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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานผ้าด้นมือ สร้างสรรค์
ผลงานศิลปะผ้าด้นมือน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนและถ่ายทอดผลงานด้านศิลปะเชิง
สร้างสรรค์ผ้าด้นมือสู่เยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ รองประธาน
กลุ่ม ผู้ประกอบการผ้าด้นมือ ผู้น าชุมชน ปราชญ์ท้องถิ่น หอการค้าจังหวัดแพร่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานแพร่ พัฒนาชุมชน วัฒนธรรม อุตสาหกรรมจังหวัด 
ผู้รู้ในด้านสาขาศิลปะการออกแบบ เยาวชน และผู้สูงอายุ เครื่องมือที่ใช้การวิจัยเป็นแบบการ
สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม ชุดปฏิบัติการ และแบบประเมินความรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหาพิจารณาประเด็นหลักและแบ่งออกเป็นประเด็นย่อย 

ผลการวิจัยพบว่า  
๑. กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานผ้าด้นมือในกลุ่มจังหวัดล้านนา  ประกอบด้วย              

(๑) การออกแบบผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า (๒) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
รูปแบบที่หลากหลาย ใช้ประโยชน์ได้หลายๆ อย่าง โดยไม่ทิ้งภูมิปัญญาดั้งเดิม (๓) การตลาดมีการ
จ าหน่ายที่กลุ่มโดยตรง จัดงานแสดงสินค้า การส่งออกของพ่อค้าคนกลาง (๔) การเรียนรู้ให้ความรู้แก่
ลูกหลาน การเรียนรู้ระหว่างสมาชิกหรือจากวิทยากร และจากหลักสูตรของโรงเรียน (๕) การสร้าง
เครือข่าย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือกัน จ าหน่ายโดยระบบเครือข่าย (๖) กระบวนการ
ถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ขยายไปในชุมชนใกล้เคียง และถ่ายทอดให้กับนักเรียน  

๒. กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือเพ่ือน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจ
ชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา ควรมุ่งให้ความส าคัญของการน าภูมิปัญญาชาวบ้าน และทรัพยากรที่มีอยู่
ในท้องถิ่น มาพัฒนาและสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น มีคุณภาพ มีจุดเด่น มีเอกลักษณ์  

๓. การถ่ายทอดผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือสู่เยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่ม
จังหวัดล้านนา เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิคกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานผ้าด้นมือจากกลุ่ม
สมาชิก แก่เยาวชนและผู้สูงอายุได้เรียนรู้  ทั้งนี้ควรน าภูมิปัญญาชาวบ้านมาผสมผสานกับแนวคิด
ศิลปะเชิงสร้างสรรค์ ส่งผลให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่มีเอกลักษณ์สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภคน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนเกิดการอนุรักษ์สืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของตนเองให้คงอยู่ 
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บทคัดย่อ 
 This study aimed to investigate quilt art processes which lead to economic 
enhancement of community as well as the processes of passing on creative quilt 
artwork to youth and elderlies, living in in Lanna Provinces. The key informants were 
vice president and entrepreneurs of quilt art group, community leaders, local 
intellectuals, Phrae Chamber of Commerce, Provincial Administrative Organization, 
Tourism Authority of Thailand, Phrae Office, Provincial Community Development 
Office of Phrae, Phrae Provincial Cultural Office, Phrae Provincial Industry Office, 
experts of art design, youth, and elderlies. The data were collected by using 
interview, focus group discussion, short course public training, and knowledge 
assessment. Then, the collected data were analyzed by applying content analysis in 
which the major issues are considered and divided into minor issues.  
 The results revealed as follows. 
 1. There were 6 processes of creating quilt arts in in Lanna Provinces. The first 
process is designing the products in which various different patterns and forms are 
designed, depending on customers’ need. Product development is the second step 
of creating quilt artworks. Local wisdom is integrated in the artworks in order to make 
the products have more than one kind of use. Additionally, marketing is considered 
important for the quilt artworks. Most of quilt products are sold in boot exhibitions 
and they are also sold by middleman. Besides, the fourth process is passing 
knowledge and skills from one generation to the next. The knowledge is exchanged 
between the members of community or given by quilt art experts. Moreover, this 
knowledge is considered to be a part of curriculum. The fifth process is building 
connection in which members are able to exchange and improve their knowledge 
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and skills. In addition, knowledge inheritance is regarded as the last process of 
creating creative quilt arts.  
 2. According to the second research objective, creative quilt art processes can 
enhance income of communities in in Lanna Provinces. It should place an 
importance on local wisdom and resources in order to increase products’ value, 
quality, as well as identity. 
 3. In terms of passing on ideas and techniques of creative quilt arts to youth 
and elderlies in in Lanna Provinces, local wisdom should be integrated to make the 
products unique and meet customers’ need, leading to economic enhancement and 
local wisdom sustainable inheritance. 
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บทน า 

 
๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

การพัฒนาเมืองให้มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ได้รับการพัฒนา
มากขึ้นในหลายจังหวัดของไทย โดยแต่ละจังหวัดมีการพัฒนาแผนงาน ยุทธศาสตร์และกิจกรรมของ
ตนเองเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเมืองในรูปแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและสอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมของ
ตนเอง ในกลุ่มจังหวัดล้านนาการพัฒนาเมืองให้มีเอกลักษณ์ทางล้านนาไม่ว่าจะเป็นศิลปะ นวัตกรรม
ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการเชื่อมโยงการท างานร่วมกันของฝ่ายต่างๆ เช่นภาครัฐได้มีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่ม
จังหวัดล้านนา คณะสงฆ์ได้รวมกันอนุรักษ์ศิลปะล้านนาของวัดและชุมชน กลุ่มศิลปินได้เปิดบ้าน
ศิลปินล้านนาและนิทรรศการศิลปะในพ้ืนที่สาธารณะ จนน าไปสู่การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ ทุนทาง
วัฒนธรรม คือ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมของกระทรวง
วัฒนธรรมก าหนดไว้มี ๗ สาขา คือ ๑) ภาษา  ๒) วรรณกรรมพ้ืนบ้าน  ๓) ศิลปะการแสดง             
๔) แนวทางปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล  ๕) งานช่างฝีมือดั้งเดิม  ๖) ความรู้และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล  ๗) กีฬา ภูมิปัญญาไทย๑นอกจากนั้นยังหมายรวมถึงมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบของโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ภาษาวรรณกรรม เอกสารโบราณ 
จดหมายเหตุ ศิลปะการแสดง และงานศิลปกรรมต่าง ๆ ล้วนเป็นทุนทางวัฒนธรรมด้วยเหตุที่ทุนทาง
วัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของทุนทางสังคมและเป็นจุดแข็งที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่ทุนทาง
เศรษฐกิจและทุนอันเป็นทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให้เป็นพลังขับเคลื่อนการเสริมสร้างการกินดีอยู่ดีมี
ความสุข นอกจากนี้สอดคล้องกับกรมศิลปากรในก าหนดแนวทางในการส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์แก่
ชุมชนด้วยการสร้างต้นแบบและต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จากมรดกศิลปวัฒนธรรม  การ
สร้างสรรค์ต่อยอดผลิตภัณฑ์เป็น ๓ ลักษณะกล่าวคือ ๑. ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์แก่ชุมชนโดย
ส่งเสริมชุมชนในการสร้างผลิตภัณฑ์อันเป็นมรดกภูมิปัญญาให้ท้องถิ่นเพ่ืออนุรักษ์และสืบทอดฝีมือช่าง
พ้ืนถิ่นให้คงอยู่  ๒. การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากมรดกศิลปวัฒนธรรมโดยน ามาประยุกต์ใช้ในรูปแบบ
ใหม่เพ่ืออนุรักษ์และสืบทอดมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างมีคุณค่า ๓. การเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจจากแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรมเป็นการน าเสนอเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่บูรณาการ
แหล่งวัฒนธรรมมรดกศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเชื่อ ภาษา วรรณกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ตามเส้นทางวัฒนธรรม ในด้านศิลปะของล้านนานั้นมีหลายลักษณะที่เป็นจุดเด่นและจุดสนใจของคน
ไทยและชาวต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านจิตกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม
ร่วมสมัยจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญเช่น วัดร่องขุ่น พิพิธภัณฑ์บ้านดิน วัดร่องเสือเต้น ไร่

                                           
๑ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, “ ๙ สิ่งควรรู้กับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”, วารสารวัฒนธรรม, ปีท่ี ๕๑ ฉบับ

ที่ ๓  (ตุลาคม. – ธันวาคม ๒๕๕๕): หน้า ๖๖-๖๗. 

 



 
 

๒ 
 
เชิญตะวัน เป็นต้น ท าให้เกิดพลังทางสังคมในการที่จะมีจิตส านึกในคุณค่าของศิลปะเชิงสร้างสรรค์
เหล่านี้ เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์  พัฒนาและส่งเสริมและบูรณาการ เชื่อมโยงไปสู่ชุมชน สังคม สู่พ้ืนที่
สาธารณะและการสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเมืองศิลปะและการสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดล้านนาให้มาก
ยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการด าเนินการที่ผ่านมายังมีการขับเคลื่อนของกลุ่มที่สนใจเฉพาะและ
ยังไม่มีรูปแบบและกระบวนการที่จะพัฒนาไปยังคนส่วนมากอย่างทั่วถึง ส่งผลให้งานศิลปะเชิง
สร้างสรรค์อันโดดเด่นเหล่านี้ยังไม่แพร่หลายและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง 

การที่จะท าให้ศิลปะเชิงสร้างสรรค์ขยายวงกว้างจากแหล่งผลิตในชุมชนสู่พ้ืนที่สาธารณะและ
การสร้างสรรค์ให้มากขึ้น โดยอาศัยกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
สร้างความรู้สึกหรือเจตคติที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ น าไปสู่ผลลัพธ์และเป้าหมายปลายทางที่
ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี๒ กล่าวว่า กระบวนการเรียนรู้ (Learning 
process) เป็นการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนหรือการใช้วิธีการต่าง ๆ  ที่ช่วยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้  
ดังนี้ ๑) มีความรู้ความเข้าใจในสาระต่าง ๆ  ๒) สร้างความรู้สึกหรือเจตคติอันเป็นผลที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการเรียนรู้หรือการใช้วิธีการเรียนรู้ ๓) เกิดผลลัพธ์อันเป็นเป้าหมายปลายทาง(ends) และ
วิธีการที่น าไปสู่เป้าหมาย (means) หากบุคคลมีกระบวนการแสวงหาความรู้ที่ดีมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับตน บุคคลนั้นก็ย่อมมีโอกาสที่จะเกิดความรู้ความเข้าใจในสาระหรือกระบวนการต่าง ๆ 
ได้อย่างกระจ่างถ่องแท้และลึกซึ้ง โดยอาศัยการถ่ายทอดความรู้ (Knowledge  dissemination)  
หมายถึง  การน าความรู้ที่ได้จากการสะสมแสวงหามาทั้งหมดไปถ่ายทอดให้กับบุคคลที่สามารถ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  อาจอยู่ในรูปของกระบวนการสื่อความหมาย  การใช้สื่อเทคโนโลยี  
ฯลฯ มาช่วยให้เกิดการน าความรู้ไปใช้   และเกิดการแลกเปลี่ยนหรือการถ่ายทอดความรู้ Transfer 
Knowledge   เพ่ือให้เกิดความคิดใหม่  เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้น การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge 
Transfer) และการแบ่งปันความรู้(Knowledge Sharing) คือ กระบวนการที่ท าให้ความรู้ที่พัฒนา มี
การแพร่กระจายไปสู่บุคลากรที่เป็นเป้าหมาย ในกระบวนการถ่ายทอดความรู้นั้นแต่ละอย่างก็มี
เป้าหมายแตกต่างกันไปใน ๒ ลักษณะคือ  เน้นประสิทธิภาพและเน้นประสิทธิผล๓   

เพ่ือให้เกิดกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะอีกทั้งยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนและเป็นการ
ถ่ายทอดผลงานด้านศิลปะสู่เยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่
จังหวัดแพร่ เป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นศิลปะเชิงสร้างสรรค์ด้านจิตรกรรมของลวดลายผ้าพ้ืนเมือง 
ได้แก่ ผ้าด้นมือ ซึ่งผลิตกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งผ้าเป็นสิ่งที่ใช้ในวิถีชีวิตชุมชน เช่น เป็นเครื่องนุ่งห่ม เป็น
ของใช้ เป็นต้น และเป็นผลงานที่ช่วยส่งเสริมและยกระดับรายได้ทางเศรษฐกิจ ซึ่งการท าผ้าด้นมือใน
สมัยก่อนเมื่อครั้งที่ยังไม่มีจักรเย็บผ้า ชาวบ้านได้ใช้เข็มกับด้ายช่วยในการเย็บและซ่อมแซมเสื้อผ้า 
เครื่องนุ่งห่ม โดยใช้วิธีการเนา สอย ปักชุนด้วยมือมาโดยตลอดโดยไม่มีการประยุกต์ใช้เครื่องทุ่นแรง
หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ต่อมาเมื่อ ๒๐ กว่าปีที่ผ่านมาการด้นผ้าได้มีขึ้นครั้งแรกในกลุ่มสตรีชาวคริสต์จักร
สามัคคีธรรมที่ ๕ เท่านั้น ต่อมาได้ขยายว่าจ้างกลุ่มสตรีในหมู่บ้านใกล้เคียงรับงานไปท าที่บ้านต่อมา  
                                           
       ๒ ทิศนา แขมมณี, ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ, พิมพ์
ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๑. 

๓ยุทธนา แซ่ เตียว ,  การวัด การวิ เคราะห์  และการจัดการความ รู้  สร้างองค์กรอัจฉริยะ , 
กรุงเทพมหานคร: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, ๒๕๔๗, หน้า ๑๒๒. 
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ปี ๒๕๔๕ เทศบาลต าบลช่อแฮ ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ  และปัจจุบันได้มี
การออกแบบและผลิตด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น แต่
อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ ยังไม่ได้รับการพัฒนาส่งเสริม ให้เป็นแหล่งท่ องเที่ยวศิลปะเชิง
สร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนยังไม่ทั่วถึงและที่ส าคัญงานด้านศิลปะ
เชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือ ยังไม่ได้รับการถ่ายทอดสู่กระบวนการเรียนรู้สู่เยาวชนและผู้สูงอายุ และเปิด
พ้ืนที่ทางสังคมและการเรียนรู้ศิลปะเชิงสร้างสรรค์สู่สาธารณะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน   

จากความส าคัญและที่มาของปัญหาดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่ศึกษาวิจัยการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของเยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนและเกิดการพัฒนาส่งเสริมและบูรณาการงานศิลปะ
เชิงสร้างสรรค์ในด้านผ้าด้นมือ ไปสู่พ้ืนที่ทางสังคมและสาธารณะเพ่ือให้เกิดการเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน
อย่างมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืนต่อไป 
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  ๑.๒.๑ เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานผ้าด้นมือในกลุ่มจังหวัดล้านนา 

๑.๒.๒ เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนใน
กลุ่มจังหวัดล้านนา 
 ๑.๒.๓ เพ่ือถ่ายทอดผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือสู่เยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่ม
จังหวัดล้านนา  
 
๑.๓ ปัญหาการวิจัย 

๑.๓.๑ กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานผ้าด้นมือในกลุ่มจังหวัดล้านนาเป็นอย่างไร 
๑.๓.๒ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนในกลุ่ม

จังหวัดล้านนา มีลักษณะเป็นอย่างไร 
 ๑.๓.๓ ผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือถ่ายทอดไปสู่เยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่ม
จังหวัดล้านนา ได้อย่างไร 

 
๑.๔.ขอบเขตการวิจัย 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบเนื้อหาในการศึกษาที่ส าคัญดังนี้  

๑) กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานผ้าด้นมือในกลุ่มจังหวัดล้านนา ได้แก่ ด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาด ด้านการเรียนรู้ ด้านการสร้าง
เครือข่าย ด้านกระบวนการถ่ายทอด  

๒) การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชน
ในกลุ่มจังหวัดล้านนา  

๓) การถ่ายทอดผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือสู่เยาวชนและผู้สูงอายุใน
กลุ่มจังหวัดล้านนา 



 
 

๔ 
 
 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้านพื้นที่ เนื่องจากเป็นการศึกษาถึงกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานผ้าด้นมือ
ในกลุ่มจังหวัดล้านนา การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจ
ชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา และการถ่ายทอดผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือสู่เยาวชนและ
ผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงก าหนดพื้นที่กรณีศึกษาจังหวัดกลุ่มล้านนา ดังนี้ 

๑) พ้ืนที่พัฒนาศิลปะเชิงสร้างสรรค์ จ านวน ๑ พ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่ในเขตบ้านต้นไคร้ 
อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  

๒) พ้ืนที่เครือข่ายศิลปะเชิงสร้างสรรค์ จ านวน ๒ กลุ่ม  ได้แก่  
(๑) กลุ่มศิลปะล้านนาดั้งเดิม ประกอบด้วย ๘ จังหวัด ๑) จังหวัดเชียงราย  

วัดพระแก้ว  ๒) จังหวัดเชียงใหม่ เวียงกุมกาม  ๓) จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัดพระธาตุกองมู  ๔) จังหวัด
ล าปาง วัดพระธาตุล าปางหลวง  ๕) จังหวัดล าพูน วัดพระธาตุหริภุญไชย  ๖) จังหวัดแพร่ วัดพระบาท
มิ่งเมือง ๗) จังหวัดน่าน วัดภูมินทร์  ๘) จังหวัดพะเยา วัดศรีโคมค า   

(๒) กลุ่มศิลปะล้านนา ประกอบด้วย  ๑) จังหวัดเชียงราย บ้านเหล่าพัฒนา อ าเภอ
แม่สรวย จังหวัดเชียงราย ๒) จังหวัดเชียงใหม่ บ้านท่าข้าม อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ๓) จังหวัด
แม่ฮ่องสอน บ้านเวียงเหนือ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๔) จังหวัดล าปาง บ้านล าปางหลวง 
อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง ๕) จังหวัดล าพูน บ้านพระบาทห้วยต้ม อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน          
๖) จังหวัดแพร่ บ้านพันเชิง ต าบลช่อแฮ อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๗) จังหวัดน่าน บ้านดอนไชย 
อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ๘) จังหวัดพะเยา บ้านแม่นาเรือ ต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา  ๙) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 

๑.๔.๓ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
  ๑) เชิงคุณภาพ 

๑. ผู้ให้ข้อมูลหลักในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ ได้แก่ 
ประธานกลุ่มหรือผู้แทน ผู้ประกอบการผ้าด้นมือ ประธานชุมชน/ผู้น าชุมชน ปราชญ์ท้องถิ่น จ านวน 
๕ คน  

๒. ผู้ให้ข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือไปสู่การยกระดับ 
รายได้สู่เศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ หอการค้าจังหวัดแพร่ ผู้ประกอบการผ้าด้นมือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ การท่องเที่ยว พัฒนาชุมชน วัฒนธรรม อุตสาหกรรมจังหวัด ปราชญ์ท้องถิ่น นักวิชาการด้าน
ศิลปะการออกแบบ/ผู้รู้ในด้านสาขาศิลปะการออกแบบ ผู้ประกอบการผ้าด้นมือ รวม ๑๐ คน 
  ๒) เชิงปฏิบัติการ 
        ๑. ผู้ให้ข้อมูลในการถ่ายทอดผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ ปราชญ์
ท้องถิ่น ๒ คน  ประธานกลุ่มหรือผู้ประกอบการผ้าด้นมือ รวม ๓ คน 

๒. ผู้รับการถ่ายทอด ได้แก่ เยาวชน จ านวน ๓๐ คน และผู้สูงอายุ จ านวน 
๓๐ คน รวม ๖๐ คน  
 
 
 
 



 
 

๕ 
 
๑.๕ นิยามศัพท์ในการวิจัย 

 ๑.๕.๑ การส่งเสริมการเรียนรู้ หมายถึง การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนโดยการอบรมเพ่ือเพ่ิม
ทักษะ กระบวนการการสร้างความรู้ เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือ เช่น เส้น สี น้ าหนัก 
พ้ืนผิว รูปร่าง รูปทรง ลวดลาย ส่งผลให้เกิดการถ่ายทอดงานศิลปะสร้างสรรค์บนพื้นผิวผ้าด้นมือให้กับ
กลุ่มเยาวชนและผู้สูงอายุได้ปฏิบัติให้เกิดชิ้นงานในเชิงศิลปะสร้างสรรค์ 
          ๑.๕.๒ ศิลปะเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง การสร้างสรรค์ศิลปะผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุ
ในจังหวัดแพร่ ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบดั้งเดิมกับศิลปะร่วม
สมัย  ให้เกิดเป็นผลงานทางศิลปะที่มีอัตลักษณ์ทางศิลปะของผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ 
          ๑.๕.๓ กระบวนการสร้างสรรค์ หมายถึง ขั้นตอนที่เกิดจากการเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรง
ของเยาวชนและผู้สูงอายุ โดยให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม น ามาสู่การสร้างประสบการณ์ หรือ
ความช านาญแล้วจึงเกิดความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ของคนในชุมชน ส่งผลให้เกิดการสร้างสรรค์
ศิลปะผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่ ที่เป็นผลงานทางศิลปะที่มีอัตลักษณ์ทางศิลปะ
ของตนเอง 
          ๑.๕.๔ การยกระดับรายได้ หมายถึง การเพ่ิมรายได้จากการสร้างสรรค์ศิลปะผ้าด้นมือของ
เยาวชนและผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่ ที่เกิดผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือที่มีอัตลักษณ์ของศิลปะทางล้านนา  
         ๑.๕.๕  เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ที่คนในท้องถิ่นชุมชนได้มีส่วน
ร่วมคิดร่วมท าร่วมรับประโยชน์ของประชาชน และร่วมกันเป็นเจ้าของ มีรากฐานมาจากศักยภาพของ
ชุมชน ภูมิปัญญาของชุมชน หรือทุนในชุมชน 

         ๑.๕.๖ เยาวชน หมายถึง เยาวชนที่มีอายุตั้ง ๑๐ ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลช่อ
แฮ จังหวัดแพร่ 
           ๑.๕.๗ ผู้สูงอายุ หมายถึง ประชาชนที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลช่อ
แฮ จังหวัดแพร่ 

 ๑.๕.๘ กลุ่มจังหวัดล้านนา หมายถึง จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดล าพูน 
จังหวัดล าปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 
๑.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย  
 การศึกษาวิจัย เรื่อง“การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชน
และผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา” ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual 
Framework) ดังนี้  
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๑ กรอบแนวความคิดวิจัย 

องค์ความรู้เกี่ยวกบัภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- กระบวนการเรียนรู้ 
- กระบวนการออกแบบ 
- กระบวนการสร้างสรรค์ 
- กระบวนการเครือข่าย 
 

ผลงานด้านศิลปะเชิง 
สร้างสรรค์ผ้าด้นมือของ 
เยาวชนและผู้สูงอายุใน 
กลุ่มจังหวัดล้านนา 
 สู่การยกระดับรายได้สู่ 
เศรษฐกิจชุมชน 
 
 

แนวคิดด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ 
 
 

แนวคิดทฤษฎีผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย 
 



 
 

๖ 
 
๑.๗ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

๑.๗.๑ ได้ทราบกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานผ้าด้นมือในกลุ่มจังหวัดล้านนา 
๑.๒.๒ ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนใน

กลุ่มจังหวัดล้านนา 
๑.๒.๓ ได้ผลิตภัณฑ์จากศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจ

ชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา 
 ๑.๒.๔ ได้ถ่ายทอดผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือสู่เยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่ม
จังหวัดล้านนา  
 



 

๗ 

 

บทท่ี ๒  
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 ในบทนี้ คณะผู๎วิจัยได๎ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการสํงเสริมการ
เรียนรู๎ด๎านศิลปะเชิงสร๎างสรรค์ของเยาวชนและผู๎สูงอายุในกลุํมจังหวัดล๎านนา โดยการศึกษาจาก
เอกสาร ต ารา บทความวิชาการ และงานวิจัยที่ เกี่ยวข๎อง เพ่ือให๎ครอบคลุมประเด็นที่ส าคัญและเป็น
ประโยชน์ตํอการน าเสนอผลการวิจัยตํอไป คณะผู๎วิจัยได๎ก าหนดขอบเขตในการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข๎อง ดังนี้ 
 ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู๎ 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู๎แบบสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค์ 
 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู๎ศิลปกรรม 
 ๒.๔ แนวคิดภูมิปัญญาท๎องถิ่นกับศิลปกรรม 
 ๒.๕ แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 
 ๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ 
 ความหมาย 
 การเรียนรู๎ (Learning) ได๎มีผู๎ให๎ความหมายของการเรียนรู๎ไว๎ดังนี้ 
 อารี พันธ์มณี๑ การเรียนรู๎ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมสูํพฤติกรรม
ใหมํ ที่คํอนข๎างถาวรและเป็นผลมาจากประสบการณ์หรือการฝึกฝน มิใชํเป็นผลจากการตอบสนอง
ตามธรรมชาติ สัญชาตญาณวุฒิภาวะ พิษยาตําง ๆ อุบัติเหตุหรือความบังเอิญชนาธิป พรกุล  ๒ ให๎
ความหมายของการเรียนรู๎วํา การเรียนรู๎หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยํางตํอเนื่องหรือการ
เปลี่ยนแปลงความสามารถในการแสดงพฤติกรรมในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจาก
การฝึกปฏิบัติหรือได๎รับประสบการณ์ 

                                                           

   ๑อารี  พันธ์มณี, จิตวิทยาสร้างสรรค์การเรียนการสอน, (กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ๎าส์, ๒๕๔๖), 
หน๎า ๑๗๖.   
        ๒ ชนาธิป พรกุล, รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง, (กรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน๎า ๕๓. 

 



 

๘ 

 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ๓ ให๎ความหมายวํา การเรียนรู๎ หมายถึง การ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิดและพฤติกรรม อันเนื่องมาจากการได๎รับประสบการณ์ซึ่งควรเป็นการ
ปรับเปลี่ยนในทางท่ีดีขึ้น 

 ทิศนา แขมมณี๔ ให๎ความหมายวํา “การเรียนรู๎ (Learning)” มีขอบเขตที่ครอบคลุม
ความหมาย ๒ ประการ คือ การเรียนรู๎ ในความหมายของ “กระบวนการเรียนรู๎  (Learning 
process)” ซึ่งหมายถึง การด าเนินการอยํางเป็นขั้นตอนหรือการใช๎วิธีการตําง ๆ ที่ชํวยให๎บุคคลเกิด
การเรียนรู๎ และการเรียนรู๎ในความหมายของ “ผลการเรียนรู๎ (Learning outcome)” ซึ่งได๎แกํ 
ความรู๎ความเข๎าใจในสาระตําง ๆ ความสามารถในการกระท า การใช๎ทักษะกระบวนการตําง ๆ 
รวมทั้งความรู๎สึกหรือเจตคติอันเป็นผลที่เกิดข้ึนจากกระบวนการเรียนรู๎หรือการใช๎วิธีการเรียนรู๎ กลําว
อีกนัยหนึ่งได๎วํา การเรียนรู๎มีลักษณะเป็นทั้งผลลัพธ์อันเป็นเปูาหมายปลายทาง (ends) และวิธีการที่
น าไปสูํเปูาหมาย (means) ซึ่งลักษณะทั้งสองเป็นองค์ประกอบที่สัมพันธ์กันและสํงผลตกกระทบตํอ
กัน หากบุคคลมีกระบวนการแสวงหาความรู๎ที่ดีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับตน บุคคลนั้นก็ยํอมมี
โอกาสที่จะเกิดความรู๎ความเข๎าใจในสาระหรือกระบวนการตําง ๆ ได๎อยํางกระจํางถํองแท๎และลึกซึ้ง 
เกิดความรู๎สึกหรือเจตคติไปในทางที่เหมาะสมและเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด๎านการกระท า หรือ
พฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค ์
 จากความหมายของการเรียนรู๎ที่กลําวมาข๎างต๎น อาจสรุปได๎วํา การเรียนรู๎ คือกระบวนการ
ที่มนุษย์เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและพฤติกรรมอยํางตํอเนื่อง อันเนื่องมาจากการได๎รับ
ประสบการณ์หรือการฝึกฝนจนกํอให๎เกิดความช านาญ 

 ลักษณะของการเรียนรู้ 
 การเรียนรู๎เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่คํอนข๎างถาวร อันเป็นผลมาจากการฝึกหรือ
จากประสบการณ์ การเรียนรู๎มีองค์ประกอบใหญํ ๆ ๓ องค์ประกอบ คือ๕ 

 ๑. การเรียนรู๎จะเกิดขึ้นได๎นั้นจะต๎องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม พฤติกรรมนั้นอาจเป็น
การแสดงออกทางด๎านการพูด การเขียน หรือการแสดงทําทางก็ได๎ ซึ่งพฤติกรรมนั้น อาจจะเป็นการ
แสดงออกทางด๎านการพูด การเขียน หรือการแสดงทําทางก็ได๎ ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกกํอนการ
เรียนรู๎และหลังการเรียนรู๎จะแตกตํางกัน เชํน เด็กที่ไมํเคยหัดวํายน้ ามากํอนเมื่อมีการเรี ยนรู๎เกิดขึ้น 
เด็กสามารถวํายน้ าได๎ ท านองเดียวกันกับการถีบจักรยาน การบวกการลบ การคิดแก๎โจทย์ปัญหา หรือ
การทํองจ าสูตรคูณ การที่เด็กเลียนแบบพํอแมํ เลียนแบบเพ่ือน หรือการรับรู๎สิ่งใหมํ ๆ ของเด็ก ก็ล๎วน
แตํมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งสิ้น สํวนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไมํถือวําเป็นพฤติกรรมที่

                                                           

       ๓ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ, แนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ, (กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี, ๒๕๔๒), หน๎า ๗. 
       ๔ ทิศนา แขมมณี, ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ, 
พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แหํงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน๎า ๑. 
       ๕ อรนุช  ลิมตศิริ, การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ. พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพฯ :ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๕), หน๎า ๑๘-๑๙. 



 

๙ 

 

เกิดจากการเรียนรู๎ เชํน การกระพริบตา หรือการหายใจ เป็นต๎น พฤติกรรมเหลํานี้ถือวําเป็นปฏิกิริยา
สะท๎อน (Reflex) ของรํางกายที่มีตํอสิ่งแวดล๎อมเทํานั้น 

 ๒. พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนั้น เกิดจากได๎รับประสบการณ์หรือการฝึกฝน และต๎องมีการฝึก
ซ้ า ๆ เป็นระยะเวลาหนึ่ง สํวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดจากการบรรลุวุฒิภาวะ เชํน การ
เปลี่ยนแปลงของรํางกายในวัยตําง ๆ นั้น ถือวําเป็นไปตามธรรมชาติ ไมํได๎เกิดจากการฝึกหัด จึงไมํ
เรียกวําเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู๎ 

 ๓. พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนั้น จะเปลี่ยนแปลงในลักษณะคํอนข๎างถาวร อันเป็นผลที่เกิดจาก
การฝึกหัดนั่นเอง แสดงวําพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจะต๎องอยูํกับบุคคลเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน 
ภายหลังจากที่จากบุคคลนั้นได๎เกิดการเรียนรู๎แล๎ว ตัวอยํางเชํน การที่เด็กได๎เรียนสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน
โรงเรียน เชํน ภาษาตํางประเทศ และเม่ือโตขึ้นจ าสิ่งที่เรียนไมํได๎เลย แตํเมื่อมาเรียนซ้ าอีกครั้ง เด็กนั้น
สามารถเรียนได๎เร็วกวําเด็กที่ไมํเคยมีประสบการณ์การเรียนในสมัยเด็กมากํอนนั้น แสดงวํา การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมัยที่เป็นเด็กนั้น ยังคงอยูํในลักษณะที่คํอนข๎างจะถาวร 

  สภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ชาญชัย อาจินสมาจาร๖ ได๎เสนอแนะเกี่ยวกับสภาพที่เอ้ือตํอ
การเรียนรู๎ไว๎ดังนี้ 

 ๑. การเรียนรู๎เกิดขึ้นในบรรยากาศที่สนับสนุนให๎ผู๎เรียน เรียนแบบกระฉับกระเฉงและมี
สํวนรํวม 

 ๒. การเรียนรู๎จะเกิดขึ้นในบรรยากาศที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนค๎นพบแนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์
ของตนเอง 

 ๓. การเรียนรู๎จะเกิดขึ้นในบรรยากาศที่ผู๎เรียน สามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นที่
แตกตํางได๎ แตํไมํจ าเป็นต๎องยอมรับ 

 ๔. การเรียนรู๎จะเกิดในบรรยากาศที่ยอมรับสิทธิในความผิดพลาดหรือข๎อบกพรํองของ
ปัจเจกบุคคลในการประเมินตนเองและประเมินโดยกลุํม 

 ๕. การเรียนรู๎จะเกิดขึ้นในบรรยากาศที่ผู๎เรียนรู๎สึกวํา ตนได๎รับการยอมรับและเป็นผู๎ที่มี
คุณคํา      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

๖ ชาญชัย อาจินสมาจาร, อ๎างถึงใน อรนุช  ลิมตศิริ, การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ, พิมพ์ครั้งที่ ๕. 
(กรุงเทพฯ :ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๕).หน๎า ๑๙. 



 

๑๐ 

 

 ทฤษฎีการเรียนรู้ 
๑. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 

  ๑.๑ แนวคิดของเอดเวิร์ด ทอร์นไดค์ (Edward L Thorndike) การเรียนรู๎เกิดจาก
การเชื่อมโยงระหวํางสิ่งเร๎ากับการตอบสนอง บุคคลจะมีการลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ จนกวําจะพบ
รูปแบบการตอบสนองที่สามารถให๎ผลที่พึงพอใจมากที่สุด กฎแหํงการเรียนรู๎ของทอร์นไดค์ ๔ 
ประการ คือ๗ 

      - กฎแหํงความพร๎อม (Law of Readiness) การเรียนรู๎จะเกิดขึ้นได๎ดีถ๎า
ผู๎เรียนมีความพร๎อมทั้งทางรํางกายและจิตใจ  

      - กฎแหํงการฝึกหัด (Law of Exercise) การฝึกหัดหรือกระท าบํอยๆ ด๎วย
ความเข๎าใจจะท าให๎การเรียนรู๎นั้นคงทนถาวร ถ๎าไมํได๎กระท าซ้ าบํอยๆ การเรียนรู๎นั้นจะไมํคงทนถาวร 
และในที่สุดอาจลืมได๎  

 - กฎแหํงการใช๎ (Law of Use and Disuse) การเรียนรู๎เกิดจากการ
เชื่อมโยงระหวํางสิ่งเร๎ากับการตอบสนอง ความมั่นคงของการเรียนรู๎จะเกิดขึ้นหากได๎มีการน าไปใช๎
บํอยๆ หากไมํมีการน าไปใช๎อาจมีการลืมเกิดขึ้นได๎ 

      - กฎแหํงผลที่พอใจ (Law of Effect) เมื่อบุคคลได๎รับผลที่พึงพอใจยํอม
อยากจะเรียนรู๎ตํอไป แตํถ๎าได๎รับผลที่ไมํพึงพอใจจะไมํอยากเรียนรู๎ ดังนั้น การได๎รับผลที่พึงพอใจ จึง
เป็นปัจจัยส าคัญในการเรียนรู๎  

๑.๒ แนวคิดของบี.เอฟ.สกินเนอร์ (B.F. Skinner) การเรียนรู๎ตามแนวคิดของสกิน
เนอร์ เกิดจากการเชื่อมโยงระหวํางสิ่งเร๎ากับการตอบสนองเชํนเดียวกัน แตํสกินเนอร์ให๎ความส าคัญ
ตํอการตอบสนองมากกวําสิ่งเร๎า  นอกจากนี้สกินเนอร์ให๎ความส าคัญตํอการเสริมแรง 
(Reinforcement) วํามีผลท าให๎เกิดการเรียนรู๎ที่คงทนถาวร ยิ่งขึ้นด๎วย สกินเนอร์ได๎สรุปไว๎วํา  อัตรา
การเกิดพฤติกรรมหรือการตอบสนองขึ้นอยูํกับผลของการกระท า คือ การเสริมแรง  หรือการลงโทษ 
ทั้งทางบวกและทางลบ นักจิตวิทยาในกลุํมนี้มีความเชื่อวําปัจจัยหลักที่มีผลตํอพฤติกรรมของมนุษย์
นั้นนําจะมาจากสิ่งเร๎าภายใน  สภาพแวดล๎อม  นั่นคือ  ถ๎าครูสามารถจัดสิ่งเร๎าในสภาพแวดล๎อมได๎
อยํางเหมาะสมแล๎วก็จะสามารถท าให๎เด็กเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

๒. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม (Cognitivism) 
  ๒.๑ แนวคิดของ ฌอง เพียเจต์ (Jean Piaget) กลําววํา การเรียนรู๎ของเด็กเป็น
กระบวนการที่เกิดจากการท างานของระบบประสาทสํวนกลางที่เรียกวํา โครงสร๎างทางสติปัญญา 
(Schema) เป็นวิธีการที่มนุษย์รับรู๎ เข๎าใจ และคิดถึงเกี่ยวกับโลกที่เขาอยูํ ( They are ways 
of perceiving , understanding and thinking about the world.)   ซึ่งเป็นวิธีการที่เด็กจะ

                                                           
๗

 Hergenhahn ane Olson, อ๎างถึงใน ทิศนา  แขมมณี, ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพ่ือการจัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๔, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทดํานสุทธาการพิมพ์ จ ากัด,๒๕๕๔), 
หน๎า ๕๑ – ๗๖. 

 

 



 

๑๑ 

 

เริ่มต๎นความสัมพันธ์ระหวําง "ตัวเขาเองกับโลกภายนอก" เปียเจต์เชื ่อวํา   คนทุกคนเกิดมา
พร๎อมด๎วยกระบวนการคิดอันเป็นสากล เปียเจต์กลําววํา  " โครงสร๎างทางสติปัญญา "  หรือการ
ท างานของระบบประสาทในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับการคิดสามารถเปลี่ยนแปลงได๎ และกระบวนการที่การ
ท างานของระบบประสาทนี้เกิดเปลี่ยนแปลงไป ที่เรียกวํา  " ปฏิบัติการ (Operate) " นั่นคือ ขั้นตอน
การพัฒนาทางปัญญาจะเป็นล าดับตํอเนื่องกัน ล าดับวุฒิภาวะจะสัมพันธ์กับการพัฒนาทางปัญญาที่
เริ่มจากต่ าไปหาสูง เป็นไปไมํได๎ที่จะไปถึงข้ันสูงโดยไมํผํานขั้นต่ ากํอน 

พัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลเป็นไปตามวัยตําง ๆ เป็นล าดับขั้น ดังนี้ 
๑. ขั้นประสาทรับรู๎และการเคลื่อนไหว (sensorimotor) ตั้งแตํแรกเกิดถึง ๒ ขวบ 

เด็กจะสร๎างแบบแผนการรับรู๎ขั้นต๎นของสิ่งตําง ๆ โดยผํานประสบการณ์ตรง 
๒. ขั้นกํอนปฏิบัติการคิด (preoperational) อายุระหวําง ๒ – ๗ ปี เป็นขั้นการ

พัฒนาทางภาษาและความสามารถในการบอกสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของสิ่งของและเหตุการณ์ เด็ก
เริ่มเข๎าใจปริมาณและจ านวน 

๓. ขั้นปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม (concrete operations) อายุระหวําง ) 3 – ๑๑ ปี 
เด็กจะพัฒนาความสามารถในการจัดพวก จัดกลุํม เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตําง 
เชื่อมโยงประเภทของสิ่งของในประสบการณ์เดิมกับกลุํมใหญํ และลองผิดลองถูกด๎วยความคิด 

๔. ขั้นปฏิบัติการที่เป็นนามธรรม (formal operations) อายุระหวําง ๑๑ – ๑๕ ปี 
เป็นขั้นที่พัฒนาวุฒิภาวะทางปัญญาเต็มที่ เด็กสามารถเข๎าใจนามธรรมที่ซับซ๎อนได๎อยํางมีเหตุผล เด็ก
สามารถเรียนรู๎ค าที่เป็นนามธรรมและเข๎าใจถึงการใช๎ความหมายและความแตกตํางได๎โดยตลอด 
สามารถประเมินและเห็นความส าคัญของพฤติกรรมทางสังคมได๎โดยตลอด 
  ๒.๒ แนวคิดของ เจอโรม บรูเนอร์ (Jerome S.Bruner) มีความเชื่อวํา “ การเรียนรู๎
เป็นกระบวนการทางสังคมที่ผู๎เรียนจะต๎องลงมือปฏิบัติ และสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเองทั้งนี้โดยมี
พ้ืนฐานอยูํบนประสบการณ์หรือความรู๎เดิม ” 

ขั้นที ่๑ Enactive representation (แรกเกิด – ๒ ขวบ ) ในวัยนี้ เด็กจะมี
การพัฒนาการทางสติปัญญา โดยใช๎การกระท าเป็นการเรียนรู๎ หรือเรียกวํา Enactive mode เด็กจะ
ใช๎การสัมผัส เชํน จับต๎องด๎วยมือ ผลัก ดึง สิ่งที่ส าคัญเด็กจะต๎องลงมือกระโดดด๎วยตนเอง เชํน การ
เลียนแบบ หรือการลงมือกระท ากับวัตถุสิ่งของ  

ขั้นที่ ๒ Iconic representation จะเป็นการใช๎ความคิด เด็กสามารถ
ถํายทอดประสบการณ์ตํางๆ ที่เกิดจากการมองเห็น การสัมผัส โดยการนึกมโนภาพ การสร๎าง
จินตนาการ พัฒนาการนี้จะเพ่ิมขึ้นตามอายุของเด็ก ยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งสร๎างจินตนาการได๎มากขึ้น         
การเรยีนรู๎ในขั้นนี้เรียกวํา Iconic mode เด็กจะสามารถเรียนรู๎โดยการใช๎ภาพแทนการสัมผัสของจริง 
ในการจัดการเรียนการสอนควรน าโสตทัศนวัสดุมาใช๎ในการสอน เชํน บัตรค า ภาพนิ่ง เพ่ือที่จะชํวย
เสริมสร๎างจินตนาการให๎กับเด็ก 

ขั้นที ่๓ Symbolic representation ขั้นพัฒนาการทางความคิดที่ผู๎ เรียน
สามารถถํายทอดประสบการณ์หรือเหตุการณ์ตํางๆโดยใช๎สัญลักษณ์ หรือ ภาษาเป็นการพัฒนาการขั้น
สูงสุดของความรู๎ความเข๎าใจ เชํน การคิดเชิงเหตุผล หรือการแก๎ปัญหา วิธีการเรียนรู๎ขั้นนี้เรียกวํา 



 

๑๒ 

 

Symbolic mode ซึ่งผู๎เรียนจะใช๎ในการเรียนได๎เมื่อมีความเข๎าใจในสิ่งที่เป็นนามธรรม หรือความคิด
รวบยอดท่ีซับซ๎อน 

บรูเนอร์ กลําววํา คนทุกคนมีพัฒนาการทางความรู๎ความเข๎าใจ หรือการรู๎คิด โดย
ผํานกระบวนการที่เรียกวํา Acting, Imagine และ Symbolizing ซึ่งอยูํใน ขั้นพัฒนาการทางปัญญา
คือ Enactive, Iconic และ Symbolic representation ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดข้ึนตลอดชีวิต มิใชํ
เกิดข้ึนชํวงใดชํวงหนึ่งของชีวิตเทํานั้น 

๒.๓ แนวคิดของ จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) การศึกษา คือ ความเจริญงอกงามทั้ง
ทางด๎านรํางกาย สติปัญญา และคุณธรรม ดังนั้นกระบวนการสร๎างสรรค์ประสบการณ์ใหมํที่ตํอเนื่อง
กับประสบการณ์เกําไปเรื่อย ต๎องสํงเสริมให๎เกิดประสบการณ์ใหมํเพ่ือเป็นวิถีน าไปสูํความรู๎ความเข๎าใจ
ในปัจจุบันและอนาคตได๎ การจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นการลงมือท า ปฏิบัติจริง (Learning by 
doing) เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเองเพ่ือให๎ผู๎เรียนคิดเป็นและ
แก๎ปัญหาเป็น สํงผลให๎สามารถน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในสังคมได๎ 

๒.๔ แนวคิดของ โรเบิร์ต กาเยํ (Robert M.Gagne) เชื่อวําความรู๎มีหลาย
ประเภท  บางประเภทสามารถเข๎าใจได๎อยํางรวดเร็วไมํต๎องใช๎ความคิดที่ลึกซึ้ง  บางประเภทมีความ
ซับซ๎อนจ าเป็นต๎องใช๎ความสามารถในขั้นสูง  ดังนั้น เด็กพัฒนาเนื่องจากเขาได๎เรียนรู๎กฎเกณฑ์ที่
ซับซ๎อนขึ้นเรื่อยๆ พฤติกรรมที่อาศัยกฎที่ซับซ๎อนเกิดขึ้นเพราะเด็กได๎มีกฎงํายๆ ที่จ าเป็นมากํอนเป็น
จุดเริ่มต๎น การพัฒนาสติปัญญาของเด็กจึงเป็นการสร๎างความสามารถในการเรียนรู๎สิ่งที่ซับซ๎อนเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ การเรียนรู๎เกิดจากการพัฒนาสติปัญญา ด๎านความคิด ด๎านค าพูด ด๎านทักษะ และด๎านเจตคติ
และการเรียนรู๎เกิดจากการสะสมประสบการณ์ ความพร๎อมของวุฒิภาวะของผู๎เรียน  

๓. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) 
๓.๑ แนวคิดของอับบราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) เชื่อวํามนุษย์ทุกคนมี

ความต๎องการพ้ืนฐานซึ่งสามารถจัดเป็นล าดับขั้น คือ ความต๎องการทางรํางกาย ความต๎องการความ
ปลอดภัยหรือความมั่นคง ความต๎องการความรักและความเป็นเจ๎าของ ความต๎องการการได๎รับความ
ยกยํองนับถือ และความต๎องการการรู๎จักตนเอง ซึ่งกํอนที่ความต๎องการสูงสุดจะได๎รับการตอบสนอง
ให๎พึงพอใจ จะต๎องตอบสนองความต๎องการในระดับต่ ากวําเสียกํอน ดังนั้น การที่จะท าให๎ผู๎เรียนเกิด
การเรียนรู๎ได๎ดีจ าเป็นต๎องตอบสนองความต๎องการพ้ืนฐานของผู๎เรียนกํอน หากความต๎องการขั้น
พ้ืนฐานได๎รับการตอบสนองอยํางพอเพียงมนุษย์จะสามารถพัฒนาตนไปสูํขั้นที่สูงขึ้นได๎ 
  ๓.๒ แนวคิดของ คาร์ล โรเจอร์ส (Carl R. Rogers) เชื่อวํา ผู๎เรียนแตํละคนมี
ศักยภาพและแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเอง ดังนั้น การเรียนรู๎จะเกิดขึ้นอยํางมีประสิทธิภาพถ๎าผู๎เรียนมี
แรงจูงใจ มีเจตคติที่ดีตํอการเรียนรู๎ในสิ่งๆ นั้น มีบรรยากาศที่เ อ้ือตํอกา รเรียนรู๎  โดยการจัด
สภาพแวดล๎อมทางการเรียนให๎อบอํุน เป็นกันเอง เน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู๎ ครูคอย
ชํวยเหลือผู๎เรียนให๎เรียนอยํางสะดวก และการเรียนการสอนเน๎นกระบวนการในการเรียนรู๎อยํางเป็น
ระบบ  
 
 



 

๑๓ 

 

๔. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มสรรค์สร้างองค์ความรู้ด้วยปัญญา Constructivism  
แนวคิดของ ไวก็อตสกี้ (Vygotsky, L.S.) ๘  เชื่อวํา การเรียนรู๎ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่รอยตํอ

พัฒนาการ (Zone of Proximal Development) ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวํางการเรียนรู๎
และพัฒนาการ ระดับพัฒนาการที่เป็นจริง (Actual Development Level) และระดับพัฒนาการที่
สามารถจะเป็นไปได๎ (Potential Development Level) ระยะหํางระหวํางระดับพัฒนาการที่เป็น
จริงและระดับพัฒนาการที่สามารถจะเป็นไปได๎ เรียกวํา พ้ืนที่รอยตํอพัฒนาการ (Zone of Proximal 
Development) จะเกิดขึ้นได๎ต๎องอาศัยเครื่องมือหรือสื่อกลาง เชํน ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ภาษา 
วัฒนธรรม วิธีการเรียนรู๎ การชี้แนะและให๎ความชํวยเหลือ เป็นต๎น เด็กสามารถแก๎ปัญหาที่ยากเกิน
กวําระดับพัฒนาการที่แท๎จริงของเขาได๎ หากได๎รับการแนะน าชํวยเหลือหรือได๎รับความรํวมมือจากผู๎ที่
เชี่ยวชาญที่มีความสามารถมากกวํา การเสริมตํอการเรียนรู๎เป็นบทบาทผู๎สอนในการสํงเสริม
พัฒนาการของผู๎เรียนและเตรียมการชี้แนะหรือให๎ความชํวยเหลือเพ่ือให๎ผู๎เรียนไปสูํพัฒนาการใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

พ้ืนที่รอยตํอพัฒนาการ คือ บริเวณที่เด็กก าลังจะเข๎าใจในบางสิ่งบางอยําง จากการเป็นครู
และนักวิจัยของเขา เขาตระหนักอยูํเสมอวําเด็กมีความสามารถที่จะแก๎ปัญหาที่เกินกวําระดับ
พัฒนาการทางสติปัญญาของเขาที่จะท าได๎ หากเขาได๎รับค าแนะน า ถูกกระตุ๎น หรือชักจูงโดยใครบาง
คนที่มีสติปัญญาที่ดีกวํา บุคคลเหลํานี้อาจเป็นเพ่ือนที่มีความสามารถ นักเรียนคนอ่ืนๆ พํอแมํ ครู 
หรือใครก็ได๎ที่มีความเชี่ยวชาญ ไวก็อตสกี้ได๎ให๎ค านิยามพ้ืนที่รอยตํอพัฒนาการนี้วํา  “ระยะหําง
ระหวํางระดับพัฒนาการที่แท๎จริง ซึ่งก าหนดโดยลักษณะการแก๎ปัญหาของแตํละบุคคลกับระดับของ
ศักยภาพแหํงพัฒนาการที่ก าหนด โดยผํานการแก๎ปัญหาภายใต๎ค าแนะน าของผู๎ใหญํ หรือในการ
รํวมมือชํวยเหลือกับเพ่ือนที่มีความสามารถเหนือกวํา“ และได๎กลําวสนับสนุนอีกวํา 

“พ้ืนที่รอยตํอพัฒนาการในวันนี้ จะเป็นระดับของพัฒนาการในวันพรุํงนี้ อะไรก็ตามที่เด็ก
สามารถท าได๎โดยอยูํภายใต๎ความชํวยเหลือในวันนี้ วันพรุํงนี้เขาจะสามารถท าได๎ด๎วยตัวของเขาเอง 
เพียงได๎รับการเรียนรู๎ที่ดีก็จะน ามาซึ่งพัฒนาการที่เจริญขึ้น”  

 
๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
 ๒.๒.๑ ความหมายและความส าคัญ 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได๎พัฒนารูปแบบการเรียนรู๎แบบสํงเสริมความคิด
สร๎างสรรค์ โดยใช๎ชื่อรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ที่พัฒนาขึ้นวํา การจัดการเรียนรู๎แบบสํงเสริมความคิด
สร๎างสรรค์ เป็นการชํวยพัฒนาทักษะกระบวนการทางความคิดสร๎างสรรค์ของผู๎เรียน ผู๎เรียนมีความ
ตื่นตัวและสนใจที่จะรํวมกิจกรรมตํางๆจากการสังเกตพฤติกรรมของผู๎เรียนขณะทากิจกรรมผู๎เรียนได๎มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน กล๎าพูด กล๎าแสดงความคิดเห็น ได๎มีการ

                                                           
๘ Vygotsky, L.S., Mind in Society: The development of higher psychological 

processes, (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978), p 86-89. 
 



 

๑๔ 

 

เรียนรู๎ที่หลากหลาย มีการปฏิบัติด๎วยตนเองทั้งนี้ผู๎เรียนยังมีโอกาสแสวงหาความรู๎ เรียนรู๎จากสภาพ
จริง มีการสร๎างและน าเสนอผลงานด๎วยตนเอง๙ 
 ๒.๒.๒ ลักษณะเด่นของการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
 การเรียนรู๎แบบสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค์ มีลักษณะเดํนดังนี้ 
  ๑. ผู๎เรียนมีความคิดท่ีอิสระ 
  ๒. ไมํมีรูปแบบตายตัว 
  ๓. ใช๎ได๎ทุกโอกาสทุกเวลา 
  ๔. ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริง 
  ๕. มีการบูรณาการในตัวเอง 
  ๖. มีความยืดหยุํนคลํองตัวสูง 
  ๗. เปิดทางเลือกให๎ผู๎เรียนหาค าตอบที่หลากหลาย 
 ๘. ชื่อรูปแบบมีนัยเชิงบวก ท๎าทาย กระตือรือร๎น 
 ๙. สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการคิดที่สันติสุข 
 ๑๐. ผู๎เรียนสร๎างชิ้นงานผลงานสิ่งประดิษฐ์แปลกใหมํที่เป็นรูปธรรม 
 ๑๑. เชื่อมโยงความคิดที่เป็นระบบอยํางมีข้ันตอนจากงํายไปยากและใกล๎ตัวไปไกลตัว 
 ๑๒. น าไปจัดการเรียนรู๎ได๎ทุกกลุํมสาระและสามารถเชื่อมโยงได๎กับรูปแบบการเรียนรู๎
อ่ืนๆ 
 ๒.๒.๓ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค์ มีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้ 
 ๑. ขั้นสร๎างความตระหนัก เป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่ผู๎สอนใช๎เทคนิคตํางๆในการกระตุ๎น 
เร๎าเรียกร๎องความสนใจของผู๎เรียนเข๎าสูํเรื่องที่จะเรียนรู๎ เชํน เกม เพลง นิทาน ลีลาทําทางตําง ๆ ที่ทา
ให๎ผู๎เรียนเกิดความคิดจินตนาการ 
 ๒. ขั้นระดมพลังความคิด เป็นการดึงศักยภาพของผู๎เรียนทุกคน เพ่ือให๎สามารถค๎นหา
ค าตอบผู๎เรียนทุกคนจะต๎องมีสํวนรํวม โดยมีผู๎สอนท าหน๎าที่เหมือนผู๎อานวยความสะดวกทุกข้ันตอน 
 ๓. ขั้นสร๎างสรรค์ชิ้นงาน เมื่อผู๎เรียนได๎ผํานกระบวนการเรียนรู๎หาค าตอบแล๎ว ผู๎เรียน
เกิดจินตนาการในการสร๎างสรรค์ผลงานในรูปแบบตําง ๆ เชํน บทร๎อยกรองบทเพลง ปริศนาค าทาย 
งานประดิษฐ์ รูปทรง มิต ิฯลฯ 
 ๔. ขั้นน าเสนอผลงาน เป็นขั้นตอนส าคัญที่ผู๎เรียนได๎มีโอกาสน าเสนอผลงาน
วิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นจากการน าเสนอของผู๎อ่ืน เป็นขั้นที่สํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
คํานิยมที่พึงประสงค์ การรู๎จักการยอมรับ การมีเหตุผล การประยุกต์ การน าไปใช๎ ท าให๎ผู๎เรียนเกิด
ความภาคภูมิใจ 

                                                           

 ๙ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค,์ (กรุงเทพ : กลุํมสํงเสริมนวัตกรรมการเรียนรู๎ของครูแลบุคลากรทางการศึกษา, ๒๕๕๐) หน๎า ๓๕-๓๘. 



 

๑๕ 

 

 ๕. ขั้นวัดและประเมินผล เป็นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช๎เครื่องมือที่
หลากหลาย เน๎นให๎ผู๎เรียนรู๎จักประเมินผลงานตนเองและผู๎อ่ืน มีการยอมรับแก๎ไข บนพ้ืนฐานของ
หลักการทางประชาธิปไตย คือ ปัญญาธรรม คารวะธรรม และสามัคคีธรรม 
 ๖. ขั้นเผยแพรํผลงาน ผลงานของผู๎เรียนทุกคนทุกกลุํม ได๎น าไปเผยแพรํในรูปแบบ
ตํางๆ อาทิเชํน จัดนิทรรศการ และการน าผลงานสูํสาธารณชน เป็นการน าเสนอความรู๎และความคิด
สร๎างสรรค์ของผู๎เรียน เพ่ือให๎เพ่ือน ผู๎ปกครอง ชุมชนและบุคคลที่เก่ียวข๎องได๎ชื่นชมผลงาน 
 จากข๎อมูลดังกลําวสรุปได๎วําการเรียนรู๎แบบสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค์ เป็นรูปแบบ
การสอนที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ด๎วยความอิสระ ได๎ลงมือปฏิบัติจริง มีทางเลือกที่หลากหลายมี
ความยืดหยุํน เชื่อมโยงความคิดที่เป็นระบบ โดยมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู๎ ๖ ขั้นตอน คือ ๑) ขั้น
สร๎าง ความตระหนัก ๒) ขั้นระดมพลังความคิด ๓) ขั้นสร๎างชิ้นงาน ๔) ขั้นน าเสนอผลงาน ๕) ขั้นวัด
ประเมินผล และ ๖) ขั้นเผยแพรํผลงาน กิจกรรมสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค์สามารถจัดได๎หลากหลาย
รูปแบบ เชํนกิจกรรมทางด๎านภาษา กิจกรรมการแสดงออกทางจินตนาการ การวาดรูป การเลํานิทาน
การเลํนสี การสร๎างสรรค์งานกระดาษ การปั้น การประดิษฐ์ รวมทั้งการฝึกแก๎ปัญหาในทางสร๎างสรรค์ 
เป็นต๎น 
 ๒.๒.๔ ความคิดสร้างสรรค์ 
 ความคิดสร๎างสรรค์ เป็นคุณลักษณะอยํางหนึ่งของมนุษย์ เป็นสิ่งส าคัญในการสํงเสริมให๎
สังคม และประเทศชาติมีการพัฒนาขึ้น หากปราศจากความคิดสร๎างสรรค์แล๎ว สังคมและประเทศชาติ
ก็จะขาดความเจริญก๎าวหน๎า ชุมชนหรือสังคมนั้นอาจลํมสลายลงได๎ หากประเทศใดสามารถดึง
ศักยภาพทางด๎านความคิดสร๎างสรรค์ของประชาชนให๎มีศักยภาพสูงสุดได๎  ประเทศนั้นๆ ก็จะ
เจริญก๎าวหน๎าได๎อยํางรวดเร็ว ดังที่เห็นจากตัวอยํางประเทศในกลุํมประเทศพัฒนาแล๎ว  เชํน 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุุน เยอรมัน เป็นต๎น๑๐ กลําววํา ประเทศใดที่สามารถแสวงหา พัฒนาและใช๎
ศักยภาพเชิงสร๎างสรรค์ของมนุษย์ได๎มากเทําไร ก็มีโอกาสชนะได๎มากเทํานั้น ประเทศญี่ปุุน 
สหรัฐอเมริกา สหพันธ์สาธรณรัฐเยอรมัน เป็นตัวอยํางที่เห็นได๎ชัดวํามีความก๎าวหน๎า และเปลี่ยนแปลง
อยูํตลอดเวลา พลเมืองของเขามีคุณคํา มีความสามารถและมีความกล๎าที่จะใช๎จินตนาการคิดค๎นสิ่ง
ใหมํโดยทาให๎เป็นความจริง และเกิดประโยชน์เป็นผลิตผลตํางๆ เป็นต๎น ความคิดสร๎างสรรค์ท าให๎
มนุษย์สามารถประดิษฐ์สิ่งใหมํๆ ขึ้น เชํน เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือแพทย์ ยานอวกาศ การ
ส ารวจดาวเคราะห์ตํางๆ รถยนต์ และเครื่องบินที่มีสมรรถภาพสูง ซึ่งสิ่งเหลํานี้ล๎วนเกิดขึ้นจาก
จินตนาการความคิดสร๎างสรรค์ท้ังสิ้น ความคิดสร๎างสรรค์ท าให๎เกิดสิ่งใหมํๆ ที่เป็นประโยชน์และท าให๎
ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทางท่ีดีขึ้น 
 จากความส าคัญของความคิดสร๎างสรรค์ข๎างต๎น หลายประเทศจึงสนับสนุนและสํงเสริมให๎
ประชาชนได๎รับการพัฒนาด๎านความคิดสร๎างสรรค์มากขึ้น สอดคล๎องกับ อารี พันธ์มณี๑๑  กลําววํา 
ความคิดสร๎างสรรค์เป็นคุณสมบัติที่มีอยูํในตัวเด็กทุกคน สามารถสํงเสริมให๎พัฒนาขึ้นได๎ทั้งทางตรง
และทางอ๎อม ทางตรง คือ การสอน การฝึกฝน อบรม โดยพํอแมํผู๎ปกครองและครู ทางอ๎อม คือการ
                                                           

 ๑๐ อารี พันธ์มณี , ความคิดสร้างสรรค,์ (กรุงเทพฯ: ธนาการพิมพ์, ๒๕๔๔), หน๎า ๘๑. 
 ๑๑ เรื่องเดียวกัน, หน๎า ๓๘. 



 

๑๖ 

 

สร๎างบรรยากาศและการจัดสิ่งแวดล๎อม ในวัยเด็กนั้นพัฒนาการทางความคิดสร๎างสรรค์กาลังพัฒนา 
เด็กจะมีความอยากรู๎อยากเห็น และจินตนาการทางสร๎างสรรค์ของเด็กจะเปลี่ยนไปสูํความเป็นจริง
มากขึ้นความคิดสร๎างสรรค์เป็นความสามารถที่เป็นคุณลักษณะพิเศษที่มีอยูํในตัวมนุษย์อันเกิดจาก
จินตนาการ เป็นเครื่องมือที่ส าคัญอยํางยิ่งสาหรับมนุษย์เพ่ือสามารถด ารงชีวิตอยํางสร๎างสรรค์ ความ
เจริญ ทั้งทางเทคโนโลยี นวัตกรรมตํางๆ เกิดขึ้นได๎เพราะความคิดสร๎างสรรค์ของมนุษย์ซึ่งมีมากน๎อย
ตํางกัน แตํหากได๎รับการฝึกฝนที่ถูกวิธีก็สามารถพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ให๎สูงขึ้นได๎ 
 ๒.๒.๕ ความหมายของความคิดสร้างสรรค์  
 นักการศึกษาหลายทํานให๎ความหมายของความคิดสร๎างสรรค์ไว๎  ดังนี้ Guilford ให๎
ความหมายวํา ความคิดสร๎างสรรค์เป็นลักษณะความคิดอเนกนัย (Divergent Thinking) คือ ความคิด
หลายทิศทาง หลายแงํหลายมุม คิดได๎กว๎างไกล ลักษณะความคิดเชํนนี้จะน าไปสูํความคิด การ
ประดิษฐ์สิ่งแปลกใหมํ รวมทั้งการคิดหาวิธีการแก๎ปัญหาได๎ส าเร็จด๎วย ความคิดอเนกนัย ประกอบด๎วย 
ความคิดริเริ่ม (Originality) ความคิดคลํองตัว (Fluency) ความคิดยืดหยุํน (Flexibility) และ
ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) จากที่กลําวมาสรุปได๎วํา ความคิดสร๎างสรรค์เป็นกระบวนการ
ทางสมอง เป็นลักษณะความคิดอเนกนัย (Divergent Thinking) คือ ความคิดหลายทิศทาง หลายแงํ
หลายมุม คิดได๎กว๎างไกลลักษณะความคิด เชํนนี้จะน าไปสูํความคิด การประดิษฐ์สิ่งแปลกใหมํ รวมทั้ง
การคิดหาวิธีการแก๎ปัญหาได๎ส าเร็จด๎วยความคิดอเนกนัย ประกอบด๎วย ความคิดริเริ่ม (Originality) 
ความคิดคลํองตัว (Fluency) ความคิดยืดหยุํน (Flexibility) และความคิดละเอียดละออ 
(Elaboration) 
 ชาญณรงค์ พรรุํงโรจน์ ได๎ให๎ความหมายของความคิดสร๎างสรรค์หมายถึงความสามารถของ
สมองที่คิดได๎กว๎างไกลหลายแงํมุม เรียกวําความคิดแบบอเนกนัย ซึ่งท าให๎เกิดความคิดแปลกใหมํ
แตกตํางไปจากเดิม เป็นความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งตําง ๆรอบตัว เกิดการ
เรียนรู๎เข๎าใจ จนปฏิกิริยาตอบสนองให๎เกิดคิดเชิงจินตนาการซึ่งเป็นลักษณะส าคัญของความคิด
สร๎างสรรค์อันจะน าไปสูํการประดิษฐ์หรือคิดค๎นสิ่งแปลกใหมํหรือ เพ่ือการแก๎ไขปัญหา ซึ่งต๎องอาศัย
การบูรณาการจากประสบการณ์และความรู๎ทั้งหมดที่ผํานมา๑๒ 
 เกษร ธิตะจารี ความคิดสร๎างสรรค์ (Creativity) เป็นสิ่งที่มีอยูํในตัวของมนุษย์เองซึ่งบาง
คนก็มีมากบางคนก็มีน๎อยหรือที่เข๎าใจวํา ความคิดสร๎างสรรค์อยูํในความถนัด (Aptitude) หรือ
ความสามารถ (Ability) ความคิดสร๎างสรรค์นอกจากจะเกิดมาเฉพาะตัวบุคคลแล๎วยังสามารถเกิดขึ้น
ได๎ จากการสะสมประสบการณ์ และการแก๎ปัญหา๑๓ 
 สมศักดิ์ ภูํวิภาดาวรรธน์  ได๎สรุปความหมายไว๎ ๓ ลักษณะ คือ ๑) ความคิดสร๎างสรรค์ใน
เชิงผลงาน (Product) หมายถึง ผลงานที่แปลกใหมํมีคุณคําคนทั่วไปยอมรับ ๒) ความคิดสร๎างสรรค์
ในเชิงกระบวนการ (Process) หมายถึง การเชื่อมโยงสัมพันธ์สิ่งของหรือความคิด ที่มีความแตกตําง

                                                           

 ๑๒ ชาญณรงค์ พรรุํงโรจน์, การวิจัยทางศิลปะ, (กรุงเทพ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘),       
หน๎า ๗๖. 
 ๑๓ เกสร ธิตะจารี, ศลิปศึกษาขั้นน า, (กรุงเทพ: ภาควิชาศิลปศึกษา, ๒๕๔๒), หน๎า ๘๘. 



 

๑๗ 

 

กันมาเข๎าด๎วยกัน ๓) ความคิดสร๎างสรรค์ในเชิงบุคคล หมายถึง บุคคลที่มีความแปลก เป็นตัวของ
ตัวเอง (Originality) เป็นผู๎ที่มีความคิดคลํอง (Fluency) มีความคิดยืดหยุํน (Elaboration)๑๔ 
 จากการศึกษาเอกสาร สรุปได๎วํา ความคิดสร๎างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการคิดของ
บุคคลในการประยุกต์ใช๎ความรู๎ ความคิด และจินตนาการ ในการสร๎างความรู๎ การสร๎างสิ่งประดิษฐ์
ตําง ๆ ขึ้นมาใหมํ หรือ การปรับประยุกต์ใช๎ความรู๎ที่มีอยูํ ไปใช๎ในสถานการณ์ใหมํ ที่แตกตํางไปจาก
เดิมในทางที่สร๎างสรรค์ 
 ๒.๒.๖ ประเภทของความคิดสร้างสรรค์ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ ได๎แบํงประเภทของความคิดสร๎างสรรค์ไว๎ 
๔ ประเภทคือ 
 ๑. ความคิดสร๎างสรรค์ประเภทการเปลี่ยนแปลง (Innovation) คือ แนวคิด ที่
สร๎างสรรค์สิ่งใหมํ เชํนทฤษฎีใหมํ การประดิษฐ์สิ่งใหมํ เป็นต๎น เป็นการคิดโดยภาพรวมมากกวําแยก
เป็นสํวนยํอยบางครั้ง เรียกวํา “นวัตกรรม” ที่เป็นการน าเอาสิ่งประดิษฐ์ใหมํมาใช๎เพ่ือให๎การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชํน การใช๎สมองกล เป็นต๎น 
 ๒. ความคิดสร๎างสรรค์ประเภทการสังเคราะห์ (Synthesis) คือการผสมผสานแนวคิด
จากแหลํงตํางๆ เข๎าด๎วยกันแล๎วกํอเกิดแนวคิดใหมํอันมีคุณคํา เชํน การน าความรู๎ทางคณิตศาสตร์ไป
แก๎ปัญหาการบริหาร การใช๎หลักการค านวณของลูกคิดและหลักทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มาผสมผสาน
เป็นคอมพิวเตอร์ ซึ่งกลายเป็นศาสตร์อีกสาขาหนึ่ง 
 ๓. ความคิดสร๎างสรรค์ประเภทตํอเนื่อง (Extension) เป็นการผสมผสานกันระหวําง
ความคิดสร๎างสรรค์ประเภทเปลี่ยนแปลงและความคิดสร๎างสรรค์ประเภทสังเคราะห์ คือเป็นโครงสร๎าง
หรือกรอบที่ได๎ก าหนดไว๎กว๎างๆ แตํความตํอเนื่องเป็นรายละเอียดที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานนั้น เชํน 
งานอุตสาหกรรม การสร๎างรถยนต์ ซึ่งในแตํละปีจะมีการปรับปรุงอยํางตํอเนื่องจากต๎นแบบเดิม 
 ๔. ความคิดสร๎างสรรค์ประเภทการลอกเลียนแบบ (Duplication) เป็นลักษณะการ
จ าลองหรือลอกเลียนแบบจากความส าเร็จอ่ืนๆ โดยอาจจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให๎แปลกไปจากเดิม
เพียงเล็กน๎อยแตํสํวนใหญํยังคงแบบเดิมอยูํ๑๕ 
 สรุปได๎วํา ความคิดสร๎างสรรค์แตํละประเภทจะไมํสามารถอยูํได๎โดยล าพัง แตํจะบูรณา
การและผสมผสานกันอยูํเสมอ กลําวคือ เมื่อมีการกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้น จะมีการพินิจพิจารณา
สังเคราะห์โดยด าเนินการตามความคิดนั้นอยํางตํอเนื่อง เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งความคิดที่แปลกใหมํ แตกตําง
กัน หรือเพ่ือให๎เกิดการเลียนแบบที่ดีกวําเดิม 
 
 
 

                                                           

 ๑๔ สมศักดิ์ ภูภําดาวรรธน์, เทคนิคการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์, (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 
๒๕๓๕), หน๎า ๓๒. 
 ๑๕ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค,์ หน๎า ๓๔-๓๕. 



 

๑๘ 

 

 ๒.๒.๗ องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 
 Jellen and Urban กลําวถึงองค์ประกอบของความคิดสร๎างสรรค์ ดังนี้๑๖ 
 ๑. ความคิดคลํองแคลํว 
 ๒. ความคิดยืดหยุํน 
 ๓. ความคิดริเริ่ม 
 ๔. ความคิดละเอียดลออ 
 ๕. การกระท าที่แสดงออกถึงการเสี่ยงอันตราย 
 ๖. การผสมให๎เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เชํนการจัดรวมสิ่งตํางๆ ให๎มีความตํอเนื่อง
Dalton กลําววํา ความคิดสร๎างสรรค์ ควรมีองค์ประกอบ ๘ ประการ โดย ๔ องค์ประกอบแรกเป็น
ความสามารถทางสติปัญญาและ ๔ องค์ประกอบหลัง เป็นความสามารถทางด๎านจิตใจ และความรู๎สึก 
กลําวคือ๑๗ 
 ๑. ความคิดริเริ่ม (Originality) 
 ๒. ความคิดคลํอง (Fluency) 
 ๓. ความคิดยืดหยุํน (Flexibility) 
 ๔. ความประณีตหรือความละเอียดลออ (Elaboration) 
 ๕. ความอยากรู๎อยากเห็น (Curiosity) 
 ๖. ความสลับซับซ๎อน (Complexity) 
 ๗. ความกล๎าเสี่ยง (Risk-Taking) 
 ๘. ความคิดค านึงหรือจินตนาการ (Imagination)  
 กลําวได๎วํา องค์ประกอบของความคิดสร๎างสรรค์ที่ส าคัญประกอบด๎วย ความคิด
คลํองแคลํว หมายถึงปริมาณของความคิดที่ไมํซ้ ากัน ความคิดยืดหยุํนหมายถึง ความคิดได๎หลาย
ประเภท ความคิดริเริ่ม หมายถึงความคิดที่แปลกใหมํ และความคิดละเอียดลออหมายถึง ความคิดใน
รายละเอียดเพ่ือขยายความคิดหลักให๎สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยความคิดคลํองแคลํว และความคิดยืดหยุํน 
เป็นพ้ืนฐานของความคิดสร๎างสรรค์ สํวนความคิดริเริ่มนั้นท าให๎เกิดสิ่งใหมํๆ ขึ้นมาและความคิด
ละเอียดลออ ท าให๎ความคิดนั้นมีรายละเอียดในการคิดมากข้ึน 
 ๒.๒.๘ กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ 
 กระบวนการความคิดสร๎างสรรค์ หมายถึง วิธีการคิดหรือกระบวนการท างานของ
สมองอยํางเป็นขั้นตอน ตลอดจนมีความสามารถในการแก๎ปัญหาได๎ส าเร็จ นักจิตวิทยาและนักการ
ศึกษาได๎กลําวถึงข้ันตอนของกระบวนการคิดสร๎างสรรค์ ดังนี้ ได๎แบํงข้ันตอนเป็น ๔ ขั้น คือ 
 ๑. ขั้นเตรียม (Period of Preparation) เป็นขั้นที่พยายามรวบรวมข๎อเท็จจริง
เรื่องราวและแนวคิดตํางๆ ที่มีอยูํเข๎าด๎วยกันเพ่ือหาความกระจํางของปัญหาประเมินผลถึงวิธีการที่จะ
ใช๎แก๎ไขปัญหา 

                                                           

 ๑๖ Osborn, A.F., Applied Imagination, New York, Mcgraw-Hill Book, P,181. 
 ๑๗ Guilford J.P., The Nature Intelligence. (New York: McGraw-Hill Book, 1967), P.282. 



 

๑๙ 

 

 ๒. ขั้นเพาะความรู๎ (Period of Incubation) ระยะนี้ผู๎คิดต๎องใช๎ความคิดอยํางหนักเพ่ือ
น าความรู๎ที่รวบรวมไว๎แตํแรกประสมกลมกลืนเข๎าเป็นรํองรอยและเกิดการครุํนคิด  ซึ่งจิตใต๎ส านึก 
(Unconscious Mind) ก็มีสํวนเกี่ยวข๎องด๎วย 
 ๓. ขั้นเกิดความคิด (Period of Illumination) เป็นระยะที่เกิดการหยั่งรู๎ตระหนักถึง
ค าตอบที่ส าคัญ และจ าเป็นส าหรับการแก๎ปัญหานั้น 
 ๔. ขั้นพิสูจน์ (Period of Verification) คือการเก็บรวบรวมความรู๎ที่ได๎จากการหยั่งรู๎
แล๎วทดสอบวําสิ่งนั้นสามารถแก๎ปัญหาได๎หรือไมํ และสรุปเป็นกฎเกณฑ์ตํอไป 
 ได๎อธิบายถึงวิธีการสร๎างความคิดสร๎างสรรค์ในลักษณะที่คล๎ายคลึงกัน  โดยเขาเสนอ
วิธีการคิดสร๎างสรรค์ไว๎ ๕ ขั้น และเรียกชั้นเหลํานี้วํา “ ห๎าขั้นแหํงการสร๎างความคิด “ ดังนี้๑๘ 
 ๑. คิดรวบรวมข๎อมูล หมายถึง การใช๎ใจคิดรวบรวมวัตถุดิบตํางๆ คิดถึงข๎อมูลตํางๆ 
ทุกอยํางที่เรากระท า เชํนการโฆษณา หรือจะเขียนรูป เป็นต๎น เราก็คิดถึงภาพที่เขากระท ามา เชํน 
เส๎นสีการวาดรูป ที่เขาท ากันมา พยายามใช๎ความคิดกับสิ่งตํางๆ เหลํานั้นอยํางกระตือรือร๎น ให๎หลั่ง
เข๎ามาสูํใจหรือสมองของเรา 
 ๒. กระบวนการใช๎วัสดุดิบ หมายถึง การคิดถึงข๎อมูลตํางๆ ที่ได๎รวบรวมอยูํในใจครั้ง
แล๎วครั้งเลํา วําการท าอยํางนี้จะเป็นที่สนใจและได๎ประโยชน์หรือไมํ  แล๎วน ามาเปรียบเทียบกับ
ความคิดอันอื่นที่เรารวบรวมอยูํในใจ หากสมองเหนื่อยก็จะหยุดพักไว๎กํอน 
 ๓. ท าให๎ใจวําง หมายถึง การหยุดคิดแล๎วท าจิตใจให๎วําง ลืมปัญหาตํางๆ ในขั้นที่สอง
แล๎วหันเหความสนใจไปยังสิ่งอ่ืนๆ อีก ปลํอยให๎จิตใต๎ส านึกของกลไกความคิดท างานของมันตํอไป 
 ๔. ยูรีกา หมายถึง ขั้นเกิดความคิดแวบขึ้นมา บางครั้งความคิดอาจหลั่งไหลเข๎ามาโดย
ไมํคาดฝัน อาจเป็นเวลาไหนก็ได๎ แตํสํวนใหญํมักเกิดข้ึนในตอนเราครึ่งหลับครึ่งตื่นในตอนเช๎า และเขา
เรียกขั้นนี้วํา “ยูรีกา” ซึ่งแปลวํา “ข๎าพเจ๎าได๎พบแล๎ว” ซึ่งเป็นค ากลําวของ Archimedes กลําวใน
ขณะที่เขาได๎พบวิธีหาน้ าหนักของวัตถุเพ่ือพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของทองค า 
 ๕. พิพากษ์วิจารณ์ หมายถึง เป็นขั้นที่ต๎องใช๎เวลาวิพากษ์วิจารณ์อยํางจริงจังตํอ
ความคิดใหมํที่คิดได๎ แล๎วพยายามจัดความคิดนั้นให๎เป็นรูปรําง เพ่ือที่จะน าไปใช๎ประโยชน์ เป็นโอกาส
ดีที่มีผู๎ชํวยวิพากษ์วิจารณ์ เพราะบางทีค าพูดสักเพียงประโยคเดียว อาจท าให๎ความคิดใหมํที่คิดนั้นยิ่ง
ดีขึ้น  
 จากการศึกษาข๎อมูล สรุปได๎วํา กระบวนการของความคิดสร๎างสรรค์ หมายถึงวิธีการคิด
หรือกระบวนการท างานของสมอง มีขั้นตอนที่เป็นระบบ เริ่มตั้งแตํการรับปัญหา การใช๎ความคิด
วิเคราะห์ไตรํตรอง เมื่อค๎นพบค าตอบแล๎วจึงตั้งสมมติฐาน ทดสอบสมมติฐาน และเกิดแนวทางหรือ
ความคิดใหมํแล๎วพิจารณาปรับปรุงแนวทางหรือความคิดนั้นๆ ให๎สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
                                                           

 ๑๘ อารีย์ พันธ์มณ,ี ความคิดสร้างสรรค์, (กรุงเทพฯ : ธนาการพิมพ์, ๒๕๔๔), หน๎า ๘๗-๘๘. 



 

๒๐ 

 

 ๒.๒.๙ ทฤษฏีความคิดสร้างสรรค์ 
 อารี รังสินันท์ กลําวถึง ทฤษฎีความคิดสร๎างสรรค์ไว๎ดังนี้๑๙ 
 ๑. ทฤษฎีความคิดสร๎างสรรค์ตามแนวคิดของนักจิตวิทยา จิตวิเคราะห์ ฟรอยด์ 
(Sigmund Freud) จิตแพทย์ชาวออสเตรียเป็นผู๎น ากลุํมให๎ความเห็นวํา ความคิดสร๎างสรรค์เกิดจาก
ความขัดแย๎งระหวํางแรงขับทางเพศซึ่งถูกผลักดันออกมาโดยจิตใต๎ส านึกกับความรู๎สึกผิดชอบชั่วดีใน
สังคม ดังนั้นเองจึงท าให๎แรงขับทางเพศได๎แสดงออกมา ความขัดแย๎งที่เกิดขึ้นอาจเป็นความขัดแย๎ง
เรื่องความไมํพอใจในสภาพของตนจึงต๎องการปรับสภาพเดิมให๎เป็น ไปตามที่ตนพอใจ เชํน รุจิรา เด็ก
วัยรุํนอายุประมาณ ๑๕ ปี ไมํพอใจสภาพห๎องนอนของเธอ เพราะมันเรียบจนเธอคิดตกแตํงห๎องด๎วย
การติดภาพประดับฝาผนัง และโยกย๎ายเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นให๎อยูํในที่ที่เหมาะสมขึ้น เพ่ิมแจกันดอกไม๎ 
ให๎ห๎องดูสดชื่นสวยงาม ติดมํานหน๎าตํางและอ่ืนๆ เป็นต๎น ฟรอยด์ (Freud) มีความคิดวํา ความคิด
สร๎างสรรค์เกิดขึ้นจากความขัดแย๎งระหวํางแรงขับทางเพศกับความรู๎สึกผิดชอบในสังคม  แรงขับทาง
เพศจึงถูกกลั่นกรองออกมาในรูปแบบพฤติกรรมที่สังคมยอมรับเป็นความคิดสร๎างสรรค์ 
 ๒. ทฤษฎีโครงสร๎างสมรรถภาพทางสมองหรือทฤษฎีโครงสร๎างทางสติปัญญากิลฟอร์ด 
(Guilford) นักจิตวิทยาชาวเยอรมัน ได๎ศึกษาและวิจัยการวิเคราะห์ตัวประกอบ (Factor Analysis) 
ทางสติปัญญาเป็นเวลาประมาณ ๒๐ ปี โดยค๎นพบความคิดเอกนัย และอเนกนัยเป็นความคิด
สร๎างสรรค์ ความมีเหตุผล และการแก๎ปัญญา กิลฟอร์ดได๎แบํงสมรรถภาพทางสมองออกเป็น ๓ มิติ 
ดังนี้ 
 มิติที่ ๑ เนื้อหา (Content) หมายถึง เนื้อหาข๎อมูล หรือสิ่งเร๎าที่เป็นสื่อ ในการคิดที่
สมองรับเข๎าไปคิด แบํงออกเป็น ๔ ลักษณะคือ 
  ๑. ภาพ (Figural : F) หมายถึง ข๎อมูลหรือสิ่งเร๎าที่เป็นรูปธรรม หรือ รูปที่แนํนอน 
ซ่ึงสามารถรับรู๎ และท าให๎เกิดความรู๎สึกส านึกคิดได๎ เชํน ภาพ เป็นต๎นไม๎ 
  ๒. สัญลักษณ์ (Symbolic : S) หมายถึง ข๎อมูลหรือสิ่งเร๎าที่อยูํในรูปเครื่องหมาย
ตํางๆ เชํน ตัวอักษร ตัวเลข โน๎ตดนตรี และสัญลักษณ์อ่ืนๆ 
  ๓. ภาษา (Semantic : M) หมายถึง ข๎อมูลหรือสิ่งเร๎าที่อยูํในรูปของถ๎อยค าที่มี
ความหมายตํางๆ กันใช๎ติดตํอสื่อสาร ได๎ เชํน พํอ แมํ เพ่ือน ชอบ โกธร เสียใจ เป็นต๎น 
  ๔. พฤติกรรม (Behavior : B) หมายถึง ข๎อมูลที่เป็นการแสดงออกกิริยา อาการ 
การกระท าที่สามารถสังเกตเห็น รวมทั้งทัศนคติ การรับรู๎ การคิด เชํน การยิ้ม การสั่นศีรษะ การแสดง
ความคิดเห็น เป็นต๎น 
 มิติที่ ๒ วิธีการคิด (Operation) หมายถึง มิติที่แสดงลักษณะกระบวนการปฏิบัติงาน
หรือกระบวนการคิดของสมอง แบํงออกได๎ ๕ ลักษณะคือ 
  ๑.การรับการเข๎าใจ (Cognition : C) หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคลที่
ตีความเมื่อเห็นสิ่งเร๎าได๎ 

                                                           

 ๑๙ อารี รังสินันท์, รวมบทความการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก, (กรุงเทพ: ธนะการพิมพ์, 
๒๕๒๙), หน๎า ๕๒-๕๘. 



 

๒๑ 

 

  ๒. การจ า (Memory : M) หมายถึง ความสามารถในการเก็บสะสมความรู๎และ
ข๎อมูลตํางๆ แล๎วสามารถระลึกได๎เมื่อต๎องการ 
  ๓. การคิดแบบอเนกนัย หรือความคิดกระจาย (Divergent Thinking : D) หมายถึง
ความสามารถในการคิดตอบสนองตํอสิ่งเร๎าได๎หลายรูปแบบ หลายแงํมุม 
  ๔. การคิดแบบเอกนัย หรือความคิดรวม (Convergent Thinking : N) หมายถึง
ความสามารถในการคิดหาค าตอบที่ดีที่สุดจากข๎อมูลหรือสิ่งเร๎าที่ก าหนด 
  ๕. การประเมินคํา (Evaluation : E) หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่สามารถ
หาเกณฑ์ที่สมเหตุสมผลสามารถตัดสินเกี่ยวกับความดี ความงาม ความเหมาะสม สามารถสรุปได๎วํา
ข๎อมูลอื่นใดบ๎างที่สอดคล๎องกับเกณฑ์ที่ตั้งข้ึน 
 มิติที่ ๓ ผลของการคิด หมายถึง มิติที่แสดงผล (Product) ที่ได๎จากการท างาน การ
จัดการกระท า วิธีการคิดจากข๎อมูลจากเนื้อหา ผลการคิดออกมาในรูปลักษณะตํางๆ กัน ดังนี้ 
  ๑. หนํวย (Unit : U) หมายถึง สิ่งที่คุณสมบัติเฉพาะตัว และแตกตํางไปจากสิ่งอื่นๆ 
  ๒. จ าพวก (Class : C) หมายถึง ประเภท จ าพวก หรือกลุํมของหนํวยที่มีคุณสมบัติ
หรือลักษณะรํวมกัน 
  ๓. ความสัมพันธ์ (Relation : R) หมายถึง ผลของการเชื่อมโยงความคิดหลาย
ประเภทเข๎าด๎วยกัน โดยอาศัยลักษณะบางอยํางเป็นเกณฑ ์ความสัมพันธ์อาจจะอยูํในรูปของหนํวยกับ
หนํวย จ าพวกกับจ าพวก หรือระบบกับระบบ 
  ๔. ระบบ (System : S) หมายถึง การเชื่อมโยงกลุํมของสิ่งเร๎า โดยอาศัยเกณฑ์ หรือ
ระเบียบแบบแผนบางอยําง 
  ๕. การแปลงรูป (Transformation : T) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง
ดัดแปลง ตีความ ขยายความให๎นิยามใหมํ หรือการจัดองค์ประกอบของสิ่งเร๎า หรือข๎อมูลออกมาใน
รูปแบบใหมํ 
  ๖. การประยุกต์ (Implication) หมายถึง การคาดคะเนหรือท านาย จากข๎อมูลสิ่งที่
ก าหนดไว๎ โครงสร๎างสมรรถภาพทางสมอง หรือการวัดเชาวน์ปัญญาของกิลฟอร์ด แบํงออกเป็น ๑๒๐ 
เซลล์ หรือ ๑๒๐ องค์ประกอบ โดยในแงํแตํละตัวจะประกอบด๎วยหนํวยยํอยของสามมิติ เรียงจาก
เนื้อหา วิธีการคิด ผลของการคิด (Content Operation-Product) 
 ๓. ทฤษฎีความคิดสร๎างสรรค์ตามแนวคิดของนักมนุษยนิยม มาสโลว์ (Abraham H. 
Maslow) และโรเจอร์ (Rogers) เป็นผู๎ที่มีบทบาทส าคัญของแนวคิดกลุํมนี้โดยมีความคิดวํา ผู๎ที่มี
ความคิดสร๎างสรรค์ เป็นผู๎รู๎จักตนเองตรงตามสภาพจริงที่เป็นจริงเข๎าใจตนเอง ยอมรับตนเองทั้งใน
สํวนบกพรํองและสํวนดี รู๎ทั้งจุดอํอนและตระหนักในความสามารถของตนเอง พ่ึงตนเอง ริเริ่มและน า
ตนเองได๎ สามารถพัฒนาศักยภาพของตนได๎อยํางเต็มที่ มีอิสรภาพในการคิด ตัดสินใจเลือกท าสิ่ง
ตํางๆ โดยไมํให๎ตนเองและผู๎อ่ืนเดือดร๎อน มองเห็นศักดิ์ศรี และคุณคําของตนเอง สามารถสร๎างสรรค์
ตนเองและสังคมให๎เกิดประโยชน์สุข การที่บุคคลจะสามารถพัฒนาแล๎วไปถึงเปูาหมายดังกลําว กลุํม
มนุษยนิยม เน๎นถึงสถานการณ์ท่ีสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค์วําต๎องประกอบด๎วย 
 



 

๒๒ 

 

 ๑. ภาวะความปลอดภัยทางจิต 
  ๑.๑ การยอมรับในคําของคนแตํละคนเคารพในสิทธิและความคิดเห็น 
  ๑.๒ ไมํมีการตีราคา ประเมิน หรือเปรียบเทียบความคิดเห็นและผลงาน ทุก
คนท างานด๎วยความสบายใจ 
  ๑.๓ ความมั่นใจในตนเอง มีแนวโน๎มที่จะตัดสินใจด๎วยตนเอง และเต็มใจที่จะ
รับผิดชอบในความส าเร็จหรือความล๎มเหลวของตนได๎ 
 ๒. ภาวะเสรีภาพในการแสดงออก 
  ๒.๑ มีจิตใจกว๎างที่จะเปิดรับประสบการณ์ เต็มใจจะรับรู๎ความคิด มีความสนใจตํอ
เหตุการณ ์และความเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่เกิดขึ้นในโลก 
  ๒.๒ ปรารถนาที่จะเลํนกีฬากับความคิดและสิ่งแปลกใหมํ นักมานุษยวิทยา มีความ
เชื่อวํา บุคคลที่รู๎จักตนตรงตามสภาพจริง จะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนให๎เต็มที่ ภายใต๎
ความรู๎สึกปลอดภัยทางจิตใจ และการมีเสรีภาพในการแสดงออกจะท าให๎เกิดผลผลิตในทางสร๎างสรรค์
ได๎ 
 ๓. ทฤษฎีความคิดสองลักษณะ 
 เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการท างานของสมองของมนุษย์ มีแนวคิดเบื้องต๎นวํา เผําพันธุ์ของ
มนุษย์อยูํรอดสืบสายมาจนถึงคนรุํนปัจจุบันได๎ เพราะมีสมองอันเชี่ยวชาญซึ่งเกิดจากการท างานของ
สมองที่มีสองสํวน โดยแบํงหน๎าที่กันท าในแตํละสํวน และจากการค๎นคว๎าทดลองเกี่ยวกับการท างาน
ของสมองสองซีกของมนุษย์มาเป็นเวลา ๑๕ ปี นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันสรุปได๎วํามนุษย์แตํละคนมี
สมองสองซีก คือสมองซีกซ๎าย และสมองซีกขวา ซึ่งท าหน๎าที่แตกตํางกันอยํางเดํนชัดในการรับรู๎ความ
เป็นไปของสิ่งตํางๆ ความคิดสร๎างสรรค์ เกิดจากการท างานของสมองซีกซ๎าย ซึ่งท าหน๎าที่คิด 
จินตนาการความคิดแปลกๆ ใหมํๆ ความซาบซึ้งในดนตรี ศิลปะ วรรณคดี เป็นต๎น สํวนสมองซีกขวา 
เป็นสํวนที่คิดและมีการท างานออกมาเป็นรูปธรรม เชํน การวิเคราะห์ การหาเหตุผล กฎเกณฑ ์
 ความคิดสร๎างสรรค์ที่เกิดจากการท างานของสมองซีกขวา จะสามารถแสดงหรือบอก
ให๎ผู๎อ่ืนทราบได๎ต๎องเกิดจากการรวบรวมวิเคราะห์ และหาถ๎อยค าของสมองซีกขวาเทํานั้นดังนั้น หาก
สมองทั้ง ๒ ซีก คือซีกซ๎าย และซีกขวา ได๎พัฒนาอยํางเหมาะสมทั้ง ๒ ซีก ก็จะสามารถท า
คุณประโยชน์ตํางๆ แกํมนุษยชาติอยํางมหาศาล ทฤษฎีความคิดสองลักษณะจึงเป็นทฤษฎีหนึ่งในการ
จัดและพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ของบุคคล 
 ๔. ทฤษฎีความคิดสร๎างสรรค์ของโอตา (The Model AUTA) เป็นทฤษฎีความคิด
สร๎างสรรค์ที่เดวิส (Davis) และซัลลิแวน (Sullivan) คิดขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๘๐ อธิบายวํา ความคิด
สร๎างสรรค์สามารถสํงเสริมให๎พัฒนาขึ้นได๎ด๎วยการสํงเสริมความคิดอยํางสร๎างสรรค์ และลาดับขั้นตอน
ของการพฒันา ๔ ขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ ๑ การตระหนักรู๎ถึงความส าคัญของความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์เป็นขั้นตอน
แรกที่จะท าให๎บุคคลเพ่ิมความสานึกในเรื่องการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ของแตํละบุคคล  เชํน การ
พัฒนาปรีชาญาณ การรู๎จักและเข๎าใจตนเอง การมีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์และการมีชีวิตที่ดีขึ้นกวําเดิม



 

๒๓ 

 

และเข๎าใจนวัตกรรมตํางๆ ที่ผํานมาในประวัติศาสตร์ ซึ่งสํงผลกระทบตํอความเจริญก๎าวหน๎า และ
วิธีการแก๎ปัญหาในปัจจุบัน และอนาคต 
  ขั้นตอนที่ ๒ ความเข๎าใจอยํางลึกซึ้ง และแจํมชัดในธรรมชาติของความคิด
สร๎างสรรค์หมายถึง การที่บุคคลจะสนใจ และให๎ความส าคัญกับความคิดสร๎างสรรค์เพ่ิมขึ้น เมื่อได๎รับ
ความรู๎เนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับความคิดสร๎างสรรค์จะชํวยให๎บุคคลเข๎าใจและเห็นความส าคัญยิ่งขึ้น  
สาระที่ควรจัดให๎บุคคลได๎เรียนรู๎ ได๎แกํ 
  ๑. บุคลิกภาพของบุคคลที่มีความคิดสร๎างสรรค์ 
  ๒. ลักษณะกระบวนการคิดสร๎างสรรค์ 
  ๓. ความสามารถสร๎างสรรค์ด๎านตํางๆ 
  ๔. ทฤษฎีความคิดสร๎างสรรค์ 
  ๕. แบบสอบถาม แบบทดสอบความคิดสร๎างสรรค์ 
  ๖. เทคนิควิธีการฝึกคิดสร๎างสรรค์ 
  ๗. ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอความคิดสร๎างสรรค์ 
  ขั้นตอนที่ ๓ เทคนิควิธีการที่สํงเสริมและพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ หมายถึง 
เทคนิควิธีการ กลยุทธ์ในการฝึกกระบวนการคิดสร๎างสรรค์ เพ่ือสํงเสริมให๎เกิดผลผลิตสร๎างสรรค์ ซึ่ง
รวมเทคนิคและวิธีการตํอไปนี้ด๎วย คือ การระดมพลังสมอง การคิดเชิงเทียบเคียง การคิดจินตนาการ 
เป็นต๎น 
  ขั้นตอนที่ ๔ การเพ่ิมพูนศักยภาพในการเป็นมนุษย์ของแตํละบุคคลอยํางแท๎จริง 
เป็นการพัฒนาบุคคลไปสูํการรู๎จักตนเองตามสภาพที่เป็นจริง เปูาหมายสูงสุด คือบุคคลสามารถดึง
ศักยภาพและปรัชญาของแตํละบุคคลมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอตนเองและสังคมอยํางเต็มที่  การรู๎จัก
ตนเองตรงตามสภาพเป็นจริง จะประกอบด๎วย 
  ๑. เป็นผู๎เปิดรับประสบการณ์ตํางๆ มาปรับเข๎ากับตนได๎ 
  ๒. สนใจศึกษาเก่ียวกับความเป็นอยูํของมนุษย์ 
  ๓. มีความคิดริเริ่มในการน าตนเอง และริเริ่มผลิตสิ่งตํางๆด๎วยตนเอง 
  ๔. มีความสามารถในการคิดยืดหยุํน เพ่ือปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตให๎เหมาะสมได๎  
  ทฤษฎีความคิดสร๎างสรรค์ สรุปได๎เป็น ๕ ทฤษฎีด๎วยกัน คือทฤษฎีความคิด
สร๎างสรรค์เป็นทฤษฎีที่มีแนวความคิดวํา ความคิดสร๎างสรรค์เกิดขึ้นได๎จากความขัดแย๎งระหวํางแรง
ขับทางเพศกับความรู๎สึกผิดชอบในสังคม แรงขับทางเพศจึงจะถูกกลั่นกรองออกมาในรูปแบบ
พฤติกรรมที่สังคมยอมรับเป็นความคิดสร๎างสรรค์ตามแนวคิดของนักจิตวิทยาวิเคราะห์ ทฤษฎี
โครงสร๎างสมรรถภาพทางสมอง หรือทฤษฎีโครงสร๎างทางสติปัญญาเป็นการวัดเชาว์ปัญญาของกิล
ฟอร์ด ซึ่งแบํงออกเป็น ๑๒๐ เซลล์ หรือ ๑๒๐ องค์ประกอบ โดยในแตํละตัวจะประกอบด๎วยหนํวย
ยํอยของสามมิติ เรียงเนื้อหา วิธีการคิด ผลของการคิด ทฤษฎีความคิดสร๎างสรรค์ตามแนวคิดของนัก
มนุษยนิยมมีความเชื่อวําบุคคลรู๎จักตนตรงตามสภาพจริง จะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนให๎เต็มที่ 
ภายใต๎ความรู๎สึกปลอดภัยทางจิตใจ และมีเสรีภาพในการแสดงออกจะท าให๎เกิดผลผลิตที่สร๎างสรรค์



 

๒๔ 

 

ได๎ ทฤษฎีความคิดสองลักษณะมีความเชื่อวําถ๎าสมองได๎รับการพัฒนาให๎ท าหน๎าที่อยํางเต็มที่ทั้ง ๒ 
ด๎าน ก็จะสามารถสร๎างสรรค์และสร๎างประโยชน์ตํอมวลมนุษยชาติอยํางมหาศาล และทฤษฎีความคิด
สร๎างสรรค์ของโอตา มีล าดับขั้นตอนดังนี้ คือ ตระหนักถึงความส าคัญของความคิดสร๎างสรรค์ เข๎าใจ
อยํางลึกซึ้ง แจํมชัดในความคิดสร๎างสรรค์มีเทคนิควิธีการ และกลยุทธ์ในการฝึกกระบวนการคิด
สร๎างสรรค์ และเพ่ิมพูนศักยภาพในมนุษย์ 
 ๒.๒.๑๐ การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 

  ผู๎เรียนทุกคนมีความคิดสร๎างสรรค์ และความคิดสร๎างสรรค์สามารถสํงเสริมให๎พัฒนา
ได๎ผู๎เรียนที่มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์จะเจริญเติบโตเป็นผู๎ใหญํที่มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์สูงนั้น 
จะต๎องได๎รับการสํงเสริมคุณลักษณะด๎านความคิดสร๎างสรรค์ให๎ได๎พัฒนาอยํางเต็มที่ตั้งแตํในวัยเด็ก  
Blaunt and Klausmeier  เสนอวิธีสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความคิดสร๎างสรรค์ ดังนี้๒๐ 

 ๑. สนับสนุนและกระตุ๎นการแสดงความคิดหลายๆ ด๎าน ตลอดจนการแสดงออกทาง
อารมณ ์

 ๒. เน๎นสถานการณ์ที่สํงเสริมความสามารถอันจะน าไปสูํความคิดสร๎างสรรค์ เชํน
ความคิดริเริ่มเป็นต๎น ตลอดจนไมํจ ากัดการแสดงออกของผู๎เรียนให๎เป็นไปในรูปเดียวกันตลอด 

 ๓. อยําพยายามหลํอหลอมหรือก าหนดแบบให๎ผู๎เรียนมีความคิดและมีบุคลิกภาพ
เหมือนกันไปหมดทุกคน แตํควรสนับสนุนและสํงเสริมการผลิตที่แปลกๆ ใหมํๆตลอดจนความคิดและ
วิธีการที่แปลกๆ ใหมํๆ ด๎วย 

 ๔. อยําเข๎มงวดกวดขันหรือยึดมั่นอยูํกับจารีตประเพณี ซึ่งยอมรับการกระท าหรือ
ผลงานอยูํเพียง ๑ ๒ หรือ ๓ อยํางเทํานั้น สิ่งใดสิ่งอื่นนอกเหนือจากแบบแผนเป็นสิ่งผิดไปเสียหมด 

 ๕. อยําสนับสนุนหรือให๎รางวัลแตํเฉพาะผลงานหรือการกระท า ซึ่งมีผู๎ทดลองท าเป็นที่
นิยมท ากันแล๎ว ผลงานแปลกๆ ใหมํๆ ก็จะได๎มีโอกาสได๎รับรางวัลหรือค าชมเชยด๎วย 

 อารี รังสินันท์  ได๎เสนอแนวทางการสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค์ โดยให๎ผู๎สอนควร
ปรับปรุงวิธีสอนและยืดหยุํนเนื้อหาวิชาในลักษณะดังตํอไปนี้ 

 ๑. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเอง พยายามอยําบังคับผู๎เรียนท าตามค าสั่งของครู
อยูํตลอดเวลา เชํนให๎ฝึกวาดภาพตามท่ีครูก าหนดให๎ 
 ๒. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเป็นคนชํางสังเกต ชํางซักถาม และตอบค าถามหรือพยายามค๎นหา
ตอบด๎วยความกระตือรือร๎น 
 ๓. สนใจและตั้งใจฟังค าถามแปลก ๆ ใหมํ ๆ ของผู๎เรียน และยอมรับความคิดใหมํ ๆ
ของผู๎เรียน 
 ๔. แสดงให๎เห็นวําความคิดของผู๎เรียนมีคุณคํา เป็นประโยชน์ โดยการให๎กาลังใจและ
ชมเชย ยกยํอง และน าผลงานมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ 
 ๕. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความคิดริเริ่ม นอกจากจะยอมรับความคิดแปลกๆ ของผู๎เรียน
แล๎วก็ไมํควรต าหนิหรือวิจารณ์ความคิดของผู๎เรียน 

                                                           

 ๒๐ อารี พันธ์มณี, ความคิดสร้างสรรค,์ หน๎า ๗๗-๗๙. 



 

๒๕ 

 

 ๖. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ด๎วยตนเอง ส ารวจ ค๎นคว๎า ทดลอง ด๎วยความสนใจของ
ตนเองมิใชํเพื่อหวังคะแนนที่จะได๎รับ 
 ๗. กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนมีบุคลิกภาพสร๎างสรรค์ด๎วยการสํงเสริมความอยากรู๎ อยากเห็น 
และลงมือปฏิบัติด๎วยตัวเอง 
 ๘. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนประสบผลส าเร็จ ให๎ก าลังใจ ยกยํองและชมเชย 
 ๙. ขจัดความกลัวและความก๎าวร๎าวของผู๎เรียน สร๎างความเชื่อมั่น ความมั่นคง และ
ความปลอดภัยให๎ผู๎เรียน 
 กรมวิชาการ ได๎เสนอหลักการสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค์ไว๎ดังนี้๒๑ 
 ๑. ยอมรับคุณคําและความสามารถของบุคคลอยํางไมํมีเงื่อนไข 
 ๒. แสดงและเน๎นให๎เห็นวําความคิดของผู๎เรียนมีคุณคําสามารถน าไปใช๎ให๎เกิด
ประโยชน์ 
 ๓. ให๎เข๎าใจและเห็นใจตัวของผู๎เรียนและความรู๎สึกของผู๎เรียน 
  ๔. อยําพยายามก าหนดแบบเพื่อให๎ทุกคนมีความคิดและบุคลิกเดียวกัน 
 ๕. อยําสนับสนุนให๎รางวัลเฉพาะผลงานที่มีผู๎ท าเป็นที่ยอมรับกันแล๎ว ควรให๎ผลงาน
แปลกใหมํมีโอกาสได๎รับรางวัลและได๎รับค าชมบ๎าง 
 ๖. สํงเสริมให๎ใช๎จินตนาการของตนเอง โดยยกยํองเมื่อได๎ใช๎จินตนาการที่แปลก มี
คุณคํา 
 ๗. กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่องอยูํเสมอ 
 ๘. สํงเสริมให๎ถามและให๎ความสนใจค าถามรวมทั้งชี้แนะแหลํงค าตอบ 
 ๙. ตั้งใจและเอาใจใสํความคิดแปลกๆ ของผู๎เรียนด๎วยใจเป็นกลาง 
 ๑๐. พึงระลึกถึงเสมอวํา การพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์จะต๎องใช๎เวลา คํอยเป็นคํอยไป 
 สรุปความคิดสร๎างสรรค์ คือ การกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนมีบุคลิกภาพสร๎างสรรค์ด๎วยการ
สํงเสริมความอยากรู๎ อยากเห็น และลงมือปฏิบัติด๎วยตัวเอง แสดงให๎เห็นวําความคิดของผู๎เรียนมี
คุณคํา เป็นประโยชน์ โดยการให๎กาลังใจและชมเชย ยกยํอง และน าผลงานมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ 
 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ศิลปกรรม 
 ๒.๓.๑ ความหมายของศิลปะ 

 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ให๎ค าจ ากัดความของค าวํา ศิลปะ เป็น
ภาษาสันสกฤต (ภาษาบาลี วํา สิปป) หมายถึง ฝีมือ ทางการชําง การแสดงให๎เห็นปรากฏขึ้นได๎อยําง
งดงามนําพึงชมและเกิดอารมณ์สะเทือนใจ  
  ศิลป พีระศรี กลําวถึงศิลปะ มีความหมายตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษวํา Art ซึ่งมี
ความหมายวําเป็นงานอันความพากเพียรของมนุษย์ ซึ่งต๎องใช๎ความพยายามด๎วยมือและด๎วยความคิด 

                                                           

 ๒๑ กรมวิชาการ, คู่มือจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, (กรุงเทพ: กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๕), หน๎า 
๑๒๔-๑๒๖. 



 

๒๖ 

 

เชํน  ตัดเสื้อ สร๎างเครื่องเรือน ปลูกต๎นไม๎เป็นต๎น อยํางนี้เป็นศิลปะ มีความหมายอยํางกว๎างขวาง 
มนุษย์ท าสิ่งให๎เป็นศิลปะขึ้นก็เพ่ีอความพึงพอใจ ความรู๎สึกของตนเองที่มีมาแตํก าเนิด คือ รักและ
นิยามสิ่งงาม สิ่งไพเราะ มนุษย์ยอกตกแตํงประดับตนด๎วนสิ่งที่เป็นวัตถุงามๆ ความจริงคนเราไมํวํา
เป็นคนเชํนไรยํอมยินดีเข๎าใกล๎สิ่งที่เป็นความงาม ความไพเราะ และความรู๎สึกขยะแขยงออกหํางจาก
สิ่งที่เป็นความนําเกลียด๒๒  
 ศิลปะ คือการถํายทอดความรู๎สึก ศิลปะเป็นวิธีสื่อสารความรู๎สึกระหวํางมนุษย์ด๎วยกัน 
 ศิลปะ เกิดจากความเมาหรือความเพลิน ชํวยให๎เราได๎รับความเพลิดเพลินในชีวิตด๎วยเหตุนี้
โลกที่นําเกลียดจึงเปลี่ยนแปลงไปเป็นโลกที่นํารักเพราะศิลปะ 
 ศิลปะ ได๎แกํ สิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ในเมื่อธรรมชาติไมํสามารถอ านวยให๎ค านิยามทั่วไปของ
ศิลปะศิลปิน นักปราชญ์ ราชบัณทิตและนักการศึกษาทั้งหลายได๎พยายามก าหนดความหมายของ
ศิลปะไว๎ มากมาย ด๎วยเหตุผลตํางๆ กัน เชํน 
 ศิลปะ หมายถึง การเลียนแบบธรรมชาติ 
 ศิลปะ หมายถึง สิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้นเพ่ือความงามและประโยชน์ใช๎สอย 
 ศิลปะ หมายถึง การถํายทอดความรู๎สึกเป็นรูปทรง 
 ศิลปะ หมายถึง การแสดงออกทางความเชื่อและความงาม 
 ศิลปะ หมายถึง งานอันเป็นความพากเพียรของมนุษย์ ซึ่งต๎องใช๎ความพยายามด๎วยความ
คิดเห็นและมือ 
 ศิลปะ หมายถึง ความช านาญในการล าดับประสบการณ์และการถํายทอดตามจินตนาการ
ให๎เป็นวัตถุท่ีมีสุนทรียภาพ ฯลฯ 

 จะเห็นได๎วําศิลปะเป็นค าที่มีความหมายหลากหลายที่มุํงนิยามให๎สอดคล๎องกับจุดยืนและ
มุมมองของแตํละบุคคล ศิลปะดั้งเดิม จึงหมายถึง งานชํางฝีมือ หรือทักษะที่เกิดจากการสร๎างสรรค์
ของมนุษย์และเกิดจากภูมิปัญญาความศรัทธา ความพากเพียร ตลอดจนมีความประณีตและวิจิตร
บรรจง ศิลปะในความหมายปัจจุบันมีแนวโน๎มที่จะมุํงเน๎นไปสูํการใช๎ความคิดสร๎างสรรค์มากกวําการ
ใช๎ฝีมือหรือกลําวได๎วํา ความคิดอยูํเหนือรูปแบบซึ่งสามารถน าไปสูํจินตนาการ โดยมีการใช๎สื่อและ
เทคนิควิธีการให๎สอดคล๎องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
 ๒.๓.๒ ประเภทของศิลปะ 
 ศิลปะท่ีแบํงตามลักษณะงาน แบํงเป็น ๒ ประเภท 
 ๑. วิจิตรศิลป์ หรือประณีตศิลป์ (Fine Art) เป็นการถํายทอดศิลปะที่มุํงประโยชน์ด๎าน
ความงาม ความพึงพอใจสุขใจเป็นหลัก หรืออาจถํายทอดออกมาโดยปราศจากความคาดหวัง และ
อาจน าไปใช๎ประโยชน์ได๎หรือไมํก็ตาม 
 ๒. ศิลปะประยุกต์ หรือ ประยุกต์ศิลป์ (Applied Arts)ผลงานศิลปะที่สร๎างสรรค์ขึ้น เพ่ือ
มุํงประโยชน์ใช๎สอย เป็นส าคัญ น าศิลปะมาดัดแปลงแก๎ไขเพ่ือใช๎ในชีวิตประจ าวัน และสังคมในวัน
ข๎างหน๎า ซึ่งเป็นเรื่องของอุตสาหกรรม และการค๎า 

                                                           

 ๒๒ ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์, ทัศนศิลป์ปริทัศน์,. (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๖), หน๎า ๑๕-๑๖. 



 

๒๗ 

 

 วิจิตรศิลป์ หรือประณีตศิลป์ (Fine Art) จิตรกรรม (Painting) คือ ภาพเขียน ด๎วยการขีด
เขียน และการระบายสี โดยอาศัยอุปกรณ์ตํางๆ เชํนดินสอ พํูกัน จานสี สี โดยถํายทอดความรู๎สึกนึก
คิดลงบนวัตถุตํางๆ เชํน แผํนไม ๎ผ๎าใบ ฝาผนัง มีลักษณะเป็นงาน ๒ มิติ 
 จิตรกรรม ใช๎สีหลายชนิด 
 ๑. สีน้ า (Water Colour) มีลักษณะโปรํงแสง ผสมน้ าละลายโดยไมํมีเนื้อสี ใช๎ระบายบน
กระดาษ และวัสดุที่ไมํมีความมัน 
 ๒. สีฝุุน (Tempera Colour) มีลักษณะทึบแสง ผสมน้ า น้ ากาว มีเนื้อสี ใช๎ระบายบนผ๎า 
กระดาษ ไม๎ผนังถ้ าเขียนบนผนังที่ฉาบปูน 
 ๓. สีน้ ามัน (Oil Colour) ทึบแสง เนื้อสีหนา ผสมน้ ามันลินสีด (น้ ามันสน) เขียนบนไม๎ 
ผ๎าใบ 
 ๔. สีเทียน (Crayon) สีชอล์ค (Chalk) ทึบแสง เป็นแทํง สีเลอะงําย 
 จิตรกรรม แบํงออกได๎หลายประเภทด๎วยกัน เชํน ภาพคนเหมือนและภาพคน (Portrait 
and Human Figure) ภาพสัตว์ (Animal) ภาพทิวทัศน์บกและทะเล (Landscape) ภาพหุํนนิ่ง 
(Seascape) ภาพเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตและความเป็นอยูํของมนุษย์  (General Painting) ภาพ
เกี่ยวกับศาสนา (Religious) ภาพนามธรรม (Abstract) ภาพจินตนาการและภาพกึ่งนามธรรม (Semi 
Abstract) 
 ประติมากรรม (Sculpture) คือ การสร๎างงานที่เป็นรูปทรง ๓ มิติ อยํางเชํนงานปั้นตํางๆ 
ที่เห็นทางด๎านกว๎าง ยาว และหนา ประติมากรรมเป็นงานศิลปะที่แสดงออกด๎วยการปั้น แกะสลัก 
หลํอ และการจัดองค์ประกอบความงามอ่ืน ลงบนสื่อตํางๆ ผู๎ท างานประติมากรรมเรียกวํา ประติมากร 
สํวนงานประติมากรรมที่เกี่ยวกับศาสนามักสะกดให๎แตกตํางออกไปวํา  ปฏิมากรรมสถาปัตยกรรม 
(Architecture) คือ ศิลปะท่ีสร๎างสรรค์อยูํบน สิ่งกํอสร๎าง อาคารรูปแบบตํางๆให๎มีความสวยงามลงตัว
ตามยุคสมัย 
 สถาปัตยกรรม คือ ศิลปะของการออกแบบโครงสร๎าง การออกแบบอาคาร และสิ่งกํอสร๎าง
การกํอสร๎างอาคารและสิ่งกํอสร๎าง ตลอดจนการตกแตํงบริเวณ และสิ่งแวดล๎อมของอาคารสถานที่ให๎
มีความงาม ประโยชน์การใช๎สอย และความม่ันคงแข็งแรง อาจแบํงได๎ ๒ ประเภท 
 ๑. ประเภทที่มนุษย์เข๎าไปอยูํอาศัยไมํได๎ 
 ๒. ประเภทที่มนุษย์เข๎ามาอยูํอาศัยได ๎
 ภาพพิมพ์ (Print) ลักษณะคล๎ายงานจิตรกรรม มองเห็นเพียง ๒ มิติ แตํเป็นการสร๎างงาน
บนแมํพิมพ์ 
 ภาพพิมพ์ หมายถึง งานศิลปะที่สร๎างขึ้นโดยผํานกระบวนการพิมพ์จากแมํพิมพ์หลายชนิด
เชํน ไม ๎กระดาษ ยาง โลหะ เป็นต๎น ภาพที่เกิดขึ้นมีลักษณะคล๎ายกับงานจิตรกรรมตํางกันที่งานภาพ
พิมพ์จะต๎องสร๎างสรรค์ผํานแมํพิมพ์ การพิมพ์ภาพมีหลายเทคนิค เชํน พิมพ์พ้ืนราบ พิมพ์กระจก 
พิมพ์ตะแกรงไหมพิมพ์กัดกรด พิมพ์แกะไม๎ พิมพ์รํองลึก เป็นต๎น 
 สื่อผสม (Mixed Media) คือ ศิลปะที่สามารถน าวิจิตรศิลป์ คือ จิตรกรรม ประติมากรรม 
และภาพพิมพ์ หลายแบบมาผสมผสานกันเข๎าด๎วยกัน อาจเป็นแบบ ๒ หรือ ๓ มิติก็ได๎ 



 

๒๘ 

 

 ศิลปะภาพถําย (Photography) การภาพถํายเพ่ือสร๎างสรรค์ ผลงานที่ท าให๎เกิดประโยชน์
ทางสติปัญญาอยํางมีคุณคําเป็นภาพถํายที่ใช๎เทคนิค และวิธีการที่แปลกกวําเทคนิคธรรมดา เพ่ือให๎
ได๎ผลพิเศษและมีผลในทางสร๎างสรรค์ 
 วรรณกรรม (Literature) คือ งานเขียน บทประพันธ์ตําง ๆ ที่มีศิลปะในการใช๎ภาษาอยําง
ไพเราะ 
 ดนตรี และนาฏศิลป์ (Music and Drama) คือ การแสดงออกด๎วยการใช๎เสียง (หรือภาษา) 
และการเคลื่อนไหวของรํางกาย 
 ศิลปะประยุกต์ หรือ ประยุกต์ศิลป์ (Applied Arts) 
 พาณิชยศิลป์ (Commercial Art) คือ ศิลปะที่สร๎างเพ่ือธุรกิจ สร๎างความตื่นตาตื่นใจเพ่ือ
ดึงดูดหวังผลทางการค๎า เชํน สื่อโฆษณา 
 มัณฑนศิลป์ (Decorative Art) คือ ศิลปะที่เกี่ยวกับการ ออกแบบตกแตํงภายใน เครื่องใช๎
ตําง ๆให๎เกิดความสอดคล๎องลงตัวกับประโยชน์ใช๎สอยกับอาคารสถานที่ 
 ศิลปหัตถกรรม (Art and Crafts) ศิลปะที่สร๎างสรรค์ด๎วยมือ เพ่ือประโยชน์ในการท างาน
ด๎วยประเพณ ีหรือวิถีชีวิตพ้ืนบ๎าน จนสามารถน าไปสูํความเป็นเอกลักษณ์ที่มีคุณคํา 
 อุตสาหกรรมศิลป์ (Industrial Art) คือ ศิลปะที่มุํงเน๎นประโยชน์ใช๎สอย และความงาม 
เพ่ือตอบสนองความต๎องการของมนุษย์ โดยใช๎เครื่องจักรในการสร๎างงานออกมา 
 ศิลปะแบํงตามเกณฑ์การรับรู๎ สามารถแบํงได๎ ๓ ประเภท 
 ๑. ด๎านทัศนศิลป์ (Visual art) หมายถึง ศิลปะที่มองเห็น หรือ ศิลปะที่สัมผัสได๎ จับต๎องได๎
และรับรู๎ชื่นชมได๎ด๎วยการเห็น ได๎แกํ จิตรกรรม (Painting) ประติมากรรม (Sculpture) และ
สถาปัตยกรรม (Architecture) 
 ๒. ด๎านโสตศิลป์ (Audio art) หมายถึง ศิลปะที่สัมผัสได๎ ด๎วยการรับฟัง ผํานประสาทหู 
ได๎แกํ ดนตรี (Music) และนาฏศิลป์ (Drama) 
 ๓. โสตทัศน์ศิลป์ (Audio-Visual art) เป็นการผสมงานศิลปะด๎านทัศนศิลป์ กับด๎านโสต
ศิลป์เข๎าด๎วยกัน เป็นการรับรู๎งานศิลปะผํานการได๎ยินได๎เห็นพร๎อมกัน 

 ๒.๓.๓ ศิลปะเชิงสร้างสรรค์๒๓ 
 การสร๎างสรรค์ คือ ความสามารถของมนุษย์ที่จะคิดแก๎ปัญหาและพัฒนาจนสามารถ
ประดิษฐ์ผลิตผลใหมํๆการคิดริเริ่มในสิ่งที่แปลกใหมํ เพ่ือสนองความต๎องการของตนเองและสังคม 
ดังนั้น การริเริ่มสร๎างสรรค์จึงเป็นการกระท าให๎ก๎าวหน๎าแปลกจากเดิม ดีขึ้น งดงามยิ่งขึ้น หรือมี
คุณคํายิ่งขึ้น การที่มนุษย์รู๎จักการสร๎างสรรค์ ท าให๎โลกได๎รับการพัฒนาในด๎านตํางๆ มีความ
เจริญก๎าวหน๎าจนถึงปัจจุบัน และเชื่อวําโลกจะเปลี่ยนไปสูํความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตํอไปในอนาคตอยํางไมํหยุดยั้ง ตราบใดที่ยังมีการสร๎างสรรค์อยํางตํอเนื่อง  จุดเริ่มต๎นของการ
สร๎างสรรค์สิ่งตํางๆ ในโลกนี้ เกิดจากความคิดสร๎างสรรค์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษของมนุษย์ จึงมี
การศึกษาและพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ของคนเราให๎เจริญงอกงาม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานน าไปสูํความ
                                                           

 ๒๓ จระกฤตย์ โพธิ์ระหงส์, การสร้างสรรค์กับงานศิลปะ, โรงเรียนเมืองแงง อ.ปัว จ.นําน , 
https://aoao๕๕๕.wordpress.com. 



 

๒๙ 

 

เจริญก๎าวหน๎าของชาติบ๎านเมือง เนื่องจากความคิดสร๎างสรรค์สามารถที่จะฝึกฝน ทดลอง ปฏิบัติ จน
เกิดประสบการณ์ และน าไปสูํการค๎นพบแนวทางใหมํๆ เพ่ือการสร๎างงานตํอไป 
           ๒.๓.๔ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ 

 ความคิดสร๎างสรรค์แบํงออกเป็น ๓ ประเภท ได๎แกํ 
 ๑. ความคิดสร๎างสรรค์ทางความคิด (Creative in thinking) คือ การคิดแสวงหา

แนวทางแก๎ปัญหาและพัฒนางาน หรือการบริหารงานให๎ประสบความส าเร็จ และเจริญก๎าวหน๎า รู๎จัก
การศึกษา วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา และแนวทางแก๎ปัญหาเพ่ือน ามาวางแผนงานตํอไป 

 ๒. ความคิดสร๎างสรรค์ทางความงาม (Creative in beauty) คือ การสร๎างสรรค์ความ
งามที่แปลกใหมํให๎งดงามและมีคุณคํายิ่งขึ้น ซึ่ง เป็นความคิดสร๎างสรรค์ในทางปฏิบัติ เชํน การ
สร๎างสรรค์งานศิลปะ การตกแตํงบ๎าน ห๎องเรียน ส านักงาน ให๎มีความแปลกใหมํ 

 ๓. ความคิดสร๎างสรรค์ทางประโยชน์ใช๎สอย (Creative in function) คือ การ
สร๎างสรรค์ดัดแปลงสิ่งตํางๆ ให๎มีคุณคําทางประโยชน์ใช๎สอย เชํน งานสิ่งประดิษฐ์ งานศิลปะที่น าวัสดุ
ตํางๆ ผลิตผลงานขึ้นให๎เกิดประโยชน์ใช๎สอย เป็นต๎น 
           ๒.๓.๕ คุณสมบัติของผู้ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ 

 ความคิดสร๎างสรรค์สามารถปลูกฝังได๎ หากเราสามารถพัฒนาตนเองให๎มีคุณสมบัติ
ดังตํอไปนี้ 

 ๑. เป็นผู๎ที่หมั่นศึกษาหาความรู๎และประสบการณ์ตํางๆ อยูํเสมอ โดยเป็นนักอําน นัก
ค๎นคว๎า เข๎ารํวมกิจกรรมการฝึกอบรมและการจัดนิทรรศการตํางๆ เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ซึ่งเป็น
คุณสมบัติพื้นฐานที่ส าคัญยิ่ง เพราะความรู๎รอบตัวและประสบการณ์อยํางกว๎างขวางจะเป็นรากฐานใน
การพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ให๎เจริญงอกงามตลอดไป    

 ๒. เป็นผู๎ยอมรับความคิดเห็นของผู๎อ่ืนโดยไมํยึดมั่นในความคิดเห็นของตนเองมาก
เกินไป มีความคิดในทางประนีประนอม ยืดหยุํน และยอมรับความเปลี่ยนแปลงได๎ตลอดเวลา 

 ๓. กล๎าคิด กล๎าท าอยํางมีกระบวนการ รู๎จักการศึกษา วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของ
ปัญหา แนวทางแก๎ปัญหา โดยมีทางเลือกอยํางหลากหลายเพ่ือน ามาวางแผน ปฏิบัติตามแผน และ
ปรับปรุงพัฒนางานให๎ดีขึ้น นั่นก็คือ การพัฒนาให๎คิดเป็น ท าเป็น และแก๎ปัญหาเป็น ซึ่งเป็นคุณสมบัติ
ของนักสร๎างสรรค์ 

 ๔. เป็นนักแก๎ปัญหาโดยไมํหวั่นหรือท๎อแท๎ตํอปัญหา อุปสรรคใดๆ มีความยินดีและ
พร๎อมที่จะเผชิญกับปัญหาตํางๆ และคิดค๎นวิธีแก๎ปัญหาอยํางหลากหลาย ผู๎ที่มีประสบการณ์ในการ
แก๎ปัญหาจะสามารถน าประสบการณ์มาสร๎างสรรค์สิ่งตํางๆ และแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าได๎อยํางรวดเร็ว 

 ๕. ชอบสร๎างสรรค์สิ่งใหมํที่แปลกแหวกแนว ไมํเหมือนผู๎อ่ืน แตํผลงานที่ปรากฏยํอมมี
คุณคํา และเป็นที่ยอมรับของผู๎อื่นในเวลาตํอมา 
           ๒.๓.๖ กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ 

 การสร๎างสรรค์งานศิลปะมีกระบวนการหรือข้ันตอนตามล าดับ ดังนี้ 
 ๑. การรับรู๎ (Perception) คือ การที่มนุษย์ใช๎ประสาทสัมผัสด๎านตํางๆ รับรู๎และชื่นชม

ในธรรมชาติและสภาพแวดล๎อมรอบตัว ได๎แกํ การสัมผัสรับรู๎ด๎วยประสาทตาในการมองเห็นความงาม



 

๓๐ 

 

ของธรรมชาติ เชํน ภาพดอกบัวที่ชูชํออยูํเหนือน้ า ภาพดวงอาทิตย์ยามลับขอบฟูา และการสัมผัสด๎วย
ประสาทหูในการได๎ยินเสียงจากธรรมชาติหรือจากเทคโนโลยีสมัยใหมํ เชํน เสียงนกร๎องอันไพเราะ
และบริสุทธิ์ เสียงน้ าตกกระทบโขดหิน ภาพและเสียงเหลํานี้เป็นแรงบันดาลใจให๎มนุษย์สร๎างสรรค์งาน
ศิลปะ เชํน วาดภาพบันทึกความงามและความรู๎สึกจากธรรมชาติ แตํงเพลงหรือบรรเลงดนตรีบรรยาย
ความงามของธรรมชาติหรือเลียนเสียงธรรมชาติ 

 ๒. ประสบการณ์ (Experience) คือ การที่มนุษย์ผํานภาวะการรับรู๎ ได๎เห็น ได๎ฟัง และ
ได๎ปฏิบัติด๎วยตนเองมาแล๎วบํอยครั้งจนสั่งสมเป็นประสบการณ์และความช านาญ เชํน ศิลปินมีใจรัก
และชื่นชมความงามของธรรมชาติโดยเฉพาะดอกไม๎นานาพรรณ จึงมักจะเข๎าไปสัมผัสชื่นชมกับความ
งามของธรรมชาติเหลํานั้น และนิยมถํายทอดความงามด๎วยการวาดภาพ จึงเกิดประสบการณ์และ
ความช านาญในการวาดภาพธรรมชาติเป็นพิเศษ ศิลปินบางคนมีความเจนจัดในการวาดภาพสีน้ า 
นักเรียนอาจวาดภาพจากประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน เป็นต๎น 

 ๓. จินตนาการ (Imagination) คือ การคิดสร๎างภาพในจิตใจกํอนที่จะสร๎างสรรค์
ออกมาเป็นผลงานศิลปะโดยมีพ้ืนฐานมาจากการได๎สัมผัส รับรู๎ธรรมชาติและสภาพแวดล๎อมจนเกิด
แรงบันดาลใจในการสร๎างสรรค์งานศิลปะ สั่งสมเป็นประสบการณ์และความช านาญ ขยายผลเป็นการ
สร๎างสรรค์งานศิลปะด๎วยจิตนาการ มิใชํเพียงการถํายทอดจากประสบการณ์และจากสิ่งที่ตามองเห็น
เทํานั้น แตํเป็นการแสดงออกจากภายในสูํภายนอก สะท๎อนความคิดสร๎างสรรค์อยํางอิสระและ
หลากหลาย ทั้งนี้ยํอมข้ึนอยูํกับสภาพการรับรู๎ แรงบันดาลใจ และประสบการณ์ของผู๎สร๎างสรรค์งานที่
แตกตํางกัน 
 ๒.๓.๗ กระบวนการส่งเสริมทักษะและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
 ความส าคัญของการสํงเสริมทักษะการสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะการสร๎างสรรค์งาน
ศิลปะ ต๎องอาศัยทั้งกระบวนการคิดและทักษะฝีมือในการท างาน จึงจ าเป็นที่จะต๎องสอนกระบวนการ
ในการสร๎างสรรค์ผลงานอยํางเป็นขั้นตอน เพราะเมื่อเกิดทักษะแล๎วก็จะสามารถคิด ออกแบบ 
ตัดสินใจ และแก๎ปัญหา ซึ่งจะน าไปสูํการสร๎างงานที่สร๎างสรรค์และมีคุณภาพ 
 วิรัตน์ พิชญพบูลย์ (๒๕๓๖) กลําววํา ศิลปินสร๎างสรรค์ผลงานจากความคิดและ
ความรู๎สึกผํานกระบวนการที่ต๎องใช๎ทักษะและความช านาญเป็นพิเศษ จนได๎ผลงานศิลปะที่ตนพึง
พอใจ ในการสร๎างสรรค์งานแตํละชิ้น ศิลปินต๎องตัดสินใจทั้งในด๎านความคิด การใช๎วัสดุ เครื่องมือ 
และเทคนิคการสร๎างสรรค์ นอกจากนี้ศิลปินยังต๎องแก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับคุณคําทางสุนทรียภาพ ซึ่งต๎อง
ตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกใช๎องค์ประกอบศิลป์ เชํน การแก๎ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการใช๎เส๎น สี รูปรําง 
ชํองวํางและรูปทรง ลักษณะ พร๎อมกับตัดสินใจเรื่องการใช๎หลักการจัดองค์ประกอบเพ่ือให๎เกิดดุลย
ภาพ มีความกลมกลืน และความขัดแย๎งได๎ สํวนสัมพันธ์กัน มีสัดสํวนและชํวงจังหวะที่พอเหมาะ จึง
เห็นได๎วําในการสร๎างสรรค์งานศิลปะแตํละชิ้นนั้น ศิลปินต๎องแก๎ปัญหา ต๎องเลือกและตัดสินใจในการ
ด าเนินงานอยํางยุํงยาก ซับซ๎อน กระบวนการสร๎างสรรค์ต๎องมีการแก๎ปัญหาและตัดสินใจอยูํ
ตลอดเวลานั้น ต๎องใช๎ทักษะและความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ประกอบกับความศรัทธาตํอการสร๎างสรรค์
ผลงานนั้นๆ ดังนั้นการสร๎างสรรค์ศิลปะเกือบทุกสาขา ศิลปินจะไมํท าตามอ าเภอใจโดยการด าเนินการ



 

๓๑ 

 

อยํางสํงเดชศิลปินต๎องท าไปอยํางมีเจตนาและมีแผนงาน โดยค านึงถึงคุณคําทางศิลปะและความพึง
พอใจทางสุนทรียภาพด๎วย 
 สุชาติ เถาทอง (๒๕๓๘) กลําวถึงจุดมุํงหมายในการสร๎างงานศิลปะวํา เปรียบดังเครื่อง
วัดผลความเข๎าใจของผู๎เรียน สํวนการสร๎างสรรค์ที่เป็นลักษณะเฉพาะของศิลปิน จุดมุํงหมายคือ
แนวความคิดในการถํายทอดทางทัศนศิลป์ วําศิลปินมีความมุํงหมายอยํางไร ต๎องการแสดงออก
เกี่ยวกับอะไร เพ่ือให๎ได๎ผลอะไร การท างานโดยปราศจากเปูาหมาย เป็นการท างานที่ไร๎ทิศทางและ
การก๎าวไปสูํความส าเร็จนั้นเป็นไปได๎ยาก ศิลปินที่มีชื่อเสียงของไทยและตํางประเทศจะอาศัยการ
ท างานที่มีระบบความคิดที่แนํนอน แผนงานที่ชัดเจน และการด าเนินกิจกรรมที่เป็นไปตามขั้นตอนที่
วางไว๎ ดังนั้นความบกพรํองและความผิดพลาดจึงไมํเกิดขึ้น การสร๎างสรรค์งานศิลปะของศิลปินนั้น มี
กระบวนการและข้ันตอนที่ชัดเจน มีการวางแผนอยํางเป็นระบบ 
 กระบวนการสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะเนื่องจากการสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะ มี
กระบวนการที่สลับซับซ๎อน ผสมผสานกัน จึงไมํปรากฏกระบวนการที่ชัดเจน แตํจากการวิเคราะห์
ทัศนะของนักวิชาการทางศิลปะและศิลปิน จึงสามารถสรุปกระบวนการสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะเป็น
ขั้นตอน ดังนี้ (ปราณีย์ ด๎วงอ่ิม, ๒๕๕๓) 
 ๑. ก าหนดโจทย์ คือจุดเริ่มต๎นของการสร๎างสรรค์ผลงาน โดยปกติแล๎วศิลปินจะเกิด
ความบันดาลใจในการสร๎างสรรค์ผลงานอยูํกํอนแล๎ว จึงเกิดขั้นตอนการระดมความคิด และข๎อมูล
ตํางๆ เพื่อใช๎ในการสร๎างสรรค์ ในการจัดการเรียนการสอน ครูจะเป็นผู๎ก าหนดโจทย์ให๎แกํผู๎เรียนเพ่ือ
งํายแกํการท าความเข๎าใจ และท าให๎ผู๎เรียนมีทิศทางในการท างานที่ชัดเจน ตรงกัน อีกทั้งการก าหนด
โจทย์ ยังเป็นการสร๎างสถานการณ์ให๎ผู๎เรียนได๎เผชิญกับการแก๎ไขปัญหา ท าให๎เกิดการเรียนรู๎จากการ
ลงมือปฏิบัติ และเกิดความคิดสร๎างสรรค์ 
 ๒. ระดมความคิดหรือสร๎างแนวคิด เมื่อได๎หัวข๎อในการท างาน หรือโจทย์แล๎ว จึงเริ่ม
เข๎าสูํกระบวนการระดมความคิด โดยประเด็นที่ใช๎ในกระบวนการนี้มีพ้ืนฐาน ๔ ข๎อ ได๎แกํ แนวคิด 
เทคนิควัสดุ อุปกรณ์ ซึ่งเป็นสํวนประกอบส าคัญในการสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะ สามารถแบํงเป็น
ประเด็นยํอยดังนี้ 
 แนวคิด – เรื่องอะไร เกิดที่ไหน ยุคสมัยใด ตัวละคร กิริยาทําทาง ฉาก กลิ่น รสเสียง 
โทนสี เป็นต๎น ในสํวนนี้ผู๎เรียนต๎องน าภาพตํางๆ ที่ใกล๎เคียงกับสิ่งที่ตนจินตนาการมาแสดงประกอบ 
 เทคนิค – วาดเส๎น ระบายสี เจาะ แกะ ปั้น พับ สื่อผสม คอมพิวเตอร์กราฟิค
ภาพยนตร์ เป็นต๎น สํวนนี้ผู๎เรียนจะต๎องศึกษารูปแบบผลงานของศิลปินตํางๆ และน าภาพผลงานที่ใช๎
เทคนิคในแบบที่ต๎องการมาใช๎ประกอบ 
 วัสดุ – กระดาษ ดิน ไม๎ พลาสติก วัสดุเหลือใช๎ กระเบื้อง ปูน คอมพิวเตอร์ ในการ
เลือกใช๎วัสดุ ผู๎เรียนต๎องแสดงความรู๎ความเข๎าใจ ในการเลือกวัสดุนั้นๆ มาใช๎ในการสร๎างสรรค์ผลงาน
ของตนเอง โดยเฉพาะผู๎เรียนต๎องมีการค๎นคว๎าข๎อมูลและวิเคราะห์จากการท างานของศิลปินตํางๆ
แสดงเหตุผลในการเลือกใช๎วัสดุนั้นๆ 



 

๓๒ 

 

 อุปกรณ์ – กรรไกร กาว มีด แผํนรองตัด กระดาษทิชชูํ ฯลฯ เมื่อได๎เทคนิคและวัสดุ
ตามความต๎องการแล๎ว ผู๎เรียนต๎องวิเคราะห์การเลือกใช๎อุปกรณ์ให๎เหมาะสมกับงานด๎วย เพราะ
อุปกรณ์เป็นสิ่งส าคัญอยํางหนึ่งที่ท าให๎เราได๎ผลงานตรงกับความต๎องการ 
 ๓. เลือก สรุป และวางแผน หลังเสร็จสิ้นกระบวนการระดมความคิดแล๎ว ให๎ผู๎เรียน
ตัดสินใจเลือกประเด็นที่สนใจ แนวทางการสร๎างสรรค์ผลงาน วัสดุอุปกรณ์ ซึ่งต๎องใช๎ทั้งจินตนาการ
และเหตุผลในการตัดสินใจ เพ่ือให๎ได๎ผลงานที่มีความสร๎างสรรค์ และมีความเป็นไปได๎ อันเป็นหัวใจ
ของการสร๎างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งขั้นตอนการระดมความคิด การสรุปและวางแผนในการท างาน คือ
กระบวนการออกแบบในการสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะ ผลผลิตที่ได๎จากขั้นตอนนี้ ได๎แกํ แผนผัง
ความคิดซึ่งอธิบายถึงที่มาของแนวความคิดในการท างาน แสดงความคิดสร๎างสรรค์ แผนผังก๎างปลา
แสดงถึงเหตุผล การตัดสินใจ การวางแผน และแบบรํางซึ่งได๎จากการขมวดความคิดและกลั่นกรอง
ออกมาเป็นภาพ 
 ๔. สร๎างสรรค์ผลงาน เมื่อผู๎เรียนได๎ท าการเลือก สรุป และวางแผนการท างานเรียบร๎อย
แล๎ว ขั้นตอนการสร๎างสรรค์ผลงาน ถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎จากการเผชิญกับ
ปัญหาโดยตรง ทั้งปัญหาเรื่องความงาม การจัดองค์ประกอบ และปัญหาจากวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งจะท าให๎
เกิดการเรียนรู๎อยํางมีความหมาย มีความคงทน และเกิดการเรียนรู๎เชิงประจักษ์ด๎วยตนเอง โดยเฉพาะ
วิชาศิลปะปฏิบัติ ผลงานคือผลประจักษ์ของความรู๎ความเข๎าใจในเนื้อหาสาระที่ได๎รับของผู๎เรียน การ
แสดงออกถึงทักษะ รวมถึงการแสดงคุณลักษณะของผู๎เรียน ซึ่งสามารถวัดและประเมินคําออกมาให๎
อยูํในเชิงสัญลักษณ์ หรือตัวเลขได๎ 
 จากข๎อมูลดังกลําว จะเห็นได๎วํา การสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะจะเน๎นกระบวนการทาง
ความคิดและการท างาน โดยเฉพาะกระบวนการระดมความคิด เป็นการฝึกความคิดสร๎างสรรค์ ด๎าน
ความคิดคลํองแคลํว หลากหลาย เป็นการระดมทั้งความคิดในการสร๎างสรรค์ผลงาน และการคิดวาง
แผนการท างาน จากนั้นจะน าความคิด และข๎อมูลตํางๆ ที่ได๎รับมาสรุปเป็นแนวความคิดในการท างาน 
วิธีการท างาน ซึ่งต๎องอาศัยเครื่องมือในการจดบันทึกที่มีประสิทธิภาพ สอดคล๎องกับลักษณะการ
ท างานแตํละข้ัน เพ่ืองํายตํอการทบทวน ค๎นหา ตรวจสอบและแก๎ไขเมื่อเกิดความผิดพลาด (นวลน๎อย 
บุญวงษ,์ ๒๕๔๒) 
 ๒.๓.๘ ศิลปกรรมไทยร่วมสมัยของไทย  
 ชํวงเวลาหนึ่งของคนในวงการศิลปกรรมไทยในอดีตเคยมีความเชื่อวํา  โลกของ
ศิลปกรรมเป็นอิสระอยํางสมบูรณ์ เป็นโลกที่ด ารงอยูํได๎ด๎วยตนเอง เป็นอิสระไมํขึ้นอยูํกับเหตุปัจจัย
ใดๆ ดังนั้นหากใครท าแนวคิดเรื่องของการด ารงชีวิตของศิลปะไปเชื่อมโยงกับสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ แล๎วก็จะถูกมองวํา เป็นแนวคิดที่ไมํถูกต๎อง กระทั่งอาจถูก
ต าหนิวําเป็นการท าให๎ฐานะของศิลปะต๎องมลทินและฐานะต่ าลง แตํเมื่อกาลเวลาผํานพ๎นไปพร๎อมกับ
การพัฒนาองค์ความรู๎ของศิลปกรรมมีความเข๎มแข็งมากขึ้น ความคิดเรื่องการด ารงอยูํของศิลปะก็
ได๎รับการยอมรับวํามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับบริบทของสังคมอยํางมิอาจแยกออกจากกันโดย
เด็ดขาดได๎ท าให๎การวิเคราะห์ผลงานศิลปกรรมของศิลปิน กลุํมศิลปินในชํวงเวลา ตําง ๆ ของ



 

๓๓ 

 

ประวัติศาสตร์ซึ่งไมํเพียงแตํจะอาศัยแกนความรู๎ของศิลปะเทํานั้น  ทวําก็มีการน าความรู๎เกี่ยวกับ
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมเข๎ามาวิเคราะห์รํวมในเชิงสัมพันธ์ด๎วย  
 หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ยุติ แม๎จะมีการเสนอทฤษฎี ๒ โลก หรือทฤษฎี ๓ โลก ที่มี
ค าอธิบายที่แตกตํางกัน และสํงผลตํอการก าหนดยุทธศาสตร์โลกตํางกัน แตํถึงที่สุดแล๎วก็เป็นที่ยอมรับ
วํา เป็นชํวงเวลาแหํงการเผชิญหน๎าทางลัทธิและสงครามตัวแทนของโลกคํายเสนานิยมและโลกคําย
สังคมนิยม อันท าให๎เกิด ผลงานศิลปะที่เป็นตัวแทนความคิดที่สะท๎อนลัทธิปัจเจกบุคคล 
(Individualism) ภายใต๎ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมกับผลงานศิลปะที่เป็นตัวแทน โลกคํายสังคม
นิยมที่รู๎จักกันในนามลัทธิสัจนิยมสังคมนิยม (Socialist Realism) ที่ต๎องการใช๎ศิลปะเป็นเครื่องมือ
น าไปสูํความเปลี่ยนแปลงตามอุดมการณ์ ซึ่งภายหลังจากเยอรมนีตะวันตกรวมกับเยอรมนีตะวันออก 
สหภาพโซเวียตลํมสลายในปี ค.ศ. ๑๙๙๑ (พ.ศ.๒๕๓๔) จีนปรับตัวจากระบบเศรษฐกิจที่รัฐบาลและ
สังคมเป็นเจ๎าของทรัพย์สินโดยการยกเลิกกรรมสิทธิ์สํวนบุคคล  เป็นการเปิดโอกาสปัจเจกชนมี
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินมากขึ้น มีเสรีภาพในการประกอบการมากขึ้น มีก าไรเป็นเครื่องจูงใจมากขึ้น มี
การใช๎ระบบราคาเพ่ือการค๎ารํวมกับโลกแบบตลาดเสรี สภาพความเปลี่ยนแปลงเหลํานี้สํงผลท าให๎
ความคิดและการแสดงออกทางศิลปะเกิดความเปลี่ยนแปลงไปด๎วยหรืออีกนัยหนึ่งก็อาจกลําวได๎วํา  
หลังการเผชิญหน๎าทางสงครามลัทธิ ประเทศที่อยูํในคํายสังคมนิยมได๎ หันมารับอิทธิพลทางความคิด
และการแสดงออกแบบศิลปะคํายโลกเสรีมากข้ึน 
 ทั้งนี ้ส าหรับประเทศไทยในชํวงของการเผชิญหน๎าทางสงครามลัทธิ ไมํเพียงแตํจะเกิด
การเผชิญหน๎าระหวํางรัฐบาลเผด็จการทหารกับพรรคคอมมิวนิสต์แหํงประเทศไทยที่มีกองก าลังติด
อาวุธเป็นของตัวเองในชนบทแล๎ว การแสดงออกทางศิลปะก็สะท๎อนให๎เห็นภาพของความขัดแย๎งใน
ระดับหนึ่งด๎วย และเมื่อสงครามประชาชนยุติลงด๎วยปัจจัยภายนอกประเทศและปัจจัยภาพในด๎วย
นโยบาย ๖๖/๒๕๒๓ ในสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได๎สํงผลท าให๎สังคมไทย
เกิดความเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด๎าน รวมทั้งวงการศิลปะด๎านทัศนศิลป์ ในเวลาตํอมากระแสคลื่น
ความคิดและความรุํงโรจน์ เมื่ออัลวิน ทอฟเลอร์ (Alvin Toffler) เขียนหนังสือ Future Shock 
ตามมาด๎วยหนังสือ The Third Wave (คลื่นลูกที่สาม) กับหนังสือที่ทรงอิทธิพลทางคิดอีกหลายเลํม
เชํนเดียวกับ จอห์น ไนซ์บิตต์ที่เขียนหนังสือ Magatrends ๒๐๐๐ (เมกาเทรนด์ ๒๐๐๐) หนังสือ
เหลํานี้ได๎ถูกแปลเป็นภาษาตําง ๆ และมีผู๎อํานมากกวํา ๕๐ ประเทศทั่วโลก จึงถือวําเป็นหนังสือแนว
อนาคตศาสตร์ที่สํงผลกระทบตํอความคิดของผู๎คนในปริมณฑลที่กว๎างขวาง โดยเฉพาะกระบวนการวิธี
คิดและวิธีวิเคราะห์ ที่เชื่อมโยงสรรพองค์ความรู๎ตําง ๆ เข๎าหากันเป็นภาพองค์รวม ขนาดเดียวกันก็มี
การแยกแยะประเด็นตําง ๆ ที่ได๎รับผลกระทบตํอกันให๎เห็นอยํางเป็นระบบ จนท าให๎เห็นความนําจะ
เป็นไปได๎มีแนวโน๎มที่จะเกิดในชีวิตและในประเทศของตน เมื่อนักคิดเหลํานี้กลําวถึงความเฟ่ืองฟูของ
เศรษฐกิจโลกในทศวรรษสุดท๎ายของศตวรรษที่ ๒๐ และพูดถึงแนวโน๎มใหญํแหํงรอบพันปีใหมํ
ประตูชัยสูํศตวรรษที่ ๒๑ วํา การแบํงงานของเศรษฐกิจที่เป็นไปทั้งโลก แกํนแท๎ของเศรษฐกิจที่เป็น
แบบทั้งโลก (เป็นตลาดเดียวกัน) ที่ส าคัญที่สุดก็คือในที่สุดแล๎วประเทศตําง ๆ ทั้งโลกจะทาการค๎า
ระหวํางกันและกันอยํางเสรี ๑๐๐%๒๔  
                                                           

 ๒๔ สันติ ตั้งระพีพร. คลื่นลูกที่สาม. (กรุงเทพฯ: นานมี, ๒๕๓๔), หน๎า ๒๓. 



 

๓๔ 

 

 นอกจากการชี้ให๎เห็นถึงความรุํงเรืองในเศรษฐกิจแล๎วก็ยังฉายภาพให๎เห็นถึงความ
รุํงเรืองในด๎านศิลปะแขนงตําง ๆ อันเป็นผลจากการเติบโตทางด๎านเศรษฐกิจเอาไว๎ในลักษณะการ
วิเคราะห์ที่ให๎ภาพในแงํดีเอาไว๎อยํางสมเหตุสมผล ประกอบกับภาพสังคมไทยในเชิงปรกกฎการณ์
แสดงให๎เห็นถึงความเติบโตทางเศรษฐกิจอยํางนําทึ่ง โดยในปี ๒๕๕๕ เศรษฐกิจไทยโตเร็วถึง ๑๐% ตี
คูํกับสิงคโปร์ในฐานะประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตเร็วสุดในยํานเอเชียอาคเนย์ และก็สํงผลท าให๎วงการ
ศิลปะ โดยเฉพาะวงการทัศนศิลป์เกิดปรากฏการณ์สะสมซื้อผลงานศิลปะ โดยบริษัทเงินทุน บริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์เกิดปรากฏการณ์คนในวงการธุรกิจการเงิน วงการรอสังหาริมทรัพย์ซื้อผลงาน 
สะสมผลงานศิลปะควบคูํไปกับการปั่นราคาผลงานศิลปะของนักธุรกิจศิลปะกันอยํางขนานใหญํ ซึ่งก็มี
สํวนท าให๎คนในวงการทัศนศิลป์เกิดพฤติกรรมแปลก ๆ และคํานิยมใหมํท่ีน าไปสูํการวิพากษ์วิจารณ์ใน 
หลาย ๆ กรณี โดยที่ในขณะนั้นไมํมีใครในวงการศิลปกรรมคาดคิดวํา ความหายนะทางเศรษฐกิจที่
สํงผลกระทบตํอธุรกิจศิลปะก าลังคืบคลานเข๎ามาเงียบ ๆ จะกลายเป็นพายุร๎อนในเวลาอันใกล๎ โลกาภิ
วัตน์ และศิลปะในสังคมสารสนเทศ 
 กระแสเศรษฐกิจที่เป็นแบบเดียวทั้งโลก เป็นกระแสที่ด าเนินไปควบคูํกับการพัฒนา
โลกเข๎าสูํโลกยุคโลกาภิวัตน์ (Globalizatation) ที่จริงการเคลื่อนไหวของค าวําโลกานุวัตน์ในชํวง
ทศวรรษนี้ ชัยอนันต์ สมุทวณิช ถือเป็นผู๎ที่มีบทบาทส าคัญที่ท าให๎เกิดค าถามเพ่ือหาค าตอบระหวําง
โลกานุวัตน์กับโลกาภิวัตน์วํามันเหมือนหรือมันตํางกันอยํางไรทั้งนี้ ชัยอนันต์ สมุทวณิช ได๎อธิบาย
โลกานุวัตน์วํา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดาวเทียมการสื่อสาร และยุคใยแก๎วน าแสงที่มี
การน ามาใช๎เป็นประโยชน์อยํางกว๎างขวาง อันเป็นความหมายตามกาลสมัย มิใช๎ความหมายของโลกา
นุวัตน์ตามราชบัณฑิตยสถานบัญญัติ 
 อยํางไรก็ตาม ความหมายของโลกาภิวัตน์ที่เป็นที่เข๎าใจกันในปัจจุบันก็คือ โลกอันมี
อาณาบริเวณกว๎างใหญํไพศาลแตํละสํวนอยูํหํางกันในพ้ืนที่ (เทศะ หรือ Space) แตกตํางกันด๎านเวลา 
(กาล หรือ Time) สามารถเชื่อมโยงกันได๎อยํางใกล๎ชิด เสมือนหนึ่งอยูํ ใกล๎กันโดยผํานระบบสื่อสารที่
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จากที่หนึ่งแพรํไปสูํสํวนอ่ืนของโลกในอัตราความเร็วสูงในด๎านเศรษฐกิจ 
ขําวสาร การเมือง และวัฒนธรรมโดยเฉพาะอยํางยิ่ง การแพรํอิทธิพลจากประเทศที่เข๎มแข็งสูํประเทศ
ที่อํอนแอ๒๕  
 การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ในความหมายที่กลําวมาได๎สํงผลกระทบตํอ
สังคมโลกอยํางใหญํหลวงและสํงผลสะเทือนตํอวงการศิลปะและวัฒนธรรมอยํางรุนแรงโดยเฉพาะ
ผลกระทบในเชิงอิทธิพลนั้น ค ากลําวที่วํา ใครกุมสื่อคือกุมความคิดของคน และจากความจริงที่วํา
ประเทศที่กุมสื่อที่มีอิทธิพลตํอความคิดของผู๎คนทั่วโลก สื่อล๎วนเป็นของประเทศมหาอ านาจ ท าให๎
สื่อสารมวลชน (Mass Communication) ถูกนิยามใหมํวํา เป็นเครื่องมือของนายทุนหรือบริษัท
อุตสาหกรรมวัฒนธรรม ในการแสวงหาผลก าไรสูงสุด๒๖  สิ่งเหลํานี้มีกรณีที่นําศึกษาก็คือ บทบาทของ 

                                                           

 ๒๕ วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน, พจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์. พิมพ์ครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐), หน๎า ๑๕๘ 
 ๒๖ พิทยา วํองกุล, ไทยยุควัฒนธรรมทาส. โครงการวิถีทรรศน์. (กรุงเทพฯ: อมรินพริ้นติ้งแอนด์พับลิช
ช่ิง, ๒๕๔๑), หน๎า ๘. 



 

๓๕ 

 

CNN ที่กุมขําวสารโลก และเศรษฐกิจ ขําวสารอันใหญํหลวงเอาไว๎ ท าให๎เกิดการแขํงขันกันสร๎าง
จักรวรรดินิยม การสื่อสารของประเทศตะวันตกลอกเลียนความส าเร็จของ CNN กัน นั้นก็คือ BBC 
(British Broadcasting Corporation) ในอังกฤษก็มีการจัดตั้งเครือขํายขําวโทรทัศน์ข๎ามชาติที่
เรียกวํา World Service Television (WSTV) ขึ้น  แนํนอนวํา การที่โลกพัฒนาเข๎าสูํยุคโลกาภิวัตน์ 
การที่โลกก๎าวเข๎าสูํยุคเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที (IT) ได๎สํงผลท าให๎มนุษย์ทั่วทุกมุมโลกสามารถ
เรียนรู๎ รับรู๎เหตุการณ์ความเคลื่อนไหวตําง ๆ ของทุกมุมโลกได๎ในเวลาเดียวกัน ยิ่งการพัฒนาการ
สื่อสารที่เป็นการน าสื่อตําง ๆ มาท างานรํวมกันของแฟกซ์ คอมพิวเตอร์ ขํายงานอิเล็กทรอนิกส์ และ
เทคโนโลยีอ่ืน ๆ ก็ยิ่งท าให๎กลายเป็นระบบที่ยิ่งใหญํอันเกิดจากการหลอมรวมกันของสื่อชนิดตํางๆ ซึ่ง
ผลที่ตามมาเฉพาะทางด๎านศิลปกรรมก็สํงผลท าให๎การรับรู๎การเปลี่ยนแปลงในวงการศิลปะ
ความก๎าวหน๎าในวงการศิลปะ การสร๎างสรรค์ผลงานศิลปกรรมรํวมสมัย (Contemporary Art) จาก
ศิลปินทั่วโลกถูกยํนระยะทั้งเวลาและสถานที่ให๎มีลักษณะที่รํวมสมัยโดยความหมายมากขึ้น  และด๎วย
เหตุผลนี้เอง การเคลื่อนไหวในวงการทัศนศิลป์ไทยให๎ห๎วงเวลา ๑ ทศวรรษที่ผําน จึงถือได๎วําเป็น
ความเคลื่อนไหวที่สอดคล๎องกับการะแสการพัฒนาโลกที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ
เชื่อมโยงที่ส าคัญ  
 ดังนั้นในเวทีการแสดงผลงานศิลปะของศิลปินไทย  ภาพของศิลปินในสังคมยุค
สารสนเทศจึงปรากฏขึ้น ด๎วยการเสนอรูปแบบและกลวิธีการสร๎างงานศิลปะที่รํวมสมัยกับศิลปะยุค
หลังสมัยใหมํที่รํวมสมัยกับงานศิลปะที่ก๎าวข๎ามประเภท ก๎าวข๎ามสาขาที่รํวมสมัยกับการสร๎างงาน
ศิลปะแหํงการผสมผสานระหวํางสมองซีกซ๎ายกับสมองซีกขวาระหวํางเทคโนโลยีกับจินตนาการ  
ตลอดจนผลงานศิลปะที่อาศัยการบูรณาการความรู๎จากหลายองค์ความรู๎เข๎ามาอยูํรํวมกัน สภาพการ
เคลื่อนไหวดังกลําวไมํใชํจะเกิดเฉพาะประเทศไทยเทํานั้น แตํมันได๎แผํกระจายไปทั่วทั้งทวีปเอเชีย 
โดยประเทศที่ประกาศตัววําเป็นประเทศสังคมนิยม ก็ได๎รับผลสะเทือนทางด๎านศิลปะรํวมสมัยภายใต๎
ความเปลี่ยนแปลงของโลกคลื่นลูกที่สามอยํางมิอาจหลีกเลี่ยง  
 อยํางไรก็ตามประเทศที่ได๎ชื่อวําเป็นผู๎น าในการเคลื่อนไหวศิลปกรรมรํวมสมัยที่ส าคัญ
ในภูมิภาคเอเชียอยํางโดดเดํนก็คือญี่ปุุน โดยญี่ปุุนนับตั้งแตํสิ้นสงครามโลกครั้งที่ ๒ ก็มุํงมั่นทุํมเทที่จะ
ศึกษาความเจริญเติบโตของโลกตะวันตกในทุกด๎านและอยํางมีจุดหมาย  จนได๎รับการยอมรับใน
ปัจจุบันวําเป็นประเทศผู๎น าทางด๎านศิลปะในภูมิภาคเอเชีย นอกจากจะเป็นผู๎น าทางด๎านศิลปะใน
ภูมิภาคเอเชีย นอกจากจะเป็นผู๎นาแล๎ว มีบางสิ่งที่สนใจก็คือ ปรากฏการณ์การเป็นศูนย์กลางการ
รํวมมือและการเสริมให๎การสนับสนุนของวงการณ์ศิลปะในภูมิภาคเอเชีย  โดยลําสุดเมื่อต๎นปี พ.ศ.
๒๕๔๒ ญี่ปุุน ได๎เปิดพิพิธภัณฑ์ศิลปะแหํงเอเชียทุกประเทศ พร๎อมกับเป็นสํวนรวมของการเคลื่อนไหว
ศิลปะรํวมสมัยที่ควรแกํการศึกษาและการติดตาม๒๗  
  
 
 
                                                           

 ๒๗ อ านาจ เย็นสบาย, ศิลปะพิจารณ์. (กรุงเทพฯ: โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปกรรมแหํงประเทศไทย, 
๒๕๔๑), หน๎า ๖๕-๗๕ 
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๒.๔ แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศิลปกรรม 
 ๒.๔.๑ ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ค าภูมิปัญญา ตรงกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษวํา Wisdom ซึ่งมีความหมายวํา ความรู๎

ความสามารถความเชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรม และความสามารถในการแก๎ไขปัญหาของมนุษย์ สํวนค า
วํา ท๎องถิ่น (Local) หมายถึง ท๎องถิ่นใดท๎องถิ่นหนึ่งโดยเฉพาะ ไมํสามารถก าหนดได๎วํามีขนาดของพ้ืนที่
หรือจ านวนประชากรหรือสิ่งตําง ๆ ได๎วําเป็นเทําใด ดังนั้น ภูมิปัญญาท๎องถิ่น หรือภูมิปัญญาชาวบ๎าน หรือ
ภูมิปัญญาไทย มีนักวิชาการได๎ให๎ความหมายไว๎แตกตํางกันดังนี้ 
 ภูมิปัญญาชาวบ๎าน๒๘ หมายถึง สติและปัญญา อันเกิดจากการเรียนรู๎ สะสม และถํายทอด
ประสบการณ์ที่ยาวนานของบุคคลในท๎องถิ่น ซึ่งท าหน๎าที่ชี้น าแนวทางการใช๎ชีวิตอยํางยั่งยืนถาวรกับ
ธรรมชาติรอบตัว 
 ภูมิปัญญาไทย๒๙ หมายถึง “องค์ความรู๎ ความสามารถ และทักษะของคนไทยอันเกิดจาก
การสั่งสมประสบการณ์  ที่ผํานกระบวนการเลือกสรร เรียนรู๎ ปรุงแตํง พัฒนา และถํายทอดสืบตํอกัน
มา เพ่ือใช๎แก๎ปัญหา และพัฒนาชีวิตของคนไทยให๎สมดุลกับสภาพแวดล๎อมและเหมาะสมกับยุคสมัย” 
 ภูมิปัญญาไทยได๎ชํวยสร๎างชาติให๎เป็นปึกแผํน สร๎างศักดิ์ศรี  และเกียรติภูมิแกํคนไทย ท า
ให๎บรรพบุรุษของเราได๎ด ารงชีวิตอยูํบนผืนแผํนดินนี้มาสงบสุขเป็นเวลายาวนานแม๎วําภูมิปัญญาสํวน
หนึ่งจะหายไป  แตํยังมีบางสํวนหลงเหลือเป็นมรดกอันล้ าคําอยูํคูํกับสังคมไทยมาโดยตลอด ภูมิปัญญา
ไทยแบํงออกได๎เป็น ๒ ระดับ คือ ภูมิปัญญาชาติหรือภูมิปัญญาไทย กับภูมิปัญญาท๎องถิ่นหรือภูมิ
ปัญญาชาวบ๎าน 

 จากทรรศนะของนักวิชาการดังกลําวข๎างต๎น พอจะสรุปได๎วํา ภูมิปัญญาท๎องถิ่น หมายถึง 
พ้ืนความรู๎ความสามารถของกลุํมคนในท๎องถิ่นหนึ่ง ๆ สร๎างขึ้นจากการสั่งสมประสบการณ์และความ
เฉลียวฉลาดของแตํละคน ผํานกระบวนการเลือกสรร เรียนรู๎ ปรุงแตํง พัฒนา และถํายทอดสืบตํอกัน
มา เพ่ือใช๎แก๎ปัญหาและพัฒนาชีวิตของคนในท๎องถิ่นให๎สมดุลย์กันกับสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติ
และสภาพแวดล๎อมทางสังคม 
 ดวงฤทัย อรรคแสง๓๐ กลําวํา การถํายทอดความรู๎ของภูมิปัญญาท๎องถิ่น คือ การบอกวิชา
ความรู๎ให๎ผู๎เรียนเข๎าใจและน าไปปฏิบัติได๎ ซึ่งภูมิปัญญาท๎องถิ่นมักจะถํายทอดความรู๎ให๎กับผู๎เรียนหรือ
กลุํมเปูาหมายไปโดยอัตโนมัติ ไมํได๎เรียนวิชาการสอนมาจากสถาบันใดๆ และจะใช๎สามัญส านึกแบบ
สังคมประกิต คือการเรียนการสอนที่เกิดจาการเลียนแบบและการจดจ าสืบทอดกันมาในครอบครัว
และวิธีการถํายทอด ๒ รูปแบบ คือ  

                                                           

 ๒๘ ฉลาด รมิตานนท์,  “ความหลากหลายทางชีวภาพ : ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา” ใน สิทธิ
ชุมชน: การกระจายอ านาจจัดการทรัพยากร, (กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหํงชาติ, ๒๕๓๔), 
หน๎า ๒๐. 

 ๒๙ รุํง  แก๎วแดง, การน าภูมิปัญญาไทยเข้าสู่ระบบการศึกษา, (กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหํงชาติ, ๒๕๔๑), หน๎า ๒๐๔. 

 ๓๐ ดวงฤทัย อรรคแสง, กระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ . 
(ขอนแกํน: วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกํน, ๒๕๕๒), หน๎า ๒๓. 



 

๓๗ 

 

 ๑. ใช๎วิธีสาธิต คือ ท าให๎ดูเป็นตัวอยําง อธิบายทุกขั้นตอนให๎ผู๎เขียนเข๎าใจและผู๎เรียนปฏิบัติตาม 
 ๒. ใช๎วิธีการปฏิบัติจริง คือฟังค าบรรยาย อธิบาย การสาธิตแล๎วน าไปปฏิบัติจริง และ
ปฏิบัติซ้ า ๆ กันจนเกิดเป็นความช านาญ เพราะผลงานที่จะใช๎ด ารงชีวิตได๎ต๎องเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจริง 
สามารถน าเอาไปใช๎ประโยชน์ได๎ ไมํใชํผลงานที่กลําวอ๎างไว๎ในต าราเทํานั้น  
 ดังนั้น กลุํมเปูาหมายของภูมิปัญญาท๎องถิ่นผู๎เรียนหรือกลุํมเปูาหมายที่รับการถํายทอดภูมิ
ปัญญาจากผู๎รู๎ในท๎องถิ่นสํวนมากจะเป็นคนในครอบครัว เป็นญาติโดยสายเลือด เนื่องจากความรู๎บางอยําง
ผู๎รู๎ทั้งหลายมักหวงแหนและจะไมํแพรํงพรายให๎คนอ่ืนๆ รู๎วิธีการถํายทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่นจะแบํง
ลักษณะการถํายทอดออกเป็น ๒ แบบหลักๆ คือ แบบไมํเป็นลายลักษณ์อักษร เชํน การสาธิตให๎ดูเป็น
ตัวอยําง การจดจ าสืบทอดกันมาและแบบเป็นลายลักษณ์อักษรในอดีตสํวนใหญํใช๎จารึกในใบลานหรือสมุด
ขํอย หรือจากภาพวาดที่มีการบันทึกไว๎ เพ่ือผู๎ที่สนใจศึกษาเลําเรียนสืบตํอกันมาได๎วิธีหนึ่ง 

 อานันท์ กาญจนพันธุ์๓๑ กลําววํา ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็นกระบวนการเรียนรู๎ตลอดเวลา และ
ในภูมิปัญญาท๎องถิ่นมีกระบวนการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง จึงอาจเรียกได๎วําภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็น 
Situated Knowledge หมายความวํา เป็นความรู๎ที่ขึ้นอยูํกับการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ หาก
ในสังคมตํางๆ ปราศจากกระบวนการเรียนรู๎ ถึงแม๎จะมีปัญญาก็ใช๎ไมํได๎กับการพัฒนา เพราะการ
พัฒนา หมายถึง สถานการณ์ที่ไมํคงที่ สถานการณ์ที่ผันแปรตลอดเวลามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ถ๎าหากความรู๎มิได๎ผํานกระบวนการเรียนรู๎ก็ไมํสามารถที่จะเทําทันการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นจึงต๎องมีการปรับตัวให๎เข๎ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะภูมิปัญญา มีระบบ
ความรู๎ที่ผสมผสานอยูํ อันนี้เป็นลักษณะส าคัญของภูมิปัญญาท๎องถิ่นอีกอยํางหนึ่ง 
 อัจฉรา ภาณุรัตน์๓๒ ให๎ความหมายวํา ภูมิปัญญาท๎องถิ่น หมายถึง กระบวนการปรับเปลี่ยน
แบบแผนด าเนินชีวิตของบุคคลซึ่งอาศัยอยูํในท๎องถิ่น ให๎สามารถด าเนินชีวิตอยํางมีความสุข หรือ
สามารถแก๎ปัญหาการด าเนินชีวิตของคนให๎สอดคล๎องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปแตํละยุคสมัย 

 พระประจักษ์  จกฺกธมฺโม๓๓ ได๎ให๎ความหมายภูมิปัญญาท๎องถิ่นไว๎ดังนี้ 
 ๑. ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เกิดจากการสั่งสม เรียนรู๎มาเป็นระยะเวลายาวนาน มีลักษณะ

เชื่อมโยงกันไปหมดทุกสาขาวิชา ไมํแยกเป็นวิชาๆ แตํจะเป็นสหวิทยาการที่ผสมกลมกลืนและ
เชื่อมโยงระหวํางเศรษฐกิจ อาชีพ ความเป็นอยูํ การศึกษา การปกครอง และวัฒนธรรม 

 ๒. ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เป็นวิธีการปฏิบัติซึ่งชาวบ๎านได๎มาจากประสบการณ์ แนวทาง
แก๎ปัญหาแตํละเรื่องแตํละประสบการณ์แตํละสภาพแวดล๎อม ซึ่งมีเง่ือนไขปัจจัยเฉพาะแตกตํางกันไป 

                                                           
๓๑ อานันท์ กาญจนพันธุ์, การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน. (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ เพรสแอนด์

ดีไซน์, ๒๕๔๘), หนา๎ ๑๗๐-๑๗๑. 
๓๒ อัจฉรา  ภาณรุัตน์. รวมภูมิปญัญาไทย, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติง้ แอนพับลิชช่ิง จ ากัด ๒๕๔๙), 

หน๎า ๗๓.   
 ๓๓ พระประจักษ์ จกฺกธมฺโม.พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย. (กรุงเทพฯ:  ส านักพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน๎า ๗๗. 



 

๓๘ 

 

  ๓. ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เป็นกระบวนการทางปัญญาที่มุํงหมายจะใช๎วัฒนธรรมของตนเองโต๎
กระแสและตํอสู๎ให๎พ๎นการครอบง า เป็นอิสระและสร๎างสรรค์ หากท าส าเร็จแล๎วจะมีโครงขํายโยงใยภูมิ
ปัญญาระหวํางกันของชุมชนท๎องถิ่นซึ่งมีอ านาจและพลังผลักดันให๎สังคมเปลี่ยนแปลงสูํสันติสุข 

 ๔. ภูมิปัญญาเกิดจากการสั่งสม ความรู๎  มีการเรียนรู๎มาเป็นระยะเวลานาน  มีการเชื่อมโยง
กันไปหมดไมํแยกจากกัน และที่ส าคัญคือภูมิปัญญาท๎องถิ่นมีขั้นตอน ๓ ประการ คือ ปริยัติ ปฏิบัติและ
ปฏิเวธ 

 ๕. ภูมิปัญญาท๎องถิ่น หมายถึง ความรอบรู๎ของชาวบ๎านที่เรียนรู๎ และมีประสบการณ์ตํอกัน
มาทั้งทางตรง คือ ประสบการณ์ด๎วยตนเอง หรือทางอ๎อม ซึ่งเรียนรู๎จากผู๎ใหญํหรือความรู๎ที่สั่งสม 
สืบตํอกันมาจากบรรพบุรุษ 

 ๖. ภูมิปัญญาท๎องถิ่น คือ ทุกสิ่งทุกอยํางที่ชาวบ๎านคิดได๎เอง น ามาแก๎ปัญหาได๎ส าเร็จ
กลายเป็นสติปัญญา และเป็นองค์ความรู๎ทั้งหมดของชาวบ๎าน 

  สรุปได๎วํา การสืบค๎นหาภูมิปัญญาชาวบ๎าน ค๎นหาผู๎รู๎ ปราชญ์นั้นเป็นสํวนหนึ่ง เพ่ือ
ประมวลความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎เป็นเครื่องมือที่ท า ให๎องค์การชุมชนมีความเข๎มแข็ง ให๎สามารถ
ฟ้ืนความสัมพันธ์กับธรรมชาติ เพ่ือให๎สามารถบริหารจัดการทรัพยากรของตนเองอยํางมีหลักคิด หลัก
ที่ตั้งอยูํบนฐานภูมิปัญญาท๎องถิ่น และอีกสํวนหนึ่งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหวํางกลุํมองค์การ
ชุมชนตําง ๆ ให๎มีการแลกเปลี่ยนความรู๎ แนวคิดประสบการณ์ และความรู๎ภูมิปัญญาตําง ๆ เพ่ือให๎
คํอย ๆ สานกันเป็นเครือขํายและรํวมมือกันพัฒนาระบบ 
 ๒.๔.๒ ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 จากอดีตถึงปัจจุบันชาวชนบทได๎ใช๎สติปัญญาของตนสั่งสมความรู๎ เพ่ือการด ารงชีวิตมา
ตลอด และมักถํายทอดสติปัญญาเหลํานั้น จากคนรุํนหนึ่งไปสูํอีกรุํนหนึ่ง จนกลายเป็นพ้ืนเพรากฐาน
ของความรู๎ของชาวบ๎านที่เรียกกันกวํา ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  

 สุวินัย เกิดทับทิม กลําวถึงภูมิปัญญาท๎องถิ่นวํา ภูมิปัญญาท๎องถิ่นไทยได๎น าพืชพรรณจาก
การเกษตรมาประกอบอาหารหลากหลายรูปแบบทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน  มีการคิดค๎นสูตร
อาหารที่บ ารุงสุขภาพรํางกายมาตั้งแตํอดีต โดยการน าพืชหลายชนิดที่มีประโยชน์มาผสมผสานกันเกิด
เป็นอาหารที่มีรสชาติดีเป็นที่ยอมรับและมีการถํายทอดประสบการณ์ความรู๎มาให๎ลูกหลานได๎ท า
ตํอเนื่องกันมา มีอาหารไทยหลายชนิดที่เกิดจากการหมักดองพืชผักผลไม๎ทางการเกษตร เพ่ือให๎
สามารถเก็บไว๎ได๎เป็นเวลานาน มีประโยชน์ตํอรํางกาย และมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของแตํละท๎องถิ่น 
มีการถํายทอดวิธีการจากบรรพบุรุษไปพร๎อมกับวัฒนธรรมการด ารงชีวิตของคนในท๎องถิ่น รวมทั้งอาจ
มีการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านอาหารไปในที่ตําง ๆ จากการค๎าขายแลกเปลี่ยนสินค๎า ท าให๎
เกิดพัฒนาการของความรู๎ที่มีหลากหลายและซับซ๎อนมากขึ้น แตํหากความรู๎เหลํานี้ถูกเก็บไว๎ในตัว
บุคคล (tacit knowledge) เป็นสํวนใหญํขาดการจัดการความรู๎อยํางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
จนกระท่ังปัจจุบันกระแสของเศรษฐกิจพ่ึงตนเองท าให๎หลายฝุายหันมาให๎ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นไทยและสํงเสริมความเข๎มแข็งของชุมชนท๎องถิ่น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขํงขันทาง
เศรษฐกิจในระดับรากหญ๎าที่อยูํบนฐานความสามารถของแตํละชุมชน และสภาพทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยูํ โดยเฉพาะการผลิตอาหารเสริมสุขภาพจากความรู๎ด๎านการแพทย์พ้ืนบ๎านและการน าพืช



 

๓๙ 

 

สมุนไพรมาใช๎ประโยชน์เป็นแนวทางหนึ่งที่จะน ารายได๎เข๎าสูํคนในท๎องถิ่นซึ่งมีภูมิปัญญาท๎องถิ่นใน
ด๎านนี้สั่งสมมานานนับร๎อยปี และพัฒนาให๎เกิดความเข๎มแข็งของชุมชนได๎อยํางยั่งยืน องค์ความรู๎จาก
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นของบรรพบุรุษไทยทางด๎านอาหารและการแพทย์จึงเป็นสิ่งที่มีคุณคําควรอนุรักษ์
และสํงเสริมไมํให๎สูญสิ้นไปตามกาลเวลา๓๔  
 กฤตณภัต บุญยัษเฐียร๓๕  ได๎กลําวถึงลักษณะส าคัญของภูมิปัญญาท๎องถิ่นไว๎ดังนี้ 
  ๑. เป็นความรู๎แบบองค์รวมที่เกิดจากการเชื่อมโยงความรู๎หรือกิจกรรมทุกอยํางที่เก่ียวข๎อง
กับวิถีชีวิต 
  ๒. เป็นวิถีความสัมพันธ์ที่สมดุลระหวํางมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับธรรมชาติและมนุษย์เป็น
สิ่งเหนือธรรมชาติ 
  ๓. มีลักษณะเป็นพลวัต คือ มีการเปลี่ยนแปลงได๎ตามยุคสมัยและมีการพัฒนาการอยูํ
ตลอดเวลา 
  ๔. ภูมิปัญญาท๎องถิ่นมีวัฒนธรรมเป็นพื้นฐาน มีลักษณะเฉพาะหรือเอกลักษณ์ในตัวเอง 

 จากที่กลําวมาข๎างต๎น ภูมิปัญญาท๎องถิ่นจึงความส าคัญส าหรับการศึกษารากเหง๎าความ
เป็นมาของท๎องถิ่นและชุมชน ตลอดจนมีคุณคําในแงํของสถาบันหรือแหลํงสารสนเทศที่จัดเก็บ
สารสนเทศเหลํานี้ไว๎ และควรมีการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ วิจัยและจ าแนกออกเป็นหมวดหมูํเพ่ือสร๎าง
เป็น “องค์ความรู๎” ให๎ผู๎คนยุคปัจจุบันได๎ศึกษาและน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน อีกทั้งเพ่ือถํายทอดให๎แกํ
อนุชนรุํนหลังได๎เห็นคุณคําของมรดกทางวัฒนธรรมและจะได๎รํวมกันอนุรักษ์สืบสาน น าไปใช๎ และ
ถํายทอดตํอไปชั่วกาลนาน 
 ภูมิปัญญาท๎องถิ่นมีลักษณะที่ส าคัญบางประการคือ๓๖ 

 (๑) มีความจ าเพาะกับท๎องถิ่น  เนื่องจากภูมิปัญญาท๎องถิ่นสะสมขึ้นมาจากประสบการณ์
หรือความชัดเจนจากชีวิตและสังคมในท๎องถิ่นหนึ่ง ๆ เพราะฉะนั้นภูมิปัญญาท๎องถิ่น จึงมีความ
สอดคล๎องกับเรื่องของท๎องถิ่นมากกวําภูมิปัญญาที่มาจากข๎างนอก 
 (๒)  มีความเชื่อมโยงหรือบูรณาการสูง เนื่องจากภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็นภูมิปัญญาที่มาจาก
ประสบการณ์จริง  จึงมีความเป็นบูรณาการสูงทั้งในเรื่องของกาย ใจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม เชํน 
ความเชื่อเรื่องแมํธรณี แมํคงคา แมํโพสพ ฯลฯ ท าให๎เกิดพิธีกรรมตําง ๆ ขึ้น เชํน พิธีลอยกระทง พิธี
แรกนาขวัญ ฯลฯ พิธีดังกลําวเป็นตัวอยํางของภูมิปัญญาในการน าเอาธรรมชาติ มาสร๎างให๎เกิดความ
ศักดิ์สิทธิ์เพ่ือให๎คนเคารพธรรมชาติไมํท าลายธรรมชาติ 
 (๓) มีความเคารพผู๎อาวุโสเนื่องจากภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎ความส าคัญแกํ  ผู๎มีประสบการณ์
จึงมีความเคารพผู๎อาวุโส  เพราะถือวําผู๎อาวุโสมีประสบการณ์มากกวํา 

                                                           

 ๓๔ สุวินัย เกิดทับทิม, การจัดการความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นการท าลูกแปูงข๎าวหมากในเขตภาคกลางของ
ประเทศไทย. รายงานการวิจัย. (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฎบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา, ๒๕๕๘) หน๎า ๒๕๒-๒๕๓. 

 ๓๕ กฤตณภัต บุญยัษเฐียร, การออกแบบระบบสารสนเทศแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส าหรับ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. รายงานการวิจัย, (ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, ๒๕๔๘), หน๎า ๓๓. 

๓๖ เสรี  พงศ์พิศ, คืนสู่รากเหง้า , (กรุงเทพฯ : เทียนวรรณ, ๒๕๒๙), หน๎า ๑๔๙. 



 

๔๐ 

 

 (๔)  จากทรรศนะของนักวิชาการดังกลําว สรุปได๎วํา ภูมิปัญญาชาวบ๎านมีลักษณะที่เป็นทั้ง
รูปธรรมและนามธรรม ทั้ง ๒ ลักษณะนี้สะท๎อนให๎เห็นความสัมพันธ์อยํางใกล๎ชิดกัน คือ ความสัมพันธ์
ระหวํางคนกับคนอื่น ๆ ในสังคม คนกับธรรมชาติ  และคนกับสิ่งเหนือ ธรรมชาติ 
 ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการพัฒนาท๎องถิ่น  อันจะสํงผลถึงการพัฒนา
ประเทศชาติโดยสํวนรวม  มีนักวิชาการหลายทํานได๎แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ๎านไว๎ดังนี้ 
 จากทรรศนะของนักวิชาการดังกลําว สรุปได๎วํา ภูมิปัญญาท๎องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ๎าน
เป็นรากฐานของวัฒนธรรมชุมชน มีความเกี่ยวข๎องกับการด ารงชีวิตและการพัฒนาชุมชนโดยสะท๎อน
ออกมาในรูปของขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา ความเชื่อ ภาษา วรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรี 
การละเลํนพ้ืนบ๎าน และวิทยาการตําง ๆ การศึกษาภูมิปัญญาท๎องถิ่น อยํางถูกต๎องตามหลักวิชาการ
จะท าให๎เข๎าใจภูมิปัญญาของชาติได๎ถูกต๎องมากขึ้น และนอกจากนี้ภูมิปัญญาท๎องถิ่นยังมีสํวนส าคัญใน
การสํงเสริมการศึกษาของชุมชนและเสริมสร๎างศักยภาพในการพัฒนาชุมชนอีกด๎วย 
 ๒.๔.๓ ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ภูมิปัญญาท๎องถิ่นมีมากมายหลายแขนง แตํมักจะถูกมองวําล๎าหลังคนบางกลุํมจึงไมํคํอยให๎
ความนิยมและสืบสานกันมากนัก สํวนใหญํแล๎วภูมิปัญญาท๎องถิ่นมักสืบทอดบอกกลําวกันเป็นการ
ภายใน เชํน สูตรท าอาหาร หรือต ารับต าราตําง ๆ ท าให๎ไมํเป็นที่รับรู๎กันโดยทั่วไป ซึ่งได๎มีผู๎จ าแนก
ประเภทของภูมิปัญญาท๎องถิ่นไว๎ดังตํอไปนี้ 
 ประภากร แก๎ววรรณา๓๗ และได๎สังเคราะห์ประเภทของภูมิปัญญาท๎องถิ่น จากการศึกษาวิจัย
ออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ คือ 
 ๑. ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเพ่ือใช๎ในการแก๎ไขปัญหา ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็นองค์ความรู๎ที่เกิดจาก
สติปัญญาของชาวบ๎าน เป็นศักยภาพหรือความสามารถในการแก๎ไขปัญหาการด าเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพของชาวบ๎านให๎สอดคล๎องเหมาะสมกับบริบทของชุมชนท๎องถิ่น เชํน ชาวบ๎านต๎องการ
ฟ้ืนฟูดินที่มีสภาพเสื่อมโทรมจากการใชปุ๋ยเคมี ท าให๎จุลินทรีย์ที่มีอยูํในดินถูกท าลาย จนดิน
เสื่อมสภาพ ชาวบ๎านในชุมชนท๎องถิ่นจึงรํวมกกันหาวิธีการน าจุลินทรีย์ที่มีอยูํ ในธรรมชาติมาเลี้ยงเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพดินและใช๎ประโยชน์ในการเกษตรอ่ืน ๆ อีกตัวอยําง คือภูมิปัญญา สถาปัตยกรรม
พ้ืนบ๎านของภาคใต๎ บ๎านของชาวใต๎จะมีตีนเสา ทั้งนี้เพราะตีนเสาท าให๎บ๎านที่อยูํในพ้ืนที่ลุํมสามารถ
โยกย๎ายได๎งํายและท าให๎ มด ปลวก และงู ขึ้นสูํบ๎านได๎ยากข้ึน เป็นต๎น 
 ๒. ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเพ่ือการพัฒนา เป็นองค์ความรู๎ความสามารถของชาวบ๎านที่คิดค๎น สั่งสม 
สืบทอด ปรับปรุง พัฒนา เป็นศักยภาพหรือความสามารถในเชิงสร๎างสรรค์ เชํน การพัฒนาปลาร๎าใน
รูปแบบดั้งเดิม เป็นปลาร๎าก๎อน หรือปลาร๎าคนอร์ เป็นการสร๎างมูลคําให๎กับผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผ๎า
ฝูายย๎อมสีธรรมชาติ ซึ่งเดิมน าวัตถุดิบธรรมชาติมาย๎อมผ๎าและให๎สีได๎เพียง ๖ เฉดสี เมื่อเกิดการ
ทดลองพัฒนาท าให๎สามารถน าวัตถุดิบธรรมชาติมาย๎อมสี ได๎มากกวํา ๑๐๐ เฉดสี เป็นต๎น จะเห็นได๎วํา 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ๎านเป็นรากฐานการพัฒนา เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง เป็นการพัฒนา
                                                           

๓๗ ประภากร แก๎ววรรณา. การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น. ( อุดรธานี: คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. ๒๕๕๑ ), หน๎า ๒๙. 



 

๔๑ 

 

ที่ผสมผสานความรู๎สากลบนฐานของภูมิปัญญาดั้งเดิม ท าให๎ความรู๎งอกงามไมํหยุดนิ่ง เป็นการสร๎าง
ความรู๎ใหมํ สร๎างปัญญาตอบสนองความจ าเป็น ความต๎องการของชุมชนท๎องถิ่น ตามสภาพสังคมที่
เปลี่ยนไป เอื้อประโยชน์ตํอการพัฒนาประเทศโดยรวม ท าให๎เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและมั่นคง  
 พัชรินทร์ สิรสุนทร๓๘ ได๎สรุปภูมิปัญญาท๎องถิ่น สรุปได๎ดังนี้ 
 กลุํมท่ี ๑ เป็นเรื่องเก่ียวกับคติ ความคิด ความเชื่อ และหลักการที่เป็นพ้ืนฐานขององค์แหํง
ความรู๎ที่เกิดจากการสั่งสมถํายทอดกันมาสภาพของภูมิปัญญากลุํมนี้ ได๎แกํ แนวความคิด ความเชื่อ
ตําง ๆ ที่ปฏิบัติและยึดถือสืบทอดกันมา เพ่ือการด าเนินชีวิตสงบสุขในแตํละท๎องถิ่น เชํน 

 ๑. ความเชื่อแบบพุทธ ได๎แกํ พิธีสวดมนต์ไหว๎พระ พิธีฟังเทศน์ในวันส าคัญทางศาสนา พิธี
เข๎าวัดจ าศีล การอบรมจริยธรรมและศีลธรรม 

 ๒. ความเชื่อแบบพราหมณ์ ได๎แกํ พิธีสูํขวัญตําง ๆ 
 ๓. ความเชื่อแบบผี ได๎แกํ พระภูมิเจ๎าที่ พระภูมินา พิธีเลี้ยงตอนปูุตา พิธีบูชามเหศักดิ์หลัก

เมือง และการบวงสรวงตําง ๆ 
 ๔. ความเชื่อแบบบุคคล ได๎แกํ การเคารพบรรพบุรุษ ผู๎อาวุโส พระสงฆ์และผู๎น าทางศาสนา

ตํางๆ 
 กลุํมท่ี ๒ เป็นเรื่องของศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีสภาพของภูมิปัญญา

ท๎องถิ่นในกลุํมนี้ ได๎แกํ 
 ๑. ศิลปะการละเลํนพ้ืนบ๎าน ได๎แกํ หมอล ากลอน หมอล ากลอน ประยุกต์ (หมอล าซิ่ง)  

หมอล าหมูํ และการร าเซิ้งตําง ๆ 
 ๒. ศิลปะดนตรีพ้ืนบ๎าน ได๎แกํ การเปุาแคน การดีดพิณ วงกลอนยาว 
 ๓. งานแกะสลัก งานหลํอ ได๎แกํ แกะสลักบานประตู หน๎าตําง โบสถ์ และแกะสลักต๎น

เทียน การหลํอใบระกา ชํอฟูา คันทวย บัวหัวเสาของศาลา และโบสถ์ 
 ๔. ศิลปะดนตรีไทย ได๎แกํ ขลุํย ซอ พิณ ระนาด ฆ๎อง กลอง ฉิ่ง ฉาบ 
 ๕. ประเพณีในสิบสองเดือน “ฮีดสิบสอง” ได๎แกํ บุญเข๎ากรรม บุญคุณลาน บุญข๎าวจี่ บุญ

พระเวส บุญสรงน้ า บุญบั้งไฟ บุญเบิกฟูา บุญเข๎าพรรษา บุญข๎าวประดับดิน บุญข๎าวสาก บุญออกพรรษา 
บุญกฐิน บุญผ๎าปุา และบุญกองบวช 

 กลุํมที่ ๓ เป็นเรื่องของการประกอบอาชีพในแตํละท๎องถิ่นที่ได๎รับการพัฒนาให๎เหมาะสม
กับสมัย สภาพภูมิปัญญาท๎องถิ่นกลุํมนี้ จากการส ารวจพบวําเป็นสํวนหนึ่งของสภาพของภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นในกลุํมที่ ๒ คือ งานศิลปกรรมพ้ืนบ๎าน แตํเนื่องจากบุคคลในท๎องถิ่นได๎น ามาใช๎ประกอบอาชีพ 
ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 

 ๑. การทอผ๎าไหม ได๎แกํ ผ๎าทอไหมพ้ืน ไหมมัดหมี่ 
 ๒. การทอผ๎าด๎วยกี่กระตุก ได๎แกํ ทอผ๎าฝูาย ทอผ๎าลายน้ าไหล ทอผ๎าฝูายผ๎าขาวม๎า 
 ๓. ทอผ๎าขิดด๎วยกี่พ้ืนเมือง ได๎แกํ ทอผ๎าขิดตัดเสื้อ ทอผ๎าขิดท าหมอน ทอผ๎าหํมลายขิด 

                                                           
๓๘ พัชรินทร์ สิรสุนทร. กระบวนการพัฒนาทางเลือกเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร .

(พิษณุโลก : ส านักพิมพ์ ดาวเงินการพิมพ์, ๒๕๕๑). หน๎า ๒๖-๓๙. 
 



 

๔๒ 

 

 ๔. ท าหมอนขิด ได๎แกํ หมอนขิดลายสามเหลี่ยม ท าเบาะนั่ง 
 ๕. การจักสานไม๎ไผํ ได๎แกํ สานตระกร๎า สานหวด สานมวย สานกระติบข๎าว สานขันโตก 

สานกระด๎ง สานกระบุง สานข๎อง สานไซ สานสุํม 
 ๖. การท าไม๎กวาด ได๎แกํ ไม๎กวาดดอกหญ๎า ไม๎กวาดทางมะพร๎าว 
 ๗. การทอเสื่อ ได๎แกํ ทอเสื่อกก ทอเสื่อใหล ทอเสื่อผือ ทอเสื่อเตย 
 ๘. การสาน ได๎แกํ หมวกกก หมวกใบตาล หมวกผักตบชวา กระเป๋ากก 
 ๙. เครื่องปั้นดินเผา ได๎แกํ อิฐมอญ โอํง ไห กระถาง หม๎อดิน เตา 
 ๑๐. การเกษตร ได๎แกํ การท าเกษตรผสมผสาน การท าไรํ ท านา ท าสวน การเลี้ยงสัตว์ 
 กลุํมที่ ๔ เป็นเรื่องของแนวความคิด หลักปฏิบัติ และเทคโนโลยีสมัยใหมํที่ชาวบ๎าน

น ามาใช๎ในท๎องถิ่น ซึ่งเป็นอิทธิพลของความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สภาพของภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นในกลุํมนี้ จากการส ารวจเทําที่พบมีดังนี้ 

 ๑. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มีทั้งการเลี้ยงและการผลิตลูกปลาเพ่ือการจ าหนําย พ้ืนที่ที่มีการ
เลี้ยงมากตามล าดับ คือ อ าเภอเมือง อ าเภอทําบํอ อ าเภอโพนพิสัย อ าเภอโซํพิสัย อ าเภอศรีเชียงใหมํ 
และอ าเภอบึงกาฬ 

 ๒. การท ากล๎วยตากอบน้ าผึ้ง ของอ าเภอสังคม 
 ๓. การท าดอกไม๎ประดิษฐ์จากใบยางพารา ของอ าเภอโพนพิสัย 
 รุํง แก๎วแดง๓๙ ได๎จ าแนกภูมิปัญญาท๎องถิ่นออกเป็น ๑๑ สาขา ดังนี้ 
 ๑. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู๎ ทักษะและ

เทคนิคด๎านการเกษตรกับเทคโนโลยีโดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณคําดั้ งเดิม ซึ่งคนสามารถพ่ึงพา
ตนเองในภาวการณ์ตําง ๆ ได๎ เชํน การท าเกษตรแบบผสมผสาน การแก๎ปัญหาการเกษตรด๎าน
การตลาด การแก๎ปัญหาการเกษตรด๎านการตลาด การแก๎ปัญหาด๎านการผลิต การแก๎ไขโรคและแมลง 
และการรู๎จักปรับใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตร เป็นต๎น 

 ๒. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด๎านการผลิต และการบริโภค) หมายถึง การรู๎จัก
ประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีสมัยใหมํในการแปรรูปผลผลิต เพ่ือแก๎ปัญหาด๎านการบริโภค อยํางปลอดภัย
ประหยัด และเป็นธรรม อันเป็นกระบวนการให๎ชุมชนท๎องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจได๎ตลอด
ทั้งการผลิตและการจ าหนํายผลผลิตทางหัตถกรรม 

 ๓. สาขาการแพทย์แผนไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการปูองกันและรักษา
สุขภาพของคนในชุมชน โดยเน๎นให๎ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองทางด๎านสุขภาพและอนามัย 

 ๔. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ทั้งการอนุรักษ์ การพัฒนาการใช๎
ประโยชน์จากคุณคําของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุลและยั่งยืน 

                                                           

 ๓๙ รุํง แก๎วแดง อ๎างใน กนกพร ฉิมพลี. รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม
เคร่ืองจักสาน: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา, รายงานการวิจัย. (นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา ๒๕๕๕), หน๎า ๒๑. 

 



 

๔๓ 

 

 ๕. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง การจัดการด๎านสมทบและบริการกองทุนในการ
ประกันคุณภาพชีวิตของคน ให๎เกิดความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

 ๖. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด๎านศิลปะสาขาตําง ๆ 
เชํน จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ เป็นต๎น 

 ๗. สาขาการจัดการองค์กร หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการด าเนินงานของ
องค์กรชุมชนตําง ๆ ให๎สามารถพัฒนาและบริหารองค์กรของตนเองได๎ตามบทบาทหน๎าที่ขององค์กร 
เชํน การจัดการองค์กรของกลุํมแมํบ๎าน เป็นต๎น 

 ๘. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานเกี่ยวกับภาษาทั้ง
ภาษาถ่ิน ภาษาโบราณ ภาษาไทย และการใช๎ภาษา ตลอดทั้งด๎านวรรณกรรมทุกประเภท 

 ๙. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถในการประยุกต์และปรับใช๎หลักธรรม 
ค าสอนทางศาสนา ความเชื่อ และประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณคําให๎เหมาะสมตํอการประพฤติปฏิบัติให๎
บังเกิดผลดีตํอบุคคลและสิ่งแวดล๎อม เชํน การถํายทอดหลักธรรมทางศาสนา การบวชปุาการประยุกต์
ประเพณีบุญประทายข๎าว เป็นต๎น 

 ๑๐. สาขากองทุนและสวัสดิการ หมายถึง การจัดการด๎านสมทบและบริการกองทุนในการ
ประกันคุณภาพชีวิตของคน ให๎เกิดความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

 ๑๑. สาขาการศึกษา หมายถึง ความสามารถในการถํายทอด การอบรมเลี้ยงดู การบํม
เพาะการสอนสั่ง การสร๎างสื่อและอุปกรณ์ การวัดความส าเร็จ 

 ภูมิปัญญา (Wisdom) นับเป็นความคิดทางสังคม (Social Thought) ที่ส าคัญอยํางหนึ่งซึ่ง
สังคมขนาดใหญํพอควร และด ารงอยูํได๎ยาวนานขนาดหนึ่งยํอมจะต๎องมีด๎วยกันทุกสังคม สังคมไทย
เป็นสังคมเกําแกํสังคมหนึ่ง จึงปรากฏมีภูมิปัญญาเชํนนี้อยูํเป็นจ านวนมาก ภูมิปัญญาเหลํานี้นอกจาก
จะแสดงความเป็นไทยเป็นเอกลักษณ์ไทยที่ส าคัญอยํางหนึ่งแล๎ว ยังเป็นเครื่องชี้ระดับความเจริญของ
สังคมไทยที่เป็นมาในประวัติศาสตร์อีกด๎วย โดยเฉพาะนับถึงชํวงที่วัฒนธรรมตะวันตกเริ่มไหลบําเข๎าสูํ
ประเทศไทยอยํางหนักในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต๎นๆ ภูมิปัญญามักจะหมายถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมสํวน
ยอดสํวนปลายสูงสุดของสถาบันสังคม (Social Institution) ซึ่งเป็นสํวนประกอบของวัฒนธรรมของ
แตํละสังคม หากเราให๎ความหมายของสถาบันสังคมวําหมายถึง แบบในการคิดกระท าเรื่องส าคัญ เชํน
วํานั่นคือ ครอบครัว การศึกษาศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง นันทนาการและศิลปะ ภาษาและการ
สื่อสาร การคมนาคมขนสํงอนามัยและสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เ อํยชื่อเฉพาะที่
ส าคัญ ขยายความตํอไปได๎วํา สถาบันสังคมด๎านครอบครัว สถาบันสังคมด๎านศาสนา หรือสถาบัน
สังคมด๎านการศึกษา คือ แบบแผนหรือระเบียบแบบแผนแบบฉบับ กฎเกณฑ์สาหรับมนุษย์กลุํมหนึ่ง
หรือสังคมหนึ่ง (เชํน คนไทย คนจีน คนญี่ปุุน) จะเป็นแนวทางในการคิดถึงเรื่องนั้นๆ ปฏิบัติเกี่ยวกับ
เรื่องนั้นเมื่อรวมสถาบันสังคมทั้งหมดในแตํละสังคมเข๎าด๎วยกัน ผลรวมนั้นก็เรียกวําวัฒนธรรม 
(Culture) ของสังคมนั่นเอง๔๐ 

                                                           
๔๐ พัชรินทร์ สิรสุนทร. กระบวนการพัฒนาทางเลือกเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร . 

(พิษณุโลก : ส านักพิมพ์ ดาวเงินการพิมพ์, ๒๕๕๑). หน๎า ๕๐. 



 

๔๔ 

 

 สรุปความวํา ภูมิปัญญา สามารถจ าแนกออกเป็นหลายประเภท และยังเป็นเครื่องชี้ระดับ
ความเจริญของสังคมไทยที่เป็นมาในประวัติศาสตร์อีกด๎วย โดยเฉพาะนับถึงชํวงที่วัฒนธรรมตะวันตก
เริ่มไหลบําเข๎าสูํประเทศไทยอยํางหนักในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต๎นๆ ภูมิปัญญามักจะหมายถึงสิ่งที่
เป็นนามธรรมสํวนยอดสํวนปลายสูงสุดของสถาบันสังคม 
 ๒.๔.๔ กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ภูมิปัญญาเป็นเรื่องของการสืบทอดประสบการณ์ จากอดีตถึงปัจจุบันที่เป็นไปอยําง
ตํอเนื่องและไมํขาดสาย เป็นธรรมชาติของชาวบ๎านที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์สืบตํอกันมา เป็นลักษณะ
ของความสัมพันธ์ภายในโดยชาวบ๎านเอง ภูมิปัญญาจึงนับเป็นความคิดทางสังคม (Social Thought) 
ที่ส าคัญอยํางหนึ่ง ทั้งในลักษณะที่เป็นนามธรรม คือปรัชญาแนวทางในการด าเนินชีวิต และใน
ลักษณะที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะด๎าน เชํน การท ามาหากิน ศิลปะ ดนตรี หัตถกรรม และสิ่ง
อ่ืนๆ ซึ่งในสังคมใดที่มีการด ารงอยูํมายาวนานยํอมจะต๎องมีภูมิปัญญาด๎วยกันทุกสังคม ระบบดังกลําว
จะประกอบด๎วยลักษณะส าคัญ ๔ ประการ คือ ความรู๎และระบบ ความรู๎ การสั่งสมและการเข๎าถึง
ความรู๎ การถํายทอดความรู๎และระบบความรู๎ รวมทั้งการสร๎างสรรค์และปรับปรุงภูมิปัญญาความรู๎ 
นอกจากนี้ชาวบ๎านทุกหมูํเหลําได๎ใช๎สติปัญญาของตนสั่งสมความรู๎และประสบการณ์เพ่ือการด ารงชีพ
มาโดยตลอดและยํอมถํายทอดจากคนรุํนหนึ่งไปสูํคนอีกรุํนหนึ่งอยํางตํอเนื่องด๎วยวิธีการตํางๆ ที่
แตกตํางกันไปตามสภาพแวดล๎อมของแตํละท๎องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ๎อม โดยอาศัยศรัทธาทาง
ศาสนาความเชื่อถือผีสางตํางๆ ความทั้งความเชื่อบรรพบุรุษเป็นพ้ืนฐานในการถํายทอดเรียนรู๎สืบตํอ
กันมาจากบรรพบุรุษในอดีตถงึลูกหลานในปัจจุบัน๔๑ ส าหรับวิธีการถํายทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่นนั้นได๎มี
นักวิชาการเสนอวิธีการการถํายทอด ภูมิปัญญาท๎องถิ่นนําสนใจ ตัวอยํางเชํน 
 จารุวรรณ ธรรมวัตร๔๒ ได๎แบํงวิธีการถํายทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่นตามชํวงวัยออกเป็น ๒ วิธี 
คือ ๑) วิธีการถํายทอดภูมิปัญญาแกํเด็ก โดยใช๎กิจกรรมการถํายทอดแบบงํายๆ ไมํซับซ๎อนและดึงดูดใจ 
เชํน การเลํานิทาน การละเลํน การทายปริศนา เป็นต๎น ซึ่งเป็นวิธีการสร๎างเสริมนิสัยและบุคลิกภาพที่
สังคมปรารถนา และมุํงเน๎นด๎านจริยธรรมเป็นส าคัญ และ ๒) วิธีการถํายทอดภูมิปัญญาแกํผู๎ใหญํ ซึ่งมี
วิธีการถํายทอดหลายรูปแบบ เชํน วิธีการบอกเลํา การสังเกตด๎วยตนเองผํานพิธีกรรมตํางๆ เป็นต๎น  
 ความส าคัญของผ้าพื้นเมืองของไทย 
 วิบูลย์ ลี้สวุรรณ๔๓ ผ๎าพื้นเมืองเป็นศิลปหัตถกรรมไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นตํางกัน
ออกไป แตํด๎วยความเปลี่ยนแปลงทางสังคมท าให๎ผ๎าทอ บางชนิดเปลี่ยนรูปแบบไป จึงนับเป็นงาน
ศิลปหัตถกรรมประเภทหนึ่งที่ควรได๎รับการอนุรักษ์ไว๎ 
 นอกจากนี้วิบูลย์ ลื้สุวรรณ๔๔ ยงัได๎กลําวเพ่ิมเติมไว๎วํา หัตถกรรมท๎องถิ่น พ้ืนบ๎านพ้ืนเมือง
นั้น ถือได๎วําเป็นสิ่งผลิตพื้นฐานของชีวิตมาแตํอดีต และเป็นสิ่งของเครื่องใช๎ที่มีความจ าเป็นในการ

                                                           

 ๔๑ ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหํงชาติ. รายงานการสัมมนาทางวิชาการศูนย์การเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาไทยหัวใจการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ชุมชน. (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ภาพพิมพ์, ๒๕๕๓). หน๎า ๙๐. 

 ๔๒ จารุวรรณ ธรรมวัตร. วิเคราะห์ภูมิปัญญาอีสาน. (กาฬสินธ์: ส านักพิมพ์ จินตาภัณฑ์การพิมพ์, ๒๕๕๘), 
หน๎า ๑๒-๑๓. 

 ๔๓ วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, ศิลปหัตถกรรมไทย, (กรุงเทพฯ: ดํานสุทธาการพมิพ์ ,๒๕๓๒), หน๎า ๖๑. 



 

๔๕ 

 

ด ารงตามสภาพความเป็นอยูํของแตํละกลุํมชน สิ่งเหลํานั้นจะผลิตขึ้นเพื่อสนองประโยชน์ ใช๎สอยและ
สนองความเชื่อของบุคคลในกลุํมชนเป็นส าคัญ และเนื่องจากวัฒนธรรมพื้นบ๎านเป็นวัฒนธรรมที่คน
ธรรมดาสามัญกลุํมหนึ่งคิดข้ึนและปฏิบัติสืบทอดกันมาทั้งนี้ ก็เพ่ือความเป็นระเบียบในสังคม อีกทั้ง
สามารถแสดงให๎เห็นถึงพฤติกรรมความเจริญรุํงเรือง หรือความก๎าวหน๎าทางสังคมในอดีตจนถึง
ปัจจุบัน 
 การอนุรักษ์งานหัตถกรรมผ๎าพ้ืนเมืองของไทยให๎คงอยูํมีความส าคัญอยูํหลายประการ ซึ่ง
สรุปได๎ดังนี้ 
 ๑. เป็นการสร๎างคุณคําของผลิตภัณฑ์ให๎เกิดทางความงาม ท าให๎เกิดความสุนทรีย์แกํผู๎ใช๎
และผู๎สัมผัสพบเห็น 
 ๒. เป็นสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ลักษณะเฉพาะถิ่นของแตํละยุคสมัย อันได๎แกํ สภาพ
ภูมิศาสตร์ วัสดุ ความเชื่อ และคตินิยม ในแตํละท๎องถิ่น ท าให๎เราทราบถึงสภาพความเป็นอยูํของคน
ในอดีตของแตํละท๎องถิ่นได๎ 
 ๓. ท าให๎เรารู๎ถึงภูมิปัญญาท๎องถิ่นของชาวไทยในอดีต และเกิดความภาคภูมิใจในความเป็น
ชาติไทย กํอให๎เกิดความสามัคคีกันของคนในชาติ 
 ๔. มีประโยชน์ในแงํของเศรษฐกิจ ในท๎องถิ่นเป็นการเพ่ิมรายได๎ อาชีพ และทักษะ ให๎กับ
คนในท๎องถิ่นได๎เป็นอยํางดี  

ผ้าด้นมือจังหวัดแพร่ 
การท าผ๎าด๎นมือในสมัยกํอนเมื่อครั้งที่ยังไมํมีจักรเย็บผ๎า ชาวบ๎านได๎ใช๎เข็มกับด๎ายชํวยในการ

เย็บและซํอมแซมเสื้อผ๎า เครื่องนุํงหํม โดยใช๎วิธีเนา สอย ปักชุนด๎วยมือมาโดยตลอดโดยไมํมีการ
ประยุกต์ใช๎เครื่องทุํนแรงหรืออุปกรณ์อ่ืนๆตํอมาเมื่อ ๒๐ กวําปีที่ผํานมาการด๎นผ๎าได๎มีขึ้นครั้งแรกใน
กลุํมสตรีชาวคริสต์จักรสามัคคีธรรมที่ ๕ เทํานั้น ตํอมาได๎ขยายวําจ๎างกลุํมสตรีในหมูํบ๎านใกล๎เคียงรับ
งานไปท าที่บ๎าน ตํอมา ปี ๒๕๔๕ เทศบาลต าบลชํอแฮ ได๎สนับสนุนงบประมาณตามโครงการกระตุ๎น
เศรษฐกิจ สนับสนุนหัตถกรรมผ๎าด๎นมือการท าผ๎าดันมือในสมัยกํอนเมื่อครั้งที่ยังไมํมีจักร เย็บผ๎า 
ชาวบ๎านได๎ใช๎เข็มกับด๎ายชํวยในการเย็บและซํอมแซมเสื้อผ๎า เครื่องนุํงหํม โดยใช๎วิธีเนา สอย ปักชุน
ด๎วยมือมาโดยตลอดโดยไมํมีการประยุกต์ใช๎เครื่องทุํนแรงหรืออุปกรณ์อ่ืนๆตํอมาเมื่อ ๒๐ กวําปีที่ผําน
มาการด๎นผ๎าได๎มีขึ้นครั้งแรกในกลุํมสตรีชาวคริสตจักรสามัคคีธรรมที่ ๕ เทํานั้น ตํอมาได๎ขยายวําจ๎าง
กลุํมสตรีในหมูํบ๎านใกล๎เคียงรับงานไปท าที่บ๎าน ตํอมา ปี ๒๕๔๕ เทศบาลต าบลชํอแฮ ได๎สนับสนุน
งบประมาณตามโครงการกระตุ๎นเศรษฐกิจ สนับสนุนหัตถกรรมผ๎าด๎นมือ ผ๎าด๎นมือ มีลวดลายนับเป็น
พันแบบ ซึ่งจะศึกษาจากนิตยสารของตํางประเทศ ประกอบกับใช๎ค าแนะน าของลูกค๎า และ
จินตนาการสํวนตัวมาประยุกต์เข๎าด๎วยกัน เชํน ลายการ์ตูน ดอกไม๎ กราฟฟิก สัตว์ ฯลฯ ท าออกมา
เป็นสินค๎าตํางๆ เชํน ผ๎าหํม ผ๎าคลุมเตียง ปลอกหมอกอิง ผ๎าปูโต๏ะ ผ๎าติดผนัง ฯลฯ  
 
 
                                                                                                                                                                      

 ๔๔ วิบูลย์ ลี้สูวรรณ, ผ้าไทย: พัฒนาการทางอุตสาหกรรมและสังคม,(กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๏ฟ, 
๒๕๓๐), หน๎า ๔๕-๔๖. 



 

๔๖ 

 

๒.๕  แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 
๒.๕.๑ แนวคิดเกี่ยวกับงานหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

 งานหัตถกรรมเป็นการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องมือเครื่องใช๎ตํางๆ ที่มี  ํ คุณคําจากภูมิปัญญา
โดยใช๎วัสดุธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะชุมชนของตนและพัฒนามาเป็นสินค๎าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนตําง ๆ ในแตํละภูมิภาคของประเทศ การพัฒนาสินค๎าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จึง
เป็นสิ่งจ าเป็นตํอผู๎ผลิตในแตํละท๎องถิ่น ที่จะต๎องแสดงออกถึงคุณคําของงานหัตถกรรมเหลํานั้นอยําง
ชัดเจน แสดงถึงภูมิปัญญาความเป็นอัตลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของงานหัตถกรรมในท๎องถิ่นนั้นและ
ตอบสนองตํอความต๎องการความพึงพอใจของผู๎บริโภค ดังนั้นการออกแบบและพัฒนาสินค๎า 
หัตถกรรมแตํละชนิดแตํละท๎องถิ่นยํอมจะมีความแตกตํางกันไปตามลักษณะเฉพาะตัวของงาน
หัตถกรรมในท๎องถิ่นนั้น  

 แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู๎ประกอบการนั้นสามารถแบํงที่มาของแนวคิด  ได๎     
๒ องค์ประกอบ คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์บนพ้ืนฐานของการใช๎มร ดกทางวัฒนธรรม 
(culturalasset)และการพัฒนาผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานของการใช๎ข๎อมูลความต๎องการจาก กลุํมผู๎บริโภค 
(marketoriented) ซึ่งจ าแนกกลุํมผู๎ประกอบการในอุตสาหกรรมงานฝีมือ และหัตถกรรมได๎เป็น     
๓ กลุํม คือ (๑) กลุํมผู๎ประกอบการที่เน๎นการพัฒนาผลิตภัณฑ์บนพ้ืนฐานของการใช๎มรดกทาง
วัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์จะมีลักษณะที่เน๎นเฉพาะความเป็นภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรมของท๎องถิ่นมี
ความเป็นอัตลักษณ์ของตน เชํน รูปแบบลวดลาย สีสัน วัสดุและกรรมวิธีการผลิต ที่มีลักษณะ
เฉพาะตัวของตนเอง (๒) กลุํมผู๎ประกอบการ ที่ผสมผสานแนวคิดของการใช๎พ้ืนฐานมรดกทาง
วัฒนธรรมรํวมกับข๎อมูลความต๎องการ จากผู๎บริโภค ผลิตภัณฑ์จะมีลักษณะที่ผสมผสานความเป็นภูมิ
ปัญญามรดกทาง วัฒนธรรมของท๎องถิ่นกับความต๎องของกลุํมผู๎บริโภคในเรื่องของการใช๎งาน รูปแบบ 
ลวดลาย วัสดุ คุณภาพ ที่มีการประยุกต์รํวมสมัยให๎เหมาะสมกับกลุํมผู๎ใช๎โดยตัดทอน รายละเอียดลง
ให๎ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมตํอการใช๎งานในชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น  (๓) กลุํมผู๎ประกอบการที่ใช๎
ข๎อมูลความต๎องการของกลุํมผู๎บริโภคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นหลัก ผลิตภัณฑ์จะมีลักษณะที่เน๎น
ความต๎องการของกลุํมผู๎บริโภคเป็นหลัก รํวมสมัย และเข๎ากับสมัยนิยมในปัจจุบันไมํวําจะเป็นเรื่อง
ของการใช๎งาน รูปแบบ ลวดลาย สีสัน วัสดุที่ใช๎ในการผลิตและคุณภาพของสินค๎า๔๕ 

 ๒.๕.๒ คุณค่าของงานหัตถกรรม  
 วิบูลย์ ลี้สุวรรณ๔๖ กลําวถึงความหมายของค าวํา หัตถกรรมวําเป็นศิลปะของกลุํมชนที่มี

พ้ืนฐานทางวัฒนธรรมเป็นของตนเอง ไมํจ าเป็นต๎องเป็นชาวบ๎านหรือชนบทแตํต๎องเป็นกลุํมชนที่มี
เอกลักษณ์รํวมกันอยํางใดอยํางหนึ่งตั้งอยูํบนพ้ืนฐานของชีวิตประเพณี ความเชื่อ  และวัฒนธรรมของ
กลุํมชน อาจสนองความเชื่อเพ่ือความสุขทางจิตใจหรือเพ่ือใช๎สอยในชีวิตประจ าวันเพ่ือซื้อขาย
                                                           

 ๔๕ ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา,  “ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกับการพัฒนาสูํสินค๎าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์”,  
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ, ปีที่ ๓๖ (๑) 
(มกราคม-เมษายน  ๒๕๕๙), หน๎า ๗๑-๗๓. 
 ๔๖ วิบูลย์ ลี้สุวรรณ. มรดกวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน, (กรุงเทพฯ : บริษัทต๎นอ๎อแกรมมี่ จ ากัด, ๒๕๔๐), หน๎า 
๒๙. 



 

๔๗ 

 

แลกเปลี่ยนกันในชุมชนของตนมีการถํายทอดจากบรรพบุรุษและมีลักษณะเฉพาะถิ่นของตนเอง
นอกจากนี้ 

ประเทือง คล๎ายสุบรรณ๔๗  กลําวถึงความหมายของงานหัตถกรรมพ้ืนฐานวํา เป็นงานชําง
หรืองานฝึมือของชาวบ๎านที่ประดิษฐ์เป็นเครื่องใช๎สอยในบ๎าน ใช๎เป็นสิ่งที่สนองความเชื่อ  ด๎าน
ประเพณี ศาสนา  

สรุปได๎วํา คุณคําของงานหัตถกรรม หมายถึง ผลงานสร๎างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่ มีประโยชน์
และมีคุณคํา ท าจากวัสดุธรรมชาติและใช๎เครื่องมือพ้ืนบ๎านในการผลิตด๎วย  ทักษะฝีมือและความ
ช านาญที่ได๎จากภูมิปัญญาท๎องถิ่นเกิดเป็นผลงานหัตถกรรมที่มีคุณคํา เพ่ือน ามาใช๎งานให๎สอดคล๎อง
กับวิถีชีวิตและสภาพแวดล๎อม แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ และศิลปวัฒนธรรมของงานหัตถกรรมใน
ท๎องถิ่นนั้น 

 แนวทางในการพัฒนางานหัตถกรรมบนพื้นฐานความเป็นภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรมของ
ท๎องถิ่น และความต๎องการ ความพึงพอใจของผู๎บริโภคจะต๎องยึดหลักการ ออกแบบและพัฒนาสินค๎า
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให๎เกิดความยั่งยืน โดยการสร๎างสรรค์ ผลงานหัตถกรรมที่กํอให๎เกิดคุณคํา ๔ 
ประการ ดังนี้๔๘  

๑) คุณคําความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น (identity values) ประเพณีวัฒนธรรม และความ
เชื่อของชุมชนในแตํละท๎องถิ่นที่สืบทอดกันมาแตํอดีตเปรียบเสมือนองค์ความรู๎  และภูมิปัญญาของ
สังคมนั้นที่น ามาใช๎ในการด าเนินชีวิตตามสภาพแวดล๎อมที่เป็นอยูํ ไมํวําจะเป็นลักษณะของอาหารการ
กิน เครื่องมือของใช๎เครื่องแตํงกายและที่อยูํอาศัย รวมถึงพืชสมุนไพรพ้ืนบ๎านที่ใช๎ในการรักษาโรค มี
ลักษณะเฉพาะตัวเป็นของตนเอง ซึ่งการสร๎างสรรค์งานหัตถกรรมสามารถน าภูมิปัญญาและเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์  ั ที่มีลักษณะเดํนเฉพาะตัว นําสนใจ และมีคุณคํา น ามาถํายทอดสูํงานหัตถกรรม
สินค๎า หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แสดงออกถึงความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของท๎องถิ่นนั้นเพ่ือสื่อสาร  
ให๎ผู๎บริโภคได๎รับทราบถึงคุณคําของงานหัตถกรรมที่มีลักษณะเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชนนั้น  

๒) คุณคําของวัสดุและกรรมวิธีการผลิต (materialandprocessvalues) คุณคําของวัสดุ
ธรรมชาติภายในท๎องถิ่นที่เกิดขึ้นเฉพาะภายในแหลํงพ้ืนที่นั้น เจริญเติบโตได๎ดีในสภาพแวดล๎อมที่
เป็นอยูํ มีคุณสมบัติพิเศษ มีสีสันและพ้ืนผิวเฉพาะตัวสามารถน ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องไม๎ใช๎
สอยสูํงานหัตถกรรมซึ่งผลิตจากวัสดุธรรมชาติของท๎องถิ่น รวมถึงกรรมวิธีการผลิต เทคนิคเฉพาะใน
การผลิตด๎วยทักษะฝีมือและความช านาญจาก ภูมิปัญญาที่มีการถํายทอดกันมารุํนสูํรุํน  มีความ
ประณีตและมีคุณภาพตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได๎ก าหนดไว๎เพ่ือสร๎างความนําเชื่อถือและ
ความมั่นใจให๎กับผู๎บริโภค  

                                                           

 ๔๗ ประเทือง คล๎ายสุบรรณ, วัฒนธรรมพื้นบ้าน, (พระนครศรีอยุธยา : ภาควิชาภาษาไทย วิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา, ๒๕๓๑), หน๎า ๑๕๘. 
 ๔๘ อ๎างแล๎ว, ตระกลูพันธ์ พัชรเมธา, “ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกับการพัฒนาสูํสินค๎าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภณัฑ์”,  วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ., หน๎า
๗๑-๗๓. 



 

๔๘ 

 

๓) คุณคําทางความงาม (aesthetic values) ผู๎สร๎างสรรค์งานหัตถกรรม จะพิจารณาความ
งาม จากการแสดงออกผํานทางรูปรําง รูปทรง สีสัน ลวดลาย พ้ืนผิว ที่เกิดจากการประสานกลมกลืน
กันขึ้นมา ซึ่งเป็นผลมาจากแรงบันดาลใจสิ่งที่ได๎เรียนรู๎จากธรรมชาติและสภาพแวดล๎อมรวมถึง
ลักษณะการใช๎งานที่สอดคล๎องกับวิถีชีวิต และน ามาออกแบบสร๎างสรรค์ถํายทอดลงสูํผลงาน ที่
แสดงออกถึงคุณคําทางความงามและคุณคําทางศิลปะของตนเองในแตํละสังคมชุมชนที่แตกตํางกัน 
เพ่ือกระตุ๎นอารมณ์ และ ความรู๎สึกนึกคิดให๎ผู๎บริโภคเกิดการรับรู๎มีความประทับใจและดึงดูดให๎นําใช๎
สอย  

๔) คุณคําทางประโยชน์ใช๎สอย (functional values) ตอบสนองความต๎องการเพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการใช๎งานทางด๎านกายภาพท าหน๎าที่ได๎อยํางสมบูรณ์ได๎แกํ  ขนาดสัดสํวนของ
ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช๎งาน มีความปลอดภัย แข็งแรงตามอายุ การใช๎งาน และประโยชน์ใช๎
สอยทางด๎านจิตใจสร๎างให๎เกิดความรู๎สึกพึงพอใจของ ผู๎บริโภคเมื่อแรกพบเห็น ได๎แกํ มีความนําสนใจ
เป็นเอกลักษณ์ ความมีคุณคํามากกวํา ราคาที่จ าหนําย ความนําเชื่อถือในชิ้นงานหัตถกรรม และแสดง
ถึงภาพพจน์ความมีสถานะของผู๎ใช๎การสร๎างสรรค์ผลงานหัตถกรรมที่กํอให๎เกิดคุณคํา ๔ ประการ 
ได๎แกํ คุณคําความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น คุณคําของวัสดุและกรรมวิธีการผลิต คุณคําทางความงาม  
และคุณคําทางประโยชน์ใช๎สอย ที่ได๎กลําวมานั้นจะต๎องน ามาประสานบูรณาการ อยํางเหมาะสมและ
สอดคล๎องกับท๎องถิ่น ซึ่งจะเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนา สินค๎าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให๎
เกิดคุณคํา เกิดความยั่งยืน และสามารถเพ่ิมมูลคําของสินค๎าให๎กับผู๎ผลิต ผู๎จ าหนํายสินค๎าหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

๒.๕.๓ แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 
วัชรินทร์ จรุงจิตสุนทร ได๎กลําวถึง ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไว๎ในหนังสือ 

หลักการและแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ดังนี้ ๔๙ 
การออกแบบ คือ กิจกรรมการแก๎ปัญหาเพ่ือให๎บรรลุตามเปูาหมายหรือจุดประสงค์ที่ตั้งไว๎ 

เป็นการกระท าของมนุษย์ ด๎วยจุดประสงค์ที่ต๎องการแจ๎งผลเป็นสิ่งใหมํๆมีทั้งที่ออกแบบสร๎างขึ้นใหมํ
ให๎แตกตํางจากของเดิมหรือปรับปรุงตกแตํงของเดิม ความส าคัญของการออกแบบเป็นขั้นตอน
เบื้องต๎นที่จะท าให๎ผลิตภัณฑ์ประสบความส าเร็จในตลาดและตรงตามเปูาหมาย งานออกแบบ คือสิ่งที่
มนุษย์สร๎างขึ้นโดยการเลือกเอาองค์ประกอบมาจัดเรียงให๎เกิดเป็นรูปทรงใหมํ ที่สามารถสนองความ
ต๎องการตามจุดประสงค์ของผู๎สร๎างและสามารถผลิตได๎ด๎วยวัสดุและกรรมวิธีการผลิตที่มีอยูํในขณะนี้ 
เนื่องจากความต๎องการมีมากกวําปัจจัยการด ารงชีวิตพ้ืนฐาน ๔ ประการ จนเป็นแรงผลักดันให๎มนุษย์
พยายามท าการออกแบบ และสร๎างสิ่งของเครื่องใช๎ตํางๆ เพ่ิมขึ้นเพ่ือสนองความต๎องการทางด๎าน
รํางกายและจิตใจที่มีอยูํไมํสิ้นสุด จากลักษณะงานที่เรียบงําย คํอยๆ เพ่ิมความซับซ๎อนเกี่ยวพันธ์กัน
ยิ่งขึ้นระหวําง สิ่งของตําง ๆ เข๎าด๎วยกัน และระหวํางสิ่งของกับสภาพรอบตัว โดยมีผลมาจากการ
ด ารงชีวิตและ วิทยาการทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา  

                                                           

 ๔๙ วัชรินทร์ จรุงจิตสุนทร, หลักการและแนวคิดการออกแบบผลิตภณัฑ์, (กรุงเทพฯ : แอปปูาพรพนิต
กรุ๏ป จ ากัด., ๒๕๔๘), หน๎า ๑๕. 



 

๔๙ 

 

สํวนของขอบเขตของงานออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นวัชรินทร์ จรุงจิตสุนทรได๎แบํงออกเป็น 
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม (Handicrafts) และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Products) ใน งานวิจัย
นี้ ผู๎วิจัยได๎ท าการศึกษาข๎อมูลเฉพาะในสํวนของผลิตภัณฑ์หัตถกรรม โดยมีเนื้อหาข๎อมูล ดังนี้  

ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม (Handy crafts) ผู๎ออกแบบและผู๎ผลิตมักเป็นคนเดียวกัน และได๎สัมผัส
กับผลิตภัณฑ์นั้นตั้งแตํเริ่มต๎นจนส าเร็จ มักสอดคล๎องอารมณ์ความรู๎สึกนึกคิดสํวนตัวเข๎าไปในผลงานที่
ท า ด๎วย จุดประสงค์ดั้งเดิมท าข้ึนเพื่อความจ าเป็นในการด ารงชีวิต เสนํห์ของผลิตภัณฑ์ประเภทนี้อยูํที่ 
ความไมํเหมือนกันในรายละเอียดของผลงานแตํละชิ้น เป็นงานประดิษฐ์ที่ละเอียดอํอนที่เครื่องจักรท า
ได๎ยาก 

๑) องค์ประกอบของการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม  
  (๑) คุณคําของธรรมชาติหรืองานหัตถกรรมมีเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของ
ท๎องถิ่น  
  (๒) วัสดุและกรรมวิธีการผลิตของท๎องถิ่น ผลิตได๎จริง ใช๎สอยดีเหมาะสมกับวัสดุ
ท๎องถิ่น  
  (๓) ความสวยงามและความนําสนใจ รูปแบบแปลกใหมํ สะดุดตา  

  (๔) สะดวกตํอการพกพาขณะเดินทาง ขนาดพอเหมาะ บรรจุหีบหํอยากตํอการ
ช ารุดเสียหาย  

(๕) ราคาที่ซ้ือได๎ โดยการตัดสินใจน๎อย ราคาไมํแพง มีหลายราคาให๎เลือก  
๒) คุณประโยชน์ของการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

(๑) ปรับปรุงภาพลักษณ์ขององค์กร ให๎เกิดความแตกตํางจากคูํแขํง สะดุดตา และ
งํายตํอการจดจ า 

(๒) สร๎างเอกลักษณ์สินค๎า ให๎เกิดสัมผัสและการรับรู๎ที่ดีตํอองค์กรผํานการใช๎
ผลิตภัณฑ์๓. รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และสํวนอ่ืนที่เกี่ยวกับการออกแบบ สามารถสื่อสารกับ
ลูกค๎า ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

(๓) พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม ให๎เกิดประโยชน์ใช๎สอยที่ดีขึ้นทั้งทางกายภาพและทาง
จิตใจ  

(๔) เพ่ิมคุณคําผลิตภัณฑ์ให๎สูงขึ้นเพื่อน าไปสูํการเพ่ิมราคาสินค๎าได๎  
(๕) ลดต๎นทุน เพ่ิมผลก าไร เชํน ออกแบบให๎ผลิตงําย ลดขั้นตอน เลือกใช๎วัสดุ

ภายในประเทศ  
(๖) ขยายตลาดสินค๎า เชํน สร๎างผลิตภัณฑ์ที่สนองประโยชน์ใช๎สอยใหมํ สร๎างความ

ต๎องการใหมํ สร๎างตลาดกลุํมเปูาหมายใหมํ  
๓) คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ดี   

(๑) ความแปลกใหมํ (Innovative) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไมํซ้ าซากมีการน าเสนอความ
แปลกใหมํ ในด๎าน ตําง ๆ เชํน ประโยชน์ใช๎สอยที่ตํางจากเดิม รูปแบบใหมํ วัสดุใหมํ หรืออ่ืนๆ ที่
เหมาะสมกับสภาพ ความต๎องการของผู๎บริโภคในตลาดนั้น  



 

๕๐ 

 

(๒) มีที่มา (Story) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประวัติ มีที่มาหรือเลําเรื่องได๎ไมํวําจะเป็นต๎น
ก าเนิด ความคิดรวบยอดของการออกแบบให๎ผู๎บริโภคทราบเรื่องราวเหลํานั้นได๎ เชํนนาฬิกาของ
ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ กลําวถึงต๎นก าเนิดมาจากงานชํางฝีมือในหมูํบ๎านที่เกําแกํหมูํบ๎านหนึ่งที่มีการ
สืบทอด กันตํอๆ จนถึงปัจจุบันเป็นต๎น   

(๓) ระยะเวลาเหมาะสม (Timing) การน าผลิตภัณฑ์ออกสูํตลาดนั้นเหมาะสมตาม
ฤดูกาล หรือตามความจ าเป็น หรือเหมาะสมกับความต๎องการของผู๎บริโภคในชํวงเวลานั้น ๆ เชํน 
ผลิตภัณฑ์เสื้อกันฝน หรือรํม ก็ควรจะออกสูํตลาดชํวงฤดูฝน ผลิตภัณฑ์เสื้อผ๎าชุดนักเรียนก็ควรออกสูํ
ตลาดชํวงฤดูกาลกํอน เปิดภาคเรียน เป็นต๎น  

(๔) ราคาพอสมควร (Price) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาขายเหมาะสมกับก าลังซื้อของ
ผู๎บริโภคในตลาดนั้น โดยอาศัยการศึกษาวิจัยกลุํมผู๎บริโภคให๎ได๎ข๎อมูลกํอนท าการออกแบบและผลิต  

(๕) มีข๎อมูลขําวสาร (Information) ข๎อมูลขําวสารของตัวผลิตภัณฑ์ควรจะสื่อให๎
ผู๎บริโภคได๎ทราบ และเข๎าใจอยํางถูกต๎องในด๎านประโยชน์และวิธีการใช๎งาน เป็นการสร๎างภาพลักษณ์
ที่ดีแกํองค์การและ ผลิตภัณฑ์  

(๖) เป็นที่ยอมรับ (Regional Acceptance) ผลิตภัณฑ์นั้นจะต๎องเป็นที่ยอมรับของ
สังคมหรือกลุํมสังคมเปูาหมาย ไมํเป็นสิ่งที่ท าให๎เสื่อมเสียหรือขัดตํอขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมหรือศาสนา  

  (๗) มีอายุการใช๎งาน (Life Cycle) ผลิตภัณฑ์นั้นจะต๎องมีความแข็งแรง คงทนตํอ
สภาพของการใช๎งาน หรือมีอายุการใช๎งานที่เหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑ์และราคาที่
จ าหนําย๕๐  
 
๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 วิไลลักษณ์  กิติบุตร๕๑ ท าการวิจัย เรื่อง"การพัฒนาสินค๎าชุมชนไทลื้อ อ าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหมํ สูมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและท๎องถิ่น (OTOP)" ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถอธิบาย
ผลการวิจัยดังนี้ บริบทและศักยภาพของสินค๎าชุมชนของกลุํมซึ่งเป็นข๎อมูลพ้ืนฐานที่แสดงถึงศักยภาพ
ของกลุํมสินค๎าชุมชนทั้ง ๗ สินค๎าประกอบไปด๎วย ๓ สํวน สํวนแรกคือ ข๎อมูลเกี่ยวกับการบริหาร
องค์กรของกลุํมรวมถึงข๎อมูลด๎านการผลิต และข๎อมูลด๎านการตลาดของกลุํมสินค๎าชุมชนสํวนที่สอง
เป็นข๎อมูลที่ได๎จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน ปัญหา และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของกลุํม
และข๎อมูลสํวนที่สามเป็นข๎อมูลเกี่ยวกับปัญหาและความต๎องการของกลุํมในการเพ่ิมระดับการพัฒนา
ของสินค๎าให๎สูงขึ้น ความต๎องการของกลุํมในการพัฒนาสินค๎าชุมชนสูํมาตรฐานชุมชนและท๎องถิ่น 

                                                           

 ๕๐ อ๎างแล๎ว, วัชรินทร์ จรุงจิตสุนทร, หลักการและแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์, หน๎า ๑๖. 
 ๕๑ วิไลลักษณ์  กิติบุตร, "การพัฒนาสินค๎าชุมชนไทลื้อ อ าเภอดอยสะเกด็ จังหวัดเชียงใหมํ สูมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ชุมชนและท๎องถิ่น (OTOP)", วารสารการวิจัยราชภัฎเชยีงใหม่, ปีท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๑-    
มีนาคม ๒๕๕๒), หน๎า ๕๖-๕๗. 

 



 

๕๑ 

 

(OTOP) สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาได๎ทั้งสิ้น ๓ ด๎าน คือ ด๎านที่หนึ่ง เป็นการพัฒนาด๎านคุณภาพ
การผลิตประกอบไปด๎วยกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน การแปรรูปสินค๎าชนิดใหมํๆ การพัฒนา
คุณภาพของสินค๎าให๎ได๎มาตรฐานสํวนความต๎องการด๎านที่สองเป็นความต๎องการด๎านการตลาด อัน
ประกอบไปด๎วยการเพ่ิมยอดขายสินค๎า การหาชํองทางการตลาดสินค๎าได๎มากขึ้นและความต๎องการ
ด๎านที่สามเป็นความต๎องการพัฒนาด๎านสินค๎าสูํมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและท๎องถิ่น (OTOP) จะ
เป็นความต๎องการที่จะวางแผนในการพัฒนาสินค๎าสูํมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และพัฒนา
รูปแบบสินค๎าใหมํๆ เพ่ือน าไปขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) แนวทางในการพัฒนาตามความ
ต๎องการของกลุํมบนพื้นฐานของศักยภาพของกลุํมที่จะพัฒนาได๎นั้นการวิจัยครั้งนี้นักวิจัยไมํได๎เป็นผู๎ให๎
ทุนสนับสนุนในการพัฒนา แตํการพัฒนาของกลุํมจะเกิดขึ้นเองจากการระดมความคิดของสมาชิกใน
การยกระดับการพัฒนา สิ่งที่นักวิจัยสามารถชํวยได๎เป็นอยํางมากคือ การให๎ความรู๎ทางวิชาการ การ
ให๎แนวคิด แนวปฏิบัติ เพ่ือให๎กลุํมรู๎จักการคิดด๎วยตนเอง รู๎จักการระดมความคิดกันภายในกลุํมและ
เครือขํายของกลุํมอันจะกํอให๎เกิดการพัฒนาที่ยังยืนจากการศึกษาสรุปได๎วํา แนวทางที่กลุํมสินค๎า
ชุมชนจะสามารถพัฒนาไปสูํสินค๎าชุมชนและท๎องถิ่น (OTOP) ควรจะมีแนวทางในการพัฒนาด๎าน
ตํางๆ ทั้งสิ้น ๔ ล าดับขั้นคือ ขั้นแรก เมื่อกลุํมได๎พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร จนสามารถจัดตั้ง
กลุํมเป็นสินค๎าชุมชนแล๎ว กลุํมต๎องมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ขั้นที่สอง กลุํมการได๎รับการพัฒนา
ด๎านคุณภาพของสินค๎า เพื่อให๎สินค๎าท่ีผลิตออกมามีคุณภาพในระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) 
ขั้นที่สาม กลุํมควรได๎รับการพัฒนาด๎านการตลาดโดยกลุํมสามารถจัดท าแผนการตลาดของกลุํมใน
ระยะยาวได๎ ขั้นที่สี่ของการพัฒนากลุํมจะต๎องสามารถพัฒนาการจัดท าแผนธุรกิจของกลุํมในระยะยาว
ได๎ ซึ่งแผนธุรกิจนี้เป็นการรวมเอาการพัฒนาทั้ง ๓ ขั้นตอนแรก การพัฒนาสินค๎าชุมชนไทลื้อ อ าเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมํ มาตรฐานชุมชนและท๎องถิ่น (OTOP) ในปี ๒๕๕๐ สามารถยกระดับการ
พัฒนาสินค๎าชุมชนได๎ทั้งสิ้น ๔ สินค๎า คือ สินค๎าเฮือนปอกระดาษสา, สินค๎าผําทอไทลื้อ, สินค๎า
หัตถกรรมทอผ๎าไทลื้อ และสินค๎าหัตถกรรมและสิงประดิษฐ์ที่สามารถพัฒนาคุณภาพสินค๎า พัฒนา
สินค๎าให๎มีรูปแบบใหมํๆ การทอผ๎าลายใหมํๆ เ พ่ือท าแผนขอใบรับรองมาตาฐานผลิติภัณฑ์ชุมชน 
(มผช.) ส าหรับสินค๎าเฮือนปอกระดาษสา ได๎ท าการพัฒนาด๎านการตลาดโดยการรํวมกันในการ
วางแผนโดยวิเคราะห์พฤติกรรมผู๎บริโภค การวิเคราะห์คูํแขํง การวิเคราะห์ (SWOT) และการ
วิเคราะห์สํวนผสมทางการตลาด ท าให๎ผู๎ผลิตสินค๎าชุมชนสามารถวางแผนการตลาดได๎อยํางเหมาะสม
ตามสภาพแวดล๎อมและศักยภาพอันน ามาซึ่งก าไรจากการด าเนินงานตํอไป ส าหรับข๎อเสนอแนะของ
การศึกษาครั้งนี้นักวิจัยเป็นวําการสํงเสริมและพัฒนาด๎านคุณภาพของสินค๎าที่ดีของสินค๎าชุมชนไทลื้อ 
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมํ จะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะท าให๎สินค๎าสามารถพัฒนาไปสูํมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท๎องถิ่น (OTOP) ได๎ และควรจะเชื่อมโยงกับชุมชนไทลื้อในภาคเหนือไมํวําจะเป็น
จังหวัดพะเยา เชียงราย รวมถึงจังหวัดนําน จะเป็นการพัฒนาแนวทางหนึ่งที่จะพัฒนาการวิจัยใน
ระยะตํอไป 



 

๕๒ 

 

             ศศิพร ตํายค า และ นรินทร์ สังข์รักษา๕๒ ได๎ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
สร๎างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลคําของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี  พบวํา ผู๎ประกอบการมีความคาดหวังสูง
กวําสภาพความเป็นจริงอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ (๒) การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
สร๎างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลคําของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี ได๎รูปแบบชื่อ LADBUAKHAO Model มี 
๑๐ องค์ประกอบ ได๎แกํ การเรียนรู๎ (L = Learning) การสะสมข๎อมูล (A = Accumulating Data) 
การออกแบบและความแตกตําง (D = Design and Difference) การระดมสมอง (B = 
Brainstorming) ความมีประโยชน์ (U = Utility) การใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม (A = Appropriate 
Technology) การจัดการความรู๎ (K = Knowledge Management) ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน (H 
= Homogeneous) การยอมรับผลิตภัณฑ์ (A = Approved Product) และองค์กรแหํงการเรียนรู๎ 
(O = Organization Learning) และผํานการรับรองรูปแบบ (๓) ผลการทดลองใช๎รูปแบบกับกลุํม
ทดลองมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู๎หลังการทดลองสูงกวํากํอนการทดลองอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๑ สํวนการประเมินผลิตภัณฑ์สร๎างสรรค์และการสร๎างมูลคําเพ่ิมมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับดี  สํวน
ความคิดเห็นของผู๎ประกอบการวิสาหกิจชุมชนตํอการประเมินการปฏิบัติการอยูํในระดับมากและ
ผู๎ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสามารถน าทรัพยากรท๎องถิ่น เอกลักษณ์ท๎องถิ่นและภูมิปัญญาท๎องถิ่น
น ามาผสมผสานเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหมํที่เพ่ิมรายได๎ให๎แกํวิสาหกิจชุมชน (๔) การประเมินและปรับปรุง
รูปแบบ พบวํา ผู๎บริโภคมีความพึงพอใจตํอผลิตภัณฑ์ต๎นแบบในระดับมาก สํวนผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจตํอรูปแบบทุกด๎านในระดับมาก และการถอดบทเรียนผู๎ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได๎
น าเอาวิธีการเพ่ิมมูลคําผลิตภัณฑ์ตามรูปแบบผลิตภัณฑ์สร๎างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลคําของวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดราชบุรี ไปประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร๎างสรรค์หรือการเพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ์ 
 ล าดวน  ขันซ๎อน๕๓ ศึกษาแนวทางวิสาหกิจชุมชนทอผ๎าในจังหวัดอุดรธานี พบวํา ศักยภาพ
ของวิสาหกิจชุมชนทอผ๎าในจังหวัดอุดรธานีโดยภาพรวมอยูํในระดับดี โดยมีผลการประเมินในแตํละ
ด๎านอยูํในระดับดี ส าหรับแนวทางพัฒนาวิสาหกิจชุมชนทอผ๎าในจังหวัดอุดรธานีมีดังนี้ ด๎านการผลิต 
พัฒนาการผลิตภัณฑ์ให๎ได๎มาตรฐานตรงตามความต๎องการของลูกค๎า ด๎านการตลาด วิสาหกิจชุมชน
เน๎นการตลาดน าการผลิต โดยหนํวยงานที่ให๎การสนับสนุนจะต๎องจัดหาที่แสดงสินค๎าส าหรับวิสาหกิจ
ชุมชนทอผ๎า และให๎ข๎อมูลขําวสารด๎านการตลาดอยํางตํอเนื่อง ด๎านระบบบัญชี จัดท าบัญชีของกลุํม 
ให๎ครบถ๎วน ถูกต๎อง เพ่ือทราบต๎นทุนการผลิตที่แท๎จริง จะท าให๎สามารถก าหนดราคาสินค๎าได๎อยําง
เหมาะสม ด๎านการออกแบบผลิตภัณฑ์หนํวยงานภาครัฐจะต๎องเป็นผู๎ประสานงานหรือสื่อกลาง
ระหวํางวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่กับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือให๎มาเป็นผู๎ชํวยและให๎ค าแนะน าการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให๎กับวิสาหกิจชุมชน ด๎านการสร๎างเครือขํายด๎านการผลิตและการตลาด เพ่ือให๎

                                                           
๕๒ ศศิพร ตํายค า  และนรินทร ์สังข์รักษา,  “การพัฒนารูปแบบผลิตภณัฑ์สร๎างสรรคเ์พื่อเพ่ิมมลูคําของ

วิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบรุี”,  Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขา 
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – เมษายน ๒๕๕๘): หน๎า ๖๑๑-๖๑๖. 
 ๕๓ล าดวน  ขันซ๎อน, “ศึกษาแนวทางวิสาหกิจชุมชนทอผ๎าในจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธาน”ี, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘): หน๎า ๗๓-
๗๘. 



 

๕๓ 

 

เกิดการเรียนรู๎รํวมกัน หนํวยงานภาครัฐควรสนับสนุนจัดการประชุมสัมมนาวิสาหกิจชุมชนทอผ๎าใน
จังหวัดอุดรธานี หรือจัดงานนัดพบสินค๎าทอพ้ืนเมืองจังหวัดอุดรธานีปีละ ๑-๒ ครั้ง แนวทางพัฒนา
ด๎านการสืบทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่นในเรื่องการทอผ๎าพ้ืนเมือง ควรมีการจัดอบรมคนรุํนใหมํเพ่ือฝึก
ทักษะด๎านการทอผ๎า ย๎อมสี และการออกแบบลวดลาย หรือประสานงานกับโรงเรียนในชุมชนเพ่ือ
บรรจุเข๎าในหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแตํในระดับประถม เพ่ือกระตุ๎นให๎เด็กได๎เรียนรู๎ในโรงเรียน 
ด๎านสมาชิกจัดฝึกอบรมให๎มีความรู๎และทักษะในการผลิต ทั้งด๎านลวดลาย การย๎อม การทอ ให๎สมาชิก
ใหมํอยํางตํอเนื่อง เพ่ือพัฒนาฝึกทักษะ 

สัญญา เคณาภูมิ๕๔ ได๎ท าการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนใน
เขตพ้ืนที่ จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบวํา แนวทางการพัฒนา ประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชน
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคามประกอบด๎วย (๑) แนวทาง กลยุทธ์เชิงรุก โดยการพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ สูํระดับประเทศและระดับสากล ขยายชํองทางการจัด
จ าหนําย ขยายพัฒนาเครือขํายทางธุรกิจเพ่ือสํงเสริมการกระจายสินค๎า (๒) แนวทางกลยุทธ์เชิง
พัฒนาโดยการเสริมสร๎างขีดความสามารถการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนงบประมาณ
และบุคลากรในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน สร๎างความรํวมมือเชิงบูรณาการหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ใน
การสํงเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนอยํางเป็นระบบ (๓) แนวทางกลยุทธ์เชิงตั้งรับโดยการพัฒนา
ศักยภาพแรงงานวิสาหกิจชุมชน พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ยกระดับมาตรฐานการผลิต
ให๎สูงขึ้นและ (๔) แนวทางกลยุทธ์เชิงพลิกแพลง โดยการพัฒนาเครือขํายวิสาหกิจชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
วิจัยนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ และสร๎างความรํวมมือระหวํางภาครัฐและเอกชนในการ
สํงเสริมวิสาหกิจ ชุมชนให๎เข๎มแข็งและพ่ึงตนเอง 

 จุรีวรรณ จันพลา๕๕ ได๎ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ๎าทอไทยทรงด าเพ่ือ
สร๎างมูลคําตามแนวเศรษฐกิจสร๎างสรรค์เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการ
สร๎างเอกลักษณ์และการสื่อความหมายของลวดลายผ๎าไทยทรงด าในอ าเภอบางเลนและอ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐมและศึกษาสังเคราะห์แนวคิดการสร๎ามูลคําเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ผ๎าทอไทย
ทรงด าตามแนวคิดเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ และทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์จากผ๎าทอไทยทรงด าที่ได๎
พัฒนาขึ้น ผลการวิจัยพบวํา ผ๎าทอและเครื่องแตํงกายของชาวไทยทรงด าถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ
กลุํมชาติพันธุ์ไทยทรงด าที่มีเอกลักษณ์ในการใช๎ผ๎าสีด าในการนุํงหํมทั้งในชีวิตประจ าวันและในการ
ประกอบพิธีกรรม จนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเดํนของชายไทยทรงด า โดยชาวไทยทรงด านิยมใช๎ผ๎าพ๎นสี
ด าทอขึ้นอยํางงํายๆ มีสีสันและลวดลายบ๎าง ซึ่งจากการศึกษาลวดลายผ๎าไทยทรงด า พบวํา ๑) 
ลวดลายตํางๆ สามารถแบํงได๎ เป็น ๓ ประเภทคือลายพืช ลายสัตว์ และลายผสมอ่ืน ๆ ในสํวนของ
การสื่อความหมายในการใช๎สีในการทอผ๎าและประดับตกแตํงของชาวไทยทรงด า แตํละสีมีความหมาย

                                                           

 ๕๔สัญญา  เคณาภูมิ, “แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลของวิสาหกิจชมุชนในเขตพื้นท่ี  จังหวัด
มหาสารคาม, วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์, ปีท่ี ๒ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๘): หนา๎ ๖๙. 

 ๕๕ จุรีวรรณ จันพลา และคณะ, การพัฒนารูปแบบผลิตภณัฑผ์๎าทอไทยทรงด าเพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มตาม
แนวทางเศรษฐกิจสรา๎งสรรค์, Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขา
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, ปีท่ี ๙  ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙): หน๎า ๘๒-๘๓. 



 

๕๔ 

 

แตกตํางกันโดยเฉพาะสีครามเข๎มหรือสีด าซึ่งเป็นสีหลักของผืนผ๎าและการใช๎งานของชาวไทยทรงด า 
โดยสื่อความหมายวําเกิดจากการเก็บกดท่ีต๎องพลัดพรากจากบ๎านเกิดเมืองนอนมาเป็นชนกลุํมน๎อยใน
ประเทศไทย ๒) การศึกษาและสังเคราะห์แนวคิดการสร๎างมูลคําเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ผ๎าทอไทยทรงด า 
พบวํา ในการออกแบบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ๎าทอไทยทรงด านั้น อันดับแรกผู๎ออกแบบต๎องค านึงถึง
หลักการออกแบบโดยทั่วไปที่ส าคัญคือ ประโยชน์ใช๎สอย อีกสํวนหนึ่งที่มีความส าคัญที่นักออกแบบ
จะต๎องค านึงถึงคือ การคงเอกลักษณ์และการสื่อความหมายของลวดลายและสีสันตําง ๆ ตามความ
เชื่อของชาวไทยทรงด า เนื่องจากลายผ๎าไทยทรงด ามีลายตําง ๆ ไมํมากนักและมีการใช๎สีสันที่จ ากัด 
การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ๎าทอไทยทรงด าจึงต๎องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะในเรื่องของ
การคงเอกลักษณ์ของชาวไทยทรงด าและความแตกตํางของวัฒนธรรมความเชื่อของแตํละพ้ืนที่ๆมี
ความแตกตํางกัน ๓) การพัฒนารูปแบบผ๎าทอไทยทรงด า ๔ ชนิด ได๎แกํ หมอนอิง กลํองกระดาษทิชชู 
กระเป๋าสตรีและเสื้อผ๎า ระดับราคาของผลิตภัณฑ์ที่กลุํมลูกค๎าเปูาหมายต๎องการมากที่สุด คือ ๒๐๑-
๓๐๐ บาท ตํอชิ้น ๔) ผลการทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์จากผ๎าทอไทยทรงด าที่ได๎พัฒนาขึ้นโดยศึกษา
การรับรู๎เอกลักษณ์และการรับรู๎ความหมายของผู๎บริโภคกลุํมเปูาหมาย และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์
จากผ๎าทอไทยทรงด าโดยผู๎เชี่ยวชาญดังนี้ ๑) หมอนอิง ได๎แกํ แบบที่ ๑ และแบบที่ ๒ ๒) กลํอง
กระดาษทิชชูํ ได๎แกํ แบบที่ ๑ และแบบที่ ๓ และแบบที่ ๔ ๓) กระเป๋าสตรี ได๎แกํ แบบที่ ๒ และแบบ
ที่ ๓ 

พิเชษฐ สุนทรโชติ๕๖ ได๎ศึกษาการสร๎างสรรค์ผลงานเพ่ือสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ผลการวิจัย พบวํา ๑) ผลการศึกษารูปแบบ เนื้อหาเรื่องราวและเทคนิคของศิลปะเพ่ือสํงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมจากกลุํมผู๎ทรงคุณวุฒิฯและประชาชนทั่วไป พบวํา โดยแนวทางการสร๎างสรรค์ควร
สัมพันธ์กับหลักธรรมค าสอนในศาสนา ภาพที่มีเนื้อหาในเชิงบวก เนื้อหาที่กํอให๎เกิดสุนทรียภาพและ
สะท๎อนความคิดที่ดีงาม ๒) ผลการพัฒนาภาพรําง จ านวน ๔๐ ภาพ แล๎วเสนอผู๎ทรงคุณวุฒิคัดเลือก 
จ านวน ๒๐ ภาพ น ามาสร๎างเป็นภาพ ขนาด ๗๐x๙๐ เซนติเมตร โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับขอทาน การ
ทารุณกังขังสัตว์ การท าบุญตักบาตร การอ๎ุมบุญซึ่งเป็นเรื่องราวที่สามารถพบเห็นได๎ในชีวิตประจ าวัน
ของสังคมมนุษย์ โดยใช๎รูปแบบเหมือนจริง และตัดทอนการใช๎สีแบบเอกรงค์และจัดวางจุดเดํนตรง
กึ่งกลางภาพ ผลการรับรองศิลปกรรมของผู๎ทรงคุณวุฒิทางศิลปะ พบวํา ภาพรวมอยูํในระดับดีมากถึง
ดีมากที่สุด แล๎วน าผลงานสร๎างสรรค์ไปใช๎ทดสอบกับเยาวชน กลุํม เปูาหมาย จ านวน ๓๙ คน ๓) การ
ประเมินผลการใช๎ นักเรียนได๎ท าการประเมินจิตรกรรมด๎วยแบบสอบถาม ความคิดเห็น แบบมาตรา
สํวนประเมินคํา ๕ ระดับ พบวํา ภาพรวมอยูํในระดับดีมากถึงดีมากที่สุดทุกด๎านสํวนแนวทางในการ
สร๎างสรรค์รูปแบบงานศิลปกรรมเพ่ือสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม พบวํา ควรใช๎รูปแบบเหมือนจริงที่มี
เนื้อหาเชิงบวกสอดคล๎องกับหลักธรรม ด๎วยเทคนิคกลวิธี ควรเรียบงํายไมํซับซ๎อน และเนื้อหาต๎องไมํ
ลํอแหลมและเลือกให๎เหมาะสมกับชํวงวัยของผู๎ชม ศิลปะที่มีรูปแบบ เนื้อหาเรื่องราวที่สํงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นอีกทางหนึ่งที่จะชํวยให๎ เยาวชนได๎เข๎าใจคุณธรรมจริยธรรมในมุมมองที่

                                                           

 ๕๖ พิเชษฐ สุนทรโชติ, “การสร๎างสรรค์ผลงานศิลปกรรมเพื่อสํงเสริมคณุธรรมจรยิธรรม”, วารสารวิจัย 
มสด (SDU Research Journal Humanities and Social Sciences), ปีท่ี ๑๒ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม – 
สิงหาคม, ๒๕๕๙): หน๎า ๑๙-๒๒.  



 

๕๕ 

 

นําสนใจ และสํงเสริมความเข๎าใจที่แตกตํางไปจากภาษาพูดและภาษาเขียน นอกจากนี้ผลงานศิลปะ
ยังจะให๎ประสบการณ์เกี่ยวกับความงามในด๎านสุนทรียศาสตร์ตํอผู๎ชมผลงานได๎ซึมซับความดีงามเข๎าสูํ
จิตใจได๎อีกทางหนึ่งในสํวนของเทคนิควิธีการของศิลปกรรมเพ่ือสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมจะมีสํวน
ชํวยกระตุ๎นและดึงดูดผู๎ชมให๎มาสนใจในงานศิลปกรรมโดยจะต๎องเลือกใช๎ให๎เหมาะสมกับชํวงวัย ซึ่งจะ
ชํวยสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางงานศิลปกรรมกับผู๎ชมให๎เกิดการรับรู๎และสร๎างความเข๎าใจด๎วยการเป็น
สื่อกลางในการขับเคลื่อนความคิดท่ีแตกตํางด๎วยศิลปะ ซึ่งจะท าให๎เกิดมุมมองใหมํที่อิสระหลากหลาย 
สอดประสานไปกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตและสภาพสังคมได๎อยํางมีความสุข 

พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑฒโน และคณะ๕๗ ได๎ศึกษาวิจัยการตีความภาพพุทธศิลป์ที่
ปรากฏในเอกสารโบราณของจังหวัดล าปาง จากการศึกษาพบวํา ศิลปะกับศาสนาเป็นสิ่งที่มี
ความสัมพันธ์คูํกันมานับแตํโบราณกาล เพราะศิลปะมักถูกสร๎างขึ้นเพ่ือเป็นสื่อในการเผยแพรํศาสนา
ไปยังศาสนิกชนหรือสร๎างเพ่ือให๎เป็นสัญลักษณ์ของศาสนา และอาจกลําวได๎วํา ศาสนาเป็นบํอเกิดของ
ศิลปะอันวิจิตร เมื่อมนุษย์มีความศรัทธาในศาสนา ก็จะทุํมเทอุทิศตนเพ่ือสร๎างสรรค์ สิ่งที่ดีงามให๎
บังเกิดขึ้นแกํศาสนาที่ตนเองนับถือ โดยเนื้อหาหรือเปูาหมายของศาสนศิลป์มุํงเน๎นที่ความดีงามและ
ความสวยงาม และเพ่ือเป็นสื่อในการเผยแพรํปรัชญาของแตํละศาสนา ส าหรับสังคมในจังหวัดล าปาง 
ซึ่งเป็นสังคมแหํงพระพุทธศาสนา มีรากฐานตําง ๆ ทั้งความคิด ความเชื่อ ประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรม มาจากพระพุทธศาสนา  ศิลปกรรมที่เกี่ยวข๎องกับพระพุทธศาสนาจึงมีมากมายในจังหวัด
ล าปาง ไมํวําจะเป็นศาสนสถาน เชํน วัด อุโบสถ เจดีย์ วิหาร หรือ ศาสนวัตถุ เชํน พระพุทธรูป ตู๎พระ
ธรรม ธรรมมาสน์ เอกสารโบราณ แม๎กระท่ังภาพวาดหรือจิตรกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งศิลปกรรม
เหลํานี้ถูกเรียกวําพุทธศิลป์ การรับรู๎ของประชาชนในทางศิลปะ เป็นการสัมผัสจากอวัยวะตํางๆ ที่ใช๎
ในการรับรู๎ ตีความหมายออกเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด ไมํวําการรับรู๎นั้นจะเกิดจากประสาทสํวนใด หรือการ
รับรู๎นั้นจะเกิดขึ้นเวลาใด การตีความหมายส าหรับการรับสัมผัสหรือการรับรู๎นั้นมีจุดหมายเพ่ือให๎
ทราบวําสิ่งที่ได๎รับรู๎นั้นคืออะไร มีความหมายอยํางไร และการตีความหมายได๎นั้น ผู๎รับสัมผัสหรือผู๎
รับรู๎นั้นจะต๎องมีประสบการณ์ในสิ่งนั้นๆ มากํอน หากผู๎รับสัมผัสหรือรับรู๎ไมํมีประสบการณ์ในสิ่งนั้นๆ 
มากํอน การตีความหมายก็คงจะท าไมํได๎หรือหากท าไปก็จะเกิดความผิดพลาด ฉะนั้น ประสบการณ์
การเรียนรู๎ในสิ่งตํางๆ จึงเป็นปัจจัยหนึ่งตํอกระบวนการรับรู๎หรือสัมผัสด๎วย 

 อนุพงษ์ ดาวทอง ได๎ศึกษาวิจัย อัตลักษณ์พุทธศิลปกรรมในจังหวัดเชียงราย ผลการวิจัย
พบวํา งานพุทธศิลป์ ในจังหวัดเชียงรายมีพัฒนาการมาอยํางยาวนานโดยตํอสืบตํอจากงานพุทธ
ศิลปกรรมล๎านนาได๎รับการผสมผสานงานศิลปะอยํางหลากหลายและได๎รับอิทธิพลงานศิลปะตํางๆแตํ
ยังคงความเป็นอัตลักษณ์ตามยุคตามสมัยดังที่ได๎เห็นกันในอดีตจนถึงปัจจุบันงานพุทธศิลป์ ที่ส าคัญ
ของจังหวัดเชียงรายที่เห็นได๎ชัดก็คือ งานพุทธศิลป์ เมืองเชียงแสน โดยมีหลักฐานที่ปรากฏหลงเหลือ
อยูํหลายอยําง เชํน งานประติมากรรมได๎แกํ พระพุทธรูปเชียงแสน งานสถาปัตยกรรม ล๎ว นมี
เอกลักษณ์เดํน โบสถ์ วิหาร อาคารกํออิฐถือปูน วิหารสมัยเชียงแสนมีเอกลักษณ์ คือ “เป็นหลังคาที่

                                                           

 ๕๗ พระครสูังฆรักษ์ศภุณัฐ ภรูิวฑฺฒโน และคณะ, “การตคีวามภาพพุทธศิลป์ท่ีปรากฏในเอกสารโบราณ
ของจังหวัดล าปาง”, วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง, ปีท่ี ๗ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม, ๒๕๖๑): หน๎า ๒๓๐-
๒๓๑. 



 

๕๖ 

 

แสดงโครงสร๎าง” คือไมํมีฝูาเพดาน สามารถมองเห็นเครื่องหลังคาได๎ทุกชิ้น งานจิตรกรรม ชํวงยุคหลัง
พุทธศตวรรษที่ ๒๕ จะพบงานจิตรกรรมภาพวิถีชีวิต ประเพณี ของทางภาคเหนือที่มีความเกี่ยวข๎อง
กับพระพุทธศาสนาคุณคําอัตลักษณ์งานพุทธศิลปกรรมมีความสัมพันธ์หลากหลายด๎านอาทิ เชํน 
คุณคําอัตลักษณ์พุทธศิลปกรรมด๎านหลักธรรมค าสอน การน าหลักธรรมถํายทอดในการสรรค์สร๎าง
ผลงานพุทธศิลปกรรม คุณคําอัตลักษณ์พุทธศิลปกรรมด๎านทางด๎านประวัติศาสตร์ เป็นสิ่งที่ บอก
เรื่องราวจากอดีตสูํปัจจุบัน คุณคําอัตลักษณ์พุทธศิลปกรรมด๎านทางด๎านสุนทรีย์ งานพุทธศิลปกรรม
แหํงความสวยงาม คุณคําอัตลักษณ์พุทธศิลปกรรมด๎านทางด๎านสังคม สะท๎อนให๎เห็นถึงวิถีชีวิตความ
เป็นอยูํ คุณคําอัตลักษณ์พุทธศิลปกรรมด๎านทางด๎านเศรษฐกิจท าหน๎าที่ในสํวนสนั บสนุนด๎าน
เศรษฐกิจ๕๘ 

 สุวิน มักได๎ และคณะ๕๙ ได๎ศึกษาวิเคราะห์พุทธศิลป์ล๎านนาที่ปรากฏในคัมภีร์ชินกาลมาลี
ปกรณ์ ประวัติความเป็นมาและเนื้อหาของคัมภีร์ชินกาลมาลีปกรณ์ เป็นวรรณกรรมรัตนโกสินทร์   
เลํม ๔ หมวดศาสนจักร พระรัตนปัญญาเถระ ชาวล๎านนา ได๎แตํงขึ้นเป็นภาษาบาลี  ระหวําง        
พ.ศ. ๒๐๖๐ – ๒๐๗๑ ในคัมภีร์ชินกาลมาลีปกรณ์ จ าแนกการสร๎างพุทธศิลป์ออกเป็น ๓ ประเภท 
ด๎วยกัน ได๎แกํ ด๎านประติมากรรม เป็นงานศิลปะแสดงออกด๎วยการปั้น  แกะสลัก หลํอ และการจัด
องค์ประกอบความงามอ่ืนลงบนสื่อตํางๆ การสร๎างพระพุทธรูปในล๎านนา  พุทธศิลปกรรมล๎านนาที่
ปรากฏในคัมภีร์ชินกาลมาลีปกรณ์ ได๎สื่อ ด๎านหลักธรรม และเนื้อหาปรากฏ ในการพัฒนาตนให๎เป็นผู๎
ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด๎านพฤติกรรม จริยธรรม ด๎านจิตใจ สติปัญญา และด๎านสังคม ด๎านความเชื่อ 
พระรัตนปฏิมา ซึ่งมีฤทธิ์เดชหาประมาณไมํได๎ พุทธศิลป์เกิดจากด๎านประเพณีพระเจ๎าแสนเมือง
อัญเชิญพระสีหลปฏิมาจากเมืองเชียงรายมาประดิษฐานเจดีย์หลวงภายในเมืองเชียงใหมํ แล๎วทรง
สักการะบูชาโดยเคารพและหุ๎มพระธาตุเจดีย์หลวงในหริภุญชัยด๎วยแผํนทองค า ด๎านประวัติศาสตร์ 
เรื่องสร๎างเมืองหริภุญชัย เรื่องรัชสมัยของพระนางจัมมเทวี เรื่องพญามังรายและทางสวํางด๎วยแสง
แหํงปัญญา สามารถวิเคราะห์พุทธศิลป์ที่ปรากฏในคัมภีร์ชินกาลมาลีปกรณ์ได๎ 
 ชลธิชา จิรภัคพงค์ และคณะ๖๐ท าการวิจัยเรื่อง วิสาหกิจจักสานจังหวัดแพรํ: องค์ความรู๎
และการจัดการเชิงเครือขํายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน พบวํา ผลการวิจัย พบวํา ๑) วิสาหกิจจักสานที่มี
การจดทะเบียนแล๎ว จ านวน ๖๕ แหํง มีวัตถุประสงค์เพ่ือสํงเสริมพัฒนาด๎านความรู๎และภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น การสร๎างรายได๎ การชํวยเหลือซึ่งกันและกัน การด าเนินงานเกิดจากสมาชิกรํวมวางแผน รํวม
คิด รํวมท า รํวมแก๎ไขปัญหาในการสร๎างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนบนพ้ืนฐานการใช๎ความรู๎  ภูมิปัญญา 
วัฒนธรรมและทรัพยากรที่มีอยูํในชุมชนอยํางรู๎คุณคําโดยได๎รับการ สนับสนุนจากองค์กรท๎องถิ่น และ

                                                           

 ๕๘ อนุพงษ์ ดาวทอง, “อัตลักษณ์พุทธศิลปกรรมในจังหวัดเชียงราย” วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง, 
ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม, ๒๕๖๑): หน๎า ๒๕๒. 

 ๕๙ สุวิน มักได๎ และคณะ, “ศึกษาวิเคราะห์พุทธศลิป์ล๎านนาท่ีปรากฏในคัมภีร์ชินกาลมาลีปกรณ์” 
Joural of Buddhist Studies ปีท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – มิถุนายน, ๒๕๖๒): หน๎า ๖๗-๖๘. 
 ๖๐ ชลธิชา จิรภัคพงค์ และคณะ, “วิสาหกิจจักสานจังหวัดแพรํ: องค์ความรู๎และการจัดการเชิงเครือขําย
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”,  วารสารการจัดการ (WMS Journal of Management Walailak University),     
ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๓ (กรกฎาคม – กันยายน, ๒๕๖๒) : หน๎า ๖๗-๗๐. 



 

๕๗ 

 

เครือขํายหนํวยงานภาคีที่เกี่ยวข๎องทุกระดับ ส าหรับปัญหาเกิดจากด าเนินกิจกรรมไมํตํอเนื่อง ใช๎เงิน
ไมํตรงตามกิจกรรมของกลุํม ขาดข๎อมูลสนับสนุน ๒) องค์ความรู๎ที่สํงผลให๎เกิดการจัดการเชิงเครือขําย 
ได๎แกํ องค์ความรู๎เกี่ยวกับการจัดการ องค์ความรู๎เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการแปรรูป องค์
ความรู๎เกี่ยวกับการจ าหนําย และองค์ความรู๎เกี่ยวกับเครือขําย ๓) ความสัมพันธ์และผลส าเร็จของการ
จัดการเชิงเครือขํายที่มีตํอวิสาหกิจชุมชนเป็นการแสดงบทบาทระหวํางคนในกลุํม และองค์กร
ภายนอก ๔) องค์ความรู๎และระบบการจัดการเชิงเครือขํายที่มีผลตํอการพัฒนาที่ยั่งยืน มีดังนี้       
(๑) การพัฒนาการจัดการองค์กร (๒) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุํม (๓) การพัฒนากิจกรรมและ
กระบวนการรู๎เรียนของสมาชิกกลุํม (๔) การพัฒนาการตลาด (๕) การประสานงานกับภาคี อ่ืน 
   จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องจะเห็นวําการสร๎างสรรค์ผลงาน
ศิลปะผ๎าด๎นมือน าไปสูํการยกระดับรายได๎สูํเศรษฐกิจชุมชนในกลุํมจังหวัดล๎านนานั้นต๎องตระหนักถึง
แนวคิดด๎านศิลปะเชิงสร๎างสรรค์ องค์ความรู๎เกี่ยวกับภูมิปัญญาท๎องถิ่น และแนวคิดทฤษฎีผลิตภัณฑ์
รํวมสมัย ตลอดจนถึงกระบวนการเรียนรู๎  กระบวนการออกแบบ เกระบวนการสร๎างสรรค์ 
กระบวนการเครือขําย ซึ่งแนวคิดทฤษฎีดังกลําวจะน ามาซึ่งผลงานด๎านศิลปะเชิงสร๎างสรรค์ผ๎าด๎นมือ
ของเยาวชนและผู๎สูงอายุในกลุํมจังหวัดล๎านนา สูํการยกระดับรายได๎สูํเศรษฐกิจชุมชน ทั้งนี้คณะผู๎วิจัย
จึงสนใจที่ศึกษาการสํงเสริมการเรียนรู๎ด๎านศิลปะเชิงสร๎างสรรค์ของเยาวชนและผู๎สูงอายุในกลุํม
จังหวัดล๎านนา เพ่ือเสริมสร๎างศักยภาพและความเข๎มแข็งของชุมชนและเกิดการพัฒนาสํงเสริมและ
บูรณาการงานศิลปะเชิงสร๎างสรรค์ในด๎านผ๎าด๎นมือไปสูํพ้ืนที่ทางสังคมและสาธารณะเพ่ือให๎เกิดการ
เพ่ิมรายได๎ให๎กับชุมชนอยํางมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืนตํอไป 
 

 



๕๘ 
 

 
บทท่ี ๓ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชน

และผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ ๑) เพ่ือศึกษากระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานผ้าด้นมือในกลุ่มจังหวัดล้านนา ๒) เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือน าไปสู่การ
ยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา ๓) เพ่ือถ่ายทอดผลงานด้านศิลปะเชิง
สร้างสรรค์ผ้าด้นมือสู่เยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา โดยมีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ พ้ืนที่การวิจัย 
๓.๓ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
๓.๔ เครื่องมือการวิจัย 
๓.๕ การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
๓.๖ การวิเคราะห์ข้อมูล 
๓.๗ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
๓.๘ การน าเสนอผลการศึกษาวิจัย   

 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน(Mixed method research)  ทั้งการวิจัยเชิง
เอกสาร (Documentary Research) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยเป็น
กระบวนการศึกษาวิจัยที่มุ่งพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่
เศรษฐกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา และถ่ายทอดผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือสู่เยาวชน
และผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา โดยมีขั้นการด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. การศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) มุ่งเน้นการศึกษารวบรวม
ข้อมูล จากหนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือ
น าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา และถ่ายทอดผลงานด้านศิลปะเชิง
สร้างสรรค์ผ้าด้นมือสู่เยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนาโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  ๑) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
แนวคิดด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ แนวคิดทฤษฎีผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์
หัตถกรรม แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  

 

 



 
 

๕๙ 
 
  ๒) ศึกษาวิเคราะห์และรวมรวบองค์ความรู้ เกี่ยวกับบริบทของชุมชน สภาพของ
ชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองตั้งแต่อดีตตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในชุมชนตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันตลอดจนปัจจัยส่งเสริม และอุปสรรคการเสริมสร้างการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะเชิง
สร้างสรรค์ผ้าด้นมือในจังหวัดล้านนา 
  ๓) สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับบริบทของชุมชน สภาพของชุมชนในด้านต่าง ๆ 
เช่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองตั้งแต่อดีตที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมต่าง 
ๆ ในชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยส่งเสริม และอุปสรรคการเสริมสร้างการสร้างสรรค์ผลงาน
ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือในจังหวัดล้านนา ตลอดจนแนวคิดด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ แนวคิด
ทฤษฎีผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือจัดท าเป็นประเด็นในการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มย่อย 
และชุดปฏิบัติการการสร้างสรรค์ศิลปะบนผ้าด้นมือ 
 ๒. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยด าเนินการดังนี้ 
  ๑) ด าเนินการออกแบบประเมินความรู้หลังการได้รับการถ่ายทอดเกี่ยวกับด้านศิลปะ
เชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือสู่เยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา 
  ๒) ประเมินความรู้ก่อนและหลังการได้รับการถ่ายทอดเกี่ยวกับด้านศิลปะเชิง
สร้างสรรค์ผ้าด้นมือสู่เยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา เพ่ือประเมินความรู้ก่อนการถ่ายทอด
และหลังการถ่ายทอดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่
เศรษฐกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา  
  ๓) วิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินความรู้ก่อนและหลังการได้รับการถ่ายทอด
เกี่ยวกับด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือสู่เยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา  เพ่ือประเมิน
ความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือน าไปสู่การยกระดับรายได้
สู่เศรษฐกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา ท าให้ทราบถึงทักษะและความรู้ที่เพ่ิมขึ้นที่ได้จากการถ่ายทอด
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์สู่เยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา 
  ๔) จัดการข้อมูลในเชิงปริมาณเพ่ือประเมินความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนเกี่ยวกับ
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา 
ท าให้ทราบถึงทักษะและความรู้ที่เพ่ิมข้ึนที่ได้จากการถ่ายทอดกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเชิง
สร้างสรรค์สู่เยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา 
 ๓. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยด าเนินการดังนี้ 

๑) การสัมภาษณ์ประธานกลุ่มหรือผู้แทน ผู้ประกอบผ้าด้นมือ ประธานชุมชน/ผู้น า
ชุมชน ปราชญ์ท้องถิ่น จ านวน ๕ คน เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานด้าน
ศิลปะ ได้แก่ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาด ด้านการ
เรียนรู้ ด้านการสร้างเครือข่าย ด้านกระบวนการถ่ายทอด  
  ๒) การสนทนากลุ่มร่วมกับหอการค้าจังหวัดแพร่ ผู้ประกอบการผ้าด้นมือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การท่องเที่ยว พัฒนาชุมชน วัฒนธรรม อุตสาหกรรมจังหวัด ปราชญ์ท้องถิ่น 
นักวิชาการด้านศิลปะ/ผู้รู้ในด้านสาขาศิลปะ รวม ๑๐ คน เพ่ือออกแบบและพัฒนาผลงานศิลปะผ้าด้น



 
 

๖๐ 
 
มือให้ได้ลวดลายที่เป็นต้นแบบที่เป็นอัตลักษณ์ ผลงานศิลปะผ้าด้นมือน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่
เศรษฐกิจชุมชน 
  ๓) ประมวลข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มจากผู้ให้ข้อมูลในเชิง
คุณภาพแล้วน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อให้เห็นแนวทางออกแบบและการพัฒนารูปแบบผลงานด้าน
ศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้น
มือของเยาวชนและผู้สูงอายุ และก าหนดรูปแบบสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือ
ของเยาวชนและผู้สูงอายุในจังหวัดล้านนา 

๔. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยเป็นกระบวนการพัฒนาเพ่ือสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะผ้าด้นมือให้เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบซึ่งน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชน และ
การถ่ายทอดผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือสู่เยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา  
ดังนี้ 

๑) การออกแบบและพัฒนาผลงานศิลปะผ้าด้นมือไปสู่ การยกระดับรายได้สู่
เศรษฐกิจชุมชน โดยการสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มเพ่ือให้ได้ลวดลายที่เป็นต้นแบบที่เป็นอัตลักษณ์ 
ผลงานศิลปะผ้าด้นมือน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชน 

๒) การสร้างการเรียนรู้ โดยให้ความรู้ในเรื่องของผ้าด้นมือ ศิลปะ รูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ แนวทางในการพัฒนาศิลปะในผืนผ้าโดยวิทยากรปราชญ์ท้องถิ่นและผู้รู้ในด้านสาขาศิลปะ
ให้กบัเยาวชนและผู้สูงอายุ  

๓) การลงมือฝึกปฏิบัติออกแบบงานศิลปะบนผืนผ้า โดยน าความรู้ทางด้านศิลปะ วิถี
ชีวิตของชุมชนมาประยุกต์เพ่ือออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติจริงโดยก าหนดประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ ที่ให้กลุ่มเป้าหมายออกแบบและปฏิบัติ  

๔) การติดตามประเมินผลการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือ
ของเยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มล้านนา  และคัดเลือกผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ สวยงาม น าไปสู่
การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชน  

๔) การสร้างเครือข่ายเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
ล้านนา ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยงศิลปะเชิงสร้างสรรค์ประกอบด้วย เครือข่าย ๘ จังหวัด ได้แก่ เชียงราย 
เชียงใหม่  ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน  ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยงศิลปะเชิงสร้างสรรค์ใน
พ้ืนที่จังหวัดเหล่านี้  และมีบทบาทต่อการพัฒนาเครือข่ายเมืองศิลปะสร้างสรรค์ในกลุ่มจังหวัดล้านนา 

  ๕) วิเคราะห์องค์ความรู้ กระบวนการ และผลลัพธ์ของการพัฒนาเพ่ือสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะผ้าด้นมือน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชน และการถ่ายทอดผลงานด้านศิลปะ
เชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือสู่เยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา 

 
 
 
 
 



 
 

๖๑ 
 
๓.๒ พื้นที่การวิจัย 

เนื่องจากเป็นการศึกษาถึงกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานผ้าด้นมือในกลุ่มจังหวัดล้านนา การ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา 
และการถ่ายทอดผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือสู่เยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา 
ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงก าหนดพื้นที่กรณีศึกษาจังหวัดกลุ่มล้านนา ดังนี้ 

๑) พ้ืนที่พัฒนาศิลปะเชิงสร้างสรรค์ จ านวน ๑ พ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่ในเขตบ้านต้นไคร้ 
อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  

๒) พ้ืนที่เครือข่ายศิลปะเชิงสร้างสรรค์ จ านวน ๒ กลุ่ม  ได้แก่  
(๑) กลุ่มศิลปะล้านนาดั้งเดิม ประกอบด้วย ๘ จังหวัด ๑) จังหวัดเชียงราย 

วัดพระแก้ว  ๒) จังหวัดเชียงใหม่ เวียงกุมกาม  ๓) จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัดพระธาตุกองมู  ๔) จังหวัด
ล าปาง วัดพระธาตุล าปางหลวง  ๕) จังหวัดล าพูน วัดพระธาตุหริภุญไชย  ๖) จังหวัดแพร่ วัดพระบาท
มิง่เมือง ๗) จังหวัดน่าน วัดภูมินทร์  ๘) จังหวัดพะเยา วัดศรีโคมค า   

(๒) กลุ่มศิลปะล้านนา ประกอบด้วย  ๑) จังหวัดเชียงราย บ้านเหล่าพัฒนา 
อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ๒) จังหวัดเชียงใหม่ บ้านท่าข้าม อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ๓) 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านเวียงเหนือ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๔) จังหวัดล าปาง บ้านล าปาง
หลวง อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง ๕) จังหวัดล าพูน บ้านพระบาทห้วยต้ม อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน          
๖) จังหวัดแพร่ บ้านพันเชิง ต าบลช่อแฮ อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๗) จังหวัดน่าน บ้านดอนไชย 
อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ๘) จังหวัดพะเยา บ้านแม่นาเรือ ต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา  ๙) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 

 
๓.๓ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ   
 ๓.๓.๑ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในเชิงคุณภาพ 

๑. ผู้ให้ข้อมูลหลักในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ ได้แก่ ประธานกลุ่ม
หรือผู้แทน ผู้ประกอบผ้าด้นมือ ประธานชุมชน/ผู้น าชุมชน ปราชญ์ท้องถิ่น จ านวน ๕ คน ได้แก่ 

 ๑) นายสนาม  กันต๊ะกวาง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ บ้านต้นไคร ้ 
๒) นางเพ็ญศรี  ประสมสวย  รองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

หัตถกรรมผ้าด้นมือบ้านต้นไคร้ 
๓) นางจีรนันท์  ค าแพงอาจ  ปราชญ์ท้องถิ่น 
๔) นางภัทราภรณ์ คาถา   ผู้ประกอบการผ้าด้นมือ 
๕) นางปรารถนา  ชิว   ผู้ประกอบการผ้าด้นมือ 

๒. ผู้ให้ข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือไปสู่การยกระดับรายได้สู่
เศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ หอการค้าจังหวัดแพร่ ผู้ประกอบการผ้าด้นมือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พัฒนาชุมชน วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ อุตสาหกรรมจังหวัด ปราชญ์
ท้องถิ่น นักวิชาการด้านศิลปะ/ผู้รู้ในด้านสาขาศิลปะ รวม ๑๐ คน ได้แก่ 

๑) นางสาวยุรีพรรณ แสนใจยา  รองผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่ง 
ประเทศไทยส านักงานแพร่  



 
 

๖๒ 
 

๒) นางสาววิภาภรณ์  ราชฟู  นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ  
๓) นางสาวภานุมาศ สายส าเภา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่  
๔) นางสาวมิลินดา สัตยสุนทร  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  
๕) นายปัญจพล ประสิทธิโสภณ  ประธานหอการค้าจังหวัดแพร่  
๖) นายศักดิ์จิระ  เวียงเก่า  นักวิชาการด้านศิลปะการออกแบบ  
๗) นางกัญญาภัทร  สายกลิ่น  นักพัฒนาชุมชนเทศบาลต าบลช่อแฮ  
๘) นางเพ็ญศรี  ประสมสวย  ปราชญ์ท้องถิ่น 
๙) นางปรารถนา  ชิว   ผู้ประกอบการผ้าด้นมือ 
๑๐) นางอนงค์  สายยนต์  ผู้ประกอบการผ้าด้นมือ 

 ๓.๓.๒ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในเชิงปฏิบัติการ 
       ๑. ผู้ให้ข้อมูลในการถ่ายทอดผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ ปราชญ์ท้องถิ่น 
๒ คน  ประธานกลุ่มหรือผู้ประกอบการผ้าด้นมือ รวม ๓ คน ได้แก่ 
   ๑) นางจีรนันท์  ค าแพงอาจ  ปราชญ์ท้องถิ่น 
   ๒) นางเพ็ญศรี  ประสมสวย  ปราชญ์ท้องถิ่น 
   ๓) นางปรารถนา  ชิว   ผู้ประกอบการผ้าด้นมือ 

๒. ผู้รับการถ่ายทอด ได้แก่ เยาวชน จ านวน ๓๐ คน และผู้สูงอายุ จ านวน ๓๐ คน 
รวม ๖๐ คน  

 ๑) เยาวชน จ านวน ๓๐ คน ได้แก่ 
  (๑) เด็กหญิงพรรวษา  กาศกุล 

(๒) เด็กหญิงณัจฉรียา  บุญบางเก็ง 
(๓) เด็กหญิงณัฐชราภรณ์  กิระไอย์ 
(๔) เด็กหญิงพิรยากรณ์  เชิดชู 
(๕) เด็กหญิงเจนจิรา  หมายชม 
(๖) เด็กหญิงชลดา  ศรีอาจ 
(๗) เด็กหญิงชัญญกรณ์  ฬะนาภัย 
(๘) เด็กหญิงพานิช  จันทร์แจ่มฟ้า 
(๙) เด็กหญิงปภังกร  บุญมาก 
(๑๐) เด็กหญิงกันติยา  กวางกระโดด 
(๑๑) เด็กหญิงนภัสสร  อินประถม 
(๑๒) เด็กหญิงขวัญหทัย  วิใจยา 
(๑๓) เด็กหญิงณัฐพร  ประกอบพานิช 
(๑๔) เด็กหญิงหัสดาภรณ์  ประสมสวย 
(๑๕) เด็กหญิงปพิชญา  กันต๊ะกวาง 
(๑๖) เด็กหญิงธัญรดี  วงศ์ดาว 
(๑๗) เด็กหญิงวรกมล  ขันตี 



 
 

๖๓ 
 

(๑๘) เด็กหญิงฉัตรสุดา  เรืองวารี 
(๑๙) เด็กหญิงพรอนงค์  ยาสุปิ 
(๒๐) เด็กหญิงพริมลดา  อิทธิภิญโญ 
(๒๑) เด็กหญิงณัฐนันท์   ปะสุตัง 
(๒๒) เด็กหญิงวรรณวิภา  พรมตา 
(๒๓) เด็กหญิงสุพิชชา  ข่มอาวุธ 
(๒๔) เด็กหญิงประทุมทิพย์  มีบุญ 
(๒๕) เด็กหญิงจิรัชยา  น้ าแก้ว 
(๒๖) เด็กชายธีรภัทร  อยู่คง 
(๒๗) เด็กหญิงนิษฐา  จันภิรมย์ 
(๒๘) เด็กหญิงภวัต  จันทวงค์ 
(๒๙) เด็กหญิงปริยฉัตร  ประมูล 
(๓๐) เด็กหญิงนัทธมน  นันกด 

   ๒) ผู้สูงอายุ จ านวน ๓๐ คน ได้แก่ 
    (๑) นางผ่องศรี  ชมเปราะ 
    (๒) นางอ าไพ  ธรรมวิวัฒนกุล 
    (๓) นางประนอม  ยาสุปิ 
    (๔) นางสถิต  สิบน้อย 
    (๕) นางสีวัน  ทาสี 
    (๖) นางทองเรือน  สิบน้อย 
    (๗) นายเหมือน  วงค์สม 
    (๘) นางทองใบ  อุเทน 
    (๙) นางนิ่ง  นาขวัญ 
    (๑๐) นางยวงแก้ว  ยาสุปิ 
    (๑๑) นางศรีนวล  สิบน้อย 
    (๑๒) นางน่อง  ฟั้นเฟือย 
    (๑๓) นางใส  แสนผล 
    (๑๔) นางวิไล  แก้วกุณฑล 
    (๑๕) นางรัตน์มณี  เครือแสง 
    (๑๖) นางร าเพียร  คาถา 
    (๑๗) นางจร  ธรรมเมือง 
    (๑๘) นางรมย์  ยารินทร์ 
    (๑๙) นางอนงค์  สายยนต์ 
    (๒๐) นางเสวย  กันตะกวาง 
    (๒๑) นางวงเดือน  คาถา 
    (๒๒) นางวิไล  คาถา 



 
 

๖๔ 
 
    (๒๓) นางอินทิรา  วงศ์สูง 
    (๒๔) นางช่วย  กรมกล่อม 
    (๒๕) นางสุพิน  จันทร์ส่อง 
    (๒๖) นางทอง  สวนใคร้ 
    (๒๗) นางขันตา  ฮาดฟอง 
    (๒๘) นางประนอม  กันตะกวาง 
    (๒๙) นางลออ  สุวรรณชัย 
    (๓๐) นางลาสี  อุดมกิจ 
 
๓.๔ เครื่องมือการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
  ๑. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) จัดท าขึ้นเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
กับผู้ให้ข้อมูลหลักในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ ได้แก่ ประธานกลุ่มหรือผู้แทน          
ผู้ประกอบผ้าด้นมือ ประธานชุมชน/ผู้น าชุมชน ปราชญ์ท้องถิ่น จ านวน ๕ คน เป็นแบบสัมภาษณ์ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบเกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือ 
เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือ โดยมีเนื้อหาที่ส าคัญ เช่น 

- มีประวัติความเป็นมาของผ้าด้นมือ 
- การเรียนรู้กระบวนการในการท าผ้าด้นมือ  
- วิธีการสร้างสรรค์ผลงานผ้าด้นมือ เช่น ด้านการออกแบบ    
  ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ ด้านการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์   
  ด้านการสร้างเครือข่าย ด้านการตลาด ด้านกระบวนการถ่ายทอด  
- การส่งเสริมการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้การท าผ้าด้นมือ  
- ปัญหา และอุปสรรคในการท าผ้าด้นมือ  
- การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ  
- แนวทางการพัฒนาผ้าด้นมือในอนาคต  

  ๒. การสนทนากลุ่มย่อย (Focus Groups Discussion) โดยด าเนินการสนทนากลุ่ม
ย่อยระหว่างผู้วิจัย กับตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ และตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจผ้าด้นมือ ได้แก่ หอการค้า
จังหวัดแพร่ ผู้ประกอบการผ้าด้นมือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การท่องเที่ยว พัฒนาชุมชน 
วัฒนธรรม อุตสาหกรรมจังหวัด ปราชญ์ท้องถิ่น นักวิชาการด้านศิลปะ/ผู้รู้ในด้านสาขาศิลปะ ผู้
ประกอบผ้าด้นมือ รวม ๑๑ คน เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิง
สร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุ และก าหนดรูปแบบสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะเชิง
สร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุในจังหวัดล้านนา โดยมีเนื้อหาที่ส าคัญ  

  - รูปแบบและลวดลายผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือที่เป็นศิลปะเชิงสร้างสรรค์และมี 
  ความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่ควรจะเป็น 
- ปัญหา และอุปสรรคในการการท าผ้าด้นมือ 



 
 

๖๕ 
 

- การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ  
- แนวทางการพัฒนาผ้าด้นมือในอนาคต  
- แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้การท าผ้าด้นมือ 

 ๓. ชุดปฏิบัติการการสร้างสรรค์ศิลปะบนผ้าด้นมือ โดยด าเนินการทดลองปฏิบัติกับ
ผู้สูงอายุและเยาวชน จ านวน ๖๐ คน เพ่ือถ่ายทอดผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือสู่เยาวชน
และผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา ซึ่งชุดปฏิบัติการดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้  

  ๑) หลักการชุดปฏิบัติการนี้ 
(๑) เป็นชุดปฏิบัติการที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
     ผ้าด้นมืออันน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนใน 
     กลุ่มจังหวัดล้านนา 

   (๒) เป็นชุดปฏิบัติการที่ให้ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเรียนรู้โดยการฝึก 
     ปฏิบัติจริงจากประสบการณ์ตรงในการฝึกปฏิบัติกิจกรรมการ 
     ออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ทีผ่สมผสานระหว่างลวดลาย 
     ที่ทันสมัยกับลวดรายดั้งเดิมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 
(๓) เป็นชุดปฏิบัติการที่ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้เรื่อง 
     กระบวนการผลิตด้านศิลปะสร้างสรรค์ผลงานผ้าด้นมือไปใช้ใน 
     การออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ทีผ่สมผสานระหว่าง   
     ลวดลายที่ทันสมัยกับลวดรายดั้งเดิมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 
     น าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนในชุมชน 

๒) ผลการส่งเสริมการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(๑) เพ่ือเรียนรู้กระบวนการผลิตด้านศิลปะสร้างสรรค์ผลงานผ้าด้น 
     มือในกลุ่มจังหวัดล้านนา 
(๒) เพ่ือสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมืออันน าไปสู่การ    
     ยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา 

    (๓) เพ่ือยกระดับรายได้ของเยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัด 
     ล้านนา  

๓) โครงสร้างของชุดปฏิบัติการ การประเมินผล สื่อ/แหล่งเรียนรู้ และ 
    จ านวนชั่วโมง 
 

ที ่ กิจกรรม เนื้อหา รายละเอียด
กิจกรรม 

การ
ประเมินผล 

สื่อ/แหล่งเรียนรู ้ จ านวน
ชั่วโมง 

๑ ความรู้เรื่องผ้าด้นมือ - ความรู้ในเรื่องของผ้าด้น
มือ  
- รูปแบบของผลิตภัณฑ์  
- แนวทางในการพัฒนา
ศิลปะในผืนผ้า 

บ ร ร ย า ย โ ด ย
วิทยากร 

การถามตอบ เ อ ก ส า ร
ป ร ะ ก อ บ ก า ร
บรรยาย 

๔ 

 



 
 

๖๖ 
 
ที ่ กิจกรรม เนื้อหา รายละเอียด

กิจกรรม 
การ

ประเมินผล 
สื่อ/แหล่งเรียนรู ้ จ านวน

ชั่วโมง 
๒ งานศิลปะบนผืนผ้า ออกแบบงานศิลปะบน

ผืนผ้า  
การสาธิตและลง
มื อฝึ กปฏิบั ติ ใน
การออกแบบบน
ผืนผ้าผ้า โดยน า
ความรู้ ทางด้ าน
ศิลปะ วิถีชีวิตของ
ชุมชนมาประยุกต์
เ พื่ อ อ อ ก แ บ บ
ล ว ด ล า ย
ผลิตภัณฑ์ 

การประเมิน
จากช้ินงาน 

ตั ว อ ย่ า ง ง า น
ศิลปะ 

๔ 

๓ สร้างผลิตภัณฑ์ ประเภทของผลิตภัณฑ์ผ้า
ด้นมือ ท่ีให้กลุ่มเป้าหมาย
เลือกออกแบบและปฏิบัติ  

ป ฏิ บั ติ จ ริ ง โ ด ย
ก าหนดประเภท
ของผลิตภัณฑ์ผ้า
ด้ น มื อ ใ ห้
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย
เ ลื อกออกแบ บ
และปฏิบัติ  เ ช่น 
ข อ ง ใ ช้ ใ น
ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น 
เ ค รื่ อ ง นุ่ ง ห่ ม 
เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
สามารถน ามาใช้
ป ร ะ โ ย ชน์ แ ล ะ
ตอบสนองความ
ต้องการของตลาด  

การประเมิน
จากช้ินงาน 

ต้ น แ บ บ ข อ ง
ผลิตภัณฑ์ 

๘ 

๔ การคัดเลือกผลงาน  
 

การคัดเลือกผลงานที่มี
ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ 
สวยงาม  

คัดเลือกผลงานที่
มี ค ว า ม คิ ด
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ 
สวยงาม น าไปสู่
ก า ร ย ก ร ะ ดั บ
รายได้สู่เศรษฐกิจ
ชุมชนโดยปราชญ์
ท้องถิ่น และผู้รู้ใน
ด้านสาขาศิลปะ
  

การประเมิน
ผลิตภัณฑ์ที่มี
ก า ร
ส ร้ า ง ส ร ร ค์
ผลงานศิลปะ 
รู ป แ บ บ
ผลงาน การ
น า ใ ช้
ป ร ะ โ ย ช น์ 
ความทันสมัย 
ความละเอียด 
ความประณีต 
ความสวยงาม 

 ๒ 



 
 

๖๗ 
 
ที ่ กิจกรรม เนื้อหา รายละเอียด

กิจกรรม 
การ

ประเมินผล 
สื่อ/แหล่งเรียนรู ้ จ านวน

ชั่วโมง 
๕ การติดตามประเมินผล

การเรียนรู้  
 

การติดตามประเมินผล
การส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์
ผ้าด้นมือของเยาวชนและ
ผู้สูงอายุในกลุ่มล้านนา   
 

ติ ด ต า ม
ประเมินผลการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ด้ า น ศิ ล ป ะ เ ชิ ง
สร้างสรรค์ผ้าด้น
มือของเยาวชน
และผู้ สู งอายุ ใน
กลุ่มล้านนา   
 

- การสั ง เกต
ก า ร เ รี ย น รู้ 
และการ เข้ า
ร่วมกิจกรรม  
- ป ร ะ เ มิ น
ค ว า ม รู้ ก่ อ น
การถ่ายทอด
และหลังการ
ถ่ า ย ท อ ด
เกี่ ยวกับการ
ส ร้ า ง ส ร ร ค์
ผลงานศิลปะ
ผ้าด้นมือ 

 ๒ 

 รวม     ๒๐ 
 

๔) แบบประเมินความรู้จากการได้รับการถ่ายทอดเกี่ยวกับด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์
ผ้าด้นมือสู่เยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา เป็นแบบประเมินความรู้ก่อนการถ่ายทอดและ
หลังการถ่ายทอด เพ่ือประเมินความรู้ก่อนการถ่ายทอดและหลังการถ่ายทอดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะผ้าด้นมือน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา ท าให้ทราบ
ถึงทักษะและความรู้ที่เพ่ิมข้ึนที่ได้จากการถ่ายทอดกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์
สู่เยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา 
 ส าหรับการสร้างเครื่องมือได้มีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 
                  (๑) ท าการศึกษารวบรวมเอกสาร ข้อมูลจากหนังสือ บทความ งานวิจัย และเอกสาร
สิ่งตีพิมพ์ต่างๆที่เก่ียวข้องกับกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือ 
  (๒) น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า มาวางโครงสร้าง เครื่องมือ ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม ชุดปฏิบัติการ แบบประเมิน และประเด็นการวิจัยอื่นๆ  
  (๓) การตรวจสอบความเที่ยงตรงในเนื้อหาของเครื่องมือ โดยคณะผู้วิจัย 
                 (๔) สร้างเครื่องมือการวิจัยให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
และกรอบแนวคิดของการวิจัย  
     (๕)  การตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยโดยผู้ เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิของ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  (๖) การวิเคราะห์เครื่องมือก่อนน าไปใช้ในการวิจัยตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  

   (๗) การน าเครื่องมือไปเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ก าหนดไว้   
 
 
 



 
 

๖๘ 
 
๓.๕ การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน(Mixed method research)  ทั้งการวิจัยเชิง
เอกสาร (Documentary Research) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยเป็นกระบวนการ
ศึกษาวิจัยที่มุ่งพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชน 
และถ่ายทอดผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือสู่เยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา 
โดยมีขั้นการด าเนินการ ๔ ระยะ คือ 
          ระยะที่ ๑ การเตรียมการวิจัย เรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือ
ของเยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มล้านนา 
  ๑) การศึกษาข้อมูลชุมชน สร้างความสัมพันธ์รู้จัก    ความคุ้นเคยและเข้าใจว่า การ
มาท าวิจัยครั้งนี้ เพ่ือต้องการศึกษาเรื่องอะไร ชุมชนจะมีบทบาทต่อการศึกษาอย่างไร สภาพของชุมชน
ในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองตั้งแต่อดีตตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนในช่วงต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
วิธีคิด กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะผ้าด้นมือในจังหวัดล้านนา  
       ๒) ศึกษาปัจจัยส่งเสริม และอุปสรรคการเสริมสร้างการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ
เชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือในจังหวัดล้านนา 
   ๓) ด าเนินการประสานงานผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ประธานกลุ่มหรือผู้แทน ประธาน
ชุมชนผู้น าชุมชน ปราชญ์ท้องถิ่น เกษตรจังหวัด เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย 
                    ๔) เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง แบบบันทึกการสังเกต (field  note) เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูล เมื่อ
ได้แนวค าถามแล้ว ผู้วิจัยท าการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในด้านความเที่ยง ตรงของเนื้อหา 
นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้จัดเตรียมกล้องบันทึกภาพนิ่ง รวมทั้งเครื่องบันทึกแถบเสียง    
       ๕)  ประสานผู้เข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้น
มือของเยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มล้านนา ก าหนดวันเวลาและสถานที่ด าเนินกิจกรรม 
       ระยะที่ ๒ การด าเนินการในสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่
เศรษฐกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา                 
  ๑) วิเคราะห์สภาพบริบทวิธีคิดกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะเชิง
สร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุในจังหวัดล้านนา 
  ๒) ศึกษาปัญหาและความต้องการในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์
ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุในจังหวัดล้านนา 

 ๓) ศึกษารูปแบบศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในพ้ืนที่หลักที่มีรูปแบบงานศิลปะเชิงสรรค์
สร้างที่ได้รับการยอมรับ  ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดล าพูน จังหวัดล าปาง 
จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
       ๔) ค้นหาแนวทางออกแบบและการพัฒนารูปแบบผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์
ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุในจังหวัดล้านนา  โดยการจัดเวทีประชุมการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ลงมือปฏิบัติ 



 
 

๖๙ 
 
    ๕) ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมร่วมแสดงความคิดเห็น เพ่ือออกแบบและการพัฒนา
รูปแบบผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุในจังหวัดล้านนา และหา
แนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่ม
ล้านนา ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรและร่วมกันสรุปภาพรวม 
  ๖) สรุปแนวทางกิจกรรมและโครงการ โดยให้ผู้เข้าร่วมช่วยเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ 
       ระยะที่ ๓ การลงมือปฏิบัติในการถ่ายทอดผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือสู่
เยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา โดยก าหนดรูปแบบการเสริมสร้างกระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุในจังหวัดล้านนา การ
ปฏิบัติการ คือการด าเนินการตามแผนโครงการที่วางไว้ ต้องเตรียมคนเตรียมวัสดุ เตรียมเงิน ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับคนจะต้องมีการวางแผนว่าใครจะท าอะไร ตอนไหนมีการฝึกทักษะที่จ าเป็นและนัดหมาย
การลงมือไว้ให้เรียบร้อยแล้วลงมือปฏิบัติตามแผน ดังนี้ 

๑) วิธีด าเนินการและเครื่องมือที่ใช้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการติดต่อประสานงานกับผู้ให้
ข้อมูลในการถ่ายทอดผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือ โดยกลุ่มผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แก่ 
ปราชญ์ท้องถิ่นและผู้รู้ในด้านสาขาศิลปะ 
  ๒) ปฏิบัติการตามแผนที่ก าหนดไว้ ตามรูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิง
สร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มล้านนา โดยปราชญ์ท้องถิ่นและผู้รู้ในด้านสาขา
ศิลปะ เป็นระยะเวลา ๒๐ ชั่วโมง ซึ่งมีรายละเอียดของกิจกรรมดังนี้ 
      (๑) ให้ความรู้ในเรื่องของผ้าด้นมือ ศิลปะ รูปแบบของผลิตภัณฑ์ แนวทางในการ
พัฒนาศิลปะในผืนผ้าโดยวิทยากรปราชญ์ท้องถิ่นและผู้รู้ในด้านสาขาศิลปะให้กับเยาวชนและผู้สูงอายุ 
จ านวน ๔ ชั่วโมง  
      (๒) ลงมือฝึกปฏิบัติออกแบบงานศิลปะบนผืนผ้า โดยน าความรู้ทางด้านศิลปะ วิถี
ชีวิตของชุมชน การใช้สีธรรมชาติ มาประยุกต์เพ่ือออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ จ านวน ๔ ชั่วโมง 
      (๓) ปฏิบัติจริงโดยก าหนดประเภทของผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ ที่ให้กลุ่มเป้าหมาย
ออกแบบและปฏิบัติ เช่น ของใช้ในชีวิตประจ าวัน เครื่องนุ่งห่ม เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์และตอบสนองความต้องการของตลาด จ านวน ๘ ชั่วโมง  
      (๔) การคัดเลือกผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ สวยงาม น าไปสู่การยกระดับ
รายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนโดยปราชญ์ท้องถิ่น และผู้รู้ในด้านสาขาศิลปะ ซึ่งมีเกณฑ์ที่ใช้พิจารณา คือ 
รูปแบบผลงาน การน าใช้ประโยชน์ ความทันสมัย ความละเอียด ความประณีต ความสวยงามของ
ผลิตภัณฑ์ ๒ ชั่วโมง 
      (๕) การติดตามประเมินผลการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้น
มือของเยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มล้านนา  โดยการสังเกตการณ์เรียนรู้การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Observations  Participant) ซึ่งเป็นการสังเกตพฤติกรรม
และการแสดงออกของผู้เกี่ยวข้อง จากนั้นประเมินความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนเกี่ยวกับการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา 
เพ่ือให้ทราบถึงทักษะและความรู้ที่เพ่ิมขึ้นที่ได้จากการถ่ายทอดกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
เชิงสร้างสรรค์สู่เยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา ๒ ชั่วโมง 



 
 

๗๐ 
 
      ระยะที่ ๔ การถอดบทเรียนและสรุปโครงการวิจัย 
        ๑) ถอดบทเรียนและสรุปโครงการวิจัย ที่ได้จากการปฏิบัติการวิจัยคือ การเข้าไป
ศึกษาศักยภาพหรือความสามารถในการยกระดับรายได้ให้กับชุมชน  
  ๒) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมสมัย 
        ๓) การคืนข้อมูลสู่ชุมชนการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของเยาวชน
และผู้สูงอายุในกลุ่มล้านนา 

  ๔) สังเคราะห์องค์ความรู้และเสนอร่างสมบูรณ์ต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

 
๓.๖ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๓.๖.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
   ๑) กระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก ( In-depth 
interview) นั้น ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) นั้น มาใช้ใน
กระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยวิธีการวิเคราะห์ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ อัน
ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาประเด็นหลัก (Major themes) หรือแบบแผนหลัก (Major 
pattern) ที่พบในข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ท้ังหมด จากนั้นจึงน าประเด็นหลัก (Major themes) 
มาพิจารณาแบ่งแยกออกเป็นประเด็นย่อย (Sub-themes) และหัวข้อย่อย (Categories) อันเป็น
กระบวนการวิเคราะห์ โดยการเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ภาพรวมไปสู่การวิเคราะห์ประเด็นย่อยของ
กระบวนการวิเคราะห์ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานผ้าด้นมือในกลุ่มจังหวัดล้านนา 
   ๒) กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group discussion) 
นั้นผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อย โดยได้ท าการถอดข้อความจากการบันทึก
ข้อมูล จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis Technique) อธิบายเป็นความ
เรียง เพ่ือได้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือ
ของเยาวชนและผู้สูงอายุ และก าหนดรูปแบบสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือของ
เยาวชนและผู้สูงอายุในจังหวัดล้านนา 
 ๓.๖.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปฏิบัติการ เป็นการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนและ
ผู้สูงอายุก่อนได้รับการถ่ายทอดและหลังได้รับการถ่ายทอดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้น
มือน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา โดยเน้นความรู้ กระบวนการ 
และผลลัพธ์ของการด าเนินการ คือ 

๑) ความรู้ในเรื่องของผ้าด้นมือ ศิลปะ รูปแบบของผลิตภัณฑ์ แนวทางในการพัฒนา
ศิลปะในผืนผ้า  

๒) การลงมือฝึกปฏิบัติในออกแบบงานศิลปะบนผืนผ้า โดยน าความรู้ทางด้านศิลปะ 
วิถีชีวิตของชุมชนมาประยุกต์เพ่ือออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ 

๓) การติดตามและประเมินผลการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้น
มือของเยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มล้านนา   



 
 

๗๑ 
 

๔) ผลงานผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือที่คัดเลือกจากผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ สวยงาม 
น าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชน  

๕) การสร้างเครือข่ายเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
ล้านนา ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยงศิลปะเชิงสร้างสรรค์ประกอบด้วย เครือข่าย ๘ จังหวัด ได้แก่ เชียงราย 
เชียงใหม่  ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน  ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยงศิลปะเชิงสร้างสรรค์ใน
พ้ืนที่จังหวัดเหล่านี้  และมีบทบาทต่อการพัฒนาเครือข่ายเมืองศิลปะสร้างสรรค์ในกลุ่มจังหวัดล้านนา 

 
๓.๗ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปฏิบัติการ เป็นการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนและผู้สูงอายุ
ก่อนได้รับการถ่ายทอดและหลังได้รับการถ่ายทอดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือ ซึ่งได้
จากแบบประเมินความรู้จากการได้รับการถ่ายทอดเกี่ยวกับด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือสู่
เยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา น ามาวิเคราะห์เพ่ือหาค่าทางสถิติ ดังนี้๑ 

๑) ค่าเฉลี่ย (Mean) 

      = 
N
x  

         =  ค่าเฉลี่ย    
     x  =  ผลรวมของผู้ตอบแบบประเมิน 

        N =  จ านวนคนทั้งหมด 
 
๒) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  

      
N
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       σ  =  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
              =  ค่าเฉลี่ย  
    X  =  คะแนนการประเมินของแต่ละคน 

        N =  จ านวนคนทั้งหมด 
 
๓) ค่า t-test 
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๑
 คณาจารย์ภาควิชาการประเมินผลและการวิจัย,  วิจัยและสถิติทางการศึกษา, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพฯ: 

ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, ๒๕๕๓), หน้า ๑๕๗ – ๑๖๗, ๒๐๖. 
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t แทน การแจกแจงของค่า t 
1x  แทน ค่าเฉลี่ยข้อมูลก่อนการประเมิน 

2x  แทน ค่าเฉลี่ยข้อมูลหลังการประเมิน 
2

1s  แทน ค่าความแปรปรวนข้อมูลก่อนการประเมิน 
2

2s  แทน ค่าความแปรปรวนข้อมูลหลังการประเมิน 

1n  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่างก่อนการประเมิน 

2n  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่างหลังการประเมิน 
 
๓.๘ การน าเสนอผลการศึกษาวิจัย   

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน(Mixed method research)  ทั้งการวิจัยเชิง
เอกสาร (Documentary Research) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)  โดยมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือประมวลองค์ความรู้จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่มย่อย และ
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือส่งเสริมการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือของ
เยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มล้านนา โดยการน าเสนอข้อมูลจะอยู่ในลักษณะการน าเสนอข้อมูลในเชิง
ปริมาณ เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และการน าเสนอข้อมูลในเชิงคุณภาพประกอบ
ภาพถ่ายและการพรรณนาความ (Descriptive Presentation) ประกอบการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานผ้าด้นมือ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือ และผลงานด้านศิลปะ
เชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือที่ถ่ายทอดไปสู่เยาวชนและผู้สูงอายุ เพ่ือน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจ
ชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา โดยมีผลตามวัตถุประสงค์และกระบวนการวิจัยได้ดังนี้ 
 ๓.๘.๑  กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานผ้าด้นมือในกลุ่มจังหวัดล้านนา 
 ๓.๘.๒  การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนใน
กลุ่มจังหวัดล้านนา 
 ๓.๘.๓  การถ่ายทอดผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือสู่เยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่ม
จังหวัดล้านนา 

๓.๘.๔ องค์ความรู้ที่ได้จากการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือของ 
เยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา 
  
 
 
 

 
 
 

 
แผนภาพที่ ๒ สรุปกระบวนการวิจัย 

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในจังหวัด
ล้านนา 

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะน าไปสู่การยกระดับ
รายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา 

ถ่ายทอดผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์สู่
เยาวชนและผู้สูงอาย ุ

โครงการย่อยที่ 3 ใช้วิจัยแบบการวิจัย
แบบผสมผสาน(Mixed method 
research)   ทั้ งก ารวิ จั ย เชิ ง เอกสาร 
(Documentary Research) การวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
และการวิจัย เชิงปฏิบัติการ (Action 
Research) โดยการรวมรวมข้อมูลและ
ลงพื้นที่ จากภาคสนาม  

 

กระบวนการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะผ้าด้นมือ การ
ยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจ
ชุมชน การถา่ยทอดผลงาน
เชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือสู่

เยาวชนผู้สูงอาย ุ



๗๓ 
 

 
บทท่ี ๔ 

 
ผลการวิจัย 

 
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชน

และผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา  ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างสรรค์
ผลงานผ้าด้นมือในกลุ่มจังหวัดล้านนา ๒) เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือน าไปสู่การยกระดับ
รายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา ๓) เพ่ือถ่ายทอดผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้น
มือสู่เยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัย ดังนี้   
 ตอนที่ ๑  กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานผ้าด้นมือในกลุ่มจังหวัดล้านนา 
 ตอนที่ ๒  การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจ
ชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา 
 ตอนที่ ๓  การถ่ายทอดผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือสู่เยาวชนและผู้สูงอายุใน
กลุ่มจังหวัดล้านนา 

 
๔.๑  กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานผ้าด้นมือในกลุ่มจังหวัดล้านนา 

งานผ้าด้นมือ หรือ “Quilts” มีต้นก าเนิดจากต่างประเทศ แต่มาได้รับความนิยมในประเทศ
ไทยหลายสิบปีแล้ว ภูมิปัญญาผ้าด้นมือ หรือทางภาษาถิ่นเรียกว่า “เนา” เป็นความรู้ท้องถิ่นที่น ามาใช้
ในการน าผ้ามาใช้ในการท าผ้าแบบพื้นบ้าน เป็นที่รู้จักในนามของ “ผ้านวม” มาช้านานไม่ต่ ากว่า ๒ ชั่ว
อายุคน จากท่ีเย็บผ้าห่มจากฝ้ายหรือนุ่นที่ใช้ภายในครอบครัวอยู่แล้วและท าขึ้นเพ่ือใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ จนได้สืบทอดต่อๆ กันมาโดยผสมผสานพ้ืนเมือง-สากล ในปี ๒๕๑๗ เมื่อมิชชั่นนารีที่เข้ามา
เผยแพร่ศาสนาคริสต์ผ่านคริสตจักร ได้มาสอนประยุกต์ ดัดแปลง เดิมท าเป็นงานด้นมือชิ้นเล็กจึงได้
พัฒนาชิ้นงานใหญ่ขึ้น จึงกลายเป็นผ้าด้นมือในรูปแบบใหม่ที่มีมิใช่เพียงแค่การเนาผ้าห่มเท่านั้น ได้
พัฒนารูปแบบใหม่ ๆ ขึ้น เช่น ผ้าห่ม ผ้าคลุมเตียง ปลอกหมอนอิง กระเป๋าผ้าด้นมือ ขนาดต่าง ๆ เป็น
ต้น และมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรูปแบบมากข้ึน มีความสวยงาม น่าใช้ โดยจังหวัด
แพร่ถือเป็นแหล่งผลิตใหญ่ของประเทศ ส าหรับการท าผ้าด้นมือในชุมชนบ้านต้นไคร้เป็นอาชีพที่ถูก
ถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น มีการตั้งกลุ่มท าผ้าด้นมือมาก็ประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ หลังจากนั้นก็ได้
ท าการจดทะเบียนเป็นวิชาชีพชุมชนหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมผ้า
ด้นมือนั้น จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นอาชีพเสริมส าหรับกลุ่มแม่บ้านบ้านต้นไคร้ โดยเริ่มจากกลุ่มแม่บ้าน ได้
เรียนรู้จากกลุ่มสตรีชาวคริสตจักรสามัคคีธรรมที่ ๕ และได้รับการว่าจ้างให้รับผ้ามาด้นที่บ้าน การท า
ผ้าด้นมือในสมัยก่อนเมื่อครั้งที่ยังไม่มีจักรเย็บผ้าชาวบ้านได้ใช้เข็มกับด้ายช่วยในการเย็บ การเนา   
สอย ปักชุน ด้วยมือมาโดยตลอด ปัจจุบันผ้าด้นมือกลายเป็นวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก และก าลังขยาย

 

 



 
 

๗๔ 
 
ไปในชุมชนใกล้เคียง ด้วยความร่วมมือของหลายๆ ฝ่าย เพ่ือยกระดับคุณภาพของผ้าด้นมือให้เข้าสู่
สังคมเศรษฐกิจมากขึ้น  

ผ้าด้นมือ เป็นงานเย็บผ้าและประกอบกันเข้าเป็นชิ้นงาน ซึ่งเป็นศิลปะการแต่งลวดลายด้วย
ผ้า ปะ ต่อ หรือเล่นลายต่าง ๆ โดยใช้มือล้วนๆ วัตถุดิบ ผ้าที่ใช้แตกต่างกันไปตามความต้อ งการของ
ลูกค้า ส่วนใหญ่เน้นใช้ผ้าฝ้าย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เพราะมีความนุ่มเนียนน่าสัมผัส มีองค์ประกอบส าคัญ
คือ ผ้าพ้ืน และบุในให้เกิดความนุ่ม อดีตใช้นุ่น แต่ปัจจุบันใช้วัสดุใยโพลีเอสเตอร์ ลวดลายบางชิ้น
ออกแบบจากการวาดมือ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ทักษะและความช านาญอย่างสูง ลายเส้นที่ไม่ตายตัว ช่วยให้
ผลงานมีเสน่ห์แตกต่างกันไป เกิดความสวยงามและรายละเอียดความปราณีตสูง ซึ่งการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมผ้าด้นมือต้นไคร้มีการออกแบบลวดลาย
ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก  เนื่องจากความต้องการของลูกค้าเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถจ าหน่ายได้ และท าให้ผู้ผลิตรับรู้ถึงรายได้ที่  ซึ่งการออกแบบ
ลวดลายของผ้าด้นมือ ส่วนมากจะยังคงรูปเดิมมากกว่า เพราะมันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ ส่วนลวดลาย
ใหม่ๆนั้น ส่วนมากจะท าตามความต้องการของลูกค้า ส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันทางกลุ่มได้
มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ ในรูปแบบที่หลากหลาย ใช้ประโยชน์ได้หลายๆ อย่าง การ
พัฒนารูปแบบการเย็บ ปัก ลวดลาย ลายเส้น สีสัน เพ่ือให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป รวมถึงวัตถุดิบที่
ให้เลือกใช้มีเพ่ิมมากขึ้นด้วย จากเดิมที่ปักเฉพาะผ้าห่มนวม ก็ได้พัฒนามาเป็นผ้าคลุมเตียง กระเป๋า 
กระเป๋าสตางค์ ผ้าปูโต๊ะ ปลอกหมอน ซึ่งปัจจุบันแนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ท าด้วยมือมี
แนวโน้มสูงขึ้น 

จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไปของการผลิตผ้าด้นมือจะเห็นได้ว่าผ้าด้นมือเป็นงาน
เย็บผ้าและประกอบกันเข้าเป็นชิ้นงาน โดยทุกขั้นตอนของการท าล้วนใช้มือในการเย็บปัก ฉะนั้นจึงถือ
ว่าเป็นภูมิปัญญาข้ันพื้นฐานที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เพราะในอดีตไม่มีเครื่องมือทุนแรงใน
การเย็บผ้า ซึ่งการปักผ้าด้วยมือก็มีการพัฒนามากข้ึนโดยการท าลวดลายต่างๆ นอกจากนี้การท าผ้าด้น
มือถือเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตนลงในชิ้นงาน 
แต่อย่างไรก็ตามการท าผ้าด้นมือปัจจุบันยังประสบกับปัญหา ดังนี้ 
 ๑. การออกแบบลวดลายและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
หัตถกรรมผ้าด้นมือต้นไคร้มีการออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า
เป็นหลัก  ส าหรับลวดลายที่กลุ่มสมาชิกนิยมเสนอให้กับลูกค้าก็จะเป็นลายสัตว์ ลายดอกไม้ หรือลายที่
ลูกค้าก าหนดให้กลุ่มสมาชิกท า ลูกค้าก็สามารถออกแบบเองได้เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือยังขาดการเล่าเรื่อง ขาดการน าเสนอเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ ฉะนั้น แนวทางการ
พัฒนาผ้าด้นมือควรสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าเป็นการสร้างเรื่องราวที่บ่งบอกตัวตนของสินค้าออกมา 
การเล่าเรื่องราวผ่านสินค้า หรือเรียกว่า “Story Product” เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของสินค้าให้คน
ทั่วไปได้จดจ าสินค้านั้นๆ ได้ดี ส าหรับรูปแบบและลวดลายผ้าด้นมือควรให้คงความเป็นอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่นและผสมผสานกับแนวคิดเชิงสร้างสร้างโดยอาศัยกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือ
เพ่ือน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชน โดยการผลักดันพัฒนาผู้ประกอบการในเรื่องของ
กระบวนการคิดเป็นหลัก มีการเข้าค่ายอบรมให้ความรู้ให้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับ“การคิดเชิง
ออกแบบ” “Design Thinking” กระบวนการคิดท่ีอิงจากลูกค้าเป็นหลักโดยสอนให้ผู้ประกอบการรู้ว่า



 
 

๗๕ 
 
ลูกค้าของเขาคือใคร ถ้าผู้ประกอบการสามารถเข้าใจปัญหาลูกค้า รู้ว่ากลุ่มลูกค้าเป็นใคร เขาก็ จะ
สามารถผลิตสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพ่ิมมูลค่าของสินค้าท าให้สามารถยกระดับสินค้าขึ้นมาได้ 

๒. การตลาดและเครือข่าย ทางกลุ่มได้มีการส่งสินผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ถ้าเฉพาะในประเทศ ในการจ าหน่ายสินค้าจะมีลูกค้าประจ ามาซื้อที่ศูนย์ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมผ้าด้นมือบ้านต้นไคร้ ลูกค้าบางรายก็มีการสั่งซื้อโทรศัพท์และมีการจัดแสดง
สินค้าตามงานต่างๆ ส่วนการส่งออกหรือการตลาดต่างประเทศนั้น ส่วนมากจะมาจากการสั่งสินค้า
ของชมรมจากพ่อค้าคนกลาง มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ และจัดหา
ช่องทางตลาดให้กับกลุ่มร่วมไปถึงการน านักท่องเที่ยวมาดูงานของกลุ่มให้เป็นที่รู้จักไปอย่างแพร่หลาย 
แต่ยังขาดการน าเสนอสินค้าในรูปแบบตลาดออนไลน์โดยจัดท าเวปไซด์ของทางกลุ่มเอง ฉะนั้น
แนวทางการพัฒนากลไกทางการตลาดควรสร้างนักการตลาด นักการขาย ตลาดสินค้าออนไลน์ ซึ่งเป็น
การปรับตัวให้เข้าการขายรูปแบบใหม่ เพ่ือปรับตัวให้เข้ากับช่องทางการจัดจ าหน่ายที่หลากหลายใน
ยุคปัจจุบันได้ 

ส าหรับการสร้างเครือข่ายของกลุ่มผ้าด้นมือเบื้องต้นก็จะประกอบไปด้วยชุมชนบ้านต้นไคร้ 
บ้านพันเชิง บ้านธรรมเมือง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือกันอยู่ตลอดเวลา ยกตัวอย่างเช่น 
การจัดจ าหน่ายทางกลุ่มใช้ระบบเครือข่าย คือ กลุ่มไหนผลิตสินค้าพร้อมจ าหน่ายและหากสมาชิกใน
กลุ่มสามารถหาลูกค้าได้เองก็สามารถขายในราคาปลีก แล้วน าต้นทุนคืนให้กลับกลุ่มสมาชิก โดยคิด
ค่าจ้างตามจ านวนงานที่ท าและการแบ่งก าไรกัน แต่ก็ยังขาดการสร้างเครือข่ายกับจังหวัดอ่ืนๆ ที่ผลิต
ผ้าด้นมือเช่นเดียวกัน  

๓. การเรียนรู้และการถ่ายทอด การสร้างการเรียนรู้และการถ่ายทอดเกี่ยวกับการทอผ้าด้นมือ
นั้น โดยปกติทางกลุ่มก็มีการประชุมพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอยู่ตลอด ตลอดจนถึงการ
ให้ความรู้และสอนให้ลูกหลานได้หัดลงมือท าด้วยตนเอง เพ่ือต้องการปลูกฝังความรักและตระหนักใน
อาชีพ และคุณค่าของผ้าด้นมือ ส าหรับการเรียนรู้ระหว่างสมาชิกหรือผู้ประกอบการด้วยกันเป็นการ
สอนกันเองภายในกลุ่มแบบพ่ีสอนน้อง เพ่ือนสอนเพ่ือน หรือใช้วิทยากรที่มีความรู้ หรือปราชญ์
ชาวบ้านที่เชี่ยวชาญเป็นผู้ถ่ายทอดให้ความรู้ในกลุ่ม ในสถานศึกษาจะมีถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าผ้า
ด้นมือให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา โดยได้บรรจุไว้ในหลักสูตรของโรงเรียนบ้านต้นไคร้ ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นเด็กนักเรียนหญิง เพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้พ้ืนฐานและทักษะเบื้องต้นในการท าผ้าด้นมือ 
เพ่ือสร้างรายได้ระหว่างเรียน ส าหรับการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม ทางกลุ่มได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ได้จัดให้มีการจัดฝึกอบรมความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และการ
บริหารจัดการให้กับสมาชิกกลุ่ม ซึ่งการเรียนรู้และการถ่ายทอดมีเฉพาะสมาชิกในกลุ่มเท่านั้น แต่การ
ถ่ายทอดให้กับประชาชนทั่วไปภายในชุมชนยังไม่ทั่วถึง หรือการเรียนรู้ในสถานศึกษาก็ยังคงมีเฉพาะ
นักเรียนหญิงเท่านั้นที่สนใจ จึงท าให้องค์ความรู้ ขั้นตอนการผลิตผ้าด้นมืออาจจะเกิดขึ้นเฉพาะบุคคล
ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มเท่านั้น อาจจะส่งผลต่อการสืบสานอาชีพในชุมชน การเห็นความส าคัญของการ
สืบสานภูมิปัญญาผ้าด้นมือที่เป็นภูมิปัญญาข้ันพื้นฐานที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ นอกจากนี้
การท าผ้าด้นมือถือเป็นการสร้างอาชีพ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของตนลงในชิ้นงานได้ดีอีกด้วย 



 
 

๗๖ 
 

สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ นายสนาม  กันต๊ะกวาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ บ้านต้นไคร้,     
นางเพ็ญศรี  ประสมสวย รองประธานกลุ่ม, นางจีรนันท์  ค าแพงอาจ ปราชญ์ท้องถิ่น, นางภัทราภรณ์ 
คาถา และ นางปรารถนา  ชิว ผู้ประกอบการผ้าด้นมือ เกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานผ้าด้น
มือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมผ้าด้นมือต้นไคร้ สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
 ๔.๑.๑ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ พบว่า ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมผ้า
ด้นมือต้นไคร้มีการออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก  
เนื่องจากความต้องการของลูกค้าเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถจ าหน่ายได้ และท าให้
ผู้ผลิตรับรู้ถึงรายได้ที่แน่นอน ส าหรับลวดลายที่กลุ่มสมาชิกนิยมเสนอให้กับลูกค้า ก็จะเป็น ลายสัตว์ 
ลายดอกไม้ หรือลายที่ลูกค้าก าหนดให้กลุ่มสมาชิกท า ลูกค้าก็สามารถออกแบบเองได้เช่นกัน ๑ การ
พัฒนารูปแบบสินค้าของกลุ่มมีการพัฒนาไปตามยุคสมัยแต่ไม่ตายตัวสินค้าบางชนิดก็ท าตามที่ลูกค้าสั่ง 
ลูกค้าจะเอาตัวแบบมาให้ทางกลุ่มแกะแบบจากตัวอย่างเพ่ือที่จะผลิตตามความต้องการของลูกค้า ผ้า
ด้นมือของกลุ่มเป็นงานละเอียดจะไม่ท าเยอะเนื่องจากลวดลายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดประกอบ
กับสีสันและลวดลายของสินค้าจึงท าให้เป็นจุดเด่นที่ดึงดูดลูกค้า๒ ซึ่งการออกแบบลวดลายของผ้าด้น
มือ ส่วนมากจะยังคงรูปเดิมมากกว่า เพราะมันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ ส่วนลวดลายใหม่ๆนั้น ส่วนมาก
จะท าตามความต้องการของลูกค้า เพ่ือให้เข้ากับยุคสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและ
ผู้บริโภคด้วยในขณะเดียวกันเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับผ้าด้นมือมากขึ้น เพราะฉะนั้น ลวดลายต่างๆ 
ส่วนมากจะมาจากท าตามค าสั่งมากกว่า ท าให้ลวดลายผ้าด้นมือมีมากขึ้นไปด้วย อีกอย่างเราในฐานะ
ต้นทางของการผลิต เราก็ต้องส ารวจความต้องการของผู้บริโภคด้วย แล้วน ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ให้เหมาะสมกับวัยนั้นๆ เช่น โทนสีของผ้า ถือว่าเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ หรือบูรณาการให้เข้ากับ
สังคมใหม่ ไม่ทิ้งของเก่าแต่เราก็ไม่ปฏิเสธของใหม่ จึงมีการจัดท าผลิตภัณฑ์ออกมาในหลายรูปแบบ 
เช่น ผ้าคลุมเตียง หมอนอิง กระเป่าใส่เหรียญ ที่รองแก้ว และผ้าห่ม เป็นต้น๓ ผ้าด้นมือ เป็นศิลปะการ
แต่งลวดลายด้วยผ้า ซึ่งจะเย็บ ปะ ต่อ หรือเล่นลายต่าง ๆ โดยใช้มือล้วนๆ วัตถุดิบ ผ้าที่ใช้แตกต่างกัน
ไปตามความต้องการของลูกค้า ส่วนใหญ่เน้นใช้ผ้าฝ้าย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เพราะมีความนุ่มเนียนน่า
สัมผัส มีองค์ประกอบส าคัญคือ ผ้าพ้ืน และบุในให้เกิดความนุ่ม อดีตใช้นุ่น แต่ปัจจุบันใช้วัสดุใยโพลีเอ
สเตอร์ ลวดลายบางชิ้นออกแบบจากการวาดมือ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ทักษะและความช านาญอย่างสูง 
ลายเส้นที่ไม่ตายตัว ช่วยให้ผลงานมีเสน่ห์แตกต่างกันไป เกิดความสวยงามและรายละเอียดความ
ปราณีตสูง ทุกชิ้นเปรียบเป็นงานชิ้นเดียว ในโลกลวดลายนับเป็นพันแบบ เช่น ลายการ์ตูน ดอกไม้ 
กราฟิก สัตว์ ฯลฯ โดยท าออกมาเป็นสินค้าต่าง ๆ ได้แก่ ผ้าห่ม ผ้าคลุมเตียง ปลอกหมอนอิง ผ้าปูโต๊ะ 
ผ้าติดผนังฯลฯ ๔ โดยมีกระบวนการและข้ันตอนในการออกแบบดังนี้๕  
 ๑. เลือกผ้าที่เหมาะสมกับงานที่จะท าเช่น ผ้าห่มควรใช้ผ้าที่หนา หมอน ผ้าคุลมเตียง     
ควรใช้ผ้าที่ไม่หนาเกินไป เป็นต้น  
                                           

๑ สัมภาษณ์ นางเพ็ญศรี  ประสมสวย รองประธานกลุ่ม, วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓.  
๒ สัมภาษณ์ นางปรารถนา  ชิว ผู้ประกอบการผ้าด้นมือ, วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
๓ สัมภาษณ์ นางภัทราภรณ์ คาถา ผู้ประกอบการผ้าด้นมือ, วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
๔ สัมภาษณ์นางจีรนันท์  ค าแพงอาจ ปราชญ์ท้องถิ่น, วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
๕ สัมภาษณ์ นางภัทรภรณ์ คาถา ผู้ประกอบการผ้าด้นมือ, วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓. 



 
 

๗๗ 
 
 ๒. หารูปภาพที่จะน ามาตกแต่งชิ้นงานเพ่ือน ามาเป็นแบบ จากนั้นน าแบบที่เลือกไว้แล้ว
คัดลอกลงผ้าที่เตรียมไว้แล้วซึ่งเป็นผ้าสีพ้ืนๆ อาจจะไม่มีลวดลาย และอีกส่วนหนึ่งคัดลอกลงผ้าอีกผืน
ที่จะน ามาตกแต่ง ซึ่งผ้าชิ้นนี้อาจเป็นผ้าที่มีลวดลายหรือมีสีสันที่สวยงามกว่าผ้าชิ้นแรก 
 ๓. ท าการตัดแบบบนผ้าชิ้นที่สองเพ่ือที่จะน าไปตกแต่งบนผ้าชิ้นแรก 
 ๔. น าแบบที่ตัดเสร็จแล้วไปตกแต่งบนผ้าผืนที่หนึ่งโดยวิธีการเย็บแบบสอยซ่อนด้าย 
 ๕. น าแบบที่สอยเรียบร้อยใน ข้อ ๔ ไปท าการด้นตามรอยสอยและรอยขีดให้ครบทั้งผืน ซึ่ง
จะได้ผ้าด้นมือตามลวดลายที่ก าหนด 
 

  

 

 
 

ภาพที่  ๑  แบบลวดลายบนพื้นผ้า 
 

  

 

 
 

ภาพที่  ๒   การประชุมปรึกษาหารือเพ่ือศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานผ้าด้นมือในกลุ่มจังหวัด
ล้านนา 

 ๔.๑.๒ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พบว่า ผ้าด้นมือเป็นงานที่เย็บปักด้วยมือ ในอดีตจะมี
การเย็บผ้าห่มนวมใช้เองในครัวเรือน ฝีมือในการเย็บปักก็จะไม่ปราณีตและไม่เรียบร้อย เพราะ
เนื่องจากท าไว้ใช้กันเอง เป็นส่วนใหญ่  รูปแบบของผลิตภัณฑ์จึงค่อยเรียบง่าย๖ ปัจจุบันทางกลุ่มได้มี
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ ในรูปแบบที่หลากหลาย ใช้ประโยชน์ได้หลายๆ อย่าง การ
พัฒนารูปแบบการเย็บ ปัก ลวดลาย ลายเส้น สีสัน เพ่ือให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป รวมถึงวัตถุดิบที่
ให้เลือกใช้มีเพ่ิมมากขึ้นด้วย จากเดิมที่ปักเฉพาะผ้าห่มนวม ก็ได้พัฒนามาเป็นผ้าคลุมเตียง ที่มีราคา
สูงขึ้น เนื่องจากความยากและใช้ระยะเวลาในการปักค่อนข้างนาน แต่ในขณะเดียวกันในการท าผ้าด้น

                                           
๖ สัมภาษณ์ นางภัทราภรณ์ คาถา ผู้ประกอบการผ้าด้นมือ, วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓. 



 
 

๗๘ 
 
มือนั้นก็ยังไม่ทิ้งภูมิปัญญาดั้งเดิม มีการด้นด้วยมือ เพ่ิมลวดลาย ลายเส้น ที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรม
ท้องถิ่น จึงกลายเป็นผ้าด้นมือลวดลายใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพิ่มข้ึน โดยใช้ความรู้จากการเนาผ้าห่มที่
ใช้ในครัวเรือน เพ่ิมมูลค่าสินค้า ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมจากการท าผ้าด้นมือ มาประยุกต์ 
ดัดแปลงผลิตภัณฑ์ เป็นงานด้นมือชิ้นเล็กๆ  เช่น ผลิตภัณฑ์ กระเป๋า กระเป๋าสตางค์ใบเล็กๆ ที่ราคาไม่
สูงมากนัก ผ้าปูโต๊ะ ปลอกหมอน ซึ่งปัจจุบันแนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ท าด้วยมือมีแนวโน้ม
สูงขึ้น๗  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่   ๓   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 
 นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสนใจมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
กัน เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ และแสวงหาความรู้ใหม่  โดยมีผู้ที่ช านาญในการคิดออกแบบและผลิต 
สินค้าผ้าด้นมือที่เป็นเอกลักษณ์ หรือเพ่ิมมูลค่าสินค้า โดยค านึงถึงคุณภาพของสินค้า ค่าแรง คุณภาพ
วัสดุ ระดับฝีมือความประณีต สร้างเครือข่ายผ้าด้นมือ การก าหนดราคาจ าหน่ายภายใต้เงื่อนไข
เดียวกัน จึงท าให้สินค้าสามารถใช้งานได้หลายรูปแบบและใช้ได้หลายโอกาส เช่น ผ้าคลุมเตียง จะใช้
ห่มหรือคลุมเตียงก็ได้ หมอนอิง จะใช้หนุน ตั้งโชว์ หรือเป็นของที่ระลึก เป็นต้น๘  

ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาชุมชนอ าเภอเมือง
แพร่ ได้มีการสนับสนุนในส่วนของวัสดุที่น ามาใช้ คือ ผ้าม้วนที่น ามาผลิตเป็นผ้าด้นมือและจักรเย็บผ้า
ที่น ามาเย็บต่อลายผ้าให้เป็นผืน ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ ได้มีการอบรมน าความรู้ใหม่ ๆ มาอบรมให้กับ

                                           
๗ สัมภาษณ์นางจีรนันท์  ค าแพงอาจ ปราชญ์ท้องถิ่น, วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
๘ สัมภาษณ์ นางเพ็ญศรี  ประสมสวย รองประธานกลุ่ม, วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓. 

  

  



 
 

๗๙ 
 
สมาชิกกลุ่มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการกลุ่ม เทศบาลต าบลช่อแฮ ได้จัดให้มีการจัด
ฝึกอบรม น าวิทยากรมาเผยแพร่ความรู้ให้กับสมาชิกลุ่มได้มีความรู้ใหม่ ๆ ที่จะสามารถน ามาพัฒนา
กลุ่ม๙  
 ส าหรับวัสดุที่น ามาใช้เป็นวัสดุที่หาได้จากในประเทศโดยกลุ่มผู้ผลิตได้มีการไปหาซื้อเองถ้า
เป็นรานค้าท่ีอยู่ในภาคเหนือก็จะไปซื้อเองแต่ถ้าร้านค้าอยู่ในโซนภาคกลางก็จะให้ทางร้านส่งมาให้เพ่ือ
เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของกลุ่ม ประกอบไปด้วย ๑) ผ้าฝ้ายสีขาวหรือสีพ้ืนๆ ๒) ผ้าฝ้ายสีสัน
สวยงาม ๓) เข็ม ด้าย ๔) จักรเย็บผ้า ๕) กระดาษท าแบบ กระดาษส าหรับตัดลวดลายต่างๆ ๖) ซี่ยึด
ไม้ ๗) ไม้ท าโครง เพ่ือใช้ท าหมอนและผ้าห่ม ๘) ไยสังเคราะห์โพลีอีตเตอร์ ๙) กรรไกร ปลอกมือ    
๑๐) ดินสอ ในส่วนของเนื้อผ้า ใช้ผ้าคอตตอน เกรด A มีความเนื้อนุ่ม ระบายความร้อนได้ดีทนทานต่อ
การใช้งานประมาณ ๑๐ ปี ท าให้สินค้ามีความคงทนต่อการใช้งาน เมื่อผ่านการซักหรือตากแดดสีไม่
ตก ไม่ด่าง เนื่องจากผ้าคอตตอนมีความทนต่อแสงแดด ใช่เวลาอย่างน้อย ๑๐ ปี สีถึงจะซีด ในส่วน
ของด้ายใช้ด้ายยี่ห้อวีนัส ซึ่งเป็นด้ายที่มีความเหนียวนุ่ม สีไม่ตก ไม่หดและที่ส าคัญเวลาใช้เย็บหรือด้น
จะไม่บาดมือเหมือนด้ายอ่ืนๆ โดยมีการใช้ด้ายในการด้น ๒ รอบ รอบแรกจะใช้เครื่องจักรด้นเก็บปลาย 
และด้นมือทับรอยจักรอีกรอบจึงท าให้สินค้ามีความคงทน ส่วนใยสังเคราะห์ที่น ามาเป็นไส้ของหมอน
อิงหรือผ้าคลุมเตียง จะใช้ใยสังเคราะห์แผ่น เกรด A มีความนุ่ม ฟู ไม่ยุบตัว น้ าหนักเบา หาซื้อได้ง่าย
ตามท้องตลาด๑๐  อีกทั้งทางกลุ่มมีการผลิตเป็นขั้นตอนโดยเริ่มจากการแบ่งหน้าที่ตามความถนัดของ
แต่ละคนเช่น งานออกแบบลวดลาย งานสอย งานด้นมือ งานเย็บ ในขั้นตอนการผลิตจะแบ่งเป็น ๒ 
กลุ่ม กลุ่มแรก คือ กลุ่มที่มีความถนัดในการออกแบบและตัดต่อลายผ้า ซึ่งการออกแบบและตัดต่อลาย
ผ้านั้นจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากเนื่องจากเป็นงานที่ละเอียด กลุ่มที่ สอง คือ กลุ่มที่มีความถนัดในการสอย 
ซึ่งการสอยต้องอาศัย สายตาและสมาธิ กลุ่มท่ี สาม คือ กลุ่มที่มีความถนัดในการด้น งานด้นเป็นงานที่
ละเอียดท าให้ระยะเวลาในการผลิต ซึ่งการด้นต้องอาศัย สายตาและสมาธิเช่นกัน กลุ่มที่ สี่ คือ กลุ่มที่
มีความถนัดในการเย็บ ในแต่ละขั้นตอนถ้าผู้ผลิตมีความช านาญก็จะใช้เวลาน้อย ประมาณ ๒ อาทิตย์/
๑ ผืน เนื่องจากการต่อลวดลายจะใช้เวลาประมาณ ๑ อาทิตย์ และด้นอีก ๑ อาทิตย์ แต่ถ้าสมาชิก
มือใหม่ก็จะใช้เวลาประมาณ ๓ อาทิตย์ ถึง ๑ เดือน/ ๑ ผืน หรืออาจจะล่าช้ากว่านั้น เนื่องจาก
ปัจจุบันทางกลุ่มมีคนด้นมากกว่าคนตัดต่อลายผ้าท าให้มีแรงงานไม่เพียงพอต่อการผลิต เพราะการต่อ
ลายผ้านั้นมีความยุ่งยากต้องอาศัยความช านาญและประสบการณ์ถึงจะได้ผ้าแต่ละผืนบางทีลูกค้าจะ
หาลวดลายมาให้ทางกลุ่มต้องแกะลวดลายให้ลูกค้าท าให้ต้องใช้เวลานานกว่าปกติ๑๑  
 ๔.๑.๓ ด้านการตลาด พบว่า ทางกลุ่มได้มีการส่งสินค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ถ้า
เฉพาะในประเทศ ในการจ าหน่ายสินค้าจะมีลูกค้าประจ ามาซื้อที่ศูนย์ของกลุ่มวิ สาหกิจชุมชน
หัตถกรรมผ้าด้นมือบ้านต้นไคร้ ลูกค้าบางรายก็มีการสั่งซื้อโทรศัพท์และมีการออกบูธ ตามงานต่างๆ 
เช่น งานแสดงโชว์และจ าหน่ายสินค้าโอทอป เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และหาช่องทางการตลาดการ
ขายใหม่ๆ ให้แก่ตัวสินค้าให้ได้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป เป็นต้น ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่เคยซื้อไป

                                           
๙ สัมภาษณ์ นายสนาม  กันต๊ะกวาง ผู้ใหญ่บ้านหม่ที่ ๕ บ้านต้นไคร้, วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
๑๐ สัมภาษณ์ นางปรารถนา  ชิว ผู้ประกอบการผ้าด้นมือ, วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
๑๑ สัมภาษณ์ นางเพ็ญศรี  ประสมสวย รองประธานกลุ่ม, วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓. 



 
 

๘๐ 
 
แล้วและกลับมาซื้ออีก อีกทั้งยังมีการน าไปแสดงหรือออกบูธบ้างตามสถานที่หรือตามงานต่างๆ เช่น 
เมืองทองธานี ร่วมกับกลุ่มพัฒนาชุมชนที่ผ่านการประเมินหรือคัดสรรจาก OTOP ที่มีคุณภาพ หรือได้
ดาว ๓-๔ ด้วยขึ้นไป ผลิตภัณฑ์ของเราอยู่ในระดับ ๔ ดาว จึงได้ร่วมไปแสดงด้วย ถ้าดาวไม่ถึงก็หมด
โอกาสที่จะได้ไปแบบนี้เป็นต้น ในส่วนของความนิยมของลูกค้าก็ขึ้นอยู่กับช่วงวัยด้วย เช่น วัยท างาน 
นอกจากนี้ การส่งออกต่างประเทศ โดยส่วนมาก เราจะรับท าตามออเดอร์ (order) มากกว่า เพราะ
การลงทุนค่อนข้างสูง และที่ส าคัญคือ ค่านิยม หรือความนิยมระหว่างในประเทศกับต่างประเทศ
ต่างกัน  เช่นความนิยมด้านสีผ้า ลวดลาย แต่หลักๆ แล้ว เราจะคงอัตลักษณ์ของและรักษารูปแบบเดิม
ไว้ เพราะความต้องการยังคงมีอยู่เหมือนเดิม หรือได้จ าหน่ายอยู่เรื่อย แต่ถ้าเป็นสีใหม่ๆ หรือลวดลาย
ใหม่ๆ ส่วนมากเราจะรับท าตามค าสั่งมากกว่า ส่วนการส่งออกหรือการตลาดต่างประเทศนั้น ส่วนมาก
จะมาจากการสั่ง ส่งออกสินค้าหรือผ้าด้นมือทางของชมรมจากพ่อค้าคนกลาง เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่
จะใช้งานมือเป็นจุดขายสินค้า เน้นให้เห็นถึงความปราณีต งดงามจึงท าให้ราคาของสินค้ามีราคาสูง คือ 
ขายส่ง จ านวน  ๑  ชิ้น  ราคา ๓,๒๐๐- ๓,๕๐๐ บาท ขายปลีก จ านวน  ๑  ชิ้น ราคา ๓,๓๐๐- 
๓,๘๐๐ บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของลวดลายอีกด้วย๑๒ 
 ส าหรับการพัฒนาด้านการตลาดและการจัดจ าหน่ายทางกลุ่มใช้ระบบเครือข่าย คือ กลุ่ม
ไหนผลิตสินค้าพร้อมจ าหน่ายและหากสมาชิกในกลุ่มสามารถหาลูกค้าได้ เองก็สามารถขายในราคา
ปลีก แล้วน าต้นทุนคืนให้กลับกลุ่มสมาชิก โดยคิดค่าจ้างตามจ านวนงานที่ท าและการแบ่งก าไรกัน 
หรือหากยังไม่ได้จัดจ าหน่ายก็จะส่งรวมกันที่กลุ่มและประธานกลุ่มจะเป็นผู้จัดจ าหน่ายตามเครือข่ายที่
มีอยู่ เช่น ร้านค้าในศูนย์สินค้าเศรษฐกิจชุมชนช่อแฮ ศูนย์จ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ใน
จังหวัด งานแสดงสินค้าในสถานที่จัดแสดงสินค้า OTOP เป็นต้น๑๓ แต่ทางกลุ่มควรเพ่ิมช่องทาง
การตลาด โดยการเปิดขายออนไลน์ โดยยอดจ าหน่ายจะได้จากการสั่งซื้อของลูกค้าเป็นหลัก โดยมี
แบบ หรือลวดลายให้กับลูกค้าได้เลือก หรือลูกค้าจะออกแบบลวดลายตามความต้องการของตนเอง 
โดยจะมีกลุ่มสมาขิก ที่มีความช านาญในการถอดแบบ ออกแบบ แกะลวดลายการสร้างเอกลักษณ์
ให้กับสินค้า  เพ่ือใช้เป็นแบบในการผลิตสินค้าให้กับลูกค้าได้ตรงกับความต้องการ ทั้งนี้เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก๑๔  
 

  
 

                                           
๑๒ สัมภาษณ์ นางเพ็ญศรี  ประสมสวย รองประธานกลุ่ม, วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
๑๓ สัมภาษณ์ นางปรารถนา  ชิว ผู้ประกอบการผ้าด้นมือ, วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
๑๔ สัมภาษณ์ นางภัทราภรณ์ คาถา ผู้ประกอบการผ้าด้นมือ, วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓. 



 
 

๘๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  ๔  การพัฒนาการตลาด 

 
นอกจากนี้ กรมพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองแพร่ ได้มีการสนับสนุนด้านการพัฒนาตลาด มีการ

ส่งเสริมช่องทางการตลาด เวลามีการจัดงานแสดงสินค้า โอทอป (OTOP) ในงานต่างๆ เช่น ชม ชิม   
ช้อป OTOP ของดีจังหวัดแพร่, งาน OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี เพ่ือเป็นการเผยแพร่ในกลุ่มที่เป็น
ที่รู้จักไปอย่างแพร่หลาย และเทศบาลต าบลช่อแฮ  ได้มีการสนับสนุนในส่วนของ ด้านการพัฒนา
ตลาด มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลช่อแฮ และจัดหาช่องทางตลาดให้กับกลุ่ม
ร่วมไปถึงการน านักท่องเที่ยวมาดูงานของกลุ่มให้เป็นที่รู้จักไปอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้อยากให้มีการ
ประชาสัมพันธ์การจ าหน่ายในช่องทางโซเชียลมีเดีย (Facebook, Line,เว็บไซต์ของกลุ่ม) เพ่ือสะดวก
ต่อลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดอ่ืนๆ ได้ทราบให้เป็นที่แพร่หลายไปยัง
ต่างจังหวัดเพ่ือให้มีช่องทางในการจ าหน่ายเพ่ิมมากขึ้นและถ้ามีการส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ
อยากให้มีการซื้อ-ขาย กับลูกค้าโดยตรงโดนไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง๑๕  
 ๔.๑.๔ ด้านการเรียนรู้ พบว่า การสร้างการเรียนรู้และการถ่ายทอดเกี่ยวกับการทอผ้าด้น
มือนั้น โดยปกติทางกลุ่มก็มีการประชุมพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอยู่ตลอด ตลอดจนถึง
การให้ความรู้และสอนให้ลูกหลานของเราได้หัดลงมือท าด้วยตนเอง เพ่ือต้องการปลูกฝังความรักและ
ตระหนักในอาชีพ และคุณค่าของผ้าด้นมือ ส าหรับการเรียนรู้ระหว่างสมาชิกหรือผู้ประกอการด้วยกัน
เป็นการสอนกันเองภายในกลุ่มแบบพ่ีสอนน้อง เพ่ือนสอนเพ่ือน หรือใช้วิทยากรที่มีความรู้ หรือ
ปราชญ์ชาวบ้านที่เชี่ยวชาญเป็นผู้ถ่ายทอดให้ความรู้ในกลุ่ม การรับสมัครสมาชิกใหม่เข้ารับการ
ฝึกอบรมขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้เรียน มีการเชิญวิทยากรหรือปราชญ์ท้องถิ่นเข้าไปช่วยสอน๑๖ 
ส าหรับในสถานศึกษาจะมีถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าผ้าด้นมือให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
โดยได้บรรจุไว้ในหลักสูตรของโรงเรียนบ้านต้นไคร้  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนหญิง หรือเด็กผู้หญิงที่
สนใจเรียน มีการเชิญวิทยากรให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผ้าด้นมือ ให้นักเรียนได้รู้จัก วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้
ประกอบในการท าผ้าด้นมือ เป็นการพัฒนาหลักสูตรการท าผ้าด้นมืออย่างง่ายขึ้นเพ่ือให้เหมาะกับ
ระดับชั้นเรียนเพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานและทักษะเบื้องต้นในการท าผ้าด้นมือ เพ่ือสร้างรายได้ระหว่าง
เรียน๑๗  

                                           
๑๕ สัมภาษณ์ นายสนาม  กันต๊ะกวาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ บ้านต้นไคร้, วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
๑๖ สัมภาษณ์ นางภัทราภรณ์ คาถา ผู้ประกอบการผ้าด้นมือ, วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
๑๗ สัมภาษณ์ นายสนาม  กันต๊ะกวาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ บ้านต้นไคร้, วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓. 

  



 
 

๘๒ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่   ๕  การเรียนรู้การท าผ้าด้นมือ 
 

ตลอดจนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางกลุ่มได้รับ
การสนับสนุนจากกรมพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองแพร่ ได้มีการอบรมน าความรู้ใหม่ ๆ มาอบรมให้กับ
สมาชิกกลุ่มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการกลุ่ม เทศบาลต าบลช่อแฮ ได้จัดให้มีการจัด
ฝึกอบรม น าวิทยากรมาเผยแพร่ความรู้ให้กับสมาชิกลุ่มได้มีความรู้ใหม่ ๆ ที่จะสามารถน ามาพัฒนา
กลุ่ม๑๘  

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่   ๖  การเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 
๔.๑.๕ ด้านการสร้างเครือข่าย พบว่า ในการสร้างเครือข่ายของกลุ่มผ้าด้นมือเบื้องต้นก็จะ

ประกอบไปด้วยชุมชนบ้านต้นไคร้ บ้านพันเชิง บ้านธรรมเมือง เหล่านี้เป็นต้น เพราะเรามีการ

                                           
๑๘ สัมภาษณ์ นางปรารถนา  ชิว ผู้ประกอบการผ้าด้นมือ, วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓. 

  

  

  



 
 

๘๓ 
 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือกันอยู่ตลอดเวลา เพราะเรามองเห็นว่า เป็นการส่งเสริมอาชีพและวิถี
ชีวิตของสังคมได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น การน าเสนอชิ้นงาน บางครั้งเราก็เสนอชุมชนบางชุมชน
เป็นตัวแทนไปน าเสนอ คือเป็นการเปิดโอกาสหรือให้อีกชุมชนหนึ่งได้ประสบการณ์มากยิ่งขึ้น ฉะนั้น 
ในเครือของกลุ่มเหล่านี้ จึงค่อนข้างเข้มแข็ง เพราะเกิดจากความร่วมมือ ความเสียสละของคณะหรือ
กลุ่ม๑๙ หรือการจัดจ าหน่ายทางกลุ่มใช้ระบบเครือข่าย คือ กลุ่มไหนผลิตสินค้าพร้อมจ าหน่ายและหาก
สมาชิกในกลุ่มสามารถหาลูกค้าได้เองก็สามารถขายในราคาปลีก แล้วน าต้นทุนคืนให้กลับกลุ่มสมาชิก 
โดยคิดค่าจ้างตามจ านวนงานที่ท าและการแบ่งก าไรกัน หรือหากยังไม่ได้จัดจ าหน่ายก็จะส่งรวมกันที่
กลุ่มและประธานกลุ่มจะเป็นผู้จัดจ าหน่ายตามเครือข่ายที่มีอยู่ เช่น ร้านค้าในศูนย์สินค้าเศรษฐกิจ
ชุมชนช่อแฮ ศูนย์จ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัด งานแสดงสินค้าในสถานที่จัด
แสดงสินค้า OTOP เป็นต้น๒๐ นอกจากนี้ ทางกลุ่มยังสร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับสถานศึกษา โดยได้
ร่วมโครงการ ToT Young Club ณ โรงเรียนเมืองแพร่ และ สร้างเครือข่ายทางการตลาด โดยได้เข้า
ร่วมงานแถลงข่าว ณ วัดพระธาตุช่อแฮ๒๑ 

 
 

 
  

  
 
 
 
  

ภาพที่  ๗  การสร้างเครือข่าย 
 

 ๔.๑.๖ ด้านกระบวนการถ่ายทอด พบว่า อาชีพเกี่ยวกับการท าผ้าด้นมือในชุมชนนี้ 
เนื่องจากเป็นอาชีพที่ถูกถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เนื่องจากไม่ได้ท าการบันทึกเอาไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร แต่ก็พอจะสันนิษฐานได้ว่า การตั้งกลุ่มท าผ้าด้นมือมาก็ประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
โดยประมาณ หลังจากนั้นก็ได้ท าการจดทะเบียนเป็นวิชาชีพชุมชนหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ใน
ขณะเดียวกันถ้าจะพูดถึงการทอผ้าด้นมือจริงๆ นั้น มีมานานประมาณ ๒๐ – ๓๐ กว่าปีได้ การจัดตั้ง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมผ้าด้นมือนั้น จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นอาชีพเสริมส าหรับกลุ่มแม่บ้านบ้านต้นไคร้ 
โดยเริ่มจากกลุ่มแม่บ้าน ได้เรียนรู้จากกลุ่มสตรีชาวคริสตจักรสามัคคีธรรมที่ ๕ และได้รับการว่าจ้างให้
รับผ้ามาด้นที่บ้าน การท าผ้าด้นมือในสมัยก่อนเมื่อครั้งที่ยังไม่มีจักรเย็บผ้าชาวบ้านได้ใช้เข็มกับด้าย  
ช่วยในการเย็บ การเนา  สอย  ปักชุน  ด้วยมือมาโดยตลอด ปัจจุบันผ้าด้นมือกลายเป็นวิสาหกิจชุมชน

                                           
๑๙ สัมภาษณ์ นางภัทราภรณ์ คาถา ผู้ประกอบการผ้าด้นมือ, วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
๒๐ สัมภาษณ์ นางปรารถนา  ชิว ผู้ประกอบการผ้าด้นมือ, วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
๒๑ สัมภาษณ์ นางเพ็ญศรี  ประสมสวย รองประธานกลุ่ม, วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓. 

  



 
 

๘๔ 
 
ขนาดเล็ก และก าลังขยายไปในชุมชนใกล้เคียง ด้วยความร่วมมือของหลายๆ ฝ่าย เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของผ้าด้นมือให้เข้าสู่สังคมเศรษฐกิจมากขึ้น  ซึ่งถือได้ว่าอาชีพการท าผ้าด้นมือได้รับการ
ถ่ายทอดจากพ้ืนที่หนึ่งไปยังอีกพ้ืนที่หนึ่ง๒๒ 

ส าหรับกระบวนการอบรมและถ่ายทอดทางกลุ่มได้ร่วมกับทางโรงเรียนบ้านต้นไคร้ได้อบรม
และถ่ายทอดการท าผ้าด้นมือให้กับนักเรียนอีกด้วย เพราะโรงเรียน หรือครูผู้สอนที่สอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีก็มีกิจกรรมในการเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชน อาชีพในชุมชน 
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว โดยร่วมกันจัดตั้งชมรมสืบสาน
ภูมิปัญญาผ้าด้นมือขึ้น เพื่อให้นักเรียนเห็นความส าคัญ  หารายได้ระหว่างเรียน   เกิดความรักและหวง
แหนภูมิปัญญาท้องถิ่น รักการท างาน  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง แล้วน าไปเสนอ
ผลงานหรือจ าหน่ายตามโอกาสต่างๆ เช่น โครงการเปิดโลกด้านวิชาการส าหรับนักเรียน หรือกิจกรรม
การแข่งขันอะไรประมาณนี้ สิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างความภูมิใจให้กับนักเรียน ก็ถือว่าเป็น
ผลส าเร็จที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก๒๓   
 ผ้าด้นมือ เป็นงานเย็บผ้าและประกอบกันเข้าเป็นชิ้นงาน โดยทุกขั้นตอนของการท าล้วนใช้
มือในการเย็บปัก ฉะนั้นจึงถือว่าเป็นภูมิปัญญาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เพราะ
ในอดีตไม่มีเครื่องมือทุนแรงในการเย็บผ้า ซึ่งการปักผ้าด้วยมือก็มีการพัฒนามากขึ้นโดยการท า
ลวดลายต่างๆ นอกจากนี้การท าผ้าด้นมือถือเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของตนลงในชิ้นงาน  
 

๔.๒ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชน 
      ในกลุ่มจังหวัดล้านนา 

จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ระหว่างผู้วิจัยกับรองผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ส านักงานแพร่ นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ประธานหอการค้าจังหวัด
แพร่ นักวิชาการด้านศิลปะการออกแบบ นักพัฒนาชุมชนเทศบาลต าบลช่อแฮ ปราชญ์ผ้าด้นมือ และ
ผู้ประกอบการผ้าด้นมือ (รายชื่อปรากฏในบทที่ ๓) เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือน าไปสู่การ
ยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา  พบว่า การที่จะยกระดับรายได้ของชุมชนจาก
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มีอยู่เดิมควรสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือโดยผสมผสานระหว่างลวดลายที่
ทันสมัยกับลวดลายดั้งเดิมท่ีเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน มีขั้นตอนดังนี้  

๔.๒.๑ การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ ผ้าด้นมือมีลวดลายที่ด าเนินการผลิตดั้งเดิม ได้แก่ 
ลายสัตว์ ลายดอกไม้ ลายพืชพรรณธรรมชาติเนื่องจากต าบลช่อแฮมีสภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของชุมชน
เป็นที่ราบกว้างใหญ่ค่อนข้างมากและเป็นที่ราบสูงมีภูเขาล้อมรอบ เป็นเขตพ้ืนที่ป่าสงวนและเขต
อุทยานแห่งชาติล าน้ าน่าน มีแหล่งน้ าธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ าแม่สาย แม่น้ าแม่ก๋อน  มีพ้ืนที่ป่าไม้ที่มี
คุณภาพดี เช่น ไม้สัก ไม้เบญจพรรณ ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตต าบลช่อแฮประกอบอาชีพทางด้าน

                                           
๒๒ สัมภาษณ์ นายสนาม  กันต๊ะกวาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ บ้านต้นไคร้, วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
๒๓ สัมภาษณ์ นางเพ็ญศรี  ประสมสวย รองประธานกลุ่ม, วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓. 



 
 

๘๕ 
 
การเกษตร มีรายได้จากการท านา ท าไร่ ท าสวน (สวนชา) การหมักเมี่ยง มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบ
ง่าย ซึ่งลวดลายดังกล่าวเป็นลวดลายที่สอดคล้องความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้น การออกแบบ
ลวดลายผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริโภค  และลวดลายที่สัมพันธ์กับสภาพทาง
กายภาพของพ้ืนที่ต าบลช่อแฮที่มีพ้ืนที่ที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ ดังค าขวัญของต าบลช่อแฮที่กล่าวว่า  
พระธาตุศักดิ์สิทธิ์  แหล่งผลิตผ้าด้นมือ ลือชื่อชมพู่มะเหมี่ยว แหล่งเดียวเมี่ยงส้มฝาด ลางสาดรสหวาน
ล้ า น้ าใจคนที่แสนงาม ส าหรับลวดลายที่กลุ่มสมาชิกนิยมเสนอให้กับลูกค้า ก็จะเป็น ลายสัตว์ ลาย
ดอกไม้ ลายพืชพรรณธรรมชาติ หรือลายที่ลูกค้าออกแบบเอง สอดคล้องกับข้อมูลการสัมภาษณ์ที่
กล่าวว่า ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมผ้าด้นมือต้นไคร้มีการออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่
ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก  เนื่องจากความต้องการของลูกค้าเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท า
ให้ผลิตภัณฑ์สามารถจ าหน่ายได้ และท าให้ผู้ผลิตรับรู้ถึงรายได้ที่แน่นอน ส าหรับลวดลายที่กลุ่ม
สมาชิกนิยมเสนอให้กับลูกค้า ก็จะเป็น ลายสัตว์ ลายดอกไม้ หรือลายใหม่ๆ  หรือลายที่ลูกค้า
ก าหนดให้กลุ่มสมาชิกท า ลูกค้าก็สามารถออกแบบเองได้เช่นกัน๒๔ 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                           
๒๔ สัมภาษณ์ นางเพ็ญศรี  ประสมสวย รองประธานกลุ่ม, วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓.  

 

 

 



 
 

๘๖ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่  ๘   แสดงลวดลายดั้งเดิมของผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ 
 

 ๔.๒.๒ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ส าหรับลวดลายผ้าด้นมือที่เกิดจากกระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา ซึ่ง 
การที่จะยกระดับรายได้ของชุมชนจากผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มีอยู่เดิมควรสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้า
ด้นมือโดยผสมผสานระหว่างลวดลายที่ทันสมัยกับลวดลายดั้งเดิมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เนื่องจาก
รูปแบบในการออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ โดยส่วนใหญ่วิสาหกิจชุมชนผ้าด้นมือบ้านต้นไคร้ 
จะท าตาม order ที่ลูกค้าสั่ง แต่จะมีลวดลายให้กับลูกค้าได้เลือก เช่น ลายดาว ลายสัตว์ ลายดอกไม้ 
ลายพืชพรรณธรรมชาติ ในส่วนของสีสันลูกค้าก็จะเลือกสีเอง ส าหรับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า
คลุมเตียงซึ่งมีระยะเวลาการใช้งานนาน เกิดการซื้อซ้ าน้อย ทั้งนี้ผู้ประกอบการได้ปรับรูปแบบที่
หลากหลาย โดยท าเป็นกระเป๋าเงิน หมอนอิง พวงกุญแจ เพ่ือให้เกิดการซื้อซ้ า๒๕  รูปแบบลวดลาย
ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ ล้วนขึ้นอยู่กับมุมมองของลูกค้าเป็นส าคัญ ผู้ผลิตจะต้องท าการศึกษา สอบถาม
พฤติกรรมของผู้ซื้อว่าอยากได้อะไร อยากได้สินค้าแบบไหนที่ตรงใจกับผู้ซื้อ การผลิตสินค้าขึ้นมาหนึ่ง
ชิ้นจะต้องมีคนซื้อ ซึ่งเรียกว่า “ลูกค้า” พฤติกรรมของลูกค้า หรือพฤติกรรมของผู้ซื้อ เขาอยากได้อะไร 
สิ่งแรกที่ต้องค านึงถึงคือพฤติกรรมของผู้ซื้อ สอบถามผู้ซื้อว่าอยากได้แบบไหน สินค้าที่เรามี ตรงกับ
ความต้องการของผู้ซื้อหรือไม่ ไม่ใช่ว่าเราผลิตอะไรได้ ซึ่งเป็นจุดอ่อนของสินค้าทุกตัว ถ้าหากไม่สนใจ
พฤติกรรมการซื้อของลูกค้า จะท าให้สินค้าชิ้นนั้นไปไม่รอด ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนที่ส าคัญของสินค้าชิ้น
นั้นๆ ไม่ใช่ว่าเรามีสินค้าอะไร ต้องดูว่าเราต้องการขายสินค้าให้ใคร ซึ่งวิชาการตลาดจึงเป็นสิ่งส าคัญ
และควรน ามาใช้ ดังนั้นเราจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย๒๖ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นท าให้เกิดผล
กระทบต่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่ท าให้เกิดปัญหาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อยได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ว่า ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ออกมาจะมีรูปแบบที่
ออกมา เป็นแบบเดิมๆ ที่พัฒนามาจากของพ้ืนเมืองที่มีในท้องถิ่น ส าหรับผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ ถ้าหาก
ลูกค้าสนใจเขาจะซื้อทันที สินค้าที่ขายได้ง่าย คือ กระเป๋า แต่ผ้าห่มหรือผ้าคลุมเตียงเนื่องจากเป็น
สินค้าที่ท าด้วยมือราคาจึงค่อนข้างสูง อีกทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีในท้องถิ่นส่วนใหญ่การขยายการตลาด

                                           
๒๕ นางกัญญาภัทร  สายกลิ่น นักพัฒนาชุมชนช านาญการเทศบาลต าบลช่อแฮ ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม, 

วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
๒๖ นายปัญจพล ประสิทธิโสภณ ประธานหอการค้าจังหวัดแพร่ ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม, วันที่ ๒๔ 

มิถุนายน ๒๕๖๓. 



 
 

๘๗ 
 
เป็นไปได้ช้าเนื่องจากการรูปแบบของสินค้าที่ท าด้วยมือคุณภาพจะไม่คงที่ การท าแต่ละครั้งก็ไม่
เหมือนกัน ช่างฝีมือความสามารถก็แตกต่างกัน คุณภาพที่ได้จึงแตกต่างกัน๒๗ ปัญหาของสินค้าที่ผลิต
จากผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ คือ ขาดการเล่าเรื่อง คุณค่าของผืนผ้า ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ขาดการ
น าเสนอคุณค่า เสน่ห์ของผ้าแต่ละชิ้น ในแง่ของผลิตภัณฑ์ การน าเสนอเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ คุณค่า
เป็นอย่างไร เรื่องราว เรื่องเล่าของผลิตภัณฑ์๒๘ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  ๙  สนทนากลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ 

 
จากนั้นผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อยได้แสดงความคิดเห็นต่ออีกว่า ผู้บริโภคมีความชอบ

ผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างกัน บางคนชอบลายธรรมชาติ บางคนชอบลายทันสมัย หรือบางคนชอบหลายๆ 
แบบรวมกัน แต่ทั้งนี้ แต่ละผลิตภัณฑ์ควรคงความเป็นอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ตนเองไว้ ยกตัวอย่าง
เช่น รูปแบบของผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเชียงราย ได้ผสมผสานระหว่างผ้าทอย้อมห้อม และการด้นมือ
รวมกัน ดังนั้นการปรับเปลี่ยนรูปแบบในหลายๆ รูปแบบ กับลวดลาย โดยปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย
ผสมผสานกับการอนุรักษ์ความดั้งเดิมจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์สามารถใช้กับผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย แสดง
ว่าผู้ประกอบการสามารถออกแบบให้ผ้าแต่ละชนิดมารวมกันเป็นหนึ่งเดียว ได้ เช่น การน าผ้าหม้อ
ห้อม หรือผ้าทอ ประยุกต์เข้ากับเทคนิคการด้นมือ เพ่ือให้เกิดลวดลายใหม่น่าสนใจ  เพ่ือเป็นสินค้า
ตัวเลือกให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี ต้องมีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยตลอดเวลา 

                                           
๒๗ นางสาวมิลินดา สัตยสุนทร นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม, วันที่ ๒๔ 

มิถุนายน ๒๕๖๓. 
๒๘ นางสาวยุรีพรรณ แสนใจยา รองผู้อ านวยการส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานแพร่

ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม, วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓. 

  

  



 
 

๘๘ 
 
ไม่ควรท ารูปแบบซ้ าเดิม ๒๙ สอดรับการแนวทางการในการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของส านักวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ คือ ๑) แนวทางในการอนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ดั้งเดิม 
๒) แนวทางส่งเสริม พัฒนางานอย่างสร้างสรรค์และต่อยอดผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการด าเนินงานใดๆ ก็ตาม 
ต้องอนุรักษ์และยึดความเป็นวิถีชีวิตหรืออัตลักษณ์เดิมไว้ให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ 
กระบวนการ วิธีการ หรือแม้กระทั่งขั้นตอนในการผลิต ถึงแม้ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนก็ตาม 
ควรพัฒนาสินค้าโดยการน าเอาความเป็นท้องถิ่นใส่ไปในสินค้า ในส่วนการสร้างสรรค์ผลงานหรือการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์นั้น อย่างน้อยต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๔ ประการ คือ ๑) อรรถประโยชน์ คือ เน้น
ประโยชน์ในการใช้งานได้จริง ๒) การสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ๆ ลงไปในผลิตภัณฑ์นั้น ขึ้นอยู่กับ
จินตนาการของแต่ละบุคคลหรือแต่ละกลุ่มหรือขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตของแต่ละท้องถิ่น แต่ในขณะเดียวกัน
ต้องให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายด้วย ๓) คุณภาพดี คุณภาพเป็นสิ่งที่
ส าคัญการขายจะดีตลาดจะต้องการ ต้องดูที่คุณภาพของงานก่อนเป็นเบื้องต้น เพราะคุณภาพจะบ่ง
บอกถึงวัตถุที่น ามาผลิต ขั้นตอนการผลิต วิธีการผลิต เป็นต้น และ ๔) ราคา สินค้าจะดีหรือไม่ดี มี
ประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ คุ้มหรือไม่คุ้ม สวยหรือไม่สวย ราคาเป็นตัวก าหนด เพราะราคา จะ
จ าแนกสินค้าแต่ละประเภทให้ผู้บริโภคได้พิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อ๓๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๑๐  สนทนากลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ 
 

 ดังนั้นกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือเพ่ือน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจ
ชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา ควรมุ่งให้ความส าคัญของการน าภูมิปัญญาชาวบ้าน และทรัพยากรที่มีอยู่

                                           
๒๙ นางสาวยุรีพรรณ แสนใจยา รองผู้อ านวยการส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานแพร่

ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม, วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
๓๐ นางสาววิภาภรณ์  ราชฟู นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ข้อมูลจาก

การสนทนากลุ่ม, วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓. 

  

  



 
 

๘๙ 
 
ในท้องถิ่น มาพัฒนาและสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น มีคุณภาพ มีจุดเด่น มีเอกลักษณ์ มีการ
พัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ สร้างงาน สร้างรายได้  ตลอดจนได้รับมาตรฐาน
ชุมชน พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรองและแสดงเครื่องหมายการรับรอง เพ่ือ
ส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและสร้างความมั่นให้กับผู้บริโภคใน
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ   
 จากข้อมูลการแสดงแนวคิดของผู้ร่วมสนทนาข้างต้นที่ได้จากการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) คณะผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์ร่วมกับผู้ประกอบการผ้าด้นมือ และปราชญ์ท้องถิ่นเพ่ือ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือเพ่ือน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชน พบว่า การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ควรมุ่งให้ความส าคัญของการน าภูมิปัญญาชาวบ้าน และทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมา
ผสมผสานกับแนวคิดศิลปะเชิงสร้างสรรค์ มาพัฒนาและสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น มีคุณภาพ 
มีจุดเด่น มีเอกลักษณ์ ดังนี้จึงน าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าแขวน ผ้าคลุมเตียง และหมอนอิง โดยมี
กระบวนการพัฒนาดังนี้ ๑) แกะแบบลายลงกระดาษ ๒) เนาแบบลายติดผืนผ้า และ ๓) แบบลายที่
เนาแล้วน ามาด้นมือ ทั้งนี้กระบวนการพัฒนาดังกล่าวมีรายละเอียดของขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์
ต้นแบบดังนี้  
 

 
 

๑. ตัดผ้าพื้นสีให้มีขนาดสี่เหลี่ยมส าหรับท าผ้าพื้น 
๒. ตัดกระดาษเทาขาวเพ่ือท าแบบพิมพ์ลวดลายตามที่ก าหนดให้มีขนาดสมดุลกับ

ผ้าพื้น 
๓. ตัดผ้าฝ้ายสีและผ้าฝ้ายลายตามแบบพิมพ์ที่ก าหนดไว้  
๔. น าผ้าที่ต้องการสอยเนาติดกันหรือใช้เข็มหมุดกลัดตามแบบที่จะสอย 
๕. เริ่มสอยรูปดอกไม้ รูปใบไม้ และรูปลวดลายกนกตามแบบที่ก าหนด ได้ผ้าด้นมือที่

สอยเรียบร้อยแล้ว 
๖. น าผ้าที่ได้จากการสอดในข้อ ๕ มาขีดลวดลายที่ต้องการบนพ้ืนผ้าที่ว่างอยู่เพ่ือ

ความสวยงาม 
๗. ตัดผ้าพื้นล่าง  และ ใยสังเคราะห์ให้มีขนาดสี่เหลี่ยมเท่ากับผืนผ้าที่สอยเรียบร้อย

แล้ว 
๘. น าผ้าที่สอยได้มาวางบนใยสังเคราะห์ที่มีผ้าพื้นอยู่ 
๙. เนาผ้าทั้ง ๓ ชิ้น คือ ผ้าพ้ืนล่าง  ใยสังเคราะห์  และผ้าบน  (ผ้าที่สอยและขีดลาย

เรียบร้อยแล้ว) ให้ติดกัน 

 



 
 

๙๐ 
 

๑๐. น ามาติดกับโครงไม้โดยใช้เข็มหมุด กลัดติดกับผ้าที่อยู่ในโครงไม้ให้ครบ  4  
ด้าน 

๑๑. ด้นธรรมดาหรือด้นตะลุยตามลายสอยและตามรอยขีดของผ้าให้ครบทั้งผืน จน
ได้ผ้าด้นมือตามท่ีต้องการ  

๑๒. ตัดผ้าสีลายให้มีขนาดกว้าง ๑  นิ้วแล้วน ามาเย็บริมข้างให้ครบ ๔  ด้าน 
๑๓. สอยริมข้างให้เรียบร้อยทั้ง ๔  ด้าน 
๑๔. ได้ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือที่เป็นต้นแบบมีลวดลายตามที่ก าหนดไว้ ได้แก่ ผ้าแขวน 

ผ้าคลุมเตียง หมอนอิง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
 
 
 
 
                                                                                       
                          
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  ๑๑  กระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

  

 



 
 

๙๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่  ๑๒  ผลงานที่เกิดจากกระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ 
 

 ๔.๒.๓ การน าผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปสู่กลไกการตลาด จากการแสดงความคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อยที่กล่าวว่า แนวทางในการพัฒนารูปแบบและลวดลายผ้าด้นมือควรให้คง
ความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและผสมผสานกับแนวคิดเชิงสร้างสรรค์โดยอาศัยกระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือเพ่ือน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา 
โดยทั้งนี้ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่พยายามที่จะผลักดันพัฒนาผู้ประกอบการในเรื่องของ
กระบวนการคิดเป็นหลัก มีการเข้าค่ายอบรมให้ความรู้ให้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับ“การคิดเชิง
ออกแบบ” “Design Thinking” กระบวนการคิดท่ีอิงจากลูกค้าเป็นหลักโดยสอนให้ผู้ประกอบการรู้ว่า
ลูกค้าของเขาคือใคร ถ้าผู้ประกอบการสามารถเข้าใจปัญหาลูกค้า รู้ว่ากลุ่มลูกค้าเป็นใคร เขาก็จะ

 

 

 

  

 



 
 

๙๒ 
 
สามารถผลิตสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพ่ิมมูลค่าของสินค้า  ท าให้สามารถยกระดับสินค้าขึ้นมาได้๓๑ 
พร้อมกับแนวทางการพัฒนาผ้าด้นมือควรสร้างนักการตลาด นักการขาย ตลาดสินค้าออนไลน์ เป็น
การปรับตัวให้เข้าการขายรูปแบบใหม่ เพ่ือสรรหานักการตลาดรุ่นใหม่ให้กับชุมชน การโชว์สินค้าซึ่ง
เป็นวิธีการหนึ่งในการขายสินค้าในปัจจุบัน อีกทั้งการขนส่งสินค้าค่อนข้างมาก มีหลากหลายบริษัทที่
ให้บริการเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับช่องทางการจัด
จ าหน่ายที่หลากหลายในยุคปัจจุบันได้ สอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่กล่าวว่า การพัฒนา
ด้านการตลาดและการจัดจ าหน่ายทางกลุ่มใช้ระบบเครือข่าย คือ กลุ่มไหนผลิตสินค้าพร้อมจ าหน่าย
และหากสมาชิกในกลุ่มสามารถหาลูกค้าได้เองก็สามารถขายในราคาปลีก แล้วน าต้นทุนคืนให้กลับ
กลุ่มสมาชิก โดยคิดค่าจ้างตามจ านวนงานที่ท าและการแบ่งก าไรกัน หรือหากยังไม่ได้จัดจ าหน่ายก็จะ
ส่งรวมกันที่กลุ่มและประธานกลุ่มจะเป็นผู้จัดจ าหน่ายตามเครือข่ายที่มีอยู่ เช่น ร้านค้าในศูนย์สิ นค้า
เศรษฐกิจชุมชนช่อแฮ ศูนย์จ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัด งานแสดงสินค้าใน
สถานที่จัดแสดงสินค้า OTOP เป็นต้น๓๒ ทางกลุ่มควรเพ่ิมช่องทางการตลาด โดยการเปิดขายออนไลน์ 
โดยยอดจ าหน่ายจะได้จากการสั่งซื้อของลูกค้าเป็นหลัก โดยมีแบบ หรือลวดลายให้กับลูกค้ าได้เลือก 
หรือลูกค้าจะออกแบบลวดลายตามความต้องการของตนเอง โดยจะมีกลุ่มสมาขิกที่มีความช านาญใน
การถอดแบบ ออกแบบ แกะลวดลายการสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้า  เพ่ือใช้เป็นแบบในการผลิต
สินค้าให้กับลูกค้าได้ตรงกับความต้องการ ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก๓๓ 
นอกจากนี้ กรมพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองแพร่ ได้มีการสนับสนุนด้านการพัฒนาตลาด มีการส่งเสริม
ช่องทางการตลาด เวลามีการจัดงานแสดงสินค้า โอทอป (OTOP) ในงานต่างๆ เช่น ชม ชิม ช้อป 
OTOP ของดีจังหวัดแพร่, งาน OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี เพ่ือเป็นการเผยแพร่ในกลุ่มที่เป็นที่รู้จัก
ไปอย่างแพร่หลาย และเทศบาลต าบลช่อแฮ ได้มีการสนับสนุนในส่วนของด้านการพัฒนาตลาด มีการ
ประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลช่อแฮ และจัดหาช่องทางตลาดให้กับกลุ่มร่วมไปถึงการ
น านักท่องเที่ยวมาดูงานของกลุ่มให้เป็นที่รู้จักไปอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้อยากให้มีการประชาสัมพันธ์การ
จ าหน่ายในช่องทางโซเชียลมีเดีย (Facebook, Line,เว็บไซต์ของกลุ่ม) เพ่ือสะดวกต่อลูกค้าที่อยู่
ต่างจังหวัดและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดอ่ืนๆ ได้ทราบให้เป็นที่แพร่หลายไปยังต่างจังหวัด
เพ่ือให้มีช่องทางในการจ าหน่ายเพ่ิมมากขึ้นและถ้ามีการส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศอยากให้มีการ
ซื้อ-ขาย กับลูกค้าโดยตรงโดนไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง๓๔ อีกตัวเลือกหนึ่งของการน าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ไปสู่กลไกการตลาด ก็คือ การสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าเป็นการสร้างเรื่องราวที่บ่งบอกตัวตนของ
สินค้าออกมา การเล่าเรื่องราวผ่านสินค้า หรือเรียกว่า “Story Product” เป็นการบอกเล่าเรื่องราว
ของสินค้าให้คนทั่วไปได้จดจ าสินค้านั้นๆ ได้ดี๓๕ ส าหรับด้านการผลิต ด้านการออกแบบลวดลาย ด้าน

                                           
๓๑ นางสาวภานุมาศ สายส าเภา นักวิเคราะห์นโนบายและแผน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ ข้อมูล

จากการสนทนากลุ่ม, วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
๓๒ สัมภาษณ์ นางปรารถนา  ชิว ผู้ประกอบการผ้าด้นมือ, วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
๓๓ สัมภาษณ์ นางภัทราภรณ์ คาถา ผู้ประกอบการผ้าด้นมือ, วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
๓๔ สัมภาษณ์ นายสนาม  กันต๊ะกวาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ บ้านต้นไคร้, วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
๓๕ นายปัญจพล ประสิทธิโสภณ ประธานหอการค้าจังหวัดแพร่ ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม, วันที่ ๒๔ 

มิถุนายน ๒๕๖๓. 



 
 

๙๓ 
 
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ จ าเป็นต้องมีเพราะปัจจุบันคนทุกกลุ่มทุกวัยสามารถเข้าถึงได้ และมีแนวโน้ม
ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในกลุ่มวัยรุ่น เพราะการออกแบบแบบร่วมสมัยมีมากขึ้น ดังนั้น เราก็ต้องดู
ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเดิม และเพ่ิมเติมทางเลือกให้กับกลุ่มรุ่นใหม่ต่อไป๓๖  
 

๔.๓ การถ่ายทอดผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือสู่เยาวชนและผู้สูงอายุใน 
      กลุ่มจังหวัดล้านนา  

การถ่ายทอดผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือสู่เยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัด
ล้านนา เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในระยะที่ ๓ เป็นการลงมือปฏิบัติในการถ่ายทอดผลงาน
ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือสู่เยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา พบว่า วัตถุประสงค์การ
จัดอบรมถ่ายทอดความรู้สู่ผู้สูงอายุและเยาวชนมุ่งพัฒนาให้ผู้สูงอายุ และกลุ่มเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดี มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จึงก าหนดจุดหมายดังนี้  

๑. เพ่ือเรียนรู้กระบวนการผลิตด้านศิลปะสร้างสรรค์ผลงานผ้าด้นมือในกลุ่มจังหวัดล้านนา 
๒. เพ่ือสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมืออันน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจ

ชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา ซึ่งผู้สูงอายุ และกลุ่มเยาวชนจะมีความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะการ
การท าผ้าด้นมือ พร้อมทั้งวิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์การท าปอกหมอน การท า ผ้าคลุมด้นมือ สร้าง
มูลค่าเพ่ิม 
 ๓. เพ่ือยกระดับรายได้ของเยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา 

๔. เพ่ือให้ผู้สูงอายุ และกลุ่มเยาวชน มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ชุมชนและสังคม ส่งผลให้ชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

โดยมีการฝึกปฏิบัติในการเสริมสร้างกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์
ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุในจังหวัดล้านนา ซ่ึงด าเนินการโดยกลุ่มผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แก่ 
ปราชญ์ท้องถิ่นและผู้รู้ในด้านสาขาศิลปะ โดยด าเนินการปฏิบัติตามชุดปฏิบัติการการส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มล้านนาที่ก าหนดไว้         
เป็นระยะเวลา ๒๐ ชั่วโมง มีการด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
  กิจกรรมที่ ๑ ความรู้เรื่องผ้าด้นมือ เป็นกิจกรรมในการให้ความรู้เรื่องของผ้าด้นมือ 
ศิลปะ รูปแบบของผลิตภัณฑ์ แนวทางในการพัฒนาศิลปะในผืนผ้าให้กับเยาวชนและผู้สูงอายุ จ านวน 
๔ ชั่วโมง เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้ และความเข้าใจถึงลักษณะของผ้าด้นมือ วัสดุ อุปกรณ์ และ
ขั้นตอนในการท าผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ โดยวิทยากรปราชญ์ท้องถิ่นและผู้รู้ในด้านสาขาศิลปะได้บรรยาย
ให้ความรู้ พบว่า ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของผ้าด้นมือ เป็นงานเย็บผ้าและประกอบกันเข้าเป็นชิ้นงาน 
โดยทุกขั้นตอนของการท าล้วนใช้มือในการเย็บปัก ฉะนั้นจึงถือว่าเป็นภูมิปัญญาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับการ
สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เพราะในอดีตไม่มีเครื่องมือทุนแรงในการเย็บผ้า ซึ่งการปักผ้าด้วยมือก็มีการ
พัฒนามากขึ้นโดยการท าลวดลายต่างๆ นอกจากนี้การท าผ้าด้นมือถือเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตนลงในชิ้นงาน ในหมู่บ้านต้นไคร้ก็มีการสืบทอดรุ่นต่อรุ่น   

                                           
๓๖ นางสาววิภาภรณ์  ราชฟู นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ข้อมูลจาก

การสนทนากลุ่ม, วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓. 



 
 

๙๔ 
 
มีการพัฒนาฝีมือ ออกแบบลวดลายต่างๆ ทั้งออกแบบเอง และตามรูปแบบที่ลูกค้าก าหนด           
โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าคลุมเตียง หมอนอิง เป็นต้น โดยมี อุปกรณ์การท าผ้าด้นมือ ดังนี้      
๑) ผ้าฝ้ายสีขาวหรือสีพ้ืนๆ ๒) ผ้าฝ้ายสีสันสวยงาม ๓) เข็มสอย ๔) ด้ายสีต่างๆ ๕) กระดาษท าแบบ 
๖) ผ้ากุ้นสี ๗) ใยโพลีเอสเตอร์ ๘) กรรไกร๙) ไม้บรรทัด ๑๐) ดินสอ ๑๑) เชือกท าขอบผ้า ๑๒) โครง
ไม้สี่เหลี่ยมส าหรับการขึงผ้าด้น ส าหรับกระบวนการในการท าผ้าด้นมือ ต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
   ๑. เลือกผ้าที่เหมาะสมกับงานที่จะท าเช่น ผ้าห่มควรใช้ผ้าที่หนา หมอน  

    ผ้าคุลมเตียง ควรใช้ผ้าที่ไม่หนาเกินไป เป็นต้น 
๒. หารูปภาพที่จะน ามาตกแต่งชิ้นงานเพื่อน ามาเป็นแบบเช่น ภาพดอกไม้  
    ภาพวิวทิวทัศน์ หรือออกแบบลายใหม่ เป็นต้น 
๓. น าแบบที่เลือกไว้แล้วคัดลอกลงผ้าที่เตรียมไว้แล้วซึ่งเป็นผ้าสีพ้ืนๆ  
    อาจจะไม่มีลวดลายและอีกส่วนหนึ่งคัดลอกลงผ้าอีกผืนที่จะน ามา 
    ตกแต่ง ซึ่งผ้าชิ้นนี้อาจเป็นผ้าที่มีลวดลายหรือมีสีสันที่สวยงามกว่าผ้าชิ้น 
    แรก 
๔. ท าการตัดแบบบนผ้าชิ้นที่สองเพ่ือที่จะน าไปตกแต่งบนผ้าชิ้นแรก 
๕. น าแบบที่ตัดเสร็จแล้วไปตกแต่งบนผ้าผืนที่หนึ่งโดยวิธีการเย็บแบบสอย 
    ซ่อนด้าย และการด้นต่อไป 
การสอย คือ  การเย็บให้ผ้า  ๒  ชิ้นติดกัน  ไม่ให้เห็นรอยเย็บชัดเจนที่ผ้า

ด้นนอก เช่นชายกระโปรง  ชายเสื้อ ฯลฯ การสอยที่นับว่าดีนั้นต้องเห็นที่ด้านหน้าน้อยที่สุดระยะของ
การสอยนั้นต้องแล้วแต่ความกว้างของการพับและชนิดของผ้า คือ 

- การสอยซ้อนด้าย  คือการสอยที่สอดเข็มเข้าไปในรอยพับ  ผ่านด้ายออก 
  มาแล้วสอยสะกิดจากผ้าชิ้นล่าง ๑ ถึง ๒ เส้นด้าย แล้วสอดเข็มเข้าไปใน 
  รอยพับผ้าชิ้นบนท าอย่างนี้เรื่อยไป 
- สอยพัน  เป็นการสอยที่มองเห็นด้ายทางด้านผิด  แต่เป็นการสอยท่ี 
  มองเห็นแข็งแรง  ทนทานกว่าการสอยซ่อน  นิยมสอยกางเกงเด็กชาย  
  เสื้อผ้าเด็ก สอยชายผ้าที่ใช้ตกแต่งภายในบ้านต่าง ๆ 
- สอยแบบพันปลา ใช้ส าหรับสอยชายกระโปรง นิยมใช้ส าหรับผ้าหนาๆ  
  เช่น ผ้าก ามะหยี่ ผ้าขนสัตว์อย่างหนาและผ้าที่ต้องการให้เกิดการยืดหยุ่น 
  ในการสอย ถ้าใช้กับผ้าบางจะท าฝีเข็มห่างๆ ผ้าหนาท าฝีเข็มถี่ๆ ได้ 
- การสอยแบบเกาะเกี่ยว  เป็นการสอยท่ีคล้ายกันการสอยแบบฟันปลาแต่ 
  ง่ายกว่าใช้ส าหรับสอยผ้าในติดกับตัวเสื้อ  โดยการแทงเนื้อผ้า สะกิดให้ติด 
  เพียง ๒ หรือ ๓ เส้นด้าย 
- การสอยหลบหลังคาใช้ผ้า  ๒ ชิ้นพับริมเข้าข้างใน สอยเช่นเดียวกับ  การ 
  สอยตะเข็บที่นอน  ลักษณะการสอยเหมือนสอยพัน  แทงเข็มให้ลึกลงไป 
  ในเนื้อผ้าประมาณ  ๐.๘  เซนติเมตร 

 
 



 
 

๙๕ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่  ๑๓  การสอย 

 
ส าหรับการด้น คือการเย็บชนิดแทงเข็มขึ้นลงอย่างถี่  ใช้เป็นการเย็บถาวร  

เย็บถี่เท่าใดก็สามารถทนทานมากเท่านั้น การด้นมี ๒ ชนิด คือ 
๑.การด้นธรรมดาหรือ ด้นตะลุย  คือ การแทงเข็มขึ้นลงทีละหลาย ๆ ครั้ง 

ทีละครั้งก็ได้แล้วแต่ลักษณะของผ้า ตะเข็บบนผ้าด้านนอกและด้านในจะเหมือนกัน เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด
ในการเย็บด้วย  อาจใช้ส าหรับการเย็บผ้าผ้าให้ย่น  หรือเย็บเพ่ือต้องการให้เสร็จเร็ว การท าผ้าด้นมือใช้
การด้นแบบธรรมดา หรือด้นตะลุย 

๒.ด้นถอยหลังมี ๒ วิธี คือ  
    - ด้นถอยหลังคือ การแทงเข็มเย็บไป ๑ ครั้ง ดึงด้ายขึ้น แล้วกลับย้อนแทง

ลงตรงกลางของฝีเข็มแรก  ใช้แทนการเย็บจักรได้  ลักษณะของฝีเข็มด้านบนเหมือนเย็บด้วยจักรแต่
ด้านในจะมีด้ายซ้อนกันแน่นหนา 

    - ด้นถอยหลังแบบด าน้ า  ซึ่งนิยมใช้ในการติดซิบ  หรือใช้ในการติดผ้ารอง
ใน วิธีท าคือแต่ละฝีเข็มจะห่างกันประมาณ ๐.๕ เซนติเมตร  แล้วแทงข้างด้านถูกประมาณ ๒ เส้นด้าย
ของผ้า 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่  ๑๔  การด้นเส้นตรง และเส้นโค้ง 
 

สิ่งที่ส าคัญในการท าผ้าด้นมือ คือ ต้องอาศัยความประณีต  การท าผ้าด้นมือควรมีความ
ละเอียดอ่อนในทุกขั้นตอน ต้องมีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ในมีความทันสมัยตลอดเวลา ไม่ควร
ท ารูปแบบซ้ าเดิม ซึ่งจะเห็นได้ว่าการท าผ้าด้นมือถ้าดูผ่านๆ จะเหมือนว่าท าง่ายแต่พอลงมือปฏิบัติจะ
เห็นว่า ความถนัดของผู้ท าแต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน มิใช่คนท าหนึ่งคนจะท าได้เสร็จในผืน

  

  



 
 

๙๖ 
 
เดียวกัน ในขั้นตอนการผลิตจะแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม กลุ่มแรก คือ กลุ่มที่มีความถนัดในการออกแบบและ
ตัดต่อลายผ้า ซึ่งการออกแบบและตัดต่อลายผ้านั้นจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากเนื่องจากเป็นงานที่ละเอียด 
กลุ่มท่ี สอง คือ กลุ่มที่มีความถนัดในการสอย ซึ่งการสอยต้องอาศัย สายตาและสมาธิ กลุ่มที่ สาม คือ 
กลุ่มท่ีมีความถนัดในการด้น งานด้นเป็นงานที่ละเอียดท าให้ระยะเวลาในการผลิต ซึ่งการด้นต้องอาศัย 
สายตาและสมาธิเช่นกัน กลุ่มที่ สี่ คือ กลุ่มที่มีความถนัดในการเย็บ ในแต่ละขั้นตอนถ้าผู้ผลิตมีความ
ช านาญก็จะใช้เวลาน้อย 
  กิจกรรมที่ ๒ งานศิลปะบนผืนผ้า เป็นกิจกรรมการลงมือฝึกปฏิบัติออกแบบงาน
ศิลปะบนผืนผ้า โดยน าความรู้ทางด้านศิลปะ วิถีชีวิตของชุมชน มาประยุกต์เพ่ือออกแบบลวดลาย
ผลิตภัณฑ์ การสาธิตและลงมือฝึกปฏิบัติในการออกแบบบนผืนผ้าผ้า โดยน าความรู้ทางด้านศิลปะ วิถี
ชีวิตของชุมชน มาประยุกต์เพ่ือออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ จ านวน ๔ ชั่วโมง พบว่า วิทยากรได้
บรรยายและน าเสนอตัวอย่างลวดลายผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือจากการประยุกต์ความรู้ทางด้านศิลปะ 
และอัตลักษณ์ของของชุมชนให้ทั้งลวดลายที่เป็นลายดั้งเดิม และลวดลายที่เป็นศิลปะสมัยใหม่แก่
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจ เพ่ือกลุ่มเป้าหมายจะได้สามารถเลือกประเภท และลวดลายของผลิตภัณฑ์ใน
การถ่ายทอดในขั้นตอนต่อไปได้อย่างเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

๙๗ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่  ๑๕  ตัวอย่างลวดลายผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือจากการประยุกต์ความรู้ทางด้านศิลปะ  
และอัตลักษณ์ของของชุมชน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่  ๑๖  สาธิตการออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือจากการประยุกต์ความรู้ทางด้านศิลปะ  
และอัตลักษณ์ของของชุมชน 

 
  กิจกรรมที่ ๓ สร้างผลิตภัณฑ์ เป็นกิจกรรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริงโดยก าหนด
ประเภทของผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ ที่ให้กลุ่มเป้าหมายออกแบบและปฏิบัติ เช่น ของใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เครื่องประดับ เครื่องนุ่งห่ม เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์และตอบสนองความ
ต้องการของตลาด โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มุ่งให้ความส าคัญของการน าภูมิปัญญาชาวบ้าน และ
ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาผสมผสานกับแนวคิดศิลปะเชิงสร้างสรรค์ มาพัฒนาและสร้างมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น น าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชน มีคุณภาพ มีจุดเด่น มีเอกลักษณ์ โดย

  

  
 
 
 
 

  



 
 

๙๘ 
 
มีประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ให้กลุ่มเป้าหมายได้เลือกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ และลวดลายของ
ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจ
ชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา ได้แก่ ผ้าแขวน ผ้าคลุมเตียง และหมอนอิง เป็นต้น พบว่า กลุ่มเป้าหมาย
ได้เลือกผลิตภัณฑ์หมอนอิง ในการฝึกปฏิบัติ จ านวน ๘ ชั่วโมง มีขั้นตอนในการจัดท าหมอนอิงผ้าด้น
มือดังนี้  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่  ๑๗  เยาวชนและผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 

๑. การเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท าผ้าด้นมือ  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

  



 
 

๙๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่  ๑๘  วัสดุ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท าผ้าด้นมือ 
 

๒. การเตรียมผ้า ที่ใช้ในการท าผ้าด้นมือ  
๑) ตัดผ้าเป็นสี่เหลี่ยมตามขนาดที่ท าหมอนอิงส าหรับท าผ้าพ้ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

  

 



 
 

๑๐๐ 
 

๒) ตัดผ้าฝ้ายสีและผ้าฝ้ายลายโดยตัดกระดาษเทาขาวเพื่อท าแบบ 
    พิมพ์ตามลวดลายที่ก าหนดให้มีขนาดสมดุลกับผ้าพ้ืน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
๓) น าแบบมาวางบนผ้าพ้ืนที่ตัดไว้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 



 
 

๑๐๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔) น าแบบผ้าที่ต้องการสอยเนาติดกันหรือใช้เข็มหมุดกลัดตาม 
    แบบที่จะสอยโดยเนาติดกับผืนผ้าทุกชิ้นแบบหยาบๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  



 
 

๑๐๒ 
 

   ๕) ด าเนินการสอยตามแบบที่เนาจนได้ผ้าด้นมือที่สอยเรียบร้อย 
    แล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖) ขีดเส้นบนผ้าทีส่อยเรียบร้อยแล้วเพ่ือจะท าการด้นมือ ซึ่งจะท า 
     ให้ผลิตภัณฑ์เกิดความสวยงามยิ่งข้ึน 

 
 

 
 
 
 
 

 

  

 

  

  



 
 

๑๐๓ 
 

      ๗) ตัดผ้าพื้นล่าง  และ ใยสังเคราะห์ให้มีขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 
    เท่ากับผ้าที่สอยเรียบร้อย จากนั้นวางผ้าพ้ืนล่างที่เตรียมไว้แล้ว 
    น าใยโพลีเอสเตอร์วางทับ และน าผ้าที่สอยและขีดเส้นแล้ววาง 
    บนสุด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

๘) น าผ้าที่ท่ีวางด้วยใยโพลีเอสเตอร์มาขึงบนโครงไม้สี่เหลี่ยม 
    ส าหรับการขึงผ้าด้นมือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
๙) ท าการด้นมือบนผืนผ้าที่ได้ท าการขีดเส้นไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  



 
 

๑๐๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

  

 

  



 
 

๑๐๕ 
 

๑๐) น าผ้าที่ด้นมือเรียบร้อยแล้วมาตัดตกแต่งขอบส าหรับการท า 
      หมอนอิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑. เย็บขอบผ้ากุ้นกับเชือกให้ติดขอบหมอนอิงทีต่กแต่งขอบ 
      เรียบร้อย 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

๑๒. น าซิปมาเย็บติดกับผ้าที่จะท าเป็นผ้าหลังหมอนอิงมา จากนั้น 
      น ามาเย็บติดกันเพ่ือเย็บเป็นหมอนอิง 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

๑๐๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
๑๓. ได้ผ้าด้นมือที่ประกอบเป็นหมอนอิงส าเร็จรูป 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  กิจกรรมที่ ๔ การคัดเลือกผลงาน เป็นกิจกรรมที่คัดเลือกผลงานที่มีความคิด
สร้างสรรค์ สวยงาม น าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชน พบว่า ปราชญ์ท้องถิ่น และผู้รู้ในด้าน
สาขาศิลปะ ได้ด าเนินการในการคัดเลือกผลงานของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาคือ 
รูปแบบผลงาน การน าใช้ประโยชน์ ความทันสมัย ความละเอียด ความประณีต ความสวยงามของ
ผลิตภัณฑ์ ได้ผลงานส าเร็จรูป ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 



 
 

๑๐๗ 
 
  กิจกรรมที่  ๕ การติดตามประเมินผลการเรียนรู้  เป็นกิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่ม
ล้านนา  โดยการสังเกตการณ์เรียนรู้การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม (Observations  Participant) ซึ่งเป็นการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เกี่ยวข้อง 
จากนั้นประเมินความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือน าไปสู่
การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา เพ่ือให้ทราบถึงทักษะและความรู้ที่เพ่ิมขึ้น
ที่ได้จากการถ่ายทอดกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์สู่เยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่ม
จังหวัดล้านนา พบว่า จากการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายได้มีความสนใจ ตั้งใจที่จะ
เรียนรู้การถ่ายทอดการท าผ้าด้นมือเป็นอย่างดียิ่ง และผลจากการประเมินดังตารางท่ี ๑ – ๒ 
 

ตารางที่ ๑ แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับจากการส่งเสริมการเรียนรู้    
ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุในจังหวัดล้านนาก่อนการอบรม         

และหลังการอบรม ในภาพรวม และรายด้าน 
 

ที ่ ด้าน ระดับความคิดเห็น t - test 
  ก่อนเข้ารับการอบรม หลังเข้ารับการอบรม  
       

๑ ด้านการผลิต ๓.๓๐ ๐.๖๗ ๔.๑๐ ๐.๔๐ -๖.๐๓๒** 
๒ ด้านการออกแบบลวดลาย ๒.๙๖ ๐.๘๑ ๓.๘๐ ๐.๔๒ -๗.๐๖๗** 
๓ ด้านพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ๒.๙๘ ๐.๗๗ ๓.๖๕ ๐.๖๔ -๕.๑๑๑** 
๔ ด้านการน าความรู้ไปใช้และการถ่ายทอด ๓.๑๓ ๐.๖๕ ๓.๗๔ ๐.๓๖ -๖.๒๗๕** 

รวมเฉลี่ย ๓.๐๙ ๐.๖๗ ๓.๗๗ ๐.๓๙ -๖.๖๔๒** 
 
 จากตารางที่ ๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับจากการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิง
สร้างสรรคผ์้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุในจังหวัดล้านนาก่อนการอบรมและหลังการอบรม พบว่า 
ในภาพรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ โดยความรู้หลังการอบรม
มีระดับความคิดเห็นมากกว่าก่อนการอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๐๘ 
 

ตารางที่ ๒ แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับจากการส่งเสริมการเรียนรู้    
ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุในจังหวัดล้านนา รายด้านและรายข้อ 

 
ที ่ ด้าน ระดับความคิดเห็น t - test 
  ก่อนเข้ารับการอบรม หลังเข้ารับการอบรม  
       

 ด้านการผลิต      
๑ มีความรู้และความเข้าใจในการเลือกวัสดุ 

อุปกรณ์ในการผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือได้อย่าง
เหมาะสม 

๓.๓๓ ๐.๖๕ ๔.๑๐ ๐.๓๙ -๗.๗๔๐ 

๒ มีความรู้และความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์
ได้ถูกต้องและปลอดภัย 

๓.๖๖ ๐.๙๑ ๔.๐๐ ๐.๔๑ -๒.๕๗๕ 

๓ มีความรู้และความเข้าใจสามารถเลือกผ้าที่
ใช้ในการท าผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือได้อย่าง
เหมาะสม 

๓.๑๐ ๐.๙๕ ๓.๘๘ ๐.๔๕ -๕.๗๕๕ 

๔ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
เย็บผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือได้อย่างถูกต้อง 

๓.๓๐ ๐.๗๔ ๓.๖๓ ๐.๘๖ -๒.๒๖๗ 

๕ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน
การเย็บผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือได้อย่างถูกต้อง 

๓.๑๐ ๐.๘๗ ๓.๘๐ ๐.๖๓ -๕.๐๑๔ 

 รวม ๓.๓๐ ๐.๖๗ ๔.๑๐ ๐.๔๐ -๖.๐๓๒** 
 ด้านการออกแบบลวดลาย      

๖ มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการ
ออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ 

๒.๘๖ ๐.๘๙ 
๓.๙๘ ๐.๓๔ 

-๙.๐๔๘ 

๗ มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
ลวดลายผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ 

๓.๓๐ ๑.๐๑ 
๓.๙๐ ๐.๓๕ 

-๔.๓๒๙ 

๘ มีความสามารถในการออกแบบลวดลาย
ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือแบบดั้งเดิม 

๒.๘๐ ๐.๗๐ 
๓.๗๐ ๐.๘๘ 

-๖.๑๓๔ 

๙ มีความสามารถในการออกแบบลวดลาย
ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือให้มีลวดลายศิลปะ
ล้านนา  

๒.๙๓ ๑.๐๐ 
๓.๗๑ ๐.๘๐ 

-๔.๗๑๐ 

๑๐ มีความสามารถในการออกแบบลวดลาย
ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือให้มีลวดลายศิลปะเชิง
สร้างสรรค์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 

๒.๙๓ ๑.๐๓ 
๓.๗๓ ๐.๕๔ 

-๕.๒๗๔ 

 รวม ๒.๙๖ ๐.๘๑ ๓.๘๐ ๐.๔๒ -๗.๐๖๗** 
 



 
 

๑๐๙ 
 
ตารางที่ ๒ (ต่อ) 
 
ที ่ ด้าน ระดับความคิดเห็น t - test 
  ก่อนเข้ารับการอบรม หลังเข้ารับการอบรม  
       

 ด้านพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์      
๑๑ มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการ

สร้างและปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพ่ือให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

๓.๐๖ ๐.๘๙ ๓.๘๕ ๐.๗๗ -๕.๑๐๔ 

๑๒ มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

๓.๑๓ ๐.๙๒ ๓.๕๖ ๐.๗๒ -๒.๘๕๓ 

๑๓ มีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่โดยการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
ด้ังเดิมให้มีความทันสมัย 

๒.๘๓ ๐.๘๒ ๓.๗๐ ๐.๗๔ -๖.๐๓๘ 

๑๔ มีความสามารถในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
ให้มีลวดลายศิลปะล้านนา  

๒.๘๖ ๐.๘๑ ๓.๕๘ ๐.๘๒ -๔.๗๘๒ 

๑๕ มีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ให้มีลวดลายศิลปะเชิงสร้างสรรค์ที่
เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 

๓.๐๓ ๑.๐๒ ๓.๕๖ ๐.๗๘ -๓.๑๙๕ 

 รวม ๒.๙๘ ๐.๗๗ ๓.๖๕ ๐.๖๔ -๕.๑๑๑** 
 ด้านการน าความรู้ไปใช้และการถ่ายทอด      

๑๖ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการผลิต การ
ออกแบบลวดลาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า
ด้นมืออ่ืนๆ  

๓.๑๓ ๐.๖๒ ๓.๘๐ ๐.๔๐ -๖.๙๕๔ 

๑๗ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒน าผลิ ตภัณ ฑ์ ช นิ ด อ่ื น ๆ  ที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวัน 

๓.๒๕ ๐.๗๗ ๓.๘๖ ๐.๔๖ -๕.๒๘๖ 

๑๘ สามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดแก่บุคคล
อ่ืนๆ ที่สนใจ 

๓.๔๓ ๐.๙๒ ๓.๗๕ ๐.๖๕ -๒.๑๖๑ 

๑๙ สามารถประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างเครือข่าย
การผลิต 

๓.๐๓ ๐.๙๕ ๓.๗๑ ๐.๔๙ -๔.๘๒๖ 

๒๐ สามารถประชาสัมพันธ์ เ พ่ือเ พ่ิมช่อง
ทางการจ าหน่าย  

๒.๘๐ ๐.๗๕ ๓.๕๖ ๐.๗๘ -๕.๔๓๙ 

 รวม ๓.๑๓ ๐.๖๕ ๓.๗๔ ๐.๓๖ -๖.๒๗๕** 
 



 
 

๑๑๐ 
 
 จากตารางที่ ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับจากการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิง
สร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุในจังหวัดล้านนาก่อนการอบรมและหลังการอบรม พบว่า 
ในรายด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ทุกด้าน โดยความรู้หลัง
การอบรมมีระดับความคิดเห็นมากกว่าก่อนการอบรม 
 

กิจกรรมที่ ๖ การสร้างแหล่งเรียนรู้ เป็นกิจกรรมในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน
หัตถกรรมผ้าด้นมือต้นไคร้ให้เป็นการเรียนรู้ในพ้ืนที่อันน ามาซึ่งเกิดการสร้างเครือข่ายเมืองศิลปะเชิง
สร้างสรรค์และการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดล้านนา ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยงศิลปะเชิงสร้างสรรค์
ประกอบด้วย เครือข่าย ๘ จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่  ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน พะเยา 
แม่ฮ่องสอน  ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยงศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในพ้ืนที่จังหวัดเหล่านี้   

 
 
  
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

 
 



 
 

๑๑๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
 
 
 
        
 
 
                        
 
 
                  
 
 
 
        
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
                  
   

 

 

 

 

  



 
 

๑๑๒ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                                                          
 
  
 
 
 
 
    
 
 
 

 
     
 
 
 
 จากการศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานผ้าด้นมือในกลุ่มจังหวัดล้านนาจะเห็นได้ว่า 
ภูมิปัญญาผ้าด้นมือ เป็นความรู้ท้องถิ่นที่น ามาใช้ในการท าผ้าแบบพ้ืนบ้าน เป็นที่รู้จักในนามของ   
“ผ้านวม” มาช้านาน จากที่เย็บผ้าห่มจากฝ้ายหรือนุ่นที่ใช้ภายในครอบครัวอยู่แล้วและท าขึ้นเพ่ือใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จนได้สืบทอดต่อๆ กันมาโดยผสมผสานความเป็นพ้ืนเมืองกับความเป็น
สากล เดิมท าเป็นงานด้นมือชิ้นเล็กจึงได้พัฒนาชิ้นงานใหญ่ขึ้น จึงกลายเป็นผ้าด้นมือในรูปแบบใหม่ที่มี
มิใช่เพียงแค่การเนาผ้าห่มเท่านั้น ได้พัฒนารูปแบบใหม่ ๆ ขึ้น เช่น ผ้าห่ม ผ้าคลุมเตียง ปลอกหมอนอิง 
กระเป๋าผ้าด้นมือ เป็นต้น ถือได้ว่าได้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรูปแบบมากขึ้น มี
ความสวยงาม น่าใช้ จึงเป็นที่นิยมท าในกลุ่มสตรีในจังหวัดแพร่อย่างกว้างขวาง ตลอดจนท าให้เกิด
รายได้แก่ตนเองและครอบครัว ผ้าด้นมือ เป็นศิลปะการแต่งลวดลายด้วยผ้า ซึ่ งจะเย็บ ปะ ต่อ หรือ
เล่นลายต่างๆ โดยใช้มือล้วนๆ วัตถุดิบ ผ้าที่ใช้แตกต่างกันไปตามความต้องการของลูกค้า ส่วนใหญ่
เน้นใช้ผ้าฝ้าย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เพราะมีความนุ่มเนียนน่าสัมผัส มีองค์ประกอบส าคัญคือ ผ้าพ้ืน และ

  

  

  



 
 

๑๑๓ 
 
บุในให้เกิดความนุ่ม อดีตใช้นุ่น แต่ปัจจุบันใช้วัสดุใยโพลีเอสเตอร์ ส าหรับลวดลายได้ออกแบบจากการ
วาดมือ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ทักษะและความช านาญอย่างสูง มีลายเส้นที่ไม่ตายตัว ช่วยให้ผลงานมีเสน่ห์
แตกต่างกันไป เกิดความสวยงาม ละเอียด และมีความปราณีตสูง ทุกชิ้นเปรียบเป็นงานชิ้นเดียวในโลก 
ลวดลายจึงมีนับเป็นพันแบบ ซึ่งลวดลายต่างๆ ได้แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติรอบตัว เช่น ลาย
ดอกไม้ ลายสัตว์ ลายแม่น้ า ผสมผสานกับลวดลายที่เป็นสากล เช่น ลายการ์ตูน ลายกราฟิก เป็นต้น 
น ามาดัดแปลงเพ่ือท าออกมาเป็นสินค้าต่าง ๆ ได้แก่ ผ้าห่ม ผ้าคลุมเตียง ปลอกหมอนอิง ผ้าปูโต๊ะ ผ้า
ติดผนังฯลฯ นั่นแสดงถึงว่าเป็นความท้าทายของผู้ท าผ้าด้นมือ เนื่องจากสีสันที่กลมกลืนท้าทายต่อ
สายตาแล้ว ยังต้องอาศัยทักษะ ความอดทน ประสบการณ์การเย็บ การปะ การต่อ และการเล่นลาย
ต่างๆ ที่สะสมมาอย่างยาวนาน งานถึงจะละเอียด งดงาม เป็นความภาคภูมิใจของผู้ท าผ้าด้นมือที่
ต้องการส่งต่อความประณีตให้กับผู้ที่ได้ครอบครองผลงานของตนเอง 
 
๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้จากการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือของ 
      เยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  
 

 
 

      
 

 
 
               

 
แผนภาพที่ ๓ แสดงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุ

ในกลุ่มจังหวัดล้านนา 
 

องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

แนวคิดทฤษฎีผลิตภณัฑร์่วมสมัย 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 
 
 
 
 

กระบวนการสร้างสรรค์ 
- การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ  
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
- การตลาด  
- การเรียนรู้  
- การสร้างเครือข่าย 
- กระบวนการถ่ายทอด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานผ้า
ด้นมือในกลุ่มจังหวัดล้านนา 

 
 
 
 

บทบาทของหน่วยงานภาครัฐ 
- การสนับสนุนงบประมาณ 
- การสนับสนุนการพัฒนา 
  ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 
- การพัฒนากระบวนการ 
  เรียนรู้ของสมาชิก 
- การพัฒนาการตลาด 
- การประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานด้ านศิ ลปะ เ ชิ ง
สร้างสรรค์ผ้าด้นมือของ
เยาวชนและผู้สูงอายุใน
กลุ่มจังหวัดล้านนา  สู่การ
ย ก ร ะ ดั บ ร า ย ไ ด้ สู่
เศรษฐกิจชุมชน ตลอดจน
เกิดการอนุรักษ์สืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ตนเองให้คงอยู่ต่อไป 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดด้านศลิปะเชิงสร้างสรรค ์
 
 
 
 
 

ความต้องการของผู้บรโิภค 
 
 
 
 
 



 
 

๑๑๔ 
 

จากแผนภาพที่ ๓ แสดงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชน
และผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา เมื่อน ามาวิเคราะห์แล้ว สามารถสรุปองค์ความรู้  พบว่า การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุ จ าเป็นต้องค านึงถึง
องค์ประกอบต่อไปนี้ 

๑. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแนวคิดด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น แนวคิดทฤษฎีผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย และความต้องการของผู้บริโภค เนื่องจากแนวทางในการ
พัฒนางานหัตถกรรมบนพ้ืนฐานความเป็นภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น และความ
ต้องการ ความพึงพอใจของผู้บริโภคจะต้องยึดหลักการ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดความ
ยั่งยืน โดยการสร้างสรรค์ผลงานหัตถกรรมที่ก่อให้เกิดคุณค่าและสร้างมูลค่าแก่สินค้า 

๒. กระบวนการสร้างสรรค์  
๒.๑ การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ เป็นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

ให้เหมาะสม ตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งสิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาคือการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือให้มีความร่วมสมัยผ่านการเรียนรู้ การส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้ผู้
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ได้เกิดแนวความคิดสร้างสรรค์ อันจะน ามาซึ่งได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองกับความ
ต้องการของผู้บริโภค 

๒.๒ การตลาดและการสร้างเครือข่าย เป็นการประชาสัมพันธ์และหาช่องทาง
การตลาดการขายใหม่ๆ ให้แก่สินค้าให้ได้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป การพัฒนาด้านการตลาดและการจัด
จ าหน่ายอาจใช้ระบบเครือข่าย การเปิดขายออนไลน์ โดยมีแบบหรือลวดลายให้กับลูกค้าได้เลือก หรือ
ลูกค้าจะออกแบบลวดลายตามความต้องการของตนเอง โดยจะมีกลุ่มสมาขิกที่มีความช านาญในการ
ถอดแบบ ออกแบบ แกะลวดลายการสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้า  เพ่ือใช้เป็นแบบในการผลิตสินค้า
ให้กับลูกค้าได้ตรงกับความต้องการ ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เพ่ือสะดวก
ต่อลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้จั งหวัดอ่ืนๆ ได้ทราบให้เป็นที่แพร่หลายไปยัง
ต่างจังหวัดเพ่ือให้มีช่องทางในการจ าหน่ายเพิ่มมากข้ึน ตลอดจนการจัดงานแสดงสินค้าแก่ผู้บริโภค 
  ๒.๓ การเรียนรู้และกระบวนการถ่ายทอด เป็นกระบวนการที่มนุษย์เกิดการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดและพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการได้รับประสบการณ์หรือการ
ฝึกฝนจนก่อให้เกิดความช านาญ การสร้างการเรียนรู้และการถ่ายทอดเกี่ยวกับการผลิตผ้าด้นมือนั้น 
ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอยู่ตลอด ระหว่างสมาชิกหรือผู้ประกอการด้วยกัน หรือน าวิทยากรที่มี
ความรู้ หรือปราชญ์ชาวบ้านที่เชี่ยวชาญเป็นผู้ถ่ายทอดให้ความรู้ ตลอดจนถึงการให้ความรู้และสอน
ให้แก่ลูกหลานได้หัดลงมือท าด้วยตนเอง เพ่ือต้องการปลูกฝังความรักและตระหนักในอาชีพ และ
คุณค่าของผ้าด้นมือ หรือแม้กระทั่งบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการผลิตผ้าด้นมือไว้ในหลักสูตรของโรงเรียน 
เพ่ือเป็นการอบรมและถ่ายทอดการท าผ้าด้นมือให้กับนักเรียนส่งผลให้เยาวชนเกิดความรักและหวง
แหนภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง  
 ๓. บทบาทของหน่วยงานภาครัฐ เป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้การผลิตผ้าด้นมือให้ เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สนองต่อความต้องการของผู้บริโภค โดยการสนับสนุนงบประมาณ  การสนับสนุนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนา  กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาการตลาด และการประชาสัมพันธ์ เป็น
ต้น นั่นคือ เพื่อพัฒนาศักยภาพของการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุนให้มี



 
 

๑๑๕ 
 
การอบรมน าความรู้ใหม่ ๆ มาอบรมให้กับผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  มีการสนับสนุนด้าน
การพัฒนาตลาด มีการส่งเสริมช่องทางการตลาด มีการจัดงานแสดงสินค้า โอทอป (OTOP) ในงาน
ต่างๆ  มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดหาช่องทางตลาดให้กับ
ผู้ประกอบการโดยการประชาสัมพันธ์การจ าหน่ายในช่องทางโซเชียลมีเดีย (Facebook, Line,เว็บไซต์
ของกลุ่ม) เพ่ือสะดวกต่อลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดอ่ืนๆ ได้ทราบให้
เป็นที่แพร่หลายไปยังต่างจังหวัดเพ่ือให้มีช่องทางในการจ าหน่ายเพ่ิมมากขึ้น  ตลอดจน อาจจะ
สนับสนุนงบประมาณในรูปแบบของวัสดุที่น ามาใช้ในการผลิต  

จากองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้นซึ่งมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะ
เชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา เมื่อเราน ากระบวนการดังกล่าว
ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือส่งผลให้สามารถ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค มีอัตลักษณ์ของชุมชนน าไปสู่การ
ยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนในชุมชน ตลอดจนท าให้เกิดความรัก หวงแหน  เห็นคุณค่า  น ามาซึ่ง
การอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองให้คงอยู่ต่อไป 
 

 



 
 

๑๑๖ 
 

 
บทท่ี ๕  

 
สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัย เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชนและ
ผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
ผ้าด้นมือในกลุ่มจังหวัดล้านนา ๒) เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่
เศรษฐกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา ๓) เพ่ือถ่ายทอดผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือสู่
เยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา  
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) แบ่งออกเป็น  
 ๑ เชิงคุณภาพ 

๑.๑ ผู้ให้ข้อมูลหลักในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ ได้แก่ ประธานกลุ่ม
หรือผู้แทน ผู้ประกอบผ้าด้นมือ ประธานชุมชน/ผู้น าชุมชน ปราชญ์ท้องถิ่น  

๑.๒ ผู้ให้ข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือไปสู่การยกระดับรายได้สู่
เศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ หอการค้าจังหวัดแพร่ ผู้ประกอบการผ้าด้นมือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การท่องเที่ยว พัฒนาชุมชน วัฒนธรรม อุตสาหกรรมจังหวัด ปราชญ์ท้องถิ่น นักวิชาการด้านศิลปะ/
ผู้รู้ในด้านสาขาศิลปะ ผู้ประกอบผ้าด้นมือ  
 ๒. เชิงปฏิบัติการ 
       ๒.๑ ผู้ให้ข้อมูลในการถ่ายทอดผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ ปราชญ์
ท้องถิ่น ประธานกลุ่มหรือผู้ประกอบผ้าด้นมือ  

๒.๒ ผู้รับการถ่ายทอด ได้แก่ เยาวชน และผู้สูงอายุ  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
  ๑. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้นตามกรอบเกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือ เป็นแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ซึ่งมีสาระส าคัญในการศึกษากระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ 

 ๒. การสนทนากลุ่มย่อย (Focus Groups Discussion) โดยด าเนินการสนทนากลุ่ม
ย่อยระหว่างผู้วิจัย ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ และตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจผ้าด้นมือ เพ่ือศึกษาแนว
ทางการพัฒนาการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุ และ
ก าหนดรูปแบบสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุในจังหวัด
ล้านนา 

 ๓. ชุดปฏิบัติการการสร้างสรรค์ศิลปะบนผ้าด้นมือ โดยด าเนินการทดลองปฏิบัติกับ
ผู้สูงอายุและเยาวชน เพ่ือถ่ายทอดผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือสู่เยาวชนและผู้สูงอายุใน
กลุ่มจังหวัดล้านนา 
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 ๔. แบบประเมินความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ผ้าด้นมือน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา 
 วิธีด าเนินการวิจัย 
          ระยะที่ ๑ การเตรียมการวิจัย เรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือ
ของเยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มล้านนา 
  ๑) การศึกษาข้อมูลชุมชน สร้างความสัมพันธ์รู้จักความคุ้นเคยและเข้าใจว่า การมา
ท าวิจัยครั้งนี้ เพ่ือต้องการศึกษาเรื่องอะไร ชุมชนจะมีบทบาทต่อการศึกษาอย่างไร สภาพของชุมชน
ในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองตั้งแต่อดีตตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนในช่วงต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
วิธีคิด กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะผ้าด้นมือในจังหวัดล้านนา  
       ๒) ศึกษาปัจจัยส่งเสริม และอุปสรรคการเสริมสร้างการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ
เชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือในจังหวัดล้านนา 
   ๓) ด าเนินการประสานงานผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ประธานกลุ่มหรือผู้แทน ประธาน
ชุมชนผู้น าชุมชน ปราชญ์ท้องถิ่น เกษตรจังหวัด เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย 
                    ๔) เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง แบบบันทึกการสังเกต (field  note) เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูล เมื่อ
ได้แนวค าถามแล้ว ผู้วิจัยท าการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในด้านความเที่ยง ตรงของเนื้อหา 
นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้จัดเตรียมกล้องบันทึกภาพนิ่ง รวมทั้งเครื่องบันทึกแถบเสียง    
       ๕)  ประสานผู้เข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้น
มือของเยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มล้านนา ก าหนดวันเวลาและสถานที่ด าเนินกิจกรรม 
       ระยะที่ ๒ การด าเนินการในสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่
เศรษฐกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา                 
  ๑) วิเคราะห์สภาพบริบทวิธีคิดกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะเชิง
สร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุในจังหวัดล้านนา 
  ๒) ศึกษาปัญหาและความต้องการในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์
ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุในจังหวัดล้านนา 

 ๓) ศึกษารูปแบบศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในพ้ืนที่หลักที่มีรูปแบบงานศิลปะเชิงสรรค์
สร้างที่ได้รับการยอมรับ  ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดล าพูน จังหวัดล าปาง 
จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
       ๔) ค้นหาแนวทางออกแบบและการพัฒนารูปแบบผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์
ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุในจังหวัดล้านนา  โดยการจัดเวทีประชุมการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ลงมือปฏิบัติ 
    ๕) ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมร่วมแสดงความคิดเห็น เพ่ือออกแบบและการพัฒนา
รูปแบบผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุในจังหวัดล้านนา และหา
แนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่ม
ล้านนา ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรและร่วมกันสรุปภาพรวม 
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  ๖) สรุปแนวทางกิจกรรมและโครงการ โดยให้ผู้เข้าร่วมช่วยเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ 
       ระยะที่ ๓ การลงมือปฏิบัติในการถ่ายทอดผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือสู่
เยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา โดยก าหนดรูปแบบการเสริมสร้างกระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุในจังหวัดล้านนา การ
ปฏิบัติการ คือการด าเนินการตามแผนโครงการที่วางไว้ ต้องเตรียมคนเตรียมวัสดุ เตรียมเงิน ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับคนจะต้องมีการวางแผนว่าใครจะท าอะไร ตอนไหนมีการฝึกทักษะที่จ าเป็นและนัดหมาย
การลงมือไว้ให้เรียบร้อยแล้วลงมือปฏิบัติตามแผน ดังนี้ 

๑) วิธีด าเนินการและเครื่องมือที่ใช้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการติดต่อประสานงานกับผู้ให้
ข้อมูลในการถ่ายทอดผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือ โดยกลุ่มผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แก่ 
ปราชญ์ท้องถิ่นและผู้รู้ในด้านสาขาศิลปะ 
  ๒) ปฏิบัติการตามแผนที่ก าหนดไว้ ตามรูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิง
สร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มล้านนา โดยปราชญ์ท้องถิ่นและผู้รู้ในด้านสาขา
ศิลปะ เป็นระยะเวลา ๒๐ ชั่วโมง ซึ่งมีรายละเอียดของกิจกรรมดังนี้ 
      (๑) ให้ความรู้ในเรื่องของผ้าด้นมือ ศิลปะ รูปแบบของผลิตภัณฑ์ แนวทางในการ
พัฒนาศิลปะในผืนผ้าโดยวิทยากรปราชญ์ท้องถิ่นและผู้รู้ในด้านสาขาศิลปะให้กับเยาวชนและผู้สูงอายุ 
จ านวน ๔ ชั่วโมง  
      (๒) ลงมือฝึกปฏิบัติออกแบบงานศิลปะบนผืนผ้า โดยน าความรู้ทางด้านศิลปะ 
วิถีชีวิตของชุมชน การใช้สีธรรมชาติ มาประยุกต์เพ่ือออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ จ านวน ๔ ชั่วโมง 
      (๓) ปฏิบัติจริงโดยก าหนดประเภทของผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ ที่ให้กลุ่มเป้าหมาย
ออกแบบและปฏิบัติ เช่น ของใช้ในชีวิตประจ าวัน เครื่องนุ่งห่ม เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์และตอบสนองความต้องการของตลาด จ านวน ๘ ชั่วโมง  
      (๔) การคัดเลือกผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ สวยงาม น าไปสู่การยกระดับ
รายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนโดยปราชญ์ท้องถิ่น และผู้รู้ในด้านสาขาศิลปะ ซึ่งมีเกณฑ์ที่ใช้พิจารณา คือ 
รูปแบบผลงาน การน าใช้ประโยชน์ ความทันสมัย ความละเอียด ความประณีต ความสวยงามของ
ผลิตภัณฑ์ ๒ ชั่วโมง 
      (๕) การติดตามประเมินผลการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้น
มือของเยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มล้านนา  โดยการสังเกตการณ์เรียนรู้การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Observations  Participant) ซึ่งเป็นการสังเกตพฤติกรรม
และการแสดงออกของผู้เกี่ยวข้อง จากนั้นประเมินความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนเกี่ยวกับการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา 
เพ่ือให้ทราบถึงทักษะและความรู้ที่เพ่ิมขึ้นที่ได้จากการถ่ายทอดกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
เชิงสร้างสรรค์สู่เยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา ๒ ชั่วโมง 
      ระยะที่ ๔ การถอดบทเรียนและสรุปโครงการวิจัย 
        ๑) ถอดบทเรียนและสรุปโครงการวิจัย ที่ได้จากการปฏิบัติการวิจัยคือ การเข้าไป
ศึกษาศักยภาพหรือความสามารถในการยกระดับรายได้ให้กับชุมชน  
  ๒) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมสมัย 
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        ๓) การคืนข้อมูลสู่ชุมชนการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของเยาวชน
และผู้สูงอายุในกลุ่มล้านนา 

  ๔) สังเคราะห์องค์ความรู้และเสนอร่างสมบูรณ์ต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๑. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
   ๑.๑ กระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก ( In-depth 
interview) นั้น ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก ( in-depth interview) นั้น มาใช้ใน
กระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยด าเนินการร่วมกับกระบวนการรวบรวมข้อมูลจาก
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร (Documentary research) โดยวิธีการวิเคราะห์ตามแนว
ทางการวิจัยเชิงคุณภาพ อันได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาประเด็นหลัก (Major themes) 
หรือแบบแผนหลัก (Major pattern) ที่พบในข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ทั้งหมด จากนั้นจึงน า
ประเด็นหลัก (Major themes) มาพิจารณาแบ่งแยกออกเป็นประเด็นย่อย (Sub-themes) และ
หัวข้อย่อย (Categories) อันเป็นกระบวนการวิเคราะห์ โดยการเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ภาพรวมไปสู่
การวิเคราะห์ประเด็นย่อยของกระบวนการวิเคราะห์ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ 
   ๑.๒ กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group discussion) 
นั้นผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อย โดยได้ท าการถอดข้อความจากการบันทึก
ข้อมูล จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis Technique) อธิบายเป็นความ
เรียง 
 ๒. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปฏิบัติการ เป็นการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนและ
ผู้สูงอายุก่อนได้รับการถ่ายทอดและหลังได้รับการถ่ายทอดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้น
มือน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา โดยการวิเคราะห์สถิติ ค่า t-test  
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย  
   จากการวิจัยเรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชนและ
ผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

๕.๑.๑  กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานผ้าด้นมือในกลุ่มจังหวัดล้านนา 
  ๑. ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ พบว่า ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรม
ผ้าด้นมือต้นไคร้มีการออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก  
เนื่องจากความต้องการของลูกค้าเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถจ าหน่ายได้ และท าให้
ผู้ผลิตรับรู้ถึงรายได้ที่แน่นอน ส าหรับลวดลายที่กลุ่มสมาชิกนิยมเสนอให้กับลูกค้า ก็จะเป็น ลายสัตว์ 
ลายดอกไม้ หรือลายใหม่ๆ หรือลายที่ลูกค้าก าหนดให้กลุ่มสมาชิกท า ลูกค้าก็สามารถออกแบบเองได้
เช่นกัน  
  ๒. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พบว่า ผ้าด้นมือเป็นงานที่เย็บปักด้วยมือ ในอดีตจะมี
การเย็บผ้าห่มนวมไว้เองในครัวเรือน ฝีมือในการเย็บปักก็จะไม่ปราณีตและไม่เรียบร้อย เพราะ
เนื่องจากท าไว้ใช้กันเอง เป็นส่วนใหญ่  รูปแบบของผลิตภัณฑ์จึงค่อยเรียบง่าย ปัจจุบันทางกลุ่มได้มี



 
 

๑๒๐ 
 
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ ในรูปแบบที่หลากหลาย ใช้ประโยชน์ ได้หลายๆ อย่าง การ
พัฒนารูปแบบการเย็บ ปัก ลวดลาย ลายเส้น สีสัน เพ่ือให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป รวมถึงวัตถุดิบที่
ให้เลือกใช้มีเพ่ิมมากขึ้นด้วย แต่ในขณะเดียวกันในการท าผ้าด้นมือนั้นก็ยังไม่ทิ้งภูมิปัญญาดั้งเดิม มี
การด้นด้วยมือ เพ่ิมลวดลาย ลายเส้น ที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงกลายเป็นผ้าด้นมือลวดลาย
ใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้น ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนจากกรม
พัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองแพร่ ได้มีการสนับสนุนในส่วนของวัสดุที่น ามาใช้ คือ ผ้าม้วนที่น ามาผลิตเป็น
ผ้าด้นมือและจักรเย็บผ้าที่น ามาเย็บต่อลายผ้าให้เป็นผืน ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ ได้มีการอบรมน า
ความรู้ใหม่ ๆ มาอบรมให้กับสมาชิกกลุ่มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการกลุ่ม เทศบาล
ต าบลช่อแฮ ได้จัดให้มีการจัดฝึกอบรม น าวิทยากรมาเผยแพร่ความรู้ให้กับสมาชิกลุ่มได้มีความรู้ใหม่ 
ๆ ที่จะสามารถน ามาพัฒนากลุ่ม 

๓. ด้านการตลาด พบว่า ทางกลุ่มได้มีการส่งสินค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ถ้าเฉพาะในประเทศ ในการจ าหน่ายสินค้าจะมีลูกค้าประจ ามาซื้อที่ศูนย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
หัตถกรรมผ้าด้นมือบ้านต้นไคร้ ลูกค้าบางรายก็มีการสั่งซื้อโทรศัพท์และมีการออกบูธ ตามงานต่างๆ 
เช่น งานแสดงโชว์และจ าหน่ายสินค้าโอทอป (OTOP) เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และหาช่องทาง
การตลาดการชายใหม่ๆ ให้แก่ตัวสินค้าให้ได้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป ส่วนการส่งออกหรือการตลาด
ต่างประเทศนั้น ส่วนมากจะมาจากการสั่ง ส่งออกสินค้าหรือผ้าด้นมือทางของชมรมจากพ่อค้าคน
กลาง เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่จะใช้งานมือเป็นจุดขายสินค้า เน้นให้เห็นถึงความปราณีต งดงามจึงท า
ให้ราคาของสินค้ามีราคาสูง นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการสนับสนุนด้านการพัฒนาตลาด     
มีการส่งเสริมช่องทางการตลาด ได้แก่ การจัดงานแสดงสินค้า โอทอป (OTOP) ในงานต่างๆ มีการ
ประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ และจัดหาช่องทางตลาดให้กับกลุ่มร่วมไปถึงการน า
นักท่องเที่ยวมาดูงานของกลุ่มให้เป็นที่รู้จักไปอย่างแพร่หลาย  
  ๔. ด้านการเรียนรู้ พบว่า การสร้างการเรียนรู้และการถ่ายทอดเกี่ยวกับการทอผ้า
ด้นมือนั้น โดยปกติทางกลุ่มก็มีการประชุมพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอยู่ตลอด ตลอด
จนถึงการให้ความรู้และสอนให้ลูกหลานของเราได้หัดลงมือท าด้วยตนเอง เพื่อต้องการปลุกฝังความรัก
และตระหนักในอาชีพ และคุณค่าของผ้าด้นมือ ส าหรับการเรียนรู้ระหว่างสมาชิกหรือผู้ประกอการ
ด้วยกันเป็นการสอนกันเองภายในกลุ่มแบบพ่ีสอนน้อง เพ่ือนสอนเพ่ือน หรือใช้วิทยากรที่มีความรู้ 
หรือปราชญ์ชาวบ้านที่เชี่ยวชาญเป็นผู้ถ่ายทอดให้ความรู้ในกลุ่ม ในสถานศึกษาจะมีถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาการท าผ้าด้นมือให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา โดยได้บรรจุไว้ในหลักสูตรของโรงเรียน
บ้านต้นไคร้เพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้พ้ืนฐานและทักษะเบื้องต้นในการท าผ้าด้นมือ เพ่ือสร้างรายได้
ระหว่างเรียน ส าหรับการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม ทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ ได้จัดให้มีการจัดฝึกอบรมความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และการบริหารจัดการ
ให้กับสมาชิกกลุ่ม  

๕. ด้านการสร้างเครือข่าย พบว่า ในการสร้างเครือข่ายของกลุ่มผ้าด้นมือเบื้องต้นก็
จะประกอบไปด้วยชุมชนบ้านต้นไคร้ บ้านพันเชิง บ้านธรรมเมือง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ช่วยเหลือกันอยู่ตลอดเวลา ยกตัวอย่างเช่น การน าเสนอชิ้นงาน บางครั้งเราก็เสนอชุมชนบางชุ มชน
เป็นตัวแทนไปน าเสนอ คือเป็นการเปิดโอกาสหรือให้อีกชุมชนหนึ่งได้ประสบการณ์มากยิ่งขึ้น ฉะนั้น 



 
 

๑๒๑ 
 
ในเครือของกลุ่มเหล่านี้ จึงค้อนข้างเข้มแข็ง เพราะเกิดจากความร่วมมือ ความเสียสละของคณะหรือ
กลุ่ม ส าหรับการจัดจ าหน่ายทางกลุ่มใช้ระบบเครือข่าย คือ กลุ่มไหนผลิตสินค้าพร้อมจ าหน่ายและ
หากสมาชิกในกลุ่มสามารถหาลูกค้าได้เองก็สามารถขายในราคาปลีก แล้วน าต้นทุนคืนให้กลับกลุ่ม
สมาชิก โดยคิดค่าจ้างตามจ านวนงานที่ท าและการแบ่งก าไรกันนอกจากนี้ ทางกลุ่มยังสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้กับสถานศึกษา โดยได้ร่วมโครงการ ToT Young Club ณ โรงเรียนเมืองแพร่ และ สร้าง
เครือทางการตลาด โดยได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว ณ วัดพระธาตุช่อแฮ  
  ๖. ด้านกระบวนการถ่ายทอด พบว่า อาชีพเกี่ยวกับการท าผ้าด้นมือในชุมชนนี้ 
เนื่องจากเป็นอาชีพที่ถูกถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น การตั้งกลุ่มท าผ้าด้นมือมาก็ประมาณ พ.ศ. 
๒๕๔๕ จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นอาชีพเสริมส าหรับกลุ่มแม่บ้านบ้านต้นไคร้ โดยเริ่มจากกลุ่มแม่บ้าน ได้เรียนรู้
จากกลุ่มสตรีชาวคริสตจักรสามัคคีธรรมที่ ๕ และได้รับการว่าจ้างให้รับผ้ามาด้นที่บ้าน ปัจจุบันผ้าด้น
มือกลายเป็นวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก และก าลังขยายไปในชุมชนใกล้เคียง ซึ่งถือได้ว่าอาชีพการท าผ้า
ด้นมือได้รับการถ่ายทอดจากพ้ืนที่หนึ่งไปยังอีกพ้ืนที่หนึ่ง ตลอดจนการอบรมและถ่ายทอดทางกลุ่มได้
ร่วมกับทางโรงเรียนบ้านต้นไคร้ได้อบรมและถ่ายทอดการท าผ้าด้นมือให้กับนักเรียนอีกด้วย เพราะ
โรงเรียน หรือครูผู้สอนที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีก็มีกิจกรรมในการ
เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชน อาชีพในชุมชน แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้เป็น
ทุนเดิมอยู่แล้ว  

๕.๑.๒  การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชน
ในกลุ่มจังหวัดล้านนา การที่จะยกระดับรายได้ของชุมชนจากผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มีอยู่เดิมควร
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือโดยผสมผสานระหว่างลวดลายที่ทันสมัยกับลวดลายดั้งเดิมที่เป็นอัต
ลักษณ์ของชุมชน มีขั้นตอนดังนี้ 

๑) การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ พบว่า ผ้าด้นมือมีลวดลายที่ด าเนินการผลิต
ดั้งเดิม ได้แก่ ลายสัตว์ ลายดอกไม้ ลายพืชพรรณธรรมชาติเนื่องจากต าบลช่อแฮมีสภาพพ้ืนที่
โดยทั่วไปของชุมชนเป็นที่ราบกว้างใหญ่ค่อนข้างมากและเป็นที่ราบสูงมีภูเขาล้อมรอบ เป็นเขตพ้ืนที่
ป่าสงวนและเขตอุทยานแห่งชาติล าน้ าน่าน มีแหล่งน้ าธรรมชาติ มีพ้ืนที่ป่าไม้ที่มีคุณภาพดี ดังนั้น การ
ออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริโภค  และลวดลายที่สัมพันธ์กับ
สภาพทางกายภาพของพ้ืนที่ต าบลช่อแฮที่มีพ้ืนที่ที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ ดังค าขวัญของต าบลช่อแฮที่
กล่าวว่า  พระธาตุศักดิ์สิทธิ์  แหล่งผลิตผ้าด้นมือ ลือชื่อชมพู่มะเหมี่ยว แหล่ งเดียวเมี่ยงส้มฝาด 
ลางสาดรสหวานล้ า น้ าใจคนที่แสนงาม ส าหรับลวดลายที่กลุ่มสมาชิกนิยมเสนอให้กับลูกค้า ก็จะเป็น 
ลายสัตว์ ลายดอกไม้ ลายพืชพรรณธรรมชาติ หรือลายที่ลูกค้าออกแบบเอง  

๒) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ พบว่า การที่จะยกระดับรายได้ของชุมชนจาก
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มีอยู่เดิมควรสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือโดยผสมผสานระหว่างลวดลายที่
ทันสมัยกับลวดรายดั้งเดิมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน แต่จะมีลวดลายให้กับลูกค้าได้เลือก เช่น ลาย
ดาว ลายสัตว์ ลายดอกไม้ ลายพืชพรรณธรรมชาติ ในส่วนของสีสันลูกค้าก็จะเลือกสีเอง รูปแบบ
ลวดลายผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ ล้วนขึ้นอยู่กับมุมมองของลูกค้าเป็นส าคัญ ผู้ผลิตจะต้องท าการศึกษา 
สอบถามพฤติกรรมของผู้ซื้อว่าอยากได้อะไร อยากได้สินค้าแบบไหนที่ตรงใจกับผู้ซื้อเป็นหลักใหญ่
ใจความส าคัญของการผลิตสินค้า การผลิตสินค้าขึ้นมาหนึ่งชิ้นจะต้องมีคนซื้อ ซึ่งเรียกว่า “ลูกค้า” 



 
 

๑๒๒ 
 
พฤติกรรมของลูกค้า หรือพฤติกรรมของผู้ซื้อ เขาอยากได้อะไร สิ่งแรกที่ต้องค านึงถึงคือพฤติกรรม
ของผู้ซื้อ สอบถามผู้ซื้อว่าอยากได้แบบไหน สินค้าที่เรามี ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อหรือไม่  แนว
ทางการการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนในกลุ่ม
จังหวัดล้านนา คือ ๑) แนวทางในการอนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ดั้งเดิม ๒) แนวทางส่งเสริม 
พัฒนางานอย่างสร้างสรรค์และต่อยอดผลิตภัณฑ์ ในส่วนที่จะสร้างสรรค์ผลงานหรือการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์นั้น อย่างน้อยต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๔ ประการ คือ ๑) อรรถประโยชน์ คือ เน้นประโยชน์
ในการใช้งานได้จริง ๒) การสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ๆ ลงไปในผลิตภัณฑ์นั้น แต่ต้องให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายด้วย ๓) คุณภาพดี เพราะคุณภาพจะบ่งบอกถึงวัตถุที่น ามา
ผลิต ขั้นตอนการผลิต วิธีการผลิต และ ๔) ราคา เพราะราคา จะจ าแนกสินค้าแต่ละประเภทให้
ผู้บริโภคได้พิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อ 

๓) การน าผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปสู่กลไกการตลาด  พบว่า แนวทางในการพัฒนา
รูปแบบและลวดลายผ้าด้นมือควรให้คงความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและผสมผสานกับแนวคิดเชิง
สร้างสร้างโดยอาศัยกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือเพ่ือน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่
เศรษฐกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา โดยการผลักดันพัฒนาผู้ประกอบการในเรื่องของกระบวนการ
คิดเป็นหลัก มีการเข้าค่ายอบรมให้ความรู้ให้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับ“การคิดเชิงออกแบบ” 
“Design Thinking” กระบวนการคิดที่อิงจากลูกค้าเป็นหลักโดยสอนให้ผู้ประกอบการรู้ว่าลูกค้าของ
เขาคือใคร ถ้าผู้ประกอบการสามารถเข้าใจปัญหาลูกค้า รู้ว่ากลุ่มลูกค้าเป็นใคร เขาก็จะสามารถผลิต
สินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพ่ิมมูลค่าของสินค้า   ท าให้สามารถยกระดับสินค้าขึ้นมาได้ ผู้บริโภคมี
ความชอบผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน บางคนชอบลายธรรมชาติ บางคนชอบลายทันสมัย หรือบางคน
ชอบหลายๆ แบบรวมกัน แต่ทั้งนี้ แต่ละผลิตภัณฑ์คงความเป็นอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ตนเองไว้  
ตลอดจนควรสร้างนักการตลาด นักการขาย ตลาดสินค้าออนไลน์ เป็นการปรับตัวให้เข้าการขาย
รูปแบบใหม่ เพ่ือสรรหานักการตลาดรุ่นใหม่ให้กับชุมชน การโชว์สินค้าซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการขาย
สินค้าในปัจจุบัน ทั้งนี้จึงต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับช่องทางการจัดจ าหน่ายที่หลากหลายในยุค
ปัจจุบันได้  อีกตัวเลือกหนึ่งของการน าผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปสู่กลไกการตลาด ก็คือ การสร้างแบ
รนด์ให้กับสินค้าเป็นการสร้างเรื่องราวที่บ่งบอกตัวตนของสินค้าออกมา การเล่าเรื่องราวผ่านสินค้า 
หรือเรียกว่า “Story Product” เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของสินค้าให้คนทั่วไปได้จดจ าสินค้านั้นๆ ได้
ดี  
 ดังนั้นกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือเพ่ือน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่
เศรษฐกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา ควรมุ่งให้ความส าคัญของการน าภูมิปัญญาชาวบ้าน และ
ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาผสมผสานกับแนวคิดศิลปะเชิงสร้างสรรค์ มาพัฒนาและสร้างมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น มีคุณภาพ มีจุดเด่น มีเอกลักษณ์ ดังนี้จึงน าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าแขวน ผ้าคลุม
เตียง และหมอนอิง เพ่ือสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ สร้างงาน สร้างรายได้  ตลอดจนได้รับ
มาตรฐานชุมชน พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรองและแสดงเครื่องหมายการ
รับรอง เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและสร้างความมั่นให้กับ
ผู้บริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ   
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๕.๑.๓ การถ่ายทอดผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือสู่เยาวชนและผู้สูงอายุใน
กลุ่มจังหวัดล้านนา เป็นการลงมือปฏิบัติในการถ่ายทอดผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือสู่
เยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา พบว่า วัตถุประสงค์การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้สู่ผู้สูงอายุ
และเยาวชนมุ่งพัฒนาให้ผู้สูงอายุ และกลุ่มเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ
และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้  

๑. เพ่ือเรียนรู้กระบวนการผลิตด้านศิลปะสร้างสรรค์ผลงานผ้าด้นมือในกลุ่มจังหวัด
ล้านนา 

๒. เพ่ือสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมืออันน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่
เศรษฐกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา ซึ่งผู้สูงอายุ และกลุ่มเยาวชนจะมีความรู้ ความเข้าใจ และฝึก
ทักษะการการท าผ้าด้นมือ พร้อมทั้งวิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์การท าปอกหมอน การท า ผ้าคลุ มด้น
มือ สร้างมูลค่าเพ่ิม 
  ๓. เพ่ือยกระดับรายได้ของเยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา 

๔. เพ่ือให้ผู้สูงอายุ และกลุ่มเยาวชน มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชนและสังคม ส่งผลให้ชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

โดยมีการฝึกปฏิบัติในการเสริมสร้างกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์
ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุในจังหวัดล้านนา ซึ่งด าเนินการติดต่อประสานงานกับผู้ให้ข้อมูลใน
การถ่ายทอดผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือ โดยกลุ่มผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แก่ ปราชญ์
ท้องถิ่นและผู้รู้ในด้านสาขาศิลปะ จากนั้นด าเนินการปฏิบัติตามชุดปฏิบัติการการส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มล้านนาที่ก าหนดไว้ โดยปราชญ์
ท้องถิ่นและผู้รู้ในด้านสาขาศิลปะ เป็นระยะเวลา ๒๐ ชั่วโมง มีข้ันตอนดังนี้ 
       กิจกรรมที่ ๑ ความรู้เรื่องผ้าด้นมือ เป็นกิจกรรมในการให้ความรู้ในเรื่อง
ของผ้าด้นมือ ศิลปะ รูปแบบของผลิตภัณฑ์ แนวทางในการพัฒนาศิลปะในผืนผ้าให้กับเยาวชนและ
ผู้สูงอายุ จ านวน ๔ ชั่วโมง ส าหรับกระบวนการในการท าผ้าด้นมือ ต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ (๑) เลือก
ผ้าที่เหมาะสมกับงานที่จะท าเช่น ผ้าห่มควรใช้ผ้าที่หนา หมอน ผ้าคุลมเตียง ควรใช้ผ้าที่ไม่หนา
เกินไป เป็นต้น (๒) หารูปภาพที่จะน ามาตกแต่งชิ้นงานเพ่ือน ามาเป็นแบบเช่น ภาพดอกไม้ ภาพวิว
ทิวทัศน์ หรือออกแบบลายใหม่ เป็นต้น (๓) น าแบบที่เลือกไว้แล้วคัดลอกลงผ้าที่เตรียมไว้แล้วซึ่งเป็น
ผ้าสีพื้นๆ     อาจจะไม่มีลวดลายและอีกส่วนหนึ่งคัดลอกลงผ้าอีกผืนที่จะน ามาตกแต่ง ซึ่งผ้าชิ้นนี้อาจ
เป็นผ้าที่มีลวดลายหรือมีสีสันที่สวยงามกว่าผ้าชิ้นแรก (๔) ท าการตัดแบบบนผ้าชิ้นที่สองเพ่ือที่จะ
น าไปตกแต่งบนผ้าชิ้นแรก (๕) น าแบบที่ตัดเสร็จแล้วไปตกแต่งบนผ้าผืนที่หนึ่งโดยวิธีการเย็บแบบ
สอยซ่อนด้าย และการด้นต่อไป 
       กิจกรรมที่ ๒ งานศิลปะบนผืนผ้า เป็นกิจกรรมการลงมือฝึกปฏิบัติ
ออกแบบงานศิลปะบนผืนผ้า โดยน าความรู้ทางด้านศิลปะ วิถีชีวิตของชุมชน มาประยุกต์เพ่ือ
ออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ การสาธิตและลงมือฝึกปฏิบัติในการออกแบบบนผืนผ้าผ้า โดยน าความรู้
ทางด้านศิลปะ วิถีชีวิตของชุมชน มาประยุกต์เพ่ือออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ จ านวน ๔ ชั่วโมง  
       กิจกรรมที่ ๓ สร้างผลิตภัณฑ์ เป็นกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติจริงโดย
ก าหนดประเภทของผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ ที่ให้กลุ่มเป้าหมายออกแบบและปฏิบัติ เช่น ของใช้ใน



 
 

๑๒๔ 
 
ชีวิตประจ าวัน เครื่องประดับ เครื่องนุ่งห่ม เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์และ
ตอบสนองความต้องการของตลาด โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มุ่งให้ความส าคัญของการน าภูมิปัญญา
ชาวบ้าน และทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาผสมผสานกับแนวคิดศิลปะเชิงสร้างสรรค์ มาพัฒนาและ
สร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น น าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชน มีคุณภาพ มีจุดเด่น มี
เอกลักษณ์ โดยมีประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ให้กลุ่มเป้าหมายได้เลือกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ และ
ลวดลายของผลิตภัณฑ์จากกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่
เศรษฐกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา ได้แก่ ผ้าแขวน ผ้าคลุมเตียง และหมอนอิง เป็นต้น ซึ่ง
กลุ่มเป้าหมายได้เลือกผลิตภัณฑ์หมอนอิง ในการฝึกปฏิบัติ จ านวน ๘ ชั่วโมง มีขั้นตอนในการจัดท า
หมอนอิงผ้าด้นมือ คือ ๑) การเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าผ้าด้นมือ ๒) การเตรียมผ้า ที่ใช้
ในการท าผ้าด้นมือ  
   กิจกรรมที่ ๔ การคัดเลือกผลงาน เป็นกิจกรรมที่คัดเลือกผลงานที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ สวยงาม น าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชน พบว่า ปราชญ์ท้องถิ่น และ
ผู้รู้ในด้านสาขาศิลปะ ได้ด าเนินการในการคัดเลือกผลงานของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีเกณฑ์ที่ใช้พิจารณา
คือ รูปแบบผลงาน การน าใช้ประโยชน์ ความทันสมัย ความละเอียด ความประณีต ความสวยงามของ
ผลิตภัณฑ์  
   กิจกรรมที่ ๕ การติดตามประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่ม
ล้านนา  โดยการสังเกตการณ์เรียนรู้การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การสัง เกตแบบมีส่วน
ร่วม (Observations Participant) ซึ่งเป็นการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เกี่ยวข้อง 
จากนั้นประเมินความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือน าไปสู่
การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา เพ่ือให้ทราบถึงทักษะและความรู้ที่เพ่ิมขึ้น
ที่ได้จากการถ่ายทอดกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์สู่เยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่ม
จังหวัดล้านนา พบว่า จากการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายได้มีความสนใจ ตั้งใจที่จะ
เรียนรู้การถ่ายทอดการท าผ้าด้นมือเป็นอย่างดียิ่ง ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับจากการส่งเสริม
การเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุในจังหวัดล้านนาก่อนการอบรม
และหลังการอบรม พบว่า ในภาพรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 
โดยความรู้หลังการอบรมมีระดับความคิดเห็นมากกว่าก่อนการอบรม 
   กิจกรรมที่ ๖ การสร้างแหล่งเรียนรู้ เป็นกิจกรรมในการพัฒนากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมผ้าด้นมือต้นไคร้ให้เป็นการเรียนรู้ในพ้ืนที่อันน ามาซึ่งเกิดการสร้างเครือข่าย
เมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดล้านนา ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยงศิลปะเชิง
สร้างสรรค์ประกอบด้วย เครือข่าย ๘ จังหวัด 
 
๕.๒ อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชนและ
ผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
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๕.๒.๑  กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานผ้าด้นมือในกลุ่มจังหวัดล้านนา  พบว่า ด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมผ้าด้นมือต้นไคร้มีการออกแบบ
ลวดลายผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก  เนื่องจากความต้องการของ
ลูกค้าเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถจ าหน่ายได้ และท าให้ผู้ผลิตรับรู้ถึงรายได้ที่แน่นอน 
ส าหรับลวดลายที่กลุ่มสมาชิกนิยมเสนอให้กับลูกค้า ก็จะเป็น ลายสัตว์ ลายดอกไม้ หรือลายใหม่ๆ 
หรือลายที่ลูกค้าก าหนดให้กลุ่มสมาชิกท า ลูกค้าก็สามารถออกแบบเองได้เช่นกัน  ด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ผ้าด้นมือเป็นงานที่เย็บปักด้วยมือ ในอดีตรูปแบบของผลิตภัณฑ์จึงค่อยเรียบง่าย ปัจจุบัน
ทางกลุ่มได้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ ในรูปแบบที่หลากหลาย ใช้ประโยชน์ได้หลายๆ 
อย่าง การพัฒนารูปแบบการเย็บ ปัก ลวดลาย ลายเส้น สีสัน เพ่ือให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป รวมถึง
วัตถุดิบที่ให้เลือกใช้มีเพ่ิมมากขึ้นด้วย แต่ในขณะเดียวกันในการท าผ้าด้นมือนั้นก็ยังไม่ทิ้งภูมิปัญญา
ดั้งเดิม มีการด้นด้วยมือ เพ่ิมลวดลาย ลายเส้น ที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงกลายเป็นผ้าด้นมือ
ลวดลายใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้มีการอบรมน าความรู้ใหม่ ๆ 
มาอบรมให้กับสมาชิกกลุ่มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการกลุ่ม ด้านการตลาด ทาง
กลุ่มได้มีการส่งสินค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ถ้าในประเทศการจ าหน่ายจะมีลูกค้าประจ ามา
ซื้อที่ศูนย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมผ้าด้นมือบ้านต้นไคร้ มีการสั่งซื้อโทรศัพท์และมีการ
ออกบูธ ตามงานต่างๆ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และหาช่องทางการตลาดการชายใหม่ๆ ให้แก่ตัว
สินค้าให้ได้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป ส่วนตลาดต่างประเทศนั้น ส่วนมากจะมาจากการสั่ง ส่งออกสินค้า
หรือผ้าด้นมือทางของชมรมจากพ่อค้าคนกลาง นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการสนับสนุนด้าน
การพัฒนาตลาด มีการส่งเสริมช่องทางการตลาด ได้แก่ การจัดงานแสดงสินค้า โอทอป (OTOP) ใน
งานต่างๆ มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ และจัดหาช่องทางตลาดให้กับกลุ่ม
ร่วมไปถึงการน านักท่องเที่ยวมาดูงานของกลุ่มให้เป็นที่รู้จักไปอย่างแพร่หลาย ด้านการเรียนรู้ ทาง
กลุ่มมีการประชุมพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอยู่ตลอด ตลอดจนถึงการให้ความรู้และสอน
ให้ลูกหลานได้หัดลงมือท าด้วยตนเอง เพ่ือต้องการปลุกฝังความรักและตระหนักในอาชีพ และคุณค่า
ของผ้าด้นมือ ส าหรับการเรียนรู้ระหว่างสมาชิกหรือผู้ประกอบการด้วยกันเป็นการสอนกันเองภายใน
กลุ่มแบบพ่ีสอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน หรือใช้วิทยากรที่มีความรู้ หรือปราชญ์ชาวบ้านที่เชี่ยวชาญเป็น
ผู้ถ่ายทอดให้ความรู้ในกลุ่ม ในสถานศึกษาจะมีถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าผ้าด้นมือให้กับเด็กและ
เยาวชนในสถานศึกษา โดยได้บรรจุไว้ในหลักสูตรของโรงเรียนบ้านต้นไคร้เพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้
พ้ืนฐานและทักษะเบื้องต้นในการท าผ้าด้นมือ ส าหรับการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม ทาง
กลุ่มได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ได้จัดให้มีการจัดฝึกอบรมความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ และการบริหารจัดการให้กับสมาชิกกลุ่ม ด้านการสร้างเครือข่าย เครือข่ายของกลุ่มผ้าด้นมือ
เบื้องต้นก็จะประกอบไปด้วยชุมชนบ้านต้นไคร้ บ้านพันเชิง บ้านธรรมเมือง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และช่วยเหลือกันอยู่ตลอดเวลา ในเครือของกลุ่มเหล่านี้ จึงค้อนข้างเข้มแข็ง เพราะเกิดจากความ
ร่วมมือ ความเสียสละของคณะหรือกลุ่ม ส าหรับการจัดจ าหน่ายทางกลุ่มใช้ระบบเครือข่าย คือ กลุ่ม
ไหนผลิตสินค้าพร้อมจ าหน่ายและหากสมาชิกในกลุ่มสามารถหาลูกค้าได้เองก็สามารถขายในราคา
ปลีก แล้วน าต้นทุนคืนให้กลับกลุ่มสมาชิก โดยคิดค่าจ้างตามจ านวนงานที่ท าและการแบ่งก าไรกัน 
นอกจากนี้ ทางกลุ่มยังสร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับสถานศึกษา โดยได้ร่วมโครงการ ToT Young 
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Club ณ โรงเรียนเมืองแพร่ และ สร้างเครือทางการตลาด โดยได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว ณ วัดพระธาตุ
ช่อแฮ ด้านกระบวนการถ่ายทอด การท าผ้าด้นมือในชุมชนเป็นอาชีพที่ถูกถ่ายทอดสืบต่อกันมาจาก
รุ่นสู่รุ่น การตั้งกลุ่มท าผ้าด้นมือมาก็ประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นอาชีพเสริมส าหรับกลุ่ม
แม่บ้านบ้านต้นไคร้ โดยเริ่มจากกลุ่มแม่บ้าน ได้เรียนรู้จากกลุ่มสตรีชาวคริสตจักรสามัคคีธรรมที่ ๕ 
และได้รับการว่าจ้างให้รับผ้ามาด้นที่บ้าน ปัจจุบันผ้าด้นมือกลายเป็นวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก และ
ก าลังขยายไปในชุมชนใกล้เคียง ซึ่งถือได้ว่าอาชีพการท าผ้าด้นมือได้รับการถ่ายทอดจากพ้ืนที่หนึ่งไป
ยังอีกพ้ืนที่หนึ่ง ตลอดจนการอบรมและถ่ายทอดทางกลุ่มได้ร่วมกับทางโรงเรียนบ้านต้นไคร้ได้อบรม
และถ่ายทอดการท าผ้าด้นมือให้กับนักเรียนอีกด้วย เพราะโรงเรียน หรือครูผู้สอนที่สอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีก็มีกิจกรรมในการเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชน อาชีพในชุมชน 
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แสดงให้เห็นว่ากระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานผ้าด้นมือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมผ้าด้นมือต้นไคร้ซึ่งได้ค านึงถึงวิธีการการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด การเรียนรู้ การสร้างเครือข่าย และกระบวนการ
ถ่ายทอด ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นการส่งเสริม ยกระดับฝีมือด้านเทคนิคการผลิตและเทคนิคการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้แก่สมาชิกกลุ่ม ส่งผลให้เกิดสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมืออันน าไปสู่
การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา ตลอดจนเป็นการเรียนรู้และการถ่ายทอด
ความรู้แก่บุคคลทั่วๆ ไปได้เรียนรู้ท าให้เกิดความรัก หวงแหน  เห็นคุณค่า  น ามาซึ่งการอนุรักษ์สืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองให้คงอยู่  สอดคล้องกับสัญญา เคณาภูมิ๑ ได้ท าการวิจัย เรื่อง      
แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนในเขตพ้ืนที่ จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า 
แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคามประกอบด้วย     
(๑) แนวทาง กลยุทธ์เชิงรุก โดยการพัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์สู่ระดับประเทศและระดับสากล ขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย ขยายพัฒนาเครือข่ายทาง
ธุรกิจเพ่ือส่งเสริมการกระจายสินค้า (๒) แนวทางกลยุทธ์เชิงพัฒนาโดยการเสริมสร้างขีด
ความสามารถการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนงบประมาณและบุคลากรในการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน สร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในการส่งเสริมสนับสนุน
วิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นระบบ (๓) แนวทางกลยุทธ์เชิงตั้งรับโดยการพัฒนาศักยภาพแรงงานวิสาหกิจ
ชุมชน พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ยกระดับมาตรฐานการผลิตให้สูงขึ้นและ (๔) แนวทาง
กลยุทธ์เชิงพลิกแพลง โดยการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง วิจัยนวั ตกรรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ และสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชนให้
เข้มแข็งและพ่ึงตนเอง เช่นเดียวกับแนวคิดของ ประเวศ วะสี ๒ ที่กล่าวว่า เศรษฐกิจชุมชนเป็นอีก
แนวทางหนึ่งที่เชื่อว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประชาชน โดยเฉพาะชาวบ้านในชุมชนได้แนวคิด
เกี่ยวกับเศรษฐกิจในชุมชน เชื่อว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของ ชุมชนต้องใช้พลังชุมชนแก้ปัญหาของ
ชุมชน คือพลังทุน พลังการผลิต พลังการตลาด และพลังในการ บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมี
                                           
 ๑สัญญา  เคณาภูมิ, “แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่   จังหวัด
มหาสารคาม, วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์, ปีท่ี ๒ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๘): หน้า ๖๙. 

๒  ประเวศ วะสี, ประชาคมต าบล เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม: แนวทางพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจ
สังคม, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์หมอชาวบ้าน, ๒๕๕๒), หน้า ๓๔-๓๕. 



 
 

๑๒๗ 
 
พลังคนที่มีสุขภาพและคุณธรรมเป็นตัวจักรส าคัญในการด าเนินการรวมทั้งอาจจะต้องมีแรงสนับสนุน
จากทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคเอกชนซึ่งจะต้องปรับ บทบาทกระตุ้นสนับสนุนให้การแก้ปัญหา
ของชุมชนบรรลุผล โดยปราศจากอุปสรรคเหนี่ยวรั้งด้วย เงื่อนไข กฎ ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ เศรษฐกิจชุมชนจึงเป็นเรื่องของการท ามาหากินและสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระใบฏีกา  
สุพจน์ ตปสีโล ๓ กล่าวว่า เศรษฐกิจชุมชนจะเข้มแข็ง เกิดจากพลังความสามารถของชุมชน เช่น ความ
ความรู้ภูมิปัญญาของคนในชุมชน ทุนของชุมชน การผลิตของชุมชน ตลาดของชุมชน และการบริหาร
จัดการของคนในชุมชนมาผลักดันโครงการกิจกรรม ทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในชุมชน เช่น กิจกรรมกลุ่ม
ออมทรัพย์เพ่ือการผลิต และกิจกรรมเครือข่าย ให้มีความเคลื่อนไหวและมีพลังในการแก้ปัญหาทาง
เศรษฐกิจของชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีเศรษฐกิจที่ เข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองและด าเนินธุรกิจกับชุมชน
ภายนอกได้โดยไม่เสียเปรียบ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ๓ ระดับ คือ ระดับพ้ืนฐาน  
คือ การพัฒนาให้ชุมชน ให้พออยู่พอกิน  มีการผลิตให้พอเพียงต่อการบริโภคในครอบครัว ส่วนที่
เหลือก็น าไปขาย มีรายได้จุนเจือครอบครัว ระดับปานกลาง คือ การพัฒนาให้ชุมชน อยู่ดีกินดี
หมายถึง การผลิตให้เกินพอ เพ่ือน าผลผลิตส่วนเกินไปขายเป็นการเพ่ิมพูนรายได้ครอบครัวและมีเงิน
ออม ระดับก้าวหน้า คือ การพัฒนาให้ชุมชนมั่งมีสีสุข หมายถึง มีการด าเนินธุรกิจ โดย ผู้ประกอบการ
ในระดับครอบครัว กลุ่ม และชุมชนมีความสามารถในการค้าขายเพ่ือหวังผลก าไร น าส่วนที่เป็นก าไร 
ดอกผล มาแบ่งปันสมาชิกมีรายได้มีทุนหมุนเวียนในชุมชน  
 ๔.๒.๒  การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชน
ในกลุ่มจังหวัดล้านนา พบว่า การที่จะยกระดับรายได้ของชุมชนจากผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มีอยู่เดิม
ควรสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือโดยผสมผสานระหว่างลวดลายที่ทันสมัยกับลวดรายดั้งเดิมที่
เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน การสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าเป็นการสร้างเรื่องราวที่บ่งบอกตัวตนของ
สินค้าออกมา การเล่าเรื่องราวผ่านสินค้า หรือเรียกว่า “Story Product” เป็นการบอกเล่าเรื่องราว
ของสินค้าให้คนทั่วไปได้จดจ าสินค้านั้นๆ ได้ดี ส าหรับแนวทางในการพัฒนารูปแบบและลวดลายผ้า
ด้นมือควรให้คงความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและผสมผสานกับแนวคิดเชิงสร้างสร้างโดยอาศัย
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือเพ่ือน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนในกลุ่ม
จังหวัดล้านนา โดยการผลักดันพัฒนาผู้ประกอบการในเรื่องของกระบวนการคิดเป็นหลัก มีการเข้า
ค่ายอบรมให้ความรู้ให้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับ“การคิดเชิงออกแบบ” “Design Thinking” 
กระบวนการคิดที่อิงจากลูกค้าเป็นหลักโดยสอนให้ผู้ประกอบการรู้ว่าลูกค้าของเขาคือใคร ถ้า
ผู้ประกอบการสามารถเข้าใจปัญหาลูกค้า รู้ว่ากลุ่มลูกค้าเป็นใคร เขาก็จะสามารถผลิตสินค้ าให้ตรง
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ิมมูลค่าของสินค้า   ท าให้สามารถยกระดับสินค้าขึ้นมาได้ ทั้งนี้แนวทางการการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา
โดยให้ผสมผสานกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๔ ประการ คือ        
๑) อรรถประโยชน์ คือ เน้นประโยชน์ในการใช้งานได้จริง ๒) การสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ๆ ลงไปใน

                                           
๓  พระใบฏีการสุพจน์ ตปสีโล, รายงานการวิจัย, เรื่อง บทบาทการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๕๘), หน้า 
๒๕-๒๖. 



 
 

๑๒๘ 
 
ผลิตภัณฑ์นั้น ขึ้นอยู่กับจินตนาการของแต่ละบุคคลหรือแต่ละกลุ่มหรือขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตของแต่ละ
ท้องถิ่น แต่ในขณะเดียวกันต้องให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริ โภคที่หลากหลายด้วย         
๓) คุณภาพดี คุณภาพเป็นสิ่งที่ส าคัญการขายจะดีตลาดจะต้องการ ต้องดูที่คุณภาพของงานก่อนเป็น
เบื้องต้น เพราะคุณภาพจะบ่งบอกถึงวัตถุที่น ามาผลิต ขั้นตอนการผลิต วิธีการผลิต เป็นต้น และ     
๔) ราคา สินค้าจะดีหรือไม่ดี มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ คุ้มหรือไม่คุ้ม สวยหรือไม่สวย ราคาเป็น
ตัวก าหนด เพราะราคา จะจ าแนกสินค้าแต่ละประเภทให้ผู้บริโภคได้พิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อ  แสดง
ให้เห็นว่าดังนั้นกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือเพ่ือน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่
เศรษฐกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา ควรมุ่งให้ความส าคัญของการน าภูมิปัญญาชาวบ้าน และ
ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาพัฒนาและสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น มีคุณภาพ มีจุดเด่น       
มีเอกลักษณ์ มีการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ สร้างงาน สร้างรายได้  พัฒนา
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรองและแสดงเครื่องหมายการรับรอง เพ่ือส่งเสริมด้าน
การตลาดของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและสร้างความมั่นให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ สอดคล้องกับ แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการนั้นสามารถแบ่งที่มาของแนวคิด ได้ ๒ องค์ประกอบ คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์บน
พ้ืนฐานของการใช้มรดกทางวัฒนธรรม (culturalasset) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์บนพ้ืนฐานของการ
ใช้ข้อมูลความต้องการจากกลุ่มผู้บริโภค (marketoriented) ซึ่งจ าแนกกลุ่มผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมงานฝีมือ และหัตถกรรมได้เป็น ๓ กลุ่ม คือ   กลุ่มผู้ประกอบการที่เน้นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ บนพ้ืนฐานของการใช้มรดกทางวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์จะมีลักษณะที่เน้นเฉพาะความเป็น 
ภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมีความเป็นอัตลักษณ์ของตน เช่น รูปแบบลวดลาย  สีสัน 
วัสดุและกรรมวิธีการผลิต ที่มีลักษณะเฉพาะตัวของตนเอง  กลุ่มผู้ประกอบการที่ผสมผสานแนวคิด
ของการใช้พ้ืนฐานมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกับข้อมูลความต้องการ  จากผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์จะมี
ลักษณะที่ผสมผสานความเป็นภูมิปัญญามรดกทาง วัฒนธรรมของท้องถิ่นกับความต้องของกลุ่ม
ผู้บริโภคในเรื่องของการใช้งาน รูปแบบ ลวดลาย วัสดุ คุณภาพ ที่มีการประยุกต์ร่วมสมัยให้เหมาะสม
กับกลุ่มผู้ใช้โดยตัดทอน รายละเอียดลงให้ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมต่อการใช้งานในชีวิตประจ าวัน
มากยิ่งขึ้น และกลุ่มผู้ประกอบการที่ใช้ข้อมูลความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เป็นหลัก ผลิตภัณฑ์จะมีลักษณะที่เน้นความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเป็นหลัก ร่วมสมัย และเข้ากับ
สมัยนิยมในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งาน รูปแบบ ลวดลาย สีสัน  วัสดุที่ใช้ในการผลิตและ
คุณภาพของสินค้า๔ และสอดคล้องกับงานวิจัย ศศิพร ต่ายค า  และนรินทร์ สังข์รักษา๕ เรื่อง การ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี ที่กล่าวว่า การ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของวิสาหกิจชุมชนต้องอาศัยองค์ประกอบ คือ การ

                                           
 ๔ ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา,  “ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกับการพัฒนาสู่สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์”,  
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ , ปีที่ ๓๖ (๑) 
(มกราคม-เมษายน  ๒๕๕๙), หน้า ๗๑-๗๓. 

๕ ศศิพร ต่ายค า  นรินทร์ สังข์รักษา,  “การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑส์ร้างสรรคเ์พื่อเพ่ิมมลูค่าของวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดราชบุรี”,  Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และศิลปะ, ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – เมษายน ๒๕๕๘): หน้า ๖๑๑-๖๑๖. 



 
 

๑๒๙ 
 
เรียนรู้ การสะสมข้อมูล การออกแบบและความแตกต่าง การระดมสมอง ความมีประโยชน์ การใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม การจัดการความรู้ ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน การยอมรับผลิตภัณฑ์ และ
องค์กรแห่งการเรียนรู้  และผ่านการรับรองรูปแบบ เช่นเดียวกับสัญญา เคณาภูมิ๖ ได้ท าการวิจัย 
แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนในเขตพ้ืนที่ จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า 
แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคามประกอบด้วย (๑) 
แนวทาง กลยุทธ์เชิงรุก โดยการพัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่
ระดับประเทศและระดับสากล ขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย ขยายพัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจเพ่ือ
ส่งเสริมการกระจายสินค้า (๒) แนวทางกลยุทธ์เชิงพัฒนาโดยการเสริมสร้างขีดความสามารถการ
บริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนงบประมาณและบุคลากรในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน สร้าง
ความร่วมมือเชิงบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็น
ระบบ (๓) แนวทางกลยุทธ์เชิงตั้งรับโดยการพัฒนาศักยภาพแรงงานวิสาหกิจชุมชน พัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ยกระดับมาตรฐานการผลิตให้สูงขึ้นและ (๔) แนวทางกลยุทธ์เชิงพลิกแพลง 
โดยการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง วิจัยนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ  ผลิตภัณฑ์ และ
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชนให้เข้มแข็งและพ่ึงตนเอง 

๕.๒.๓ การถ่ายทอดผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือสู่เยาวชนและผู้สูงอายุใน
กลุ่มจังหวัดล้านนา พบว่า การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้สู่ผู้สูงอายุและเยาวชนมุ่งพัฒนากระบวนการ
ผลิตด้านศิลปะสร้างสรรค์ผลงานผ้าด้นมือ การสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือเพ่ือยกระดับ
รายได้ของเยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา  ตลอดจนให้ผู้สูงอายุ และกลุ่มเยาวชน มี
คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชนและสังคม ส่งผลให้ชุมชนให้เกิด
ความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยมีการฝึกปฏิบัติในการเสริมสร้างกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ
เชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือ มีขั้นตอนดังนี้ ๑) ให้ความรู้ในเรื่องของผ้าด้นมือ ศิลปะ รูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ แนวทางในการพัฒนาศิลปะในผืนผ้าให้กับเยาวชนและผู้สูงอายุ ๒) ลงมือฝึกปฏิบัติ
ออกแบบงานศิลปะบนผืนผ้า โดยน าความรู้ทางด้านศิลปะ วิถีชีวิตของชุมชน มาประยุกต์เพ่ือ
ออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ การสาธิตและลงมือฝึกปฏิบัติในการออกแบบบนผืนผ้าผ้า โดยน าความรู้
ทางด้านศิลปะ วิถีชีวิตของชุมชน มาประยุกต์เพ่ือออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์  ๓) ปฏิบัติจริงโดย
ก าหนดประเภทของผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ ที่ให้กลุ่มเป้าหมายออกแบบและปฏิบัติ เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่
สามารถน ามาใช้ประโยชน์และตอบสนองความต้องการของตลาด โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มุ่งให้
ความส าคัญของการน าภูมิปัญญาชาวบ้าน และทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาผสมผสานกับแนวคิด
ศิลปะเชิงสร้างสรรค์ มาพัฒนาและสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น น าไปสู่การยกระดับรายได้สู่
เศรษฐกิจชุมชน มีคุณภาพ มีจุดเด่น มีเอกลักษณ์ ๔) คัดเลือกผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ สวยงาม 
น าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชน และ ๕) ประเมินผลการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิง
สร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มล้านนาในภาพรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกัน

                                           
 ๖สัญญา  เคณาภูมิ, “แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่  จังหวัดมหาสารคาม, 
วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์, ปีท่ี ๒ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๘): หน้า ๖๙. 
 



 
 

๑๓๐ 
 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ โดยความรู้หลังการอบรมมีระดับความคิดเห็นมากกว่าก่อนการ
อบรม ๖) การสร้างแหล่งเรียนรู้ พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมผ้าด้นมือต้นไคร้ให้เป็นการ
เรียนรู้ในพ้ืนที่อันน ามาซึ่งเกิดการสร้างเครือข่ายเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดล้านนา แสดงให้เห็นว่า การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิค 
วิธีการ กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานผ้าด้นมือจากกลุ่มสมาชิก เพ่ือให้เยาวชนและผู้สูงอายุได้เรียนรู้
อันจะน าไปสู่การสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น มีคุณภาพ มีจุดเด่น มีเอกลักษณ์ ทั้งนี้การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ควรมุ่งให้ความส าคัญของการน าภูมิปัญญาชาวบ้าน และทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมา
ผสมผสานกับแนวคิดศิลปะเชิงสร้างสรรค์ ส่งผลให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภค น าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนในชุมชน ตลอดจนท าให้เกิด
ความรัก หวงแหน  เห็นคุณค่า  น ามาซึ่งการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองให้คงอยู่
ต่อไป สอดคล้องกับ ศศิพร ต่ายค า และ นรินทร์ สังข์รักษา๗ ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี  พบว่า การพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี มี ๑๐ องค์ประกอบ ได้แก่ การ
เรียนรู้ การสะสมข้อมูล การออกแบบและความแตกต่าง  การระดมสมอง ความมีประโยชน์ การใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม การจัดการความรู้ ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน การยอมรับผลิตภัณฑ์ และ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และผ่านการรับรองรูปแบบ ผลการทดลองใช้รูปแบบกับกลุ่มทดลองมี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
ส่วนการประเมินผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพ่ิมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี  ส่วนความคิด
เห็นของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนต่อการประเมินการปฏิบัติการอยู่ ในระดับมากและ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสามารถน าทรัพยากรท้องถิ่น เอกลักษณ์ท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น
น ามาผสมผสานเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพ่ิมรายได้ให้แก่วิสาหกิจชุมชน  
 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

ผลจากการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยพบประเด็นที่จะขอน าเสนอในเชิงนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการพฒันาอาชีพและผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่า และยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และวิถีชีวิตของประชาชน
ในชุมชนนั้นให้มีประสิทธิมากขึ้น ดังนี้ คือ  

๑. ควรเสริมสร้างกลไกทางการตลาด โดยการเชื่อมประสานความร่วมมือจากภายในชุมชน
และนอกชุมชน เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทั้ งภาครัฐและเอกชนเพ่ือ
เสริมความเข้มแข็งและพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจชุมชนอย่างมั่นคง ยั่งยืน 

                                           
๗ ศศิพร ต่ายค า  นรินทร์ สังข์รักษา,  “การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑส์ร้างสรรคเ์พื่อเพิ่มมลูค่าของวิสาหกิจ

ชุมชนจังหวัดราชบุรี”,  Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขา 
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – เมษายน ๒๕๕๘): หน้า ๖๑๑-๖๑๖. 

 



 
 

๑๓๑ 
 

๒. องค์กรภาครัฐและเอกชนที่มีฐานทางการตลาดที่ชัดเจน ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผนและนโยบายระดับชุมชน ในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว เพ่ือช่วยขับเคลื่อนอาชีพและ
สร้างรายได้แก่ชุมชน 

 ๓. ควรมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของอาชีพที่หลากหลาย ระหว่างชุมชนที่ความรู้
เหมือนกัน หรือ มีความรู้ที่แตกต่างกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และเสนอทางเลือกใหม่ในการ
ผลิตภัณฑ์สินค้าและตลาด  
  ๕.๓.๒ ข้อเสนอในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 ๑. ควรศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรค์และจุดอ่อนจุดแข็งระหว่างผลิตภัณฑ์และความต้องการ
ของผู้บริโภค 
 ๒. ควรศึกษาแนวทางและนโยบายในการส่งเสริมธุรกิจชุมชนแบบการมีส่วนร่วมระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน และชุมชนเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล่ าทางเศรษฐกิจ 
 ๓. ควรศึกษาการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจแบบสร้างสรรค์ภายใต้อาชีพที่หลากหลายและ
ต้นทุนทางสังคมในชุมชน 
 
 
 
 



 

๑๓๒ 
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๑๓๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๓๗ 
 

ภาคผนวก  ก   
 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

“การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุในจังหวัด
ล้านนา” 

_________________________________________________________________________ 
 
ตอนที ่๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ชื่อ .....................................นามสกุล ..................................อายุ...........ปี  
ที่อยู่ ................................................................................... ต าบล ...................................................... 
อ าเภอ.................................................จังหวัด ...................................................................................... 
วุฒิการศึกษา................................................ต าแหน่ง .......................................................................... 
สถานที่ท างาน...........................................................โทรศัพท์/มือถือ.. ................................................. 
อีเมล์.......................................................................................................................................................  

ตอนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานผ้าด้นมือในกลุ่มจังหวัด
ล้านนา 

๑. ผ้าด้นมือมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้าง 
๒. การท าผ้าด้นมือมีการเรียนรู้ ตลอดจนมีการสั่งสมความรู้ของกระบวนการในการ

ท าอย่างไรบ้าง 
๓. การท าผ้าด้นมือมีวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานผ้าด้นมือในประเด็นต่อไปนี้

อย่างไรบ้าง 
๓.๑ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ  ๓.๔ ด้านการเรียนรู้  
๓.๒ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์   ๓.๕ ด้านการสร้างเครือข่าย  
๓.๓ ด้านการตลาด    ๓.๖ ด้านกระบวนการถ่ายทอด  

๔. การท าผ้าด้นมือมีการส่งเสริมการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้หรือไม่ มี
กระบวนการอย่างไร  

๕. การท าผ้าด้นมือมีปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินการหรือไม่ อย่างไร 
๖. การท าผ้าด้นมือมีหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานอ่ืนๆ มามีส่วนร่วมสนับสนุน

หรือไม ่
๗. ในอนาคตมีแนวทางการพัฒนาผ้าด้นมืออย่างไรบ้าง (เช่น ด้านการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาด ด้านการเรียนรู้ ด้านการสร้างเครือข่าย 
ด้านกระบวนการถ่ายทอด เป็นต้น) 

 
ขอขอบคุณ/อนุโมทนาในความเอ้ือเฟ้ือทางวิชาการ 

คณะผู้วิจัย 



 
 

๑๓๘ 
 

หัวข้อการสนทนากลุ่ม 
เรื่อง 

“การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุในจังหวัด
ล้านนา” 

_________________________________________________________________________ 
 
ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม 
ข้อมูลทั่วไปของผู้สนทนากลุ่ม ชื่อ .....................................นามสกุล ...................................อายุ...........
ปี  
ที่อยู่ ................................................................................... ต าบล ...................................................... 
อ าเภอ.................................................จังหวัด ...................................................................................... 
วุฒิการศึกษา................................................ต าแหน่ง .......................................................................... 
สถานที่ท างาน...........................................................โทรศัพท์/มือถือ.. ................................................. 
อีเมล์.......................................................................................................................................................  
 
ประเด็นการสนทนา  

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจ
ชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา 

๑. รูปแบบและลวดลายผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือที่เป็นศิลปะเชิงสร้างสรรค์และมีความ
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นควรมีลักษณะ รูปแบบและลวดลายควรเป็นอย่างไร 

๒. ปัญหา และอุปสรรคในการการท าผ้าด้นมือ 
๓. การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ  
๔. แนวทางการพัฒนาผ้าด้นมือในอนาคต (เช่น ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าด้น

มือ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาด ด้านการเรียนรู้ ด้านการสร้างเครือข่าย ด้าน
กระบวนการถ่ายทอด เป็นต้น) 

๕. แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการท าผ้าด้นมือ
ควรเป็นอย่างไร 

 
ขอขอบคุณ/อนุโมทนาในความเอ้ือเฟ้ือทางวิชาการ 

คณะผู้วิจัย 
 

 
 
 
 
 



 
 

๑๓๙ 
 

ชุดปฏิบัติการ 
การเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่ม

จังหวัดล้านนา 
 
๑. ผลการส่งเสริมการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

๑. เพ่ือเรียนรู้กระบวนการผลิตด้านศิลปะสร้างสรรค์ผลงานผ้าด้นมือในกลุ่มจังหวัดล้านนา 
๒. เพ่ือสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมืออันน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจ

ชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา 
 ๓. เพ่ือยกระดับรายได้ของเยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา  
๒. แนวทางการปฏิบัติการ 
          ระยะที่ ๑ การเตรียมการวิจัย  

๑ ลงพื้นที่ศึกษาเครือข่ายเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
ล้านนา  ใน  ๘ จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดเชียงราย  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จังหวัด
ล าปาง  จังหวัดล าพูน  จังหวัดแพร่  จังหวัดน่าน  จังหวัดพะเยา  เพ่ือค้นหารูปแบบศิลปะเชิง
สร้างสรรค์ในกลุ่มจังหวัดล้านนา 
  ๒. ศึกษาข้อมูลชุมชน สร้างความสัมพันธ์รู้จัก ความคุ้นเคยและเข้าใจว่า การมาท า
วิจัยครั้งนี้ เพ่ือต้องการศึกษาเรื่องอะไร ชุมชนจะมีบทบาทต่อการศึกษาอย่างไร เพ่ือศึกษา
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะผ้าด้นมือในจังหวัดล้านนา ศึกษาปัจจัยส่งเสริม และอุปสรรค
การเสริมสร้างการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือในจังหวัดล้านนา 
   ๓. ด าเนินการประสานงานผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ประธานกลุ่มหรือผู้แทน ประธาน
ชุมชนผู้น าชุมชน ปราชญ์ท้องถิ่น เกษตรจังหวัด เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย 
                    ๔. เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์
แบบไม่มีโครงสร้าง แบบบันทึกการสังเกต (field  note) เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูล เมื่อได้แนวค าถาม
แล้ว ผู้วิจัยท าการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในด้านความเที่ยง ตรงของเนื้อหา นอกจากนี้ ผู้วิจัย
ได้จัดเตรียมกล้องบันทึกภาพนิ่ง รวมทั้งเครื่องบันทึกแถบเสียง    
       ๕.  ประสานผู้เข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้น
มือของเยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มล้านนา ก าหนดวันเวลาและสถานที่ด าเนินกิจกรรม 
       ระยะที่ ๒ การด าเนินการในสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าด้นมือน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่
เศรษฐกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา                 
  ๑) วิเคราะห์สภาพบริบทวิธีคิดกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะเชิง
สร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุในจังหวัดล้านนา 
  ๒) ศึกษาปัญหาและความต้องการในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์
ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุในจังหวัดล้านนา 

 ๓) ศึกษารูปแบบศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่หลักกลุ่มศิลปะล้านนาดั้งเดิม และที่มี
รูปแบบงานศิลปะเชิงสรรค์สร้างที่ได้รับการยอมรับ  ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัด
ล าพูน จังหวัดล าปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน  



 
 

๑๔๐ 
 

๔) ออกแบบและการพัฒนารูปแบบผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือของ
เยาวชนและผู้สูงอายุในจังหวัดล้านนา  โดยการจัดเวทีประชุมส าหรับผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ประธาน
กลุ่มหรือผู้แทน ผู้ประกอบผ้าด้นมือ ประธานชุมชน/ผู้น าชุมชน ปราชญ์ท้องถิ่น หอการค้าจังหวัดแพร่ 
ผู้ประกอบการผ้าด้นมือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การท่องเที่ยว พัฒนาชุมชน วัฒนธรรม 
อุตสาหกรรมจังหวัด ปราชญ์ท้องถิ่น นักวิชาการด้านศิลปะ/ผู้รู้ในด้านสาขาศิลปะ ผู้ประกอบผ้าด้นมือ  
โดยให้ผู้เข้าร่วมการประชุมร่วมแสดงความคิดเห็น เพ่ือออกแบบและการพัฒนารูปแบบผลงานด้าน
ศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุในจังหวัดล้านนา และหาแนวทางในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มล้านนา ว่ามี
ลักษณะเป็นอย่างไรและร่วมกันสรุปภาพรวมเพ่ือให้ได้ลวดลายที่เป็นต้นแบบที่เป็นอัตลักษณ์ ผลงาน
ศิลปะผ้าด้นมือน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชน 
  ๕) สรุปแนวทางกิจกรรมและโครงการ โดยให้ผู้เข้าร่วมช่วยเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ 
       ระยะที่ ๓ การลงมือปฏิบัติในการถ่ายทอดผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือสู่
เยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา โดยลงมือฝึกปฏิบัติออกแบบงานศิลปะบนผืนผ้า จาก
การน าความรู้ทางด้านศิลปะ วิถีชีวิตของชุมชนมาประยุกต์เพ่ือออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ ปฏิบั ติ
จริงโดยก าหนดประเภทของผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ ที่ให้กลุ่มเป้าหมายออกแบบและปฏิบัติ  ติดตาม
ประเมินผลการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่ม
ล้านนา  คัดเลือกผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ สวยงาม น าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชน 
โดยลงมือปฏิบัติ ดังนี้ 

๑) วิธีด าเนินการและเครื่องมือที่ใช้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการติดต่อประสานงานกับผู้ให้
ข้อมูลในการถ่ายทอดผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือ โดยกลุ่มผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แก่ 
ปราชญ์ท้องถิ่นและผู้รู้ในด้านสาขาศิลปะ 
  ๒) ปฏิบัติการตามแผนที่ก าหนดไว้ ตามรูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิง
สร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มล้านนา โดยปราชญ์ท้องถิ่นและผู้รู้ในด้านสาขา
ศิลปะ เป็นระยะเวลา ๒๐ ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมดังนี้ 

  ๑) หลักการชุดปฏิบัติการนี้ 
(๑) เป็นชุดปฏิบัติการที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
     ผ้าด้นมืออันน าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนใน 
     กลุ่มจังหวัดล้านนา 

   (๒) เป็นชุดปฏิบัติการที่ให้ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเรียนรู้โดยการฝึก 
     ปฏิบัติจริงจากประสบการณ์ตรงในการฝึกปฏิบัติกิจกรรมการ 
     ออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผสมผสานระหว่างลวดลาย 
     ที่ทันสมัยกับลวดรายดั้งเดิมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 
(๓) เป็นชุดปฏิบัติการที่ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้เรื่อง 
     กระบวนการผลิตด้านศิลปะสร้างสรรค์ผลงานผ้าด้นมือไปใช้ 
     ในการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผสมผสานระหว่าง   
     ลวดลายที่ทันสมัยกับลวดรายดั้งเดิมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 



 
 

๑๔๑ 
 

     น าไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนในชุมชน 
๒) จุดมุ่งหมายของชุดปฏิบัติการ 

ชุดปฏิบัติการนี้ให้ความรู้และประสบการณ์เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับการ
ถ่ายทอดมีคุณลักษณะดังนี้ 

(๑) เพ่ือเรียนรู้กระบวนการผลิตด้านศิลปะสร้างสรรค์ผลงานผ้าด้น 
     มือในกลุ่มจังหวัดล้านนา 
(๒) เพ่ือสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมืออันน าไปสู่การ    
     ยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา 

    (๓) เพ่ือยกระดับรายได้ของเยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัด 
     ล้านนา  

๓) โครงสร้างของชุดปฏิบัติการ การประเมินผล สื่อ/แหล่งเรียนรู้ และ 
    จ านวนชัว่โมง 

 
ที ่ กิจกรรม เนื้อหา รายละเอียด

กิจกรรม 
การประเมินผล สื่อ/แหล่ง

เรียนรู้ 
จ านวน
ชั่วโมง 

๑ ความรู้เรื่องผ้าด้นมือ - ความรู้ในเรื่อง
ของผ้าด้นมือ  
- รูปแบบของ
ผลิตภณัฑ์  
- แนวทางในการ
พัฒนาศิลปะในผืน
ผ้า 

บรรยายโดยวิทยากร การถามตอบ เอกสาร
ประกอบบการ
บรรยาย 

๔ 

๒ งานศิลปะบนผืนผ้า ออกแบบงาน
ศิลปะบนผืนผ้า  

การสาธติและลงมือ
ฝึกปฏิบัติในการ
ออกแบบบนผืนผ้า
ผ้า โดยน าความรู้
ทางด้านศิลปะ วิถี
ชีวิตของชุมชนมา
ประยุกตเ์พื่อ
ออกแบบลวดลาย
ผลิตภณัฑ ์

การประเมิน
จากช้ินงาน 

ตัวอย่างงาน
ศิลปะ 

๔ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๔๒ 
 
ที ่ กิจกรรม เนื้อหา รายละเอียด

กิจกรรม 
การประเมินผล สื่อ/แหล่ง

เรียนรู้ 
จ านวน
ชั่วโมง 

๓ สร้างผลิตภัณฑ ์ ประเภทของ
ผลิตภณัฑ์ผ้าด้น
มือ ที่ให้
กลุ่มเป้าหมาย
เลือกออกแบบ
และปฏิบตัิ  

ปฏิบัติจริงโดย
ก าหนดประเภทของ
ผลิตภณัฑ์ผ้าด้นมือ 
ที่ให้กลุ่มเป้าหมาย
เลือกออกแบบและ
ปฏิบัติ เช่น ของใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
เครื่องประดับ 
เครื่องนุ่งห่ม เพื่อให้
ได้ผลิตภัณฑ์ท่ี
สามารถน ามาใช้
ประโยชน์และ
ตอบสนองความ
ต้องการของตลาด  

การประเมิน
จากช้ินงาน 

ต้นแบบของ
ผลิตภณัฑ ์

๘ 

๔ การคัดเลือกผลงาน  
 

การคัดเลือก
ผลงานท่ีมี
ความคิด
สร้างสรรค์ 
สวยงาม  

คัดเลือกผลงานท่ีมี
ความคิดสร้างสรรค์ 
สวยงาม น าไปสู่การ
ยกระดับรายไดสู้่
เศรษฐกิจชุมชนโดย
ปราชญ์ท้องถิ่น และ
ผู้รู้ในด้านสาขา
ศิลปะ  

การประเมิน
ผลิตภณัฑ์ที่มี
การสร้างสรรค์
ผล งานศิลปะ 
รูปแบบผลงาน 
การน าใช้
ประโยชน์ ความ
ทันสมัย ความ
ละเอียด ความ
ประณตี ความ
สวยงามของ
ผลิตภณัฑ ์

 ๒ 

๕ การติดตาม
ประเมินผลการเรียนรู้  
 

การติดตาม
ประเมินผลการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านศิลปะเชิง
สร้างสรรคผ์้าด้น
มือของเยาวชน
และผูสู้งอายุใน
กลุ่มลา้นนา   
 

ติดตามประเมินผล
การส่งเสริมการ
เรียนรูด้้านศลิปะเชิง
สร้างสรรคผ์้าด้นมือ
ของเยาวชนและ
ผู้สูงอายุในกลุม่
ล้านนา   
 

- การสังเกตการ
เรียนรู้ และการ
เข้าร่วมกิจกรรม  
- ประเมิน
ความรู้ก่อนการ
ถ่ายถอดและ
หลังการ
ถ่ายทอด
เกี่ยวกับการ
สร้างสรรค์
ผลงานศลิปะผ้า
ด้นมือ 

 ๒ 

 รวม     ๒๐ 



 
 

๑๔๓ 
 

      ระยะท่ี ๔ การถอนบทเรียนและสรุปโครงการวิจัย 
        ๑) ถอนบทเรียนและสรุปโครงการวิจัย ที่ได้จากการปฏิบัติการวิจัยคือ การเข้าไป
ศึกษาศักยภาพหรือความสามารถในการยกระดับรายได้ให้กับชุมชน  
  ๒) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมสมัย 
        ๓) การคืนข้อมูลสู่ชุมชนการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของเยาวชน
และผู้สูงอายุในกลุ่มล้านนา 

  ๔) สังเคราะห์องค์ความรู้และเสนอร่างสมบูรณ์ต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

ระยะที่ ๕ สร้างเครือข่ายเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
ล้านนา ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยงศิลปะเชิงสร้างสรรค์ประกอบด้วย เครือข่าย ๘ จังหวัด ได้แก่ เชียงราย 
เชียงใหม่  ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน  ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยงศิลปะเชิงสร้างสรรค์ใน
พ้ืนที่จังหวัดเหล่านี้  และมีบทบาทต่อการพัฒนาเครือข่ายเมืองศิลปะสร้างสรรค์ในกลุ่มจังหวัดล้านนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๔๔ 
 

แบบประเมินความรู้ก่อนการได้รับการถ่ายทอดเกี่ยวกับด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือสู่
เยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา 

เรื่อง 
“การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุในจังหวัด

ล้านนา” 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check  List) ให้ท า 

 เครื่องหมาย  ในระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความเห็นของท่าน 
 ๑. เพศ  (  ) ชาย   (  ) หญิง 
 ๒. อายุ  (  ) ต่ ากว่า ๒๐ ปี (  ) ๒๐- ๕๙ ป ี

(  ) ๖๐ ปี ขึ้นไป  
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือของ 

เยาวชนและ ผู้สูงอายุในจังหวัดล้านนา เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า ให้ท าเครื่องหมาย 
 ในระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความเห็นของท่าน 

 
ข้อที ่ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
 ด้านการผลิต      

๑ มีความรู้และความเข้าใจในการเลือกวัสดุ อุปกรณ์
ในการผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือได้อย่างเหมาะสม 

     

๒ มีความรู้และความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ได้
ถูกต้องและปลอดภัย 

     

๓ มีความรู้และความเข้าใจสามารถเลือกผ้าที่ใช้ใน
การท าผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือได้อย่างเหมาะสม 

     

๔ มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเย็บ
ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือได้อย่างถูกต้อง 

     

๕ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเย็บ
ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือได้อย่างถูกต้อง 

     

 ด้านออกแบบลวดลาย      
๖ มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการออกแบบ

ลวดลายผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ 
     

๗ มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบลวดลาย
ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ 

     

๘ มีความสามารถในการออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์
ผ้าด้นมือแบบดั้งเดิม 

     

๙ มีความสามารถในการออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์
ผ้าด้นมือให้มีลวดลายศิลปะล้านนา  

     

 



 
 

๑๔๕ 
 

ข้อที ่ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๑๐ มีความสามารถในการออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์
ผ้าด้นมือให้มีลวดลายศิลปะเชิงสร้างสรรค์ที่เป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน 

     

 ด้านพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์      
๑๑ มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการสร้างและ

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ 
     

๑๒ มีความคิดสร้ า งสรรค์ ในการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

     

๑๓ มีความสามารถในการพัฒนาผลติภัณฑ์ใหมโ่ดยการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ดั้งเดิมให้มีความทันสมัย 

     

๑๔ มีความสามารถในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มี
ลวดลายศิลปะล้านนา  

     

๑๕ มีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มี
ลวดลายศิลปะเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ชุมชน 

     

 ด้านการน าความรู้ไปใช้และการถ่ายทอด      
๑๖ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการผลิต การออกแบบ

ลวดลาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมืออื่นๆ  
     

๑๗ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 

     

๑๘ สามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดแก่บุคคลอื่นๆ ที่
สนใจ 

     

๑๙ สามารถประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่ายการผลิต      
๒๐ สามารถประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่ มช่องทางการ

จ าหน่าย  
     

 
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
............................................................................................................................. ...................................  
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
  

ขอขอบคุณในการตอบแบบประเมิน 
 
 
 



 
 

๑๔๖ 
 

แบบประเมินความรู้หลังการได้รับการถ่ายทอดเกี่ยวกับด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือสู่
เยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา 

เรื่อง 
“การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือของเยาวชนและผู้สูงอายุในจังหวัด

ล้านนา” 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check  List) ให้ท า 

 เครื่องหมาย  ในระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความเห็นของท่าน 
 ๑. เพศ  (  ) ชาย   (  ) หญิง 
 ๒. อายุ  (  ) ต่ ากว่า ๒๐ ปี (  ) ๒๐- ๕๙ ป ี

(  ) ๖๐ ปี ขึ้นไป  
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้นมือของ 

เยาวชนและ ผู้สูงอายุในจังหวัดล้านนา เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า ให้ท าเครื่องหมาย 
 ในระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความเห็นของท่าน 

 
ข้อที ่ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
 ด้านการผลิต      

๑ มีความรู้และความเข้าใจในการเลือกวัสดุ อุปกรณ์
ในการผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือได้อย่างเหมาะสม 

     

๒ มีความรู้และความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ได้
ถูกต้องและปลอดภัย 

     

๓ มีความรู้และความเข้าใจสามารถเลือกผ้าที่ใช้ใน
การท าผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือได้อย่างเหมาะสม 

     

๔ มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเย็ บ
ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือได้อย่างถูกต้อง 

     

๕ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเย็บ
ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือได้อย่างถูกต้อง 

     

 ด้านออกแบบลวดลาย      
๖ มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการออกแบบ

ลวดลายผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ 
     

๗ มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบลวดลาย
ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ 

     

๘ มีความสามารถในการออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์
ผ้าด้นมือแบบดั้งเดิม 

     

๙ มีความสามารถในการออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์
ผ้าด้นมือให้มีลวดลายศิลปะล้านนา  

     

 



 
 

๑๔๗ 
 

ข้อที ่ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๑๐ มีความสามารถในการออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์
ผ้าด้นมือให้มีลวดลายศิลปะเชิงสร้างสรรค์ที่เป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน 

     

 ด้านพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์      
๑๑ มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการสร้างและ

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ 
     

๑๒ มีความคิดสร้ า งสรรค์ ในการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

     

๑๓ มีความสามารถในการพัฒนาผลติภัณฑ์ใหมโ่ดยการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ดั้งเดิมให้มีความทันสมัย 

     

๑๔ มีความสามารถในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มี
ลวดลายศิลปะล้านนา  

     

๑๕ มีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มี
ลวดลายศิลปะเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ชุมชน 

     

 ด้านการน าความรู้ไปใช้และการถ่ายทอด      
๑๖ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการผลิต การออกแบบ

ลวดลาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมืออื่นๆ  
     

๑๗ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 

     

๑๘ สามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดแก่บุคคลอื่นๆ ที่
สนใจ 

     

๑๙ สามารถประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่ายการผลิต      
๒๐ สามารถประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มช่องทางการ

จ าหน่าย  
     

 
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................  
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................... .........................................................................................  
  

ขอขอบคุณในการตอบแบบประเมิน 
 
 
 
 



 
 

๑๔๘ 
 

ภาคผนวก  ข   
 

 



 
 

๑๔๙ 
 

ภาคผนวก  ค 
 

 



 
 

๑๕๐ 
 

ภาคผนวก  ง   
 

ตารางแสดงผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact) 
 

ผลงานที่คาด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียดของผลผลิต จ านว
นนับ 

รว
ม 

หน่วย
นับ 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบที่คาดว่า
จะได้รับ 

๑. องค์
ความรู้ใหม ่

องค์ความรู้กระบวนการ
สร้างสรรคผ์ลงานด้านศิลปะ
เชิงสร้างสรรคผ์้าด้นมือใน
จังหวัดล้านนา 
 

๑ ๑ เรื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
หัตถกรรมผ้าด้นมือบ้านต้น
ไคร้ ชุมชนบ้านต้นไคร้และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้น า
องค์ความรู้กระบวนการ
สร้างสรรคผ์ลงานด้าน
ศิลปะเชิงสร้างสรรคผ์้าด้น
มือในจังหวัดล้านนา น าไป
เป็นข้อมูลพื้นในการผลติ
และออกแบบผลงานด้าน
ศิลปะเชิงสร้างสรรคผ์้าด้น
มือในจังหวัดล้านนาตอ่ไป 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
หัตถกรรมผ้าด้นมือ
บ้านต้นไคร้ ชุมชน
บ้านต้นไคร้และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ได้ฐานข้อมลูองค์
ความรู้กระบวนการ
สร้างสรรคผ์ลงานด้าน
ศิลปะเชิงสร้างสรรค์
ผ้าผ้าด้นมือในจังหวัด
ล้านนา 
 

๒. ต้นแบบ
ผลิตภณัฑ์ – 
ระดับกึ่ง
อุตสาหกรรม 

ผลิตภณัฑ์ต้นแบบจาก
กระบวนการสร้างสรรค์
ผลิตภณัฑ์ผ้าด้นมือลวดลายที่
ทันสมัยกับลวดลายดั้งเดิมที่
เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
ตลอดจนได้ถ่ายทอดผลงาน
ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้น
มือสู่เยาวชนและผูสู้งอายุใน
กลุ่มจังหวัดล้านนา  

๒ ๒ ต้นแบบ ชุมชนบ้านต้นไครไ้ด้
ยกระดับรายไดสู้่เศรษฐกิจ
ชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
หัตถกรรมผ้าด้นมือบ้านต้น
ไคร้และชุมชนบ้านต้นไคร้
ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจาก
กระบวน 
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ผ้าด้นมือลวดลายที่ทันสมัย
กับลวดลายดั้งเดิมที่เป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน
น าไปสู ่
การยกระดับรายได้สู่
เศรษฐกิจชุมชนในกลุ่ม
จังหวัดล้านนา ตลอดจนเกิด
การถ่ายทอดผลงานด้าน
ศิลปะเชิงสร้างสรรคผ์้าด้น
มือสู่เยาวชนและผูสู้งอายุใน
กลุ่มจังหวัดล้านนา น ามาซึ่ง
การอนุรักษ์สืบสานภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นของตนเองให้
คงอยู่ต่อไป 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
หัตถกรรมผ้าด้นมือ
บ้านต้นไคร้และชุมชน
บ้านต้นไคร้ได้
ผลิตภณัฑ์ต้นแบบจาก
กระบวนการ
สร้างสรรคผ์ลติภณัฑ์
ผ้าด้นมือลวดลายที่
ทันสมัยกับลวดลาย
ดั้งเดิมที่เป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน
ตลอดจน 
เกิดผลงานด้านศลิปะ
เชิงสร้างสรรค ์
ผ้าด้นมือของเยาวชน
และผูสู้งอายุในกลุม่
จังหวัดล้านนาที่เกดิ
จากการถ่ายทอด
ทักษะการสร้างสรรค์
ผลงานด้านศิลปะเชิง
สร้างผ้าด้นมือ 



๑๕๑ 

ผลงานทีค่าด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียดของผลผลิต จ านว
นนับ 

รว
ม 

หน่วย
นับ 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบที่คาดว่า
จะได้รับ 

๓. การพัฒนา
ก าลังคน - 
นักวิจัยจาก
ภาคเอกชน 
ภาคบริการ
และภาค
สังคม 

ทักษะการสร้างสรรค์ผลงาน
ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าด้น
มือของเยาวชนและผูสู้งอายุใน
จังหวัดล้านนา 

๖๐ ๖๐ คน เยาวชนและสูงอายุใน
จังหวัดล้านนา 
ได้พัฒนาทักษะการ
สร้างสรรคผ์ลงานด้านศิลปะ
เชิงสร้างสรรคผ์้าด้นมือ
ส่งผลใหส้ามารถสร้างสรรค์
ผลิตภณัฑ์ใหม่ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ผู้บริโภค น าไปสู่การ
ยกระดับรายไดสู้่เศรษฐกิจ
ชุมชนในชุมชน ตลอดจนท า
ให้เกิดความรัก หวงแหน  
เห็นคุณคา่  น ามาซึ่งการ
อนุรักษ์สืบสานภูมิปญัญา
ท้องถิ่นของตนเองให้คงอยู่
ต่อไป 

ได้ผลงานด้านศลิปะ
เชิงสร้างผ้าด้นมือเป็น
ผลงานท่ีเกิดจาก
กระบวนการถ่ายทอด
ผลงานด้านศิลปะเชิง
สร้างสรรคผ์้าด้นสู่
เยาวชนและผู้สูงอายุ
ในจังหวัดล้านนา 



๑๕๒ 

ประวัติคณะผู้วิจัย 
๑. ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัย 

๑. ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลธชิา  จิรภัคพงค์ 
Assistant Professor Chonthicha  Jirapakapong 

๒. เลขรหัสประจ าตัวนักวิจัย  - 
๓. ต าแหน่งปัจจุบัน 

- อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
๔. ประวัติการศึกษา 

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฏอุตดิตถ์
(พ.ศ. ๒๕๔๐)

- การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
นเรศวร (พ.ศ. ๒๕๔๔)

- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชา นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้  มหาวิทยาลัยรามค าแหง (พ.ศ. ๒๕๕๗)

๕. ประสบการณ์ทางวิชาการ/งานเอกสารต ารา 
- เอกสารประกอบการสอน วิชา เศรษฐศาสตร์ส าหรับครู, มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ , ๒๕๕๐ 
- เอกสารประกอบการสอน “มนุษย์กับสังคม” โรงพิมพ์นวสาส์นการพิมพ์ ,

๒๕๕๐, ISBN  978-974-364-756-7 (เขียนร่วม) 
- งานเรียบเรียง “เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน”  โรงพิมพ์เมืองแพร่การพิมพ์,

๒๕๕๑, ISBN  978-974-393-314-7 
- เอกสารประกอบการสอน “สถิติเบื้องต้นและการวิจัย”  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔, ISBN  978-974-364-936-3 (เขียนร่วม) 
- เอกสารประกอบการสอน “เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน”  โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔, ISBN  978-616-300-007-1 (เขียนร่วม) 
- เอกสารประกอบการสอน “มนุษย์กับสังคม (ฉบับปรังปรุง)” โรงพิมพ์มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๕๘, ISBN  978-974-364-756-7 (เขียนร่วม) 



๑๕๓ 

๖. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
๑) ชื่อเรื่อง  “การศึกษาศักยภาพการบริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกบาลีตามทรรศนะของครูผู้สอนและนักเรียน : กรณศีึกษา 
วัดจองค า อ าเภอ งาว จังหวัดล าปาง” ๒๕๔๗ 
สถานภาพในการท าวิจัย: ผู้ร่วมวิจัย 

๒) ชื่อเรื่อง    “การประเมินกิจกรรมเสริมหลักสูตรมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลง 
กรณราชวิทยาลัย: วิทยาเขตภาคเหนือ” พ.ศ. ๒๕๔๘ 
สถานภาพในการท าวิจัย: ผู้ร่วมวิจัย 

๓) ชื่อเรื่อง  “การประเมินหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรมชั้นตรีโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกธรรมจังหวัดแพร่”  พ.ศ. ๒๕๔๘. 
 สถานภาพในการท าวิจัย: ผู้ร่วมวิจัย 

๔) ชื่อเรื่อง   “การศึกษาทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่” พ.ศ. 
๒๕๔๘ 
สถานภาพในการท าวิจัย: ผู้ร่วมวิจัย 

๕) เรื่อง  “การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานของศูนย์อบรมเด็ก 
ก่อนเกณฑ์ในจังหวัดแพร่”  ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
สถานภาพในการท าวิจัย : ผู้ร่วมวิจัย 

๖) ชื่อเรื่อง  “การใช้หลักพุทธธรรมในการงานของสถานศึกษาที่เข้าร่วม 
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาแพร่ 
เขต ๑” พ.ศ. ๒๕๔๙ 
สถานภาพในท าวิจัย : ผู้ร่วมวิจัย 

๗) ชื่อเรื่อง  “การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร 
จัดการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่  การศึกษาแพร่ 
เขต ๑”  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
สถานภาพในการท าวิจัย: ผู้ร่วมวิจัย 

๘)  ชื่อเรื่อง  “ทัศนคติที่มีต่อครอบครัวและการได้รับการสนับสนุนจาก 
ครอบครัวของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตแพร่” พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 สถานภาพในการท าวิจัย: ผู้ร่วมวิจัย 



๑๕๔ 

     ๙) ชื่อเรื่อง   “ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการการเรียนของนิสิต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่” พ.ศ. 
๒๕๕๒ 
สถานภาพในการท าวิจัย: หัวหน้าโครงการ 

๑๐) ชื่อเรื่อง   “การพัฒนาศักยภาพและพฤติกรรมทางการเรียนรายวิชา 
คณิตศาสตร์เบื้องต้นของนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ (คฤหัสถ์) ด้วย 
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม” พ.ศ. ๒๕๕๓ 
สถานภาพในการท าวิจัย: หัวหน้าโครงการ 

๑๑) ชื่อเรื่อง   “คุณภาพการบริหารองค์กรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
วิทยาลัย วิทยาเขตแพร่” พ.ศ. ๒๕๕๔ 
สถานภาพในการท าวิจัย: หัวหน้าโครงการ 

๑๒) ชื่อเรื่อง  “ปัจจัยที่มีผลต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน 
ชุมชนจังหวัดแพร่” พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  สถานภาพในการท าวิจัย: ผู้ร่วมวิจัย 
๑๓) ชื่อเรื่อง   “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ รายวิชา สถิติเบื้องต้นและการ 

วิจัยของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยา 
เขตแพร่ โดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง” พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สถานภาพในการท าวิจัย: หัวหน้าโครงการ 

๑๔) ชื่อเรื่อง   “รูปแบบการเรียนการสอนรายวิชา การวิจัยในชั้นเรียน ของนิสิต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ โดยการ 
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ” พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สถานภาพในการท าวิจัย: หัวหน้าโครงการ 

๑๕) ชื่อเรื่อง  “การจัดการสุขภาวะเชิงพุทธของผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ” พ.ศ. 
๒๕๕๘ 
สถานภาพในการท าวิจัย: ผู้ร่วมวิจัย 

๑๖) ชื่อเรื่อง  “แนวคิดและรูปแบบการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองตามแนว 
พระพุทธศาสนา “ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สถานภาพในการท าวิจัย: ผู้ร่วมวิจัย 

๑๗) ชื่อเรื่อง  “วิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่: องค์ความรู้และการจัดการเชิง 
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สถานภาพในการท าวิจัย: หัวหน้าโครงการ 



๑๕๕ 

๑๘) ชื่อเรื่อง  “ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีของ 
เยาวชนบนฐานพุทธธรรมของภาคีการศึกษาและพระสอน
ศีลธรรม”  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สถานภาพในการท าวิจัย: หัวหน้าโครงการ 

๑๙)  ชื่อเรื่อง  “สุขภาวะพระสงฆ์: การพัฒนารูปแบบสุขภาวะตามแนววิถีพุทธ 
โดยการบูรณาการสาธารณสุขเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของจังหวัด 
ล าปาง”พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานภาพในการท าวิจัย: หัวหน้าโครงการ 

๗. บทความวิชาการ/บทความวิจัย 
๑. ฉวีวรรณ  สวุรรณาภา และชลธิชา  จิรภัคพงค์. “ปัจจัยที่มีผลต่อการน าปรัญา 

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชุมชนจังหวัดแพร่”. Rajabhat 
Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences.  ปีที่ ๑๗ 
ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๙) : ๑๘๐- ๑๘๙. (TCI กลุ่มท่ี ๑) 

๒. พระครูปลัดพรหมเรศ  โชติวโร, รวีโรจน์  ศรีค าภา  และชลธิชา  จิรภัคพงค์.  
“การจัดการสุขภาวะเชิงพุทธของผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ”, ใน : การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ ศาสตร์พระราชากับการสร้างสังคม
อุดมปัญญาในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ล าพูน. (วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑): ๑๖๒-๑๗๒. 

๓. ชลธิชา จิรภัคพงค์, ฉวีวรรณ สุวรรณาภา และพัฒน์นรี  อัฐวงศ์.“ยุทธศาสตร์การ 
เสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีของเยาวชนบนฐานพุทธธรรมของ 
ภาคีการศึกษาและพระสอนศีลธรรม”. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม.    
ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๙๙ – ๑๐๘. (TCI กลุ่มท่ี  
๑) 

๔. Assist Prof. Chaweewan Suwanapha  Assist Prof. Chonthicha  
Jirapukkapong , Mr.Panya   Sunanta Phrakrupradphromres  
Chotiwaro,Dr.,Assist Prof “Buddhist well-being Model for better 
qualities of life in Chiang Rai Province” The 10th International 
Buddhist Research Seminar “Nan: The City of Buddhist 
towards Dhamma &World Heritage”  :15 May 2019 



๑๕๖ 

Mahachulalongkornrajvidyalaya University Nakhon Nan 
Buddhist College 

๕. Assist Prof. Chaweewan Suwanapha, Assist Prof. Chonthicha 
Jirapukkapong, Mr. Panya Sunanta, Phrakrupradphromres 
Chotiwaro, Assist Prof. Dr., Assoc. Prof. Dr. Suvin Ruksat. “ 
Buddhist Monk’s Well-being: Development of a Buddhist 
Based Well-being Promotion Model by Community Public 
Health Integration for Better Life Qualities in Chiang Rai 
province”  The Journal of the International Association of 
Buddhist Universities (JIABU). Vol. 12 No.1 (January – June 
2019) : 364-384. (TCI กลุ่มท่ี ๒) 

๖. ชลธิชา จิรภัคพงค์, ฉวีวรรณ สุวรรณาภา, ปุญยวีร์  มงคลพิพัฒน์พร และ   
พัฒน์นรี  อัฐวงศ์. “วิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่: องค์ความรู้และการ 
จัดการเชิงเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน”. วารสารการจัดการ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  (WMS Journal  of Management  
Walailak University). Vol.8 No.3 (Jul – Sep 2019) : 63 – 74. (TCI 
กลุ่มท่ี ๑) 

๗. ชลธิชา จิรภัคพงค์, ฉวีวรรณ สุวรรณาภา, ปุญยวีร์  มงคลพิพัฒน์พร และ    
พัฒน์นรี  อัฐวงศ์. “สุขภาวะพระสงฆ์: การพัฒนารูปแบบสุขภาวะตามแนว 
วิถีพุทธโดยการบูรณาการสาธารณสุขเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของจังหวัด 
ล าปาง”. วารสารวิชาการ Veridian E – Journal, Silpakorn  
University ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม) : ๑๒๒๗ –  
๑๒๔๗. (TCI กลุ่มท่ี ๑) 

๒. ประวัติคณะผู้วิจัย 
๑. ชื่อ พระครูปริยัติวรากร,ผศ.ดร. 

Phrakru Phariyathvarakron, Assistant Professor Dr. 

๒. ต าแหน่งปัจจุบัน 
- อาจารย์ประจ า สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
๓.ประวัติการศึกษา 

- ป.ธ. ๔
- พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) วิชาเอกการสอนสังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่



๑๕๗ 

- การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) วิชาเอกการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

- P.hD.(จิตวิทยาการสอน) มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย
๕.ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

๑) ชื่อเรื่อง “การประเมินหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรมชั้นตรีโรงเรียน 
พระปริยัติธรรมแผนกธรรม จังหวัดแพร่” พ.ศ. ๒๕๔๘ 
สถานภาพในการท าวิจัย: ผู้ร่วมวิจัย 

๒)  ชื่อเรื่อง  “พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของพระภิกษุในจังหวัดแพร่” 
พ.ศ. ๒๕๕๑  
สถานภาพในการท าวิจัย: หัวหน้าโครงการ 

๓) ชื่อเรื่อง  “การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ห้องสมุดเทคโนโลยี 
สารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
แพร่” พ.ศ. ๒๕๕๕  
สถานภาพในการท าวิจัย: ผู้ร่วมวิจัย 

๓. ประวัติคณะผู้วิจัย 
๑. ชื่อ พระอนุสรณ์ กิตฺติวณฺโณ, ดร. (เรืองปัญญารัตน์) 

Phra Anusorn Kittiwanno (Ruangpunyarat), Dr. 
๒. เลขรหัสประจ าตัวนักวิจัย -   
๓. ต าแหน่งปัจจุบัน 

- อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
๔. ประวัติการศึกษา 

- พุทธศาสตร์บัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชา พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๕)

- พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชา พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๖)

- พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชา พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๑)

๕. ประสบการณ์ทางวิชาการ/งานเอกสารต ารา 
-



๑๕๘ 

๖. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
๑) ชื่อเรื่อง  “ความเชื่อและคติธรรมที่ปรากฏในประเพณีปีใหม่สงกรานต์ 

ล้านนา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
แพร่” ๒๕๖๐. 
สถานภาพในการท าวิจัย: หัวหน้าโครงการ 

๒) ชื่อเรื่อง “การส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของครอบครัวในการดูแล 
ผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย” ๒๕๖๑. 
สถานภาพในการท าวิจัย: หัวหน้าโครงการ 

๓) ชื่อเรื่อง   “บทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของพระสิริมังคลาจารย์,  
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราช 
วิทยาลัย” ๒๕๖๒. 

  สถานภาพในการท าวิจัย: หัวหน้าโครงการ 
๔) ชื่อเรื่อง “บทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของครูบาบุญชุ่ม, สถาบันวิจัยพุทธ

ศาสตร์ :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย” ๒๕๖๒. 
สถานภาพในการท าวิจัย: ผู้ร่วมวิจัย 

๕) เรื่อง “รูปแบบการสร้างเสริมการเป็นพลเมืองดีของนักเรียนเชิงพุทธ 
บูรณการ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
แพร่” พ.ศ. ๒๕๖๓. 
สถานภาพในการท าวิจัย : หัวหน้าโครงการ 

๗. บทความวิชาการ 
๑) เรื่อง “พุทธธรรมกับการขัดเกลาทางสังคม” วารสารบัณฑิตศึกษา 

ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต 
แพร่ ปีที่ ๒  ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๐.  

๒) เรื่อง “พุทธธรรมกับการขัดเกลาทางสังคม”, รายงานสืบเนื่องการ 
ประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ ๑ “การจัดการวัฒนธรรมเชิง 
พระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน”, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
วิทยาลัย วิทยาเขตแพร่, วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐. 

๓) เรื่อง “ภูมิปัญญากับพิธีกรรมสืบชะตาของสังคมล้านนา, วารสารมหา 
จุฬาฯ วิทยาเขตแพร่ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ –  
มิถุนายน ๒๕๖๒.  

๔) เรื่อง “ยุทธศาสตร์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน, 
วารสารธรรมวิชญ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒. 



๑๕๙ 

๕) เรื่อง “จตุธาตุและการใช้สมุนไพรในพระพุทธศาสนา”  รายงานการ 
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ นครน่าน: นคร 
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ม ร ด ก ธ ร ร ม สู่ ม ร ด ก โ ล ก  วั น ที่  ๑ ๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒.  

๖)  เรื่อง “ New Normal: การปรับตัวเพ่ือการศึกษาตามแนว 
พระพุทธศาสนา” วรสารมหาจุฬานาครทรรศน์, ปีที่  ฉบับที่ ๑  
กันยายน ๒๕๖๓.  

๔. ประวัติคณะผู้วิจัย 
๑. ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์  ฟองค า 

Assistant Professor,Dr. Kriengsak  Fongsak 
๒. เลขรหัสประจ าตัวนักวิจัย  - 
๓. ต าแหน่งปัจจุบัน 

- อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
- ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์แพร่ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
๔. ประวัติการศึกษา 

- พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชา ศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๓๔)

- M.A. (Philosophy) University of Madras, India  (พ.ศ. ๒๕๓๙)
- พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชา พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๓)
๕. ประสบการณ์ทางวิชาการ/งานเอกสารต ารา 

- เอกสารประกอบการสอน วิชา พระพุทธศาสนามหายาน, มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ , ๒๕๕๘ 

- เอกสารประกอบการสอน “พระไตรปิฎกศึกษา (ฉบับปรับปรุง)” โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๕๘, ISBN  978-974-364-855-7 (เขียนร่วม) 

- เอกสารประกอบการสอน “ปรัชญาเบื้องต้น”  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๑, ISBN  978-974-364-477-2 (เขียนร่วม) 

- งานเรียบเรียง “ปรัชญาอนิเดียโบราณ”  โรงพิมพ์โฟกัส พริ้นติ้ง, ๒๕๕๘, ISBN
978-616-300-089-9



๑๖๐ 

๖. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
๑) เรื่อง “การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานของศูนย์อบรมเด็ก 

ก่อนเกณฑ์ในจังหวัดแพร่”  ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
สถานภาพในการท าวิจัย : ผู้ร่วมวิจัย 

๒) เรื่อง “การติดตามผลบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
วิทยาลัย วิทยาเขตแพร่”  ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
สถานภาพในการท าวิจัย : ผู้ร่วมวิจัย 

๓) เรื่อง “ศึกษาคุณลักษณะของพระสังฆาธิการตามทัศนะของผู้น าชุมชน 
ในจังหวัดแพร่” ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
สถานภาพในการท าวิจัย : ผู้ร่วมวิจัย 

๔) เรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดแพร่” ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
สถานภาพในการท าวิจัย : หัวหน้าโครงการ 

๕) เรื่อง “คุณภาพการบริการของส านักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง 
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่” ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
สถานภาพในการท าวิจัย : ผู้ร่วมวิจัย 

๖) เรื่อง “การสืบค้นการจัดระบบการอนุรักษ์เอกสารคัมภีร์โบราณของวัด 
และการถ่ายทอดภูมิปัญญาล้านนาเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
จังหวัดแพร่” ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สถานภาพในการท าวิจัย : ผู้ร่วมวิจัย 

๗) เรื่อง “บทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของพระมหาเถระในล้านนา”ปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ 
สถานภาพในการท าวิจัย : ผู้ร่วมวิจัย 

๘) เรื่อง “สุขภาวะพระสงฆ์: การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะตาม 
แนววิถีพุทธโดยการบูรณาการสาธารณสุขชุมชนเพ่ือคุณภาพชีวิต 
ที่ดีในภาคเหนือตอนบน” ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สถานภาพในการท าวิจัย : ผู้ร่วมวิจัย 



๑๖๑ 

๕. ประวัติคณะผู้วิจัย 
๑. ชื่อ (ภาษาไทย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์  วูวงศ์ 

Assistant Professor Dr.Onanong  Woowong  
๒. รหัสประจ าตัวผู้ วิจัย -  
๓. ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจ า  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตแพร่ 
๔. ประวัติการศึกษา 

๑.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชีทั่วไป  จากโรงเรียนศรีธนา 
     พานิชยการเชียงใหม่ 
๒. ศิลปศาสตรบัณฑิต ( ศศ.บ. ) เอกการจัดการทั่วไป  สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๓. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม. )  เอกหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัย 
    รามค าแหง  
๔. Ph.D. Psychology  มหาวิทยาลัยมคธ 

๕. ประสบการณ์ทางวิชาการ/งานเอกสาร 
๑.หนังสือ “วันไหว้ครู” รวบรวมและเรียบเรียงโดย นางฉวีวรรณ  สุวรรณาภา 

และนางสาวอรอนงค์  วูวงศ์   พิมพ์ที่เมืองแพร่การพิมพ์  จ านวน ๗๐๐  เล่ม ๒๔  หน้า 
 ๒. บทความเชิงวิชาการ เรื่อง “ท่องเที่ยวแดนจิงโจ้”  ตีพิมพ์ในวารสารมหาจุฬา ฯ  

วิทยาเขตแพร่  ISBN ๑๖๘๕-๕๑๔๐ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๖ ประจ าเดือน พฤษภาคม–ตุลาคม ๒๕๔๕  
หน้า ๓๒-๕๒ 

๓. คู่มือ การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน. รวบรวมและเรียบเรียงโดยพระมหาสิมรัตน์  
สิริธมฺโม และคณะ. ห้างหุ้นส่วนเมืองแพร่การพิมพ์. ๒๕๔๖. 

๔. บทความเชิงวิชาการ เรื่อง “ท่องเที่ยวสาธารณประชาชนจีน” ตีพิมพ์ในวารสาร 
มหาจุฬาฯ วิทยาเขตแพร่ ISBN ๑๖๘๕-๕๑๔๐ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๙ ประจ าเดือน มีนาคม–สิงหาคม  
๒๕๔๗. หน้า ๓๗-๔๙. 

๕. บทความวิชาการ เรื่อง “ตะวันฉายแห่งความส าเร็จ” ตีพิมพ์ในหนังสืออนุสรณ์ 
พระมนัสชัย พลเยี่ยม. ๒๕๕๗   

๖. บทความวิจัย เรื่องบทบาทของพระสังฆาธิการในการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ เกรียงศักดิ์  ฟองค า อรอนงค์  วูวงศ์ และฉวีวรรณ สุวรรณา
ภา วารสารส านักบัณฑิตอาสาสมัคร ISSN๑๖๘๖-๓๖๙๐ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒ มกราคมขมิถุนายน 
๒๕๕๘ หน้า ๑๙-๓๘. 



 

๑๖๒ 

  ๗. เอกสารประกอบการสอน วิชาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,๒๕๕๘, ISBN ๙๗๘-๙๗๔-๓๖๔-๙๙๓-๖ (เขียนร่วม) 
  ๘.เอกสารประกอบการสอน วิชา การบริหารจัดการในชั้นเรียน มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิยาลัย วิทยาเขตแพร่,๒๕๕๘ 
  ๙.หนังสือ วัฒนธรรมศึกษา  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๙,ISBN ๙๗๘-
๖๑๖-๓๐๐-๒๕๘-๗ 

๖. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
           ๑) เรื่อง  “บทบาทพระสงฆ์ท่ีมีต่อการให้การศึกษาแก่ชุมชนในจังหวัดแพร่”   

๒๕๔๔ 
         สถานภาพในการท าวิจัย:  หัวหน้าโครงการ    
  ๒) เรื่อง  “ประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตคณะครุศาสตร์  
                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตแพร่”  
        ๒๕๔๖ 
                         สถานภาพในการท าวิจัย:  หัวหน้าโครงการ 
                ๓) เรื่อง  “ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
               ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
               วิทยาลัย”   ๒๕๔๗ 
            สถานภาพในการท าวิจัย:  ผู้วจิัย 
  ๔) เรื่อง  “ประเมินผลการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตมหาวิทยาลัย 
        มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตแพร่” ๒๕๔๗ 

       สถานภาพในการท าวิจัย:  ผู้วจิัย 
 ๕) เรื่อง   “ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการตามทัศนะ 
       ของผู้น าชุมชนในจังหวัดแพร่”  ๒๕๔๘       

         สถานภาพในการท าวิจัย:   หัวหน้าโครงการวิจัย  
    ๖) เรื่อง “ศึกษาสภาพวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยบ้านดง                 

         ต าบลสวนเขื่อน  อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่” ๒๕๔๙      
         สถานภาพในการท าวิจัย:   ผูว้ิจัย  

 
 
 
 



 

๑๖๓ 

      ๗) เรื่อง “  ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนของ  
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่”   
       ๒๕๔๗                                        

         สถานภาพในการท าวิจัย:    ผูว้ิจัย 
               ๘) เรื่อง “ ศึกษาสภาพปัญหาการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในการจัดการ 
    เรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา   
    จังหวัดแพร่” ๒๕๔๘ 
       สถานภาพในการท าวิจัย:  ผู้วจิัย 
       ๙) เรื่อง   “ สถานการณ์และมาตรการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ 
            ติดของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดแพร่” ๒๕๔๙ 
          สถานภาพในการท าวิจัย:  หัวหน้าโครงการ 
     ๑๐) เรื่อง ประสิทธิภาพการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา 
       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
       การศึกษาจังหวัดแพร่  ๒๕๕๐ 

             สถานภาพในการท าวิจัย: ผู้วิจัย 
   ๑๑) เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนและพระสังฆาธิการ ในการส่งเสริม 

       การเรียนรู้ของพระนิสิตในจังหวัดแพร่ ๒๕๕๑ 
      สถานภาพในการท าวิจัย:  ผู้วิจัย 
   ๑๒) เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการใช้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหา 

       จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตแพร่  ๒๕๕๓ 
       สถานภาพในการท าวิจัย:  ผู้วจิัย 

         ๑๓) เรื่อง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง 
        กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่  ๒๕๕๔ 
       สถานภาพในการท าวิจัย: ผู้วิจัย  
    ๑๔) เรื่อง  การประยุกต์ใช้หลักธรรมในการด าเนินชีวิตของนักเรียนชั้น 
             มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จังหวัดแพร่ ปี ๒๕๕๕ 
          สถานภาพในการท าวิจัย: ผู้วิจัย 
    ๑๕) เรื่อง  ประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
         ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ปี  
         ๒๕๕๕ 
       สถานภาพในการท าวิจัย: หัวหน้าโครงการ 



 

๑๖๔ 

     ๑๖) เรื่อง  พัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตชั้นปีที่ ๔ คณะครุศาสตร์ โดยใช้ 
         กระบวนการเรียนการสอนแบบ GI (Group Investigation) ปี  
         ๒๕๕๖ 
       สถานภาพในการท าวิจัย: หัวหน้าโครงการ 
    ๑๗) เรื่อง   ประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
         ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ปี  
         ๒๕๕๖ 
       สถานภาพในการท าวิจัย: หัวหน้าโครงการ 
  ๑๘) เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนิสิตรายวิชา การบริหาร 

        จัดการชั้นเรียน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 

        วิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ๒๕๕๗ 
       สถานภาพในการท าวิจัย: หัวหน้าโครงการ 
    ๑๙) เรื่อง   ประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
         ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ปี  
         ๒๕๕๗ 
       สถานภาพในการท าวิจัย: หัวหน้าโครงการ 
     ๒๐) เรื่อง   การบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาเทคนิคการศึกษา 
        ระดับอุดมศึกษาโดยใช้วิจัยเป็นฐาน ประจ าปี ๒๕๕๘ 
             สถานภาพในการท าวิจัย:   หัวหน้าโครงการ 
  ๒๑) เรื่อง การมีส่วนร่วมการเรียนสารสนเทศของนิสิตรายวิชาเทคนิค 

การศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
วิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

             สถานภาพในการท าวิจัย:  หัวหน้าโครงการ 
    ๒๒) เรื่อง ชุดโครงการ บทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของพระมหาเถระใน 
       ล้านนา ประจ าปี  ๒๕๖๐ 
        สถานภาพในการท าวิจัย:  ผู้วจิัย 
  ๒๓) เรื่อง   อาหารพื้นบ้าน: กระบวนการจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
        และจริยธรรมทางสังคมในชุมชนภาคเหนือ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
        สถานภาพในการท าวิจัย:  ผู้วจิัย 
 
 



 

๑๖๕ 

    ๒๔) เรื่อง ชุดโครงการวิสาหกิจชุมชนเมืองแพร่ : องค์ความรู้และการจัดการ 
        เชิงเครือข่ายเพ่ือ การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจ าปี ๒๕๖๐ 
       สถานภาพในการท าวิจัยผู้วิจัย 
  ๒๕) เรื่อง ประเมินคุณภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนของ 

นิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ๒๕๖๓ 

       สถานภาพในการท าวิจัย:  หัวหน้าโครงการ 
 


