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1. บทสรุปของผู้บริหาร 
  การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะนวัตกรรมเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์เกี้ยวจ าลอง สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนหัว
ตลาด ต าบลอาเนาะรู อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เกิดขึ้นจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้มีการขับเคลื่อนกิจกรรม
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน ณ ชุมชนหัวตลาด ต าบลอาเนาะรู อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ก าหนด
เป้าประสงค์ส าคัญคือ การพลิกฟ้ืนชุมชนหัวตลาดและการยกระดับพ้ืนที่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ของจังหวัดปัตตานีในอนาคต โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 จนถึงปี พ.ศ. 2562 ภายใต้กิจกรรมโครงการ 
“START UP กือดาจีนอ” และในปีพ.ศ. 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้มีการบูรณาการองค์ความรู้ศาสตร์ด้าน
ศิลปกรรม ทั้งทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัยสร้างสรรค์ร่วมกับงานบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน น า
ความต้องการของชุมชนที่ต้องการผลิตภัณฑ์ชุมชนอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพ้ืนที่ของชุมชนหัวตลาด อันน ามาซึ่ง
การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะนวัตกรรมเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์เกี้ยวจ าลองอัตลักษณ์ชุมชนหัวตลาด ต าบลอา
เนาะรู อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งทางคณะฯได้เข้าไปขับเคลื่อนถอดแบบเกี้ยวขนาดจริงของเจ้าแม่ลิ้มกอ
เหนี่ยว ณ ศาลเจ้าเล่งจูเกี่ยง จังหวัดปัตตานี ตลอดจนมีการจัดท าภาพร่างรูปแบบขนาดจ าลองโดยผ่าน
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กระบวนการความคิดเห็นร่วมกับชุมชน มีกระบวนการทดสอบเพ่ือให้การจัดฝึกอบรมหรือการถ่ายทอดองค์ความรู้
เข้าถึงชุมชนได้อย่างเข้าใจกระบวนการ สามารถน าไปใช้งานได้จริง มีการทดสอบการตลาด ทดสอบความต้องการ
ของลูกค้า และมีการรวมกลุ่มสร้างอาชีพสร้างรายได้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
  ต่อมาในปี พ.ศ. 2564 ทางคณะฯได้มีการพัฒนารูปแบบวัสดุ เพ่ิมเติมรูปแบบเกี้ยวจ าลอง(เก้ียวพระหมอ 
เกี้ยวกลาง) รวมถึงรายละเอียดความประณีตของลวดลายประดับเกี้ยวจ าลองตามความต้อง ความเชื่อและความ
ศรัทธาของคนในชุมชนและผู้ที่ศรัทธา ตลอดจนการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนโดยผ่านกระบวนการ
สอบถามความต้องการ การทดสอบการใช้งาน ทดสอบความต้องการของตลาด จนสามารถเริ่มจ าหน่ายอย่า งเป็น
ทางการเมื่อเดือนมิถุนายน 2564 จนถึงปัจจุบัน 
  จากรายละเอียดที่มาของการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ทางคณะฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานเพ่ือออกแบบกระบวนการด าเนินงานส าหรับการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการ ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอน
และวิธีปฏิบัติที่ส าคัญได้ดังนี้  
 1.  การออกแบบกระบวนการด าเนินงาน SIPOC Model โดยมีแนวทางการปฏิบัติจริงภายใต้
กระบวนการ PDCA  
 2. การสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันระหว่างคณะฯกับชุมชน  
 3. การบูรณาการองค์ความรู้ศาสตร์ด้านศิลปกรรม ทั้งทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัยสร้างสรรค์
ร่วมกับงานบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน โดยยึดข้อเสนอแนะและความต้องการของชุมชนเป็นส าคัญ 
 4. การท างานเป็นทีมจากบุคลากรภายในและนอกองค์กรของคณะศิลปกรรมศาสตร์และภายใต้ขอบข่าย
ค่านิยมองค์กร ARTS 
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ภาพประกอบที่ 1 แสดงภาพการออกแบบกระบวนการด าเนินงาน  
  
2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและหน่วยงานของท่าน 
 
   โครงสร้างองค์กรคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานระดับคณะ 1 ใน 3 หน่วยงานแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จัดตั้งโดยมติของสภามหาวิทยาลัยที่ไม่ได้จัดตั้งเป็นส่วนราชการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์เกิดจากการรวมโครงการจัดตั้งคณะวิจิตรศิลป์ แผนกวิชาศิลปะการแสดง และแผนกวิชา
ศิลปะประยุกต์ จากภาควิชาประวัติศาสตร์และศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าไว้ด้วยกันจนเป็น
หน่วยงานใหม่ภายใต้ชื่อ “คณะศิลปกรรมศาสตร์” 
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 3 วิชาเอก คือ 
วิชาเอกทัศนศิลป์ วิชาเอกออกแบบประยุกต์ศิลป์ วิชาเอกออกแบบแฟชั่น และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกออกแบบประยุกต์ศิลป์(ต่อเนื่อง) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะทางศิลปกรรมข้ัน
สูง ส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ และผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่น สามารถประกอบอาชีพอิสระได้ 
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โดยยึดแนวคิดในการผลิตบัณฑิตที่สามารถสร้างสรรค์งานด้านศิลปกรรมที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติ 
ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยเพ่ือค้นความองค์ความรู้ใหม่และให้บริการวิชาการแก่ชุมชนภาคใต้รวมถึงสืบสาน
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
   การบริหารงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยคณะกรรมการประจ าคณะท าหน้าที่ดูแลก ากับ
นโยบายต่าง ๆ ของคณะ โดยโครงสร้างองค์กรแบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้ 
   1) กลุ่มงานบริหารคณะ (ส านักงานบริการคณะ) 
   2) กลุ่มงานวิชาการ บริหารงานเป็นหลักสูตร  
   3) กลุ่มงานวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพ่ือสังคม 
   กลุ่มงานทั้ง 3 กลุ่มงาน ประกอบด้วยส่วนงานย่อย ดังภาพ 
 

 
 
ภาพประกอบที่ 2 แสดงภาพโครงสร้างองค์กรคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี 
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 วิสัยทัศน์ 
 คณะที่เป็นเลิศทางด้านศิลปะนวัตกรรมในคาบสมุทรมลายู เพ่ือบูรณาการองค์ความรู้สู่ชุมชนและสังคม 
 พันธกิจ 
  1) เป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ด้านศาสตร์ศิลปกรรมในคาบสมุทรมลายู และประยุกต์องค์ความรู้ร่วมกับ
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเปิดโลกทัศน์สากลให้แก่ผู้เรียน  
  2) สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในศาสตร์ศิลปกรรมที่มีมาตรฐานในระดับชาติ และ
นานาชาติ 
  3) ถ่ายทอดองค์ความรู้ และบูรณาการผลงานวิจัยสร้างสรรค์ในศาสตร์ทางด้านศิลปกรรม เพ่ือพัฒนา
ชุมชนและสังคมบนพื้นฐานของพหุวัฒนธรรม  
  4) อนุรักษ์สืบสาน ต่อยอดองค์ความรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนใต้ เพ่ือธ ารงไว้เป็น
มรดกของชาติ 
   ค่านิยม 
  A - Active : มีความกระตือรือร้น พัฒนาตนเอง และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
  R - Research & Creative Work : มีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ด้วยงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
  T - Team Work : มีการท างานร่วมกันเป็นทีม 
  S - Social Responsibility : มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 วัฒนธรรมองค์กร 
 “ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” (our soul is for the benefit of mankind) 
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   สินค้าและบริการที่ส าคัญ กลไกในการส่งมอบให้แก่ลูกค้า 
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีบทบาทส าคัญในการสร้างผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์โดยอาศัยข้อมูลจาก
ต้นทุนภูมิปัญญาของศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพ้ืนถิ่นชายแดนใต้ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสินค้า
และบริการ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ทางด้านศิลปกรรม เพ่ือการบูรณาการองค์ความรู้ศาสตร์ศิลปกรรมแขนง
ต่างๆ ในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสังคม   
 

สินค้า/การบริการ กลไกการส่งมอบให้แก่ลูกค้า 
ผู้รับผิดชอบ บทบาท/หน้าที่ ประเมินผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

การสร้างศิลปะ
นวัตกรรม เพื่อบูรณา
การองค์ความรู้สู่
ชุมชนและสังคม 

ศูนย์วิจัย นวัตกรรมและ
พันธกิจเพ่ือสังคม 
 

- รวบรวมองค์ความรู้
ศาสตร์ด้านศิลปกรรม
แขนงต่างๆ 
- ส ารวจความต้องการ
ของชุมชน 
- การจัดกิจกรรม/
โครงการ 
- ก าหนดช่องทางการ
สื่อสาร 

- ประเมินความพึงพอใจของ
ลูกค้าผู้รับบริการ 
-  ก า กั บ ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ด า เนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื่ อง
หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
- ลูกค้าผู้รับบริการสารมารถ
ต่อยอดสินค้าและบริการได้ 
 

อาจารย์/นักศึกษา/ศิษย์
เก่า คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

- วิทยากรถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่ชุมชน/สังคม 

  
ตารางท่ี 1 สินค้า/บริการที่ส าคัญและการส่งมอบสินค้าและบริการ 
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    กลุ่มลูกค้าที่ส าคัญ 
    กลุ่มลูกค้าที่ส าคัญของโครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะนวัตกรรมเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์เกี้ยว
จ าลอง สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนหัวตลาด ต าบลอาเนาะรู อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) กลุ่มลูกค้าทางตรง ซึ่งเป็นกลุ่มผู้รับบริการประเภทต่างๆภายในชุมชน และ 2) 
กลุ่มลูกค้าทางอ้อม ทั้งนี้เนื่องด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานด้านการศึกษา มีภาระหน้าที่ส าคัญในการ
ผลิตบัณฑิต ฉะนั้นแล้วพ้ืนที่ชุมชนจะสามารถสร้างประสบการณ์จริงให้แก่นักศึกษาได้น าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้
จริงในสังคม 
 

กลุ่มลูกค้าของกระบวนการ 
บริการที่ส าคัญ ผู้ส่งมอบ 

ลูกค้าทางตรง 
กลุ่มลูกค้าชุมชนหัวตลาด  
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
ประกอบด้วย 
1. ผู้น าชุมชน   
2. กลุ่มเปราะบาง   
3. ประชาชนผู้ว่างงาน  
4. ประชาชนผู้สนใจทุกช่วงวัย 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์ด้าน
ศิลปกรรม เพ่ือการสร้างอาชีพและ
รายได้ ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและ
สังคม 

บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ลูกค้าทางอ้อม   
1. นักศึกษา 
2. ศิษย์เก่า 

ฝึกทักษะการน าองค์ความรู้ จ าก
การศึกษามาประยุกต์ใช้ในสถานที่
จริงของชุมชนและสังคม 

บุคลากรสายวิชาการ 

 
ตารางท่ี 2 กลุ่มลูกค้าที่ส าคัญของกระบวนการ 
 
 รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ 
    - ร่วมน าเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ แบบ Oral Presentation เรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะ
นวัตกรรมเพ่ือสร้างเกี้ยวจ าลอง สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนหัวตลาด ต าบลอาเนาะรู อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ใน
งานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU Quality Award 2022 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ หาดใหญ่ 
วันที่ 2 กันยายน 2565 
    - รางวัล Popular Vote จากการน าเสนอโปสเตอร์แสดงนิทรรศการ เรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะนวัตกรรมเพ่ือสร้างเกี้ยวจ าลอง สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนหัวตลาด ต าบลอาเนาะรู อ าเภอเมือง จังหวัด
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ปัตตานี ในงานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU Quality Award 2022 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ 
หาดใหญ่ วันที่ 2 กันยายน 2565  
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย ในการประกวดคลิป
วีดีโอ ภายใต้แนวคิด “ชุมชนนวัตกรรมวิถีมีดีเกินร้อย” ในงาน OTOP นวัตวิถีดีเกินร้อยเที่ยวไทยวิถีใหม่ 100 
ชุมชน (เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565) 
 
3. การเรียนรู้ ความต้องการและความคาดหวัง ของ “ลูกค้าของกระบวนการที่ต้องการน าเสนอ” 
 

กลุ่มลูกค้าของ
กระบวนการ 

(ชมชนจีนหัวตลาด 
จังหวัดปัตตานี) 

วิธีการเรียนรู้ความ
ต้องการและความ

คาดหวัง 

ความถี่ ความต้องการและ
ความคาดหวัง 

ดัชนีชี้วัดด้านคุณภาพ 

1. ผู้น าชมชน 
2. กลุ่มเปราะบาง 
3. ประชาชนผูว้่างงาน 
4. ประชาชนผูส้นใจ
ทุกช่วงวัย 

1. การลงพื้นที่เพื่อ
ส ารวจความต้องการ
ชาวบ้านชุมชนจนีหัว
ตลาด จังหวัดปัตตาน ี
 

5 คร้ัง / 
ปี 

1. ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์
ชุมชน (เก้ียวจ าลอง) ที่มี
คุณค่า และคุณภาพ ตรง
กับความต้องการของ
ชุมชน  
2. ประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
คุณภาพ 
3. ประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถต่อยอด
และถ่ายทอดองค์ความสู่
ชุมชนได้เอง 
4. การสร้างอาชีพใหม่
สามารถสร้างรายได้
ให้แก่ชุมชน 
5. สามารถต่อยอดเป็น
วิสาหกิจชุมชน 

องค์ความรู้การสร้าง
ผลิตภัณฑ์เก้ียวจ าลองจะถูก
ถ่ายทอดไปยงัประชาชนใน
ชุมชนอันก่อให้เกิดการ
รวมกลุ่ม เพื่อสร้างอาชีพ
และรายได้ที่ยั่งยนื รวมถึง
สามารถต่อยอดเป็นวสิาหกิจ
ชุมชน โดยก าหนดค่า
เป้าหมาย ดังนี ้
1. จ านวนรายได้ที่เพิ่มข้ึน
ของประชาชนในชุมชน ร้อย
ละ 15 ต่อปี   
2. จ านวนรายได้ของ
ประชาชนที่ว่างงานเฉลี่ยคน
ละ 60,000 บาทต่อป ี
3. จ านวนนักท่องเที่ยวที่
เพิ่มข้ึนในชุมชน  ร้อยละ 15 
ต่อปี 
4. รายได้ของผู้ประกอบการ
ที่เพิ่มขึ้นในชุมชน ร้อยละ 
20 ต่อปี 

2 การลงพ้ืนที่เก็บ
ข้อมูลด้านอัตลักษณ์
ของศิลปวัฒนธรรม
ชุมชน 

5 ครั้ง / 
ปี 

3 การจัดประชุม
ร่วมกับชาวบ้านใน
ชุมชน 

6 คร้ัง / 
ปี 

4 การจัดกิจกรรม 
โครงการร่วมกับ
ชุมชน 
 

2 ครั้ง/ 
ปี 
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3. จ านวนผลิตภัณฑท์ี่ผลติ
ได้  150 ชิ้น : 1 คน : 1 
เดือน   
5. เกิดวิสาหกิจชุมชนหัว
ตลาด 

 

ตารางท่ี 3 ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า 
 
4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

การอบรมเกี้ยวจ าลองรุ่นที่ 1 (พ.ศ.2563)  

 Plan การวางแผนการท างาน 

 1. ศึกษาและประเมินศักยภาพของชุมชน  
ประสานงานชุมชนกลุ่มเป้าหมาย พูดคุยท าความรู้จักคุ้นเคย ศึกษาจุดเด่นและอัตลักษณ์ชุมชน 

พร้อมทั้งประมวลผลความต้องการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชุมชน 
2. ศึกษากระบวนการถอดแบบเกี้ยวจ าลอง  

ออกแบบแม่พิมพ์โดยค านึงถึงความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้ในการท าเกี้ยว ขั้นตอนการประกอบ และ
การท าลวดลายต้องไม่ยุ่งยากซับซ้อน ชาวบ้านสามารถฝึกฝนและถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

3. ศึกษาและทดลองการประกอบเกี้ยวจ าลอง 
วางแผนทดลองการประกอบเกี้ยวจ าลอง และค านึงถึงวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการติดประกอบ

ชิ้นส่วน  
4. วางแผนขั้นตอนการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

จัดเตรียมวิทยากร สื่อการน าเสนอขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วน จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
จดัเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ส าหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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 Do ลงมือปฏิบัติ 

1. ประเมินศักยภาพของชุมชน 

จุดแข็ง Strengths  โอกาส Opportunities 
1. มีความต้องการพัฒนาตนเอง/ต้องการหารายได้ 
2. ชุมชนมีความเชื่อ ความศรัทธา ความเคารพนับถือ
ในเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวอย่างเข้มแข็ง 
3. ชาวบ้านมีทักษะฝีมือ และมีความตั้งใจ 

1. ชุมชนตั้งอยู่ในย่านเศรษฐกิจใจกลางตัวเมือง 
2. มีศาสนสถาน และสถาปัตยกรรมที่งดงามสามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนได้อย่างสม่ าเสมอ 
3. ชุมชนอยู่ใกล้กับคณะ สามารถเดินทางประสานงาน
ได้สะดวก 

จุดอ่อน Weaknesses  อุปสรรค Threats 
1. คนรุ่นใหม่ในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนอก
พ้ืนที่ ขาดคนสืบทอด 
2. ยังไม่สามารถรวมกลุ่มเพ่ือระดมความคิดเพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

1. ขาดหน่วยงาน/แหล่งทุนที่เข้าไปให้ความรู้ หรือ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

 
ตารางที่ 4 ผลการประเมินศักยภาพชุมชน พบว่าชุมชนหัวตลาดมีจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชน ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์จึงได้น าองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะนวัตกรรม รวมถึงการ       
สนับสนุนที่ส าคัญเข้าไปช่วยแก้ปัญหาและอุปสรรคของชุมชนได้ 
 

2. ขั้นตอนการถอดแบบเกี้ยวจ าลอง โดยใช้กระบวนการ Design Thinking  
2.1 การถอดแบบเกี้ยวเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวโดยมีการวัดมาตราส่วนจากเกี้ยวจริง ให้มีความใกล้เคียง

มากที่สุด 
2.2 น าเสนอแบบร่างด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และผลงานโมเดล เพ่ือให้ชุมชนพิจารณาเบื้องต้นถึงความ

เหมาะสม ที่ประกอบไปด้วยขนาดที่ย่อส่วนเหมือนจริง ลวดลายที่สวยงามเหมือนจริง  
2.3 น าข้อสรุปไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของชุมชนมากที่สุด 

3. การทดลองประกอบเกี้ยวจ าลอง 
3.1 น าชิ้นส่วนจากผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นงาน Model ซึ่งท ามาจากงานไม้พลาสวู้ด มาท าการทดลอง โดยมี

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ และตัวแทนจากชุมชน เข้าร่วม Work Shop กลุ่มย่อย เพ่ือ
หาเทคนิค แนวทางในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนได้อย่างง่าย เนื่องจากชุมชนไม่มีพ้ืนฐาน ในเรื่องการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเกี้ยวจ าลองมาก่อน 

3.2 น าข้อสรุปปัญหา อุปสรรค จากกระบวนการทดลองเพ่ือหาแนวทางพัฒนาแก้ไข การสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ให้มีความสะดวก ลดขั้นตอนความยุ่งยากซับซ้อน เพ่ือการท างานที่รวดเร็ว แต่ยังคงไว้ซึ่งความสวยงาม
และเสมือนจริง 
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4. การจัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ และน าผลิตภัณฑ์เกี้ยวจ าลองวางจ าหน่าย 
4.1 จัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรม ซึ่งประชาชนผู้เข้ารับการอบรมได้ด าเนินการจัดเตรียมอาคารในพ้ืนที่

ชุมส าหรับการฝึกอบรม ตลอดจนใช้เป็นพื้นที่แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
4.1 จัดอบรมให้กับตัวแทนชุมชน จ านวน 10 คน ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยใช้ระยะเวลา

การจัดอบรม 2 วัน ซ่ึงมีคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ และ นักศึกษา ศิษย์เก่า 
เป็นผู้ช่วยวิทยากร ประกอบกับมีบุคลากรสายสนับสนุนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นกองก าลังหนุนเสริมในด้าน
การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ อาหารว่างและเครื่องดื่ม อีกด้วย 

4.2 เปิดตัวผลิตภัณฑ์เกี้ยวจ าลอง “เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว” ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนหัวตลาด(จีนหัว
ตลาด)  โดยเริ่มวางจ าหน่ายครั้งแรกในเทศกาลมหาสมโภชน์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจ าปี 2563 

Check ตรวจสอบผลการด าเนินการ 

 1. การจัดอบรมและกระบวนการจัดท าเกี้ยวจ าลองรุ่นที่ 1 
1.1 ชาวบ้านในชุมชนที่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้  

(1) พัฒนาวัสดุที่ใช้ในการสร้างเกี้ยวจ าลองให้มีความแข็งแรง หรือใช้วัสดุที่มีความเป็นสิริมงคล 
สอดคล้องกับความเชื่อของชุมชน และผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เกี้ยวจ าลอง 

(2) พัฒนาลวดลายให้ความเสมือนจริง และสามารถท าได้รวดเร็ว ลดขั้นตอนในการเขียนลวดลาย 
(3) เพ่ิมชนิดของเก้ียวจ าลอง 

1.2 เพ่ิมจ านวนชาวบ้านกลุ่มเป้าหมายเป็น 30 คน 
2. การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

2.1 กลุ่มผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เกี้ยวจ าลองให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 
(1) คุณภาพ ความคงทน แข็งแรงของเก้ียวจ าลอง 
(2) คุณภาพของบรรจุภัณฑ์ในการจัดส่ง 

2.2 ผลของการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
ชุมชนสามารถจัดจ าหน่ายเกี้ยว 
(1) จ านวนผลิตภัณฑ์เกี้ยวจ าลองได้ 600 ชิ้น(ต่อเดือน) 
(2) สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนประมาณ 120,000 บาท(ต่อเดือน) 
(3) ราคาของเก้ียวจ าลอง 299บาท(ต่อชิ้น) 

3. การต่อยอดของชุมชนหลังการจัดฝึกอบรมเกี้ยวจ าลองครั้งที่ 1  
(1) ชุมชนได้จัดอบรมการสร้างเกี้ยวจ าลองรุ่นที่ 1 ด้วยตนเอง ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป เช่น  ประชาชน

ในชุมชน นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา เป็นต้น 
(2) น าผลิตภัณฑ์เกี้ยวจ าลองวางจ าหน่ายในมหกรรมสินค้าในเทศกาลต่างๆ เช่น งานกาชาด

ประจ าจังหวัดปัตตานี, งานศิลปวัฒนธรรมประจ าปี 2563 (OTOP กทม.) ประจ าปี 2563 เป็นต้น 
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Act การปรับปรุงแก้ไข 
1. พัฒนาวัสดุและกระบวนการจัดท าเก้ียวจ าลองรุ่นที่ 2  
2. พัฒนาด้านการจัดการตลาดและกระบวนการจัดจ าหน่ายและเก้ียวจ าลอง 
3. วางแผนเตรียมยื่นเสนอโครงการ/จัดหาแหล่งทุน 

 
5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

การอบรมเกี้ยวจ าลองรุ่นที่ 2 (พ.ศ.2564)  

 Plan การวางแผนการท างาน 
1. เตรียมยื่นเสนอของบประมาณ พร้อมทั้งเตรียมประชุมหารือร่วมกับชุมชนและเครือข่าย  

น าผลสรุปจากปัญหา อุปสรรคและค าแนะน าจากการจัดกิจกรรม โครงการในปี 2562 เข้าที่ประชุม
หารือร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และตัวแทนชุมชน เพ่ือน าปัญหา อุปสรรค มาก าหนดหาทิศทางการ
ท างาน  และหาแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ิมเติม 

2. พัฒนาวัสดุ และกระบวนการถอดแบบเกี้ยวจ าลอง  
2.1 เพ่ิมความคงทนของวัสดุโดยเปลี่ยนจากงานไม้พลาสวู้ดเป็นงานไม้แท้ 
2.2 ฉลุงานไม้แทนสติ๊กเกอร์ เพ่ือลดขั้นตอนในการเขียนลวดลาย 
2.3 เพ่ิมเติมประเภทเกี้ยวจ าลอง โดยรุ่นที่ 1 มีเพียงเกี้ยวเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เพ่ิมเติมอีก 2 เกี้ยว 

ได้แก่ เกี้ยวพระหมอ และเก้ียวกลาง รวมเป็น 3 เกี้ยวจ าลอง 
 

3. ศึกษาและทดลองการประกอบเกี้ยวจ าลอง 
วางแผนทดลองการประกอบเกี้ยวจ าลอง และค านึงถึงวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการติดประกอบ

ชิ้นส่วน  
4. วางแผนขั้นตอนการถ่ายทอดองค์ความรู้ และการส่งเสริมการตลาด 

จัดเตรียมวิทยากร สื่อการน าเสนอขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วน จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ส าหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

 Do ลงมือปฏิบัติ 

1. ขั้นตอนการถอดแบบเกี้ยวจ าลอง 
1.1 ถอดแบบเกี้ยวเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เกี้ยวพระหมอ และเกี้ยวกลาง จากศาลเจ้าเล่งจูเกียง จังหวัด

ปัตตานี (เกี้ยวจริง) เพ่ือให้คงไว้ซึ่งสัดส่วนขนาดที่เสมือนจริง สามารถน าไปใช้งานได้จริง โดยเน้นความประณีต 
อ้อนช้อย สวยงามที่เสมือจริงมากท่ีสุด 

1.2 น าเสนอแบบร่างด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้ชุมชนพิจารณาเบื้องต้น  ซึ่งประกอบไปด้วยผลงาน
เกี้ยวจ าลองเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เกี้ยวพระหมอ และเกี้ยวกลาง ซึ่งเป็นงานไม้แท้ซึ่งแตกต่างไปจากเกี้ยวจ าลองเจ้า
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แม่ลิ้มกอเหนี่ยวรุ่นที่ 1 ที่ท ามาจากงานไม้พลาสวูด โดยผ่านการฉลุลวดลายเสมือนจริงตามงานต้ นแบบ ด้วย
เทคโนโลยีเลเซอร์ น าเสนอให้ตัวแทนชุมชนพิจารณา เพ่ือหาข้อดีข้อเสียในการเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ต่อไป 

2. การทดลองประกอบเกี้ยวจ าลอง 
2.1 เมื่อปรับปรุงแก้ไขจนชุมชนเกิดความพึงพอใจ ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ จึงจัดสาธิตโดยน า

ตัวแทนชุมชนเข้าร่วม Work Shop กลุ่มย่อยเพื่อจัดท าผลิตภัณฑ์ชุมชนเกี้ยวจ าลอง หากมีข้อเสนอแนะทางคณะฯ
จะน าไปปรับแก้ไขทันที 

3. การจัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคนิคการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน  
3.1 จัดอบรมให้กับชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามประเภทของเกี้ยวจ าลอง โดยมีคณาจารย์ใน

คณะเป็นวิทยากร และมีตัวแทนชุมชนซึ่งเข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 1 ปี พ.ศ. 2562 ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากรอีกด้วย
เช่นกัน 

3.2 จัดอบรมเทคนิคการตั้งราคาผลิตภัณฑ์ โดยมีเครือข่ายจากศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์งานออกแบบ 
TCDC เป็นวิทยากร 

3.3 จัดกิจกรรมตลาดซงจื่อ@อาเนาะรู , ตลาดซงจื่อออนไลน์ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหนุนเสริม
ชุมชนได้มีแหล่งเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจนเครือข่ายชุมชนใกล้เคียงได้มีพ้ืนที่การจ าหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์
ต่างๆที่มีความโดดเด่นของชุมชนนั้นๆ 

 Check ตรวจสอบผลการด าเนินการ 

1. การจัดอบรมและกระบวนการจัดท าเก้ียวจ าลองรุ่นที่ 2  
1.1 ชาวบ้านในชุมชนที่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
ทางชุมชนและคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ซื้อ คือ ต้องการให้ทางชุมชนและ

คณะฯพัฒนาต่อยอดเป็น Packaging เพ่ือเหมาะส าหรับการน าไปเป็นของขวัญของฝาก     
1.2 จ านวนของชาวบ้านที่สนใจเข้าร่วมอบรม 
เพ่ิมขึ้นจากเดิม 10 คน เป็น 30 คน โดยมีกลุ่มคนว่างงาน กลุ่มแม่บ้าน ผู้สนใจจากชุมชนข้างเคียง

เข้าร่วมอบรมด้วย 
2. การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

2.1 กลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์เกี้ยวจ าลองให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 
(1) เพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายในรูปแบบออนไลน์  
(2) พัฒนา Packaging ที่เป็นเอกลักษณ์ชุมชน 

2.2 ผลของการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
ชุมชนสามารถจัดจ าหน่ายเกี้ยว 
(1) จ านวนผลิตภัณฑ์เกี้ยวจ าลองได้ 1,000 ชิ้น (ต่อเดือน) 
(2) สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนประมาณ 300,000บาท (ต่อเดือน) 
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(3) มูลค่าเพ่ิมหลังจากพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากราคาชิ้นละ 299 บาท ปรับเป็น 699 บาท  
3. การต่อยอดของชุมชนหลังการจัดฝึกอบรมเกี้ยวจ าลองรุ่นที่ 2  

3.1 ขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือ  
กลุ่มภาครัฐ ได้แก่ เทศบาลเมืองปัตตานี, จังหวัดปัตตานี, วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี, กระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภาคเอกชน : ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(CEA)        
โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) , กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC, ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี 

3.2 ชุมชนสามารถถ่ายทอดความองค์ความรู้ได้ 
ตัวแทนชุมชนได้รับเกียรติเป็นวิทยากรไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป โดยมี

หน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดเป็นผู้เรียนเชิญ จ านวนมากกว่า 5 ครั้ง 
3.3 เกิดวิสาหกิจชุมชน (ชุมชนหัวตลาด) 
เกิดการรวมตัวกันของคนในชุมชนเพ่ือก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนหัวตลาด ต าบลอาเนาะรู อ าเภอเมือง 

จังหวัดปัตตานี    
3.4 ชุมชนสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์อ่ืน ๆ ได้ด้วยตนเอง 

 Act การปรับปรุงแก้ไข 

1. พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
2. พัฒนาด้านการจัดการตลาดและกระบวนการจัดจ าหน่ายและเก้ียวจ าลอง 
3. วางแผนเตรียมยื่นเสนอโครงการ/จัดหาแหล่งทุน 
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ข้อ 6 การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างานและประโยชน์ที่ได้รับ 
 การด าเนินงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยศูนย์วิจัย นวัตกรรมและพัฒธกิจเพ่ือสังคม ได้มีการพัฒนา
กระบวนงาน ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้ศาสตร์ด้านศิลปกรรมมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการสร้างนวัตกรรมใหม่
ส าหรับการผลิตเกี้ยวจ าลอง ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชนหัวตลาด ต าบลอาเนาะรู อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณภาพและคุณค่า สร้างรายได้
ที่เพ่ิมข้ึนให้แก่ชุมชน ดังจะเห็นได้จากตารางแสดงตัวชี้วัดในแต่ละด้านที่สะท้อนให้เห็นพัฒนาการประสิทธิผล ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด เกี้ยวจ าลองรุ่นที่ 1 (2563) เกี้ยวจ าลองรุ่นที่ 2 (2564) 
จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 10 คน 30 คน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิถี ศรัทธา กือดา
จีนอ ประจ าปี2563 ภายใต้เทศการ
มหาสมโภชน์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว 
ประจ าปี 2563 

มากกว่า 1000 คน 
(คนในพ้ืนที่ 70% และนักท่องเที่ยว 
30%) 

N/A  
(ด้วยสถานการณ์โควิด 19) 

คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 5 คะแนน 5 คะแนน 
จ านวนเครือข่ายหน่วยงานความ
ร่วมมือ 

3 หน่วยงาน 7 หน่วยงาน 

ประเภทของเก้ียวที่ผลิต 1 ประเภท (เก้ียวเจ้าแม่) 3 ประเภท (เก้ียวเจ้าแม่, เกี้ยวพระ
หมอ และเกี้ยวกลาง) 

จ านวนผลผลิต 600 ชิ้น / เดือน  1,200 ชิ้น / เดือน 
รายได้การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 120,000 บาท / เดือน  300,000 บาท / เดือน 
จ านวนครั้งการเป็นวิทยากรของ
ชุมชนไปถ่ายทอดองค์ความรู้ 

5 ครั้ง 8 ครั้ง 

การกลับมาซื้อซ้ า มี มี 
การเกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน - มี 
การจดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร - มี 
รางวัล/การได้รับการยกย่อง เป็นที่รู้จักภายในท้องถิ่น 

- ประชาชนในชุมชนได้เล็งเห็นถึง
คุณค่าในชุมชนของตนเอง 
- ส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นที่รู้จัก
ของคนภายนอกพ้ืนที่ 
- สื่อสารมวลชนมีการ
ประชาสัมพันธ์ 

เป็นที่รู้จักดับประเทศ 
- หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั่ว
ประเทศ ได้เข้าจัดกิจกรรมต่างๆ ใน
พ้ืนที่ชุมชน 
- รางวัล popular vote เวทคีุณภาพ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จาก
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
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กระทรวงมหาดไทย ในการประกวด
คลิปวีดีโอ ภายใต้แนวคิด “ชุมชน
นวัตกรรมวิถีมีดีเกินร้อย” ในงาน 
OTOP นวัตวิถีดีเกินร้อยเที่ยวไทยวิถี
ใหม่ 100 ชุมชน (เม่ือวันที่ 1 กันยายน 
2565) 

ตารางท่ี 5 ดัชนีตังชี้วัดเชิงเปรียบเทียบด้านคุณภาพของผลการด าเนินงานในช่วงระหว่าง ปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 
2564 

7. ปัจจัยแห่งความส าเร็จและสร้างความยั่งยืน 

 ปัจจัยแห่งความส าเร็จและการสร้างความยั่งยืนของการด าเนินงาน โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านศิลปะนวัตกรรมเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์เกี้ยวจ าลอง สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนหัวตลาด ต าบลอาเนาะรู อ าเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 7.1 การท างานเป็นทีมของบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์และชุมชน การด าเนินงานกิจกรรม/
โครงการดังกล่าว เกิดขึ้นจากการร่วมแรงการแรงใจของบุคลากรทุกระดับของคณะศิลปกรรมศาสตร์  อันกระกอบ
ด้วยทีมผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรสายอ านวยการและวิชาชีพ นักศึกษา ตลอดจนศิษย์เก่าและชาวบ้านในชุมชน
หัวตลาด ทั้งนี้ทุกบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายได้รับมอบหมายด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบ ส่งผลให้กิจกรรม
โครงการส าเร็จลุล่วงและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 7.2 การด าเนินงานภายใต้ขอบข่ายวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมองค์กร ARTS วัฒนธรรมองค์กรของ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ถูกปลูกฝังไปยังบุคลากรให้ด ารงอยู่บนปณิธาน “ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่
หนึ่ง” และขับเคลื่อภารกิจต่างๆด้วยค่านิยมองค์กร ARTS คือ 1) การมีความกระตือรือร้น พัฒนาตนเอง และ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 2) มีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ด้วยงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 3) มีการท างานร่วมกัน
เป็นทีม 4) มีความรับผิดชอบต่อสังคม เหล่านี้ถือเป็นฐานมั่นแห่งหลักคิดสู่การปฏิบัติจริง ที่บุคลากรทุกคนใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานด้วยความตั้งใจ 
 7.3 สมรรถนะหลักอาจารย์ ความรู้ความสามารถของอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นวิทยากรใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ สู่ชุมชนนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งผลให้กิจกรรม/โครงการเกิด
ความส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่การลงพ้ืนที่ศึกษาข้อมูลจริงที่สอดคล้องกับชุมชน การสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม
ต้นแบบที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชนโดยค านึงถึงประชาชน
ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถปฏิบัติได้จริงและมีคุณภาพ ทั้งนี้คณะศิลปกรรมศาสตร์มีอาจารย์ที่มีสมรรถนะ
หลากหลายแขนง อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงทั้งระดับชาติและนานาชาติ สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ชุมชนผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี 
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 7.4 อัตลักษณ์ของชุมชน ชุมชนหัวตลาด ต าบลอาเนาะรู อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เป็นชุมชนเมืองที่
มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีต อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมจีนอันงดงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะยิ่ง 
ซึ่งถือเป็นข้อมูลส าคัญของต้นทุนทางด้านศิลปะวัฒนธรรม สามารถน ามาสืบสานและต่อยอดในการสร้างผลิตภัณฑ์
ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน 
 7.5 ความสัมพันธ์และความผูกพัน ระหว่างคณะฯกับชุมชน กระบวนการด าเนินงานที่ทางคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ให้ความส าคัญประการหนึ่งเพ่ือการหนุนเสริมงาน บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนของคณะฯ
สามารถเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด คือ“การสร้าง ความสัมพันธ์ ความผูกพัน ระหว่างคณะฯกับ
ชุมชน” ซึ่งจากอดีตจนถึงปัจจุบัน คณะฯ ได้มีการขับเคลื่อนงานบริการ วิชาการแก่สังคมและชุมชน ณ ชุมชนหัว
ตลาด ต าบลอาเนาะรู อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี อย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างความ เข้มแข็งและสร้างความยั่งยืนให้
เกิดข้ึนอย่างแท้จริง แม้กิจกรรม/โครงการด าเนินการส าเร็จลุล่วงแล้วนั้น แต ่กระบวนการติดตามผลการด าเนินงาน
ภายหลังกิจกรรมโครงการยังคงมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการลงพ้ืนที่ พูดคุย การจัดท าแบบสอบถามถึง
ข้อปัญหาอุปสรรคในกิจกรรมโครงการ รวมถึงการด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆร่วมกัน เสมือน คณะฯเป็นครอบครัวหนึ่ง
ของชุมชนหัวตลาด ต าบลอาเนาะรู อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งจากแนวทางการด าเนินงาน ดังกล่าวนี้ ส่งผลให้
ชุมชนเปิดใจยอมรับและเล็งเห็นถึงความตั้งใจจริง พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน ร่วมกับคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ ตลอดจนการด าเนินกิจกรรมโครงการดังกล่าวเกิดประสิทธิผลสูงสุดตามวัตถุประสงค์ที่  ก าหนด
ไว้ 
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ภาพประกอบที่ 3 แสดงภาพขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือการมุ่งสู่ความส าเร็จและยั่งยืน 
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8. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข 

 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะนวัตกรรมเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์เกี้ยวจ าลอง สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนหัว
ตลาด ต าบลอาเนาะรู อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เป็นการด าเนินงานด้วยศาสตร์ด้านศิลปกรรมที่อาศัยการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยหลักการปฏิบัติเป็นส าคัญ ซึ่งช่วงระยะเวลาการด าเนินโครงการได้เกิดปัญหาและอุปสรรค 
ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังตาราง 

ปัญหา /อุสรรค (ปัจจัยภายนอก) แนวทางการแก้ไขปัญหา 

    สถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื่อไวรัสโควิด 
19 ถือเป็นปัจจัยหลักในการด าเนินงาน ซึ่งส่งผลต่อ
การจัดกิจกรรมย่อย เช่น 
- การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน  
- การเปิดตลาดภายในชุมชน 
- กิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด 

- ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีการก าหนดจ านวน
ผู้เข้าร่วมอบรมโดย แบ่งกลุ่มย่อยและเพ่ิมจ านวน
วิทยากรซึ่งเป็นคณาจารย์ บุคลากรภายในคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในกลุ่ม
ย่อยต่างๆ 
- ส่งเสริมการตลาดด้วยการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบ
ออนไลน์ 
- เปิดช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ด้วยรูปแบบออนไลน์ 

ตารางที่ 5 แสดงปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 
9. ความท้าทายต่อไป 
 1. การขยายฐานความองค์ความรู้สู่ชุมชนอ่ืนๆ 

1.1 ประเมินศักยภาพและศึกษาพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย/ชุมชนอ่ืนๆ เพ่ือขยายองค์ความรู้ 
1.2 การจัดเก็บฐานข้อมูลองค์ความรู้ในการจัดฝึกอบรมในรูปแบบอ่ืนๆ และสร้างกระบวนการวัดและ

ประเมินผล เพ่ือพัฒนาได้อย่างเป็นระบบ 
 2. การเข้าถึงกลุ่มตลาดและกระบวนการจัดส่งสินค้า ทั้งภายในประเทศ และกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน 

2.1 ศึกษาความต้องการของกลุ่มลูกค้า และขยายฐานกลุ่มตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 2.2 พัฒนาช่องทางการตลาดให้กลุ่มลูกค้าสามารถเข้าถึงได้สะดวก 
 3. ชุมชนสามารถต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

3.1 มีเงินหมุนเวียนในวิสาหกิจ/สหกรณ์ชุมชน เพ่ือใช้ในต่อยอดผลิตภัณฑ์ หรือเชิญวิทยากร/นัก
ออกแบบที่มคีวามสามารถมาจัดอบรมต่อยอดได้ด้วยตนเอง 
 4. การจัดอบรมในรูปแบบหารายได้ของคณะ 

4.1 สร้างการจัดการองค์ความรู้ ทรัพย์สินทางปัญญาทางด้านศิลปะ และนวัตกรรม เพ่ือใช้ขยายฐาน
กลุ่มลูกค้าที่ต้องการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะในศาสตร์ศิลปกรรม และสามารถต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ 
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4.2 สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบของคณะ เพ่ือใช้ประกอบการจัดฝึกอบรม และจัดจ าหน่ายในช่องทาง
ต่างๆ 

 
 


