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บทที่  7 
ขอสรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 

7.1  สรุป 
 
 การวิจัยเร่ืองยุทธศาสตรการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขน

ของชุมชนอําเภอดานซาย  จังหวัดเลย  ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาการพัฒนางาน
ศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขน  การสรางยุทธศาสตรการพัฒนางานศิลปหัตถกรรม
การประดิษฐหนากากผีตาโขน  และการทดสอบและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตรการพัฒนา
งานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขนของชุมชนอําเภอดานซาย  จังหวัดเลย  และ
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและคําถามการวิจัย  จึงไดกําหนดขอบเขตดานพื้นที่เขตชุมชน

อําเภอดานซาย  จังหวัดเลย  และแบงขอบเขตการวิจัยออกเปน  3  ระยะ  ดังนี้ 
 ระยะท่ี 1  การศึกษาปญหาการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขน 
ซึ่งไดดําเนินการวิจัยในระหวางเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2548 ถึงเดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2549  
โดยใชแบบสัมภาษณและการประชุมระดมสมองรวมกับกลุมเปาหมายจํานวน  25  คน  เปนเครื่องมือ
เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล  ซึ่งจากผลการวิจัยในระยะที่  1  นี้พบวาปญหาการพัฒนา
งานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขนของชุมชนอําเภอดานซาย  จังหวัดเลย  มีทั้งหมด 
5  ดาน  ไดแก  ดานรูปแบบหนากากผีตาโขน  องคความรูหรือเทคนิควิธีทางศิลปะ  วัสดุอปุกรณ
และเครื่องมือประดิษฐ  การตลาด  และเงินทุน 
 ระยะท่ี 2  การสรางยุทธศาสตรการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขน 
ของชุมชนอําเภอดานซาย  จังหวัดเลย  ซ่ึงดําเนินการวิจัยในระหวางเดือน กันยายน พ.ศ. 2549  
ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2550  โดยใชการประชุมระดมสมอง รวมกับกลุมเปาหมาย  จํานวน  50  คน 
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  และทําการวิเคราะหขอมูล  ซ่ึงจากผลการวิจัยพบวา 
ไดยุทธศาสตรการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขนของชุมชนอําเภอดานซาย  
จังหวดัเลย  มทีั้งหมด  3  ยุทธศาสตร  8  แผนงาน  และ  14  โครงการ  ดังนี้    
  ยุทธศาสตรที่  1  ยุทธศาสตรการสรางศูนยเรียนรูชุมชน  ประกอบดวย  3  แผนงาน  
และ  6  โครงการไดแก 
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  1)  แผนงานพัฒนาผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑงานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐ
หนากากผีตาโขน  ประกอบดวย  2  โครงการ  ไดแก 

  (1)  โครงการฝกอบรมผูผลิตงานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขน 
  (2)  โครงการฝกอบรมผูจําหนายผลิตภัณฑหนากากผีตาโขน 

 2)  แผนงานพฒันาระบบสารสนเทศภายในศูนยเรียนรูชุมชน  ประกอบดวย  2 
โครงการ ไดแก 

  (1)  โครงการจัดหาคอมพิวเตอร  
  (2)  โครงการฝกอบรมการใชระบบสารสนเทศของเจาหนาที่ศูนยเรียนรูชุมชน  

  3)  แผนงานจัดนิทรรศการภายในศูนยเรียนรูชุมชน  ประกอบดวย  2  โครงการ 
ไดแก 

  (1)  โครงการจัดนิทรรศการประวัติความเปนมาเทศกาลแหผีตาโขน 
  (2)  โครงการจัดนิทรรศการผลิตภณัฑงานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากาก

ผีตาโขน  
  ยุทธศาสตรที่  2  ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธ  ประกอบดวย  3  แผนงาน  และ 
4  โครงการ ไดแก 

  1)  แผนงานพัฒนาเอกสารประชาสัมพันธ  ประกอบดวย  2  โครงการ  ไดแก 
  (1)  โครงการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ 
  (2)  โครงการจัดทําเอกสารผลงานการบริหารจัดการศูนยเรียนรูชุมชน 

  2)  แผนงานพัฒนาวีดิทัศน  ซ่ึงมี  1 โครงการ  คือ  โครงการจัดทําวีดิทัศน
ประชาสัมพันธกิจกรรมศูนยเรียนรูชุมชน 

  3)  แผนงานพัฒนาเจาหนาที่ประชาสัมพันธศูนยเรียนรูชุมชน  ซ่ึงมี  1  โครงการ 
คือ  โครงการฝกอบรมเจาหนาที่ประชาสัมพันธศูนยเรียนรูชุมชน 
  ยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรการสรางเครือขาย  ประกอบดวย  2  แผนงาน  และ 
4  โครงการ  ไดแก 

  1)  แผนงานพัฒนาการตลาด  ประกอบดวย  2  โครงการ  ไดแก  
  (1)  โครงการจัดจําหนายผลิตภัณฑในชุมชน 
  (2)  โครงการจัดจําหนายผลิตภัณฑนอกชุมชน 

 2)  แผนงานพัฒนาแหลงเงินทุน  ประกอบดวย  2  โครงการ  ไดแก 
  (1)  โครงการจัดหาเงินทุนรวมกับเอกชนภายในชุมชน 
  (2)  โครงการจัดหาเงนิทุนกบัธนาคารออมสิน 
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 ระยะท่ี 3  การทดสอบและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตรการพัฒนางาน

ศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขน  ซ่ึงดําเนินการวิจัยในระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 
ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2552  โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีสวนรวม  แบบสังเกต  แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑของตัวช้ีวัดความสําเร็จของแตละแผนงานและโครงการ  ซ่ึงพบวา
ผลจากผลการทดลองและประเมินผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนอําเภอดานซาย 
ในดานงานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขน  ผานการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ
ของตัวช้ีวัดความสําเร็จของทุกแผนงานและโครงการ  ซ่ึงสามารถยืนยันไดวา  ยุทธศาสตร  แผนงาน  
และโครงการที่สรางขึ้นครั้งนี้ดวย  กระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมสามารถนําไปเปนตนแบบของ
ยุทธศาสตรการพัฒนาในประเด็นปญหาหรือพื้นที่ขึ้นได 
 

7.2  การอภิปรายผล 
  
 เพื่อใหการอภิปรายผลการวิจัยสอดคลองกับวัตถุประสงคและคําถามของการวิจัย 
จึงไดนําผลการศึกษาปญหา  การสรางยุทธศาสตร  การทดลองและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร
ของการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขนของชุมชนอําเภอดานซาย  จังหวัดเลย
มาอภิปรายผลตามลําดับดังนี้ 
 ระยะท่ี 1  การศึกษาปญหาการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขน
ของชุมชนอําเภอดานซาย  จังหวัดเลย  พบวามีปญหา  5  ดาน  ไดแก 
 7.2.1  ปญหาดานรูปแบบหนากากผีตาโขน  ถือเปนปญหาอันดับแรกในกระบวนการพัฒนา
งานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขนของชุมชนอําเภอดานซาย  จังหวัดเลย  เพราะไดรับ
การยืนยันจากผลการวิเคราะห  การใหสัมภาษณและการประชุมระดมสมองรวมกันกับกลุมเปาหมาย   
ซ่ึงตางก็มีแนวคิดตรงกันวา  การออกแบบหนากากมีความผิดเพี้ยนไปจากความเปนเอกลักษณของ
ทองถ่ินจนดอยคุณคาลงไปจนนาเปนหวง  ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากผูผลิตขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ประวัติความเปนมาของรูปแบบหนากากผีตาโขนที่กอเกิดมาจากความเชื่อในบรรพบุรุษ  ซ่ึงถือเปน
รากเหงาของศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมของทองถ่ินที่แฝงดวยความศักดิ์สิทธิ์

และคุณคาของหนากาก  นอกจากน้ีผลการวิจัยของ พีนาลิน  สาริยา  (2547, หนา 17)  ซ่ึงไดทําการวิจัย
เร่ืองศิลปกรรมในประเพณีกับการออกแบบบรรจุภัณฑ  และอธิบายวา  ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ
และศิลปวัฒนธรรม  ความเชื่อตลอดจนชาติพันธุจะมีอิทธิพลตอการออกแบบงานศิลปหัตถกรรม
ของแตละทองถ่ิน  ซ่ึงแสดงใหเห็นวา  คุณคาของงานทางศิลปหัตถกรรมสวนหนึ่งยอมขึ้นอยูกับ
การออกแบบเพื่อใหรูปแบบเปนเอกลักษณของทองถ่ินตนเองเปนสําคัญ 
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 ในทํานองเดียวกันนี้ ยังมีงานวิจัยของสนอง  อุปลา  (2546, หนา  130)  ไดศึกษาเรื่อง  พัฒนา  
การประเพณีผีตาโขนอําเภอดานซาย  จังหวัดเลย  พบวา  ปญหาดานรูปแบบของงานศิลปหัตถกรรม
การประดิษฐเกือบทุกชิ้น  สาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งเกิดจากที่ผูผลิตมักออกแบบตามความคิดและ
ประสบการณของตนโดยการประยุกตจากปรากฏการณทางธรรมชาติ  นิตยสาร  และวารสารตาง ๆ 
เพื่อใหตรงกับกระแสนิยมสมัยใหม  และความตองการของลูกคาจนละเลยคุณคาของเอกลักษณ
ทางศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินไป  แมแตในรายงานวิจัยของ พรเพ็ญ  พันธุประดิษฐ  (2546, หนา 4) 
ไดอธิบายไวในเชิงพัฒนาวา  แมวาวิวัฒนาการของงานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐในรูปแบบใด ๆ 
ยอมขึ้นอยูกับอิทธิพลทางดานเศรษฐกิจ  และสังคมก็ตาม  แตถานักพัฒนาไดทําความเขาใจกับผูผลิต
หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหเขาใจกับธรรมชาติของงานศิลปะและหลักการพัฒนายอมทําใหผลการพัฒนา

สามารถรักษาเอกลักษณของงานศิลปกรรมการประดิษฐทองถ่ินไวได  ดังนั้น  การถายทอดควรเริ่มตน
จากชางรูปไปสูชางสลัก  และชางถมตามลําดับ  ซ่ึงสอดคลองกับคําใหสัมภาษณของ สังขศิลปชัย 
สังคีตศิลป  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ชุมชนอําเภอดานซาย  (สังขศิลปชัย สังคีตศิลป, สัมภาษณ, 2549) 
ซ่ึงอธิบายไววารูปลักษณหรือรูปแบบหนากากผีตาโขนของชุมชนอําเภอดานซาย  สวนใหญ
ที่ผลิตขึ้นในปจจุบันก็เพียงเพื่อใหสอดรับกับกระแสการตลาดสมัยใหมและความตองการของลูกคา

หรือเปาหมายความสําเร็จของธุรกิจตนเองมากกวาการอนุรักษหรือพัฒนารูปแบบหนากากผีตาโขน

ใหคงความเปนเอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน  ซ่ึงปรากฏการณดังกลาวนับวันจะมีปญหา
มากขึ้นถาไมไดรับการปองกันและแกไข 
 7.2.2  ปญหาดานองคความรูหรือเทคนิควิธีทางศิลปะ   นับเปนปญหาการพัฒนา

งานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขนของชุมชนดานซาย  อีกเชนกัน  จากการวิเคราะห
ปญหาพบวาสาเหตุเกิดจากผูผลิตในชุมชนขาดความรูทางดานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐ  ทั้งนี้
สืบเนื่องจากผูผลิตไดเรียนรูมาจากภูมิปญญาทองถ่ิน   หรือประชาชนชาวบานที่มีความรูเกี่ยวกับ
การผลิตงานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขน  ซึ่งมีการถายทอดสืบตอกันมาหรือ
เปนวิถีปฏิบัติซ่ึงปราศจากหลักวิชาการหรือทฤษฎีรองรับ โดยมีวัตถุประสงคเพียงเพื่อใชประกอบ
ขบวนแหในเทศกาลผีตาโขนตามความเชื่อเทานั้น ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงวิวัฒนาการของชุมชนอําเภอ
ดานซาย  จังหวัดเลย  มีความสอดคลองกับฐานคิดทฤษฎีวิวัฒนาการ  (Evolutionary  Theory)  
โดย ชารล ดารวิน  (Charles Darwin)  เปนผูคิดคน  ซ่ึงอธิบายวา  สังคมมนุษยจะมีลักษณะเชนเดียวกัน
กับสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการจากสิ่งที่งายหรือใกลตัวไปสูส่ิงที่สลับซับซอนหรือไกลตัวมากขึ้น

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537, หนา 37)  ถาชุมชนนั้นหรือสังคมนั้นไดรับการขัดเกลา
อยางเปนระบบ  ซึ่งตรงกับคําบอกเลาของพีระ  เนตรผง  วาผูผลิตหนากากผีตาโขนของชุมชน
อําเภอดานซาย  สวนใหญเรียนรูและถูกถายทอดมาจากครอบครัวและปราชญชาวบานของตน
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เคารพศรัทธาในผีมือเปนหลัก  จึงทําใหขาดหลักวิชาการและความงามทางดานศิลปะ (พีระ  เนตรผง, 
สัมภาษณ, 2549) 
 ดังนั้น  ปญหาการพัฒนาดานองคความรูหรือเทคนิควิธีทางศิลปะ  จึงเปนเรื่องยากลําบาก
สําหรับผูผลิตในชุมชนที่จะทําความเขาใจหรือเรียนรูดวยตนเองไดโดยลําพัง  เพราะองคความรูหรือ
เทคนิควิธีทางศิลปะ  เปนศาสตรที่วาดวยความงามทางอารมณ  ความรูสึก  ความศรัทธา  และ
ความเชื่อที่แสดงออกในรูปของจิตรกรรม  ประติมากรรม  และศิลปะการแสดง  ซ่ึงสอดคลองกับ 
เฟรดแมน  (Feldman, 1972; อางถึงใน มะลิฉัตร  เอื้ออานนท, 2543, หนา 31)  ไดอธิบายไวในทฤษฎี
ศิลปะวิเคราะห  (Critical Theory)  ที่มุงการอธิบายเพื่อใหเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความเขาใจ 
(Understanding)  และความชื่นชม  (Appreciation)  ซ่ึงเนื้อหาสาระเกี่ยวกับองคความรูหรือเทคนิค
วิธีทางศิลปะตองอาศัยการเรียนรูทั้งในและนอกระบบ เพื่อใหบรรลุถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ทางดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) จิตพิสัย (Affective Domain) และทักษะพิสัย (Psychomotor 
Domain โดย บลูม  (Bloom, 1968, p. 18; อางถึงใน วชุ  ชูกิตติกุล, 2542, หนา 69-72) 
 7.2.3  ปญหาดานวัสดุอุปกรณและเครื่องมือประดิษฐ  เปนปญหาที่เกิดจากเปาหมายของ
การผลิตงานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขน  ซึ่งเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อประกอบ
ขบวนแหเทศกาลผีตาโขนไปเปนเชิงธุรกิจ  ซ่ึงตองเพิ่มปริมาณของรูปแบบหลากหลายเพื่อใหครอบคลุมถึง
องคความรูทางดานจิตรกรรม  ประติมากรรม  ศิลปะการแสดง  และประยุกตศิลป  ใหสามารถดึงดูด
ความสนใจของลูกคาได  ซ่ึงผลสืบเนื่องตามมาคือ ความตองการวัสดุอุปกรณจากวัตถุดิบก็เพิ่มปริมาณ
มากขึ้น  จนกลายเปนอีกปญหาหนึ่งในกระบวนการผลิต  ซึ่งสอดคลองกับการใหสัมภาษณของ 
ไทยโรจน  พวงมณี  อาจารยประจําภาควิชาศิลปศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  (ไทยโรจน พวงมณี, 
สัมภาษณ, 2549)  ที่กลาววา  ปจจุบันการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขน
กาวหนาไปเปนธุรกิจสมัยใหมเพื่อสนองตอบความตองการของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศ 
ดังนั้น  การผลิตจึงขึ้นอยูกับวัตถุประสงคซ่ึงไปเกี่ยวของกับรูปแบบ  ขนาด   วัสดุอุปกรณ
อยางหลีกเลี่ยงไมได  จนถึงตองมีการนําเขาจากทองถ่ินอ่ืน  ดวยปริมาณของเงินที่ซ้ือจํานวนมาก   
ในทํานองเดียวกันรายงานวิจัยเรื่อง พัฒนาการประเพณีผีตาโขนอําเภอดานซาย  จังหวัดเลย  
ของสนอง  อุปลา  (2546, หนา 182)  ไดชี้ใหเห็นวา  การพัฒนางานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐ
หนากากผีตาโขนของชุมชนอําเภอดานซาย  จังหวัดเลย  สงผลใหผูผลิตและผูจําหนายตลอดจน
ผูใหบริการดานอื่น ๆ เชน  รานอาหาร  บริการสามลอและที่พัก  มีรายไดเพิ่มขึ้น  จนทําใหมีผูผลิต
หนากากผีตาโขนรายใหมเพิ่มขึ้น  ผลสืบเนื่องตามมาคือ  ความตองการของวัสดุอุปกรณและเครื่องมือ
ประดิษฐมากขึ้น  จนในที่สุดความขาดแคลนของวัสดุอุปกรณหรือวัตถุดิบการผลิตในทองถ่ิน
ไดกลายเปนปญหาตามมา 
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 ผลจากการใชวัตถุดิบภายในชุมชนมีปริมาณมาก  ผูผลิตจําเปนตองหันไปใชวัสดุอุปกรณอ่ืน ๆ  
มาใชเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิตทดแทน  เชน  พลาสติก  โฟม  ไมอัด  กระดาษและใยสังเคราะห 
ซ่ึงไดสงผลใหความประณีต ความกลมกลืนของผลิตภัณฑลดลง และคุณคาทางดานศิลปหัตถกรรม
ก็ดอยคาลงเชนกัน  ซ่ึงสอดคลองกับการใหสัมภาษณของ เชิดเกียรติ  กุลบุตร  อาจารยประจําภาควิชา
ศิลปศึกษา  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  (เชิดเกียรติ  กุลบุตร, สัมภาษณ, 
2549)  และผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย  (2538, หนา 46) 
ไดศึกษาเรื่องการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจในดานเทคโนโลยีหรือเครื่องมือในการประกอบอาชีพ

ของชาวชนบท  พบวา  การที่ชาวชนบทใชวัสดุอุปกรณที่ผลิตขึ้นเองเพื่อใชในการประกอบอาชีพ
ดานหัตถกรรม  หรืออุตสาหกรรมในครัวเรือนและอาชีพอ่ืน  ถือเปนการสงเสริมใหมีการใชวัตถุดิบ
ภายในชุมชนซึ่งจะชวยลดรายจายของครอบครัว อีกทั้งยังเปนการชะลอการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมใหชาลง 
 เครื่องมือประดิษฐก็เปนอีกปญหาหนึ่งในกระบวนการผลิตงานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐ

หนากากผีตาโขนในปจจุบัน  เพราะสวนมากเปนเทคโนโลยีสมัยใหมมีความสลับซับซอน  ยุงยาก
ตอการบํารุงรักษาและการใช  ยิ่งไปกวานั้นยังมีราคาแพงและทําใหตนทุนในการผลิตสูง  ส่ิงที่ตามมา
ราคาของผลิตภัณฑก็สูงตามมาดวยเชนกัน  ซ่ึงสอดคลองกับคําใหสัมภาษณของ จีระศักดิ์  สิงหสถิต 
ผูจาํหนายผลิตภัณฑงานศิลปหัตถกรรมหนากากผีตาโขน  (จีระศักดิ์ สิงหสถิต, สัมภาษณ, 2549) 
อธิบายวา  ตนทุนการผลิตอันเนื่องมาจากราคาของเครื่องมือแพงไดทําใหราคาของผลิตภัณฑสูง 
ซ่ึงสงผลตอปริมาณการจําหนายลดลงดวย นอกจากนั้นความละเอียดประณีตจากการใชเครื่องมือ
ประดิษฐสมัยใหมมีความหยาบมากกวาการใชเครื่องมือที่ผลิตขึ้นใชเอง หรือผลิตขึ้นตามรูปแบบ
ของภูมิปญญาทองถิ่น  ซึ่งถือเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหคุณคาและปริมาณการจําหนายตลอดจน

ความตองการของผูผลิตลดลง เชนกัน 
 7.2.4  ปญหา ดานการตลาด  ปญหาดานการตลาดจัดเปนปญหาสําคัญอีกปญหาหนึ่งเชนกัน 
ทั้งนี้เกิดจากสาเหตุหลายประการ  คือ  ประการแรกขาดการวางแผนการตลาดอยางเปนระบบ 
เพราะการผลิตในเบื้องตนมีวัตถุประสงคเพื่อใชรวมในขบวนแหผีตาโขนในเทศกาลประจําปเทานั้น 
โดยไมมุงหวังผลิตเพื่อการคาขายแตอยางใด  ซ่ึงสอดคลองกับคําใหสัมภาษณของพงษศักดิ์  บุญพรม 
ผูอํานวยการโรงเรียนดานซาย  (พงษศักดิ์  บุญพรม, สัมภาษณ, 2549)  อธิบายวา  การผลิต
งานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขนและนําออกจําหนายในรูปแบบของที่ระลึกไดเร่ิมขึ้น

อยางเปนจริงเปนจังในป พ.ศ. 2531  เปนตนมา  ภายหลังจากสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
ไดเขามามีบทบาทในการสงเสริมสนับสนุนใหศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

เปนแหลงทองเที่ยวในแตละทองถ่ิน  การประกอบอาชีพงานศิลปหัตถกรรมก็ไดรับการพัฒนารูปแบบ
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และขนาดที่หลากหลายมากขึ้นจนเปนผลใหปริมาณของผลิตภัณฑมากเกินความตองการ

เพราะขาดชองทางการจัดจําหนายรองรับที่เพียงพอ  (สนอง  อุปลา, 2546, หนา  180) 
 ในทํานองเดียวกัน ในรายงานการวิจัยเร่ืองสถานการณดานการผลิต  การตลาด  โอกาส
ทางการตลาด  และกลยุทธทางการตลาดของสินคาศิลปหัตถกรรมพื้นบานภายใตโครงการหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ : กรณีศึกษาดอกไมประดิษฐจังหวัดนครราชสีมาและอางทอง ของ เรวัตร  ธรรมาอภิรมย 
(2545, หนา 34)  พบวา  ความสามารถในการพัฒนาการตลาดซึ่งถือเปนจุดแข็งของทั้ง  2  จังหวัด  คือ 
ภาวะความเปนผูนํา  (Leadership)  สูง  จึงสามารถทํากําไรและและขยายชองทางการตลาดไดมากขึ้น
และการประชาคมกันเองภายในชุมชนแลวจึงขยายไปสูอําเภอและจังหวัดตามลําดับ  ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ สรัญญา  แปะทอง  (2544, หนา 53-54) ซ่ึงไดชี้วา  กลยุทธสวนประสมของการตลาด 
ซึ่งประกอบดวยภาวะผูนําของชุมชนที่จะบริหารจัดการ  กลยุทธดานการผลิต  กลยุทธดานราคา 
กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย และกลยุทธการสงเสริมการตลาด 
 นอกจากนี้  ปญหาดานการตลาดที่พบในเขตชุมชนอําเภอดานซาย  จังหวัดเลย  ที่สําคัญ
อีกประการหนึ่ง  คือ  การขาดเครือขาย  (Networks)  ทั้งภายในและภายนอกชุมชนเพื่อผลิตและ
จําหนายผลิตภัณฑถือเปนปญหาและอุปสรรคตอการพัฒนาการตลาดเชนกัน  และรวมไปจนถึง
ราคาที่แพงเกินไป  การแขงขันอยางรุนแรงและผลิตภัณฑไมไดมาตรฐานลวนเปนสาเหตุของปญหา
การตลาดทั้งสิ้น  ซึ่งสอดคลองกับคําใหสัมภาษณของ จรัญ  พานทองสิม  ผูจําหนายผลิตภัณฑ

งานศิลปหัตถกรรมในชุมชนดานซาย  จังหวัดเลย  (จรัญ  พานทองสิม, สัมภาษณ, 2549)  กลาววา 
ปญหาทางดานการตลาดของชุมชนดานซายมีสาเหตุมาจากประสบการณทางดานการจัดการกลยุทธ

การตลาด  ผูประกอบการขาดหลักวิชาการ ขาดการรวมกลุมและผูนําในชุมชนขาดภาวะผูนําและ
วิสัยทัศนในเชิงการตลาด  ซ่ึงสะทอนใหเห็นปญหาการตลาดไดเปนอยางดี  ฉะนั้นการรวมมือกัน
ทั้งนักวิจัย  ประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียและนักพัฒนาเพื่อแสวงหายุทธศาสตรการพัฒนาที่เหมาะสม
ยังจะชวยสงเสริมสนับสนุนใหการบริหารจัดการตลาดจําหนายผลิตภัณฑงานศิลปหัตถกรรมหนากาก

ผีตาโขนของชุมชนดานซาย  จังหวัดเลย  ขยายตัวและยั่งยืนยิ่งขึ้น 
 7.2.5  ปญหา  ดานเงินทุน  ผลจากการประชุมระดมสมองรวมกับประชากรกลุมเปาหมาย
ตางก็มีความเห็นตรงกันวา  ปญหาดานเงินทุนถือเปนปญหาสําคัญยิ่งในกระบวนการบริหารจัดการ
ธุรกิจขนาดเล็ก  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ เรวัตร  ธรรมาอภิรมย  (2545, หนา 34)  ซ่ึงชี้ใหเห็นถึง
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  คือ  ขาดแคลนเงินทุน
ในการซื้อเครื่องจักรและเครื่องมือการประดิษฐชิ้นสวนตลอดจนคุณภาพของผลิตภัณฑ เชนรูปแบบ 
สี  วัสดุอุปกรณที่ใช  และขาดความรูดานบริหารจัดการ  ในทํานองเดียวกันธุรกิจ  งานศิลปหัตถกรรม
การประดิษฐหนากากผีตาโขนของชุมชนอําเภอดานซาย  จังหวัดเลย  ซ่ึงเปนธุรกิจแนวใหมของชุมชน
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ซึ่งเริ่มตนจากการเลียนแบบตามวิถีชาวบานที่ทํากันในครอบครัวและในกลุมสนใจเทานั้น 
ตอมาเมื่อธุรกิจขยายตัวตามความตองการของผูบริโภคหรือลูกคาทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
ทั้งชาวไทยและตางประเทศมีมากขึ้น  ความตองการเงินทุนเพื่อดําเนินกิจการของธุรกิจการผลิต
งานศิลปหัตถกรรมหนากากผีตาโขนก็มีมากขึ้น  แตปญหาและอุปสรรคที่ตามมาคือ  การเขาถึง
แหลงเงินทุนในระบบ  เชน  ธนาคาร  สหกรณ  ตางก็มีเงื่อนไขที่ยุงยากกับการขอกู  ซ่ึงประเด็นปญหา
ดังกลาวนี้  คเชนทร  อรรคสูรย  ผูผลิตงานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขนในชุมชน
อําเภอดานซาย  (คเชนทร  อรรคสูรย, สัมภาษณ, 2549) ไดสะทอนปญหาที่ประสบดวยตนเอง
ในฐานะเปนผูผลิตคนหนึ่งวาแหลงเงินทุนที่ผูผลิตสวนใหญคาดหวังที่ไดรับบริการคือ  ธนาคาร 
แตความยุงยากของเงื่อนไขหรือกฎเกณฑที่สลับซับซอนถือเปนอุปสรรคตอการพัฒนาธุรกิจในชุมชน

เปนอยางมาก  จึงตองหันไปพึ่งพาการกูยืมเงินจากแหลงเงินทุนนอกระบบซึ่งสะดวกรวดเร็ว
แตดอกเบี้ยสูงมาก 
 นอกจากนี้ที่ประชุมมีความเห็นตรงกันวา การที่ผูผลิตหรือผูประกอบการตางคนตางทํา
ไมมีการรวมกลุมเพื่อรวมมือกันวางแผนดําเนินการใหครบวงจร โดยเฉพาะการระดมเงินทุนจาก
สมาชิกหรือจากแหลงเงินกูในชุมชนหรือสถาบันการเงินนอกชุมชนยังจะชวยแบงเบาภาระหนี้สิน

ไดอีกทางหนึ่งดวย ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของ พีระพล ศรีเมือง ผูผลิตงานศิลปหัตถกรรม
การประดิษฐหนากากผีตาโขนในชุมชนอําเภอดานซาย  จังหวัดเลย  (พีระพล ศรีเมือง, สัมภาษณ, 
2549) วาการรวมกลุมของผูผลิตหรือประกอบการภายใตหลักการ  การพึ่งพาตามวิถีชีวิตของชาวชนบท
กับหลักวิชาการสมัยใหมจะทําใหอํานาจการตอรองกับพอคาคนกลางและแหลงเงินทุนได

อยางสมเหตุสมผล  ซ่ึงจะเกี่ยวโยงไปจนถึงการขยายตัวทางดานการตลาดกวางขึ้น  และราคาของ
ผลิตภัณฑก็มีคุณภาพและไมแพงจนเกินไป  อีกทั้งยังสรางความเชื่อมั่นใหกับผูผลิตและผูบริโภค
หรือผูซ้ือไดเปนอยางดี 
 ระยะท่ี 2  การสรางยุทธศาสตรการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขน
ของชุมชนอําเภอดานซาย   จังหวัดเลย   จากการประชุมระดมสมองรวมกับกลุมเปาหมาย
เพื่อทําการวิเคราะห  โดยมีเปาหมายวา  ยุทธศาสตรการพัฒนาที่รวมกันสรางขึ้นในครั้งนี้  ตองสามารถ
นําไปปฏิบัติไดจริง  มีความเหมาะสมกับบริบทของชุมชน  และมีความยั่งยืน  ในที่สุดยุทธศาสตร
ที่รวมกันสรางขึ้นครั้งนี้  ซ่ึงประกอบดวย  3  ยุทธศาสตร  8  แผนงาน  และ  14  โครงการ  
โดยมกีารกําหนดวัตถุประสงค  กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จกลุมเปาหมาย  และหนวยงานที่รับผิดชอบ
ไวในแตละแผนงานและโครงการ  ซ่ึงไดนํามาอภิปรายผลตามลําดับ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรที่  1  ยุทธศาสตรการสรางศูนยการเรียนรูชุมชน  เปนยุทธศาสตรที่มุงให
ผูประกอบธุรกิจการผลิตและจําหนายตลอดจนเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียกับงานศิลปหัตถกรรม



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

164 
 

การประดิษฐหนากากผีตาโขน  ไดเรียนรูรวมกันจากกระบวนการบริหารจัดการโดยผานเทคนิควิธีการ
ฝกอบรม  การสาธิต  การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ  องคความรูหรือเทคนิควิธีทางศิลปะ 
วัสดุอุปกรณและเครื่องมือการประดิษฐ การตลาด และเงินทุน  เพื่อใหชุมชนไดใชเปนแหลงเรียนรู
และเปนศูนยสารสนเทศในการพัฒนาตนเองและชุมชนจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่งอยางตอเนื่อง

และยั่งยืนโดยใชศูนยพิพิธภัณฑผีตาโขนวัดโพนชัย  ตําบลดานซาย  อําเภอดานซาย  จังหวัดเลย 
เปนศูนยเรียนรูชุมชน  และเพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาจึงจําแนกออกเปน  3  แผนงาน  และ  
6  โครงการ  ดังนี้ 
  1)  แผนงานพัฒนาผูผลิตและจําหนายงานศิลปกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขน 
ประกอบดวย  2  โครงการ  ไดแก 
     (1)  โครงการฝกอบรมผูผลิตงานศิลปหัตถกรรมหนากากผีตาโขน 
     (2)  โครงการฝกอบรมผูจําหนายผลิตภณัฑหนากากผีตาโขน 
  2)  แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศภายในศูนยเรียนรู  ประกอบดวย  2  โครงการ 
ไดแก 
      (1)  โครงการจัดหาคอมพวิเตอร 
     (2)  โครงการฝกอบรมเจาหนาที่ศูนยเรียนรูชุมชน 
  3)  แผนงานจดันิทรรศการ  ประกอบดวย  2  โครงการ  ไดแก 
     (1)  โครงการจัดนิทรรศการประวัติความเปนมาเทศกาลแหผีตาโขน 
     (2)  โครงการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑงานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากาก
ผีตาโขน 
 ทั้ง  3  แผนงาน  และ  6  โครงการ  มีความสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาของ สัญญา 
สัญญาวิวัฒน  (2544, หนา 63)  ซ่ึงอธิบายไววา  นักพัฒนาตองมีการกําหนดทิศทางหรือมีการวางแผน
ลวงหนาไวอยางเปนระบบ  จึงจะทําใหการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการพัฒนาเปนที่พึงประสงค 
และเพิ่มพูนดวยคานิยมของชุมชนนั้นไดในขณะเดียวกันนี้มีนักวิชาการในระดับโลก  เอ็น เจคอรป      
ยังกลาวไวในทํานองเดียวกันวา การพัฒนาที่ดีจะตองสามารถเพิ่มขีดความสามารถของสังคม
โดยไมคํานึงถึงขอบเขตที่ถูกกําหนดดวยเปาหมายและโครงสรางพื้นฐานของสังคมในขณะนั้น  (Jacobs, 
1971, p. 43)  ซ่ึง ไบรอันท  และไวท  ไดกลาววา  การเพิ่มพูนสมรรถนะของคนในสังคมใดสังคมหนึ่ง
จะบรรลุไดนั้นตองเกิดจากองคประกอบที่สําคัญ 4  ประการ  คือ  1)  การเพิ่มความสามารถ  (Capacity) 
ของคนโดยการพิจารณาวาส่ิงใดจําเปนตองกระทําเพื่อขยายขีดความสามารถและพลังในอันที่จะสราง

การเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้น  2)  การสรางความเสมอภาพ  (Equity)  ของสังคมโดยคํานึงถึง
ความเทาเทียมกันกับการใหบริการดานสวัสดิการตาง ๆ  3)  การสรางพลังอํานาจ  (Empowerment) 
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ในทางการเมืองโดยวิธีการสรางการมีสวนรวมในการตัดสินใจ และ  4)  การสรางความยั่งยืน  
(Sustainability)  ในการพัฒนาอยางตอเนื่อง  (Bryant & White, 1982, p. 26)  ดังนั้น  การสราง
ศูนยเรียนรูชุมชน  จึงถือเปนยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนอําเภอดานซายในเชิงบูรณาการเพื่อใหประชาชน
ไดรับประโยชนในทุกดาน 
   ในทํานองเดียวกันในผลงานวิจัยของ เนาวรัตน พลายนอย  (2529, หนา 81)  ยังชี้ใหเห็นถึง
ความสัมพันธระหวางยุทธวิธีการพัฒนาชนบทกับการยายถ่ิน  และเฟอรแมนเดช  (Fermandez, 1992, 
p. 121)  ที่ไดศึกษาเรื่องปจจัยเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนชนบท   คือ  การศึกษา 
(Education)  โดยเฉพาะการศึกษาเพื่อการพัฒนาสุขภาพอนามัย  การรับรูปญหาในหมูบาน  
การประกอบอาชีพ   การมีขนาดของครอบครัวและการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม   เปนตน  
ในทํานองเดียวกันนี้ในรายงานการวิจัยของ เอ็มบีโอ  (Mbeo, 1997, p. 76) ยังอธิบายใหเห็นวา
การศึกษาจะกอใหเกิดความเจริญเติบโตในทุก ๆ ดานทั้งดานสติปญญา  รางกาย  อารมณและสังคม
ที่จะนําไปสูการพัฒนาตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถในการคนหาตนเองไดอยางมีเหตุมีผล 
แมแตในรายงานการวิจัยเร่ืองการพึ่งตนเองในเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติในประเทศโซมาลีของกรีน  
(Green, 1994, p. 82)  และ ซามาตาร  (Samata, 1985, p. 96)  ยังชี้ใหเห็นตรงกันวา  การจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาประชาชนในสังคมใหเหมาะสมกับขีดความสามารถและตรงกับความตองการของประชาชน

ในสังคม  ซ่ึงถือเปนยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมที่สําคัญที่สุดที่จะเสริมสรางใหสังคมเขมแข็งได
อยางยั่งยืน 
 สามารถกลาวไดวา ยุทธศาสตรการสรางศูนยการเรียนรูชุมชนอําเภอดานซาย จังหวัดเลย 
ในดานงานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขน จะสามารถใชเปนแหลงเรียนรูของชุมชน
ในทุก ๆ ดาน โดยการใชสารสนเทศและสื่อตลอดจนวัสดุอุปกรณเปนเครื่องมือในการเรียนรูตลอดชีวิต 
ทั้งทางดานการประกอบอาชีพ  ประวัติศาสตรและสังคมวัฒนธรรม  เพื่อพัฒนาตนเองและชุมชน
ใหเขมแข็งยิ่งขึ้น 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธ 
 ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธ  เปนยุทธศาสตรที่มุงเผยแพรผลิตภัณฑงานศิลปหัตถกรรม
การประดิษฐ  กิจกรรมและพัฒนาการของศูนยเรียนรูชุมชนอําเภอดานซาย  จังหวัดเลย  ใหประชาชน
ภายในชุมชนและนอกชุมชนไดรับทราบโดยชองทางของสื่อตาง ๆ เชน  แผนพับ  โปสเตอร  วิทยุ 
โทรทัศน  วีดิทัศน  และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  และเพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนา
จึงจําแนกออกเปน  3  แผนงาน  และ  4  โครงการ  ดังนี้ 
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   1)  แผนงานพัฒนาเอกสารการประชาสัมพันธ ประกอบดวย  2  โครงการ  ไดแก 
      (1)  โครงการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ 
      (2)  โครงการจัดทําเอกสารผลงานการบริหารจัดการศูนยการเรียนรู 
   2)  แผนงานพฒันาวีดิทัศน  มี  1  โครงการ  คือ  โครงการจัดทําวีดิทัศนประชาสัมพันธ
กิจกรรมศูนยเรียนรูชุมชน 
   3)  แผนงานพฒันาเจาหนาทีป่ระชาสัมพนัธศูนยเรียนรูชุมชน  มี  1  โครงการ  คือ 
โครงการฝกอบรมเจาหนาทีป่ระชาสัมพันธศูนยเรียนรูชุมชน 
 ทั้ง  3  แผนงานและ  4  โครงการ  มีความสอดคลองกับทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรม (The  
Diffusion Theory  of  Innovation) ซ่ึง เอเวอเรท  (Everett, 1971, n.p.)  นักวิชาการชาวอเมริกา
เจาของทฤษฎีไดอธิบายวาการพัฒนาประเทศหรือชุมชนใหประสบความสําเร็จหรือไมนั้น

ยอมขึ้นอยูกับการแพรกระจายนวัตกรรมยิ่งมีขอบเขตกวางขวางมากเพียงใดยอมทําใหสมาชิกในชุมชน

มีโอกาสเพิ่มพูนความรู  แนวคิด  ประสบการณ  และมีโลกทัศนในเชิงพัฒนามากขึ้นเพียงนั้น 
แตตองขึ้นอยูกับขีดความสามารถของประชาชน  ระบบสังคม  การสื่อสาร  นวัตกรรมและระยะเวลา
จะสามารถรองรับไดมากนอยเพียงใด  จึงแสดงใหเห็นวา  ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธ
ในรูปแบบตาง ๆ เชน  แผนพับ  โปสเตอร  เอกสารและวีดิทัศน  เปนเครื่องมือสําคัญที่ทําให
การแพรกระจายการดําเนินของศูนยการเรียนรูชุมชนและผลิตภัณฑงานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐ

หนากากผีตาโขนไปสูภายในและนอกชุมชน 
 ในขณะเดียวกันนี้ เลอเนอร  (Lerner, 1985, n.p.)  ชาวอเมริกันยังไดนําเสนอทฤษฎีความ
ทันสมัยดวยการสื่อสาร  (Communication Theory of Modernization)  เพื่ออธิบายยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคมซึ่งมีฐานคิดวา  ความทันสมัยที่เกิดจากการสื่อสารสมัยใหมจะกอใหเกิดการขัดเกลาทาง
สังคม (Socialization) สมัยใหมขึ้นและผลที่เกิดจากการขัดเกลาสมัยใหมจะทําใหคนในสังคมไดรับ
การปลูกฝงใหรูจักสรางจินตภาพ  (Image)  สมัยใหม  โดยเฉพาะคนรุนใหมเพื่อพัฒนาทักษะการ
รับรูกล่ันกรองและประเมินคาแลวจึงตัดสินใจนําไปสูการปฏิบัติในเชิงการพัฒนาเพื่อสนองตอบ

ความตองการตนเองและชุมชน  ดังนั้นทฤษฎีความทันสมัยดวยการสื่อสารจึงมีความเชื่อวา  การสื่อสาร
ที่ทันสมัยจะทําใหประชาชนมีความรู  ประสบการณ  และแบบแผนการคิด  (Pattern of thinking) 
อยางมีระบบ  (Karl, 1961, n.p.; Chaplin, 1973, n.p.)   
  ยิ่งไปกวานั้น  การพัฒนาเจาหนาที่ของศูนยเรียนรูชุมชนโดยการฝกอบรมใหมีความรู
ความเขาใจ  มีเจตคติที่ดีหรือมีความตระหนักในบทบาทหนาที่และทักษะการประชาสัมพันธถือเปน
หัวใจสําคัญของการพัฒนาโดยคาดหวังวา  เมื่อเจาหนาที่ที่ผานกระบวนการฝกอบรมแลว  เขาเหลานั้น
จะเปนตัวขับเคลื่อนงานการประชาสัมพันธใหบรรลุเปาหมายไดเปนอยางดี ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎี
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ระบบ  (System Theory)  ซ่ึง พีระสิทธิ์  คํานวณศิลป  (2543, หนา 45)  ไดอธิบายวาทฤษฎีระบบ
เปนอีกทฤษฎีหนึ่งที่ไดนําเสนอผลการศึกษาทางสังคม  โดยมีฐานคิดวาทุกสวนของสังคม
มีความเชื่อมโยงกันอยางตอเนื่องและทําหนาที่สงเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน  แมวาจะมีสวนใด
สวนหนึ่งในสังคมบกพรองหรือไมทําหนาที่ตามที่ควรก็จะทําใหเกิดปญหาแกสังคมได  ซ่ึงนักทฤษฎี
ระบบไดพยายามชี้ใหเห็นวา ในระบบหนึ่งมีองคประกอบที่สําคัญ  คือ  ปจจัยนําเขา  (Input)  
กระบวนการ  (Process)  ผลลัพธ  (Effect)  และผลกระทบ  (Impact)  ซ่ึงอธิบายถึงความสัมพันธกัน
ภายในระบบเพื่อกอใหเกิดความสําเร็จหรือลมเหลวได 
 สามารถกลาวไดวา ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธถือเปนกลไกหนึ่งของกระบวนการพัฒนา
ชุมชนอําเภอดานซาย  จังหวัดเลย  ในดานงานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขน 
เพราะการประชาสัมพันธจะชวยใหชุมชนทั้งภายในและภายนอกมีความเขาใจและรับรูการดําเนนิงาน

ของศูนยเรียนรูชุมชนมากขึ้น 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการสรางเครือขาย 
 ยุทธศาสตรการสรางเครือขาย เปนยุทธศาสตรที่มุงสรางเครือขายทั้งภายในและภายนอกชุมชน
เพื่อรวมมือกันพัฒนาการตลาดเพื่อจัดจําหนายผลิตภัณฑภายในและภายนอกชุมชน  ตลอดจนการพัฒนา
แหลงเงินทุนเพื่อจัดหาเงินทุนรวมกับเอกชน  และจัดหาเงินทุนกับธนาคารออมสิน  และเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายการพัฒนา  จึงจําแนกออกเปน  2  แผนงาน  และ  4  โครงการ  ดังนี้ 
  1)  แผนงานพัฒนาการตลาด ประกอบดวย 2 โครงการ ไดแก 
     (1)  โครงการจัดจําหนายผลิตภัณฑภายในชุมชน 
     (2)  โครงการจัดจําหนายผลิตภัณฑภายนอกชุมชน 
  2)  แผนงานพัฒนาแหลงเงินทุน ประกอบดวย 2 โครงการ ไดแก 
     (1)  โครงการจัดหาเงินทุนรวมกับเอกชนภายในชุมชน 
     (2)  โครงการจัดหาเงินทุนกับธนาคารออมสิน 
 ทั้ง  2  แผนงาน  และ  4  โครงการ  มีความสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สรัญญา  แปะทอง 
(2544, หนา 53–54)  ซึ่งไดศึกษาเรื่อง  กลยุทธการตลาดผาไหม : กรณีศึกษาศูนยศิลปหัตถกรรม
บานสามโค  จังหวัดสุรินทร  พบวา  กลยุทธชองทางการจัดจําหนายโดยการรวมกลุมหรือ
การสรางเครือขาย  (Networking)  มีความสําคัญตอการจําหนายผลิตภัณฑมาก  เชนเดียวกันกับ 
เรวัตร  ธรรมาอภิรมย  (2545, หนา 34)  ยังไดชี้ใหเห็นจากผลงานวิจัยเร่ือง สถานการณดานการผลิต 
การตลาดของสินคาศิลปหัตถกรรมพื้นบานภายใตโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑวา

การประชาคมกันเองภายในตําบลและนําเสนอตออําเภอและจังหวัดถือเปนการสรางเครือขาย
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ชวยเหลือทางการตลาดและการเงิน  ตลอดจนการใหขอมูลเกี่ยวกับการออกรานจําหนายสินคา
ตามเทศกาลตาง ๆ ดวย 
 ในขณะเดียวกันนี้ ยุทธศาสตรการสรางเครือขายยังสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ใหความสําคัญกับการรวมกลุมภายในชุมชนและการสรางเครือขายกับนอกชุมชนเพื่อทําหนาที่

เปนผูดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ ใหหลากหลาย  ครอบคลุมทั้งการเกษตรแบบผสมผสาน 
การแปรรูปอาหาร  การทําธุรกิจคาขาย  และการทองเที่ยวระดับชุมชน ฯลฯ เมื่อองคกรชาวบานเหลานี้
ไดรับการพัฒนาใหเขมแข็งและมีเครือขายที่กวางขวางมากขึ้นแลว เกษตรกรทั้งหมดในชุมชน
ก็จะไดรับการดูแลใหมีรายไดเพิ่มขึ้น รวมท้ังไดรับการแกไขปญหาในทุก ๆ ดาน  เมื่อเปนเชนนี้ 
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็จะสามารถเติบโตไปไดอยางมีเสถียรภาพ  ซ่ึงหมายความวา เศรษฐกิจ
สามารถขยายตัวไปพรอม ๆ กับสภาวการณดานการกระจายรายไดที่ดีขึ้น 
 สามารถกลาวไดวา ยุทธศาสตรการสรางเครือขาย จัดเปนกลไกสําคัญอีกประการหนึ่ง
ในกระบวนการพัฒนาชุมชนอําเภอดานซาย จังหวัดเลย ในดานงานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐ
หนากากผีตาโขนเชนกัน ทั้งนี้เพราะการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ในเชิงเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และ
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตนตองมีเครือขายรวมกันผลิต บริโภค และแลกเปลี่ยนสินคา
หรือผลิตภัณฑซ่ึงกันและกัน 
 ระยะท่ี  3  การทดสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนอําเภอ
ดานซายในดานงานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขน  จึงไดนําทั้ง  3  ยุทธศาสตร 
8  แผนงาน  และ  14  โครงการ  ไปทดลองใชและทําการประเมินผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตรการพัฒนา
ที่ไดรวมกันพัฒนาหรือสรางขึ้นกับประชากรกลุมเปาหมายเพื่อเปนการยืนยันผลสัมฤทธิ์ของ

ยุทธศาสตรการพัฒนา  โดยประเมินผลสัมฤทธิ์จากตัวช้ีวัดความสําเร็จในแตละแผนงานและโครงการ 
ซ่ึงไดนํามาอภิปรายผลตามลําดับ  ดังนี้ 
 ทั้ง  3  ยุทธศาสตร  8  แผนงาน  และ  14  โครงการ  จากการทดลองและประเมินผลสัมฤทธิ์
ของยุทธศาสตรการพัฒนาโดยการมีสวนรวมของประชากรกลุมเปาหมาย  พบวา  โดยภาพรวม
ไดผานการประเมินผลทั้งหมด  ซ่ึงเปนการยนืยันถึงผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตรการพัฒนาที่สอดคลองกับ
บริบทของชุมชนอําเภอดานซาย  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของการวิจัยแบบมีสวนรวมของ พันธทิพย 
รามสูต, 2540, หนา 23)  ไดกลาวไววา  การมีสวนรวมระหวางนักวิจัย  ประชาชน  และนักพัฒนา  
นอกจากจะรวมกันวิเคราะหหาสาเหตุปญหาและแนวทางหรือยุทธศาสตรในการแกปญหาแลว  
ยังตองมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบริหารโครงการอีกดวย  และ
ในทํานองเดียวกันนี้  ยังมีหลายองคกรที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนาไดกลาวไวในเชิงสนับสนุน  
เชน  กรมการศึกษานอกโรงเรียน  (2538, หนา 10)  ช้ีวา  การวิจัยแบบมีสวนรวมมีแนวคิดพื้นฐานที่วา  
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การวิจัยเปนกิจกรรมทางสังคมที่ใชทรัพยากรของสังคมในการศึกษาเพื่อรับใชสังคม  ดวยเหตุผลนี้
จึงควรคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของการวิจัยใหเปนการวิจัยเพื่อพัฒนา  (Research  and  Development)  
โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลางของการพัฒนา 
 ดังนั้น  การทดสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตรการพัฒนาถือเปนกลไกสําคัญที่สุด
ของกระบวนการพัฒนา  ทั้งนี้เพราะการประเมินผลเปนวิธีการทางวิทยาศาสตรที่ตองอาศัยเครื่องมือ 
เชน  แบบสัมภาษณ  แบบสังเกต  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เก็บรวบรวมขอมูลโดยนักวิจัย 
ประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสีย  และนักพัฒนา  เพื่อนําไปประเมินผลและแปลความหมาย
ในเชิงคุณภาพของผลสัมฤทธิ์หรือลมเหลว  ซ่ึงสามารถอภิปรายไดวา  การทดลองและประเมินผลสัมฤทธิ์
ของยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนอําเภอดานซายในดานงานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากาก

ผีตาโขน ไดดําเนินการเปนขั้นตอนเชนกัน โดยใชเครื่องมือวัดจากตัวช้ีวัดความสําเร็จของแตละแผนงาน
และโครงการ  (Key Performance Indicators)  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ บุญธรรม  จิตตอนันต 
(2536, หนา 21)  ที่อธิบายวา การประเมินผลที่ดีและมีประสิทธิภาพจําเปนตองวางแผนดําเนินงาน
อยางเปนกระบวนการ  โดยกําหนดสิ่งที่ตองการวัด  เชน  วัตถุประสงค  กิจกรรม  และตัวช้ีวัดความสําเร็จ
ของกิจกรรมใหชัดเจน  ทั้งนี้  เพื่อจะทําใหไดมาซึ่งผลการประเมินที่มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได
 ในทํานองเดียวกันนี้ อรุณี  เวียงแสง  และคนอื่น ๆ (2547, หนา 49 – 50)  ยังไดกลาวถึง
ขั้นตอนการประเมินผลแบบมีสวนรวมเพิ่มเติมวา  ขั้นตอนของการประเมินผลมี  3  ขั้นตอน  ไดแก 
การวางแผนเพื่อศึกษาวัตถุประสงค  เปาหมาย  และตัวช้ีวัดในการเก็บรวบรวมขอมูล  ขั้นการดําเนินงาน
ตามแผน  เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล  และขั้นการประเมินผลและนําเสนอผลการประเมิน 
ซ่ึงโดยทั่วไปแลวการประเมินผลมักจะใชการประเมินผลเชิงปริมาณ  (Quantitative  Evaluation) 
เปนการประเมินผลเพื่อใหทราบถึงความมากนอยหรือจํานวนของปริมาณงานที่เกิดจากโครงการ

เปนสําคัญและการประเมินผลเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Evaluation)  เปนการประเมินผลเพื่อทราบถึง
ผลกระทบของโครงการ  หรืองานตอคนและชุมชนวาคุมคากับการลงทุนหรือไม  (ยุวัฒน วุฒเิมธี, 
2527, หนา 137)  ยิ่งไปกวานั้น พงษศักดิ์  อังกสิทธิ์  (2537, หนา 19)  ยังกลาวไวในเชิงสนับสนุนวา 
การประเมินผลการดําเนินงาน  (Process Evaluation)  เปนการประเมินผลที่มีความมุงหมายที่จะหา
ปญหา จากการดําเนินงานตามแผนเปนระยะ ๆ  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ เพื่อสํารวจหาขอบกพรอง
ที่เกดิขึ้นจากการดําเนินงาน หรือคาดวาจะเกิดขึ้นหากดําเนินการตอไปตามแผน  ทั้งนี้เพื่อจัดหาขอมูลไว
เพื่อการพิจารณาปรับแผนปฏิบัติงานไดทันทวงที  นอกจากนี้ก็เพื่อบันทึกการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่เกิดขึ้น  
และการประเมินผลครั้งสุดทาย  หรือการประเมินผลผลิตที่ได  (Product  Evaluation)  เปนการประเมินผล
หรือผลงานที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการหรอืโครงการสิ้นสุดลง 
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 สามารถกลาวไดวา  การทดสอบและการประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนอําเภอ
ดานซาย  จังหวัดเลย  ในดานงานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขนทั้ง  3  ยุทธศาสตร              
8  แผนงาน  และ  14  โครงการ เปนการประเมินผลเพื่อยืนยันผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร
กอนการนําไปปฏิบัติจริง  โดยมีกระบวนการและเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลแบบมีสวนรวม
ตามหลักวิชาการและสอดคลองกับแนวคิด  ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ  จึงเชื่อไดวา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไดจากการวิจัยคร้ังนี้จะมีความเหมาะสมกับบริบทของชุมชนอําเภอดานซาย 
จังหวัดเลย  ในดานงานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขนเปนอยางดี 
 

7.3  ขอเสนอแนะ 
  
 จากผลการวิจยัคร้ังนี้ ไดจําแนกขอเสนอแนะไว  2  ประการ  ดังนี้  
 7.3.1  ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปพัฒนา  ผูวิจยัมีขอเสนอแนะดังนี ้
  1)  ยุทธศาสตรการสรางศูนยเรียนรูชุมชน  เพื่อใหการดําเนินงานเปนรูปธรรมและ
ตอเนื่องยิ่งขึ้น  หนวยงานในชุมชนเชน  เทศบาลสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สถาบันการศึกษา 
ควรรวมมือกันพัฒนาโครงสรางการบริหาร  กําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  ปรัชญา  ขอบเขตของงาน
และผูรับผิดชอบ  เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูในดานการพัฒนาอาชีพ  เศรษฐกิจ  สังคมวัฒนธรรมและ
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีของชุมชนอยางแทจริง 
  2)  ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธ  เพื่อใหการดําเนินงานเปนรูปธรรมและ
ตอเนื่องยิ่งขึ้น  ผูนําและศูนยเรียนรูชุมชนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรรวมกันหาชองทางประชาสัมพันธ
ใหกวางยิ่งกวาในปจจุบัน โดยจัดทําแผนพับ  (Brochure)  ปายคัทเอาต  วิทยุ  โทรทัศน  และวีดิทัศน 
รวมกับประสัมพันธจังหวัดและการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
  3)  ยุทธศาสตรการสรางเครือขาย  เพื่อใหการดําเนินงานเปนรูปธรรมและตอเนื่องยิ่งขึ้น 
ผูนําในชุมชนและศูนยเรียนรู  ควรวางแผนสรางเครือขายทั้งภายในและภายนอกชุมชนดําเนินการผลิต
และจําหนายผลิตภัณฑงานศิลปหัตถกรรมการประดิษฐหนากากผีตาโขนรวมกัน 
 7.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้  
   1)  เพื่อใหไดปญหาและยุทธศาสตรการพัฒนาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  การวิจัยคร้ังตอไป
ควรใชระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพควบคูกนัไป 
   2)  เพื่อใหไดผลของการวิจัยครอบคลุมประเด็นที่ตองการศึกษา  ควรขยายขนาดของ
กลุมตัวอยางใหมากขึ้น 
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   3)  ควรศึกษาปญหาการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมอื่น ๆ เชน  การออกแบบผลิตภัณฑ
การแกะสลัก  การจักสาน  สินคาในทองถ่ิน  การจักสานในทองถ่ิน  การทอผาพื้นเมืองของกลุมอาชีพ
ในทองถ่ิน  การปนและแกะสลักเครื่องใชในครัวเรือน  ของประชาชนในทองถ่ิน  และการตกแตง
ภูมิทัศนในองคกร  ที่มีอยูในพื้นที่อ่ืน  หรืออําเภออื่นของจังหวัดเลย  เพราะจังหวัดเลยเปนแหลง
วัฒนธรรมที่สําคัญและนาสนใจแหงหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   


