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บทคดัยอ่ 
 
 การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการจดัการความรูเ้พื่อสรา้งมลูค่าเพิม่แก่ผลติภณัฑผ์า้มดัยอ้มเชงิพาณิชยโ์ดยใช้
รปูแบบการวจิยัเชงิพรรณนา กลุ่มทีศ่กึษาเลอืกแบบเจาะจง จ านวน 33 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ เครื่องมอืทีใ่ชใ้น
การทดลองมดัยอ้มและเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ซึง่ไดแ้ก่ แบบสอบถาม, แบบสมัภาษณ์, การวเิคราะหข์อ้มูล
สถติ,ิ รอ้ยละ, ค่าเฉลีย่, และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการศกึษาการน าความรูม้าสรา้งมลูค่าเพิม่ใหผ้ลติภณัฑผ์า้มดัยอ้ม
ดว้ยสธีรรมชาตจิากเปลอืกมงัคุด พบว่า การต้มสกดัสเีปลอืกมงัคุดควรใชไ้ฟอ่อนต้องท าการยอ้มซ ้าหลายครัง้แลว้น าผา้ที่
ย้อมแล้วไปแช่น ้าสารสม้ (มอร์แดนท์อลูมเินียม) ประมาณ 15 นาท ีจงึจะช่วยจบัยดึสกีบัเนื้อผ้าให้สสีดสว่างและมคีวาม 
มนัวาว ท าให้ได้ผ้ามดัยอ้มทีม่เีฉดสอีอกโทนธรรมชาตแิละมเีอกลกัษณ์ จนสามารถน าไปท าประโยชน์และจ าหน่ายสรา้ง
รายได้ มมีูลค่าเพิม่ และเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ผลการศกึษาด้านต้นทุนในการสร้างมูลค่าเพิม่ให้ผลติภณัฑ์ผ้ามดัย้อม
พบว่า ต้นทุนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นวตัถุดบิหลกัในการผลติได้แก่ผ้าขาวคดิเป็นร้อยละ 43.80 และเปลอืกมงัคุดคดิเป็นร้อยละ 
14.60 ตามล าดบั ผลการทดสอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิม่ผลติภณัฑ์ผ้ามดัย้อมเชงิพาณิชย์พบว่า 
สมาชกิมอีงคค์วามรูก้่อนไดร้บัการถ่ายทอดในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั (M) 3.59 สมาชกิมอีงคค์วามรูห้ลงัจากไดร้บัการ
ถ่ายทอดในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั (M) 4.15  
 
ค ำส ำคญั : การจดัการความรู,้ การสรา้งมลูค่าเพิม่, ผา้มดัยอ้มเชงิพาณิชย ์ 
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Abstract 
 This research aims to study knowledge management to create added value for commercial tie-dye fabric 
products by using a descriptive research model. The study group selected a specific type of 33 people. The tools 
used in this research are the tool used in the tie dye experiment and the tool used for data collection, which are 
questionnaires, interview forms, statistical analysis, percentage, mean, and standard deviation. The results of a 
study on applying knowledge to add value to tie-dyed fabric products with natural dyes from mangosteen peels 
showed that the extraction of mangosteen peel color should be boiled over low heat, requiring repeated dyeing 
and then soaking the dyed fabric in alum (aluminum mordant) for about 15 minutes. It will help to bind the color to 
the fabric giving it a bright and shiny color, resulting in a tie-dye fabric that has a natural and unique tone. Therefore, 
it can be utilized and sold to generate income, add value, and be environmentally friendly. A study on the cost of 
creating added value for tie-dye fabric products showed that the majority of the cost, which is the main raw material 
for production, was white cloth, accounting for 43.80 percent and mangosteen peel accounted for 14.60%, 
respectively. The results of the knowledge transfer test for creating value-added commercial tie-dye fabric products 
revealed that the members had a high level of knowledge before being transferred, with a mean of (M) 3.59. 
Members have a high level of knowledge after being acquired, their mean (M) is 4.15. 
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1. บทน ำ  
 จงัหวดัจนัทบุรเีป็นจงัหวดัที่มศีกัยภาพในการผลติ
สินค้าเกษตร โดยมีลักษณะภูมิประเทศและทรัพยากร 
ธรรมชาตเิอือ้อ านวย ดนิมคีวามอุดมสมบูรณ์ อากาศชุ่มชืน้
เหมาะแก่การท าการเกษตร สามารถปลูกได้ ทัง้พืชสวน 
ไมย้นืตน้ และพชืไร่ มงัคุดถอืว่าเป็นพชืเศรษฐกจิ ทีป่ลกูมาก
ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัจนัทบุร ีและเพื่อเป็นการใชท้รพัยากรทีม่ี
อยู่ในชุมชนใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดจากเปลอืกมงัคุดและเป็น
การเพิม่รายไดอ้กีช่องทางหนึ่ง จงึถูกน ามาสกดัท าเป็นสยีอ้ม
ผ้าบาติก ผ้ามดัย้อมสธีรรมชาติ ซึ่งมปีระวตัิความเป็นมาที่
ยาวนานควบคู่กบัชุมชน แต่ส่วนใหญ่ไม่มกีารบนัทกึไว้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ในอดตีใชว้ธิถ่ีายทอดกนัแบบปากต่อปาก
รวมถึงการฝึกฝน และการปฏบิตัิสบืต่อกนัมาจนกลายเป็น
วฒันธรรมของชุมชน ด้วยเหตุที่ผ้าแต่ละผนืต้องใช้เวลาใน
การผลิตยาวนาน ในช่วงอารยธรรมตะวันตกแผ่เข้ามามี
บทบาทต่อชุมชน สิง่ทอส าเรจ็รปูเขา้มาทดแทนสยีอ้มผา้จาก
วัตถุดิบธรรมชาติ การท าสีจากธรรมชาติตามภูมิปัญญา
ดัง้เดมิจงึค่อย  ๆเสือ่มลงจนกระทัง่บางแห่งสาบสญูไป แต่บาง
ชุมชนนัน้งานผา้มดัยอ้มไมเ่พยีงแต่ยงัคงอยู ่แต่ไดผ้นัเปลีย่น
จากการมดัย้อมเพื่อใช้ในครวัเรือนไปสู่ธุรกจิมดัย้อมระดบั
ท้องถิ่นจนถึงระดบัประเทศและเพื่อการส่งออก ขานรบักบั
แผนพฒันาจงัหวดัจนัทบุร ีพ.ศ. 2566 -2570 เพื่อยกระดบัขดี
ความสามารถ อุตสาหกรรมอญัมณี และเครื่องประดบั รวมทัง้
ผลติภณัฑ์ชุมชน ให้มมีูลค่าสูง ตามอตัลกัษณ์ ของจงัหวดั
จนัทบุร ี(แผนพฒันาจงัหวดัจนัทบุร ีพ.ศ. 2561 -2565 ฉบบั
ทบทวนปี พ.ศ. 2563, 2564: เวบ็ไซต)์  

ตามกรอบแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
ฉบบัที ่13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ไดว้างกรอบทศิทางการพฒันา
ประเทศไทยในหลายมติิ เพื่อขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศ
ด้วยจุดประสงค์ต้องการพลิกโฉมประเทศไทย (Thailand’s 
Transformation) ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อสร้างความสมดุลในการกระจาย
ผลประโยชน์จากการพฒันาสู่ทุกภาคเศรษฐกิจและสงัคม
อย่างเป็นธรรม รวมทัง้เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ
ประชาชนทุกกลุ่ม และรักษาความยัง่ยืนของทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม มเีป้าหมายสู่การเป็นประเทศทีม่ี
เศรษฐกิจสร้างคุณค่าสงัคมเดินหน้าอย่างยัง่ยืน (Hi-Value 
and Sustainable Thailand) ด้วยการใช้องค์ความรู้ ความคดิ
สร้างสรรค์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม เป็นเครื่องมือในการ
ขบัเคลื่อนการยกระดบัศกัยภาพและพฒันาประเทศทุกมติิ 

มุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เพื่อใหม้กีารสรา้งมลูค่าเพิม่จากการพฒันาการต่อยอดและใช้
ประโยชน์จากองคค์วามรู ้ความคดิสรา้งสรรค ์เทคโนโลยแีละ
นวตักรรม ค านึงถงึผลกระทบเชงิลบต่อสิง่แวดลอ้ม เน้นการ
ใชท้รพัยากรธรรมชาตใิหม้ปีระสทิธภิาพ และสร้างเสรมิใหม้ี
ศกัยภาพต่อทศิทางการเปลีย่นแปลงของโลก (ส านักงานสภา
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ 2564: เวบ็ไซต)์  

จึงเป็นที่มาในการศกึษาวจิยัการจดัการความรู้เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้ามดัย้อมเชิงพาณิชย์ ส าหรบั
กลุ่มคชิฌกูฏบาตกิ โดยน าเสนอความเป็นอตัลกัษณ์จากพชื
ในทอ้งถิน่ เพื่อการมมีลูค่าเพิม่ เป็นการจดัการความรูท้ีฝั่งลกึ
อยู่ในแต่ละคน มาเป็นแนวทางเพื่อให้ได้มาซึ่งการจดัการ
ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ที่สามารถถ่ายทอดให้ผู้ที่สนใจ
และตอ้งการเรยีนรูเ้พื่อสรา้งมลูค่าเพิม่ผลติภณัฑช์ุมชนทีเ่ป็น
ภูมปัิญญาท้องถิ่นได้รบัรู้ เพื่อมุ่งเน้นในการสรา้งมูลค่าเพิม่
ใหเ้ป็นชิน้งานผลติภณัฑท์ีส่ามารถจ าหน่ายและสรา้งรายได้ 
ซึง่มหีลกัเกณฑพ์จิารณาในเรื่องของการจดัการวตัถุดบิ การ
แปรรูปผลติภณัฑ์ คุณสมบตัิพเิศษของผลติภณัฑ์ และการ
จ าหน่ายผลติภณัฑ ์เสมอืนการส่งมอบคุณค่าใหลู้กคา้หรอืผู้
ทีน่ าไปใช ้คุณค่านัน้พจิารณาไดจ้ากความตอ้งการของลกูคา้
การสรา้งลกัษณะสนิคา้ความแตกต่างของผลติภณัฑค์ านึงถงึ
ประโยชน์ทีผู่ใ้ชผ้ลติภณัฑห์รอืลูกคา้ไดร้บัและศกึษาต้นทุน
การสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยการค านวณต้นทุนและราคาขาย
ผลติภณัฑผ์า้มดัยอ้มเชงิพาณิชย ์

 
2. วตัถปุระสงค ์
 เพื่ อศึกษาการจัดการความรู้ เพื่ อการสร้าง
มูลค่าเพิม่แก่ผลติภณัฑ์ผ้ามดัย้อม เชงิพาณิชย์ อ าเภอ
เขาคชิฌกฏู จงัหวดัจนัทบุร ี 

 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั  
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

ประชากรที่ใชใ้นการศกึษา คอื สมาชกิกลุ่มคชิฌกูฏ
บาติก จ านวน 33 คน โดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Selection) โดยมเีกณฑ์การเลอืก คอืเป็นสมาชกิ
กลุ่มคิชฌกูฏบาติก อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
สมาชกิกลุ่มคชิฌกฏูบาตกิ มคีวามสมคัรใจ  
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3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั    
เครื่องมอืที่ใช้ในการทดลองมดัยอ้ม และเครื่องมอืที่

ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม, แบบ
สมัภาษณ์    
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิจยัครัง้นี้มีวิธีด าเนินการวจิยั แบ่งออกเป็น 3 
ระยะ ดัดแปลงจาก เบญจวรรณ ใสหวาน และคณะ (2562: 
140) ดงันี้   

ระยะที่ 1 การจดัการความรู้เกี่ยวกบัองค์ความรู้การ
สรา้งมูลค่าเพิม่แก่ผลติภณัฑผ์า้มดัยอ้มของกลุ่มคชิฌกฏูบา
ติก ศึกษาบริบท สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา และความ
ตอ้งการของกลุ่มคชิฌกฏูบาตกิ โดยวธิกีารศกึษาจากเอกสาร
และการสมัภาษณ์ เพื่อศึกษา ก าหนด ระบุองค์ความรู้การ
สรา้งมลูค่าเพิม่แก่ผลติภณัฑผ์า้มดัยอ้ม ของกลุ่มคชิฌกฏูบา
ติก และศกึษาเอกสาร งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง ตามแนวคดิของ
การจดัการ การสรา้งมลูค่าเพิม่  

ระยะที่ 2 ศึกษาข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลโครงสร้าง
องค์กรโดยการสมัภาษณ์ประธานกลุ่มคิชฌกูฏบาติก การ
แนะน าและแลกเปลีย่นองคค์วามรูใ้นเรื่องวตัถุดบิทีใ่ช้สกดัสี
ธรรมชาติ และเกบ็ขอ้มูลค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกจิ ได้
จากเอกสารรายงานสถานภาพการเงินทางบญัชี สบืค้นหา
ความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม ของ
กลุ่มคิชฌกูฏบาติก ศึกษา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติม โดยมีการเพิ่มประเด็นการสมัภาษณ์ที่ได้มาจาก
การศกึษาเอกสาร น ามาสรา้งและพฒันาองคค์วามรูก้ารสรา้ง
มลูค่าเพิม่แก่ผลติภณัฑ ์และมกีารรวบรวมจดัเกบ็องคค์วามรู้
เกี่ยวกบัการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ ในลกัษณะของ
เอกสารและหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์

ระยะที่ 3 การประเมินองค์ความรู้เกี่ยวกบัการสร้าง
มูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ โดยน าไปใช้จริงกับสมาชิกของ
กลุ่มคิชฌกูฏบาติก ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  
จ านวน 33 คน 

 
4. สรปุผลกำรวิจยั 

จากการด าเนินการตามขัน้ตอนของการวิจัยที่ได้
น าเสนอแลว้นัน้ ปรากฏว่าไดผ้ลบรรลุวตัถุประสงคก์ารวจิยัดงันี้  

การจัดการความรู้เกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่
ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมของกลุ่มคิชฌกูฏบาติก  อ าเภอ 
เขาคชิฌกฏู จงัหวดัจนัทบุร ีปรากฏผลดงันี้  

จากการศกึษาบรบิทของชุมชน และสมัภาษณ์สมาชกิ
กลุ่มคิชฌกูฏบาติก  ได้องค์ความรู้ เกี่ยวกับการสร้าง
มูลค่าเพิม่แก่ผลติภณัฑผ์า้มดัยอ้ม โดยการน าองคค์วามรู้ที่
ได้มาวางแผนท าผลิตภัณฑ์จากสยี้อมธรรมชาติท าให้เกดิ
มูลค่าเพิ่ม ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์ที่ได้จากเปลือกมังคุด 
กระบวนการผลติเป็นมติรต่อผูผ้ลติและสิง่แวดลอ้ม น าไปท า
ผลติภัณฑ์ได้หลากหลาย  สผี้าที่ได้จากการมดัย้อม เป็นสี
น ้าตาลอ่อนจาง หรอืสโีทนธรรมชาต ิและก่อนการตม้มดัยอ้ม 
มกีารวางแผนการใชป้รมิาณผา้ ใหพ้อดกีบัปรมิาณน ้าสทีีถู่ก
สกดัจากเปลอืกมงัคุด  และการผูกปม พบั หนีบ มดัลวดลาย
ตามต้องการ ด าเนินการต้มมดัย้อม  เมื่อต้มเสร็จ น าผ้าที่
ยอ้มแลว้ไปแช่น ้าสารสม้ 15 นาท ีหลงัจากนัน้ ตดัเชอืก และ
ยางทีม่ดัไว ้น าไปซกัท าความสะอาด ตากใหแ้หง้ แลว้น าผา้ที่
ท าเสรจ็แลว้ ไปชุบน ้า แลว้ทดสอบค่าความเป็นกรดด่างดว้ย
กระดาษลติมสั ค่าทีไ่ด ้อยู่ในช่วง พเีอช (ph) 6  แสดงว่า น า
ผ้าไปใช้ท าผลิตภัณฑ์ได้ไม่ระคายผิวหนัง  น าผ้าที่ได้ท า
ผลติภณัฑเ์ป็นถุงผา้ ส าหรบัจ าหน่ายหรอืท าประโยชน์อื่น ๆ   

องค์ความรู้ที่ได้รบัจากการทดลองต้มย้อมส ี เริม่
จากการมดัผกูปมใหแ้น่น ผา้ทีต่อ้งการลวดลายถา้มดัไม่แน่น 
ลายทีไ่ดไ้ม่ชดัเจน การยอ้มสสีกดั 1 ครัง้ เฉดสจีะจาง ถา้ยอ้ม 
2 ครัง้ขึ้นไปผ้าที่ได้จะมีเฉดสีเข้มสวย มีความเป็นมันเงา
เพิม่ขึน้   การตม้สกดัสเีปลอืกมงัคุดควรใชไ้ฟอ่อน ถา้ไฟรอ้น
เกนิไปน ้าในหมอ้ย้อมจะไม่พอย้อมผ้า เมื่อได้ผ้าที่ย้อมแลว้
ตอ้งท าการทดสอบความเป็นกรดด่าง ใหอ้ยู่ในช่วง พเีอช (ph) 
4-8 จึงจะเหมาะสมต่อการใช้งาน และท าให้ไม่เกิดอาการ
ระคายผวิ 

การวเิคราะหต์น้ทุนการสรา้งมลูค่าเพิม่ พบว่าตน้ทุน
ส่วนใหญ่ในการผลิต คือวัตถุดิบหลักในการผลิต ได้แก่   
ผา้ขาว เปลอืกมงัคุด รองลงมาเป็นเชือ้เพลงิ และสารเตมิแต่ง
ให้ความคงทน ได้แก่ สารสม้  การวเิคราะห์ต้นทุนรวม และ
ก าไรจากการจ าหน่ายผลติภณัฑ์มดัย้อม พบว่าในการผลติ  
1 ครัง้ ใชว้ตัถุดบิผา้ฝ้ายขาวยอ้มดว้ยสธีรรมชาตจิากเปลอืก
มงัคุด จ านวน 2 เมตร จะได้ผ้ามดัย้อมจากเปลือกมงัคุดที่
ไดร้บัการสรา้งมลูค่าเพิม่ แลว้น ามาท าผลติภณัฑถุ์งผา้ขนาด 
8.5 x 9 นิ้ว เพื่อการจ าหน่าย จ านวน 8 ใบ ต้นทุนรวมผลติ 
685 บาท ต้นทุนต่อ 1 หน่วย 85.63 บาท  โดยตัง้ราคา
จ าหน่าย 1 ใบ 150 บาท ก าไรต่อหน่วย 64.38 บาท ดงันัน้  
จะมกี าไรต่อการผลติ 1 ครัง้ ที ่515 บาท 
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ผลการประเมินองค์ความรู้ เกี่ยวกับการสร้าง
มูลค่าเพิม่แก่ผลติภณัฑผ์้ามดัย้อม ของกลุ่มคชิฌกูฏบาตกิ 
อ าเภอเขาคชิฌกฏู จงัหวดัจนัทบุร ีพบว่า 

ภาพรวมของระดบัความรูก้่อนการถ่ายทอดความรูใ้น
การสรา้งมลูค่าเพิม่ผลติภณัฑ ์อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่รวม
เท่ากับ 3.59 เมื่ อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นคุณค่าในผลิตภัณฑ์มดัย้อมสี
ธรรมชาติ และมีความสนใจการมดัย้อมสีธรรมชาติ อยู่ใน
ระดับมากเท่ากัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ให้ความสนใจ
ผลิตภัณฑ์มัดย้อมสีธรรมชาติ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.78 มีความรู้ด้านการมดัย้อมมาก่อน อยู่ในระดบั
ปานกลาง ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.72 ตามล าดบั 

ภาพรวมของระดบัความรูห้ลงัจากถ่ายทอดความรูใ้น
การสรา้งมูลค่าเพิม่ผลติภณัฑ ์มคี่าเฉลีย่รวมในระดบัมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15  พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์มดัย้อมสี
ธรรมชาต ิเหน็คุณค่าในผลติภณัฑม์ดัย้อมสธีรรมชาต ิรู้สกึ
สนุกผ่อนคลายเวลาท าผลิตภัณฑ์มดัย้อม อยู่ในระดบัมาก
เท่ากัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.18 มีความสนใจการมดัย้อมสี
ธรรมชาตอิยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09  มคีวามรูห้ลงั
การสร้างมูลค่าเพิม่อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.06 
ตามล าดบั  
 
5. อภิปรำยผล 

ผลการศกึษาการจดัการความรูใ้นการสรา้งมลูค่าเพิม่
ผลิตภัณฑ์ผ้ามดัย้อมเชงิพาณิชย์ ของกลุ่มคิชฌกูฏบาติก 
อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
เอกลกัษณ์ ผลติภณัฑม์าจากสยีอ้มธรรมชาตแิละมมีลูค่าเพิม่
ให้คุณค่าที่เสริมสร้างความเป็นอตัลกัษณ์ที่ได้จากเปลือก
มังคุดในท้องถิ่น น าไปท าผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายมี
ประโยชน์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทัง้นี้สอคล้องกับ
งานวิจัยของ จินตนา ลินโพธิศ์าส (2556: 1) ได้ศึกษา
คุณค่าอัตลักษณ์ศิลปวฒันธรรมของท้องถิ่นกบัการน ามา
ประยุกต์เป็นผลติภณัฑท์อ้งถิน่เพื่อเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิ
และการท่องเที่ยวเชงิศลิปวฒันธรรม ซึ่งผลการศกึษาพบว่า 
คุณค่าอตัลกัษณ์ผ้าทอมอืในจงัหวดัสกลนครน ามาต่อยอด
ส่งเสรมิการเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิเป็นรูปธรรม และไดแ้นว
ทางการน าผลิตภัณฑ์มาเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิแก่ชุมชน

โดยการสร้างงานและส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมให้
จงัหวดัสกลนคร และไดจ้ดัท าเสน้ทางวฒันธรรมเชงิท่องเทีย่ว
ของผา้พืน้เมอืงทีส่ าคญั 4 ชนิด 

ผลการศกึษาการจดัการความรูใ้นการสรา้งมลูค่าเพิม่
ผลิตภัณฑ์ผ้ามดัย้อมเชงิพาณิชย์ ของกลุ่มคิชฌกูฏบาติก 
อ าเภอเขาคชิฌกฏู จงัหวดัจนัทบุร ีความรูด้า้นการสรา้งสรรค์
อยู่ในระดบัมาก ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาวจิยัของ ภัทรา
นิษฐ์  สทิธนิพพนัธ ์(2559: 1) ที่ได้ศกึษาแนวคดิในการเพิม่
มูลค่าผลิตภณัฑ์พื้นบ้านที่ย้อมสธีรรมชาติและพฒันากลุ่ม
สามารถจดัชุดสผีา้ทอมอืได ้และพฒันาลวดลายผา้มดัยอ้มได้
ผลิตภัณฑ์ที่ยงัเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านการย้อมสี
ธรรมชาติ  และทัง้นี้ยงัสอดคล้องบางส่วนกบังานวิจยัของ 
ไพรพันธ์  ธนเลิศโศภิต (2564: 212) ที่ศึกษาเรื่องการเพิ่ม
มูลค่าสนิคา้ชุมชนกะเหรีย่ง ต าบลทาเหนือ จงัหวดัเชยีงใหม่ 
ผลการศกึษาพบว่า มกีารพฒันาผลติภณัฑส์นิคา้ชนิดใหม่ 6 
ชนิด ที่ใช้อัตลักษณ์ของชุมชนกะเหรี่ยงเป็นฐานคิดการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า จากการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
สนิค้าและช่องทางการจ าหน่ายแบบออนไลน์ เพื่อกระจาย
รายไดเ้พิม่ใหชุ้มชน รวมทัง้ส่งเสรมิการสรา้งใหชุ้มชนพึง่พา
ตนเองไดส้ง่ผลใหเ้ศรษฐกจิเขม้แขง็ และยงัสอดคลอ้งบางสว่น
กบังานวจิยัของ สมพงษ์ อ านวยเงนิตรา (2559: 1) ศกึษาเรื่อง
การสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจโรงแรมด้วยกลยุทธ์ Blue Ocean  
ผลการศกึษาพบว่า การปรบัใชแ้นวคดินวตักรรมเชงิคุณค่าที่
ลดการแข่งขนั เน้นให้ความส าคัญต่อการเพิ่มคุณค่าด้าน
จติใจและลดต้นทุนการด าเนินงาน ท าให้ธุรกจิมเีอกลกัษณ์
เฉพาะตัวตอบสนองความต้องการของลูกค้าและประสบ
ความส าเรจ็ในการสรา้งมลูค่าเพิม่   
 
6. ขอ้เสนอแนะ 

จากผลการวจิยัดงักล่าว มขีอ้เสนอแนะ ดงันี้  
งานวิจัยนี้ ได้ข้อค้นพบ คือ การน าความรู้จาก

องค์ประกอบทางธรรมชาติมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิด
เอกลกัษณ์ของผลติภณัฑใ์นทอ้งถิน่ และสรา้งผลติภณัฑท์ีม่ ี
มูลค่าทางเศรษฐกจิ เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ควรมกีารศกึษา
แนวทางการเพิม่มลูค่าจากวตัถุดบิชนิดอื่น ๆ  ในทอ้งถิน่ เพื่อ
เสริมสร้างคุณค่า และความเขม้แขง็ให้คนในท้องถิ่นหนัมา
สนใจมากขึน้ 
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