
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

เลขท่ีค ำขอ                         .  หมำยเลขผูส้มัคร 
วัน เดือน ปี                        . 

แบบย่ืนค าขอเข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

 

     /   

C B -     -      รหัสองค์กรรับรอง 
เจ้ำหน้ำท่ีรับค ำขอ                                           . 
ต ำแหน่ง                                                       . 

ส านักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 

อาชีพ        ข้ำรำชกำร      พนักงำนรัฐวิสำหกิจ    
 พนักงำนเอกชน     ผู้ประกอบกิจกำรส่วนตัว    
 นักศึกษำ     อื่นๆ                                   . 

1. ข้อมูลผู้ยืน่ค าขอเข้ารับการประเมิน (ผู้สมัคร)      หมำยเหตุ (*) กรุณำกรอกข้อมลูให้ครบถ้วน 

เข้ารับการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพ     บริกำรกำรศึกษำ วิจยั และภำษำ                                                                                              
สาขา           วิจัยและพัฒนำ                                    อาชีพ       นักวิจัย                                                    ชั้น  8          

ประวัติผู้สมัคร 

2 7 - 1 1 - 2 5 2 1   นาย     นาง      นางสาว          วัน-เดือน-ปี(พ.ศ.) เกิด                                                                       อาย ุ      44      ปี    

(*)ชื่อ  นฤมล                                นามสกุล           ชมโฉม                                     ศาสนา   พุทธ           สัญชาติ  ไทย            . 
(*)ชื่อ-นามสกลุ ภาษาอังกฤษ (โปรดระบุตัวพิมพ์ใหญ่ เว้นวรรค 1 ช่องระหว่ำงช่ือกับนำมสกุล) 
 N A R U M O N  C H O M C H O M                      

 

3 - 4 4 9 9 - 0 0 0 0 1 - 4 0 - 1 (*)เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 

 (*) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  

ที่อยู่   88/95                                  หมู่ที่          ตรอก/ซอย    ลำดพร้ำว 73 (แหลมทอง)                          ถนน    ลำดพร้ำว                          
1 0 3 1 0 ต ำบล/แขวง    คลองเจ้ำคุณสิงห์          อ ำเภอ/เขต    วังทองหลำง                  จังหวัด    กรุงเทพมหำนคร                  

รหัสไปรษณีย ์

0 8 6 6 6 0 7 9 6 9 (*)เบอร์โทรศัพท์มือถือ           เบอร์โทรศัพท์  

(*) อีเมล์   narumon.ch@ssru.ac.th                          chomchom_na@hotmail.com                                                                                                         
 

 ที่อยู่เดียวกับท่ีอยู่ตำมทะเบยีนบ้ำน ที่อยู่ปัจจุบนั 

ที่อยู่   86/117                                      หมู่ที ่         ตรอก/ซอย. ลำดพร้ำว 73 (แหลมทอง)                       ถนน   ลำดพร้ำว                           
1 0 3 1 0 ต ำบล/แขวง   คลองเจ้ำคุณสิงห์                         อ ำเภอ/เขต  วงัทองหลำง            จังหวัด กรุงเทพมหำนคร                               

รหัสไปรษณีย ์

0 8 6 6 6 0 7 9 6 9 เบอร์โทรศัพท์มือถือ           เบอร์โทรศัพท์  

ที่อยู่ที่ท างาน / สถานศึกษา 

ชื่อสถานที่ท างาน (ชื่อตามนิติบุคคล)   วิทยำลัยนวตักรรมและกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำ                                                                                                                           
หน่วยงำน    วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร                                   ที่อยู่    เลขท่ี 1                                                                          
                                                                หมู่ที ่               ตรอก/ซอย                              ถนน      อู่ทองนอก                                

1 0 3 0 0 ต ำบล/แขวง   ดุสิต                    อ ำเภอ/เขต          ดุสิต                     จังหวัด    กรุงเทพมหำนคร                            
รหัสไปรษณีย ์

0 2 1 6 0 1 1 8 4 -  เบอร์โทรศัพท์           -  โทรสำร 

เว็บไซต์                                                                                                                                        . 
 

Photo 1” 



(*) ที่อยู่ท่ีจัดส่งเอกสาร และสามารถติดต่อได้ 

 ที่อยู่ปัจจุบัน              ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน       ที่อยู่สถานทีท่ างาน  

2. ข้อมูลทางการศึกษา / Educational Information (เรียงจากข้อมูลปัจจุบันลงไป) 

ล าดับ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

1 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การตลาด มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

2 บริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

3 บริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

3. ประวัติการท างาน (เรียงจากข้อมูลปัจจุบันลงไป) 

ล าดับ 
ปี พ.ศ. 

ต าแหน่ง / สังกัด บริษัท / หน่วยงาน 
จาก ถึง 

1 2564  ปัจจุบนั 
รองผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจและ
ควบคุมตน้ทุน  

ส านกัทรัพยสิ์นและรายได ้ 
มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

2 2558 2563 รองผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 
สถาบนัสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวติ มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

3 2553  2557 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั แอดโฮม คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั 

4 2548 2551  Producer  บริษทั แนวหนา้ แนทเวร์ิก จ ากดั 

     

4. ใบรับรอง / ใบประกาศนียบัตรที่เคยได้รับ (เรียงจากข้อมูลปจัจุบนัลงไป) 

ล าดับ ใบรับรอง ใบประกาศนียบัตร โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ 

1 
หนงัสือเชิญเป็นวทิยากรปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมการฝึกงานทางวชิาชีพกฎหมาย คณะสงัคมศาสตร์  
มหาวทิยาลยัศรีนทรวโิรฒ 

2 
หนงัสือเชิญเป็นวทิยากรโครงการพฒันาบุคลิกภาพผูเ้รียน ส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 ประจ าปีการศึกษา 2565  
โรงเรียนมหพรรณพาราม 

3 
หนงัสือเชิญเป็นวทิยากร “พดูอยา่งไร ท าอยา่งไรใหเ้ป็นมืออาชีพ” ส าหรับเยาวชนและชุมชนบา้นรางพลบั จงัหวดัราชบุรี โดย
บริษทั เอส.ซี.จี.จ ากดั (มหาชน)  

5. ประวตักิารอบรม / ประสบการณ์อ่ืนๆ 

ล าดับ การฝึกอบรม ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ สถานที ่

1 
โครงการอบรมหลกัจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์สาขาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรม
ศาสตร์ 

สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฎั
สวนสุนนัทา 

   

   

 

6. เอกสารประกอบการยื่นค าขอเขา้รับการทดสอบสมรรถนะของบคุคลตามมาตรฐานอาชีพ      



3 

 

  รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว  จ ำนวน  2  รูป  
  ประวัติกำรท ำงำนปัจจุบัน (Resume) จ ำนวน 2 ชุด 
  ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ (รับรองส ำเนำ)  จ ำนวน 2 ชุด 
  ส ำเนำทะเบยีนบ้ำน (รับรองส ำเนำ)   จ ำนวน 2 ชุด      
  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน (รับรองส ำเนำ)   จ ำนวน 2 ชุด        
  หนังสือรับรองกำรผำ่นงำน  ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ 2 ชุด       
  ตัวอย่ำงผลงำน กิจกรรม หรอืรำงวัลที่เกี่ยวข้องกับกำรรับรองบุคลำกรตำมขอบข่ำยท่ีก ำหนด (ถ้ำมี) 

7. การช าระค่าธรรมเนียมในการยื่นค าขอเข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

(*)ผู้สมัครมีความประสงค์ 
 สร้างเอกสาร Pay-in Slip ด้วยตนเอง โดยสมัครสมาชิกเว็บไซต์ ลงทะเบียนการประเมิน และเข้าไปสร้างเอกสาร Pay-in Slip                               
 รับเอกสาร Pay-in Slip ณ องค์กรท่ีมีหน้าที่รับรองฯ ที่สมัครประเมิน  

ช่องทางการน าเอกสาร Pay-in Slip ไปช าระเงินกับทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขาท่ัวประเทศ 
1. ช ำระเงินผ่ำนเคำเตอร์ (KTB Teller Payment) ค่ำธรรมเนยีม 15 บำทต่อรำยกำร 
2. ช ำระเงินผ่ำน KTB ATM ค่ำธรรมเนียมในเขต 10 บำทต่อรำยกำร, นอกเขต 20 บำทต่อรำยกำร 
3. ช ำระเงินผ่ำน Internet (KTB NetBank) ค่ำธรรมเนียม 15 บำทต่อรำยกำร 

หมายเหตุ 
- ค่ำธรรมเนียมเป็นค่ำธรรมเนียมกำรท ำรำยกำรของธนำคำรกรุงไทยไม่ใช่ค่ำธรรมเนียม ที่สถำบันฯ ก ำหนด 
- กรณีในเอกสำร Pay-in Slip มียอดช ำระรวมเกิน 50,000 บำท ตอ่รำยกำร ค่ำธรรมเนียม 15 บำทตอ่รำยกำร + 0.1% ของยอดช ำระ 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
 

 ช ำระเงินแล้ว  
      (ลงช่ือเจ้ำหน้ำที่                                            ) 

 บันทึกเข้ำระบบฐำนข้อมลูแล้ว 
      (ลงช่ือเจ้ำหน้ำที่                                            ) 
 

ได้ตรวจสอบหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัครแล้ว ถูกต้องตรงตำมทีผู่้สมัคร
กรอกทุกประกำร 
      (ลงช่ือเจ้ำหน้ำที่                                             ) 

การตกลงรับข้อมูลข่าวสาร 
 

ท่านสนใจรับขอ้มูลข่าวสารจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ ไม่ 
 

   ท่ำนสนใจรับ    ข้อมูลข่ำวสำร   ข้อเสนอพิเศษ  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

 

1. ข้อสงวนสิทธิ และ ขอบเขตความรับผิดชอบ  
1.1. กรณีบำดเจ็บ ระหว่ำงกำรประเมิน ผู้เขำ้รับกำรประเมินสมรรถนะของบุคคล โดยพิสูจน์แลว้ว่ำ ไม่ได้เกิดจำกควำมประมำทเลินเล่อของผู้ประเมิน หรือ 

เจ้ำหน้ำที่สอบ ขององค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของบุคคล องค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของบุคคลจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
1.2. องค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของบุคคล หรือ ผู้ประเมินสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ สำมำรถเปลีย่นแปลงขั้นตอน หรือวธิีกำรประเมินให้มี

ควำมสอดคล้อง และเหมำะสมกับมำตรฐำนอำชีพ เพือ่ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินสำมำรถแสดงสมรรถนะได้ตำมมำตรฐำนอำชีพ  
1.3. หำกมีขอ้สงสัยในขั้นตอนกำรประเมิน หรือ หลักฐำนในกำรประเมินสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ สถำบันมสีิทธิระงับ หรือ ถอดถอนผลกำร

ประเมินสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพนั้นได ้
1.4. หำกมีขอ้สงสัยในหลักฐำนของกำรประเมิน สถำบัน หรือ ผู้ที่สถำบันมอบหมำย หรือ องค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของบุคคล หรือ หวัหน้ำคณะของผู้

ประเมินสมรรถนะของบุคคล สำมำรถให้ผู้ขอเข้ำรับกำรประเมิน แสดงผลเพิ่มเติม หรือ ถกูประเมินใหม่ได้ โดยผู้ขอเข้ำรับกำรประเมินเป็นผู้ออกค่ำใชจ้่ำยทั้งสิน้ 
1.5. ค ำตัดสินของ หัวหนำ้คณะผู้ประเมินสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด  

2. นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  
2.1. สถำบันจะใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลเพียงเท่ำที่จ ำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่เพือ่ใช้ในกำรติดต่อให้บริกำรประชำสัมพันธ์หรือใหข้้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ รวมทั้ง ส ำรวจ

ควำมคิดเห็นของผู้เข้ำรับกำรประเมินในกิจกำร หรือกจิกรรมของ สถำบันฯ เท่ำนั้น 
2.2. สถำบันขอรับรองวำ่จะไม่น ำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ สถำบันฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขำยหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภำยนอกโดยเด็ดขำด เว้นแต่จะได้รับ

อนุญำตจำกผู้เข้ำรับกำรประเมินเท่ำนั้น 
2.3. ในกรณีที่สถำบันได้ว่ำจ้ำงหนว่ยงำนอื่นเพื่อให้ด ำเนินกำรเกีย่วกับข้อมูลสว่นบุคคลของผู้เข้ำรับกำรประเมิน เช่น กำรจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ กำรวิเครำะห์เชิง

สถิติในกิจกำรหรือกิจกรรมของ สถำบันเป็นต้น จะก ำหนดให้หนว่ยงำนที่ได้วำ่จำ้งให้ด ำเนินกำรดังกล่ำว เก็บรักษำควำมลับและควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้เข้ำรับกำรประเมินและก ำหนดข้อห้ำมมิให้มีกำรน ำข้อมูลสว่นบุคคลดังกล่ำวไปใช้นอกเหนือจำกกิจกรรมหรือกิจกำรของสถำบัน 

3. การรับรองข้อมูล และ การอนุญาตให้ใช้ข้อมูล 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ  

- ข้อมูลตำมทีร่ะบไุว้ในค ำขอ รวมทั้งเอกสำรและหลักฐำนที่แนบประกอบกำรพิจำรณำทั้งหมดนั้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 
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ค าส าคัญ : การพัฒนา, สื่อมัลติมีเดีย, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ผลิตภัณฑ์ชุมชน, ผ้าขาวม้าร้อยสี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค 
 

ABSTRACT 
 

Research Title  :  The Approach to Development Multimedia for Local Wisdom  
    Publish of phakoawmarroisi Community products,  
    Kanchanaburi Province 
Author :  Narumon  Chomchom 
Year :  2015 

................................................................................................. .......................... 
 

 This study aims to study the problem of conservation for local wisdom of 
Phakoawmarroisi community products, Kanchanaburi Province and to study The 
Approach to Development Multimedia for Local Wisdom Publish of phakoawmarroisi 
Community products, Kanchanaburi Province.  This research was qualitative research. 
The sample people used in this study was Purposive Sampling is Chief of Community 
Enterprise, Community Enterprise Management Committee and Community Enterprise 
Members amount 30 people.  Tools of this research were In-depth Interview.  By the 
result was the researcher concludes and preparation guidelines for the development 
of multimedia for the transfer of local wisdom of Phakoawmarroisi community 
products, Kanchanaburi Province. 
 The research found that the problem of conservation for local wisdom of 
Phakoawmarroisi community products, Kanchanaburi Province.  Most of them are lack 
of knowledge transfer and local wisdom to the heirs. Because heirs of the community 
enterprise.  Most will not return to work at domicile or back to work at home and the 
lack of knowledge to increase the value added products. It can’t create a competitive 
advantage in the market. The Approach to Development Multimedia for Local Wisdom 
Publish of phakoawmarroisi Community products, Kanchanaburi Province found that 
the media offline was Newspaper image, Billboards sponsored by the government but 
currently there is a tax bill.  So the promotional label has been down and the media 
online was social media Facebook and LINE.  The majority of members are elderly.  It 
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will develop social media to be modern, difficult.  So they are needs rely on children 
to develop.  Community enterprises do not have self-developed media.  If can do it 
want to add other channels. Can be developed and done manually.  
 So The Approach to Development Multimedia for Local Wisdom Publish of 
phakoawmarroisi Community products, Kanchanaburi Province.  The researcher has 
defined the characteristics of multimedia to be created.  By select is to produce a 
multimedia. Tell a story, Animation, Bright color slide, Music and Voice lecture related 
to Phakoawmarroisi, Ban Nong Khao, Kanchanaburi Province.  Have the chronology is 
well organized.  The story takes about 8- 10 minutes.  Multimedia can be created 
manually and can transfer knowledge to convey local wisdom and entertainment to 
the audience. 

 
Keywords :  Development, Multimedia, Local Wisdom, Community products, 
phakoawmarroisi , Kanchanaburi Province 
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บทท่ี 1 
 

บทน ำ 
 

1.1  ที่มำและควำมส ำคัญ 

 นับจากประเทศไทยเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี 2540  เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลมีนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนด้วย “วิสาหกิจ

ชุมชน” รัฐบาลจึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่รัฐบาล โดยผ่านความ

เห็นชอบจากวุฒิสภา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน  2547  และผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 ซึ่งน าลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 18 มกราคม 2548 

และมีผลใช้บังคับในวันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2548 เป็น

ต้นไป  โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน  ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของพัฒนาเศรษฐกิจ

อย่างพอเพียง  และเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน สร้าง

รากฐานที่มั่งคงให้ประเทศ (ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2548, หน้า 

3) ดังนั้น วิสาหกิจชุมชน จึงเป็นกลไกที่ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

เนื่องจากเป็นแนวทางหนึ่งของการพัฒนาแบบผสมผสานที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง  

สามารถพ่ึงพาตนเองได้  สามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนให้เอ้ือต่อ

การอยู่อาศัย  มุ่งรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถเชื่อมโยงองค์กรชุมชนให้เป็นเครือข่าย

ผลิตภัณฑ์ชุมชน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเจริญให้แก่ชุมชน มีการผลิตหรือการจัดการ

ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ    

 ศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิสาหกิจจะต้องมีความ

พร้อม มีศักยภาพในการวางแผน และการน าสู่การปฏิบัติ รวมถึงวิสาหกิจชุมชนจะต้องมีความใฝ่รู้ 

แสวงหาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้เพ่ือช่วยเหลือ เกื้อกูล ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และ

สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตลอดไป (จินตนา กาญจนวิสุทธ์, 2558, น. 145)  
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 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จะใช้ปัจจัยด้านการผลิต จากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นผลิตและแปรรูปด้วย

ทักษะ และความช านาญของผู้ประกอบการ นับได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญ ความได้เปรียบเทียบเชิง

เปรียบเทียบเหล่านี้ ท าให้การผลิตของชุมชน ไม่ได้มีปัญหาด้านวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิตไม่สูง รวมทั้ง

ความมีทักษะของผู้ผลิตท าให้ปรับปรุงคุณภาพได้ ทั้งต้นทุนที่ไม่สูงและคุณภาพมาตรฐาน จะสร้าง

ศักยภาพของการแข่งขันในตลาดได้ดี แต่ปัญหาที่พบจะเกี่ยวกับการขาดการถ่ายทอดความรู้ และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นให้กับทายาท เนื่องจากในปัจจุบันทายาทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่วนใหญ่จะไม่

กลับมาท างานที่ภูมิล าเนาเดิม หรือกลับมาช่วยงานที่บ้าน (วรรณดี สุทธินรากร และคณะ, 2558,        

น.28)  แต่ก็ยังเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป เข้ามาศึกษาเรียนรู้การท างานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคาดหวังว่า ความรู้เหล่านั้นจะขยายไปสู่ผู้ที่สนใจ และสามารถน าความรู้ที่

ได้รับไปด าเนินการต่อไปได้  

 ชาวบ้านต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี รู้จักการทอผ้าเป็นเวลานาน

มาแล้ว ไม่มีผู้จดบันทึกประวัติที่แน่นอน แต่เดิมการทอผ้าวัตถุดิบส าคัญที่ใช้ ได้แก่ “ฝ้าย” ซึ่งปลูกกัน

มากในหมู่บ้าน มีการใช้สีจากธรรมชาติ ได้แก่ เปลือกไม้หรือส่วนประกอบของไม้ เนื่องจากสีธรรมชาติ

ไม่คงทน เมื่อใช้ผ้าเป็นเวลานาน ผืนผ้าสีจะซีดหรือจางลง ปัจจุบันได้น าวัตถุดิบชนิดหนึ่งเรียกว่า “ไหม

ประดิษฐ์” มาใช้เพ่ิมสีสันในผืนผ้า โดยเฉพาะ “ผ้าขาวม้า” ที่มีสีสันหลากหลาย กลุ่มจึงได้ใช้ชื่อ

ผลิตภัณฑ์ “ผ้าขาวม้าร้อยสี” โดยเฉพาะผ้าขาวม้าลายตาจัก ซึ่งเป็นลายดั้งเดิมที่ผู้เฒ่าผู้แก่อนุรักษ์

เพ่ือชนรุ่นหลัง กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองขาว ผลิตผ้าขาวม้าลายตาจักเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งคัดสรรตาม

โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยในแต่ละปี ปัจจุบันการทอผ้าของชาวบ้านหนอง

ขาวยังคงสืบสานสู่อนุชนรุ่นหลังต่อไป 

 จากปัญหาการที่ไม่มีผู้รับการถ่ายทอดความรู้ เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า 

การถ่ายทอดและอนุรักษ์ความรู้ เพ่ือเก็บรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สามารถ

พัฒนาได้หลายอย่างในการเก็บข้อมูลแต่ส าหรับการพัฒนาในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดียนั้น สามารถ

บันทึกและบอกเล่าเรื่องราวที่ต้องการอนุรักษ์ไว้ส าหรับคนรุ่นหลังและผู้ที่สนใจ สามารถน าความรู้ไป

ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพต่อไปในอนาคต รวมทั้งการน าไปใช้

ประโยชน์ที่หลากหลาย สามารถเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ท าให้มีความสะดวกในการ
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รับรู้มากยิ่งขึ้นด้วย ท าให้คณะผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

เพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าขาวม้าร้อยสี จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ืออนุรักษ์

และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คนรุ่นหลังและผู้ที่สนใจสืบทอด 

 

1.2  วัตถุประสงค์ 

 1.2.1  เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าขาวม้า

ร้อยสี จังหวัดกาญจนบุรี 

 1.2.2  เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าขาวม้าร้อยสี จังหวัดกาญจนบุรี 

 

1.3  ขอบเขตกำรศึกษำ 

 1.3.1  ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ลงพื้นที่ท่ีวิสาหกิจชุมชนผ้าขาวม้าร้อยสี จังหวัดกาญจนบุรี 

 1.3.2  ประชากร คือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนผ้าขาวม้าร้อยสี จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ 

หัวหน้าวิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการบริหารวิสาหกิจชุมชน และสมาชิกวิสาหกิจชุมชน   

  1.3.3  ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาถึงสภาพปัญหาการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์

ชุมชนผ้าขาวม้าร้อยสี จังหวัดกาญจนบุรี ศึกษาแนวคิดวิสาหกิจชุมชน และศึกษาแนวคิดสื่อมัลติมีเดีย  

 

1.4  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1.4.1  ประโยชน์เชิงวิชาการ งานเรื่องนี้เป็นงานการศึกษาการกรรมวิธีการผลิตผ้าขาวม้า ซึ่ง

จะได้ทราบถึงการผลิตในขั้นตอนต่างๆของการผลิตผ้าขาวม้ารอยสีของบ้านหนองขาว ตามวิถีชาวบ้าน

ที่ยังคงอนุรักษ์มาจนถึงตอนนี้ 

 1.4.2  ประโยชน์เชิงปฏิบัติการ ผลจากการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียครั้งนี้จะท าให้บ้านหนองขาว 

จังหวัดกาญจนบุรี สามารถน าสื่อมัลติมีเดียไปประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เพ่ือดึงดูดความสนใจให้แก่

ผู้คน โดยสร้างแหล่งบนเว็บไซต์ และส่งต่อโดยหมู่บ้านเอง 



4 
 

 1.4.3  ประโยชน์ที่ให้กับหมู่บ้านและผู้ที่สนใจในตัวผลิตภัณฑ์ การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียจะเป็น

ฐานข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจผ้าขาวม้าร้อยสี  

 

1.5  นิยำมศัพท์ 

 สื่อมัลติมีเดีย หมายถึง ระบบสื่อสารข้อมูลข่าวสารหลายชนิด โดยผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์

ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ ฐานข้อมูล ตัวเลข กราฟิก ภาพเสียง และวีดีทัศน์ 

 ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 

 ภูมิปัญญำท้องถิ่น หมายถึง ภูมิปัญญาชาวบ้านหรือองค์ความรู้ของชาวบ้านที่คิดขึ้นได้เอง 

และน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา เป็นเทคนิควิธี เป็นองค์ความรู้ของชาวบ้าน ทั้งทางกว้างและทางลึกที่

ชาวบ้านคิดเอง ท าเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการด าเนินชีวิตในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม

กับยุคสมัย 

 วิสำหกิจชุมชน หมายถึง การประกอบการโดยชุมชนที่มีสมาชิกในชุมชนเป็นเจ้าของปัจจัย

การผลิตทั้งด้านการผลิต การค้า และการเงิน และต้องการใช้ปัจจัยการผลิตนี้ให้เกิดดอกผลทั้งทาง

เศรษฐกิจและสังคม ด้านเศรษฐกิจ คือ การสร้างรายได้และอาชีพ ด้านสังคม คือ การยึดโยงร้อยรัด

ความเป็นครอบครัวและชุมชนให้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ แบ่งทุกข์แบ่งสุขซึ่งกันและกัน โดย

ผ่านการประกอบกระบวนการของชุมชน  

 ผ้ำขำวม้ำร้อยสี หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติน ามาทอเป็นผืนผ้าและย้อม

สีโดยมีการเพ่ิมสีสันลงไปในผืนผ้าโดยเฉพาะ ท าให้ผืนผ้ามีสีสันที่มีความหลากหลาย น ามาผลิตเป็น

ผ้าขาวม้า จนทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองขาวเรียกว่า “ผ้าขาวม้าร้อยสี” เป็นจุดขาย และสามารถ

ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เช่า ผ้าถุง ผ้าพันคอ เสื้อเชิ้ต รองเท้า กล่องใส่ทิชชู่ พวงกุญแจ เป็นต้น 

 กำรประชำสัมพันธ์ หมายถึง การสื่อสารความคิดเห็น ข่าวสาร ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ไปสู่กลุ่ม

ประชาชน เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน องค์การ สถาบัน

กับกลุ่ม ประชาชนเป้าหมายและประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหวังผลในความร่วมมือ สนับสนุนจาก

ประชาชน รวมทั้งมีส่วนช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่หน่วยงาน องค์การ และสถาบัน 



 
 

บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การวิจัย “แนวทางการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์

ชุมชนผ้าขาวม้าร้อยสี จังหวัดกาญจนบุรี” ผู้วิจัยได้น าแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็น

แนวทางในการศึกษาวิจัย ศึกษาวิจัย ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญน าเสนอตามล าดับ ได้ดังนี้ 

 2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย 

  2.1.1  ความหมายสื่อมัลติมีเดีย 

 2.1.2  รูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย 

 2.1.3  องค์ประกอบของสื่อมัลติมีเดีย 

 2.1.4  ประโยชน์ของสื่อมัลติมีเดีย 

 2.2  แนวคิดเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  2.2.1  ความหมายภูมิปัญญา 

  2.2.2  ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  2.2.3  ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 2.3  โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

 2.3.1  แนวคิดเก่ียวกับ โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

 2.3.2  กระบวนการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

(OTOP) 

 2.3.3  แนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

 2.4  วิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 2.5 กรอบแนวความคิด 
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2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย 

 เนื่องจากประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย ที่สามารถน าเสนอเนื้อหาได้ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง 

ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิทัศน์ และอ่ืนๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ประจวบเหมาะสมระบบติดต่อผู้ใช้  

ที่ท าให้ผู้ใช้มีความสะดวกในการใช้งาน สร้างสรรค์งาน ท าให้บทบาทของสื่อฯ มีมากขึ้นตามล าดับ  

มีการน าสื่อมัลติมีเดีย มาประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ มากมาย เช่น การเรียนการสอน การถ่ายทอด

ความรู้ การน าเสนอข้อมูล การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

 2.1.1  ความหมายสื่อมัลติมีเดีย 

 สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) มีที่มาจากค าว่า มัลติ (Multi) คือ หลาย ๆ อย่างผสม

รวมกัน และมีเดีย คือ สื่อ ข่าวสาร ช่องทางการสื่อสาร เมื่อพิจารณาตามค าแปล สื่อมัลติมีเดีย 

หมายถึง สื่อหลากหลาย หรือสื่อหลายประเภท จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อ

มัลติมีเดียมีการให้ความหมายและค าจ ากัดความสื่อมัลติมีเดียไว้หลากหลาย ดังนี้ 

  บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ และคณะ (2544 , น.3-4) ได้ให้ความหมายไว้ว่า หากพิจารณาค า

ว่า Multimedia ตามพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลว่า สื่อประสมหรือสื่อ

หลายแบบ ซึ่งหมายถึง การใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือร่วมกันน าเสนอข้อมูลเป็นหลัก โดยเน้นผลลัพธ์ที่

เกิดขึ้นจากเทคนิคการน าเสนอ เช่น ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นบนจอคอมพิวเตอร์ เหนือบนจอรับภาพใน

รูปแบบอื่นๆ  

 Hall (1996) ได้ให้ความหมายไว้ว่า สื่อมัลติมีเดีย คือ โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่อาศัย

คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการน าเสนอโปรแกรมประยุกต์ซึ่งรวมถึงการน าเสนอข้อความสีสัน ภาพกราฟิก 

(Graphic images) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และภาพยนตร์วีดิทัศน์ (Full 

motion Video) ส่วนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia) จะเป็นโปรแกรมประยุกต์ที่

รับการตอบสนองจากผู้ใช้คีย์บอร์ด (Key board) เมาส์ (Mouse) หรือตัวชี้ (Pointer)  

 Lawrence (1996, p.129-150) ได้ให้ความหมายไว้ว่า สื่อมัลติมีเดีย คือการใช้ข้อความ 

กราฟิก ภาพ ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน์ และเสียง เพ่ือน าเสนอสารสนเทศ โดยรวมถึงการใช้

คอมพิวเตอร์ผสานสื่อต่างๆ ในลักษณะของการสอนด้วยมัลติมีเดียโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน 



7 
 

   Greenlaw & Hepp (1999) ได้ให้ความหมายไว้ว่า สื่อมัลติมีเดีย คือสารสนเทศที่อยู่

ในรูปของกราฟิก เสียง วีดิทัศน์ หรือภาพยนตร์ ส าหรับเอกสารมัลติมีเดียจะมีองค์ประกอบของสื่อที่

มากกว่าข้อความอย่างเดียว 

   ศิศิฉาย ธนะมัย (2546) ได้ให้ความหมายไว้ว่า สื่อมัลติมีเดีย คือ การน าสื่อหลายๆ

ประเภทมาใช้ร่วมกันทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดใน

การเรียนการสอน โดยการใช้สื้อแต่ละอย่างตามล าดับขั้นตอนของเนื้อหา และในปัจจุบันมีการน า

คอมพิวเตอร์มาใช้เพ่ือการผลิตหรือการควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ ในการเสนอข้อมูลทั้ง

ตัวอักษร  ภาพกราฟิก ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเสียง 

   โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2549) ได้ให้ความหมายไว้ว่า สื่อมัลติมีเดีย คือ การน าสื่อ

หลายๆประเภทมาผสมผสานใช้งานร่วมกัน ประกอบด้วย ข้อความ ภาพกราฟิก ภาพนิ่ ง  

ภาพเคลื่อนไหว ภาพวิดิทัศน์ เสียงดนตรี และเสียงพูด การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบมัลติมีเดียช่วย

สร้างความสนใจ ไม่น่าเบื่อ น่าติดตาม และสร้างความบันเทิง รวมทั้งผู้ชมสามารถใช้งานและโต้ตอบ

ได้ง่ายขึ้น  

   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (2550) ได้ให้ความหมายไว้

ว่า สื่อมัลติมีเดีย คือ เทคโนโลยีที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยผสมผสานระหว่าง ข้อความข้อมูลตัวเลข  

ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง รวมถึงการน าระบบโต้ตอบกับผู้ใช้ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน 

   รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร (2557 , น.2-3) ได้ให้ความหมายไว้ว่า สื่อมัลติมีเดีย คือ การใช้

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักในการน าเสนอสารสนเทศที่ใช้สื่อหลายประเภทร่วมกัน ได้แก่ ข้อความ 

เสียง ภาพนิ่ง ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และวีดีทัศน์ รวมทั้งวิธีการและระบบโต้ตอบกับผู้ใช้  

โดยข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการปรับรูปแบบให้เหมาะสมก่อนที่จะมีการประมวลเป็นสารสนเทศ  

เพ่ือช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงที่สุด 

   จากการศึกษาความหมายของ สื่อมัลติมีเดีย ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า  

สื่อมัลติมีเดีย  เป็นการรวบรวมองค์ประกอบต่างๆ เช่น ข้อความ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง และ

วีดิทัศน์ เป็นต้น มาน าเสนอโดยจะเน้นที่รูปแบบของข้อมูลต่างๆ ที่ได้มีการออกแบบน าเสนอไว้อย่าง
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เป็นระบบ โดยใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์   จะเน้นส่วนไหนมากกว่าน้อยกว่ากัน 

ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้ ในการสื่อความหมาย สร้างความสนใจและเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ 

2.1.2  รูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย  

   สื่อมัลติมีเดีย เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน  

โดยผู้ออกแบบหรือกลุ่มผู้ผลิตโปรแกรม ได้บูรณาการเอาข้อมูลรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพเคลื่อนไหว 

เสียง วิดีโอ และข้อความ เข้าไปเป็นองค์ประกอบเพ่ือการสื่อสาร  และการให้ประสบการณ์ เพ่ือให้

การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ    

   ณัฐกร สงคราม (2554 , น.3-4) ได้แบ่งรูปแบบมัลติมีเดียได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ

ดังต่อไปนี้   

   1)  มัลติมีเดียเพ่ือการน าเสนอ (Presentation Multimedia) มัลติมีเดียรูปแบบนี้มุ่ง

สร้างความตื่นตา ตื่นใจ น่าสนใจ น่าติดตาม และถ่ายทอดผ่านประสาทสัมผัสที่หลากหลายผ่าน

ตัวอักษร ภาพและเสียง ซึ่งในปัจจุบันพัฒนาถึงขั้นให้ผู้ชมสัมผัสได้ถึงความรู้สึกต่างๆ เช่น ความร้อน 

ความเย็น การสั่นสะเทือน หรือสัมผัสผ่านจมูกด้วยการให้กลิ่น เป็นต้น เน้นการน าไปใช้งานเพ่ือเสนอ

ข้อมูลข่าวสารที่ผู้ผลิตวางแผนการน าเสนอเป็นขั้นตอนไว้เรียบร้อยแล้ว เช่น มัลติมีเดียแนะน าองค์กร 

การแสดงแสงสีเสียง โฆษณาเปิดตัวสินค้า หรือในลักษณะประกอบการบรรยาย ส่วนใหญ่มักใช้ได้ทั้ง

การน าเสนอเป็นรายบุคคลและการเสนอต่อกลุ่มใหญ่ ผู้ใช้จะท าหน้าที่เป็นเพียงผู้ชมสื่อ โดยที่ผู้ใช้และ

สื่อแทบจะไม่มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกัน อาจจะมีบ้างก็ในลักษณะการกดปุ่ม Play หรือ Stop แต่ก็ไม่ถือ

ว่าการมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ ซึ่งหากมองในรูปแบบของการสื่อสารแล้ว มัลติมีเดียลักษณะนี้จัดเป็นการ

สื่อสารแบบทางเดียว (One way Communication) 
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ภาพที่ 2.1 : สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการน าเสนอ 

แหล่งที่มา : https://tinyurl.com/y7j6whcp 

 

   2)  สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia) เป็นรูปแบบที่เน้นให้ผู้ใช้

สามารถตอบโต้สื่อสารกับสื่อได้โดยตรงผ่านโปรแกรมมัลติมีเดียที่มีลักษณะของสื่อหลายมิติหรือไฮ

เพอร์มีเดีย (Hypermedia) ที่เนื้อหาภายในสามารถเชื่อมโยง (Link) ถึงกันมัลติมีเดียรูปแบบนี้

นอกจากผู้ใช้จะสามารถดูข้อมูลได้หลากหลายลักษณะเช่นเดียวกับรูปแบบมัลติมีเดียเพ่ือการน าเสนอ

แล้วผู้ใช้ยังสามารถสื่อสาร โต้ตอบกับบทเรียนผ่านการคลิกเมาส์ แป้นพิมพ์ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ เพ่ือ

สื่อสารกับคอมพิวเตอร์ว่าผู้ใช้ต้องการอะไร เช่น หากต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติมก็คลิกหัวข้อที่สนใจ

หรือสัญลักษณ์รูปที่ท าเป็นปุ่มในการเชื่อมโยง โปรแกรมก็จะแสดงภาพเสียงหรือค าอธิบายเพ่ือให้

ศึกษารายละเอียดได้ หรือหากต้องการวัดความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ศึกษา ก็สามารถท า

การทดสอบผ่านแบบฝึกหัด เกม ข้อสอบ และใช้โปรแกรมค านวณผลการทดสอบหรือใช้ข้อเสนอแนะ

เ พ่ิม เติ มแต่ เ ร า ได้  มั ลติ มี เ ดี ย รู ปแบบนี้ จึ ง จั ด เป็ นการสื่ อสารแบบสองทาง  ( Two way 

Communication) 
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ภาพที่ 2.2 สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ 

แหล่งที่มา : https://zhort.link/zuQ 

 

   มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ในระยะแรกมักเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บันทึกลงในแผ่น 

CD ROM และน ามาใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเพียงล าพัง ซึ่งเรียกว่าแบบ  

แสตนด์อโลน (Stand Alone) ผู้ใช้งานจะศึกษาเนื้อหาจากข้อความ ค่าผ่านทางหน้าจอ และฟังเสียง

จากล าโพง โดยโต้ตอบผ่านอุปกรณ์พ้ืนฐานคือเมาส์และคีย์บอร์ด ปัจจุบันมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ได้

พัฒนาไปถึงลักษณะของความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) ที่เสริมอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือให้ผู้ใช้

มองเห็นเสมือนหลุดเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นจริงๆ เช่น เครื่องจ าลองการขับเครื่องบิ น เครื่อง

จ าลองการฝึกผ่าตัด เครื่องจ าลองการฝึกเล่นกีฬา เป็นต้น 
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ภาพที่2.3 เครื่องจ าลองภาพ 3 มิติ 

แหล่งที่มา : http://www.streamingtvantenna.com 

  

   จากรูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย สามารถ สรุปได้ว่า รูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย แบ่งได้ 2  

รูปแบบ คือ   

   1)  สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการน าเสนอข้อมูล เป็นรูปแบบที่มุ่งสร้างความ น่าสนใจ น่า

ติดตาม และถ่ายทอดผ่านประสาทสัมผัสที่หลากหลายผ่านตัวอักษร ภาพและเสียง เน้นการน าไปใช้

งานเพ่ือเสนอข้อมูล มักใช้ได้ทั้งการน าเสนอเป็นรายบุคคลและการเสนอต่อกลุ่มใหญ่ โดยที่ผู้ใช้และ

สื่อแทบจะไม่มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกัน มัลติมีเดียรูปแบบนี้จัดเป็นการสื่อสารแบบทางเดียว  

   2)  สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เป็นรูปแบบที่เน้นให้ผู้ใช้สามารถตอบโต้สื่อสารกับสื่อได้

โดยตรง สื่อมัลติมีเดียรูปแบบนี้นอกจากผู้ใช้จะสามารถดูข้อมูลได้หลากหลายลักษณะเช่นเดียวกับ

รูปแบบมัลติมีเดียเพื่อการน าเสนอแล้ว ผู้ใช้ยังสามารถสื่อสารโต้ตอบได้ เพ่ือสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ว่า

ผู้ใช้ต้องการอะไร มัลติมีเดียรูปแบบนี้จึงจัดเป็นการสื่อสารแบบสองทาง  
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 2.1.3  องค์ประกอบของสื่อมัลติมีเดีย 

   องค์ประกอบของสื่อมัลติมีเดีย คือ ส่วนประกอบต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นมาจน

กลายเป็นสื่อมัลติมี เดีย ซึ่ งมีหลายส่วนประกอบเข้าด้วยกัน มีทั้ งตัว อักษร  ภาพนิ่ ง  เสียง  

ภาพเคลื่อนไหว ปฏิสัมพันธ์ วีดีทัศน์   

   ณัฐกร สงคราม (2554) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของมัลติมีเดียไว้ว่ าจะต้อง

ประกอบด้วยสื่อการรับรู้ในรูปแบบต่างๆ โดยมีทั้งหมด 5 ส่วน ดังนี้ 

   1)  ตัวอักษร (Text) ถือว่าเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญในการเขียนโปรแกรม

มัลติมีเดีย โปรแกรมประยุกต์โดยมากมีตัวอักษรให้ผู้เขียนเลือกได้หลายๆ แบบและสามารถท่ีจะเลือก

สีตัวอักษรได้ตามต้องการ นอกจากนั้นยังสามารถก าหนดขนาดของตัวอักษรได้ตามต้องการ  

การโต้ตอบกับผู้ใช้ก็ยังนิยมใช้ตัวอักษร รวมถึงการใช้ตัวอักษรในการเชื่อโยงแบบปฏิสัมพันธ์ได้ เช่น 

การคลิกไปที่ตัวอักษรเพ่ือเชื่อโยงไปน าเสนอ เสียง ภาพกราฟิกหรือเล่นวีดีทัศน์ เป็นต้น 

   2)  ภาพนิ่ง (Still Image) เป็นภาพกราฟิกที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เช่น ภาพถ่าย หรือ

ภาพวาด เป็นต้น ภาพนิ่งมีบทบาทส าคัญต่อมัลติมีเดียมาก ทั้งนี้ เนื่องจากภาพจะให้ผลในเชิงของการ

เรียนรู้ด้วยการมองเห็นไม่ว่าจะดูโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ จะมีภาพเป็นองค์ประกอบเสมอ 

ดังนั้น ภาพนิ่งจึงมีบทบาทมากในการออกแบบมัลติมีเดียที่มีตัวอักษรและภาพนิ่ งเป็น GUI 

(Graphical User Interface) ภาพนิ่งสามารถผลิตได้หลายวิธี อย่างเช่น การวาด (Drawing) การ

สแกนภาพ (Scanning) เป็นต้น 

   3)  เสียง (Sound) ในมัลติมีเดียจะจัดเก็บอยู่ในรูปของข้อมูลดิจิตอล และสามารถ

เล่นซ้ า (Replay) ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี การใช้เสียงในมัลติมีเดียก็เพ่ือน าเสนอข้อมูลหรือสร้าง

สภาพแวดล้อมให้น่าสนใจยิ่งขึ้น เช่น เสียงน้ าไหล เสียงหัวใจเต้น เป็นต้น เสียงสามารถใช้เสริม

ตัวอักษรหรือน าเสนอวัสดุที่ปรากฏบนจอภาพได้เป็นอย่างดี เสียงที่ใช้ร่วมกับโปรแกรมประยุกต์

สามารถบันทึกเป็นข้อมูลแบบดิจิตอลจากไมโครโฟน แผ่นซีดีเสียง (CD-ROM Audio Disc) เทปเสียง 

และวิทยุ เป็นต้น 

   4)  ภาพเคลื่อนไหว (Animation) หมายถึง การเคลื่อนไหวของภาพกราฟิก 

ภาพเคลื่อนไหวจึงมีขอบข่ายตั้งแต่การสร้างภาพด้วยกราฟิกอย่างง่าย พร้อมทั้งการเคลื่อนไหวกราฟิก
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นั้น จนถึงกราฟิกที่มีรายละเอียดแสดงการเคลื่อนไหวโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวใน

วงการธุรกิจก็มี (Autodesk Animator) ซึ่งมีคุณสมบัติดีทั้งในด้านของการออกแบบกราฟิกละเอียด

ส าหรับใช้ในมัลติมีเดียตามต้องการ 

   5)  ปฏิสัมพันธ์ (Interactive) การที่ผู้ใช้สามารถโต้ตอบสื่อสารกับโปรแกรมมัลติมีเดีย

ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกดูข้อมูลที่สนใจ หรือการสั่งงานให้โปรแกรมแสดงผลในรูปแบบที่ต้องการ โดย

ผู้ใช้สื่อสารผ่านอุปกรณ์พ้ืนฐาน เช่น การคลิกเมาส์ การกดแป้นพิมพ์ หรืออุปกรณ์ขั้นสูง ได้แก่ การ

สัมผัสหน้าจอ หรือเสียงผ่านล าโพง เป็นต้น ซึ่งองค์ประกอบข้อนี้นับเป็นคุณลักษณะส าคัญที่มีอยู่

เฉพาะในมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ 

   6)  วีดีทัศน์ (Video) การใช้มัลติมีเดียในอนาคตจะเกี่ยวข้องกับการน าเอาภาพยนตร์

วีดีทัศน์ ซึ่งอยู่ในรูปของดิจิตอลรวมเข้าไปกับโปรแกรมประยุกต์ที่เขียนขึ้น โดยทั่วไปของวีดีทัศน์จะ

น าเสนอด้วยเวลาจริงที่จ านวน 30 ภาพต่อวินาที ในลักษณะนี้จะเรียกว่า วีดีทัศน์ดิจิตอล (Digital 

Video) คุณภาพของวีดีทัศน์ดิจิตอลจะทัดเทียมกับคุณภาพที่เห็นจากจอโทรทัศน์ ดังนั้น   ทั้งวีดีทัศน์

ดิจิตอลและเสียงจึงเป็นส่วนที่ผนวกเข้าไปสู่การน าเสนอได้ทันทีด้วยจอคอมพิวเตอร์ในขณะที่เสียง

สามารถเล่นออกไปยังล าโพงภายนอกได้โดยผ่านการ์ดเสียง (Sound Card) 

   คมกฤช นิลวิจิตร (ม.ป.ป.) องค์ประกอบของมัลติมีเดียเป็น การผสมผสานระหว่างสื่อ

หลายๆ สื่อ ประกอบด้วย 

   1)  ข้อความ (Text)  เป็นส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาของมัลติมีเดีย ใช้แสดงรายละเอียด 

หรือเนื้อหาของเรื่องที่น าเสนอ ซึ่งปัจจุบันเราสามารถแบ่งประเภทของข้อความได้หลายรูปแบบดังนี้ 

คือ 

    1.1)  ข้อความที่ได้จากการพิมพ์ เป็นข้อความปกติที่พบได้ทั่วไป ได้จากการพิมพ์

ด้วย โปรแกรมประมวลผลค า(Word Processor) เช่น NotePad,Text Editor, Microsoft Word 

อุปกรณ์น าเข้าคอมพิวเตอร์(Input device ) ที่ท าให้เกิดข้อความ คือ  แป้นพิมพ์ (Keyboard) 

    1.2)  ข้อความจากการสแกนด้วยสแกนเนอร์ เป็นข้อความในลักษณะภาพ หรือ 

Image ได้จากการน าเอกสารที่พิมพ์ไว้แล้ว หรือเอกสารต้นฉบับ มาท าการสแกน ด้วยเครื่อง

สแกนเนอร์ (Scanner) 
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    1.3)  ข้อความไฮเปอร์เท็กซ์ (Hyper Text) ข้อความหรือกลุ่มของข้อความที่ถูก

เชื่อมโยงเข้าด้วยกันโดยมีการน าเสนอแบบปฏิ สัมพันธ์ โดยการน าข้อความที่ใช้ มาเป็นจุดเชื่อมโยง 

ซึ่งจะมีลักษณะเด่นกว่าข้อความอ่ืน เช่น การขีดเส้นใต้ การเน้นด้วยสี ตัวหนา หรือตัวเอียง การลิงค์

ไปยังข้อความหรือจุดอ่ืนๆ 

   2)  ภาพนิ่ง (Still Image)  เป็นภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด 

และภาพลายเส้น เป็นต้น ภาพนิ่งนับว่ามีบทบาทต่อระบบงานมัลติมีเดีย เป็นสื่อในการน าเสนอที่ดี 

เนื่องจากมีรูปแบบที่น่าสนใจ สามารถสื่อความหมายได้กว้างกว่าข้อความหรือตัวอักษร 

    ประเภทของภาพนิ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด 

    1)  ภาพ 2 มิติ (2D Image)  

    ภาพเวกเตอร์ (Vector Graphic)  มีลักษณะของโครงสร้างเป็นรูปทรงเรขาคณิต 

เช่น เส้นตรง วงกลม รูปหลายเหลี่ยม และข้อความศิลป์ รวมถึงการแสดงภาพที่เกิดจากการค านวณ

และประมวลผลได้ใกล้เคียงกับภาพบิตแมป 

    ภาพบิตแมป (Bitmapped Image) เป็นภาพที่เกิดจากการประกอบรวมกันของ

พิกเซล ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่เล็กที่สุดที่ใช้แสดงผลบนจอภาพและในการพิมพ์ ภาพบิตแมปสามารถ

รองรับการแสดงสีได้มากกว่า 16.7 ล้านสี (ความละเอียดที่ 26 บิต) 

    2)  ภาพ 3 มิติ (3D Image) 

    มีลักษณะมุมมองของภาพที่เหมือนจริง อยู่ในรูปทรง 3 มิติ (3D) มีพ้ืนฐานการ

สร้างมาจากภาพ 2 มิติ (มีเพียงแกน X และ Y) โดยเพิ่มความลึกให้กับภาพท่ีสร้าง (เพ่ิมแกน Z) 

   3)  ภาพเคลื่อนไหว (Animation) หมายถึง ภาพกราฟิกที่มีการเคลื่อนไหวเพ่ือแสดง

ขั้นตอนหรือปรากฏ การณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การเคลื่อนที่ของอะตอมในโมเลกุล หรือ

การเคลื่อนที่ของลูกสูบของเครื่องยนต์ เป็นต้น เพ่ือสร้างสรรค์จินตนาการให้เกิดแรงจูงใจจากผู้ชม 

   4)  เสียง (Sound) เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญของมัลติมีเดีย โดยจะถูกจัดเก็บอยู่

ในรูปของสัญญาณดิจิตอลซึ่งสามารถเล่นซ้ ากลับไปกลับมา ได้ จะช่วยให้ระบบมัลติมีเดียนั้นเกิดความ

สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างความน่าสนใจและน่าติดตามในเรื่องราวต่างๆ ได้เป็น

อย่างดี 



15 
 

   5)  วีดิโอ (Video)  เป็นองค์ประกอบของมัลติมีเดียที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก  

เนื่องจากวิดีโอในระบบดิจิตอลสามารถน าเสนอข้อความหรือรูปภาพ (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) 

ประกอบกับเสียงไปพร้อมกันได้สมบูรณ์มากกว่าองค์ประกอบชนิดอ่ืนๆ ท าให้เกิดความน่าสนใจในการ

น าเสนอ มากยิ่งขึ้น 

    จากองค์ประกอบของสื่อมัลติมีเดีย ผู้วิจัยสามารถสรุปเพ่ือเป็นแนวทางในการ

พัฒนาองค์ประกอบของสื่อมัลติมีเดีย ได้ดังนี ้

    1.  ตัวอักษร รวมทั้งตัวเลข และสัญลักษณ์พิเศษต่างๆ นับเป็นองค์ประกอบ

พ้ืนฐานที่ส าคัญในการเขียนโปรแกรมมัลติมีเดีย ซึ่งมีรูปแบบ ขนาดและสีที่หลากหลาย การโต้ตอบก็

นิยมใช้ตัวอักษร รวมถึงการใช้ตัวอักษรในการเชื่อโยงแบบปฏิสัมพันธ์ได้  

    2.  ภาพนิ่ง ภาพนิ่งเป็นภาพกราฟิกที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ภาพนิ่งมีบทบามมาก

ในการออกแบบมัลติมีเดีย และภาพนิ่งเป็น สามารถผลิตได้หลายวิธี  

    3.  เสียง การใช้เสียงในมัลติมีเดียก็เพ่ือน าเสนอข้อมูลหรือสร้างสภาพแวดล้อมให้

น่าสนใจยิ่งขึ้น สามารถใช้เสริมตัวอักษรหรือน าเสนอวัสดุที่ปรากฏบนจอภาพได้เป็นอย่างดี   

    4.  ภาพเคลื่อนไหว หมายถึง การน าภาพกราฟิก มาท าให้มีการเคลื่อนไหว  

เหมาะกับการน าเสนอเนื้อหาที่ต้องการให้เห็นเป็นขั้นตอน เพ่ือให้เห็นรายละเอียดได้อย่างชัดเจน 

    5.  ปฏิสัมพันธ์ การที่ผู้ใช้สามารถโต้ตอบสื่อสารกับโปรแกรมมัลติมีเดียได้ หรือ

การสั่งงานให้โปรแกรมแสดงผลในรูปแบบที่ต้องการ โดยผู้ใช้สื่อสารผ่านอุปกรณ์พ้ืนฐาน  

    6.  วีดีทัศน์ หมายถึง สื่อที่บันทึกได้ทั้งภาพและเสียง หลังจากบันทึกสัญญาณ

ภาพและเสียงแล้ว  สามารถน าไปใช้งานได้ทันที และยังเป็นสื่อที่ถ่ายทอดไปยังผู้ชมจ านวนมากใน

เวลาเดียวกัน 

 2.1.4  ประโยชน์ของมัลติมีเดีย  

 ในปัจจุบันได้มีการน ามัลติมี เดี ยมาประยุกต์ใช้งานในหลายรูปแบบ ทั้ งนี้ขึ้นอยู่กับ

วัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น สื่อมัลติมีเดียทีผ่ลิตเพ่ือน าเสนอสินค้าและบริการ ส าหรับการโฆษณา

ในวงธุรกิจ หรือสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา และฝึกอบรม เป็นต้น   
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  ณัฐกร สงคราม (2554) ได้กล่าวว่า มัลติมีเดียถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในวงการ

ธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะได้น ามาใช้ในการฝึกอบรมและให้ข้อมูลข่าวสาร ความบันเทิง ส่วน

ในวงการศึกษาสื่อมัลติมีเดียถูกน ามาใช้เพื่อการเรียนการสอนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน จึงกล่าวได้

ว่า มัลติมิเดียได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของคนเรามากยิ่งขึ้น โดยมีตัวอย่างการน าไปใช้

ประโยชน์ต่องานด้านต่างๆ ประโยชน์ของมัลติมีเดีย แบ่งออกดังนี้  

 1)  การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ เมื่อมีการน าเทคโนโลยีมัลติมีเดียมาช่วย ข้อมูลข่าวสารที่

เผยแพร่ออกไป จะสามารถกระตุ้นความสนใจได้มากขึ้น รูปแบบการน าเสนอสินค้า ข้อมูลข่าวสารที่

แปลกใหม่จนดึงดูดใจให้เข้าไปชม และตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า   

 

 
 

ภาพที่ 2.1 การโฆษณาด้วยสื่อมัลติมีเดีย 

แหล่งที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=bj2g-pSTVII 
 

 2)  การสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีมัลติมีเดียช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสาร

มากขึ้นกว่าในอดีต โทรศัพท์ในปัจจุบันไม่ได้มีแค่ สามารถส่งข้อมูลมาติดวีดีโอได้สะดวกง่ายดาย และ

เข้าสู่ยุค 4G ที่ผู้คนสามารถสื่อสารผ่านโทรศัพท์โดยการมองเห็นซึ่งกันและกันการโฆษณา และการ



17 
 

ประชาสัมพันธ์ เมื่อมีการน าเทคโนโลยีมัลติมีเดียมาช่วย ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ออกไป จะสามารถ

กระตุ้นความสนใจได้มากข้ึน  

 
 

ภาพที่ 2.2  การสื่อสารด้วยสื่อมัลติมีเดีย 

แหล่งที่มา : https://websetnet.net/it/come-effettuare-chiamate-video-o-vocali-su-

Telegram/ 

 

 3)  การแพทย์และสาธารณสุข ปัจจุบันมีการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้านการแพทย์ซึ่งนอกจากจะ

เพ่ือการศึกษาในส่วนของนิสิตนักศึกษาแพทย์แล้ว ยังเปิดโอกาสช่วยให้ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ

สามารถศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย 

แหล่งที่มา : https://mgronline.com/qol/detail/9630000007839 
  

 4)  การค้าและพาณิชย์ E-Commerce  เป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ช่วยเพ่ิมความสะดวกสบาย

ในการซื้อขายสินค้า แต่ด้วยข้อจ ากัดที่ผู้ซื้อไม่สามารถจับต้องสินค้าของจริงได้ ท าให้มีการน า

เทคโนโลยีมัลติมีเดียเข้ามาเสริมให้การแสดงสินค้ามีความน่าสนใจมากกว่าเดิม ผู้ซื้อสามารถมองเห็น

สินค้าได้เสมือนมาเลือกซื้อสินค้าถึงแหล่งขาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.4 การใช้มัลติมีเดียในการประกอบธุรกิจ 

แหล่งที่มา :   https://worldbranddesign.com/in-house-concept-juicy-brand-a-

handcrafted-organic-juice/ 
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 5)  การบันเทิง และนันทนาการ ทุกวันนี้มีการพัฒนารูปแบบความบันเทิงมากมายที่เข้ามา

ตอบสนองการสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่แก่ผู้ชม เช่น โรงภาพยนตร์ 4 มิติ เครื่องเล่นจ าลอง 

(Simulation) เกมเสมือนจริง (VR) เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที่ 2.5 โรงภาพยนตร์ 4 มิต ิ

แหล่งที่มา : https://www.salika.co/2019/01/10/media-alternative-or-disruptive-3/ 

 

 6)  ภูมิศาสตร์ ความสามารถในการแสดงผลแบบมัลติมีเดียท าให้การศึกษาสภาพพ้ืนที่ทาง

ภูมิศาสตร์สะดวกง่ายดายขึ้น ผู้ใช้สามารถมองเห็นสภาพพ้ืนที่ได้อย่างชัดเจน สามารถศึกษาสภาพการ

เปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ได้จากแบบจ าลองที่สร้างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้มัลติมีเดีย

ทางภูมิศาสตร์จึงน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันของคนทั่วไปมากขึ้น เช่น การใช้  Google Earth หรือ 

NASA Worldwide แสดงแผนที่ 3 มิติ พร้อมรายละเอียดสถานที่ต่างๆ เป็นต้น 
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ภาพที่ 2.6 ระบบ GPS 

แหล่งที่มา : https://www.securemobility.nz/gps-in-the-workplace/ 
  

 7)  การพิมพ์ มัลติมีเดียช่วยเพิ่มช่องทางรูปแบบใหม่ให้แก่การพิมพ์ จากกระดาษมาสู่ยุคของ 

E-Book และ E-Magazine ที่ปัจจุบันมีออกมาอย่างแพร่หลาย ทั้ งในรูปแบบแผ่น CD/DVD-

ROM หรือการเผยแพร่ผ่านอินเตอร์เน็ต ส่งผลให้สิ่งพิมพ์ต่างๆมีความน่าสนใจมากขึ้น 
 

 
 

ภาพที่ 2.7 E-Book 

แหล่งที่มา : https://www.ceochannels.com/e-book/ 

https://www.securemobility.nz/gps-in-the-workplace/
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 8)  การศึกษา นอกจากจะเป็นสื่อประกอบการเรียนของครูแล้ว มัลติมีเดียช่วยลดข้อจ ากัด

ทางการศึกษาด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโลกกว้างในการศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยแหล่งข้อมูลรูปแบบ

ใหม่ๆ เช่น ห้องสมุดแบบดิจิทัล (Digital library) พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) หรือช่วย

ในการเรียนการสอนที่ต้องการความปลอดภัย เช่น ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง (Virtual Lab) เป็นต้น  

 

 
 

ภาพที่ 2.8 การใช้สื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียน 

แหล่งที่มา : https://www.dsd.go.th/hr/Calendar/ShowCalendar/2942 

 

 จากประโยชน์ของมัลติมีเดีย สามารถ สรุปได้ว่า สื่อมัลติมีเดียถูกน ามาประยุกต์ใช้ในการ

ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิผลในด้านต่างๆ การสร้างสรรค์ชิ้นงานมัลติมีเดียจ าเป็นต้องถ่ายทอด

จินตนาการจากสิ่งที่ยากให้เป็นสิ่งที่ง่ายต่อการรับรู้และเข้าใจด้วยวิธีต่างๆ ตอบสนองความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลได้ดี อีกท้ังยังสามารถกลับมาทบทวนและรับชมย้อนหลังได้เสมอ   
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2.2  แนวคิดเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศเปิดที่รับเอาความรู้และเทคโนโลยีของต่างชาติเข้ามาอย่าง

มากมาย ท าให้กลายเป็นประเทศที่มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยี  จากผลของรับความรูและ

เทคโนโลยีของต่างชาติมานี้เอง ท าให้ประเทศไทยไม่ได้นึกถึงความส าคัญของภูมิปัญญาชาวบ้าน และ

เทคโนโลยีในท้องถิ่นอันดี ที่เคยสืบทอดกันมาช้านาน ปัจจุบัน วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของเราส่วนมากจะ

ยังคงปฏิบัติสืบทอดกันมาตามชนบทหรือ ตามท้องถิ่นห่างไกล ซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญที่ยังคงมีการสืบทอด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน และเทคโนโลยีในท้องถิ่นอยู่ ดังนั้น การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านจึงเป็นการธ ารง

ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่นเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่   

ภูมิปัญญาในท้องถิ่นให้แก่ผู้ที่สนใจได้รับทราบและร่วมภูมิใจกับบุคคลในท้องถิ่นด้วย 

 2.2.1  ความหมายของภูมิปัญญา 

   ภูมิปัญญา เป็นองค์ความรู้ ที่มีความหมายเช่นเดียวกับองค์ความรู้พ้ืนบ้าน เป็นที่รวม

ความคิด ความเข้าใจ ทัศนคติที่ได้พัฒนาก่อนก่อรูปขั้นมาโดยชาวบ้านเพ่ือที่จะสามารถน าเอามาใช้ใน

การด าเนินชีวิต ซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับระบบคิดเชิงปฏิบัติ มีบทบาทส าคัญในการด ารงชีวิตของ

มนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพ่ือปรุงอาหาร การสร้างบ้าน การจัดสรรบทบาททางสังคมและการจัด

สัมพันธ์ทางสังคม ค าว่า ภูมิปัญญา มีการให้ความหมายและค าจ ากัดความ ภูมิปัญญา ไว้หลากหลาย  

ดังนี้ 

   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546, น.826) ได้ให้ความหมายของ

ค าว่า  ภูมิปัญญาไว้ว่า “พ้ืนความรู้ความสามารถ” 

   กรมการปกครอง (2542, น.30) กล่าวว่า ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ความคิดที่ได้สั่ง

สมไว้ หรือความสามารถในการสืบค้นหาคุณค่า และการสืบทอด เช่น การเรียนรู้ว่าคนโบราณใน

สมัยก่อนกินอยู่อย่างไร รักษาสุขภาพอย่างไร สร้างซ่อมแซมบ้านเรือน รู้จักประดิษฐ์เครื่องนุ่มห่ม

อย่างไร เป็นต้น 

   สิริกร ไชยมา (2544, น.ค าน า) กล่าวว่า ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้พ้ืนฐานของ

ชุมชน ซ่ึงผู้รู้ในท้องถิ่น สังเกต ทดลอง สรุปผลไว้ให้ชนรุ่นหลัง ได้รู้และน าไปปฏิบัติ เพ่ือเป็นเครื่องมือ 

เครื่องใช้ในการประกอบกิจกรรม  ในวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลแต่ละท้องถิ่นท่ีมีความแตกต่างกัน 
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   พัชรินทร์ สิรสุนทร (2545, น.20) กล่าวว่า ภูมิปัญญา หมายถึง ผลึกขององค์ความรู้ที่

มีเอกลักษณ์ซึ่งมนุษย์ในสังคมหนึ่งๆ คิดค้นขึ้นจากการบูรณาการระหว่างความคิดและความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์กับสรรพสิ่งรอบตัว ภูมิปัญญาจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้มาโดยผ่านกระบวนการสั่งสม สืบ

ทอด ปรับปรุงและประยุกต์ต่อเนื่องกัน เป็นระบบคุณค่าดั้งเดิมที่สะท้อนออกมาให้เห็นใน

ชีวิตประจ าวันของบุคคลด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ ภูมิปัญญาจึงมีความเชื่อมโยงกับระบบต่างๆของสังคม

ทั้งระบบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีความหลากหลาย ไม่หยุดนิ่ง และแตกต่างกันไปในแต่ละสังคม 

   เสรี พงศ์พิศ (2548, น.145-374) กล่าวว่า ภูมิปัญญา หมายถึง พ้ืนฐานของความรู้

ของชาวบ้าน  หรือความรอบรู้ของชาวบ้านที่เรียนรู้ และมีประสบการณ์สืบต่อกันมา ทั้งทางตรง คือ 

ประสบการณ์ด้วยตนเอง  หรือทางอ้อม  ซึ่งเรียนรู้จากผู้ใหญ่ หรือความรู้สะสมที่สืบต่อกันมา กล่าว

อีกนัยหนึ่งว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดได้เองที่จะน ามาใช้ในการแก้ปัญหา เป็นสติปัญญาเป็นองค์ความรู้

ทั้งหมดของชาวบ้าน ทั้งกว้าง ทั้งลึก ที่สามารถคิดได้เอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการ

ด าเนินวิถีชีวิตได้ในท้องถิ่นอย่างสมสมัย 

   สรุป ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ ความคิด ความสามารถ ที่เป็นผลมาจากการใช้

ความคิด และสติปัญญาในการปรับตัวและด ารงชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม

ของชุมชน เป็นกระบวนการที่ เกิดขึ้น เรียนรู้ และสะสมมาเป็นระยะเวลานาน สามารถใช้หรือ

ปรับเปลี่ยนมาสร้างประโยชน์ และแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตของคนในสังคม ภูมิปัญญาอาจเกิดจาก

ประสบการณ์ของกลุ่มชนในชุมชนจากภายนอกชุมชน และผลิตใหม่ หรือผลิตซ้ าขึ้นมา 

 2.2.2  ประเภทของภูมิปัญญา 

   ประเภทของภูมิปัญญามีด้วยกันหลายด้าน ซึ่งในท้องถิ่นหนึ่งๆ จะมีปรากฏให้เห็นใน

เรื่องของการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ  

ทัศนคติ ตลอดจนสิ่งก่อสร้าง เครื่องใช้ เครื่องมือต่างๆ กันไปตามแต่ละท้องถิ่น จึงมีลักษณะเป็นทั้ง

รูปธรรมและนามธรรมที่ถ่ายทอดมา  
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   สุรเชษฐ์ เวชชพิทักษ์(2534, น.26-40) แบ่งประเภทและภูมิปัญญาไว้ดังนี้ 

  1.  ภูมิปัญญาเก่ียวกับระบบการผลิต  หรือการประกอบอาชีพซึ่งมีลักษณะการประกอบ

อาชีพแบบพุทธเกษตร หรือการประกอบอาชีพที่มีลักษณะจัดความสมดุลสอดคล้องกับธรรมชาติ มุ่ง

การพ่ึงพาตนเองเป็นกระแสหลักมากกว่าการพ่ึงพาปัจจัยการผลิตจากภายนอก 

   2.  ภูมิปัญญาเกี่ยวกับระบบสังคม หรือการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

มนุษย์ซึ่งได้แก่  ความเชื่อ ค าสอน ค่านิยม ประเพณี ที่แสดงออกในแบบแผนการด าเนินชีวิต 

   3.  ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับการจัดหาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ  หรือ

สิ่งแวดล้อมได้แก่ การรักษาป่าไม้ชุมชน การรักษาโรคด้วยสมุนไพร 

   เสรี พงศ์พิศ (2548, น.147) กล่าวว่า ภูมิปัญญามี 2 ลักษณะ ดังนี้ 

   1.  ลักษณะที่เปน็นามธรรม เป็นโลกทัศน์ชีวทัศน์ เป็นปรัชญาในการด าเนินชีวิต เป็น

เรื่องเก่ียวกับ การเกิด แก่ เจ็บ ตาม คุณค่าและความหมายของสิ่งต่างๆในชีวิตประจ าวัน 

   2.  ลักษณะที่เป็นรูปธรรมเป็นเรื่องเฉพาะด้านต่างๆที่เห็นได้ชัดเจน เช่น การท ามาหา

กิน การเกษตร หัตถกรรม ศิลปะดนตรี และอ่ืนๆ 

   สรุปได้ว่า ประเภทภูมิปัญญา มีลักษณะเป็นรูปธรรม คือ สิ่งที่เป็นผลที่ปรากฏออกมา

ให้เห็นได้ชัด สิ่งเหล่านี้เมื่อแสดงหรือปรากฏออกมาย่อมเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าเป็นเอกลักษณ์ได้แสดง

ให้เป็นที่ปรากฏมาช้านานมีหลักฐานบันทึกไว้ในรูปของสารนิเทศประเภทต่าง ๆ ตลอดจนแสดงตัว

ออกมา และลักษณะเป็นนามธรรม คือ ทฤษฎี ปรัชญา หรือหลักการอันลึกซึ้งซึ่งซ่อนเร้นนัยแห่ง

ความหมายอันแท้จริงเอาไว้ ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์ออกมาให้สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ และ

ลักษณะความเชื่อบุคคลในยุคสมัยนั้น ๆ จึงจะสามารถเข้าใจได้ เป็นแบบแผนการด าเนินชีวิต 

 2.2.3  ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   ภูมิปัญญาท้องถิ่น (local  wisdom) หรือ ภูมิปัญญาชาวบ้าน (popular wisdom) เป็น

ค าที่รู้จักกันมานานพอสมควร เป็นค าที่มีความหมายลึกซึ้งหลายแง่มุม ซึ่ งมีนักวิชาการได้ให้

ความหมาย ดังนี้ 

   สามารถ จันทรสูรย์ (2536, น.24) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) 

หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) หรือปัญญาชนชาวบ้านหรือปัญญาชนท้องถิ่น 
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(Intellectual Organic) หมายถึง พ้ืนเพรากฐานของความรู้ของชาวบ้าน หรือความรอบรู้ของ

ชาวบ้านที่เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์สืบเนื่องต่อกันมาทั้งทางตรง คือ ประสบการณ์ด้วยตนเอง

หรือทางอ้อมซึ่งเรียนรู้จากผู้ใหญ่ หรือความรู้ที่สะสมสืบต่อกันมา  

   ประเวศ วะสี ( 2536, น.43) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาแห่งชีวิต ท า

ให้สังคมด ารงอยู่ได้มาเป็นเวลานาน เพราะสังคมเปรียบเสมือนมนุษย์ หากไม่มีสอนหรือปัญญาย่อมไม่

สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้  

   วันเพ็ญ พวงพันธุ์บุตร (2542, น.108) ให้ทัศนะเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยว่า หมายถึง  

องค์ความรู้ทั้งหลายที่มีการสั่งสมและถ่ายทอดสืบต่อกันมาของชาติไทย โดยการคิดค้นปรับเปลี่ยน

ผสมผสานกับความรู้ใหม่ และพัฒนาให้เหมาะสม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความเป็นเอกลักษณ์ของ

ตนเอง 

   รุ่ ง แก้วแดง   (2543, น.204)  กล่าวว่า ภูมิปัญญาไทย หมายถึง องค์ความรู้

ความสามารถและทักษะของคนไทย อันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเลือกสรร 

เรียนรู้พัฒนาและถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพ่ือใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับ

สภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย 

   รัตนะ บัวสนธิ์ (2535, น.35) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึงกระบวนทัศน์ชอง

บุคคลที่มีต่อตนเอง ต่อโลกและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระบวนทัศน์ดังกล่าวมีรากฐานจากค าสอนทางศาสนา 

คติ จารีตประเพณีท่ีได้รับการถ่ายทอด สั่งสอนและปฏิบัติสืบเนื่องกันมา ปรับเข้ากับบริบททางสังคมที่

เปลี่ยนแปลงแต่ละสมัย ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพ่ือความสงบสุขของส่วนที่เป็นชุมชน และปัจเจกบุคคล 

   สรุปได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง รากฐานความรู้ของ

ชาวบ้านที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์และความรอบรู้ของคนในชุมชนหรือท้องถิ่น รวมทั้งได้รับการ

ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ จนเป็นวิถีชีวิต มรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและมีความหมายและที่ได้มี

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสภาพการณ์ทางแวดล้อม และวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือ

น ามาใช้ประโยชน์ แก้ปัญหาและพัฒนาในการด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม   
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2.3  โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.12 สัญลักษณ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

แหล่งที่มา : https://otop.cdd.go.th/event 

  

 2.3.1  แนวคิดเกี่ยวกับ โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  

   โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นโครงการที่มุ่งหวังให้คนในชุมชน ได้น าภูมิ

ปัญญาที่มีอยู่มาพัฒนาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ จ าหน่ายสร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัวและ

ชุมชน ด าเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน  

   เสาวนีย์ จุลิรัชนีกร (2547, น.19-22)หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP เป็น

โครงการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา ท้องถิ่น สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการน าทรัพยากรและภูมิศาสตร์ในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และจุดเด่นสร้างมูลค่าเพ่ิม เป็นที่

ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ก าหนดระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยคณะกรรม การ

อ านวยการผลิตภัณฑ์แห่งชาติ พ. ศ. 2544 ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2544 ขึ้นโดยก าหนด

รายการ หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ หรือเรียกโดยย่อว่า กอ.นตผ นายกรัฐ -มนตรี ได้

มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายปองพล อดิเรกสาร) และให้คณะกรรมการ กอ.นตผ มีอ านาจ

หน้าที่ในการก าหนดนโยบายบทการด าเนินงาน หนึ่งต าบล หนึ่งผลิต ภัณฑ์ ก าหนดมาตรฐาน และข้ึน

บัญชีผลิตภัณฑ์ดีเด่นของต าบลรวมทั้งสนับสนุนให้ด าเนินงานตามแผนศาสตร์และแผนแม่แบบอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
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   โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ มีประกอบด้วย 13 แผนงานหลักคือ แผนงาน

ส่งเสริมกระบวนการประชาคม แผนงานก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้า แผนงานส่งเสริมมูลค่าเพ่ิม

สินค้า แผนงานส่งเสริมการตลาด แผนงานพัฒนากระบวนการผลิต แผนงานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

แผนงานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ แผนงานส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมและ

โบราณสถาน แผนงานติดตามและการประเมินผลและแผนงานผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน 

   โครงการหนึ่ งต าบล หนึ่ งผลิ ตภัณฑ์  (OTOP-One Tambon One Product) 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญา ชุมชนด าเนินการเพ่ือให้เกิดการพ่ึงพาตนเองและสามารถด าเนินการ

สัมพันธ์กับตลาดได้ถ้าหากมีเหลือกินเหลือใช้ สามารถจ าหน่ายในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 3 

ประการคือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (Local Yet Global) พ่ึงพาตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ 

(Self-Reliance-Creativity) การสร้างทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) เกณฑ์

ไม่ได้หมายถึงตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่เป็นกระบวนการทางความคิด การดูแลการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การต่อยอดภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น จุดขายที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย 

   ความหมายหลักของโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพ

ระดับสากล คือผลิตภัณฑ์จะต้องมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับวัฒนธรรม

และมีจุดเด่นเฉพาะเป็นที่ยอมรับ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการปรับปรุงเทคโนโลยี คือ การ

สร้างบุคคลที่มีความรู้ความสามารถให้เกิดขึ้นในสังคม มีการวางแผนการตลาด มุ่งเน้นโดยค านึงถึง

ผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศเป็นส าคัญ 

   “หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่เน้นกระบวนการสร้างรายได้จาก

ผลิตภัณฑ์ ในแต่ละหมู่ บ้าน ชุมชนหรือ ต าบล เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้แต่ละชุมชนได้น า

ทรัพยากรภูมิปัญญาในท้องถิ่นมา พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพที่มีจุดเด่นและมูลค่าเพ่ิม

เป็นที่เป็น ที่ต้องการของตลาด สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่น โดยยึดหลักการ

พ่ึงตนเองของชุมชน และรัฐพร้อมที่จะช่วยเหลือในด้านความรู้สมัยใหม่และการบริหารจัดการ 

เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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   นอกจากนี้ ยังเป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละท้องถิ่นมีผลิตภัณฑ์หลักอย่าง น้อย 1 

ประเภท ที่ใช้วัตถุดิบทรัพยากรของท้องถิ่น ลดปัญหาการอพยพย้ายถิ่นไปสู่เมืองใหญ่ เป็นการสร้าง

เศรษฐกิจชุมชนที่สอดคล้องกับการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียง และเป็นเครื่องมือ

กระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนที่เข้มแข็ง

พ่ึงตนเองได้ การด าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นกลยุทธ์การพัฒนาที่ต้อง อาศัย

หมู่บ้านเป็นหน่วยการพัฒนาเบื้องต้น 

   ผลิตภัณฑ์ ไม่ได้หมายถึงตัวสินค้าอย่างเดียว แต่เป็นกระบวนการทางความคิดรวมถึง

การบริการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาภูมิปัญญาไทย การท่องเที่ยว 

ศิลปวัฒนธรรมประเพณี การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้กลายเป็น

ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีเอกลักษณ์ มีจุดเด่น จุดขาย ที่รู้จักกันแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ 

 2.3.2  แนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

   กรมพัฒนาชุมชน (2558, น.3-11) ปีพ.ศ. 2544 ได้มีการประกาศสงครามกับความ

ยากจน โดยจัดให้มีโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นหนึ่งในนโยบายเศรษฐกิจชุมชนที่ส าคัญของ

ยุทธศาสตร์การสร้างรายได้ลดรายจ่าย และขยายโอกาส โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ เพ่ือแก้ไขปัญหา

ความยากจน สร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชนและ ท้องถิ่น ซึ่งได้เชิญ นายโมริฮิโกะ ฮิรามัทซึ(Morihiko 

Hiramatsu) ผู้ว่าราชการจังหวัดโออิตะ(Oita) ประเทศญี่ปุ่นผู้ริเริ่มโครงการ One Village One 

Product หรือ OVOP ได้มาบรรยายให้แนวคิดและหลักการของ OVOP ของจังหวัดโออิตะ ประเทศ

ญี่ปุ่น แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ ทุกกรม กระทรวง เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้ เข้าใจและเรียนรู้จากประเทศ

ต้นแบบการด าเนินงาน OTOP โดยเฉพาะแนวคิดพ้ืนฐาน ปรัชญา OTOP ทั้ง 3 ประการ คือ  

   1.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล(Local yet Global : Think Globally, Act Locally) 

หรือคิดระดับโลก แต่ท า ระดับท้องถิ่น คือการผลิตสินค้าที่คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่นและอัตลักษณ์

ของชุมชน ซึ่งไม่ใช่เพียงการผลิต ที่ตอบสนอง ความต้องการของชุมชนเท่านั้น แต่เป็นการผลิตที่

สามารถ เข้าถึงรสนิยมของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยพิจารณาความต้องการของ

ตลาดเป็นส าคัญ ซึ่งหมายความรวมถึงการมีคุณภาพและมาตรฐานที่เป็นที่ ยอมรับด้วยการที่สินค้ามี

เอกลักษณ์เฉพาะ เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมอันน าไปสู่การมีรายได้ ที่เพ่ิมข้ึน 
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   2.  การพ่ึงพาตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ (Self – reliance and Creativity) คือ 

การปลูกจิต ส านึกในการพ่ึงพาตนเองให้ประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้ตัดสินใจเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของ

ตนเองกิจกรรมต่างๆ ต้องมาจากความต้องการของคนในชุมชน โดยคนในท้องถิ่นเป็นผู้ตัดสินใจว่าสิ่ง

ใดของท้องถิ่นที่มีศักยภาพ และสิ่งใดที่มีเฉพาะในท้องถิ่นชุมชนต้องร่วมกันใช้ ความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์คิดค้นผลิตสินค้าและบริการใหม่ ๆ จากทรัพยากรในท้องถิ่นโดยผสมผสานกับเอกลักษณ์

เฉพาะของท้องถิ่น เพ่ือสร้างความแตกต่างและการสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจอันเป็นการผลิตที่ไม่ได้

แข่งขันด้านราคาที่มาจากการผลิตสินค้าตามกันในชุมชนหนึ่ง ๆ อาจมีหลายผลิตภัณฑ์ หากชุมชน

เห็นชอบตกลงร่วมกันผลิต ความส าคัญ คือ ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของ การน าเสนอความเป็นตัวแทนของ

ท้องถิ่น เป็นความภาคภูมิใจรวมถึงการมีตลาดรองรับ ภาครัฐควรมีบทบาทในการสนับสนุนให้ชุมชน

ประสบความส าเร็จในสิ่งที่ชุมชนต้องการ 

   3.   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (Human Resource Development) คือการ

ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้สามารถเรียนรู้ค้นคว้า พัฒนาได้ด้วยตนเองกระตุ้นและส่งเสริมให้

ท าในสิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทายความสามารถ และมีความคิดสร้างสรรค์เพราะผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการ

ขับเคลื่อนให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ ผู้น าชุมชนและประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนา

บุคลากรถือเป็นปัจจัยส าคัญที่สุด โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ได้ด าเนินการอย่างเป็น

รูปธรรมทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์  

   (1)  สร้างงานและเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน 

   (2)  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  

   (3)  ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

   (4)  ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

   (5)  ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชน 

   เป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง โดยได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือด้าน

ความรู้เทคโนโลยีทุน การบริหารจัดการ เชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนไปสู่ตลาดทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ คณะกรรมการอ านวยการ หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ) ได้ถูกแต่งตั้งขึ้น 

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย คณะกรรมการอ านวยการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ
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พ.ศ. 2544 โดยมีกลไกการบริหารงาน OTOP ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้ก าหนดตราสัญลักษณ์ 

OTOP ขึ้น เป็นรูปปลาตะเพียน 

   ปี 2545 กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 

OTOP โดยการจัดงานมหกรรมหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์การจัดเทศกาลสุราแช่ไทย การสร้างช่อง

ทางการจ าหน่ายสินค้า OTOP จุดจ าหน่ายสินค้าทั่วประเทศซึ่งผลการจ าหน่ายสินค้า OTOPในปี 

2545 ปรากฏมียอดจ าหน่าย รวม 16,714 ล้านบาท 

   ปี 2546 มีการเปลี่ยนตราสัญลักษณ์การด าเนินงาน OTOPจากตราสัญลักษณ์รูปปลา

ตะเพียนเป็นสัญลักษณ์ ที่มีค าว่า “OTOP” แทนตราสัญลักษณ์ที่มีรูปปลาตะเพียน และมีการคัดสรร

สินค้า OTOP จากสินค้าสุดยอดจังหวัด ภาค และประเทศ  โดยก าหนดกรอบในการคัดสรรสินค้า 

OTOP (OTOP Product Champion: OPC) ไว้ 4 ด้าน คือสามารถส่งออกได้ผลิตอย่างต่อเนื่อง และ

คุณภาพคงเดิมต้องมีมาตรฐาน และมีประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์มีการก าหนดระดับสินค้า 

Product Level ไว้ 5 ระดับ คือ ระดับ 5 ดาว ถึง 1 ดาว กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนา

ชุมชนเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเมืองแห่งภูมิปัญญา ไทย หรือ งาน OTOP City ครั้งที่ 1 มียอด

จ าหน่ายสินค้า OTOP ตลอดปี2546 รวมเป็นเงิน 34,242 ล้านบาท มีนโยบายจะเพ่ิม “คุณภาพและ

มาตรฐานของผลิตภัณฑ์” 

   ปี 2547 เป็นปีที่เริ่มสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP ในปีแรกเพ่ิมประสิทธิภาพ

กลไกการ ท างานของอนุกรรมการ OTOP โครงการสร้างต านานผลิตภัณฑ์ (Story of Product) 

โครงการสร้างศิลปิน OTOP ในปี 2547 นี้เป็นปีเริ่มต้นที่กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการ

พัฒนาชุมชนได้ทดลองจัดตั้งและพัฒนาหมู่บ้าน OTOP ต้นแบบ 4 ภาค ๆ ละ 1 จังหวัด เป็นหมู่บ้าน 

OTOP ต้นแบบน าร่อง จัดงานเมืองแห่ง ภูมิปัญญาไทย (OTOP City ครั้งที่ 2) รวมยอดเงินจ าหน่าย 

OTOP ในปี2547 จ านวน 46,506 ล้านบาท 

   ปี 2548 กอ.นตผ ได้ประกาศเป็นปีแห่ง การส่งเสริมการตลาด โดยก าหนดแนว

ทางการด าเนินงานนโยบายเร่งด่วนการสร้างรายได้เพ่ิมบทบาทของอ าเภอและจังหวัดในการบริหาร

จัดการ OTOP และส่งเสริม OTOP ในฐานะที่เป็นสินค้าทางวัฒนธรรม (Cultural Product) ท าให้ทั่ว

โลกรู้จักสินค้า OTOP ในฐานะที่เป็นสินค้าที่มีรากเหง้าทางวัฒนธรรม เน้นสร้างความเข็มแข็งของ
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ชุมชน เพ่ือสร้างให้ OTOP เป็น Citizen Park อย่างแท้จริง โดยการสนับสนุนการรวมกลุ่มของ

ชาวบ้านเพ่ือจัดตั้งบริษัท หรือศูนย์  OTOP ประจ าจังหวัด จัดงานเมืองแห่งภูมิปัญญาไทย (OTOP 

City ครั้งที่ 3) รวมยอดรายได้จากการจ าหน่าย OTOP ปี2548 รวม 56,510 ล้านบาท 

   ปี 2549 กอ.นตผ ได้ประกาศเป็นปีแห่งการค้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์ ( In Search of 

Excellent OTOP) โดยมุ่งเน้นการค้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ได้แก่การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์

หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion - OPC) การคัดสรรสุดยอดหมู่บ้าน 

OTOP Village Champion (OVC) และการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด  Provincial 

Star OTOP (PSO) และกิจกรรมสร้างฐานความรู้ต่อยอดบริหารธุรกิจ (Advance Smart OTOP) โดย

มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนจัดประกวดหมู่บ้าน OTOP Village Champion : OVC ทั้ง 75 

จังหวัด โดยใช้เกณฑ์การคัดสรร 4 P คือ P-People, P-Product, P-Place และ P-Preserve มี

หมู่บ้านได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้าน OVC ระดับประเทศจ านวน 80 หมู่บ้าน การลงทะเบียนผู้ผลิต/

ผู้ประกอบการ OTOP จัดงาน OTOP Midyear Fair (The Best of OTOP) และจัดงานเมืองแห่งภูมิ

ปัญญา (OTOP City ครั้งที่ 4) ยอดจ าหน่าย OTOP ในปี2549 จ านวน 68,868 ล้านบาท 

   ปี 2550 กอ.นตผ มีการเปลี่ยนชื่อจาก “หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็น “ผลิตภัณฑ์

ชุมชน และท้องถิ่น” นโยบายการส่งเสริมในปีนี้ได้มุ่งเน้นความส าคัญของ “ชุมชน” แทน “ผลิตภัณฑ์” 

และเริ่มระบบการส่งเสริมอย่างเป็นขั้นตอนเพ่ือค้นหาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพทางการตลาดผ่าน

กระบวนการจับคู่ธุรกิจ พัฒนาความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และ การพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล (OTOP Select) โดยการท างานร่วมกับ

ภาคเอกชนในการก าหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์  และกระจายไปสู่ภูมิภาคเพ่ือให้สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างกว้างขวางรวมถึงการขยายเครือข่ายองค์ความรู้ในชุมชน 

(Knowledge Based OTOP : KBO) และยกระดับมาตรฐานการจัดการวิสาหกิจชุมชนผลการ

จ าหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นในป ี2550 รวม 72,864 ล้านบาท 

   ปี 2551 เน้นการส่งเสริมผู้ผลิตผู้ประกอบการ (Entrepreneur Promotion) กรมการ

พัฒนา ชุมชนได้จัดสรรงบประมาณในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชนตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนา

ชุมชน ปี 2551 เพ่ือด าเนินกิจกรรมการส่งเสริม และพัฒนา OTOP ผลการด าเนินงาน OTOP ปี2551 
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ที่กรมการพัฒนาชุมชนได้สนับสนุนงบประมาณด าเนินการมีดังนี้จัดแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  

OTOP ระดับจังหวัด 75 จังหวัด พัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพ่ือการท่องเที่ยว (OVC) เพ่ิมอีก 8 หมู่บ้าน 

จัดงาน OTOP City ครั้ งที่5 ผลการจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์  OTOP ปี2551 รวม 77,882 ล้ านบาท 

   ปี 2552 จัดประกวดผลงานของเครือข่ายองค์ความรู้  KBO จังหวัด (OTOPKBO 

Contest) เพ่ือค้นหา Best Practice และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานจัดโครงการ

พัฒนาเยาวชนเพ่ือการอนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (Young OTOP Camp 2009) เพ่ือ

พัฒนาเยาวชนได้เรียนรู้ เกิดความรัก มีความศรัทธา สามารถจัดการในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมการตลาดจัด OTOP ภูมิภาค 4 ภาค งาน OTOP ช้อปช่วยชาติ(OTOP 

Midyear 2009) และการจัดงาน OTOP City ครั้งที่ 6 ผลการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ปี2552 รวม 

65,753 ล้านบาท 

   ปี 2553 ยังคงมุ่งเน้นการส่งเสริม OTOP ให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมการบริหาร

ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การลงทะเบียนผู้ประกอบการ OTOP ปี 2553 การคัดสรร

สุดยอดหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OPC) การเพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ OTOP เสริมสร้างความ

เข้มแข็งแก่เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP:KBO) การพัฒนาเครือข่าย OTOP การ

พัฒนาเยาวชนด้านการส่งเสริมการตลาดจัดงาน OTOP ภูมิภาค OTOP Midyear 2010 และงาน 

OTOP City 2010 ผลการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์OTOP ปี 2553 รวม 68,208 ล้านบาท 

   ปี 2554 เนื่องจากครบรอบ 1 ทศวรรษ OTOP ไทยมีนโยบายและแนวทางใน 

การส่งเสริมพัฒนา OTOP เชิงรุก โดยเฉพาะการตลาดเพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาดผ่านโครงการต่าง ๆ 

เ ช่ น  OTOP DELIVERY OTOP MOBILE TO THE FACTORY ก า ร จั ด แ ส ด ง แ ล ะ จ า ห น่ า ย

ผลิตภัณฑ์OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน หมู่บ้าน OTOP เพ่ือการท่องเที่ยว (OVC) การจัดงาน 

OTOP ภูมิภาคการสืบสานสุดยอดภูมิปัญญาไทยสู่เวทีโลก คลังภูมิปัญญา OTOP การพัฒนาเยาวชน

เพ่ือการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่าย OTOP ระดับประเทศ การ

ประชาสัมพันธ์ช่องทาง TV Mahadthai Channel PRESS TOUR OTOP และห้องแสดงผลิตภัณฑ์ 

OTOP 2011 จัดงาน OTOP City ครั้งที่ 8 ผลการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ปี 2554 ไม่น้อยกว่า 

70,000 ล้านบาท และการจัดงาน “OTOP ทั่วไทย รวมใจช่วยภัยน้ าท่วม” (24 - 30 ธันวาคม 2554) 
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ซึ่งมียอดการจ าหน่าย สินค้า OTOP ภาพรวมรวมทั้งสิ้น 366,445,415 บาท ยอดผู้ เข้าชมงาน 

498,564 คน 

   ปี 2555 การด าเนินการจัดงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระ

บารมี” โดยน าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพมาร่วมแสดงและจ าหน่ายกับสินค้า OTOP ระดับ 3-5ดาวเป็นครั้ง

แรกในระหว่าง วันที่ 21-27 กุมภาพันธ์ 2555 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็คเมืองทองธานีอ าเภอ

ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมียอดการจ าหน่ายสินค้าจ านวน 2,124 บูท 2,926กลุ่มยอดจ าหน่ายรวม

ทั้งสิ้น 663,892,697 บาท และรวมยอดประมาณการมูลค่าการเจรจาท าธุรกิจร่วมกันระหว่าง นัก

ธุรกิจกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตามโครงการ สร้างนักธุรกิจ OTOP จ านวน 120,700,000 

บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 784,592,697 บาท 

   ปี 2556 กรมการพัฒนาชุมชนได้ด าเนินงานภายใต้นโยบายการส่งเสริมการพาณิชย์

เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ AEC โดยได้มีการจัดงานจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจัด

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในหลากหลายกิจกรรม เช่น การจัดงาน OTOP Midyear 2013 ระหว่างวันที่ 28 

พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานีอ าเภอ

ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีมียอด การจ าหน่ายสินค้าจ านวน 722,761,704 บาท การจัดงานเทศกาล

อาหาร OTOP และผลไม้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการ

ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีโดยมียอดการจ าหน่ายทั้งสิ้น 

111,421,813 บาท การจัดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมีระหว่างวันที่ 10 

- 18 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรีซึ่งมียอดการจ าหน่ายรวม 820,461,105 บาท และจัดการงาน OTOP เพ่ือสุขภาพ 

ระหว่าง 22 - 28 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและ การประชุมอิมแพ็ค เมอืงทองธานีอ าเภอ

ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมียอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์รวมทั้งสิ้น 416,505,387 บาท เป็นต้น 

   ปี 2557 ด าเนินการภายใต้นโยบายส่งเสริมการพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง โดยการ

ด าเนินการจัดงาน จ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาดังนี้ 
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   1)  การจัดงาน OTOP CITY2013ในระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2557 

ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานีอ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรียอดจ าหน่ายรวม 

ทั้งสิ้น 845,918,536 บาท  

   2)  การจัดงาน OTOP Midyear 2014 ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 

2557 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานีอ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีมี

ยอด การจ าหน่ายสินค้าจ านวน 926,497,786 บาท  

   3)  การจัดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOPก้าวไกลด้วยพระบารมีระหว่างวันที่ 11 - 

19 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี มียอดการจ าหน่ายรวม 972,129,199 บาท  

   4)  การจัดงาน OTOP ภูมิภาค ในจังหวัดต่างๆจ านวน 10แห่งมียอดการจ าหน่ายรวม

422,601,133 บาท  

   5)  การจัดงาน OTOP CITY 2014ระหว่างวันที่16 – 24 ธันวาคม 2557 ณ อาคาร

ชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็คเมืองทองธานีอ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มียอดจ าหน่ายทั้งสิ้น 

1,004,530,299 บาท 

   ปี  2558 ด าเนินการส่ง เสริมการสร้างงานสร้างรายได้ชุมชน โดยการสร้าง

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และการสร้างรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ิมข้ึนเป็น 1 แสนล้าน

บาท ในปี2558 ผลิตภัณฑ์ OTOP มีมาตรฐานสูงขึ้น และมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนจากการพัฒนานวัตกรรม 

 2.3.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (ปี 2556 - 2558) 

   กรมพัฒนาชุมชน (255,8 น.11-13)  มีภารกิจในการส่งเสริม และพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคง โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 

เชื่อมโยงไปสู่การด าเนินงานโครงการ OTOP ซ่ึงในฐานะที่กรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายให้

รับผิดชอบด าเนินการส่งเสริมการด าเนินงาน OTOP ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน โดยอธิบดี

กรมการพัฒนาชุมชน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการอ านวยการหนึ่งต าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ) เป็นคณะอนุกรรมการพัฒนาการตลาด รวมทั้งเป็นคณะอนุกรรมการ
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พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม คณะอนุกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า และเครื่องแต่งกาย

คณะอนุกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของใช้และของที่ระลึกคณะอนุกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ที่ไม่ใช่อาหาร และเป็นอนุกรรมการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับภูมิภาค พัฒนาการจังหวัดเป็น

อนุกรรมการเลขานุการในคณะอนุกรรมการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัด ตามค าสั่ง

คณะกรรมการอ านวยการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ) พ.ศ. 2556  

   การด าเนินการเชิงยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงการบริหารจัดการโครงการหนึ่งต าบล 

หนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพ ด้วยการสนับสนุนให้ชุมชนวิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการการเข้าถึงแหล่ง

ทุนและการตลาดเชิงรุกทั้งในประเทศ และต่างประเทศโดยมีแนวคิดพ้ืนฐาน 3 ประการคือ ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นสู่สากล พ่ึงตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือสร้างงานและเพ่ิม

รายได้ให้แก่ชุมชนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง 

 

2.4  วิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 นมิดา ซื่อสัตย์สกุลชัย และคณะ (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

แนะน าวิถีชีวิตและสถานที่ท่องเที่ยว ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ความถูกต้องในการ

น าเสนอข้อมูลด้านการแนะน าต าบลป่ามะม่วงดีมาก การน าเสนอวิถีชีวิตของในชุมชนอยู่ในเกณฑ์ดี 

และการน าเสนอด้านการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวดีมาก ด้านความน่าสนใจของสื่อทั้งสามส่วนอยู่ใน

เกณฑ์ดีมาก สรุปผลการด าเนินงานวิจัยครั้งนี้อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ซึ่งเป็นผลให้คนในชุมชน รู้อดีต ทราบ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีถ่ายทอดกันมา ประเพณี วัฒนธรรมความเชื่อ ช่วยให้คนในชุมชนเกิดความรักและ

หวงแหนถิ่นก าเนิด ด้านการแนะน าการท่องเที่ยวสามารถแนะน าให้เกิดความต้องการท่องเที่ยวที่จริง

และความว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เพ่ิมขึ้น 

 จุฑามาศ ดอนอ่อนเบ้า และนิตย์ มิตร์แปง (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการสร้างสื่อ

มัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง การผลิตเครื่องประดับเงินจากภูมิปัญญาพ้ืนบ้านของบ้านวัวลาย ต.

เมือง จ.เชียงใหม่ ผลการศึกษาปรากฏว่า สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรียนรู้ เรื่อง การผลิตเครื่อง 

ประดับเงินจากภูมิปัญญาพ้ืนบ้านของบ้านวัวลาย ต.เมือง จ.เชียงใหม่ ที่พัฒนาขึ้น อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%B9%C1%D4%B4%D2%20%AB%D7%E8%CD%CA%D1%B5%C2%EC%CA%A1%D8%C5%AA%D1%C2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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สามารถดูได้จาดผลการวิเคราะห์ประเมินโดยกลุ่มตัวอย่าง และเมื่อวัดจากการประเมินความพึงพอใจ

การใช้สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ พบว่า สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ เรื่องการผลิตเครื่องระดับเงิน

จากภูมิปัญญาพ้ืนบ้านของบ้านวัวลาย ต.ตายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ที่สร้างขึ้นสามารถให้ความรู้

เกี่ยวกับเรื่องการผลิตเครื่องประดับจากภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ซึ่งอยู่ในค่าเฉลี่ยสูง และอยู่ระดับที่ดีมาก 

คิดเป็นร้อยละ 93.8 

 ธนาพร ปัญญาอมรวัฒน์  และอนุช สุทธิธนกูล (2557, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการ

พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ส าหรับการเรียนการสอนภาษาจีนพ้ืนฐาน จากผลการวิจัยสามารถสรุปว่าใน

ปัจจุบันมีการสื่อมัลติมีเดียประกอบการสอนในรายวิชาภาษาจีนพ้ืนฐาน โดยสื่อมัลติมีเดียนั้นมีส่วน

ช่วยในการจัดการเรียนการสอนในด้านต่างๆ ของภาษาจีนโดยผู้เรียนมี ความเห็นว่าสื่อการสอนมีส่วน

ช่วยในการเรียนการสอนภาษาจีนอยู่ในระดับมาก การเริ่มเรียนภาษาจีนใน ระดับพ้ืนฐานนั้นผู้เรียนยัง

มีข้อจ ากัดในด้านทักษะและความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยการใช้สื่อ มัลติมีเดีย

ประกอบการสอนนั้นสามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับตัวภาษาและสอดแทรกวัฒนธรรมไปในคราว

เดียวกัน นอกจากนี้การสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในครั้งแรกนั้นมี

ส่วนช่วยอย่างมากให้ผู้เรียนมีความคิดเชิงบวกกับสิ่งที่เรียน ซึ่งสื่อมัลติมีเดียประกอบการสอนสามารถ

ช่วยเสริมในส่วนดังกล่าวให้ผู้เรียนได้เห็นเป็นรูปธรรมมากข้ึนได้ เนื่องจากสิ่งสามารถใส่ลงไปในสื่อการ

สอนนั้นมีลักษณะเป็นรูปธรรม เช่น ภาพ สีเสียง ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน์ เป็นต้น ซึ่งการใช้สื่อเหล่านี้ 

สามารถท าให้การอธิบายส่วน ต่างๆ ของภาษาจีน ทั้งค าศัพท์ และไวยากรณ์ ที่มีลักษณะเป็น

นามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น อีกท้ังยังเป็นการลดเวลาในการอธิบายของผู้สอนเมื่อผู้เรียนเห็นภาพ

ก็จะท าความเข้าใจได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น 
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2.5  กรอบแนวความคิด 

 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์กรอบแนวความคิดในการวิจัย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.13  กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

แหล่งที่มา : นฤมล ชมโฉม, 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพปัญหาการอนุรักษ์ภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 

1.ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

2.ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

แนวทางการพัฒนา 

สื่อมัลติมีเดีย 

การผลิต 

สื่อมัลติมีเดีย 

สื่อมัลติมีเดียที่ไม่ใช้ 

อินเตอร์เน็ต 

(Off-line) 

สื่อมัลติมีเดียที่ไม่ใช้ 

อินเตอร์เน็ต 

(Off-line) 



 

บทท่ี  3 
 

วิธีการด าเนินวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์

ชุมชนผ้าขาวม้าร้อยสี จังหวัดกาญจนบุรี”  ผู้วิจัยได้มีกระบวนการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และด าเนิน

โครงการออกแบบตามขั้นตอนกระบวนการศึกษาและวิธีด าเนินงาน ดังนี้ 

 3.1  วิธีด าเนินการวิจัย 

 3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1  วิธีด าเนินการวิจัย 

 ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ข้อมูลที่น ามาศึกษาเน้นการเก็บข้อมูลเชิงลึกที่ใช้หลักการของ

ความหลากหลาย (triangulation) และหลักการหลายลักษณะหลายวิธี (Multi-trait-multi-method) 

(สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสิทธุ์, 2555, น.634-635) ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 30 คน ซึ่งการ

สัมภาษณ์จะกระท า 2 วิธี คือ สัมภาษณ์แบบเผชิญหน้าแบบให้รู้ตัวว่าถูกสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์

แบบเปิดโอกาสให้ผู้ให้สัมภาษณ์บันทึกค าตอบในกระดาษ นอกจากนี้ ยังใช้การสังเกตจดบันทึกข้อมูล 

แล้วน าข้อมูลที่ได้รับมาจัดอันดับความคิดเห็น และวิเคราะห์ผลต่อไป 

 

3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนผ้าขาวม้าร้อยสี จังหวัด

กาญจนบุรี ได้แก่ หัวหน้าวิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการบริหารวิสาหกิจชุมชน และสมาชิกวิสาหกิจ

ชุมชน จ านวน 70 คน 
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 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) คือ หัวหน้าวิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการบริหารวิสาหกิจชุมชน และสมาชิกวิสาหกิจ

ชุมชน จ านวน 30 คน  

 

3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  

  เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) หรือการสัมภาษณ์แบบเป็น

ทางการ (Formal Interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนด

แน่นอนตายตัวจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามแบบเดียวกัน (สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, 2549, น.139-142)  ใน

ส่วนของความตรงของเนื้อหา (Content  Validity) ความชัดเจนของส านวน ความครอบคลุมของ

เนื้อหา โดยการสัมภาษณ์แบบกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ได้แก่ หัวหน้าวิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการบริหาร

วิสาหกิจชุมชน  และสมาชิกวิสาหกิจชุมชน  

 แนวทางการสัมภาษณ์ ( Interview guide)  ผู้ วิจัยได้สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการวิจัย ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ 

  ข้อค าถามที่ 1 ท่านเห็นว่าสภาพปัญหาการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผ้าขาวม้าร้อยสี จังหวัดกาญจนบุรีที่ท่านพบคืออะไร 

  ข้อค าถามที่ 2  ท่านเห็นว่ามีสื่อมัลติมีเดียส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าขาวม้าร้อยสี จังหวัด

กาญจนบุรีปัจจุบัน มีเพียงพอหรือไม่ หากไม่เพียงพอควรเพิ่มประเด็นใด 

 ข้อค าถามที่ 3 ท่านเห็นว่าแนวทางการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

ของผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าขาวม้าร้อยสี จังหวัดกาญจนบุรี ควรมีลักษณะใด 

 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 ในการวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้วิจัยได้สร้างแบบ

สัมภาษณ์ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นจึงน าแบบสัมภาษณ์ไปเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา หลังจากท าการเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละครั้ง ผู้วิจัยจะท า

การจดบันทึกและตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ าเสมอแบบสามเสร้า (Triangulation) ซึ่งมีวิธีการ

ตรวจสอบข้อมูล (สุภางค์ จันทวานิช, 2554, น.32-33) ดังนี้ 
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1.  การตรวจสอบข้อมูลสามเส้า ด้านข้อมูล (Data Triangulation) โดยการน าข้อมูลที่ได้จาก

การสัมภาษณ์ และข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบระหว่างเวลา สถานที่ 

บุคคลและเนื้อหาที่แตกต่างกันว่า ถ้าหากเวลาต่างกันข้อมูลที่ได้เหมือนกันหรือไม่ ข้อมูลที่ได้ต่าง

สถานที่กันเหมือนกันหรือไม่  และหากบุคคลเปลี่ยนไป ข้อมูลที่ได้เหมือนกันหรือไม่  หากได้ข้อมูล

เหมือนกัน แสดงว่าเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ 

2.  การตรวจสอบข้อมูลสามเส้า ด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) 

โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธีการและข้อมูลด้านต่างๆ กัน เพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน 

โดยในการศึกษาจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ พร้อมทั้งการศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสารประกอบด้วย หาก

ข้อมูลที่ได้มีความแตกต่างกันหรือขัดแย้งกัน ผู้วิจัยจะเข้าไปท าการเก็บรวบรวมข้อมูลอีกครั้ง และหาก

ข้อมูลที่ได้ท าการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าเป็นข้อมูลที่เหมือนกันก็น่าเชื่อถือว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

สมบูรณ์ แล้วจากนั้นน าผลการศึกษามาวิเคราะห์ข้อมูลเป็นลักษณะของการเขียนรายงานการวิจัยเชิง

พรรณา 

 

3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1.  การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 

 โดยการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมจากเอกสารข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ ต ารา วารสาร บทความ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุม และ

เอกสารอ่ืนๆ ที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการสร้างฐานข้อมูลความรู้ในการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ เปรียบเทียบ และประมวลผลต่อไป 

 2.  การวิจัยภาคสนาม (Field Research)  

 โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญหัวหน้าวิสาหกิจชุมชน  

คณะกรรมการบริหารวิสาหกิจชุมชน และสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีในการวิจัย

ภาคสนาม คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) รวมทั้งสิ้น 30 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) และให้ประชากรเป้าหมายได้ตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นใน

ทุกประเด็นของปัญหา อันจะท าให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก และผู้วิจัยสามารถซักถามข้อเท็จจริงและ
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รายละเอียดที่ส าคัญได้อย่างใกล้ชิด ผลที่ได้จากข้ันตอนนี้ ผู้วิจัยได้สรุปและจัดท าเป็นแนวทางทางการ

พัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าขาวม้าร้อยสี จังหวัด

กาญจนบุรีต่อไป   

 

3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  ทั้งหมด

มาด าเนินการสู่กระบวนการของการวิเคราะห์ข้อมูล ท าการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล ความสัมพันธ์ของ

ปรากฏการณ์ทางสังคม และท าความเข้าใจกับความหลากหลายและความแตกต่างของข้อมูลที่เก็บ

รวบรวมมา โดยตรวจสอบสมมติฐานนั้นเป็นขั้นๆ ไป จนมั่นใจว่าเป็นข้อค้นพบที่สามารถลงเป็น

ข้อสรุปได้ และการวิจัยเชิงคุณภาพยังเป็นการศึกษาจากการใช้แนวคิดทฤษฎีที่หลากหลายในการ

พิจารณาปรากฏการณ์ ดังนั้น ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้วิจัยได้สัมผัสกับรูปธรรมของ

ปรากฏการณ์นั้นก็จะน าแนวคิดทฤษฎีที่หลากหลายมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมๆ กันด้วย 

 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1.  การตีความข้อมูล (Interpretation) 

  เป็นการแสวงหาความหมายขั้นลึกหรือความหมายที่แท้จริงของพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์

ที่พบในภาคสนามให้มากที่สุดเท่านั้น โดยแปลความหมายจากข้อเท็จจริงให้ได้ออกมาอย่างถูกต้อง

และตรงประเด็น อาศัยการตีความจากค าพูดหรือค าบรรยายระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนในลักษณะ

เจาะลึก แต่สามารถแปลความในระดับท่ีกว้างขวางขึ้นและสร้างเป็นข้อสรุปเชิงนามธรรมขึ้นได้   

 2.  การเปรียบเทียบข้อมูล (Constant Comparison) 

  เป็นการค้นหาความเหมือนกันและความแตกต่างกันของคุณลักษณะ (Qualities) หรือ

คุณสมบัติ (Attributes) ของข้อมูลดิบตั้งแต่สองชุดขึ้นไปอย่างเป็นระบบ และน ามาประมวลผลเข้า

ด้วยกันถึงความเหมือนกันและความแตกต่างกัน เป็นการสั่งสมข้อค้นพบหรือข้อสรุปย่อย จากการ

เปรียบข้อมูล เพ่ือสร้างเป็นข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะร่วมและแตกต่างของข้อมูล  หลังจากที่ได้ค้นพบ

ความหมายขั้นลึกจากการตีความข้อมูลมาแล้ว   

 ก่อนที่จะท าการเปรียบเทียบ ผู้วิจัยต้องจ าแนกประเภทของข้อมูลดิบไว้ก่อน การจ าแนก

ข้อมูลนั้นก็เพ่ือให้ผู้วิจัยแบ่งแยกคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของข้อมูลเชิงคุณภาพให้ครบถ้วนชัดเจน
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ตามความเป็นจริงที่ได้พบจากการตีความข้อมูล และเมื่อน าข้อมูลเหล่านี้มาเปรียบเทียบกัน ก็จะได้

ข้อสรุปที่เป็นทั้งในกรณีเหมือนกันและแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะน าเสนอเป็นตารางเพ่ือช่วยให้เกิดความ

เข้าใจชัดเจนมากข้ึน 

 3.  การสังเคราะห์ข้อมูล (Data Synthesis) 

 เป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดของการวิเคราะห์เนื้อหา เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เป็นรูปธรรมใน

ลักษณะข้อความบรรยายซึ่งมีลักษณะเป็นข้อมูลที่แยกย่อยมาแล้วในสองขั้นตอนแรก แล้วน ามา

รวมเข้าด้วยกันในขั้นตอนการสังเคราะห์ข้อมูลนี้ เ พ่ือสร้างเป็นแบบแผนหรือข้อสรุป ทั้งนี้  การ

สังเคราะห์ข้อมูลมักน าเสนอในลักษณะของข้อสรุปเชิงนามธรรม คือเป็นการอธิบายสาเหตุและการ

เชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของพฤติกรรมและปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นอย่างซับซ้อน  

พฤติกรรมและปรากฏการณ์ใด ๆ ที่มีสาเหตุทั้งทางตรงและทางอ้อม และมาจากสาเหตุหลายสาเหตุที่

ร่วมกันก่อให้เกิดเป็นผลลัพธ์ ดังนั้น ข้อมูลที่เป็นสาเหตุจึงมีความสัมพันธ์ระหว่างกันเองแล้วยังต่างก็มี

สาเหตุเฉพาะที่ต่างกันไป ผลของการสังเคราะห์ข้อมูลเป็นเพียงการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดเพ่ือตอบ

ปัญหาในการวิจัยหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 4.  การสร้างข้อสรุป (Generalization)  

 เป็นการสกัดหรือกลั่นกรองเอาข้อมูลจนตกผลึกเหลือแต่เนื้อหาสาระที่ส าคัญที่สุด ซึ่งเป็นการ

อธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เป็นพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ของสังคมดังที่ผู้วิจัยได้ตั้งเป้าหมาย

ของการศกึษาเป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการที่ผู้วิจัยประมวลความคิดขึ้นจากข้อมูลเชิงรูปธรรม

แล้วท าเป็นข้อสรุปซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรมตามวิธีการแบบอุปนัย ( Induction) มีลักษณะของการ

ตีความและสังเคราะห์เชื่อมโยงระหว่างความหมายของข้อมูลและความรู้ทางทฤษฎีของผู้วิจัย เพ่ือ

อธิบายให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ในสังคม โดยเน้นถึงความเป็นไปได้

และความสอดคล้องตามหลักการของเหตุและผล โดยไม่จ าเป็นต้องใช้การค านวณค่าทางสถิติ 

 
 

 

 

 

 



44 
 
 

 



 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 
 

 ในการศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าขาวม้าร้อยสี จังหวัดกาญจนบุรี“ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการ

อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าขาวม้าร้อยสี จังหวัดกาญจนบุรี และเพ่ือศึกษาแนว

ทางการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าขาวม้าร้อยสี 

จังหวัดกาญจนบุรี 

 ผู้วิจัยด าเนินการน าเสนอผลการวิเคราะห์ ออกเป็นขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชนผ้าขาวม้าร้อยสี จังหวัดกาญจนบุรี 

 ส่วนที่ 2 สภาพปัญหาการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าขาวม้าร้อยสี 

จังหวัดกาญจนบุรี  

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าขาวม้าร้อยสี จังหวัดกาญจนบุรี 

 

4.1  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชนผ้าขาวม้าร้อยสี จังหวัดกาญจนบุรี 

การน าเสนอผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ในส่วนที่ 1 ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 

(Content Analysis) และการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และจาก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลดังนี้ 
ประวัติความเป็นมาผ้าขาวม้าร้อยสี (สหัส วรรณสิทธิ์, 2553 น.19-31) 

ลักษณะเด่นทางภูมิปัญญา 

เวลานานมาแล้วที่ชาวบ้านย่านต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี รู้จักวิธีการ

ทอผ้า เรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ ประเดิมการทอผ้ามักทอด้วยมือทั้งสิ้น โดยวัตถุดิบส าคัญคือฝ้ายก็ผูก

กันเอง จนถึงการย้อมสีก็ใช้สีจากเปลือกไม้ หรือส่วนประกอบของไม้จากธรรมชาติ มาระยะหลัง
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ผลงานของชาวบ้านหนองขาวได้รับความนิยมมากขึ้นตามล าดับ ประกอบกับวัตถุดิบบางอย่างที่เคย

หาได้ตามธรรมชาติหมดไป ชาวบ้านจึงใช้วิธีซื้อหามาจากแหล่งอ่ืนแล้วมาท าการทอ จนออกมาเป็น

ผ้าถุง ผ้าขาวม้า ผ้าพันคอ และอีกมากมายหลายชนิด พร้อมๆ กลับน าวัตถุดิบชนิดใหม่ที่เรียกว่าไหม

ประดิษฐ์มาเป็นส่วนเสริม 

ขณะเดียวกันมีการเพ่ิมสีสันลงไปในผืนผ้าโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ออกมาในรูปผ้าขาวม้า จัดว่า

มีสีสันที่มีความหลากหลายอย่างลงตัว กลุ่มผู้ท าจึงใช้ชื่อ "ผ้าขาวม้าร้อยสี" มาเป็นจุดขาย และยิ่งได้รับ

ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน 

 

ภูมิปัญญากับวิถีชีวิตชาวบ้านหนองขาว 

 
ภาพที่ 4.1 การทอผ้าขาวม้า 

แหล่งที่มา : นฤมล ชมโฉม ,2561 

 

 ชาวบ้านหนองขาว ด ารงชีวิตตามวิถีชาวนาไทย เช่นเดียวกับคนไทยภาคกลาง ที่ถือการท านา

เป็นอาชีพหลัก เมื่อเสร็จสิ้นจากภาระงานจึงจัดแบ่งเวลาว่างมาท าการถักทอผ้าเพ่ือใช้ส าหรับคนใน

ครัวเรือน จนถึงวันนี้คนในพ้ืนที่ตอบไม่ได้ว่า การทอผ้าของที่นี่เริ่มต้น ยืนยันตรงกันว่าเกิดมาก็เห็น

แล้ว ส่วนใหญ่มักท ากันในหมู่สตรีตั้งแต่เด็กไปจนถึงวัยชรา จึงไม่แปลกว่าทุกวันนี้ชาวบ้านหนองขาว

หลายร้อยหลังคาเรือน ยังคงยึดอยู่กับการทอผ้าเป็นอาชีพเสริม ในละแวกย่านตลาดหนองขาว และ
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ลึกลงเข้าไปในหมู่บ้านทุกหลังคาเรือนจะมีกี่กระตุกตั้งอยู่ใต้ถุนเรือน บางคนทอผ้าไปเลี้ยงลูกไป  

บางรายก็ง่วนอยู่กับการทออย่างเดียว วิถีชีวิตชาวหนองขาวจึงผูกพันกับการทอผ้าอย่างไม่แปรเปลี่ยน 

 ความเป็นมาของการรวมกลุ่ม 

 ระยะหลังในราวปี พ. ศ. 2526 เมื่อเจ้าหน้าที่จากพัฒนาชุมชนเข้ามามีส่วนผลักดันให้ผลงาน

ของชาวบ้านย่านนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นจึงเกิดการรวมกลุ่มอย่างเป็นรูปแบบ โดยชาวบ้านประมาณ 70 

ราย น าโดยนางอารีรัตน์ พฤฑติกุล รวมตัวการทอผ้าออกเป็นภาพผื่นประเภทต่างๆ แล้วน ามาวาง

จ าหน่ายในร้านค้าหน้าตลาดและส่วนหนึ่งวางจ าหน่ายตามงานส าคัญที่ทางจังหวัดจัดขึ้นในโอกาส

พิเศษ ท าให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมมากขึ้น 

 ส าหรับผลิตภัณฑ์หลักท่ีชาวบ้านหนองขาวท าข้ึนมาปัจจุบันแยกออกได้ 7 ประเภทคือ ผ้าตัด 

เสื้อ ผ้าถุง หมวก ผ้าขาวม้า ผ้าพันคอ ดอกไม้ ย่าม 

 

 
 

ภาพที่ 4.2  ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าขาวม้า 

แหล่งที่มา : นฤมล ชมโฉม ,2561 
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ภาพที่ 4.3  ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าขาวม้า 

แหล่งที่มา : นฤมล ชมโฉม ,2561 

 

 
 

ภาพที่ 4.4  ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าขาวม้า 

แหล่งที่มา : นฤมล ชมโฉม ,2561 
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ภาพที่ 4.5  ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าขาวม้า 

แหล่งที่มา : นฤมล ชมโฉม ,2561 
 

 เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัตถุดิบ 

 ในการทอผ้าแต่ละผืนวัสดุและอุปกรณ์ที่จ าเป็นในงาน ส่วนใหญ่ชาวบ้านมักท าขึ้นใช้เอง โดย

พ่อบ้านจะรับหน้าที่นี้ แต่ถ้าหากไม่ท าขึ้นเอง จะใช้วิธีสั่งท าจากชาวบ้านที่มีฝีมือ ส าหรับอุปกรณ์

ส าคัญประกอบด้วย กี่กระตุก กรงหลา และหลักได้ 

 กี่กระตุก เป็นเครื่องมือที่ต่อขึ้นจากวัสดุไม้เกือบทั้งหมด มีลักษณะเป็นโครงสี่เหลี่ยม เรียก

เป็น "หลัง" ความสัมพันธ์ของกี่กระตุกอยู่ที่ส่วนประกอบทุกส่วนที่ถูกจัดวางอยู่ในต าแหน่งที่สัมพันธ์

กัน อาทิ โครงก่ีรางกระสวย ไม้ม้วนด้าย ฟืม และมือกระตุก เป็นต้น 
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ภาพที่ 4.6  กี่กระตุก   

แหล่งที่มา : นฤมล ชมโฉม ,2561 
 

 กง-หลา เป็นอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่ต้องใช้คู่กัน ลักษณะของกรงจะมีแกนไม้ตรงกลาง รอบแกน

มีไม้ทางออกไปหัวท้ายเป็นซี่ แต่ละซี่จะมีแกนไม้ยึดขนานกับแกนกลาง ส่วนและมีลักษณะเป็นวงล้อ

ขายล้อเกวียน ปัจจุบันชาวบ้านประยุกต์ด้วยการน าล้อรถมาใช้แทน การใช้โกงกับหลายคู่คู่กัน มี

จุดประสงค์ท่ีต้องการให้ได้ม้วนเข้าหลอดเพ่ือน าได้แต่ละหลอดมาเท่านั้นเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.7  กง-หลา 

แหล่งที่มา : http://oknation.nationtv.tv/blog/Tip2/ 
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 หลักด้าย ท าด้วยวิธีการน าไม้มาต่อกันคล้ายโต๊ะ ให้ด้านหนึ่งตั้งข้ึน โดยมีแกนไม้ตั้งขึ้นเป็น

ระยะโดยรอบ การใช้หลักด้ายก็เพ่ือต้องการให้ได้ที่ผ่านการปั่นแล้วมารวมเป็นเส้น วิธีการนี้เรียกว่า

การ "ร าด้าย" เนื่องจากผู้ท าต้องพลิกนิ้วไปมาเหมือนก าลังร า 

 

 
 

ภาพที่ 4.8  หลักด้าย 

แหล่งที่มา : นฤมล ชมโฉม ,2561 
 

 ขั้นตอนการน าด้ายเข้าหลอด 

 หมุนด้ายเข้าหลอด การน าด้ายเข้าหลอด เริ่มจากน าด้ายที่ม้วนเป็นขด หรือที่เรียกว่า “ไจ” 

มาใส่ในหลา โดยให้ปลายด้ายด้านหนึ่งม้วนเข้ากงก่อนจะผ่านไปยังหลอดจากนั้นจึงหมุนแกนเหล็ก ทั้ง

กงและหลาจะหมุนตาม ขณะที่ด้ายวิ่งผ่านม้วนเข้าไปที่หลอดจนเต็ม แล้วถอดหลอดด้ายออก น า

หลอดใหม่ใส่เข้าไปเพ่ือน าด้ายเข้าหลอด ท าไปเรื่อยๆ จนครบตามจ านวนที่ต้องการ 
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ภาพที่ 4.9  หมุนด้ายเข้าหลอด 

แหล่งที่มา : http://theprototype.pim.ac.th/2015/06/24/master2/ 
 

 เดินด้าย หลังจากได้น าจ านวนหลอดด้ายจนครบตามต้องการแล้ว น าหลอดด้ายที่ต้องการท า

เป็นได้ยืนมาใส่ในหลักหลอดเป็นแนว แล้วดึงปลายด้ายจากหลอดต่างๆมารวมกันใช้นิ้วมือเกี่ยวได้ให้

สลับกันวิธีนี้เรียกว่าการร าด้ายและเดินด้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.10  การเดินด้าย 

แหล่งที่มา : http://oknation.nationtv.tv/blog/Tip2/ 
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 เข้าฟันหวี เมื่อได้เส้นด้ายครบ น าแต่ละเส้นไปเข้าฟืมจนครบทุกช่อง โดยจะมีอุปกรณ์อีกชิ้น

ที่เรียกว่า "เหา" ท าหน้าที่จัดแบ่งเส้นด้ายยืนให้สลับกันเพ่ือให้เส้นด้ายเส้นขวางที่วางไว้ในกระสวยวิ่ง

ผ่านจนได้ทั้งสองทิศทางวิ่งสลับเรียงกลายเป็นผืนผ้า 
 

 
 

ภาพที่ 4.11  การเข้าฟันหวี 

แหล่งที่มา : นฤมล ชมโฉม ,2561 
 

 

ภาพที่ 4.12  การเข้าฟันหวี 

แหล่งที่มา : นฤมล ชมโฉม ,2561 
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 ขั้นตอนการทอผ้า  

 ในการทอผ้าอวัยวะทุกส่วนของคนทอจะสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะทั้งมือและเท้าต้องสัมพันธ์กัน

อย่างลงตัว การทอเริ่มจากด้ายแต่ละเส้นถูกจัดวางในต าแหน่งที่ถูกต้อง โดยด้ายยืนถึงตามแนวตรงเข้า

หาคนทอ ส่วนด้ายขวางจะอยู่ในกระสวยที่พร้อมวิ่งจากราง 

 การทอเริ่มจากคนทอลูกตบให้กระทบกับกระสวย จากนั้นก็สวยจะวิ่งผ่านราง ระหว่างนั้นคน

ทอจะเหยียบไม้ด้านล่างเพ่ือให้ได้บนฟืมยกรับกลับด้ายขวาง ท าอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนได้ผ้าผืน 

 ในระหว่างการทอ หากผู้ทอเห็นว่าด้ายที่ทอออกมาแล้วไม่สวยงามสามารถหยุดแล้วรื้อใหม่ 

หรือหยุดเพ่ือแก้ไขในบางจุดที่มีต าหนิ จากนั้นจึงเริ่มเธอต่อไป ส าหรับผู้ที่ทอผ้าจนช านาญ ในวันหนึ่ง

จะท าได้หลายเมตร แต่ทั้งนี้จะข้ึนอยู่กับความขยันเป็นส าคัญ 

 

 

 

ภาพที่ 4.13  ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าร้อยสี 

แหล่งที่มา : นฤมล ชมโฉม ,2561 
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ภาพที่ 4.14  ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าร้อยสี 

แหล่งที่มา : นฤมล ชมโฉม ,2561 
 

 รายได้ของคนทอผ้า การสร้างผลงานทางภูมิปัญญาของชาวบ้านหนองขาว มีทั้งในส่วนที่ท า

การทอภายในบ้านเรือนของตนเอง ส่วนที่ท าการทอที่ชุมชน และชาวบ้านบางส่วนที่รับจ้างพอเพียง

อย่างเดียว 

รูปแบบผลิตภัณฑ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.15  ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าลายตาจัก ปี 2006 

แหล่งที่มา : http://www.thaitambon.com/product/08923111833 
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ภาพที่ 4.16  ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าลายตาจัก ปี 2006 

แหล่งที่มา : http://www.thaitambon.com/product/08923112948 

 

 
ภาพที่ 4.17  ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าลายตาจัก ปี 2009 

แหล่งที่มา : http://www.thaitambon.com/product/09511105037 
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ภาพที่ 4.18  ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าลายตาจัก ปี 2010 

แหล่งที่มา : http://www.thaitambon.com/product/101216125835 

 

 
ภาพที่ 4.19  ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าลายตาจัก ปี 2012 

แหล่งที่มา : http://www.thaitambon.com/product/13619135858 
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ภาพที่ 4.20 : ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าลายตาจัก ปี 2014 

แหล่งที่มา : http://www.thaitambon.com/product/13619135858 

 

 
 

ภาพที่ 4.21  ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าลายตาจัก ปี 2014 

แหล่งที่มา : http://www.thaitambon.com/product/13619135858 
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ภาพที่ 4.22  ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าลายตาจัก ปี 2016 

แหล่งที่มา : http://www.thaitambon.com/product/13619135858 

  

 ลวดลายเอกลักษณ์ของกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองขาว คือ ลายตาจัก ซึ่งเป็นลายผ้าที่มียกลาย

ผ้าตลอดพ้ืน ท าให้ผ้าขาวม้าลายตาจักของบ้านหนองขาว มีราคาสูงกว่าลายทั่วๆไปและเป็นที่ต้องการ

ของตลาดอย่างมาก 

 การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน  

 ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนผ้าขาวม้าร้อยสี จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

กลุม่ผู้บริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ ประธานกลุ่ม คณะกรรมการบริหาร และกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจ

ชุมชุน  ในการบริหารจัดวิสาหกิจชุมชมผ้าขาวม้าร้อยสี จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนใหญ่จะบริหารจัดการ

โดยผู้น ากลุ่ม หรือผู้น าในชุมชน ปัจจุบันผู้น ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมี

ทักษะเกี่ยวกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ 

 การบริหารจัดการด้านการเงินและการระดมทุน พบว่า จะท าง่ายๆ มีระบบบัญชี และการ

ตรวจสอบได้ง่าย ทั้งนี้ ควรจะมีผู้ที่มีความรู้ด้านการบัญชีดูแล แต่ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าขาวม้าร้อย

สี จังหวัดกาญจนบุรี ยังขาดแคลนบุคลากรด้านนี้  ท าให้การบริหารการเงินไม่รัดกุม การใช้เงินอย่าง

ขาดประสิทธิภาพ จะน าไปสู่ความผิดพลาดและล้มเหลวได้  
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 การบริหารจัดการด้านการตลาด พบว่า สินค้าวิสาหกิจชุมชนผ้าขาวม้าร้อยสี จังหวัด

กาญจนบุรี ส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงและใกล้เคียงกัน กลุ่มวิสาหกิจยังไม่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี

ความหลากหลาย รวมทั้งยังไม่สามารถสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

 การบริหารจัดการด้านการขาย พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าในท้องถิ่นและลูกค้านอก

ท้องถิ่น  ท่ามกลางการแข่งขันที่ เ พ่ิมขึ้นของภาวะตลาดในปัจจุบัน ควรหาตลาดเฉพาะ 

โดยท าการศึกษาตลาดเป้าหมาย ขยายตลาดกลุ่มใหม่ ที่มีความมั่นคง และสามารถหาซื้อได้ รวมทั้ง

ควรศึกษาว่าสินค้านั้นเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อหรือไม่ สร้างความพอใจให้กับผู้ซื้อมากน้อยแค่ไหน  

โดยพิจารณาจากด้านราคา คุณภาพ รูปแบบ และหีบห่อ เป็นต้น เมื่อผู้ซื้อไปใช้แล้ว จะต้องติดตาม

สอบถามว่ามีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด เพ่ือประเมินผล จะได้น ามาปรับปรุงแก้ไข ดังนั้น การที่

วิเคราะห์ว่ากลุ่มลูกค้าคือใคร เป็นเรื่องส าคัญยิ่งส าหรับธุรกิจ 

 

4.2  ส่วนที่ 2 สภาพปัญหาการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าขาวม้าร้อยสี 

จังหวัดกาญจนบุรี 
 การน าเสนอผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ในส่วนที่ 2 ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 

(Content Analysis) และการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็น

หัวหน้าวิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการบริหารวิสาหกิจชุมชน และสมาชิกวิสาหกิจชุมชน จ านวน 30 

คน โดยการน าเสนอในบางประเด็น หรือบางหัวข้ออาจมีค าให้สัมภาษณ์ที่มีความเชื่อมโยงกันหรือมี

เนื้อหาซ้ าซ้อนกันบ้าง ทั้งนี้ เนื่องจากการในการสัมภาษณ์นั้น ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

(Structured Interview) เพ่ือเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่าง ได้แสดงความคิดเห็นต่อแต่ละประเด็นต่างๆ 

อย่างเต็มที่ โดยผลการสัมภาษณ์ตามโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์เชิงลึกนั้น ผู้วิจัยสรุปประเด็นปัญหา

ดังนี้  

 การขาดการถ่ายทอดความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับทายาท  

 เนื่องจากในปัจจุบันทายาทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่วนใหญ่จะไม่กลับมาท างานที่ภูมิล าเนา

เดิม หรือกลับมาช่วยงานที่บ้าน แต่ก็ยังเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป เข้ามาศึกษาเรียนรู้การท างาน
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ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคาดหวังว่า ความรู้เหล่านั้นจะขยายไปสู่ผู้ที่สนใจ และ

สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปด าเนินการต่อไปได้  

 ชาวบ้านต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี รู้จักการทอผ้าเป็นเวลานาน

มาแล้ว ไม่มีผู้จดบันทึกประวัติที่แน่นอน แต่เดิมการทอผ้าวัตถุดิบส าคัญที่ใช้ ได้แก่ “ฝ้าย” ซึ่งปลูกกัน

มากในหมู่บ้าน มีการใช้สีจากธรรมชาติ ได้แก่ เปลือกไม้หรือส่วนประกอบของไม้ เนื่องจากสีธรรมชาติ

ไม่คงทน เมื่อใช้ผ้าเป็นเวลานาน ผืนผ้าสีจะซีดหรือจางลง ปัจจุบันได้น าวัตถุดิบชนิดหนึ่งเรียกว่า “ไหม

ประดิษฐ์” มาใช้เพ่ิมสีสันในผืนผ้า โดยเฉพาะ “ผ้าขาวม้า” ที่มีสีสันหลากหลาย กลุ่มจึงได้ใช้ชื่อ

ผลิตภัณฑ์ “ผ้าขาวม้าร้อยสี” โดยเฉพาะผ้าขาวม้าลายตาจัก ซึ่งเป็นลายดั้งเดิมที่ผู้เฒ่าผู้แก่อนุรักษ์

เพ่ือชนรุ่นหลัง กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองขาว ผลิตผ้าขาวม้าลายตาจักเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งคัดสรรตาม

โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยในแต่ละปี ปัจจุบันการทอผ้าของชาวบ้านหนอง

ขาวยังคงสืบสานสู่อนุชนรุ่นหลังต่อไป 

 แนวทางแก้ไข 

 1.1  พัฒนาคนส าหรับการขยายงานและสืบทอดธุรกิจ 

 ควรผลักดันให้ลูกหลานก้าวขึ้นมารับช่วงสืบทอดกิจการ ควรให้ลูกหลานได้มีโอกาสซึมซับ 

และได้รับความคุ้นเคยกับธุรกิจ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและเติบโตมาตั้งแต่วัยเยาว์  ผู้สืบทอด

ธุรกิจจึงต้องมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมให้กับลูกหลานที่จะมารับทอดความเป็นเจ้าของ

ธุรกิจในอนาคต โดยมีเป้าหมายส าคัญคือ การรักษาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว  ควบคู่ไปกับ

การสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจให้ก้าวไกลยั่งยืน 

 1.2  พัฒนาคนที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสินค้าวิสาหกิจชุมชน

นั้นๆ 

 ควรให้การสนับสนุนในเรื่องการให้ความรู้ใหม่ เช่น การน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยน า

อินเทอร์เน็ตมาช่วยสนับสนุน เช่น การขายออนไลน์ เป็นต้น และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเกี่ยวกับ

สินค้าวิสาหกิจชุมชน เช่น การให้ความรู้เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ พัฒนาผู้ประกอบการ สามารถ
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น าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีความโดดเด่น ทันสมัย และสามารถวางจ าหน่ายได้ทุก

ช่องทางการตลาด  

 1.3  อบรมและแลกเปลี่ยนความรู้อย่างสม่ าเสมอ   

 ควรติดต่อขอรับการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการให้ความรู้และการ

ให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน เช่น ด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่กับ

บรรจุภัณฑ์  ด้านการบริหารจัดการวัตถุดิบ สามารถน าวัตถุดิบที่มีอยู่ มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน 

การจัดท างบการเงิน สามารถจัดท างบการเงินของวิสาหกิจ และได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ

บริหารการเงินการบัญชี การบริหารจัดการธุรกิจของวิสาหกิจ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปแนะน าให้

วิสาหกิจจัดท างบการเงินได้ และใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแลทางการเงินและพัฒนาธุรกิจให้มี

ประสิทธิภาพ เป็นต้น  

 1.4  การสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ขยายเครือข่ายและท างานร่วมกัน 

 การพัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจ เพ่ือเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนหลาย

แห่ง ในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนวิธีการสร้างความสัมพันธ์ และการท าธุรกิจร่วมกัน เพ่ือ ให้ธุรกิจใน

เครือข่ายนั้น สามารถท างานเพ่ือประโยชน์ร่วมกัน ท าให้ธุรกิจ สามารถอยู่รอด และแข่งขันได้        

การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง การร่วมกลุ่มกันท า ให้มีอ านาจในการต่อรองสูง ดังนั้น 

วิสาหกิจชุมชนควรกลุ่มกลุ่มกัน โดยเน้นที่การต่อรอง ทางด้านการตลาด เช่น เมื่อร่วมกลุ่มกันของ

กลุ่มที่ผลิตสินค่าประเภทเดียวกัน อาจจะตกลงขายในราคาเดียวกัน เป็นต้น รวมถึงการสร้างความ

ร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการผู้ประกอบการ และการ

เสริมสร้างทักษะในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

 1.5  การขาดความรู้ในการต่อยอดสินค้าเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จะใช้ปัจจัยด้านการผลิต จากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นผลิตและแปรรูปด้วย

ทักษะ และความช านาญของผู้ประกอบการ นับได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญ ความได้เปรียบเทียบเชิง

เปรียบเทียบเหล่านี้ ท าให้การผลิตของชุมชน ไม่ได้มีปัญหาด้านวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิตไม่สูง รวมทั้ง

ความมีทักษะของผู้ผลิตท าให้ปรับปรุงคุณภาพได้ ทั้งต้นทุนที่ไม่สูงและคุณภาพมาตรฐาน จะสร้าง

ศักยภาพของการแข่งขันในตลาดได้ดี  
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 แนวทางแก้ไข 

 2.1  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์  

การสร้างการรับรู้ผ่านตราสินค้ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากท าให้รู้จักผลิตภัณฑ์มาก

ขึ้น ยังรวมถึงการสร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตราสินค้าเราร่วมด้วย การดึงเอาความโดดเด่น 

และแตกต่างมาสร้างเป็นตราสินค้า จะท าให้ผู้บริโภคสามารถจดจ าได้ง่ายขึ้น ในการตั้งชื่อตราสินค้าที่

จดจ าง่าย เข้าใจ และสามารถสื่อสารได้กับผู้บริโภคอย่างตรงจุด เป็น  

 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิม

ให้กับผลิตภัณฑ์ และเพ่ิมช่องทางการขายเกี่ยวกับเทศกาลหรือโอกาสส าคัญ เช่น วันปีใหม่ ก็จะ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมเพ่ือเป็นของขวัญแก่ผู้รับ ให้มีความสวยงาม และทันสมัย  วันแห่ง

ความรัก ก็จะออกแบบให้บรรจุภัณฑ์มีรูปแบบหรือลวดลายเกี่ยวกับการแสดงความรัก เป็นต้น 

 2.2  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่ สามารถสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพ่ิม 

 จากเดิมการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ของสมาชิก การถ่ายทอด

ประสบการณ์ในการผลิตผ่านการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม ท าให้มีความเชี่ยวชาญในการผลิต 

สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตได้ด้วย การอบรมและพัฒนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  เพ่ือให้มีความ

แปลกใหม่ และสามารถสร้างความแตกต่าง สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ เช่น การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการสร้างความแตกต่างที่ ไม่ซ้ ากับผลิตภัณฑ์ที่จ า หน่ายอยู่ ในท้องตลาด 

ผู้ประกอบการจะต้องคิดสร้างสรรค์ผลิตสินค้าที่มีความแปลกใหม่และแตกต่างจากตลาดที่มีอยู่เดิม 

หรือน าเสนอสินค้าที่มีความแตกต่างที่ ไม่เหมือนใครและใช้วิธีการขายใหม่ๆ เพ่ือความอยู่รอดและ

ช่วยเพ่ิมยอดขาย รวมถึง การร่วมกันของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนใน การคิดเสาะหาทรัพยากรท้องถิ่น 

เอกลักษณ์ท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนน าไปคิดสร้างสรรค์ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โดย

การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์  

 2.3  ประชาสัมพันธ์สินค้าวิสาหกิจชุมชนให้เป็นที่รู้จัก 

 ควรเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์สินค้าวิสาหกิจชุมชนให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัย เนื่องจาก

ปัจจุบันเทคโนโลยีส าคัญมาเป็นอันดับหนึ่ง ดังนั้น การเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์ ควรเลือกการ

ประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ (online) ให้มากขึ้น เช่น ทางเว็บไซต์ ทางสื่อ Social Media เช่น 
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Facebook Instagram Line เป็นต้น เนื่องจากเป็นการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย

ด้วยต้นทุนต่ า ไม่จ าเป็นต้องโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์หรือวิทยุที่มีต้นทุนสูง ทั้งนี้ เพ่ือเป็นสนับสนุนสื่อ

ประชาสัมพันธ์แบบออฟไลน์ (offline) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 2.4  การขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย  

 ควรขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channels of Distribution) จากช่องทางการจัด

จ าหน่ายแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และเพ่ิมวิธีการขยายช่องทางการตลาดผ่านช่องทางการ

จัดจ าหน่ายแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) เช่น การขายผ่านหน้าร้าน (Offline) ที่จังหวัด หรือ

วิสาหกิจชุมชนนั้น  และด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านไอทีและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป 

การรุกตลาดผ่านช่องทาง Online เช่น ทางเว็บไซต์ ทาง Facebook ทาง line เป็นต้น ก็นับเป็นอีก

หนึ่งช่องทางส าคัญที่ก้าวเข้ามามีบทบาทมากข้ึนในสังคมยุคดิจิตอล  

 

4.3  ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญา

ท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าขาวม้าร้อยสี จังหวัดกาญจนบุรี 
 การน าเสนอผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ในส่วนที่ 3 ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 

(Content Analysis) และการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็น

หัวหน้าวิสาหกิจชุมชน  คณะกรรมการบริหารวิสาหกิจชุมชน  และสมาชิกวิสาหกิจชุมชน จ านวน 30 

คน ผู้วิจัยสรุปประเด็นข้อค้นพบได้ดังนี้  

 ในอดีต ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของภาครัฐ โดยมีหลาย

หน่วยงานเข้ามาศึกษาดู สื่อมัลติมีเดียที่ใช้ คือ ในลักษณะของ offline เช่น ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่

ลงหนังสือพิมพ์ ภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ลงในหนังสือ ป้ายโฆษณาที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ แต่

ปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีป้าย จึงได้เก็บป้ายประชาสัมพันธ์ลง 

 ปัจจุบันสื่อมัลติมีเดียของผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าขาวม้าร้อยสี จังหวัดกาญจนบุรี คือ ในลักษณะ

ของ online เช่น สื่อสังคมออนไลน์ Facebook และ LINE เท่านั้น ได้มีหลายหน่วยงานได้ติดต่อถ่าย

ท าสื่อมัลติมีเดีย แต่ทางวิสาหกิจชุมชนไม่ได้มีสื่อที่พัฒนาโดยตนเอง หากท าได้อยากเพ่ิมช่องทางด้าน

อ่ืนๆ ที่สามารถพัฒนาและท าได้เอง อีกทั้ง ด้วยขอจ ากัดของกลุ่ม คือ ปัจจุบันเป็นผู้สูงอายุโดยส่วน
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ใหญ่ จะพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ให้มีความทันสมัย คงท าได้ยาก จึงต้องเพ่ิงพาลูกหลานในกลุ่มให้

พัฒนาขึ้น และสอนการใช้งาน  

 ดังนั้น แนวทางการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผ้าขาวม้าร้อยสี จังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยได้ก าหนดคุณลักษณะของสื่อมัลติมีเดียที่จะสร้าง โดยเลือกที่

จะผลิตเป็นสื่อมัลติมีเดีย ที่บอกเล่าเรื่องราวภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่งสีสดใส  มีเสียงดนตรี พร้อมเสียง

บรรยายที่เกี่ยวข้องกับผ้าขาวม้าร้อยสี บ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี มีการจัดล าดับเหตุการณ์เป็น

อย่างดี ใช้เวลาด าเนินเรื่อง 8-10 นาที สื่อมัลติมีเดียที่สร้างขึ้นสามารถให้ความรู้เพ่ือถ่ายทอดภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นและความบันเทิงให้กับผู้รับชม  แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ  

 ขั้นตอนที่ 1. ก าหนดเนื้อหาขั้นตอนการเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard) เตรียมการในการ

น าเสนอเนื้อหา ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว ข้อมูลที่ได้เรียบเรียง วางแผนด าเนินตามขั้นตอนเนื้อหาทั้ง 

3 หัวเรื่องท่ีออกแบบไว้ ดังนี้  

หัวเรื่องท่ี 1 ความเป็นมาของผ้าขาวม้าร้อยสี บ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี 

การบอกเล่าความเป็นมาของ ผ้าขาวม้าร้อยสี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.23  นางอารีรัตน์ พฤฑฒิกุล ประธานกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองขาว 

แหล่งที่มา : นฤมล ชมโฉม ,2561 
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 ชาวบ้านหนองขาว  ต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาติที่แห้งแล้ง  และการดูแลที่ไม่ทั่วถึงของฝ่า

ปกครอง  เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ชายแดนของอ าเภอท่าม่วง  ท าให้ชาวนาหนองขาวไทยโดยทั่วไป 

โดยเฉพาะผู้หญิงในครอบครัวจะทอผ้าส าหรับใช้เองและคนในครอบครัว  ซึ่งการทอนั้นจะใช้กี่มือ 

เส้นด้ายก็จะใช้ฝ้ายปั่นเอง จึงขาดง่ายท าให้ผ้าทอช้ามากและคุณภาพไม่ค่อยดี  ผ้าทอส่วนมากเป็น

ผ้านุ่ง ผ้าห่ม และผ้าขาวม้า 

 ต่อมาเมื่อความเจริญได้แผ่กระจายจากสังคมเมืองสู่ชนบท แนวความคิดบริโภคนิยมที่มาจาก

ประเทศทางตะวันตก ท าให้การทอผ้าในชนบทลดน้อยลง แต่ชาวบ้านหนองขาวยังคงรักษาประเพณี 

กิจกรรมของชาวชนบทไทยสืบมา เมื่อ พ.ศ. 2524 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

ได้เปิดสอนการทอผ้าด้วยกี่กระตุกขึ้นที่ต าบลทุ่งสมอ  อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ให้กับสมาชิกกลุ่ม

แม่บ้านต าบลทุ่งสมอ และได้จัดกลุ่มทอผ้าทุ่งสมอขึ้น แต่ก็ประสบปัญหาด้านการจัดการและการตลาด 

ท าให้กลุ่มทอผ้าทุ่งสมอไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ คุณอารีรัตน์ พฤฑฒิกุล ซึ่งได้เข้าร่วมอบรมครั้ง

นั้นด้วย ได้น าปัญหาของกลุ่มทอผ้า ทุ่งสมอเป็นกรณีศึกษา ถึงปัญหาและวิธีการด าเนินการแก้ไข บวก

กับความรู้ที่ได้ลวดลายขึ้นชื่อของบ้านหนองขาวคือ “ลายตาจัก” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.24 : ผ้าขาวม้าลายตาจัก 

แหล่งที่มา : นฤมล ชมโฉม ,2561 
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 รูปแบบ ผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.25  ผ้าขาวม้าลายต่างๆ 

แหล่งที่มา : นฤมล ชมโฉม ,2561 

 

 
 

ภาพที่ 4.26  ผลิตภัณฑ์แปรรูป ผ้าพันคอ 

แหล่งที่มา : นฤมล ชมโฉม ,2561 
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ภาพที่ 4.27  ผลิตภัณฑ์แปรรูป เส้นด้ายผ้าฝ้าย 

แหล่งที่มา : นฤมล ชมโฉม ,2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.28 : ผลิตภัณฑ์แปรรูป กระเป๋า 

แหล่งที่มา : นฤมล ชมโฉม ,2561 
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ภาพที่ 4.29  ผลิตภัณฑ์แปรรูป กล่องใส่กระดาษทิชชู 

แหล่งที่มา : นฤมล ชมโฉม ,2561 

 

หัวเรื่องท่ี 2 วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิต 

2.1  วัสดุที่ใช้ 

- เส้นด้ายผ้าฝ้าย 

2.2  อุปกรณ์ที่ใช้ 

- กี่ทอผ้า 

- หลักด้าย 

- กงหลา 

หัวเรื่องท่ี 3 กระบวนการ ขั้นตอน การผลิตผ้าขาวม้าร้อยสี 

3.1 การหมุนด้ายเข้าหลอด การน าด้ายเข้าหลอด เริ่มจากน าด้ายที่ม้วนเป็นขด หรือที่เรียกว่า 

“ไจ” มาใส่ในหลา โดยให้ปลายด้ายด้านนึงม้วนเข้ากงก่อนจะผ่านไปยังหลอดจากนั้นจึงหมุนแกน

เหล็ก ทั้งกงและหลาจะหมุนตาม ขณะที่ด้ายวิ่งผ่านม้วนเข้าไปที่หลอดจนเต็ม แล้วถอดหลอดด้ายออก 

น าหลอดใหม่ใส่เข้าไปเพื่อน าด้ายเข้าหลอด ท าไปเรื่อยๆ จนครบตามจ านวนที่ต้องการ 
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ภาพที่ 4.30 กงหลา 

แหล่งที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=8bHPTr96Ouc 

 

3.2  การเดินด้าย หลังจากได้น าจ านวนหลอดด้ายจนครบตามต้องการแล้ว น าหลอดด้ายที่

ต้องการท าเป็นได้ยืนมาใส่ในหลักหลอดเป็นแนว แล้วดึงปลายด้ายจากหลอดต่างๆมารวมกันใช้นิ้วมือ

เกี่ยวได้ให้สลับกันวิธีนี้เรียกว่าการร าด้ายและเดินด้าย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.31 เดินด้าย 

แหล่งที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=8bHPTr96Ouc 
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 3.3  การเข้าฟันหวี เมื่อได้เส้นด้ายครบ น าแต่ละเส้นไปเข้าฟืมจนครบทุกช่อง โดยจะมี

อุปกรณ์อีกชิ้นที่เรียกว่า "เหา" ท าหน้าที่จัดแบ่งเส้นด้ายยืนให้สลับกันเพ่ือให้เส้นด้ายเส้นขวางที่วางไว้

ในกระสวยวิ่งผ่านจนได้ท้ังสองทิศทางวิ่งสลับเรียงกลายเป็นผืนผ้า 

 
 

ภาพที่ 4.32  การเข้าฟันหวี 

แหล่งที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=8bHPTr96Ouc 

 

 3.4  การทอผ้าด้วยกี่กระตุก ในการทอผ้าอวัยวะทุกส่วนของคนทอจะสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะ

ทั้งมือและเท้าต้องสัมพันธ์กันอย่างลงตัว การทอเริ่มจากด้ายแต่ละเส้นถูกจัดวางในต าแหน่งที่ถูกต้อง 

โดยด้ายยืนถึงตามแนวตรงเข้าหาคนทอ ส่วนด้ายขวางจะอยู่ในกระสวยที่พร้อมวิ่งจากราง การทอเริ่ม

จากคนทอลูกตบให้กระทบกับกระสวย จากนั้นก็สวยจะวิ่งผ่านราง ระหว่างนั้นคนทอจะเหยียบไม้

ด้านล่างเพ่ือให้ได้บนฟืมยกรับกลับด้ายขวาง ท าอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนได้ผ้าผืน ในระหว่างการทอ หากผู้

ทอเห็นว่าด้ายที่ทอออกมาแล้วไม่สวยงามสามารถหยุดแล้วรื้อใหม่ หรือหยุดเพ่ือแก้ไขในบางจุดที่มี

ต าหนิ จากนั้นจึงเริ่มเธอต่อไป ส าหรับผู้ที่ทอผ้าจนช านาญ ในวันหนึ่งจะท าได้หลายเมตร แต่ทั้งนี้จะ

ขึ้นอยู่กบัความขยันเป็นส าคัญ 
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 หัวเรื่องท่ี 4 กระบวนการท าความสะอาดชั้นงาน 

 ขั้นตอนที่  2 การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)       

 เมื่อได้ก าหนดเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว น าข้อมูลมาเรียบเรียงไว้ในลักษณะของสตอรี่บอร์ด 

(Storyboard) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ภาพ เสียง 
 

Sound :  เปิดเพลงคลอเบาๆ 

 

Sound :  เปิดเพลงคลอเบาๆ 

 

 Sound :  เปิดเพลงคลอเบาๆ 
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ภาพ เสียง 
 

เสียงพิธีกร: สวัสดีค่ะตอนนี้เรามา

อยู่กันที่อารียรัตน์ หมู่บ้านหนองขาว อ าเภอ

ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  หมู่บ้านหนอง

ขาวของที่ นี่ มี ของดีประจ าหมู่ บ้ านคือ 

ผ้าขาวม้าร้อยสีค่ะ 

 

 

 

 

 

เสียงบรรยาย : ชาวบ้านหนองขาว 

ต้ อ ง ต่ อ สู้ กั บ ภั ย ธ ร ร ม ช า ติ ที่ แ ห้ ง

แล้ง  เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ชายแดนของอ าเภอ

ท่าม่วง ท าให้ชาวนาหนองขาวไทยโดยทั่วไป  
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ภาพ เสียง 
 

เสียงบรรยาย: โดยเฉพาะผู้หญิงใน

ครอบครัวจะทอผ้าส าหรับใช้เองและคนใน

ครอบครัว ซึ่งการทอนั้นจะใช้กี่มือ เส้นด้ายก็

จะใช้ฝ้ายปั่นเอง จึงขาดง่ายท าให้ผ้าทอช้า

มากและคุณภาพไม่ค่อยดี ผ้าทอส่วนมากเป็น

ผ้านุ่ง ผ้าห่ม และผ้าขาวม้า  

 

 

เสียงพิธีกร : ตอนนี้เรามารู้จักกับกับ

ประธานของกลุ่มผ้าขาวม้าร้อยสีกันค่ะ 

สวัสดีค่ะคุณป้าชื่ออะไรคะ  

คุณอารีรัตน์ :  ชื่ออารีรัตน์ พฤฑฒิ

กุล เป็นประธานกลุ่มผ้าทอมือของบ้านหนอง

ขาวจ่ะ 

คุณอารีรัตน์  :   หลังจากที่ เราไป

อบรมเมื่อ พ.ศ 2525 เราก็ได้น าเอาวิชาที่เรา

เรียนมาสอนให้กับชาวบ้าน  เมื่อก่อนนี้ที่

ต าบลนี้เขาก็ทอกันมา แต่เขาใช้ปักกะดินเขา

ไม่ได้ทออย่างเดี๋ยวนี้ เพราะว่าไอกี่ปักกะดิน

มันเป็นการทอแบบโบราณทอแล้วมันก็ช้า 

วันหนึ่งมันจะทอได้แค่วันละผืนเดียว  เราก็

เลยหันมาใช้กี่กระตุกแบบนี้  แล้วก็ท าให้

ชาวบ้านมีงานท า ท าให้หมู่บ้านเรามีความ

เป็นอยู่ที่ดีข้ึนค่ะ 
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ภาพ เสียง 
 

เสียงคุณป้า : เฉพาะกลุ่มเราใหม่ๆ

เมื่อก่อนมันก็มีเยอะ แต่เดี๋ยวนี้มันแยกเป็น

หลายกลุ่ม แต่กลุ่มเราก็เหลือประมาณสัก 50 

คน เพราะว่าตอนนี้เหมือนว่าใครพ่ีน้องใคร

เขาก็ดึ งกันไปตั้ ง เอง  ของเราเลยเหลือ

ประมาณ 50 คนค่ะ 

เสียงคุณป้า  :   แต่ที่หนองขาวมี

เอกลักษณ์คือลายประจ าต าบลคือลายตาจัก 

ผ้าของเราเอกลักษณ์มันคือ สีไม่ตก ไม่หด 

แล้วลายแปลกกว่าแถวตลาด แถวตลาดเขา

จะไม่ได้ท าแบบนี้  เขาจะมีแค่สองสามสี ของ

เรามันมีหลายสี มันก็จะขายได้ทุกสี 
 

เสียงคุณป้า  :  ชื่ออารีย์ สุขกรมจ้า 

เสียงคุณป้า :  ท าท่ีนี้มา 20 ปีจ้า 

เสียงคุณป้า : ก็เริ่มมาตั้งแต่ลูกยัง

เล็กๆ  ก็ชอบ ชอบท า ชอบทอผ้าขาวม้า  ใจ

มันรักในการทอผ้า 
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ภาพ เสียง 

 

 

 

 

 

เสี ยงบรรยาย :  เ รามารู้ จั กกับ

เครื่องมือที่ใช้ในการทอผ้าของหมู่บ้านหนอง

ขาวกันนี่คือ กี่กระตุกและกระสวยค่ะและ

หลักด้ายนะคะ 

 

 

 

 

 

 

 

เสียงคุณป้า : ขั้นแรกเขาเอาด้ายไป

ปั่นใส่หลอดใหญ่ แล้วก็เอามาตั้งลวดลาย 

เดินหาเที่ยวว่าถ้าจะท า 80 ผืนอ่ะจะใช้เดินกี่

เที่ยว พอเดินเสร็จก็จะเอามาร้อยในกี่กระตุก 

ทีละฟันนะแล้วค่อยเอาไปม้วนใส่ตัวกลมพอ

เสร็จก็จะยกมาให้ป้าทอ 

 

Sound :  เปิดเพลงคลอเบาๆ 
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ภาพ เสียง 
 

เสียงบรรยาย : บ้านหนองขาวน า

ผ้าขาวม้าร้อยสีมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 

เช่น ผ้าพันคอ เนคไทน์ ไม้คาดผม กล่องใส่

แว่นตา กล่องใส่กระดาษทิชชู่ เสื้อผ้า กางเกง 

กระเป๋าและอีกหลายๆอย่างเลยค่ะ 

Sound :  เปิดเพลงคลอเบาๆ 
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ภาพ เสียง 
 

เสียงคุณป้า : คนที่มาท่องเที่ยวมา

หนองขาวให้ลองมาลองดู มาดูที่ผ้าขาวม้า

ร้อยสี มันจะมีทั้งเสื้อ ทั้งผ้าแปรรูป ทั้งอะไร

ต่างๆ มันจะมีเยอะมากมายให้เลือก ฉะนั้นถ้า

เกิ ดจะมา เที่ ย วหนองขาวก็ ขอให้ ม าดู

ผ้าขาวม้าร้อยสีมาซื้อผ้าขาวม้ามาซื้อเป็นของ

ฝากเป็นที่ระลึกได้ ที่บ้านเลขที่ 10 ม.1 ต.

หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรีค่ะ 

เสียงพิธีกร : ค่ะ ขอบคุณคุณป้าอารี

รัตน์มากเลยนะคะ  ขอบคุณค่า 

เสียงคุณป้า : จ้า สวัสดีดีจ้า 

 
 

Sound :  เปิดเพลงคลอเบาๆ 

 

 

 ขั้นตอนที่ 3  การเขียนบทด าเนินเรื่อง (Script)      

 น าเค้าโครงเรื่อง ผ้าขาวม้าร้อยสี บ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี มาเขียนบทด าเนินเรื่อง 

(Script) โดยน าเนื้อเรื่องมาใส่รายละเอียดด้านเสียงบรรยาย เสียงดนตรี ลักษณะภาพ ฉาก โทนสี ผู้ให้

ข้อมูลส าคัญ และน ามาจัดท าล าดับของภาพให้มีความต่อเนื่องสอดคล้องกัน  เมื่อดูแล้วสามารถเข้าใจ

เรื่องราวที่เกิดข้ึนไดอ้ย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 



79 
 

ภาพ เสียง เวลา 

ตัวเลขนับถอยหลัง เปิดเพลงคลอเบาๆ 0:00-0:04 

ป้ายทางเข้าจังหวัด

กาญจนบุรี 

เปิดเพลงคลอเบาๆ 0:04-0:09 

ป้ายทางเข้า

หมู่บ้านวัฒนธรรม

หนองขาว 

เปิดเพลงคลอเบาๆ 0:09-0:21 

Fade in 

ผู้ด าเนินรายการ 

ภาพผู้ด าเนิน

รายการ 

 

เสียงพิธีกร : 

สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่อารีย์รัตน์ หมู่บ้าน

หนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

หมู่บ้านหนองขาวของที่นี่มีของดีประจ าหมู่บ้าน

คือ ผ้าขาวม้าร้อยสีค่ะ 

0:23 – 0:43 

 

กล้องจับภาพป้าย

อารีย์รัตน์และ

ผ้าขาวม้า 

 

เสียงบรรยาย : ชาวบ้านหนองขาว ต้องต่อสู้กับภัย

ธรรมชาติที่แห้งแล้ง เนื่องจากเป็นพื้นที่ชายแดนของ

อ าเภอท่าม่วง ท าให้ชาวนาหนองขาวไทยโดยทั่วไป 

โดยเฉพาะ 

ผู้หญิงในครอบครัวจะทอผ้าส าหรับใช้เองและคน

ในครอบครัว ซึ่งการทอนั้นจะใช้กี่มือ เส้นด้ายก็จะใช้ฝ้าย

ปั่นเอง จึงขาดง่ายท าให้ผ้าทอช้ามากและคุณภาพไม่ค่อยดี 

ผ้าทอส่วนมากเป็นผ้านุ่ง ผ้าห่ม และผ้าขาวม้า 

0:44-1:19 

จับภาพรอบ

หมู่บ้านหนองขาว 

 

เสียงพิธีกร : ตอนนี้เรามารู้จักกับกับประธานของกลุ่ม

ผ้าขาวม้าร้อยสีกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณป้าชื่ออะไรคะ  

คุณอารีรัตน์ :  ชื่ออารีรัตน์ พฤฑฒิกุล เป็น

ประธานกลุ่มผ้าทอมือของบ้านหนองขาวจ่ะ 

1:20-2:04 
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ภาพ เสียง เวลา 

คุณอารีรัตน์ :  หลังจากท่ีเราไปอบรมเม่ือ พ.ศ 

2525 เราก็ได้น าเอาวิชาที่เราเรียนมาสอนให้กับชาวบ้าน 

เมื่อก่อนนี้ที่ต าบลนี้เขาก็ทอกันมา แต่เขาใช้ปักกะดินเขา

ไม่ได้ทออย่างเดี๋ยวนี้ เพราะว่าไอกี่ปักกะดินมันเป็นการทอ

แบบโบราณทอแล้วมันก็ช้า วันหนึ่งมันจะทอได้แค่วันละ

ผืนเดียว เราก็เลยหันมาใช้กี่กระตุกแบบนี้ แล้วก็ท าให้

ชาวบ้านมีงานท า ท าให้หมู่บ้านเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ค่ะ 

จับภาพ : คุณอารี

รัตน์ พฤฑฒิกุล 

 

เสียงคุณป้า :  เฉพาะกลุ่มเราใหม่ๆเมื่อก่อนมันก็

มีเยอะ แต่เดี๋ยวนี้มันแยกเป็นหลายกลุ่ม แต่กลุ่มเราก็เหลือ

ประมาณสัก 50 คน เพราะว่าตอนนี้เหมือนว่าใครพ่ีน้อง

ใครเขาก็ดึงกันไปตั้งเอง ของเราเลยเหลือประมาณ 50 คน

ค่ะ 

เสียงคุณป้า :  แต่ที่หนองขาวมีเอกลักษณ์คือลาย

ประจ าต าบลคือลายตาจัก ผ้าของเราเอกลักษณ์มันคือ สี

ไม่ตก ไม่หด แล้วลายแปลกกว่าแถวตลาด แถวตลาดเขา

จะไม่ได้ท าแบบนี้  เขาจะมีแค่สองสามสี ของเรามันมี

หลายสี 

02:05 – 02:32 

 

จับภาพสมาชิก

กลุ่มทอผ้าของ

หมู่บ้านหนองขาว 

จับภาพตอน

สัมภาษณ์สมาชิก

ของกลุ่มทอผ้า 

เสียงคุณป้า  :  ชื่ออารีย์ สุขกรมจ้า 

เสียงคุณป้า :  ท าท่ีนี้มา 20 ปีจ้า 

เสียงคุณป้า : ก็เริ่มมาตั้งแต่ลูกยังเล็กๆ  ก็ชอบ 

ชอบท า ชอบทอผ้าขาวม้า  ใจมันรักในการทอผ้า 

02:33 – 02:57 
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ภาพ เสียง เวลา 

จับภาพการทอผ้า 

จับภาพเครื่องมือที่

ใช้ในการทอผ้า 

เสียงบรรยาย : เรามารู้จักกับเครื่องมือที่ใช้ใน

การทอผ้าของหมู่บ้านหนองขาวกันนี่คือ 

 กี่กระตุก กระสวยค่ะและหลักด้าย 

02:58 – 03:12 

จับภาพคุณป้า

อารีย์ตอนอธิบาย

ขั้นตอนการทอผ้า 

เสียงคุณป้า : ขั้นแรกเขาเอาด้ายไปปั่นใส่หลอด

ใหญ่ แล้วก็เอามาตั้งลวดลาย เดินหาเที่ยวว่าถ้าจะท า 80 

ผืน จะใช้เดินกี่เท่ียว พอเดินเสร็จก็จะเอามาร้อยในกี่

กระตุก ทีละฟันนะแล้วค่อยเอาไปม้วนใส่ตัวกลมพอเสร็จ

ก็จะยกมาให้ป้าทอ 

03:13 – 03:52 

จับภาพตอนป้า

ก าลังทอผ้า 

เปิดเพลงคลอเบาๆ 03:53 – 04:21 

จับภาพสินค้าแปร

รูป 

เสียงบรรยาย : บ้านหนองขาวน าผ้าขาวม้าร้อย

สีมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เช่น  

04:22 – 04:42 

จับภาพสินค้าแปร

รูปรอบๆอย่าง

ละเอียด 

เสียงบรรยาย : ผ้าพันคอ เนคไทป์ ไม้คาดผม 

กล่องใส่แว่นตา กล่องใส่กระดาษทิชชู เสื้อผ้า กางเกง 

กระเป๋าและอีกหลายๆอย่างเลยค่ะ 

เปิดเพลงคลอเบาๆ 

04:43 – 05:06 

จับภาพคุณอารี

รัตน์ พฤฑฒิกุล 

 

เสียงคุณป้า : คนที่มาท่องเที่ยวมาหนองขาวให้

ลองมาลองดู มาดูท่ีผ้าขาวม้าร้อยสี มันจะมีทั้งเสื้อ ทั้งผ้า

แปรรูป ทั้งอะไรต่างๆ มันจะมีเยอะมากมายให้เลือก 

ฉะนั้นถ้าเกิดจะมาเที่ยวหนองขาวก็ขอให้มาดูผ้าขาวม้า

ร้อยสีมาซื้อผ้าขาวม้ามาซื้อเป็นของฝากเป็นที่ระลึกได้ ที่

บ้านเลขท่ี 10 ม.1 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรีค่ะ 

เสียงพิธีกร : ค่ะ ขอบคุณคุณป้าอารีรัตน์มากเลย

นะคะ  ขอบคุณค่า 

05:07 – 05:39 
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ภาพ เสียง เวลา 

เสียงคุณป้า : จ้า สวัสดีจ้า 

จับภาพหน้าร้าน

ผ้าขาวม้าร้อยสี

และ End Credit 

เปิดเพลงคลอเบาๆ 05:40 – 06:10 

 ขั้นตอนที่ 4 การตัดต่อภาพ และเสียง  

 การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro ใช้ในการตัดต่อภาพ เสียง  

 

 ขั้นตอนที่ 5  การน าสื่อมัลติมีเดีย  ถ่ายทอดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Upload Video ลง 

YouTube หรือ Google Drive 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าขาวม้าร้อยสี จังหวัดกาญจนบุรี“ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าขาวม้าร้อยสี จังหวัดกาญจนบุรี และเพ่ือศึกษาแนว
ทางการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าขาวม้าร้อยสี 
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) คือ หัวหน้าวิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการบริหารวิสาหกิจชุมชน  
และสมาชิกวิสาหกิจชุมชน จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-
depth Interview) โดยผลที่ได้ผู้วิจัยสรุปผลและจัดท าเป็นแนวทางทางการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าขาวม้าร้อยสี จังหวัดกาญจนบุรีต่อไป สามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 

5.1  สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้ ก าหนดกรอบในการน าเสนอผลการศึกษาไว้ 3 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของชุมชนผ้าขาวม้าร้อยสี จังหวัดกาญจนบุรี 

  ผู้วิจัยสรุปประเด็นดังนี้ 

 ชาวบ้านหนองขาว ด ารงชีวิตตามวิถีชาวนาไทย เช่นเดียวกับคนไทยภาคกลาง ที่ถือการท านา

เป็นอาชีพหลัก เมื่อเสร็จสิ้นจากภาระงานจึงจัดแบ่งเวลาว่างมาท าการถักทอผ้าเพ่ือใช้ส าหรับคนใน

ครัวเรือน ประเดิมการทอผ้ามักทอด้วยมือทั้งสิ้น โดยวัตถุดิบส าคัญคือฝ้ายก็ผูกกันเอง จนถึงการย้อมสี

ก็ใช้สีจากเปลือกไม้ หรือส่วนประกอบของไม้จากธรรมชาติ มาระยะหลังผลงานของชาวบ้านหนองขาว

ได้รับความนิยมมากขึ้นตามล าดับ ประกอบกับวัตถุดิบบางอย่างที่เคยหาได้ตามธรรมชาติหมดไป 

ชาวบ้านจึงใช้วิธีซื้อหามาจากแหล่งอ่ืนแล้วมาท าการทอ จนออกมาเป็นผ้าถุง ผ้าขาวม้า ผ้าพันคอ และ

อีกมากมายหลายชนิด พร้อมๆ กลับน าวัตถุดิบชนิดใหม่ที่เรียกว่าไหมประดิษฐ์มาเป็นส่วนเสริม 
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ขณะเดียวกันมีการเพ่ิมสีสันลงไปในผืนผ้าโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ออกมาในรูปผ้าขาวม้า จัดว่ามีสีสันที่

มีความหลากหลายอย่างลงตัว กลุ่มผู้ท าจึงใช้ชื่อ "ผ้าขาวม้าร้อยสี" มาเป็นจุดขาย และยิ่งได้รับความ

สนใจเพ่ิมมากข้ึน 

 ระยะหลังในราวปี พ. ศ. 2526 เมื่อเจ้าหน้าที่จากพัฒนาชุมชนเข้ามามีส่วนผลักดันให้ผลงาน
ของชาวบ้านย่านนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นจึงเกิดการรวมกลุ่มอย่างเป็นรูปแบบ โดยชาวบ้านประมาณ 70 
ราย น าโดยนางอารีรัตน์ พฤฑติกุล ประธานกลุ่ม รวมตัวการทอผ้าออกเป็นภาพผื่นประเภทต่างๆ แล้ว
น ามาวางจ าหน่ายในร้านค้าหน้าตลาดและส่วนหนึ่งวางจ าหน่ายตามงานส าคัญที่ทางจังหวัดจัดขึ้นใน
โอกาสพิเศษ ท าให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมมากขึ้น 
  ผลิตภัณฑ์ คือ ผ้าขาวม้า และลวดลายเอกลักษณ์ของกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองขาว คือ ลายตา
จัก ซึ่งเป็นลายผ้าที่มียกลายผ้าตลอดพ้ืน ท าให้ผ้าขาวม้าลายตาจักของบ้านหนองขาว มีราคาสูงกว่า
ลายทั่วๆ ไป และเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก ส าหรับผลิตภัณฑ์หลักที่ ชาวบ้านหนองขาวท า
ขึ้นมาปัจจุบันแยกออกได้ 7 ประเภทคือ ผ้าตัดเสื้อ ผ้าถุง หมวก ผ้าขาวม้า ผ้าพันคอ ดอกไม้ ย่าม  
ปัจจุบันได้มีการน าผ้าทอไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอ่ืนๆ เพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมอีกด้วย เช่น 
กระเป๋า รองเท้า กรอบแว่นตา และผ้าพันคอ เป็นต้น  
 ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผ้าขาวม้าร้อยสี จังหวัดกาญจนบุรี  

  ผู้วิจัยสรุปประเด็นปัญหาดังนี้  

 1)  การขาดการถ่ายทอดความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับทายาท  
 เนื่องจากในปัจจุบันทายาทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่วนใหญ่จะไม่กลับมาท างานที่ภูมิล าเนา

เดิม หรือกลับมาช่วยงานที่บ้าน แต่ก็ยังเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป เข้ามาศึกษาเรียนรู้การท างาน

ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคาดหวังว่า ความรู้เหล่านั้นจะขยายไปสู่ผู้ที่สนใจ และ

สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปด าเนินการต่อไปได้  

 ชาวบ้านต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี รู้จักการทอผ้าเป็นเวลานาน

มาแล้ว ไม่มีผู้จดบันทึกประวัติที่แน่นอน แต่เดิมการทอผ้าวัตถุดิบส าคัญที่ใช้ ได้แก่ “ฝ้าย” ซึ่งปลูกกัน

มากในหมู่บ้าน มีการใช้สีจากธรรมชาติ ได้แก่ เปลือกไม้หรือส่วนประกอบของไม้ เนื่องจากสีธรรมชาติ

ไม่คงทน เมื่อใช้ผ้าเป็นเวลานาน ผืนผ้าสีจะซีดหรือจางลง ปัจจุบันได้น าวัตถุดิบชนิดหนึ่งเรียกว่า  

“ไหมประดิษฐ์” มาใช้เพ่ิมสีสันในผืนผ้า โดยเฉพาะ “ผ้าขาวม้า” ที่มีสีสันหลากหลาย กลุ่มจึงได้ใช้ชื่อ



87 

 
ผลิตภัณฑ์ “ผ้าขาวม้าร้อยสี” โดยเฉพาะผ้าขาวม้าลายตาจัก ซึ่งเป็นลายดั้งเดิมที่ผู้เฒ่าผู้แก่อนุรักษ์

เพ่ือชนรุ่นหลัง กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองขาว ผลิตผ้าขาวม้าลายตาจักเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งคัดสรรตาม

โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยในแต่ละปี ปัจจุบันการทอผ้าของชาวบ้านหนอง

ขาวยังคงสืบสานสู่อนุชนรุ่นหลังต่อไป 

 2)  การขาดความรู้ในการต่อยอดสินค้าเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จะใช้ปัจจัยด้านการผลิต จากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นผลิตและแปรรูปด้วย

ทักษะ และความช านาญของผู้ประกอบการ นับได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญ ความได้เปรียบเทียบเชิง

เปรียบเทียบเหล่านี้ ท าให้การผลิตของชุมชน ไม่ได้มีปัญหาด้านวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิตไม่สูง รวมทั้ง

ความมีทักษะของผู้ผลิตท าให้ปรับปรุงคุณภาพได้ ทั้งต้นทุนที่ไม่สูงและคุณภาพมาตรฐาน จะสร้าง

ศักยภาพของการแข่งขันในตลาดได้ดี  

 ส่วนที่ 3 น าเสนอแนวทางการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าขาวม้าร้อยสี จังหวัดกาญจนบุรี 

 ผู้วิจัยสรุปประเด็นดังนี้ 

 ในอดีต ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของภาครัฐ โดยมีหลาย

หน่วยงานเข้ามาศึกษาดู สื่อมัลติมีเดียที่ใช้ คือ ในลักษณะของ offline เช่น ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่

ลงหนังสือพิมพ์ ภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ลงในหนังสือ ป้ายโฆษณาที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ แต่

ปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีป้าย จึงได้เก็บป้ายประชาสัมพันธ์ลง 

 ปัจจุบันสื่อมัลติมีเดียของผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าขาวม้าร้อยสี จังหวัดกาญจนบุรี คือ ในลักษณะ

ของ online เช่น สื่อสังคมออนไลน์ Facebook และ LINE  เท่านั้น ได้มีหลายหน่วยงานได้ติดต่อถ่าย

ท าสื่อมัลติมีเดีย แต่ทางวิสาหกิจชุมชนไม่ได้มีสื่อที่พัฒนาโดยตนเอง หากท าได้อยากเพ่ิมช่องทางด้าน

อ่ืนๆ ที่สามารถพัฒนาและท าได้เอง อีกทั้ง ด้วยขอจ ากัดของกลุ่ม คือ ปัจจุบันเป็นผู้สูงอายุโดย 

ส่วนใหญ่จะพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ให้มีความทันสมัย คงท าได้ยาก จึงต้องเพ่ิงพาลูกหลานในกลุ่มให้

พัฒนาขึ้น และสอนการใช้งาน  
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 ดังนั้น แนวทางการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผ้าขาวม้าร้อยสี จังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยได้ก าหนดคุณลักษณะของสื่อมัลติมีเดียที่จะสร้าง โดยเลือกที่

จะผลิตเป็นสื่อมัลติมีเดีย ที่บอกเล่าเรื่องราวภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่งสีสดใส มีเสียงดนตรี พร้อมเสียง

บรรยายที่เกี่ยวข้องกับผ้าขาวม้าร้อยสี บ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี มีการจัดล าดับเหตุการณ์เป็น

อย่างดี ใช้เวลาด าเนินเรื่อง 8-10 นาที สื่อมัลติมีเดียที่สร้างขึ้นสามารถให้ความรู้เพ่ือถ่ายทอดภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นและความบันเทิงให้กับผู้รับชม  แบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอน คือ  

 ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดเนื้อหาขั้นตอนการเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard) เตรียมการในการ

น าเสนอเนื้อหา ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว ข้อมูลที่ได้เรียบเรียง วางแผนด าเนินตามข้ันตอนเนื้อหาทั้ง 

3 หัวเรื่องท่ีออกแบบไว้ คือ หัวเรื่องความเป็นมาของผ้าขาวม้าร้อยสี บ้านหนองขาว จังหวัด

กาญจนบุรี หัวเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิต และหัวเรื่องกระบวนการ ขั้นตอน การผลิต

ผ้าขาวม้าร้อยสี 

 ขั้นตอนที่ 2  การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)       

 ขั้นตอนที่ 3  การเขียนบทด าเนินเรื่อง (Script)      

 ขั้นตอนที่ 4  การตัดต่อภาพ และเสียง  

 ขั้นตอนที่ 5  การน าสื่อมัลติมีเดีย  ถ่ายทอดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Upload Video ลง 

YouTube หรือ Google Drive 

 

5.2  การอภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าขาวม้าร้อยสี จังหวัดกาญจนบุรี สามารถอภิปรายผลโดยแยกประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 
 5.2.1  แนวทางแก้ไขการขาดการถ่ายทอดความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับทายาท : 
  1)  พัฒนาคนส าหรับการขยายงานและสืบทอดธุรกิจ 

 ควรผลักดันให้ลูกหลานก้าวขึ้นมารับช่วงสืบทอดกิจการ ควรให้ลูกหลานได้มีโอกาสซึม
ซับ และได้รับความคุ้นเคยกับธุรกิจ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและเติบโตมาตั้งแต่วัยเยาว์ ผู้สืบทอด
ธุรกิจจึงต้องมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมให้กับลูกหลานที่จะมารับทอดความเป็นเจ้าของ
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ธุรกิจในอนาคต โดยมีเป้าหมายส าคัญคือ การรักษาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ควบคู่ไปกับการ
สร้างโอกาสในการขยายธุรกิจให้ก้าวไกลยั่งยืน 
  2)  พัฒนาคนที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสินค้าวิสาหกิจ
ชุมชนนั้นๆ 
  ควรให้การสนับสนุนในเรื่องการให้ความรู้ใหม่ เช่น การน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วย
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยน า
อินเทอร์เน็ตมาช่วยสนับสนุน เช่น การขายออนไลน์ เป็นต้น และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเกี่ยวกับ
สินค้าวิสาหกิจชุมชน เช่น การให้ความรู้เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ พัฒนาผู้ประกอบการ สามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีความโดดเด่น ทันสมัย และสามารถวางจ าหน่ายได้ทุก
ช่องทางการตลาด  
  3)  อบรมและแลกเปลี่ยนความรู้อย่างสม่ าเสมอ   
  ควรติดต่อขอรับการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการให้ความรู้และการ
ให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน เช่น  ด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่กับ
บรรจุภัณฑ์  ด้านการบริหารจัดการวัตถุดิบ สามารถน าวัตถุดิบที่มีอยู่ มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน 
การจัดท างบการเงิน สามารถจัดท างบการเงินของวิสาหกิจ และได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
บริหารการเงินการบัญชี การบริหารจัดการธุรกิจของวิสาหกิจ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปแนะน าให้
วิสาหกิจจัดท างบการเงินได้ และใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแลทางการเงินและพัฒนาธุรกิจให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นต้น  
  4)  การสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ขยายเครือข่ายและท างานร่วมกัน 
  การพัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจ เพ่ือเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชน
หลายแห่ง ในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนวิธีการสร้างความสัมพันธ์ และการท าธุรกิจร่วมกัน เพ่ือให้ธุรกิจ
ในเครือข่ายนั้น สามารถท างานเพ่ือประโยชน์ร่วมกัน ท าให้ธุรกิจ สามารถอยู่รอด และแข่งขันได้   
การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง การร่วมกลุ่มกันท า ให้มีอ า นาจในการต่อรองสูง ดังนั้น 
วิสาหกิจชุมชนควรกลุ่มกลุ่มกัน โดยเน้นที่การต่อรอง ทางด้านการตลาด เช่น เมื่อร่วมกลุ่มกันของ
กลุ่มที่ผลิตสินค่าประเภทเดียวกัน อาจจะตกลงขายในราคาเดียวกัน เป็นต้น รวมถึงการสร้างความ
ร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการผู้ประกอบการ และการ
เสริมสร้างทักษะในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
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 5.2.2  แนวทางแก้ไขการขาดความรู้ในการต่อยอดสินค้าเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม : 
  1)  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์  
  การสร้างการรับรู้ผ่านตราสินค้ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากท าให้รู้จัก
ผลิตภัณฑ์มากขึ้น ยังรวมถึงการสร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตราสินค้าเราร่วมด้วย การดึงเอา
ความโดดเด่น และแตกต่างมาสร้างเป็นตราสินค้า จะท าให้ผู้บริโภคสามารถจดจ าได้ง่ายขึ้น ในการตั้ง
ชื่อตราสินค้าที่จดจ าง่าย เข้าใจ และสามารถสื่อสารได้กับผู้บริโภคอย่างตรงจุด เป็น  
  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เน้นการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ และเพ่ิมช่องทางการขายเกี่ยวกับเทศกาลหรือโอกาสส าคัญ เช่น วันปีใหม่ 
ก็จะออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมเพ่ือเป็นของขวัญแก่ผู้รับ ให้มีความสวยงาม และทันสมัย  วัน
แห่งความรัก ก็จะออกแบบให้บรรจุภัณฑ์มีรูปแบบหรือลวดลายเกี่ยวกับการแสดงความรัก เป็นต้น 
  2)  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่ สามารถสร้างความแตกต่างและ
มูลค่าเพ่ิม 
  จากเดิมการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ของสมาชิก การ
ถ่ายทอดประสบการณ์ในการผลิตผ่านการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม ท าให้มีความเชี่ยวชาญใน
การผลิต สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตได้ด้วย  การอบรมและพัฒนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  เพื่อให้มี
ความแปลกใหม่ และสามารถสร้างความแตกต่าง สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ เช่น การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการสร้างความแตกต่างที่ไม่ซ้ํากับผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายอยู่ในท้องตลาด 
ผู้ประกอบการจะต้องคิดสร้างสรรค์ผลิตสินค้าที่มีความแปลกใหม่และแตกต่างจากตลาดที่มีอยู่เดิม 
หรือน าเสนอสินค้าที่มีความแตกต่างที่ ไม่เหมือนใครและใช้วิธีการขายใหม่ๆ เพ่ือความอยู่รอดและ
ช่วยเพ่ิมยอดขาย  รวมถึง การร่วมกันของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนใน การคิดเสาะหาทรัพยากรท้องถิ่น 
เอกลักษณ์ท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนน าไปคิดสร้างสรรค์ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โดย
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์  
  3)  การขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย  
  ควรขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channels of Distribution) จากช่องทางการจัด
จ าหน่ายแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และเพ่ิมวิธีการขยายช่องทางการตลาดผ่านช่องทางการ
จัดจ าหน่ายแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) เช่น การขายผ่านหน้าร้าน (Offline) ที่จังหวัด หรือ
วิสาหกิจชุมชนนั้น  และด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านไอทีและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป 
การรุกตลาดผ่านช่องทาง Online เช่น ทางเว็บไซต์ ทาง Facebook ทาง line เป็นต้น ก็นับเป็นอีก
หนึ่งช่องทางส าคัญที่ก้าวเข้ามามีบทบาทมากข้ึนในสังคมยุคดิจิตอล  



91 

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 

 5.3.1  ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ 

 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

ของผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าขาวม้าร้อยสี จังหวัดกาญจนบุรี” มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1.  ควรเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์สินค้าวิสาหกิจชุมชนให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัย  
เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีส าคัญมาเป็นอันดับหนึ่ง ดังนั้น การเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์ ควรเลือก
การประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ (online)ให้มากขึ้น เช่น ทางเว็บไซต์ ทางสื่อ Social Media เช่น 
Facebook Instagram Line เป็นต้น เนื่องจากเป็นการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย
ด้วยต้นทุนต่ า ไม่จ าเป็นต้องโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์หรือวิทยุที่มีต้นทุนสูง ทั้งนี้ เพ่ือเป็นสนับสนุนสื่อ
ประชาสัมพันธ์แบบออฟไลน์ (offline) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
 5.3.2  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 การวิจัยครั้งนี้ได้ท าการศึกษากลุ่มตัวอย่างชุมชนผ้าขาวม้าร้อยสี จังหวัดกาญจนบุรี เท่านั้น 

และเพ่ือให้ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์กับวิสาหกิจชุมชนอ่ืนๆ จึงควรท าการศึกษาให้

ครอบคลุม หรือศึกษาแต่ละกลุ่มวิสาหกิจที่มีความโดดเด่นเฉพาะ  
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แบบสัมภาษณ์ เร่ือง แนวทางการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ของผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าขาวม้าร้อยสี จังหวัดกาญจนบุรี 
 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1.ชื่อ-นามสกุล.................................................................................................................อายุ. .............ป ี

2.วุฒิการศึกษา...........................................อาชีพ......................................สถานภาพ. .......................... 

3.ต าแหน่งปัจจุบัน............................................................................................................ ..................... 

4.สถานที่ท างาน.................................................................... .......เบอรโ์ทรศัพท์................................... 
 

ส่วนที่ 2 “แนวทางการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผ้าขาวม้าร้อยสี จังหวัดกาญจนบุรี 

 2.1  ท่านเห็นว่าสภาพปัญหาการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าขาวม้าร้อย

สี จังหวัดกาญจนบุรีที่ท่านพบคืออะไร 

............................................................................................................................. ...................................

........................................................ ........................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ...................................

........................................................................................ ........................................................................

............................................................................................................................. ...................................

..................................................................................................................................................... ...........

........................................................................................................................ ........................................ 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ...................................
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....................................................................................... .........................................................................

............................................................................................................................. ...................................

.................................................................................................................................................... ............

....................................................................................................................... ......................................... 

............................................................................................................................. ................................... 

 2.2  ท่านเห็นว่ามีสื่อมัลติมีเดียส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าขาวม้าร้อยสี จังหวัดกาญจนบุรี

ปัจจุบัน มีเพียงพอหรือไม่ หากไม่เพียงพอควรเพิ่มประเด็นใด 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................................................... .............................

...................................................................................................... ..........................................................

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ...................................

...................................................................... ..........................................................................................

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................................................... .............................

...................................................................................................... ..........................................................

............................................................................................................................. ................................... 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................... 

 2.3  ท่านเห็นว่าแนวทางการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าขาวม้าร้อยสี จังหวัดกาญจนบุรี ควรมีลักษณะใด 

......................................................................................... .......................................................................

............................................................................................................................. ...................................
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...................................................................................................................................................... ..........

......................................................................................................................... .......................................

............................................................................................................................. ...................................

......................................................... .......................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ................................... 

........................................................................................ ........................................................................

............................................................................................................................. ...................................

..................................................................................................................................................... ...........

........................................................................................................................ ........................................ 

............................................................................................................................. ................................... 
 

ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะ

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................ ................................................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................................................. ...

............................................................................................................................. ................................... 
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