอ
เวลาให้ครบหนึ่งปีจนกว่ากระพ้ีจะสร้างเปลือกขึ้นมาแทนที่ แล้วจึงค่อยถากด้านที่เหลือเอาไปใช้ได้อีก 
ห้ามถากรอบต้นในคราวเดียวกันอาจจะทำให้ต้นไม้ตายได้ 
  การเลือกพืชที่จะให้สีติดผ้าได้ดี มีข้อสังเกตได้ง่ายๆ คือ ถ้าเป็นใบหรือดอกให้เด็ดมา
ขยี้ที่ฝ่ามือดู ถ้าสีของใบหรือดอกติดที่ฝ่ามือดีแสดงว่าสามารถนำไปทดลองย้อมได้ ถ้าเป็นผลหรือ
เปลือกให้ลองใช้มีดถากดู แล้วสังเกตดูยางที่เปลือก เมื่อไม้ถูกอากาศจำทำให้มีการเปลี่ยนสีเกิดขึ้น 
อย่างนี้ก็ให้นำไปทดลองย้อมได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามหากยางของเปลือกไม้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ไม่
ควรนำไปทดลองย้อม เพราะจะทำให้สีติดผ้าได้ไม่ด ี
  สำหรับแก่นหรือรากจะให้สีตามที่เห็น ส่วนที่มีความเข้มข้นเพียงใดขึ้นอยู่กับปริมาณ
มากน้อยของแก่นหรือรากที่นำมาต้ม 
  ธาตุ ได้แก่ ดินสี หินสี โคลน ซึ่งแต่ละพ้ืนที่จะให้สีที่แตกต่างกันออกไป 
  ไขมันจากสัตว์ สามารถให้สีที่เป็นธรรมชาติได้ 
  แมลง ในการนำแมลงมาสกัดเป็นสีจะทำให้ยากกว่าวัสดุธรรมชาติอ่ืนๆ  

1.3 สารกระตุ้นในการย้อม 
  สารกระตุ้นในการย้อมสีธรรมชาติมีอยู่ 2 อย่าง คือ ตัวช่วยให้ด้ายหรือผ้าติดสี และ
ตัวดูดให้ติดหรือสารแทนนิน 
  1.3.1  สารที่เป็นตัวช่วย โดยทั่วไปคุณสมบัติของพืชแต่ละชนิด ที่นำย้อมจะทำให้
เส้นใยของฝ้ายมีการติดสีและคงทนต่อการขัดถูหรือทนต่อแสงได้ไม่เ ท่ากันทั้งนี้มักจะขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบทางชีวเคมีภายในของพืชและเส้นใยที่นำมาย้อม จึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยเพื่อทำให้เส้น
ใยดูดซับสีได้มากทนทานต่อแสงและการขัดถูได้ดีขึ้น ตัวช่วยดังกล่าวก็คือ สารประกอบ “มอร์แดนท์” ซึ่งมี
คุณสมบัติจับยึดสีและเปลี่ยนสีให้เข้มจางของด้ายหรือผ้าในขณะย้อม นอกจากนี้ ตัวช่วยให้ด้ายผ้าติด
สี อีกชนิดหนึ่ง คือ ด่างที่ได้จากปูนที่ใช้กินกับหมากหรือได้จากการเผ่าเปลือกหอย และนำด่างที่ได้
จากขี้เถ้าของพืชหรือไม้เนื้ออ่อน เช่น ส่วนต่างๆ ของกล้วย ต้นผักขม เปลือกของนุ่น กากมะพร้าว 
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เป็นต้น โดยเลือกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งที่ยังสดๆ นำมาผึ่งแดดให้พอหมาดๆ จากนั้นนำไปเผ่าก็จะได้
ขี้เถ้าสีขาว นำขี้เถ้านั้นใส่ลงไปในอ่างน้ำกวนให้ทั่วทิ้งไว้ 4-5 ชั่วโมง ขี้เถ้าก็จะตกตะกอนนำน้ำที่ได้ไป
กรองให้สะอาดแล้วจึงนำไปใช้งาน เรียกว่า “น้ำด่างหรือน้ำขี้เถ้า”ถ้าไม่ใช้วิธีละลายน้ำให้ตกตะกอนก็
ใช้อีกวิธีหนึ่ง คือ นำขี้เถ้าที่ได้ไปใส่ในกระป๋องที่เจาะรูเล็กๆ รองก้นด้วยปุยฝ้ายหรือใยมะพร้าวใส่ขี้เถ้า
จนเกือบเต็มกดให้แน่นเติมน้ำให้ท่วมพอดีกับเถ้าแขวนกระป๋องทิ้งไว้แล้วรองเอาแต่น้ำด่างไปใช้งานก็
ได้ ตัวช่วย นอกจากจะเป็นด่างแล้ว ยังมีชนิดที่เป็นกรดด้วยซึ่งได้จากพืชที่รสเปรี้ยว เช่น มะนาว น้ำ
ใบหรือฝักส้มป่อย น้ำมะขามเปียก เป็นต้น ตัวช่วยอ่ืนๆ ได้แก่ เกลือแดง จะช่วยให้สีติดง่าย สารส้ม 
จะช่วยจับยึดสีให้ติดและมีสีสดขึ้น สนิมเหล็กหรือโคลนจากใต้สระที่มีน้ำขังตลอดปี จะช่วยให้สีเข้มขึ้น 
จุนสี จะช่วยให้สีติดและเข้มขึ้นเล็กน้อยซึ่งจะใช้เฉพาะกับสีเขียวเท่านั้น สำหรับน้ำสนิมนั้น จะใช้น้ำ
สนิมจากน้ำบ่อบาดาลที่เป็นสนิมก็ได้ หรือจะนำเหล็กไปเผาไฟให้แดงแล้วนะไปแช่ในน้ำเชื่อม โดย
ผสมน้ำมะนาวเล็กน้อยหรือแช่น้ำเปล่านาน 1 เดือน ข้อดี น้ำสนิมจะช่วยให้สีเข้มขึ้น ข้อเสีย คือ สนิม
จะไปกัดเส้นเส้นใยให้อายุสั้นกว่าปกติ ส่วนการทำน้ำโคลน ให้ใช้ดินโคลนจากก้นสระที่มีน้ำขังตลอดปี
มาละลายในน้ำเปล่าสัดส่วนน้ำ 1 ส่วน ดินโคลน 1 ส่วน ก็จะได้น้ำโคลนที่ต้องการ เพราะน้ำโคลนจะ
มีคุณสมบัติเหมือนกับน้ำสนิมเช่นเดียวกัน 
   1.3.2 ตัวดูดสีให้ติดหรือสารแทนนิน ซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติที่จะช่วยให้สีติด
เส้นด้ายหรือติดผ้าทีย่้อมได้ดีขึ้นและมีอยู่ในส่วนต่างๆ ของพืชที่มีรสฝาดและขม เช่น ลูกหมาก เปลือก
เพกา เปลือกสีเสียด เปลือกผลทับทิม เปลือกประดู่ ใบยูคา ใบเหมือนแอ ลูกมะเกลือ เป็นต้น 
  1.3.3 องค์ความรู้ทีเ่กี่ยวข้อง ได้แก่ 
   1) การใช้สารประกอบที่เป็นกรดและด่างในการย้อมสีอย่าง ถูกวิธีนั้น 
สำหรับสารประกอบที่มีคุณสมบัติเป็นกรด จะใช้ได้ดีกับการย้อมเส้นใยที่ได้จากสัตว์คือไหม ส่วน
สารประกอบที่มีคุณสมบัติเป็นด่าง จะใช้ดีกับการย้อมเส้นใยที่ได้จากพืชดังนั้นสารประกอบใช้ในการ
ย้อมสีให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
    (1) การนำมาใช้ก่อนย้อมสี คือ ให้เส้นใยที่จะย้อมสีไปชุบสาร
กระตุ้นก่อนนำไปย้อมสีธรรมชาติ 
    (2) การนำมาใช้พร้อมกับการย้อมสี คือ การนำสารกระตุ้นใส่ไป
พร้อมกับน้ำสีย้อม แล้วจึงนำไปชุบหรอแช่น้ำที่เป็นสารกระตุ้นในภายหลัง 
   2) การแก้ไขรอยด่างจากการย้อมที่สีติดไม่เสมอกันนั้น วิธีแก้ไขทำได้ไม่ยาก 
กล่าวคือ การนำเส้นใยที่ย้อม นำกลับไปย้อมซ้ำอีกและในระหว่างกลับไปใหม่นั้น ให้กวนบ่อยๆหรือ
พลิกเส้นใยให้ดูดซับน้ำสีที่ย้อมอย่างทั่วถึงอยู่ตลอดเวลาและหมั่นตรวจสอบดูว่ารอยด่างนั้นจางหายไป
หรอืยัง หากทำเช่นนี้ก็สามารถทำให้รอยต่างจางหายไปได้บ้าง อย่างไรก็ตามสีธรรมชาติไม่ค่อยจะติด
แน่นเท่าสีสังเคราะห์สำหรับด้ายที่ย้อมแล้ว แต่ถ้าต้องการลบรอยด่างโดยใช้สีอ่ืนย้อมทับ ก็สามารถ
นำไปย้อมกับสีอ่ืนหรือย้อมด้วยมอร์แดนท์หลายๆ ชนิดได้ ทั้งนี้ก็อาจจะทำให้ได้สีใหม่ๆ เพ่ิมข้ึนอีก 
   3) สิ่งสำคัญที่ เป็นหัวใจของการย้อมสีนั้น มีอยู่  4 อย่าง คือ (1) สี (2) 
อุณหภูมิ (3) เวลา และ (4) สารช่วยย้อมหรือมอร์แดนท์ นอกจากนี้ สิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือ การจด
บันทึก ในการย้อมเส้นใยหรือย้อมผ้าในแต่ละครั้ง ควรจดข้อมูลและเก็บตัวอย่างเส้นด้ายหรือผ้าที่ย้อม
ไว้ด้วยทุกครั้งเพ่ือนำมาปรับปรุงหรือพัฒนาการย้อมครั้งต่อไป 
         1.4 อุปกรณ์ในการย้อม  

สำหรับอุปกรณ์การย้อมสีได้มีการนำภาชนะท่ีหลากหลายและมีความคงทนมากขึ้นม ี
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มาตรฐานมากขึ้น ในการย้อมร้อนควรใช้กะละมังดินจะดีที่สุด กะละมังเคลือบทำให้สีไม่เปลี่ยนแปลง 
หากใช้กะละมังอะลูมิเนียมจะทำให้สีเปลี่ยนเนื่องจากมีทองแดงผสมอยู่โดยหาเอาต้มย้อมสีกรมก็จะได้
สีม่วง สีแดงก็จะได้สีบานเย็น กรณีที่เราต้มย้อมเฉดสีเข้มจะทำให้สีที่ได้ออกมาเข้มขึ้นดังนั้น ผู้ย้อม
ต้องคำนึงถึงวัตถุดิบและน้ำสีที่ย้อม โดยอุปกรณ์ย้อมพ้ืนฐานมีดังนี ้

(1) หม้อสแตนเลส 
(2) กะละมังเคลื่อบ 
(3) กะละมังอะลูมิเนียม ย้อมโทนสีอ่อนไม่ควรใช้ 
(4) กะละมังพลาสติก 
(5) มีด 
(6) ถังน้ำพลาสติก 
(7) ห่วงเหล็ก 
(8) เชือกปอ 
(9) กระบวยเหล็ก 
(10) ไม้พาย 
(11) มุ้งเขียว 
(12) เตาแก๊ส 
(13) ถุงพลาสติกขนาด 12 x 18 นิ้ว 
(14) เหยือกสแตนเลส 
1.5  การเตรียมน้ำย้อม 

  การเตรียมน้ำย้อม เริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบที่ให้สีตามที่เราต้องการ แต่ถ้าเป็น
วัตถุดิบที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น ส่วนประกอบของต้นไม้ ดินแดง ดินโคลน ก็จะต้องเตรียมการก่อน
โดยเฉพาะส่วนประกอบของพืชที่มีลักษณะแข็งอย่างเปลือกไม้ แก่นไม้ หรือกิ่งไม้จะต้องทำการสับให้
เป็นชิ้นเล็กๆก่อน แล้วนำไปแช่น้ำไว้อย่างน้อย 1 คืน เพื่อให้การสกัดสีทำได้ง่ายและทำให้การสกัดสีได้
เข้มขึ้น ถ้าเป็นใบไม้ให้ทำการฉีกหรือหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ก่อนจึงค่อยนำไปต้ม  
  การต้มสกัดสี ให้นำวัตถุดิบที่ให้สีพร้อมน้ำที่แช่ไว้นั้น ไปต้มให้เดือดประมาณ 1 
ชั่วโมง ถ้าน้ำแห้งให้เติมน้ำลงไปให้อยู่ในระดับเดิมเมื่อแรกต้มเสร็จแล้วเอาผ้าขาวบางกรองแยกกาก
ออก 
  การย้อมสี เมื่อเตรียมด้ายและน้ำย้อมพรอมแล้ว ก่อนที่จะนำด้ายลงย้อมให้นำด้าย
มาล้างน้ำหรือแช่น้ำให้ได้เปียกจนทั่ว แล้วบิดให้หมาดๆ ก่อนย้อมทุกครั้ง เพราะจะ 
  ในขณะทำการย้อม ถ้าน้ำแข็งก็ควรเติมน้ำเพ่ือรักษาระดับน้ำให้สม่ำเสมอเพ่ือให้ด้าย
ทุกส่วนจมน้ำ หากโผล่น้ำออกมาก็ทำให้สีย้อมติดไม่เท่ากันเพ่ือความสะดวกในการกวนก่อนย้อมจึง
ควรทดลองใช้น้ำเปล่าเทใส่ถังและนำด้ายใส่ลงไปเพ่ือกะประมาณด้ายที่ย้อมให้พอดีกับประมาณของ
น้ำสีให้เหมาะสมกัน 

 1.6 กระบวนการหลังย้อม 
เมือ่ย้อมเส้นด้ายเสร็จแล้ว บิดเส้นให้พอหมาดแล้วจึงนำเส้นด้ายใส่ถังมีฝาปิดหรือใส่ 

ถุงหมักแช่ไว้ 1-2 คืน จึงน้ำเส้นด้ายไปล้างน้ำสะอาดจนกว่าจะหมดสีหรือสีหายตก ต่อจากนั้นล้าง
เส้นด้ายผสมน้ำยาล้างจานแบบเจือจาง ต่อด้วยล้างน้ำจนกว่าจะหมดฟอง สะดุ้งเส้นฝ้ายให้ตรง นำไป
คล้องมือแผ่ลมให้แห้งสนิท 
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  2. ขั้นตอนการปฏิบัติในการย้อมสีธรรมชาติ 
  2.1 การทำความสะอาดฝ้าย ก่อนการย้อมต้องมีการทำความสะอาดฝ้ายและไหม 
โดยในการทำความสะอาดฝ้ายต้องมีการนำแช่ผงซักฟอกทิ้งไว้ 1 คืน โดยไดม้ีการกำหนดสัดส่วน ฝ้าย 
1 กิโลกรัมและผงซักฟอก 1 ช้อนตวง (ผงซักฟอกชนิดซักด้วยมือ) หรือสบู่ซันไลท์ 2-3 ช้อน เพ่ือทำ
ความสะอาดแป้งที่ติดอยู่ในเส้นด้ายแล้วนำมาต้มให้เดือดใช้เวลา 30 นาที  จากนั้นนำมาความสะอาด
โดยการซักน้ำเปล่าจนเส้นด้ายหายลื่นและบีบน้ำออกนำไปผึ่งลมให้แห้ง   
 

  
 

  

รูปที่ 4.3  การเตรียมเส้นด้ายฝ้าย 

2.2 การเตรียมวัตถุดิบและน้ำย้อม จากการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวสีธรรมชาติและลง
พ้ืนที่สำรวจวัสดุธรรมชาติในพ้ืนถิ่นของชุมชนบ้านล่องมุด จึงได้เลือกวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นถิ่น
และหาได้ง่าย ได้แก่ ใบกำชำ ใบทั่ง ผลหมากสด เปลือกต้นยางพารา   
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รูปที่ 4.4 ใบหูกวาง 
 

      

           
 

รูปที่ 4.5 เปลือกยางพารา 
 

 
 

รูปที่ 4.6 ใบกำชำ 
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รูปที ่4.7 ใบทัง่ 
 

 
 

รูปที่ 4.8 ผลหมากสด 
 

ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบมีกระบวนการดังนี้  
  (1) ใบ้ไม้ให้จำนวน 5 กิโลกรัมต่อฝ้าย 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 10 ลิตร 

   (2) เปลือกไม้ให้สี 3 กิโลกรัมต่อฝ้าย 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 10 ลิตร 
   (3) หั่นหรือสับวัตถุให้สีให้เล็กท่ีสุด เติมน้ำให้ท่วมแช่ไว้ 1 คืน 
   (4) นำวัตถุดิบให้สีและน้ำที่แช่ไว้ต้มให้เดือดนาน 1 ชั่วโมงในอุณหภูมิ 100 องศา กรองเอา
กากออกให้เหลือแต่น้ำสี 
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รูปที่ 4.9 นำวัตถุดิบที่ได้มาหั่นหรือสับให้เล็กที่สุด 
 

         
 

รูปที่ 4.10 นำวัตถุให้สีและน้ำที่แช่ไว้ต้มให้เดือดนาน 1 ชั่วโมง 
 

    
 

รูปที ่4.11 น้ำย้อมที่ได้จากการกรองเอากากออกให้เหลือแต่น้ำสี 
 
ขั้นที่ 3 การเตรียมสารกระตุ้นสี และสารติดสี 
 สำหรับการสร้างสีใหม่ปัจจุบันการจะนำน้ำย้อมมาผสมกันให้เกิดสีใหม่ ร่วมกับการ

ใช้สารเปลี่ยนสีที่ไม่อันตราย ในงานวิจัยครั้งนี้ได้มีการใช้สารเปลี่ยนสีดังนี้ 
1) ผงสนิมเหล็ก 
2) สารส้ม 
3) น้ำปูนใส 
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4) น้ำด่างข้ีเถ้า 
5) โคลน 

 ขั้นตอนการเตรียมสารกระตุ้นสี (Mordant)  
(1) น้ำปูน ใช้ปูนขาวหรือเปลือกหอยแครงเผาไฟ แล้วบดผสมน้ำเปล่า  

 (2) สนิมเหล็ก(เฟอร์รัสซัลเฟต)เป็นผงสีฟ้าผสมกับน้ำเปล่า 1 ถังต่อจุนสี 1 ช้อนโต๊ะ  
 (3) สารส้มบดให้ละเอียด 1 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำเปล่า 1 ถัง  
 (4) น้ำด่างขี้เถ้าได้จากการเผาไหม้ให้เป็นขี้เถ้า น้ำด่างที่ใช้ได้ดี คือ ขี้เถ้าจากส่วนต่างๆ ของ
ต้นกล้วย กาบมะพร้าว เปลือกของผลนุ่น นำขี้เถ้าไปใส่ในอ่างที่มีน้ำอยู่กวนให้ทั่วทิ้งไว้ 4-5 ชั่วโมง 
ขี้เถ้าจะตกตะกอน   นำน้ำที่ได้ไปกรองให้สะอาด แล้วจึงนำไปใช้งาน อีกวิธีหนึ่งนำขี้เถ้าที่ได้ไปใส่ใน
กระป๋องที่เจาะรูเล็กๆ รองกันด้วยปุ้ยฝ้ายหรือใยมะพร้าว ใส่ขี้เถ้าจนเกือบเต็มแล้วกดให้แน่นเติมให้
ท่วมพอดีกับข้ีเถ้าแขวนกระป๋องทิ้งไว้รองเอาแต่น้ำด่างไปใช้งาน  

(5) โคลน ใช้ดินโคลนจากก้นสระที่มีน้ำขังตลอดปีมาละลายในน้ำเปล่าสัดส่วนน้ำ 1 ส่วนต่อ
ดินโคลน 1 ส่วน จะช่วยให้สีเข้มเช่นเดียวกับน้ำสนิม (กรองเอาสิ่งแปลกปลอมออกให้เหลือแต่ดิน
โคลนเหลวๆ)             

    

                    รูปที่ 4.12 สารกระตุ้นสี สนิมเหล็กและสารส้ม 

        

รูปที่ 4.13 สารกระตุ้นสี น้ำปูนใสและน้ำด่างขี้เถ้า 
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รูปที่ 4.14 สารกระตุ้นสี โคลน 
ขั้นตอนที่ 4 การย้อมสี 

 1) เตรียมอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ 
     (1) หม้อสแตนเลส 

(2) กะละมังเคลื่อบ 
(3) กะละมังอะลูมิเนียม ย้อมโทนสีอ่อนไม่ควรใช้ 
(4) กะละมังพลาสติก 
(5) มีด 
(6) ถังน้ำพลาสติก 
(7) ห่วงเหล็ก 
(8) เชือกปอหรือเชือกฟาง 
(9) กระบวยเหล็ก 
(10) ไม้พาย 
(11) มุ้งเขียว 
(12) เตาแก๊ส 
(13) ถุงพลาสติกขนาด 12 x 18 นิ้ว 
(14) เหยือกสแตนเลส 
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รูปที ่4.15   ตัวอย่างอุปกรณ์ กะละมังพลาสติก เตาแก๊ส ถังพลาสติก กะละมังแสตนเลส 
 

    
 

รูปที ่4.16 ห่วงเหล็ก และผ้ามุ้งสำหรับกรองน้ำย้อม 
 
  (2) ก่อนการย้อมให้นำเส้นด้ายฝ้ายที่เตรียมไว้นำไปต้นในน้ำกระถินโดยต้มให้เดือน
ประมาณ 40 นาที แล้วนำไปผึ่งลม เนื่องจากการนำเส้นด้ายฝ้ายไปต้มในน้ำกระถินก่อนนำไปย้อมจะ
ช่วยทำให้ติดสีดี 
  (3) นำน้ำสีที่ได้มาต้ม (ไฟปานกลาง) อุณหภูมิ 60-70 องศา พอมีควันไม่ถึงกับเดือด
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พล่าน แล้วนำเส้นด้ายฝ้ายที่ผ่านการต้มในน้ำกระถินมาต้มในน้ำสีที่ได้จากวัสดุธรรมชาติ ที่เตรียมไว้ 
ประมาณ 40 นาท ี
  (4) นำเส้นด้ายฝ้ายที่ผ่านการต้มในน้ำสี ไปใส่ลงในถังที่ เตรียมสารกระตุ้นสี
(Mordant) ไว้ โดยมีสัดส่วนดังนี้  

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

   -   น้ำโคลน 1  ลิตร กับสีธรรมชาติ 1  ลิตร 
   -   น้ำขี้เถ้า 1  ลิตร กับสีธรรมชาติ 1  ลิตร 
   -   น้ำปูนใส 1  ลิตร กับสีธรรมชาติ 1  ลิตร 

 นำเส้นด้ายฝ้ายใส่ลงในถังละ 1 ใจ ขยี้ให้แรงกับสารกระตุ้นสี 5 ถัง ภายในเวลา       
10 นาท ีแล้วบิดให้แห้งหมั่นพลิกเส้นด้ายให้ถูกน้ำย้อมเสมอกัน 
  (5) นำเส้นฝ้ายขึ้นผึ่งให้เย็นแล้วนำใส่ถุงพลาสติกปิดให้แน่นหมักไว้ 1 คืน 
  (6) นำเส้นฝ้ายออกจากถุงไปซักด้วยน้ำเปล่าจนน้ำใส 
  (7) บิดเส้นฝ้ายให้หมาด กระตุกให้ตึง 2-3 ครั้ง แล้วนำไปผึ่งในที่ร่มให้แห้ง ถ้ายังไม่
ทอควรนำไปเกบ็ไว้ในถุงเพ่ือไม่ให้ฝุ่นเกาะและสีซีด 
    โดยผลจากการใช้สีธรรมชาติจากวัสดุในท้องถิ่นเพ่ือทำการย้อมเส้นด้ายฝ้ายให้สีที่แตกต่าง
กันดังตารางท่ี 4.18 
 
ตารางท่ี 4.18 แสดงเฉดสีที่ได้จากการใช้วัสดุในท้องถิ่นเพ่ือทำการย้อมเส้นด้ายฝ้าย 
     
ชื่อ ส่วนที่ใช้ย้อม สีทีไ่ด้ เปลี่ยนสี

ด้วย
สารส้ม 

เปลี่ ยนสี
ด้ ว ย น้ ำ
ขี้เถ้า 

เป ลี่ ย น สี
ด้ ว ย ส นิ ม
เหล็ก 

เป ลี่ ย น สี
ด้วยโคลน 

เป ลี่ ย น สี
ด้วยน้ำปูน 

หมากสด ผลหมากสด น้ำตาลอมส้ม สี น้ ำ ต า ล
เข้ม 

สี น้ ำ ต าล
อ่อน 

สีเทา สีเทาเข้ม สี น้ ำ ต า ล
อ่อน 

ยางพารา เป ลื อ ก ต้ น
ยางพารา 

สีน้ำตาลแดง สีครีม สี น้ ำ ต าล
อ่อน 

สีเทาเขม้ สีเทา สีน้ำตาล 

ต้นทั่ง ใบ สีเหลือง สีขาวนวล สีเนื้อ สีเทา สีน้ำตาล สีน้ำตาล 
ต้นกำชำ ใบ สีน้ำตาลออ่น โ ท น สี

เนื้ออ่อน 
สีน้ำตาล สีเทาอ่อน สีเทาอ่อน สีอิฐ 

 
หูกวาง 

ใบ สีเหลือง สี เห ลื อ ง
อ่อน 

สี เห ลื อ ง
เข้ม 

สีเขียวเข้ม สีเทา สีเหลือง 
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รปูที่ 4.17 ขั้นตอนการย้อมเส้นด้าย 
 

     
 

รูปที่ 4.18 ขั้นตอนการการเปลี่ยนสีโดยสารกระตุ้นสี 
 

   
 

รูปที่ 4.19 เส้นฝ้ายที่ได้จากการย้อม 
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ขั้นตอนที ่3 การสังเกต(Observe) 

ผลการดำเนินการกิจกรรมการวิเคราะห์นวัตกรรมเพ่ือหาเอกลักษณ์และรูปแบบผลิตภัณฑ์ 
และการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติ ผู้วิจัยและได้ลงพ้ืนที่สำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ผล
พัฒนาการ วัตถุดิบ ขั้นตอนและวิธีการของกลุ่มทอผ้าบ้านล่องมุดในการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติ
และการพัฒนาผ้าทอยกดอก  ด้วยการสัมภาษณ์และพูดคุย จัดเวทีสนทนากลุ่มย่อย  ร่วมด้วยขั้นตอน
การดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยจัดบรรยากาศให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา รวบรวมข้อมูล 
สังเกตผล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่วางแผนการดำเนินการ
ไว้ พบข้อค้นพบดังนี้ 

1.สมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านล่องมุดมีความตั้งใจและเรียนรู้ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้มี
ความหลากหลายและต้องการเพ่ิมมูลค่า รวมถึงการมีส่วนร่วมในการวางแผน ในการดำเนินกิจกรรม 
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาชิกในชุมชน 

2. ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า สมาชิกในชุมชนสามารถสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติจาก
กิจกรรมดังกล่าวและทำให้เกิดความรู้เรื่องการย้อมสีด้ายด้วยวัสดุรรมชาติ และพัฒนาตนเองด้วยการ
นำวัสดุที่มีอยู่มาทดลองเพ่ือสร้างสรรค์สีย้อมด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังเพ่ิมผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการย้อม
สีธรรมชาติ เช่น เสื้อมัดย้อมจากสีธรรมชาติ และการมีแนวคิดในการทอผ้าขาวม้าและผ้ายกดอกด้วยสี
ธรรมชาติ  

3. ข้อมูลที่ได้จากการศึกษารวบรวมครั้งนี้เป็นที่ต้องการขอสมาชิกในชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้าน
ล่องมุด เพ่ือนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอดให้เหมาะสมกับวัสดุในท้องถิ่น เพ่ือสร้างวัตถุดิบ
การทอโดยเฉพาะเส้นด้ายที่ย้อมสีธรรมชาติจากวัตถุดิบในท้องถิ่น เพ่ือสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  

4. การถอดองค์ความรู้การย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติโดยการเขียนเป็นคำบรรยาย พร้อมรูป
ประกอบอย่างละเอียด ทุกขั้นตอน ทำให้ผู้มาศึกษาเอกสารงานวิจัย สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วย
ตนเอง ซึ่งวิธีนี้สร้างความสะดวกให้กับผู้ย้อมหากผู้ย้อมลืมขั้นตอนและวิธีการก็สามารถอ่านได้จาก
งานวิจัย 

5. สมาชิกในชุมชนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนอื่นทีต่้องการแลกเปลี่ยนรู้ได้  
 
ขั้นตอนที่ 4 การสะท้อนผลร่วมกับชุมชน (Reflect) 

จากการดำเนินงาน กิจกรรมการวิเคราะห์นวัตกรรมเพ่ือหาเอกลักษณ์และรูปแบบผลิตภัณฑ์ 
และการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมการสะท้อนผลการดำเนินงานโดย
รวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ เอกสารการดำเนินงานตามแผน จากนั้นได้ กิจกรรมถอด
บทเรียนร่วมกับชุมชนสำหรับรูปแบบการทำ AAR (After Action Review) เพ่ือคืนข้อมูลจากการ
ค้นพบ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะของชุมชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชน และเป็นการ
เปิดใจคุยกันแบบตรงไปตรงมา โดยผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนหรือตัวแทนร่วมกันตอบคำถามสำคัญดังนี้ 
คือ  
  1. การสร้างนวัตกรรมชุมชน ผลที่ได้คือ ชุมชนสามารถสร้างนวัตกรรมพร้อมใช้เรื่องการ
สร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติจากวัสดุในพ้ืนถิ่น และมีความรู้จากการย้อมเส้นฝ้ายจากวัสดุธรรมชาติใน
พ้ืนถิ่นและผลที่ได้จากการจัดกิจกรรมทำให้ทางกลุ่มได้มีเทคนิคและกระบวนการในการย้อมสีเส้นด้าย
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ให้ติดทน และสามารถทำให้เกิดสีเส้นด้ายที่หลากหลายไดส้ามารถนำมาใช้งานได้  
 2. ชุมชนได้มีการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากการสร้างนวัตกรรมดังกล่าว มีผลิตภัณฑเ์พ่ิมข้ึน 
เป็นเสื้อมัดย้อมจากสีธรรมชาติ และการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้นมากว่าร้อยละ 10 จากการใช้
เส้นด้ายย้อมสีธรรมชาติ ดังตารางที ่4.19 
 

ตารางที่ 4.19 ตารางเปรียบเทียบราคาผลิตภัณฑ์ 
 

ผลิตภัณฑ์ ขนาด 
ราคา 

การเพิ่มข้ึนของราคา 
เส้นใยสังเคราะห์ สีย้อมธรรมชาติ 

ผ้าขาวม้า 2 เมตร 250 500 ร้อยละ 100 
ผ้ายกดอก (ลายการะเกด) 1 หลา 300 600 ร้อยละ 100 
ผ้ า ย ก ด อ ก  ล า ย
พระราชทาน (ลายขอ) 

1 หลา 500 700 ร้อยละ 40 

 
 
 

  
 

 

 
 

รูปที ่4.20  ผลิตภัณฑ์ผ้าของกลุ่มก่อนการพัฒนามีการใช้เส้นใยสังเคราะห์ 
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รูปที ่4.21 ผลิตภัณฑ์ผ้าของกลุ่มหลังจากมีการพัฒนาการใช้สีย้อมธรรมชาติ 
 

3. ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้รับการออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพ่ือให้ชุมชนมผีลิตภัณฑ์ที ่
หลากหลาย  ได้แก่ เนคไท กระเป๋า พวงกุญแจ  เสื้อมัดย้อมสีธรรมชาติ เป็นต้น  

         
 

                    
 

 
 

รูปที่ 4.22 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเพ่ิมมูลค่า 
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4. ผลทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับกลุ่มทอผ้าบ้านล่องมุด  จากการสัมภาษณ์พบว่ารายได้จาก
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมรีายได้เพ่ิมข้ึนจากเดิม ปี พ.ศ.2563 ที่ยังไม่ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้
โครงการวิจัยกลุ่มทอผ้าบ้านล่องมุดมีรายได้หลังจากหักต้นทุนจำนวน 65,843 บาท (ข้อมูล ณ สิ้น
เดือน กรกฎาคม 2563) และเมื่อดำเนินการโครงการวิจัยการสร้างนวัตกรรมการสร้างสรรค์สีย้อม
ธรรมชาติและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563  ถึงปัจจุบัน รายได้
หลังจากหกัต้นทุนจำนวน 96,565 บาท (ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2564) รายได้ของกลุ่มเพ่ิมข้ึน
คิดเป็น ร้อยละ 31.81  

5. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากดำเนินกิจกรรม พบว่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มทอผ้าบ้านล่องมุด
ได้รับความสนใจจากสมาชิกชุมชน หน่วยงานในชุมชน และหน่วยงานจากภายนอก โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์เส้นด้ายที่มาจากการย้อมสีธรรมชาติได้รับการสั่งซื้อสินค้าในจำนวนที่เพ่ิมขึ้นจะเห็นได้จาก
สินค้าที่สั่งจากหน่วยงานในจังหวัดและกลุ่มลูกค้าต่างจังหวัด โดยทางกลุ่มได้มีการทำประชาสัมพันธ์
เรื่องเส้นด้ายที่เกิดจากการย้อมสีธรรมชาติด้วยวัสดุในพื้นถิ่นผ่านทางสื่อออนไลน์ โดยมีการจัดตั้งหน้า
ร้านออนไลน์ทางเฟสบุ๊ค ชื่อว่า กลุ่มทอผ้าบ้านล่องมุด และการออกสินค้าจำหน่ายตามงานต่างๆ เป็น
ต้น 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
     

     
  

รูปที่ 4.23 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านล่องมุดเข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานรับเสด็จสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินี ในวโรกาสตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงาน
พระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และได้มีโอกาสถวายผลิตภัณฑ์จาก
กลุ่มเป็นผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2563 
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รูปที่ 4.24 ช่องทางการประชาสัมพนัธ์ผ่านเว็บไซต์ 
https://projectcb61.wixsite.com/phator-longmud 

 

 
 

 
    

 
รูปที่ 4.25  ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ face book 
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   2.2 ผลการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพ่ือส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา โดยการจัดประชุมระดมความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบตราสินค้าและ บรรจุภัณฑ์เพ่ือส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์ โดยการสัมภาษณ์/สอบถาม 
ร่วมคิด ร่วมทำ ในวันที ่28-29 ธันวาคม 2563  ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้ผลดังนี้  
 
ตารางที่ 4.20  การออกการแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าในโครงการการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก ชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา 
 

รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากการสรา้งสรรค์สีย้อม
ธรรมชาติผ้าทอบ้านล่องมุด 
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แผ่นงานสร้างสรรค์ (MOODBOARD) 
ที่ชุมชนร่วมกันสร้างสรรค์ 

บรรจุภัณฑ์และตราสินค้าชุมชนมีส่วนร่วมในการ
คัดเลือกผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 
 

บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา ตราสินค้าได้รับการพัฒนา 
 

 
 

 
เกิดการที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านล่องมุด
ตั้ งอยู่ ใน พ้ืนที่ สวนยางพารา  และใช้ เวลาว่าง
หลั งจากการประกอบอาชีพหลั กคื อทำสวน
ยางพาราเพื่อมาทอผ้าเป็นรายได้เสริม 
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  2.3 ผลการประเมินผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมชุมชน แนวทางการส่งเสริมการตลาดเชิง
สร้างสรรค์นวัตกรรมการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกของชุมชน
บ้านล่องมุด จังหวัดสงขลาประกอบด้วย 
รายงานการประเมินผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชุมชน แนวทางการส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์  
เพื่อพัฒนานวัตกรรมต้นแบบสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทุนทรัพยากร 
ตอนที่ 1 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชุมชน 
 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชุมชน ประกอบด้วยประเด็น
ทั้งหมด 10 ประเด็น ดังตาราง 4.21 
 
ตารางที ่4.21 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชุมชน (n = 14) 
 

 
รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น (คน)  
ค่าเฉลี่ย 

 
แปลผล มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
1. ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค ว าม แ ป ล ก ให ม่  
น่าสนใจ 

- 3 10 1 - 
3.14 

ปานกลาง 

2. ผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตที่
เหมาะสม 

2 1 11 - - 3.36 ปานกลาง 

3. คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการ
ใช้งาน 

2 1 11 - - 3.36 ปานกลาง 

4. ผลิตภัณฑ์ตรงกลุ่มเป้าหมาย - 2 12 - - 
3.14 

ปานกลาง 

5. ตราสัญลักษณ์ มีความเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ และสื่อถึงบริบทของชุมชน
เป็นอย่างด ี

- 6 5 3 - 3.21 ปานกลาง 

6. บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ และสะดวกต่อการขนส่ง 

- 6 7 1 - 3.36 ปานกลาง 

7. การนำเสนอเรื่องราวมีความน่าสนใจ 
และเหมาะสม 

2 4 5 3 - 3.36 ปานกลาง 

8. รูปแบบการขายและช่องททาง
การตลาดมคีวามเหมาะสม 

- 5 8 1 - 3.29 ปานกลาง 

9. ราคามีความเหมาะสม - 4 5 5 - 2.93 ปานกลาง 
10. ความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ - 4 8 2 - 3.14 ปานกลาง 

รวม (คิดเป็นร้อยละ) 4.29 25.71 58.57 11.43  3.23 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.21 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชุมชน ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 58.57 รองลงมาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 25.71 ระดับ
น้อย ร้อยละ 11.43 และระดับมากท่ีสุด รอ้ยละ 4.29 ตามลำดับ ผลการประเมินโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( x = 3.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 71.43 ( x = 3.14) ด้านผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตที่
เหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 78.57 ( x = 3.36) ด้านคุณประโยชน์ของ
ผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 78.57 ( x = 3.36) ด้าน
ผลิตภัณฑ์ตรงกลุ่มเป้าหมาย ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 85.71 ( x = 3.14) 
ด้านตราสัญลักษณ์ มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสื่อถึงบริบทของชุมชนเป็นอย่างดี ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 42.86 ( x = 3.21) ด้านบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
และสะดวกต่อการขนส่ง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 50     ( x = 3.36)  ด้าน
การนำเสนอเรื่องราวมีความน่าสนใจ และเหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
35.71 ( x = 3.36) ด้านรูปแบบการขายและช่องททางการตลาดมีความเหมาะสม ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 57.14 ( x = 3.29) ด้านราคามีความเหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลางและระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 35.71 ( x = 2.93) ด้านความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 57.14 ( x = 3.14) 
 

ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนา 
- จากที่ เห็นส่วนใหญ่  ทำสินค้าออกมาโดยยังไม่ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นจึงต้องศึกษาให้แน่ชัด จะเป็นประโยชน์ 
- สินค้าชุมชนในประเทศไทยมีเยอะมาก  จึงต้องสร้างจุดแตกต่างและ นำไปให้ถึง

กลุ่มเป้าหมาย จึงจะอยู่ได้ระยะยาว 
- ราคาสูงสำหรับสินค้าหมวดเครื่องนุ่งหม่ 
- ปัจจุบันมีการใช้ผ้าขาวม้าน้อย แนวทาง คือ พัฒนาผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่ใช้ผ้าขาวม้านี้ ยิ่ง

ผ้าขาวม้านี้มีลายและสีที่โดดเด่น น่าจะไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ตัวอ่ืนๆได้ด ี
- การสื่อสารแบรนด์ที่ชัดเจน ต่อผู้บริโภค /กระบวนการมีส่วนร่วมของการพัฒนาโดย 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำงานวิจัยเพ่ิมมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ และสร้างความหลากหลายให้กับ

ผลิตภัณฑ์ โดยใช้การศึกษความต้องการของตลาดเป็นตัวชี้นำ 
- เชื่อมโยง วว. วช. และ สวทช. ทำงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับทรัพยากรที่มี สร้างสรรค์ 

นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าต่อวัตถุดิบในท้องถิ่น ที่ตอบสนองต่อตลาด 
 

ตอนที ่ 3  ผลการถ่ายทอดนวัตกรรมการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา 

ผลการถ่ายทอดนวัตกรรมการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอย
กดอกของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา ดังนี้ 
   3.1 ผลการถ่ายทอดนวัตกรรมการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ     ยกดอกชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา 
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     3.1.1 ผลการประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรม ด้านความรู้ความเข้าใจ การนำไป
ปฏิบัติ การนำไปใช้ประโยชน์ แล ะการบริหารโครงการ 
        3.1.2 ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร  
        3.1.3 ผลการจัดระดับนวัตกร 
   3.2 ผลการสร้าง Platform การสร้างนวัตกรชาวบ้าน และ การสร้าง Learning 
Platform นวัตกรรมการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกของชุมชน
บ้านล่องมดุ จังหวัดสงขลา 
    3.2.1 ผลการสร้าง Platform การสร้างนวัตกรชาวบ้าน 
                       3.2.2 ผลการสร้าง Learning Platform 
  สำหรับตอนที่  3  ผลการถ่ายทอดนวัตกรรมการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา มีรายละเอียดของผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
   3.1 ผลการถ่ายทอดนวัตกรรมการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา ดังนี้ 
     3.1.1 ผลการประเมนิการถ่ายทอดนวัตกรรม ด้านความรู้ความเข้าใจ การ
นำไปปฏิบัติ การนำไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ ประกอบด้วย 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการประเมินข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 50 คน ประกอบด้วย เพศ อายุ 
อาชีพ รายได้ต่อเดือน และบทบาทในชุมชน ดังตารางที ่4.22 
 

ตารางที่ 4.22  จำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 50) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
15 
35 

 
30.00 
70.00 

อาย ุ
ต่ำกว่า 20 ปี 
20 - 29 ปี 
30 - 39 ปี 
40 - 49 ปี 
50 - 59 ปี 
มากกว่า 60 ปี 

 
1 
28 
13 
5 
0 
3 

 
2.00 
56.00 
26.00 
10.00 
0.00 
6.00 

อาชีพ 
นักเรียน/นักศึกษา 
ธุรกิจส่วนตัว 
พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
ลูกจา้ง 

 
10 
2 
1 
15 

 
20.00 
4.00 
2.00 
30.00 
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ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน (คน) ร้อยละ 
เกษตรกร 22 44.00 

รายได้ต่อเดือน 
น้อยกว่า 10,000 บาท 
10,000 – 30,000 บาท  

 
31 
19 

 
62.00 
38.00 

บทบาทในชุมชน 
สมาชิกในชุมชน 
ผู้นำกลุ่ม/องคก์ร 
อสม. 
กลุ่มแม่บ้าน 
อ่ืน ๆ 

 
36 
1 
3 
4 
6 

 
72.00 
2.00 
6.00 
8.00 
12.00 

 

จากตาราง 1 พบว่า ผลการประเมินข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 30 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70 อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 56 
รองลงมาอายุระหว่าง 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 26 อายุระหว่าง 40-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 10 อายุ
มากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 6 และต่ำกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 2 ตามลำดับ ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมาเป็นลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 30 เป็นนักเรียน/นักศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 20 ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 4     และพนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 
2 ตามลำดับ รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่น้อยกว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมาอยู่ระหว่าง 
10,000 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38 ตามลำดับ และบทบาทในชุมชนส่วนใหญ่เป็นสมาชิกใน
ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 72 รองลงมาเป็นบทบาทอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 12 กลุ่มแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 
8 อสม. คิดเป็นร้อยละ 6 และเป็นผู้นำกลุ่ม/องค์กร คิดเป็นร้อยละ 2 ตามลำดับ 
 

ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร 
 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร ประกอบด้วย ด้าน
ความรู้ความเข้าใจ ด้านการปฏิบัติ ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านการบริหารโครงการ ดังตารางที่ 
4.23 
 
ตารางที ่4.23 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร 
 

 
รายการประเมิน 

ระดับความคิดเหน็ (คน) 

X  

 
S.D. 

 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 
1. ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องทุนทรัพยากรที่มี
อยู่กับโอกาสของสินค้า 

15 27 8   4.14 0.64 มาก 

2. ความรู้  ค วาม เข้ า ใจ  เรื่ อ งการสร้ าง
นวัตกรรมตอบโจทย์ลูกค้า 

20 22 8   4.24 0.72 มาก 

3. ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการสร้างแบน 12 32 6   4.18 0.59 มาก 
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รายการประเมิน 

ระดับความคิดเหน็ (คน) 

X  

 
S.D. 

 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

สินค้าบรรจุภัณฑ์ 
4. ความรู้  ความ เข้ า ใจ เรื่ อ งการตลาด
ออนไลน์ 

7 32 11   3.96 0.60 มาก 

5. ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการคิดราคา
ต้นทุน 

17 29 4   4.24 0.66 มาก 

6. ความเข้าใจ เรื่องควรมสำคัญของการ
จัดทำแผนเข้าสู่ภาครัฐ 

11 28 11   4.00 0.67 มาก 

รวม (คดิเป็นร้อยละ) 27.33 56.67 16.00   4.13 0.65 มาก 
ด้านการปฏิบัต ิ
7. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องขั้นตอนการทำ
ผลิตภัณฑ์ ก่อน การถ่ายทอด 

14 23 9 4  3.94 
 

0.89 มาก 

8. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องขั้นตอนการทำ
ผลิตภัณฑ์ หลัง การถ่ายทอด 

27 18 5   4.48 0.65 มาก 

รวม (คิดเป็นร้อยละ) 41.00 41.00 14.00 4.00  4.21 0.77 มาก 
ด้านการนำไปใช้ประโยชน ์
9. สามารถนำสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ใน
การสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ 

13 33 4   4.16 0.62 มาก 

10. สามารถนำสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดไป
ปรับใช้ในอาชีพตนเองได้ 

18 29 3   4.30 0.58 มาก 

11. สามารถนำสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดไป
เผยแพร่/ถ่ายทอดต่อได้ 

20 25 5   4.30 0.65 มาก 

รวม (คิดเป็นร้อยละ) 34.00 58.00 8.00   4.25 0.62 มาก 
ด้านการบริหารโครงการ 
12. ความเหมาะสมของเนื้อหา 14 31 5   4.18 0.60 มาก 
13. สถานท่ีมีความเหมาะสม 24 24 2   4.44 0.58 มาก 
14. ความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือ ใน
การถ่ายทอด 

22 24 3 1  4.34 0.69 มาก 

15. ระยะ เวลาในการถ่ ายทอดมี ความ
เหมาะสม 

23 24 3   4.40 0.61 มาก 

16. รูปรวมในการจัดทำโครงการถ่ายทอด
ความรู้ 

19 27 4   4.30 0.61 มาก 

รวม (คดิเป็นร้อยละ) 40.80 52.00 6.80 0.40  4.33 0.62 มาก 
รวมการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร 35.78 51.92 11.20 1.10  4.23 0.65 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.23 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 51.92 รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.78 
ระดับปานกลาง ร้อยละ 11.20 และระดับน้อย ร้อยละ 1.10 ตามลำดับ ผลการประเมินโดยเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก ( x = 4.23)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจ ในภาพรวมอยู่ใน
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ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 56.67 รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.33 และระดับปาน
กลาง ร้อยละ 16.00 ตามลำดับ ผลการประเมินโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 4.13) ด้านการปฏิบัติ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 41.00 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 14.00 และระดับน้อย ร้อยละ 4.00 ตามลำดับ ผลการประเมินโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( x = 4.21) ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 58.00 
รองลงมาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 34.00 และระดับปานกลาง ร้อยละ 8.00 ตามลำดับ ผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 4.25) ด้านการบริหารโรงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 52.00 รองลงมาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 40.80 ระดับปานกลาง ร้อยละ 6.80 
และระดับน้อย ร้อยละ 0.40 ตามลำดับ ผลการประเมินโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 4.33) 
 

ตอนที่ 3 ข้อดี ข้อบกพร่อง ข้อเสนอแนะ 
 3.1 ข้อดี มีดังต่อไปนี้ 

- ได้นำขยะมาใช้ประโยชน์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
- เห็นถึงประโยชน์ของวัสดุธรรมชาติรอบๆตัว 
- เหน็ถึงประโยชน์ของธรรมชาติ   
- เกิดความสามัคคีในกลุ่ม 
3.2 ข้อบกพร่อง มีดังต่อไปนี้ 
- ใช้เวลานาน 
- เครื่องมอืยังไม่พร้อม 
3.3 ข้อเสนอแนะ มีดังต่อไปนี้ 
- เพ่ิมเติมในส่วนของความรู้ให้มากกว่านี้ 

3.1.2 ผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร ประกอบด้วย 
 
ตารางที ่4.24  แสดงผลการประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร 
 
รายการ คนที่ 1 คนที่ 2  
เพศ หญิง หญิง 
อายุ 40-49 ปี 40-49 ปี 
อาชีพ เกษตรกร เกษตรกร 

รายได้ต่อเดือน 10,000-30,000 น้อยกว่า 10,000 

บทบาทในชมุชน ผู้นำกลุ่ม ผู้นำกลุ่ม 
1. การถ่ายทอด เรื่องทุน
ทรพัยากรทีมี่อยู่กับโอกาสของ
สินคา้ 3 3 
2. การถ่ายทอด เรื่องการสร้าง
นวัตกรรมตอบโจทย์ลูกค้า 4 4 
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รายการ คนที่ 1 คนที่ 2  
3. การถ่ายทอด เรื่องการสร้าง
แบรนด์สินค้าและ บรรจุภัณฑ์ 3 3 
4. การถ่ายทอด เรื่องการตลาด
ออนไลน์  3  3 
5. การถ่ายทอด เรื่องการคิด
ราคาต้นทุน 

4 4 

6. การถ่ายทอด เรื่อง
ความสำคญัของการจัดทำแผน
เข้าสูภ่าครัฐ 

3 3 

7. การถ่ายทอดขั้นตอนในการ
ผลติชิ้นงาน 

4 5 

8. ขณะที่ถ่ายทอดได้ให้ผู้เข้ารับ
การถ่ายทอดมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ 

5 5 

รวมคะแนน 29 30 

ค่าเฉลี่ย 3.64 3.75 

ระดับ มาก มาก 
 
 

 ตารางท่ี 4.25   ตารางข้อเสนอแนะ 
 
ส่วนที่พึงพอใจ มีความภาคภูมใิจที่สามารถ

ถ่ายทอดความรู้ให้กบัชุมชและ 
สามารถได้สีย้อมธรรมชาติ
ตามท่ีต้องการ 

ในส่วนของผู้เข้าร่วมอบรมให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติและมี
ความสนใจ ร่วมถึงมีข้อซักถาม
และสามารถตอบคำถามได้  

ส่วนที่ต้องพัฒนาหรือปรับปรุง
เพ่ิมเติม 

อยากหาความรู้เพ่ิมเติม มีสีย้อม
ธรรมชาติที่ต้องการ เช่น สีม่วง 
ที่เปน็สีอัตลักษณ์กลุ่ม ยังไม่
สามารถทำได้ 

ในส่วนขององค์ความรู้และ
เนื้อหาที่จะถ่ายทอดให้กับผู้ร่วม
กิจกรรมจะต้องให้มีเนื้อหาที่
แน่นมากขึ้นและต้องมีความรู้
หลาย ๆ ด้าน  

ข้อจำกัด/อุปสรรค วัตถุดิบทีน่ำมาย้อมต้องเลือกใช้
ตามฤดูกาล  

เนื่องจากการวัตถุดิบทีจ่ะใช้ใน
การปฏิบัติเป็นสิ่งที่ต้องทำตาม
ฤดกูาล ในส่วนของวัตถุดิบบาง
ชนิดหากต้องการจะใช้ย้อมสีให้
ได้ตลอดทั้งปี จะเป็นอุปสรรค 
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       3.1.3 ผลการจัดระดับนวัตกร ประกอบด้วย 
 
ตารางท่ี 4.26   แสดงการจัดระดับนวัตกร 
 

 
 

รายการ 

1. 
การศึกษา
ศักยภาพ 
ชุมชน 

2. การ
พัฒนา

นวัตกรรม 

3. การ
บริหาร
จัดการ
อาชีพ
จาก

นวัตกรรม 

4. การ
ถ่ายทอด

องค์
ความรู้ 

5. การ
จัดทำ
แผนให้
เข้าสู่

ภาครัฐ 

คะแนน
รวม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ 

นวัตกรคนที่ 1 3 3 2 2 1 11 73.33 มาก 
นวัตกรคนที่ 2 3 3 2 2 3 13 86.67 มากที่สุด 
โดยรวม 3 3 2 2 3 13 86.67 มากทีสุ่ด 
 

 จากตารางที่  28  พบว่า การจัดระดับนวัตกร จำนวน 2 คน ที่ เข้าโครงการวิจัยการ
สร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและผ้าทอยกดอกของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา โดยภาพรวม
นวัตกร อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.67 เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล นวัตกรคนที่ 2 มี
ระดับสูงที่สุด อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.67 และนวัตกรคนที่ 1 มีระดับอยู่ในระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ 73.33  
 แสดงได้ว่านวัตกรทั้ง 2 คน เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่สามารถนำความรู้  
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์และออกแบบเพ่ือแก้ไขปัญหาใน
ชมุชน สร้างระบบความคิดและพ้ืนที่การเรียนรู้ในชุมชน ส่วนประเด็นที่ยังไม่สามารถได้ดำเนินการได้ก็
คือ ประเด็นที่ 5. การจัดทำแผนเข้าสู่ภาครัฐ ได้คะแนนการประเมินอยู่ในระดับ 1 คะแนนทุกคน 
สร้างมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก และมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมขึ้นร้อยละ5 หรือยกระดับรายได้
และคุณภาพชีวิต 
 นวัตกร คนที่ 1 มีผลการประเมินดังนี้ 
     3.1) การประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การนำไป
ปฏิบัติ การนำไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ (วันที่4- 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564) ได้
ค่าเฉลี่ย 4.23 อยู่ในระดับมาก  
     3.2) การประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร (วันที่ 4 - 5 เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2564) ได้ค่าเฉลี่ย 3.64 อยู่ระดบัมาก  
       จากการประเมิน นวัตกร คนที่ 1 จะเห็นว่า ผลการประเมิน การถ่ายทอด
นวัตกรรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การนำไปปฏิบัติ การนำไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ 
ได้ค่าเฉลี่ย 4.23  การประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร  ได้ค่าเฉลี่ย 3.64 .และจาก
การสัมภาษณ์นวัตกร นวัตกรได้กล่าวว่า “ ตนเองสามารถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาสีย้อมและการ
เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้ รวมถึงสามารถสร้างสรรค์สีย้อมและทดลองการใช้วัสดุอ่ืนๆมา
สร้างสรรค์สีย้อม นอกจากนี้ยังได้รับการประสานงานจากกลุ่มทอผ้าอ่ืนๆ ที่เห็นความสามารถในการ
ย้อมสีธรรมชาติได้รับการติดต่อให้ไปถ่ายทอดองคค์วามรู้ดังกล่าวอีกด้วย”   และจากบันทึกการสังเกต
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ของนักวิจัยทั้ง 3 ท่าน ตามเกณฑ์การวิเคราะห์นวัตกรรม พบว่า นวัตกรสามารถเข้าใจบริบทของ
ชุมชน บอกจุดแข็งจุดอ่อนของชุมชนได้ สามารถพัฒนานวัตกรรมโดยการเลือกวัสดุต่างๆเพ่ือนำมา
ทดลอง และมีการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลิตภัณฑ์ที่มาจากกระบวนการพัฒนานวัตกรรม ทำให้มีรายได้
เพ่ิมข้ึนจากเดิม พบว่ารายเดือนจากการทอผ้าจากสีธรรมชาติมีการสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก รวมถึงการที่
นวัตกรมีการทอลายผ้าใหม่โดยใช้เส้นด้ายสีธรรมชาติทำให้มีรายได้จากการทอผ้าเพ่ิมขึ้น เมื่อทำการ
วิเคราะห์ตามเกณฑ์การวิเคราะห์นวัตรชุมชน  และการให้คะแนนระดับคุณภาพของนวัตกร ได้
คะแนน 11 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73.33 อยู่ในระดับมาก  ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า นวัตกร คนที่ 1 
อยู่ในระดับ 4 (การถ่ายทอดองค์ความรู้ได้) 
    นวัตกร คนที่ 2 มีผลการประเมินดังนี้ 
     3.1) การประเมินการถ่ายทอดนวัตกรรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การนำไป
ปฏิบัติ การนำไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ (วันที่ 4- 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564) ได้
ค่าเฉลี่ย 4.23 อยู่ในระดับมาก 
     3.2) การประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร (วันที่ 4-5เดือน
สิงหาคม พ.ศ2564) ได้ค่าเฉลี่ย 3.75 ระดับมาก   
     จากการประเมิน นวัตกร คนที่ 2 จะเห็นว่า ผลการประเมิน การถ่ายทอด
นวัตกรรม ด้าน ความรู้ความเข้าใจ การนำไปปฏิบัติ การนำไปใช้ประโยชน์ และการบริหารโครงการ 
ได้ค่าเฉลี่ย 4.23 การประเมินตนเองในการถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร  ได้ค่าเฉลี่ย 3.75 .และจาก
การสัมภาษณ์นวัตกร นวัตกรได้กล่าวว่า “เนื่องจากตนเองมีบทบาทการเป็นประธานกลุ่มจึงมีความ
เป็นผู้นำ จึงมีการวางแผนในการบริหารจัดการในกลุ่ม และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอยู่เสมอ 
รวมถึงถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกทั้งภายในและภายนอกชุมชน  รวมถึงการประสานงานกับ
หน่วยงานอ่ืนๆในพ้ืนที่  ในเรื่องของการของบประมาณเพ่ือพัฒนากลุ่ม โดยจัดทำแผนร่วมกับ
หน่วยงานราชการ เช่น วิทยาลัยชุมชน พัฒนาชุมชน และ เทศบาลตำบลลำไพล”  และจากบันทึก
การสังเกตของนักวิจัยทั้ง 3 ท่าน ตามเกณฑ์การวิเคราะห์นวัตกรรม พบว่า นวัตกรสามารเข้าใจบริบท
ของชุมชน บอกจุดแข็งจุดอ่อนของชุมชนได้ สามารถพัฒนานวัตกรรมโดยการเลือกวัสดุต่างๆเพ่ือ
นำมาทดลอง และมีการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลิตภัณฑ์ที่มาจากกระบวนการพัฒนานวัตกรรม ทำให้มี
รายได้เพ่ิมขึ้นจากเดิม พบว่ารายเดือนจากการทอผ้าจากสีธรรมชาติมีการสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก 
ประกอบกับนวัตกรมีบทบาทหน้าที่เป็นประธานกลุ่ม จึงมีการทำงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้ง ใน
ส่วนของการให้ข้อมูลในการขอจัดสรรงบประมาณในการพัฒนากลุ่ม ซึ่งทำให้ได้รับงบประมาณในการ
พัฒนากลุ่ม ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือองค์ความรู้ต่างๆ ทำให้เป็นประโยชน์สำหรับสมาชิก
ในกลุ่ม เมื่อทำการวิเคราะห์ตามเกณฑ์การวิเคราะห์นวัตรชุมชน   และการให้คะแนนระดับคุณภาพ
ของนวัตกร ได้คะแนน 13 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.67 อยู่ในระดับมากที่สุด  ผู้วิจัยจึงมีความเห็น
ว่า นวัตกร คนที่ 2 อยู่ในระดับ 5 (การจัดทำแผนเข้าสู่ภาครัฐ) 
 3.2 ผลการสร้าง Platform การสร้างนวัตกรชาวบ้าน และ การสร้าง Learning Platform 
นวัตกรรมการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก ชุมชนบ้านล่องมุด 
อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ดังนี้ 
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3.2.1 ผลการสร้าง Platform การสร้างนวัตกรชาวบ้าน  
 การสร้าง Platform การสร้างนวัตกรชาวบ้าน มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 
  1.การค้นหานวัตกรชุมชนโดยการ สังเกตทักษะการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และการมี
ปฏิสัมพันธ์  
 2.การพัฒนาความรู้และให้การสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้  สร้างโอกาสในการเป็น
วิทยากร  การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีวิทยาลัยชุมชนสงขลาเป็นพี่เลี้ยงในการทำงาน 
 3. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  การรับฟัง  CO-
CREATION ร่วมคิด ร่วมออกแบบ ร่วมทำ 
 

3.2.2 ผลการสร้าง Learning Platform   
 
 

 
 
 

รูปที ่4.26  การสร้าง learning Platform นวัตกรชุมชน 
 

3.2.2 ผลการสร้าง Learning Platform   
การสร้าง Learning Platform เป็นการนำแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการพัฒนา

และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน โดยใช้ทุนทรัพยากรในพ้ืนที่ ได้มีการกำหนด แผนการ
ดำเนินงานดังนี้ 

1. การค้นหาโจทย์และความต้องการในชุมชน 
2. การใช้องค์ความรู้/เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา  
3. ทำการยกระดับและเพ่ิมมูลค่า 
4. สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
5. มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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รูปที่ 4.27   การสร้าง Learning Platform การสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผ้าทอยกดอกของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา 

 
  
           ตอนที่  4  ผลการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำนวัตกรรมการสร้างสรรค์
สีย้อมธรรมชาติและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา ไปสู่
แผนพัฒนาตำบล/อำเภอ/จังหวัดผลการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำนวัตกรรมการ
สร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัด
สงขลา ไปสู่แผนพัฒนาตำบล/อำเภอ/จังหวัด ดังนี้ 
   4.1 กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำนวัตกรรมการ
สร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัด
สงขลา ไปสู่แผนพัฒนาตำบล/อำเภอ/จังหวัด 
   4.2 ผลของกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำนวัตกรรมการ
สร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัด
สงขลา ไปสู่แผนพัฒนาตำบล/อำเภอ/จังหวัด 
  สำหรับตอนที่  4  ผลการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำนวัตกรรมการ
สร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัด
สงขลา ไปสู่แผนพัฒนาตำบล/อำเภอ/จังหวัด มีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
   4.1 กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำนวัตกรรมการ
สร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัด
สงขลา ไปสู่แผนพัฒนาตำบล/อำเภอ/จังหวัด (รูปการจัดเวทีประชาคม) 
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รูปที่ 4.28  การจัดทำเวทีประชาคม 
  

ผู้รับผิดชอบโครงการพร้อมคณะทำงานได้วางแผนประสานงานร่วมกับทางหน่วยงานในพ้ืนที่
ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพ้ืนที่ในตำบลลำไพล อำเภอเทพาและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลำไพล ได้
มีการกำหนดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ในการทำประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาในหมู่ที่ 8 
บ้านปริก ที่เป็นพ้ืนที่เป้าหมายของโครงการงานวิจัยในครั้งนี้ โดยทางผู้รับผิดชอบโครงการได้ทำการ
เสนอเรื่องการยกระดับผ้าทอในชุมชนบ้านล่องมุดเพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งได้นำเสนอให้เห็นว่าทาง
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ผู้รับผิดโครงการได้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอบ้านล่องมุดโดยการเพ่ิมมูลค่าในการย้อมสี
ธรรมชาติโดยใช้วัสดุในพ้ืนถิ่นเพ่ือทำการย้อมและเพ่ิมรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่มีอยู่เดิมให้มีมูลค่าเพ่ิม
มากขึน้  โดยกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน   

นอกจากนี้ ทางเทศบาลตำบลลำไพลได้มีการพัฒนากลุ่มทอผ้าบ้านปริก (ล่องมุด) โดยได้
บรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลลำไพล ในยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาลตำบลลำไพล : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ : แผนงาน สร้างความ
เข้มแข็งชุมชน   และชุมชนทอผ้าบ้านล่องมุดยังได้รับการเสนอโครงการภายใต้แผนงานที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีท้ายพรก.เงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
พ.ศ. 2563 ผ่านทางจังหวัดสงขลาในการยื่นเสนอของบประมาณดังกล่าว   
 
 4.2 ผลของกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำนวัตกรรมการ
สร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัด
สงขลา ไปสู่แผนพัฒนาตำบล/อำเภอ/จังหวัด ดังตารางที่ 4.27 
 

ตารางที ่4.27  แสดงกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

รายละเอียด/
วิธีดำเนินการ 

วิธีการดำเนินการ (ระบุ  
√ ) 

หมายเหตุ 
(หน่วย

ดำเนินงาน) 
ทำ
เอง 

ทำ
ร่วม 

หน่วยงาน
อ่ืนทำให้ 

1 ยกระดับสินค้า
และของที่ระลึก
จ า ก ผ้ า ท อ สู่
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  
OTOP 

300,000 บาท ปีงบประมาณ 
2564 
 

ส่งเสริมการ
ยกระดับ
สินค้าและ
ของที่ระลึก
จากผ้าทอ  

√   วิทยาลัย
ชุมชนสงขลา 

2  พั ฒ น า
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
จ า ก เ ส้ น ใ ย
ก ล้ ว ย ย้ อ ม สี
ธรรมชาติ 

250,000 บาท ปีงบประมาณ 
2564 

เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑผ์า้
ทอจากเส้น
ใยกล้วยย้อม
สีธรรมชาต ิ

√    วิทยาลัย
ชุมชนสงขลา 

3 อุ ด ห นุ น ก า ร
ดำเนินงานของ
ก ลุ่ ม อ า ชี พ
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มทอผ้า บ้าน
ปริก หมู่ที่ 8 

300,000 บาท ปีงบประมาณ 
2564 
งบประมาณ
จากเทศบาล
ตำบลลำไพล 
  

เ พื่ อ
ส นั บ ส นุ น
ก า ร
ด ำ เนิ น งาน
ของกลุ่ มให้
เข้มแข็งขึ้น 

  √ เทศบาล
ตำบลลำไพล  

4 การสร้างสรรค์
ลวดลายผ้าทอ
บนฐาน 

301,000 บาท ปีงบประมาณ 
2563  
งบประมาณ

พัฒนาลาย
ผ้าทอบนฐาน 
อัตลักณ์

  √ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยี
ราชมงคลศรี
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ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

รายละเอียด/
วิธีดำเนินการ 

วิธีการดำเนินการ (ระบุ  
√ ) หมายเหตุ 

(หน่วย
ดำเนินงาน) ทำ

เอง 
ทำ
ร่วม 

หน่วยงาน
อ่ืนทำให้ 

อัตลักษณ์
ท้องถิน่บ้านล่อง
มุด ตำบลลำ
ไพล อำเภอ
เทพา จังหวัด
สงขลา 

จากทุนวิจัยวช. ท้องถิ่น วิชัย 

 

 
การจดัทำแผนธุรกิจ โครงการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชุมชนบ้าน
ล่องมุด จังหวัดสงขลา มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์สรูปแวดล้อมทางธุรกิจ  (SWOT  Analysis) 

1.1  สรูปแวดล้อมภายใน  
     1.1.1 ) จุดแข็ง ( Strength ): ปัจจัยภายในองค์กรที่ทำให้กิจการมีความได้เปรียบคู่แข่ง   
    1. บุคลากรมีทักษะ ความสามารถการทอผ้า และการออกแบบลายผ้าโดยเฉพาะ 
 2. ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์ด้านสี 3 ส ี
 3. ผลิตภัณฑ์มีลายดอกปริก เป็นลายผ้าประจำกลุ่ม 
 4. บุคลกรมีทักษะ ด้านทำกี่ และเครื่องมือการทอผ้าด้วยตนเอง 
 5. สินค้าไดม้าตรฐาน OTOP 4 ดาว และ มผช. 
 6. ใช้วัตถุดิบ (ใยจากต้นจง) จากชุมชนเอง 
   1.1.2 ) จุดอ่อน  Weakness): ปัจจัยภายในองค์กรที่ทำให้กิจการเสียเปรียบคู่แข่งขัน 
      1. ขาดการจัดการ และโครงสร้างองค์กรที่เป็นระบบ 
 2. ขาดการจัดการระบบบัญชี 
 3. ขาดเงินทุนหมุนเวียน 
 4. ทักษะการทอผ้าของสมาชิกในกลุ่มยังไม่คงท่ี 
 5. ขาดทักษะการออกแบบที่ทันสมัย 
 6. ช่องทางการจัดจำหน่ายน้อย 
 7. แบรนด์ยังไม่เป็นที่รู้จัก 
 8. ขาดการบริหารจัดการหน้าเพจ เว็บไซต์ 
1.2  สรูปแวดล้อมภายนอก   
     1.1.1) โอกาส (Opportunity ) : ( เป็นปัจจัยภายนอกท่ีจะส่งเสริม หรือสนับสนุนให้กิจการ
เติบโตได้ใน อนาคต)  
      1. หนว่ยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนสินค้าจากชุมชน 
 2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสนับสนุนองค์ความรู้ให้แก่สมาชิก 
 3. เทศกาล ประเพณี และวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น นิยมใช้ผ้าทอ 
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 4. กระแสผู้บริโภคท่ีมีความนิยมรักษ์โลกเพ่ิมมากข้ึน 
 5. มีเครือข่ายทางธุรกิจ 
   1.2.2) อุปสรรค  (Threat)  : (เป็นปัจจัยภายนอกที่จะทำให้กิจการไม่รุ่งเรือง  เติบโตช้า  เป็น
อุปสรรคต่อการ   ดำเนินธุรกิจ) 
      1. มีคู่แข่งมาก 
 2. ภาวะเศรษฐกิจ 
 3. ความไม่สงบ 3 จงัหวัด 
 4. โรคระบาด 
 5. ไม่มีอำนาจการต่อรองการซื้อวัตถุดิบ 
  
แผนการดำเนนิงานด้านการตลาด (Marketing  Plan) 
1 .การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ 

การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ 
ราคา 

   
 
 
 
 
คุณภาพ  
 
 
 

 
 
 
 
 

         

    

    

       

        

         

New  

        

 
 
2. ผลิตภัณฑ์  

2.1 ผ้าทอมือ บ้านล่องมุด เส้นใยย้อมสีธรรมชาติ 
คุณสมบัติ : รักษาสิ่งแวดล้อม  สีโทนธรรมชาติ นุ่ม ซับน้ำดี สีไม่ตก คงทนไม่ขาดง่าย  

 2.2 ผ้าทอมือ บ้านล่องมุด เส้นใยสังเคราะห์ 
คุณสมบัติ : มีความมันวาว สีสันสดใส นุ่ม ซับน้ำดี  สีไม่ตก คงทนไม่ขาดง่าย  
 

3. ระบุกลุ่มเป้าหมายหลัก/กลุ่มเป้าหมายรอง พร้อมระบุเหตุผล 
3.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก     ได้แก่ กลุ่มคนทำงานอายุระหว่าง 25-50 ปี รายได้ 20,000 บาท 
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ขึน้ไป นิยมใช้สินค้ากลุ่มรักษ์โลก  
ผ้าทอ อายุประมาณ 30-60 ปี วัยทำงาน เป็นผู้ประกอบอาชีพรับราชการ เพื่อตัดเย็บเป็นชุด
ทีมในหน่วยงาน 
กระเป๋า:  ผู้หญิง รายได้ 20,000 บาทข้ึนไป นิยมใช้สินค้ารักษ์โลก 
พวงกุญแจ  วัยรุ่นชาย-หญิง  
3.2 กลุ่มเป้าหมายรอง     
ไดแ้ก่ นักท่องเที่ยว (ซ้ือเป็นของฝาก) 
  

4.  คู่แข่งขัน  (ระบุชื่อคู่แข่งขัน  ข้อได้เปรยีบ  และข้อเสียเปรียบของกิจการทีมีต่อคู่แข่งขัน) 
 4.1) คู่แข่งที่สำคัญและมีผลต่อกิจการ จำนวน 5 ราย 
  4.1.1) คู่แข่งขันทางตรง ได้แก่ ผ้าทอเกาะยอ ราชวัติ กระแสสินธุ์ ร่มไทร 
            4.1.2) คูแ่ข่งทางอ้อม  ได้แก่ ผ้าปาเต๊ะ ผ้าบาติก 
  4.2)  การเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน เทียบกับเกาะยอ 

ตารางท่ี 4.28 เปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน 

คุณสมบัติของ 
สินค้า / บริการ / อาชีพ 

เปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน 
หมายเหตุ 

ดีกว่า ใกล้เคียง ด้อยกว่า 
1. ราคา    แพงกว่า 
2. ทำเลที่ตั้งกับกลุ่มลูกค้า    ที่ตั้งหายากกว่า 
3. ลักษณะสินค้า /บริการ/อาชีพ 
   (รูปร่างบรรจุภัณฑ์) 

    

4. คุณภาพสินค้า / บริการ / อาชีพ     
5. ชื่อเสียงของสินค้า / บริการ    เพ่ิงเกิดขึ้นไม่

นาน 
6. ยอดขายสินค้า / บริการ / อาชีพ     

4.2.1.ตลาดของสินค้า / บริการ 
     ตลาดท้องถิน่/ในจังหวัด 
                           ตลาดต่างจังหวัด 

   ตลาดออนไลน์ 
 4.2.2.ลักษณะของผู้ซื้อ 

                                มีผู้ซื้อเฉพาะกลุ่ม / ตลาดแคบ 
                  
5. การส่งเสริมการตลาด  (เช่นโฆษณา  ประชาสัมพันธ์  การลด  การแลก  แจก แถม เป็นต้น) 

     ไม่มี 
6. การกำหนดราคาขาย  

6.1) ราคาสินค้า / บริการ กำหนดจาก 
              ต้นทุนสินค้า/บริการ 
                           เปรียบเทียบราคากับคู่แข่ง 
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6.2) ราคาขาย ผ้าผืนราคาเท่าไหร่ ผลิตภัณฑ์ราคาเท่าไหร่ 
ผ้าผืนทอยกดอก หนา้กว้าง  90 เซนติเมตร มีความยาวชิ้นละ 2 เมตร  ราคา 350 บาท 
ผ้าผืนลายผ้าขาวม้าหน้ากว้าง  90 เซนติเมตร มีความยาวชิ้นละ 2 เมตร  ราคา 250 บาท 
ผ้าคลุมไหล่ลายผ้าขาวม้า ขนาด 60 เซนติเมตร ยาว 170 เซนติเมตร  ราคาชิ้นละ 180 บาท     

7.ช่องทางการจัดจำหน่าย   
          ขายตรง       ขายปลีก                 
                    ขายออนไลน์ (กำลังดำเนินการ)        
 

 
 

รูปที่ 4.29  การวิเคราะห์แผนจำลองธุรกิจของกลุ่มทอผ้าบ้านล่องมุด 
 
           ตอนที่  5  ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก และคุณภาพ
ชีวิต ของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา 
  ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก และคุณภาพชีวิต ของ
ชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา ดังนี้ 
   5.1 ผลการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Platform การสร้าง
ชมุชนนวัตกรรม) 
   5.2 ผลการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก และคุณภาพชีวิต ของชุมชน
  สำหรับตอนที่ 5 ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก และ
คุณภาพชีวิต ของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา มีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
   5.1 ผลการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Platform การสร้าง
ชุมชนนวัตกรรม) 
 1. ชุมชนนวัตกรรม คือ กลุ่มคนในชุมชนทีร่่วมกันพัฒนาการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติ  และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ผ้าทอยกดอกชุมชนบ้านล่องมุดจังหวัดสงขลา เพ่ือสร้างรายได้ให้คนในชุมชน และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย  
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 2. นวัตกรรม ที่ เกิดขึ้นจาการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ คือ การใช้เทคนิคการย้อมสี
ธรรมชาติโดยใช้วัสดุธรรมชาติในพ้ืนถิ่น เช่น เปลือกยางพารา เปลือกสะตอ ฯลฯ ที่เป็นพืชในพ้ืนถิ่น เพ่ือ
เป็นการสร้างมูลเพ่ิมของผลิตภัณฑ์  รวมถึงการสร้างเอกลักษณ์ของกลุ่มทอผ้าบ้านล่องมุด ทำให้เกิดการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากการใช้กระบวนการดังกล่าว ทำให้ชุมชนได้รับการพัฒนาทั้งตัวผลิตภัณฑ์และตัว
บุคคลในชุมชน รวมถึงทำให้เกิดการสร้างพ้ืนที่สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนในชุมชน 
 3. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key success factor ; KSFs) ที่ทำให้เกิดชุมชนนวัตกรรม 
    3.1 ประธานกลุ่มมีความเป็นผู้นำในการที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมให้สมาชิกใน
กลุ่มมีบทบาทในการพัฒนากลุ่มทอผ้า 
    3.2 สมาชิกในชุมชนให้ความสนใจและความสำคัญในการเรียนรู้เพ่ือที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์
ในกลุ่ม    3.3 หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญและส่งเสริมกลุ่มทอผ้า 
  
   4. นวัตกรรม/เทคโนโลย ีที่นำไปใช้เพื่อการพัฒนาชุมชนนวัตกรรม 
  4.1 กระบวนการย้อมสีเส้นด้ายจากธรรมชาติโดยใช้วัดสุในพ้ืนถิ่น ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์
ที่มาจากการย้อมสีธรรมชาติ  ทำให้ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับการจำหน่ายสินค้า และเป็น
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า 
      4.2 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากจากการย้อมสีธรรมชาติ เพ่ือมูลค่าผ้าทอ ทำให้ผลิตภัณฑ์มี
มูลค่าเพ่ิมขึ้นจากเดิม 
      4.3 การเพ่ิมช่องทางการตลาดออนไลน์ โดยการเปิดเพจผ่านทางเฟสบุค กลุ่มทอผ้าบ้าน
ล่องมุดเพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการจำหน่ายและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก  
    5. บุคคลแห่งความสำเร็จ (Key success Person ; KSPs) ที่ทำให้เกิดชุมชนนวัตกรรม 
ประกอบด้วย  
     5.1 ประธานกลุ่ม ประชาสัมพันธ์ผลงานกลุ่มต่อหน่วยงานภาครัฐ และ ภาคประชาสังคม 
และทำให้กลุ่มเป็นพ้ืนที่สำหรับการเรียนรู้ของคนในชุมชน รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆใน
พ้ืนที่ ในเรื่องของการของบประมาณเพ่ือพัฒนากลุ่ม โดยจัดทำแผนร่วมกับหน่วยงานราชการ เช่น 
วิทยาลัยชุมชน พัฒนาชุมชน และ เทศบาลตำบลลำไพล”   
   5.2 ทีมนวัตกรในชุมชนเป็นแกนนำในการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและการพัฒนาสินค้า
ต้นแบบให้ชุมชน  ขยายผลองค์ความรู้ในการย้อมสีธรรมชาติและนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 
   5.3 ทีมคณะนักวิจัยจากวิทยาลัยชุมชนสงขลาและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จัดกระบวนการให้
เกิดมีส่วนร่วมและต่อยอดในการขยายผลการพัฒนาอาชีพของชุมชน    
   6. นวัตกรชาวบ้านในชุมชนนวัตกรรม 
  6.1 วิธีการคัดเลือก  ประกอบด้วย  1) สังเกตทักษะการปฏิบัติงาน  2) การสื่อสาร3) การ
มีปฏิสัมพันธ์ 
      6.2 วิธีการพัฒนา ประกอบด้วย 1) สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้  2) สร้างโอกาสในการ
เป็นวิทยากร  3) การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  6.3 คุณลักษณะหลังการพัฒนา ประกอบด้วย มีทักษะในการนำเสนอและการติดต่อ
ประสานงานดีขึ้น มีองค์ความรู้ในการถ่ายทอด 
   6.4 บทบาทหน้าที่ในชุมชน ประธานกลุ่ม  และเป็นสมาชิกท่ีในกลุ่มที่มีการยอมรับจาก
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คนในชุมชน รวมถึงการเป็นผู้นำทางธรรมชาติ 
 7. กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในชุมชนเกิด 
  7.1 การวิเคราะห์บริบทของชุมชนของตนเอง ลงพ้ืนที่ศึกษาข้อมูลการดำเนินงานของกลุ่ม
ทอผ้า จัดกจิกรรมระดมสมอง เสวนากลุ่ม 
  7.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี/ นวัตกรรม เรียนรู้โดยการทดลอง และการลงมือปฏิบัติ   
ใช้ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน (กระบวนการย้ อมสีธรรมชาติ) โดยการเรียนรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการย้อมสีธรรมชาติ ที่ตอบสนองความต้องการผู้บริโภค 
  7.3 การพัฒนานวัตกรชาวบ้าน สร้างโอกาสในการเป็นวิทยากร  การถ่ายทอดองค์ความรู้
ในการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสีย้อมธรรมชาติ 
 8. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพของความเป็นชุมชนนวัตกรรม 
    8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ผลิตภัณฑ์จากการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติของกลุ่มทอผ้าบ้าน
ล่องมุด จังหวัดสงขลา  ประกอบด้วย 1) ผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ 2) ผ้าทอยกดอกลายขอที่ได้จากการ
ย้อมสีธรรมชาติ 3) ผ้าคลุมไหล่ย้อมสีธรรมชาติ 4) เสื้อมัดย้อมจากย้อมสีธรรมชาติ 5) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
การแปรรูปผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ เช่น กระเป๋า พวงกุญแจ เนคไท เป็นต้น และสีที่ได้จากย้อมจากวัสดุ
ธรรมชาติ ได้แก่ สีจากเปลือกยางพารา สีจากผลหมากสด สีจากใบทั่ง สีจากใบกำชำ สีจากเปลือกมังคุด 
สีจากใบหูกวาง และสีจากเปลือกสะตอ นอกจากจากนี้ทางกลุ่มสามารถนำเอาวัสดุธรรมชาติมาทดลอง
ย้อมเองได้เพ่ือสร้างสรรค์สีย้อมที่ต้องการได้  
    8.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ จากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
นวัตกร ถ่ายองค์ ความรู้และมีทักษะในกระบวนการย้อมสีธรรมชาติ  และการพัฒนากลุ่มให้มีความยั่งยืน 
นอกจากนี้กลุ่มทอผ้ายังเป็นพ้ืนที่สำหรับแหล่งเรียนรู้ในการทอผ้าและย้อมผ้าสีธรรมชาติ  
  9. แนวทางในอนาคตเพื่ อการเป็ นชุ มชนนวัตกรรมที่ ยั่ งยืน  ชุ มชนนวัตกรรม 
“การสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ าทอยกดอกชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัด
สงขลา” ที่ยั่งยืน 1) ส่งเสริมการตลาด และ ร้านออนไลน์ 2) พัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ 3) การนำไป
ถ่ายทอดให้กับเยาวชนในชุมชน เพ่ือสร้างรายได้  4)  การสร้างเครือข่ายผู้ผลิตและผู้บริโภค 
   10. วิธีการทำงานกับหน่วยงานในพื้นที่ และพื้นที่เป้าหมาย ประกอบด้วย 1)   การสร้าง
ความน่าเชื่อถือ ประสานความร่วมมือด้วยความจริงใจการทำงานร่วมกับชุมชน โดยการลงพ้ืนที่เพ่ือไป
พบกลุ่ม  ทำให้กลุ่มมีความม่ันใจในการให้ความร่วมมือในการทำงาน 2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการ
ให้ความรู้และทักษะในการฝึกปฏิบัติจริง และเปิดโอกาสให้ทางกลุ่มได้มีการเสนอแนะในการทำงาน เมื่อ
มีข้อสงสัย หรือข้อซักถาม ทางทีมวิจัยจะเป็นพี่เลี้ยงในการให้ข้อมูล รวมถึงการสนับสนุนให้กับกลุ่มทุก
ด้าน 3) ติดตามประสานงานอย่างต่อเนื่อง ตามแผนงานที่ได้ร่วมว่างแผนร่วมกัน ยืดหยุ่น ร่วมแก้ไข
ปัญหา 4) ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมหลายช่องทาง 
 
รูปแบบ Learning / Innovation Platform ที่ลงชุมชน 
    กระบวนการมีส่วนร่วม  โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  การรับฟัง  CO-CREATION 
ร่วมคิด ร่วมออกแบบ ร่วมทำ 
 ผลการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก และคุณภาพชีวิต ของชุมชนบ้านล่องมุด 
จังหวัดสงขลา (ข้อมูลการวิเคราะห์ ก่อน-หลัง) 
 



 

122  

 
ตารางที่ 4.29  แสดงการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก และคุณภาพชีวิต ของชุมชน
บ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา 
 
 

 

ข้อ 

 

ความสขุ 
ระดับความสุขก่อนเข้า

ร่วมโครง 

ระดับความสุขหลังเข้า
ร่วมโครง 

ผลต่าง 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 

1) มาตรฐานในการดำรงชีวิต 3.83 0.55 มาก 4.25 0.67 มาก 0.42 

1 
ท่านมีความพอใจในปัจจัยสี่ทีไ่ดร้บั เช่น อาหาร ท่ีอยู่
อาศยั เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ทีเ่พียงพอในการ
ดำรงชีวิต 

4.10 
 

0.64 
 

มาก 
 

4.60 0.60 มาก 

0.50 

2 
ท่านได้รับการบริการด้านสาธารณปูโภค เช่น ไฟฟ้า 
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ที่เพียงพอ  

3.85 
 

0.67 
 

มาก 
 

4.20 0.77 มาก 
0.35 

3 
ท่าน มีความพอใจทุนทางสังคมที่ตนเองมีอยู่ในด้าน
ทรัพย์สิน รายได้พเิศษและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง 
ๆ 

3.70 
 

0.73 
 

มาก 
 

4.30 0.66 มาก 

0.60 

4 
ท่านมีความพอใจในสุขรูปกายและสุขรูปจติ 
ที่ตนเองเป็นอยู่ในปัจจุบนั  

3.70 0.80 มาก 
 

3.90 0.64 มาก 0.20 
 

2) สุขรูป คือการมีสขุรูปดีและมคีวามสุขทั้งทางด้านร่างกาย 
จิตใจ และจิตวิญญาณ 

3.85 0.60 มาก 4.28 0.56 มาก 0.43 
 

5 

ท่านมีความสุขจากการทีม่สีุขรูปอนามัยทีด่ี คือ ความ
เป็นอยู่สะอาด ่บริโภคอาหารปลอดภัยจากสารพิษและ
ใช้ชีวิตปราศจากพิษอันตราย (ไมด่ื่มเหล้า สูบบหุรี่ รวม
ไปถึงคนในครอบครัว)  

4.15 0.67 มาก 4.20 0.41 มาก 

0.05 

6 
ท่านมีความสุขในการดูแลสุขรูปอนามัย มีการออกกำลัง
กายอยา่งสม่ำเสมอ และได้รับสารอาหารทีม่คีณุค่าต่อ
ร่างกายเป็นอย่างด ี

3.62 0.82 มาก 4.15 0.49 มาก 

0.53 

7 
ท่านมีความสุข รา่เริงแจม่ใส ไม่โกรธโมโหง่าย หงุดหงิด
และวิตกกงัวล 

3.70 0.80 มาก 4.45 0.69 มาก 
0.75 

8 ท่านมีสุขรูปจติที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 3.95 0.68 มาก 4.30 0.66 มาก 0.35 
3) การศึกษา 3.82 0.51 มาก 4.14 0.58 มาก 0.32 

9 ท่านรู้สึกพึงพอใจกับระดับความรูท้ี่ท่านมีอยู่ 3.90 0.55 มาก 4.10 0.55 มาก 0.20 

10 
ท่านสนใจขา่วสารบ้านเมืองภายใน จังหวัดและข่าวสาร
ทั่วไป ทำให้ท่านมีความสุขกับการได้รับข่าวสารนั้น ๆ 

3.60 0.59 มาก 4.00 0.46 มาก 0.40 
 

11 
ความรู้จากการศึกษาและการพัฒนา ตนเองในการรับรู้
ข่าวสารขอ้มลู ในชีวิตประจำ ทำให้ท่านสามารถ 
นําไปใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ อย่างมีความสุข 

3.80 0.76 มาก 4.05 0.83 มาก 0.25 
 
 

12 

การไดร้ับโอกาสและการส่งเสริมความรู้ เพื่อการ
ประกอบอาชีพ และการดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน 
สังคมจากโครงการของวิทยาลยัชุมชน ทำให้ท่านมี
ความสุข 

4.00 0.79 มาก 4.40 0.50 มาก 
0.40 

 
 

4) ความหลากหลายทางระบบนเิวศ และความยืดหยุ่นในการ 3.82 0.55 มาก 4.24 0.45 มาก 0.42 
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ข้อ 

 

ความสขุ 
ระดับความสุขก่อนเข้า

ร่วมโครง 

ระดับความสุขหลังเข้า
ร่วมโครง 

ผลต่าง 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 

ปรับตัว  

13 
ชุมชนของท่านมีสรูปแวดล้อมท่ีเหมาะสม เช่น ไม่มีนำ้
เน่า ไม่มเีสยีงดัง ขยะไมม่ีกลิ่นเหมน็ ไม่มโีจรผูร้้าย เป็น
ต้น 

3.85 0.87 มาก 4.10 0.45 มาก 
0.25 

 

14 
ชุมชนของท่าน มีทรัพยากรธรรมชาติที่อดุมสมบูรณ์ 
เช่น ป่าชุมชน แหล่งน้ำ สัตว์นำ้ เป็นต้น 

3.90 0.91 มาก 4.10 0.45 มาก 0.20 
 

15 
ชุมชนของท่านมีการสร้างจิตสำนกึดูแล รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

3.90 0.64 มาก 4.55 0.51 มาก 0.65 
 

16 

ชุมชนของท่านมีกระบวนการเรยีนรู้พัฒนาและจดัการ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน (เช่น หมู่บ้าน
ท่องเที่ยว หัตถกรรม  เชิงเกษตร  อนุรักษ์  แปรรูป
ผลิตภณัฑ์  การทำปุ๋ยหมัก  การทำนำ้สม้ควันไม้ ฯลฯ )    
    

3.65 0.93 มาก 4.20  0.41  มาก 
0.55 

 
 
 
 

5) ความเข้มแข็งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 3.77 0.53 มาก 4.14 0.51 มาก 0.37 

17 
ชุมชนของทา่นมีการส่งเสรมิและจดักิจกรรมด้าน
ศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรมเปน็ประจำ สม่ำเสมอ 

3.80 0.61 มาก 4.10 0.55 มาก 0.30 
 

18 
ท่านร่วมกิจกรรมกับคนในชุมชนเกี่ยวกับศาสนา 
ประเพณี และวัฒนธรรม เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสำคัญ
ทางศาสนา ฯลฯ อย่างสม่ำเสมอ      

3.95 0.60 มาก 4.00 0.32 มาก 
0.05 

 
19 ครอบครัวมีการอบรมบุตรหลานโดยใช้วิถีชีวิตแบบไทย 3.80 0.89 มาก 4.45 0.69  มาก 0.65 
20 คนในชุมชนของท่านมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 3.50 0.68 มาก 4.00  0.46 มาก 0.50 
6) การใช้เวลาและสร้างสมดุล 4.02 0.57 มาก 4.31 0.50 มาก 0.29 

21 ท่านมีความสุขเมื่อครอบครัวมีเวลาอยู่พร้อมกัน 4.30 0.73 มาก 4.35 0.49 มาก 0.05 

22 
ชุมชนของทา่นเลี้ยงดูผู้สูงอายุใหส้ามารถดำรงชีวิตได้
อย่าง มีความสุข    

3.75 0.55 มาก  4.20  0.41 มาก 
0.45 

23 ท่านมีการปรับตัวให้ใช้ชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างปกตสิุข 3.90 0.71 มาก 4.45 0.69 มาก 0.55 

24 

ท่านได้ปฏิบตัิตนโดยยดึมั่นในหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง คือความพอประมาณ ความมีเหตุผล มี
ภูมิคุม้กัน และเง่ือนไขความรู้ เง่ือนไขคุณธรรมอยา่ง
สม่ำเสมอ 

4.15 0.74 มาก 4.20 0.41 มาก 
0.05 

 
 

7) ธรรมาภิบาล 3.31 0.57 ปานกลาง 4.09 0.56 มาก 0.78 

25 
คณะกรรมการชุมชนของท่านมีความโปร่งใสในการ
ทำงานและ ตรวจสอบได ้

3.05 0.94 ปานกลาง 4.10 0.55 มาก 1.05 
 

26 
ประชาชนในชุมชนของท่านไม่ซื้อสิทธ์ิ ขายเสียงในการ
ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

3.25 0.96 ปานกลาง 4.00 0.46 มาก 0.75 
 

27 
ชุมชนของทา่นมีคณะกรรมการและวิธีการในการ
จัดการกับ ปัญหา ความขัดแย้งในชุมชนอย่างเหมาะสม 

3.35 0.74 ปานกลาง 4.05 0.83 มาก 0.70 
 

28 
ท่านได้รับความเป็นธรรมเมื่อไดต้ดิต่อกับหน่วยงานของ
รัฐในชุมชน     

3.69 0.68 มาก 4.20  0.41 มาก 0.51 
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ข้อ 

 

ความสขุ 
ระดับความสุขก่อนเข้า

ร่วมโครง 

ระดับความสุขหลังเข้า
ร่วมโครง 

ผลต่าง 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 

8) ความเข้มแข็งของชุมชน 3.40 0.41 ปานกลาง 4.13 0.52 มาก 0.73 

29 
ครอบครัวของทา่นมีความมั่นคงในอาชีพ และมีรายได้ที่
เพียงพอ 

3.55 0.51 มาก 4.10 0.55 มาก 0.55 
 

30 
ชุมชนของท่านมีการกระจายรายได้ในกลุ่มต่าง ๆ อย่าง
เป็นธรรม 

3.30 0.80 ปานกลาง 3.95 0.39 มาก 0.65 
 

31 
ชุมชนของท่านมีกิจกรรมสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจ
อย่าง ต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาผลติภัณฑ์ เป็นต้น 

3.35 0.74 ปานกลาง 4.45 0.69 มาก 1.10 
 

32 
ท่านได้มสี่วนช่วยเหลือในการฟื้นฟูเศรษฐกจิ ของชุมชน 
ด้วยการประหยดัพลังงาน และ ช่วยเหลือพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชน     

3.40 0.68 ปานกลาง 4.00  0.46 ปานกลาง 0.60 
 
 

9) ความเป็นอยู่ท่ีดีในเชิงจิตวิทยา 4.07 0.68 มาก 4.21 0.52 มาก 0.14 

33 ในครอบครัวของท่านมีความรัก ความผูกพันต่อกัน 4.15 0.87 มาก 4.20 0.41 มาก 0.05 

34 
ท่านมีความพอใจในความสมัพันธ์กับผู้อื่น เช่น 
ครอบครัว เพื่อนบ้าน ฯลฯ  

3.80 0.69 มาก 4.20 0.41 มาก 
0.40 

35 
ท่านมีความมันคงปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพยส์ินเมื่อ
อาศัยอยูใ่นชุมชนนี ้

4.05 0.75 มาก 4.10 0.79 มาก 
0.05 

36 
ท่านได้ปฏิบตัิตนโดยยดึมั่นในหลักพึ่งพาตนเอง 
เกื้อหนุนจุนเจือ     

4.30 0.73 มาก 4.35  0.49 มาก 
0.05 

โดยรวม 3.76 0.38 มาก 4.20 0.54 มาก 0.44 
 

 จากตารางที่ 4.29  พบว่า การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก และคุณภาพชีวิต 
ของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา คุณภาพชีวิตของประชากรชุมชนนวัตกรรมหลังเข้าร่วมโครงการ
มีระดับความสุขอยู่ในระดับมาก ( x = 4.20, S.D. = 0.54) คิดเป็นร้อยละ 84 สูงกว่าก่อนเข้าร่วม
โครงการมีระดับความสุขอยู่ในระดับปานกลาง (  x = 3.76 , S.D. = 0.38) คิดเป็นร้อยละ 75.20  มี
ค่าผลต่างความสุขเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 8.80  
 จากการดำเนินงานกิจกรรมโครงการการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผ้าทอของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา กับนวัตกรจำนวน 2 คน และประชากรในชุมชนที่มีความ
เกี่ยวข้องกับนวัตกร โดยกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการกิจกรรมการสร้างสรรค์สีย้อม
ธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เป็นสมาชิกในกลุ่มทอผ้า รวมเป็นจำนวน 20 คน ในช่วง
ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมโครงการทำให้ชุมชนได้มีการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากการสร้าง
นวัตกรรมดังกล่าว มีผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น เป็นเสื้อมัดย้อมจากสีธรรมชาติ และมีการกำหนดราคา
ผลติภัณฑ์เพ่ิมข้ึนมากว่าร้อยละ 10 จากการใช้เส้นด้ายย้อมสีธรรมชาติ  ดังตารางที่ 4.30 
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ตารางท่ี 4.30 เปรียบเทียบราคาผลิตภัณฑ์หลังมีการสร้างนวัตกรรมชุมชน  
 

ผลิตภัณฑ์ ขนาด 
ราคา 

การเพิ่มข้ึนของราคา 
เส้นใยสังเคราะห์ สีย้อมธรรมชาติ 

ผ้าขาวม้า 2 เมตร 250 500 ร้อยละ 100 
ผ้ายกดอก (ลายการะเกด) 1 หลา 300 600 ร้อยละ 100 
ผ้ า ย ก ด อ ก  ล า ย
พระราชทาน (ลายขอ) 

1 หลา 500 700 ร้อยละ 40 

 
และนอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์พบว่ารายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีรายได้

เพ่ิมข้ึนจากเดิม เนื่องจากการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นการผลิตจากการสั่งทำ และประกอบกับกลุ่มได้มี
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากงานวิจัยมีการนำเส้นด้ายย้อมสีธรรมชาติมาเป็นเส้นยืนในการทอ ทำให้เกิดความ
สวยงานเป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่ความสนใจในผ้าสีย้อมธรรมชาติ เพราะเนื่องจากผลิตภัณฑ์
เดิมของกลุ่มเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่ได้จากเส้นใยสังเคราะห์ ดังนั้นจากการที่ประธานกลุ่ม ได้ให้ข้อมูล
ทางด้านรายได้ว่า ในปี พ.ศ.2563 ที่ยังไม่ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการวิจัยกลุ่มทอผ้าบ้านล่องมุด
มีรายได้หลังจากหักต้นทุนจำนวน 65,843 บาท (ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2563) และเมื่อ
ดำเนินการโครงการวิจยัการสรา้งนวัตกรรมการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอยกดอก ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563  ถึงปัจจุบัน รายได้หลังจากหักต้นทุนจำนวน 96,565 บาท 
(ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2564) รายได้ของกลุ่มเพ่ิมขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 31.81 และผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอของกลุ่มทอผ้าบ้านล่องมุดได้รับความสนใจจากสมาชิกชุมชน หน่วยงานในชุมชน และหน่วยงาน
จากภายนอก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เส้นด้ายที่มาจากการย้อมสีธรรมชาติได้รับการสั่งซื้อสินค้าใน
จำนวนที่เพ่ิมขึ้นจะเห็นได้จากสินค้าที่สั่งจากหน่วยงานในจังหวัดและกลุ่มลูกค้าต่างจังหวัด โดยทาง
กลุ่มได้มีการทำประชาสัมพันธ์เรื่องเส้นด้ายที่เกิดจากการย้อมสีธรรมชาติด้วยวัสดุในพ้ืนถิ่นผ่านทาง
สื่อออนไลน์ โดยมีการจัดตั้งหน้าร้านออนไลน์ทางเฟสบุ๊ค ชื่อว่า กลุ่มทอผ้าบ้านล่องมุด และการออก
สินคา้จำหน่ายตามงานต่างๆ เป็นต้น 
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บทที่ 5 
สรปุผลการวิจัย 

 

ตามที่ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก ชุมชนบ้านล่องมุดจังหวัดสงขลา ประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์หลักและ
วัตถุประสงค์รอง กล่าวคือ  
 วัตถุประสงค์หลัก คณะผู้วิจัยกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์สีย้อม
ธรรมชาติ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก ชุมชนบ้านล่องมุด  จังหวัดสงขลา  ด้วยการสำรวจพืช
พ้ืนถิ่นในพ้ืนทีชุ่มชนที่สามารถนำมาเป็นวัตถุดิบให้สีตั้งต้นสำหรับย้อมสีธรรมชาติ พบว่าในพ้ืนที่ชุมชน
บ้านล่องมุดมีพืชพ้ืนถิ่นหลากหลายชนิด แต่ทางกลุ่มได้คัดเลือกเอาวัตถุดิบที่เหลือใช้ และเป็นวัตถุดิบ
ที่มิได้ใช้ประโยชน์มากนัก อีกทั้งพบเจอได้ทั่วไปบริเวณพ้ืนที่ชุมชน   นำมาสร้างมูลค่าเพ่ิมร่วมกับภูมิ
ปัญญาการย้อม สกัดเอาสีด้วยวิธีการต้มในอุณภูมิไม่ต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียสในระยะเวลา 1 
ชั่วโมง  จำนวน  5 ชนิด ได้แก่  ผลหมากสด เปลือกต้นยางพารา  ใบทัง  ใบกำชำ และใบหูกวาง 
สำหรับการย้อมสีเส้นฝ้าย  จากนั้นนำเส้นฝ้ายที่ผ่านการย้อมตามเวลาพักในหม้อต้มเดือดให้น้ำสีแทรก
ซึมเข้าไปในเส้นฝ้าย หมุนสลับอย่างต่อเนื่อง 15 นาที ต่อครั้ง รวมจำนวน 4 ครั้ง เพ่ือให้น้ำสีแทรกซึม
อย่างทั่วถึง บิดพอหมาด และใช้สารกระตุ้นสีจำนวน 5  ชนิด ได้แก่ สารส้ม  โคลน  เฟอรัสซัลเฟต 
(สนิมเหล็ก) น้ำขี้เถ้า  และน้ำปูนใส  และพักในถุงพลาสติกใสจำนวน 1 คืน ก่อนล้างออกด้วยการไหล
ผ่านของน้ำร่วมกับน้ำยาล้างจานยี่ห้อซันไลด์  พบว่า ปรากฎสีที่ได้จากการย้อม ดังนี้  
 สีจากผลหมากสดให้สีน้ำตาลอมส้ม  สีผลหมากสดผสมสารส้มให้สีน้ำตาลเข้ม   สีผลหมากสด
ผสมโคลนให้สีเทาเข้ม  สีผลหมากสดผสมเฟอรัสซัลเฟต (สนิมเหล็ก)ให้สี เทา สีผลหมากสดผสมน้ำ
ขี้เถ้าให้สีน้ำตาลอ่อน และสีผลหมากสดผสมน้ำปูนใสให้สีน้ำตาลอ่อน  
 สีจากเปลือกต้นยางพาราให้สีน้ำตาลแดง  สีเปลือกต้นยางพาราผสมสารส้มให้สีครีม  สี
เปลือกต้นยางพาราผสมน้ำขี้เถ้าให้สีน้ำตาลอ่อน  สีเปลือกต้นยางพาราผสมเฟอรัสซัลเฟต (สนิมเหล็ก) 
ให้สีเทาเข้ม สีเปลือกต้นยางพาราผสมโคลนให้สีเทา และสีเปลือกต้นยางพาราผสมน้ำปูนใสให้สี
น้ำตาล 
 สีจากใบทังให้สีเหลือง  สีใบทังผสมสารส้มให้สีขาวนวล  สีใบทังผสมน้ำขี้เถ้าให้สีเนื้อ  สีใบทัง
ผสมเฟอรัสซัลเฟต (สนิมเหล็ก)ให้สีเทา สีใบทังผสมโคลนให้สีน้ำตาล  และสีใบทังผสมน้ำปูนใสให้สี
น้ำตาล 
 สีจากใบกำชำให้สีน้ำตาลอ่อน  สีใบกำชำผสมสารส้มให้สีเนื้ออ่อน  สีใบกำชำผสมน้ำขี้เถ้าให้
สีน้ำตาล  สีใบกำชำผสมเฟอรัสซัลเฟต (สนิมเหล็ก)ให้สีเทาอ่อน  สีใบกำชำผสมโคลนให้สีเทาอ่อน 
และสีใบกำชำผสมน้ำปูนใสให้สีส้มอิฐ 
 สีจากใบหูกวางให้สีเหลือง  สีใบหูกวางผสมสารส้มให้สีเหลืองอ่อน  สีใบหูกวางผสมน้ำขี้เถ้า
ให้สีเหลืองเข้ม สีใบหูกวางผสมเฟอรัสซัลเฟต (สนิมเหล็ก)ให้สีเขียวเข้ม  สีใบหูกวางผสมโคลนให้สีเทา 
และสีใบหูกวางผสมน้ำปูนในให้สีเหลือง  จากนั้นนำฝ้ายที่ผ่านการย้อมสีต่างๆผึ่งในที่ร่มให้แห้งแล้ว
นำไปข้ึนกีท่อผ้า เพ่ือดำเนินการผลิตผ้าทอยกดอก ตามท่ีลูกค้าต้องการ 
 การดำเนินงานวิจัยในส่วนของวัตถุประสงค์รอง  สามารถสรุปผลได้ดังนี ้
   ผลการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน ในการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน
สำหรับการบริหารจัดการตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืนบนฐานทุนทรัพยากร ผ่านกิจกรรมการประชุม
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เชิงปฏิบัติการมีการวัดความรู้ก่อนและหลังการประชุมพบว่าผู้เข้ารับการประชุมมีความรู้ในการเป็นน
วัตกรชุมชนเพ่ิมมากกว่าก่อนการอบรม  มีสมรรถนะนักนวัตกรชุมชน ทั้งทางด้านทักษะนวัตกรรม
ชุมชน       และเจตคติต่อนวัตกรรม ผลการประเมินพบว่าผู้เข้ารับการประชุมมีทักษะและเจตคติของ
การเป็นนัก  นวัตกรชุมชนเพิ่มขึ้น    

ผลการประเมินด้านการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวันและบัญชีต้นทุนอาชีพ  
นวัตกรชุมชนความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำบัญชีรายรับ
รายจ่ายประจำวัน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีความรู้ในการเป็นนวัต
กรชุมชนในการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวันและบัญชีต้นทุนเพ่ิมข้ึนมากกว่าก่อนการอบรม 
    ผลการพัฒนานวัตกรรมสีย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกชุมชนบ้าน
ล่องมุด  จังหวัดสงขลา ปรากฎสีที่ได้จากการย้อมจากวัสดุเหลือใช้ และพืชในพ้ืนถิ่น ดังนี้  
  สีจากผลหมากสดให้สีน้ำตาลอมส้ม  สีผลหมากสดผสมสารส้มให้สีน้ำตาลเข้ม สีผล
หมากสดผสมโคลนให้สีเทาเข้ม  สีผลหมากสดผสมเฟอรัสซัลเฟต (สนิมเหล็ก)ให้สีเทา สีผลหมากสด
ผสมน้ำขี้เถ้าให้สีน้ำตาลอ่อน และสีผลหมากสดผสมน้ำปูนใสให้สีน้ำตาลอ่อน  
  สีจากเปลือกต้นยางพาราให้สีน้ำตาลแดง  สีเปลือกต้นยางพาราผสมสารส้มให้สีครีม       
สีเปลือกต้นยางพาราผสมน้ำขี้เถ้าให้สีน้ำตาลอ่อน  สีเปลือกต้นยางพาราผสมเฟอรัสซัลเฟต (สนิม
เหล็ก) ให้สีเทาเข้ม  สีเปลือกต้นยางพาราผสมโคลนให้สีเทา และสีเปลือกต้นยางพาราผสมน้ำปูนใสให้
สีน้ำตาล 
  สีจากใบทังให้สีเหลือง  สีใบทังผสมสารส้มให้สีขาวนวล  สีใบทังผสมน้ำขี้เถ้าให้สี เนื้อ   
สีใบทังผสมเฟอรัสซัลเฟต (สนิมเหล็ก)ให้สีเทา สีใบทังผสมโคลนให้สีน้ำตาล  และสีใบทังผสมน้ำปูนใส
ให้สีน้ำตาล 
  สีจากใบกำชำให้สีน้ำตาลอ่อน  สีใบกำชำผสมสารส้มให้สีเนื้ออ่อน  สีใบกำชำผสมน้ำ
ขี้เถ้าให้สีน้ำตาล  สีใบกำชำผสมเฟอรัสซัลเฟต (สนิมเหล็ก)ให้สีเทาอ่อน  สีใบกำชำผสมโคลนให้สีเทา
อ่อน และสีใบกำชำผสมน้ำปูนใสให้สีส้มอิฐ 
  สีจากใบหูกวางให้สีเหลือง  สีใบหูกวางผสมสารส้มให้สีเหลืองอ่อน  สีใบหูกวางผสมน้ำ
ขี้เถ้าให้สีเหลืองเข้ม สีใบหูกวางผสมเฟอรัสซัลเฟต (สนิมเหล็ก)ให้สีเขียวเข้ม  สีใบหูกวางผสมโคลนให้
สีเทา และสีใบหูกวางผสมน้ำปูนในให้สีเหลือง   
  ทั้งนี้ได้นำเส้นฝ้ายที่ผ่านการย้อมสีจากวัสดุเหลือใช้และวัตถุดิบจากธรรมชาติทอเป็นผ้า
ผืนและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชุมชนจำนวน 3 ชิ้นได้แก่ เสื้อมัดย้อมจากสีธรรมชาติ  กระเป๋า
ผ้าและพวงกุญแจผ้า   มีผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ นักการตลาด และนักวิชาการจำนวน 6 คน   
มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง   พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์มีความแปลก
ใหม่ น่าสนใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตที่เหมาะสม ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ด้านผลิตภัณฑ์ตรงกลุ่มเป้าหมาย ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านตราสัญลักษณ์ มี
ความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสื่อถึงบริบทของชุมชนเป็นอย่างดี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้าน
บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสะดวกต่อการขนส่ง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ด้านการนำเสนอเรื่องราวมีความน่าสนใจ และเหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้าน
รูปแบบการขายและช่องทางการตลาดมีความเหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านราคามี
ความเหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและระดับน้อย ด้านความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ ใน
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ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ได้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา  ดังนี้ 
 ต้องศึกษาและกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชุมชน  ยังไม่
มีความแตกต่างระหว่างสินค้านวัตกรรมชุมชน  ด้านราคาบางผลิตภัณฑ์มีราคาสูง  การแปรรูปจาก
ผ้าขาวม้าที่ยังปรากฎผลิตภัณฑ์แปรรูปจำนวนน้อย  การสื่อสารแบรนด์ที่ชัดเจน ต่อผู้บริโภค/
กระบวนการมีส่วนร่วมของการพัฒนา   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำงานวิจัยเพ่ิมมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ 
และสร้างความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ โดยใช้การศึกษความต้องการของตลาดเป็นตัวชี้นำ  ทั้งนี้
ยังสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและการวิจัยร่วมอ่ืนๆภายในประเทศ เช่น 
วว. วช. และ สวทช. ทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรที่มี สร้างสรรค์ นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าต่อ
วัตถุดิบในท้องถิ่น ที่ตอบสนองต่อตลาด 
 ผลการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ใน
รูปแบบตราสินค้าด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมภายใต้ชื่อตราสินค้า “ใต้ร่มยาง” สะท้อนที่มาของโรงทอ
ผ้าในสวนยางพารา มีใบยางและลูกยางอยู่ในรูปลักษณ์ของตราสินค้า อีกทั้งยังกำหนดสีของตราสินค้า
จากสีลูกยางพาราและใบยางพาราที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นชาวสวนยางพาราที่ว่างเว้นจากการ
กรีดยางในภาคเกษตกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักในช่วงเช้า แล้วรวมตัวกันทอผ้าเพ่ือหารายได้เสริมในช่วง
บ่ายของแต่ละวัน หรือช่วงเวลาที่ฝนตกแล้วไม่สามารถกรีดยางได้   การปฏิบัติงานในหน้าที่ช่างทอผ้า
จึงเกิดข้ึนภายในโรงทอที่อาศัยร่มยางพาราในพ้ืนที่ไม่ถึง 1 ไร่  
  ผลการถ่ายทอดนวัตกรรมสีย้อมธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกชุมชน 
บ้าน  ล่องมุด  จังหวัดสงขลา  ด้วยแบบสอบถามความคิดเห็น  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ 
ถ่ายทอดความรู้ของนวัตกร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการปฏิบัติ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ที่สุด ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการบริหารโครงการ ในภาพรวมอยู่ 
ในระดับมาก และมีข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการถ่ายทอด คือ  ได้นำขยะมาใช้ประโยชน์ เพ่ือเพ่ิม 
มูลค่า  เห็นถึงประโยชน์ของวัสดุธรรมชาติรอบๆตัว  เห็นถึงประโยชน์ของธรรมชาติ   เกิดความสามัคคี 
ในกลุ่ม  ข้อบกพร่องมีดังต่อไปนี้  ใช้เวลานาน  เครือ่งมือยังไม่พร้อม  และมีข้อเสนอแนะในการถ่าย 
ทอดนวัตกรรมสีย้อมธรรมชาติของนวัตกร คืออยากให้เพ่ิมเติมในส่วนของความรู้ให้มากกว่านี้ 
  ผลการจัดระดับนวัตกร  ระดับนวัตกร จำนวน 2 คน ที่เข้าโครงการวิจัยการสร้างสรรค์
สีย้อมธรรมชาติและผ้าทอยกดอกของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมนวัตกร อยู่ใน
ระดับมากที่สุด แนวัตกรคนที่ 1 มีระดับอยู่ในระดับมาก นวัตกรคนที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด   
หมายความว่า นวัตกรทั้ง 2 คน เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่สามารถนำความรู้ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี     มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์และออกแบบเพ่ือแก้ไขปัญหาในชุมชน สร้าง
ระบบความคิดและพ้ืนที่การเรียนรู้ในชุมชน ส่วนประเด็นที่ยังไม่สามารถได้ดำเนินการได้ก็คือ ประเด็น
ที่ 5. การจัดทำแผนเข้าสู่ภาครัฐ ได้คะแนนการประเมินอยู่ในระดับ 1 คะแนนทุกคน สร้างมูลค่า
เศรษฐกิจฐานราก และมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมขึ้นร้อยละ5 หรือยกระดับรายได้และคุณภาพ
ชีวิต 

ผลการสร้าง Platform นวัตกรชาวบ้าน  การสร้าง Learning Platform เป็นการนำ
แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน โดยใช้ทุน
ทรัพยากรในพ้ืนที่ ได้มีการกำหนด แผนการดำเนินงานดังนี้  ค้นหาโจทย์และความต้องการในชุมชน  
ใช้องค์ความรู้/เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา   ทำการยกระดับและเพ่ิมมูลค่า  สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้        
มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี 



 

129  

                 ผลการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำนวัตกรรมสีย้อมธรรมชาติและ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกชุมชนบ้านล่องมุด  จังหวัดสงขลาไปสู่แผนพัฒนาตำบล/อำเภอ/ 
จังหวัด   บรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลลำไพลในยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของเทศบาลตำบลลำไพล : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ : แผนงาน สร้าง
ความเข้มแข็งชุมชน   ภายใต้แผนงานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีท้าย 
พรก.เงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ. 2563 ผ่านทางจังหวัดสงขลาในการยื่นเสนอขอ
งบประมาณดังกล่าว  มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนจากงานวิจัย  มีการบูรณาการ
ร่วมระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่ผ่านรูปแบบพันธกิจที่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ เพ่ือวัตถุประสงค์ที่
แตกต่างกัน เช่นการส่งอเสริมการยกระดับสินค้าและของที่ระลึกจากผ้าทอ  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอใยกล้วยย้อมสีธรรมชาติ  การพัฒนากลไกการดำเนินงานของกลุ่มให้เข้มแข็งขึ้น และการพัฒนาอัต
ลักษณ์ลายผ้าบนฐานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
                 ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก และคุณภาพชีวิต ของ 
ชุมชนบ้านล่องมุด  จังหวัดสงขลา  รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีรายได้เพ่ิมขึ้นจาก
เดิม ผลิตจากการสั่งทำ และประกอบกับกลุ่มได้มีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากงานวิจัยมีการนำเส้นด้ายย้อมสี
ธรรมชาติมาเป็นเส้นยืนในการทอ ทำให้เกิดความสวยงานเป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่ความ
สนใจในผ้าสีย้อมธรรมชาติ  ข้อมูลด้านรายได้ของกลุ่มเพ่ิมขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 31.81 เพียงแค่
ระยะเวลา 11 เดือน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เส้นด้ายที่มาจากการย้อมสีธรรมชาติได้รับการสั่งซื้อสินค้า
ในจำนวนที่เพ่ิมขึ้นจะเห็นได้จากสินค้าที่สั่งจากหน่วยงานในจังหวัดและกลุ่มลูกค้าต่างจังหวัด ทาง
กลุ่มได้มีการทำประชาสัมพันธ์ เรื่องเส้นด้ายที่เกิดจากการย้อมสีธรรมชาติด้วยวัสดุในพ้ืนถิ่นผ่านทาง
สื่อออนไลน์ จัดตั้งหน้าร้านออนไลน์ทางเฟสบุ๊ค ชื่อว่า กลุ่มทอผ้าบ้านล่องมุด และการออกสินค้า
จำหน่ายตามงานต่างๆ เป็นต้น  การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจฐานรากและคุณภาพชีวิตของชุมชน
บ้านล่องมุด พบว่าหลังเข้าร่วมโครงการมีระดับความสุขอยู่ในระดับมาก ที่โดดเด่นและเห็นได้ชัดเจน 
ความสุขที่เป็นมาตรฐานในการดำรงชีวิต ที่มีอยู่ด้วยก็สามารถดำเนินชีวิตด้วยความอยู่รอดด้วยปัจจัย 
4  ด้านสุขรูปที่ดีและมีความสุขทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ  ไม่โกรธ ร่าเริงแจ่มใส่ และไม่
หงุดหงิดวิตกกังวลง่าย  การศึกษา พบว่าการได้รับโอกาสและส่งเสริมความรู้ เพ่ือประกอบอาชีพ  
ดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน สังคม  ความหลากหลายทางระบบนิเวศ  และความยืดหยุ่นในการ
ปรับตัว พบว่า ชุมชนมีการสร้างจิตสำนึก หวงแหน รักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น  ด้าน
ความเข้มแข็งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม พบว่าชุมชนอบรมบุตรหลานให้มีวิถีชีวิตแบบไทย 
เห็นความสำคัญของการดำรงชีวิตแบบไทยมากขึ้น  การใช้เวลาและสร้างสมดุลเพ่ือปรับตัวให้ใช้ชีวิต 
อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  และด้านธรรมาภิบาลได้รับความเป็นธรรม เมื่อติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
ในชุมชนมากขึ้น ด้วยความเป็นเครือข่ายรูปแบบชุมชนกับหน่วยงานต่างๆมากขึ้น  และด้านความ
เข้มแข็งชุมชน มีกิจกรรมสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเพราะได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
และด้านความเป็นอยู่ในเชิงจิตวิทยา จะพบว่าสามารถปฏิบัติบัติตนยึดมั่นในหลักพ่ึงพาตนเอง
เกื้อหนุนจุนเจือกัน 
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อภิปรายผล 
จากการวิจัยมีความมุ่งหมายหลักเพ่ือการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผ้าทอยกดอกของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยนำเสนอผลตามวัตถุประสงค์ ซึ่งได้นำเอา
กระบวนการย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติในพ้ืนถิ่น มาช่วยเป็นสารตั้งต้นในการให้สีสำหรับย้อมพบว่าใน
พ้ืนที่บ้านล่องมุดซึ่งเป็นพ้ืนที่ชุมชนนวัตกรรม มีพืชที่ให้สีหลากหลายชนิดด้วยกัน แต่ทางนวัตกร
ชุมชนคัดเลือกเอาพืชที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มากนักแต่มีปริมาณเพียงพอต่อการนำมาสกัดสีย้อม  และ
วัสดุเหลือใช้ในพ้ืนถิ่น ได้แก่  ผลหมากสด  เปลือกต้นยางพารา  ใบทัง  ใบกำชำ  ใบหูกวาง ที่สกัดสี
จากวัตถุดิบตั้งต้นนั้นมีสีแตกต่างกันออกไป และเมื่อนำไปผสมกับสารช่วยติดสีไม่ว่าจะเป็นสารส้ม 
ขี้เถ้า สนิมเหล็ก โคลน และน้ำปูนก็จะได้สีที่เหมือนและต่างออกจากสีวัตถุดิบเดิม  ซึ่งช่วยสร้างตัวตน
ของชุมชนผ่านผลิตภัณฑ์สีย้อมได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพศาล คงคาฉุยฉาย และคณะ (2543 : 
บทคัดย่อ) ที่พัฒนาเทคนิคการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติจากครามและครั่ง  งานวิจัยของนิ่มนวล 
จันทรุญ (2560 : บทคัดย่อ) คราม: สีย้อมธรรมชาติ จุรีรัตน์ บัวแก้ว และคณะ (2553 : บทคัดย่อ) 
โครงการย้อมสีธรรมชาติกับวัตถุดิบที่ใช้ทำผ้าจวนตานีโครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาชนิด
วัสดุให้สีจากธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพ่ือใช้ประโยชน์ในการย้อมเส้นฝ้าย ศึกษาเทคนิคและวิธีย้อม
เส้นด้ายเพ่ือเป็นวัตถุดิบสำหรับทำผ้าจวนตานีย้อมสีรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น สำหรับวิธีการวิจัยใช้
การทดลองสกัดสีจากพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่น จำนวน 12 ชนิด และทดลองย้อมเส้นด้ายฝ้าย งานพระ
สมคิดจารณรมโม และคณะ (2545 : บทคัดย่อ) กระบวนการพัฒนาผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มสตรี
ผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านโปงคำ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน งานวิจัยของสิริพรรณ เพชร
ประกอบ (2556) ได้ทำการย้อมสีธรรมชาติจากดินลูกรัง    และงานวิจัยข งอนงคพรรณ และคณะ 
(2555) การย้อมสีเขียวจากเปลือกต้นเพกาล้วนมีกระบวนการสกัดสีสำหรับย้อมเส้นฝ้ายและผ้าที่
เหมือนกับงานวิจัยการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอดอกของชุมชนบ้าน
ล่องมุด จังหวัดสงขลา  
  การเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน ในการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนใน
การบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน บนฐานทุนทรัพยากร  ด้วยรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ทำบัญชีครัวเรือน  และการบริหารจัดการกลุ่มให้อยู่รอดที่มีสมรรถนะของนวัตกรที่เพ่ิมขึ้นในขณะที่
ร่วมกิจกรรมของการวิจัย 
  การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำนวัตกรรมการสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติ
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอดอกของชุมชนบ้านล่องมุด จังหวัดสงขลาไปสู่แผนพัฒนาตำบล/
อำเภอ/จังหวัด ผ่านการประชาคมและแสดงจุดยืนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นไปสู่การสร้าง
รายไดอ้ย่างต่อเนื่องในชุมชน  ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานระดับท้องถิ่น 
  การศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ เศรษฐกิจฐานราก และคุณภาพชีวิต ของชุมชน
บ้านล่องมุด จังหวัดสงขลา จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลง รายได้ของกลุ่มทอผ้าบ้านล่องมุดมีเพ่ิมข้ึน 
และลดรายจ่ายในการซื้อใยสังเคราะห์ที่มีความสะดวกสบายในกระบวนการจัดหา   แต่ไม่มี
ลักษณะเฉพาะจากกลุ่ม  อีกทั้งผสมสีจากสีสังเคราะห์ซึ่งถ้าผู้สวมใส่เสื้อผ้าจากกลุ่มทอผ้าบ้านล่องมุด
จากการทอด้วยใยสังเคราะห์มีอาการแพ้สีเคมีอาจจะมีผลต่อสุขรูป และเกิดผลเสียต่อการจำหน่าย  
ด้านเศรษฐกิจฐานรากและคุณภาพชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เกิดความสามัคคีและเห็น
ประโยชน์จากการร่วมดำเนินนวัตกรรมจากงานวิจัย 
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ข้อเสนอแนะ 
 นวัตกรรมระดับชุมชนด้านการย้อมสีธรรมชาติจากวัสดุในท้องถิ่น ควรเป็นวัสดุตั้งต้น  หาได้
ง่ายตามฤดูกาลในแต่ละภูมิภาค  หากมีโอกาสในการดำเนินกิจกรรมย้อมสีจากวัสดุพ้ืนถิ่นอีกเสนอให้
จัดการย้อมด้วยวัตถุดิบเป็นของเหลือใช้ตามฤดูกาล โดยเฉพาะผลไม้ พ้ืนถิ่น  เช่น เปลือกทุเรียน  
เปลือกมังคุด  เปลือกเงาะ  นอกจากนี้ในการเพ่ิมมูลค่าเส้นใยจากสีย้อมธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์ 
น่าจะอาศัยผลการวิจัยที่ศึกษาความต้องการของผู้ใช้ในแต่ละช่วงวัย เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการ
ไดต้รงกลุ่มเป้าหมาย  ทำให้ผลงานมีคุณค่าและสรา้งมูลค่าเพ่ิมได้ 
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