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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาบริบทของกลุ่มแรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าพ้ืนเมืองสถานประกอบการ
ในชุมชน และ 2) สังเคราะห์รูปแบบการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการตัดเย็บเสื้อผ้าพ้ืนเมืองกลุ่มแรงงานสถาน
ประกอบการชุมชนต าบลท่าตูม อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิที่
เป็นเจ้าของกิจการ หรือสถานประกอบการ และแม่บ้านรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้า  ต าบลท่าตูม อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม และนักวิชาการศึกษา จ านวน 5 คน การด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ การศึกษาบริบท
ของกลุ่มแรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าพ้ืนเมืองสถานประกอบการในชุมชน และการสังเคราะห์รูปแบบการอบรมเพ่ือพัฒนา
ทักษะการตัดเย็บเสื้อผ้าพ้ืนเมืองกลุ่มแรงงานสถานประกอบการชุมชนต าบลท่าตูม อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบ และสถิติที่ใช้เป็นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 ผลการวิจัย 1) ผลการศึกษาบริบทของกลุ่มแรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าพ้ืนเมืองสถานประกอบการในชุมชน 
พ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยการสัมภาษณ์ พบว่า 1.1) บริบทของชุมชนท่าตูม เป็นชุมชนหน่ึงในพ้ืนที่
จังหวัดมหาสารคาม ท่ีมีพ้ืนที่ครอบคลุม 10 หมู่บ้าน มีประชากร 1,149 หลังคาเรือน และมีประชากร 4,903 คน 
ท าเลและที่ต้ังของพ้ืนที่ในชุมชน อยู่บนพ้ืนที่บริเวณด้านหน้าเข่ือนขนาดเล็ก หรือฝายกั้นน้ าวังยาง อาชีพของชุมชน
ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ท านาในพ้ืนที่ของตนเองที่น ามาหล่อเลี้ยงชีวิตของครอบครัว 1.2) สภาพการตัดเย็บเสื้อผ้า
ของกลุ่มชาวบ้าน กลุ่มผู้หญิงหรือสตรีช่วงอายุ 30 ปีข้ึนไป หรือกลุ่มแม่บ้านในชุมชนจะรับผ้าจ ากโรงงานหรือ     
“ผ้าโหล” เป็นผ้าที่โรงงานตัดส่งให้กับร้านค้าที่สั่งท าตามใบสั่ง (Order) โดยการรับส่งเสื้อผ้าโรงงานเป็นบางกลุ่ม
หรือบางคน ซึ่งเป็นรายได้ที่เป็นอาชีพเสริมจากการท านาของชุมชนท่าตูม 1.3) การประกอบอาชีพเสริมของชุมชน
ท่าตูม ในชุมชนยังมีร้านตัดเย็บเสื้อผ้าพ้ืนเมือง ในแต่ละหมู่บ้านประจ าในแต่ละหมู่บ้าน ประมาณ 1-3 ร้าน ที่เป็น
ร้านตัดเสื้อผ้าพ้ืนเมืองให้กับลูกค้าที่เป็นกลุ่มคนทั่วไป 1.4) ความส าคัญของเสื้อผ้าพ้ืนเมือง เป็นเสื้อผ้าที่นิยมของ
ชุมชนพ้ืนที่จังหวัดในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างย่ิงพ้ืนที่จังหวัดภาคอีสาน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้น า
ชุมชนและชาวบ้าน และ 1.5) ความต้องการของกลุ่มผู้หญิงหรือสตรีในชุมชนเพ่ือการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับ
รายได้จากการประกอบอาชีพหรืองานที่ท าอยู่แล้วให้มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน น าไปสู่การพัฒนาอาชีพ ฝีมือแรงงานที่มี
คุณภาพมาตรฐาน และ 2) ผลการสังเคราะห์รูปแบบการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการตัดเย็บเสื้อผ้าพ้ืนเมืองกลุ่ม
แรงงานสถานประกอบการชุมชนต าบลท่าตูม อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า รูปแบบเป็นองค์ประกอบ     
ที่แสดงความสัมพันธ์ของหลักการแนวคิด การอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการตัดเย็บเสื้อผ้าพ้ืน เมืองกลุ่มแรงงาน         
ตามบริบทของชุมชนและสถานประกอบการแบบมีส่วนร่วม 3 หน่วยงาน คือ หน่วยงานภาครัฐ ชุมชนกลุ่มแม่บ้าน     
และสถานประกอบการ ท้ัง 3 หน่วยงาน ร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนา ร่วมพัฒนาและตรวจสอบผลงาน และร่วม
แบ่งปันกระจายการท างาน ท่ีมีองค์ประกอบของหลักการแนวคิดการพัฒนาสมรรถนะฝีมือแรงงานแบบมีส่วนร่วม 
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และการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการตัดเย็บเสื้อผ้าพ้ืนเมืองกลุ่มแรงงานสถานประกอบการในชุมชน และความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อความเหมาะสมของรูปแบบ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

ค าส าคัญ: นวัตกรรม, แรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าโรงงาน, สถานประกอบการในชุมชนจังหวัดมหาสารคาม 
 

Abstract 
 

 The objectives of this research were 1) to study the context of the local garment sewing 
group, community enterprises and 2) to synthesize the training model to develop local sewing 
skills, labor groups, community enterprises, Tha Tum Subdistrict, Muang District Mahasarakham 
province The samples used in the research were The owner of the business Or establishment 
And housekeepers for sewing clothes in Tha Tum Subdistrict, Mueang District, Maha Sarakham 
Province And 5 academic students. The research process is divided into 2 phases: the study of 
the context of the local garment sewing group, the workplace in the community And the 
synthesis of training models for developing local sewing skills, labor groups, community 
enterprises, Tha Tum Subdistrict, Mueang District, Maha Sarakham Province The tools used in the 
research are the appropriate form of questionnaire. And statistics used as the mean and standard 
deviation 
 Research results 1. The results of the study of the context of local garment sewing 
workers in the community Mueang District Mahasarakham province The interview revealed that 1) 
the context of Tha Tum community Is a community in the area of Maha Sarakham Province With 
a total area of 1 0  villages with a population of 1,149 households and a population of 4,903 
people. Location and location of community areas On the area in front of a small dam Or Wang 
Yang Dam Most community careers are farmers. Farming in their own area that nourishes the life 
of the family. 2) The sewing conditions of the villagers. A group of women or women over the 
age of 30 years or a group of housewives in the community will receive a cloth from the factory 
or a "dozen fabric" is the fabric that the factory cut to deliver to the shop that made the order 
(Order). Some groups or some people Which is a supplementary income from the farming of the 
Tha Tum community 3) the supplementary occupation of the Tha Tum community In the 
community, there are also local garment shops. In each village in each village, about 1-3 shops 
that are local clothing stores for customers in general groups 4) the importance of native clothing 
Is a clothing that is popular with the community in the provinces in the region Especially the 
northeastern provinces Government and private agencies Including community leaders and 
villagers, and 5) the needs of women or women in the community for self-improvement in order 
to raise income from occupations or work already done To have more income Leading to 
professional development And the results of the synthesis of training styles to develop local 
sewing skills, labor groups, community establishments in Tha Tum Subdistrict, Muang District, 
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Mahasarakham Province, found that the pattern is an element that shows the relationship of 
conceptual principles Training to develop local sewing skills, community-based labor groups, and 
3 participating organizations, namely government agencies Communities, housewives groups and 
establishments, all 3 agencies jointly set development goals. Joint development and examination 
of work and share the work distribution with elements of the principles of the development of 
skilled labor And training to develop local sewing skills, labor groups, establishments in the 
community And opinions of the experts on the suitability of the format Overall at the highest 
level. 
 

Keyword: Innovation, Sewing Labors, Local Community in Maha Sarakam Province 
  

บทน า 
 

 การพัฒนาคนทุกกลุ่มให้ เป็นทุนทางสังคมเพ่ือจะได้ร่วมมือกันน าพาสังคมให้ พ่ึงพาตนเองได้  มี          
ความสมานฉันท์และเป็นส่วนหน่ึงของสังคมโลก การเสริมสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตเพ่ือให้ประชาชนมีความ
มั่นคงในที่อยู่อาศัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี การพัฒนาสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งเพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และชุมชนด้วยการพัฒนาศักยภาพของประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้มีความสามารถ และ
มีส่วนร่วม ในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน [1] 
 การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเย็บผ้าโรงงานเป็นฝีมือช่างเย็บเสื้อผ้าพ้ืนเมือง เป็นแนวทางหน่ึง ในการ
พัฒนาก าลังคนจากแรงงานสู่ฝีมืออาชีพ การเพ่ิมศักยภาพด้านแรงงาน เป็นการพัฒนาคนตามนโยบายการพัฒนา
ประเทศ ด าเนินการร่วมกับสถานประกอบการในชุมชนในการด าเนินการฝึก ครูฝึก ผู้รับการฝึก ฝีมือแรงงาน รวมทั้ง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของฝีมือแรงงาน มีส่วนร่วมในการจัดสถานที่ ให้บริการสถานที่เพ่ือใช้เป็นสถานที่
ฝึกอบรม หรือศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการในระหว่างการฝึกอบรม ให้ค าแนะน าผู้ด าเนินการ
ฝึกอบรมและผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยนวัตกรรมกระบวนการ เป็นแนวทางหน่ึงที่จะน ามาด าเนินการเพ่ือตอบโจทย์
ความต้องการของชุมชน แรงงาน และสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาสู่การเป็นช่างฝีมืออาชีพ สร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกร ยกระดับชีวิตและรายได้ของชุมชนให้มีรายได้ที่ดีข้ึนจากการเป็นช่างฝีมือ มีมาตรฐานฝีมือในการตัดเย็บ
น าสู่การเพ่ิมอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม รวมทั้งกระตุ้นให้แรงงานไทยเห็นความส าคัญของการมีมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
และขวนขวายที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ที่สอดคล้องกับ 8 วาระปฏิรูป กระทรวงแรงงาน “การเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงานสู่ Thailand 4.0”  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นสถาบันการศึกษาท่ีอยู่ในชุมชนและท้องถ่ิน มีภารกิจในการส่งเสริม
การพัฒนาชุมชนและท้องถ่ิน ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถ่ิน          
การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการตัดเย็บเสื้อผ้าพ้ืนเมืองกลุ่มแรงงานสถานประกอบการชุมชนต าบลท่าตูม อ าเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม เป็นแนวทางหน่ึงในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่แม่บ้าน ชุมชนแรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า 
ร่วมกับสถานประกอบการหรือวิสาหกิจในชุมชน การท างานร่วมกันจะเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศใน
การพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างย่ังยืนในการพัฒนาทักษะและความสามารถของแรงงานให้เป็นที่ยอมรับ 
ส่งผลต่อการพัฒนาแรงงานสู่ผู้ประกอบการรายย่อยที่ให้บริการตัดเย็บเสื้อผ้าที่มีคุณภาพในชุมชน สู่การให้บริการตัด
เย็บผ้าพ้ืนเมืองที่ให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สร้างรายได้ของชุมชนสู่การพัฒนาประเทศ เพ่ิมขีดจ ากัด
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ด้านฝีมือแรงงานพัฒนาสู่ช่างฝีมือในสายงานอาชีพ เพ่ือด าเนินธุรกิจการตัดเย็บผ้าพ้ืนเมื องของชุมชน ส่งเสริม
ประชาชนให้มีรายได้ที่มั่นคง ที่ดีข้ึน ด้วยฝีมือช่างที่มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับและพัฒนาจากแรงงานเป็นฝีมือ
อาชีพสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติ ต่อไป 
 ผู้วิจัยในฐานะเป็นบุคลากรทางการศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่ีเป็นมหาวิทยาลัย ใน
ชุมชนและท้องถ่ิน มีความสนใจศึกษา วิจัยนวัตกรรมกระบวนการพัฒนาทักษะกลุ่มแรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าโรงงานสู่
การเป็นช่างฝีมือตัดเย็บเสื้อผ้าพ้ืนเมืองสถานประกอบการในชุมชน จังหวัดมหาสารคาม โดยคาดหวังว่าผลการวิจัย 
จะได้รูปแบบการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการตัดเย็บเสื้อผ้าพ้ืนเมืองกลุ่มแรงงานสถานประกอบการชุมชนต าบลท่าตูม 
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ท่ีเป็นนวัตกรรมการอบรมแบบร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในท้องถ่ิน ร่วมกับ
สถานประกอบการในชุมชนและท้องถ่ิน จัดวิธีการอบรมให้สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มแม่บ้านในชุมชน และ
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ สู่การให้บริการตัดเย็บผ้าพ้ืนเมืองที่ให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน สร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้ของชุมชนสู่การพัฒนาประเทศ เพ่ิมขีดจ ากัดด้านฝีมือแรงงานพัฒนา
สู่ช่างฝีมือในสายงานอาชีพ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติต่อไป 
 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.1  เพ่ือศึกษาบริบทของกลุ่มแรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าพ้ืนเมืองสถานประกอบการชุมชน 
 1.2 เพ่ือสังเคราะห์รูปแบบการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการตัดเย็บเสื้อผ้าพ้ืนเมืองกลุ่มแรงงาน           
สถานประกอบการชุมชนต าบลท่าตูม อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 2.1 เอกสารทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  2.1.1 หลักการแนวคิดของนวัตกรรม 
   นวัตกรรม หรือ (Innovation) เป็นสิ่งที่ท าข้ึนใหม่ที่บุคคลหรือหน่วยงานให้การยอมรับ โดยใช้
ความรู้ ความคิด วิธีการสร้างสรรค์ การทดลองหรือการพัฒนา ส่งผลให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีความแตกต่างจากสิ่งเดิม มี
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม [2] ส่วนใหญ่นวัตกรรมจะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ แนวคิด และกระบวนการ ที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้ โดยนวัตกรรมสามารถ
แบ่งแยกออกเป็น 3 ข้ันตอนด้วยกัน คือ ช่วงการประดิษฐ์คิดค้น ช่วงการพัฒนาการ และช่วงการน าไปปฏิบัติ   
   ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีบทบาทส าคัญเพ่ิมข้ึนจนสามารถ
สร้างนวัตกรรม ซึ่งก็คือ การเรียนรู้ การผลิตและการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ ให้เกิดผลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง  สิ่งแวดล้อม  และวัฒนธรรม  เทคโนโลยีท าให้สังคมโลกที่เรียบง่าย กลายเป็นสังคมที่มีการด ารงชีวิต        
ที่สลับซับซ้อนมากข้ึน ก่อให้ เกิดกระแสแห่งความไร้พรมแดนหรือกระแสโลกาภิวัตน์ ที่เข้ามาสู่ทุกประเทศ        
อย่างรวดเร็ว หากพิจารณาระดับการใช้เทคโนโลยีขององค์กร พิจารณาจากระยะเวลาหรือช่วงชีวิตของเทคโนโลยี 
แบ่งได้ 5 ช่วง ดังน้ี  
     1) เทคโนโลยีแรกเกิด (Emerging Technology) เป็นเทคโนโลยีเกิดใหม่ที่ยังมีการใช้งาน
อยู่ในวงจ ากัดในปัจจุบัน แต่คาดว่าจะถูกน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มที่ในอนาคตอันใกล้ เทคโนโลยีเหล่าน้ี        
มีโอกาสสร้างความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในสังคม โดยมักท าให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ข้ึน โดยมากเทคโนโลยีเหล่าน้ี 
มักเกิดจากการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ 
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     2) เทคโนโลยีใหม่ (New Technology) หมายถึง เทคโนโลยีที่ พ่ึงน ามาใช้ในองค์กร      
และส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อการด าเนินงาน 
     3) เทค โนโล ยี ข้ันสู ง (High Technology) เป็น เทค โนโลยี ข้ันสู งหรือซับซ้อน ที่ มี          
การเปลี่ยนแปลงรวดเร็วกว่าอุตสาหกรรมอื่น เทคโนโลยีข้ันสูงจะมีความรู้ทางทฤษฎีเป็นองค์ประกอบที่ชัดเจน     
ส่วนประสบการณ์ทางปฏิบัติ จะเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญน้อยกว่า 
     4) เทคโนโลยีข้ันต่ า (Low Technology) เป็นเทคโนโลยีที่ได้แพร่หลายไปสู่สังคมส่วนใหญ่
แล้ว เทคโนโลยีมีความอยู่ตัวและมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก 
     5) เทคโนโลยีข้ันกลาง (Medium Technology) เป็นเทคโนโลยีที่อยู่ระหว่างข้ันต่ าและข้ัน
สูง โดยมากมักจะเป็นเทคโนโลยีที่อิ่มตัวแล้ว และง่ายต่อการถ่ายโอนมากกว่าเทคโนโลยีประเภทอื่น 
  2.1.2 ระดับความส าคัญของเทคโนโลยีภายในองค์กร เทคโนโลยีเป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริม       
การพัฒนาความรุ่งเรื่อง หรือความก้าวหน้าขององค์กร เมื่อพิจารณาในมุมมองขององค์กร สามารถแบ่งเทคโนโลยี     
ที่มีผลต่อองค์กร 3 ระดับ ดังน้ี 
    1) เทคโนโลยีโดดเด่น (Distinctive Technology) เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างความได้เปรียบ
เหนือคู่แข่ง ท าให้สินค้าหรือบริการของบริษัทมีความแตกต่างจากคู่แข่ง ในทางปฏิบัติขององค์กรจะต้องให้        
ความสนใจในการพัฒนา การปกป้องและป้องกัน เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
    2) เทคโนโลยีพ้ืนฐาน (Basic Technology) เป็นเทคโนโลยีที่มีความจ าเป็นต่อภารกิจหลัก
ขององค์กร เป็นเทคโนโลยีที่มีอยู่ทั่วไป แต่ไม่ได้สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน และไม่ท าให้องค์กรมีความโดดเด่น
เหนือคู่แข่งขันแต่อย่างใด 
    3) เทคโนโลยีภายนอก (External Technology) เป็นเทคโนโลยีที่ ได้มาจากหน่วยงาน
ภายนอก เทคโนโลยีลักษณะน้ีมักจะหาได้ง่ายในท้องตลาด และไม่มีผลส าคัญต่อความอยู่รอดขององค์กร  
   จากการศึกษาประเภทและความส าคัญของเทคโนโลยี สรุปได้ว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มี
บทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเพ่ิมมากข้ึน จนสามารถสร้างนวัตกรรมที่เป็นการเรียนรู้ การผลิตและการใช้ประโยชน์
จากความคิดใหม่ หากพิจารณาจากระยะเวลาหรือช่วงชีวิตของเทคโนโลยี สามารถแบ่งได้ 5 ช่วง คือ เทคโนโลยีแรก
เกิด เทคโนโลยีใหม่ เทคโนโลยีข้ันสูง เทคโนโลยีข้ันต่ า และเทคโนโลยีข้ันกลาง การพิจารณาความส าคัญของ
เทคโนโลยีที่มีผลต่อองค์กร แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ เทคโนโลยีโดดเด่น เทคโนโลยีพ้ืนฐานและเทคโนโลยีภายนอก 
ดังน้ัน องค์กรจึงพิจารณาใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) ซึ่งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กร จะมีบทบาทส าคัญในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่องค์กร ท าให้มีเกิดการใช้ทรัพยากรมนุษย์
ได้เต็มประสิทธิภาพและน าไปสู่ประสิทธิภาพในการผลิตที่สูงกว่า  
  2.1.3 รูปแบบและประเภทของนวัตกรรม 
    ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Base Economy) นวัตกรรมเป็นปัจจัยส าคัญใน  
การแข่งขัน เพ่ือสร้างธุรกิจ ผลผลิต หรือบริการให้มีความโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งขัน ดังน้ันนวัตกรรมที่
พัฒนาข้ึน จึงมีรูปแบบตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานและประเภทที่แตกต่างกัน  
   จากการศึกษารูปแบบและประเภทของนวัตกรรม สรุปได้ว่า การศึกษารูปแบบของนวัตกรรม     
ท าให้สามารถจ าแนกนวัตกรรมตามวัตถุประสงค์ของการน าไปใช้ เป็น 3 รูป แบบ คือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
นวัตกรรมบริการ และนวัตกรรมกระบวนการ ส าหรับการจ าแนกประเภทของนวัตกรรม จะท าให้ได้รู้และวางแผน
การศึกษานวัตกรรมว่าเป็นนวัตกรรมที่มีการพัฒนาตามระดับความใหม่ขององค์ประกอบหรือระบบที่เกี่ยวข้อง
อย่างไร โดยจ าแนกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ นวัตกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป นวัตกรรมแบบหน่วยแยกที่สามารถ
รวมกันได้ นวัตกรรมสถาปัตยกรรม และนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด 
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 2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  จิตตมาศ จิระสถิตย์พร และวัชระ สินธุประมา [3] ได้ท าวิจัยเรื่อง จักรเย็บผ้า: การตัดเย็บสมัยใหม่    
ในการศึกษาของผู้หญิงไทย งานวิจัยน้ีมุ่งศึกษาความส าคัญและอิทธิพลทางความรู้ของจักรเย็บผ้าท่ีมีต่อการศึกษา   
ของผู้หญิงไทย จากผลการศึกษาพบว่า จักรเย็บผ้าเป็นเทคโนโลยีที่มีความสัมพันธ์กับแนวคิดการประดิษฐ์           
เพ่ืออ านวยความสะดวกและส่งเสริมบทบาท หน้าท่ีในการตัดเย็บให้กับผู้หญิง และสร้างอาชีพได้ ด้วยความส าคัญ
ดังกล่าวการน าจักรเย็บผ้าและแนวคิดการศึกษาสมัยใหม่เข้าสู่สยาม ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการแต่งกาย
ในสังคม 
  

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

1. เคร่ืองมือการวิจัย 
 1.1 แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับบริบทของชุมชนต าบลท่าตูม อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
 1.2 แบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการตัดเย็บเสื้อผ้าพ้ืนเมืองกลุ่ม
แรงงานสถานประกอบการชุมชนต าบลท่าตูม อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
 

2. กลุ่มเป้าหมาย 
2.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มที่ 1 การสัมภาษณ์บริบทของชุมชน จ านวน 3 คน  
2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มที่ 2 ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการตัดเย็บ

เสื้อผ้าพ้ืนเมืองกลุ่มแรงงานสถานประกอบการชุมชนต าบลท่าตูม อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 5 คน 
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตัดเย็บเสื้อผ้าพ้ืนเมือง และนักการศึกษาท่ีมีประสบการณ์ลงพ้ืนที่ร่วมกับชุมชน 
 
3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 2 ระยะ ดังน้ี 
 ระยะที่ 1 การศึกษาบริบทของกลุ่มแรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าพ้ืนเมืองสถานประกอบการในชุมชน        
มีข้ันตอนดังน้ี 
   1.1 ก าหนดพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มแรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าในชุมชนท่าตูม อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม  
  1.2 ศึกษาข้อมูลชุมชนจากเอกสารและเว็บไซต์ http://mahasarakham.kapook.com 
  1.3 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกลุ่มแรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า
พ้ืนเมือง จ านวน 3 คน  
  1.4 สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และสรุปข้อมูลบริบทของชุมชนต าบลท่าตูม อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม 
 ระยะที่ 2 การสังเคราะห์รูปแบบการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการตัดเย็บเสื้อผ้าพ้ืนเมืองกลุ่มแรงงาน
สถานประกอบการชุมชนต าบลท่าตูม อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีข้ันตอนดังน้ี 
             2.1 ก าหนดกรอบหลักการแนวคิดที่น ามาสู่การพัฒนาอบรมฝีมือแรงงานแบบมีส่วนร่วม  
ก าหนดเป้าหมายในการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการตัดเย็บเสื้อผ้าพ้ืนเมืองกลุ่มแรงงานสถานประกอบการชุมชน
ต าบลท่าตูม อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยระยะที่ 1 มาประกอบการก าหนดกรอบ
ในการพัฒนา 
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  2.2 ยกร่างรูปแบบการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการตัดเย็บเสื้อผ้าพ้ืนเมืองกลุ่มแรงงาน         
สถานประกอบการชุมชนต าบลท่าตูม อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
  2.3 น าเสนอหลักสูตรต่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านตัดเย็บเสื้อผ้าที่เป็นผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนใน
ท้องที่ และสถานประกอบการตัดเย็บเสื้อผ้าในชุมชนพิจารณาความเหมาะสมและปรับปรุงตามค าแนะน า 
  2.4 ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ การอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการตัดเย็บเสื้อผ้าพ้ืนเมือง
กลุ่มแรงงานสถานประกอบการชุมชนต าบลท่าตูม อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ที่พัฒนาข้ึนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
 ได้แก ่ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน [4] น าผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังน้ี 
                          ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด    
     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดับมาก    
     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดับปานกลาง    
     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดับน้อย    
     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.01 – 1.50 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด 

 
ผลการวิจัย 

 

1. ผลการศึกษาบริบทของกลุ่มแรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมืองสถานประกอบการในชุมชน 
 จากการศึกษาชุมชนพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยการสัมภาษณ์ พบว่า  
 1.1 บริบทของชุมชนท่าตูม เป็นชุมชนหน่ึงในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม ต้ังอยู่ที่ต าบลท่าตูม อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม ท่ีมีพ้ืนที่ครอบคลุม 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ 1 บ้านหนองโดน หมู่ 2 บ้านกุดเวียง หมู่ 3 
บ้านโปโล หมู่ 4 บ้านหนองข่า หมู่ 5 บ้านดอนเรือ หมู่ 6 บ้านต้นอ้อยช้าง หมู่ 7 บ้านหนองคู หมู่ 8 บ้านท่าตูม 
วารินทร์ หมู่ 9 บ้านหนองข่า และหมู่ 10 บ้านท่าสองคอน  ประชากรต าบลท่าตูม มีจ านวน 1,149 หลังคาเรือน 
และมีประชากร 4,903 คน ท าเลและที่ต้ังของพ้ืนที่ในชุมชน อยู่บนพ้ืนที่บริเวณด้านหน้าเข่ือนขนาดเล็ก หรือฝายกั้น
น้ าวังยาง อาชีพของชุมชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ท านาในพ้ืนที่ของตนเองที่น ามาหล่อเลี้ยงชีวิตของครอบครัว  
 1.2 สภาพการตัดเย็บเสื้อผ้าของกลุ่มชาวบ้าน กลุ่มผู้หญิงหรือสตรีช่วงอายุ 30 ปีข้ึนไป หรือกลุ่มแม่บ้านใน
ชุมชนจะรับผ้าจากโรงงานหรือ “ผ้าโหล” เปน็ผ้าท่ีโรงงานตัดส่งให้กับร้านค้าท่ีสั่งท าตามใบสั่ง (Order) โดยโรงงานที่
รับสั่งอยู่ที่บ้านเสียว อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ ชาวบ้านจะน ามาเย็บ ซึ่งเป็นการเย็บผ้าโรงงานที่ไม่มีความ
ปรานีตเท่าที่ควร ชาวบ้านเรียกว่า “เย็บผ้าโหล” โรงงานจะน าส่งเข้ากรุงเทพฯ ชุมชนแม่บ้านจะมีรายได้จาก       
การเย็บผ้าโรงงานต่อคนอยู่ที่ความสามารถของแต่ละคน โดยโรงงานคิดราคาการเย็บผ้า 3-5 บาท ต่อเสื้อหรือ
กางเกง 1 ตัว โดยเฉลี่ยชาวบ้านจะมีรายได้วันละ 100 บาทต่อคน นอกจากน้ันการตัดเย็บเสื้อผ้าของกลุ่มชาวบ้าน              
เป็นการตัดเย็บโดยน าเสื้อผ้าท่ีโรงงานตัดตามการสั่งซื้อจากกลุ่มเสื้อผ้า และผู้จ าหน่ายเสื้อผ้าแถวประตูน้ า กรุงเทพฯ 
โดยจะเน้นเป็นเสื้อที่มีรูปแบบเดียวกันตัดเย็บแบบง่าย ๆ และมีรายการสั่งบางช่วงตามท่ีโรงงานรับรายการสั่งเท่าน้ัน 
หากหมดรายการสั่งชาวบ้านก็จะไม่มีรายได้จากการเย็บผ้าโรงงาน อีกทั้งการรับส่งเสื้อผ้าโรงงาน สามารถรับได้     
เป็นบางกลุ่มหรือบางคน เน่ืองจากการตัดเย็บจะต้องเข้าใจลักษณะงานและมีฝีมือในการตัด เย็บที่มีคุณภาพ        
ตามรายการที่โรงงานสั่งท า ถึงจะได้ราคาตามท่ีก าหนด ซึ่งเป็นรายได้ที่เป็นอาชีพเสริมจากการท านาของชุมชนท่าตูม 
โดยชุมชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแม่บ้านหรือสตรีที่มีความสามารถในการเย็บผ้า สนใจในการหารายได้เสริม แต่เน่ืองจาก
ขาดฝีมือในการตัดเย็บ หรือฝีมือในการเย็บผ้าจ ากัดอยู่ที่การเย็บผ้าโหลจากโรงงานเท่าน้ัน  
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 1.3 การประกอบอาชีพเสริมของชุมชนท่าตูม นอกจากการเย็บเสื้อผ้าโรงงานแล้ว ในชุมชนยังมีร้านตัดเย็บ
เสื้อผ้าพ้ืนเมืองประจ าในแต่ละหมู่บ้าน ประมาณ 1-3 ร้าน ท่ีเป็นร้านตัดเสื้อผ้าพ้ืนเมืองให้กับลูกค้าที่เป็นกลุ่มคน
ทั่วไป รวมทั้งกลุ่มลูกจ้างและข้าราชการ หน่วยงานในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียง มกีลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ตัดเย็บเสื้อผ้าต าบลท่าตูม อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม บริหารงานแบบกลุ่มชุมชนครอบคลุมสมาชิก 10 
หมู่บ้าน โดยมีนางอุมาภรณ์  ประทุมไชย เป็นผู้น าในการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้าต าบลท่าตูม 
กิจกรรมหลักของกลุ่มให้บริการตัดเย็บเสื้อผ้าพ้ืนเมือง โดยมีช่างฝีมือประจ าร้าน 5 คน และมีกลุ่มชาวบ้านที่ให้   
ความสนใจพัฒนาฝีมือแรงงานมาตัดเย็บเสื้อผ้าพ้ืนเมือง เสื้อผ้าออกแบบ และเสื้อผ้าแฟชั่น ตามรายการที่ลูกค้า     
สั่ง ท้ังน้ีในการตัดเย็บเสื้อผ้าของชุมชนตามรายการสั่งของลูกค้าทั้งที่เป็นหน่วยงานและส่วนตัว ซึ่งมีรายการสั่ง
จ านวนมาก ราคาสูงกว่าการเย็บผ้าโรงงาน จะเป็นสิ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและครัวเรือนเป็นจ านวนมาก
แต่เน่ืองจากช่างฝีมือของชุมชนมีจ านวนจ ากัดและคุณภาพในการเย็บผ้าที่ตอบโจทย์และความต้องการของลูกค้า      
มีจ านวนน้อยมาก ท าให้ไม่เพียงพอต่อการให้บริการตัดเย็บเสื้อผ้าฝีมือให้กับลูกค้า 
 1.4 ความส าคัญของเสื้อผ้าพ้ืนเมือง เป็นเสื้อผ้าที่นิยมของชุมชนพ้ืนที่จังหวัดในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างย่ิง
พ้ืนที่จังหวัดภาคอีสาน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้น าชุมชนและชาวบ้านให้ความส าคัญและให้ความ
สนใจในการถัก ทอ ผ้าพ้ืนเมือง พัฒนาเป็นผ้าท่ีมีลวดลายสวยงาม มีความประณีต ตอบโจทย์อัตลักษณ์ของชุมชน
และท้องถ่ินในแต่ละภูมิภาค และยังยึดเป็นประเพณี วัฒนธรรมสืบต่อกันมา ในการนุ่งห่มผ้าพ้ืนเมืองอัตลักษณ์ของ
ชุมชน ทั้งน้ีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้การยอมรับผ้าพ้ืนเมืองเป็นชุดส าหรับการสวมใส่ในการท างาน และเป็น
ชุดล าลอง ส่งผลให้มีการน าผ้าพ้ืนเมืองมาตัดเย็บในรูปแบบการสวมใส่ที่เป็นทางการและกึ่งทางการในรูปแบบ สไตล์
การตัดเย็บแบบต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยมมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง แต่เน่ืองจากช่างฝีมือในการตัดเย็บมีจ านวนไม่
เพียงพอต่อความต้องการ ช่างฝีมือการตัดเย็บผ้าพ้ืนเมืองเป็นความต้องการหน่ึงที่ต้องได้รับการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาจากกลุ่มชุมชนที่เป็นแรงงานเย็บผ้าโรงงาน สู่การเป็นช่างฝืมือเย็บเสื้อผ้าพ้ืนเมือง โดยการ
สนับสนุนส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการตัดเย็บเสื้อผ้าที่ เป็นวิสาหกิจในชุมชน และ         
สถานประกอบการร้านตัดเย็บเสื้อผ้า 
 1.5 ความต้องการของกลุ่มผู้หญิงหรือสตรีในชุมชนเพ่ือการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับรายได้จาก        
การประกอบอาชีพหรืองานที่ท าอยู่แล้ว ให้มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน น าไปสู่การพัฒนาอาชีพ ฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ 
มาตรฐาน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพและการมีงานท าที่มั่นคง และมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ผลการศึกษาพบว่า แต่ด้วยเหตุของที่ต้ังของชุมชนเป็นที่ลุ่ม และต้ังอยู่บนพ้ืนที่หน้าฝายกั้นน้ า ซึ่งเป็นเข่ือน
หรือท านบกั้นน้ าขนาดกลางในต าบล ส่งผลให้พ้ืนที่ของชุมชนน้ าท่วมในช่วงฤดูฝน และมีน้ าขังอย่างต่อเน่ืองในช่วง
ฤดูฝน หรือช่วงที่ฝนตก การท านาของชุมชนจึงไม่เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ควรจะได้รับเท่าท่ีควร อีกทั้งพ้ืนที่ใน
ชุมชนเป็นที่ลุ่มไม่เหมาะกับการท าไร่ ท าสวน จึงท าให้ชาวบ้านและเกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านาในพ้ืนที่
ได้เพียงอย่างเดียว หลังจากหมดสิ้นฤดูการท านาชาวบ้านเกษตรกรผู้ชายออกหารายได้โดยการรับจ้างทั่วไปในชุมชน
จังหวัดใกล้เคียง ในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดกาฬสินธ์ุ เน่ืองจากชุมชนอยู่ใกล้และมีพ้ืนที่
ติดขอบชายแดนทั้ง 3 จังหวัด และกลุ่มคนวัยหนุ่มสาวไปท างานหารายได้จากโรงงานในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  
 
2. ผลการสั งเคราะห์ รูปแบบการอบรมเพื่ อพัฒ นาทักษะการตัดเย็บ เสื้ อผ้ าพื้ น เมืองกลุ่ มแรงงาน                
สถานประกอบการชุมชนต าบลท่าตูม อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม      
 ผู้วิจัยน าผลจากการศึกษาข้อมูลในระยะที่ 1 มาก าหนดเป้าหมายในการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการตัดเย็บ
เสื้อผ้าพ้ืนเมืองกลุ่มแรงงานสถานประกอบการชุมชนต าบลท่าตูม อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยก าหนดให้    
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ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการตัดเย็บเสื้อผ้าตามความต้องการของกลุ่มแม่บ้านและ           
สถานประกอบการ จัดท าองค์ประกอบของรูปแบบ พร้อมรายละเอียด แสดงดังภาพที่ 1 และผลการสอบถามความ
คิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อความเหมาะสมของรูปแบบที่สังเคราะห์ข้ึน จ านวน 5 คน แสดงดังตารางที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการตัดเย็บเสือ้ผ้าพื้นเมืองกลุ่มแรงงานสถานประกอบการในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

  ภาพที่ 1 รูปแบบการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการตัดเย็บเสื้อผ้าพ้ืนเมืองกลุ่มแรงงาน 
สถานประกอบการชุมชนต าบลท่าตูม อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

 
 จากภาพที่ 1 รูปแบบการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการตัดเย็บเสื้อผ้าพ้ืนเมืองกลุ่มแรงงานสถานประกอบการ
ชุมชนต าบลท่าตูม อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เป็นองค์ประกอบที่แสดงความสัมพันธ์ของหลักการแนวคิด   
การอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการตัดเย็บเสื้อผ้าพ้ืนเมืองกลุ่มแรงงานสถานประกอบการชุมชนต าบลท่าตูม อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม ที่ได้จากการสัมภาษณ์ความต้องการตามบริบทของชุมชนและสถานประกอบการแบบมีส่วนร่วม 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังน้ี 

การมีส่วนร่วมของ หน่วยงานภาครัฐ ชุนชน และสถานประกอบการ 
 
 

1-ร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนา 2-ร่วมพัฒนาและตรวจสอบผลงาน 3-ร่วมแบ่งปันกระจายการท างาน 
 

หน่วยงานภาครัฐ ชุมชนกลุ่มแม่บ้าน สถานประกอบการ 

หลักการแนวคิดการพัฒนาสมรรถนะฝีมือแรงงานแบบมีส่วนร่วม 
 
 

 

การวิจัย 
แบบมีส่วนร่วม 

การก าหนด
มาตรฐานผลงาน

หรือชิ้นงาน 

การก าหนด
มาตรฐานฝีมือ

แรงงาน 

การได้รับการยอมรับ
ในฝีมือหรือผลงาน 

การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากร 

ที่อยู่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

การมีรายได้
เพิ่มข้ึน 

 

ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ 
1-รับรู้เป้าหมาย 
2-ปฏิบัติการตามแบบ 
3-ตรวจสอบผลงาน 
4-สร้างมาตรฐานชิ้นงาน 

บทบาทหน้าท่ี 
ชุมชนกลุ่มแม่บ้าน 

 
ให้ข้อมูลปัญหาและความต้องการ 

ร่วมกิจกรรมและสร้างผลงาน 
แชร์เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

บทบาทหน้าท่ี  
สถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ 

 
ก าหนดความต้องการและมาตรฐานชิ้นงาน 

ร่วมเป็นวิทยากรและตรวจสอบ 
แชร์เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
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 ส่วนที่ 1 หลักการแนวคิดการพัฒนาสมรรถนะฝีมือแรงงานแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย การวิจัยแบบมี
ส่วนร่วม  การก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน  การก าหนดมาตรฐานผลงานหรือชิ้นงาน  การได้รับการยอมรับในฝีมือ
หรือผลงาน การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการมีรายได้เพ่ิมข้ึนของกลุ่มแม่บ้านที่
เป็นเป้าหมายสูงสุดของรูปแบบ 
 ส่วนที่ 2 การอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการตัดเย็บเสื้อผ้าพ้ืนเมืองกลุ่มแรงงานสถานประกอบการในชุมชน 
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 
  ส่วนของบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานความร่วมมือ ได้แก่ ชุมชนกลุ่มแม่บ้าน ให้ข้อมูลปัญหาและ  
ความต้องการร่วมกิจกรรมและสร้างผลงาน แชร์เครื่องมือและอุปกรณ์  และบทบาทหน้าที่ของสถานประกอบการ
และหน่วยงานภาครัฐ  ก าหนดความต้องการและมาตรฐานชิ้นงาน ร่วมเป็นวิทยากรและตรวจสอบ แชร์เครื่องมือ
และอุปกรณ์ 
  ส่วนของข้ันตอนการฝึกปฏิบัติ กิจกรรมการอบรมแบบร่วมมือ ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน คือ การรับรู้
เป้าหมาย การปฏิบัติการตามแบบ การตรวจสอบผลงาน และการสร้างมาตรฐานชิ้นงาน 
 ส่วนที่ 3 การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ หน่วยงานภาครัฐทั้งในชุมชนและใน
จังหวัด ชุมชนกลุ่มแม่บ้านในชุมชน และสถานประกอบการทั้งในชุมชนและจังหวัด โดยหน่วยงานความร่วมมือจะมี
หน้าท่ี ร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนา ร่วมพัฒนาและตรวจสอบผลงาน และร่วมแบ่งปันกระจายการท างาน 
 
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อรูปแบบการอบรม 

 n= 5 
รายการ X  SD. ระดับความเหมาะสม 

1. หลักการแนวคิดการพัฒนาสมรรถนะฝีมือแรงงานแบบมีส่วนร่วม    
1) การวิจัยแบบมีส่วนร่วม 5.00 0.00 มากที่สุด 
2) การก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน 4.80 0.45 มากที่สุด 
3) การก าหนดมาตรฐานผลงานหรือชิ้นงาน 4.40 0.55 มาก 
4) การได้รับการยอมรับในฝีมือหรือผลงาน 5.00 0.00 มากที่สุด 
5) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
6) การมีรายได้เพิ่มขึ้น 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 4.87 0.35 มากที่สุด 
2. การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมืองกลุ่มแรงงาน    
สถานประกอบการในชุมชน 

   

1) บทบาทหน้าที่ของชุมชนกลุ่มแม่บ้าน ให้ข้อมูลปัญหาและความต้องการร่วมกิจกรรม
และสร้างผลงาน แชร์เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 4.60 0.55 

มากที่สุด 

2) บทบาทหน้าที่ของสถานประกอบการ ก าหนดความต้องการและมาตรฐานชิ้นงาน 
ร่วมเป็นวิทยากรและตรวจสอบ แชร์เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 4.40 0.55 

มาก 

3) บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดความต้องการและมาตรฐานชิ้นงาน ร่วม
เป็นวิทยากรและตรวจสอบ แชร์เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 5.00 0.00 

มากที่สุด 

4) ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ 4 ขั้นตอน คือ การรับรู้เป้าหมาย การปฏิบัติการตามแบบ การ
ตรวจสอบผลงาน และการสร้างมาตรฐานชิ้นงาน 4.60 0.55 

มากที่สุด 

รวม 4.65 0.49 มากที่สุด 
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รายการ X  SD. ระดับความเหมาะสม 

3. การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน    
1) หน่วยงานความร่วมมือได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ชุมชนลุ่มแม่บ้าน และสถาน
ประกอบการ 5.00 0.00 

มากที่สุด 

2) หน้าที่ของหน่วยงานความร่วมมือ 5.00 0.00 มากที่สุด 
1-ร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนา  5.00 0.00 มากที่สุด 
2-ร่วมพัฒนาและตรวจสอบผลงาน  5.00 0.00 มากที่สุด 
3-ร่วมแบ่งปันกระจายการท างาน 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 5.00 0.00 มากที่สุด 
โดยรวม 4.84 0.37 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อ รูปแบบการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการตัดเย็บ
เสื้อผ้าพ้ืนเมืองกลุ่มแรงงานสถานประกอบการชุมชนต าบลท่าตูม อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมพบว่า
รูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.84 และ SD.= 0.37)  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ท้ัง 3 ด้าน
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดตามล าดับ ดังน้ี ด้านการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ด้านหลักการแนวคิดการ
พัฒนาสมรรถนะฝีมือแรงงานแบบมีส่วนร่วม และด้านการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการตัดเย็บเสื้อผ้าพ้ืนเมืองกลุ่ม
แรงงานสถานประกอบการในชุมชน ตามล าดับ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 

 จากผลการสังเคราะห์รูปแบบการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการตัดเย็บเสื้อผ้าพ้ืนเมืองกลุ่มแรงงาน        
สถานประกอบการชุมชนต าบลท่าตูม อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า รูปแบบเป็นองค์ประกอบที่แสดง
ความสัมพันธ์ของหลักการแนวคิด การอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการตัดเย็บเสื้อผ้าพ้ืนเมืองกลุ่มแรงงานตามบริบทของ
ชุมชนและสถานประกอบการแบบมีส่วนร่วม 3 หน่วยงาน คือ หน่วยงานภาครัฐ ชุ มชนกลุ่มแม่บ้าน และ         
สถานประกอบการ ทั้ง 3 หน่วยงาน ร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนา ร่วมพัฒนาและตรวจสอบผลงาน และ       
ร่วมแบ่งปันกระจายการท างาน ที่มีองค์ประกอบของหลักการแนวคิดการพัฒนาสมรรถนะฝีมือแรงงานแบบ          
มีส่วนร่วม และการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการตัดเย็บเสื้อผ้าพ้ืนเมืองกลุ่มแรงงานสถานประกอบการในชุมชน และ     
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อความเหมาะสมของรูปแบบ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาข้อมูลบริบทของกลุ่มเป้าหมาย ลงไปสัมภาษณ์ตัวแทนของกลุ่มแม่บ้านที่ รับจ้างตัดเย็บ
เสื้อผ้าและสถานประกอบการในชุมชน โดยวิธีการมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายร่วมกันทั้งผู้วิจัย ชุมชนและ
สถานประกอบการ ซึ่งประเด็นที่สนใจศึกษาเป็นประเด็นที่น ามาสู่การแก้ปัญหาของชุมชน ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้ 
และสร้างความเข้มแข็งให้กับครัวเรือนและชุมชน สอดคล้องกับ Meyer et al. [5] ท าวิจัยเรื่อง การวิจัย            
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : เครื่องมือส าหรับการศึกษาการต้านทานภัยพิบัติ (Participatory Action Research: 
Tools for Disaster Resilience Education) มีจุดมุ่ งหมายเพ่ือต้านทานภัยพิบั ติ โดยการร่วมมือกับชุมชน         
ในท้องถ่ินด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในงานวิจัยน้ี ผู้วิจัยได้ร่วมมือกับชุมชน โดยมีผู้พักอาศัยกับ
นักวิจัยร่วมกันเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการป้องกันน้ าท่วมภายในพ้ืนที่ เพ่ือออกแนวทางเก่ียวกับ
การออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือจัดการน้ า ดังน้ี 1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้วย MOU 2) ร่วมกับระบุถึง
สาเหตุของปัญหาน้ าท่วม 3) ทดสอบและส ารวจระบบการระบายน้ า 4) ประเมินโครงสร้างการระบายน้ า และ 5) 
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ออกแบบระบบตามภูมิประเทศ ผู้ที่เข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงในโครงการน้ีร่วมกับนักวิจัย คือ  นักเรียน และนักศึกษา
มหาวิทยาลัย จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในงานวิจัยน้ี พบว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม   
ท าให้ผู้คนในชุมชนเกิดแรงจูงใจ และรับรู้ถึงความสามารถของตนเอง ในการน าไปพัฒนาชุมชน ซึ่งการวิจัย          
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมให้โอกาสชุมชนได้ออกความคิดเห็น ปัญหา และแนวทางการแก้ไข ท าให้การร่วมมือกับ
วิจัยเป็นไปได้อย่างราบรื่น 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 1. การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาบริบทของกลุ่มแม่บ้านรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าโหล ต าบลท่าตูม อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม โดยกลุ่มตัวอย่างและผู้ประเมินรูปแบบ เป็นกลุ่มที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และมี
ความเก่ียวข้องกับชุมชน เข้าใจบริบทของชุมชน อีกทั้งเป็นผู้ที่พร้อมจะอุทิศตนเพ่ือการพัฒนาชุมชน จึงส่งผลให้ได้
รูปแบบที่มุ่งเน้นการแชร์ความรู้ คน อุปกรณ์และประสบการณ์ร่วมกัน แต่ไม่มีการแชร์หรือการร่วมกันในด้าน
งบประมาณ เน่ืองจากชาวบ้านและสถานประกอบการเป็นระบบแบบพ่ึงพากัน หากจะน าผลงานวิจัยไปใช้ในพ้ืนที่
อื่น จะต้องพิจารณางบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในพ้ืนที่
หรือในท้องถ่ิน 
 2. การวิจัยครั้งน้ีถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นแนวทางในการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการตัดเย็บเสื้อผ้า
พ้ืนเมืองกลุ่มแรงงานสถานประกอบการชุมชนต าบลท่าตูม อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งยังไม่มีมาก่อน หาก
จะน าไปใช้ที่อื่นควรพิจารณาองค์ประกอบบางส่วนให้เหมาะสมกับท้องถ่ินหรือพ้ืนที่เป้าหมาย ท้ังน้ีเน่ืองจากปัจจัยที่
เก่ียวข้องที่น ามาใช้ในการวิจัยครั้งน้ี จากการวิเคราะห์การด าเนินงานในชุมชนที่ศึกษายังไม่พบว่ามีการด าเนินการมา
ก่อนน้ี 
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