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การศกึษาครัง้น้ี มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษารปูแบบการจดัการความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ด้าน
หตัถกรรมเครื่องจกัสาน: กรณีศกึษาวสิาหกจิชุมชน จงัหวดันครราชสมีา มวีธิดีาํเนินการวจิยัโดย
การศกึษาจากเอกสารอา้งองิและการศกึษาภาคสนามในกลุ่มวสิาหกจิชุมชนเป้าหมาย 4 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ 1) วสิาหกจิชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบา้นคลา้ อาํเภอพมิาย 2) วสิาหกจิชุมชนกลุ่มจกั
สานผกัตบชวา อําเภอจกัราช 3) วสิาหกจิชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบงิมติรภาพ อําเภอโนน
สูง และ 4) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากใบตาลบ้านยายพา อําเภอชุมพวง การเก็บ
รวบรวมขอ้มลูใชก้ารสงัเกตแบบมสีว่นรว่มและไมม่สีว่นรว่ม ไมต่ํ่ากว่า 3 ครัง้ การสมัภาษณ์เชงิ
ลกึจาํนวน 20 คน การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยแบ่งรปูแบบการจดัสนทนากลุ่มเป็น 2 
ลกัษณะคอื ลกัษณะที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ กลุ่มละประมาณ 3 ครัง้ ครัง้ละ 4-9 คน 
ผูใ้หข้อ้มลูทีส่าํคญัรวมทัง้หมด 52 คน 

จากการศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่อง 
จกัสาน มอีงค์ประกอบที่สําคญั 3 ประการ คอื ความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิ่น กระบวนการจดัการ
ความรู้ และเงื่อนไขที่มีผลต่อการจดัการความรู้  ผลการศึกษาพบว่า 1) ความรู้ภูมิปญัญา
ทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสานเกีย่วขอ้งกบัความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ทีบ่รรพ
บุรุษได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดสืบต่อกันมา จนกลายเป็นองค์ความรู้ประจําท้องถิ่นที่ผ่าน
กระบวนการเรยีนรูท้างสงัคมและการปลกูฝงัวธิคีดิ การดาํเนินชวีติประจาํวนัใหแ้ก่ลกูหลาน เพื่อ
ปฏบิตัิสบืต่อกนัมา 2)  กระบวนการจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิ่นดา้นหตัถกรรมเครื่องจกั
สาน ประกอบไปด้วย 5 ขัน้ตอนที่สําคญัได้แก่ (1) การกําหนดความรู้เกี่ยวกบัการกําหนด
ผลติภณัฑ ์ผ่านการคดิและตดัสนิใจร่วมกนัของสมาชกิกลุ่ม จากนัน้จงึนําไปสู่ (2) การแสวงหา
และยดึกุมความรู้ที่มาจากภายในกลุ่มและภายนอก เพื่อให้เกิดความรู้เฉพาะของกลุ่ม และ
นําไปสู ่(3) การแลกเปลีย่นความรูอ้ยา่งไมเ่ป็นทางการ โดยเฉพาะการแลกเปลีย่นความรูภ้ายใน
กลุ่ม เพื่อให้สมาชกิมคีวามรู้และทกัษะในการผลิตมากขึ้น และเป็นที่มาของ (4) การจดัเก็บ
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ความรู้ในตัวบุคคล และ (5) การถ่ายทอดความรู้  มีรูปแบบการถ่ายทอดอย่างเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ โดยกระบวนการจัดการความรู้ดังกล่าวมีลักษณะเป็นวงจรที่เมื่อถ่ายทอดความรู้
แล้ว สามารถย้อนกลับไปกําหนดความรู้ในรูปแบบอื่นๆ ได้อย่างต่อเนื่อง และ 3) เงื่อนไขที่ทํา

ให้การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสานประสบความสําเร็จ มี 4 
เงื่อนไขที่สําคัญ ได้แก่ (1) ความรู้ด้านการจัดการความรู้ (2) วัฒนธรรมองค์การ (3) ภาวะผู้นํา 
และ (4) โครงสร้างพื้นฐาน รวมไปถึงข้อค้นพบที่สําคัญของการวิจัย คือ “การพึ่งตนเอง” ของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตเครื่องจักสาน ซึ่งจากองค์ประกอบหลักทั้ง 3 ประการนั้น นําไปสู่การ
พึ่งตนเองของกลุ่มองค์การชุมชนได้อย่างเหมาะสม โดยมีหลักการที่สําคัญได้แก่ การมีผู้นําที่

เข้มแข็ง มีความสามัคคี การยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต และการมีใจรักในด้าน
การจักสาน 
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The objective of this study is to study models of knowledge management for 
local wisdom for making wickerwork in the community using the case study of 
community enterprises in Nakhon Ratchasima province. The research methodology 
draws from reference materials and field studies from four sample community 
enterprises, which are 1) a community enterprise weaving palm leaf hats, in Baan Khla 
village, Pimai district, 2) a community enterprise making products from water hyacinth 
plants in Jakkarat district, 3) Bing Mitraphap housewives group’s community enterprise, 
None Soong district, and 4) a community enterprise producing palm leaf products in 
Baan Yai Pha, Chumpuang district. Data is collected using participatory and non-
participatory observation at least three times, indepth interviews of 20 persons and 
group discussions (Focus Group). There are two forms of each group, formal and 
informal, which comprises of 4-9 persons in each time of about three times. There are 
52 key informants.  

The research finds that systems of knowledge management regarding 
wickerwork handicraft consisted of three main factors, namely: local wisdom, methods of 
knowledge management, and factors contributing to knowledge management. These 
can be summarized as follows: 1) local wisdom regarding wickerwork relates to the 
knowledge, abilities and experience which the elders have helped to create and 
transferred from generation to generation until it becomes the local knowledge and part 
of the social learning, influencing the way the younger generations think and live their 
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daily lives; 2) the knowledge management system for local wisdom in wickerwork 
production consists of five important steps, which are (1) Identifying knowledge about 
the product through a collective thinking and decision-making process, which leads to 

(2) acquiring knowledge and capturing it  from inside and outside the group, creating a 
specific and localized knowledge base and leading to (3) informal knowledge sharing, 
especially the exchange of knowledge within the group, making group members more 
knowledgeable and skilled in the production process and leading to (4) internalization, 
and (5) knowledge transfers both formally and informally through a knowledge 

management system which allows for a continuous process of Identify knowledge in 
other areas; and 3) conditions that make knowledge management in the local 
community for wickerwork production successfull consists of four main conditions which 
are (1) knowledge about knowledge management, (2) organization culture, (3) 
leadership and (4) infrastructure. The main findings of the study also showed that “self-

sufficiency” of the community enterprise plays an important role in knowledge 
management. These three main factors lead to the self-sufficiency of the local 
community group through important principles such as having a strong leader, unity 
within the group, applying the Sufficiency Economy Philosophy in their daily lives, and a 
love for creating wickerwork.   
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ศกึษาและประสบการณ์ทีม่คีุณประโยชน์ยิง่ ขอขอบคุณเจา้หน้าทีป่ระจาํหลกัสตูรฯ ทุกท่านทีไ่ด้
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ผูซ้ึง่ใหค้วามเมตตาและสละเวลาใหค้วามรู ้ชว่ยเหลอืผูศ้กึษามาโดยตลอด  
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ใบตาลบา้นยายพา อําเภอชุมพวง ทีใ่หค้วามอนุเคราะหส์ละเวลาใหข้อ้มูลทีส่ําคญั ใหค้วาม
ชว่ยเหลอืและอาํนวยความสะดวกดว้ยความมน้ํีาใจและอธัยาศยัอยา่งดยีิง่ 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
1.1  ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

 
ภมูปิญัญาเป็นความคดิทางสงัคมทีส่าํคญัอยา่งหน่ึงซึง่สามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งยาวนาน 

และสงัคมไทยเป็นสงัคมเก่าแก่สงัคมหน่ึงทีป่รากฏภูมปิญัญาอยู่จํานวนมาก โดยภูมปิญัญา
เหล่าน้ีนอกจากแสดงความเป็นไทย ความเป็นเอกลกัษณ์ไทยอยา่งหน่ึงแลว้ ยงัเป็นเครื่องชีว้ดั
ความเจรญิและพฒันาการของคนในชาติไทย เพราะภูมปิญัญานัน้ถือว่าเป็นสิง่ละเอยีดอ่อน  
ซึ่งชาตทิี่เจรญิแลว้มกัมสีงัคมที่สงบสุขร่มเยน็ไม่ระสํ่าระสาย มคีวามเป็นอสิระจงึจะสามารถ
สรา้งสรรคแ์ละสัง่สมภูมปิญัญาเฉพาะตนขึน้มาได ้(จกัรพนัธ ์โสมะเกษตรนิ, 2551: 1) ทัง้น้ีการ
สัง่สมภูมปิญัญาเฉพาะของตนทีม่อียู่เป็นจํานวนมากนัน้ บางพืน้ทีม่กีารสรา้งภูมปิญัญาทีใ่ชใ้น
พืน้ทีข่องตน จนเรยีกไดว้่าเป็น ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ (Local Wisdom) หรอืภูมปิญัญาชาวบา้น 
(Popular Wisdom) เป็นเรื่องของการใชค้วามรู ้(Knowledge) ทกัษะ (Skills) ความเชื่อ (Belief) 
และพฤตกิรรม (Behavior) ซึง่เป็นการแสดงถงึความสมัพนัธท์ีเ่ป็นองคร์วมระหว่างคนกบัคน 
คนกบัธรรมชาตแิวดลอ้ม และคนกบัสิง่ทีเ่หนือธรรมชาต ิรวมไปถงึกจิกรรมทุกอยา่งในวถิชีวีติ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการ การปรบัตวัการเรยีนรูเ้พื่อการอยู่รอดของบุคคล ชุมชนและสงัคม 
ภูมปิญัญาท้องถิน่จงึถือเป็นปจัจยัที่สําคญัต่อการพฒันาชวีติ ความอยู่รอดของบุคคล ทัง้ทาง
เศรษฐกจิและสงัคม เน่ืองจากภูมปิญัญาชาวบา้น เกดิขึน้จากความรู ้ประสบการณ์ และแนวคดิ
ที่ชุมชนได้มกีารถ่ายทอด สบืสานต่อกนัมา ด้วยคนไทยแต่โบราณมภีูมปิญัญาที่ฉลาดลํ้าลึก  
ในการประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ เพื่อให้ใช้ประโยชน์จากสิง่แวดล้อม และการแก้ไขปญัหา 
ที่เกดิขึน้ในท้องถิ่น เพื่อคุณภาพชวีติที่ดขี ึน้ โดยเฉพาะภูมปิญัญาด้านปจัจยัพื้นฐานแห่งการ
ดํารงชีพที่ประกอบไปด้วยความสามารถในการแสวงหาอาหาร การปลูกสร้างบ้านเรือน  
การคดิคน้ประดษิฐส์ิง่ทอเพื่อการนุ่งห่ม และความรูใ้นการบําบดัรกัษา โรคภยัไขเ้จบ็ ซึง่ช่วยให้
สงัคมไทยนบัแต่อดตีสามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งสงบสขุ สบืจนถงึปจัจุบนั  
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ภูมิปญัญาท้องถิ่นยงัเกี่ยวข้องกับการที่มนุษย์ได้รู้จกัวิธีการนําวตัถุดิบที่อยู่ใกล้ตัว  
มาดดัแปลงเป็นสิง่ของเครื่องใช ้ จากขัน้ตอนทีง่า่ยจนววิฒันาการสูค่วามละเอยีดอ่อน ประณีต
งดงามในเชิงศิลปะและประโยชน์ใช้สอย จนสามารถสนองความต้องการของมนุษย์ได้เป็น 
อยา่งด ี และสบืทอดมาจนปจัจุบนักรรมวธิดีงักล่าว ช่วยใหม้นุษยไ์ดผ้ลติสิง่ของเครื่องใชต่้างๆ 
ไวเ้ป็นจาํนวนมาก โดยเรยีกสิง่ประดษิฐน์ัน้ว่า หตัถกรรม อนัหมายถงึ การสรา้งสิง่ของเครื่องใช้
ดว้ยมอื เครื่องมอื และภูมปิญัญา เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ประโยชน์ใชส้อยในชวีติประจาํวนั  เครื่องจกัสาน 
ถอืไดว้่าเป็นแขนงหน่ึงในงานหตัถกรรม ทีไ่ดท้าํหน้าทีร่บัใชม้นุษยม์านานนบัพนัปีเช่นเดยีวกนั 
จนปจัจุบนัเครื่องจกัสานก็ยงัคงทําหน้าที่มาอย่างต่อเน่ือง พรอ้มกบัการพฒันาวธิกีารผลติ 
รปูแบบและการตลาด สามารถกระจายแพรห่ลายอยา่งทัว่ถงึทัง้ในและต่างประเทศ จนสามารถ
เป็นสนิคา้ออกทีเ่ชดิหน้าชตูาไดด้ปีระเภทหน่ึง เชน่ การนําผกัตบชวามาทาํเครื่องใชใ้นครวัเรอืน 
นําการใบตาลมาผลติเป็นหมวก และกระเป๋าถอื เป็นตน้  

ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน ถอืว่าเป็นองคค์วามรูท้ีม่กีารสัง่สมและ
ถ่ายทอดมาเป็นระยะเวลานาน เครื่องจกัสานยงัเป็นเครื่องมอืทีม่นุษยส์ามารถจะนําไปใชใ้นการ
ดําเนินชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดีและไม่เพียงแต่ด้านประโยชน์ใช้สอยเท่านัน้ที่มนุษย์
พฒันาขึ้น ความสวยงาม และความทนทานถาวรเป็นปจัจยัที่มนุษย์ให้ความสําคญัอีกด้วย 
ปจัจุบนัเครื่องจกัสานได้มีการพฒันาไปมาก โดยการประดิษฐ์คิดค้นทําให้ได้รูปแบบต่างๆ  
ทีท่นัสมยั ตลอดจนกลายเป็นสิง่ทีร่บัใชช้วีติมนุษย ์จนเป็นมรดกตกทอดมาจนทุกวนัน้ี ซึง่ปจัจยั
ทีส่าํคญัทีท่าํใหภ้มูปิญัญาดา้นหตัถกรรมเครือ่งจกัสานนัน้ดาํรงอยู ่คอื การจดัการความรู ้เพื่อให้
องคค์วามรูท้ีไ่ดร้บัการถ่ายทอดมกีารจดัเกบ็ การพฒันาและการนําไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันา
ทัง้ในระดบัครวัเรอืน ชุมชน ตลอดถงึระดบัประเทศ 

การจดัการความรู ้(Knowledge Management: KM) หมายถงึ การไดม้าซึง่ความรูท้ี่
ถูกตอ้งและเหมาะสมเพื่อบุคคลทีเ่หมาะสม ณ เวลาทีถู่กตอ้งและช่วยใหบุ้คคลไดแ้ลกเปลีย่น
ขอ้มูลสารสนเทศร่วมกนัในการปฏิบตัิงาน โดยมุ่งมัน่ที่ปรบัปรุงการดําเนินการขององค์การ 
Davenport and Prusak (1998) กล่าวไดว้่าการไดม้าซึง่ความรูท้ีถู่กตอ้งนัน้ตอ้งมกีารนําจดัการ
อย่างเป็นระบบพรอ้มนํามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในการดําเนินงาน โดยมหีลกัการทีส่าํคญัในการ
ในการเปลีย่นแปลงความรูท้ีอ่ยูใ่นตวับุคคล (Tacit Knowledge) ใหม้สีภาพกลายเป็นความรู ้
ที่ปรากฏชดัเจน (Explicit Knowledge) และองค์ประกอบหลกัที่สาํคญัประการหน่ึงของ 
การจดัการความรูค้อื กระบวนการจดัการความรู ้(KM Process) ซึง่เป็นกระบวนการทีถ่อืว่าเป็น
เรือ่งสาํคญัในการจดัองคค์วามรูท้ีม่อียูใ่หม้รีะเบยีบแบบแผนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

การศกึษารูปแบบการจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสานนัน้
เป็นการนําเอากระบวนการจดัการความรู้ เขา้มาเป็นแนวทางการในการจดัการความรู้ โดย 
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสานเป็นองคค์วามรู ้ทีเ่กดิจากประสบการณ์ ความคดิ 
ความเชื่อทีเ่กี่ยวโยงกบัวฒันธรรมการดํารงชวีติของคนในแต่ละทอ้งถิน่ และเป็นองคค์วามรูท้ี ่
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ฝงัลกึอยู่ในแต่ละคน ซึ่งความรูโ้ดยนัยหรอืความรูท้ีม่องเหน็ไม่ชดัเจน มกีารถ่ายทอดใหแ้ก่กนั
และกนัในลกัษณะของคนรุน่หน่ึงไปสูค่นอกีรุน่หน่ึง แต่ยงัขาดการจดัเกบ็ การถ่ายทอดอยา่งเป็น
ระบบ ถึงแมว้่าภูมปิญัญาท้องถิ่นด้านเครื่องจกัสานจะมผีูค้ดิและประดษิฐ์ไว้ โดยพอจะมบี้าง 
ทีเ่ป็นความรูท้ีช่ดัแจง้หรอืความรูท้ีเ่ป็นทางการ แต่ภูมปิญัญาดงักล่าวยงัขาดการจดัการทีเ่ป็น
ระบบและไม่สามารถนําข้อมูลมาเผยแพร่ให้เป็นที่รบัรู้ของคนทัว่ไปได้ ผู้ศึกษาเล็งเห็นถึง
ความสําคญัของการนําเอารูปแบบจดัการความรู้ เขา้มาเป็นแนวทางเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู ้
ทีส่ามารถถ่ายทอดใหผู้ท้ีส่นใจและตอ้งการเรยีนรูเ้กีย่วกบัภมูปิญัญาไดร้บัรู ้ 

นอกจากน้ีในปจัจุบนันโยบายของภาครฐัไดม้กีารสง่เสรมิและสนบัสนุนการพฒันาระดบั
ทอ้งถิ่นหรอืชุมชนใหเ้กดิการพึง่พาตนเองได้ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ โดยการ
จดัตัง้กลุ่มหรอืองคก์ารชุมชนในการพฒันาอาชพี ใหป้ระชาชนสามารถประกอบอาชพีไดอ้ย่าง
หลากหลาย สรา้งรายไดใ้หก้บัครวัเรอืน ทาํใหห้ลายชุมชนตอ้งมกีารรวมกลุ่มในแกไ้ขปญัหาดว้ย
ตนเอง ใหเ้กดิการเรยีนรูร้่วมกนั โดยกระบวนการของชุมชน ใหเ้กดิการพึง่ตนเอง ซึง่สอดคลอ้ง
กบัแนวคดิ ”วสิาหกจิชุมชน” ซึง่เป็นแนวคดิทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัรปูแบบการผลติของคนไทย 
ในชนบทตัง้แต่เดมิทีม่กีารผลติเพื่อยงัชพี หรอืเพื่อกนิ เพื่อใชเ้อง และเพื่อแลกเปลี่ยนระหว่าง
สมาชกิในสงัคม และเมื่อมผีลผลติเหลอืจากการบรโิภคของคนในชุมชนกจ็ะขายเพื่อใหไ้ดเ้งนิ 
เข้าสู่ครอบครวัและชุมชน อน่ึง รูปแบบการผลิตแบบน้ีทําให้ครอบครวัและชุมชนสามารถ
พึง่ตนเองได ้โดยไม่ต้องพึง่ภายนอกมากนัก และมุ่งเน้นใหเ้กดิการพึง่พาตนเองทางเศรษฐกจิ 
รวมทัง้หวังผลทางด้านสงัคม คือการยึดโยงร้อยรดัความเป็นครอบครวัและชุมชนให้เกิด
วฒันธรรม รว่มคดิ รว่มทาํ รว่มรบัผดิชอบ แบ่งทุกข ์แบ่งสุขซึง่กนัและกนั โดยการใชต้น้ทุนทาง
สงัคมทีม่อียูใ่นชุมชน ไดแ้ก่ ภมูปิญัญาชาวบา้นหรอืภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ซึง่เป็นองคค์วามรูท้ีไ่ดร้บั
การสัง่สมสบืทอดมาจากประสบการณ์และความสามารถของชาวบา้น อยา่งสอดคลอ้งกบับรบิท
ทางสงัคม ได้แก่ การรวมกลุ่มและโครงสร้างความสมัพนัธ์ของคนในชุมชน รวมทัง้ทุนทาง
ธรรมชาต ิทีเ่อือ้ต่อการนํามาแปรรูปใหเ้ป็นผลผลติทางภูมปิญัญา เพื่อสรา้งอาชพี รายได ้ทีจ่ะ
นํามาซึ่งการพึง่ตนเอง ทางเศรษฐกจิและสงัคมของครอบครวั ชุมชน ตลอดจน ภาพรวมของ
ประเทศในอนาคต  

จงัหวดันครราชสมีาเป็นจงัหวดัที่มพีืน้ที่มากที่สุดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มพีืน้ที ่
20,493.964  ตารางกโิลเมตร  หรอื ประมาณ  12,808,728  ไร ่คดิเป็นรอ้ยละ 12.12 ของพืน้ที่
จาํนวนประชากร  ณ  เดอืนธนัวาคม 2553 จาํนวนทัง้สิน้ 2,582,089 คน  เป็นชาย จาํนวน 
1,277,333 คน เป็นหญงิ จาํนวน 1,304,756 คน (สาํนกังานจงัหวดันครราชสมีา, 2554) ซึง่มาก
เป็นอนัดบั 2 ของประเทศรองจากรุงเทพมหานคร สาํหรบัสถานการณ์ดา้นเศรษฐกจิในปี 2554 
พบว่า ผลติภณัฑจ์งัหวดัต่อหวั (GPP Per Capita) สาขาอุตสาหกรรม ในปี 2553 เท่ากบั 
14,971 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2552 ซึ่งมเีท่ากบั 13,732 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.28 
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โดยสาขาอุตสาหกรรมมีสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดถึงร้อยละ 22 มากกว่าซึ่งมากกว่า
สาขาอื่นๆ (สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา, 2554)  

สําหรับด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมามีแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นกว่า 11,858 
รายการ โดยเรื่องที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นมากที่สุด คือ ภาคอุตสาหกรรมและหัตถกรรม จํานวน 
2,926 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 24.7 (ณภัทร น้อยนํ้าใส และคณะ, 2552:  175) โดยสอดคล้อง
กับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของจังหวัด ซึ่งมีการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น  

ด้วยเหตุน้ีการศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่อง 
จักสาน: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา จึงมีความสอดคล้องกับบริบทด้านพื้นที่

ในแง่ของทิศทางการเติบโตด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนในด้านหัตถกรรม 
เครื่องจักสาน มีรูปแบบการจัดการความรู้ที่เหมาะสม ภายใต้การอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่ทําให้สมาชิกในชุมชนสามารถดําเนินชีวิตบนพื้นฐานการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน และมีคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี 

                

1.2  คําถามของการศึกษา 
 

คําถามของการศึกษาหลัก คือ รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
หัตถกรรมเครื่องจักสาน จังหวัดนครราชสีมา ที่เหมาะสมมีลักษณะเป็นอย่างไร  

ทั้งนี้รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน            
มีองค์ประกอบหลักที่เกี่ยวข้อง 3 ด้านคือ ด้านความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านกระบวนการจัดการ
ความรู้ และด้านเงื่อนไขที่ทําให้การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน
ประสบความสําเร็จ  โดยทั้ง 3 ด้านนี้มีลักษณะเป็นอย่างไร มีขั้นตอนอะไรบ้าง และเงื่อนไขใดที่
ทําให้การจัดการความรู้ประสบความสําเร็จ 
 

1.3  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
  

1.3.1  วัตถุประสงค์หลัก 

1.3.1.1  เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม
เครื่องจักสาน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 

 

1.3.2  วัตถุประสงค์รอง 

1.3.2.1 เพื่อศึกษาความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน
กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 
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1.3.2.2  เพือ่ศกึษากระบวนการจดัการความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรม
เครือ่งจกัสาน กรณศีกึษาวสิาหกจิชุมชน จงัหวดันครราชสมีา  

1.3.2.3  เพือ่ศกึษาเงือ่นไขทีท่าํใหก้ารจดัการความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้น
หตัถกรรมเครือ่งจกัสานประสบความสาํเรจ็ กรณศีกึษาวสิาหกจิชุมชน จงัหวดันครราชสมีา  

 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 

1.4.1  ด้านเน้ือหา 
รูปแบบการจดัการความรู้ด้านหตัถกรรมเครื่องจกัสาน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน 

จงัหวดันครราชสีมาที่ผู้ศึกษาจะพฒันาขึ้นโดยปรบัปรุงจากรูปแบบการจดัการความรู้ของ 
Anderson and American Productivity and Quality Center: APQC (1996) รปูแบบการ
จดัการความรูข้อง Singapore Productivity and Standards Board: PSB (2001) และรปูแบบ
การจดัการความรูข้อง Lindsey (2002) ครอบคลุมเน้ือหาทีส่าํคญั 3 ประการไดแ้ก่ 

1.4.1.1 ความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นด้านหตักรรมเครื่องจกัสาน แบ่งออกเป็น  
2 ลกัษณะหลกั คอื 1)  ความรูด้ ัง้เดมิจากภูมปิญัญาทอ้งถิน่ และ 2)  ความรูใ้หมท่ีป่ระยุกตจ์าก
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครือ่งจกัสาน 

1.4.1.2 กระบวนการจดัการความรู้ภูมปิญัญาท้องถิ่นด้านหตักรรมเครื่องจกั
สาน ประกอบไปดว้ย 1) การกาํหนดความรู ้(Knowledge Identification) 2) การแสวงหาและยดึ
กุมความรู ้(Knowledge Acquisition and Capture) 3) การสรา้งความรู ้(Knowledge Creation) 
4) การประมวลความรูเ้ป็นหมวดหมู่ (Knowledge Codification) 5) การแลกเปลี่ยนความรู ้
(Knowledge Sharing) 6) การจดัเกบ็ความรู ้(Knowledge Storage) 7) การถ่ายทอดความรู ้
(Knowledge Transfer) และ 8) การนําความรูไ้ปประยุกต์ใช ้(Knowledge  Utilization or 
Application)  

1.4.1.3 เงื่อนไขที่ทําให้การจดัการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นด้านหตัถกรรม
เครื่องจกัสานประสบความสําเร็จ ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการจดัการความรู ้
วฒันธรรมองคก์าร ภาวะผูนํ้า โครงสรา้งพืน้ฐาน และเทคโนโลย ี 
 

1.4.2  ด้านพืน้ท่ี  
พื้นที่ที่ศึกษาวิสาหกิจชุมชนด้านหตัถกรรมเครื่องจกัสานของจังหวัดนครราชสีมา 

จํานวน 3 โซน ตามแนวทางการดําเนินงานพฒันาจงัหวดันครราชสมีาแบบบูรณาการ เพื่อ
รปูแบบการจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสานทีศ่กึษาขึน้มแีนวทางที่
สอดคล้องกับการพฒันาตามโครงการของหน่วยงานระดบัจงัหวดัที่มุ่งเน้นการบริหารจาก
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ส่วนกลาง ในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ของจังหวัด ซึ่งมีแบ่งพื้นที่การพัฒนาออกเป็น 4 โซน
หลักๆ แต่เนื่องจากพื้นที่ในโซนที่ 1 นั้นเป็นพื้นที่มีประสบปัญหาด้านอุทกภัยอย่างหนักและ
กลุ่มเป้าหมายไม่มีการดําเนินการผลิตอย่างต่อเนื่อง  ทําให้การศึกษาต้องเปลี่ยนเป็น 3 โซน 
ได้แก่ โซน 2 อําเภอจักราช ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวา โซน 3 อําเภอพิมาย 
ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบ้านคล้า และอําเภอชุมพวง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากใบตาลบ้านยายพา โซน 4 อําเภอโนนสูง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบิงมิตรภาพ 

 

1.4.3  ด้านระยะเวลา 

การศึกษาครั้งนี้ดําเนินการระหว่างเดือน พฤษภาคม 2553–เมษายน 2555 รวม
ระยะเวลาทั้งสิ้น 2 ปี 

 

1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ทําให้ทราบถึงรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน

หัตกรรมเครื่องจักสานของจังหวัดนครราชสีมาที่เหมาะสม และผลการศึกษาคาดว่าจะเป็น
ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงวิชาการ ดังนี้ 

 

1.5.1  เชิงปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ระดับ

ชุมชนและระดับหน่วยงานภาครัฐ 

          1.5.1.1  ระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
1)   ทําให้เกิดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มในการจัดการ

ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน 
2)  ทําให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มที่มีการผลิตเครื่อง 

จักสานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
3)   ทําให้เกิดพัฒนาผู้นํากลุ่มให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการ

ความรู้มากขึ้น 
4)   ทําให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit 

Knowledge) และเกิดการพัฒนาความรู้ให้กลุ่มให้มีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น 
  1.5.1.2   ระดับชุมชน 

1)  ทําให้เกิดการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านหัตถกรรมเครื่องจักสานภายในชุมชน 
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2)   ทําให้คนในชุมชนหนัมาใช้สนิค้าที่ผลิตจากสมาชิกในชุมชนและ
เหน็ความสาํคญัของภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครือ่งจกัสานมากขึน้ 

3)  ทําใหชุ้มชนมกีารกําหนดแผนพฒันาชุมชนในดา้นการสบืทอดภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครือ่งจกัสานไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

1.5.1.3  ระดบัหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง 
1)   ทําใหส้ถาบนัการศกึษาเหน็ความสาํคญัของการจดัทําหลกัสตูรภูมิ

ปญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครือ่งจกัสานในพืน้ทีใ่หม้คีวามชดัเจนมากขึน้ 
2)   ทาํใหห้น่วยงานภาครฐัมกีารสนบัสนุนการจดัการความรูภู้มปิญัญา

ท้องถิ่นด้านหตัถกรรมเครื่องจกัสานทัง้ในด้านการบรหิารจดัการ การให้ความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัการจดัการความรูท้ีถู่กตอ้ง  

3)   ทาํใหห้น่วยงานภาครฐัทีร่บัผดิชอบมกีารกาํหนดตวัชีว้ดัการจดัการ
ความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครือ่งจกัสานทีเ่ป็นรปูแบบธรรม 

 
1.5.2  เชิงวิชาการ  

1.5.2.1  ทําให้สามารถนํารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นด้าน
หตัถกรรมเครือ่งจกัสานไปประยกุตใ์นกลุ่มองคก์ารชุมชนในพืน้ทีอ่ื่นๆ เพื่อใหเ้กดิการขบัเคลื่อน
การจดัการความรูอ้ยา่งเหมาะสม 

1.5.2.2 ทําให้ทราบถึงลักษณะของความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นด้านหตัถกรรม
เครือ่งจกัสานทีเ่หมาะสมกบัการจดัการความรู ้

1.5.2.3 ทาํใหท้ราบแนวทางในการพฒันากระบวนการจดัการความรูภู้มปิญัญา
ทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครือ่งสาน 

1.5.2.4 ทําให้ทราบเงื่อนไขที่ทําให้การจดัการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นด้าน
หตัถกรรมเครือ่งจกัสานประสบความสาํเรจ็ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
  

การศกึษาเรื่อง รปูแบบการจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน: 
กรณีศกึษาวสิาหกจิชุมชน จงัหวดันครราชสมีา ผูศ้กึษาไดท้ําการศกึษาทางเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
โดยแบ่งออกเป็น 9 สว่นทีส่าํคญั ไดแ้ก่ สว่นที ่1 แนวคดิภูมปิญัญาทอ้งถิน่ สว่นที ่2 แนวคดิ 
ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน สว่นที ่3 แนวคดิเกีย่วกบักลุ่ม สว่นที ่4 แนวคดิ
เกี่ยวกบัวสิาหกจิชุมชน ส่วนที่ 5 แนวคดิเกี่ยวกบัความรู ้ส่วนที่ 6 แนวคดิการจดัการความรู ้
ส่วนที ่7 แนวคดิรปูแบบการจดัการความรู ้ส่วนที ่8 แนวคดิการพึง่ตนเอง และส่วนที ่9 บรบิท
ของจงัหวดันคราชสมีาโดยมรีายละเอยีดในแต่ละสว่นดงัน้ี 
 

2.1  แนวคิดภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
 

จากอดตีถงึปจัจุบนัชาวชนบทไดใ้ชส้ตปิญัญาของตนสัง่สมความรู ้เพื่อการดาํรงชวีติมา
ตลอด และมกัถ่ายทอดสติปญัญาเหล่านัน้ จากคนรุ่นหน่ึงไปสู่อกีรุ่นหน่ึง จนกลายเป็นพื้นเพ
รากฐานของความรูข้องชาวบา้นทีเ่รยีกกนักว่า ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ (สามารถ จนัทรสรูย,์ 2536: 
146) โดยเรื่องของ ภูมปิญัญาท้องถิ่น เป็นสิง่ที่เกดิขึน้และดํารงอยู่กบัสงัคมมนุษย์มาช้านาน 
และเป็นการดํารงในชวีติที่เกี่ยวพนักบัธรรมชาติของแต่ละท้องถิ่น โดยมกีารปรบัสภาพการ
ดาํเนินชวีติใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มตามกาลเวลา ภูมปิญัญาทอ้งถิน่มเีอกลกัษณ์ทีส่าํคญั
อย่างหน่ึง คอื เป็นองค์ความรู้ที่มกีารเชื่อมโยงกนั ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพ เศรษฐกิจ ความ
เป็นอยู่และวฒันธรรม (ประเวศ วะส,ี 2530: 6) คําว่า ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ และ ภูมปิญัญา
ชาวบา้น เรยีกชื่อแตกต่างกนั แต่มคีวามหมายเดยีวกนั และเป็นแนวคดิที่มกีารหยบิยกขึน้มา
อย่างจรงิจงัมามากกว่า 20 ปีโดยประมาณ ซึ่งกลุ่มพฒันาองค์การเอกชน ที่ทํางานในระดบั
หมู่บ้านเป็นกลุ่มแรกที่เริ่มรื้อฟ้ืนเรื่องภูมปิญัญาท้องถิ่นน้ี เพื่อค้นหาคุณค่าที่สามารถนํามา
เชื่อมโยงกบักิจกรรมการพฒันาที่พวกเขารบัผดิชอบอยู่ก่อนหน้าที่จะศึกษาเรื่องภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่อยา่งจรงิจงันัน้ ไดม้กีารศกึษาเรื่องราวทาํนองน้ี แต่เรยีกชื่อว่า เป็นการศกึษาวฒันธรรม
ชุมชนหรอืการพึง่พาตนเองของชาวบ้าน ทําใหป้ระเดน็สําคญัในการศกึษาภูมปิญัญาทอ้งถิ่น



 9 
 
จงึยงัไมไ่ดนํ้ามาใชโ้ดยตรงในการพฒันาประเทศในดา้นต่าง ๆ ทัง้น้ีความสนใจแรกเริม่น้ีจงึเป็น
เพยีงการกระตุน้ใหเ้กดิการตระหนกัในภมูปิญัญาชาวบา้นและวฒันธรรมทอ้งถิน่ (ชลทติย ์เอีย่ม
สาํองค ์และวศินี ศลิตระกูล, 2533: 241) แต่ในปจัจุบนัไดม้นีกัวชิาการทัง้ในระดบัทอ้งถิน่และ
ระดบัประเทศใหค้วามสนใจในเรื่องการศกึษาภูมปิญัญาชาวบา้นมากขึน้ เหน็ไดจ้ากจํานวนชิน้
งานวจิยัต่างๆ รวมไปถงึการนํามาใชใ้นการปรบัหลกัสตูรในทางวชิาการ ตลอดจนการศกึษาใน
การประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาองคก์ารชุมชนอยา่งชดัเจนเป็นจาํนวนมาก 

นอกจากน้ีภูมปิญัญาทอ้งถิน่ทาํใหช้าตแิละชุมชนผ่านพน้วกิฤตแิละดํารงความเป็นชาต ิ
หรอืชุมชนได ้ซึง่ภูมปิญัญาเป็นองคค์วามรูท้ีม่คีุณค่าและความดงีามทีจ่รรโลงชวีติและวถิชีุมชน
ใหอ้ยูร่ว่มกบัธรรมชาตแิละสภาวะแวดลอ้มไดอ้ยา่งกลมกลนืและสมดุล อกีทัง้ยงัเป็นพืน้ฐานการ
ประกอบอาชพีและเป็นรากฐานการพฒันาทีเ่ริม่จากการพฒันาเพื่อการพึง่พาตนเอง การพฒันา
เพื่อการพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั และการพฒันาทีเ่กดิจากการผสมผสานองคค์วามรูส้ากลบน
ฐานภูมปิญัญาเดมิ เพื่อเกดิเป็นภูมปิญัญาใหม่ที่เหมาะสมกบัยุคสมยัดงันัน้ ภูมปิญัญาจงึมี
คุณคา่ไมเ่พยีงแต่ต่อทอ้งถิน่และผูค้นเทา่นัน้ แต่ยงัเอือ้ประโยชน์อยา่งใหญ่หลวงต่อการวางแผน
พฒันาประเทศอยา่งยัง่ยนือกีดว้ย (กรมสง่เสรมิการเกษตร, 2553) 

ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ถอืเป็นองคค์วามรู ้ ทีม่คีวามหมายเช่นเดยีวกบัองคค์วามรูพ้ืน้บา้น 
(Keyes, 1989 อา้งถงึใน ชยนัต ์วรรธนะภูม,ิ 2540: 8-11) ไดใ้หค้วามหมายของ ระบบความรู ้
พืน้บา้น ว่าหมายถงึ ความคดิ ความเขา้ใจ ทศันคตทิีไ่ดพ้ฒันาก่อนก่อรปูขึน้มา โดยชาวบา้น 
เพื่อทีจ่ะสามารถนําเอามาใชใ้นการดาํเนินชวีติประจาํวนั ซึง่มคีวามหมายเช่นเดยีวกบัความคดิ
หรอื ระบบคดิเชงิปฏบิตั ิ(Practical Thought) มบีทบาทสาํคญัในการดาํรงชวีติของมนุษย ์ไมว่่า
จะเป็นการใชเ้พื่อปรุงอาหาร การสรา้งบา้น การรกัษาพยาบาล หรอืการจดัสรรบทบาททาง
สงัคม และการจดัความสมัพนัธ์ทางสงัคม ระบบความรูพ้ืน้บา้นจะดหีรอืจะมปีระสทิธภิาพ
อยา่งไร จะตอ้งวดักนัทีว่่าสิง่นัน้เป็นประโยชน์ต่อการดํารงชวีติประจาํวนัมากน้อยเพยีงใด วธิี
การศกึษาระบบความรู ้พืน้บา้นจาํแนกออกเป็น 4 ประเภท คอื 

1)   การสรา้งระบบการจาํแนกสรรพสิง่ เป็นวธิกีารทีก่ลุ่มชาตพินัธุ ์ หรอืคนใน
สงัคม กลุ่มหน่ึงจดัระบบปรากฏการณ์ หรอืจดัสรรพสิง่ต่าง ๆ ในโลกของความเป็นจรงิทีอ่ยู่
ลอ้มรอบตวัเขาเอง ความเชื่อหรอืฐานคตเิบือ้งตน้ของแนวทางการศกึษาทีเ่รยีกวา่ “วทิยาศาสตร์
ชาตพินัธุ”์ (Ethno Science) 

2)   วธิกีารศกึษาระบบคดิพืน้บา้น (Indigenous Conceptual System) เป็น
วธิกีารที ่ไมไ่ดศ้กึษาเพยีงการจาํแนกประเภทแบบทีเ่รยีกว่า เอธโนโซ (Ethno Science) เพยีง
เท่านัน้ การศกึษาระบบพืน้บา้นเป็นการศกึษาระบบคดิ ซึ่งเป็นพืน้ฐานของความเขา้ใจกบั
ประสบการณ์ ของมนุษย ์เช่น แทนทีจ่ะศกึษาแต่เพยีงว่าระบบ หรอืว่าชาวบา้น มวีธิจีาํแนกพชื
และสตัว ์ หรอื ชวีวทิยารอบตวัเขาอย่างไร แต่วธิกีารศกึษาระบบคดิพืน้บา้นแนวน้ี เป็น
การศกึษาเรื่องระบบคดิ ศกึษาระบบเกษตรทัง้หมดว่า ระบบเกษตรของชนกลุ่มนัน้ เขามคีวาม
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เขา้ใจระบบทัง้หมดอยา่งไร ศกึษาระบบคดิ กระบวนการของระบบ และเป็นการศกึษาอยา่งมี
การเคลื่อนไหว อยา่งไรกต็ามการศกึษาระบบคดิพืน้บา้นน้ียงัใหค้วามสาํคญักบัการศกึษาทศันะ
ของคนในระบบนิเวศหรอืคนใน ชุมชน โดยใหค้วามสนใจต่อวธิกีารทีช่นกลุ่มนัน้ หรอืกลุ่มชาติ
พนัธุ์กลุ่มหน่ึงในสงัคมตคีวามและความหมายต่อระบบ หรอืทีเ่ราเรยีกว่าประสบการณ์ของ
มนุษย ์กจิกรรมทางสงัคมของมนุษย ์ไมว่า่จะเป็นการเกษตร การแพทย ์การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
หรอืการจดัความสมัพนัธท์างสงัคมว่าคน ในสงัคมนัน้ใหค้วามหมายและใหค้วามสาํคญัอยา่งไร 
เช่น ระบบคดิพืน้บา้นเกีย่วกบัรกัษาพยาบาล โดยศกึษาว่าชาวบา้นมคีวามรูเ้กีย่วกบัโรคต่าง ๆ 
ไดอ้ยา่งไร เช่น โรคของอาการซึง่เกดิจากการ ปวดทอ้ง คาํว่า เจบ็ทอ้ง ความจรงิคาํว่าเจบ็ทอ้ง
เป็นภาษาคาํเมอืงมากกว่าไทยกลางแทน ความหมายคาํว่า ปวดทอ้ง ในภาษาเหนือ จงึใชค้าํว่า 
เจบ็ทอ้ง ซึง่เป็นการสื่อใหเ้หน็ ความหมายของอาการโรค อนัเป็นวธิกีารทีช่าวบา้นอาจตคีวาม 
โดยอาศยัความเขา้ใจในลกัษณะที ่ เป็นสามญัสาํนึก จะนําไปสู่วธิกีารรกัษาพยาบาลหรอืการ
แกป้ญัหาดงักล่าวขึน้มา 

3)   การศกึษาระบบคุณค่าของพืน้บา้น (Local Value System) มคีวามหมาย
เหมอืนกบั คาํว่า ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ (Local Wisdom) หรอืภูมปิญัญาชาวบา้น เป็นวธิกีารศกึษา
ทีต่่างไปจาก การศกึษาระบบคดิ การศกึษาระบบคุณค่า หรอืระบบภูมปิญัญาชาวบา้น  
เป็นการศกึษาว่าคนใน สงัคมมองเหน็ หรอืใหคุ้ณค่าต่อความสมัพนัธข์องเขากบัคนอื่นในสงัคม
อยา่งไร และระหวา่งเขา กบัโลกทีเ่ขาอาศยัอยา่งไรบา้ง รวมถงึความรูพ้ืน้บา้น ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็
ถึงวธิกีารที่ชาวบ้านปฏบิตัิต่อกนัและกนั ภูมปิญัญาชาวบ้านมลีกัษณะของศกัยภาพของ
ชาวบา้น ศกัยภาพของชุมชนในการ ปรบัตวัและในการแกไ้ขปญัญาในการดาํรงชวีติ  

4)   การศกึษาระบบความรูพ้ืน้บา้น โดยการศกึษาผา่นการศกึษาโลกทศัน์ หรอื 
การศกึษา คอสโมโลจ ี (Cosmology) การตคีวามของชาวบา้นอาจจะเรยีกว่าเป็นการศกึษา 
ความสมัพนัธ์ของมนุษยว์่ามคีวามเชื่อพืน้ฐานในการดํารงชวีติอย่างไร มกีารตคีวามเกีย่วกบั
เรื่องของเวลา เรื่องสถานทีแ่ละบุคคลในสงัคม สิง่ทีจ่ะนํามาศกึษากค็อื แนวความคดิเรื่องของ
เวลาวา่ คนในสงัคม มวีธิกีารและระบบการทาํงานใหส้มัพนัธก์บัเวลาและฤดกูาล และการสงัเกต 
ความสมัพนัธข์อง กจิกรรมเหล่าน้ีทีม่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม การตคีวาม และการใหคุ้ณค่าของการ 
เปลีย่นแปลงในเชงิอาย ุหรอืวา่การเปลีย่นแปลงจากคนรุน่หน่ึงไปสูอ่กีรุน่หน่ึง 

ดงันัน้ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ เป็นองคค์วามรูท้ีเ่กดิจากการสัง่สมของประสบการณ์ของผูรู้ใ้น
ชุมชน และเป็นประสบการณ์ที่ไดร้บัการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษทีม่คีวามรูแ้ละจากสถาบนั 
ต่าง ๆ มากมาย ซึง่มอีทิธพิลของสิง่แวดลอ้มและศาสนาเขา้มาเกีย่วขอ้งอยูด่ว้ยและมวีฒันธรรม
เป็นพืน้ฐาน ภูมปิญัญาเป็นสิง่ทีม่มีานาน มกีารปฏบิตัโิดยผูค้นในชุมชนนัน้ ซึง่การศกึษาใน
ระยะแรก ๆ เป็นเรือ่งของวฒันธรรมในชุมชน เรือ่งการพึง่พาตนเองของชาวบา้น ต่อมาไดศ้กึษา
กวา้งขึน้ในลกัษณะของ นักปราชญช์าวบา้น ดงันัน้ ภูมปิญัญาชาวบา้นจงึเป็นสิง่ทีส่นใจและ
ไดร้บัการรือ้ฟ้ืนและเผยแพรม่ากขึน้ 
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2.1.1  ลกัษณะและประเภทของภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่นัน้ถอืว่าเป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัในการพฒันาทอ้งถิน่อนัจะสง่ผลให้

เกดิการพฒันาประเทศโดยรวมได ้(ประยทุธ สรุเดชไพบลูย,์ 2539: 23) ซึง่มนีกัวชิาการไดแ้สดง
ความคดิเหน็เกีย่วกบัลกัษณะสาํคญัของภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ดงัน้ี 

ประเวศ วะส ี(2536: 10) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะสาํคญัของภูมปิญัญาทอ้งถิน่ไว ้3 ลกัษณะ 
คือ 1) เป็นความจําเพาะกับท้องถิ่น เน่ืองจากภูมิปญัญาท้องถิ่นมีการสะสมขึ้นมากจาก
ประสบการณ์หรอืความจดัเจนจากชีวิตและสงัคมในท้องถิ่นหน่ึง ๆ เพราะฉะนัน้ภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่จงึมคีวามสอดคล้องกบัเรื่องของทอ้งถิน่มากกว่าภูมปิญัญาจากภายนอก โดยทีไ่ม่อาจ
นําไปใช้กบัท้องถิ่นอื่น ๆ ที่แตกต่างกนัได้ แต่ถ้าใช้ไดก้็ไม่ดมีากนัก 2) มคีวามเชื่อมโยงหรอื
บูรณาการสูง ซึ่งภูมิปญัญาท้องถิ่นจะมกีารเชื่อมโยงกนัระหว่างชีวิต สงัคมและสิ่งแวดล้อม  
มกีารพยามนําเอาธรรมชาตมิาอธบิายเป็นรูปธรรมทีส่ามารถแตะตอ้งได ้เช่น ความคดิเรื่องแม่
ธรณี แม่คงคง แม่โพสพ พระภูมเิจ้าที่ ทําใหค้นเคารพธรรมชาติและไม่ทําลายสิง่นัน้ และ 3)  
มคีวามเคารพผูอ้าวุโส ภูมปิญัญาท้องถิ่นใหค้วามสําคญักบัประสบการณ์จงึใหค้วามเคารพผู้
อาวุโส เพราะผูอ้าวุโสนัน้เป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์มาก 

ในขณะทีนิ่ธ ิเอยีวศรวีงศ ์(2536: 3-4) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะสาํคญัของภูมปิญัญาทอ้งถิน่
ไว ้4 ลกัษณะ คอื 1) ความรูแ้ละระบบความรู ้ซึง่ภมูปิญัญาไมไ่ดเ้กดิขึน้ชัว่ขณะมาในหวั แต่เป็น
ระบบความรู้ที่ชาวบ้านมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ เป็นระบบความรู้ที่ไม่เป็น
วทิยาศาสตรฉ์ะนัน้ในการศกึษาจะเขา้ไปดวู่าชาวบา้น รูอ้ะไร อยา่งเดยีวไมพ่อ ตอ้งศกึษาว่าเขา
เหน็ความสมัพนัธข์องสิง่ต่าง ๆ เหล่านัน้อย่างไร 2) การสัง่ความรู ้ภูมปิญัญาเกดิจากการสัง่สม
และการกระจายความรู ้ซึง่ไมไ่ดล้อยอยูเ่ฉย ๆ แต่ถูกนํามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ภายในทอ้งถิน่ไม่
ว่าจะเป็นการบรกิารคนอื่น เช่น หมอพืน้บา้น สัง่สมความรูท้างการแพทยไ์วใ้นตวัคนๆ หน่ึง ซึง่
มกีระบวนการทีท่ําใหเ้ขาสัง่สมความรู ้ซึ่งเราควรศกึษาดว้ยว่ากระบวนการน้ีเป็นอย่างไร และ
หมอคนหน่ึงสามารถสร้างหมอคนอื่นต่อมาได้อย่างไร เป็นต้น 3) การถ่ายทอดความรู ้ 
ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ไมไ่ดม้สีถาบนัในการถ่ายทอดความรูโ้ดยตรง แต่กลบัมกีระบวนการถ่ายทอด
ทีซ่บัซอ้น ซึง่ถา้เราตอ้งการเขา้ใจภูมปิญัญาทอ้งถิน่ เราตอ้งเขา้ใจกระบวนการถ่ายทอดความรู้
จากรุ่นหน่ึงสู่อกีรุน่หน่ึงดว้ย 4) การสรา้งสรรคก์ารปรบัปรุงระบบความรูข้องชาวบา้นไมไ่ดห้ยุด
น่ิงอยู่กบัที่ แต่ถูกปรบัเปลี่ยนตลอดมา โดยอาศยัประสบการณ์ของชาวบ้านเอง ซึ่งเรายงัขาด
การศึกษาว่าชาวบ้านปรบัเปลี่ยนความรูแ้ละระบบความรู้เพื่อเผชิญกบัความเปลี่ยนแปลงที่
เกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร 

เสร ีพงศ์พศิ (2529: 145) ไดแ้บ่งลกัษณะของภูมปิญัญาทอ้งถิน่เป็น 2 ลกัษณะ คอื  
1) ลกัษณะที่เป็นนามธรรมอนัเป็นโลกทศัน์ ชวีทศัน์ เป็นปรชัญาในการดําเนินชวีติเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย และคุณค่า ความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจําวัน และ  
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2) ลกัษณะที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกบัเรื่องเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น การทํามาหากิน การเกษตร 
หตัถกรรม ศลิปะ ดนตร ีและดา้นอื่น ๆ  

พชัรนิทร ์สริสุนทร (2550: 18) อธบิายว่า ลกัษณะทีส่าํคญัของภูมปิญัญาม ี2 ประการ 
คอื ลกัษณะของภูมปิญัญาทีเ่ป็นนามธรรม ไดแ้ก่ กระบวนการคดิ โลกทศัน์ ค่านิยม ความเชื่อ 
คุณค่าและความหมายทีค่นใหแ้ก่สรรพสิง่ต่าง ๆ รอบตวั ตลอดจนปรชัญาในการดําเนินชวีติที่
เกีย่วขอ้งกบัชวีติประจาํวนัของบุคคล เชน่ การเกดิ แก่ เจบ็ และตาย เป็นตน้ และลกัษณะภมู-ิ 
ปญัญาทีเ่ป็นรปูธรรม ไดแ้ก่ ผลผลติขององคค์วามรูข้องคนในสงัคมนัน้ ๆ เชน่ ศลิปหตัถกรรม 
รปูแบบการทาํเกษตรกรรม ดนตร ีอุปกรณ์ เครือ่งใชใ้นชวีติประจาํวนั เป็นตน้  

สําหรบัประเภทของภูมปิญัญามดีว้ยกนัหลายดา้น ซึ่งในทอ้งถิน่หน่ึงๆ จะมปีรากฎให้
เห็นในเรื่องของการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิต ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียบ จารีต
ประเพณี ความคดิ ความคดิ ทศันคติ ตลอดจนสิง่ก่อสร้าง เครื่องใช้ เครื่องมอืต่าง ๆ กนัไป
ตามแต่ละท้องถิ่น จึงมลีกัษณะเป็นทัง้รูปธรรมและนามธรรมที่ถ่ายทอดกนัมา โดยสามารถ
ประมวลไดเ้ป็น 9 ประเภท (กลัยานี  ปฏมิาพรเทพ, 2541: 20-25) ดงัน้ี 

1) ด้านภาษาและวฒันธรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานเพื่อ
การสื่อสาร การถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ในสงัคมใหม้กีารเรยีนรู ้สบืต่อและเผยแพรแ่ก่สงัคมอื่น
จนมลีกัษณะเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง 

2) ดา้นศาสนาและประเพณี หมายถงึ ความสามารถในการประยุกต์หลกัธรรม  
คาํสอน ความเชื่อ คา่นิยม จารตี แบบแผนในการดาํเนินชวีติและก่อสนัตสิขุขึน้แก่สงัคม 

3) ดา้นศลิปกรรมและสถาปตัยกรรม หมายถงึ ความสามารถในการออกแบบ
สรา้งสรรค์ ประดษิฐ์งานดา้นศลิปะเพื่อใชจ้นิตนาการใหเ้กดิสุนทรยีภาพในสงัคม ผลติผลงาน
ดา้นสิง่ก่อสรา้ง รูปแบบ และรูปทรงต่าง ๆ ภาพเขยีน ภาพวาด จติรกรรม ประตมิากรรม ซึ่ง
แสดงใหเ้หน็ถงึฝีมอื ความคดิ ความเชื่อทีถ่่ายทอดไวเ้ป็นมรดกแก่สงัคม 

4) ดา้นการศกึษาและการเรยีนรู ้หมายถงึ ความสามารถในการจดัระบบเพื่อ
การเรยีนรู ้มกีระบวนการใหค้วามรู ้ถ่ายทอดแนวคดิ ความเชื่อ ระเบยีบแบบแผน การจดัการ
เรยีนการสอน การให้การศึกษาทัง้ที่มรีูปแบบและไม่มรีูปแบบ การส่งเสรมิใหเ้กดิการเรยีนรู ้ 
การจดับรรยากาศและแหล่งทีจ่ะเอือ้อาํนวยต่อการเรยีนรูข้องคนในสงัคม 

5) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข หมายถึง ความสามารถในการจัดการ
ป้องกนั ดูแล รกัษาสุขภาพ อนามยัของคนในสงัคม มกีารเรยีนรู ้และถ่ายทอดเพื่อบําบดัและ
ขจดัโรคภยัไขเ้จบ็ต่าง ๆ ทัง้ในส่วนบุคคลและสงัคมส่วนรวม โดยใชค้วามสามารถในการพึง่พา
ตนเอง และทรพัยากรธรรมชาตทิีม่อียูใ่นสงัคมใหเ้กดิประโยชน์ 

6) ดา้นการรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม หมายถงึ ความสามารถ
ในการจดัการสื่ออนุรกัษ์ พฒันา สงวนรกัษา และนําทรพัยากรธรรมชาตมิาใชใ้หเ้กดิประโยชน์
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แก่สงัคมศกึษาและสง่เสรมิคุณคา่ของทรพัยากรทรพัยากรธรรมชาตเิพือ่รกัษาสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิ
ความสมดุลและยัง่ยนื 

7) ดา้นความเป็นอยูแ่ละการดาํรงชวีติ หมายถงึ ความสามารถในการจดัระบบ
การใชช้วีติประจําวนั การเลี้ยงดูเดก็ การพกัผ่อนหย่อนใจ การละเล่น การแสดง การแต่งกาย 
การสงัสรรค์ คตคิวามเชื่อ พธิกีรรมเกี่ยวกบัการมชีวีติอยู่ในสงัคมอย่างเป็นสุข รวมทัง้ขอ้หา้ม 
ขอ้ละเวน้ต่างๆ ในการดาํรงชวีติ 

8) ด้านการปกครองและการบริหาร หมายถึง ความสามารถในการจดัสรร 
จดัระบบการดูแลระเบยีบและองค์การที่สําคญัตามโครงสรา้งของสงัคม เพื่อใหเ้กดิความสงบ
เรยีบรอ้ย มคีวามเป็นธรรม เป็นสุข มกีารแบ่งสรรประโยชน์และทรพัยากรในสงัคมร่วมกนั มี
แนวคดิและวธิกีารรกัษา ป้องกนัอนัตรายเพือ่ใหเ้กดิความมัน่คงทางสงัคม 

9) ดา้นการผลติและบรโิภค หมายถึง ความสามารถในการจดัหาและใช้วสัดุ
อุปกรณ์ในการทํามาหากิน การประกอบอาชีพ การประกอบอาหาร การประดิษฐ์เครื่องมือ 
เครือ่งใชเ้พือ่อาํนวยประโยชน์ในการผลติสิง่ของ สาํหรบัอุปโภคบรโิภคของคนในสงัคม 

แมว้่าลกัษณะของภูมปิญัญาดงักล่าวขา้งตน้จะมคีวามแตกต่างกนัเรื่องของคุณลกัษณะ 
แต่พบว่าภูมปิญัญามคีุณสมบตัทิีส่าํคญัทีม่คีวามสอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่ 1) เป็นองคร์วม (Holistic) 
 คือมีบูรณาการกบัองค์ประกอบที่สําคญั 3 ประการ คือ บุคคล สงัคมและธรรมชาติ 2) ให้
ความสําคญักบัดุลยภาพและเอกภาพ และเอกภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 3) มี
ความเชื่อมโยงกบัระบบต่างๆ ของสงัคมทัง้ระบบ 4) มคีวามหลากหลาย (Diversity) 5) มพีลวตั 
(Dynamic) คอื มกีารเปลี่ยนแปลงและมคีวามยดืหยุ่นตามสภาพสงัคมวฒันธรรมทีป่รบัเปลี่ยน
ตลอดเวลา และ 6) มกีารถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอกีรุ่นหน่ึง โดยกระบวนการขดัเกลา
ทางสงัคมและปฏสิมัพนัธท์างสงัคม (พชัรนิทร ์สริสนุทร, 2550: 19) 

สรุปไดว้า่ ภูมปิญัญามสีองลกัษณะ คอื ลกัษณะทีเ่ป็นรปูธรรม ไดแ้ก่ วตัถุและการ
กระทาํทัง้หลาย และอกีลกัษณะหน่ึงทีเ่ป็นนามธรรม คอื ความรู ้ความสามารถความเชื่อ หรอื
แนวทางในการแก้ปญัหาและป้องกนัปญัหา รวมทัง้การสรา้งความสุขสงบใหก้บัชวีติมนุษย์
นัน่เอง นอกจากน้ี ภมูปิญัญาจะตอ้งประกอบดว้ยกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนรู ้ซึง่จะทาํ
ใหเ้กดิความเขา้ใจในเรื่องภูมปิญัญา และรูว้่าภูมปิญัญามลีกัษณะเป็นการผสมผสานการเรยีนรู้
จากทีม่าของความรูท้ีห่ลากหลาย โดยไม่ยดึตดิอยูก่บัความรูช้นิดใดชนิดหน่ึงอยา่งเดยีว และ
การเรยีนรูต้อ้งมกีารกระทาํ อยา่งต่อเน่ือง จงึเรยีกว่าเป็น Situated Knowledge นัน่คอื ตอ้งเป็น
สถานการณ์ทีม่กีระบวนการต่อเน่ือง และต้องมกีารปรบัตวัเพื่อใหส้ามารถดําเนินชวีติอยู่ได ้ 
ดว้ยความเขา้ใจตนเอง เขา้ใจโลก และมคีวามสามารถในการปรบัตวัพรอ้ม ๆ กบัมจุีดยนืทีห่นกั
แน่นมัน่คงในทางทีด่งีามและถูกตอ้ง     
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2.1.2  การถ่ายทอดภมิูปัญญาท้องถ่ิน  
ภูมปิญัญาเป็นเรื่องของการสบืทอดประสบการณ์ จากอดตีถงึปจัจุบนัทีเ่ป็นไปอย่าง 

ต่อเน่ืองและไม่ขาดสาย เป็นธรรมชาตขิองชาวบา้นทีเ่ชื่อมโยงประวตัศิาสตรส์บืต่อกนัมามไิด้
ขาด เป็นลกัษณะของความสมัพนัธภ์ายในโดยชาวบา้นเอง ภูมปิญัญาจงึนับเป็นความคดิทาง
สงัคม (Social Thought) ทีส่าํคญัอยา่งหน่ึง ทัง้ในลกัษณะทีเ่ป็นนามธรรม คอืปรชัญาแนวทาง
ในการ ดาํเนินชวีติ และในลกัษณะทีเ่ป็นรปูธรรม ซึง่เป็นเรื่องเฉพาะดา้น เช่น การทาํมาหากนิ 
ศลิปะ ดนตร ีหตัถกรรม และสิง่อื่น ๆ ซึง่ในสงัคมใดทีม่กีารดาํรงอยูม่ายาวนานยอ่มจะตอ้งมภีูมิ
ปญัญา ดว้ยกนัทุกสงัคม ระบบดงักล่าวจะประกอบดว้ยลกัษณะสาํคญั 4 ประการ คอื ความรู ้
และระบบ ความรู ้การสัง่สมและการเขา้ถงึความรู ้การถ่ายทอดความรูแ้ละระบบความรู ้รวมทัง้
การ สรา้งสรรคแ์ละปรบัปรุงภูมปิญัญาความรู ้ นอกจากน้ีชาวบา้นทุกหมูเ่หล่าไดใ้ชส้ตปิญัญา
ของตนสัง่สมความรูแ้ละประสบการณ์เพื่อการดาํรงชพีมาโดยตลอดและยอ่มถ่ายทอดจากคนรุน่
หน่ึงไปสู่คนอกีรุ่นหน่ึงอย่างต่อเน่ืองดว้ยวธิกีารต่างๆ ทีแ่ตกต่างกนัไปตามสภาพแวดลอ้มของ
แต่ละท้องถิ่นทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยอาศยัศรทัธาทางศาสนาความเชื่อถือผสีางต่างๆ 
ความทัง้ความเชื่อบรรพบุรุษเป็นพืน้ฐานในการถ่ายทอดเรยีนรูส้บืต่อกนัมาจากบรรพบุรุษใน
อดตีถงึลกูหลานในปจัจุบนั (สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาต,ิ 2533: 90)  

สําหรบัวธิกีารถ่ายทอดภูมปิญัญาทอ้งถิน่นัน้ไดม้นีักวชิาการเสนอวธิกีารการถ่ายทอด
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่น่าสนใจ ตวัอยา่งเชน่ จารวุรรณ ธรรมวตัร (2538: 12-13) ไดแ้บ่งวธิกีารถ่ายทอด
ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ตามช่วงวยัออกเป็น 2 วธิ ีคอื 1) วธิกีารถ่ายทอดภูมปิญัญาแก่เดก็ โดยใช้
กจิกรรมการถ่ายทอดแบบงา่ยๆ ไมซ่บัซอ้นและดงึดดูใจ เชน่ การเล่านิทาน การละเล่น การทาย
ปรศินา เป็นต้น ซึ่งเป็นวธิกีารสรา้งเสรมินิสยัและบุคลกิภาพทีส่งัคมปรารถนา และมุ่งเน้นดา้น
จรยิธรรมเป็นสําคญั และ 2) วธิีการถ่ายทอดภูมปิญัญาแก่ผูใ้หญ่ ซึ่งมวีธิีการถ่ายทอดหลาย
รปูแบบ เชน่ วธิกีารบอกเล่า การสงัเกตดว้ยตนเองผา่นพธิกีรรมต่างๆ เป็นตน้  

ดวงฤทยั อรรคแสง (2552: 23) อธบิายว่า การถ่ายทอดความรูข้องภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 
คอื การบอกวชิาความรูใ้หผู้เ้รยีนเขา้ใจและนําไปปฏบิตัไิด ้ซึง่ภูมปิญัญาทอ้งถิน่มกัจะถ่ายทอด
ความรูใ้หก้บัผูเ้รยีนหรอืกลุ่มเป้าหมายไปโดยอตัโนมตั ิไม่ไดเ้รยีนวชิาการสอนมาจากสถาบนั
ใดๆ และจะใชส้ามญัสํานึกแบบสงัคมประกติ คอืการเรยีนการสอนที่เกดิจาการเลยีนแบบและ
การจดจาํสอืบทอดกนัมาในครอบครวัและวธิกีารถ่ายทอด 2 รปูแบบ คอื 1) ใชว้ธิสีาธติคอื ทาํให้
ดเูป็นตวัอยา่ง อธบิายทุกขัน้ตอนใหผู้เ้ขยีนเขา้ใจและผูเ้รยีนปฏบิตัติาม และ 2) ใชว้ธิกีารปฏบิตัิ
จรงิ คอืฟงัคําบรรยาย อธบิาย การสาธติแล้วนําไปปฏบิตัจิรงิ และปฏบิตัิซํ้าๆ กนัจนเกดิเป็น
ความชาํนาญ เพราะผลงานทีจ่ะใชด้ํารงชวีติไดต้อ้งเป็นผลงานทีก่ดิขึน้จรงิ สามารถนําเอาไปใช้
ประโยชน์ได้ ไม่ใช่ผลงานที่กล่าวอ้างไว้ในตําราเท่านัน้ ดงันัน้กลุ่มเป้าหมายของภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่ผูเ้รยีนหรอืกลุ่มเป้าหมายทีร่บัการถ่ายทอดภูมปิญัญาจากผูรู้ใ้นทอ้งถิน่ส่วนมากจะเป็น
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คนในครอบครวั เป็นญาตโิดยสายเลอืด เน่ืองจากความรูบ้างอย่างผูรู้ท้ ัง้หลายมกัหวงแหนและ
จะไมแ่พรง่พรายใหค้นอื่น ๆ รู ้ 

วธิกีารถ่ายทอดภูมปิญัญาทอ้งถิน่จะแบ่งลกัษณะการถ่ายทอดออกเป็น 2 แบบหลกัๆ 
คอื แบบไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น การสาธติใหดู้เป็นตวัอย่าง การจดจําสบืทอดกนัมาและ
แบบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในอดตีสว่นใหญ่ใชจ้ารกึในใบลานหรอืสมุดขอ่ย หรอืจากภาพวาดทีม่ี
การบนัทกึไว ้เพือ่ผูท้ีส่นใจศกึษาเล่าเรยีนสบืต่อกนัมาไดว้ธิหีน่ึง  

 
2.1.3  การจดัการภมิูปัญญาท้องถ่ิน  
ภูมปิญัญาท้องถิ่นเป็นกระบวนการปรบัตวั การเรยีนรู้และเป็นเรื่องของกระบวนการ

เรียนรู้ที่มีการกระทําอย่างต่อเน่ืองและเป็นการเรียนรู้ที่ขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ทีม่กีระบวนต่อเน่ือง มกีารปรบัตวั จงึเรยีกว่าเป็น Situated Knowledge ทีส่าํคญั 
คือ กระบวนการจดัการที่มีลักษณะที่ซ้อนทบักันอยู่หลายมิติซึ่งความรู้ในปจัจุบันมกัจะให้
ความสําคญัทีเ่น้นความรูใ้นมติเิดยีว อานันท ์กาญจนพนัธ์ (2544: 170-171) ไดม้กีารให้
ความหมายการจดัการภูมปิญัญาเชงิเดี่ยวและเชงิซ้อน โดยการจดัการเชงิเดี่ยวตวัอย่างเช่น 
แนวทางการพฒันาเชิงเดี่ยวที่เน้นการพฒันาด้านอุตสาหกรรม โดยต้องการให้ประเทศเป็น
สงัคมนิกสแ์ละสรา้งสงัคมทีเ่ป็นโลกอุตสาหกรรมแบบใหม่ขึน้ในสงัคมไทย จงึทําใหก้ารส่งเสรมิ
การเกษตร มกัเป็นการปลูกพชืเชงิเดี่ยวที่เน้นเพื่อประโยชน์ในทางการค้า เช่น การทําสวน
ยางพารา การปลูกมนัสาํปะหลงั หรอืพชืผลอื่น ๆ เช่น เงาะ ทุเรยีน เป็นตน้ ซึง่ในพชืผลเหล่าน้ี 
แท้ที่จริงก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ หรือการเก็บเกี่ยวพนัธุ์พืชก็จะมีลกัษณะที่มีพนัธุ์พืชอย่าง
หลากหลาย ส่วนในการจดัการกส็ามารถนําภูมปิญัญาทอ้งถิน่เขา้มาจดัการผสมผสานกบัการ
ผลติแบบใหมไ่ด ้ถอืเป็นการจดัการเชงิซอ้น นัน่คอื การดงึความรูจ้ากทีอ่ื่น ๆ เขา้มาผสมผสาน 
การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัประเพณีเดมิ เพื่อใหเ้กดิความหมายใหม่อย่างสอดคล้องกบัสถานการณ์
ปจัจุบนั ทําใหค้วามรูท้อ้งถิน่นัน้เป็นความรูท้ี่ต้องผ่านกระบวนการเรยีนรู ้การผสมผสาน และ
การปรบัตวัตลอดเวลาไม่หยุดน่ิง ซึ่งในความหมายของการจดัการภูมปิญัญาท้องถิ่นที่ใช้ใน
การศกึษาครัง้น้ีถอืวา่เป็นความรูท้ีซ่อ้นทบักนัหลายมติ ิ

ดงันัน้ภูมปิญัญากบัการพฒันาจงึเป็นเรื่องสาํคญัทีต่้องคํานึงถงึกระบวนการจดัการทีม่ี
ลกัษณะเชงิซอ้น อนัเป็นการปฏเิสธแนวทางการพฒันาประเทศทีผ่า่นมา ซึง่มกีารใชฐ้านความรู้
ประเภทเดียวโดยเรยีกว่า ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ เพยีงประการเดียวเท่านัน้ ถึงแม้ว่าโดย
ขอ้เทจ็จรงิแลว้ ความรูท้างดา้นวทิยาศาสตรจ์ะเป็นความรูท้ีม่คีวามสาํคญักต็าม ในขณะเดยีวกนั
โลกปจัจุบนักม็วีฒันธรรมทีห่ลากหลาย มมีนุษยต่์างวฒันธรรม ซึง่ลว้นแลว้แต่ไดส้รา้งภูมปิญัญา
ขอตนเองขึน้มา ทาํใหม้นุษยแ์ต่ละชุมชนทอ้งถิน่สามารถเดนิไปขา้งหน้าไดอ้ยา่งมคีวามภาคภูม ิ
ดงันัน้แนวโน้มการพฒันาในวนัขา้งหน้า จงึต้องใหค้วามสําคญักบัภูมปิญัญาท้องถิน่ที่มคีวาม
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หลากหลาย และตอ้งเขา้ใจวา่ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ต่าง ๆ มคีวามสาํคญั สามารถช่วยใหก้ารพฒันา
ก้าวไปบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิของคนกลุ่มต่าง ๆ ได้ดีมากขึ้นกว่าในอดีต (อานันท ์ 
กาญจนพนัธ,์ 2544: 165-166) ดงัทีเ่สร ีพงศพ์ศิ และวชิติ นันทสุวรรณ (2545: 15) กล่าวว่า 
การสบืค้นหาภูมปิญัญาชาวบ้าน ค้นหาผู้รู้ ปราชญ์นัน้เป็นส่วนหน่ึง เพื่อประมวลความรู้ภูมิ
ปญัญาท้องถิ่นให้เป็นเครื่องมือที่ทําให้องค์การชุมชนมีความเข้มแข็ง ให้สามารถฟ้ืน
ความสมัพนัธ์กบัธรรมชาตริอบตวั ดนิ น้ํา ป่า เขา เพื่อใหส้ามารถบรหิารจดัการทรพัยากรของ
ตนเองอย่างมหีลกัคดิ หลกัที่ตัง้อยู่บนฐานภูมปิญัญาท้องถิ่น และอีกส่วนหน่ึงเป็นการเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มองค์การชุมชนต่างๆ ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด 
ประสบการณ์ และความรูภู้มปิญัญาต่างๆ เพื่อใหค้่อย ๆ สานกนัเป็นเครอืข่ายและร่วมมอืกนั
พฒันาระบบทีจ่ะทาํใหเ้กดิความชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนั 

 
2.1.4  ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
พยงุพร ไตรรตัน์สงิหกุล (2537) ศกึษาเรือ่งภมูปิญัญาทอ้งถิน่ในการถ่ายทอดหตัถกรรม

พืน้บา้นเครื่องจกัสานบา้นหนองปา่ตอง อาํเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา: การวเิคราะห์
เชงิประวตัศิาสตร ์ผลการศกึษาพบว่าหตัถกรรมพืน้ฐานเครื่องจกัสานของหนองป่าตอง มตี้น
กําเนิดจากชาวพวนทีอ่พยพมาจากนครเวยีงจนัทร ์มาตัง้ถิน่ฐานทีบ่า้นหนองป่าตองในรชัสมยั
พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวั และไดนํ้าความรูท้ีไ่ดต้ดิตวัมาทําเครื่องจกัสานของบา้น
หนองป่าตองและสาเหตุทีค่วามรูย้งัคงดํารงอยู่ คอื ความจําเป็นในการดําเนินชวีติ สิง่แวดลอ้ม
ตามสภาพภูมศิาสตร ์ความเชื่อในขนบประเพณีของศาสนา และจากแรงผลกัดนัเหล่าน้ีทําให้
หตัถกรรมพืน้บานเครื่องจกัสานของบา้นหนองป่าตอง ดํารงอยู่มาจนทุกวนัน้ี และเพื่อใหม้กีาร
ถ่ายทอดวิธีทําเครื่องจกัสานจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง กระบวนการถ่ายทอดจะต้อง
ประกอบดว้ย 1) แหล่งความรูจ้ากครอบครวั โรงเรยีน และหน่วยราชการต่างๆ 2) ผูถ่้ายทอด
และผูร้บัรูก้ารถ่ายทอด ไดแ้ก่ ครอบครวั เพื่อนบา้นและบุคคลต่างหมู่บา้นทีเ่ป็นผูถ่้ายทอดและ
ผู้รบัการถ่ายทอด และ 3) วิธีการถ่ายทอด ได้แก่ การถ่ายทอดจากบรรพบุรุษเป็นวิธีการ
ถ่ายทอดจากการสงัเกต การทดลอง การบอกเล่าด้วยปาก การปฏิบัติจริง และการฝึกหดั 
การฝึกฝนด้วยตนเอง เกิดจากความเคยชินที่พบเห็นทุกวนั จนสามารถทําได้โดยไม่ต้องม ี
คนสอน  

รานี อุปรา (2547: 124-127)  ศกึษาเรื่องภูมปิญัญาทอ้งถิน่ในการใชส้มุนไพรพืน้บา้น
ของชุมชนปกาเกอะญอ บ้านแม่แฮน้อย อําเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ มวีตัถุประสงค์เพื่อ  
1) ศกึษาภูมปิญัญาในการใชส้มุนไพรพืน้บานของชุมชน 2) ศกึษาปญัหาและอุปสรรคในการใช้
สมุนไพรพื้นบ้านของชุมชนและ 3) ศกึษาวธิีการสบืทอดภูมปิญัญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรของ
ชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ภูมิปญัญาในการใช้สมุนไพรพื้นบ้านของชุมชนบ้านแม่แฮน้อย  
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แฝงอยูใ่นวถิชีวีติประจาํวนัของชาวบา้นกลุ่มต่างๆ ไดแ้ก่ ผูอ้าวุโส พอ่บา้น แมบ่า้น เยาวชนและ
เดก็ซึ่งมภีูมปิญัญาในการใชส้มุนไพรทีแ่ตกต่างกนั ส่วนปญัหาและอุปสรรคในการใชส้มุนไพร
พืน้บ้านของชุมชน พบว่า ในปจัจุบนัวถิกีารดํารงชพีของชาวบ้านแม่แฮน้อย เปลี่ยนแปลงไป
จากเดมิหลายด้าน เช่น การปลูกผกัและไมผ้ลที่ใชส้ารเคมมีากขึน้ เมื่อเจบ็ป่วยชาวบ้านนิยม
ซึอ้ยาแผนปจัจุบนั เป็นตน้ นอกจากน้ีวธิกีารสบืทอดภูมปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นสมุนไพรของชุมชน
แมแ่ฮน้อย เริม่จาก 1) การแสวงหาชาวบา้นทีส่นใจฟ้ืนฟูสมนุไพรพืน้บา้น ซึง่ต่อมาไดร้วมตวักนั
เป็น “กลุ่มสมุนไพรชุมชน” 2) มกีารสรา้งความเขา้ใจร่วมกนัในกระบวนการเรยีนรู้ 3) มกีาร
ดําเนินกจิกรรมการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย และ 4) การขยายผลในหมู่บา้นอื่นๆ  
ซึง่กจิกรรมเหล่าน้ีทําใหช้าวบา้นเหน็คุณค่าของสมุนไพรพืน้บา้นมากขึน้ ซึง่ทําใหเ้กดิการฟ้ืนฟู
และขยายผลมากขึน้  

ศวิดล วาฤทธิ ์(2545: 42-44) ศกึษาเรื่องภูมปิญัญาทอ้งถิน่กบัการทาํโคมผดัจงัหวดั
เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักๆ เพื่อศึกษาภูมิปญัญาท้องถิ่นในการทําโคมผดัจงัหวัด
เชยีงใหมผ่ลการศกึษาพบว่า ภูมปิญัญาในการทาํโคมพดัสามารถจาํแนกได ้4 องคป์ระกอบ คอื 
1) ความรูแ้ละความสามารถของชาวบา้นในการทาํโคมผดัทีส่บืทอดสัง่สมกนัมา 2) การถ่ายทอด
ประสบการณ์ที่ส ัง่สมมายาวนานของผู้คนในท้องถิ่น 3) การลองผิดลองถูก จนเกิด ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ และ 4) เรยีนรูจ้ากการทํางานทําใหผู้ป้ระดษิฐ์สามารถคดิคน้
สรา้งสรรคแ์ละพฒันาผลงานของตนเองขึน้มาตามลาํดบั  

กมลทนิ พรมประไพและคณะ (2545: 113-118) ศกึษาเรื่องภูมปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นการ
ทอผา้พืน้เมอืง: กรณีศกึษาอําเภอทองแสนขนั จงัหวดัอุตรดติถ์ มวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาการ
ถ่ายทอดการทอผา้พืน้เมอืง และศกึษาการมสี่วนร่วมในการจดัการศกึษาของทอ้งถิน่ของผูรู้ใ้น
อําเภอทองแสนขนั จงัหวดัอุตรดติถ์ ผลการศกึษาพบว่า การถ่ายทอดภูมปิญัญาทอ้งถิ่นด้าน
การทอผ้าพื้นเมืองของอําเภอทองแสนขนั จะใช้วิธีมุขปาฐกหรือการบอกเล่า โดยไม่มีการ 
จดบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษรและดูแบบอย่างการปฏิบตัิ โดยเน้นการให้ผู้รบัการถ่ายทอด 
ลงมอืปฏบิตัแิละเรยีนรูจ้ากของจรงิ สาํหรบัความคดิเหน็ของผูรู้เ้กีย่วกบัความตอ้งการมสีว่นรว่ม
ในการจดัการศกึษาของทอ้งถิน่ดา้นอาชพีการทอผา้ ผูรู้ต้อ้งการใหโ้รงเรยีนนําภมูปิญัญาทอ้งถิน่
เรื่องการทอผา้ จดัทําเป็นหลกัสูตรวชิาชพี และต้องการเขา้ไปมสี่วนร่วมในการจดัทําหลกัสูตร
ท้องถิ่นตัง้แต่ การวางแผน การรวบรวมข้อมูล การวดัและประเมนิผล และการนําหลกัสูตร
ท้องถิ่นมาใช้ นอกจากน้ียงัเป็นการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูสบืสานศิลปวฒันธรรมไทยแบบดัง้เดมิมใิห ้
สญูหายไปจากทอ้งถิน่ 

จากผลงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัขอ้งกบัภูมปิญัญาทอ้งถิน่สามารถสรุปไดว้่าภูมปิญัญาดัง้เดมิ
ของแต่ละท้องถิ่นนัน้มีความสําคัญต่อการดํารงชีพของคนไทยมาตัง้แต่อดีตจนถึงปจัจุบัน  
ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ทีย่งัคงมกีารดํารงอยู่นัน้อาศยัการถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอกีรุ่นหน่ึง
ดว้ยวธิกีารทีแ่ตกต่างกนัของแต่ละทอ้งถิน่ ไมว่า่จะเป็นการบอกเล่าต่อกนัมา การสงัเกต การฝึก
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ปฏบิตัิ การมสี่วนร่วมในกระบวนการเรยีนรู ้ฯลฯ ส่งผลใหภู้มปิญัญาท้องถิ่นอนัทรงค่านัน้ไม ่
สญูหายไปกบับุคคลและกาลเวลา 

สรุปในการศกึษาครัง้น้ี มุ่งเน้นศกึษาภูมปิญัญาทอ้งถิน่ทีเ่ป็นกระบวนการปรบัตวั การ
เรยีนรู้และเป็นเรื่องของกระบวนการเรยีนรู้ที่มกีารกระทําอย่างต่อเน่ืองและเป็นการเรยีนรู้ที่
ขึ้นอยู่กบัการปรบัเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่มกีระบวนต่อเน่ืองและมกีารปรบัตวั เรยีกว่า 
Situated Knowledge ทีเ่กี่ยวกบัการผลติและการบรโิภคเพื่อใชใ้นชวีติประจําวนัและการ
ประกอบอาชพีของคนในชุมชนเพื่อใหส้ามารถดาํรงชวีติในสงัคมอยา่งสมดุลและพึง่พาตนเองได ้ 
ทัง้น้ีการศกึษาภูมปิญัญาท้องถิ่นที่มกีารถ่ายทอดสบืต่อกนัมาทัง้ในรูปแบบที่เป็นลายลกัษณ์
อกัษรและไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยการที่จะทําให้ภูมปิญัญาท้องถิ่นมคีวามเป็นรูปธรรม 
ทีช่ดัเจนภายใตก้ารจดัการทีเ่ป็นระบบ จงึมคีวามจาํเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งมกีารจดัการความรูท้ีม่ ี
ประสทิธภิาพ เพือ่ใหค้วามรูด้า้นภมูปิญัญาทอ้งถิน่นัน้ดาํรงไวเ้ป็นมรดกทีม่คีุณคา่แก่ลกูหลานใน
อนาคต  
 
2.2  แนวคิดภมิูปัญญาท้องถ่ินด้านหตัถกรรมเครือ่งจกัสาน 
 

2.2.1  ภมิูปัญญาท้องถ่ินด้านหตัถกรรมเครื่องจกัสาร 
ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ (Local Wisdom) หรอืภูมปิญัญาชาวบา้น (Popular Wisdom) 

หมายถึง กระบวนทศัน์หรอืองค์ความรู้ของคนหรอืกลุ่มคนในถิ่นใดถิ่นหน่ึง อนัเกิดจากการ
ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษหรอืจากประสบการณ์ที่ผ่านการกลัน่กรอง สัง่สม คดิวเิคราะหแ์ละ
นํามาใชจ้นบงัเกดิผล โดยอาศยัการเรยีนรูท้ีม่คีวามเชื่อมโยงกบัวถิชีวีติ เป็นรากฐานของความรู้
ชาวบา้นทีม่ลีกัษณะเป็นนามธรรมและรูปธรรม (โกวทิย ์พวงงาม, 2553: 398) ตลอดจนการ
ถ่ายทอดใหก้บัคนรุน่หลงั และในการศกึษาภูมปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรม นัน้เป็นองคค์วามรู้
ทีค่วรคา่แก่การศกึษาและอนุรกัษ์ไวใ้หแ้ก่คนรุน่หลงั 

หตัถกรรม ประกอบดว้ยสาระสาํคญั ไดแ้ก่ ความหมายและความเป็นมาของหตัถกรรม
ลกัษณะของหตัถกรรมไทย และประเภทของหตัถกรรมไทย โดยความหมายของหตัถกรรม 
(Handicraft) หมายถงึ การทําดว้ยมอื เกดิจากการสรา้งสรรคข์องชาวบา้น ช่างฝีมอืช่างใน
ทอ้งถิน่ใดทอ้งถิน่หน่ึงโดยมุ่งประโยชน์ใชส้อยทีเ่กีย่วขอ้งกบัวถิชีวีติประจําวนั ความรูใ้นการ
สรา้งงานหตัถกรรมมกัไดร้บัการสบืทอดต่อ ๆ กนัมาภายในครอบครวัหรอืทอ้งถิน่ และการสบื
ทอดต่อเน่ืองกนัมายาวนานจนมชีื่อเสยีงเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิน่แสดงใหเ้หน็ถงึวฒันธรรม 
ความเชื่อในทอ้งถิน่ส่วนความประณีตขึน้อยู่กบัผูท้ําเป็นหลกัว่าจะมจีติใจทีล่ะเอยีดอ่อนมฝีีมอื
ประณีตเพยีงใด จนนําไปสู่การสรา้งงานทีม่คีุณค่ากลายเป็นศลิปหตัถกรรมทีส่วยงามแฝงดว้ย
สุนทรยีภาพ และภูมปิญัญาของผูส้รา้งไวใ้นงาน คุณค่าของงานหตัถกรรมไทย แต่เดมิงานสว่น
ใหญ่ไมไ่ดท้าํเป็นอาชพีผลผลติทีเ่กดิขึน้เพือ่เกบ็ไวใ้ชส้อยในครวัเรอืน ตอบสนองต่อความจาํเป็น
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ในการดํารงชพี แต่เมื่อเหลอืจากการใชส้อยแล้วจงึจะนําไปขายเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นผลติผล 
อยา่งอื่น หตัถกรรมเป็นงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ดา้นจติใจและวตัถุพอสรุปได ้ (จารุวรรณ รตันโภคา, 
2551: 33) ดงัน้ี 

1)  ไดเ้หน็สภาพความเป็นอยูข่องชาวบา้นในแงต่่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี ความผกูพนั
ระหวา่งครอบครวั ไดแ้ก่ (1) ความสมัพนัธร์ะหว่างครอบครวั (2) ความสมัพนัธร์ะหว่างชาวบา้น
ดว้ยกนั (3) อาชพี การทาํมาหากนิ (4) อาหารการกนิของชาวบา้น (5) การแต่งกาย และ  
(6) ทีอ่ยูอ่าศยัและสิง่แวดลอ้ม 

2)  ไดค้วามรูเ้กีย่วกบัความผกูพนัระหวา่งครอบครวัในดา้นต่าง ๆ 
3)  คตชิาวบ้านกบัสงัคมที่เกี่ยวกบัสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ภูมปิญัญา 

ในงานหตัถกรรมไทย ค่านิยมเรื่องความงาม ลกัษณะครอบครวั การศกึษา การสัง่สอน ความ
เชื่อเกีย่วกบัสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิยารกัษาโรค และไสยศาสตร ์

สรุป หตัถกรรม หมายถงึ การทําดว้ยมอื อนัเกดิจากการสรา้งสรรคข์องชาวบา้น 
ช่างฝีมอืช่างในทอ้งถิน่ใดทอ้งถิน่หน่ึง โดยมุง่ประโยชน์ใชส้อยทีเ่กีย่วขอ้งกบัวถิชีวีติประจาํวนัที่
เกีย่วขอ้งทัง้ดา้นจติใจและวตัถุ เป็นความผกูพนัระหวา่งครอบครวั คา่นิยม ความงาม การศกึษา 
การสัง่สอนความเชื่อ เกีย่วกบัสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ไสยศาสตร ์ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิและยารกัษาโรค 

ลกัษณะของหตัถกรรมไทยเป็นงานทีอ่าศยัทกัษะฝีมอืความละเอยีด ประณีต และ
ความคดิสรา้งสรรคใ์นการทาํงาน ซึง่ตอ้งอาศยัระยะเวลา ในการฝึกฝนจงึจะไดช้ิน้งานทีม่คีุณค่า 
Clark (1971 อา้งถงึใน จารุวรรณ รตันโภคา, 2551: 34) ไดก้ล่าวลกัษณะของหตัถกรรมไว ้ 
5 ลกัษณะ ดงัน้ี 1) หตัถกรรมไทยเป็นงานทีท่าํอยูภ่ายในอาคารของบา้นเรอืนหรอืภายนอก
อาคาร แต่อยู่ใกล้บ้านและอาคารไม่มลีกัษณะที่จะเรยีกได้ว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรม  
2) ส่วนใหญ่เป็นงานทีใ่ชเ้วลาว่างจากการประกอบอาชพีหลกัหวงัประโยชน์เพื่อนําส่วนทีเ่กดิ
ความตอ้งการไปขายหารายไดพ้เิศษสาํหรบัครอบครวั 3) โดยปกตจิะใชแ้รงงานของตนเอง แต่ก็
อาจมกีารจา้งแรงงานนอกบา้งแต่เป็นแบบชัว่คราว 4) วตัถุดบิทีใ่ชม้กัมอียู่ในภูมลิําเนานัน้  
5) กรรมวธิกีารผลติมกัเป็นแบบดัง้เดมิตามธรรมดาจะใชเ้ครือ่งทุน่แรงน้อยทีส่ดุหรอืไมใ่ชเ้ลย 

ประเภทของหตัถกรรมไทย พบว่าหตัถกรรมไทยถอืเป็นการเริม่ตน้ของมนุษยใ์นการใช้
ฝีมอื ภมูปิญัญา และความคดิสรา้งสรรคใ์นการสรา้งงานหตัถกรรมไทยใหเ้หมาะสมกบัประโยชน์
ใชส้อยและสภาพการดํารงชวีติ โดยการถ่ายทอดความรูก้นัภายในครอบครวัจากบรรพบุรุษ
โดยตรง มกีระบวนการที่เรยีบง่ายสามารถนําวสัดุจากท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได ้
(มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช, 2533: 109)  

การผลติหตัถกรรมสว่นใหญ่มุง่เน้นประโยชน์ใชส้อยในการดาํรงชวีติตามสภาพแวดลอ้ม
เป็นหลกั โดยความสอดคลอ้งกบัรสนิยมการดาํเนินชวีติของกลุ่มชนเชือ้สายดัง้เดมิ วฒันธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีการตัง้ถิ่นฐานและอุปนิสยัของคนในท้องถิ่นนัน้ ๆ ซึ่งววิฒันชยั  
บุณยศกัดิ ์(2533: 22) ไดก้ล่าวถงึงานหตัถกรรมไทยตามกรรมวธิกีารผลติไว ้ 2 แบบดงัน้ี  
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1) หตัถกรรมทอ้งถิน่หรอืหตัถกรรมพืน้บา้น เกดิจากการผลติของชาวบา้นภายในทอ้งถิน่หรอื
ครอบครวัมีเทคนิคการผลิตที่ได้จากการถ่ายทอดในครอบครวัหรือบรรพบุรุษจนเกิดความ
ชาํนาญ ไดผ้ลติภณัฑห์ตัถกรรมพืน้บา้นทีม่คีุณค่าความงามและมเีอกลกัษณ์เฉพาะถิน่ สะทอ้น
ถงึภูมปิญัญาและวฒันธรรมของกลุ่มชนในทอ้งถิน่นัน้ ๆ สําหรบัการผลติหตัถกรรมพืน้บา้น 
สว่นใหญ่มุง่เน้นประโยชน์ใชส้อยในการดาํรงชวีติเป็นหลกัไดแ้ก่ การจกัสานในทัว่ทุกภาคของ
ประเทศ การป ัน้เครื่องป ัน้ดนิเผาประเภทโอ่ง กระถางในจงัหวดัราชบุร ี นครราชสมีา สงขลา 
และเชยีงใหม่ และการทอผา้ในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ฯลฯ และ 
2) ศลิปหตัถกรรม เป็นการผลติงานหตัถกรรมทีมุ่ง่เน้นความงามทางศลิปะมากกว่าประโยชน์ 
ใชส้อยโดยใชฝี้มอืทีพ่ถิพีถินั วจิติรบรรจง และประณีตละเอยีดอ่อน เพื่อใหไ้ดผ้ลงานทีส่วยงาม 
มลีกัษณะเด่นเฉพาะตวั บ่งบอกถงึความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมและความเป็น
เลศิทางศลิปะสาํหรบัการผลติงานหตัถกรรมทีเ่น้นความสวยงามเป็นหลกั เริม่ขึน้มาตัง้แต่สมยั
กรุงศรอียุธยาโดยเฉพาะมหากษัตรยิ์ทรงใช้เป็นเครื่องราชบรรณาการแก่พ่อค้าหรอืกษัตรยิ์
ต่างชาต ิเพือ่เป็นการสรา้งสมัพนัธไมตรรีะหวา่งประเทศ และเป็นการแสดงความเป็นเอกลกัษณ์
ทางศลิปหตัถกรรมไทยใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ์แก่สายตาของชาวต่างประเทศ สาํหรบังานหตัถกรรม 
ทีม่ชีื่อเสยีงในดา้นศลิปหตัถกรรมไทยหรอืความงดงามประณตี 

กรมศลิปากร (2532) ไดแ้บ่งประเภทของหตัถกรรมไทยตามประโยชน์ใชส้อยไวด้งัน้ี 
1) เครื่องมอืเครื่องใชใ้นครวัเรอืน 2) เครื่องมอืในการประกอบอาชพี 3) เครื่องทอผา้  
4) เครื่องประดบั 5) เครื่องใชใ้นการประกอบพธิกีรรม และ6) เครื่องใชเ้พื่อความบนัเทงิ เช่น 
ของเล่นชนิดต่าง ๆ นอกจากน้ี รฐับาลไดก้ําหนดประเภทของหตัถกรรมไทยในโครงการปี
ศลิปหตัถกรรมไทย 2531-2532 โดยแบ่งออกเป็น12 ประเภท ดงัน้ี (กุลวด ีเจรญิวงศ ์และคณะ, 
2533: 7) ไดแ้ก่ 1) เครื่องจกัสาน 2) เครื่องป ัน้ดนิเผา 3) เครื่องเรอืนหวาย 4) เครื่องหนงั  
5) เครื่องใชท้องเหลอืงและทองลงหนิ 6) เครื่องถมเงนิถมทอง 7) ดอกไมป้ระดษิฐ ์ 8) ผา้ฝ้าย
และผลติภณัฑผ์า้ฝ้าย 9) ผลติภณัฑไ์ม ้ 10) ผา้ไหมและผลติภณัฑผ์า้ไหม 11) ตุ๊กตายดันุ่น  
12) อญัมณีและเครื่องประดบั ทัง้น้ีถงึแมว้่าหตัถกรรมไทยแบ่งไดห้ลายประเภท และหลาย
ลกัษณะตามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ผูศ้กึษาเฉพาะหตัถกรรมเครื่องจกัสาน ทัง้น้ีเน่ืองจากเป็น
หตัถกรรมไทยทีม่สีวยงาม และความสาํคญัต่อการดําเนินชวีติของคนไทยมาชา้นานและเป็น
พืน้ฐานทีส่าํคญัทางวฒันธรรม 

เครื่องจกัสาน ถอืว่าเป็นภูมปิญัญาไทยและงานศลิปหตัถกรรมอย่างหน่ึง ทีม่นุษยค์ดิ
วธิกีารต่าง ๆ ขึน้ เพื่อใชส้รา้งเครื่องมอื เครื่องใชใ้นชวีติประจาํวนั ดว้ยวธิกีารสอดขดัและสาน
กนัของวสัดุทีเ่ป็นเสน้เป็นริว้ โดยสรา้งรปูทรงของสิง่ประดษิฐข์ึน้นัน้ตามความประสงคใ์นการ 
ใชส้อยประสานกบัขนบประเพณี ความเชื่อ ศาสนาและวสัดุในทอ้งถิน่นัน้ ๆ โดยมปีระวตัคิวาม
เป็นมาว่า (วบิูลย ์ ลีสุ้วรรณ, 2532: 107) เครื่องใชข้องมนุษยป์ระเภทเครื่องจกัสาน เป็นงาน
ประดษิฐท์ีเ่ก่าแก่สบืทอดมาจากบรรพบุรุษนบัหลายช่วงอายุคน เป็นงานประเภทหน่ึงในสาขา
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ศลิปหตักรรมที่มกีระบวนการพฒันาจากความง่ายมาสู่กระบวนการที่ซบัซ้อนขึน้ฝีมอืละเอยีด
ประณตีเป็นทัง้หตักรรมและศลิปหตักรรมทีม่อีายยุาวนานการทาํงานเครือ่งจกัสานของมนุษยน์ัน้ 
ไม่มีหลักฐานแน่นอนแต่มีการพบร่องลอยเครื่องจักสานบนภาชนะดินเผาของมนุษย์ก่อน
ประวตัิศาสตรจ์ากร่องลอยภาชนะดนิเผาหน่ึงชิ้นจากแหล่งโบราณคดสีมยัก่อนประวตัศาสตร์
บา้นเชยีง อาํเภอหนองหานจงัหวดัอุดรธานี ลกัษณะเป็นภาชนะเลก็ๆปากกลมกน้เหลีย่ม และ
ภาชนะดนิเผาทรงกระบอกเลก็ ๆ จากแหล่งโบราณคดลีพบุรจีงัหวดัลพบุร ีทัง้สองภาชนะดนิเผา 
มรีอ่งลอยของลายสานขดัทีช่ดัเจน 

จากการสนันิษฐานการทําเครื่องจกัสานจากทัง้สองแหล่ง ทําขึน้โดยใชด้นิเหนียวยา 
ไลล้งในภาชนะจกัสานเมื่อดนิแหง้แลว้นําไปเผาไฟเหลอืเพยีงแต่เครื่องป ัน้ดนิเผา เครื่องจกัสาน
จงึเป็นแม่แบบทีเ่ผาไหมไ้ปในทีสุ่ด จากภาชนะก่อนประวตัศิาสตรด์งักล่าวจงึสนันิษฐานไดว้่า 
เครือ่งจกัสานนัน้ทาํมาก่อนเครือ่งป ัน้ดนิเผา การทาํเครือ่งป ัน้ในยคุแรกทาํโดยใชด้นิเหนียวยาลง
ในแบบ (Pressing into Mould) ก่อนการป ัน้ตดีว้ยไมแ้ละหนิดุ (วบิลูย ์ลีส้วุรรณ, 2532: 1-2) 

ชนิ อยูด่ ี (2512 อา้งถงึใน นวลลออ ทนิานนท,์ 2544: 23) กล่าวถงึความเป็นมาของ
เครื่องจกัสานว่า การทําเครื่องจกัสาน เป็นงานหตักรรมที่มกีารทํามาเป็นเวลายาวนาน  
มหีลกัฐานทางโบราณคดทีีพ่บการทาํเครื่องจกัสานในยุคหนิใหม ่ทีบ่รเิวณถํ้าแหง่หน่ึงในจงัหวดั
กาญจนบุรเีป็นงานจกัสานทีท่าํดว้ยไมไ้ผ ่เป็นลายขดัสองเสน้ ประมาณอายุได ้4,000 ปีมาแลว้ 
แสดงใหเ้หน็ว่ามนุษยร์ูจ้กัการสรา้งสรรค์เครื่องจกัสานขึน้เพื่อตอบสนองต่อการใชส้อยมาเป็น
เวลานาน  

สาํหรบัความหมายของหตัถกรรมเครื่องจกัสาน วฒันะ จฑูะวภิาต (2545: 33) ไดใ้ห้
ความหมายหตัถกรรมพืน้บา้นเครื่องจกัสานไวว้่าการจกัสาน (Basketry) หมายถงึการนําวสัดุ
จากธรรมชาต ิเช่น ไมไ้ผ ่หวาย ใบไมเ้ชอืก ปอ เถาวลัย ์ฟาง ปา่น มาสานเป็นภาชนะเครื่องใช้
ต่างๆ ไมไ้ผเ่ป็นทีนิ่ยมใชม้ากทีส่ดุ เพราะพบโดยทัว่ ๆ ไปของประเทศไทยราคาไมแ่พงสามารถ
แบ่งตามประโยชน์ใชส้อยได ้4 ประเภท ดงัน้ี 

1)  เครือ่งใชใ้นบา้น เชน่ตะกรา้ กระชอน กระดง้ 
2)  เครือ่งมอืจบัปลา เชน่สุม่ ลอบ กระชงั 
3)  เครือ่งกสกิรรม เชน่ เขง่ คราด สุม่ไก่ 
4)  สิง่ของเบด็เตลด็ ไดแ้ก่ เครือ่งกฬีา เครือ่งเล่น เครือ่งใช ้เชน่ งอบ หมอก  

เครื่องจกัสานเป็นงานศลิปหตัถกรรมและหตัถกรรมอยา่งหน่ึง ทีม่นุษยค์ดิวธิกีารต่างๆ 
ขึน้เพื่อใชส้รา้งเครื่องมอื เครื่องใช ้ ในชวีติประจาํวนั ดว้ยวธิกีารสอดขดัและสานกนัของวสัดุที่
เป็นเสน้ เป็นริว้ โดยสรา้งรปูทรงของสิง่ทีป่ระดษิฐข์ึน้นัน้ตามความประสงคใ์นการใชส้อย การ
สรา้งเครื่องจกัสานของมนุษยโ์ดยทัว่ไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศไทยจะขึน้อยูก่บัเงือ่นไข
ทางความตอ้งการดา้นประโยชน์ใชส้อย ตามสภาพภูมศิาสตรป์ระสานกบัขนบประเพณี ความเชื่อ 
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ศาสนาและวสัดุในทอ้งถิน่นัน้ ๆ ประกอบกนัขึน้เป็นเครื่องจกัสาน (วฒันะ จฑูะวภิาค, 2545: 
33) 

วธิกีารในการทาํเครื่องจกัสานของมนุษยใ์นชนชาตต่ิาง ๆ เท่าทีป่รากฏจากอดตีมาจน
ปจัจุบนัมรีูปแบบและลวดลายในการสานที่คล้ายคลงึกนัเป็นส่วนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่
ลวดลายในการสานจะมจีาํกดัอยูไ่มม่ากลายนกั และจากความจาํกดัของลวดลายน้ีเป็นผลบงัคบั
ใหร้ปูทรงของเครื่องจกัสานมลีกัษณะทีใ่กลเ้คยีงกนัไปดว้ย นอกเหนือจากลวดลาย รปูทรงแลว้
วสัดุในการทาํเครื่องจกัสานในสว่นต่าง ๆ ของโลก เช่น ในกลุ่มประเทศเอเชยีจะเหน็ว่า ใชว้สัดุ
ชนิดเดยีวในหลายประเทศ เช่น การทาํเครื่องจกัสานดว้ยไมไ้ผ่จะมทีํากนัในแทบทุกประเทศ  
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ วบิูลย ์ลีสุ้วรรณ ไดก้ล่าวถงึการจกัสานไวว้่า การใชว้ตัถุดบิทีม่มีา
จากธรรมชาตทิีม่ลีกัษณะเป็นเสน้เช่น เถาวลัย ์หวาย กระจดู กก มาสนสอดขดักนัอยา่งงา่ยๆ
โดยไม่ตอ้งแปรรปูวตัถุเช่น การนําเถาวลัย ์ หวาย มาสนเป็นภาชนะงา่ย ๆ ไดแ้ก่ ตะกรา้ 
กระจาดการนําตน้กก กระจดู มาทุบใหแ้บนแลว้สานเป็นเสื่อ หรอืภาชนะ เช่น เสื่อกระจูด 
กระสอบจูด และในภาคใต้ เมื่อมนุษยต์้องการผลติเครื่องจกัสานใหม้รีูปทรงและมลีวดลาย
ละเอยีดประณีตมากขึน้จงึแปรรปูวตัถุดบิดว้ยการ จกั เพื่อใหไ้ดว้ตัถุดบิทีเ่ป็นเสน้เลก็สา่นได้
ละเอยีดยิง่ขึน้ เชน่ การนําหวายมาจกัเป็นเสน้ นําไมไ้ผม่าจกัเป็นตอก 

นอกจากน้ีการเรยีกเครื่องจกัสานว่า จกัสาน นัน้ เป็น คาํทีเ่รยีกขึน้ตามวธิกีารทีท่าํให้
เกดิเครื่องจกัสาน เพราะเครื่องจกัสานต่าง ๆ จะสาํเรจ็เป็นรปูร่างทีส่มบูรณ์ไดน้ัน้ต้องผ่าน
กระบวนการ ดงัน้ี 

1) การจกั คอืการนําวสัดุมาทําใหเ้ป็นเสน้ เป็นแฉก หรอืเป็นริว้เพื่อความ
สะดวกในการสาน ลกัษณะของการจกัโดยทัว่ไปนัน้ขึน้อยูก่บัลกัษณะของวสัดุแต่ละชนิดซึง่จะม ี
วธิกีารเฉพาะทีแ่ตกต่างกนัไป หรอืบางครัง้การจกัไมไ้ผห่รอืหวายมกัจะเรยีกว่า ตอก ซึง่การจกั
ถอืไดว้า่เป็นขัน้ตอนของการเตรยีมวสัดุในการทาํเครือ่งจกัสานขัน้แรก 

2) การสาน เป็น กระบวนการทางความคดิสรา้งสรรคข์องมนุษยท์ีนํ่าวสัดุ
ธรรมชาตมิาทาํประโยชน์โดย ใชค้วามคดิและฝีมอืมนุษยเ์ป็นหลกั การสานลวดลายจะสานลาย
ใดนัน้ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมในการใชส้อย ซึง่มดีว้ยกนั 3 วธิ ีคอื การสานดว้ยวธิสีอดขดั การ
สานดว้ยวธิกีารสอดขดัดว้ยเสน้ทแยง และการสานดว้ยวธิขีดเป็นวง 

3)  การถกั เป็นกระบวนการประกอบทีช่่วยใหก้ารทาํครื่องจกัสานสมบูรณ์ การ
ถกัเครื่อง จกัสาน เช่น การถกัขอบของภาชนะจกัสานไมไ้ผ ่การถกัหภูาชนะ เป็นตน้ การถกั
ส่วนมากจะเป็นการเสรมิความแขง็แรงของโครงสรา้งภายนอก เช่น ขอบ ขา ปาก กน้ ของ
เครือ่งจกัสาน และเป็นการเพิม่ความสวยงามไปดว้ย 

ดงันัน้สรุปได้ว่าเครื่องจกัสานคอื วสัดุที่มลีกัษณะเป็นเส้น ๆ ยาว ที่สอด และขดักนั
เพื่อใหไ้ดรู้ปทรงตามต้องการกบัประโยชน์ใช้สอย รูปทรงงานจกัสานจะขึน้อยู่กบัความคดิ
สรา้งสรรคข์องชา่งเป็นผูก้าํเนิดในแต่ละทอ้งถิน่ 
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ประเภทของเครื่องจกัสานในประเทศไทยสามารถจําแนกได้ 2 ลกัษณะ (ทรงฤทธิ ์
พรหมชนิวงศ,์ 2550: 12-13) คอื การจําแนกประเภทตามการใชส้อย ไดแ้ก่ 1) เครื่องจกัสาน
เกีย่วกบัการบรโิภค เช่น กระตบิขา้ว มวยน่ึงขา้ว 2) เครื่องจกัสานทีใ่ชภ้าชนะบรรจุสิง่ของ เช่น 
กระบุง ตะกรา้ กระจาด ปุ้ งกี ๋3) เครื่องจกัสานทีใ่ชป้้องกนัแดดฝน ไดแ้ก่ หมวก งอบ หมวกจนี 
4) เครื่องจกัสานที่ใชเ้ป็นส่วนประกอบอาคารบ้านเรอืน และเครื่องปูลาด ได้แก่ ฝาเรอืน เสื่อ
ลําแพน เสื่อสําหรบัปนูัง่ ปูนอน 5) เครื่องจกัสานทีใ่ชเ้ป็นเครอืงดกั กกัขงึและจบัสตัวน้ํ์า ไดแ้ก่ 
ลอบ ไซ อจีู ้ตุม้ สุม่ปลา ชะนาง 6) เครือ่งจกัสานทีใ่ชเ้ครื่องประดบัตกแต่งและเครื่องกฬีา ไดแ้ก่ 
มู่ลี่ ปลาตะเพยีน ตะกร้อ กระเช้าของขวญั ของชําร่วยต่าง ๆ และ 7) เครื่องจกัสานเกี่ยวกบั
ความเชื่อ ประเพณแีละศาสนา เชน่ การทาํพานหมากเบง็ใสข่า้วบชูาพระของชาวอสีาน และการ
จําแนกตามวสัดุทีใ่ชผ้ลติ ไดแ้ก่ 1) เครื่องจกัสานทีใ่ชว้สัดุธรรมชาตใินการผลติ ไดแ้ก่ กระจาด 
ตระกรา้ กระบุง สุ่มปลา สุ่มไก่ เป็นต้น และ 2) เครื่องจกัสานทีไ่ม่ใชว้สัดุธรรมชาตใินการผลติ
ไดแ้ก่ เขง่ มูล่ี ่กระเชา้ของขวญั และของชาํรว่ยต่าง ๆ เป็นตน้ 

วสัดุและเครื่องมอืที่ใชท้ํางานหตัถกรรมพืน้บ้านเครื่องจกัสาน โดยวบิูลย ์ ลี้สุวรรณ 
(2532: 4-6) ไดเ้ขยีนถงึวสัดุทีใ่ชท้ํางานศลิปหตัถกรรมพืน้บา้นเครื่องจกัสานไวว้่าไมไ้ผ่เป็น
วตัถุดบิจากธรรมชาตทิีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม ทีจ่ะนํามาแปรรปูเป็นวสัดุสาํหรบัทาํเครื่องจกัสาน
มากทีสุ่ด เครื่องจกัสานไมไ้ผ่จงึเป็นเครื่องจกัสานทีนิ่ยมใชแ้ละผลติกนัแพร่หลายในภูมภิาค
เอเชยีเฉพาะประเทศไทยนัน้ ไผห่ลายพนัธุม์คีุณสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะนํามาทาํเครื่องจกัสาน และ
มกีระจายอยูใ่นทุกภาคของประเทศ ไผท่ีนํ่ามาทาํเครื่องจกัสานไดด้มีหีลายพนัธุ ์ ไดแ้ก่ ไผส่สีุก 
ไผ่รวกไผ่เฮีย้ะ ไผ่ขา้วหลาม เป็นตน้ และไผ่หลายชนิดเป็นไมท้ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมในการ
นํามาทําเครื่องจกัสานไดด้แีลว้ ยงัมวีตัถุดบิจากธรรมชาตอิกีหลายชนิดทีนํ่ามาใชท้ําเครื่องจกั
สานไดด้ ี เช่น หวาย (พรรณไมช้นิดหน่ึง Calamus sp. ในวงศ ์ Palmae ลําตน้ยาว ผวิเกลีย้ง
เหนียว ขึน้เป็นกอ มหีลายชนิดเช่น หวายตะคา้ทอง (หวายโปง่) ซึง่เป็นพรรณไมอ้กีชนิดหน่ึงที่
ใชท้าํเครื่องจกัสานไดด้ ีอาจจะสานดา้นหวายทัง้หมดหรอืใชห้วายผสมกบัวสัดุชนิดอื่น เช่น ไม้
ไผ ่ใบตาล ใบลาน  

รตันะ อุทยัผล (2523: 66-67) ไดก้ล่าวถงึวสัดุจกัสานไมไ้ผว่่า ไมไ้ผเ่ป็นวสัดุพืน้เมอืงซึง่
มอียูท่ ัว่ประเทศไทย และเป็นวสัดุทีห่างา่ย สว่นต่างๆของไมไ้ผอ่าจนํามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ได้
ทุกชิน้ การประดษิฐไ์มไ้ผข่ ัน้ตน้เราอาจนําเศษไมไ้ผห่รอืสว่นต่างๆ เช่น ตา ขอ้ แขนง ปลอ้ง มา
ประกอบเป็นรปูต่างๆตามความสนใจ การประกอบน้ีเราอาจทาํไดห้ลายวธิดีว้ยกนั เช่น การตดั 
การตดิ การต่อ และวธิอีื่น ๆ และในประเทศไทยมไีมไ้ผอ่ยูไ่มน้่อยกว่า 50 ชนิด ขึน้กระจาย
ทัว่ไปในประเทศตัง้แต่รมิลําน้ํา ลําธารจนถงึเทอืกเขาสงู แต่ไมเ่กนิ 3,000 ฟุต เช่น ไมต้ง ไมบ้ง 
ไมซ้าง ไมส้สีุก ไมร้อกไมเ้ลีย้ง ไมล้ํามะลอก ไมห้อม ไมห้วัหลาม เป็นตน้ ไมไ้ผน่ัน้มสีว่น
สมัพนัธก์บัชวีติของคนไทยเราตลอดมา ในการสรา้งบา้นเรอืนทีอ่ยูอ่าศยัไมไ้ผท่าํไดทุ้กสว่นของ
อาคารนัน้ ตัง้แต่เสาถงึหลงัคาฝา ประตู หน้าต่าง ใชไ้มไ้ผ่ทาํทัง้สิน้ เครื่องใชไ้มส้อยต่างๆ
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สาํหรบัใชส้อยภายในบา้น นบัตัง้แต่ตะกรา้ กระบุง กระจาด โต๊ะ เกา้อี ้ชัน้วางของ พานผลไม ้
มูล่ีก่นัแดด หรอืเสาเตน็ส ์และรัว้เอาไมไ้ผท่าํไดท้ัง้สิน้  

อยา่งไรกต็ามเครือ่งจกัสานมคีวามสมัพนัธก์บัมนุษย ์ เน่ืองจากเครือ่งจกัสานของไทยใน
ภาคต่าง ๆ มมีากมายหลายชนิด และมเีอกลกัษณ์เฉพาะถิ่นที่แตกต่างกนัออกไป โดยลกัษณะ
เฉพาะถิน่ของเครื่องจกัสานเหล่านัน้ สะทอ้นใหเ้หน็ถงึสภาพภูมศิาสตรข์องแต่ละทอ้งถิน่ สภาพ
การดาํรงชวีติ ขนบธรรมเนียบประเพณี ความเชื่อ ตลอดจนการนบัถอืศาสนาของกลุ่มชนทีผ่ลติ
เครื่องจกัสาน ดงันัน้ เครื่องจกัสานจงึเป็นศลิปหตัถกรรมทีม่คีุณค่าในฐานะทีเ่ป็นหลกัฐานทาง
ประวตัศิาสตรข์องชุมชนทอ้งถิน่ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งด ี(วบิลูย ์ลีส้วุรรณ, 2532: 76-78)  

นอกจากน้ี เครื่องจกัสานยงัเป็นงานศิลปหตัถกรรมที่สะท้อนให้เห็นภูมิปญัญาของ
ชาวบา้นไดห้ลายอยา่ง เชน่ สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความชาญฉลาดในการเลอืกสรรวตัถุดบิแต่ละชนิด
เป็นอย่างด ีแลว้นํามาดดัแปลงแปรรปูเป็นวตัถุทีใ่ชท้ําเครื่องจกัสานดว้ยวธิงีา่ยๆ แต่สนองการ
ใช้สอยได้ด ีเช่น ชาวภาคใต้นําใบลําเจยีกหรอืใบปาหนันมาจกัและสานเป็นเสื่อและกระสอบ 
โดยนําใบลําเจยีกไปลนไฟใหใ้บน่ิมก่อนทีจ่ะจกัเป็นเสน้ หรอืนําตน้กระจูดไปแช่โคลนแลว้รดีให้
แบน หรอืการจกัไมไ้ผ่เป็นตอกแบบต่างๆ ใหเ้หมาะสมทีจ่ะใชส้านเป็นเครื่องจกัสานแต่ละชนิด 
ซึ่งสิง่เหล่าน้ีเป็นภูมปิญัญพืน้บ้านทีช่าวบา้นเรยีนรูจ้ากการสงัเกตและการทดลองสบืกนัมาแต่
บรรพบุรษุ ทาํใหเ้ครือ่งจกัสานแต่ละชนิดมรีปูแบบและประโยชน์ใชส้อยทีส่มบรูณ์ลงตวั 

คุณค่าอกีประการหน่ึงของเครื่องจกัสาน คอื คุณค่าทางศลิปและความงาม โดยเครื่อง
จกัสานหลายชนิดมรีูปร่าง โครงสรา้ง และลวดลายที่ลงตวั และยากที่จะหาเครื่องมอืเครื่องใช้
ประเภทอื่นเทียบได้ เช่น ก่องข้าวของภาคเหนือและภาคอีสาน ซึ่งเป็นตัวอย่างของเครื่อง 
จกัสาน ทีไ่ดร้บัการออกแบบอยา่งแยบยล สนองการใชส้อยไดเ้ป็นอยา่งด ีตัง้แต่สานตวัก่องขา้ว
สองชัน้เพื่อให้เก็บความรอ้นได้ด ีโดยไอรอ้นจากขา้วเหนียวขา้วน่ึงจะระเหยออกไปได้ตามรู
ระหว่างเส้นตอกอย่างช้าๆ ไม่กลายเป็นหยดน้ําที่จะทําให้ข้าวเหนียวแฉะและบูดเสยีได้ง่าย  
ก่องขา้วจงึเป็นภาชนะสําหรบัใส่ขา้วเหนียวน่ึงไดด้ทีี่สุด ซึ่งเป็นผลจากการออกแบบที่แยบยล
ของชาวบ้านที่ได้ทดลองปรบัปรุง สืบทอดกนัเรื่อยมาเป็นเวลานาน นอกจากน้ีรูปทรงของ 
ก่องขา้วแต่ละทอ้งถิน่ยงัมคีวามงดงามแตกต่างกนัไปตามความนิยมของแต่ละทอ้งถิน่อกีดว้ย 

อกีทัง้คุณค่าทีส่าํคญัของเครื่องจกัสานไทย คอื คุณค่าในการแสดงออกทางอารมณ์และ
จติใจของช่างพืน้บา้น เครื่องจกัสานหลายชนิดของไทยสานอย่างละเอยีด ประณีต ซึ่งแสดงให้
เหน็อารมณ์ทีล่ะเอยีดอ่อนของผูส้านไดอ้ย่างด ีความละเอยีดประณีตนัน้ เริม่ตัง้แต่การแปรรูป
วตัถุดบิ เช่น การจกัตอก และเหลาหวายเป็นเสน้เลก็ๆ เพื่อใชส้านและถกัส่วนทีต่อ้งการความ
ละเอยีดประณีตของเครื่องจกัสาน จนถงึการสานเป็นลวดลายทีล่ะเอยีดซบัซอ้นอย่างลายพกุิล 
หรอืลายสานของเครือ่งจกัสานยา่นลเิภา เป็นตน้ 
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เครือ่งจกัสานเป็นงานศลิปหตัถกรรมทีค่นไทยใชเ้ป็น เครื่องมอืเครื่องใชต่้างๆ มากมาย
หลายชนิด และเครือ่งจกัสานทีผ่ลติขึน้ในภาคต่างๆ นัน้มกัใชว้ตัถุดบิในทอ้งถิน่ทีแ่ตกต่างกนัไป 
ทาํใหเ้ครื่องจกัสานทีท่ําขึน้เป็นรปูแบบทีแ่ตกต่างกนัไปตามประเภทของวตัถุดบิ ประโยชน์ใช้
สอย สภาพการดาํรงชวีติและสภาพภูมศิาสตร ์ความนิยมตามขนบประเพณี และวฒันธรรมของ
แต่ละทอ้งถิน่ สิง่เหล่าน้ีเป็นองคป์ระกอบสําคญัทีท่ําใหเ้ครื่องจกัสานแต่ละภาคแต่ละถิน่ไทย  
ซึง่ในการศกึษาครัง้น้ี ผูศ้กึษามุง่ศกึษาในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยเครื่องจกัสานภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ(วบิลูย ์ลีส้วุรรณ, 2532: 100-104) มลีกัษณะทีส่าํคญัดงัน้ี  

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือหรอืภาคอสีานเป็นภาคทีม่พีืน้ทีก่วา้ง ใหญ่ครอบคลุมหลาย
จงัหวดัไดแ้ก่ จงัหวดักาฬสนิธุ ์ขอนแก่น ชยัภูม ินครพนม นครราชสมีา บุรรีมัย ์มหาสารคาม 
ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี 
หนองบวัลําพ ูมุกดาหาร ภาคอสีานเป็นดนิแดนทีแ่ยกจากทีร่าบภาคกลาง โดยมภีูเขาทีย่กขึน้
มาประดุจขอบของทีร่าบสงูหนัดา้นชนัไปทางภาคกลาง ดา้นใตม้ดีา้นชนัทางทีร่าบตํ่าเขมร ที่
ราบสงูอสีานจะลาดเอยีงไปทางตะวนัออกเฉียงใตบ้รเิวณลุ่มแม่น้ําโขง ทาํใหแ้มน้ํ่าสายสาํคญั ๆ 
ของภาคน้ีไหลจากตะวนัตกไปยงัตะวนัออกไปรวมกบัแมน้ํ่าโขง 

นอกจากประชากรในภาคอสีานจะมคีวามหลากหลายของลกัษณะทางชาตพินัธุแ์ลว้ ยงั
มวีฒันธรรมการบรโิภคขา้วเหนียวเช่นเดยีวกบัประชาชนสว่นใหญ่ในภาคเหนือ แมว้่าคนอสีาน
จะบรโิภคขา้วเหนียวเหมอืนกบัคนภาคเหนือกต็ามแต่เครือ่งจกัสาน ทีเ่กีย่วเน่ืองดว้ยการบรโิภค
ขา้วเหนียวของภาคอสีานมลีกัษณะเฉพาะตนทีต่่าง ไปจากของภาคเหนือ ถงึแมจ้ะใชป้ระโยชน์
ในการใสข่า้วเหนียวเชน่เดยีวกนักต็าม 

เครื่องจกัสานภาคอสีานทีเ่กี่ยวเน่ืองดว้ยวฒันธรรมการบรโิภคขา้วเหนียวทีส่ําคญั คอื 
ก่องขา้ว และกระตบิ  ก่องขา้วและกระตบิของชาวอสีาน ในบรเิวณอสีานกลางและอสีานใต้มี
รปูแบบเฉพาะตนทีต่่างกนั โดยมรีูปแบบและวธิกีารสานทีเ่ป็นของตนเองตามความนิยมของ
ทอ้งถิน่ทีส่บืทอด กนัมาแต่โบราณ  ก่องขา้วทีใ่ชก้นัในบรเิวณอสีานกลาง  โดยเฉพาะจงัหวดั
มหาสารคามรอ้ยเอด็ ขอนแก่น นัน้มลีกัษณะและรปูแบบต่างไปจากกระตบิขา้วทีส่านดว้ยไมไ้ผ่
ของถิน่อื่น ๆ ก่อง ขา้วชนิดน้ีคลา้ยกบัก่องขา้วภาคเหนือ ประกอบดว้ยสว่นสาํคญั 3 สว่น ฐาน 
ทาํดว้ยไมต้ามแต่จะหาได ้เป็นแผน่ไมก้ากบาทไหวก้นัเพือ่ใชเ้ป็นฐานสาํหรบัตัง้ บางทกีแ็กะเป็น
ลวดลายเพื่อความสวยงามไปดว้ย ตวัก่องขา้ว สานดว้ยไมไ้ผ่ซอ้นกนั 2 ชัน้ เป็นรปูคลา้ยโถ 
โดยม ีฝา รปูรา่งเหมอืนฝาชคีรอบอกีชัน้หน่ึง ขอบฝาจะใชก้า้นตาลเหลาเป็นแผน่บางๆ โคง้ทาํ
ขอบฝาเพือ่ความคงทน การสานก่องขา้วชนิดน้ีจะตอ้งสานตวัก่องขา้วซอ้นกนั 2 ชัน้ เพื่อใหเ้กบ็
ความรอ้นไดด้โีดยทีจ่ะสานโครงชัน้ในก่อน ดว้ยลายสองทีก่น้เป็นแผน่สีเ่หลีย่ม เพื่อใหเ้กดิมุมสี่
มุมสาํหรบัผกูกบัไมก้ากบาททีเ่ป็นฐานไดส้ะดวก เสรจ็แลว้จงึสานสว่นต่อขึน้มาเป็นตวัก่องขา้ว
ดว้ยลายขดั (ภาษาถิน่เรยีก ลายกราว)  โดยใชต้อกตะแคงเสน้เลก็ๆ จนไดข้นาดตามตอ้งการ 
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แลว้จงึสานตวัก่องขา้วดา้นนอกครอบอกีชัน้หน่ึงดว้ยตอกป้ืนเป็นลายสองยนื หรอืลายสองเวยีน 
เพื่อใหเ้กดิความสวยงาม ตวัก่องขา้วทีส่านหุม้น้ีจะตอ้งสานใหใ้หญ่กว่าตวัแบบภายใน แลว้พบั
ปากก่องขา้วหุม้กลบัเขา้ไปภายในเพื่อความเรยีบรอ้ยอกีครัง้หน่ึงโดย ใชเ้สน้หวายผกูคาดไว้
ภายนอกเพื่อรบัขอบของฝาไปในตวั เมื่อไดต้วัก่องขา้วแลว้จงึทาํฐานใหผ้ายออกรบักบัรปูทรง
ของก่องขา้วดว้ย ไมฐ้านน้ีจะผกูตดิกบัสว่นกน้สีมุ่มดว้ยหวาย เมื่อไดต้วัก่องขา้วพรอ้มฐานแลว้
จงึสานฝา ซึง่มกัจะสานดว้ยตอกป้ืนค่อนขา้งใหญ่เป็นลายต่างๆ แลว้แต่จะเรยีกโดยสานเป็นรปู
คลา้ยฝาช ี เมือ่ไดส้ว่นประกอบทีส่าํคญัพรอ้มแลว้จะตอ้งทาํหสูาํหรบัรอ้ยเชอืกเพื่อใช ้สะพายบ่า
หรอืใชแ้ขวน จากรูปทรงและวธิกีารของก่องขา้วแบบน้ีจะเหน็ว่าเป็นการสรา้งรูปแบบของ 
เครือ่งใชใ้หส้นองประโยชน์ใชส้อยไดด้นีัน่เองก่องขา้วชนิดน้ีมคีวามสมบรูณ์ ทัง้รปูทรงทีส่วยงาม
และใชป้ระโยชน์ไดด้ดีว้ย 

ภาชนะจกัสานสําหรบัใส่ขา้วเหนียวน่ึง อกีแบบหน่ึงที่นิยมใชก้นัในอสีานเหนือ คอื 
กระตบิ ซึง่สานดว้ยไมไ้ผ่เช่นเดยีวกนั แต่รูปแบบและวธิกีารสานแตกต่างออกไป กระตบิมี
รปูรา่งทรงกระบอกคลา้ยกระป๋องไมม่ขีา มเีพยีงสว่นตวักระตบิและสว่นฝาเท่านัน้ วธิกีารสานจะ
สานดว้ยตอกไมเ้ฮีย้ะซึง่เป็นตอกอ่อน ๆ โดยจะสานเป็นรปูทรงกระบอกใหม้คีวามยาวเป็นสอง
เท่าของความสงูของตวักระตบิที ่ ตอ้งการ เสรจ็แลว้ตอ้งพบัทบกลบัสว่นหน่ึงไวเ้ป็นดา้นในตวั
กระตบิ ก่องขา้วชนิดน้ีจะสานลายดา้นในและดา้นนอกต่างกนัคอืสว่นทีจ่ะพบัทบกลบัไว ้ดา้นใน
นัน้จะสานดว้ยลายอาํเวยีน ส่วนดา้นนอกทีต่อ้งการความสวยงาม จะสานดว้ยลายสองยนื หรอื
ยกดอกเพื่อความสวยงาม ส่วนกน้จะตอ้งสานเป็นแผ่นกลม ๆ ต่างหากแต่นํามาผนึกตดิกบัตวั
กระตบิภายหลงั ส่วนฝากระตบิกจ็ะทําเช่นเดยีวกบัตวักระตบิ กระตบิชนิดน้ีบางครัง้อาจจะใช้
กา้นตาลขดเป็นวงทาํเป็นสว่นฐาน เพือ่ความคงทนดว้ย          

อยา่งไรกต็าม ความแตกต่างระหวา่งก่องขา้งและกระตบิ เกดิจากความนิยมของทอ้งถิน่
แต่ละทอ้งถิน่ทีท่ําสบืทอดต่อ ๆ กนัมาแต่บรรพบุรุษปจัจุบนั ก่องขา้วและกระตบิยงัคงรกัษา
รปูทรงและลกัษณะเฉพาะถิน่ของตนไวไ้ด ้ เพราะผูส้านแต่ละถิน่มกัมคีวามถนดัและเคยชนิใน
การทาํตามแบบอยา่งของตนมากกว่า ทีจ่ะเลยีนแบบก่องขา้วถิน่อื่น แมป้จัจุบนัเครื่องจกัสาน
พืน้บา้นอสีานจะมรีปูแบบเปลีย่นแปลงไปบา้ง เช่น เพิม่สสีนัหรอืนําวสัดุสมยัใหม ่เช่น พลาสตกิ 
เขา้มาประยุกต์ใชป้ระกอบกบัเครื่องจกัสาน ซึง่เป็นไปตามสมยันิยมมากกว่าความต้องการที่
เปลีย่นแปลงรปูแบบดัง้เดมิของตน แต่ในทีส่ดุก่องขา้วไมไ้ผก่ย็งัเป็นทีนิ่ยมของชาวบา้นมากกว่า
ภาชนะชนิดอื่น 

เครื่องจกัสานพืน้บา้นทีน่่าสนใจอกีอย่างหน่ึง คอื ตะกรา้ หรอืทีภ่าษาถิน่เรยีก กะต้า
หรอื กะต่า ซึ่งเป็นภาชนะจกัสานทีใ่ชก้นัแพร่หลายในภาคอสีาน ตะกรา้ หรอื กะต้าสาน  
 มปีระโยชน์ในการใชส้อยเช่นเดยีวกบัตะกรา้ภาคกลางหรอืซา้ภาคเหนือ เป็นภาชนะทีใ่ชก้นั
อยา่งกวา้งขวางในภาคอสีานเพราะใชใ้ส่ของไดส้ารพดัและใช ้ ไดท้ัง้การหิว้ หาบ และคอนดว้ย
ไมค้าน รปูทรงของตะกรา้หรอืกะตา้ต่างไปจากตะกรา้ภาคอื่น กะตา้สานดว้ย ไมไ้ผ ่เริม่สานกน้
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ก่อนดว้ยลายขดั (ลายขดับ)ี ตอกคู่ แล้วค่อย ๆ สานต่อขึน้มาดา้นขา้งของตะกรา้ด้วยลาย
ธรรมดาเรื่อยไปจนถงึปากของตะกรา้ซึง่ จะใชต้อกเสน้เลก็เพื่อความแขง็แรงทนทานปากหรอื
ขอบตะกรา้จะใชว้ธิเีกบ็นิมโดย สานซ่อนตอกเขา้ในตวัตะกรา้  เสรจ็แลว้จะทาํหตูะกรา้เพื่อใชห้ิว้
หรอืหาบ  โดยมากจะใชไ้มไ้ผอ่กีชิน้หน่ึงโคง้เหนือปากตะกรา้ แลว้ผกูปลายทัง้สองเขา้กบัขอบ
ตะกรา้ ตะกรา้ภาคอสีานจะมรีปูทรงคลา้ย ๆ กนัเป็นสว่นใหญ่ อาจจะมขีนาดเลก็และใหญ่ต่างกนั
เทา่นัน้ ตะกรา้ชนิดน้ีจะใชไ้ดท้ัง้แบบเป็นคูแ่ละใชห้ิว้เพยีงใบเดยีว ตัง้แต่ใชใ้สผ่กั ผลไมถ่้าน และ
สิง่ของอื่น ๆ ไปจนถงึใชเ้ป็นเชีย่นหมากสาํหรบัใสห่มาก เรยีกว่า คุหมาก หรอืบางครัง้ใชช้นัยา
ทาํเป็นครุหรอืคุสาํหรบัตกัน้ํากไ็ด ้ชาวอสีานนิยมใชก้ะตา้กนัทัว่ไปเพราะมน้ํีาหนกัเบาทาํไดง้า่ย 
ราคาถูกกวา่ภาชนะชนิดอื่น 

ตะกรา้สานของอสีานถงึแมว้่าจะเป็นเครื่องจกัสานทีม่รีปูทรงและลวดลายในการ สาน
งา่ยๆ ไมล่ะเอยีดประณีต แต่เป็นเครื่องใชใ้นครวัเรอืนทีใ่ชก้นัแพรห่ลาย เป็นเครื่องจกัสานทีม่ี
เอกลกัษณ์โดดเดน่ชนิดหน่ึงของอสีาน จะพบเหน็ชาวอสีานหิว้ตะกรา้หรอืหาบตะกรา้น้ีทัว่ไป 

นอกจากตะกรา้หรอืกะตา้ทีใ่ชก้นัแพร่หลายในภาคอสีานหรอืถอืไดว้่าเป็น เอกลกัษณ์
ของเครื่องจกัสานอสีานดงักล่าวแลว้ ในภาคอสีานยงัมเีครื่องจกัสานทีน่่าสนใจอกีหลายอยา่งแต่
ส่วนมากจะเป็น เครื่องจกัสานไมไ้ผ่มากกว่าอย่างอื่น และเครื่องจกัสานที่ใชก้นัมากใน
ชวีติประจําวนักเ็ป็นพวกภาชนะต่าง ๆ เช่น กระบุง ตะกรา้ กระจาด เปลเดก็ เครื่องจกัสานที่
จาํเป็นต่อชวีติอกีอย่างหน่ึงคอืเครื่องมอืจบัและดกัสตัว ์ น้ําเช่น ไซ ขอ้ง ตุม้ดกักบ ซ่อน ปุม่ขงั
ปลา ฯลฯ นอกจากน้ีมเีครื่องจกัสานทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการเลีย้งไหมและการทอผา้ เช่น กะเพยีด
ป ัน่ฝ้าย กระดง้ เลี้ยง ไหม จ่อเลี้ยงไหม เครื่องจกัสานทีเ่กีย่วเน่ืองกบัขนบประเพณีของชาว
อสีาน ไดแ้ก่ เบง็หมากสาํหรบัใสด่อกไมแ้ละเครื่องบูชาต่าง ๆ และก่องขา้วขวญัสาํหรบัใสข่า้ว
เหนียวน่ึง เป็นตน้ 

ดงันัน้จะเหน็ไดว้่าเครื่องจกัสานจงึเป็นศลิปหตัถกรรมทีม่คีุณค่าในฐานะทีเ่ป็นหลกัฐาน
ทางประวตัิศาสตร์ของชุมชนท้องถิน่ต่าง ๆ คุณค่าทางศลิปและความงาม และ คุณค่าในการ
แสดงออกทางอารมณ์และจิตใจของช่างพื้นบ้าน ซึ่งในการศึกษาครัง้น้ีศึกษาองค์ความรู ้
ภูมปิญัญาทอ้งถิน่งานหตัถกรรมเครื่องจกัสาน จงัหวดันครราชสมีา โดยตอบวตัถุประสงคข์อ้ที่
หน่ึงคือ เพื่อให้เกิดการอนุรกัษ์และสบืทอดภูมปิญัญาท้องถิ่นเกี่ยวกบังานหตัถกรรมเครื่อง 
จกัสานทีม่คีุณคา่ต่อไปในอนาคต 

 
2.2.2  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัภมิูปัญญาท้องถ่ินด้านหตัถกรรมเครื่องจกัสาน  
พิทักษ์ น้อยวงัคลัง (2531) ได้ศึกษาเรื่อง ลายสานไม้ไผ่ในเขตอําเภอสุวรรณภูม ิ

จงัหวดัรอ้ยเอด็ พบว่า ลายจกัรสานที่นํามาประกอบเป็นเครื่องจกัสานไดร้บัการถ่ายทอดมาก
จากบรรพบุรุษตามคตินิยมของคนในท้องถิ่น โดยอาศยัความสะดวกและความเหมาะสมกบั



 28 
 
สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และสงัคม เครื่องจกัสานไม้ไผ่ ได้ประโยชน์ต่อการใช้สอยใน
ชวีติประจําวนัดา้นต่าง ๆ คอื ใชเ้ป็นภาชนะประกอบอาหาร เครื่องมอืจบัสตัว ์เครื่องใชใ้นบา้น 
เครื่งใชส้าํหรบัเลี้ยงสตัว ์เครื่องมอืเพาะปลูก ส่วนประกอบสิง่ก่อสรา้ง เครื่องมอืประกอบความ
เชื่อ ซึง่การสรา้งเครื่องไมไ้ผ่ต่าง ๆ มรีปูแบบทีส่อดคลอ้งและกลมกลนืกบัวถิกีารดํารงชวีติการ 
ใชส้อยในแต่ละประเภทอยา่งเหมาะสม 

นรนิทร ์รกันุ้ย (2549: 155-157) ศกึษาเรื่อง การศกึษาเครื่องจกัสานจงัหวดัสุพรรณบุร ี
:กรณีศกึษากลุ่มบา้นโพธิศ์รตีําบลบางปลามา้ อําเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุร ีมคีวาม 
มุ่งหมายเพื่อศึกษาวเิคราะห์ผลงานเครื่องจกัสานกลุ่มบ้านโพธิศ์ร ี ในประเด็นลวดลาย 
กระบวนการจกัสานและวฒันธรรมในการดํารงชวีติทีส่มัพนัธก์บัเครื่องจกัสานผลจากการศกึษา
ครัง้น้ีนําไปพฒันาการออกแบบลวดลาย กระบวนการจกัสาน และงานออกแบบทเีกีย่วกบัเครื่อง
จกัสานในดา้นอื่น ๆ ผลการศกึษาสรปุไดว้า่ เครือ่งจกัสานกลุ่มบา้นโพธิศ์รซีึง่ไดก่้อตัง้กลุ่มขึน้มา
เพื่อรวบรวมชาวบ้านเชื้อสายไทยพวนที่มคีวามรกัในงานศลิป์สบืสานงานจกัสาน เน้นการ
อนุรกัษ์เครื่องจกัสานลวดลายโบราณประยุกต์เขา้กบัรปูทรงไดอ้ย่างกลมกลนื เป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะถิ่นที่มีประเพณีและวัฒนธรรมแบบดัง้เดิมควบคู่กับการตัง้ถิ่นฐานเป็นสิ่งสําคัญ  
โดยวฒันธรรมในการดาํรงชวีติทีส่มัพนัธก์บัเครื่องจกัสาน เช่น กระเป๋านิยมใชเ้มื่อไปท่องเทีย่ว
ไปงานพธิกีารสาํคญั กล่องใสข่องนิยมใชใ้สข่องมคี่า เช่นเครื่องประดบั อุปกรณ์เยบ็ปกัถกัรอ้ย
เศษเหรยีญเศษสตางค ์ตะกรา้นิยมใชใ้สข่องเมือ่จา่ยตลาด ใชใ้สส่ิง่ของไปวดั ใชใ้สส่ิง่ของไปฝาก
ญาตผิูใ้หญ่ กระจาดนิยมใสภ่าชนะบรรจุเครื่องคาวหวานไปถวายพระภกิษุสงฆท์ีว่ดั ใสภ่าชนะ
ของคาวหวาน ผลไมเ้ตรยีมอาหารสาํหรบัพระภกิษุสงฆ ์ ใส่ผลไมห้รอืภาชนะใส่อาหารประจํา
บา้น ฝาชมีสีาํหรบัปกปิดอาหารประจาํบา้น สาํหรบัปกปิดอาหารถวายพระ ป ัน่น้ําชานิยมใชใ้ส่
กากระเบือ้งน้ํารอ้นเพื่อเกบ็ความรอ้นใหม้คีวามรอ้นมากกว่าเดมิ พดัสานไมไ้ผใ่ชพ้ดัโบกประจาํ
บา้นเมือ่มอีากาศรอ้น แจกนัไมไ้ผใ่ชใ้สด่อกไมต้กแต่งบา้นตกแต่งโต๊ะอาหาร 

สุภาพร ชาววงั (2552) ศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้ภูมปิญัญาพื้นบ้านในการพฒันา
เครือ่งจกัสานเชงิพานิชย ์จงัหวดันครราชสมีา มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาภมูปิญัญาพืน้บา้นในการ
ผลติเครื่องจกัสาน และการประยุกตใ์ชภู้มปิญัญาพืน้บา้นในการพฒันาเครื่องจกัสานเชงิพานิชย ์
จงัหวดันครราชสมีา โดยใชร้ปูแบบการวจิยัเชงิคุณภาพ ผลการวจิยัพบว่า ภูมปิญัญาพืน้บา้นใน
การพฒันาผลติภณัฑเ์ครือ่งจกัสานทีด่าํเนินมาแต่บรรพบุรุษ ถ่ายทอดวฒันธรรมการจกัสานเป็น
อาชพีดัง้เดมิของชาวบ้าน การผลติเครื่องจกัสานของกลุ่มชาวบ้านผูป้ระกอบการผลติเครื่อง 
จกัสาน ผกัตบชวา หวาย ในอดตีชาวบา้นจะหาวตัถุดบิในทอ้งถิน่ แต่ปจัจุบนัมกีารรบัซื้อจาก
แหล่งอื่นๆ นอกจากน้ีเครือ่งจกัสานกบัความเชื่อเรือ่งพธิกีรรม ในอดตีชาวบา้นมคีวามผกูพนักบั
เครื่องจกัสานในวถิชีวีติ และมเีครื่องจกัสานบางชนิดทีย่งัใชใ้นพธิกีรรม เช่น การเกดิ ประเพณี
งานบุญ พิธีทางศาสนา ในปจัจุบันความเชื่อและพิธีกรรมของเครื่องจักสานได้ลดน้อยลง 
เน่ืองจากความเจรญิดา้นเทคโนโลย ีดา้นการพฒันากลุ่มบุคคลใหม้คีวามรูใ้นการผลติเครือ่งจกัสาน 
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โดยการแสวงหาความรู ้การแลกเปลีย่นความรูจ้ากกลุ่มอื่น หรอืหน่วยงานอื่นภายนอกกลุ่มของตน 
โดยการอบรม ประชุมสมัมนา ศกึษาดูงาน หรอืเขา้ร่วมกจิกรรมการประยุกต์ผลติภณัฑจ์กัสาน 
การพฒันาดา้นวตัถุดบิทีห่าไดใ้นพืน้ที ่และการผลติอยา่งต่อเน่ือง มกีารนําเทคนิคในดา้นต่าง ๆ 
เขา้มาใชใ้นกระบวนการผลติ เชน่ การคดัเลอืกตน้ผกัตบชวา การยอ้มสหีวาย การแปรรปูผลติภณัฑ์
ชนิดต่าง ๆ มกีารพฒันาเพิม่มลูค่าผลติภณัฑว์ตัถุดบิทีท่ําใหเ้ครื่องจกัสานมคีุณภาพ โดยผูผ้ลติ
ตอ้งมคีวามรูใ้นการคดัเลอกคุณภาพของวตัถุดบิ สว่นการแปรรปูผลติภณัฑไ์ดเ้น้นความประณีต
สวยงาม ความเหมาะสมกบัการใช้งาน มาตรฐานผลิตภณัฑ์ กระบวนการผลิตตลอดจนการ
ถ่ายทอดภูมปิญัญาเพื่อยกระดบัผลติภณัฑเ์ครื่องจกัสานใหม้คีุณภาพเป็นทีย่อมรบั ทาํใหม้กีาร
ปรบัปรุงพฒันากระบวนการผลิตเครื่องจกัสาน มีจุดเด่น มเีอกลกัษณ์ ซึ่งต้องอาศยัความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ของสมาชกิทุกคน ดา้นการส่งเสรมิการผลติเครื่องจกัสาน จาก
ภูมปิญัญาพืน้บา้นใหม้กีารพฒันาเชงิพาณิชย ์โดยชาวบา้นทีม่ฝีีมอืในการผลติเครื่องจกัสานที่
เป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน ดงันัน้การพฒันาเครื่องจกัสาน หวาย ผกัตบชวา ใหเ้ป็นที่ต้องการ
ของผูบ้รโิภค และมกีารส่งเสรมิด้านการตลาดสามารถใชเ้ป็นช่องทางในการเพิม่รายไดใ้หก้บั
กลุ่ม สําหรบัปจัจยัทีส่่งผลใหก้ลุ่มประสบผลสําเรจ็ในการดําเนินงานของกลุ่มอาชพี ไดแ้ก่ การ
พฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ใหม้คีวามหลากหลายตามความต้องการของตลาด การหาช่องทาง
จําหน่ายไดด้ว้ยตนเอง รวมทัง้การไดร้บัความร่วมมอืส่งเสรมิสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ
และพอ่คา้ เพือ่เผยแพรป่ระชาสมัพนัธผ์ลติภณัฑแ์ละการบรหิารจดัการ 

อญัชลี คงทอง (2553) ศึกษาเรื่อง แบบอย่างในการพฒันาอาชพีจกัสานอําเภอพนัส
นิคม จงัหวดัชลบุร ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาพฒันาการของกลุ่มอาชพีจกัสาน และปจัจยัหลกั
ของความสําเรจ็ของการพฒันาอาชพีของกลุ่มจกัสานอําเภอพนัสนิคม จงัหวดัชลบุร ีมวีธิกีาร
ศกึษาโดยการวจิยัเชงิคุณภาพ พบว่า พฒันาการของกลุ่มอาชพีจกัสาน เริม่จากการรวมกลุ่ม
อาชพีจกัสานตัง้แต่ปี พ.ศ. 2521 โดยมสีมาชกิเพยีง 3 คน รปูแบบผลติภณัฑเ์ป็นเครื่องใชท้ัว่ไป 
เช่น ตะกร้า กระเป๋า กระจาด พดั เป็นต้น มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการจกัสานกบักลุ่ม
ภายนอกชุมชนอย่างไม่เป็นทางการ เป็นการพูดคุย สําหรบัการถ่ายทอดความรู ้เป็นลกัษณะ
แบบกลุ่มครอบครัว และเครือญาติ จากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อนบ้าน ด้วยวิธีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง การอยู่ร่วมกนัของกลุ่มในระยะเริม่ตน้น้ี ยงัไม่มกีตกิาร่วมกนัเป็นลายลกัษณ์
อกัษร มกีารพึง่พาอาศยักนั และชว่ยเหลอืกนั จนสามารถพฒันาเป็นผลติภณัฑใ์นปจัจุบนั  

สาํหรบัปจัจยัหลกัของความสาํเรจ็ของการพฒันาอาชพีของกลุ่มจกัสานนัน้ควรมปีจัจยัที่
เกีย่วขอ้งดงัน้ี ไดแ้ก่ 1) ดา้นผูนํ้ากลุ่ม ควรเป็นผูนํ้าตามธรรมชาตทิีม่อีาชพีจกัสานเป็นทุนเดมิ มี
การเต็มใจที่จะทํางานเพื่อส่วนร่วม เป็นผูนํ้าที่เสยีสละ อดทน มองการณ์ไกล มวีสิยัทศัน์ และ
ความคดิรเิริม่สร้างสรรค์ กล้าคดิ กล้าแสดงออกในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม 2) ด้าน
ความสมัพนัธ์ทางสงัคม ทางกลุ่มได้ข้อสรุปว่าการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ควรมีความสมัพนัธ์
ระหว่างกลุ่มเชื่อมโยงกนัเป็นเครอืขา่ย จะทําใหก้ลุ่มมคีวามแนบแน่นต่อกนั มพีลงัการทาํงานที่
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เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด 3) ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า การทํางานในรูปแบบ

กลุ่มถ้าจะให้ประสบผลสําเร็จต้องให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานทุกขั้นตอน 
สมาชิกจะมีความผูกกัน เหนียวแน่นกับกลุ่มและทําให้เกิดพลังในการทํางาน 4) ด้านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่ากลุ่มอาชีพจักสานควรให้ความสําคัญต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มขึ้น 
ควรมีการวางแผนสําหรับการสืบทอดอาชีพจักสาน เพื่อให้กลุ่มคงอยู่ได้ตลอดไป มิฉะนั้นแล้ว 
กลุ่มอาจจะล่มสลาย เพราะงานจักสานต้องมีการฝึกฝนให้เกิดความเป็นความชํานาญ เป็นการ
สั่งสมประสบการณ์แล้วสืบทอดให้ลูกหลานรุ่นต่อไป ในลักษณะครูสอนศิษย์ พ่อสอนลูก พี่สอน
น้อง ต่อไปเรื่อย ด้วยการฝึกจนปฏิบัติจริง และ 5) ด้านการช่วยเหลือจากภายนอกชุมชน กลุ่ม
อาชีพจักสานควรได้รับการช่วยเหลือจากภายนอกชุมชนต่อไป เนื่องจากการพัฒนากลุ่มอาชีพ
จักสานให้ก้าวหน้าขึ้นนั้น ต้องมีปัจจัยหลายๆ ด้านเข้ามาเกี่ยวข้องและปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มีทั้ง
สิ่งที่กลุ่มสามารถทําเองได้ และสิ่งที่กลุ่มต้องพึ่งพาอาศัยภายนอกชุมชนเข้ามาช่วยเหลือด้วย 
เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

สรุปได้ว่าเครื่องจักสานโดยทั่วไป มักจะทําขึ้นโดยวิธีการที่ไม่ซับซ้อน โดยใช้เครื่องมือ
พื้นๆ ที่สามารถทําขึ้นเองได้และวัสุดที่สานก็มีในท้องถิ่น อีกทั้งรูปทรงและลวดลายที่สานก็มี
ความประสานสัมพันธ์กันกับประโยชน์ใช้สอยได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามในปัจจุบันภาครัฐเริ่ม
ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น รวมไป
ถึงการรวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนาอาชีพและการจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยสามารถอธิบาย
ตามแนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มในประเด็นต่อไป 
 

2.3   แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่ม 
 

ธรรมชาติของมนุษย์มักจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เพื่อความอยู่รอดและทําให้เกิดการ
ดํารงชีวิตที่มีคุณภาพ ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มและกระบวนการกลุ่ม นั้นเกี่ยวข้องการแสดง
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในท้องถิ่นหรือชุมชน ที่สามารถทําให้เกิดการพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งที่
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน ทั้งนี้การสร้างสรรค์ต่างๆ เกี่ยวของกับการใช้ภูมิปัญญาอัน
ทรงคุณค่าที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาสร้างเป็นมรดกทางสังคมที่ดีงาม โดยการรวมกลุ่มของคนใน
ชุมชนมีการแสดงพฤติกรรมผ่านความคิด ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน และเมื่อมารวมกลุ่มกัน 
ก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการพัฒนาภูมิปัญญาดังกล่าวให้เป็นเอกลักษณ์ที่
สําคัญของชุมชน ซึ่งการรวมกลุ่มและการทํางานกลุ่มถือว่าเป็นหัวใจของงานพัฒนา ที่สอดคล้อง
กับคํากล่าวที่ว่า “ถ้าไม่มีกลุ่มก็จะไม่มีการพัฒนาเกิดขึ้น (No Group, No Development)”  
(โกวิทย์ พวงงาม, 2553: 295) ทําให้การศึกษาเรื่องเกี่ยวกับกลุ่ม เป็นสิ่งที่จําเป็นเพื่อให้เกิด

ความรู้ความเข้าใจในการจัดการความรู้ของกลุ่มได้อย่างชัดเจนมากขึ้น 
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สําหรบัความหมายของ “กลุ่ม” มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้หลายท่าน ได้แก่ 
Cartwight and Zander (1968: 418) ไดใ้หค้วามหมายของกลุ่ม คอื ผลรวมของปจัเจกบุคคล
หลายๆ บุคคลซึง่มคีวามสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั และความสมัพนัธด์งักล่าวทาํ ใหเ้ขาตอ้งพึง่พา
อาศยักนัโดยขาดมไิด ้คาํ ว่า กลุ่ม จงึหมายถงึขัน้ตอนของบุคคลในสงัคมทีม่คีุณสมบตัริว่มกนั
และมคีวามเกีย่วพนั ซึง่กนัและกนัในระหว่างสมาชกิแต่ละคนของกลุ่ม ในขณะทีป่ระยรู อุดมเสยีง 
(2540) กล่าวว่า กลุ่ม หมายถงึบุคคลตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ซึง่เกดิจากการรวมตวักนัของบุคคล
เป้าหมาย หรอืดว้ยวตัถุประสงคอ์ย่างใดอย่างหน่ึงรวมกนั เช่น กลุ่มผูส้นใจปลูกผกั ซ่อม
เครื่องยนต ์เยบ็ปกัถกัรอ้ย กลุ่มสง่เสรมิอาชพี เป็นตน้ กลุ่มเหล่าน้ีเรยีกว่า กลุ่มไมเ่ป็นทางการ 
หรอืกลุม ่ธรรมชาต ิกลุม ่อกีประเภทหน่ึงจดัตัง้ขึน้เป็นทางการมกีฎหมายรองรบั มฐีานะเป็นนิติ
บุคคล เช่น กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ สมาคม เป็นตน้ โดยความหมายขา้งตน้สอดคลอ้งกบั
ความหมายของสนธยา พลศร ี(2550: 89) ไดอ้ธบิายถงึกลุ่มคนไดว้า่ เกดิจากคนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป 
รวมกนัในบรเิวณใดบรเิวณหน่ึงเป็นหมู่คณะ เพื่อทํากจิกรรมบางอย่าง ซึ่งอาจจะมลีกัษณะที่
เหมอืนกนัหรอืแตกต่างกนักไ็ด ้เชน่ ฝงูชน (Crowd) ทีม่ารวมกนัชัว่คราวเพือ่กจิกรรมบางอยา่ง  

สรุปกลุ่ม ในการศกึษาครัง้น้ีหมายถงึ บุคคลรวมตวักนัตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป มกีารทํา
กจิกรรมรว่มกนั มคีวามสมัพนัธก์นั และพึง่พาช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ภายใตว้ตัถุประสงคห์รอื
เป้าหมายการดําเนินงานบางอย่างร่วมกนั โดยในการศกึษาครัง้น้ีไดศ้กึษาการรวมกลุ่มแบบ
ถาวร ทีม่กีารดาํเนินกจิกรรมรว่มกนัเป็นระยะเวลาหน่ึง 

 
2.3.1  รปูแบบการแบง่กลุ่ม/องคก์ารชมุชน 
การศกึษารูปแบบการแบ่งกลุ่มใชเ้กณฑก์ารแบ่งกลุ่มจากผลการวจิยัโครงการส่งเสรมิ

การมสี่วนร่วมของประชาชนดา้นการกระจายอํานาจสู่ทอ้งถิน่ตามรฐัธรรมนูญฯ (โกวทิย ์พวงงาม
และคณะ, 2550: 139-124) ซึง่มกีารแบ่งกลุ่มเป็น 7 กลุ่มไดแ้ก่ 1) กลุ่ม/องคก์ารดา้นเศรษฐกจิ 
หมายถงึ กลุ่ม/องคก์ารทีม่กีารรวมตวักนัในทางเกษตรสหกรณ์/ออมทรพัย/์กองทุน รวมตวักนั
เป็นลกัษณะกลุ่มอาชพีและกลุ่ม/องค์การที่มกีารรวมตวักนัด้านงานบรกิาร เช่น กลุ่มเกษตร 
ได้แก่ ทํานา ทําไร่ ทําสวน กลุ่มดอกมะลิ ประมง กลุ่มปลูกม่อนเลี้ยงไหม เลี้ยงสตัว์ กลุ่ม
สมุนไพร ฯลฯ กลุ่มอาชพี ได้แก่ กลุ่มจกัสาน ทําขนม กลุ่มทอผา้ กลุ่มทําไวน์ ฯลฯ และด้าน
บรกิาร ไดแ้ก่ กจิการดา้นคมนาคม นนัทนาการท่องเทีย่ว โฮมสเตย ์ฯลฯ 2) กลุ่ม/องคก์ารดา้น
สงัคม หมายถึง กลุ่ม/องค์การที่มีการรวมตัวกันเพื่อพฒันาชุมชน เช่น การรวมกันในทาง
สาธารณสุข การศึกษา ศิลปวฒันธรรม การพฒันาและสงเคราะห์คนพิการ การพฒันาเด็ก 
เยาวชน สตร ีและผูสู้งอายุ การพฒันาแรงงาน การคุม้ครองผูบ้รโิภคและองคก์ารสาธารณกุศล 
เป็นต้น 3) กลุ่ม/องค์การดา้นทรพัยากร หมายถงึ กลุ่ม/องค์การที่มกีารตวักนัเพื่อการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แหล่งน้ําและสิง่แวดล้อม 4) กลุ่ม/องค์การผูท้รงคุณวุฒ ิหมายถึง 
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กลุ่ม/องคก์ารทีม่กีารรวมตวักนัทางวชิาการ ปราชญช์าวบา้น 5) กลุ่ม/องคก์ารทอ้งถิน่ หมายถงึ 
การรวมตวักนัของกลุ่ม/องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่ เช่น องคก์ารบรหิารส่วนตําบล องค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดั 6) กลุ่ม NGOs หมายถงึ การรวมตวัของกลุ่ม/องคก์ารในลกัษณะองค์การ
พฒันาเอกชน และ 7) กลุ่ม/องคก์ารทีร่วมตวัในรูปแบบสมาคม/ชมรม/สมาพนัธ์ หมายถงึ การ
รวมตวักนัในรปูแบบของสมาคม ชมรม สโมสร สมาพนัธ ์เช่น สมาคมหอการคา้จงัหวดั สโมสร
โรตารี ่และสภากาชาดจงัหวดั เป็นตน้  

 
2.3.2  การจดัตัง้กลุ่ม 
กาญจนา ไชยพนัธ ์(2541 อา้งถงึใน นิจพร มาจนัทร,์ 2546: 21) ไดส้รุป การจดัตัง้กลุ่ม 

(Group Formation) ดงัน้ีสาเหตุทีม่นุษยร์วมตวักนัเพื่อจดัตัง้กลุ่มและสงักดัตนเองเป็นสมาชกิ
กลุ่มนบัว่าเกดิจากปจัจยัหลายประการดว้ยกนั เช่น ปจัจยัทางดา้นจติวทิยา สงัคม และเศรษฐกจิ 
เป็นตน้ ซึง่อธบิายสาเหตุทีบุ่คคลจดัตัง้กลุ่มและสงักดัตนเองเป็นสมาชกิกลุ่ม 2 แนวคดิ ดงัน้ี 

1) เป็นความต้องการของบุคคล คอืบุคคลมคีวามพอใจในการรวมกลุ่มเพื่อ
สนองความตอ้งการของตนเอง เช่น การรวมกลุ่มเป็นสมาชกิสโมสรกอลฟ์เพราะว่าตนเองชอบ
เกมกฬีาดงักล่าว และชอบทีจ่ะพบปะคนทีม่ลีกัษณะคอืความชอบในเกมกฬีาดงักล่าวเหมอืนกนั
กบัตน เมื่อสรุปแลว้คอืบุคคลซึง่เขา้รว่มในกลุ่มประเภทน้ี เพราะมคีวามสามารถในกจิกรรมหรอื
โครงการขององคก์ารหรอืกลุ่มนัน้ 

2) การเขา้รว่มกลุ่ม จะเป็นวธิสีนองความตอ้งการมากกว่าอยูน่อกกลุ่ม หมายถงึ 
บุคคลเขา้เป็นสมาชกิภาพของกลุ่มเพื่อมุง่ไปสูเ่ป้าหมายประการต่าง ๆ ซึง่ถา้อยูภ่ายนอกลุ่มจะ
ไมส่ามารถบรรลุเป้าหมายดงักล่าวได ้ เช่น การทีน่กัศกึษาหญงิเขา้รว่มเป็นสมาชกิสมาคมสตรี
ในมหาวทิยาลยั เพื่อจะไดร้บัศกัดิศ์รหีรอืชื่อเสยีง และเป็นการยอมรบัของนกัศกึษาโดยทัว่ไป
ของมหาวทิยาลยั เป็นตน้  

จากการจดัตัง้กลุ่มข้างต้นสอดคล้องกบัสาเหตุการเกิดกลุ่มที่เกิดจากเหตุผลต่างๆ 
โดยเฉพาะเกดิจากความตอ้งการของมนุษย ์(Human Needs) คอื มนุษยม์คีวามตอ้งการในสิง่ที่
จําเป็น เช่น ปจัจยัสี ่อนัไดแ้ก่ อาหาร เสือ้ผา้ เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศยัและยารกัษาโรค  ความ
จําเป็นในการแสวงหาสิง่ทีจ่ําเป็นสาํหรบัชวีติมนุษยน์ัน้ บุคคลคนเดยีวไม่อาจทําไดโ้ดยสะดวก
และปลอดภัย แต่ถ้าเมื่อใดมนุษย์มารวมกัน แบ่งหน้าที่กันทํา ช่วยกันคนละไม้คนละมือ  
ซึง่สาํหรบัชุมชนในปจัจุบนัน้ี ลกัษณะการช่วยกนัทํางานคนละไมค้นละมอื ยิง่จะเด่นชดัมากขึน้ 
ดงัจะเห็นได้ในระบบการผลิตหรอืก่อสร้างที่มคีวามสลบัซบัซ้อนมากๆ มีคนช่วยกนัทํางาน
เฉพาะดา้น เช่น ช่างไม ้ช่างปูน ช่างเหลก็ และช่างไฟฟ้า เป็นต้น ความจําเป็นดงักล่าว ทําให้
มนุษยต์อ้งมาอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มในชุมชน (วริชั วริชันิภาวรรณ, 2549: 123)  
 



 33 
 

2.3.3  องคป์ระกอบของกลุ่ม 
กลุ่มทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตหิรอืเกดิขึน้จากการจดัตัง้ในงานพฒันาชุมชน ส่วนมาก

มกัจะเป็นกลุ่มอาชพีต่าง ๆ เช่น กลุ่มทอผา้ กลุ่มจกัสาน กลุ่มเลีย้งไก่และกลุ่มปลูกผกั เป็นต้น 
โดยทัว่ไปกลุ่มจะมอีงคป์ระกอบ 4 ประการ เรยีกเป็นคาํยอ่ว่า 4 ก. (ทนงศกัดิ ์ คุม้ไขน้ํ่า, บุญศร ี
แก้วคาํศรี,  โกวิทย์ พวงงาม และปรีดี โชติช่วง, 2534: 14) คือ 1) กรรมการ หมายถึง  
มีคณะกรรมการซึ่งเลือกมาจากสมาชิก เพื่อทําหน้าที่เป็นตัวแทนบริหารกิจการของกลุ่ม  
2) กตกิา หมายถงึ ระเบยีบขอ้บงัคบั หรอืขอ้ตกลงต่างๆ ทีส่มาชกิไดช้ว่ยกนักาํหนดขึน้เป็นแนว
ปฏบิตัิ 3) กจิกรรม หมายถึง ความเคลื่อนไหวในการดําเนินงานของกลุ่มตามวตัถุประสงค์ที่
กําหนด และ 4) กองทุน หมายถึง งบประมาณค่าใช้จ่าย รวมทัง้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ดาํเนินงานของกลุ่ม  
 

2.3.4  กระบวนการเสริมสร้างกลุ่ม 
การศึกษากระบวนการเสรมิสร้างกลุ่ม ได้ทําการสรุปตามแนวคดิของ โกวทิย์ พวงงาม 

(2553: 316-317) โดยมกีารสรุปประสบการณ์การทาํงานเสรมิสรา้งกลุ่มของนักวชิาการและ
คนทาํงานในพืน้ที ่ทาํใหเ้หน็วา่กระบวนการและเทคนิควธิกีารในการเสรมิสรา้งการรวมกลุ่มและ
พฒันาความเขม้แขง็ของกลุ่มสรปุได ้3 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

1) ขัน้ก่อนการเกดิกลุ่ม (ขัน้เตรยีมการ/ขัน้ก่อร่างสรา้งกลุ่ม/ขัน้ปลุกจติสาํนึก) 
เป็นขัน้ตอนทีง่านเขยีนหลายชิน้ใหค้วามสาํคญั เน่ืองจากเป็นการสรา้งพืน้ฐานการรวมกลุ่ม ซึง่
ข ัน้ตอนน้ีเป็นการกระตุน้ใหส้มาชกิตระหนกั รบัรูป้ญัหา เกดิความสนใจในการเขา้รว่มกลุ่ม โดย
เทคนิควธิกีารทีจ่าํเป็นในการกระตุน้ใหส้มาชกิเหน็ความจาํเป็นในการเขา้รว่มกลุ่ม คอื การสรา้ง
ความศรทัธา ความไวว้างใจของสมาชกิในการเขา้ร่วมกลุ่ม การสรา้ง หน่วยนํา หรอื แนวร่วม 
เพื่อเป็นแกนประสานหรอืขบัเคลื่อน การศกึษาสํารวจขอ้มูลหรอืการวเิคราะห์ชุมชนในความ
สนใจโดยการเขา้รว่มกลุ่ม 

2)  ขัน้การสรา้งกลุ่ม (การดําเนินงานกลุ่ม/ขัน้การทํากจิกรรม) เป็นขัน้ตอนที่
กระตุ้นใหเ้กดิการรวมกลุ่ม โดยอาจจะเริม่จากการรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยน เรยีนรู ้จากนัน้จงึ
พฒันาสู่กลุ่มที่มีการดําเนินกิจกรรม เพื่อดําเนินงานตามเป้าหมายที่กลุ่มได้กําหนดไว้ ใน
ขัน้ตอนน้ี นักพฒันาอาจทําหน้าที่ในการนําเสนอขอ้มูลจากการศกึษาวเิคราะห ์กระตุ้นใหเ้กดิ
การคดิค้นแนวทางในการแก้ไขปญัหา สนับสนุนใหก้ลุ่มดําเนินกจิกรรมตามแนวทางที่วางไว ้
รวมถงึการสนบัสนุนดา้นความรู ้และเทคโนโลยทีีจ่าํเป็นต่อการทาํงานกลุ่ม 

3)  ขัน้การเจรญิเติบโตของกลุ่ม (ขัน้การขยายกลุ่ม/การบํารุงรกัษากลุ่ม) ใน
ขัน้ตอนน้ีเป็นขัน้ตอนการพฒันาทัง้ในระดบักลุ่ม (คือการขยายวตัถุประสงค์ ขยายกิจกรรม 
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ขยายสมาชกิภายในกลุ่ม) และการพฒันาจากระดบักลุ่มสูก่ารเชื่อมโยงกบักลุ่มอื่นเป็นเครอืขา่ย 
ประเด็นําสําคญัที่ต้องดําเนินการในขัน้ตอนน้ีคอื การกระตุ้นให้เหน็ความจําเป็นในการสร้าง
เครอืขา่ย และการพฒันาความสมัพนัธใ์นการอยูร่ว่มกนัเป็นเครอืขา่ย  

ดงันัน้สรุปไดว้่าการเกดิกลุ่มขององคก์ารชุนชนสามารถเกดิไดจ้ากสาเหตุหลายประการ
ที่มกีารผสมผสานกนั ขึ้นอยู่กบัปจัจยัแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ แต่เป้าหมายที่สําคญัของการ
จดัตัง้กลุ่มภายในชุมชนคอื การสร้างคุณภาพชวีติที่ดขี ึ้นภายใต้การพึ่งพาตนเอง ซึ่งปจัจุบนั
ภาครฐัมกีารสง่เสรมิและสนบัสนุนใหชุ้มชนมกีารการรวมกลุ่มเพือ่แกไ้ขปญัหาความยากจน เพื่อ
สามารถใหป้ระชาชนมคีุณภาพชวีติที่ดขี ึน้ ซึ่งแนวคดิดงักล่าวสอดคล้องกบัแนวคดิ วสิาหกจิ
ชุมชน โดยการจดัตัง้วสิาหกจิชุมชนในพื้นที่นัน้ จะมหีน่วยงานภาครฐัเขา้มามบีทบาทในการ
สง่เสรมิและสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง ซึง่จะมกีารอธบิายในประเดน็ต่อไป 
 
2.4  แนวคิดเก่ียวกบัวิสาหกิจชมุชน  

 

ความเป็นมาของแนวคดิวสิาหกจิชุมชน จากการศกึษาพบว่า คาํว่า “วสิาหกจิ” แปลมา
จากคาํภาษาองักฤษว่า Enterprise ซึง่โดยปกตจิะแปลว่า การประกอบการและคนทัว่ไปมกัจะ
คุน้เคยกบัคาํวา่วสิาหกจิ เมือ่เป็นรฐัวสิาหกจิ แต่สาํหรบัในต่างประเทศทัว่โลกใหค้วามสาํคญักบั
คาํวา่ วสิาหกจิ อยา่งจรงิจงัมามากกวา่ 100 ปี  

ประวตัิศาสตร์ที่ผ่านมา มตีวัอย่างของแนวคิดวสิาหกิจชุมชนในต่างประเทศเกิดขึ้น
มากมาย ซึง่ชุมชนถูกขบัเคลื่อนโดยธุรกจิทีส่นองตอบต่อความตอ้งการของสงัคมนัน้มมีาตัง้แต่
สมยัโบราณ  ต่อมาไดม้กีารพฒันาเป็นรปูแบบของวสิาหกจิชุมชน (Community Enterprise) 
ที่ทนัสมยัขึ้น ซึ่งเป็นรูปแบบของ สหกรณ์ที่มกีารรวมตวักนัเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 
ทางสงัคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในยุโรปในช่วงปฏิวตัิอุตสาหกรรม ในช่วงแรกสหกรณ์ได ้
ถูกก่อตัง้โดยกลุ่มผูถ้กัทอใน Rochadale ประเทศองักฤษในปี 1844 และสหกรณ์ไดม้กีารผลติ
อาหารราคาถูกสาํหรบัสมาชกิและครอบครวัของพวกเขา และกระตุน้ใหท้ัว่โลกมกีารขบัเคลื่อน
และสนับสนุนการดําเนินงานของสหกรณ์มาอย่างต่อเน่ือง ในประเทศออสเตรเลยี เราพบว่า
ความเป็นมาของธุรกิจชุมชนในรูปแบบของเครดิตยูเนียน คือความเป็นมิตรทางสงัคมและ
ผูบ้รโิภค และผูผ้ลติทีม่กีารทาํการคา้เพื่อบรกิารชุมชนอื่นๆ (Brotherhood of St. Laurence, 
2007) 

ประเทศเยอรมนันี เป็นทีก่าํเนิดของกลุ่มออมทรพัย ์ชื่อสหกรณ์เครดติสาํหรบัชาวชนบท 
(Village Credit Society หรอื Rural Bank) ไดจ้ดัตัง้ขึน้สําเรจ็เป็นครัง้แรกทีเ่มอืงเฮด 
เดสดอรฟ์ ประเทศเยอรมนันี เมื่อปี ค.ศ.1862 (พ.ศ.2405) โดยมเีฟรดรคิ วลิเฮลม์ ไรฟไฟเซน 
(F.W.Raiffeisen) นายกเทศมนตรแีหง่เมอืง เฮดเดสดอรฟ์ เป็นผูจ้ดัตัง้ เพื่อใหเ้กษตรกรไดกู้ย้มื
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ไปทําทุนและประกอบอาชพี ซึง่เป็นสหกรณ์เครดติขนาดเลก็ชนิดไม่จาํกดั และต่อมาไดเ้ป็น
ตน้แบบของสหกรณ์ใหกู้ย้มืเพื่อการผลติการเกษตรทุกประเภท เช่น สหกรณ์หาทุน สหกรณ์
เครดติเพือ่ผลติกรรม สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์ผูผ้ลติการเกษตรรปูต่าง ๆ รวมทัง้ธนาคาร
สหกรณ์ในชนบท และสหกรณ์ออมทรพัยแ์ละเครดติยเูน่ียนดว้ย ดงันัน้เมอืงไทยของเราจงึเป็น
หน้ีบุญคุณต่อท่านผูน้ี้มาก เพราะสหกรณ์รปูแรกของไทย (สหกรณ์หาทุน) ไดถ้อดรูปแบบมา
จากสหกรณ์ของท่านก่อน และววิฒันาการมาเป็นลําดบั จนกลายมาเป็นสหกรณ์การเกษตรใน
ปจัจุบนั  

ประเทศฝรัง่เศส มีตัวอย่างของวิสาหกิจชุมชน โดยองค์การชุมชนจากประมาณ  
50 หมู่บ้าน ไม่ไกลจากเมอืงลอีอง ทางภาคใต้ของฝรัง่เศล ซึ่งเป็นถิน่กําเนิดของเหล้าไวน์ที่มี
ชื่อเสยีง และหมู่บ้านที่นัน่มกีารรวมตวักนัดําเนินวสิาหกิจเกี่ยวกบัการท่องเที่ยวเพราะมภีูมิ
ประเทศสวยงาม มหีมู่บ้านเก่าแก่ วนัหยุดสุดสปัดาห์จงึมคีนออกไปท่องเที่ยวในชนบทเป็น
จํานวนมาก ทําให้องค์การชุมชนดงักล่าวรวมตวักนัทํางานในช่วงวนัหยุด เพื่อประกอบการ
บรกิารนักท่องเที่ยว โดยการเปิดรา้นอาหาร โดยการนําผลติที่มใีนทอ้งถิ่นออกจําหน่าย เช่น 
เหลา้ ไวน์ เนย ฯลฯ ซึง่สามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัคนในทอ้งถิน่ไดอ้ยา่งมาก (เสร ีพงศพ์ศิ,วชิติ 
นนัทสวุรรณ และจาํนงค ์แรกพนิิจ, 2544: 33-50) 

ดงันัน้จะเหน็ได้ว่าแนวคิดวิสาหกิจชุมชนในต่างประเทศนัน้เกิดขึ้นมานานแล้ว และ
แสดงให้เห็นว่าธุรกิจในชุมชนเกิดจาก ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถ การรวมกลุ่มกนั
ดําเนินงานของชุมชน โดยมองเหน็ถงึจุดแขง็ จุดอ่อน และอุปสรรคต่างๆ สภาพแวดล้อมของ
พืน้ที่ ที่ทําใหพ้วกเขา้สรา้งธุรกจิที่เป็นของตวัเอง ก่อใหเ้กดิการสรา้งงาน สรา้งอาชพี รายได ้
และสวสัดกิาร ระบบชุมชนที่มคีวามมัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคม ส่งผลใหเ้กดิชุมชนอยู่รอด
ทา่มกลางเศรษฐกจิทีม่คีวามผนัผวน ไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

สําหรบัการพฒันาประเทศของไทยแนวใหม่ในปจัจุบนั มกีารปรบัเปลี่ยนมาจากอดตีที่
เน้นการขยายตวัทางเศรษฐกจิเป็นหลกั จนมาเป็นฐานความคดิใหม ่คอื การเน้นกระบวนการ 
พฒันาศักยภาพของชุมชน ทําให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ ไม่ใช่การพัฒนาชุมชน 
(Community Development) แต่เป็นการช่วยใหชุ้มชนพฒันาศกัยภาพของตนเอง (Community 
Empowerment) มากกวา่ ดงันัน้กระบวนการพฒันายคุใหมจ่งึมเีป้าหมายอยูท่ีก่ารพึง่ตนเองของ
ประชาชน โดยวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายน้ีคือ การส่งเสรมิให้เกิดกระบวนการประชาชนที่
เขม้แขง็ โดยการสนบัสนุนการเกดิระบบเศรษฐกจิชุมชน ซึง่หมายถงึการจดัระบบความสมัพนัธ์
ใหม ่ระหว่าง คน ทรพัยากร และความรู ้อนัเป็น 3 ปจัจยัหลกัทีก่่อใหเ้กดิการเรยีนรู ้การจดัการ
และการพฒันาที่เกิดจากภายในชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งค้นพบศกัยภาพและทุนที่แท้จริงของ
ตนเอง คอื ทุนที่เป็นทรพัยากร ผลผลติ ความรู ้ภูมปิญัญา วฒันธรรมทอ้งถิน่ รวมทัง้ทุนทาง
สงัคม (ดวงเดอืน สมวฒันศกัดิ,์ 2548: 1) หรอืเรยีกอกีนยัหน่ึงวา่ ทุนชุมชน นัน่เอง 
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ประเทศไทยมแีนวทางการสง่เสรมิและพฒันาวสิาหกจิทีเ่ป็นรปูธรรมและกําหนดขึน้เป็น 
พระราชบญัญตัสิง่เสรมิวสิาหกจิชุมชน พ.ศ. 2548 โดยมหีลกัการเพื่อสง่เสรมิสนบัสนุนเศรษฐกจิ
ชุมชนซึ่งเป็นพืน้ฐานของการพฒันาเศรษฐกจิแบบพอเพยีง ซึ่งจํานวนหน่ึงอยู่ในระดบัที่ไม่
พรอ้มจะเขา้มาแขง่ขนัทางการคา้ ใหไ้ดร้บัการส่งเสรมิความรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้งถิน่ การสรา้ง
รายได ้ การช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั การพฒันาความสามารถในการจดัการ และพฒันารปูแบบ
ของวสิาหกจิชุมชน เพื่อใหร้ะบบเศรษฐกจิชุมชนมคีวามเขม้แขง็ สามารถพฒันาไปสู่การเป็น
ผูป้ระกอบการของหน่วยธุรกจิทีส่งูขึน้  

  จากแนวคิดข้างต้นสามารถสรุปความหมายของวิสาหกิจชุมชนของประเทศไทย  
ซึ่งกรมการพฒันาชุมชน (2545 อา้งถึงใน อุมาพร กาญจนคลอด, 2550: 10) อธบิายไวว้่า 
วิสาหกิจชุมชน คือ กิจการที่ชุมชนและคนในชุมชนเป็นเจ้าของกิจการผลิตสินค้า กิจการ
ใหบ้รกิาร หรอื กจิการอื่นๆ เพื่อสรา้งรายได้ และการพึ่งพาตนเองของครอบครวั ชุมชนและ
ระหว่างชุมชน โดยการนําทุนทางสังคมที่มีอยู่ ได้แก่ ความรู้ ภูมิปญัญาท้องถิ่น วิถีชีวิต 
วฒันธรรม ประเพณ ีทรพัยากรทอ้งถิน่ ฯลฯ ผวนกกบัการบรหิารจดัการสมยัใหม ่เพื่อก่อใหเ้กดิ
การพฒันาเศรษฐกิจสงัคมและการเรยีนรู้ของชุมชนซึ่งไม่ทําลายสิง่แวดล้อม และสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสรมิวสิาหกจิชุมชน (2548: 7) ระบุว่าวสิาหกจิชุมชน หมายถงึ 
กจิการของชุมชนเกีย่วกบัผลติสนิคา้ การใหบ้รกิาร หรอืการอื่นๆ ทีด่าํเนินการโดยคณะบุคคลที่
มคีวามผูกพนั มวีถิีชวีติร่วมกนัและรวมตวักนัประกอบกจิการดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิตบุิคคล 
ในรปูแบใดหรอืไมเ่ป็นนิตบุิคคล เพือ่สรา้งรายไดแ้ละเพือ่การพึง่ตนเองของครอบครวั ชุมชนและ
ระหว่างชุมชน ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการประการกําหนด อกีทัง้เสร ีพงศพ์ศิ (2546: 
39-40) อธิบายว่าวสิาหกจิชุมชน คอื การประกอบการเพื่อการจดัการ “ทุน” ของชุมชนอย่าง
สรา้งสรรคเ์พือ่การพึง่ตนเอง โดยทุนตามความหมายน้ีไมไ่ดห้มายถงึเพยีงแต่เงนิอยา่งเดยีว แต่
รวมถงึ ทรพัยากร ผลผลติ ความรู ้ภมูปิญัญา ทุนทางวฒันธรรมและทุนทางสงัคม 

จากความหมายของวสิาหกจิชุมชนดงักล่าวขา้งต้น สามารถสรุปไดว้่า วสิาหกจิชุมชน 
หมายถึง การประกอบการโดยกลุ่มคนที่มคีวามผูกพนั หรอืมวีถิีชวีติร่วมกนัไม่ว่าจะเป็นนิติ
บุคคลหรอืไม่เป็นนิตบุิคคลในการประกอบการเพื่อจดัการ ทุนของชุมชน อย่างสรา้งสรรค์เพื่อ
การพึ่งตนเอง โดยทุนชุมชนในการศึกษาครัง้น้ี หมายรวมถึง ทรพัยากร ผลผลิตความรู ้ภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่ ทุนทางวฒันธรรมและทุนทางสงัคมภายในชุมชน ผนวกกบัการบรหิารจดัการ
สมยัใหม่ เพื่อก่อใหเ้กดิการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และการเรยีนรูข้องชุมชน ซึง่ไมท่ําลาย
สิง่แวดลอ้ม หรอือาจกล่าวใหเ้ขา้ใจงา่ยๆ ไดว้่า วสิาหกจิชุมชน หมายถงึ กจิการของชุมชน ใน
การดาํเนินกจิการดงักล่าว 
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2.4.1  ลกัษณะและองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของวิสาหกิจชมุชน  
ลกัษณะและองค์ประกอบที่สําคญัของวสิาหกจิชุมชนตามความหมายของเสร ีพงศ์พศิ 

(2548: 40) มอีย่างน้อย 7 ประการทีส่าํคญั คอื 1) ชุมชนเป็นเจา้ของและเป็นผูด้าํเนินการหลกั  
2) ผลผลติมาจากกระบวนการในชุมชน 3) รเิริม่สรา้งสรรค์เป็นนวตักรรมโดยชุมชน 4) มฐีาน 
ภูมปิญัญาท้องถิ่นผสมผสานกบัภูมปิญัญาสากลและอื่น ๆ 5) มลีกัษณะบูรณาการ เชื่อมโยง
กิจกรรมต่างๆ แบบเกื้อกูลกนั 6) มกีระบวนการเรยีนรู้เป็นหวัใจ ซึ่งการเรยีนรู้คอืหวัใจของ
กระบวนการพฒันา และ 7) มกีารพึง่ตนเองเป็นเป้าหมาย  

จากคุณลกัษณะทีส่าํคญัทัง้ 7 ประการของวสิาหกจิชุมชนจะเหน็ไดว้่าเป็นรปูแบบของการ
ประกอบการทีเ่ป็นของชุมชน ไมใ่ช่เป็นของบุคคลหน่ึง หรอืกลุ่มบุคคลเพยีงไมก่ีค่น แต่เป็นการ
รวมกลุ่มเพื่อประกอบการผลติ การแปรรูป บรกิาร หรอือื่นๆ ที่เกดิจากการรเิริม่สรา้งสรรค์ มี
ฐานการใช้ภูมิปญัญาท้องถิ่นที่เหมาะสมในแต่ละท้องถิ่นผสมผสานกับภูมิปญัญาสากล  
มกีระบวนการเรยีนรูข้องกลุ่มเพือ่พฒันาศกัยภาพของกลุ่ม รูจ้กัคดิคน้ คน้หาและจดัการทุนทีอ่ยู่
ในชุมชน ทัง้ทุนทรพัยากรธรรมชาตใินทอ้งถิน่ คน ความรู ้ทุนทางวตัถุต่างๆ เพื่อบรหิารจดัการ
รว่มกนัอยา่งสรา้งสรรค ์ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อกลุ่มและชุมชน โดยเน้นการพึง่พาตนเอง รวมทัง้
เป็นแนวคดิทีต่ ัง้อยูบ่นพืน้ฐานของเศรษฐกจิพอเพยีง  

องคป์ระกอบของวสิาหกจิชุมชนในขา้งตน้ สอดคลอ้งกบัการศกึษาของอุมาพร กาญจน-
คลอด (2550: 13-14) ไดม้กีารศกึษาเกีย่วกบัคุณลกัษณะของวสิาหกจิชุมชนทีน่่าสนใจไวท้ัง้หมด 
5 ประการ ดงัน้ี  

1)  เป็นกจิการของชุมชน หมายถงึเป็นการประกอบกจิการทัง้ดา้นการผลติและ
การบรกิารทีก่ลุ่มคนในชุมชนเป็นเจา้ของ (ไมใ่ชป่จัเจกชน) 

2)  ดําเนินการโดยใช้ทุนของชุมชนและมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม 
หมายถงึกจิการทีด่ําเนินการโดยใชทุ้นของชุมชนเป็นหลกั (สนิทรพัย ์เงนิ แรงงาน ทรพัยากร 
ภมูปิญัญา เป็นตน้) โดยมกีารบรหิารจดัการ รวมถงึการใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการผลติหรอื
กจิการบรกิารนัน้ ดว้ยความคดิสรา้งสรรค ์คดิคน้เอง โดยใชภู้มปิญัญาทอ้งถิน่เป็นฐานเป็นการ
จดัการแบบประสานพลงั (Synergy) ทาํกจิกรรมทางเศรษฐกจิและสงัคมแบบเสรมิกนั 

3) ดําเนินการด้วยหลกัสามคัคธีรรม หมายถึง กิจกรรมดําเนินการด้วยการ 
มสี่วนร่วมของหมู่คณะในชุมชนอย่างเป็นเอกภาพ ทีก่่อใหเ้กดิผลประโยชน์ส่วนรวมแก่สมาชกิ
และชุมชน โดยไมก่ระทบในเชงิลบต่อสาธารณะ 

4) เน้นกระบวนการเรยีนรู้ในการดําเนินการ หมายถึง การดําเนินกิจการที่
ก่อใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรู ้เชื่อมัน่ในศกัยภาพของตนเองและชุมชนเรยีนรูท้ีจ่ะบรหิารจดัการ
ชุมชนดว้ยการรเิริม่สรา้งสรรคใ์หเ้กดินวตักรรม 

5) มเีป้าหมายเพือ่การพึง่พาตนเองของชุมชน หมายถงึ การดาํเนินกจิการโดย
มเีป้าหมายเพื่อการพึง่ตนเองเป็นรากฐาน ทําใหพ้อกนิพอใชใ้นครวัเรอืน ชุมชนและเครอืข่าย
เป็นอนัดบัแรก 
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นอกจากน้ี กรมสง่เสรมิการสง่ออก (2545 อา้งถงึใน อุมาพร กาญจนคลอด, 2550: 14) 
ไดม้กีารเสนอองคป์ระกอบของวสิาหกจิชุมชนที่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ เสร ีพงศ์พศิ และ 
อุมาพร กาญจนคลอด ซึ่งมอีงค์ประกอบที่สําคญั 5 ประการ คอื 1) องค์การชุมชนที่เขม้แขง็  
2) ทุนของชมุชน 3) การจดัการ 4) การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ และ 5) ตวัอยา่งและการกาํหนด
เป้าหมายที่ชดัเจน โดยองค์ประกอบของวสิาหกิจชุมชนที่กล่าวมาเป็นส่วนสําคญัที่จะทําให ้
ทศิทางการดําเนินงานของวสิาหกจิชุมชน สามารพึง่พาตนเองได ้สามารถสรุปองคป์ระกอบได้
ตามภาพที ่2.1  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.1  องคป์ระกอบของวสิาหกจิชุมชน 
แหล่งท่ีมา:  กรมสง่เสรมิการสง่ออก 2545 อา้งถงึใน อุมาพร กาญจนคลอด, 2550: 14. 
   
 
 
 
 

วิสาหกิจ
ชมุชน 

องคก์ารชุมชนเขม้แขง็ 
- การมสีว่นรว่ม 

เรยีนรูจ้าก
ประสบการณ์และกรณี

ตวัอยา่ง 

กลุ่มเป้าหมาย
ชดัเจน 
- สนิคา้และบรกิาร 
- ลกูคา้ 

การจดัการท่ีดี 
- ทมีงาน 
- การเงนิ 

ทนุในชมุชน 
- ความคดิ 
- เงนิ 
- ทรพัยากร 
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นอกจากน้ีเมือ่ศกึษาถงึองคป์ระกอบทีส่าํคญัของวสิาหกจิชุมชน ทาํใหส้ามารถเชื่อมโยง
ไปถึงการศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดการจัดการแบบทุนนิยมที่ประเทศไทยนํามาใช้ตัง้แต่
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัที ่1-9  โดยมองทีก่าํไรทางเศรษฐกจิมากกว่า กําไร
ทางสงัคม ซึง่แนวคดิการจดัการแบบทุนนิยมก่อใหเ้กดิผลปญัหาความเหลื่อมลํ้าทางการกระจาย
รายได้ที่ไม่เท่าเทยีมกนั ปญัหาสงัคมที่เสื่อมโทรม เป็นต้น ทัง้น้ีในการศึกษาได้เปรยีบเทยีบ
แนวคดิการบรหิารแบบทุนนิยมและวสิาหกจิชุมชน เพื่อใหส้ามารถเหน็ความแตกต่างของทัง้  
2 แนวคดิไดอ้ยา่งชดัเจนมากขึน้ ดงัตารางที ่2.1  
 
ตารางท่ี 2.1  แสดงการเปรยีบเทยีบแนวคดิจดัการแบบทุนนิยมและวสิาหกจิชุมชน 
 

ประเดน็ ทุนนิยม วิสาหกิจชมุชน 
1. ปรชัญา เน้นทาํกาํไรใหม้ากทีส่ดุ เน้นการพึง่ตนเองและความพอเพยีง 
2. กระบวนการ เน้นเรือ่งเงนิทุน แรงงาน การ

จดัการ เครือ่งมอืและเทคโนโลย ี
เน้นการเรยีนรูโ้ดยชมชุนทัง้ 3 ระดบั คอื
ปจัเจก ครอบครวั และชุมชน 

3. การจดัการ เน้นการผลติเพือ่มวลชน เน้นการผลติโดยมวลชน 
4. เคร่ืองมือและวิธีการ เน้นการใชต้ลาดเป็นพลงัในการนํา

ว่าจะทําอย่างไรจึงจะมีคนมาซื้อ
สนิคา้เป็นจาํนวนมากๆ 

เน้นการใช้เครือข่ายความสัมพันธ์ใน
ลกัษณะเป็นพลงัร่วม (Synergy) ในการ
เชื่อมโยงความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัและ
กระบวนการผลติ 

 
แหล่งท่ีมา: กองวชิาการ ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2542: 13-15. 

 
2.4.2  ประเภทและระดบัของวิสาหกิจชมุชน  
ประเภทของวสิาหกจิชุมชนสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั ๆ คอื (เสร ีพงศพ์ศิ, 

2548: 48) 
1) วสิาหกจิชุมชนพืน้ฐาน เป็นการผลติเพื่อใชใ้นทอ้งถิน่หลกั ๆ มอียู่ 5 อย่าง 

คอื ขา้ว อาหาร สมนุไพร ของใช ้ปุ๋ ย ซึง่อยูใ่นขดีความสามารถของชาวบา้นทัว่ไป และผลติเพื่อ
ตอบสนองความจาํเป็นขัน้พืน้ฐาน 

2) วสิาหกจิชุมชนกา้วหน้า เป็นวสิาหกจิชุมชนทีส่ามารถนําออกสูต่ลาดใหญ่ได ้
เพราะมลีกัษณะเฉพาะตวั มเีอกลกัษณ์ทอ้งถิน่บางอยา่งหรอือาจมสีตูรเคลด็ลบัหรอืมคีุณภาพดี
ในระดบัมาตรฐาน สามารถแขง่ขนักบัผลติภณัฑห์รอืสนิคา้ทัว่ไปได ้เป็นวสิาหกจิชุมชนทีม่กีาร
ดาํเนินงานทีเ่ป็นระบบ ดว้ยรปูแบบทีท่นัสมยั และมกีารดาํเนินงานดา้นการตลาดในวงกวา้ง 
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วสิาหกจิชุมชน 2 ประเภทดงักล่าว เมื่อพจิารณาในดา้นการจดัระดบั และขัน้ตอนการ
พฒันาการประกอบการแลว้ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 

1)  ระดบัครอบครวั คอื วสิาหกจิชุมชนแบบพอเพยีง เป็นการประกอบกจิกรรม
เพื่อกนิใชใ้นครอบครวั เพื่อทดแทนการพึง่พาภายนอก เช่น การแปรรปูผลผลติทางการเกษตร
ไวใ้ชไ้วก้นิในครอบครวั 

2)   ระดบัชุมชนและเครอืขา่ย คอื วสิาหกจิชุมชนแบบพอเพยีง เป็นการประกอบ
กจิการโดยกลุ่ม เพือ่ตอบสนองการอุปโภค บรโิภคในชุมชนและเครอืขา่ย 

3) ระดบัธุรกจิ คอื วสิาหกจิชุมชนแบบเกา้วหน้า เป็นการประกอบการทีเ่ริม่จาก
ฐานครอบครวัพฒันาจนถงึขัน้ธุรกจิ โดยมผีลติภณัฑท์ีส่ามารถนําออกตลาดใหญ่ไดม้คีุณภาพด ี
ไดม้าตรฐาน และสามารถแขง่ขนักบัผลติภณัฑห์รอืสนิคา้ทัว่ไปได ้

 
2.4.3  การพฒันาวิสาหกิจชมุชน  
แนวทางการพฒันาวิสาหกิจชุมชน มกัจะเป็นเรื่องการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจที่อยู่

ภายใตเ้งือ่นไขธรรมชาต ิเป็นเรื่องของความมัน่คงและมอียู่มกีนิ ทัง้ในวนัน้ีและวนัหน้าและตอ้ง
มแีนวทางเฉพาะที่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ เป้าหมายทีเ่อื้อใหเ้กดิการพฒันาตามระบบเศรษฐกจิ
ชุมชนทีพ่ึง่ตนเองได ้โดยในปจัจุบนัมนีักวชิาการไดม้กีารนําเสนอแนวทางการพฒันาวสิาหกจิ
ชุมชนในทศันะทีแ่ตกต่างกนั โดยในทศันะของ ณรงค ์ เพช็รประเสรฐิและพทิยา ว่องกุล (2545: 
60) ไดอ้ธบิายในลกัษณะของการพฒันาในดา้นองคป์ระกอบของวสิาหกจิชุมชน ซึ่งชุมชนต้อง
สามารถตอบคาํถาม 3 ขอ้หลกั ๆ คอื 

1)   ทุนคอือะไร ซึง่ทุนทีใ่หญ่ทีส่ดุเป็นทุนของชุมชน  
2)   ความรู ้คอือะไร โดยทีค่วามรูส้ามารถเรยีนรูไ้ดจ้ากทอ้งถิน่ จากผูรู้ ้จากการ

ปฏบิตัพิสิูจน์ทดลอง ซึ่งการทําวสิาหกจิชุมชนต้องการความคดิสรา้งสรรค ์ ซึ่งไดจ้ากการ
ผสมผสานปรบัประยุกต์ความรูเ้ก่ากบัความรูใ้หม่ใหก้ลายเป็นอะไรที่ลงตวัในสถานการณ์วนัน้ี 
ความรูเ้ชน่น้ีเป็นความรูท้ีเ่ป็นอาํนาจและเป็นความรูท้ีส่รา้งพลงัใหก้บัชุมขน 

3)   ตลาด คอือะไร ซึง่ตลาดทีว่่าน้ีไมใ่ช่ตลาดทีข่ายของในเมอืงหรอืชุมชนใหญ่ ๆ 
แต่ทีจ่รงิแลว้ตลาดทีใ่หญ่ทีสุ่ดในทีน้ี่คอื หมูบ่า้นหรอืชุมชน ผูบ้รโิภคทีใ่หญ่ทีสุ่ดคอืชาวบา้นหรอื
คนในชุมชน ถา้หากชุมชนมคีวามเขม้แขง็และประสานกนัเป็นเครอืขา่ย รว่มกนัใชผ้ลติภณัฑท์ี่
เกดิขึน้ภายในชุมชน ตลาดในชุมชนกจ็ะดาํเนินไปอยา่งสมบรูณ์ 

ในทศันะของ เสร ีพงศพ์ศิ (อา้งถงึใน ทศพร ทองเทีย่ง, 2546: 13) อธบิายแนวทางใน
การพฒันาวสิาหกจิชุมชนในลกัษณะของกระบวนการพฒันาวสิาหกจิชุมชน คอื การเริม่ตน้ดว้ย
การสรา้งความร่วมมอืเป็นเครอืข่ายในการจดัการทรพัยากรร่วมกนัและมคีวามร่วมมอืในการ
จดัการเรื่องการตลาด และการกําหนดแผนเป็นการกําหนดทศิทางของชุมชน การทาํงานทีผ่า่น
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มาความรูต่้าง ๆ ทีเ่กดิจากการคดิแลว้ลองทํา การทดลองแลว้สรุปบทเรยีนต่าง ๆ เพื่อนําไป
วเิคราะหแ์ลว้พฒันาปรบัปรุงแกไ้ขอยู่ตลอดเวลา เป็นการเรยีนนอกระบบโดยใชก้ระบวนการ
ประชาพจิยั เป็นการวจิยัโดยชาวบ้านและเป็นการวเิคราะหจ์ากความรูม้าเป็นแนวทางแล้ว
ดาํเนินการทดลอง หากดาํเนินการแลว้เกดิผลจะดาํเนินการสรุปบทเรยีนไวเ้ป็นขัน้ตอน เพื่อให้
เกดิเป็นความรูท้ีห่ลากหลาย  

เมื่อมองในแง่ของกระบวนทศัน์ในการพฒันาวสิาหกจิชุมชนที่ผ่านมา พบว่า เป็น
กระบวนการทีมุ่่งผลสมัฤทธิใ์นการสรา้งความเจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็ เพื่อสรา้งตวัเลขทาง
เศรษฐกิจที่อ้างถึงความเจรญิและความมัง่คัง่ ตามกระแสการบรโิภคนิยมที่ผูกติดมากบั
โลกาภิวฒัน์ ทําให้ความสําเรจ็ในการพฒันาถูกกําหนดด้วยตวัชี้วดัในเชงิตวัเลขเพื่อวดั
ความสามารถและศกัยภาพของบุคคลในทุกระดบั กระบวนทศัน์ดงักล่าวก่อใหเ้กดิปญัหา 
ในระดบัฐานรากทีแ่ขง็แรงไม่เพยีงพอต่อการรองรบัความใหญ่โตของส่วนอื่นทีม่อียู่บนฐานนัน้ 
เป็นเหตุใหผ้ลผลติของกระบวนการพฒันาตอ้งล่มสลายลงไปเป็นจํานวนมาก ประเดน็เชงิยุทธ์
การพฒันาวสิาหกจิชุมชนทีผ่า่นมา จงึตอ้งมกีารทบทวนกระบวนการทัง้หมดอยา่งเป็นองคร์วม 
โดยใชอ้ดตีเป็นศูนยก์ลางการเรยีนรู ้ เพื่อสบืหาขอ้เทจ็จรงิและปรบักระบวนการพฒันาใหห้ลุด
พน้จากวฏัจกัรความลม้เหลวซํ้าซากต่อไป (กรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม, 2547) 

ทัง้น้ีกระบวนทัศน์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านมามีการมองวิสาหกิจชุมชนที่
แตกต่างกนั โดยผู้เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิตามกระบวนการดงักล่าว ซึ่งสามารถจําแนกได้ 3 
ลกัษณะหลกั ๆ ดงัน้ี  

1) ลกัษณะการมองแบบแยกส่วน เป็นการมองแบบแบ่งแยกวสิาหกิจชุมชน
ออกเป็นส่วนย่อยตามองค์ประกอบของการดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรม ตัง้แต่เรื่อง วตัถุดิบ 
กระบวนการผลติ การบรหิารจดัการ การขนสง่ การเงนิและการตลาด เป็นตน้ โดยการมองแบบ
น้ีถอืว่าเป็นปญัหาของวสิาหกจิชุมชนจากส่วนใดสว่นหน่ึง จงึมกีารแกไ้ขปญัหาเฉพาะสว่นนัน้ๆ 
โดยไม่เขา้ใจไปถงึการเชื่อมโยงไปยงัส่วนอื่น ๆ ซึ่งเมื่อมกีารแก้ไขปญัหาใดปญัหาหน่ึง ย่อม
สง่ผลกระทบต่อปจัจยัทีเ่ชื่อมโยงทาํใหเ้กดิการขดัแยง้และกลายเป็นปญัหาอื่น ๆ ตามมาอยูเ่สมอ 

2) การมองแบบลดส่วน เป็นการมองปรากฏการณ์ของวสิาหกจิชุมชนใน
กระบวนทางเศรษฐมติเิชงิตวัเลข หรอืเป็นขอ้มลูเชงิสถติ ิโดยไมค่าํนึงถงึปจัจยัอื่น หรอืทาํความ
เขา้ใจในมติอิื่นทีม่ผีลกระทบต่อวสิาหกจิชุมชน การพยายามอธบิายปรากฏการณ์วสิาหกจิชุมชน
ในเชงิตวัเลข ทาํใหม้องขา้มปจัจยัทางธรรมชาตดิา้นองคป์ระกอบของอุตสาหกรรมซึง่เป็นทีม่า
ของตวัเลขเหล่านัน้ 

3) ลกัษณะมองแบบกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ เป็นการอธบิายธรรมชาติ
ของกระบวนการพฒันาดว้ยกฏเกณฑท์างวทิยาศาสตรแ์บบตายตวั และอธบิายเป็นกลไกการ
เกดิทีแ่น่นอน เช่น ธุรกจิไมเ่ตบิโตเน่ืองจากขายไมไ่ด ้ไมม่ตีลาด ทัง้ ๆ ทีม่ปีจัจยัดา้นศลิปะทีม่ี
ความสมัพนัธแ์ละมสีว่นรว่มของกระบวนการดงักล่าวอยูม่ใิชน้่อย 



 42 
 
  ดังนัน้ผู้ศึกษามุ่งศึกษาการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในลักษณะ
กระบวนทศัน์ใหม่ทีต่้องเขา้ใจ วสิาหกจิชุมชนแบบองคร์วม คอื เขา้ใจถงึการมชีวีติชวีาตาม
ธรรมชาต ิมใิช่รปูแบบทีแ่ขง็กระดา้ง หรอืมแีบบอยา่งทีเ่หมอืนกนัทัง้หมด การคดิแบบองคร์วม
เป็นระบบทีเ่ชื่อมโยงวสิาหกจิชุมชนสูบ่รบิทในระบบยอ่ย และระบบใหญ่ทัง้หมด ดว้ยความเชื่อ
พืน้ฐานทีว่่า ความเชื่อมโยงคอืสภาวะทีอ่งคป์ระกอบของวสิาหกจิชุมชนทุกสว่นมคีวามสมัพนัธ์
กนัในบรบิททีซ่บัซ้อนกนัไปมาและมกีระบวนการที่ต่อเน่ืองจากปฏสิมัพนัธ์ระหว่างบรบิททาง
สงัคม วฒันธรรม และสิง่แวดลอ้มทีม่คีวามหลากหลายในชุมชน 

ณรงค ์ เพช็รประเสรฐิ และ พทิยา ว่องกุล (2545: 69-72) ไดเ้สนอยุทธศ์าสตรก์าร
พฒันาเพือ่สรา้งกระบวนทศัน์ใหมข่องชุมชน ซึง่แตกต่างจากการพฒันากระแสหลกั ดงัต่อไปน้ี 

1)   เน้นกระบวนการเรยีนรูข้องชุมชน เพื่อสรา้งฐานความรูแ้ละองค์ความรูท้ี่
เป็นตนเอง รวมไปถงึการวางแผนพฒันาชุมชน แบบมสี่วนร่วมของสมาชกิโดยผูนํ้า ผูม้คีวามรู ้
ในชุมชนเป็นแกนกลาง คุณลกัษณะน้ีเป็นจุดแขง็ของชุมชนใช้สร้างความเป็นเอกภาพ และ
ศกัยภาพของตน สามารถพฒันาและรวบรวมความรูต่้างๆ เป็นศูนยก์ลางการเรยีนรูข้องชุมชน 
หรอืจดัตัง้มหาวทิยาลยัชาวบา้น อกีทัง้สามารถพฒันาเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมแก่ชุมชนได ้

2)   กระบวนการสรา้งชุมชน ทุนสงัคม ทีค่รอบคลุมทัง้การสะสมเงนิตรา จากน้อยไป 
สู่มาก เพื่อสรา้งกลุ่มออมทรพัย ์ธนาคารชุมชน หรอืธุรกจิชุมชน ซึ่งอาศยัเงนิตราเป็นสื่อ และ
ทุนทางสังคมที่มาจากบุคลากร ภูมิปญัญา ประเพณีวัฒนธรรมชุมชน สถาบันในชุมชน  
สาธารณสมับตัิ ทรพัยากรธรรมชาติของชุมชน เป็นต้น ซึ่งปจัจุบนัชุมชนในทุกภาคได้สร้าง 
ทุนชุมชนและสงัคในรปูแบบทีห่ลายหลายมากมาย 

3)   กระบวนการศกึษาวจิยั ในกระบวนทศัน์ใหมค่วรเป็นการศกึษาวจิยัเพือ่การ
พัฒนา ได้แก่ การที่ชุมชนแสวงหาความร่วมมือจากนักวิชาการ หรือสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานภายนอกชุมชนกบัส่งเสรมิใหชุ้มชนมกีารทํางานวจิยัเอง เพื่อนําผลที่ไดม้าวางแผน
พฒันาชุมชนในขัน้ตอนต่อไป โดยได้รบัเงนิทุนสนับสนุนกจิกรรมการพฒันาที่กําหนดขึน้จาก
การวจิยัดว้ย 

4)   กระบวนการผสมผสานความหลากหลายจากปจัจยัทีเ่ป็นคุณต่อการพฒันา  
เป็นกระบวนทศัน์ใหม่ทีชุ่มชุนเปิดรบัเอาความรู ้และความช่วยเหลอืจากภายนอกโดยเปิดเวที
แลกเปลีย่นทศันะระหว่างชุมชน กบัหน่วยงานของภาครฐั และองคก์ารการพฒันาเอกชน หรอื
แหล่งเงนิทุนต่างประเทศ โดยมชีุมชนเป็นผูต้ดัสนิ และวางแผนการพฒันาตนเอง 

5)  กระบวนการสร้างเครอืข่ายชุมชน จะนําไปสู่กระบวนทศัน์ใหม่ในการต่อ
ยอดความรูใ้นการพฒันาตนเอง และเครอืขา่ยตลอดเวลา นําไปสู่ธุรกจิอุตสาหกรรมชุมชน เช่น 
โรงสชีุมชน สหกรณ์ชุมชน เป็นตน้ 

สาํหรบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัวสิาหกจิชุมชน คอื สาํนกังานเลขานุการคณะกรรมการ
สง่เสรมิวสิาหกจิชุมชน (สลคช.) ตามคําสัง่กรมสง่เสรมิการเกษตรที ่ 384/2548 ตัง้สาํนักงาน
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เลขานุการคณะกรรมการสง่เสรมิวสิาหกจิชุมชนและเจา้หน้าทีป่ฏบิตังิาน เพื่อรองรบัภารกจิตาม
พระราชบญัญตัสิง่เสรมิวสิาหกจิชุมชน พ.ศ. 2548 เมื่อวนัที ่11 มนีาคม 2548 พระราชบญัญตัิ
ส่งเสรมิวิสาหกิจชุมชนกําหนดให้กรมส่งเสรมิการเกษตรทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสรมิวสิาหกจิชุมชนรบัผดิชอบงานดา้นธุรการ งานประชุม การศกึษาขอ้มลู
และกจิกรรมต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณะกรรมการ และมกีารดาํเนินงานตาม โครงการสง่เสรมิ
และพฒันาวสิาหกจิชุมชน และสาํนกังานเกษตรระดบัจงัหวดัเป็นผูด้แูลรบัผดิชอบโครงการในแต่
ละพืน้ที ่โดยในการศกึษาครัง้น้ี ไดศ้กึษาแนวทางการพฒันาวสิาหกจิชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัแนว
ทางการพฒันาการจดัการความรูข้องวสิาหกจิชุมชนควบคูก่นัไป 

   
2.4.4  ความแตกต่างระหว่างวิสาหกิจชมุชนกบัธรุกิจชมุชน 
วิสาหกิจชุมชนนัน้เป็นเรื่องเก่าแต่นํามาคิดใหม่ มีการทําอย่างมีแบบแผน มีระบบ  

มขีัน้ตอน เริม่ตน้จากการเรยีนรู ้การคดิก่อนแลว้ค่อยลงมอืทํา วสิาหกจิชุมชนเน้นความร่วมมอื
ในการทํากจิกรรมเพื่อใหส้ามารถพึง่ตนเองได ้โดยแตกต่างจากอุตสาหกรรมชุมชนและธุรกจิ
ชุมชนซึ่งเน้นที่กระบวนการผลติ การแปรรูป การบรหิารจดัการ ที่มุ่งสู่ตลาดใหญ่ (สํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมสง่เสรมิวสิาหกจิชุมชน, 2548: 3)  

วิสาหกิจชุมชนเป็นระบบที่มีความหลากหลายของกิจกรรม และเป็นกระบวนการ
สรา้งสรรคท์างเศรษฐกจิและสงัคมของชุมชน เป็นการประกอบการบนพืน้ฐานของการใชค้วามรู ้
ภูมปิญัญา วฒันธรรม และทรพัยากรที่มอียู่ในชุมชนอย่างรูคุ้ณค่า เพื่อการพึ่งพาตนเองของ
ครอบครวั ชุมชน และระหว่างชุมชน โดยมุ่งประโยชน์ทางสงัคมแก่ชุมชนมากกว่าการแสวงหา
กําไรสูงสุด และมุ่งต่อการรักษาระบบนิเวศน์ของสังคมโดยรวม ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับ
อุตสาหกรรมชุมชนและธุรกจิชุมชนกบัการทําเกษตร กค็ล้ายกบัการปลูกพชืเชงิเดี่ยว ขณะที่
วสิาหกจิชุมชนจะคลา้ยกบัการปลกูพชืแบบผสมผสาน 
 

2.4.5  ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัวิสาหกิจชมุชน 
วทิยา  จนัทะวงศศ์ร ี(2547) ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อความสาํเรจ็ของกลุ่มวสิาหกจิชุมชน 

อาํเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษารปูแบบการบรหิารงานและ
กจิกรรมต่างๆ ทัง้ทางด้านการผลติ การตลาด การสะสมทุน การบรหิารจดัการองค์การ การ
บรหิารการเงนิและเพื่อศกึษาถงึปจัจยัทีม่ผีลต่อความสาํเรจ็ของกลุ่มวสิาหกจิชุมชน จากการนํา
แนวทางเลอืกวสิาหกจิชุมชนไปปรบัใชใ้นการสรา้งกระบวนการเรยีนรูแ้ละการดาํเนินกจิกรรมใน
ชุมชนโดยเปรยีบเทยีบจากกรณีตวัอย่างกลุ่มวสิาหกจิชุมชน 2 กลุ่ม ผลการศกึษาพบว่ากลุ่ม
วสิาหกจิชุมชนทัง้ 2 กลุ่มมรีูปแบบการดําเนินงานภายใตก้ารบรหิารงานและกจิกรรมต่างๆ ซึ่ง
ไดก้าํหนดโครงสรา้งและรปูแบบการบรหิารงานไวอ้ยา่งชดัเจน เพือ่นําไปสูเ่ป้าหมายทีแ่ต่ละกลุ่ม
ไดว้างเอาไว ้โดยมปีจัจยัหลกัทีส่าํคญัทีม่ผีลต่อความสาํเรจ็ในการดาํเนินกจิกรรมวสิาหกจิชุมชน
ไดแ้ก่ กระบวนการดาํเนินกจิกรรมวสิาหกจิชุมชน ความเป็นผูนํ้า การมสีว่นรว่มของชุมชน การ
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มปีฏสิมัพนัธ์กบัภายนอก ตวัสมาชกิ การบรหิารจดัการและขอ้มูลข่าวสาร ซึ่งสิง่ที่สําคญัที่สุด
ของแนวคดิการดําเนินกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนนัน้ก็คือ หลกัแห่งการพึ่งตนเองของชาวบ้าน 
นอกจากน้ีในการเขา้ร่วมดําเนินกจิกรรมยงัต้องไดร้บัความร่วมมอืร่วมใจและความเป็นหน่ึงใจ
เดยีวกนัจากชาวบา้นเป็นสาํคญัอกีดว้ย 

ธนาคาร เรอืงศลิป์สุวทิย ์(2549) ศกึษาการดําเนินงานของวสิาหกจิชุมชน กลุ่ม
ผลติภณัฑจ์กัสานในจงัหวดัเชยีงใหม่ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการดําเนินงานของวสิาหกจิ
ชุมชนกลุ่มผลติภณัฑจ์กัสาน ในจงัหวดัเชยีงใหม ่ในทัง้ 4 ดา้น คอื ดา้นการตลาด ดา้นการผลติ 
ดา้นการเงนิและดา้นการจดัการ โดยใชท้ฤษฎ ีและหลกัการ ดา้นการบรหิารจดัการ ปจัจยัของ
ความสําเรจ็ การวเิคราะหจุ์ดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค หลกัการหน่ึงตําบลหน่ึง
ผลติภณัฑ ์ และมาตรฐานผลติภณัฑช์ุมชน ผลการศกึษาพบว่าระดบัความสาํเรจ็ในภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง และทางกลุ่มยงัประสบปญัหาในดา้นการจดัการ การตลาด และการผลติ 

สุมติรา อภชิยั (2549) ศกึษาความสําเรจ็ของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนในจงัหวดัเชยีงใหม ่
โดยมวีตัถุประสงคห์ลกัคอืเพื่อศกึษาความสาํเรจ็ของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนในจงัหวดัเชยีงใหม ่ซึง่
ผลการศกึษา พบว่า กลุ่มวสิาหกจิชุมชนในจงัหวดัเชยีงใหม่ส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 60) ต้องมกีาร
ปรับปรุงด้านการดําเนินธุรกิจ ในขณะที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสําเร็จนั ้น 
มปีระมาณร้อยละ 40 โดยตวัชี้วดัความสําเรจ็ในแต่ละด้านพบว่ากลุ่มวสิาหกิจชุมชนประสบ
ความสําเรจ็เฉพาะด้านประโยชน์ที่ชุมชนได้รบัเท่านัน้ สําหรบัด้านแผนวสิาหกิจ การบรหิาร
จดัการ การดาํเนินธุรกจิ และความสามารถในการเขา้หาแหล่งทุนนัน้ยงัตอ้งปรบัปรงุ 

ยาํอ๊ะ อุศมา (2549) ศกึษาการพฒันาวสิาหกจิชุมชน: กรณีศกึษาการพฒันาผลติภณัฑ์
มะพรา้วผลอ่อนของตําบลเกาะแตว้ อาํเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา โดยมวีตัถุประสงคห์ลกั คอืเพื่อ
ศกึษาแนวทางการพฒันาผลติภณัฑม์ะพรา้วผลอ่อนเป็นวสิาหกจิชุมชนของ ตําบลเกาะแต้ว 
อาํเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา พบว่า แนวทางในการพฒันาวสิาหกจิชุมชนของตําบลเกาะแตว้ 2 
อย่าง คอื การนํามะพรา้วทีย่งัไม่แก่มาทําขนมบุหงาบุดะ และน้ํามะพรา้วที่เหลอืมาทํา
น้ําสม้สายชหูมกัเพื่อขายและบรโิภคเองในครวัเรอืน และขายเป็นการเพิม่รายไดแ้ละลดรายจ่าย
ใหก้บัครอบครวั การพฒันาวสิาหกจิชุมชนของตําบลเกาะแตว้จดัอยูใ่นระดบั 1 คอื วสิาหกจิ
ชุมชนระดบัพืน้ฐาน ไดแ้ก่ วสิาหกจิชุมชนทีม่กีารประกอบการเพื่อใหเ้กดิผลผลติทีจ่ะนําไปกนิ
ไปใชไ้ดอ้ยา่งพออยูพ่อกนิ มุ่งเน้นการลดรายจ่ายทัง้ระดบัครอบครวัและชุมชน ทัง้ยงัสามารถ
พฒันาเป็นระดบั 2 ได ้ คอื วสิาหกจิชุมชนระดบัพฒันาไดแ้ก่ วสิาหกจิทีม่กีารประกอบเพื่อให้
ผลผลติมพีอกนิพอใชเ้พือ่การลดรายจา่ยและมสีว่นเหลอืสามารถนําไปแบ่งปนั แลกเปลีย่น หรอื
จาํหน่ายเพื่อก่อใหเ้กดิรายไดเ้พิม่ นําไปสูก่ารอยูด่กีนิดขีองครวัเรอืน ชุมชนและระหว่างชุมชน
เพือ่ใหเ้ป็นวสิาหกจิชุมชนต่อไปในอนาคต สรปุ การสง่เสรมิการแปรรปูมะพรา้วผลออ่น ใหม้กีาร
เพิม่ชนิดของผลติภณัฑ ์ และการเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิ วฒันธรรม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนว
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ทางการพฒันาวสิาหกจิชุมชนของตําบลเกาะแตว้ อําเภอเมอืง จงัหวดัสงขลานัน้สามารถเป็น
แนวทางในการพฒันาวสิาหกจิชุมชนต่อไป 

นพา กบคํา (2550) ศกึษาปจัจยัที่มผีลต่อการดําเนินงานวสิาหกจิชุมชน: กรณีศกึษา
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นเชตวนั ตําบลหวัทุ่ง อําเภอลอง จงัหวดัแพร่ โดยมวีตัถุประสงคห์ลกั
เพือ่ศกึษาปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอกทีม่ผีลต่อการดาํเนินงานวสิาหกจิชุมชน ผลการศกึษา
พบว่า ปจัจยัภายในที่มผีลต่อการดําเนินงานคือการที่สมาชิกมเีจตคติที่ดี มแีรงจูงใจจาการ
สนับสนุนจากภาครฐั การเรยีนรูท้ี่ไดร้บัจากบรรพบุรุษและถ่ายทอดทกัษะของสมาชกิดว้ยกนั 
ส่วนปจัจยัภายนอกทีส่าํคญั ไดแ้ก่ ผูผ้ลติมคีวามชํานาญ และสามารถประยุกต์ดา้นการผลติให้
ทนัสมยั ดา้นการตลาดนัน้สนิคา้มคีวามโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ มกีารจดัจาํหน่ายหลายช่องทาง
ภายใต้การกําหนดราคาที่เหมาะสม ดา้นแรงงานมฝืีมอืและเงนิทุนมจีํานวนเพยีงพอ  มผีูนํ้าที่
เขม้แขง็และสมาชกิเป็นผูต้ามทีด่ ีมกีารปฏสิมัพนัธก์บัภายนอกเพือ่แลกเปลีย่นทกัษะความรูแ้ละ
มกีารขอรบัการสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอกอยา่งต่อเน่ือง 
 จากผลการวจิยัที่เกี่ยวขอ้งนัน้สามารถสรุปออกเป็น 2 ประเดน็หลกัๆ คอื ในดา้นการ
ดําเนินงานของกลุ่มวสิาหกจิชุมชน และด้านปจัจยัที่มผีลต่อการดําเนินงานของกลุ่มวสิาหกจิ
ชุมชน โดยในดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนทีนํ่ามาเสนอนัน้ประสบปญัญาในดา้น
การบรหิารจดัการ การตลาด และการผลิต ซึ่งผลการวิจยัดงักล่าวสอดคล้องกบัแนวทางใน
การศกึษาของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนในจงัหวดันครราชสมีา จากรายงานการประเมนิผลโครงการ
ส่งเสรมิและสนับสนุนวสิาหกจิชุมชนประจําปีงบประมาณ 2553 พบว่ากลุ่มวสิาหกจิชุมชนส่วน
ใหญ่ต้องการการสนับสนุนในดา้นการบรหิารจดัการกลุ่ม การตลาด และการพฒันาผลติภณัฑ ์
สาํหรบัปจัจยัทีม่ผีลต่อการดําเนินงานของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนนัน้มปีจัจยัหลกัๆ คอื การบรหิาร
จดัการ ความเป็นผูนํ้า และการมสีว่นรว่มของชุมชน  

อยา่งไรกต็ามการศกึษาวสิาหกจิชุมชนในครัง้น้ี ทีมุ่ง่เน้นการดาํเนินงานอยา่งสรา้งสรรค์
ภายใตก้ารจดัการทุนของชุมชน ทีเ่ป็น”วสิาหกจิชุมชนขัน้พืน้ฐาน”และมคีวามพรอ้ม (Wellness) 
ทีจ่ะพฒันาการดาํเนินงานใหเ้กดิความยัง่ยนืใหอ้นาคต ทัง้น้ีวสิาหกจิชุมชนทีม่กีารผลติเครื่องจกั
สาน โดยใช้ภูมปิญัญาท้องถิ่นนัน้มคีวามจําเป็นอย่างยิง่ที่ต้องมกีารจดัความรูท้ี่มอียู่ในชุมชน
อย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นดงึความรูท้ี่ซ่อนเรน้ในตวับุคคลออกมาสรุปใหเ้ป็นความรูช้ดัเจนมกีาร
บนัทกึ สรุปองคค์วามรูไ้วอ้ย่างเป็นรปูธรรม โดยแนวคดิเกี่ยวกบัความรูน้ัน้จะมกีารนําเสนอใน
ประเดน็ต่อไป 
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2.5  แนวคิดเก่ียวกบัความรู ้
 

การอธบิายการจดัการความรูน้ัน้ ตอ้งมกีารทําความเขา้ใจแนวคดิพืน้ฐานของความรูท้ี่
ชดัเจน ทัง้น้ีแนวทางการจดัการความรูท้ี่ผ่านมาไดม้นีักวชิาการหลายท่านที่ไดม้กีารศกึษาไว้
ภายใตบ้รบิทและขอบเขตของตนไมว่า่จะเป็นทางฝ ัง่ตะวนัตกและตะวนัออก โดยในทีน้ี่ผูศ้กึษามี
การศกึษาขอ้มูลเบื้องต้นความรู ้(Knowledge) ของทางฝ ัง่ตะวนัตก พบว่า ปรชัญาในสมยักรกี
โบราณไดอ้ธบิายกระบวนการคน้หาคาํตอบ โดยมกีารตัง้คาํถาม ทีว่่า อะไรคอืความรู ้(What Is 
Knowledge) ในเชิงญาณวิทยา (Epistemology) โดยนักปรชัญาชาวตะวันตกได้อธิบายว่า
ความรู ้คอื Justified True Belief ความเชื่อทีอ่ธบิายว่าถูกตอ้ง ซึง่แนวคดิน้ีผูท้ีไ่ดร้เิริม่เป็นคน
แรกคอื Plato ในหนงัสอื Meno,Phaedo, and Theaetetus อยา่งไรกต็ามในการใหค้วามหมาย
ของความรู้ดงักล่าวยงัคงขาดความเป็นตรรกะที่สมบูรณ์ โดยตามความหมายของความรู้น้ี 
อธบิายเกี่ยวกบัความเชื่อทีเ่ป็นความจรงิซึง่ไม่ไดส้รา้งขึน้จากความรูท้ีถู่กต้อง อย่างไรกต็ามมี
การมองขา้มกนัว่าความเชื่อเหล่าน้ีจะมคีวามผดิพลาดได ้ดงันัน้ ความพยายามในการอธบิาย
ความรูข้องนักปรชัญาชาวตะวนัตกต้องเผชญิกบัความสงสยัอย่างหนัก ซึ่งมนีักปรชัญาจํานวน
มากทําการคน้หาวธิทีีจ่ะช่วยใหส้รา้งขอบเขตของความรูท้ีถู่กตอ้ง โดยพวกเขามเีป้าหมายทีจ่ะ
คน้หา รากฐานของความรู ้ทีป่ราศจากขอ้โตแ้ยง้ใด ๆ (Nanoka and Takeuchi, 1995: 21-22) 

การศกึษาเบือ้งตน้ ตอ้งทราบวา่ ความรู ้คอือะไร? โดยทัว่ไปมกัจะพบเหน็ขอ้วพิากษ์ว่า 
“ความรูท้ี่ค้นพบคอือะไร” ซึ่งมกัจะเชื่อมโยงไปถึงคําถามที่ว่า “ความจรงิคอือะไร” เสมอ และ
มกัจะพบคําถามดงักล่าวในเรื่องเกีย่วกบัปรชัญา (Philosophy) หรอืกระบวนทศัน์ (Paradigm)  
ในการวจิยั และอาจกล่าวไดว้่า ความรู ้และ ความจรงิ เป็นเรื่องทีแ่ทบจะแยกออกจากกนัไมไ่ด ้
ดงันัน้ถ้าจะใหค้ํานิยามว่า “ความรู้คอือะไร” จงึจําเป็นจะต้องทําความเขา้ใจว่า “ความจรงิคอื
อะไร” ควบคู่กันไปด้วย โดยมีนักวิชาการทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้อธิบาย คํานิยาม 
“ความรู”้ และ “ความจรงิ” ไวอ้ยา่งหลากหลาย ดงัน้ี 

 Descartes (2005 อา้งถงึใน สุจนิต์ สมิารกัษ์, วราภรณ์ หลวงมณี, มนต์ชยั ผ่องศริ,ิ 
ถาวร ดรีุณและสมใจ ศรหีลา้, 2549: 15) ซึง่เป็นนกัคณิตศาสตร ์ทีถ่อืไดว้่าเปรยีบเสมอืนบดิา
แห่งปรชัญายุคใหม่ เน่ืองจากเป็นผูว้างรากฐานทางปรชัญาให้กบัวทิยาศาสตร์ธรรมชาติ ใน
หนังสอื การครุ่นคดิเกี่ยวกบัปรชัญาทีห่น่ึง (Meditations on First Philosophy) และเป็น
ผูพ้ฒันาปรชัญาขึน้ใหม่ทัง้ระบบ โดยละทิ้งปรชัญาสมยัเดมิทัง้หมด Descartes เหน็ว่า “ความ
จรงิ” คอืสิง่ทีร่บัรูไ้ดอ้ยา่งแจม่ชดัและแน่นอนเทา่นัน้ ดงันัน้ความแมน่ยาํคงทีข่องคณิตศาสตรน์ัน้
จะชว่ยใหม้นุษยเ์ขา้ใจถงึความจรงิของโลก จกัรวาลและสรรพสิง่ทัง้ปวงได ้ในทศันะของเขามอง
ว่า จกัรวาล โลก ธรรมชาติ และมนุษย์เป็นเสมอืนวตัถุที่สามารถแยกเป็นชิ้นส่วนได้ เขาเป็น
ผู้สร้างวิธีวิทยา (Methodology) ในการแสวงหาความรู้ ความจริงแบบใหม่ ด้วยการจําแนก
แยกแยะความคดิและปญัหาทีต่อ้งการศกึษาออกเป็นชิน้ส่วน แลว้นํามาจดัเรยีงใหม่ตามวธิกีาร
ทางตรรกะ ดงันัน้ ความรู ้ในความหมายของ Descartes จงึหมายถงึ “บทสรุปของความเขา้ใจ 
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จากความจรงิทีผ่า่นการพสิจูน์และทดลองแลว้เท่านัน้ สามารถตัง้เป็นกฎ (Rule) และนําไปใชไ้ด้
จรงิ รวมทัง้สามารถทาํนายได ้(Predict)” กระบวนทศัน์ทีเ่กดิขึน้จากความรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละ
โลกทศัน์ของ Descartes นัน้มอีทิธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อในเรื่อง วธิีวทิยาในการ
แสวงหาความรู ้ความจรงิและระบบการคดิของมนุษยไ์ปจากเดมิอยา่งมากมาย 

ชาย โพธสิติา (2550: 74) กล่าวถงึ การมองความรูแ้ละความจรงิแบบกระบวนทศัน์
ทางเลือก ซึ่งมีความเชื่อว่าความรู้และความจริงเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น ดงันัน้ ความสมัพนัธ์
ระหว่างผู้รู้กบัสิ่งที่รู้จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือไม่สามารถแยกขาดจากกนัได ้ 
ซึ่งแตกต่างจากความเชื่อของแนวคดิกระแสหลกัปฏฐิานนิยม (Positivism) ในทางญาณวทิยา 
(Epistemology) ทีแ่ยกผูศ้กึษากบัสิง่ทีศ่กึษาออกจากกนัและมองว่าความสมัพนัธน์ัน้เป็นสิง่ทีไ่ม่
จาํเป็น โดยคาํถามทีส่าํคญัทีต่ ัง้ขึน้ คอื ทีม่าของความรูค้อือะไร ความรูม้ลีกัษณะอยา่งไร ความรู้
และความจรงิเป็นสิง่เดยีวกนัหรอืไม่ อกีทัง้มคีวามเชื่อตามจุดยนืทางญาณวทิยาที่สําคญั คอื 
ประการแรก เน่ืองจากเป็นสิง่ทีถู่กสรา้ง ความรู/้ความจรงิจงึมไีดห้ลากหลาย สิง่ทีส่รา้งขึน้มาจะ
มหีน้าตาอย่างไร ย่อมขึน้อยู่กบัผูส้รา้งและบรบิททีส่ิง่นัน้ถูกสรา้งขึน้มา ประการทีส่อง สบืเน่ือง
จากนัยที่กล่าวในประการแรก กระบวนทศัน์ทางเลอืกเชื่อว่า ความรู้/ความจรงินัน้ไม่ใช่สิง่ที่
ปราศจากอตัวสิยั (Subjective) เพราะมนัขึน้อยูก่บัผูส้รา้งและบรบิท ซึง่อาจจะรวมถงึหลายอยา่ง 
ไม่ว่าจะเป็นสงัคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ และแม้แต่สิง่แวดล้อมทางกายภาพด้วยอีกเช่นกนั 
ดงันัน้ ความรูใ้นความหมายของ ชาย โพธสิติา จงึหมายถงึ บทสรุปของความหมายทีศ่กึษาจาก
หลาย ๆ แหล่ง/บุคคล โดยผ่านกระบวนการตคีวาม (Interpret) ภายใต้บรบิท (Context) ทีเ่ป็น
จรงิ โดยใชต้รรกะแบบ Inductive เพือ่หารปูแบบของเหตุผล แบบองคร์วม (Holism)  

กล่าวโดยสรุป การนิยาม ความรู ้คอือะไร มกัจะไปเชื่อมโยงกบั “ความจรงิ” คอือะไร
ดว้ย นอกจากน้ี ยงัทาํใหเ้ราคดิว่าผูท้ีเ่ขา้ถงึความรู ้จะเป็นผูท้ีเ่ขา้ถงึความจรงิไปดว้ย การนิยาม
ความรูข้องผูรู้ห้รอืของสํานึกคดิต่าง ๆ มคีวามหมายแตกต่างกนัไปตามฐานคต ิ(Assumption) 
หรอืความเชื่อของแต่ละคน ขึน้อยูก่บัว่าเราจะใชแ้นวคดิ ทฤษฎหีรอื ตรรกะใดในการหาคาํตอบ
นัน้ ๆ เน่ืองจากความรูท้ีม่อียูร่อบ ๆ ตวัเรามอียูม่ากมายเกนิกว่าทีจ่ะกล่าวได ้มนัไมใ่ช่สิง่ทีห่ยุด
น่ิงตายตวั สมบูรณ์และเดด็ขาด แต่มลีกัษณะทีก่ําลงัจะเกดิหรอืกําลงัจะเป็นอยู่ตลอดเวลา และ
เมื่อใดที่สงัคมเปลี่ยนแปลงไป กฎเกณฑท์ี่กําหนดว่าอะไรคอืความรู ้ก็จะเปลี่ยนแปลงตามไป
ดว้ย และที่สําคญั ความจรงิ ไม่สามารถแยกออกเป็นชิ้น ๆ แล้วใหม้คีวามเป็นอยู่ของมนัเอง
ต่างหากอยา่งอสิระได ้เพราะจะทําใหเ้ราไมส่ามารถมองเหน็ความเป็นเหตุเป็นปจัจยัทีเ่กีย่วพนั
ซึง่กนัและกนัของปรากฎการณ์นัน้ ๆ ได ้  

เมื่อเข้าใจเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ของความรู้และความจรงิแล้ว ในแง่ของการจดัการ
ความรู้ของชุมชนนัน้ สิง่ที่เป็นองค์ประกอบที่สําคญัของการจดัการความรู้ ก็คอื องค์ความรู ้
(Body of Knowledge) นัน้เอง เน่ืองจากการทีชุ่มชนจะสามารถจดัเกบ็ ถ่ายทอด หรอืแลกเปลีย่น
และสรา้งกระบวนการทีใ่หบุ้คลากรสามารถนําความรูไ้ปใชไ้ดน้ัน้ ชุมชนตอ้งมอีงคค์วามรูเ้สยีก่อน 
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ซึ่งในส่วนของการสรุปคํานิยามเฉพาะคําว่า ความรู ้ที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการอธบิายตามปรชัญา 
หรอื กระบวนทศัน์ นัน้ ไดม้นีักวชิาการใหค้ํานิยามกนัอย่างแพร่หลาย ซึ่งมกัจะมคีวามหมาย
และเน้ือหาที่ใกล้เคยีงกนั โดยส่วนใหญ่จะมกีารใหค้วามหมายของความรู ้คอื การผสมผสาน
ระหวา่งประสบการณ์ (Experience) คา่นิยม (Value) ขอ้มลู (Data) บรบิท (Context) และความ
เขา้ใจอยา่งแทจ้รงิ (Understand) ซึง่ทาํใหเ้กดิกรอบความคดิในการประเมนิและ ประสานขอ้มลู
เขา้กบักรอบแนวคดิเดมิ จนไดเ้ป็นสารสนเทศ (Information) ทีผ่า่นกระบวนการคดิเปรยีบเทยีบ
เชื่อมโยงกับสารสนเทศอื่น ๆ จนเกิดเป็นความรู้ (Knowledge) มีความเข้าใจและนําไปใช้
ประโยชน์ในการตดัสนิใจ แกไ้ขปญัหาและนําไปสู่การปฏบิตั ิหรอืการทําใหส้มาชกิในองคก์าร
หรอืชุมชนสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากยิง่ขึน้ (Senge and 
Drucker, 1992  อา้งถงึใน กรีต ิยศยิง่ยง, 2549: 4; Turban, Rainer and Potter, 2001: 17; 
Davenport and Prusak, 1998; พรธดิา วเิชยีรปญัญา, 2547) 

นอกจากน้ีขัน้ตอนหรือกระบวนการเกิดความรู้ว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร โดยสรุปว่า  
1) ขอ้มลู (Data) คอื ขอ้เทจ็จรงิต่าง ๆ โดยเป็นขอ้มลูดบิหรอืตวัเลขต่างทีไ่มผ่า่นการแปลความ
หรือตีความแต่อย่างใด 2) สารสนเทศ (Information) คือข้อมูลที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห ์
สังเคราะห์ เพื่อนํามาใช้ในการตัดสินใจโดยมีบริบทที่เกิดจากความเชื่อ ความคิดหรือ
ประสบการณ์ของผู้ใช้สารสนเทศนัน้ โดยมกัอยู่ในรูปข้อมูลที่ว ัดได้ จับต้องได้ 3) ความรู ้
(Knowledge) คอื สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคดิเปรยีบเทยีบ เชื่อมโยงกบัความรูอ้ื่นๆ จน
เกิดความเป็นความใจ (Understand) และนําไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ 4) ปญัญา 
(Wisdom) คอืความรูท้ีฝ่งัในตวัคนและก่อใหเ้กดิประโยชน์ในการนําไปใช ้(Yamazaki อา้งถงึใน 
สถาบนัเพิม่ผลผลติแหง่ชาต,ิ 2547: 13-14) สามารถสรุปความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลู สารสนเทศ 
ความรูแ้ละปญัญา ไดด้งัภาพที ่2.2  
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ภาพท่ี 2.2  แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้มลู สารสนเทศ ความรูแ้ละปญัญา 
แหล่งท่ีมา:  ปรบัปรงุจาก Davenport and Prusak, 1998. 
 

อย่างไรกต็ามความรูเ้ป็นสิง่ที่ซบัซ้อน กระบวนการพฒันาของขอ้มูลอาจจะไม่นําไปสู ่
สารสนเทศและความรู ้ตามลําดบัเสมอไป ดว้ยเหตุผลทีว่่าสารสนเทศทีแ่มจ้ะผ่านกระบวนการ
วเิคราะห์ การจดัหมวดหมู่ และมบีรบิทที่ครบถ้วน แต่ถ้าหากไม่ใช่สารสนเทศในเรื่องที่เป็น
ประโยชน์ต่อผูนํ้าไปใช ้หรอืไม่สามารถปฏบิตัไิด ้ความรูน้ัน้กจ็ะไม่มปีระโยชน์  ความรูจ้งึเป็น
เรือ่งของความจรงิทีต่อ้งพสิจูน์ได ้วธิกีารไดม้าซึง่ความรูต้อ้งผา่นกระบวนการคดิ การตรวจสอบ
ความรู ้ดงันัน้ สิง่ทีจ่าํเป็นสาํหรบัการไดม้าซึง่ความรู ้คอื การคดิเป็น และการวธิกีารสรา้งความรู้
ทีถู่กตอ้งและชดัเจน 

ปจัจุบนัการแบ่งประเภทของความรู้นัน้สามารถแบ่งได้หลายลกัษณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
เกณฑท์ีใ่ชใ้นการแบ่งความรู ้โดยเกณฑท์ี่ใชใ้นการแบ่งประเภทของความรูแ้ละเป็นทีนิ่ยมกนั
อย่างแพร่หลาย คอื ตามแนวคดิของ Polanyi and Nanaka (อา้งถงึใน สถาบนัเพิม่ผลผลติ
แหง่ชาต,ิ 2547: 18), Choo (2000) และ เจนเนตร มณีนาค, ดรุณรตัน์ วบุิลยศ์ลิป์, ภาวนี บุญ
เกษมสนัตแิละอรสา เตตวิฒัน์ (2546: 2-3) แบ่งความรูอ้อกเป็น 2 ประเภท สรปุไดด้งัน้ี 

1) ความรูแ้บบนัย หรอืแบบซ่อนเรน้ หรอืความรูฝ้งัลกึ (Implicit or Tacit 
Knowledge) เป็นความรูท้ีซ่่อนอยู่ในสมองของคนแต่ละบุคคลเกดิจากประสบการณ์การเรยีนรู้
หรอืพรสวรรคต่์างๆ ซึ่งจดัว่าเป็นความรูอ้ย่างไม่เป็นทางการ เป็นความรูท้ีม่กีารสื่อสารและ
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ถ่ายทอดในเชงิรูปธรรมได้ค่อนขา้งยาก และมลีกัษณะเป็นอตัวสิยั (Subjective) ต้องการการ
ฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชํานาญ เป็นเรื่องส่วนบุคคล มีบริบทเฉพาะ (Context-specific) แต่
อย่างไรกต็าม ความรูป้ระเภทน้ีถอืว่าเป็นหวัใจสําคญัในการปฏบิตังิาน เน่ืองจากเป็นความรูท้ี่
เกิดจากประสบการณ์ส่วนบุคคล ดงันัน้จงึไม่สามารถนํามาเป็นให้เป็นระบบหมวดหมู่ได้ แต่
สามารถถ่ายทอดและแบ่งปนัความรูโ้ดยการสงัเกตและเลยีนแบบ 

2) ความรู้ที่สามารถที่สามารถแสดงออกมาให้เห็นได้ หรือความรู้แจ้งชัด 
(Explicit Knowledge) เป็นความรูท้ีเ่ป็นเหตุเป็นผล สามารถรวบรวมและถ่ายทอดออกมาในรปูแบบ
ต่าง ๆ ได ้เช่น หนังสอื คู่มอื เอกสารและรายงานต่าง ๆ มลีกัษณะเป็นวตัถุวสิยั (Objective) 
เป็นความรูท้ีส่ามารถสือ่สารและเผยแพรไ่ดส้ะดวกและทาํใหค้นสามารถเขา้ถงึไดง้า่ย 

นอกจากความรูท้ ัง้ 2 ประเภทน้ีแลว้ กรีต ิยศยิง่ยง (2549: 16) ไดเ้พิม่ความรูป้ระเภทที ่
3 คอื ความรูโ้ครงสรา้งหรอืความรูท้ี่ต่อยอดจากความรูเ้ดมิ (Structural Knowledge) เป็น
ความรูเ้ฉพาะหรอืความรูท้ ัว่ไป ความรูท้างสงัคม หรอืความรูข้ององคก์ารที่เป็นระบบและเกดิ
จากการต่อยอดขององคค์วามรู ้

เมื่อพจิารณาสดัสว่นความรูท้ ัง้ 2 ประเภทหลกั พบว่าอตัราความรูท้ีฝ่งัอยูใ่นตวัคน 
(Tacit Knowledge) มากกว่าความรูแ้บบชดัแจง้ (Explicit Knowledge) ถงึ 80: 20 (สถาบนัเพิม่
ผลผลติแหง่ชาต,ิ 2547: 16) นอกจากน้ีความสมัพนัธข์องความรูท้ ัง้ 2 ประเภทน้ีเป็นสิง่ทีแ่ยก
จากกันไม่ได้ โดยต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เ น่ืองจากความรู้แบบไม่ชัดแจ้งเป็น
สว่นประกอบของความรูท้ ัง้หมด และสามารถแปลงใหเ้ป็นความรูแ้บบชดัแจง้ โดยการสื่อสารใน
รปูแบบต่างๆ ทัง้น้ีในการศกึษาการจดัการความรูน้ัน้ มุง่เน้นการดงึความรูท้ีฝ่งัอยูใ่นตวัคน เพื่อ
นํามาจดัการและเผยแพรใ่หเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคม หรอืชุมชนไดเ้ป็นสิง่ทีส่าํคญัยิง่ในการศกึษา
วจิยัครัง้น้ี 

สาํหรบัการไดม้าซึง่ความรูต้ามแนวคดิของ Hospers สามารถแบ่งออกเป็น 4 แนวทาง 
(Hospers,1967 อา้งถงึใน พรศกัดิ ์ผอ่งแผว้, 2541: 15-22)  คอื 1) ความรูท้ีไ่ดม้าจากประสบ- 
การณ์จรงิของแต่ละบุคคลซึง่เป็นความรูท้ีเ่กดิจากการรบัรูป้ระสาทสมัผสั ซึง่ขึน้อยูก่บัการตดัสนิ 
ใจต่อประสบการณ์หรอืประสาทสมัผสันัน้ ๆ  2) ความรูท้ีไ่ดม้าจากเหตุผล คอืความสามารถใน
การอธบิายปรากฎการณ์หรอืเหตุการณ์ในเชงิที่เป็นเหตุเป็นผล เช่น การอธบิายโดยใชต้รรกะ 
เป็นตน้ 3) ความรูท้ีไ่ดม้าจากผูรู้ ้คอื การไดร้บัความรูจ้ากครสูอน นกัวชิาการ ผูช้าํนาญในแต่ละ
เรื่อง และ 4) ความรูท้ีไ่ดม้าจากการหยัง่รู ้คอืความรูห้รอืความเหน็แจง้ ทีเ่กดิขึน้มาในสภาวะที่
เหมาะเจาะพอด ีซึง่เชื่อถอืไดน้้อย เพราะยากแก่การทดสอบวา่จรงิหรอืไม ่ 

ทัง้น้ีการไดม้าซึง่ความรูน้ัน้สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Hope and Hope (1997: 71-73) 
ไดอ้ธบิายว่าแหล่งทีม่าของความรูแ้บ่งออกเป็น 4 แหล่ง คอื 1) จากการเรยีนรูแ้ละการทดลอง 
2) จากประสบการณ์ของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประสบการณ์ที่ผิดพลาด 3) จาก
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ประสบการณ์ของคนอื่น โดยการบอกเล่าหรอืพดูคุย และ 4) จากการศกึษาแนวทางการปฏบิตัิ
ของบุคคลทีม่ผีลการปฏบิตังิานด ีหรอืจาการศกึษาระบบธุรกจิโดยรวม 

ดงันัน้จะเหน็ไดว้า่การไดม้าซึง่ความรูม้แีหล่งทีม่าหลากหลาย โดยสามารถแบ่งออกเป็น 
2 ลกัษณะ คอื 1) ความรู้ที่เกิดจากตนเอง เช่น จากประสบการณ์ การทดลอง การสรุปด้วย
ตนเอง  และ 2) ความรู้ที่ได้มาจากผู้อื่น เช่น คําบอกเล่า การแลกเปลี่ยนความรู้ คําสัง่สอน 
ชีแ้นะ ของบุคคลอื่นๆ เป็นตน้ 

แมว้่าจะทราบที่มาของความรูท้ีต่้องการอย่างชดัเจน แต่เมื่อพจิารณาที่ตวัความรูท้ี่จะ
นําไปใชน้ัน้ ยอ่มตอ้งเกดิปญัหาในอกีหลายประเดน็ดว้ยกนั ซึง่จาํแนกได ้4 ประการ คอื (Zack, 
1999 อา้งถงึใน บุญสง่ หาญพานิช, 2546: 23-24)  

1)   ความไมแ่น่ใจ (Uncertainty) เกดิจากการทีม่ขีอ้สนเทศไม่เพยีงพอทีจ่ะทํา 
ใหเ้กดิความเขา้ใจไดด้ ี แนวทางแกไ้ข คอื การจดัหาขอ้สนเทศทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่เตมิใหเ้พยีงพอ
หรอืใชค้วามรูเ้ชงิสถานการณ์เพื่อ ทาํนาย อา้งองิ ประมาณ หรอื สนันิษฐานขอ้เทจ็จรงิในสว่นที่
ขาดหายไปของขอ้สนเทศ 

2)  ความซบัซอ้น (Complexity) เกดิจากทีข่อ้มลูสนเทศสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกนั
มากมาย ยุ่งเหยงิสบัสน จนยากทีจ่ะทาํความเขา้ใจ แนวทางแกไ้ข คอื ลดความซบัซอ้นของ
ขอ้สนเทศโดยจดัแยกออกเป็นกลุ่มย่อยทีม่คีวามสมัพนัธ์กนัภายในกลุ่ม และมคีวามสมัพนัธ์
ภายนอกของแต่ละกลุ่มเชื่อมโยงกนั จะทาํใหช้ว่ยภาพรวมของความสมัพนัธช์ดัเจนขึน้ 

3)  ความคลุมเครอื (Ambiguity) เกดิจากการขาดกรอบความคดิสาํหรบัแปล
ความหมายของขอ้สนเทศ แนวทางแกไ้ข คอื การสรา้งใหเ้กดิกรอบแนวคดิ โดยการนิยาม
สถานการณ์อย่างมคีวามหมาย การคดิทบทวนซํ้าหลายรอบ การตัง้สมมุตฐิานและตรวจสอบ
สมมตุฐิาน การสือ่สารกบับุคคลอื่นเพือ่เพิม่พนูความคดิและสตปิญัญา 

4)  ความไมล่งรอย (Equivocality) เกดิจากการทีม่กีรอบความคดิทีข่ดัแยง้กนั 
แนวทางในการแกไ้ขเชน่เดยีวกนักบัการแกป้ญัหาความคลุมเครอื 

ดงันัน้ในการศกึษาครัง้น้ีผูศ้กึษาตอ้งมแีนวทางในการจดัการกบัปญัหาของความรูไ้ม่ว่า
จะเกดิขึน้ในกรณีใดกรณีหน่ึง ซึง่ความรูท้ีไ่ดน้ัน้ตอ้งมคีวามถูกตอ้งและชดัเจนตามแนวทางการ
แกไ้ขทีนํ่าเสนอในขา้งตน้ เพือ่ใหก้ารจดัการความรูข้องวสิาหกจิชุมชนสามารถพฒันาไปไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื 

 
2.5.1  กระบวนการสร้างความรู้ 
การศกึษากระบวนการสรา้งความรู ้พจิารณาจากกระบวนในการสรา้งความรูใ้หม่อย่าง

ต่อเน่ือง การเผยแพร่ความรู้อย่างทัว่ถึงทัง้องค์การ โดยความรู้สามารถเปลี่ยนสถานะได้
ตลอดเวลาขึน้อยู่กบัสถานการณ์ซึ่งจะทําใหเ้กดิความรูใ้หม่ โดยผ่านกระบวนการความรู ้หรอื 
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SECI Model ซึ่งมกีารปฏสิมัพนัธ์กบัองค์ประกอบที่สําคญั 4 ประการ (Nonaka and 
Takeuechi, 1995 อา้งถงึใน กรีต ิยศยิง่ยง, 2549: 23-36; ทพิวรรณ หล่อสุวรรณรตัน์, 2548: 
73-75) สรปุไดด้งัน้ี 

1)  การสรา้งปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคม (Socialization) คอื การสรา้งความรูแ้บบฝงั
ลกึ เป็นความรูแ้บบฝงัลกึโดยการแลกเปลีย่นประสบการณ์อนัเน่ืองมาจากสิง่แวดลอ้มเดยีวกนั 
โดยการฝึกอบรม หรอืการแนะนํา ซึง่บุคคลสามารถสรา้งการรบัรูโ้ดยนัยไดจ้ากการสงัเกต การ
ลอกเลยีนแบบ หรอืการลงมอืปฏบิตัจิรงิ 

2)  การปรบัเปลีย่นสูภ่ายนอก (Externalization) คอื การพดูหรอืบรรยายความรู้
แบบฝงัลกึใหเ้ป็นความรูช้ดัแจง้ โดยการใชอุ้ปมาอุปมยั การเปรยีบเทยีบ และการใชต้วัแบบ ซึง่
การเปรยีบเทยีบจะช่วยใหส้ามารถมองเหน็ภาพได้ง่ายขึน้ รวมไปถึงการนําประสบการณ์มา
ถ่ายทอดในลกัษณะคาํอุปมาอุปมยั เป็นการนําประสบการณ์ออกมาสู่ภายนอก ทาํใหช้ดัแจง้ขึน้ 
ซึง่กระบวนการน้ีนบัวา่เป็นหวัใจสาํคญัของกระบวนการสรา้งความรู ้

3)  การผสมผสาน (Combination) คอื การรวบรมความรูช้ดัแจง้ใหเ้ป็นความรูท้ี่
ขยายวงกวา้งออกไป โดยการรวมหรอืบูรณการองคค์วามรูห้รอืสงัเคราะหค์วามรูท้ีม่อียู่เพื่อให้
เกดิความรูใ้หญ่ขึน้มาเขา้ไวด้ว้ยกนัเพื่อใหเ้ป็นระบบและชดัเจน ซึ่งความรูท้ีนํ่ามารวมกนัน้ีเกดิ
จากการแลกเปลี่ยนของบุคคลเป็นหลกั รวมกบัความรูท้ี่ผ่านสื่อหรอืช่องทางความรู ้เช่น การ
สนทนา การประชุม เป็นตน้ 

4)  การปรบัเปลี่ยนสู่ภายใน (Internation) คอื การสรา้งความรูแ้บบชดัแจ้งให้
เป็นความรูแ้บบฝงัลกึ โดยการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิโดยศกึษาจากความรูท้ีไ่ดเ้ขยีนไวใ้นคู่มอื 
เอกสาร ซึง่เป็นการเรยีนรูข้องแต่ละบุคคลทีเ่กดิจากการนําความรูไ้ปปฏบิตั ิกลบัไปเป็นความรู้
โดยนยัทีฝ่งัอยูใ่นบุคคลนัน้ๆ และเป็นทรพัยส์นิทีแ่ตะตอ้งไมไ่ดแ้ละมคีา่ยิง่ต่อองคก์าร 

จากองค์ประกอบ 4 ประการข้างต้นสามารถสรุปเป็นภาพกระบวนเกลียวความรู ้
(SECI Model) ดงัภาพที ่2.3  
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ภาพท่ี 2.3  กระบวนการเกลยีวความรู ้(SECI Model) 
แหล่งท่ีมา:  ปรบัปรงุจาก สถาบนัเพิม่ผลผลติแหง่ชาต ิ2547 อา้งถงึใน กรีต ิยศยิง่ยง,  
                2549: 24. 
 

Grundstein (2001: 261-287) ไดอ้ธบิายเพิม่เตมิทีส่อดคลอ้งกนัในอกีลกัษณะหน่ึงของ
การเปลีย่นรปูของความรู ้(Knowledge Conversion) ในวงจรเกลยีวความรู ้(SECI) โดยในแต่ละ
ขัน้ตอนจะตอ้งมผีูนํ้าทีส่ง่เสรมิการจดัการความรู ้ทีม่เีทคโนโลยทีีเ่หมาะสม มโีครงสรา้งองคก์าร
ทีเ่ป็นแนวราบและเอือ้ต่อการจดัการความรู ้รวมทัง้ตอ้งมบุีคลากรทีม่คีวามรู ้ความสามารถและ
ทกัษะทีเ่พยีงพอทีจ่ะช่วยใหก้ารจดัการความรูป้ระสบความสาํเรจ็ โดยวงจรเกลยีวความรูน้ี้จะมี
ลกัษณะเป็นพลวตั ซึง่ จาก Tacit Knowledge ไปยงั Tacit Knowledge เรยีกว่า สงัคมประกติ 
(Socialization) เป็นการถ่ายโอนความรู้จากผู้รูต้้นแบบ ซึ่งเกดิขึน้เฉพาะต้นไปยงับุคคลอื่นๆ 
ผา่นกระบวนการสงัเกต (Observation) การเลยีนแบบ (Imitation) และการฝึกปฏบิตั ิ(Practice) 
ซึ่งผู้รู้ต้นแบบไม่สามารถอธิบายทกัษะของตนได้อย่างกระจ่างชดั ดงันัน้การเปลี่ยนรูปของ
ความรู้ตามกระบวนการ Socialization จึงไม่สามารถเข้าถึงระดบัองค์ความรู้ในการพฒันา
องคก์ารได ้ 
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จาก Tacit Knowledge ไปยงั Explicit Knowledge เรยีกว่า การเปลีย่นรปูความรูสู้่
ภายนอก (Externalization) เป็นความพยายามในการเชื่อมต่อ Tacit Knowledge ไปสู ่Explicit 
Knowledge โดยการสรา้งความรูใ้หเ้ป็นรูปร่าง จากอุปมา-อุปไมย (Metphos-Analogies) การ
สรา้งมโนทศัน์ (Concepts) ทฤษฎ ี(Theory) และแบบจาํลองความรู ้(Models) 

จาก Explicit Knowledge ไปยงั Explicit Knowledge เรยีกว่า การรวบรวมความรู ้
(Combination) เป็นการแลกเปลีย่นและรวบรวมความรูท้ีก่ระจ่างชดั (Explicit Knowledge) โดย
ใชส้ือ่ต่างๆ เขา้มาชว่ย เชน่ เอกสาร การพบปะพดูคุย การสนทนาทางโทรศพัท ์การสื่อสารผา่น
ระบบเครอืข่ายซึ่งจะทําให้เกิด Explicit Knowledge ขึ้นมาใหม่ ความรู้ตามกระบวนการ 
Combination จงึมคีวามจาํเป็นอยา่งยิง่ในการพฒันาองคก์าร 

จาก Explicit Knowledge ไปยงั Tacit Knowledge เรยีกว่า การเปลี่ยนแปลงรูปสู่
ความรู้ภายใน (Internalization) เป็นการเปลี่ยนรูปความรู้ที่ดําเนินไปทลีะเล็กทลีะน้อย โดย
อาศยัประสบการณ์จาก Socialization Externalization และ Combination ซึ่งจะตกผลึกเป็น
ทกัษะภายในของแต่ละคนอนัจะเป็นฐานในการเปลีย่นรปูโดยการ Socialization อกีครัง้หน่ึง 

 
 2.5.2  กระบวนการเรียนรู้ 

การศกึษาในเชงิปรากฏการณ์ ทีม่รีายละเอยีดเกีย่วกบัการเรยีนรูข้องมนุษยไ์ดช้ีใ้หเ้หน็
ว่าประชาชนหรอืคนเราตอ้งผ่านขัน้ตอนหรอืระดบัในการเรยีนรูด้า้นทกัษะต่างๆ หลายขัน้ตอน
หรือหลายระดบัด้วยกนั ซึ่งครอบคลุมตัง้แต่ระดบัเทคนิคไปจนถึงระดบัที่ต้องใช้สติปญัญา 
ตวัอย่างเช่น การสรา้งบา้น ไปจนถงึการปรบัตวัเรยีนรูใ้นเชงิสงัคม และการวเิคราะหบ์ทเรยีน
ต่างๆ เป็นตน้ พบว่าไดม้กีารจําแนกกระบวนการเรยีนในการเรยีนรูอ้อกเป็นระดบัต่างๆ หลาย
ระดบั และตามลําดบัขัน้ตอนของรายละเอียด ก็ได้แบ่งออกเป็นหลายระดบัอีกเช่นกนั  แต่
สาํหรบัตวัแบบจาํลองของดรายฟสัไดม้กีารแบ่งกระบวนการเรยีนรูข้องมนุษยอ์อกเป็น 5 ระดบั 
ได้แก่ 1) ระดบัเณรน้อยหรอืพระบวชใหม่ (Novice) 2) ระดบัผูเ้ริม่ต้นที่ก้าวหน้า (Advanced 
Beginner) 3) ระดบัผูป้ฏบิตัทิี่มคีวามสามารถ (Competent Performer) 4) ระดบัผูป้ฏบิตัทิี่
คล่องแคล่วและใช้การได้ดี (Proficient Performer) และ 5) ระดับผู้เชี่ยวชาญ (Expert)  
ซึง่รายละเอยีดแต่ละระดบัมดีงัน้ี (ฟรเิบยีร,์ 2546: 18-37) 

2.5.2.1  ระดบัเณรน้อยหรอืพระบวชใหม ่(Novice) 
ระดบัน้ี เราพบว่าปจัเจกบุคคลไดร้บัประสบการณ์เกีย่วกบัปญัหาใดปญัหาหน่ึง

และสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงในภารกิจที่ได้รบัมอบหมายในการศกึษาเรื่องนัน้ ๆ เป็น
ลําดบัแรก ในช่วงของการฝึกสอน/อบรม/แนะนํา เราจะพบว่าเณรน้อยเรยีนรูเ้กีย่วกบัความเป็น
จริงต่าง ๆ รวมทัง้คุณลกัษณะของสถานการณ์นัน้ ๆ ว่ามีอะไรบ้างที่มีความเกี่ยวข้องหรือ
สมัพนัธ์กบัการฝึกฝนดา้นทกัษะนัน้ ๆ ผูเ้ริม่ต้นฝึกฝนหรอืนักเรยีนผูน้้อยจะเรยีนรูท้ีจ่ะยอมรบั
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หรือคุ้นเคยกับความเป็นจริงและลักษณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อสิ่งนั้นปรากฏให้เห็น นอกจากนี้
เณรน้อยหรือผู้เริ่มการฝึกฝนก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทําหรือ
การปฏิบัติที่อยู่บนพื้นฐานดังกล่าวด้วย ทั้งเรื่องของข้อเท็จจริง (Facts) คุณลักษณะต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง (Characteristics) และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วจะได้รับการให้คําจํากัดความ
หรือให้ความหมายที่ชัดเจนและวัตถุประสงค์ที่แน่นอน เพื่อที่ว่าเณรน้อยจะได้สามารถจดจําหรือ
ยอมรับหรือจําได้โดยไม่ต้องมีการอ้างอิงถึงสถานการณ์ที่เป็นรูปธรรมที่ตนเองเคยเรียนรู้มา
เท่านั้น แต่ในทางตรงกันข้ามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เข้าได้เรียนรู้มานั้นจะต้องสามารถไปใช้กับ
สถานการณ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกันได้ด้วย ซึ่งเณรน้อยหรือพระบวชใหม่อาจจะต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ดังกล่าวนั้นอย่างเข้าใจหรือไตร่ตรองด้วยความคิดและจินตนาการของตนเอง 
สําหรับในระดับเณรน้อยนี้ เราพบว่า ข้อเท็จจริงต่าง ๆ รวมทั้งลักษณะและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
ดังกล่าวมานั้นมิได้ขึ้นอยู่กับ “บริบท” แต่อย่างใด หรืออาจกล่าวได้ว่ามันเป็นขั้นตอนของการ
เรียนรู้ที่อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง คุณลักษณะและกฎเกณฑ์ที่ปราศจากบริบทหรือไม่ขึ้นตรง
ต่อบริบทใด ๆ  

เณรน้อยหรือพระบวชใหม่สามารถวัดหรือประเมินระดับทักษะของเขา โดย
วิธีการประเมินว่าตัวของพวกเขานั้นปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และ/หรือกฎระเบียบที่ได้เรียนรู้มาได้
ดีมากน้อยแค่ไหน อย่างไร แต่เมื่อเณรน้อย หรือพระบวชใหม่ได้เรียนรู้ เกี่ยวกับกฎเกณฑ์และ
กฎระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับทักษะหนึ่ง ๆ เพิ่มมากขึ้น พวกเขาจะพบว่าการปฏิบัติตามทักษะ 
หรือการลงมือดําเนินการตามทักษะที่ได้เรียนรู้มากลายเป็นเรื่องที่มีความสลับซับซ้อนและ
ต้องการความสนใจหรือการให้เวลากับสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างมาก ซึ่งมีผลหรือเป็นอุปสรรคต่อการ

กระทําต่าง ๆ ให้ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ในเรื่องความสามารถในการพูด การฟัง ความสามารถใน
การให้คําแนะนําจะลดลงอย่างมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับจํานวนกฎเกณฑ์ และ/หรือกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ซึ่งเณรน้อยหรือพระบวชใหม่ได้เรียนรู้และจําเป็นต้องจดจําให้ได้ เพื่อที่จะนํากลับมาใช้
อีกครั้งหนึ่ง สําหรับกฎเกณฑ์ และ/หรือกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้มาในลําดับแรก ๆ นั้น 
เป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการที่จะให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ต่าง ๆ ในขั้นเริ่มต้น แต่พบว่ากฎเกณฑ์ 
และ/หรือกฎระเบียบต่าง ๆ เหล่านี้ได้กลายมาเป็นสิ่งกีดขวาง  หรือเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการ
เรียนรู้และจําเป็นต้องละทิ้งกฎเกณฑ์ และ/หรือกฎระเบียบเหล่านั้นไปเสียบ้าง ทั้งนี้เพื่อเณรน้อย
หรือพระบวชใหม่จะได้ยกระดับการเรียนรู้ของพวกเขาให้ไปสู่ระดับก้าวหน้า ต่อไปได้ 

2.5.2.2  ระดับผู้เริ่มต้นที่ก้าวหน้า (Advanced Beginner) 
ผู้เริ่มต้นที่ก้าวหน้าจะมีความก้าวหน้าจากระดับแรกในกระบวนการเรียนรู้โดย

การบรรลุถึงประสบการณ์ที่เป็นจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงข้ามหรือค่อนข้างขัดแย้งกับสถานการณ์ใน
การเรียนรู้ในระดับแรกที่ดูเหมือนเป็นสถานการณ์การเรียนรู้ที่ได้รับการปกป้องและจะต้องมี
กระบวนการอย่างค่อนข้างระมัดระวังมากหน่อย ในขั้นนี้ผู้เริ่มต้นที่ก้าวหน้าจะเรียนรู้ที่จะ
แยกแยะและให้การยอมรับในสาระสําคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้น ๆ ผ่าน
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ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่มีเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว การยอมรบัต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงน้ี
เน่ืองจากผู้เริ่มต้นที่ก้าวหน้าที่มองเห็นความเหมือนหรือความคล้ายคลึงต่าง ๆ ที่สมัพนัธ์
เชื่อมโยงกบัตวัอย่างต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ก่อนหน้าน้ีจากสถานการณ์อย่างเดยีวกนั ดงันัน้การไดม้า
ซึง่ประสบการณ์ของมนุษยจ์งึเป็นการสัง่สมการรบัรูเ้รยีนรูใ้นความคลา้ยคลงึเหล่านัน้ การรบัรู้
เรยีนรูจ้งึเป็นรปูธรรมและเป็นสิง่ทีข่ ึน้อยูก่บับรบิท และทีช่ดัเจนกค็อื บรบิทมบีทบาทอย่างมาก
ต่อการเรยีนรูด้งักล่าวและกเ็ป็นเรื่องของ บรบิท นัน่เองทีม่คีวามสาํคญัมากขึน้ในขณะทีป่จัเจก
บุคคลหรอืคน ๆ หน่ึงมคีวามกา้วหน้าหรอืมกีารยกระดบักระบวนการเรยีนรูท้ีส่งูขึน้ไปเรือ่ย ๆ  

สําหรบัผู้เรยีนรู้ที่ก้าวหน้าในระดบัน้ี จะพบว่า พื้นฐานในการกระทําหรอืการ
ปฏิบัติอาจจะเป็นได้ทัง้ที่อิงอยู่กับสถานการณ์ หรือแบบที่ไม่อิงกับบริบทใด ๆ เลยก็ได ้
นอกจากน้ีดรายฟสักบัดรายฟสัยงัไดก้ล่าวไวด้ว้ยว่า ไม่มใีครทีจ่าํเป็นจะตอ้งผสมผสานระหว่าง
ขอ้เทจ็จรงิกบักฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อที่จะบอกหรอืจําแนกกลิน่ของกาแฟสดที่ปรุงใหม่ ๆ ทัง้น้ี
เน่ืองจากประสบการณ์ส่วนบุคคลที่ส ัง่สมผ่านการลองผิดลองถูกนัน่เป็นสิ่งที่มีความสําคญั
มากกว่าขอ้เท็จจรงิและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นถ้อยคําที่ชดัเจนอย่างไม่ขึ้นต่อ
บรบิทใด ๆ  

2.5.2.3  ระดบัผูป้ฏบิตัทิีม่คีวามสามารถ (Competent Performer) 
ดว้ยประสบการณ์ทีม่มีากขึน้ และองคป์ระกอบของการรบัรู-้เรยีนรูท้ีม่ากขึน้ ซึง่

ปจัเจกบุคคลหรอืผูเ้รยีนรูใ้นระดบัน้ีไดเ้หน็ในสถานการณ์รูปธรรมหน่ึง ๆ ทําใหเ้กดิความรูส้กึ
ท่วมทน้ ปจัเจกบุคคลมกัจะขาดความรูส้กึว่าอะไรคอืองคป์ระกอบทีส่ําคญั หรอือาจกล่าวไดว้่า
ปจัเจกบุคคลไมส่ามารถทีจ่ะจดัลําดบัความสาํคญั ในขัน้น้ีพบว่า ปจัเจกบุคคลเรยีนรูจ้ากตวัของ
เขาเองและจากคนอื่น ๆ ในการทีจ่ะประยกุตใ์ชห้ลกัการในการจดัลาํดบัความสาํคญัทีล่ดหลัน่กนั
ไปตามชัน้ เพื่อทําการตดัสนิใจโดยที่ในลําดบัแรกจะมกีารเลือกเป้าหมายและเลือกแผนการ
เพื่อที่จะจดัระเบียบข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์หน่ึง ๆ และหลงัจากนัน้ก็จะทําการ
ประมวลหรอืนําเอาเฉพาะปจัจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งหรอืมผีลต่อความสําเรจ็ตามเป้าหมายหรอื
แผนการตามทีเ่ลอืกไวเ้ท่านัน้ ดว้ยการกระทําดงักล่าวจงึจะทําใหป้จัเจกบุคคลสามารถดําเนิน
ภารกิจของตนได้ง่ายขึ้นและสามารถเข้าถึงผลลพัธ์ต่าง ๆ ที่มีการปรบัปรุงให้ดีขึ้นในเวลา
เดยีวกนัดว้ย 

อย่างไรกต็ามสาํหรบักลุ่มผูก้ระทําหรอืผูป้ฏบิตัทิีม่คีวามสามารถนัน้ พบว่า การ
เลอืกแผนการใดแผนการหนึ่งกม็ใิช่เรื่องทีง่า่ย และกม็ใิช่สิง่ทีส่ามารถทําไดโ้ดยไม่มปีญัหา การ
กระทําดงักล่าวต้องอาศยัเวลาและต้องมกีารพจิารณาอย่างรอบคอบ นอกจากน้ี ในขัน้น้ีกไ็ม่มี
หลกัการหรอืกฎเกณฑ์อะไรที่แน่ชดัในการที่จะช่วยในการเลือกแผนการเหมอืนกบัที่มอียู่ใน
ข้อเท็จจริงและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ไม่ขึ้นตรงต่อบริบทเหมือนกับในกรณีของขัน้เณรน้อย 
นอกจากน้ี การเลอืกแผนในขัน้น้ีกย็งัอาจจะมผีลพวงตามมาไดอ้ยา่งหลากหลาย และเป็นเรื่องที่
มคีวามหมายต่อผลลพัธ์ของการกระทําที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย และยงัอาจจะมผีลลพัธ์บาง
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ประการที่ไม่ขึน้กบัการเลอืกในเรื่องอื่น ๆ แต่จะเกดิขึน้กบัการเลอืกแผนน้ี การขาดพื้นฐานที่
มัน่คง (Terra Firma) ในการเลอืกแผนการ บวกกบัความจําเป็นของผูก้ระทําทีม่คีวามสามารถ
ในขัน้น้ีที่จะต้องมแีผนการในการดําเนินงาน ได้ก่อให้เกิดความสมัพนัธ์แบบใหม่ขึ้นระหว่าง
ผูก้ระทาํและสิง่แวดลอ้มของเขา ซึง่เป็นความสมัพนัธท์ีม่คีวามสาํคญัทีเ่ราเรยีกวา่ ความสมัพนัธ์
ทีร่บัผดิชอบ (Relationship of Involvement) ผูเ้รยีนรูใ้นขัน้เณรน้อยและผูเ้รยีนรูใ้นขัน้ ผูเ้ริม่ตน้
ทีก่า้วหน้า มคีวามรบัผดิชอบทีจ่ํากดัต่อผลลพัธใ์นการกระทําของพวกเขา เน่ืองจากการกระทํา
ของพวกเขานัน้ถูกกําหนดไวล้่วงหน้าโดยสิง่ทีเ่รยีกว่า สาระสาํคญัทีจ่ะตอ้งเรยีนและกฎเกณฑ/์ 
ระเบยีบต่าง ๆ ทีแ่น่นอนตายตวั ดงันัน้ผลลพัธต่์าง ๆ ทีไ่มด่ทีีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้งึเป็นเหมอืนกบัสิง่
ทีม่สีาเหตุมาจากความไมส่มบรูณ์หรอืไมเ่พยีงพอของสาระสาํคญัและกฎระเบยีบทีม่กีารกําหนด
ไวแ้ลว้ ทัง้น้ีจะยกเวน้ความผดิพลาดอนัใหญ่หลวงทีอ่าจเกดิขึน้ไดเ้ชน่กนั ดว้ยเหตุน้ีจะเหน็ไดว้่า 
การกระทําและผลลพัธ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทําดงักล่าวจะเป็นสิง่ที่อยู่นอกเหนือจาก
ความสมัพนัธ์กบัผูเ้รยีนรูใ้นขัน้น้ี แต่สิง่เหล่าน้ีจะถูกประเมนิความถูกต้องและอธบิายไดอ้ย่าง
เป็นเหตุเป็นผลไดอ้ย่างมคีวามสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกบัขอ้เทจ็จรงิทีเ่ป็นภววสิยัและกฎเกณฑต่์างๆ 
อนัเป็นนามธรรม แต่ในอีกแง่หน่ึงนัน้ พบว่าผู้กระทําที่มีความสามารถก็ต้องถูกกําหนดให้
รบัผดิชอบกบัการกระทาํของตวัเขาเอง หลงัจากทีต่อ้งต่อสูก้บัปญัหาในการเลอืกแผนการหน่ึงๆ 
ของตน ผู้กระทําที่มคีวามสามารถรูส้กึมคีวามรบัผดิชอบต่อผลลพัธ์ต่าง ๆ ที่เกดิขึ้นจากการ
เลอืกดงักล่าวของตน ทัง้น้ีเน่ืองจากขอ้เทจ็จรงิทีว่่าเขาไมส่ามารถเลอืกแผนอยา่งเป็นภววสิยัได ้
แต่ถงึกระนัน้ เขากจ็ะตอ้งทําตามแผนทีเ่ขาเลอืกเพื่อทีจ่ะสามารถแสดงบทบาทหรอืการกระทํา
ของตนไดอ้ย่างมคีวามสามารถหรอืมปีระสทิธผิล ดว้ยเหตุน้ี การกระทําหรอืการปฏบิตัขิองนัก
ปฏบิตัทิี่มคีวามสามารถในขัน้น้ีจงึเป็นการกระทําที่ประกอบไปดว้ยการตคีวามและการตดัสนิ 
(Interpretation and Judgment) และเราจะเหน็ไดว้่า ความสามารถในการวนิิจฉยัตดัสนิ ในขัน้
ของกระบวนการเรยีนรูท้ีส่งูขึน้ไปนัน้เป็นสิง่ทีม่คีวามสาํคญัยิง่ ซึง่ดรายฟสัและดรายฟสั มองว่า 
ความสามารถในการวนิิจฉัยตดัสนิน้ีเป็นความสามารถทีเ่ป็นองคป์ระกอบทีเ่ป็นแกนกลางของ
ความชาํนาญการทีเ่ป็นจรงิของมนุษย ์

2.5.2.4  ระดบัผูป้ฏบิตัทิีค่ล่องแคล่วและใชก้ารไดด้ ี(Proficient Performer) 
ในสามระดบัของกระบวนการเรยีนรูข้า้งต้น เราจะเหน็ได้ว่าผูป้ฏบิตัิที่มทีกัษะ

อย่างใดอย่างหน่ึงจะทําการเลอืกทัง้เป้าหมายและการตดัสนิใจต่าง ๆ อย่างมคีวามตระหนัก/
สาํนึกรูอ้ยูเ่สมอ ภายหลงัจากทีม่กีารพจิารณาทางเลอืกต่าง ๆ ทีเ่ปิดใหเ้ขาอยา่งหลากหลาย ซึง่
ในกรณีน้ีเกดิขึน้เมื่อปจัเจกบุคคลหรอืผูป้ฏบิตัมิไิดเ้พยีงแค่ทําตามกฎเกณฑท์ีม่อียู่อย่างง่าย ๆ 
เท่านัน้ ซึ่ง ดรายฟสัและดรายฟสัเรยีกหลกัการน้ีว่า ตวัแบบจําลองการตดัสนิใจของแฮมเล็ต 
(Hamlet Model of Decision) แต่สาํหรบัการตดัสนิใจของผูป้ฏบิตัใินระดบัคล่องแคล่วในขัน้น้ีจะ
เป็นการตดัสนิใจทีม่คีวามเป็นปจัจุบนัและไม่เป็นไปตามลําดบัขัน้ตอนเหมอืนกบัในขัน้ทีห่น่ึง – 
สาม ผูป้ฏบิตัใินระดบัทีค่ล่องแคล่วน้ีจะเขา้ไปสมัพนัธก์บัการกระทาํของตนอย่างค่อนขา้งลกึซึง้
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และทศันะต่าง ๆ ของกลุ่มน้ีจะมกีารพฒันาหรอืมลีกัษณะทีเ่ป็นววิฒันาการทีอ่ยู่บนพืน้ฐานของ
การกระทาํและประสบการณ์ทีเ่กดิขึน้ก่อนหน้าทีข่องตนเอง 

ผูป้ฏบิตัทิี่คล่องแคล่วสามารถเขา้ใจและจดัระบบภารกจิของเขาดว้ยการหยัง่รู ้
แต่ในบางขณะกย็งัคงทีจ่ะมกีารสะทอ้นอยา่งวเิคราะหว์า่จะมอีะไรเกดิขึน้อกีบา้ง สาระสาํคญัและ
แผนการต่าง ๆ ทีไ่ดม้าจากประสบการณ์ของผูป้ฏบิตั ิซึง่เป็นสิง่ทีม่คีวามสาํคญัทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึ
การหยัง่รู้ จะถูกประเมนิและผสมผสานเขา้ด้วยกนัอย่างพนิิจพเิคราะห์ ทัง้น้ีโดยได้รบัความ
ชว่ยเหลอืจากกฎเกณฑต่์าง ๆ เพื่อจะนําไปสูก่ารตดัสนิใจในการเลอืกกระทาํทีม่คีวามเหมาะสม
มากทีส่ดุ ดว้ยเหตุน้ี การเกีย่วขอ้งกบัการกระทาํของตนเองดว้ยการหยัง่รูอ้ยา่งลกึซึง้ดงักล่าวจงึ
เขา้มามปีฏสิมัพนัธก์บัการตดัสนิใจอยา่งพนิิจพเิคราะหน์ัน่เอง 

2.5.2.5  ระดบัผูเ้ชีย่วชาญ (Expert)  
ผูป้ฎิบตัทิี่คล่องแคล่วจะประสบความสําเรจ็ในการสัง่สมประสบการณ์หรอืเกดิ

ความคุน้เคยกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ทีม่คีวามแตกต่างกนัทลีะน้อย ๆ แต่สถานการณ์เหล่านัน้ก็
มกัจะมเีป้าหมายและมแีงม่มุต่าง ๆ ทีเ่หมอืนกนั แต่มนัอาจจะเป็นสถานการณ์ทีม่คีวามตอ้งการ
ในการตดัสนิใจทีม่กีลยทุธท์ีแ่ตกต่างกนัดว้ยเหตุน้ี ผูป้ฏบิตัทิีค่ล่องแคล่วอาจจะบรรลุสูร่ะดบัหน่ึง
ซึง่มใิชเ้พยีงแค่สถานการณ์ต่าง ๆ ทีเ่ขาจาํหรอืระลกึถงึไดด้ว้ยการหยัง่รูเ้ท่านัน้ แต่อาจจะเป็น
ทัง้เรื่องการตดัสนิใจ กลยุทธ์ และการกระทําต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกนัทัง้หมดและอย่างประสาน
สอดคล้องกลมกลืนกันทัง้หมดด้วย ซึ่งดรายฟสัและดรายฟสัมองว่า น่ีคือระดับของความ
เชีย่วชาญของมนุษยอ์ย่างแทจ้รงิ และเป็นระดบัที่ไม่ต้องทุ่มเทความพยายามอะไรแต่อย่างใด
เลย หรอืเรยีกอกีอยา่งหน่ึงวา่เป็นระดบัปรมาจารยห์รอืผูม้ศีลิปะวทิยาการขัน้สงูนัน่เอง 

นอกจากน้ีผูเ้ชีย่วชาญจะมกีารปฏบิตักิารบนพืน้ฐานของความเขา้ใจทีม่วีุฒภิาวะ  
มคีวามรอบดา้นหรอืการมองสรรพสิง่อย่างเป็นองคร์วม และเป็นความเขา้ใจทีผ่่านการทดลอง
มาอย่างดีแล้ว เป็นการกระทําด้วยการหยัง่รู้และปราศจากการพิจารณาไตร่ตรองในระดบั
จติสาํนึก ความเขา้ใจหยัง่รูด้งักล่าวเป็นสิง่ทีไ่ดม้าจากประสบการณ์ทีเ่กดิขึน้กบัรา่งกายและเป็น
หน่ึงเดยีวกบัตวัเขา และสําหรบัผูป้ฏบิตัใินขัน้อื่น ๆ ก็เช่นกนั ผูเ้ชี่ยวชาญจะไม่มองปญัหาว่า
เป็นสิง่หน่ึงและมองว่า ทางแก้หรอืทางออกของปญัหา นัน่เป็นอกีสิง่หน่ึง ผูเ้ชี่ยวชาญจะไม่มี
ความวติกกงัวลเกี่ยวกบัอนาคตในขณะที่เขากระทําการอย่างใดอย่างหน่ึง ผูช้ํานาญการหรอื
ผูเ้ชีย่วชาญมกัไม่จดัทําแผนการ ทกัษะต่าง ๆ ของเขาไดก้ลายมาเป็นส่วนหน่ึงของตวัตนของ
เขาอย่างมาก หรอืมากซะจนกระทัง่พวกเขาเองกไ็ม่ไดต้ระหนักรูเ้กีย่วกบัสิง่น้ีมากไปกว่า การ
ตระหนกัรูเ้กีย่วกบัรา่งกายของเขาเอง 

แนวคดิในเรื่องของความรูข้า้งต้น จะเหน็ไดว้่า ความรูเ้ป็นทรพัยากรทีม่คีุณค่าสําหรบั
สงัคมในปจัจุบนั ซึง่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไม่ว่าจะเป็น นกัวชิาการ ผูนํ้าชุมชน ฯลฯ ตอ้งมกีารเรยีนรูแ้ละ
ศกึษาเพื่อนํามาประยุกต์ใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการพฒันา โดยในการศกึษาครัง้น้ี ความรูภู้มิ
ปญัญาทอ้งถิน่ของแต่ละชุมชนนับว่าเป็นทรพัยากรทีท่รงคุณค่าแก่การอนุรกัษ์และถ่ายทอดไป
ยงัคนรุน่หลงั ไดใ้ชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อเองและต่อชุมชนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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2.6  แนวคิดการจดัการความรู ้
 

การจดัการความรู ้(Knowledge Management: KM) นัน้เป็นแนวคดิทีเ่ริม่จาก Senge’ 
(เน้นดา้นองคก์ารแห่งการเรยีนรูเ้พื่อการแขง่ขนั) และ Drucker (KM คอื กุญแจสู่ความเตบิโต
ขององคก์ารในอนาคต และผลติภาพจะผลดิอกออกผลไดโ้ดยความรูเ้ป็นตวันํา) โดยแนวคดิน้ี
ไดร้บัการยอมรบัและนํามาประยุกตใ์ชก้นัอยา่งแพรห่ลายในรปูแบบขององคก์ารภาคธุรกจิ ทีใ่ห้
ความสาํคญักบักลยุทธด์า้นการบรหิารจดัการความรู ้ซึง่ในความเป็นจรงิแลว้ การจดัการความรู้
สามารถนํามาประยุกต์ในองคก์ารลกัษณะอื่น ๆ เช่น องคก์ารชุมชน หรอืกลุ่มในชุมชน ทีม่กีาร
รวมตวักนัเพือ่บรหิารจดัการสนิคา้และบรกิารภายในชุมชน อยา่งเป็นระบบ แบบแผน นําความรู้
ทีม่อียู่ในชุมชนมาทําใหเ้กดิคุณค่า และคุณประโยชน์แก่ชุมชนทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต โดยมี
ตวัความรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้งถิน่อนัเป็นทรพัยากรทีส่าํคญันํามาสูก่ารจดัการแลว้เกดิผลดงักล่าว
ขึน้ ดงันัน้การจดัการความรูจ้งึเป็นศาสตรท์ีเ่ป็นหวัใจเป็นพลงัสาํคญัและเป็นความจาํเป็นต่อการ
พฒันาประเทศ (ธวชั หมดัเต๊ะ, 2547: 25)     

สาํหรบัความเป็นมาของการจดัการความรู ้(History of Knowledge Management)  
ซึ่งถงึแมว้่าคําว่า การจดัการความรู ้เริม่การนิยมใชก้นัอย่างแพร่หลายในช่วงปี 1980 แต่การ
จดัการความรูน้ัน้เริม่มมีาหลายทศวรรษ โดยกลุ่มนักปรชัญา บรรณารกัษ์ ครแูละนักเขยีนไดม้ี
การนําแนวคดิดงักล่าวมาใชม้านานภายใตเ้ทคนิคเดยีวกนั อย่างไรกต็ามมนัยงัคงมขีอ้ถกเถยีง
ว่าการจดัการความรูน้ัน้เกดิขึน้มานานก่อนทีจ่ะมกีารนํามาใชก้นั การอธบิายการจดัการความรู้
ในบางรูปแบบนัน้เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน และบุคคลมีการค้นพบการแลกเปลี่ยนความรู้ที่
หลากหลายแนวทาง เพื่อที่จะสร้างความรู้จากประสบการณ์เดิม และขจัดความซํ้าซ้อน  
ในระยะแรก มกีารใชเ้ทคโนโลยใีนการถ่ายทอดความรูข้องแต่ละบุคคล ซึ่งตามความเป็นจรงิ
แล้วการถ่ายทอดความรูส้่งผ่านมาทางมรดกทางวฒันธรรมที่เกดิจากผูอ้พยพที่มาจากแต่ละ
พืน้ที ่

จากการศกึษาความหมายและคําจํากดัความของการจดัการความรูน้ัน้พบว่ามเีน้ือหาที่
ใกลเ้คยีงกนั ทัง้น้ีสามารถสรปุรวมความหมายของการจดัการความรู ้คอื กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การจดักระบวนการสรา้งความรูท้ี่เป็นระบบ  โดยมกีารจดัเกบ็ และการแบ่งปนัความรู ้รวมถงึ
การระบุสภาพปจัจุบนั การกําหนดความตอ้งการ และการแกไ้ขปรบัปรุงกระบวนการทีจ่ะส่งผล
กระทบต่อการจดัการความรูใ้หด้ขี ึน้ (Kucza, 2001) และเพื่อพฒันาความเขา้ใจในเรื่องในเรื่อง
หน่ึงในองคก์าร (Davenport and Prusak, 1998: 5) อกีทัง้การจดัการความรูเ้ป็นกลยุทธก์าร
บริหารจัดการที่ทําให้บุคลากรในองค์การได้ร ับความรู้ที่ต้องการภายในเวลาที่เหมาะสม  
(O’ Dell, Grayson and Nilly, 1998: 3-7) และมลีกัษณะการบรหิารแบบบูรณาการ เพื่อ
ก่อใหเ้กดิคุณประโยชน์ตามที่ไดค้าดหวงัไว ้(Trapp, 1999) ตลอดจนเป็นเรื่องของการเพิม่
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ประสิทธิภาพขององค์การเพื่อให้เกิดความสําเร็จ โดยใช้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการ
ประยกุตใ์ชค้วามรูอ้ยา่งเหมาะสม (Boyett and Boyett, 2001) 

เมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่า นิยามการจัดการความรู้ส่วนใหญ่จะมีประเด็นหลักๆ  
3 ประเด็นคอื 1) เป็นกระบวนการสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการ
จําแนก การกําหนด การรวบรวม การเขา้ถงึ และการแลกเปลี่ยนความรู ้2) เป็นกลยุทธ์ในการ
บรหิารจดัการ วิธีปฏิบตัิที่มลีกัษณะแบบบูรณาการ และ 3) การจดัการความรู้ทําให้ผลการ
ดาํเนินงานขององคก์ารมปีระสทิธภิาพทีด่ขี ึน้ 

สรุป การจดัการการความรู ้หมายถงึ กระบวนการสรา้งองค์ความรูท้ีเ่ป็นระบบในการ
แสวงหาความรู ้การกําหนด การเขา้ถงึ และการแลกเปลีย่นความรูอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงานและการแก้ไขปญัหาต่างๆ รวมไปถึงรูปแบบการบริหาร
จดัการทีม่ลีกัษณะบูรณาการใหส้อดคลอ้งกบัเวลาและบรบิทแวดลอ้ม โดยมวีตัถุประสงคห์ลกัๆ 
เพื่อการเพิ่มประสทิธิภาพในการดําเนินงานทัง้ในระดบัองค์การและระดบัชุมชนให้เกิดการ
พฒันาอยา่งยัง่ยนื 

ประโยชน์ของการจดัการความรู ้ตามแนวคดิของ Davenport and Prusak (1998: 25) 
ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการจดัการความรู้ใน 2 แง่มุม คือ 1) ประโยชน์ในการที่องค์การ
สามารถสร้างความสามารถและความได้เปรียบในการดําเนินทางธุรกิจได้อย่างยัง่ยืน และ  
2) ประโยชน์ได้แง่มุมของการสรา้งระบบในการจดัเกบ็และกระจายความรูใ้นองค์การ เพื่อให้
ความรูท้ีซ่่อนเรน้อยู่ในตวับุคคลซึ่งอาจกระจายอยู่มากมายแต่ไม่สามารถนํามาใชป้ระโยชน์ได้
หรอืสรา้งคุณคา่ได ้ 

อย่างไรก็ตามแนวคิดเกี่ยวกับประโยชน์ของการจดัการความรู้ของ ชชัวาลย์ วงษ์
ประเสรฐิ (2548: 64) ไดแ้บ่งออกเป็น 2 มุมมอง คอื 1) ประโยชน์ของการจดัการความรูท้ ัว่ไป 
ในแงข่องการเพิม่ศกัยภาพขององคก์าร ปรบัปรุงความรบัผดิชอบ เพิม่การเรยีนรูแ้ละนวตักรรม
ผ่านกระบวนการจดัการความรู ้ช่วยจดัการความรูพ้ืน้ฐานขององค์การ และ 2) ประโยชน์ของ
การจดัการความรู้กบัองค์การ ในแง่ของการช่วยเพิม่ผลผลิตและผลกําไร ช่วยพฒันารกัษา
แรงงานความรู ้และการเพิม่ความสามารถในการตดัสนิใจ  

จากมุมมองและแนวคดิเกีย่วกบัประโยชน์ของการจดัการความรูข้องทัง้ 2 ท่านค่อนขา้ง
มคีวามสอดคลอ้งกนัในเรื่องของความสามารถและการแขง่ขนัดว้ยความรู ้ดงันัน้จงึสามารถสรุป
ไดว้่าประโยชน์ของการจดัการความรูน้ัน้ ประกอบดว้ยแงมุ่มทีส่ําคญั 2 ลกัษณะ คอื ทําใหเ้กดิ
ความสามารถในการพฒันาและการแขง่ขนัใหเ้กดิความยัง่ยนื และการทาํใหก้ารสรา้งองคค์วามรู้
ที่สําคัญที่อาจอยู่ในรูปของความรู้โดยนัยขององค์การ ไม่ให้สูญหายไปพร้อมกับบุคคล  
ซึง่ในการศกึษาครัง้น้ีเน้นศกึษาในลกัษณะของการสรา้งองคค์วามรูท้ีซ่่อนเรน้อยู่ในตวับุคคลมา
จดัเกบ็อยา่งเป็นระบบ และสามารถนํามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 
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หลกัการทีส่ําคญัทีจ่ะทําใหก้ารจดัการความรูป้ระสบความสําเรจ็เกดิประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลต่อองคก์ารไดน้ัน้ มผีูรู้แ้ละนกัวชิา การการจดัการความรู ้ ไดเ้สนอหลกัการทีส่าํคญั
ในการจดัการความรูไ้วอ้ยา่งน่าสนใจมากมาย อาท ิแนวคดิของ Hope and Hope (1997: 74-
81) ไดอ้ธบิายว่าหลกัการจดัการความรูม้ ี2 มุมมอง คอื 1) The Information School คอื การ
มองการจัดการความรู้ในเชิงของการจัดข้อมูลข่าวสารในองค์การ  ซึ่งขับเคลื่อนโดยใช ้
Groupware และ Internet โดยเป็นแนวคดิการใชป้ระโยชน์จากความรูท้ีช่ดัแจง้ (Explicit 
Knowledge) หรอืทีอ่ยู่ในรปูของเอกสารต่างๆ หรอืเรยีกว่าความรูใ้นเชงิวตัถุ ทีส่ามารถจบัตอ้ง
ได ้วเิคราะหแ์ละถ่ายทอดไดอ้ย่างสะดวกสบาย ดงันัน้หลกัการจดัการความรูใ้นมุมมองน้ีเน้น
การออกแบบระบบ การเขา้ถงึความรูอ้ยา่งชดัเจน และมุมมองที ่2) The Behavior School คอื 
การมองถึงการสร้างการเรยีนรู้ขององค์การ โดยเกิดจากการพจิารณาปญัหาของการจดัการ
ความรูใ้นเชงิระบบฐานความรูใ้นเชงิเทคโนโลย ีแล้วพบว่า ภายในองค์มวีฒันธรรมย่อยต่างๆ 
และจะมคีวามรูห้รอืค่านิยมทีไ่มช่ดัแจง้อยูม่ากมาย (Tacit Knowledge) ซึง่ความพจิาณาถงึกลุ่ม
ยอ่ยในองคก์ารดว้ย เน่ืองจากวฒันธรรม ค่านิยม ความเชื่อของแต่ละบุคคลมคีวามแตกต่างกนั 
ดงันัน้ถงึสรปุมมุมองของ Hope and Hope วา่มหีลกัการทีส่าํคญัในการมองการจดัการความรูใ้น
เชงิระบบทีม่คีวามชดัเจน จบัตอ้งได ้และการจดัการความรูโ้ดยมองทีว่ฒันธรรมยอ่ยในองคก์าร
ทีม่อง คา่นิยม ความรูท้ีไ่มส่ามารถจบัตอ้งไดเ้ป็นหลกั 

อย่างไรกต็ามแนวคดิดงักล่าวสอดคล้องกบัแนวคดิของ Snowden (อา้งถงึใน สถาบนั
เพิม่ผลผลติแหง่ชาต,ิ 2547: 20) ไดม้กีารแบ่งประเภทของหลกัการการจดัการความรูอ้อกเป็น  
3 ประเภท คอื 1) Content Management คอื การจดัการความรูท้ีช่ดัแจง้ Explicit Knowledge 
โดยจัดระเบียบเอกสารหรือโครงสร้างต่างๆ อย่างเป็นระบบและสามารถเข้าถึงได้ง่าย  
2) Narrative Management คอื การจดัการความรูโ้ดยใชเ้ทคนิคการเล่าเรื่องทีรู่ม้า หรอืเป็นการ
ถ่ายทอดโดยการบอกกล่าว ซึง่เป็นการจดัการความรูแ้บบซ่อนเรน้ Tacit Knowledge โดยไม่
สามารถสรปุไดเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรทีช่ดัเจนได ้และ 3) Content Management เป็นการจดัการ
ความรูโ้ดยใชก้จิกรรมกระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรูภ้ายในองคก์าร ซึง่การจดัการความรูล้กัษณะน้ีจะ
ผนวกรวม Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge เขา้ดว้ยกนั 

ในขณะที่นักวิชาการบางท่านได้มีการเสนอหลักการสําคัญของการจัดการความรู ้ 
ในมมุมอง ทีแ่ตกต่างกนัออกไป อาทเิช่น Petrash (2001: 16) เสนอทศันะว่า การจดัการความรู ้
มหีลกัการทีส่าํคญัทีจ่ะตอ้งตระหนัก คอื องคก์ารตอ้งทําใหทุ้กคนในองคก์ารมคีวามเขา้ใจใน
บรบิทและวสิยัทศัน์ขององคก์าร 

Senge, Cambron-McCabe, Lucas, Smith, Dutton and Kleiner, (2000: 23) เสนอ
ทศันะว่า การจดัการความรูท้ีม่ผีลมากทีสุ่ด กค็อืการมผีูนํ้าองคก์ารทีส่่งเสรมิสนับสนุนใหเ้กดิ
การจดัการความรูใ้นองคก์าร โดยการร่วมกนักําหนดวสิยัทศัน์องคก์าร เพื่อมใิหเ้กดิความตงึ
เครยีดเมือ่มกีารนําการจดัการความรูม้าใช ้
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Argyris (อา้งถงึใน Sallis and Gary, 2002: 11-15) เสนอทศันะว่า การจดัการความรู้
เป็นหวัใจสําคญัและเป็นความจําเป็นหลกัขององคก์ารทีจ่ะต้องการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้
โดยเสนอหลกัการทีส่าํคญั 2 ประการ ในการจดัการความรู ้คอื1) องคก์ารตอ้งลดช่องว่างของ
ความรู ้ และสามารถทีจ่ะจําแนกความแตกต่างระหว่างการนําทฤษฎไีปสู่การปฏบิตัไิด ้ และ 
2) องคก์ารตอ้งสรา้งความเขา้ใจใหพ้นักงานในกระบวนการของการนําทฤษฎไีปสู่การปฏบิตั ิ
รวมทัง้ต้องมคีวามชดัเจน และมแีนวคดิที่สําคญัในการจดัการความรู้ที่มอียู่ไปใช้ให้เกิด
ความสาํเรจ็ในงาน 

Wheatley (2001: 6-8) เสนอทศันะว่า องคก์ารจะตอ้งตระหนกัถงึความสาํคญัของการ
จดัการความรู ้6 ประการ ดงัต่อไปน้ี จงึจะประสบความสาํเรจ็ตามวสิยัทศัน์องคก์ารได ้คอื 

1)  ความรูเ้กดิขึน้จากการสรา้งสรรคข์องมนุษย ์
2)  คน ตอ้งการแรงจงูใจในการสรา้งสรรคค์วามรู ้
3)  คน คอืนกัความรู ้ดงันัน้องคก์ารตอ้งเปิดโอกาสใหเ้กดิการเรยีนรู ้
4)  จรงิ ๆ แลว้ทุกคนมคีวามตอ้งการการแบ่งปนัความรูห้รอืการแลกเปลีย่น 

ความรู ้
5)  การจดัการความรูไ้มไ่ดข้ึน้อยูก่บัเทคโนโลยแีต่เพยีงอยา่งเดยีว 
6)  การจดัการความรูต้อ้งใชเ้วลาและกระบวนการจดัการทีเ่หมาะสม 

ดงันัน้หลกัการที่สําคญัในการจดัการความรู ้ได้มกีารแบ่งแนวคดิออกเป็น 2 มุมมอง
หลกั คอื ตามมุมมองของ Hope  and Hope (1997) และ Snowden ทีม่องว่าหลกัการในการ
จดัการความรูแ้บ่งตามประเภทของความรู ้2 ประเภทหลกั คอื Tacit Knowledge และ Explicit 
Knowledge รวมไปถึงการจดัการความรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ใน
องคก์าร ในขณะทีมุ่มมองของ Petrash, (2001) Senge, Argyris and Schin, (1978) และ
Wheatley (2001) มองในแงข่องปจัจยัทีส่าํคญัในการจดัการความรูใ้หป้ระสบผลสาํเรจ็ โดยมี
ทศันะว่าหลกัการทีส่าํคญัของการจดัการความรูก้ค็อื องคก์ารตอ้งตระหนกัว่า ความรูเ้ป็นสิง่ที่
ขบัเคลื่อนในการนําไปสูค่วามสาํเรจ็ การเหน็คุณคา่ของการจดัการความรู ้โดยมุง่ใหค้วามสาํคญั
ต่อคน ในการรว่มกนัพฒันาวธิกีารทาํงานในรปูแบบใหม่ๆ เพือ่การพฒันาชุมชนและตนเอง  

สาํหรบัตวัชีว้ดัการจดัการความรู ้พชัรนิทร ์สริสุนทร (2550: 49-50) อธบิายว่า ตวัชีว้ดั
ของการจดัการความรูม้คีวามแตกต่างกนัไปตามเป้าหมายและความต้องการขององคก์ารหรอื
สถาบันสังคม วัฒนธรรมองค์การ และบริบททางสังคมวัฒนธรรม ตัวอย่างเช่น Malcolm 
Baldrige National Quality Award: MBNQA ใหค้วามสาํคญักบัการจดัการสารสนเทศและ
ความรู ้Singapore Quality Award: SQA เน้นการใชแ้ละการวเิคราะหส์ารสนเทศ ตลอดจนการ
กระตุ้นให้มีการเรียนรู้ทัง้จากภายในและภายนอกองค์การ รวมทัง้จากคู่แข่ง และ The 
European Foundation for Quality Management: EFQM ใหค้วามสาํคญักบัความรูแ้ละ
สารสนเทศทัง้ภายในและภายนอกองคก์าร การสรา้งความสมัพนัธก์บัผูท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยี การ
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สรา้งความเชื่อใจและการแลกเปลี่ยนความรู ้จงึเหน็ไดว้่าหน่วยงานและองค์การมกีารยอมรบั
และใชต้วัชีว้ดัทีแ่ตกต่างกนัไปในรายละเอยีด ซึง่ในการศกึษาครัง้น้ีผูศ้กึษาเน้นสรุปตวัชีว้ดัทีไ่ด้
จากการศกึษาจรงิในพืน้ทีเ่ป็นสาํคญั 

ชุมชนนกัปฏบิตั ิCommunity of Practice (CoP) กบัการจดัการความรู ้สาํหรบัการศกึษา
ในครัง้น้ีไดท้ําการศกึษาชุมชนแนวปฏบิตัภิายในพืน้ฐานทางสงัคมวทิยาเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจ
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการต่าง ๆ โดยอธิบายลักษณะทฤษฎีสังคมที่เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ทางสงัคม เช่นเดยีวกนักบัการรบัรูท้ีเ่ป็นหน่ึงเดยีวกบัชุมชน  ในการศกึษาชุมชน
แนวปฏบิตัติามแนวทางของนักมานุษยวทิยา Lave and Etienne Wenger (1991) อธบิาย 
Community of Practice (CoP) ว่าหมายถงึกลุ่มบุคคลทีม่คีวามสนใจเกีย่วกบัทกัษะหรอืมแีรง
ปรารถนาร่วมกนั ซึ่งเป็นกลุ่มที่สามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติเน่ืองจากสมาชกิของกลุ่มมี
ความสนใจในขอบเขตหรือพื้นที่เฉพาะเจาะจง และสามารถสร้างลักษณะเฉพาะให้บรรลุ
เป้าหมายทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัความรูใ้นพืน้ทีน่ัน้ๆ ตลอดจนเป็นกระบวนการแลกเปลีย่นขอ้มูล
และประสบการณ์ภายในกลุ่มทีส่มาชกิสามารถเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัได ้รวมทัง้มโีอกาสสรา้งการ
พฒันาตนเองใหเ้ป็นผูเ้ชีย่วชาญในอนาคต (Lave and Wenger, 1991) สาํหรบั Wenger and 
Snyder (2000) ใหค้ําจํากดัความของ CoP คอื กลุ่มคนทีร่วมตวัอย่างอย่างไม่เป็นทางการ มี
ความผกูพนักนั โดยมกีารแลกเปลี่ยนความชํานาญและมคีวามชอบร่วมกนั และนํามาซึง่ความ
เขม้แขง็ในเป้าหมายทางกลยทุธข์อง CoP   

นอกจากน้ีพลูลาภ อุทยัเลศิอรุณ (2547) กล่าวว่า ชุมชนแนวปฏบิตั ิเป็นกลุ่มคนทีม่แีรง
ปรารถนา ทีจ่ะพฒันาในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรอืแกป้ญัหาใดปญัหาหน่ึงร่วมกนั โดยชุมชนนัก
ปฏบิตัจิะประกอบไปดว้ยสมาชกิทีม่คีวามสนิทสนมกลมเกลยีวไวว้างใจซึง่กนัและกนั รวมทัง้
คุน้เคยในฝีไมล้ายมอืและความชอบของกนัและกนั จนถงึจุดหน่ึง สมาชกิในชุมชนนกัปฏบิตั ิจะ
รว่มกนัพฒันาแนวปฏบิตัขิึน้มา ซึง่แนวปฏบิตัเิหล่าน้ีจะเป็นองคค์วามรูท้ีเ่กดิขึน้จากการรวมตวั
กนัของชุมชน สมาชกิจะนําแนวปฏบิตัเิหล่าน้ีไปประยุกตใ์ชใ้นการทาํงานและภายหลงัจากการ
นําไปใชแ้ลว้ สมาชกิจะไดเ้รยีนรูจ้ากการทดลองใชค้วามรูเ้หล่านัน้ กลายเป็นความรูแ้บบซ่อน
เรน้ (Tacit Knowledge) ทีพ่วกเขาจะนํากลบัมาแลกเปลีย่นกบัสมาชกิคนอื่น ๆ ในชุมชน 
กลายเป็นวงจรการเรยีนรูท้ีห่มุนไปไมม่หียุด และบดนิทร ์ วจิารณ์ (2547) สรุปไวว้่า ชุมชนนกั
ปฏบิตั ิคอืกลุ่มคนทีม่คีวามชอบ ใสใ่จรว่มกนั มคีวามสนใจในสาระหรอืมปีญัหารว่มกนั สมาชกิ
ในกลุ่มจะเรยีนรูแ้ละแลกเปลีย่นประสบการณ์ซึง่กนัและกนัเป็นระยะๆ ตลอดเวลา โดยทีส่มาชกิ
แต่ละคนในชุมชนมคีวามสนใจ และมวีตัถุประสงคร์่วมกนัทีจ่ะเขา้มาแลกเปลีย่นความรูซ้ึง่กนั
และกนั ผา่นทัง้รปูแบบทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ  
 สําหรบัที่มาของแนวคิดชุมชนนักปฏิบตัิ นักสงัคมวิทยามกีารใช้รูปแบบของแนวคิด
ชุมชนนักปฏบิตัเิพื่อการวเิคราะหต์ามวตัถุประสงค์ในหลากหลายรูปแบบ แต่ทีม่าพืน้ฐานของ
แนวคดิน้ีไดม้าจากทฤษฎกีารเรยีนรู ้(Learning Theory) นกัมานุษยวทิยา Jean and Etienne 
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(1991) ไดส้รา้งคําน้ีขึน้มาขณะทีเ่ป็นนักศกึษาฝึกหดัเหมอืนกบัศกึษารปูแบบการเรยีนรู ้โดย
บุคคลทัว่ไปมกัคดิว่าการฝึกงานเป็นเหมอืนกบัความสมัพนัธ์ระหว่างนักเรยีนและผู้สอน แต่
การศกึษาของนกัศกึษาฝึกงานแสดงใหเ้หน็ถงึความซบัซอ้นของรปูแบบความสมัพนัธท์างสงัคม 
ตลอดจนการเรยีนรูส้ว่นใหญ่เกดิขึน้กบันกัศกึษาฝึกงานมากกว่า ในแนวคดิของชุมชนปฏบิตัถิูก
สรา้งขึน้เพื่ออา้งถงึชุมชนทีม่กีารปฏบิตัทิีเ่กดิจากการโปรแกรมของนักศกึษาฝึกงาน ทําใหพ้วก
เราเริม่เหน็ชุมชนแบบน้ีในทุก ๆ ที่ แมก้ระทัง้กบันักศกึษาฝึกงานที่ไม่ไดอ้ยู่ในระบบฝึกงานที่
เป็นทางการ และแน่นอนว่า การเรยีนรูใ้นชุมชนนกัปฏบิตัไิม่จาํกดัเฉพาะผูฝึ้กหดัเท่านัน้ ดงันัน้
สรุปได้ว่าการปฏิบัติของชุมชนเป็นลักษณะเป็นพลวัตรและเกี่ยวข้องการเรียนรู้อีกด้วย 
(Wenger, 2006 )  
 องคป์ระกอบของชุมชนนักปฏบิตั ิWenger (2006) ผูใ้หก้ําเนิดแนวคดิเกีย่วกบัชุมชน
นกัปฏบิตั ิ(Community of Practice) มองว่าชุมชนนกัปฏบิตัทิีส่มบูรณ์แบบจะมอีงคป์ระกอบ 3 
ด้าน คือ โดเมน (Domain) ชุมชน (Community) และแนวปฏิบัติ (Practice) ซึ่งหากขาด
องคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึงไป ย่อมไม่ใช่ชุมชนนักปฏบิตัอิย่างแทจ้รงิ (พนูลาภ อุทยัเลศิ
อรุณ, 2547) โดยรายละเอยีดของแต่ละองค์ประกอบมดีงัน้ี 1) โดเมน (Domain) เป็นหวั
ขอ้ความรูห้รอืปญัหาทีส่มาชกิชุมชนมแีรงปรารถนาร่วมกนั หากปราศจากพนัธะสญัญาทีม่ต่ีอ
โดเมนแล้ว ชุมชนที่รวมกันก็เป็นแค่เพียงกลุ่มเพื่อนเท่านัน้ การมีโดเมนร่วมกันก่อให้เกิด
ความรูส้กึรบัผดิชอบต่อองคค์วามรูแ้ละการพฒันาแนวปฏบิตั ิชุมชนอาจมคีวามชดัเจนเกีย่วกบั
เน้ือหาที่โดเมนครอบคลุมมากน้อยไม่เท่ากนั แต่ไม่ว่าจะชดัเจนหรอืไม่มคีวามเขา้ใจร่วมกนั
โดเมนได้ช่วยใหส้มาชกิตดัสนิใจได้ว่าสิง่ใดมคีวามสําคญั ซึ่งความเขา้ใจร่วมกนัน้ีครอบคลุม
วตัถุประสงค ์ประเดน็ทีไ่ดร้บัการแกไ้ขไปแลว้และปญัหาทีย่งัไม่ไดแ้กไ้ข โดยโดเมนจะกําหนด
ลกัษณะคําถามและวธิกีารที่สมาชกิใชจ้ดัระเบยีบความรู ้รวมทัง้ช่วยใหส้มาชกิรูว้่าสิง่ใดที่ควร
แลกเปลีย่น และจะแบ่งแยกแนวคดิทีไ่ม่สาํคญัออกจากแนวคดิทีน่่าจะก่อใหเ้กดิประโยชน์อย่าง
มากไดอ้ยา่งไร 2) ชุมชน (Communities) คอื พนัธะทางสงัคมทีย่ดึเหน่ียวสมาชกิเขา้ไวด้ว้ยกนั 
โดยสมาชกิจะมคีวามสนิทสนมไวว้างใจ รวมทัง้คุน้เคยในฝีไมล้ายมอืและความชอบของกนัและ
กนั ชุมชนช่วยถกัทอสายใยแห่งการเรยีนรู้ ชุมชนที่แขง็แกร่งจะส่งเสรมิการปฏิสมัพนัธ์และ
ความสมัพนัธบ์นพืน้ฐานแห่งความเคารพและความไวว้างใจ โดยจะสนับสนุนใหเ้กดิความตัง้ใจ
ในการแลกเปลี่ยนความคดิ องค์ประกอบดา้นชุมชนมคีวามสําคญัมากต่อโครงสรา้งความรูท้ี่มี
ประสทิธผิล ชุมชนแนวปฏบิตัไิมไ่ดเ้ป็นเพยีงฐานขอ้มลู หรอืแหล่งรวบรวมแนวปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ
เท่านั ้น แต่เป็นกลุ่มคนที่มีปฏิสัมพันธ์เรียนรู้ร่วมกันสร้างความสัมพันธ์และอยู่ภายใต้
กระบวนการพฒันาความรูส้กึ เป็นส่วนหน่ึงและพนัธะสญัญาร่วมกนั (Bender, 1982) และ 3) 
แนวปฏบิตั ิ(Practice) เป็นองคค์วามรูท้ีเ่ป็นผลติผลของการอยู่ร่วมกนัเป็นชุมชน สมาชกิจะนํา
แนวปฏิบตัิเหล่าน้ีไปเป็นแนวทางในการปฏบิตัิงาน และนําสิง่ที่ได้เรยีนรู้จาการฝึกปฏบิตัิมา
แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัเพือ่นสมาชกิในชุมชน เป็นการต่อยอดความรูอ้ยา่งไมม่ทีีส่ ิน้สดุ 



 65 
 

องค์ประกอบทัง้สามน้ีเปรยีบเสมอืนเก้าอี้สามขา ถ้าเราเลื่อยขาใดขาหน่ึงทิ้งไป เก้าอี้
ยอ่มไม่สามารถตัง้อยูไ่ด ้ชุมชนนกัปฏบิตักิเ็ช่นเดยีวกนั ถา้ขาดโดเมนไปชุมชนกย็อ่มไรซ้ึง่พลงั
และแรงจูงใจ ถ้าขาดความเป็นชุมชนสมาชกิกย็่อมไม่มคีวามสนิทสนมและไวว้างใจซึ่งกนัและ
กนั ทาํใหก้ารแลกเปลีย่นความรูเ้ป็นไปอยา่งไมจ่รงิใจเท่าทีค่วรและสุดทา้ยถา้ขาดแนวปฏบิตัไิป
ชุมชนอาจเป็นไดแ้ค่เครอืขา่ยอย่างไม่เป็นทางการทีไ่มส่ามารถพฒันาองคค์วามรูไ้ดด้เีท่าทีค่วร 
นอกจากจะต้องมคีรบทัง้สามองค์ประกอบแล้วชุมชนนักปฏิบตัิที่เป่ียมไปด้วยพลงัและความ
เขม้แขง็จะตอ้งพฒันาองคป์ระกอบทัง้สามดา้นอย่างสมดุล เปรยีบไดก้บัเกา้อสีามขาทีม่ขีายาว
เท่าๆ กนัทัง้สามขา ถ้าหากขาใดขาหน่ึงยาวหรอืสัน้กว่าอกีขาหน่ึงเก้าอี้ตวันัน้กย็่อมไม่มหีลกั 
แต่กย็งัสามารถตัง้ตรงไดอ้ยู่ แต่เมื่อใดที่มอีะไรเขา้มากระทบอย่างรุนแรง เก้าอี้ตวันัน้กย็่อมมี
โอกาสลม้ลงไดทุ้กเมือ่ 

ทัง้น้ีองค์ประกอบทัง้ 3 ข้างต้นสอดคล้องกบัองค์ประกอบหลกัของ Cop 3 ส่วนของ
บดนิทร ์วจิารณ์ (2547) อธบิายว่าองคป์ระกอบทีส่าํคญัม ี3 ประการคอื 1) Head เป็นเรื่องของ
ความรูป้ระสบการณ์ ความสนใจหรอืปญัหารว่มกนั และเป็นพืน้ฐานก่อใหเ้กดิการรวมตวัและยดึ
เหน่ียวซึง่กนัและกนั มเีอกลกัษณ์รว่มกนั และเป็นวาระรว่มกนัของ CoP  2) Heart คอื ชุมชน
นักปฏบิตัทิีเ่กดิขึน้ก่อใหเ้กดิสงัคมแห่งการเรยีนรู ้ ชุมชนที่แขง็แรงจะส่งเสรมิก่อใหเ้กดิการ
ปฏสิมัพนัธก์นั เสรมิสรา้งสายสมัพนัธ ์บนพืน้ฐานของการใหเ้กยีรต ิเคารพและเชื่อถอืซึง่กนัและ
กนั สิง่ต่างๆ เหล่าน้ีจะเป็นแรงผลกัดนัและสรา้งแรงจูงใจ สมคัรใจ ในการแลกเปลีย่นความรู ้
เปิดโอกาสใหทุ้กคนมสี่วนร่วม กลา้ทีจ่ะถามคําถาม และการรบัฟงัซึง่กนัและกนัทีด่สีมาชกิใน 
CoP จะมคีวามผกูพนักนัดว้ยใจ และไมค่าดหวงัสิง่ตอบแทนจากการปนัความรู ้ เปรยีบเสมอืน
กบับรรยากาศของชุมนุมชนในสมยัก่อน บา้นใกลเ้รอืนเคยีงทีม่กีารแบ่งบนัอาหารสง่ขา้มรัว้ให้
กนัและกนั ใครมอีะไรกแ็บ่งปนักนั เป็นเรื่องของน้ําใจมากกว่าการคาดหวงัสิง่ตอบแทน การปนั
อาหารหรอืสิง่ของนัน้ สิง่ทีเ่ราเคยครอบครองอยู่จะหายไป แต่การปนัความรู ้ ความรูจ้ะไม่สูญ
หายไปจากตวัเรา กลบัเชีย่วชาญมากขึน้เมื่อให ้และการเป็นผูใ้ห ้เราจะเป็นผูร้บัในโอกาสต่อไป 
ทาํใหเ้ราไดร้บัความรูจ้ากสมาชกิใน CoP มากขึน้ และ 3) Hand คอื การแสดงออก ดว้ยการ
กระทาํ หรอื พฤตกิรรม สมาชกิใน CoP จะมกีารดาํเนินการตามแนวทางปฏบิตัขิองกลุ่ม ซึง่อาจ
มีการกําหนดร่วมกันอย่าเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ในการแลกเปลี่ยนความคิด 
ประสบการณ์ ถามตอบปญัหาซึง่กนัและกนั ทัง้ในลกัษณะพบปะเจอกนั หรอืใชเ้ครื่องมอืสื่อสาร
และเทคโนโลยเีชื่อมโยงถงึกนัหลายรูปแบบ เช่น โทรศพัท์ และทีนิ่ยมใชก้นัมากที่สุดไดแ้ก่ 
อนิทราเน็ต สาํหรบัใชภ้ายในองคก์าร หรอื อนิเตอรเ์น็ต ซึง่สามารถตดิต่อสือ่สารกนัไดท้ัว่โลก 

ความสาํคญัของชุมชนนกัปฏบิตั ิการจดัการความรูผ้า่นชุมชนนกัปฏบิตัจิะทาํใหเ้กดิการ
เรยีนรูต่้อยอดอย่างไม่มทีีส่ ิน้สุด ทําใหค้วามรูท้ีเ่กดิขึน้มคีวามเป็นพลวตัสงูและยากทีจ่ะลา้สมยั 
เพราะมกีารปรบัปรุงเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา และเมื่อชุมชนเหล่าน้ีแผข่ยายไปทัว่ทัง้องคก์าร 
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องคก์ารจะกลายเป็นองคก์ารแหง่การเรยีนรูใ้นทีสุ่ด ซึง่พลวตัในการจดัการความรูข้องชุมชนนัก
ปฏิบัติได้รบัการขบัเคลื่อนด้วยแรงปรารถนา (Passion) ของสมาชิกในชุมชนเอง ซึ่งแรง
ปรารถนาน้ี องคก์ารแทบจะไม่สามารถสรา้งใหเ้กดิขึน้ไดเ้ลย จากประสบการณ์ทีผ่่านมาพบว่า
องคก์ารจาํนวนมากทีส่รา้งพลวตัในการจดัการความรูด้ว้ยการบงัคบัหรอืใชส้ิง่ล่อใจ ซึง่พลวตัใน
ลกัษณะน้ีย่อมไม่ยัง่ยนื เพราะทนัททีี่องค์การเลิกบงัคบัหรอืดงึเอาสิง่ล่อใจนัน้ออกไป พลวตั
ดงักล่าวกย็่อมหยุดน่ิงลง วงล้อของการจดัการความรูย้่อมไม่สามารถเดนิต่อไปได้ แต่สําหรบั
ชุมชนนกัปฏบิตัแิลว้ จะเป็นไปในทางตรงขา้มโดยเมือ่เราพบแรงปรารถนาเหล่านัน้แลว้ สิง่เดยีว
ทีเ่ราตอ้งทําก ็คอื การดงึเอาอุปสรรคต่างๆ ทีค่อยกดีขวางกัน้แรงปรารถนาเหล่านัน้ออกไป วง
ลอ้ของการจดัการความรูย้อ่มสามารถขบัเคลื่อนไปขา้งหน้าไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้ยงัเป็น
วธิทีีง่า่ยและประหยดักวา่มาก (พนูลาภ อุทยัเลศิอรณุ, 2547) 

จากแนวคดิการจดัการความรูแ้ละแนวคดิเกีย่วกบัความรูท้ีก่ล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุป
ไดว้่า การจดัการความรู ้เป็นกระบวนการทีห่ลากหลายในการเขา้ถงึความรู ้และความจรงิ รวม
ไปถึงการเลือกเอาความรูแ้ละความจรงิเหล่านัน้มาใช้ใหเ้กดิประโยชน์ต่อการทํางานได้อย่าง
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวถิกีารดํารงชวีติ แต่เน่ืองจากแหล่งความรูด้า้นภูมปิญัญาทอ้งถิน่มี
อยู่มากมาย ทัง้ที่เป็นความรูท้ี่ฝึงลกึอยู่ภายในตวับุคคล (Tacit Knowledge) และความรูท้ี่
ภายนอกตวับุคคลสามารถเหน็ไดช้ดัแจง้ (Explicit Knowledge) ซึง่ในการศกึษาครัง้น้ี ผูศ้กึษา
ใหค้วามสาํคญักบัความรูท้ีฝ่งัลกึในตวับุคคลมากกว่า เน่ืองจากยงัมคีวามรูอ้กีมากมายมหาศาล
ทีย่งัไมไ่ดร้บัการจดัการ  
 

2.6.1  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการความรู้  
การที่วสิาหกจิชุมชนมกีารนําหลกัการจดัการความรู ้(Knowledge Management)  

มาใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสบผลสําเรจ็นัน้ นอกเหนือจากจะมกีารศกึษาองคค์วามรู้
ภูมปิญัญาท้องถิ่น แล้ว วสิาหกิจชุมชนควรมกีารศึกษาปจัจยัที่มผีลต่อการจดัการความรู้ใน
ชุมชนอย่างชดัเจน และมผีูศ้กึษาและนักวชิาการหลายท่านไดศ้กึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการจดัการ
ความรู ้ดงัน้ี 

O’ Dell, Grayson and Nilly (1998) กล่าวถงึปจัจยัทีท่ําใหอ้งคก์ารสามารถจดัการ
ความรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล ม ี4 ประการ คอื  

1)  วฒันธรรมองค์การ ได้แก่ การสนับสนุนจากผู้บริหารระดบัสูง การสร้าง
บรรยากาศให้บุคลากร กล้าคิด กล้าทํา กล้าเปิดเผย มีการทํางานเป็นทีม และทําให้การ
แลกเปลีย่นเรยีนรูข้องบุคลากรเป็นสว่นหน่ึงของระบบการประเมนิผลและพฒันาบุคลาร 

2)  เทคโนโลยทีีช่่วยทําใหก้ารจดัการความรูท้ําไดร้วดเรว็ขึน้ เช่น อนิเตอรเ์น็ต 
อนิทราเน็ต เป็นตน้ 
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3)  โครงสรา้งขององค์การที่เอื้อต่อการจดัการความรู้ เช่น การกําหนดบุคคล
หรือทีมงานที่ร ับผิดชอบในการจัดการความรู้ในองค์การ และการกําหนดเครือข่ายการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูท้ีช่ดัเจน 

4)  การวดัผลการจดัการความรู ้เป็นสิง่สําคญัเพราะเป็นสิง่ที่บอกถงึประโยชน์
ของการจดัการความรู้ องค์การต้องมัน่ใจว่ามีปจัจยัข้างต้นครบถ้วนและต้องบริหารปจัจยั
ดงักล่าวใหป้ระสานกนั เพือ่ใหก้ระบวนการความรูเ้ป็นไปอยา่งราบรืน่ 

Anderson and American Productivity & Quality Center: APQC (1996) ไดเ้สนอ
ปจัจยัทีท่ําใหก้ารจดัการความรู ้(Knowledge Management Enablers) ประสบผลสําเรจ็ม ี 
4 ประการคอื 1) ภาวะผูนํ้า (Leadership) 2) วฒันธรรม (Culture) 3) เทคโนโลย ี(Technolody) 
และ4) การวดัผล (Measurement)  

จากการศกึษาวจิยัเรื่อง Key Success Factors For Knowledge Management โดย  
Mathi (2004) ซึง่เป็นการศกึษาโดยพจิารณาปจัจยัทีส่าํคญัทีส่่งผลสาํเรจ็ต่อการจดัการความรู้
ทัง้ในเชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณ และผลการศกึษาไดพ้จิารณาจากปจัจยัทีส่าํคญัทีท่าํใหเ้กดิผล
สําเร็จและผลกัดนัให้เกิดการจดัการความรู้ในองค์การ คือ 1) วฒันธรรม (Culture) 2) การ
จดัการความรูข้ององคก์าร (KM Organization) 3) กลยุทธ ์(Strategy), ระบบและโครงสรา้ง
พืน้ฐาน (Systems & Infrastructure) 4) กระบวนการที่เป็นมปีระสทิธผิลและเป็นระบบ 
(Effective& Systematic Processes) และ 5) การวดัผล (Measures) 

Keyser (2004) ไดท้ําการสงัเคราะหแ์ละประมวลปจัจยัหรอืองคป์ระกอบที่ส่งผลต่อ
ความสําเรจ็ในการจดัากรความรูก้บัการปฏบิตัิงานในองค์การ จากงานที่ตีพมิพ์ตัง้แต่ปี ค.ศ. 
1992-2002 โดยใชเ้กณฑว์่าต้องปรากฎอยู่ในงานวจิยัอย่างน้อย 2 ชิ้นขึน้ไป โดยสรุปปจัจยั
ออกเป็น 5 ประการ ดงัน้ี 

1)  วฒันธรรมองค์การที่สนับสนุนการจดัการความรู้ หมายถึง วฒันธรรมการ
แบ่งปนัถ่ายทอดความรูท้ี่รวมถงึสภาพแวดล้อมที่คนในองคก์ารมคีวามจรงิใจและนับถอืกนั มี
ความสนใจร่วมกนั มเีป้าหมายร่วมกนั มีการตระหนักถึงสิง่ที่สําคญัที่ต้องทําร่วมกนั มกีาร
แบ่งปนัและเรยีนรูร้่วมกนั โดยไม่กลวัความลม้เหลว สละเวลาทีจ่ะเขา้มาร่วมมอืกนั มกีารสรา้ง
เครอืขา่ยของคนในองคก์าร 

2)   เทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถงึ เทคโนโลยทีีใ่ชง้านง่าย (User Friendly)  
มคีวามทนัสมยั (Up to Date) และมคีวามสามารถในการเชื่อมโยงคนในองคก์าร สนับสนุน
ความสามารถและความสะดวกในการเขา้ถงึองคค์วามรูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบักระบวนการทํางานของ
องคก์าร วธิปีฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ด (Best Practices) และ/หรอืบทเรยีนสําหรบัการเรยีนรู ้(Lessons 
Learned) และเป็นระบบที่เอื้อให้สมาชิกผู้ใช้งานสามารถกําหนดผู้เชี่ยวชาญเพื่อการเข้าถึง 
องคค์วามรูท้ีต่อ้งการ รวมทัง้ตอ้งจดัใหม้กีารอบรมผูใ้ชใ้นการใชง้านเทคโนโลยเีหล่าน้ีดว้ย 
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3)   การวัดผลการจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการที่สะท้อนให้เห็นถึง
ผลกระทบของการแบ่งปนัความรูต่้อการปฏบิตังิานในองคก์าร เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวดัผลควรถูก
ออกแบบเพื่อสะท้อนให้เหน็ถึงภาพและขอ้คดิเหน็ของผูป้ฎิบตัิงานแต่ละคนได้อย่างต่อเน่ือง 
และเป็นเครื่องมอืทีม่ปีระสทิธภิาพในการเปรยีบเทยีบระหว่างการจดัการความรูท้ีใ่ช ้เครื่องมอื
แบบง่ายกบัเครื่องมอืที่เป็นระบบหรอืเทคโนโลย ีรวมทัง้มปีระสทิธภิาพในการวดั การตดิตาม
ความเคลื่อนไหวของความรูใ้นองคก์าร 

4)   กระบวนการจดัการความรู ้หมายถงึ กระบวนการทีถู่กออกแบบเพื่อสง่เสรมิ
การปฏบิตังิานของบุคลากรและองคก์ารใหด้ขีึน้ กระบวนการเป็นสิง่ทีแ่สดงถงึแนวทางสําหรบั
กจิกรรมการทํางานและเป็นมาตรฐานในการปฏบิตัเิกีย่วกบัการจดัการความรู ้โดยกระบวนการ
ความรูค้วรเป็นสิง่ที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรูข้ององค์การและมกีารปรบัปรุงใหด้ขีึน้อยู่
เสนอผา่นการทดลองใช ้

5)   กลยุทธก์ารจดัการความรู ้หมายถงึ กลยุทธห์รอืยุทธวธิทีีถู่กกําหนดขึน้เพื่อ
สนับสนุนการจดัการและใช้ประโยชน์จากความรูภ้ายในองค์การ เพื่อประโยชน์ในแง่ของการ
แข่งขนั และเป็นพนัธะสญัญาของผู้บริหารที่ต้องปฏิบตัิ โดยกลยุทธ์ในการใช้และถ่ายทอด
ความรูใ้นองคก์ารควรมกีารสือ่สารไปยงับุคลากรอยา่งทัว่ถงึ  

สุวรรณ เหรยีญเสาวภาคย,์ จริประภา อคัรบวร และจุฑามาศ แกว้พจิติร (2548: 53) 
อธบิายปจัจยัแหง่ความสาํเรจ็ของการจดัการความรูม้ ี5 ประการทีส่าํคญั คอื 

1)  ภาวะผูนํ้าและกลยทุธ ์โดยการจดัการความรูจ้ะประสบความสาํเรจ็อยา่งดนีัน้ 
จะต้องไดร้บัการสนับสนุนจากผูบ้รหิารองคก์ารหรอืผูนํ้าชุมชน โดยผูนํ้าต้องเขา้ใจแนวคดิและ
ตระหนักถงึประโยชน์ทีไ่ดร้บัการจดัการความรู ้เพื่อทีจ่ะสามารถสื่อสารและผลกัดนัใหเ้กดิการ
จดัการความรูใ้นองคก์าร หรอืผูบ้รหิารตอ้งมภีาวะความเป็นผูนํ้าทีช่ดัเจนนัน่เอง 

นอกเหนือจากการมภีาวะผูนํ้าของผูนํ้าแลว้ ปจัจยัหลกัทีจ่ะช่วยใหอ้งคก์ารหรอื
ชุมชนบรรลุผลสําเรจ็ในการจดัการความรู้ ก็คอื ทศิทางและกลยุทธ์ที่ชดัเจนของการจดัการ
ความรู ้เพื่อที่จะนําเอาเป้าหมายของการจดัการความรู้ มากําหนดเป็นแผนงานและกจิกรรม
ต่างๆ ทีจ่าํเป็น เพือ่ชว่ยใหอ้งคก์ารสามารถบรรลุวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้

2)  วฒันธรรมองคก์าร ซึง่ปจัจยัทีจ่ะช่วยใหอ้งคก์ารบรรลุผลสาํเรจ็ในการจดัการ
ความรูไ้ด ้คอื วฒันธรรมการแลกเปลีย่นและแบ่งปนัความรูร้ะหว่างบุคคล โดยการเปลีย่นแปลง
วฒันธรรมองค์การให้เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนความรู้จะต้องได้รบัการสนับสนุนจากผู้นําหรือ
ผูบ้รหิารอย่างเตม็ที ่เพื่อทีจ่ะทําใหบุ้คลากรในองคก์ารตระหนักถงึความสาํคญัและความจําเป็น
ในการเปลีย่นแปลงอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3)  เทคโนโลยสีารสนเทศด้านการจดัการความรู้ ซึ่งเป็นปจัจยัที่มสี่วนสําคญั 
โดยฉพาะอนิเทอรเ์น็ตและอนิทราเน็ตทีช่่วยใหก้ารแลกเปลีย่นเรยีนรูส้ามารถทําไดง้า่ยขึน้ การ
ช่วยใหค้นสามารถคน้หาความรู ้และดงึความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ และช่วยใหก้ารจดัการความรูม้ี
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ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ แต่อย่างไรกต็าม การนําเอาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นองคก์ารนัน้
จะตอ้งมัน่ใจว่า ระบบสารสนเทศนัน้สามารถเชื่อมต่อหรอืบูรณาการเขา้กบัระบบเดมิทีม่อียู่และ
ใชไ้ดง้า่ย ทาํใหก้ารแลกเปลีย่นความรูไ้ดส้ะดวกและรวดเรว็ 

4)  การวดัผล การวดัผลของการจดัการความรูจ้ะชว่ยใหอ้งคก์ารทราบถงึสถานะ 
ปจัจุบนั การดาํเนินการมคีวามคบืหน้าเพยีงใดและไดผ้ลตามทีค่าดหวงัไวห้รอืไมอ่ย่างไร ทําให้
องคก์ารสามารถทบทวนและประเมนิผล การปรบัปรุงกจิกรรมต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมาย
ทีก่าํหนดไว ้

5)  โครงสร้างพื้นฐาน โดยโครงสร้างพื้นฐานน้ีหมายถึง สิ่งที่จบัต้องได้ เช่น 
สถานที่ อุปกรณ์ต่างๆ หรอืสิง่ที่จบัต้องไม่ได้ใช่ เช่น ระบบงานที่เอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรยีนรู ้นอกจากน้ีควรพจิาณาถงึโครงสรา้งบุคลากรขององคก์ารหรอืชุมชนทีจ่ะรบัผดิชอบในการ
จดัการความรู้ เช่น การจดัตัง้คณะกรรมการชุมชน การแต่งตัง้หน้าที่ความรบัผดิชอบอย่าง
ชดัเจน เป็นตน้ 

บดนิทร ์วจิารณ์ (2547: 48-49) ไดอ้ธบิายเกีย่วกบัปจัจยัทีเ่อือ้และสง่เสรมิ (Enabler) การ
จดัการความรูไ้ว ้8 ประเดน็ทีส่าํคญัๆ ดงัต่อไปน้ี 

1)  ภาวะผู้นํา (Leadership) ในการกําหนดทศิทาง ความเชื่อและค่านิยมร่วม 
เพื่อก่อใหเ้กดิความมุ่งมัน่ร่วมกนัทัง้องคก์าร และการประเมนิผลลพัธท์ีค่าดหวงัไว ้และทีส่าํคญั 
คอืการเป็นผูนํ้าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) และการปฏบิตัใิหเ้ป็นแบบอย่าง (Role 
Model) 

2)  โครงสร้างองค์การ (Structure) ทัง้ในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ เพือ่สง่เสรมิการจดัการความรู ้

3)  วฒันธรรม (Culture) พฤตกิรรม (Behavior) และการสื่อสาร (Communication) 
ที่ต้องกําหนดและแสดงออกเป็นพฤตกิรรม เป็นวฒันธรรม มุ่งสู่งองค์การแห่งการเรยีนรู ้โดย
ปจัจยัทีส่าํคญัต่อการจดัการความรูก้ค็อื ความมุ่งมนัและความเชื่อร่วมกนั เพื่อมุง่สู่องคก์ารแห่ง
การเรยีนรูแ้ละการแบ่งปนัองคค์วามรูร้ว่มกนั 

4)  เทคโนโลย ี(Technology) และกระบวนการ (Process) ที่เอือ้ต่อการจดัการ
องค์ความรูแ้ละสิง่ทีส่ําคญั ไดแ้ก่ เทคโนโลยดีา้นการสื่อสาร โดยเฉพาะรบบคอมพวิเตอรแ์ละ
เครอืข่ายเพื่อการการจดัการขอ้มูลสารสนเทศและองค์ความรู ้ก่อใหเ้กดิความสะดวก รวดเรว็
และงา่ยต่อการใชง้าน 

5)  การให้รางวัล (Rewarding) และการยอมรับ (Recognition) เพื่อสร้าง
แรงจูงใจต่อพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค ์เพราะการทีผู่เ้ชีย่วชาญในองคก์ารจะแบ่งปนัหรอืถ่ายโอน
องค์ความรู้ของตนออกมา ควรเกิดจากความสมคัรใจเป็นหลกัและจะเป็นจริงได้ต้องมีแรง
เกือ้หนุนและจงูใจเป็นสาํคญั 
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6)  การวดัและประเมนิผล (Measurement) หากไมม่กีารวดัผลดําเนินการเราจะ
ไมส่ามารถจดัการปรบัปรงุกระบวนการใหด้ขีึน้ได ้

7)  ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และ ขีดความสามารถ (Abilities/ 
Competencies) ของทมีงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการความรู ้

8)  การจดัการ (Management) หลงัจากทีผู่นํ้าไดก้ําหนดทศิทางและเลอืกทําสิง่
ทีถู่กตอ้งแลว้ กต็อ้งมผีูจ้ดัการทีม่คีวามรูใ้นการจดัการองคค์วามรู ้และสามารถจดัการใหเ้กดิขึน้
จรงิตามแผนงานได ้

ธวชัชยั หล่อวจิติร (2551) ได้ระบุ 6 ปจัจยัแห่งความสําเรจ็ของการนําแนวคดิการ
จดัการความรูไ้ปสู่การปฏบิตั ิซึง่องคก์ารควรตระหนักใส่ใจอย่างจรงิจงั เพื่อใหอ้งคก์ารสามารถ
กําหนดแนวทางปฏิบตัิที่ชดัเจน และสามารถปฏิบตัิได้จริงมารองรบัให้สอดคล้องต่อไปนัน้ 
ประกอบดว้ย 1) การสนับสนุนจากผูบ้รหิารในทุกระดบั 2) บรรยากาศและวฒันธรรมองค์การ  
3) การสื่อสาร 4) เทคโนโลยทีี่เขา้กบัพฤติกรรมการทํางาน 5) การใหค้วามรูเ้รื่องการจดัการ
ความรู ้6) การมแีผนทีช่ดัเจน 7) การประเมนิผลโดยใชต้วัชีว้ดั และ 8) การสรา้งแรงจงูใจ 

จากการศึกษา การสงัเคราะห์ปจัจยัความสําเรจ็ในการจดัการความรู้ ของ จุฑารตัน์ 
ศราวณะวงศ์ (2551) ไดนํ้าเสนอบทความเกี่ยวกบัการกําหนดกลยุทธ์การจดัการความรู ้โดย
องค์การจําเป็นต้องมกีารศกึษาปจัจยัความสําเรจ็ เพื่อช่วยใหส้ามารถกําหนดองค์ประกอบที่
สําคญัในการดําเนินการจดัการความรูใ้หป้ระสบความสําเรจ็ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ จากการ
สํารวจวรรณกรรมและงานวิจัย พบว่า มีงานวิจัยจํานวนมากที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปจัจัย
ความสาํเรจ็ในการจดัการความรู ้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1988-ค.ศ.2004 ซึง่พบวา่ปจัจยัความสาํเรจ็ในการ
จดัการความรูม้ ี7 ปจัจยัหลกั ไดแ้ก่ ดา้นวฒันธรรมองคก์าร เทคโนโลยสีารสนเทศ การบรหิาร
จดัการองคก์าร ผูบ้รหิารองคก์าร (ผูนํ้า) กระบวนการจดัการความรู ้การวดัผลการจดัการความรู ้
และกลยทุธก์ารจดัการความรู ้

นอกจากน้ีจากการศกึษานอกเหนือจากปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการจดัการความรูแ้ลว้ ยงัพบว่า
มนีกัวชิาการหลายทา่นไดศ้กึษาเกีย่วกบัเงือ่นไขความสาํเรจ็ในการจดัการความรูม้อีงคป์ระกอบ
ทีท่ําใหก้ารดําเนินงานจดัการความรูป้ระสบผลสาํเรจ็ โดยมกีารอธบิายเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์
ของเงือ่นไขในแต่ลประเดน็ซึง่มรีายละเอยีดของปจัจยัสามารถจาํแนกไดด้งัต่อไปน้ี 

Wieng (1996) ไดเ้สนอเงือ่นไขความสาํเรจ็ในการจดัการความรูท้ีส่าํคญัไว ้ 2 ประการ 
ไดแ้ก่ 1) สนิทรพัยท์ีเ่ป็นความรูท้ีถู่กนําไปใชป้ระโยชน์ตอ้งไดร้บัการสนบัสนุนรกัษาไวแ้ละใช้
ประโยชน์มากทีสุ่ด โดยทัง้ในระดบัคนและองคก์าร 2) ตอ้งมกีระบวนการในการสรา้ง รวบรวม 
จดัระบบปรบัเปลีย่นถ่ายทอด และเกบ็รกัษาความรู ้

Davenport and Beers (1998) ไดเ้สนอเงื่อนไขความสาํเรจ็ในการจดัการความรูท้ี่
สาํคญัไว ้8 ประการ ไดแ้ก่ 1) การเชื่อมโยงกบัการปฏบิตังิานหรอืคุณค่าขององคก์าร 2) เทคนิค
และโครงสรา้งพืน้ฐานขององคก์าร 3) โครงสรา้งความรูท้ีเ่ป็นมาตรฐานและยดืหยุน่ 4) วฒันธรรม
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ความรูท้ีม่คีวามเป็นมติร 5) วตัถุประสงคแ์ละการสื่อสารทีช่ดัเจน 6) การเปลีย่นแปลงไปสูก่าร
ปฏบิตัทิีส่รา้งแรงจูงใจ 7) ช่องทางทีห่ลากหลายในการส่งผ่านความรู ้ 8) การสนับสนุนจาก
ผูบ้รหิาร 

Liebowitz (2001) ไดเ้สนอเงือ่นไขความสาํเรจ็ในการจดัการความรูท้ีส่าํคญัไว ้ 5 ประการ
ไดแ้ก่ 1) กลยุทธก์ารจดัการความรูท้ีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากผูบ้รหิาร 2) ผูบ้รหิารความรู ้(Chief 
Knowledge Officer) 3) คลงัความรูท้ีส่นบัสนุนการทาํงานขององคก์าร 4) ระบบการจดัการ
ความรูแ้ละเครือ่งมอื (เทคโนโลย)ี 5) การสง่เสรมิแรงจงูใจในการแบ่งปนัถ่ายทอดความรู ้6) การ
สนบัสนุนวฒันธรรมทีเ่อือ้ต่อการจดัการความรู ้

Choi (2000) ไดเ้สนอเงือ่นไขความสาํเรจ็ในการจดัการความรูท้ีส่าํคญัไว ้ 6 ประการ
ไดแ้ก่1) การอบรมบุคลากร 2) การมสีว่นรว่มของบุคลากร 3) การทาํงานเป็นทมี 4) การมอบ
อาํนาจใหแ้ก่บุคลากร 5) ผูบ้รหิารระดบัสงูและพนัธะสญัญา 6) โครงสรา้งพืน้ฐานระบสารสนเทศ 

Skyrme (2000) ไดเ้สนอเงือ่นไขความสาํเรจ็ในการจดัการความรูท้ีส่าํคญัไว1้0 ประการ
ไดแ้ก่ 1) การสนบัสนุนของผูบ้รหิารระดบัสงู 2) การเชื่อมโยงกบักลยทุธข์ององคก์ารทีช่ดัเจน 3) 
มคีวามรูเ้กีย่วกบัการจดัการความรู ้4) มวีสิยัทศัน์ทีผ่ลกัดนั 5) ผูบ้รหิารความรู ้6) กระบวนการ
ความรูท้ีเ่ป็นระบบสนับสนุนโดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการสารสนเทศ(บรรณารวมถงึการเป็น
หุน้สว่นทีใ่กลช้ดิกนัระหวา่งผูใ้ชแ้ละผูจ้ดัหาสารสนเทศ 7) โครงสรา้งความรู ้ทีพ่ฒันาอยา่งด ี(ทัง้
ฮารด์แวรแ์ละซอฟต์แวร)์ 8) เครื่องมอืวดัทีเ่หมาะสม 9) การสรา้งวฒันธรรมทีส่นับสนุน
นวตักรรม การเรยีนรูแ้ละความรู ้ 10) โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคนิคทีส่นบัสนุนการทาํงานดา้น
ความรู ้

Skyrme and Amidon (1997 อา้งถงึใน จารุวรรณ รตันโภคา, 2551: 27-28) ไดเ้สนอ
เงื่อนไขความสาํเรจ็ในการจดัการความรูท้ีส่าํคญัไว ้ 7 ประการ ไดแ้ก่ 1) การเชื่อมโยงกบั
เป้าหมายทีส่าํคญัขององคก์าร 2) มวีสิยัทศัน์ทีผ่ลกัดนั 3) ผูบ้รหิารความรู ้ 4) วฒันธรรมการ
สรา้ง แบ่งปนัและถ่ายทอดความรู ้5) การเรยีนรูท้ีต่่อเน่ือง 6) โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยี
ทีไ่ดร้บัการพฒันาอยา่งด ี7) กระบวนการความรูท้ีเ่ป็นระบบ 

สรุปในการศึกษาเงื่อนไขที่ทําให้การจดัการความรู้ภูมปิญัญาท้องถิ่นด้านหตัถกรรม
เครื่องจกัสานประสบความสาํเรจ็ กรณีศกึษาวสิาหกจิชุมชน จงัหวดันครราชสมีา มกีารกําหนด
ปจัจยัหลกัๆ 5 ประเด็นที่มผีลต่อการจดัการความรู้ได้แก่ 1) ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการ
จดัการความรู ้2) วฒันธรรมองคก์าร 3) ภาวะผูนํ้า 4) โครงสรา้งพืน้ฐานและ 5) เทคโนโลย ีซึ่ง
ศกึษารายละเอยีดในแต่ละประเดน็ดงัน้ี 
 2.6.1.1  ความรูค้วามเขา้ใจ 
 Bloom (อา้งถงึใน พกัตรพ์ไิล อายุวฒัน์, 2542: 8) ไดอ้ธบิายความหมายของ
ความรูค้วามเขา้ใจวา่ ความรู ้หมายถงึ พฤตกิรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ ซึง่เน้นการจาํ ไมว่่าจะ
เป็นระลกึถงึหรอืระลกึไดก้ต็าม เป็นสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้อนัเน่ืองมาจากการเรยีนรู ้โดยเริม่ต้น
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จากการรวบรวมสาระต่าง ๆ เหล่านัน้ จนกระทัง่พฒันาไปสูข่ ัน้ทีม่คีวามสลบัซบัซอ้นยิง่ขึน้ต่อไป 
ความรูน้ี้อาจจะแยกออกเป็นความรูเ้ฉพาะสิง่ ความรูใ้นเรื่องระเบยีบการและความรูส้ากล เป็นตน้ 
สว่นความเขา้ใจ หมายถงึ ความสามารถทางปญัญาและทกัษะ ไดแ้ก่ 1) ความสามารถทีจ่ะให้
ความหมายของคํา (การแปล) 2) ความสามารถในความเขา้ใจ ความหมายของการคดิ (การ
ตคีวาม) 3) ความสามารถในการคาดคะเนถงึสิง่ทีเ่กดิขึน้จากการกระทาํ (การประเมนิค่า) ดงันัน้
บุคคลทีจ่ะมคีวามสามารถเขา้ใจในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงจะตอ้งมอีงคป์ระกอบ 3 ประการน้ี 

สุนนัท ์ ศลัโกสุม (2524: 4,15) กล่าวว่า ความรู ้หมายถงึ ความสามารถในการ
คงไว ้รกัษาไวซ้ึง่ขอ้เทจ็จรงิ เรื่องราวรายละเอยีดต่าง ๆ ตลอดจนประสบการณ์ทัง้มวลของผูเ้รยีน
และในดา้นความเขา้ใจนัน้ ไดก้ล่าวว่า หมายถงึ ความสามารถในการเกบ็รวบรวมความรูแ้ละ
ขยายความรู ้ความจาํนัน้ใหไ้กลออกไปจากเดมิอยา่งสมเหตุสมผล 

ดงันัน้ความรู้ความเขา้ใจ หมายถึง ความสามารถในการรวบรวมสาระ จดจํา
ขอ้มูล ความหมาย ขอ้เท็จจรงิ กฎเกณฑ์ เรื่องเรื่องราวต่าง ๆ โดยสามารถเก็บสะสมไว้และ
ระลกึไดนํ้าออกมาใชป้ระโยชน์ และยงัสามารถสื่อความหมาย ตคีวาม ขยายความ หรอืแสดง
ความคดิเหน็เกีย่วกบัเรือ่งราวต่าง ๆ หลงัจากทีไ่ดร้บัขา่วสารเกีย่วกบัเรือ่งราวนัน้ ๆ แลว้ไดเ้ป็น
อยา่งชดัเจน 

สาํหรบัระดบัความรูน้ัน้ Bloom and Others (1981: 50–51) ไดแ้บ่งระดบัความรู ้
(Cognitive Domain) เป็น 6 ระดบั จากขัน้ทีง่า่ยไปสูข่ ัน้ทีย่าก ดงัน้ี 

1)  ความรูค้วามจํา (Knowledge–Memory) เป็นความสามารถในการ
รกัษาเรื่องราวทัง้หมดของประสบการณ์ที่ผ่านมา และสิง่ที่สมัพนัธ์กบัประสบการณ์ด้วย การ
แสดงออกของความรูด้า้นน้ีคอื ผูเ้รยีนสามารถระลกึและถ่ายทอดเรื่องราวนัน้ ๆ ออกไดอ้ย่าง
ถูกต้องอาจแสดงออกโดยการพดู การท่อง การเขยีนบรรยาย หรอืแสดงกริยิาท่าทาง วธิวีดัผล 
คอื การใชว้ธิกีารซกัถาม วธิสีงัเกต ใชแ้บบสอบถาม ใหเ้ขยีน 

2) ความเขา้ใจ (Comprehension) เป็นความสามารถในการจบัใจความ
สําคญัของเรื่อง ได้แก่ การแปลความหมาย แล้วเปรียบเทียบ และย่อเอาแต่ใจความสําคญั
ออกมา การแสดงออกของความรูด้า้นน้ี คอื ผูเ้รยีนสามารถแปลความตคีวาม และขยายความ
เรือ่งราวนัน้ ๆ ได ้วธิวีดัผล คอื การใชว้ธิสีงัเกต สมัภาษณ์ ใชแ้บบสอบถามใหอ้ธบิาย 

3) นําความรูไ้ปใช ้(Application) เป็นความสามารถในการนําหลกัการ
กฎเกณฑ ์และวธิดีาํเนินการต่าง ๆ ทีไ่ดเ้รยีนรูม้าแกป้ญัหาในลกัษณะเดยีวกนัได ้การแสดงออก
ของความรูด้า้นน้ี คอื ผูเ้รยีนสามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาไปใชใ้นเรือ่งราวใหมด่ว้ยตนเอง วธิกีาร
วดัผล คอื การสงัเกตใชแ้บบสอบถามทีเ่หมาะสม 

4) วเิคราะห ์(Analysis) เป็นความสามารถในการแยกเรื่องราว 
ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ใดออกมาเป็นส่วนย่อย ๆ ได้และบอกได้ว่าส่วนย่อยนัน้ ๆ มี
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ความสาํคญัและสมัพนัธก์นัอยา่งไร รวมทัง้หลกัการทีม่อียูร่ว่มกนั การแสดงออกของความรูด้า้น
น้ี คอื ผูเ้รยีนสามารถแยกเรื่องราวหาความสาํคญั และของความสมัพนัธท์ีแ่ยกออกมาได ้บอก
ไดว้า่ความสมัพนัธน์ัน้เกดิจากหลกัการใด วธิกีารวดัผล คอื การสงัเกต การซกัถามแบบทดสอบ 

5) สงัเคราะห ์(Synthesis) เป็นความสามารถในการรวมส่วนย่อย ๆ 
เป็นสว่นใหญ่เรือ่งเดยีวกบั ผลจากการรวมจะเกดิสิง่ใหมท่ีร่ปูใหม ่หน้าทีใ่หม ่การแสดงออกของ
ความรูด้า้นน้ี คอืผูเ้รยีนสามารถทีจ่ะเรยีบเรยีง จดัลําดบัเรื่องราว วางโครงการและจดัสิง่ต่าง ๆ 
ขึน้มาตามแนวใหมไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพดกีวา่เดมิ 

6) ประเมนิผล (Evaluation) เป็นความสามารถในการวนิิจฉยัตรีาคา 
โดยสรุปอย่างมหีลกัเกณฑ์ สิง่ที่ตีราคาอาจเป็นวสัดุสิง่ของ ผลงานที่เป็นรูปธรรม หรอืความ
คดิเหน็ทีเ่ป็นนามธรรม การแสดงออกของความรู ้คอื ผูเ้รยีนสามารถหาหลกัเกณฑต์ดัสนิเรื่อง
ใดเรื่องหน่ึงอย่างมีเหตุผลสามารถวิจารณ์ สรุปตีราคาคุณภาพว่าสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์
หรอืไม ่การวดัผล คอื การจดัอนัดบัคุณภาพและวธิอีื่น ๆ ทีเ่หมาะสม เชน่ การบรรยาย การเล่า 

ดงันัน้ในการศกึษาเกีย่วกบัความรูเ้กี่ยวกบัแนวคดิการจดัการความรูน้ัน้มุ่งเน้น
ศกึษาความสามารถในการทาํความเขา้ใจ ความหมายและการตคีวามเกีย่วกบัการจดัการความรู ้
การมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการจดัการความรู ้การนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ การพฒันา
ทรพัยากรบุคคล และเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการดงึความรูท้ีอ่ยู่ในตวับุคคลออกมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์
สูงสุด ซึ่งเมื่อสมาชกิในองค์การมกีารตระหนักถึงความสําคญัและมกีารทําความเขา้ใจในการ
จดัการความรูแ้ลว้จะส่งผลการใหด้ําเนินงานในการจดัการความรูน้ัน้ประสบความสาํเรจ็อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

2.6.1.2  วฒันธรรมองคก์าร (Organization Culture) 
Daft (1996: 317) ไดใ้หค้วามหมาย วฒันธรรมองคก์ารว่า เป็นชุดของค่านิยม 

ความเชื่อ ความเขา้ใจและวธิคีดิ (Way of Thinking) รว่มกนัของคนในองคก์าร และถ่ายทอด
ใหแ้ก่สมาชกิใหม ่ วฒันธรรมจะทําใหเ้กดิความรูส้กึเป็นสว่นหน่ึงขององคก์าร ทาํใหเ้กดิความ
ผกูพนั และเป็นส่วนหน่ึงของค่านิยมความเชื่อขององคก์าร Luthans (1992) ไดเ้สนอว่า
วฒันธรรมขององค์การ จะครอบคลุมการประพฤติปฏบิตัต่ิาง ๆ ภายในองค์การ ค่านิยมหลกั 
ความเชื่อ บรรทดัฐาน ปรชัญา และแนวปฎบิตัต่ิาง ๆ ขององคก์ารทีเ่ป็นทีร่บัรูแ้ละเขา้ใจรว่มกนั
ในองคก์ารนัน้ รวมทัง้บรรยากาศในการทาํงานขององคก์ารนัน้ ๆ ดว้ย ในขณะที ่ Schein (1992: 
19-20) ไดใ้หค้วามหมายวฒันธรรมองคก์าร  ในเชงิ พฤตกิรรมว่าวฒันธรรมองคก์ารเป็นตวัการ
ทีช่่วยใหส้มาชกิใหม่ขององคก์ารเขา้ใจถงึลกัษณะการทํางาน และการเลอืกแนวทางทีถู่กตอ้ง
ของการแกป้ญัหาการปฏบิตังิานในลกัษณะของกลุ่ม  

นอกจากน้ี Schein (1992) ไดก้ล่าววา่ วฒันธรรมองคก์ารเกดิมาจากประสบการณ์
ของสมาชกิ และวฒันธรรมใหมท่ีม่าจากสมาชกิใหมใ่นองคก์าร สาํหรบัองคก์ารใหม ่(ก่อตัง้ไดไ้ม่
นาน) วฒันธรรมองคก์ารจะขึน้อยู่กบัฐานคตแิละพฤตกิรรมของผูก่้อตัง้องคก์าร และโดยทัว่ไป
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แลว้วฒันธรรมองคก์ารนัน้ถูกสรา้งโดยปฏกิริยิาและพฤตกิรรมของสมาชกิ ซึง่ผ่านกระบวนการ
เคลื่อนไหว (Dynamic) ที่ให้สมาชิกมกีารแบ่งปนัและเรยีนรู้วฒันธรรมองค์การร่วมกนั (Ott, 
1989; Schein, 1992) ซึง่เป็นทีช่ดัเจนว่าวฒันธรรมของแต่ละบุคคลนัน้มอีทิธพิลต่อวฒันธรรม
องคก์าร (Tyson, 1989) เน่ืองจากสมาชกิทีเ่ขา้มาอยู่ในองคก์ารโดยมวีฒันธรรมของตวัเอง 
(Smircich, 1985) และจะถ่ายทอดวฒันธรรมของเขาผ่านไปยงัการมปีฏสิมัพนัธ์ทางสงัคม 
(Social Interaction) เป็นผลใหว้ฒันธรรมส่วนบุคคลมคีวามอนัหน่ึงอนัเดยีวกบัวฒันธรรม
องคก์าร สําหรบัในการศกึษาครัง้น้ี มกีารนําเสนอวฒันธรรมองคก์ารใน 2 ทศันะทีแ่ตกต่างกนั 
คือ ทศันะทางสงัคมวิทยา (Sociology) และทศันะทางการจดัการองค์การ (Organizational 
Management) 

ในทศันะทางสงัคมวทิยา (Sociology)  Jones and Goffee (2001) ไดท้าํการ
กําหนดแบบของวฒันธรรมองค์การไว ้4 แบบโดยศกึษาจากระดบัความสมัพนัธ์ทางสงัคม 
(Social Relationship) ของสมาชกิภายในองคก์าร ซึง่ความสมัพนัธท์างสงัคมทีนํ่ามาศกึษานัน้ 
ม ี 2 มติ ิคอื ความเป็นมติรหรอืความเป็นกนัเอง (Sociability) และ ความเป็นหน่ึงเดยีวหรอื
ความพรอ้มเพรยีง (Solidarity)  

มติแิรกคอื ความเป็นมติร (Sociability) ซึง่เป็นเรื่องทีเ่กีย่วกบัอารมณ์ ซึง่วดัได้
จากสมัพนัธภาพระหว่างกนัและกนั ความสมํ่าเสมอในการแสดงออกซึ่งความเป็นมติรต่อกนั 
โดยไมมุ่ง่หวงัสิง่ใดตอบแทน มคีวามจรงิใจกนั ถา้องคก์ารใดมรีะดบัพฤตกิรรมดงัทีก่ล่าวมาของ
สมาชกิภายในองค์การสูง หมายถงึระดบัการเป็นมติรของสมาชกิอยู่ในระดบัสูง (High 
Sociability) ซึ่งมกัสรา้งสภาพแวดลอ้มทีไ่ม่เป็นทางการ ทําใหเ้กดิความไวว้างใจและมอีสิระใน
การแลกเปลีย่นความคดิเหน็มากขึน้  

มิติที่สอง เรียกว่าความเป็นหน่ึงเดียวหรือความพร้อมเพรียง (Solidarity) 
หมายถงึ ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั ความรว่มแรงรว่มใจกนัในการทาํงานเพื่อไปสูเ่ป้าหมาย
หรอืเพื่อใหไ้ดม้าซึง่สิง่ทีแ่ต่ละคนมคีวามสนใจรว่มกนั ความเป็นหน่ึงเดยีวกนัในระดบัสงู (High-
Solidarity) จะมุ่งเน้นที่ระดบักลยุทธ์และการกระทําที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการจงรกัภักด ี
(Loyalty) ต่อองคก์ารได ้รวมไปถงึทุกคนจะแสดงพฤตกิรรมออกมา โดยทีแ่ต่ละคนจะมองขา้ม
ความคดิเหน็ทีเ่ป็นอคตสิ่วนตวั และมุ่งเป้าไปทีค่วามสาํเรจ็ของงานเป็นสาํคญั Jones and 
Goffee (2001) ไดส้รุปว่าเมื่อนํามติทิัง้ 2 มาร่วมกนัแลว้จะทําใหเ้กดิเป็นลกัษณะเฉพาะของ 
แบบทางวฒันธรรมทีต่่างกนั 4 แบบดงัภาพที ่2.4 
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             สงู 
                          วฒันธรรมแบบ               วฒันธรรมแบบชุมชน 
                              เครอืขา่ย 
 
 ความเป็นมิตร 
                            วฒันธรรมแบบ              วฒันธรรมแบบการคา้ 
                                แตกกระจาย 
             
             ตํ่า 
   
                             ตํ่า                                              สงู   
 ความเป็นหน่ึงเดียว 
 
ภาพท่ี 2.4  แบบวฒันธรรมองคก์ารตามแนวคดิของ Jones and Goffee 
แหล่งท่ีมา:  Jones and Goffee, 2001: 527. 
 

ทัง้น้ีแบบของวฒันธรรมองคก์ารของ Jones and Goffee (2001) นัน้ในแต่ละ
รปูแบบของวฒันธรรมนัน้จะมลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนัซึง่พอจะสรปุไดด้งัต่อไปน้ี 

1) วฒันธรรมองคก์ารแบบเครอืขา่ย (Networked Culture) องคก์ารที่
มลีกัษณะแบบน้ีจะเป็นองคก์ารทีม่รีะดบัความเป็นมติรสงู ระดบัความพรอ้มเพรยีงของบุคลากร
จะมอียู่ในระดบัตํ่าความเป็นอยู่ของสมาชกิภายในองคก์ารจะมลีกัษณะเป็นครอบครวั อยู่กนั
เหมอืนญาตมิติร ทุกคนภายในองคก์ารจะมคีวามรูจ้กักนัเป็นอยา่งด ี บุคลากรทีเ่ป็นสมาชกิของ
องคก์ารทีม่ลีกัษณะของวฒันธรรมแบบน้ี จะรูส้กึพงึพอใจ มคีวามสุข สนุกสนาน การทาํงานจะ
เป็นไปในลกัษณะการร่วมคดิร่วมทํา มกีารรบัฟงัความคดิเหน็ของซึง่กนัและกนั แต่บุคลากร
ภายในองคก์ารในลกัษณะเชน่น้ีบางสว่นไดก้ล่าวว่าในบางครัง้สภาพความเป็นอยูข่องคนภายใน
องค์-การแบบน้ีจะเป็นตวัขดัขวางหรอืบัน้ทอดประสทิธภิาพในการทํางานได ้ อนัเป็นผลสบื
เน่ืองมาจากการตดัสนิใจทีต่อ้งอาศยัระดบัการเหน็พอ้งตอ้งกนัจากสมาชกิสว่นใหญ่ขององคก์าร  

2) วฒันธรรมองคก์ารแบบการคา้ (Mercenary Culture) ความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลภายในองคก์ารทีม่ลีกัษณะวฒันธรรมแบบน้ี จะมรีะดบัความเป็นมติรของสมาชกิ
ภายในองคก์ารในระดบัตํ่า แต่ระดบัความพรอ้มเพรยีงกนัในการทาํงานจะมคี่อนขา้งสงู ลกัษณะ
เด่นขององคก์ารในรูปแบบน้ีจงึมคีวามเป็นผูป้ระกอบการสูง เน้นผลผลติ มากกว่าการเน้น



 76 
 
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ภายในองคก์ารจงึมกีารแขง่ขนักนัสงู บุคลากรมคีวามกระตอืรอืรน้
สงูในการทาํงาน มคีวามมุง่มัน่ในการทาํงานสงู เป้าหมายของการทาํงานนอกเหนือจากตอ้งการ
ไปยงัเป้าหมายแลว้ การมชียัชนะเหนือคู่แขง่ยงัเป็นประเดน็ทีส่าํคญัอกีประเดน็หน่ึง โจนส ์และ 
กอฟฟ่ี ยงักล่าวอกีดว้ยว่าองคก์ารในลกัษณะน้ีจะเน้นทีค่วามอยูร่อด โดยในบางครัง้ถงึไมไ่ดใ้ส่
ใจในเรือ่งของความพงึพอใจสวสัดกิาร หรอืผลประโยชน์ ของบุคลากรในองคก์าร 

3) วฒันธรรมองคก์ารแบบแตกกระจาย (Fragmented Culture) 
วฒันธรรมองคก์ารตามรูปแบบน้ี ระดบัความเป็นมติรและระดบัความพรอ้มเพรยีงกนัในการ
ทํางานจะมอียู่ในระดบัตํ่าความเป็นอยู่ของสมาชกิภายในองค์การจะเป็นไปในลกัษณะต่างคน
ต่างอยู ่ เพราะแต่ละคนจะมภีารหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของตนอย่างชดัเจน การตดิต่อสื่อสาร
ภายในองคก์ารจะมกีารสัง่การจากเบือ้งบนเป็นหลกั แต่ละบุคคลทีเ่ป็นสมาชกิขององคก์ารจะมี
อสิระ มกีารควบคุมตนเองในการทาํงานเพือ่ใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 

4) วฒันธรรมองคก์ารแบบชุมชน (Communal Culture) องคก์ารทีม่ี
ลกัษณะของวฒันธรรมแบบน้ีจะมรีะดบัความเป็นมติรและระดบัความพรอ้มเพรยีงกนัของหมู่
สมาชกิภายในองคก์ารในระดบัสงู และองคก์ารในลกัษณะน้ีจะมลีกัษณะคลา้ยกบัองคก์าร แบบ
การคา้ (Mercenary Culture) แต่จะแตกต่างกนัตรงทีอ่งคก์ารในลกัษณะน้ีจะมคีวามสามคัค ี
กลมเกลยีวกนัในหมูส่มาชกิมากกว่า บุคลากรมรีะดบัของแรงจงูใฝส่มัฤทธิ ์มากกว่า ซึง่เกดิจาก
การสรา้งแรงบนัดาลใจจาก การทีอ่งคก์ารมลีกัษณะแบบน้ีจะมผีูนํ้าทีม่บีารมสีงู มวีสิยัทศัน์ใน
การบรหิารจดัการ  

สาํหรบัฐานแนวคดิน้ี มองวา่วสิาหกจิชุมชนมกัจะมวีฒันธรรมองคก์ารแบบชุมชน 
(Communal Culture) ซึง่เป็นองคก์ารทีม่ลีกัษณะของวฒันธรรมแบบน้ีจะมรีะดบัความเป็นมติร
และระดบัความเป็นหน่ึงเดยีวของหมูส่มาชกิภายในองคก์ารในระดบัสงู เน่ืองจากวสิาหกจิชุมชน
เป็นลกัษณะของความเป็นชุมชน (Community-Oriented) ที่มุ่งเน้นในเรื่องของทุนทางสงัคม 
(เครอืขา่ยและความสมัพนัธท์างสงัคม) ดงันัน้สมาชกิในองคก์ารโอกาสสงูในการมปีฎสิมัพนัธก์บั
คนอื่นๆ อย่างเป็นมติร โดยในการศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจงัหวดันครราชสีมา หรือเป็น
จงัหวดัทีต่ ัง้อยูใ่นเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึง่มลีกัษณะของความเป็นมติร
บนพื้นฐานของ “วฒันธรรมอสีาน” ที่หมายถึงว่า การบุคคลที่อยู่ในพืน้ที่หรอืหมู่บ้านเดยีวกนั
มกัจะมกีารช่วยเหลอืกนั เน่ืองจากพวกเขามคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งใกลช้ดิและมคีวามเชื่อทีเ่ป็น
จิตวิญญาณเดียวกันกบัชุมชน นอกจากน้ี ชาวบ้านที่อาศัยในชุมชนเดียวกนัจะมีการสร้าง
ความสมัพนัธ์ภายใต้วฒันธรรมประจําพื้นที่ เช่น การผูกเสี่ยว ซึ่งเป็นพธิีกรรมการผูกขอ้มอื 
ทาํการตกลงการเป็นเพือ่นกนั ซึง่ทาํใหเ้กดิความสมัพนัธอ์นัดต่ีอกนั  

ประเดน็ดา้นความเป็นหน่ึงเดยีว (Solidarity) วสิาหกจิชุมชน นัน้มสีมาชกิกลุ่ม
เป็นเจ้าของ ดงันัน้พวกเขาจะมคีวามจงรกัภกัดแีละขอ้ตกลงร่วมกนัของกลุ่มค่อนขา้งสูงและ
มุ่งเน้นในทีเ่ป้าหมายของกลุ่มเป็นหลกั อกีทัง้การมขีอ้ตกลงร่วมกนั (High Commitment) 
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สามารถทําใหเ้กดิวฒัมนธรรมที่แขง็แกร่ง และการบรรลุผลสําเรจ็ตามเป้าหมายและขอ้ตกลง
รว่มกนัของสมาชกิในองคก์ารดว้ย (Kotter and Heskett, 1992) การทีอ่งคก์ารมวีฒันธรรม
องค์การทีแ่ขง็แกร่งทําใหม้อีทิธพิลต่อสมาชกิใหเ้กดิการยอมรบัและทําความเขา้ใจ ทัง้ในเรื่อง
ของเป้าหมาย ค่านิยม และการกําหนดพฤตกิรรมรว่มกนั (Littrell and Dickson, 1997) อกีทัง้
ยงัเกี่ยวขอ้งกบัการเรยีนรูแ้ละแลกเปลี่ยนกนัในองค์การ ดงันัน้ จงึสามารถอธบิายไดว้่าการที่
องคก์ารมคีวามสามารถทางสงัคมในระดบัสงูสามารถทาํใหเ้กดิการมสี่วนร่วมระหว่างสมาชกิใน
องค์การมากขึน้ ในขณะที่การมคีวามเป็นหน่ึงเดยีวกนัองค์การทําใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละสรา้ง
ความรูใ้หก้บัองคก์ารมากขึน้อกีดว้ย 

ทศันะของการจดัการองคก์าร (Organizational Management) อธบิายเกีย่วกบั
การแบ่งมติทิางวฒันธรรมองคก์ารของ Hofstede (1991) และ Alvesson (1993) โดยพจิารณา
ภายใต ้3 มุมมอง คอื ดา้นการปฏบิตักิาร (Operations) ระบบการควบคุม (Control Systems) 
และการตดิต่อสือ่สาร (Communication) ซึง่ในมมุมองดา้นการปฏบิตักิารในองคน์ัน้สามารถแบ่ง
ไดอ้กีเป็น 2 ลกัษณะ คอื การมุง่เน้นกระบวนการ (Process-Oriented) และการมุง่เน้นทีผ่ลลพัธ ์
(Result-Oriented) (Hofstede, 1991) ในขณะที ่Alvesson (1993) พจิารณาในมติทิีเ่กีย่วกบัการ
บรรลุเป้าหมายทีเ่ป็นไดท้ัง้ทีจ่บัตอ้งไดห้รอื จบัตอ้งไมไ่ด ้(Objective or Subjective) ซึง่มติขิอง
การมุง่เน้นกระบวนการและเป้าหมายทีเ่ป็นรปูธรรม (จบัตอ้งได)้ มุ่งเน้นไปทีร่ปูแบบงานประจํา
ในโครงสรา้งองคก์ารและระบบการทํางานทีแ่น่นอน ในทางตรงกนัขา้ม มติทิีมุ่ง่เน้นผลลพัธแ์ละ
เป้าหมายที่เป็นนามธรรม (จบัต้องไม่ได้) จะเกี่ยวขอ้งกบัผลที่ตามมาและความตระหนักของ
สมาชกิในองคก์าร เน่ืองจากกลุ่มวสิาหกจิชุมชนทีศ่กึษาจะมรีปูแบบการทาํงานในลกัษณะการใช้
ศลิปหตัถกรรมในชุมชน โดยระบบการปฏบิตักิารของพวกเขามกัจะมุง่เน้นไปทีผ่ลลพัธ ์(Result-
Oriented)  มากกวา่กระบวนการ (Process-Oriented) 

ทัง้น้ีมุมมองในดา้นระบบการควบคุมภายในองคก์าร  (The Internal Control 
Systems) สามารถเป็นไดท้ัง้แบบหละหลวมหรอืเขม้งวด (Hofstede, 1991) โดยระบบการ
ควบคุมทีห่ละหลวมจะมใีหค้วามสาํคญัระเบยีบแบบแผนทีเ่ป็นทางการค่อนขา้งน้อย ในขณะที่
ระบบการควบคุมทีเ่ขม้งวดจะมกีารจดัการขอบเขตแบบแผนทีแ่น่นอนและมคีวามเป็นทางการ
มากกว่า ซึ่งจากเน้ือหาในขา้งต้นจะมกีารอธบิายว่าวสิาหกจิชุมชนส่วนใหญ่มกัจะไม่มกีารวาง
แบบแผนที่เป็นทางการ โดยกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มส่วนใหญ่มกัจะกระทําภายในชุมชน 
ดงันัน้วฒันธรรมองคก์ารของวสิาหกจิชุมชนในมติน้ีิจะดูเหมอืนมรีะบบการควบคุมภายในอย่าง
หละหลวม 

มมุมองในดา้นการตดิต่อสื่อสาร (Communication) ในองคก์ร (Hofstede, 1991)
ไดพ้จิารณาในดา้นพฤตกิรรมโดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ 1) ระบบเปิดและระบบปิด ซึ่งระบบเปิด
เป็นการสื่อสารอยา่งอสิระระหว่างสมาชกิในองคก์าร ในขณะทีก่ารสื่อสารในสภาพแวดลอ้มของ
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ระบบปิดจะมคีวามเขม้งวดมากกว่า โดยสว่นใหญ่กลุ่มวสิาหกจิชุมชนมลีกัษณะการสื่อสารแบบ
ระบบเปิด เพราะว่าสมาชกิสว่นใหญ่มอีาชพีของตนอยู ่แต่จะมกีารจา้งงานเป็นครัง้คราวเท่านัน้ 
ซึง่สมาชกิจะอยู่ในชุมชนเดยีวกนัและมคีวามคุน้เคยกนัอยู่แลว้ ซึง่ทําใหส้ามารถสรุปไดว้่ากลุ่ม
วสิาหกจิชุมชนนัน้มลีกัษณะของความสามารถทางสงัคมสงู มคีวามเป็นมติรและมปีฏสิมัพนัธซ์ึง่
กนัและกนั อกีทัง้นัน้สนบัสนุนดา้นการสือ่สารระบบเปิด 

ดงันัน้เหน็ไดว้่า กลุ่มวสิาหกจิชุมชนนัน้มวีฒันธรรมองคก์ารในดา้นความความ
เป็นมติรค่อนขา้งสูง และมคีวามหน่ึงเดยีวกนั มุ่งเน้นที่ผลลพัธ์ของงาน มกีารควบคุมภายใน
แบบหละหลวม และมกีารสื่อสารในระบบเปิด ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ถึงแม้จะมขีอ้มูลจาก
การศกึษาของ Hofstede (1991) เกี่ยวกบัการใหค้ะแนนดา้นวฒันธรรม (National Culture 
Dimension Scores) ของไทยในปี ค.ศ. 1991 พบว่ามคีะแนนความเหลื่อมลํ้าทางอาํนาจ ความ
เป็นปจัเจกนิยมและการหลีกเลี่ยงความไม่นอนในระดบัสูง ซึ่งวฒันธรรมองค์การของกลุ่ม
วสิาหกจิชุมชนอาจจะมลีกัษณะทีค่ลา้ยคลึง่กนั เน่ืองจากการมลีกัษณะทีเ่ฉพาะเจาะจงของกลุ่ม
วสิาหกจิชุมชน โดย Wong and Aspinwall (2004) ไดเ้ขยีนบทความเรื่อง Characterizing 
Knowledge Management in the Small Business Environment ไดอ้ธบิายวา่ บรษิทัขนาดเลก็
มลีกัษณะของ Organic Culture ทีซ่ึง่เกีย่วขอ้งกบัความยดืหยุน่และมกีารจดัการในกระบวนการ
ทาํงานน้อย และมกีารกาํหนดหน้าทีข่องงาน (Task Orientation) (Reigle, 2001) อกีทัง้ยงัแสดง
ใหเ้หน็ว่า Organic Culture เกีย่วขอ้งกบัมติใินดา้นการมุง่ผลลพัธ ์การควบคุมอย่างหละหลวม 
การมคีวามเป็นมติรและความเป็นหน่ึงเดยีวกนัสงู 

สรุปการศกึษาเงื่อนไขทีม่ผีลต่อการจดัการความรูใ้นดา้นวฒันธรรมองคก์ารนัน้  
ผู้ศึกษามุ่งเน้นศึกษาในทัศนะทางสังคมวิทยา ในแบบวัฒนธรรมองค์การแบบชุมชน 
(Communal Culture) ซึง่เป็นองคก์ารทีม่ลีกัษณะของวฒันธรรมแบบน้ีจะมรีะดบัความเป็นมติร
และระดบัความพรอ้มเพรยีงกนัของหมูส่มาชกิภายในองคก์ารในระดบัสงู  โดยมุ่งเน้นในเรื่อง
ของทุนทางสงัคม (เครือข่ายและความสมัพนัธ์ทางสงัคม) จึงอธิบายวฒันธรรมองค์การใน  
2 ลกัษณะ คอื 1) ความเป็นมติร (Sociability) ทีศ่กึษาการมปีฏสิมัพนัธ์ทางสงัคม ความจรงิใจ 
และความเป็นมติรกนัระหว่างสมาชกิในองค์การ ทําให้เกิดความไว้วางใจและมอีิสระในการ
แลกเปลี่ยนความคดิเหน็มากขึน้ และ 2) ความเป็นหน่ึงเดยีว (Solidarity) เกี่ยวขอ้งกบัการมี
วตัถุประสงคร์ว่มกนั ความเป็นหน่ึงเดยีวกนัในระดบัสงู (High-Solidarity) มุง่เน้นในทีเ่ป้าหมาย
ของกลุ่มเป็นหลกั อกีทัง้การมขีอ้ตกลงรว่มกนั (High Commitment) สามารถทาํใหเ้กดิวฒันธรรมที่
แขง็แกร่ง และการบรรลุผลสาํเรจ็ตามเป้าหมายและขอ้ตกลงรว่มกนัของสมาชกิในองคก์ารดว้ย
การทีอ่งคก์ารมวีฒันธรรมองคก์ารทีแ่ขง็แกรง่ทาํใหม้อีทิธพิลต่อสมาชกิใหเ้กดิการยอมรบัและทาํ
ความเขา้ใจ ทัง้ในเรื่องของเป้าหมาย ค่านิยม และการกําหนดพฤตกิรรมร่วมกนั เพื่อนําไปสู่
ความสาํเรจ็ในการจดัการความรูภ้ายในองคก์าร 
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2.6.1.3  ภาวะผูนํ้า (Leadership) 
จากการศึกษาในเบื้องต้น พบว่าภาวะผู้นําคือ ความสามารถของบุคคลที่มี

อทิธิพลต่อกลุ่มบุคคล โดยอทิธิพลนัน้จะส่งผลกระทบให้กลุ่มบุคคลภายในองค์การสามารถ
ดาํเนินการใด ๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย (Robbins, 2005: 332) ซี่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ 
Dessler (1998: 330) กล่าววา่ ภาวะผูนํ้า หมายถงึ การมอีทิธพิลเหนือผูอ้ื่นทีจ่ะเตม็ใจทาํงานให้
สาํเรจ็ตามวตัถุประสงค ์สรุปไดว้่าภาวะผูนํ้าเป็นความสามารถดา้นอทิธพิลต่อบุคคลในกลุ่มเพื่อ
นําไปสูค่วามสาํเรจ็ตามเป้าหมาย ใชก้ระบวนการสัง่การ การมอีทิธพิลต่อผูอ้ื่น การมปีฎสิมัพนัธ ์
โดยถ่ายทอดแนวคดิไปสูก่ารปฏบิตั ิ 

การศึกษาภาวะผู้นําซึ่งเป็นปจัจยัหน่ึงที่มผีลต่อการจดัการความรู้นัน้ มุ่งเน้น
ศกึษาภาวะผูนํ้า ตามแนวคดิทฤษฎภีาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง (Transformational Theories of 
Leadership) ของ Bass (1985) ไดนิ้ยามผูนํ้าการเปลี่ยนแปลงว่า เป็นผูเ้ปลีย่นแปลงความ
คาดหวงั ความตอ้งการ ความคดิและจติสาํนึกของผูต้าม ผูนํ้าการเปลีย่นแปลงจะกระตุน้ผูต้าม
มองสิง่ต่างๆ อยา่งรอบดน้และเชื่อมโยงเพือ่ใหเ้หน็ผลประโยชน์ และความสาํเรจ็ขององคก์ารอยู่
เหนือผลประโยชน์สว่นบุคคล รวมทัง้ตระหนกัถงึความสามารถและสวสัดกิารของผูต้ามดว้ย  

นอกจากน้ียงัพบวา่ ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง เป็นกระบวนการทีผู่นํ้ามอีทิธพิล
ต่อผูร้่วมงานและผูต้าม โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูร้่วมงานและผูต้ามใหสู้งขึน้กว่า
ความพยายามทีค่าดหวงั พฒันาความสามารถของผูร้่วมงานและผูต้ามไปสูร่ะดบัทีส่งูขึน้ และมี
ศักยภาพมากขึ้น ทําให้เกิดความตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของทีมและสังคมซึ่ง
กระบวนการที่ผู้นํามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานหรือผู้ตามน้ีจะกระทําโดยผ่านองค์ประกอบ มี 4 
ประการ ดงัน้ี (Bass and Avolio, 1994: 3-4) 

1) การมอีทิธพิลอย่างมอุีดมการณ์ (Ldealized Influence) หมายถงึ 
การทีผู่นํ้าประพฤตติวัอยา่งเป็นแบบอยา่ง เพื่อผลทีไ่ดร้บัออกมาในรปูแบบของกฎสาํหรบัผูต้าม 
ผูนํ้าจะต้องยอมรบัเคารพและเชื่อถอื ผูต้ามจะถูกจําแนกโดยผูนํ้าและต้องการที่จะพฒันาพวก
เขาให้มคีุณภาพ ท่ามกลางสิง่เหล่าน้ี ผู้นําจะต้องได้รบัความเชื่อถือ อํานาจเพื่อตดัสนิความ
ตอ้งการของผูอ้ื่น ทีเ่หนือกว่าความตอ้งการโดยส่วนตวัของเขา ผูนํ้าตอ้งกระจายความเสีย่งกบั 
ผูต้ามเมือ่ทาํสิง่ทีถู่กตอ้งและรว่มกนัมากกวา่จะใชก้ารตดัสนิของตนเอง ผูนํ้าตอ้งมคีวามสามารถ
ทําให้เกิดความน่าเชื่อถือ เชื่อมัน่ในการทําสิ่งที่ถูกต้อง การแสดงออก การเป็นผู้นําในด้าน
ศลีธรรมและจรยิธรรมแบบอย่างสูง ผูนํ้าจะต้องหลกีเลี่ยงการใชอ้ํานาจในการแสดงความเป็น
เจา้ของ และผูนํ้าจะต้องมคีวามกระตอืรอืรน้และการแสดงออกทีด่ ีโดยเฉพาะการพูดชกัชวน 
โน้มน้าว จติใจใหผู้ต้ามปฏบิตัิงานด้วยความเชื่อมัน่ ศรทัธา มคีวามมัน่ใจ ไวว้างใจและความ
ผกูพนัในวตัถุประสงคแ์ละภารกจิของผูนํ้า 

2) การสรา้งแรงบนัดาลใจ (Inspirational Motivation) หมายถงึ การที่
ผู้นําประพฤติในทางที่จูงใจเกิดแรงบันดาลใจกบัผู้ตาม ผู้นําจะต้องปฎิบัติในทางที่ผลกัดนั
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บนัดาลใจให้แก่ผู้ที่อยู่รอบข้าง โดยค้นหาความหมาย และความสามารถแก่ผู้ร่วมงาน จิต
วิญญาณของทีมจะต้องถูกกระตุ้น ความกระตือรือร้น และการมองโลกในแง่ดี จะต้องถูก
แสดงออก ผูนํ้าตอ้งทําใหผู้ต้ามมสี่วนร่วมในการมองสิง่ทีน่่าสนใจในอนาคต ผูนํ้าต้องสรา้งการ
สื่อสารที่คาดว่าทุกคนจะเขา้ใจจนทําให้ผู้ตามต้องการพบ และอธิบายความคิดเห็นเพื่อไปสู่
เป้าหมาย และรว่มกนัออกความคดิเหน็ 

3) การกระตุน้ทางปญัญา (Intellectual Stimulation) เป็นวธิกีารทีผู่นํ้า
การเปลี่ยนแปลงกระตุ้นใหผู้ต้ามตระหนักถงึปญัหา กระตุ้นการสรา้งระบบความคดิ เรยีนรูว้ธิี
แก้ปญัหาอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ มยีุทธศาสตร์ในการคิดแก้ปญัหาด้วยวิธีการใหม่ๆ 
กระตุ้นการใชป้ญัญา และความคดิในการป้องกนัปญัหามากกว่าการแก้ปญัหา ในการกระตุ้น
การใช้ปญัญาความคิดและคุณค่าของผู้ตามนัน้ ผู้นําการเปลี่ยนแปลงจะปลุกเร้าให้ผู้ตาม 
กระหนกัในปญัหา และมศีกัยภาพในการแกป้ญัหา ผูนํ้าจะปลุกเรา้ผูต้ามใหต้ระหนกัในความคดิ
และจนิตนาการ ความเชื่อและคุณค่าของผู้ตาม ซึ่งผู้ตามจะได้รบัการสนับสนุนให้แก้ปญัหา
ความเชื่อและค่านิยมของผูต้าม ความสําคญัของการกระตุ้นการใชป้ญัญา โดยผูนํ้าน้ีจะทําให ้
ผูต้ามพฒันาความสามารถที่จะแก้ปญัหาในอนาคตไดอ้ย่างมคีุณภาพดว้ยตวัของเขาเอง และ
นําไปสูก่ารปฏบิตังิานดว้ยความผกูพนัของผูต้าม 

4) การคาํนึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล (Individualized Consideration) 
เป็นการใหค้วามสนใจดูแลผูต้ามแต่ละคนอย่างใกล้ชดิ โดยความเขา้ใจและการร่วมเกี่ยวขอ้ง 
และการพฒันาความตอ้งการของผูต้าม การมุง่ความสมัพนัธเ์ป็นรายบุคคลน้ี จะใหป้ระสบการณ์
ทีเ่ป็นการเรยีนรูแ้ก่ผูต้าม ช่วยพฒันาการเป็นผูนํ้า อกีทัง้ยงัเป็นการสื่อความหมายแบบสองทาง 
ซึง่จะชว่ยใหไ้ดข้อ้มลูในการตดัสนิใจทีด่ขี ึน้ และสามารถชว่ยลดปญัหาความคลุมเครอืในบทบาท
ของผูต้าม การมุ่งความสมัพนัธ์เป็นรายบุคคลไม่ใช่เพยีงการยอมรบัความต้องการของผูต้าม
เท่านัน้ แต่ยงัปลุกเรา้กระตุ้นสนับสนุนและยกระดบัความต้องการเหล่านัน้ใหสู้งขึน้ ผูนํ้ายงัมี
ความพยายามทีจ่ะพฒันาประสบการณ์ของผูต้ามใหไ้กลกว่าเดมิ เช่น มอบหมายงานทีท่า้ทาย 
เพิม่ความรบัผดิชอบ ช่วยสรา้งความมัน่ใจในสิง่ทีผู่ต้ามต้องการจะไปนอกเหนือจากทีค่าดหวงั 
เพือ่ใหผู้ต้ามมโีอกาสในการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ 

การรกัษาความสมัพนัธ์กับผู้ตามอย่างสมํ่าเสมอยงัเป็นพฤติกรรมที่เด่นอีก
ประการหน่ึงของผู้นําแบบน้ี โดยผู้นําจะสนับสนุนการจดักิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์ภายใน
หน่วยงาน เพื่อใหส้มาชกิในองคก์ารไดม้กีารสรา้งสรรคแ์ละแลกเปลี่ยนความคดิและความรูส้กึ
ซึ่งกนัและกนั อนัจะนําไปสู่การเปิดกําแพงใจและลดความห่างเหนิของสมาชิก ซึ่งจะทําให้
บรรยากาศขององค์การเป็นเสมอืนครอบครวัขยายทีส่มาชกิในองค์การมคีวามห่วงใย เอือ้เฟ้ือ 
ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั 

นอกจากน้ียังพบว่า จากการศึกษาภาวะผู้นําขององค์การทางสังคม กรณี
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่จาการศกึษาของ สุธดิา สมานพนัธ ์(2548) นิรตัน์ สงัขจ์นี (2548) 
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น้ําผึง้ โพธิท์อง (2549) และ จรีศกัดิ ์ศรสีุมล (2549) พบตรงกนัว่าภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงมี
ความสมัพนัธ์เชงิบวกกบัประสทิธผิลในการปฏบิตังิานขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่ ซึ่งใน
การศกึษาการจดัการความรูข้องวสิาหกจิชุมชนนัน้ควรมกีารศกึษาตามแนวคดิภาวะผูนํ้าการ
เปลีย่นแปลง เน่ืองจากเป็นแนวคดิทีม่มีุมมองต่อภาวะผูนํ้าค่อนขา้งกวา้งขวาง เป็นการอธบิาย
ถงึกระบวนการวา่ ผูนํ้าจะสามารถสรา้งแรงดลใจแก่ผูต้ามเพือ่ใหค้นเหล่านัน้ทาํงานใหบ้รรลุผลดี
ยิง่ขึน้ไดอ้ย่างไร แนวคดิน้ีจงึยํ้าถงึความจําเป็นทีผู่นํ้า จะตอ้งมคีวามเขา้ใจและสามารถปรบัตวั
ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและแรงจงูใจของผูต้าม ผูนํ้าการเปลีย่นแปลงจงึไดร้บัการยอมรบั
ว่า เป็นผู้นําของการเปลี่ยนแปลงได้ วิธีแสดงบทบาทที่เป็นตวัอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น เป็นผู้สร้าง
วสิยัทศัน์และทาํวสิยัทศัน์ใหเ้กดิความชดัเจนไปสูก่ารปฏบิตัใิหก้บัองคก์าร เป็นผูก้ระจายอาํนาจ
การตดัสนิใจให้ผู้ตามเพื่อสามารถปฏิบตัิได้มาตรฐานสูง เป็นผู้วางตนได้เหมาะสมจนเป็นที่
ไวว้างใจแก่ผูอ้ื่น และเป็นผูท้ีส่ามารถสรา้งความเขา้ใจไดใ้นทุกประเดน็ทีเ่กีย่วกบัการดาํเนินชวีติ
ขององคก์าร  

2.6.1.4  โครงสรา้งพืน้ฐาน (Infrastructure) 
 โครงสรา้งพืน้ฐานเป็นปจัจยัทีม่คีวามสาํคญัทีจ่ะสนับสนุนใหเ้กดิกระบวนในการ
จดัการความรูเ้กดิขึน้ได้ เน่ืองจากโครงสร้างทัง้เรื่องของโครงสร้างทางกายภาย เช่น อาคาร 
สถานที ่วสัดุอุปกรณ์ ไฟฟ้า ประปา การคมนาคมต่างๆ ของชุมชนโดยเกีย่วขอ้งกบัการดาํเนิน 
งานของวิสาหกิจชุมชน และโครงสร้างเชิงระบบ เช่น โครงสร้างการบริหารงาน (Mertins, 
Heisig and Vorbeck, 2003) ซึง่การมคีณะกรรมการในรปูแบบทีช่ดัเจน เป็นโครงสรา้งองคก์าร
ทีม่คีวามยดึหยุน่ (Flexible) มกีารบรหิารแบบกระจายอาํนาจ (Decentralize) และมกีารกําหนด
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มไว้อย่างชดัเจนในกระบวนการจดัการความรู้ นอกจากน้ี
โครงสรา้งทีย่ดืหยุ่นยงัเปิดโอกาสใหม้กีารตดิต่อสื่อสารกวา้งมากขึน้ และจะช่วยสนับสนุนการ
จดัการความรูไ้ด ้ส่งผลใหก้ระบวนการจดัการความรูข้องวสิาหกจิชุมชนสามารถดําเนินงานได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ  

ทัง้น้ีโครงสรา้งพืน้ฐานทีใ่ชใ้นการศกึษาประกอบดว้ย โครงสรา้งทางกายภาพใน
ลกัษณะทีเ่ป็นทรพัยากรทีจ่บัตอ้งได ้เช่น อาคาร สถานที ่ระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน ไฟฟ้า ปะปา 
การคมนาคม และโครงสรา้งเชงิระบบทีเ่กีย่วกบัโครงสรา้งการบรหิารงานของวสิาหกจิชุมชนทีม่ี
ความชดัเจน  ระบบการประสานงาน และการสนบัสนุนจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.6.1.5  เทคโนโลย ี(Technology) 
เทคโนโลย ี หมายถงึ การนําเอาความรู ้ ความคดิ วธิกีารทางวทิยาศาสตรแ์ละ

อุปกรณ์ไปใชง้านในดา้นต่าง ๆ อยา่งมรีะบบทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในทางทีม่ปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิลทีส่งูขึน้ในการดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย เทคโนโลยบีางส่วนเป็นกายภาพ
เช่น อุปกรณ์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ คอมพวิเตอร ์โปรแกรม เครื่องบนัทกึอเิลก็ทรอนิคส ์
และเทคโนโลยบีางสว่นทีไ่มเ่ป็นกายภาพ เชน่ ความคดิ ทฤษฏ ีและกระบวนการ  
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เงือ่นไขดา้นเทคโนโลยนีัน้ในปจัจุบนัมบีทบาทสาํคญัในการพฒันามาอยา่งต่อ 
เน่ือง โดยเฉพาะองค์การภาคธุรกจิ ซึ่งในการศกึษาการจดัการความรูข้องวสิาหกจิชุมชนนัน้ 
อาจมองว่าปจัจยัเทคโนโลยอีาจจะไม่มบีทบาทเท่าที่ควร แต่อย่างไรก็ตามในการพฒันาการ
จดัการความรูใ้หเ้กดิประสทิธภิาพนัน้ วสิาหกจิชุมชนไมค่วรมองขา้มความสาํคญัของเทคโนโลย ี
เน่ืองจากเทคโนโลยเีป็นเครือ่งมอืทีส่าํคญัในการชว่ยสง่เสรมิ การบรหิารจดัการความรูด้าํเนินไป
ไดโ้ดยสะดวก ไมว่า่จะเป็นเทคโนโลยพีืน้ฐาน เชน่ โทรศพัท ์ไปจนถงึเทคโนโลยสีือ่สารทีช่ว่ย 
เหลอืการบรหิารจดัการความรูใ้นดา้นการสบืคน้ความรู ้ การเกบ็รกัษาความรู ้ และการกระจาย
ความรูไ้ปสูบุ่คคลอยา่งทัว่ถงึกนัทัง้ในและนอกองคก์าร จุดมุง่หมายหลกัของเทคโนโลยสีื่อสารที่
กล่าวถงึ คอื การนําความรูท้ีม่อียูใ่นตวับุคคล หรอืเอกสารรายงานต่าง ๆ ออกมาใชป้ระโยชน์
อยา่งเตม็ที ่(กดิานนัท ์มะลทิอง, 2540) 

เทคโนโลยสีาํหรบัการบรหิารจดัการความรูต้ามแนวคดิของ Wilson (2002: 1-9) 
ซึง่พจิารณาใน 4 มติ ิคอื 

1) การทาํหน้าทีเ่ป็นตวักลาง (Intermediation Function) คอื เป็น
เครื่องมอืช่วยในการตดิต่อระหว่างบุคคล ไดแ้ก่ การทาํงานรว่มกนั (Collaborating) การเป็น
ประตูทางผา่น (Portals) และการจดัทาํโครงรา่ง (Profiling) 

2) การทําหน้าทีนํ่าเขา้สู่ภายใน (Internalization Function) เป็น
เครื่องมอืช่วยใหบุ้คคลประสานความคดิและการกระทาํผา่นการเรยีนรู ้ เช่น การสบืคน้และดงึ
ความรูอ้อกมาจากแหล่งความรู ้และอื่น ๆ 

3) การทาํหน้าทีนํ่าออกสูภ่ายนอก (Externalization Function) เป็น
เครื่องมอืช่วยใหบุ้คคลนําความรูอ้อกสูภ่ายนอก เช่น การสรา้งสารบอกความรู ้ (Taxonomy) 
การจดัการเอกสารและแหล่งทีเ่กบ็ การจดัการเชื่อมโยง แผนทีค่วามรู ้และอื่น ๆ 

4) การทําหน้าที ่ วนิิจฉยัตดัสนิใจ (Cognition) เป็นเครื่องมอืช่วย
สนบัสนุนการตดัสนิใจ และช่วยเหลอืในการเรยีนรู ้ เช่น ระบบสนบัสนุน การตดัสนิใจของกลุ่ม 
สือ่การเรยีนรู ้การบนัทกึกจิกรรมทมี การจาํลองเหตุการณ์ และอื่น ๆ 

ในการศกึษาเงื่อนไขดา้นเทคโนโลยมีุ่งเน้นศกึษาเกีย่วกบัเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการ
ติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชกิ ร่วมไปถึงเทคโนโลยทีี่ใช้ในการจดัเก็บ
ความรู ้การเผยแพร่ความรู ้การแลกเปลี่ยนความรู้ การบรหิารจดัการและการผลติที่มคีวาม
ทนัสมยั  

เงื่อนไขทีส่ําคญัทัง้ 5 ประการน้ีเป็นองคป์ระกอบสาํคญัทีจ่ะช่วยใหอ้งคก์าร
สามารถดาํเนินกจิกรรมการจดัการความรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลมากยิง่ขึน้และต่างกส็ง่ผลกระทบ
ซึง่กนัและกนั องคก์ารจะไม่สามารถประสบผลสาํเรจ็ในการจดัการความรูไ้ดถ้า้ขาดซึง่สิง่ใดสิง่
หน่ึงใน 5 องคป์ระกอบน้ีไป ในทางกลบักนั หากองคก์ารสามารถบรหิารจดัการเงือ่นไขทัง้  
5 อยา่งเป็นระบบ เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัและมคีวามสอดคลอ้งเชื่อมโยงกนัแลว้ การจดัการ
ความรูก้จ็ะไมใ่ชเ่รือ่งยากแต่ประการใด 
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ในการศึกษาเงื่อนไขที่มีผลต่อการจัดการความรู้ตามที่ได้กําหนดมาทัง้  
5 ประเดน็แล้ว ยงัมกีารศกึษาเงื่อนไขที่อาจจะส่งผลต่อการจดัการความรู ้เมื่อมกีารศกึษาใน
พืน้ทีแ่ลว้ ซึง่ผูศ้กึษาสามารถปรบัเงือ่นไขใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัการศกึษาในแต่ละพืน้ทีเ่พื่อให้
มคีวามชดัเจนและเหมาะสมมากทีส่ดุ 

 
2.7  แนวคิดเก่ียวกบัรปูแบบการจดัการความรู ้
 
 รปูแบบ (Model) หมายถงึ รปูยอ่ของความจรงิของปรากฏการณ์ ซึง่แสดงดว้ยขอ้ความ 
จาํนวน หรอื ภาพ โดยการลดทอนเวลา ความพอเหมาะและกาลเทศะ ทาํใหเ้ขา้ใจความจรงิของ 
ปรากฏการณ์ไดด้ยีิง่ขึน้ และรปูแบบเป็นตวัแทนของการใชแ้นวความคดิของโปรแกรมทีก่ําหนด
เฉพาะ (Raj, 1996: 241) โดยพจิารณาว่าสิง่ใดบา้งทีจ่ะตอ้งนํามาศกึษาเพือ่ใชแ้ทนแนวคดิหรอื
ปรากฎการณ์ใดปรากฎการณ์หน่ึง โดยอธิบายความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ของ
รปูแบบนนัน้ๆ (บุญส่ง หาญพานิช, 2546: 92) และเป็นเทคนิคอนัหน่ึงทีใ่ชส้ําหรบัทําความ
เขา้ใจความสมัพนัธข์ององคก์ารกบัปจัจยัต่างๆ หรอือกีนัยหน่ึง คอื การนําเสนอความจรงิอย่าง
งา่ย (A Simplified Representation of Reality) (Draft, 1986) สรุปไดว้่า รปูแบบ หมายถงึ 
แบบจํารอง โครงสรา้งของสภาพความจรงิทีส่รา้งขึน้ เพื่อใชแ้ทนแนวคดิหรอืปรากฎการณ์ทีไ่ด้
ศึกษา โดยใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยต่างๆ เพื่อทําให้เข้าใจความจริงของ
ปรากฎการณ์ทีศ่กึษาไดอ้ยา่งถ่องแท ้
 

2.7.1  ประเภทของรปูแบบและการสร้างรปูแบบ 
รปูแบบตามแนวคดิของ Keeves (1988: 47) แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คอื 1) รปูแบบ

คลา้ย (Analogue Models) คอื เป็นรปูแบบทีม่คีวามสมัพนัธก์บัระบบจาํลอง มกัเป็นรปูแบบที่
ใชใ้นวทิยาศาสตรก์ายภาพ เป็นรปูแบบทีนํ่าไปใชอุ้ปมากบัสิง่อื่นได ้เช่น รปูแบบจาํลองระบบ
สุรยิะกบัระบบสุรยิะทีเ่กดิขึน้จรงิ 2) รปูแบบทีอ่ธบิายความหมายหรอืใหค้วามหมาย (Semantic 
Models) คอืเป็นรปูแบบทีใ่ชภ้าษาในการบรรยายลกัษณะของรปูแบบ รปูแบบชนิดน้ีจะช่วยใช้
วธิกีารอุปมาในการพจิารณาดว้ยภาษา มากกว่าทีจ่ะใชว้ธิอุีปมาในการพจิารณาดว้ยโครงสรา้ง
กายภาพ 3) รปูแบบทีม่ลีกัษณะเป็นแผนภูม ิแบบแผนหรอืโครงการ (Schematic Models) 4) 
รปูแบบเชงิคณิตศาสตร ์ (Mathematical Models) คอื เป็นรปูแบบทีก่ําหนดความสมัพนัธข์อง
องคป์ระกอบในรปูสมการหรอืฟงักช์นัทางคณิตศาสตร ์ และ5) รปูแบบเชงิเหตุผล (Causal 
Models) คอื เป็นรปูแบบทีม่โีครงสรา้งเป็นสมการเชงิเสน้ ทีป่ระกอบดว้ยตวัแปรสมัพนัธก์นัเป็น
เหตุและผล มกีารทดสอบสมมตุฐิานผลของรปูแบบ 

ในการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบนัน้ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างรูปแบบ  คือ  
การกําหนดมโนทศัน์ทีเ่กีย่วขอ้งสมัพนัธ์กนัอย่างเป็นระบบเพื่อชีใ้หเ้หน็ว่า รปูแบบเสนออะไร 
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เสนออยา่งไร เพื่อใหไ้ดอ้ะไร และสิง่ทีไ่ดน้ัน้อธบิายปรากฏการณ์อะไร และนําไปสูข่อ้คน้พบ
อะไรใหม ่ๆ ขัน้ตอนการสรา้งรปูแบบเขยีนเป็นภาพที ่2.5 (Steiner, 1988: 108; Keeve, 1988: 
49) 

 

  
 
ภาพท่ี 2.5  แสดงขัน้ตอนการสรา้งรปูแบบ 
แหล่งท่ีมา:  Steiner,1988: 108; and Keeve, 1988: 49. 
 

นอกจากน้ี Keeves (1988: 560) ไดอ้ธบิายถงึหลกัการกวา้ง ๆ เพื่อกํากบัการสรา้ง
รูปแบบไว้ 4 ประการ คือ 1) รูปแบบควรประกอบขึ้นด้วยความสมัพนัธ์อย่างมีโครงสร้าง  
(ของตวัแปร) มากกว่าความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงธรรมดา อย่างไรก็ตามความเชื่อมโยงแบบ
เสน้ตรงแบบธรรมดาทัว่ไปนัน้ กม็ปีระโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการศกึษาวจิยัในช่วงต้นของ
การพฒันารูปแบบ 2) รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้นจากการใช้
รูปแบบไดส้ามารถตรวจสอบได ้โดยการสงัเกต และหาขอ้สนับสนุนดว้ยขอ้มูลเชงิประจกัษ์ได ้ 
3) รูปแบบควรจะต้องระบุหรอืชี้ให้เหน็ถึงกลไกเชงิเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา ดงันัน้ นอกจาก
รูปแบบจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได้ ควรใช้ในการอธิบายปราการณ์ได้ด้วย และ  
4) นอกจากคุณสมบตัต่ิาง ๆ ทีก่ล่าวมาแลว้ รปูแบบควรเป็นเครื่องมอืในการสรา้งมโนทศัน์ใหม ่
และการสรา้งความสมัพนัธข์องตวัแปรในลกัษณะใหมด่ว้ย 

อมรรตัน์ ทพิยจนัทร ์(2547 อา้งถงึใน ทมิแกว้ ธรรมรกัษ์สกุล, 2551: 26) ไดอ้ธบิายว่า
เมื่อรูปแบบมหีลายลกัษณะ การสร้างหรอืการพฒันารูปแบบจึงขึ้นอยู่กบัการตดัสนิใจความ
เหมาะสมของรูปแบบหรอืโมเดลที่เลือกใช้ อาจพจิารณาได้โดยการวเิคราะห์ความสอดคล้อง
ระหว่างปรชัญา หรอืแนวคดิของรูปแบบกบัประเดน็ปญัหาของสิง่ที่ต้องการ ซึ่งในปจัจุบนัการ
พฒันารูปแบบใดกต็าม ไดด้ําเนินไปอย่างไม่หยุดน่ิง เมื่อรูปแบบที่ใชอ้ยู่ค่อนขา้งล้าสมยั หรอื 
ไม่สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนารูป



 85 
 
แบบอย่างเป็นระบบ ซึ่งขัน้ในในการพฒันาม ี3 ประการหลกั ๆ คือ 1) การวิเคราะห์ระบบ 
(System Analysis) หมายถงึ การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของปจัจยันําเขา้ กระบวนการ รวมทัง้
ผลผลติของระบบนัน้ ๆ ใหช้ดัเจน 2) การออกแบบระบบ (System Design) หมายถงึ การ
ออกแบบองคป์ระกอบของระบบในปจัจยันําเขา้ กระบวนการและผลผลติใหม้คีุณภาพมากทีสุ่ด 
เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพขององคก์ารและสภาพแวดลอ้มทีใ่ชร้ะบบนัน้ ๆ และ 3) การทดสอบ
ระบบ (System Testing) หมายถงึ การนําระบบทีอ่อกแบบไปทดสอบโดยการทดลองใชร้ะบบใน
สถานการณ์จําลองหรือในสถานการณ์จริง เพื่อทดลองว่าระบบนัน้มีคุณภาพหรือไม่ มี
ขอ้บกพรอ่งในองคป์ระกอบใด จะไดป้รบัปรงุแกไ้ขใหด้ขีึน้ 

บุญชม ศรสีะอาดและบุญสง่ นิลแกว้ (2535: 104-106) ไดก้ล่าวถงึการวจิยัเกีย่วกบัการ
พฒันารปูแบบอาจทาํได ้2 ขัน้ตอน คอื 1) การสรา้งหรอืการพฒันารปูแบบ ขัน้ตอนน้ีผูศ้กึษาจะ
สร้างหรอืพฒันารูปแบบขึ้นมาก่อนเป็นรูปแบบตามสมมติฐาน โดยการศึกษาค้นคว้าทฤษฎ ี
แนวความคดิ รปูแบบทีม่ผีูพ้ฒันาไวแ้ลว้ในเรื่องเดยีวกนัหรอืเรื่องอื่น ๆ และผลการศกึษาวจิยัที่
เกี่ยวขอ้ง วเิคราะห์สภาพ สถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งช่วยใหส้ามารถกําหนดองค์ประกอบหรอืตวั
แปรต่าง ๆ ภายในรปูแบบรวมทัง้ลกัษณะความสมัพนัธต่์าง ๆ ระหว่างองคป์ระกอบหรอืตวัแปร
นัน้ หรอืลําดบัก่อนหลงัของแต่ละองค์ประกอบในรูปแบบ ในการพฒันารูปแบบนัน้ จะต้องใช้
หลกัเหตุผลหรอืรากฐานสําคญัและการศกึษาคน้ควา้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันารูปแบบ 
อย่างยิง่ ซึง่ผูศ้กึษาอาจคดิโครงสรา้งของรปูแบบขึน้ก่อนแลว้ ปรบัปรุงโดยอาศยัขอ้สนเทศจาก
การศกึษาคน้คว้าทฤษฎี แนวความคดิ รูปแบบหรอืผลการวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง หรอืทําการศกึษา
องค์ประกอบย่อยหรือตัวแปรแต่ละตัวแล้วคัดเลือกองค์ประกอบย่อยหรือตัวแปรที่สําคัญ
ประกอบขึน้เป็นโครงสรา้งของรปูแบบกเ็ป็นได ้โดยหวัใจสาํคญัของขัน้ตอนน้ีอยูท่ีก่ารเลอืกเฟ้น
องคป์ระกอบในรปูแบบ (ตวัแปรหรอืกจิกรรม) เพื่อใหไ้ดร้ปูแบบทีเ่หมาะสม ผูศ้กึษาควรกําหนด
หลกัการในการพฒันารูปแบบอย่างชดัเจน เช่น เป็นรูปแบบทีไ่ม่ซบัซอ้น สามารถนําไปปฏบิตัิ
ได้ง่าย ตัวแปรในรูปแบบมีน้อยตัว แต่สามารถอธิบายผลได้มากในการวิจยั และบางเรื่อง
จําเป็นต้องใหผู้เ้ชีย่วชาญพจิารณาตามความถูกตอ้งและเหมาะสม และ 2) การทดสอบความ
เที่ยงตรงของรูปแบบ หลังจากได้พิจารณารูปแบบในขัน้ต้นแล้ว จําเป็นต้องทดสอบความ
เทีย่งตรงของรปูแบบดงักล่าว เพราะว่ารปูแบบทีพ่ฒันาขึน้นัน้ ถงึแมว้่าจะพฒันาโดยมรีากฐาน
จากทฤษฎี แนวความคดิ รูปแบบของคนอื่น และผลการวจิยัที่ผ่านมาแล้วหรอืแมก้ระทัง่การ
กลัน่กรองจากผูเ้ชี่ยวชาญแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นเพยีงรูปแบบตามสมมติฐานซึ่งจําเป็นต้องเก็บ
รวบรวมขอ้มลูในสถานการณ์จรงิ หรอืการทดลองนําไปใชใ้นสถานการณ์จรงิ เพื่อทดสอบดูว่ามี
ความเหมาะสมหรอืไม ่บางครัง้จงึใชค้าํวา่การทดสอบประสทิธภิาพของรปูแบบ 

กล่าวโดยสรุป รปูแบบทีจ่ะนําไปใชใ้หไ้ดป้ระโยชน์สงูสุดนัน้ รปูแบบตอ้งประกอบดว้ย
ลกัษณะทีส่าํคญั คอื มคีวามสมัพนัธเ์ชงิโครงสรา้ง สามารถทาํนายผลได ้สามารถขยายความผล
ทํานายไดก้วา้งขวางขึน้ และสามารถนําไปสู่แนวคดิใหม่ ๆ สําหรบัการพฒันารูปแบบนัน้  
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ผูศ้กึษาจะตอ้งศกึษาแนวคดิทฤษฎใีนการสรา้งรปูแบบ นําเอาขอ้มูลทีจ่ดัเกบ็มาวเิคราะหแ์ละ
สงัเคราะหเ์พือ่กาํหนดความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบของรปูแบบ นําเอาขอ้มลูกําหนดโครงสรา้ง
และขอ้เสนอของรปูแบบอย่างชดัเจน เพื่อนําไปสูผ่ลสรุปเพื่ออธบิายปรากฏการณ์ทีมุ่ง่หวงัของ
การวจิยั  

 
  2.7.2  ประเภทของรปูแบบการจดัการความรู ้

การศกึษาครัง้น้ีเป็นการนําเสนอรูปแบบการจดัการความรูเ้ป็น 3 ประเภท คอื 1) รูปแบบ
การจดัการความรูเ้ชงิองคป์ระกอบ (Knowledge Management Component Model) 2) รปูแบบ
การจดัการความรูเ้ชงิวงจร ((Knowledge Management Cycle Model) และ 3) รปูแบบการ
จดัการความรูเ้ชงิกระบวนการ (Knowledge Management Process Model) มรีายละเอยีดดงัน้ี 

2.7.2.1 รปูแบบการจดัการความรูเ้ชงิองคป์ระกอบ (Knowledge Management 
Component Model)  

ผู้ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการจดัการความรู้เชิงองค์ประกอบจากผู้เชี่ยวชาญ
หลายทา่นดงัน้ี 

1) รปูแบบการจดัการความรูข้อง Anderson and American Productivity 
and Quality Center: APQC (1996 อา้งถงึใน สถาบนัเพิม่ผลผลติแหง่ชาต,ิ 2547: 37) ไดเ้สนอ
รปูแบบทีป่ระกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั 3 อยา่ง ซึง่ไดแ้ก่ องคค์วามรูข้ององคก์าร กระบวนการ
จดัการความรู ้และปจัจยัทีท่าํใหอ้งคก์ารจดัการความรูไ้ดส้าํเรจ็ รายละเอยีดตามตารางที ่2.2  
 
ตารางท่ี 2.2  แสดงองคป์ระกอบหลกัในการจดัการความรู ้
 

องคป์ระกอบหลกั 3 ประการ 
1. องคค์วามรูข้ององคก์าร 
2. กระบวนการจดัการความรู ้
แบง่ปนั        สรา้ง         กาํหนด       รวบรวม       ปรบัเปลีย่น       เรยีบเรยีง        นํามาใช ้         แบง่ปนั 
3. ปจัจยัทีท่าํใหก้ารจดัการความรูไ้ดส้าํเรจ็ 
     - ภาวะผูนํ้า 
     - วฒันธรรมองคก์าร 
     -  เทคโนโลย ี
     -  การวดัผล 

 
แหล่งท่ีมา:  Arthur and APQC 1996 อา้งถงึใน สถาบนัเพิม่ผลผลติแหง่ชาต,ิ 2547: 37. 
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2) รูปแบบการจดัการความรูข้อง Singapore Productivity and 
Standards Board: PSB (2001) ซึง่ไดเ้ปลีย่นชื่อเป็น Standards, Productivity and Innovation 
Board (SPRING) เป็นหน่วยงานระดบัชาตทิางดา้นการเพิม่ผลติของประเทศสงิคโปร ์ไดส้รา้ง
รปูแบบของการจดัการความรูซ้ึง่มอีงคป์ระกอบหลกัๆ 2 อย่าง คอื ห่วงโซ่ความรู ้(Knowledge 
Value Chain) และปจัจยัทีท่ําใหก้ารจดัการความรูป้ระสบความสําเรจ็ (Enablers) ซึง่มี
รายละเอยีดดงัน้ี 

(1) หว่งโซ่ความรู ้(Knowledge Value Chain) หรอืกระบวนการ
ความรูน้ัน้ PSB เรยีกกระบวนการดงักล่าวว่า GREAT  ซึง่มาจากตวัอกัษรแรกขององคป์ระกอบ
หลกัของกระบวนการ (Generate, Represent, Access และ Transfer) กระบวนการ GREAT 
ครอบคลุมกจิกรรมทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการความรูใ้นองคก์าร  ซึง่ผลสุดทา้ยทีต่อ้งการ
คอื  การนําความรูไ้ปใชใ้หเ้กดิประโยชน์เพื่อองคก์าร   ซึง่กระบวนการน้ีเป็นวงจรยอ้นกลบัไปที่
จุดเริม่ตน้ให ้อยา่งไมม่ทีีส่ ิน้สุด  หมายถงึการแบ่งปนัความรูจ้ะทาํใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละความคดิ
ใหม่ ขึน้ตลอดเวลา  เป็นการเพิม่พูนองค์ความรูข้องบุคลากรและองคก์ารอย่างต่อเน่ืองไม่มทีี่
สิน้สดุ 

(2) ปจัจัยที่ทําให้เกิดการจัดการความรู้ประสบความสําเร็จ
(Enables) การทีก่ระบวนการหรอืวงจร GREAT ตะหมุนไดอ้ยา่งต่อเน่ืองนัน้จําเป็นตอ้งอาศยั
ปจัจยัเอือ้หลกั ๆ 4 อยา่งคอืภาวะผูนํ้าและกลยุทธ ์ วฒันธรรมองคก์าร เทคโนโลยสีารสนเทศ และ
การวดัผล ซึง่จะเหน็ไดว้่ากรอบความคดิของ SPRING ครอบคลุมทัง้กระบวนการความรู ้ปจัจยั
ทีท่ําใหก้ารจดักาความรูป้ระสบความสาํเรจ็ ภาวะผูนํ้าและกลยุทธ์ขององคก์าร รวมทัง้ผลลพัธ์
ของการจดัการความรู ้ซึง่ตอ้งมกีารวดัเป็นไปตามเป้าหมายหรอืไมร่ายละเอยีดตามภาพที ่2.6  
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ภาพท่ี 2.6  กรอบแนวคดิการจดัการความรูข้อง PSB 
แหล่งท่ีมา:  Singapore Productivity and Standards Board: PSB 2001 อา้งถงึใน สถาบนั 
                 เพิม่ผลผลติแหง่ชาต,ิ 2547: 38. 
 
                      3)  รปูแบบการจดัการความรูข้อง Lindsey (2002) ไดเ้สนอองคป์ระกอบ
ในการจดัการความรูไ้ว ้2 ประการคอื 

 (1) ความรูท้ีเ่ป็นโครงสรา้งพืน้ฐาน (Knowledge Infrastructure 
Capability) ไดแ้ก่ โครงสรา้ง (Structure) เทคโนโลย ี(Technology) และวฒันธรรม (Culture)  

 (2)  ความรูด้า้นกระบวนการ (Knowledge Process Capability) 
ได้แก่ การแสวงหาความรู้ (Acquisition) การปรับเปลี่ยน (Conversion) การประยุกต์ใช ้
(Application) และการป้องกนัความรู ้(Protection) สรปุไดต้ามภาพที ่2.7 
 

Knowledge
Outcomes

Knowledge Infrastructure

Leadership Strategy

Generate
   - identify
   - create
   - acquire

Represent
   - organise
   - codify
   - add value

Access
   - store
   - distribute

Transfer
   - share
   - learn

GREAT Knowledge Value Chain

Measure
     and
 Monitor

Learn

Knowledge Driver

Culture Technology
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ภาพท่ี 2.7  รปูแบบการจดัการความรูข้อง Lindsey  
 

สามารถสรุปแนวคิดรูปแบบการจดัการความรู้เชิงองค์ประกอบ (Knowledge 
Management Component Model) ไดด้งัตารางที ่2.3 

 
ตารางท่ี 2.3  รปูแบบการจดัการความรูเ้ชงิองคป์ระกอบจาํแนกตามแนวคดิของผูเ้ชีย่วชาญ 
 

องคป์ระกอบ Arthur and 
APQC (1996) 

PSB (2001) Lindsey (2002) 
 

ภาวะผูนํ้า    
วฒันธรรม    
เทคโนโลย ี    
การวดัผล    
โครงสรา้ง    
การสรา้งความรู ้    
การกาํหนดความรู ้    
การแสวงหาความรู ้    
การรวบรวมความรู ้    
การจดัการความรู ้    
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ตารางท่ี 2.3 (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบ Arthur and 
APQC (1996) 

PSB (2001) Lindsey (2002) 
 

การความรู ้    
การเรยีบเรยีงความรู ้    
การประมวลความรู ้    
การเพิม่มลูคา่ความรู ้    

การจดัเกบ็ความรู ้    

การแบง่ปนั/แพรก่ระจายความรู ้    
การแลกเปลีย่นความรู ้    
การนําความรูไ้ปประยกุตใ์ช ้    
การเรยีนรู ้    
การป้องกนัความรู ้    
 

2.7.2.2  รปูแบบการจดัการความรูเ้ชงิวงจร ((Knowledge Management Cycle    
          Model) 
การศกึษารูปแบบการจดัการความรูเ้ชงิวงจร เป็นการอธบิายถงึพฒันาการของ

ความรูใ้นองคก์าร หรอืทีเ่รยีกว่า วงจรความรู ้ (Knowledge Cycle) โดยในทีน้ี่นําเสนอใน
ลกัษณะของวงจรการจดัการความรูท้ีม่อีงคป์ระกอบและขัน้ตอนต่างๆ ของวงจรทีแ่ตกต่างกนั 
โดยวงจรการจดัการความรูท้ีนํ่าเสนอนัน้ม ี4 รปูแบบ คอื ไดแ้แก่ Wiig (1993) Meyer and 
Zack (1996) McElroy (1999) และ Bukowitz and Williams (1999) โดยทัง้ 4 วงจรน้ีเลอืกมา
จากหลกัเกณฑ ์3 ประการคอื 1) เป็นรูปแบบที่สามารถนําไปประยุกต์ใชไ้ด ้2) เป็นรูปแบบที่
ครอบคลุมในทุกประเดน็ที่เกี่ยวกบัการจดัการความรู ้และ 3) เป็นรูปแบบที่ประกอบด้วย
รายละเอยีดของกระบวนการจดัการความรูใ้นแต่ละขัน้ตอน (Dalkir, 2005: 26)  โดยมรีายละเอยีด
ของแต่ละวงจรดงัต่อไปน้ี 

1)  วงจรการจดัการความรูข้อง Wiig (1993 The Wiig Km Cycle) 
                     วงจรความรูก้ารจดัการความรูข้อง Wiig (1993) มุง่เน้นสภาพเงือ่นไข  
3 ประการทีจ่ําเป็นสาํหรบัการปฏบิตัใินองคก์ารใหป้ระสบความสาํเรจ็ คอื 1) องคก์ารตอ้งมี
ผลผลติหรอืบรกิาร 2) องคก์ารตอ้งมทีรพัยากร (คน ทุน และสิง่อาํนวยความสะดวก) และ 3) 
องคก์ารตอ้งมคีวามสามารถทีจ่ะปฏบิตั ิทัง้น้ี ไดเ้น้นเกีย่วความสามารถในการปฎบิตัโิดยเฉพาะ  

ในแนวคดิวงจรความรูข้อง Wiig (1993) กล่าวว่าความรูเ้ป็นพืน้ฐานใน
การวดัและผลกัดนัใหเ้กดิผลการปฏบิตังิาน ซึ่งในทํานองเดยีวกนัการพฒันาความรูท้ําใหเ้รา
ทราบวธิกีารทีด่ขี ึน้ในการจดัการกบัสิง่ต่าง ๆ Wiig (1993: 39) กล่าวว่าการจดัการความรูใ้น
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องคก์ารทําขึน้เพื่อวตัถุประสงคห์ลกัคอื เพื่อทาํใหเ้กดิความคดิทีส่รา้งสรรคใ์นองคก์ารและเพื่อ
การเลอืกใชค้วามรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ (Wiig, 1993: 39)  

วงจรการจดัการความรูข้อง Wiig (1993) กล่าวถงึวธิกีารทีค่วามรูถู้ก
สรา้งขึน้ และการนําไปใชใ้นระดบับุคคล ระดบักลุ่มหรอืชุมชน และระดบัองคก์าร โดยมขี ัน้ตอน
สาํคญั 4 ขัน้ตอน คอื 1) การสรา้งความรู ้ (Build Knowledge) 2) การจดัเกบ็ความรู ้ (Hold 
Knowledge) 3) การรวบรวมความรูไ้วใ้นแหล่งเดยีวกนั (Pool Knowledge) และ 4) การนํา
ความรูไ้ปใช ้(Use Knowledge) (Wiig, 1993 : 51) โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
 (1)  การสรา้งความรู ้ (Build Knowledge) เป็นการเรยีนรูจ้าก
ประสบการณ์สว่นบุคคล การศกึษา การฝึกอบรม และจากแหล่งปญัญา สือ่ต่าง ๆ  
 (2)  การจดัเกบ็ความรู ้(Hold Knowledge) เป็นการยดึถอืความรูท้ี่
มอียูใ่นคน หรอืจากสิง่ทีเ่ป็นรปูแบบ เชน่ หนงัสอื 
 (3)  การรวบรวมความรู ้(Pool Knowledge) โดยมรีะบบการ
จดัการความรู ้(อนิทราเน็ต ฐานขอ้มลู) การใชก้ลุ่มคนระดมความคดิ 
 (4)  การนําความรูไ้ปใช ้(Use Knowledge) โดยใชต้ามบรบิทของ
งาน ซึง่จะฝงัตวัอยูก่ระบวนการทาํงาน ไมว่า่จะเป็นการใชใ้นงานประจาํ การแกไ้ขปญัหา  
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 2.8  แสดงวงจรการจดัการความรูข้อง Wiig   
แหล่งท่ีมา:  Wiig 1993 อา้งถงึใน Dalkir, 2005: 3. 

Use Knowledge 

Pool Knowledge 

Hold Knowledge 

Km systems (intranet, dbase) 
Groups of people-brainstorm 

In people 
Intangible forms (e.g., books) 

In work context 
Embedded in work processes 

Build Knowledge 

Learn from personal experience  
Formal education and training  
Intelligence sources 



 92 
 

ทุกขัน้ตอนมลีกัษณะเฉพาะและเป็นลําดบัขัน้ตอนซึง่ตอ้งทาํใหง้า่ย เริม่
ตัง้แต่การจดัองคป์ระกอบและกจิกรรมต่างๆคู่ขนานกนัไป และในแต่ละขัน้ตอนสามารถทาํซํ้าได ้
แต่ควรจะแตกต่างกนัในรายละเอยีด ในวงจรความรูน้ี้ ยงัเน้นถงึความจาํเป็นทีต่อ้งรูใ้หก้วา้งพอ
จากทุกแหล่งทีม่า เช่น จากประสบการณ์เฉพาะบุคคล การศกึษาและการฝึกอบรมและเพือ่น
รว่มงาน ซึง่เราสามารถจดัเกบ็ความรูจ้ากความทรงจาํของแต่ละคนไดใ้นรูแ้บบทีจ่บัตอ้งได ้เช่น 
หนังสอื หรอืฐานขอ้มลูทีข่ ึน้กบัวตัถุประสงคก์ารนําไปใช ้ เป็นต้น ซึง่ในวงจรความรูเ้น้นการ
จาํแนกและเชื่อมโยงองคป์ระกอบและกจิกรรมต่างๆเขา้ดว้ยกนั ดงัน้ี 

(1) การสรา้งความรู ้(Building Knowledge) เป็นกจิกรรมการ
เรยีนรูท้ีม่าจากแหล่งต่าง ๆ ประกอบดว้ย 5 กจิกรรมหลกัไดแ้ก่ 

(1.1) การไดร้บัความรู ้(Obtaining Knowledge) เป็นลกัษณะ
ของการสรา้งสรรค ์ ความรูใ้หม ่ มกัเกดิขึน้ผา่นการคน้ควา้และวจิยัหรอืจากนวตักรรมต่าง ๆ 
เป็นตน้ 

(1.2)  การวเิคราะหค์วามรู ้(Analyzing Knowledge) ประกอบ 
ดว้ย การคดัแยกสิง่ทีป่รากฏเป็นความรูจ้ากขอ้ความทีไ่ดร้บัมา การพสิจูน์รปูแบบของความรูท้ี่
คดัแยกออกมาได้ การอธบิายความสมัพนัธ์ระหว่างความรูท้ี่กระจดักระจายอยู่เป็นส่วนๆและ
การตรวจสอบความหมายของความรูท้ี่คดัแยกไดว้่ามลีกัษณะเดยีวกนัหรอืสมัพนัธ์กบัความรู้
จากแหล่งกาํเนิดหรอืไม ่

(1.3) การสรา้ง/สงัเคราะหค์วามรู ้ (Reconstruct/Synthesize 
Knowledge) ประกอบดว้ยการวเิคราะหข์อ้ความอยา่งกวา้ง ๆ เพื่อใหไ้ดข้อบเขตทีส่าํคญั สรา้ง
สมมตฐิานเพื่ออธบิายการสงัเกตการณ์ หาความสมัพนัธก์นัระหว่างความรูใ้หมก่บัความรูท้ีม่อียู่
แลว้ เช่น สนบัสนุนความสมเหตุสมผลของสิง่ทีรู่อ้ยูแ่ลว้มากขึน้ และการทําความรูท้ีม่อียู่ให้
ทนัสมยัอยูเ่สมอโดยรวมเขา้กบัความรูใ้หม่ๆ  

(1.4) การประมวลและออกแบบโครงสรา้งของความรู ้(Codify 
and Model Knowledge) เกีย่วขอ้งกบัการประกอบความรูใ้นรปูแบบความคดิใหอ้อกมาเป็น
ความรูท้ีจ่บัตอ้งได ้ เช่นในรปูหนงัสอืและคู่มอื ต่าง ๆ รวมถงึการถอดรหสัหรอืการแปลงความรู้
เพือ่แสดงในคลงัความรู ้(Knowledge Repository) 

(1.5) การรวบรวม/จดัระบบความรู ้ (Organize Knowledge)  
โดยความรู้ถูกจดัการรวบรวมสําหรบัการใช้งานแบบพิเศษและเพื่อสร้างกรอบแนวคิดของ
องคก์าร (เช่น มาตรฐานและการจดัแบ่งหมวดหมู)่ ในการรวบรวมและประมวลความรู ้มกัจะใช้
รปูแบบของความรูท้างจติวทิยา (Conceptual Model) และวชิาว่าดว้ยการแบ่งหมวดหมู ่
(Taxonomy) เขา้มาใชใ้นการแบ่งแยกประเภทและหมวดหมูข่องคาํถาม โดยมกีารใหค้ําจาํกดั
ความทีช่ดัเจน แลว้จงึนํามาแสดงผลตามความตอ้งการของผูใ้ช ้
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(2)  การจดัเกบ็ความรู ้(Holding Knowledge) ประกอบดว้ย 
(2.1) การจดจาํความรู ้ (Remember Knowledge) หมายถงึ

การทีบุ่คคลสามารถรกัษาหรอืจดจาํรายการความรูต่้าง ๆ เชน่ ความรูไ้ดถู้กทาํใหอ้ยูภ่ายในหรอื
เขา้ใจโดยคนแต่ละคน 

(2.2)   การสะสมความรู ้(Accumulating Knowledge) หมาย- 
ถึง การแปลความรู้ที่มีอยู่โดยผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในแหล่งเก็บของ
องคก์าร (Organization Memory) 

(2.3)   การแทรก/เพิม่เตมิความรู ้(Embedded Knowledge) 
เกดิขึน้จากการทาํใหแ้น่ใจวา่ความรูน้ัน้เป็นสว่นหน่ึงของวถิอีงคก์าร เช่น การเพิม่เตมิความรูน้ัน้
ในคูม่อืวธิกีารทาํงานหรอืหลกัสตูรการฝึกอบรมขององคก์าร 

(2.4) การเติมเต็ม/ทําความรูใ้หส้มบูรณ์ (Achieving 
Knowledge) เกีย่วการสรา้งคลงัความรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละการยกเลกิระบบทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง ไม่
ถูกตอ้งหรอืไมท่นัสมยั ออกจากคลงัความรูท้ีใ่ชอ้ยู ่

(3)  การรวบรวมความรู ้(Pooling Knowledge) ประกอบดว้ย 
(3.1) การประสานความรู ้ (Coordination of Knowledge) 

โดยทัว่ไปแล้วการทํางานต้องอาศยัการประสานงานจากเพื่อนร่วมงานในเน้ือหาที่สําคญัเพื่อ
สรา้งเครอืขา่ยใหเ้กดิความรูท้ีก่วา้งขึน้ และเมื่อไดค้วามรูด้งักล่าวแลว้ จะมปีระโยชน์มาก กบั
กลุ่มทาํงาน ในการอา้งองิและหาวธิทีีด่ทีีส่ดุทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ 

(3.2)   การรวมความรู ้(Assembling knowledge) เป็นการทาํ
ฐานขอ้มลูการอา้งองิจากคลงัขอ้มลู และแหล่งความรูอ้ื่น ๆ   

(3.3)   การเขา้ถงึและการเรยีกคนื (Access and Retrieval) 
ในกรณทีีม่ปีญัหาทีย่ากและซบัซอ้น แทนทีจ่ะใชว้ธิปีรกึษาผูท้ีม่คีวามรูห้รอืมปีระสบการณ์ และมี
ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นหรอืแมก้ระทัง่การปรกึษาเพื่อนรว่มงาน สามารถใชก้ารเรยีกดขูอ้มลู
ไดโ้ดยตรงจากคลงัขอ้มลู เพือ่ชว่ยในการตดัสนิใจ เป็นตน้ 

(4)  การนําความรูไ้ปใช ้(Use Knowledge) หรอืเรยีกอกีนยัหน่ึง
ว่าการประยุกตใ์ชค้วามรู ้ซึง่มวีธิกีารต่างๆ มากมาย อาท ิเช่น ใชค้วามรูท้ีส่รา้งขึน้เพื่อนํามาใช้
ในงานประจาํวนั (Performs Tasks) การสาํรวจสถานการณ์ต่าง ๆ (Survey) การเลอืกความรูท้ี่
เกี่ยวข้องเพื่อจัดการกับสถานการณ์ (Select) การสังเกตลักษณะเฉพาะของสถานการณ์ 
(Observe) การวเิคราะหส์ถานการณ์ดว้ยความรู ้(Analyze) การสงัเคราะหท์างเลอืก (Synthesize) 
การประเมินผลทางเลือก (Evaluate) การตัดสินใจ (Decide) และการปฏิบัติตามทางเลือก 
(Implement) 

ดงันัน้สามารถสรุปการเชื่อมองค์ประกอบและกิจกรรมที่สําคญัตาม
แนวคดิวงจรการจดัการความรูข้อง Wiig (1993) ตามภาพที ่2.9 
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Build  Hold  Pool  Apply  
       
Obtain Remember Cooedinate          Perform Tasks 
Analyze Accumulate in Assemble            Survey, Describe 
Reconstruct Repositories Reconstruct          Select 
Synthesize Embed in Synthesize           Observe, Analyze 
Codift Repositories Access               Synthesize 
Model Archive Retrieve              Evaluate   
Organize                          Implement 
 
ภาพท่ี 2.9  การเชื่อมโยงองคป์ระกอบกบักจิกรรมตามวงจรการจดัการความรูข้อง Wiig 
แหล่งท่ีมา:  Wiig 1993 อา้งถงึใน Dalkir, 2005: 42. 
 

อย่างกต็าม ความไดเ้ปรยีบหลกัของแนวคดิของ Wiig ในวงจรการ
จดัการความรูค้อืความชดัเจนและรายละเอยีดทีก่ล่าวถงึ ความทรงจาํขององคก์าร (Organization 
Memory) ทีถู่กใชเ้พื่อสรา้งคุณค่าสําหรบับุคคล กลุ่มคนและขององคก์าร อกีทัง้ความรูย้งั
สามารถประยุกตแ์ละใชเ้ชื่อมโยงถงึลําดบัการตดัสนิใจและลกัษณะเฉพาะบุคคล โดย Wiig ยงั
เน้นยํ้าถงึความสาํคญัของเรื่องต่างๆเหล่าน้ี ไดแ้ก่ บทบาทของความรูแ้ละทกัษะ การใชค้วามรู ้
ขอ้จาํกดัทีท่าํใหค้วามรูไ้มถู่กใชอ้ยา่งเตม็ที ่โอกาสและทางเลอืกในการจดัการความรู ้รวมไปถงึ
ความคาดหวงัทีอ่งคก์ารจะไดร้บัจากแต่ละกจิกรรมในวงจรความรูอ้กีดว้ย 

2)  วงจรการจดัการความรูข้อง Zack (The Zack KM Cycle) 
Zack (1996) ไดนํ้าเสนอวงจรการจดัการความรูจ้ากการออกแบบและ

พฒันาผลติภณัฑส์ารสนเทศ ซึง่มขี ัน้ตอนจากการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ี สิง่อาํนวยความ
สะดวก และกระบวนการผลติผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร จาํนวนตวัอยา่งไดม้าจากวงจรทีเ่กดิขึน้
ภายในองคก์ารทีส่ามารถประยุกตเ์ป็นสนิทรพัยด์า้นความรู ้ (Knowledge Assets) ผลติภณัฑ์
สารสนเทศถูกรูจ้กัอยา่งกวา้งขวางว่าเป็น ขอ้มลูขา่วสาร ทีถู่กขายใหก้บัลูกคา้ภายใน หรอื
ภายนอก เชน่ ฐานขอ้มลู (Database) ขา่วสารโดยยอ่ (News Synopses) และประวตัขิอ้มลู
บุคคล เป็นตน้ (Dalkir, 2005: 30) 

อย่างไรกต็าม Meyer and Zack (1996 อา้งถงึใน Dalkir, 2005) 
วเิคราะหข์ ัน้ตอนหลกัของการพฒันาการจดัเกบ็ความรู ้และกําหนดขัน้ตอนเหล่าน้ีไวใ้นวงจรการ
จดัการความรู ้ อนัไดแ้ก่ การไดม้า (Acquisition) การกลัน่กรอง (Refinement) การเกบ็รกัษา/
การกูค้นื (Storage/Retrieval) การกระจาย (Distribution) การนําเสนอและการใช ้ (Presentation/ 
Use) ดงัสรปุแนวคดิของ Meyer and Zack (1996 อา้งถงึใน Dalkir, 2005) ไวด้งัน้ี 
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(1) การได้มาซึ่งข้อมูลหรือข่าวสาร (Acquisition) ได้ระบุสาระ
เกี่ยวกับแหล่งของข้อมูลดิบ เช่น ขอบเขต ความกว้าง ความลึก ความน่าเชื่อถือ ความแม่นยํา 
ระยะเวลา ความเกี่ยวเนื่องราคา การควบคุม และอื่นๆ หลักที่เป็นต้นแบบ คือภาษิตที่ว่า 

Garbage In, Garbage Out นั่นคือ แหล่งข้อมูลจะต้องมีคุณภาพสูงสุด 
(2) การกลั่นกรอง (Refinement) เป็นขั้นแรกของการเพิ่มคุณค่า 

(Value added) อาจจะเป็นลักษณะทางกายภาพ เช่น การย้ายจากสื่อหนึ่งไปยังสื่ออีกประเภท
หนึ่ง การกลั่นกรองยังรวมถึงการทําข้อมูลให้สะอาด เช่น เนื้อหาด้านสุขอนามัย การปกปิดที่มา
ของแหล่งข่าวและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สําคัญ หรือมาตรฐาน  

(3) การเก็บรักษา/การกู้คืน (Storage/Retrieval) เป็นลักษณะการ
เชื่อมโยงระหว่าง การได้ข้อมูลทาง Upstream และการกลั่นกรองข้อมูลซึ่งหล่อเลี้ยงคลังความรู้ 
และขั้น downstream ของการเกิดความรู้ 

(4) การกระจาย (Distribution) บอกให้ทราบว่าความรู้นั้นไปถึงมือ
ผู้ใช้ได้อย่างไร เช่นแฟกซ์ หรือ E-mail ไม่เพียงแค่สื่อที่เลือกใช้เท่านั้น แต่รวมถึงระยะเวลา
ความถี่ รูปแบบ ภาษา และอื่นๆ ด้วย 

(5) การนําเสนอ/การใช้ (Presentation/Use) เป็นขั้นตอนที่สิ่ง
สําคัญ ประสิทธิภาพของแต่ละขั้นตอนการสร้างคุณค่าก่อนหน้านี้จะถูกประเมินในขั้นนี้ ถ้าผู้ใช้
ไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากเนื้อหาได้ วงจรการจัดการความรู้น้ีถือว่าล้มเหลวในการส่ง
คุณค่าไปยังผู้รับ หรือต่อองค์การ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.10  แสดงทัศนะระดับสูงเกี่ยวกับวงจรการจัดการความรู้ของ Meyer and Zack 

แหล่งที่มา:  Meyer and Zack 1996 อ้างถึงใน Dalkir, 2005: 30. 
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การทีก่ารจดัเกบ็ (Repository) และการกลัน่กรอง (Refinery) รวมเขา้
ดว้ยกนัสามารถทีจ่ะจดัการคุณคา่ทางความรูข้ององคก์ารได ้สิง่เหล่าน้ีตอ้งการการสนบัสนุนจาก
ความสามารถหลกัขององคก์าร (Core Capabilities) ในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information 
Technology) ความรูภ้ายในเกีย่วกบังานของตนเอง ความรูภ้ายนอกเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มใน
ปจัจุบนัและทีก่ําลงัปรากฏ เช่นเดยีวกบัการทีอ่งคก์ารจดัการตนเอง ในการทีจ่ะเปลีย่นแปลง
องคก์ารอย่างสรา้งสรรคบ์นพืน้ฐานของความรูแ้ละความสามารถขององคก์ารทีต่ระหนักถงึการ
เปลีย่นแปลงของตลาดจากคลงัความรูท้ีอ่งคก์ารมอียู ่

แมว้า่แนวคดิของ Meyer and Zack (1996 อา้งถงึใน Dalkir, 2005) จะ
ไมไ่ดก้ล่าวถงึความรูท้ีช่ดัแจง้ (Explicit Knowledge) แต่แนวคดิน้ีกเ็กีย่วขอ้งกบัการเพิม่เตมิการ
จดัเกบ็และการกลัน่กรองอยูเ่สมอ เพื่อหลกีเลีย่งความลา้สมยัของขอ้มลู กระบวนการเพิม่เตมิ
หรอืเปลีย่นแปลงควรจะถูกเพิม่ในวงจรการจดัการความรูเ้พือ่เลอืกขา่วสารทีแ่ตกต่างและใหมข่ึน้ 
หรอืเสนอรูปแบบใหม่ในการนําเสนอ หรอือาจหมายถงึการเพิม่ความลกึของการวเิคราะห ์
เปลีย่นแปลงรายงานใหท้นัสมยัมากขึน้ ใหข้อ้มลูทีก่วา้งขึน้ เพิม่สว่นเชื่อมโยงขอ้มลู หรอืเพิม่
ขยายสว่นเน้ือหาทีไ่ดม้าตรฐาน 

ดงันัน้วงจรการจดัการความรูข้อง Meyer and Zack (1996 อา้งถงึใน 
Dalkir, 2005) เป็นวงจรหน่ึงทีค่่อนขา้งจะสมบูรณ์ในการบรรยายถงึปจัจยัต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัวงจร
การจดัการความรู ้ วงจรน้ีแขง็แรงในดา้นรปูแบบเบือ้งตน้ของตวัอยา่งกระบวนการหยัง่รูข้อ้มลู 
ซึง่ค่อนขา้งสมบูรณ์ในการดดัแปลงจากเน้ือหาความรู ้ (Knowledge-Based Content) ซึ่ง
โดยทัว่ไปแลว้แนวคดิการกลัน่กรองเป็นขัน้ตอนสาํคญัของวงจรการจดัการความรู ้แต่กม็กัไมไ่ด้
รบัการใสใ่จ 

1)  วงจรการจดัการความรูข้อง McElroy (The McElroy KM Cycle) 
               McElroy (1999) อธบิายเกีย่วกบัวงจรการจดัการความรู ้ประกอบดว้ย

กระบวนการของการผลติความรู ้(Knowledge Production) และการผสาน/บูรณาการความรู ้
(Knowledge Integration) กบัชุดของการสนองตอบทีม่รีะบบความเชื่อ (Beliefs) การเรยีกรอ้ง 
(Claims) และสภาพแวดลอ้มของกระบวนการทางความรู ้(Knowledge Processing Environment) 
โดย McElroy เน้นว่าความรูข้ององค์การนัน้ครอบคลุมไปดว้ยความคดิภายใจส่วนบุคคล กลุ่ม 
และความรูท้างกายภาพทีเ่ป็นชดัเจน เชน่ เอกสาร คูม่อื ต่าง ๆ โดยอธบิายไดต้ามภาพที ่2.11  
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ภาพท่ี 2.11  High-Level Processes in the McElroy KM Cycle 
แหล่งท่ีมา:  McElroy 1999 อา้งถงึใน Dalkir, 2005: 36. 
 

การตอบสนองวนกลบั (Feedback Loops) เป็นลกัษณะของการใช้
ความรู้ในสภาพแวดล้อมของกระบวนการทางความรู้ที่มีการคาดหวังผลลัพธ์ที่ประสบ
ความสาํเรจ็หรอืไม่กล็ม้เหลว้อย่างเหมาะสม (เท่าเทยีมกนั) และเป็นความรูท้ีส่่งเสรมิการคงอยู่
ของผลลพัธ์นัน้ ๆ โดยนํามาซึ่งการนํากลบัมาใช้ใหม่ ในทางตรงกนัข้าม ถ้าองค์การมีการ
คาดหวงัทีผ่ลลพัธ์ทีไ่ม่เหมาะสม (ในเรื่องการประสบความสําเรจ็และความลม้เหลว) อาจนํามา
ซึ่งการปรบัพฤติกรรมด้านกระบวนการทางความรู้ที่เป็นการเรยีนรู้ทางเดียว (Single-Loop 
Learning) อกีทัง้ความล้มเหลวที่ต่อเน่ืองจากความไม่เหมาะสมจะนํามาซึ่งความไม่น่าเชื่อถือ
ของความรู ้และการถูกปฏเิสธในทา้ยทีสุ่ด ซึง่อาจจะทําเกดิการกระตุน้กระบวนการผลติความรู ้
และการผสานความรู ้ดว้ยวธิกีารการเรยีนรูส้องทาง (Double-Loop Learning) (Argyris and 
Schon, 1978) 

อย่างไรกต็ามเมื่อพจิารณารายละเอยีดในวงจรการจดัการความรูข้อง 
McElroy แลว้สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเดน็ คอื กระบวนการผลติความรูใ้นวงจรการจดัการ
ความรู ้(Knowledge Production Process in the McElroy KM Cycle) กระบวนการประเมนิ
ความรูใ้นวงจรการจดัการความรู ้(Knowledge Claim Evaluation Process in the McElroy KM 
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Cycle) และ กระบวนการผสาน/บูรณาการความรูใ้นวงจรการจดัการความรู ้(Knowledge 
Integration Process in the McElroy KM Cycle) ซึง่มรีายละเอยีดในแต่ละประเดน็ดงัน้ี 

(1)  กระบวนการผลติความรูใ้นวงจรการจดัการความรู ้(Knowledge 
Production Process in the McElroy KM cycle) โดยอธบิายเกีย่วกบักระบวนการผลติความรูท้ี่
สาํคญันัน้เกดิจาก การกําหนดปญัหา (Formulate Problem Claim) ซึง่อธบิายเกีย่วกบัความ
พยายามในการเรยีนรูแ้ละเขา้ใจช่องว่างของความรูใ้นสถานะที่เฉพาะเจาะจง จากการเรยีนรู้
รายบุคคลและกลุ่ม (Individual and Group Learning)  การกําหนดสิง่ทีค่ดิว่าเป็นความรู ้
(Knowledge Claim Formulation) ทีม่กีารประมวลและประเมนิผล รวมไปถงึการไดม้าซึง่ขอ้มลู
ต่าง ๆ (Information Acquisition) โดยสว่นใหญ่จะเป็นขอ้มลูภายนอกองคก์าร รายละเอยีดตาม
ภาพที ่2.12 

 

 
 
ภาพท่ี 2.12  Knowledge Production Process in the McElroy KM Cycle 
แหล่งท่ีมา:  McElroy 1999 อา้งถงึใน Dalkir, 2005: 37. 
 

(2) กระบวนการประเมินความรู้ในวงจรการจัดการความรู ้
(Knowledge Claim Evaluation Process in the McElroy KM Cycle) เมื่อผา่นกระบวนการ
ผลติความรูแ้ลว้ ในลําดบัต่อมา จะตอ้งมกีารประเมนิสิง่ทีค่ดิว่าเป็นความรู ้(Knowledge Claim 
Evaluation) ซึ่งประกอบดว้ย ความรูท้ี่คงอยู่ (Surviving Knowledge Claim) ความรูท้ีถู่ก
บดิเบอืนหรอืไมถู่กตอ้ง (Falsified Knowledge Claim) และความรูท้ีย่งัไมไ่ดต้ดัสนิใจ (Undecided 
Knowledge Claim) ซึง่สิง่ทีค่ดิว่าเป็นความรูท้ ัง้ 3 ประเดน็ตอ้งไดร้บัการประเมนิอยา่งเทีย่งตรง
และสมเหตุสมผลก่อนทีก่ลายเป็นความรูข้ององคก์าร รายละเอยีดตามภาพที ่2.13 
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ภาพท่ี 2.13  Knowledge Claim Evaluation Process in the McElroy KM Cycle 
แหล่งท่ีมา:  McElroy 1999 อา้งถงึใน Dalkir, 2005: 37. 
 

(3)  กระบวนการผสาน/บรูณาการความรูใ้นวงจรการจดัการความรู ้
(Knowledge Integration Process in the McElroy KM Cycle) เป็นกระบวนการทีอ่งคก์ารมกีาร
รเิริม่ความรูใ้หม่ทีม่กีารนํามาปฏบิตัแิละแทนทีค่วามรูเ้ดมิ โดยมกีารถ่ายทอดความรู ้การสอน 
การแบ่งปนั และการบรูณาการความรูท้ีส่รา้งขึน้ใหม ่รายละเอยีดตามภาพที ่2.14 
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ภาพท่ี 2.14  Knowledge Integration Process in the McElroy KM Cycle 
แหล่งท่ีมา:  McElroy 1999 อา้งถงึใน Dalkir, 2005: 38. 
 

สรุปได้ว่าวงจรการจัดการความรู้ของ McElroy ได้มีการอธิบาย
เกีย่วกบัประเดน็ทีส่าํคญั ๆ 3 ประเดน็คอื 1) การผลติ/สรา้งความรูท้ีม่าจากการเรยีนรูข้องบุคคล
และกลุ่มในองคก์าร การไดม้าซึง่ขอ้มลูต่างๆ 2) การประเมนิสิง่ทีค่ดิว่าเป็นความรู ้นัน้ตอ้งมนํีา
ความรูท้ีค่งอยู่ ทีม่กีารบดิเบอืน และผดิพลาด มาประเมนิอย่างเทีย่งตรงและสมเหตุสมผล และ 
3) การบูรณาความรู้ โดยนําความรู้ใหม่ที่ผลิตขึ้นมาถ่ายทอด สอน และแบ่งปนัอย่างมี
ประสทิธภิาพ ทัง้น้ีวงจกรการจดัการความรูข้อง McElroy มุ่งเน้นกระบวนการต่างๆ ทีจ่ะระบุ
เน้ือหาของความรูท้ีม่คีุณคา่ต่อองคก์ารอยา่งแทจ้รงิ   

4) วงจรการจดัการความรูข้อง Bukowitz and William (The Bukowitz 
and William s KM Cycle) ไดอ้ธบิายกรอบแนวคดิของกระบวนการจดัการความรู ้โดยสรุปไดว้่า 
เป็นลกัษณะของวธิกีารกําเนิดองคก์าร การรกัษาไวแ้ละการจดัการดา้นยุทธศ์าสตรท์ีเ่หมาะสม 
เพือ่สรา้งคุณคา่ใหแ้ก่องคก์าร โดยแนวคดิน้ีแสดงตามภาพที ่2.15 

Organizational 
   Knowledge 

Knowledge 
Production 

Broadcasting 

Searching 

Teaching 

Sharing 

Knowledge 
Integration 
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ภาพท่ี 2.15  The Bukowitz and William s KM Cycle 
แหล่งท่ีมา:  Bukowitz and Williams 1999 อา้งถงึใน Dalkir, 2005: 32. 
 

แนวคดิน้ีมองว่าความรูป้ระกอบดว้ยการจดัเกบ็ความรู ้ ความสมัพนัธ ์
กบัเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงสรา้งพืน้ฐานทางการสื่อสาร ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม 
ความสามารถขององคก์าร และแหล่งขอ้มลูภายนอก Dalkir (2005: 32-35) ซึง่มขี ัน้ตอนดงัน้ี 

(1) การไดร้บั (Get) ประกอบดว้ยการแสวงหาขอ้มลูขา่วสารที่
จาํเป็นเพื่อตดัสนิใจแกป้ญัหา หรอืการเปลีย่นแปลงหรอืนวตักรรมใหม่ๆ  ซึง่ปจัจุบนัความทา้
ทายไมไ่ดอ้ยูท่ีก่ารแสวงหาขอ้มลู แต่เป็นการจดัการขอ้มลูจาํนวนมากอยา่งมปีระสทิธภิาพ และ 
เทคโนโลยทีาํใหส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูจาํนวนมากไดง้า่ยดาย ซึง่เป็นผลทาํใหเ้กดิขอ้มลูขา่วสารที่
มากเกนิไป (Information Overload) ส่งผลใหม้คีวามจําเป็นตอ้งคดักรองขอ้มลูทีม่ปีรมิาณ
มากมาย การเลอืกเฉพาะเจาะจงความรูท้ีม่คีุณค่า และจดัการความรูน้ัน้อย่างมปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสารสนเทศมบีทบาทในการทาํงานเหล่าน้ีมากกว่าในอดตี ผูใ้ช้
จําเป็นทีจ่ะต้องเขา้ใจทีจ่ะจบัคู่ขอ้มูลทีแ่สวงหากบัเน้ือหาทีเ่ป็นไปได ้ ซึ่งการทําแบบน้ีจําเป็น
จะต้องรูว้่าแหล่งขอ้มูลอยู่ที่ไหนและจะเขา้ถึงไดอ้ย่างไร การจดัการความแตกต่างจากการ
จดัการขอ้มลูสารสนเทศตรงทีก่ารไดร้บั ทีไ่มใ่ช่เพยีงความรูท้ีช่ดัแจง้ เช่น เอกสารกระดาษ หรอื
เอกสารอเิลค็ทรอนิคส ์แต่รวมถงึความรูโ้ดยนยั ดว้ยวธิกีารน้ีผูใ้ชส้ารสนเทศตอ้งเขา้ถงึไมใ่ช่แค่
เพยีงเน้ือหา แต่รวมถงึเน้ือหาทีผู่เ้ชีย่วชาญ หรอืคุณค่าของความรูโ้ดยนยัทีพ่บดว้ย ซึง่บทบาท
ของผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นความรู ้ การบรหิารเน้ือหาของความรู ้ รกัษาระยะเวลา ความสมบูรณ์ 
และความแมน่ยาํ ประวตัผิูใ้ชส้ารสนเทศ การเขา้ถงึ/นําทาง/คดักรอง เน้ือหาทีม่ปีรมิาณมาก 
เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้

(2) การนําไปใช ้ (Use) เป็นการรวมสารสนเทศในแนวทางใหม่
และน่าสนใจ เพือ่สนบัสนุนนวตักรรมขององคก์าร โดยเริม่ตน้ทีร่ายบุคคลแลว้ต่อไปยงักลุ่ม และ



 102 
 
การพุ่งประเดน็ใหแ้คบลงในดา้นนวตักรรมเพื่อเหตุผลในการใชท้รพัยส์นิทางปญัญา ซึ่งคอื
ขอ้จาํกดัของวงจรการจดัการความรูน้ี้ 

(3)   การเรยีนรู ้ (Learn) โดยการเรยีนรูน้ี้อธบิายถงึกระบวนการ
การเรยีนรูท้ีเ่ป็นทางการจากประสบการณ์ ซึง่เหมอืนวธิกีารสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 
ดงันัน้ความทรงจาํขององคก์ารทีส่รา้งขึน้จากการเรยีนรูข้ององคก์าร จงึกลายเป็นสิง่ทีเ่ป็นไปได้
จากทัง้ความสาํเรจ็และความลม้เหลว อกีทัง้จุดเชื่อมโยงระหว่างการเรยีนรูแ้ละการสรา้งสรรค์
คุณค่าของความรูน้ัน้ยากทีจ่ะสรา้งขึน้กว่าการไดม้าและการใชส้ารสนเทศ โดยการเรยีนรูใ้น
องคก์ารคอืสิง่สาํคญัเพราะมนัแสดงถงึขัน้ตอนการถ่ายทอดระหวา่งความคดิ และยคุของขา่วสาร 
ตอ้งถูกนํามาสะทอ้นถงึประสบการณ์และการพจิารณาคุณคา่ทีเ่ป็นไปได ้ซึง่องคก์ารตอ้งการการ
เชื่อมโยงอยา่งชดัเจนระหว่างกลยุทธแ์ละกจิกรรมการเรยีนรูข้ององคก์าร ดงันัน้การเรยีนรูเ้ป็น
สิง่จาํเป็นทีส่ดุหลงัจากไดร้บัมาและการนําความรูไ้ปใช ้

(4)   การแบ่งปนั (Contribute) หรอืการกระจายความรูข้องวงจร
การจดัการความรู ้เกีย่วขอ้งกบัการใหบุ้คคลากรไดแ้สดงสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากฐานความรูท้างสงัคม 
และยงัเป็นวธิทีีจ่ะแบ่งแยกความรูอ้อกมาใหส้ามารถจบัต้องและพบไดใ้นองคก์าร เป็นเรื่องที่
ได้รบัการวจิารณ์ที่ประสบความสําเรจ็ หรอืเรื่องเกี่ยวกบัความสําเรจ็และล้มเหลวในการ
ปฏบิตังิาน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานทัว่ไปในองค์การ และระบบการจดัการ
ความรูท้ีด่ขีององคก์ารมกัจะอยู่ในรูปของอนิทราเน็ต ซึ่งบุคคลากรทุกคนสามารถส่งต่อองค์
ความรูด้งักล่าวสูผู่ร้ว่มงานอื่นๆได ้และสามารถสรา้งองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการแบ่งปนักนับนระบบ
อนิทราเน็ตไดอ้กีดว้ย 

(5)   การประเมนิ (Assess) เกีย่วขอ้งกบัการประเมนิความรูใ้น
องค์การระดบัและการวางแผนของคลงัความรูใ้นปจัจุบนั เทยีบกบัความรูท้ี่ต้องใช้ในอนาคต 
องคก์ารมกัพฒันาหน่วยวดัเพื่อสาธติการเตบิโตทางฐานความรูแ้ละรปูแบบใหมข่องตน้ทุน เช่น 
ทุนมนุษย ์ (ความสามารถ) ทุนความศรทัธา ทุนองคก์าร (ฐานความรู ้ กระบวนการทาํงาน 
โครงสรา้งภายในทางเทคโนโลย ีค่านิยม บรรทดัฐาน และวฒันธรรม) การประเมนิจะตอ้งใชส้ิง่
เหล่าน้ีเขา้ไปแทรกและพจิารณาวา่มคีวามงา่ยและยดืหยุน่ของความรูม้ากน้อยเพยีงใด 

(6)   การสรา้งและการรกัษาไว ้ (Build and Sustain) ในวงจรการ
จดัการความรูน้ัน้ เป็นขัน้ตอนทีท่าํใหแ้น่ใจวา่ทุนทางปญัญาขององคก์ารในอนาคตนัน้จะผลกัดนั
และพฒันาองค์การให้องค์การมคีวามสามารถทางการแข่งขนั ซึ่งการที่องค์การไม่สามารถ
กาํหนด จดัวางหรอืประยุกตใ์ชค้วามรูใ้หต้รงกบัความตอ้งการขององคก์าร จะทาํใหอ้งคก์ารเกดิ
การสญูเสยีโอกาสในการพฒันาได ้

(7)   การกาํจดั/ทาํใหห้มดไป (Divest) องคก์ารไมค่วรเกบ็สนิทรพัย์
เอาไว ้ไมว่่าจะเป็นทรพัยส์นิทางกายภาพ หรอืทรพัยส์นิทางปญัญา ถา้ทรพัยส์นินัน้จะไมท่าํให้
เกดิคุณค่าใด ๆ ซึ่งในความเป็นจรงิแลว้ความรูบ้างอย่างจะมคีุณค่ามากขึน้เมื่อถ่ายโอนไปยงั
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ภายนอกองคก์าร ขัน้ตอนน้ีในวงจรการจดัการความรู ้องคก์ารตอ้งพจิารณาตน้ทุนทางปญัญาใน
แง่ของทรพัยากรทีต่อ้งการเกบ็รกัษาไวห้รอืควรจะนําไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ทีอ่ื่น ซึง่จะทําให้
เขา้ใจถงึเหตุผลทีว่่าทําไม เมื่อไหร ่ และอย่างไรในการกําจดัความรูน้ัน้ออกไป การวเิคราะห์
คุณค่าหรอืโอกาสทีค่วามรูย้งัคงอยู ่ควรจะตอ้งรวมเขา้ดว้ยกนักบัมาตรฐานของการจดัการ ซึง่
จาํเป็นทีจ่ะตอ้งเขา้ใจวา่สว่นไหนของความรูท้ีไ่มจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งรกัษาเอาไวเ้ พื่อความไดเ้ปรยีบ
ทางการแขง่ขนัและการดาํรงอยูไ่ดข้ององคร์กร 

วงจรการจดัการความรูข้อง Bukowitz and Williams (1999) ได้
นําเสนอ 2 ระยะทีเ่ด่นชดัคอื การเรยีนรูเ้น้ือหาของความรู ้และการตดัสนิใจทีจ่ะเกบ็รกัษาขอ้มลู
หรอืปรบัเปลีย่นทศิทางองคก์ารตามเน้ือหาขอ้มลู วงจรการจดัการความรูน้ี้มคีวามเขา้ใจไดด้กีวา่
วงจรของ Meyer and Zack (1996) เพราะว่าไดร้วบรวมความคดิการจดัการความรูท้ ัง้ความรู้
โดยนยั (Tacit Knowledge)) และความรูท้ีช่ดัแจง้ (Explicit Knowledge) เขา้ไวด้ว้ยกนั 
 จากวรจรการจดัการความรูท้ ัง้ 4 รปูแบบขา้งตน้นัน้จะเหน็ไดว้่าวงจรแต่ละแบบ
จะมคีวามแตกต่างกนัในองคป์ระกอบ ลําดบัขององคป์ระกอบ และการใหค้วามหมายของแต่ละ
องค์ประกอบก็ตาม แต่เน้ือหาหลกั ๆ จะไม่แตกต่างกนัมากนัก ซึ่งในการศกึษาเกี่ยวกบัการ
จดัการความรูข้องวสิาหกจิชุมชนนัน้ สามารถนําวงจรขา้งตน้ในบางองคป์ระกอบมาประยุกต์ใช้
ในการศกึษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.7.2.3 รปูแบบการจดัการความรูเ้ชงิกระบวนการ (Knowledge Management 
Process Model) 

กระบวนการสรา้ง และสบืทอดความรู้ของชุมชนในก่อนนัน้ พบว่า ความรู้ถูก
สรา้งหรอืคดิขึน้โดยบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล เพื่อตอบปญัหาบางอย่างทีม่อียู่ในชุมชนหรอืทอ้งถิน่ 
และในกระบวนการนัน้ตวัความรูอ้าจได้มาจากชุมชนอื่นกเ็ป็นได้ เช่น จากการอพยพยา้ยถิ่น
หรอืการทีชุ่มชนไปสมัพนัธก์บัชุมชนอื่นๆ ไมว่า่จะโดยทางเศรษฐกจิ ทางการเมอืงหรอืในทางใด
กต็ามของคนในชุมชน ความรูถู้กสบืทอดในครอบครวั หรอืสบืทอดกนัเองในชุมชน โดยมบีา้น
หรอืสถานที่ประกอบพธิีกรรมทางศาสนา หรอืสถานที่อื่นที่มกีารรวมตวักนัของคนในชุมชน  
อกีทัง้ความรูใ้นชุมชนจะมผีูส้รา้ง ผูส้บืทอด ผูใ้ชค้วามรูเ้ป็นกลุ่มคน เป็นชุมชนทัง้หมด แต่กป็ฎิ
เสธไมไ่ดว้า่มคีวามรูท้ีเ่กดิขึน้นัน้ถูกรกัษาและสบืทอดไวโ้ดยบุคคล  

กระบวนการจดัการความรูถ้อืว่าเป็นประเดน็หน่ึงที่มคีวามสําคญัของวสิาหกจิ
ชุมชนทีจ่ะต้องมกีารจดัการอย่างเป็นระบบ เพื่อไม่ใหค้วามรูน้ัน้สูญหายไปอย่างเสยีประโยชน์ 
ซึง่ในการศกึษาพบว่ามนีักวชิาการและผูเ้ชีย่วชาญหลายท่านไดม้กีารอธบิายไว ้โดยผูศ้กึษาได้
ทาํการสงัเคราะหก์ระบวนการจดัการความรูข้องนักวชิาการทัง้หมด 8 ท่าน ไดแ้ก่ Marquardt 
(1996);Tiwana (2003); Probst; Raub, and Romhardt (2000); Marali (2001); Laudon and 
Laudon (2002); Mertins; Heisig; and Vorbeck (2003); Keyser (2004); Dalkir (2005)  ซึง่ได้
สรปุกระบวนการจดัการความรูข้องแต่ละทา่นดงัเสนอในตารางที ่2.4 



ตารางท่ี 2.4  แสดงกระบวนการจดัการความรูจ้าํแนกตามแนวคดิของผูเ้ชีย่วชาญและนกัวชิาการ 
 

Marquardt  
(1996) 

Tiwana 
(2003) 

Probst, Raub, 
and Romhardt 

(2000), 

Marali (2001) Laudon and 
Laudon 
(2002) 

Mertins; Heisig; 
and Vorbeck 

(2003) 

Keyser 
(2004) 

Dalkir 
(2005) 

1. การแสวงหา 
    ความรู ้

1. การแสวงหา 
   ความรู ้

1. การกาํหนด 
    ความรู ้

1. การกาํหนด 
   ความรู ้

1. การสรา้ง 
   ความรู ้

1. การแสวงหา 
    ความรู ้

1. การยดึกุม 
    ความรู ้

1. การสรา้ง 
   ความรู ้

2. การสรา้ง 
    ความรู ้

2. การ  
   แลกเปลีย่น 
   ความรู ้

2. การแสวงหา 
    ความรู ้

2. การสรา้ง 
    ความรู ้

2. การยดึกุมและ 
   ประมวลผล 
    ความรู ้

2. การสรา้งความรู ้ 2. การสรา้ง 
    ความรู ้

2. การยดึกุม 
   ความรู ้

3. การจดัเกบ็และ 
   คน้คนืความรู ้

3. การนํา 
   ความรูไ้ปใช ้

3. การพฒันา 
    ความรู ้

3. การจดัเกบ็ 
   ความรู ้

3. การ 
    แลกเปลีย่น 
    ความรู ้

3. การจดัเกบ็ 
    ความรู ้

3. การจดัเกบ็ 
   ความรู ้

3. การ 
   ประมวลผล 
   ความรูเ้ป็น 
   หมวดหมู ่

4. การถ่ายทอด 
   และการนํา 
   ความรูไ้ปใช ้

 4. การ 
   แลกเปลีย่น/ 
   แพรก่ระจาย 
   ความรู ้

4. การ 
   แลกเปลีย่น 
    ความรู ้

4. การ 
   แพรก่ระจาย 
   ความรู ้

4. การแลกเปลีย่น 
   ความรู ้

4. การนํา 
   ความรูไ้ปใช ้

4. การ 
   แลกเปลีย่น 
   ความรู ้

  5. การนําความรู ้
   ไปใช ้

5. การแสวงหา 
    ความรู ้

 5. การนําความรู ้
   ไปใช ้

 5. การเขา้ถงึ 
    ความรู ้

  6. การเกบ็รกัษา/ 
    จดจาํความรู ้

    6. การประยกุตใ์ช ้
    ความรู ้
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การศกึษาครัง้น้ี ผูศ้กึษาไดส้รุปกระบวนการจดัการความรูท้ ัง้หมด 8 ประเดน็ 
ไดแ้ก่ 1) การกําหนดความรู ้(Knowledge Ldentification) 2) การแสวงหาและยดึกุมความรู ้
(Knowledge Acquisition and Capture) 3) การสรา้งความรู ้(Knowledge Creation) 4) การ
ประมวลความรูเ้ป็นหมวดหมู่ (Knowledge Codification) 5) การแลกเปลีย่นความรู ้(Knowledge 
Sharing) 6) การจดัเกบ็ความรู ้(Knowledge Storage) 7) การถ่ายทอดความรู ้(Knowledge 
Transfer) และ 8) การนําความรูไ้ปประยกุตใ์ช ้(Knowledge  Utilization or Application)  

ทัง้น้ีกระบวนการจดัการความรูท้ีศ่กึษานัน้มลีกัษณะเหมอืนองคป์ระกอบของการ
จดัการความรู้ ซึ่งไม่ใช่วงจรที่ต่อเน่ืองกนั และไม่มีแบบแผน ไม่มีการเรียงลําดบัขัน้ตอนที่
แน่นอน ซึ่งขึ้นอยู่กบัลกัษณะขององค์การหรอืในที่น้ีเรยีกว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มลีกัษณะ
แตกต่างกัน เช่น ลักษณะการดําเนินงาน โครงสร้าง เป็นต้น ดังนัน้แต่ละวิสาหกิจชุมชน
จาํเป็นตอ้งพฒันาโครงสรา้งกระบวนการจดัการความรูเ้ฉพาะกลุ่มของตนเองอย่างเป็นรปูธรรม
และมปีระสทิธภิาพ ซึง่สามารถอธบิายกระบวนการจดัการความรูใ้นเบือ้งตน้ไดต้ามภาพที ่2.16 

 

 
                          

ภาพท่ี 2.16   แสดงกระบวนการจดัการความรู ้
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เมือ่พจิารณารายละเอยีดของกระบวนการจดัการความรูใ้นแต่ละประเดน็สามารถอธบิาย
ไดด้งัน้ี  

1) การระบุ/กําหนดความรู ้(Knowledge Ldentification) เป็นสิง่แรกทีเ่ราตอ้ง
รว่มกนัตัง้คําถามว่า อะไรคอืความรูท้ีส่าํคญัและจาํเป็นกบัองคก์าร ความรูท้ีต่อ้งการใชใ้นการ
ดาํเนินกจิกรรมหรอืการประกอบการ จะทาํใหส้ามารถกําหนดความรูท้ีจ่าํเป็นตอ้งจดัหา สรา้งขึน้มา
ใชใ้นองคก์าร ขัน้ตอนกค็อื การนําเอาความมุง่หมาย (Purpose) วสิยัทศัน์ (Vision) พนัธกจิ 
(Mission) เป้าหมาย (Goal) วตัถุประสงค ์(Objective) นโยบาย (Policy) ขององคก์ารเป็นตวัตัง้
ใชใ้นการกําหนดความรูท้ีต่อ้งการใช ้ โดยองคก์ารตอ้งมกีารออกแบบกลไกทีต่อ้งการเกีย่วกบั
ความรูน้ัน้ทัง้จากภายในและภายนอกองคก์าร และในการระบุความรูอ้งคก์ารอาจใชเ้ครื่องมอืที่
เรยีกว่า Knowledge Mapping หรอืการทาํแผนทีค่วามรู ้ เพื่อหาว่าความรูอ้ะไรบา้ง ในรปูแบบใด 
อยูท่ีใ่คร และความรูอ้ะไรทีอ่งคก์ารจาํเป็นตอ้งม ีและทาํใหอ้งคก์ารทราบว่าขาดความรูอ้ะไรบา้ง 
ทาํใหอ้งคก์ารสามารถวางขอบเขตของการจดัการความรูแ้ละสามารถจดัสรรทรพัยากรไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล ทัง้น้ีสิง่ทีส่าํคญัตอ้งอาศยัสมาชกิในองคก์ารหรอืชุมชนทีม่คีวามรู้
ความสามารถ และมคีวามคดิใหม่ ๆ เพื่อใหเ้กดิความรูใ้หม่ทีจ่ะสนับสนุนความสําเรจ็ของ
องคก์ารได ้(สถาบนัเพิม่ผลผลติแหง่ชาต,ิ 2547: 54-58) 

2)   การแสวงหาและยดึกุมความรู ้(Knowledge Acquisition and Capture) โดย
การแสวงหาความรูเ้ป็นความสามารถในการเรยีนรูข้องคนสว่นใหญ่ในองคก์าร ซึง่องคป์ระกอบ
ทีจ่ะสนบัสนุนการแสวงหาความรู ้ ไดแ้ก่ เครื่องมอืทีช่่วยในการรวบรวมขอ้มลูทีม่คีวามสามารถ
ในการกรองขอ้มลู ทัง้น้ีกระบวนการแสวงหาความรูต้ามทฤษฎขีอง Marquardt (1996) สามารถ
อธบิายวา่ ความรูน้ัน้มาจากทัง้ภายในและภายนอกองคก์าร ไดด้งัน้ี 

 การแสวงหาความรู้จากภายนอก เช่น การค้นหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวขอ้งกบัความรูท้ี่องค์การต้องการ จากหนังสอืพมิพ์  โทรทศัน์ วารสาร บทความ หรอื
งานวจิยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ถอืว่าเป็นความรู ้ทีม่กีารจดัเกบ็รวมรวมไวเ้พื่อเผยแพร ่หรอืเป็น
การวเิคราะหส์ถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งจากภายนอกองคก์าร 

การแสวงหาความรู้จากภายใน เป็นความสามารถในการเรียนรู้จากทุกส่วน
ภายในองคก์าร ซึง่ความรูใ้นลกัษณะจะเกดิจากการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์การดําเนินงานต่าง ๆ 
ภายในองคก์าร ทัง้ในสว่นตวับุคคลหรอืในภาพรวมขององคก์าร 

สาํหรบัการยดึกุมความรูม้คีวามหมายคลา้ยคลงึกบัการแสวงหาความรู ้ คอืการ
รบัความรูม้าจากแหล่งต่าง ๆ  นอกจากน้ีวธิกีารในการแสวงหาและยดึกุมความรูน้ัน้มหีลายวธิ ี
เชน่ การเขา้รบัการฝึกอบรม การศกึษาเล่าเรยีน และการฝึกงาน เป็นตน้   
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3) การสรา้งความรู ้(Knowledge Creation) โดยพืน้ฐานแลว้ ความรูน้ัน้ถูกสรา้ง
มาจากภายในจติใจของมนุษยท์ีม่ลีกัษณะเป็นนามธรรม หรอืเป็นความรูแ้บบซ่อนเรน้ (Tacit 
Knowledge) และมกีารถ่ายทอดออกมาในรปูของความรูแ้บบชดัแจง้ (Explicit Knowledge) ซึง่
การสร้างความรู้เกี่ยวข้องกับความรู้ที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ (Generative) และเกี่ยวข้องกับ
แรงผลกัดนั การหยัง่รูแ้ละความเขา้ใจอย่างลึกซึ้งในสิง่ที่เกดิขึน้ของแต่ละบุคคลและองค์การ 
ทัง้น้ีการสรา้งความรูใ้นการศกึษาครัง้น้ีมุง่เน้นทีค่วามรูแ้บบซ่อนเรน้มากกว่าความรูแ้บบชดัแจง้ 
และมกีารตคีวามบนพืน้ฐานความรูส้่วนบุคคล ผ่านไปยงัความรูข้ององค์การ ในรูปแบบที่เป็น
ประโยชน์ต่อกจิกรรมต่าง ๆ ในองคก์าร  

นอกจากน้ีการสรา้งความรูใ้หม่นัน้ควรอยู่ภายในหน่วยงานหรอืคนในองค์การ 
ซึง่หมายความว่าทุก ๆ คนสามารถเป็นผูส้รา้งความรูไ้ด ้โดยรปูแบบต่างๆ ในการสรา้งความรู ้
มดีงัน้ี (ชุตมิา เมฆวนั, 2549: 24)  

(1) บุคคลให้ความรู้ที่ตนมีอยู่กบัผู้อื่น เช่น การถ่ายทอดความรู้จาการ
ทาํงานรว่มกนัอยา่งใกลช้ดิ 

(2) การนําความรู้ที่องค์การมีอยู่ผนวกเข้ากับความรู้ของแต่ละบุคคล 
เพือ่ใหเ้กดิความเป็นความรูใ้หมแ่ละแบ่งปนักนัทัว่ทัง้องคก์าร 

(3) ความรู้ที่ได้จากการรวมและสังเคราะห์ความรู้ที่มีอยู่เข้าด้วยกัน 
รปูแบบน้ีอาจจาํกดัอยูท่ีค่วามรูท้ีม่อียูแ่ลว้ 

(4) ความรูท้ีเ่กดิขึน้เป็นการภายใน โดยสมาชกิองคก์ารคน้พบแนวทางได้
เอง และมกีจิกรรมากมายทีอ่งคก์ารสามารถดาํเนินการเพือ่สรา้งความรู ้

(5)  การเรยีนรูโ้ดยการปฏบิตั ิ
(6)  การแกไ้ขอยา่งเป็นระบบ 
(7)  การทดลอง ซึง่เป็นการสรา้งแรงจงูใจและโอกาสสาํหรบัการเรยีนรู ้
(8)  การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ในอดตีทีผ่า่นมา 

4) การประมวลความรูเ้ป็นหมวดหมู่ (Knowledge Codification) โดยวตัถุประสงค์
ของการประมวลความรู ้คอื การจดัความรูใ้หอ้ยู่ในรูปแบบที่ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถงึได ้และนําไป
ประยุกต์ใช้อย่างสะดวก ซึ่งนักวชิาการบางท่านจะเรยีกขัน้ตอนน้ีว่าเป็นการลงรหสั (Codify) 
ความรูเ้พือ่นําไปเกบ็และนํามาใชใ้หมไ่ดใ้นภายหลงั โดยหลกัการในการประมวลความรูท้ีส่าํคญั
ม ี3 ประการ คอื (Davenport and Prusak,1998 อา้งถงึใน กติศิกัดิ ์ชุมทอง, 2551: 28) 
 (1)  กาํหนดขอบเขตและเน้ือหาของความรูท้ีต่อ้งการประมวล 
 (2)  กําหนดแหล่งทีม่าของความรูด้งักล่าว รวมทัง้ระบุกลไกและสื่อสาํหรบั
รวบรวมความรู ้เวลา และความถีใ่นการประมวลและปรบัปรงุใหท้นัสมยั 
 (3)  ระบุวธิแีละเครือ่งมอืในการเขา้ถงึและดงึความรูท้ีไ่ดป้ระมวล 
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 ความรูแ้บบไมช่ดัแจง้ (Tacit Knowledge) มกัไดร้บัการประมวลและเกบ็ไว้
ในความจาํของบุคคล สว่นความรูแ้บบชดัแจง้ (Explicit Knowledge) มกัไดร้บัการประมวลและ
เกบ็ไวใ้นเอกสารหรอืแฟ้มหรอืตําราอา้งองิต่างๆ ไวอ้ยา่งชดัเจน 

5) การแลกเปลีย่นความรู ้(Knowledge Sharing) คอืการสง่ผา่นความรูร้ะหว่าง
บุคคลหรอืองคก์าร (Keong and Al-Hawamdeh, 2002) และผ่านกระบวนการแลกเปลีย่น
ความรูท้ ัง้ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ โดยกระบวนการหรอืกจิกรรมทีเ่ป็นทางการเน้นการ
แลกเปลี่ยนความรู้แบบชัดแจ้ง เ น่ืองจากความรู้แบบชัดแจ้งสามารถแลกเปลี่ยนแบบ
ตรงไปตรงมา ไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น เช่น การแลกเปลีย่นความรูโ้ดยการจดัทาํเอกสาร ฐานความรู ้
การนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้จะช่วยใหเ้ขา้ถึงความรูไ้ดง้่ายและรวดเรว็ขึน้ ในขณะที่
กระบวนการที่ไม่เป็นทางการเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้แบบซ่อนเร้น ทัง้น้ีลักษณะการ
แลกเปลี่ยนความรู้แบบซ่อนเร้นเป็นการส่งผ่านความรู้แบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่ม 
(Socialization) อาจกระทําไดห้ลายรปูแบบ ไดแ้ก่ ชุมชนแห่งการเรยีนรู ้ (Community of 
Practice: CoP) ระบบพีเ่ลีย้ง (Mentoring System) และการเรยีนรู ้ (Learning) โดยวธิกีาร
เหล่าน้ีจะเป็นการกระตุน้ใหส้มาชกิในองคก์ารมกีารแลกเปลีย่นทกัษะและการเรยีนรูใ้หม่ ๆ ซึ่ง
กนัและกนั 

อย่างไรกต็ามไม่ว่าการแลกเปลีย่นความรูท้ีเ่กดิผ่านกระบวนการทีเ่ป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ สิง่ทีส่ําคญัคอืการส่งผ่านหรอืถ่ายทอดความรูข้ ึน้รูก้บัความเต็มใจของผูใ้ห้
และผู้ร ับข้อมูลซึ่งวิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีประสิทธิผลขึ้นอยู่กับปจัจัยหลายประการ 
ประกอบดว้ย โครงสรา้งและการจดัการองคก์าร สภาพแวดลอ้มองคก์าร วฒันธรรมองคก์าร และ
เทคโนโลย ี 

6) การจดัเกบ็ความรู ้(Knowledge Storage) เป็นการนําเอาความรูท้ีไ่ดจ้าก
สรา้งและพฒันามากาํหนดสิง่สาํคญัทีจ่ะเกบ็ไวเ้ป็นองคค์วามรู ้โดยตอ้งพจิารณาถงึวธิกีารในการ
เกบ็รกัษาและนํามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ตามความต้องการขององคก์าร โดยต้องเกบ็รกัษาสิง่ที่
องคก์ารเรยีกวา่เป็นความรูใ้หด้ทีีส่ดุ ไมว่า่จะเป็นขอ้มลูสารสนเทศ ตลอดจนผลสะทอ้นกลบั การ
วิจัยและการทดลอง การจัดเก็บเกี่ยวข้องกับด้านเทคนิค เช่น การบันทึกเป็นฐานข้อมูล 
(Database) หรอืการบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษรที่ชดัเจน รวมทัง้ที่เกี่ยวขอ้งกบักระบวนการ
ทางมนุษยด์ว้ย เช่น การสรา้งและการจดจาํของปจัเจกบุคคล เป็นตน้ ทัง้น้ีการเกบ็สะสมความรู ้
องคก์ารควรคํานึงถงึสิง่ต่างๆ เหล่าน้ี คอื ดา้นโครงสรา้งและการจดัเกบ็ความรู ้ควรเป็นระบบที่
สามารถคน้หาและส่งมอบได้อย่างถูกต้องและรวดเรว็ มกีารจดัจําแนกรายการต่างๆ ไวอ้ย่าง
ชดัเจน   

7) การถ่ายทอดความรู ้(Knowledge Transfer) การถ่ายทอดความรูน้ัน้มคีวาม
จาํเป็นสาํหรบัองคก์ารเน่ืองจากองคก์ารจะมกีารเรยีนรูไ้ดด้ขี ึน้เมื่อความรูม้กีารกระจายถ่ายทอด
ไปอย่างรวดเรว็และเหมาะสมทัว่ทัง้องคก์าร นอกจากน้ีการถ่ายทอดความรูย้งัเกีย่วขอ้งกบัการ
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เคลื่อนที่ของขอ้มูลสารสนเทศ และความรูร้ะหว่างบุคคลหน่ึงไปยงัอกีบุคคลหน่ึงนัน้อย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งการถ่ายทอดความรูอ้ย่างเป็นทางการ เช่น การสื่อสารดว้ยการ
เขยีน การฝึกอบรม การประชุม การสรุปขา่วสาร สื่อสารในองคก์ารดว้ยสิง่พมิพห์รอืเครื่องเสยีง 
การไปเยีย่มชมงานต่าง ๆ และการใชร้ะบบพีเ่ลีย้ง เป็นตน้ สว่นการถ่ายทอดความรูอ้ยา่งไมเ่ป็น
ทางการทีเ่กดิขึน้ในหน้าทีท่ีท่ําเป็นประจําอย่างไม่มแีบบแผน เช่น จากประสบการณ์เรื่องเล่าที่
เล่าต่อกนัมา และเครอืขา่ยทีไ่มเ่ป็นทางการ เป็นตน้ 

8) การนําความรูไ้ปประยกุตใ์ช ้(Knowledge Utilization or Application) คุณค่า
ของความรูน้ัน้จะเกดิขึน้ไดก้ต่็อเมื่อไดถู้กนําไปใช ้ การใชค้วามรู ้ คอืการนําความรูท้ีไ่ดร้บัจาก
การเผยแพร่ หรอืถ่ายทอดความรูม้าประยุกต์ใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในการทํางาน สามารถนํา
ความรูม้าช่วยในการแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ไดอ้ยา่งเหมาะสมและทนัท่วงท ี ทัง้น้ีการ
ประยุกต์ใชค้วามรูแ้ละนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ (Knowledge Exploitation) นัน้เป็นขัน้ตอนที่
ตอ้งการใหเ้กดิการขบัเคลื่อนหรอืส่งเสรมิใหส้มาชกิในองคก์ารมใีชแ้ละแลกเปลีย่นความรู ้ ซึ่ง
การนําไปใชป้ระโยชน์น้ีแบ่งออกเป็น 3 ดา้นหลกั ๆ คอื เทคโนโลย ีการปฏบิตักิาร และแง่มุม
ทางสงัคม เน่ืองจากในดา้นเทคโนโลยนีัน้เกีย่วขอ้งกบัความสามารถในการเขา้ถงึความรูท้ีม่กีาร
จดัเกบ็ไวอ้ยา่งเป็นระบบ ในขณะทีด่า้นปฏบิตักิารและแงมุ่มทางสงัคม (Social Aspects) เกีย่วกบั
กบัการนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์เพือ่ใหบ้รรลุตามเป้าหมายทีอ่งคก์ารกาํหนดไว ้  

สาํหรบัการนําความรูไ้ปประยุกตใ์ชน้ัน้ เน่ืองจากพืน้ทีศ่กึษาสว่นใหญ่เป็นชุมชน
ในชนบท ที่การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ไม่เว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ตไม่เข้าถึง
เท่าที่ควร ส่งผลใหก้ารศกึษาครัง้น้ีเน้นการประยุกต์ใช้ความรูใ้นด้านการจดัการ (Operation) 
และแนวทางทางสงัคมเป็นหลกั โดยในการศกึษากระบวนการจดัการความรูข้องวสิาหกจิชุมชน
งานหตัถกรรมพืน้บ้านเครื่องจกัสาน จงัหวดันครราชสมีานัน้ เพื่อศกึษาเกี่ยวกบักระบวนการ
การจดัการความรู้และนํามาจดัการให้เป็นระบบที่เป็นรูปธรรม และง่ายต่อการค้นคว้า การ
จดัเก็บและการนําไปใช้ประโยชน์ ซึ่งในประเด็นน้ีศึกษาเพื่อตอบวตัถุประสงค์ข้อที่ 2 ตาม
วตัถุประสงคท์ีก่าํหนด 
 

2.7.3  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัรปูแบบการจดัการความรู้  
การนําเสนองานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัรูปแบบการจดัการความรูน้ัน้ มกีารแบ่งกลุ่มของ

งานวิจยัที่เกี่ยวข้องออกเป็น 3 กลุ่ม 1) งานวิจยัที่เกี่ยวของกับกระบวนการจดัการความรู ้ 
2) งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัปจัจยัที่ส่งผลต่อการจดัการความรู ้และ 3) งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบั
รปูแบบการจดัการความรู ้มดีงัน้ี 

ประกาศติ หงส์วเิศษ (2545) ศึกษาเรื่อง การพฒันาภูมปิญัญาท้องถิ่นในการจดัการ
ทีด่นิเพือ่การเกษตรบนทีส่งู: กรณศีกึษา บา้นหล่อโย ตําบลปา่ตงึ อาํเภอแมจ่นั จงัหวดัเชยีงราย 
สว่นหน่ึงของการศกึษาอธบิายวา่ ภมูปิญัญามกีระบวนการเกดิจากการสบืทอดองคค์วามรูท้ีม่อียู่
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เดมิ แลว้พฒันาเลอืกสรรปรบัปรงุองคค์วามรูเ้หล่านัน้ แลว้กระจายความรูจ้ากคนรุน่หน่ึงไปสูค่น
อกีรุ่นหน่ึง โดยเริม่จากการอบรมสัง่สอนโดยสถาบนัครอบครวั เครอืญาต ิและผูส้นใจในทีอ่ื่นๆ  
ในสงัคมและต่างถิน่ โดยวธิกีารเล่าเรื่อง การบอก พาไปดู และใหล้งมอืปฏบิตัจิรงิจนเกดิความ
ชาํนาญ ซึง่บุคคลทีจ่ะถ่ายทอดความรูจ้ากการศกึษา พบว่า เมื่อตนเองประสบความสาํเรจ็ ซึง่ก็
เกดิจากการปฏบิตัจินเป็นผลสาํเรจ็ จงึอยากมสี่วนร่วมในการช่วยเหลอืผูอ้ื่นและตอ้งการเป็นที่
ยอมรบัของบุคคลรอบขา้ง  

สวรส บวัมธีูป (2547) ไดท้าํการศกึษาหลกัการ, แนวคดิ, ปญัหา และอุปสรรค ตลอด
จนถงึแนวทางและแผนงานในการจดัการความรูใ้นองคก์ารรฐัวสิาหกจิ ผลทีไ่ดร้บัจากการศกึษา
ชีใ้หเ้หน็ว่า การจดัการความรูเ้ป็นแนวคดิและการปฏบิตัทิีม่คีวามหมายและขอบเขตกวา้งขวาง
ทางการประปานครหลวง จงึไดก้าํหนดการปฏบิตัใินการจดัการความรูโ้ดย มอีงคป์ระกอบในการ
ปฏบิตัต่ิอความรูท้ีส่าํคญั 4 ดา้นไดแ้ก่ การแบ่งปนัแลกเปลีย่นความรู ้(Knowledge Sharing) การ
เขา้ถงึความรู ้(Knowledge Accessibility) การซมึซบัความรู ้ (Knowledge Assimilation) และ
การประยุกตใ์ชค้วามรู ้(Knowledge Application) การจดัการความรูต้ามหลกัดงักล่าว ทําให้
องคก์ารสามารถจบัประเดน็ความรูท้ีจ่าํเป็น และสาํคญัต่อการปฏบิตังิาน และมคีวามสาํคญัต่อ
องคก์ารมากทีส่ดุ 

ชุติมา เมฆวนั (2549) ศึกษาเรื่องการจดัการความรู้ของกลุ่มธุรกิจชุมชนในจงัหวดั
รอ้ยเอด็ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการจดัการความรูข้องกลุ่มธุรกจิชุมชน โดยเป็นการวจิยัเชงิ
คุณภาพ ผลการศึกษา พบว่า การจัดการความรู้ของกลุ่มธุรกิจชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด 
ประกอบด้วย 1) การระบุถึงความรู้โดยการเลือกและตดัสนิใจผลิตผลิตภณัฑ์ของกลุ่มธุรกิจ
ชุมชน โดยกลุ่มธุรกจิชุมชนส่วนมากมกีารตดัสนิใจในการผลติผลติภณัฑด์ว้ยตนเอง และมกีาร
เลือกและตดัสนิใจจากการประชุมพูดคุย ปรกึษาหารอืในกลุ่มแล้วตดัสนิใจ 2) กระบวนการ
แสวงหาความรู ้เป็นการแสวงหาความรูจ้ากการอบรมทัง้หมด รองลงมาคอื การศกึษาดูงาน 
และการนําความรูเ้ดมิมาพฒันาปรบัปรุงตามลําดบั 3) การใชแ้ละพฒันาความรูข้องกลุ่มธุรกจิ
ชุมชน ส่วนมากกลุ่มนําขอ้มลูความทีไ่ดม้าจากกระบวนการแสวงหาความรูเ้ป็นแนวทางในการ
พฒันาผลติภณัฑก์ลุ่ม รองลงมา คอืกลุ่มนําความรูข้อ้มลูทีไ่ดม้าจากกระบวนการแสวงหาความรู้
มาปฏบิตัิตาม และปรบัปรุงหาความรูเ้พิม่เติม จนพฒันาผลติภณัฑ์ใหไ้ด้สูตรเฉพาะของกลุ่ม  
4) กระบวนการถ่ายทอดความรูใ้หแ้ก่สมาชกิกลุ่ม ทัง้หมดใชก้ารสาธติ/ทาํใหด้ ูรองลงมาคอื การ
ใชบ้อกกล่าว การอบรม และการใชแ้จกเอกสารขอ้มูล/แผ่นพบัตามลําดบั สําหรบักระบวนการ
ถ่ายทอดความรูใ้หก้บักลุ่มคนที่สนใจ พบว่า กลุ่มธุรกจิชุมชนส่วนใหญ่มกีารถ่ายทอดความรู้
ใหก้บักลุ่มคนทีส่นใจ ซึง่ใชก้ารถ่ายทอดความรูโ้ดยการสาธติใหด้ ูรองลงมาคอื การบอกเล่า และ
การอบรมตามลําดบั 5) กระบวนการเกบ็รกัษาจดจําความรู ้กลุ่มธุรกจิชุมชนทัง้หมดเกบ็จดจํา
ผ่านตวับุคคล รองลงมาเกบ็จดจําจากตวัอย่างชิ้นงาน และการเกบ็รกัษาจดจําโดยการบนัทกึ
ตามลาํดบั 
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วรรณี ทองระยา้ (2549: 122) ศกึษาเรื่อง กระบวนการจดัการความรูใ้นการปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมการใชส้ารเคมขีองเกษตรกร: กรณีศกึษาโรงเรยีนเกษตรกรในพระราชดาํร ิบา้นหลัน่ 
หมู่ที่ 4 ตําบลท่าฉนวน อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ได้มีการสรุปประเด็นเกี่ยวกับ
กระบวนการจดัการความรู ้ประกอบดว้ยกระบวนการดงัน้ี 1) การรบัความรูจ้ากภายนอก เป็น
การเรยีนรูท้ีเ่กดิจากการรบัความรูจ้ากภายนอก ถงึแมจ้ะเป็นการรบัความรูจ้ากภายนอกแต่การ
นําความรูน้ัน้มาปฏบิตัิจรงิก่อใหเ้กดิการเรยีนรู้ระหว่างที่ได้มกีารปฏิบตัิและจากการทบทวน
ความรู้เดมิ และนําเอาความรู้ที่มลีกัษณะสอดคล้องกบัหลกัการแบบใหม่มาประยุกต์ใช้ด้วย  
2) บุคคลเรยีนรู ้การเรยีนรูท้ ัง้ในอดตีที่มกีารซมึซบัความรูจ้ากการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตาม
ธรรมชาต ิมกีระบวนการคดิ วเิคราะหเ์พือ่แกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้เหน็ไดจ้ากการเรยีนรูใ้นอดตีทีใ่ช้
หลกัการถ่ายทอดความรูใ้นลกัษณะบอกใหจ้ํา ทําใหดู้ อยู่ใหเ้หน็ 3) การเชื่อมความรูภ้ายนอก
เข้ากับภูมิปญัญาดัง้เดิมของชุมชน เป็นความสามารถของชุมชนในการเรียนรู้เพื่อที่จะหา
จุดเชื่อมความรูใ้หม่ ทีม่ปีระโยชน์ก่อใหเ้กดิความรูใ้หม่ และนําไปแกไ้ขปญัหา 4) การทดลอง
ปฏบิตัจิรงิร่วมกนั การเรยีนรูข้องชุมชนส่วนมากเป็นการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ ดงันัน้เพื่อ
เป็นบทพสิูจน์ความรูใ้หม่ที่เขา้มาจะสามารถใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิจงึมกีารทดลองปฏบิตัริ่วมกนั  
5) การเลอืกสรรความรูท้ีส่ามารถประยกุตใ์ชไ้ด ้การเลอืกสรรความรูท้ีม่ปีระโยชน์กบัชุมชน และ
สามารถนํามาปฏบิตัจิรงิได ้เพื่อการดําเนินงานของชุมชนประสบความสําเรจ็ 6) การจดัแหล่ง
เรยีนรูส้าํหรบับุคคลภายนอก เพือ่ใหก้ารจดัการความรูป้รากฏรปูธรรมทีช่ดัเจน ประกอบกบัการ
เรยีนรูใ้นเชงิทฤษฎีแล้ว การจดัแหล่งเรยีนรูใ้นเชงิปฏบิตัทิี่มคีวามสําคญั โดยแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คอื การบรรยายโดยวทิยากรและการจดัทําโดยการสาธติใหบุ้คคลภายนอกไดเ้รยีนรู ้และ 
7) การจดัเกบ็ขอ้มลู การเรยีนรูท้ีเ่กดิจากการปฏบิตัจิรงิถงึแมจ้ะเป็นการรบัความรูจ้ากภายนอก 
เพื่อนํามาสู่การปฏบิตัจิรงิรว่มกนั ก่อใหเ้กดิความรูใ้หม่ ซึง่ความรูท้ีไ่ดร้บัเป็นความรูใ้นลกัษณะ
ของความรูท้ีฝ่งัอยูใ่นตวับุคคล (Tacit Knowledge) และในระหว่างการปฏบิตังิานรว่มกนัทําให้
เกดิความรูท้ีส่อดแทรกในระหว่างทํางาน (Embedded Knowledge) ซึง่ความรูท้ ัง้สองประเภท
เป็นความรู้ที่ยากต่อการเข้าถึง จึงมีการดําเนินกิจกรรมเพื่อให้ความรู้นัน้เปิดเผย (Explicit 
Knowledge) เพือ่ใหบุ้คคลอื่นสามารถเขา้ถงึได ้

กติศิกัดิ ์ชุมทอง (2551: 82-100) ศกึษาเรื่อง การจดัการความรูร้ะดบัครวัเรอืนของ 
ผูป้ระกอบอาชพีหตัถกรรมพืน้บา้น: ศกึษาเฉพาะกรณี องคก์ารชุมชนจกัสานผลติภณัฑไ์มไ้ผ่
บางเจ้าฉ่า มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษากระบวนการจดัการความรูร้ะดบัครวัเรอืนของผูป้ระกอบ
อาชีพหัตถกรรมพื้นฐาน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ จากประชากรตัวอย่างซึ่งเลือก
เฉพาะเจาะจง จากครวัเรอืนทีม่ทีกัษะจกัสานระดบัดมีาก ระดบัดแีละระดบัพอใช ้ผลการศกึษา
พบว่า 1) กระบวนการจดัการความรูข้องครวัเรอืนผูป้ระกอบอาชพีฝีมอืระดบัดมีาก เริม่ตน้จาก
ทบทวนฐานความรูท้ีต่นเองมแีละพยายามกําหนดความรูท้ีต่นเองต้องการเพิม่เตมิจดบนัทกึไว้
ในสมุด เมื่อมโีอกาสจะจดัหาความรู้ที่ต้องผ่านวธิีการถาม การอ่านหนังสอื การสงัเกต ฯลฯ 
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ต่อจากนัน้ก็นําขอ้มูลที่ได้ มาเรยีนรู้ด้วยการทดลองปฏบิตัิจรงิด้วยตนเองจนเกดิผลที่ตนเอง
พอใจ แล้วมาถ่ายทอดดว้ยวธิกีารสาธติไปพรอ้ม ๆ กบัสมาชกิทําตามอย่าง เพื่อใหส้มาชกินํา
ความรู้ไปใช้ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้สอดรบักบัความต้องการซื้อของตลาดกลุ่มเป้าหมาย
ร่วมกนั 2) กระบวนการจดัการความรูข้องครวัเรอืนผูป้ระกอบอาชพีฝีมอืระดบัด ีเริม่ต้นจากผู้
ประกอบอาชพีทดลองหาวธิทีีจ่ะพอแกป้ญัหาได ้โดยคดิถงึเหตุและผลของปญัหา รวมถงึความ
น่าจะเป็นไปได ้เมื่อไดค้วามคดิสรุป กท็ดลอง ขณะทีท่ดลองกค็ดิไปดว้ยทดลองไปดว้ย เมื่อผล
การคิดและทดลองสําเร็จแก้ปญัหาได้ สุดท้ายก็นําวิธีการที่คิดค้นไปต่อยอด และ 3) 
กระบวนการจดัการความรูข้องครวัเรอืนผูป้ระกอบอาชพีฝีมอืระดบัพอใช ้ภายในองคก์ารชุมชน
จกัสานผลิตภณัฑ์ไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า ไม่มกีารขบัเคลื่อนกระบวนการจดัการความรู้ให้มคีวาม
ต่อเน่ือง เพราะใชฐ้านความรูท้ีไ่ดร้บัการถ่ายทอดจากบรรพบุรษุเพยีงอยา่งเดยีว  

กระบวนการจดัการความรู้ทัง้ 3 ระดบัสามารถสรุปได้ว่า การที่ครวัเรอืนผู้ประกอบ
อาชพีสามารถยกระดบัความรูจ้ากเดมิเป็นครวัเรอืนผูป้ระกอบอาชพีฝีมอืระดบัพอใช ้เป็นระดบั
ดแีละดีมากในที่สุดเพราะสมาชกิในเครื่องเรอืนต่างมสี่วนร่วมในการขบัเคลื่อนกระบวนการ
จดัการความรูท้างดา้นอาชพีใหม้คีวามต่อเน่ือง ผ่านการปฎิสมัพนัธ์เพื่อแลกเปลี่ยนความรูอ้ยู่
สมํ่าเสมอและยิง่ความรูท้ี่แฝงเรน้ภายในครวัเรอืน มคีวามหลากหลาย ยิง่ส่งผลใหค้รวัเรอืนผู้
ประกอบอาชพีมศีกัยภาพในการขบัเคลื่อนกระบวนการจดัการความรูใ้นอาชพีให้สอดรบักบั
ความตอ้งการซือ้ของตลาดกลุ่มเป้าหมายทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างต่อเน่ือง โดยสรุปกระบวนการ
จดัการความรูท้ี่ศึกษาจําแนกได้ 5 ขัน้ตอนหลกั คอื 1) การใช้ความรู้ 2) การส่งเสรมิความรู ้ 
3) การสรา้งความรู ้4) การสัง่สมความรู ้และ 5) การสบืสานความรู ้

ธรีารตัน์  มหาทรพัย ์(2551)  ศกึษาเรื่องการจดัการความรูข้องหน่วยงานบรหิาร กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยหน่ึงในวัตถุประสงค์คือเพื่อศึกษาการดําเนินงานและ
กระบวนการด้านการจดัการความรูข้องกองคลงัและกองแผนงาน กรมอนามยั ผลการศึกษา
พบว่า กรมอนามยัมวีธิีการจดัการความรู้ที่แยกส่วนตามหน่วยงานภายใน ไม่มรีูปแบบการ
จดัการความรู้ที่ตายตวั แต่อย่างไรก็ตามแล้วการจดัการความรู้ของกรมอนามยัจะได้รบัการ
กํากับและสนับสนุนจากสํานักงานจดัการความรู้ โดยสามารถสรุปกระบวนการได้ดงัน้ี คือ  
1) การกาํเนิดความรู ้เป็นการสัง่สมประสบการณ์ความรูท้ีไ่ดร้บัจากการทาํงานประจาํวนัและการ
เขา้ร่วมประชุมอบรมตามแต่ทีไ่ดม้โีอกาสไดไ้ปเขา้ร่วม รวมไปถงึการคน้ควา้หาความรูด้ว้ยตน้เอง 
อาท ิการหาความรูจ้ากอนิเทอรเ์น็ต และการแลกเปลีย่นความรูจ้ากหน่วยงานทีเ่กีย่งขอ้งอื่น ๆ 
เป็นต้น 2) การจัดเก็บความรู้กรมอนามยัจะอาศัยวิธีการจัดเก็บความรู้โดยการจดบันทึก
ประสบการณ์ความรูท้ี่ได้ มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้การจดัทําแฟ้มภูมปิญัญา การนําความรู้ที่
สําคญัเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ลงในเว๊ปไซด ์การจดัทํานิตยสารเพื่อการเผยแพร่
และจดัเก็บความรู้อกีวธิีหน่ึงด้วย 3) การแบ่งปนัความรู้ จะออกมาในรูปของการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ความรูร้ะหว่างเครอืขา่ย นอกจากนัน้ยงัอาศยัสื่อกลางในการแบ่งปนัความรู ้อาท ิ
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นิตยสารและแฟ้มภูมิปญัญา และ 4) การนําความรู้ไปใช้ ส่วนมากจะเป็นการนําความรู้ไป
ประยุกตใ์ชใ้นการทาํงานประจาํวนั เพื่อทาํใหบุ้คคลเกดิการเรยีนรู ้เพื่อพฒันาการทาํงานใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพและการพฒันาองคก์าร 

ดวงฤทยั อรรคแสง (2552) ศกึษาเรื่อง กระบวนการจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ผา้
ไหมมดัหมีย่อ้มสธีรรมชาต ิโดยมกีารใชว้ธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพ ผลการศกึษา พบว่า การจดัการ
ความรูใ้นการอนุรกัษ์ สบืทอดและเผยแพร่ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ผา้ไหมมดัหมีย่อ้มสธีรรมชาต ิของ
กลุ่มทอผ้ามดัหมี่ย้อมสีธรรมชาติ บ้านหนองหญ้าปล้อง มีกระบวนการจดัการความรู้ ดงัน้ี  
1) การสรา้งความรู ้ทีม่าจากพอ่แม ่ปูย่า่ตายายเป็นผูส้อน จากการสงัเกต จดจาํ ลองปฏบิตัติาม
เมื่อไม่เข้าใจหรือพบปญัหาจะสอบถามพ่อแม่หรือผู้รู้ เกิดจากการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กนัเองภายในกลุ่ม และเกดิจากการลองผดิลองถูก เพื่อใหไ้ดอ้งคค์วามรูท้ีต่อ้งการ 
และยงัไดร้บัความรูจ้ากหน่วยงานของภาครฐัทีใ่หก้ารสนับสนุนเขา้มาอบรมใหก้บัตวัแทนกลุ่ม 
2) การจดัเก็บความรู้เป็นการจดัเก็บความรู้ โดยในรูปแบบการจดจํา ประสบการณ์ การจด
บนัทึกแบบย่อ ๆ ไว้ในสมุดส่วนตวั นอกจากน้ีมกีารจดัเก็บความรู้ในรูปแบบวีดีทศัน์ ซึ่งได้
อธบิายถึงกระบวนการผลติผา้ไหมมดัหมี่ยอ้มสธีรรมชาติในภาพรวมเท่านัน้ ไม่ได้ได้อธบิาย
ขัน้ตอนต่างๆ อยา่งละเอยีด 3) การเผยแพรค่วามรู ้พบวา่ มกีารกระจายความรูโ้ดยการสอนงาน
กนัภายในครอบครวั มกีารแลกเปลีย่นความรูก้นัเองระหว่างสมาชกิภายในกลุ่มฯ เปิดศูนยก์าร
เรยีนรูข้ ึน้ ณ ทีท่าํการกลุ่มเพือ่ใหเ้ป็นศนูยก์ลางในการถ่ายทอดความรู ้เปิดใหบ้รกิารบา้นพกั 
แบบโฮมสเตย์ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาพกัจะได้เรยีนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านรวมไปถึงได้เรยีนรู้
กระบวนการผลิตผ้าไหมมดัหมี่ย้อมสธีรรมชาติด้วย และยงัได้เผยแพร่ความรู้โดยการนําภูมิ
ปญัญาท้องถิ่นการย้อมสีธรรมชาติไปสอนนักเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา 
นอกจากน้ียงัไดนํ้าขัน้ตอนกระบวนการผลติไปจดัแสดงทีง่านประเพณีของอาํเภอมญัจาครีแีละที่
อื่นๆ ที่สนใจติดต่อเขา้มา 4) การใช้ความรู ้พบว่า ได้นําความรูท้ี่ได้รบัจากการถ่ายทอดจาก
บรรพบุรษุ ความรูจ้ากประสบการณ์ ความชาํนาญ และความรูจ้ากการแลกเปลีย่นประสบการณ์
ซึ่งกันและกันภายในกลุ่มมาปฏิบัติและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ทัง้น้ีได้มีการขยายผลหรือ
ยกระดบัความรูท้ีม่อียู่โดยการนําเอาความรูใ้หม่ ๆ จากการลองผดิลองถูก หรอืจากการเขา้อบรม
ต่าง ๆ จากหน่วยงานของรฐับาลที่ใหก้ารสนับสนุนมาปฏบิตัิ จนเกดิทกัษะและความชํานาญ 
สง่ผลใหก้ระบวนการผลติมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เป็นการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั
ขององคก์ารใหส้งูขึน้ เมือ่มคีวามรูใ้หม ่ๆ เกดิขึน้จะมกีารเผยแพรแ่ละถ่ายทอดความรูต่้อไป 

ปญัญา เมอืงรืน่ (2552) ศกึษาเรือ่ง กระบวนการจดัการความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ ศกึษา
กรณี เครอืข่ายศูนย์กสกิรรมธรรมชาติ จงัหวดัระยอง มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการ
จดัการความรูใ้นบรบิทชุมชน และการเปรยีบเทยีบถงึรูปแบบและกรระบวนการจดัการความรู้
ของเครอืข่ายชุมชน โดยการวจิยัเชงิคุณภาพ พบว่า กระบวนการจดัการความรูข้องชุมชนจะ
เป็นไปในลกัษณะของการเรยีนรูแ้ละถ่ายทอดความรูเ้รื่องของการจดัการดนิจากคนสู่คน โดย
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การพูดคุย แนะนํา และการให้ลงมอืปฏิบตัิจริง จนเกิดความชํานาญและสามารถที่จะนําไป
ปฏิบตัิได้ทนัท ีและจะมกีารนําความรู้ถ่ายทอดต่อไปยงับุคคลอื่น ๆ อย่างต่อเน่ือง ส่วนการ
เปรียบเทียบรูปแบบและกระบวนการจัดการความรู้นัน้จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับ 
Knowledge Management Process โดยจะมกีารกําหนดสิง่ทีต่อ้งเรยีนรู ้มกีารเสาะแสวงหา
ความรู ้ในสว่นทีเ่กีย่วกบัดนิ ซึง่จะเป็นไปในลกัษณะของการไดค้วามรูม้าจากตวับุคคลเป็นหลกั 
โดยการพูดคุยหรือการลงมือปฏิบตัิจริง จากสิ่งที่ผู้ถ่ายทอดให้ลงมือกระทําหรือมีการเสาะ
แสวงหาความรูห้รอืสรา้งขึน้มาจากการทาํงานของเราเอง มกีารรวบรวมหรอืดงึความรูต่้างๆ มา
ทาํใหเ้ป็นเน้ือหาทีเ่หมาะสม แลว้นําความรูท้ีป่ฏบิตัจิรงิแลว้เกบ็ไวใ้นตวับุคคลหรอืการจดบนัทกึ
จากนัน้กม็กีารแยกแยะขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อใหง้่ายแก่การถ่ายทอดความรูจ้ากผูรู้ท้ ี่จะถ่ายทอดสู่
ผูร้บัการถ่ายทอดความรู ้โดยมรีปูแบบและกระบวนการจดัการความรูใ้นบรบิทของเครอืขา่ย คอื 
(1) การเรยีนรู ้2) การปฏบิตั ิ3) การกลัน่กรองหรอืทดลอง และ 4) การถ่ายทอดความรู ้ซึง่จาํมา
ซึ่งการถ่ายทอดความรูท้ี่จะมกีารขยายเครอืข่ายไปอย่างต่อเน่ืองและมรีูปแบบของการเรยีนรู้
และถ่ายทอดอยา่งไมรู่จ้กัจบสิน้เป็นเกลยีวแหง่ความรูใ้นบรบิทของชุมชน 

สุกจิ แดงมแีสง และยงยุทธ อิม่อุไร (2547) ไดท้าํการศกึษาเรื่อง การจดัการความรูใ้น
องคก์าร : กรณีศกึษาบรษิทั ยเูอชเอม็ จาํกดั โดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะศกึษาแนวคดิ หลกัการ 
และรปูแบบการจดัการความรู ้ ทีก่ําลงัดาํเนินอยูใ่นปจัจุบนัขององคก์ารทีศ่กึษา ทีส่ง่ผลต่อการ
พฒันางานทรพัยากรมนุษยข์ององคก์ารธุรกจิดงักล่าว ผลการศกึษา พบว่า 1) องคก์ารมอีงค์
ความรู ้ทัง้ความรูท้ีฝ่งัลกึในคน (Tacit Knowledge) และความรูเ้ปิดเผย (Explicit Knowledge) 
โดยความรูท้ีฝ่งัลกึในคน จะเกีย่วขอ้งกบัประสบการณ์ ความคดิ ความชาํนาญของแต่ละบุคคล 
สว่นความรูเ้ปิดเผยจะอยูใ่นรปูของเอกสาร ไดแ้ก่ คู่มอืการปฏบิตังิาน ตํารา ซอฟแวร ์เทป ซดี ี
Intranet และ Internet โดยประสทิธภิาพในการจดัการความรูใ้นองคก์ารทีศ่กึษาจะประกอบดว้ย 
องคป์ระกอบดา้นกระบวนการจดัการความรู ้ 6 ขัน้ตอน คอื การกําหนด (Define) การสรา้ง
ความรู ้(Create) การเสาะหาและยดึกุมความรู ้(Capture) การกลัน่กรอง (Distill) กาแลกเปลีย่น
ความรู ้ (Sharing) และการใชค้วามรู ้ (Use) โดยองคก์ารตอ้งมกีารส่งเสรมิและสนบัสนุนการ
จดัการความรู ้ ทัง้ในรูปแบบทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ รปูแบบทีเ่ป็นทางการ เช่น  
การประชุม สมัมนา อบรม เป็นตน้รปูแบบทีไ่มเ่ป็นทางการ เช่น การพบปะ สนทนา เสาวนา 
การทาํกจิกรรมรว่มกนั โดยการสื่อสารความรูอ้าจจะสื่อสารผา่นตวักลาง คอื เทคโนโลยสีื่อสาร 
เช่น โทรศพัท ์ อเีมล ์ และองคป์ระกอบอื่นทีม่ผีลต่อการจดัการความรูใ้นองคก์ารทีศ่กึษา ไดแ้ก่ 
องคป์ระกอบดา้นบุคลากรในองคก์าร ทีจ่ะต้องมบีทบาทโดยตรงต่อการบรหิารจดัการความรู ้
โดยมทีัง้บทบาท ในการเป็นผูส้รา้ง สนบัสนุนการประสานและผลกัดนัใหเ้กดิกระบวนการจดัการ
ความรูแ้ละบทบาทในฐานะนักความรู ้ องค์ประกอบดา้นการนําเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัเขา้มา
ประยุกตใ์ชใ้นองคก์าร ทัง้เทคโนโลยทีีเ่ป็นฮารด์แวรแ์ละเทคโนโลยทีีเ่ป็นซอฟตแ์วร ์องคป์ระกอบ
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ดา้นวฒันธรรมซึง่เป็นปจัจยัสาํคญัทีท่าํใหเ้กดิการจดัการความรูใ้นองคก์าร คอื วฒันธรรมการ
ไวว้างใจ และ วฒันธรรมพลงัรว่ม 
 ประพนัธ ์แสงแกว้ (2553: 77-78) ศกึษาเรื่อง การจดัการความรูใ้นเขตองคก์ารบรหิาร
ส่วนตําบลทุ่ง อําเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี กรณีศกึษา การทําน้ําตาลโตนด การจกัสาน
หมวกใบตาล และการทําผดัไทยไชยา โดยใชก้ารวจิยัเชงิคุณภาพ ซึ่งส่วนหน่ึงของการศกึษา
เกีย่วกบัลกัษณะการถ่ายทอดความรูห้รอืภมูปิญัญาชาวบา้น ในเรือ่งการทาํน้ําตาลโตนด การจกั
สานหมวกใบตาล และการทําผดัไทยไชยา พบว่า ความรู้หรอืภูมปิญัญาชาวบ้านยงัมคีวาม
จําเป็นต่อวถิีชวีิตความเป็นอยู่ จงึมกีารถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงไปสู่รุ่นหน่ึง รุ่นแล้วรุ่นเล่า โดย
วธิกีารบอกเล่าตวัต่อตวั การเรยีนรูจ้ากการสงัเกต การฝึกฝน เป็นต้น ซึ่งจะมกีารถ่ายทอดกนั
ด้วยวิธีการใดขึ้นอยู่กบัเรื่องที่จะถ่ายทอดเป็นสําคญั การจดัการความรู้ไม่มีปรากฏให้เห็น  
มเีพยีงการถ่ายทอดตวัต่อ เป็นความรูท้ี่อยู่ในตวับุคคล ไม่มกีารบนัทกึเป็นเรื่องราว สกดัเอา
ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลออกมาเป็นความรู้ที่ปรากฏชดัแจ้ง ไม่มีการรวบรวมความรู้เป็น
หมวดหมู ่ในปจัจุบนัถอืวา่ มคีวามเสีย่งทีจ่ะทาํใหค้วามรูห้รอืภูมปิญัญาชาวบา้นสญูหายไป จาก
ทอ้งถิน่ เน่ืองจากความรูห้รอืภมูปิญัญาทอ้งถิน่สว่นมากจะอยูใ่นตวับุคคล และไมม่กีารจดบนัทกึ
เป็นตําราหรอืมกีารถ่ายทอดไปยงับุคคลรุ่นหลงั ซึง่อาจจะมเีพราะสาเหตุทีม่ผีูส้นใจหรอืสาเหตุ
ใดกต็าม ทาํใหค้วามรูห้รอืภมูปิญัญาชาวบา้นสญูหายไปกบัการเสยีชวีติของบุคคลทีม่คีวามรูน้ัน้ 
และความรู้หรือภูมิปญัญาชาวบ้านหลาย ๆ เรื่องได้สูญหายไปแล้ว และไม่สามารถค้นหา
หลกัฐานทีจ่ะฟ้ืนฟูกลบัมาไดด้งัเดมิ 

สุทธมิน ศรโีชต ิและคณะ (2548) ไดท้าํการศกึษาเปรยีบเทยีบการจดัการความรู ้ของ
องคก์ารในประเทศไทยระหว่างองคก์ารราชการ รฐัวสิาหกจิ และเอกชน ในแงข่องรปูแบบการ
จดัการความรูก้ระบวนการและกลยุทธ์ของการจดัการความรูใ้นทางปฏบิตั ิ ปจัจยัทีจ่ะนําไปสู่
ความสาํเรจ็ ตลอดจนปญัหา และอุปสรรคทีเ่กดิขึน้จากการนําการจดัการความรูม้าใช ้ ผลจาก
การศกึษาวจิยัพบวา่ ปจัจยัแหง่ความสาํเรจ็ของการจดัการความรูท้ีส่าํคญัเกดิจาก การสนบัสนุน
จากผูนํ้า วฒันธรรมการเรยีนรูเ้ทคโนโลยทีีง่า่ยต่อการแสวงหาสบืคน้ และเผยแพรค่วามรู ้ความ
ตระหนักในความสาํคญัของการจดัการความรู ้ รวมทัง้การจดัการใหม้กีารวดัผลสาํเรจ็ของการ
จดัการความรูอ้ยา่งเป็นรปูธรรม สาํหรบัประเดน็ปญัหา และอุปสรรคของการจดัการความรูน้ัน้ 
คอืความไมเ่ขา้ใจการจดัการความรูข้องบุคลากร ไมม่กีารแลกเปลีย่นความรูร้ะหว่างบุคลากรใน
องคก์าร อกีทัง้สภาพแวดลอ้มหรอืบรรยากาศ อาจจะไมเ่อือ้ต่อการเป็นองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้
นอกจากน้ีทางดา้นตวัผูบ้รหิารเองอาจจะยงัมนีโยบายทีไ่มช่ดัเจนเพยีงพอเป็นตน้ 

น้ําทพิย ์วภิาวนิ (2546: 84–89; และ 2547: 31) ไดท้าํการศกึษาเกีย่วกบัการจดัการความรู้
ในหอ้งสมุด พบว่า การจดัการความรูจ้ะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบทีส่าํคญั 5 องคป์ระกอบ 
คอื องคป์ระกอบดา้นกระบวนการจดัการความรู ้ ซึง่ม ี 3 ขัน้ตอน คอื การสรา้งความรู ้การ
แลกเปลีย่นความรู ้และการนําความรูไ้ปใช ้และองคป์ระกอบอื่นอกี 4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
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1) เทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการจดัเกบ็สารสนเทศ (Repositories) เครื่องคอมพวิเตอร์
แมข่า่ย (Server) จดัเกบ็ขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูต่างๆ รวมถงึ การเผยแพรเ่น้ือหาขอ้มลูไปยงั
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ External knowledge, Structured/Informal Internal Knowledge 

2) แพลตฟอรม์ทีท่าํใหเ้กดิการทาํงานรว่มกนั (Collaborative Platforms) การมี
ระบบและฐานขอ้มลูทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้รวมทัง้ การสนบัสนุนการทาํงานรว่มกนั 

3) ระบบเครอืขา่ย (Network) โครงสรา้งพืน้ฐาน เช่น ระบบเครอืขา่ยช่วย
สนบัสนุนการสือ่สารและการสนทนา 

4) วฒันธรรม (Culture) เชน่ วฒันธรรมองคก์ารทีช่ว่ยใหเ้กดิการแลกเปลีย่น 
และใชข้อ้มลูรว่มกนั 

องคป์ระกอบเหล่าน้ี ตอ้งมกีารนําและกระตุน้ศกัยภาพของคนในองคก์ารออกมาใชเ้พื่อ
พฒันาองค์การไปสู่เป้าหมายและทศิทางที่ต้องการ การสรา้งวฒันธรรมการเรยีนรูแ้ละการ
แลกเปลีย่นความรู ้จะมคีวามสาํคญัเป็นอนัดบัแรก 

กองบรรณาธกิารวชิาการ (2546: 13-15) ในวารสารหมออนามยัไดร้วบรวมผลจากผู้
ทาํการศกึษา เกีย่วกบัองคป์ระกอบสาํคญัทีเ่กีย่วกบัการจดัการความรู ้มดีงัน้ี 1) ภาวะผูนํ้า ผูนํ้า
ทีแ่สดงความมุ่งมัน่ต่อการจดัการความรู ้ ส่งเสรมิการเรยีนรูข้องคน ในองคก์ารใหเ้ป็นบุคคล
เรยีนรู ้ (Learning Person) พฒันาความเป็นองคก์ารการเรยีนรู ้ (Learning Organization) โดย
ใชพ้ลงัสรา้งสรรคข์องการจดัองคก์ารแบบแนวราบในระบบเครอืขา่ย เน้นการนําจาก เบือ้งหลงั 
(Learn from Behind) และการใหอ้าํนาจ (Empowerment) แก่ผูป้ฏบิตังิาน ซึง่มคีวามสาํคญัยิง่ 
ต่อความสาํเรจ็ในการนําความรูไ้ปใชเ้พื่อประโยชน์ขององคก์าร 2) โครงสรา้งองคก์ารทีเ่ป็น
แนวราบ และเน้นการทาํงานแบบเครอืขา่ย (Networking) ทีไ่มใ่ชอ้าํนาจสัง่การ จะช่วยสง่เสรมิ
การจดัการความรู ้โครงสรา้งองคก์ารทีส่ามารถรบัรู ้เรยีนรู ้และแลกเปลีย่นกบัองคก์ารภายนอก
ในรปูแบบเครอืขา่ยองคก์ารและทุกจุดของการปฏบิตังิาน 3) วฒันธรรมองคก์าร พฤตกิรรมและ
การสื่อสาร เน้นการสื่อสารแนวราบ ความเป็น เพื่อนร่วมงานมากกว่าความเคารพเชื่อฟงั 
สง่เสรมิความคดินอกกรอบ (Lateral Thinking) ความคดิ รเิริม่สรา้งสรรค ์ (Creative Thinking) 
และการใชส้ามญัสาํนึกในการทาํงาน วฒันธรรมการใชข้อ้มลู หลกัการและเหตุผลมากกวา่การใช้
อาํนาจ ความรูส้กึ และอารมณ์ สง่เสรมิใหบุ้คลากรในองคก์าร เดยีวกนั หรอืต่างหน่วยงาน ใหม้ี
โอกาสในการแลกเปลีย่นและถ่ายทอดความรูท้ีฝ่งัลกึ สง่เสรมิ และอาํนวยความสะดวก ใหก้าร
จดัการความรูเ้ป็นไปอยา่งสรา้งสรรคแ์ละมปีระสทิธภิาพ 4)  เทคโนโลยสีารสนเทศ ช่วยอาํนวย
ความสะดวกในการขดุคน้ (Data Mining) การถ่ายทอดขอ้มลูขา่สาร ความรู ้การปฏบิตังิานลง
ในระบบคอมพวิเตอร ์ใหส้ามารถนํามา รวบรวมเป็นขอ้มลูสารสนเทศ ภาพรวมขององคก์ารผา่น
เครอืขา่ยคอมพวิเตอรอ์งคก์าร (Intranet) โดยระบบจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail) หรอืระบบ
พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ (E-commerce) จะช่วยให ้ ระบบการแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร ทาํได้
อยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 5) ระบบการใหร้างวลัและการยกยอ่ง เน้นผลงานเป็น
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กลุ่มทมีงาน การยกยอ่ง กระบวนการสรา้งความรว่มมอื การแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างกนัจะทาํ
ใหเ้กดิความรูอ้ยา่งกวา้งขวาง  และ 6) ระบบพฒันาขดีความรู ้ทกัษะ ความสามารถ และการ
รกัษาบุคลากร ซึง่ทรพัยากร บุคคลเป็นสิง่ทีส่าํคญัทีส่ดุในการจดัการความรู ้เพราะเป็นทัง้ผูผ้ลติ
และผูใ้ชค้วามรูใ้นเวลาเดยีวกนั พฒันาใหม้คีวามรูค้วามสามารถมากขึน้ ส่งเสรมิใหเ้กดิ
บรรยากาศการทาํงานเป็นทมี ช่วยเสรมิ ศกัยภาพใหเ้กดิบุคคลแหง่การเรยีนรู ้องคก์ารแหง่การ
เรยีนรู ้และสงัคมแหง่การเรยีนรู ้

ไพฑรูย ์ช่วงฉ่ํา (2547: 2) ไดท้าํการศกึษาเรื่องการจดัการความรูใ้นโรงพยาบาลพบว่า 
องคป์ระกอบทีม่ผีลต่อความสาํเรจ็ในการจดัการความรู ้ และเกดิประสทิธภิาพมากทีสุ่ด กค็อื
ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิาร ทีจ่ะตอ้งมคีวามมุง่มัน่ และแสดงอทิธพิลในการทีจ่ะนําการจดัการความรู้
มาใชใ้นองค์การใหบ้รรลุผลสําเรจ็ โดยบุคลากรในองคก์ารต้องมกีารสื่อสารเพื่อใหม้คีวามรู ้
ความเขา้ใจเพื่อใหเ้กดิทศันคตทิีด่ ี ซึง่จะทาํใหเ้กดิความร่วมมอืในองคก์าร รวมทัง้ ตอ้งมกีาร
ทาํงานเป็นทมีและมกีารสรา้งเครอืขา่ยทัง้ภายใน ภายนอกองคก์ารในการแลกเปลีย่นและการนํา
ความรูไ้ปใชอ้ยา่งเหมาะสม 

ชวนพศิ ปลูกสรา้ง (2550) ศึกษาเรื่องปจัจยัที่มอีทิธิพลต่อความสําเรจ็ในการจดัการ
ความรูข้องกรมอุตุนิยมวทิยา ผลการศกึษา พบวา่ 1) ระดบัความสาํเรจ็ในการจดัการความรูข้อง
กรมอุตุนิยมวทิยาอยู่ในระดบัที่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 2) ระดบัการรบัรูใ้นการจดัการความรูข้อง
ขา้ราชการกรมอุตุนิยมวทิยาอยู่ในระดบัน้อย โดยขา้ราชการในระดบัต่างๆ มกีารรบัรูแ้ตกต่าง
กนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิและ 3) ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสําเรจ็ในการจดัการความรูข้อง
กรมอุตุนิยมวทิยา จาํนวน 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ กระบวนการจดัการความรู ้วฒันธรรมองคก์าร และ
ภาวะผูนํ้า โดยทัง้ 3 ตวัแปรสามารถอธบิายตวัแปรตามทีม่คีวามสมัพนัธ์กนัไดร้อ้ยละ 73.0 ณ 
ระดบันยัสาํคญัทางสถติ 0.05 

ศรินิทพิย ์ ธติพิงศว์ณิช (2552) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีส่่งผลต่อการจดัการความรูเ้รื่องภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่ในการจดัการศกึษาของสถานศกึษา ขัน้พืน้ฐาน สงักดัสํานักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาเพชรบุร ีเขต 2 ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัทีม่ผีลต่อการจดัการความรูเ้รื่องภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่ในการจดัการศกึษาของ สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
เพชรบุร ีเขต 2 โดยรวมพบว่า ปจัจยั ดา้นภาวะผูนํ้าและกลยุทธ ์วฒันธรรมองคก์าร เทคโนโลยี
สารสนเทศ การวดัผล และโครงสรา้งพืน้ฐาน ทัง้ 5 ปจัจยั มผีลต่อการจดัการความรูเ้รื่องภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่ในสถานศกึษา อยูใ่นระดบัมาก และ ปจัจยัดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ภาวะผูนํ้าและ
กลยุทธ ์และการวดัผล ทัง้ 3 ปจัจยัสง่ผลต่อการจดัการ ความรูเ้รื่องภูมปิญัญาทอ้งถิน่ในการจดั
การศกึษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขต พืน้ทีก่ารศกึษาเพชรบุร ี เขต 2  ที่
ระดบั นยัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 โดยมอีาํนาจในการทาํนายไดร้อ้ยละ 63.5 

บุญส่ง หาญพานิช (2546: 3) ไดว้จิยัรูปแบบการบรหิารจดัการความรูใ้นสถาบนั 
อุดมศกึษาไทย พบว่า ผูบ้รหิารสถาบนัอุดมศกึษามคีวามต้องการใหม้กีระบวนการบรหิาร
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จดัการความรูใ้นระดบัมาก ใหม้กีารนําองคค์วามรูใ้หม ่ๆ ทีไ่ดจ้ากการบรหิารจดัการความรูไ้ปใช้
การประกนัคุณภาพ การพฒันาการเรยีน การสอน หลกัสตูร เทคโนโลย ีหอ้งสมุด การวจิยัการ
ประเมนิความด ีความชอบ การธํารงรกัษาบุคลากร การสรา้ง นกัวชิาการ การกําหนดภาระงาน
และการบรกิารความรู ้ตลอดจนการแบ่งปนัแลกเปลีย่นความรู ้ความรว่มมอืในการใหค้วามรูแ้ละ
รบับรกิารความรู ้ ใน 5 ดา้น การเผยแพรค่วามรู ้ การถ่ายทอดความรู ้ การอบรมสมัมนาการ
อาํนวยความสะดวกในการเขา้ถงึความรู ้ตลอดจนใหค้าํปรกึษา เป้าหมายของการจดัการความรู้
เพือ่การพฒันางาน พฒันาคน พฒันาองคก์าร ใหเ้ป็นองคก์ารเรยีนรู ้และพฒันาความเป็นชุมชน
เป็นหมูค่ณะ และความเอือ้อาทรระหวา่งกนัในทีท่าํงาน 

ฉลองรฐั อนิทรยี ์ (2550) ศกึษาการพฒันารปูแบบการจดัการความรู ้ คณะพยาบาล
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชธานี การวจิยัน้ีมจุีดมุง่หมายสามประการ คอื 1) เพื่อศกึษาสภาพการ
จดัการความรูก่้อนการพฒันารปูแบบการจดัการความรู ้คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัราช
ธานีและวทิยาเขตอุดรธานี 2) เพื่อพฒันารปูแบบการจดัการความรู ้ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชธานี และวทิยาเขตอุดรธานี 3) เพื่อศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความสาํเรจ็ในการ
จดัการความรู ้คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชธานี และวทิยาเขตอุดรธานี ทาํการวจิยั 
แบบผสานวธิคีอืประยกุตก์ารวจิยัแบบมสีว่นรว่ม การวจิยัและพฒันา การวจิยัเชงิปรมิาณ และ 
การวจิยัเชงิคุณภาพผลการวจิยัปรากฎดงัน้ี 

1) ก่อนการพฒันารปูแบบการจดัการความรู ้ คณาจารยค์ณะพยาบาลศาสตรม์ี
การดาํเนินกจิกรรมทีเ่ป็นการจดัการความรูบ้างองคป์ระกอบ แต่ยงัไมเ่ป็นระบบและไมม่รีปูแบบ
ทีช่ดัเจน 

2) รปูแบบการจดัการความรู ้ คณะพยาบาลศาสตร ์ ทีพ่ฒันาประกอบดว้ย 3 
ลาํดบัขัน้ไดแ้ก่ ขัน้ที ่1 เป็นขัน้เตรยีมผูบ้รหิารและคณาจารย ์โดยการสรา้งความตระหนกั ความ
เขา้ใจ และขอความรว่มมอื การประชุมชีแ้จงวตัถุประสงค ์ เป้าหมายการจดัการความรู ้ และ
ศกึษาบรบิทสภาพการจดัการความรูก่้อนการพฒันารปูแบบ ลําดบัที ่2 คอื ขัน้จดัทาํแผนปฏบิตัิ
การ กําหนดวสิยัทศัน์ตัง้กรรมการ พฒันาศกัยภาพของทมี แบ่งกลุ่มจดัการความรู ้ และจดัตัง้
ศูนยจ์ดัการความรู ้ และลําดบัขัน้ที ่ 3 คอื ขัน้ปฏบิตักิารจดัการความรู ้ สรา้งและเชื่อมโยง
เครอืขา่ยความรู ้

3) จากการนํารปูแบบการจดัการความรูท้ีพ่ฒันา ไปทดลองใชท้ีค่ณะพยาบาล
ศาสตรท์ัง้สองแหง่ เป็นเวลา 8 เดอืน โดยมคีณะกรรมการจดัการความรู ้กรรมการทีป่รกึษาและ 
กลุ่มจดัการความรู ้ 7 กลุ่ม ดําเนินการจดัการความรูต้ามกระบวนการจดัการความรู ้ ซึ่ง
ประกอบดว้ยการจําแนกความรู ้ การสรา้งความรูใ้หม ่ การแลกเปลีย่นแบ่งปนัความรู ้ การนํา
ความรูไ้ปใชก้ารเผยแพรค่วามรู ้การสรา้งเครอืขา่ยความรู ้และการประเมนิผลความรู ้ไดผ้ลดงัน้ี 
มศีูนยจ์ดัการความรู ้ สาํหรบัรอผลงานจากกลุ่มจดัการความรูท้ ัง้ 7 กลุ่ม ไดอ้งคค์วามรูใ้นการ
ปฏบิตังิานจาํนวนทัง้หมด 285 เรื่อง ผูบ้รหิารและคณาจารยท์ุกกลุ่มมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการ
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ความรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัมาก มกีารประเมนิความสําเรจ็ในการจดัการความรูโ้ดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก และรปูแบบการจดัการความรูม้คีวามเหมาะสมในระดบัมาก 

4) ปจัจยัแห่งความสําเรจ็ของการจดัการความรู ้ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชธานี ไดแ้ก่ การสนบัสนุนจากผูบ้รหิารทุกระดบั ศูนยจ์ดัการความรู ้วฒันธรรม
ในการจดัการความรูข้องผูบ้รหิารและคณาจารย ์ และยุทธศาสตรใ์นการจดัการความรู ้ ซึ่ง
ประกอบดว้ยผูท้ีท่าํงานโดยใชค้วามรูท้ีผ่า่นการฝึกอยา่งด ีความไวว้างใจ พลงัรว่มและการมสีว่น
รว่ม และยดึหลกัการทรงงานในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมพิลอดุลเดช ไดแ้ก่การศกึษา
ขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ คาํนึงถงึวฒันธรรมองคก์าร การมสีว่นรว่ม ความซื่อสตัยส์ุจรติ จรงิใจต่อ
กนัและรูร้กัสามคัค ี
 ฉลาด จนัทรสมบตั ิ(2550) ศกึษาเรื่อง การพฒันารปูแบบการจดัการความรูอ้งคก์าร
ชุมชน การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุง่หมายเพือ่ 1) พฒันาแผนการจดักจิกรรมการจดัการความรูค้วบคู่
กบัการพฒันากลุ่มองคก์ารชุมชน 2) พฒันาและทดลองใชร้ปูแบบการจดัการความรูอ้งคก์าร
ชุมชนควบคู่กบัแผนพฒันากลุ่มองคก์ารชุมชน 3) ศกึษาความพงึพอใจในการดาํเนินการจดัการ
ความรูอ้งคก์ารชุมชน 4) ศกึษาปจัจยัแห่งความสาํเรจ็ของการจดัการความรูอ้งคก์ารชุมชน 
ผลการวจิยัปรากฏดงัน้ี 

1) ไดแ้ผนการจดักจิกรรมการจดัการความรูค้วบคู่กบัการพฒันากลุ่ม แบ่งออกเป็น 
5ระยะ คอื 1) การเตรยีมชุมชน 2) การสรา้งแรงจงูใจ จติสาํนึก สง่เสรมิการมสีว่นรว่มและสรา้ง
วสิยัทศัน์ 3) การจดัทาํแผน/พฒันาศกัยภาพทมี 4) นําแผนไปปฏบิตัแิละพฒันางาน และ 5) ประเมนิ
สรปุผล 

2)  ผลการพฒันาและทดลองใชร้ปูแบบการจดัการความรูอ้งคก์ารชุมชน พบวา่ 
(2.1) รูปแบบการจดัการความรูอ้งคก์ารชุมชนที่พฒันาประกอบดว้ย 18

กจิกรรมหลกัคอื 1) ทาํความเขา้ใจกบัผูนํ้าชุมชน 2) สรา้งทมีและแกนนํา 3) ศกึษาบรบิทชุมชน 
กลุ่มองคก์ารชุมชนและสภาพการจดัการความรู ้ 4) สรา้งแรงจูงใจและจติสาํนึกในการทํางาน
รว่มกนั 5) สรา้งวสิยัทศัน์การจดัการความรู ้ 6) สรา้งความเขา้ใจกจิกรรมพฒันาการจดัการ
ความรู ้7) จดัทาํแผนกจิกรรมพฒันาการจดัการความรูแ้ละแผนความรู ้8) พฒันาความรูพ้ืน้ฐาน
ดา้นคอมพวิเตอรส์าํหรบัผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลู 9) สรา้งตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ของกลุ่ม 10) ส่งเสรมิ
แสวงหาความรูแ้ละศกึษาดงูานการจดัการความรูท้ีด่เีด่น 11) ทาํการสรุปทบทวนแผนกจิกรรม
ในกระบวนการจดัการความรูข้องกลุ่ม 12) ดาํเนินการนํารอ่งใชก้จิกรรมในกระบวนการจดัการ
ความรู ้ 13) การสรุปบทเรยีน สะทอ้นผลและทบทวนแผนการจดัการความรูร้ะดบักลุ่ม หมูบ่า้น 
14) ดาํเนินการยกระดบัองคค์วามรูแ้ละจดัการความรูใ้นประเดน็อื่นเกดิองคค์วามรูท้ีช่ดัแจง้ 6 
ดา้น คอื การสรา้ง การจาํแนก การจดัเกบ็การนําความรูไ้ปใช ้การแบ่งปนัแลกเปลีย่น และการ
ประเมนิผล 15) ประเมนิกระบวนการจดัการความรู ้16) จดัตัง้ศูนยจ์ดัการความรูอ้งคก์ารชุมชน



 120 
 
ระดบัหมู่บา้นและเผยแพร่ผลงานในเวบ็ไซต์ 17) การเสรมิแรงทางบวกใหร้างวลั เผยแพร่
ผลงานเวบ็ไซต ์และ 18) อภปิรายสรปุผลการจดัการความรู ้

(2.2) ผลการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการความรูอ้งค์การชุมชน พบว่า  
1) เกดิบุคคลเรยีนรูไ้ดแ้ก่ ผูร้ว่มวจิยั คอื ผูอ้าํนวยความสะดวก ผูป้ฏบิตังิานกลุ่ม ผูจ้ดบนัทกึ 
และผูป้ระสานงาน 2) การจดัการความรู ้ ที่มาของความรูไ้ด้จากปญัหา การตัง้คําถาม  
การแกป้ญัหาดว้ยการปฏบิตัจิรงิจนเกดิองคค์วามรูท้ีเ่หมาะสม 3) กระบวนการเรยีนรู ้ตอ้งมทีีม่า
ของการสรา้งความรู ้ การจาํแนกการจดัเกบ็ การนําไปใช ้ การแลกเปลีย่น และการประเมนิผล  
4) ความรูท้ี่ผ่านการสกดัขุมความรูข้องบุคคลที่ฝงัอยู่ในตวัเองมาผสมผสานกบัความรูท้ี่อยู่
ภายนอกเกดิความเหมาะสมกบับรบิทมกีารปรบัปรุงพฒันางานใหด้ขีึน้กว่าที่เป็นอยู่ ไดแ้ก่  
1) การบรหิารจดัการ 2) ดา้นเทคนิคการผลติ 5) มศีูนยจ์ดัการความรูท้ีเ่ป็นตวัขบัเคลื่อนใหก้ลุ่ม
ไดพ้บปะแลกเปลีย่นความรูท้ ัง้ภายในและภายนอกชุมชน มกีารใชเ้วบ็ไซต ์และอนิเทอรเ์น็ต 6) 
มชีุดความรูแ้ละชิน้งานกลุ่ม 

(2.3) ปจัจยัแห่งความสําเรจ็ของรูปแบบการจดัการความรูอ้งค์การชุมชน
ประกอบดว้ย 1) บุคคลมคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนรู ้2) การใชภ้าวะผูนํ้าของผูศ้กึษาและผูร้ว่ม
วจิยั 3) ความสามารถในการปฏบิตังิานตามบทบาททมีผูร้ว่มวจิยั 4) การเปิดโอกาสใหผู้ร้ว่ม
วจิยัไดม้สีว่นรว่มตัง้แต่เริม่แรก 5) บรรยากาศในการทาํงานแบบมสี่วนร่วม 6) กระบวนการ
เรยีนรูค้วบคูด่ว้ยวธิปีฏบิตั ิและ 7) มกีลไกขบัเคลื่อน คอื ศนูยจ์ดัการความรูข้ององคก์ารชุมชน 

ธงชัย พาบุ (2552) ศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้ธุรกิจสุดยอดหน่ึงตําบลหน่ึง
ผลติภณัฑ ์มวีตัถุประสงค ์เพือ่ 1) ศกึษาสภาพการจดัการความรูข้องธุรกจิสุดยอดหน่ึงตําบลหน่ึ
ผลติภณัฑท์ีป่ระสบผลสาํเรจ็ 2) วเิคราะหป์จัจยัในการจดัการความรูท้ีส่ง่ผลใหส้ดุยอดหน่ึงตําบล
หน่ึงผลติภณัฑ์ประสบผลสําเรจ็และ 3) สงัเคราะห์และนําเสนอรูปแบบการจดัการความรูข้อง
ธุรกิจสุดยอดหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ที่ประสบผลสําเรจ็ โดยใช้วธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพ ผล
การศกึษาพบวา่ 1) สภาพการจดัการความรูข้องธุรกจิสดุยอดหน่ึงตําบลหน่ึงผลติภณัฑท์ีป่ระสบ
ผลสําเร็จ ในกระบวนการจดัการธุรกิจ เป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกที่มีเป้าหมายเดียวกัน  
มคีวามต้องการเหมอืนกนั มไิดด้ําเนินธุรกจิเพื่อหวงัผลกําไรเหมอืนการจดัการธุรกจิสมยัใหม ่
แต่เป็นธุรกจิของชุมชน สรา้งเอกลกัษณ์ผลติภณัฑภ์ายใตว้ฒันธรรม ภูมปิญัญาและวถิชีวีติของ
ชุมชน ผสานกับความรู้ทางวิชาการสมัยใหม่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น  
มคีุณภาพ สรา้งความประทบัใจแก่ลกูคา้ การจดัการความรูใ้นกระบวนการจดัการธุรกจิ จงึไมไ่ด้
ยดึหลกัการแบบเดยีวกบัการจดัองคก์ารธุรกจิสมยัใหม ่การจดัการความรูข้องธุรกจิสุดยอดหน่ึง
ตําบลหน่ึงผลติภณัฑไ์มไ่ดด้าํเนินการอย่างชดัเจนในทุกขัน้ตอน เมื่อวเิคราะหก์ารจดัการความรู้
ในกระบวนธุรกจิตามกรอบการวจิยัแลว้ สะทอ้นใหเ้หน็วา่ การจดัการความรูใ้นกระบวนธุรกจิแต่
ละขัน้ตอนไม่แตกต่างกัน ทุกขัน้ตอนมีการดําเนินงานคล้ายกัน แต่ละกระบวนการมีการ
ดําเนินงานแบบไม่เป็นเสน้ตรง ไม่มรีูปแบบ ไม่มลีําดบัขัน้ตอน เน่ืองจากความรูส้่วนใหญ่เป็น
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ความรูท้ีเ่ป็นความรูโ้ดยนยั (Tacit Knowledge) ทีฝ่งัอยูใ่นตวัคนเป็นทกัษะทีไ่ดร้บัการถ่ายทอด
สัง่สม เรยีนรูม้าจากคนในครอบครวัและเครอืญาต ิการถ่ายโอนความรูท้ีเ่ป็นทกัษะไปสูค่วามรูท้ี่
ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) จงึมอียู่น้อย ส่วนมากจะเป็นการทําซํ้า (Reproduction) ฉะนัน้
ขัน้ตอนการจัดการความรู้อาจจะก้าวกระโดด และสามารถสรุปจัดกลุ่มการจัดการความรู้
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) การกําหนดความรู้ การสร้างความรู้ และการจัดการความรู้ ใน
กระบวนการน้ี ความรูม้าจากวฒันธรรมภูมปิญัญาและวถิชีวีติของชุมชน อาศยักระบวนการทาง
สงัคม กระบวนการกลุ่ม กระบวนการมสี่วนร่วม ในการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกนั กระบวนการ
และกจิกรรมทีใ่ชส้่วนมากเป็น การเล่าเรื่อง การบอกต่อ สาธติ และฝึกปฏบิตั ิและความรูท้าง
วชิาการสมยัใหมเ่กีย่วกบัการบรหิารจดัการธุรกจิ การพฒันาผลติภณัฑ ์จากหน่วยงานทีใ่หก้าร
สนับสนุนมาใหค้วามรูเ้พิม่เตมิ 2) การจดัเกบ็ความรู ้การเผยแพร่ความรู ้และการใชค้วามรู ้ใน
กระบวนการน้ี ความรูท้ี่จดัเกบ็จะเป็นความรูเ้กี่ยวกบัวฒันธรรมภูมปิญัญา และวถิชีวีติชุมชน 
เป็นทกัษะทีถู่กถ่ายทอดสัง่สมมาจากครอบครวัและเครอืญาต ิฝงัลกึในตวัคน การจดัเกบ็ในรูป
ของความรูช้ดัแจง้จงึมน้ีอย ส่วนความรูท้างวชิาการสมยัใหม่มกีารจดัเกบ็ความรูท้ีช่ดัแจง้ เช่น 
เอกสารประกอบการฝึกอบรม เอกสารรายงานการศึกษาวิจยัของบุคคลภายนอก เอกสาร
มาตรฐาน และเอกสารเผยแพร่ มีการเผยแพร่ความรู้ โดยอาศัยกระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการมสี่วนร่วม ดว้ยการเล่าเรื่อง บอกต่อ สนทนา ประชุมชีแ้จง การ
ฝึกอบรม การสาธติ การตดิประกาศ การประชาสมัพนัธผ์่านสื่อในทอ้งถิน่ และการใชค้วามรูใ้น
กระบวนการธุรกจิโดยเฉพาะการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์ การตลาดและการกระจายสนิค้า 
ดว้ยการเล่าเรื่อง บอกต่อ ฝึกอบรม สาธติ ทดลองปฏบิตั ิการศกึษาดูงาน การร่วมแสดงสนิคา้
และจดัจําหน่าย และ 3) การวดัผลการจดัการความรู ้ดําเนินการในทุกขัน้ตอนการผลติ โดย
อาศยัเกณฑ์มาตรฐานผลติภณัฑ์ ความพงึพอใจของลูกค้า การสัง่ซื้อซํ้า ตรวจสอบจากบญัชี
รายรบัรายจ่าย บญัชลีูกคา้ บญัชกีารสัง่ซือ้ สมุดบนัทกึและรายงานการประชุม 2) ปจัจยัทีส่ง่ผล
ต่อความสําเร็จของการจดัการความรู้ธุรกิจสุดยอดหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ประกอบด้วย  
1) ปจัจยัหลกั 4 ประการ คอื (1) ภาวะผู้นํา ผูนํ้ามวีสิยัทศัน์ มคีวามรู้ความสามารถ สมาชกิ
เชื่อถอืศรทัธา ใหค้วามเคารพเชื่อฟงั สามารถบรหิารจดัการและนํากลุ่มใหป้ระสบความสําเรจ็ 
(2) คน กลุ่มมสีมาชกิที่มจุีดมุ่งหมายเดยีวกนั มคีวามต้องการเหมอืนกนั มคีวามรกัสามคัค ีมี
ความมุ่งมัน่เป็นน้ําหน่ึงใจเดยีวในการรกัษาวฒันธรรมภูมปิญัญา และพฒันาความรูส้มยัใหม่ให้
สามารถสรา้งผลติภณัฑ์ที่มเีอกลกัษณ์โดดเด่นสามารถสรา้งงาน สรา้งอาชพีและรายไดอ้ย่าง
ยัง่ยนื (3) วฒันธรรม ที่มเีอกลกัษณ์ที่โดดเด่นสรา้งความภาคภูมใิจใหส้มาชกิมคีวามเชื่อและ
ศรทัธาผูนํ้า มคีวามไวเ้น้ือเชื่อใจซึง่กนัและกนั พฒันาผลติภณัฑจ์ากวฒันธรรมภูมปิญัญาและวถิี
ชวีติใหม้คีุณภาพมาตรฐานเป็นทีต่อ้งการของลูกคา้ และ (4) ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ เป็นสนิคา้ที่
เป็นเอกลกัษณ์โดดเดน่เป็นทีรู่จ้กัของลูกคา้ และ 2) ปจัจยัรอง ไดแ้ก่ (1) ความสมัพนัธก์บัลูกคา้ 
เป็นการจดัการความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ใหส้ามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้ใหก้ลบัมา
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ซือ้สนิคา้อกี การจดัการประสบการณ์ลกูคา้ เพือ่สรา้งประสบการณ์ใหลู้กคา้เหน็คุณค่าของสนิคา้
และบริการ ทําให้เกิดการเรียนรู้จากลูกค้าแล้วไปสู่การพฒันาการผลิต และการตลาด (2) 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทัง้
อินเทอร์เน็ต การสร้างเว็ปไซด์ การดําเนินงานระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นช่องทาง
ประชาสมัพนัธ์สนิคา้และบรกิาร การตลาดและการกระจายสนิคา้ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัอย่างกวา้งขวาง
มากขึน้ 
 กมลวรรณ วรรณธนงั (2553: 222-223) ศกึษาเรือ่ง ทุนทางสงัคมกบัการจดัการความรู้
สูชุ่มชนพึง่ตนเอง มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษากระบวนการจดัการความรูข้องชุมชนพึง่ตนเอง โดย
ใช้วธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพ พบว่า การจดัการความรูข้องชุมชนพึ่งตนเองมขี ัน้ตอนที่สําคญั 4 
ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) การสรา้งความรูข้องชุมชนพึง่ตนเอง พบว่าม ี2 ลกัษณะ คอื การสรา้งความรู้
ทีไ่ดม้ากจาการพฒันาภายในกลุ่ม และการสรา้งความรูท้ีไ่ดร้บัมาจากภายนอกกลุ่ม ความรูข้อง
ชุมชนพึง่ตนเองทัง้ 4 แห่งส่วนใหญ่เป็นการสรา้งความรูท้ี่ไดม้าจากการพฒันาภายในกลุ่ม ซึ่ง
เกดิจากการแลกเปลี่ยนความคดิเหน็และประสบการณ์ระหว่างสมาชกิ การคน้ควา้ทดลองและ
การลองผดิลองถูก สว่นการสรา้งความรูท้ีไ่ดร้บัมาจากภายนอกกลุ่มกม็กัมาจากการแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็ การปรกึษาหารอืร่วมกนั การไดร้บัคําแนะนํา และการศกึษาดงูาน จากหน่วยงาน
ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชนและภาคประชาชน 2) การจดัเกบ็ความรูข้องชุมชนพึง่ตนเอง พบว่ามกีาร
จดัเกบ็ความรู ้2 ระบบทีป่รากฏ ไดแ้ก่ ระบบทีจ่ดัเกบ็ไวใ้นตวัคน และระบบทีจ่ดัเกบ็ไวน้อกตวั
คน ระบบทีจ่ดัเกบ็ความรูไ้วใ้นตวัคนมกัมาจาการเรยีนรู ้ประสบการณ์ รวมทัง้การบอกเล่าหรอื
การสอนจากบุคคลอื่น การจดัเก็บความรู้ของชุมชนพึ่งตนเองส่วนมากพบว่ามกัเป็นระบบที่
จดัเกบ็ไวใ้นตวัคน สําหรบัระบบทีจ่ดัเกบ็ไวน้อกตวัคนเป็นการถ่ายทอดออกมาจากตวัคนแล้ว
บนัทกึไวใ้นสื่อบนัทกึชนิดต่าง ๆ 3) การแบ่งปนัความรูข้องชุมชนพึง่ตนเอง แบ่งออกเป็น 3 
ลกัษณะ ไดแ้ก่ การแบ่งปนัความรูข้องกลุ่มใหแ้ก่สมาชกิ การแบ่งปนัความรูจ้ากภายนอกกลุ่มสู่
สมาชกิและการแบ่งปนัความรูข้องกลุ่มสู่ภายนอกกลุ่ม อย่างไรก็ตามแต่ละชุมชนมกัเลอืกใช้
วธิีการแบ่งปนัความรู้โดยคํานึงถึงศกัยภาพและความเหมาะสม จงึมวีธิีการแบ่งปนัความรู้ที่
หลากหลายทีพ่บ ไดแ้ก่ การแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ การลงมอืปฏบิตัจิรงิ การสรา้งเครอืข่าย 
การสอน การถ่ายทอดประสบการณ์ การอบรม การเทศนา และการใชส้ื่อ  และ 4) การประยุกต์ใช้
ความรู้ของชุมชนพึ่งตนเอง มีหลายลักษณะ ได้แก่ การนําเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมมา
ประยุกต์ใชก้บัการความดขีองกลุ่มสจัจะสะสมทรพัยบ์้านท่าพรกิ การนําความเชื่อดัง้เดมิของ
ชาวบา้นมาประยกุตก์บัการอนุรกัษ์ปาของกลุ่มอนุรกัษ์ปา่ชุมชนศลิาแลง การนําคาํสอนเรื่องบุญ
นิยมมาประยกุตก์บัการดาํเนินงานของโรงปุ๋ ยธรรมชาตศิรษีะอโศก เป็นตน้ 

Hughes and Holbrook (1998) ไดท้าํการศกึษาเรื่อง การวดัการจดัการความรู:้ ตวับ่งชี้
นวตักรรมขององคก์าร จากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 500 ตวัอยา่ง ในบรทิสิโคลมัเบยี พบว่า ตวับ่งชี้
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การจดัการความรูใ้นองคก์าร ม ี 7 องคป์ระกอบ คอื ภาวะผูนํ้า การวดัผลการปฏบิตังิาน การ
พฒันาบุคลากร กลยุทธ์ การดําเนินการตามกลยุทธ ์ ความร่วมมอืในการทํางานและการ
พยากรณ์แนวโน้มซึง่การคน้พบน้ีองคก์ารสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ในการประเมนิการจดัการ
ความรูใ้นองคก์ารไดเ้ป็นอยา่งด ี

Morey, Maybuzy and Thrashingha (2001: 201-209) ไดส้าํรวจความคดิเหน็ของ
พนกังานจาํนวน 6500 คน ในบรษิทัชัน้นําต่าง ๆ 10 องคก์ารเพื่อจดัลําดบัองคป์ระกอบทีส่ง่ผล
ต่อความสาํเรจ็ของการจดัการความรู ้พบว่า องคป์ระกอบทีส่ง่ผลต่อความสาํเรจ็ของการจดัการ
ความรูท้ีส่าํคญั ประกอบดว้ย ภาวะผูนํ้าและการตดัสนิใจ โครงสรา้งองคก์าร การตดิต่อสือ่สารใน
องคก์าร สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน การทาํงานเป็นทมี ภาพลกัษณ์ขององคก์าร ผลตอบแทน 
สทิธปิระโยชน์ โครงสรา้งพืน้ฐาน และเทคโนโลย ี
 Hlupic; Pouloudi; and Rzevski (2002: 96) ไดท้าํการศกึษาเกีย่วกบั ความสาํเรจ็ของ
องคก์ารในการจดัการความรู ้ พบว่า องคก์ารจะประสบความสาํเรจ็ในการจดัการความรูไ้ด ้
จะตอ้งมอีงคป์ระกอบต่างๆทีส่าํคญั คอื บรรยากาศองคก์ารการใชแ้ละการลงทุนทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ คนและวฒันธรรมองคก์าร โดยคนและวฒันธรรมองคก์ารเป็นองคป์ระกอบทีม่ผีลต่อ
การจดัการความรูม้ากทีส่ดุ 
 Orr and Persson (2003: 14-39) ไดท้าํการศกึษาองคป์ระกอบของการจดัการความรูใ้น
องคก์ารต่างๆ อาท ิอริคิสนั (ERISSON) ฮวิเลท็ เพคการด์ (HEWLETTPACKARD) เคพเีมจ ี
(KPMG) ซเีมนส ์ (SIEMENS)และซรี๊อซ ์ (XEROX) พบว่า องคป์ระกอบการจดัการความรูใ้น
องคก์ารทีท่าํการศกึษา ประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่างๆทีส่าํคญั ดงัน้ี 

1)  องคป์ระกอบดา้นวสิยัทศัน์ขององคก์ารทีม่กีารกาํหนดรว่มกนั โดยมกีารใช้
ความรูเ้ป็นฐานในการกาํหนด 

2)  องคป์ระกอบดา้นวฒันธรรมองคก์ารทีเ่อือ้ต่อการจดัการความรู ้
3)  องคป์ระกอบดา้นการมผีูนํ้าทีส่ามารถและเขา้ใจกระบวนการจดัการความรู ้
4) องคป์ระกอบดา้นความรู ้ ความสามารถของบุคลากร ซึง่จะตอ้งเปิดโอกาส 

และสนบัสนุนใหเ้กดิการแลกเปลีย่นความรูร้ว่มกนั เพือ่เป็นการเพิม่ทกัษะและความสามารถเพือ่
การพฒันาตนเองและองคก์ารอยา่งสรา้งสรรค ์

5) องคป์ระกอบดา้นการลงทุนและการใชเ้ทคโนโลย ี ความรูจ้ะแพร่กระจายได้
อย่างรวดเรว็กด็ว้ยการใชเ้ทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพทีเ่พยีงพอและเหมาะสมกบัองคก์าร โดย
องคป์ระกอบเหล่าน้ีจะตอ้งมกีารผสมผสานกนัอยา่งสมดุล (Orr and Persson, 2003: 49;   
Leitch and Rosen, 2001: 2-5) 

Chen (2004: 2) นกัศกึษาปรญิญาเอกแหง่มหาวทิยาลยั Nova Southeastern ไดท้าํ
การเกีย่วกบั องคป์ระกอบทีส่ง่ผลต่อความสาํเรจ็ในการจดัการความรู ้พบว่า ปจัจุบนัองคก์ารที่
ประสบความสาํเรจ็จะตอ้งมกีารนําการจดัการความรูม้าใชใ้นองคก์าร โดยองคก์ารเหล่านัน้มี
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องคป์ระกอบหลกัทีส่ําคญัในการจดัการความรู ้ คอื มผีูนํ้าทีม่พีฤตกิรรมในการส่งเสรมิและ
สนบัสนุนกระบวนการการจดัการความรูโ้ดยกําหนดไวใ้นวสิยัทศัน์องคก์าร ซึง่เป็นองคป์ระกอบ
ทีส่าํคญั และมกีลยทุธท์ีเ่กีย่วกบัการจดัการความรูท้ีก่าํหนดไวใ้นวสิยัทศัน์ดว้ย 
 สรุปงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการความรู ้พบว่าการศกึษาการจดัการความรูแ้บ่ง
ออกเป็น 3 ประเดน็หลกัๆ คอื กระบวนการจดัการความรู ้ปจัจยัที่มผีลต่อการจดัการความรู ้
และการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ภายในองค์การซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใน
การศกึษาการจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน กรณีศกึษาวสิาหกจิ
ชุมชน จงัหวดันครราชสมีา  
 
2.8  แนวคิดการพ่ึงตนเอง 
 
 แนวคดิการพึง่ตนเองมจุีดกาํเนิดมาจาก ความพยายามทีจ่ะพฒันาประเทศดว้ยพลงัและ
ศกัยภาพของตนเองหรอืชุมชน เพือ่เป็นการลดภาระการพึง่พาความชว่ยเหลอืในดา้นต่างๆ จาก
ภายนอกชุมชน อนัจะก่อให้เกิดการไหลออกของปจัจยัผลผลิตที่เป็นส่วนเกินจาการผลิตใน
ชุมชนและหลกีเลีย่งการสรา้งความสญูเสยีทางวถิชีวีติของคนในชุมชนจากการลื่นไหลเขา้มาและ
ผสมผสานต่อกนัของวฒันธรรมจากภายนอกชุมชน  

แนวคดิดงักล่าวการยงัเป็นพืน้ฐานที่สําคญัในวาทกรรมของการพฒันาชุมชน และการ
เชื่อมโยงความสมัพนัธก์บัแนวคดิการช่วยเหลอืตนเอง (Self-Help) การช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั 
(Mutual-Help) การมสีว่นรว่มของในทอ้งถิน่ และการพฒันาชนบท ซึง่แนวคดิการพึง่ตนเองเป็น
แนวคดิที่สนับสนุนให้คนได้มคีวามคดิรเิริม่ในการพฒันาทรพัยากรที่มใีนท้องถิ่นด้วยตนเอง 
ทัง้น้ีแนวคดิดงักล่าวได้รบัการยอมรบัอย่างรวดเรว็และแพร่หลายในแผนพฒันาประเทศของ
ประเทศในแถบแอฟรกิวา่เป็นแนวทางใหมใ่นการพฒันาชุมชน (Anyanwu, 1992) 

Anyanwu (1992) เชื่อว่าการพฒันาชุมชนของประเทศส่วนใหญ่ในแถบแอฟรกิานัน้ 
ขึน้อยูก่บัความรว่มมอืโดยสมคัรใจของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอื องคก์ารต่าง ๆ ซึง่ความเชื่อน้ีเป็นไปไป
ตามลกัษณะดัง้เดมิภายใตก้ารพึง่ตนเองอยา่งชดัเจน และเป็นการอธบิายถงึแนวโน้มการพฒันา
ชุมชนในรปูแบบใหมท่ีซ่ึง่เหน็ว่าเป็นแนวทางทีส่าํคญัทีท่าํใหช้วีติดขีึน้ โดยเน้นว่าตอ้งเกีย่วขอ้ง
กบักลุ่มคนทีม่กีารวางแผนการแนวคดิการพึง่ตนเอง ซึง่จะทาํใหพ้วกเขาไดร้บัทกัษะทีจ่ะช่วยให้
สามารถแก้ไขปญัหาที่เกดิขึน้ในชวีติประจําไดอ้ย่างประสบผลสําเรจ็ ดงันัน้การพึง่ตนเอง คอื 
การพฒันาบนพืน้ฐานของการใชท้รพัยากรทีแ่ต่ละประเทศมอียู ่ทัง้ยงัเกีย่วขอ้งกบัประชากร ซึง่
ขึน้อยูก่บัศกัยภาพและคุณค่าทางวฒันธรรมและประเพณี (Galtung et al, 1980) รวมไปถงึชุมชน
และผูค้นทีม่กีารกําหนดการพฒันาตามความตอ้งการ ค่านิยมและการปรารถนาของตนเองเป็น
หลกั (Preiswerk, 1980) และการพฒันาระดบัทอ้งถิน่ถอืวา่เป็นสิง่ทีส่าํคญัในการกระตุน้ใหม้กีาร
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ใช้ทรพัยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นที่ดนิ แหล่งน้ํา และแรงงาน ดงันัน้การ
พฒันาทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุคอืการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชนในการพฒันาตนเอง  

อย่างไรกต็ามแนวคดิการพึง่ตนเองเองนัน้ไม่มคีวามแตกต่างกบัหลกัการของการช่วย
ตนเอง (Self-Help) และ การช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั (Mutual-Help) โดยปรชัญาของการ
ช่วยเหลอืตนเองนัน้มคีวามคลา้ยคลงึกบัการใหนิ้ยามของการพึง่ตนเองของ Ghari ed al, 
(1980) วา่การพึง่ตนเองผา่นความรว่มมอืทีจ่ะทาํใหม้กีารดาํรงชวีติทีด่ขี ึน้ เพราะในสงัคมยอ่มไม่
มคีวามเสมอภาค การช่วยเหลอืตนเองสามารถทาํใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ไดร้บัประโยชน์ เพราะ
การช่วยเหลอืตนเองสําหรบัการพฒันาชุมชนนัน้ถอืเป็นการเพิม่สมรรถภาพและความเชื่อมนั
ของชุมชนในการดาํเนินกจิกรรมต่าง ๆ ดงันัน้หลกัการของการช่วยเหลอืตนเองจงึเป็นสว่นหน่ึง
ของกระบวนการพฒันาชุมชนในฐานะที่เป็นเครื่องมอืที่ทําใหป้ระชาชนมโีอกาสในการแบ่งปนั
การตดัสนิใจทีส่าํคญัทีส่ง่ผลต่อการดาํเนินชวีติของตนเอง (Fonchingong and Fonjong, 2003: 85) 
 แนวคดิพืน้ฐานของการพึง่ตนเองเป็นแนวทางการจดัการทีเ่ป็นการพฒันาแบบองคร์วม
ทีม่องเหน็คุณค่าของคนและสรรพสิง่อยา่งเป็นระบบ เป็นการพฒันาแบบรอบดา้นครบถว้น เป็น
ธรรม เสมอภาค ไดแ้ก่ 1)  เน้นการพฒันาแบบองคร์วม คอื ตอ้งมคีวามเป็นองคร์วมของสรรพ
สิง่เป็นพืน้ฐาน โดยไม่แยกว่าเป็นมนุษย ์ธรรมชาต ิหรอืสิง่เหนือธรรมชาต ิแลว้ใหค้วามสําคญั
กบัการพฒันาทีม่คีวามเด่นชดัเฉพาะดา้น เฉพาะเรื่องเป็นแนวทางเลอืก 2) เน้นการพฒันาทีย่ดึ
ระบบคุณค่า คือ ต้องมองเห็นคุณค่าของคนและสรรพสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นทรพัยากรธรรมชาต ิ
ทรพัยากรชุมชน ระบบเทคโนโลยต่ีางๆ ควบคู่ไปกบัการมรีะบบการจดัการที่มปีระสทิธภิาพ 
เน้นการบรหิารและพฒันาคนทีม่คีนเป็นแกนกลางในการพฒันา 3) เน้นการพฒันาแบบครบถว้น
รอบด้าน คือ ต้องเป็นการพฒันาแบบครบถ้วนนัน้ก็คือ ต้องให้ความสําคญักบัแนวทางการ
พฒันาในทุกดา้นและพรอ้มทีจ่ะพฒันาไปดว้ยกนั โดยมเีป้าหมายใหมท่ีก่ารสรา้งแนวทางการอยู่
รวมกนัที่มคีวามเป็นชุมชนเป็นหวัใจหลกัของการพฒันา 4) เน้นการพฒันาแบบกระจาย คอื 
ต้องการเป็นพฒันาที่นําไปสู่ความก้าวหน้าของทุกภาคส่วนของชุมชน ไม่ใช่เป็นระบบการ
พฒันาทีใ่หโ้อกาสแก่ผูท้ีเ่หนือกว่าทางดา้นการเขา้ถงึทรพัยากร เศรษฐกจิ และการเมอืง อนัจะ
ทาํใหเ้กดิการพฒันาอยา่งไมเ่ป็นธรรม (โกวทิย ์พวงงาม, 2553: 169-170)  
 การพึ่งตนเอง (Self-Reliance) เป็นแนวคดิที่สําคญั ซึ่งเป็นลกัษณะเด่นที่สําคญัของ
สังคมและวัฒนธรรมไทยเป็นการเลือกทางรอด ทามกล่างกระแสโลกาภิวัฒน์ ที่มีการ
เปลีย่นแปลงทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม จงึมนีกัวชิาการไดม้กีารใหค้วามหมาย
หลายท่าน ซึ่งสามารถแบ่งการให้ความหมายของการพึ่งตนเองออกเป็น 2 ระดบัได้แก่ การ
พึง่ตนเองระดบัปจัเจกชน และการพึ่งตนเองระดบัชุมชน ซึ่งความหมายของการพึ่งตนเองใน
ระดบัปจัเจกชน (Individual)  หมายถึง ความสามารถของคนที่จะช่วยเหลือตนเองให้ได้มาก
ทีสุ่ด โดยไม่เป็นภาระคนอื่นมากเกนิไป มคีวามสมดุล ความพอดใีนชวีติ เป็นสภาวะทางกายที่
สอดคลอ้งกบัสภาวะทางจติทีเ่ป็นอสิระ มคีวามพอใจในสิง่ทีเ่ป็นอยู่ มสีิง่จําเป็นปจัจยัสีพ่อเพยีง 
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โดยเป็นความพรอ้มของชวีติทัง้ทางกายและจติใจ (เสร ีพงศพศิ, 2548: 49-50) รวมไปถงึ
ความสามารถในการดาํรงตนอยูไ่ดอ้ยา่งอสิระ มัน่คงสมบูรณ์ และเป็นการทีบุ่คคลสามารถดาํรง
ตนอยู่ได้อย่างอิสระ เช่น สามารถแยกตัวออกมาอยู่ห่างจากพ่อ แม่ มีความมัน่คงในชีวิต
สามารถเลีย้งตนเองได ้ตดัสนิใจเรื่องสาํคญั ๆ ไดเ้อง เป็นตน้ (เสาวภา เดชาภมิณฑ,์ 2544: 4) 
สาํหรบัการพึง่ตนเองในระดบัชุมชน  (Community) หมายถงึ กลุ่มคนมภีาระกระทําระหว่างกนั
อย่างสมํ่าเสมอ ตามกฎระเบียบของสงัคม เพื่อบรรลุเป้าหมายของแต่ละคน หรอืเป้าหมาย
รว่มกนั ในพืน้ทีแ่หง่ใดแหง่หน่ึงนานพอสมควร (สญัญา สญัญาววิฒัน์, 2536: 69-7) และการที่
กลุ่ม (สงัคม) ทีม่กีารจดัระบบเพื่อใหป้ระชาชนสามารถดําเนินการตอบสนองความตอ้งการของ
ตนเอง ดว้ยวธิกีารช่วยเหลอืตนเอง ดว้ยการรว่มมอืกบัคนอื่นทีอ่ยูใ่นสถานการณ์เดยีวกนั ทัง้น้ี
การพึง่ตนเองอย่างแทจ้รงิตอ้งหมายรวมถงึว่า กลุ่มชนนัน้มอีสิระในการตัง้เป้าหมายและมอีสิระ
ในการดําเนินการใหบ้รรลุเป้าหมาย โดยอาศยัความพยายามและกําลงัของตนเอง (กาญจนา แก้ว
เทพ และกนกศกัดิ ์แกว้เทพ, 2532: 34)  
 ดงันัน้การพึ่งตนเองในการศึกษา หมายถึง ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองทัง้
ในทางความคดิและทางปฏบิตั ิภายใตก้ารตดัสนิใจดว้ยตวัเอง เพื่อใหส้ามารถดาํรงชวีติไดอ้ยา่ง
มัน่คงสมบูรณ์ และความสามารถในการกระทําระหว่างกลุ่มในการปฏบิตัริ่วมกนั เพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมาย โดยปราศจากการครอบงําจากบุคคล องค์การ หรอืปจัจยัแวดล้อมต่าง ๆ ทัง้น้ีการ
พึ่งตนเองในระดบักลุ่มหรอืชุมชนที่จะมคีวามเขม้แขง็ได้นัน้ พื้นฐานของสมาชกิในกลุ่มหรอื
ชุมชนตอ้งมแีนวทางการพึง่ตนเองระดบัปจัเจกชนมาเป็นหลกั  
 

2.8.1  องคป์ระกอบของการพ่ึงตนเอง 
 การพึง่ตนเองไดน้ัน้จาํเป็นตอ้งมคีวามเชื่อมัน่ว่า ตนยอ่มช่วยตนเองไดก่้อน ในการทีจ่ะ
ทําให้ความเชื่อมัน่ว่าตนเองย่อมช่วยตนเองได้นัน้มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ี คือ  
1) ความรูส้กึของการรวมกนัเป็นกลุ่มของคนทีม่คีวามสนใจร่วมกนัอย่างครบถ้วน (Sense of 
Solidarity) 2) คา่นิยมประชาธปิไตย (Democratic Values) โดยเน้นในเรื่องของการปลูกฝงัให้
คนในชุมชนมกีารยอมรบัฟงัความคิดเห็นของผู้อื่นและใช้มติของที่ประชุมตัดสนิ โดยไม่ใช้
อทิธพิลสว่นตวัของใครเขา้ไปแทรกในการตดัสนิใจเพื่อประโยชน์ของกลุ่มคนในชุมชน 3) สปิรติ
ในการทาํงานรว่มกนั (Spirit of Cooperation) คอื จะตอ้งมกีารรว่มกนัตกลงเกีย่วกบักจิกรรม
รว่ม (Joint Activity) และการกระทําร่วมกนัโดยมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบและร่วมช่วยเหลอืกนั  
4) สปิรติในการทํางานเป็นกลุ่ม (Collective Spirit) โดยการสรา้งใหเ้กดิสปิรติทีจ่ะมองและให้
ความสาํคญัต่อความสนใจร่วมของกลุ่มว่าเป็นเรื่องทีส่าํคญัและมคีวามพยายามรว่มกนั ในอนัที่
จะดําเนินการใหบ้รรลุผลของความสนใจนัน้ 5) สปิรติในการสรา้งสรรค ์(Creative Spirit) คอื 
ปลูกฝงัใสหค้วามคดิรเิริม่มกีารแสวงหาทรพัยากรใหม ่ๆ และเทคโนโลยใีหม่ๆ ทีเ่หมาะสม การ
บรหิารและจดัรูปองค์การใหม่ ๆ มปีระสบการณ์ใหม่ ๆ และใช้สิง่เหล่าน้ีแก้ปญัหาของชุมชน 
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ไม่ใช่หนีปญัหาหรอืละเลยปญัหาที่เกดิขึน้ 6) สปิรติของการร่วมกนัสรา้งความเชื่อถือว่าช่วย
ตนเองได ้โดยการรวบรวมทรพัยากรของกลุ่มหรอืชุมชนทัง้ทางกายภาพหรอืทางวตัถุผนวกกบั
ทางจิตใจกระทําการให้บังเกิดผลให้มากที่สุด และมองทรัพยากรจากภายนอกชุมชนมี
ความสาํคญัเป็นอนัดบัรองหรอืเพยีงตวัประกอบเท่านัน้ (ดเิรก ฤกษ์สาหรา่ย, 2527 อา้งถงึใน 
โกวทิย ์พวงงาม, 2553: 171)  
 ไพโรจน์ ภทัรนรากุล (2548: 72-75) ไดอ้ธบิายเกีย่วกบัองคป์ระกอบการพึง่ตนเอง โดย
ไดนํ้าพืน้ฐานของการกาํหนดใหชุ้มชนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาทาํใหม้อีงคป์ระกอบทีส่าํคญั
สาํหรบัชุมชนดงัต่อไปน้ี 

1) ทรพัยากรธรรมชาติ ชุมชนในอดีตมขีดีความสามารถในการพึ่งตนเองสูง 
เพราะมทีรพัยากรธรรมชาตทิีส่มบรูณ์ มปีา่ไม ้มแีหล่งน้ํา มปีจัจยัในการผลติเลีย้งตวัเองไดอ้ยา่ง
มัน่คง หลายพื้นทมีอีู่ขา้ว อู่น้ําเป็นดนิแดนทอ้งทุ่งที่มคีวามอุดมสมบูรณ์ดงัเหมอืนทุ่งรวงทอง 
เชน่ สโุขทยัในอดตีสะทอ้นถงึ “ในน้ํามปีลา ในนามขีา้ว” เป็นตน้ 

2) ทุนทางสงัคมและทุนทางเศรษฐกจิ ชุมชนจําเป็นต้องมทีุนทางสงัคม หมายถงึ 
ระบบสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมที่เกื้อกูลกับการดํารงอยู่ร่วมกัน ระบบ
ความสมัพนัธแ์บบเครอืญาต ิมคีวามร่วมมอืร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลอืเอือ้อาทร และสมาชกิทุก
คนมีจิตสํานึก มอุีดมการณ์ร่วมของชุมชน มีความผูกพนัในการสรรสร้างความเป็นชุมชนที่
เขม้แขง็และมัน่คง  

3) ภูมปิญัญาและองค์ความรู้ ชุมชนจะพึ่งตนเองได้ต้องมภีูมปิญัญาและองค์
ความรูเ้พื่อนํามาเป็นพืน้ฐานในการดําเนินกจิกรรมของชุมชน การแกไ้ขปญัหาวกิฤตการณ์ของ
ชุมชนตลอดจนการมภีมูปิญัญาในการคดิ วางแผน กาํหนดเป้าหมายของตนเอง องคค์วามรูเ้พื่อ
การจดัการแก้ไขปญัหาต่างๆ ของชุมชนโดยชุมชนเอง การมเีทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบัชุมชน
เป็นนวตักรรมของชุมชน รวมถงึองคค์วามรูใ้นการปรบัตวัใหส้ามารถดาํรงอยู่ไดอ้ย่างปลอดภยั
และมัน่คงในสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป นอกจากน้ีชุมชนจําเป็นต้องมภีูมปิญัญาและองค์
ความรูใ้หม่ๆ  ในการจดัการความสมัพนัธภ์ายในชุมชนและการจดัการความร่วมมอืกบัภายนอก
ชุมชน 

4) ระบบการจดัการ ต้องประกอบด้วยปรชัญา คุณค่าและวฒันธรรมชุมชน มี
องค์การชุมชนและการจดัการซึ่งจะช่วยในการประสานความร่วมมอื หากเรามองชุมชนเป็น
องคก์าร ชุมชนจะเปรยีบเสมอืนองคก์ารทีม่ชีวีติซึง่ประกอบดว้ยระบบคุณค่า มขีนบธรรมเนียม
ประเพณีและวฒันธรรมที่หลากหลาย มปีรชัญา คุณค่าที่สมาชกิยดึถือเป็นบรรทดัฐานและใช้
ปฏบิตัริ่วมกนัและถา้เราพจิารณาถงึแนวคดิเรื่องผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง (Stakeholders) ชุมชนเป็นที่
รวมของวถิชีวีติและมปีฏสิมัพนัธ์กบัผูป้ฏบิตัทิีห่ลากหลายทัง้ในระดบัปจัเจกบุคคลและสถาบนั 
การมรีะบบการจดัการจงึเป็นองค์ประกอบที่สําคญัที่จะช่วยใหชุ้มชนสามารถดํารงอยู่ไดอ้ย่าง
ยัง่ยนื 
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5) การสนับสนุนจากภายนอก มหีลายชุมชนที่ขาดศกัยภาพหรอืถูกกระทําให้
สูญเสยีศกัยภาพ จึงจําเป็นต้องได้รบัการสนับสนุน ช่วยเหลือ ซึ่งอาจเป็นทุนทางเศรษฐกิจ 
เทคนิควชิาการ เป็นตน้ ทัง้น้ีเพือ่ใหชุ้มชนมขีดีความสามารถในการพึง่ตนเองในระดบัสงูขึน้ 

6) เงือ่นไขปจัจยัทีเ่อือ้ต่อการพึง่พาตนเอง ในสถานการณ์ทีโ่ลกขบัเคลื่อนไปใน
กระแสโลกาภวิฒัน์ สงัคมในยุคทุนนิยม การเปิดเสรทีางการค้า และการสื่อสารโทรคมนาคม 
นับเป็นกระแสที่ทําใหชุ้มชนต้องปรบัตวัเพื่อความอยู่รอด ทัง้น้ีชุมชนจะอยู่รอดได ้และมแีบบ
แผนทีพ่ึง่ตนเองไดน้ัน้ ตอ้งพจิารณาถงึเงือ่นไขปจัจยัทีส่าํคญั ดงัน้ี 

6.1)  ปรับความคิดของสมาชิกในชุมชน และปรับวิถีชีวิตใหม่โดยยึด
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ใชช้วีติอยู่ในทางสายกลาง เรยีบง่าย มคีวามเพยีร อยู่อย่างเกื้อกูล
ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม รูเ้ท่าทนัตนเอง สามารถก้าวขา้มวตัถุนิยมและบรโิภคนิยมจะทําให้
สามารถปรบัตวัดาํรงอยูท่า่มกลางกระแสโลกาภวิตัน์ได ้

6.2) ปรบัความคดิ ปรบัจติสาํนึกการเป็นผูใ้ห ้ผูส้นบัสนุนช่วยเหลอืซึง่เป็น
เงือ่นไขทีจ่าํเป็นตอ้งอาศยัปณธิาน ความมุง่มัน่และวสิยัทศัน์ของผูนํ้า 

6.3) จําเป็นต้องมีการจัดระเบียบสังคมใหม่ ซึ่งหมายถึงการจัดระบบ
ความสมัพนัธ์ของคนในชุมชนด้วยตนเอง เป็นการจดัระบบความสมัพนัธ์เชงิอํานาจระหว่าง
ชุมชนกบัสงัคมภายนอกใหต้ัง้อยู่บนฐานสํานึกใหม่ร่วมกนั ให้อยู่กนัอย่างเหน็อกเหน็ใจ เอื้อ
อาทร เสยีสละแบ่งปนั 
 หากมีการจดัการทางสงัคมที่เหมาะสมเป็นที่คาดหมายว่าชุมชนจะมีความเข้มแข็ง 
พอเพยีง มดุีลยภาพและยัง่ยนื และส่งผลใหเ้กดิความเป็นอยู่ทีด่ ีมคีวามผาสุก มคีวามสามารถ
ในการพึง่ตนเองได ้สรปุไดต้ามภาพที ่2.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 129 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.17  แบบจาํลองการจดัการตามแนวทางชุมชนพึง่ตนเองแบบยัง่ยนื 
แหล่งท่ีมา:  โกวทิย ์พวงงาม, 2553: 179. 
 
 จากองค์ประกอบข้างต้นพบว่าสอดคล้องกบัตวัแบบการพึ่งตนเองของชุมชนชนบท 
(Model of Self-Reliance of Rural Communities) ของ สญัญา สญัญาววิฒัน์ (2544: 17-18) 
อธบิายว่า ชุมชนชนบทจะพึง่ตนเองได ้ต้องประกอบดว้ยการพึง่ต้นเอง 5 ประการ ซึ่งอธบิาย

ปรชัญา/ 
 
 

คณุค่าหลกั 

ทุนสงัคม  
ทุนเศรษฐกิจ 

ทรพัยากร 
ธรรมชาติ 

เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกบัชมุชน 

ภมิูปัญญา/ 
องคค์วามรู ้

การจดัการ 

องคก์ารชมุชน 

ความเข้มแขง็ 
ความพอเพียง ดลุย
ภาพ ความยัง่ยืน 

การสนับสนุน
จากภายนอก 

เง่ือนไข/ 
ปัจจยัเกือ้ 

ความผาสกุ 
ความเป็นอยู่ท่ี
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การพึ่งตนเองว่า มลีกัษณะเป็นพลวตั (Dynamic) ที่สามารถเลื่อนสูงขึน้หรอืตํ่าลงไดข้ณะเกดิ
การเปลี่ยนแปลง และการพึ่งตนเองในแต่ละด้านนัน้มีความสมัพนัธ์ต่อองค์ประกอบอื่น ใน
ลกัษณะทีเ่ป็นความสมัพนัธเ์ชงิหน้าที ่โดยใชอ้กัษรย่อว่า TERMS ไดแ้ก่ 1) การพึง่ตนเองทาง
เทคโนโลย ี(Technological Self-Reliance: T) หมายถงึ ความสมดุลระหว่างความตอ้งการ
เทคโนโลยีพื้นบ้านกับการสนอความต้องการเทคโนโลยีพื้นบ้าน หรือความสมดุลระหว่าง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ กับเทคโนโลยีเก่า คําว่าเทคโนโลยี เป็นได้ทัง้เทคโนโลยีที่เป็นวัตถุ 
(Material) เช่น เครื่องมอื เครื่องจกัร ไถ เกวยีน พนัธุ์พชื ปุ๋ ยและเทคโนโลยทีีไ่ม่ใช่วตัถุ (Non-
Material) เช่น ความรู ้ความชาํนาญ ภาวะผูนํ้า การจดัการ การวางแผน การใหค้ําปรกึษา การ
ใหก้ําลงัใจ ความเมตตา ความช่วยเหลอืเกื้อกูล ความกลา้ และความรูจ้กัพอ เป็นตน้ 2) การ
พึง่ตนเองทางเศรษฐกจิ (Economic Self-Reliance: E) หมายถงึ ความสมดุลระหว่างรายไดก้บั
รายจ่ายของชุมชนชนบท หรอืกล่าวอีกนัยหน่ึง คอืความพออยู่พอกินของชาวบ้านในชุมชน  
มรีายได้พอกบัรายจ่ายไม่มหีน้ีสนิชนิดที่ไม่อาจชดใช้คอื (สามารถมหีน้ีสนิจากการลงทุนเพื่อ
เกษตรกรรมหรอืธุรกจิได ้โดยคาํวา่ชุมชนบทในทีน้ี่ หมายถงึ หมูบ่า้นทีต่ ัง้อยูน่อกเขตเทศบาล 
3) การพึง่ตนเองทางทรพัยากรธรรมชาต ิ(Natural Resource Self-Reliance: R) หมายถงึ 
ความสมดุลของทรพัยากรธรรมชาตทิีถู่กใชไ้ปและการทดแทน นัน่กค็อืการมทีรพัยากรธรรม- 
ชาตทิีจ่ําเป็นต่อชวีติไวใ้ช ้แต่ไมใ่ช่มากจนเกนิดุล หรอืทําใหเ้สยีดุล รกัษาธรรมชาตใิหค้งความ
หลากหลาย (Bio-Diversity) ไดไ้วใ้หม้ากทีสุ่ด คําว่า ทรพัยากรธรรมชาต ิหมายถงึ พืน้ดนิ หนิ 
แรธ่าตุ น้ํา ปา่ สตัว ์รวมทัง้มนุษยอ์ยูใ่นสว่นทีเ่ป็นสตัว ์4) การพึง่ตนเองทางจติใจ (Mental Self-
Reliance: M) หมายถงึ ความสมดุล หรอืความมัน่คงของจติใจ ซึง่จะมลีกัษณะกลา้แขง็ มพีลงั 
สามารถสูก้บัความยากลําบาก หรอืปญัหาใด ได ้มจีติใจใฝรู่ ้ใฝพ่ฒันา มคีวามรู ้ความสามารถ
ในการประยุกต์ ซึ่งเป็นคุณสมบตัิของแต่ละคน และ 5) การพึ่งตนเองทางสงัคมวฒันธรรม 
(Socio-Cultural Self-Reliance: S) หมายถงึ ความสมดุล หรอืความมัน่คงแขง็แรงของกลุ่มคน 
ครอบครวั ชุมชน หรอืองคก์ารสงัคมใดๆ ในสงัคม ซึง่หมายถงึ การมภีาวะผูนํ้าด ีการมสีว่นรว่ม
สงู มคีวามเป็นปึกแผ่นทางสงัคม ซึ่งความเขม้แขง็ของหน่วยสงัคมเหล่าน้ีจะทําใหห้น่วยสงัคม
แต่ละหน่วยมพีลงักล้าแขง็ สามารถผจญกบังานใหญ่ งานยาก หรอือุปสรรคต่าง ๆ ได้ คําว่า
สงัคม ย่อมต้องหมายรวมถึงวฒันธรรม ซึ่งก็คอื กฎระเบียบของสงัคม ที่คนในสงัคมจะต้อง
ยดึถอืปฏบิตัติาม อยา่งไรกต็ามการพึง่ตนเองของชุมชนชนบทน้ี จะตอ้งมปีจัจยัเสรมิอกี 2 ดา้น 
คือ ด้านการสร้างขีดความสามารถของชุมชน ด้วยตัวของชาวบ้านเองเป็นหลัก คือ ต้อง
เสรมิสรา้งใหอ้งค์การชาวบ้านมคีวามเขม้แขง็ เสรมิสรา้งวธิกีารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพ และ
การปฏิบัติการ ต้องมีกิจกรรมหรือโครงการปฏิบัติของหมู่บ้าน และด้านการสนับสนุนจาก
ภายนอก  
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2.8.2  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพ่ึงตนเอง 
จากแนวคดิการพึง่ตนเองขา้งตน้ ผูศ้กึษาไดม้กีารศกึษาผลงานวจิยัต่าง ๆ ทีส่อดคลอ้ง

และสนับสนุนแนวทางทีเ่กี่ยวขอ้งกบัรปูแบบการจดัการความรูภู้มปิญัญาดา้นหตัถกรรมเครื่อง
จกัสาน ในลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัของแต่ละบรบิทของการศกึษา มดีงัน้ี 

ประยงค ์สงครนิทร ์(2541: 93-95) ศกึษาเรื่อง การพฒันาเพื่อการพึง่ตนเอง: ศกึษา
กรณีกลุ่มเพาะชาํกลา้ไม ้บา้นโนนสว่าง ตําบลภูเขาทอง อาํเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ โดย
มคีวามมุง่หมายเพือ่ศกึษากระบวนการพฒันาแบบพึง่ตนเอง โดยมอีงคป์ระกอบการพึง่ตนเอง 5 
ประการ ซึ่งใช้วธิีการวจิยัเชงิคุณภาพ ผลการศึกษา พบว่า 1) การพฒันาเพื่อการพึ่งตนเอง
ทางดา้นเศรษฐกจิ กลุ่มเพาะชาํกลา้ไม ้บา้นโนนสว่าง ดา้นเป้าหมายในการผลติเพื่อขายเป็นอํา
ดบัแรก รองลงมาคอื ผลิตเพื่อใช้ และอนัดบัสุดท้าย คอื การผลิตเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจ ด้าน
รายไดจ้ากการเพาะชาํกลา้ไม ้มรีายไดร้ะหว่าง 5,000-15,000 บาท มากทีสุ่ด รองลงมา 55,001 
บาทขึ้นไป และอันดับสุดท้ายรายได้ระหว่าง 45,001-55,000 บาท ด้านรายจ่ายต่อปีของ
ครอบครวั ค่าอาหารเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคอื ค่าเครื่องนุ่งห่ม และอนัดบัสุดทา้ยคอื ค่าเช่า 
ด้านการทําประโยชน์ เมื่อมีรายได้ส่วนเกิน อันดับแรกคือ ฝากธนาคาร รองลงมาคือ ซื้อ
เครื่องใช้ในบ้าน อนัดบัสุดท้าย คือซื้อหนังสอืเกี่ยวกบัการเกษตรและการลงทุนในการปรบั
โครงสรา้งเกีย่วกบัการผลติในระยะเริม่ตน้ ดา้นรายจา่ยในการผลติ อนัดบัแรกคอื คา่ปุ๋ ยยาปราบ
ศตัรพูชื รองลงมาคอื ค่าเครื่องมอื อนัดบัสุดทา้ยคอื ค่าดอกเบีย้เงนิยมื ดา้นประโยชน์ทีเ่กดิจาก
การรวมกลุ่ม อนัดบัแรกคอื การรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั รองลงมาคอื การรวมกลุ่ม
เพื่อให้มอีํานาจในการต่อรองและอนัดบัสุดท้ายเพื่อปรึกษาหารือ 2) ผลการพฒันาเพื่อการ
พึง่ตนเองดา้นทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม กลุ่มเพาะชํากลา้ไมบ้า้นโนนสว่าง ในหมู่บา้นไม่มกีาร
สร้างระเบียบในการใช้ทรพัยากร ป่าไม้มีน้อย แหล่งน้ําแห้งขอดในฤดูแล้ง และไม่มีที่ดิน
สาธารณะ 3) ผลการพฒันาเพื่อการพึง่ตนเองดา้นสงัคมและวฒันธรรม กลุ่มเพาะชาํกลา้ไมบ้า้น
โนนสว่าง ดา้นความขดัแยง้ อนัดบัแรกจะใหผู้นํ้าเจรจาเพื่อขจดัความขดัแยง้ รองลงมาใหศ้าล
เฒ่าศาลแก่ และอนัดบัสุดท้าย คือ ให้ตํารวจดําเนินการตามกฎหมาย ด้านการรวมกลุ่มทัง้
ภายในหมูบ่า้นตนเองและหมูบ่า้นอื่น ดา้นใหค้วามช่วยเหลอื อนัดบัแรกคอื ใหก้ารช่วยเหลอืกนั
เพื่อเป็นเครอืญาตกินัอย่างแน่นแฟ้น รองลงมาคอื จากเครอืญาตแิละสมาชกิในกลุ่ม ดา้นการ
แบ่งปนัอาหาร มกีารแบ่งปนัอาหารระหวา่งเพือ่นบา้น ความสมัพนัธร์ะหวา่งสมาชกิในครอบครวั 
อนัดบัแรกมคีวามสนิทสนมกลมเกลยีว รองลงมาเคารพเชื่อฟงัผูใ้หญ่ และอนัดบัสุดทา้ยแบ่งงาน
ตามเพศและวยั 4) ผลการพฒันาเพือ่การพึง่ตนเองดา้นจติใจ กลุ่มเพาะชาํกลา้ไม ้บา้นโนนสว่าง 
ดา้นการชว่ยเหลอืกนัของหมูส่มาชกิ มกีารใหค้วามชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั ดา้นการเขา้รวมกลุ่ม
กจิกรรม อนัดบัแรกการช่วยเหลอืกนัระหว่างสมาชกิ รองลงมาคอื ผลประโยชน์ดา้นเศรษฐกจิ 
และอนัดบัสุดทา้ย คอื สถานภาพทางสงัคม 5) ผลการพฒันาเพื่อการพึง่ตนเองดา้นเทคโนโลย ี
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กลุ่มเพาะชํากล้าไม ้บ้านโนนสว่าง ดา้นรูปแบบการเพาะชํากล้าไม ้ยงัต้องการแบบธรรมชาติ
เพราะไดป้รมิาณมาก และลดรายจ่าย โดยใชเ้ครื่องมอืแบบพืน้บา้นเพราะราคาไม่แพง การใช้
แรงงานยงัใชแ้รงงานในครอบครวั ปญัหาในหมู่บ้าน มปีญัหาด้านเศรษฐกจิ และกลุ่มเพาะชํา
กลา้ไมม้ปีญัหาดา้นการตลาด 

พรศร ียงคฤ์ประพนัธ ์(2546) ศกึษาเรื่อง วสิาหกจิชุมชนกบัการพึง่ตนเอง: กรณีศกึษา
การแปรรูปผลิตจากต้นตาล ชุมชนบ้านเหล่าขวัญ ตําบลท้อแท้ อําเภอวัดโบสถ์ จังหวัด
พษิณุโลก โดยหน่ึงในวตัถุประสงคค์อืการศกึษากระบวนการจดัการองคค์วามรูข้องกลุ่มแมบ่า้น
เกษตรขวญัใจพฒันาในการดําเนินงานวสิาหกจุิชมชนดา้นการแปรรูปผลผลติจากต้นตาล ผล
การศกึษาพบว่า กระบวนการจดัการองคค์วามรูข้องกลุ่มแม่บา้นเกษตรขวญัใจพฒันาเกดิจาก
การผสมผสานภูมปิญัญาดัง้เดมิกบัองคค์วามรูท้ีเ่ป็นภูมปิญัญาจากภายนอกผ่านการอบรม การ
ดงูาน การทดลองดว้ยวธิปีฏบิตั ิโดยผูนํ้ากลุ่มเป็นผูม้บีทบาทสาํคญัในการคดิรเิริม่และเรยีนรูภู้มิ
ปญัญาดา้นการแปรรูปผลผลติจากต้นตาล โดยอาศยัเทคโนโลยสีมยัใหม่ดา้นการผลติและการ
บรหิารจดัการ ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากภาครฐัและเอกชนทัง้ดา้นความรู ้เงนิทุนและการสง่เสรมิ
ด้านการตลาด ก่อให้เกิดกิจกรรมการผลิตที่มปีระสทิธิภาพของกลุ่ม และการมสี่วนร่วมของ
สมาชกิทีอ่ยูใ่นชุมชนและนอกชุมชน 

อภนินัท ์ยอดมณ ี(2546: 104-108) ศกึษาเรื่อง การพึง่ตนเองของชุมชนไมเ้รยีง อาํเภอ
ฉวาง จงัหวดันครศรธีรรมราช มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาลกัษณะการพึง่ตนเอง และปจัจยัในการ
พึง่ตนเองของชุมชนไมเ้รยีง อําเภอฉวาง จงัหวดันครศรธีรรมราช เป็นการศกึษาเชงิคุณภาพ 
พบว่า การพึง่ตนเองของชุมชนไมเ้รยีง เป็นการพึง่ตนเองบนฐานของการเรยีนรู ้มใิช่เป็นการ
พึง่ตนเองบนฐานแห่งความมพีรอ้มแหง่วตัถุสิง่ของหรอืทรพัยส์นิ นัน่กค็อื พรอ้มทีจ่ะเรยีนรูแ้ละ
เปลีย่นแปลงใหชุ้มชนสามารถพึง่ตนเองไดต้ามทฤษฎกีารพึง่ตนเองของชุมชนชนบท (TERMS) 
5 ประการ คอื 1) การพึง่ตนเองทางเทคโนโลย ี(T) ของชุมชนไมเ้รยีงในอดตีการพึง่ตนเองดา้น 
เทคโนโลยนีัน้ต่างคนต่างแสวงหา ทาํใหเ้ทคโนโลยใีนการผลติมขีอบเขตจาํกดั หรอืในบางครัง้ก็
ตอ้งพึง่พาภายนอก ชุมชนจงึไดเ้รยีนรูเ้ทคโนโลยดีัง้เดมิของชุมชนตนเอง และนํามาประยุกตใ์ช้
รม่กบัเทคโนโลยสีมยัใหมใ่หเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม และตามความตอ้งการของตลาด สง่ผล
ให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองในด้านเทคโนโลยไีด้มากขึ้น จากการปรบัปรุงเทคโนโลย ีทําให้
ชุมชนมศีกัยภาพในการผลติไดม้ากขึน้ พรอ้มกบัการใชท้รพัยากรธรรมชาตทิีม่อียู่ในชุมชนได้
คุม้ค่าและยัง่ยนืมากขึน้ 2) การพึง่ตนเองทางเศรษฐกจิ (E) ชุมชนไมเ้รยีงไม่ใช่ชุมชนทีม่คีวาม
รํ่ารวย มทีรพัยส์มบตัเิหลอืกนิเหลอืใช ้หรอืมธุีรกจิใหญ่โต แต่ชุมชนไดม้กีารเรยีนรูท้ี่จะทําให้
เศรษฐกจิของตนดขีึน้ ในขณะเดยีวกนักพ็ยายามทีจ่ะลดค่าใชจ้่ายในสว่นทีส่ามารถได ้เช่น การ
เลีย้งปลาไวก้นิเอง การผลติสิง่ของจาํเป็นทดแทน เป็นตน้ เพราะการช่วยลดค่าใชจ้่ายใหน้้อยลง
กเ็ทา่กบัเป็นการเพิม่รายไดเ้ชน่กนั การพึง่ตนเองทางเศรษฐกจิทีเ่หน็ไดช้ดั คอื การพึง่ตนเองใน
ระดบัครวัเรอืน ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ หรอืมอีาหารสําหรบับรโิภคในครวัเรอืน ในบาง
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ครอบครวักอ็าจทาํเป็นธุรกจิขนาดเลก็เพือ่ไวข้ายใหก้บัคนในชุมชน ไมเ่น้นทาํขายคนนอกชุมชน 
ทําใหไ้ม่ต้องลงทุนสงูและไม่เกดิการเสีย่งกบัการขาดทุน เพราะไดเ้กบ็ขอ้มลูการใชจ้่ายของคน
ในชุมชนไวก่้อนแลว้ แมว้่ารายไดจ้ะไมไ่ดม้ากขึน้เป็นจาํนวนมาก แต่สิง่ทีเ่หน็ไดก้ค็อื การลดลง
ของจาํนวนหน้ีของคนในชุมชน 3) การพึง่ตนเองทางทรพัยากรธรรมชาต ิ(R)  บรเิวณชุมชนไม้
เรยีงเป็นพื้นที่ที่มทีรพัยากรธรรมชาติสมบูรณ์ ประกอบไปด้วยป่าและเขาเป็นจํานวนมาก มี
สายน้ําไหลผ่าน มีทุ่งนาที่ยงัอุดมสมบูรณ์ มีกุ้งหอยปูปลาอยู่ในน้ําที่ยงัหามาบริโภคได้ แต่
เน่ืองจากความจาํกดัของพืน้ที ่เมือ่มกีารขยายชุมชนกวา้งขึน้ มคีนเขา้มาอยูอ่าศยัมากขึน้ ทาํให้
ชุมชนตอ้งหาวธิใีนการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิโดยการวางแผนควบคุมการใชท้รพัยากร 
ธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและมคีวามยัง่ยนื เพื่อใหชุ้มชนสามารถพึ่งตนเองได้มากที่สุด และเมื่อ
ทรพัยส์มบตัทิีด่นิถูกแบ่งออกเป็นแปลงเลก็ๆ ทาํใหชุ้มชนตอ้งหาวธิใีนการจดัการทรพัยากร 
ธรรมชาตขิองตนเองใหม้คีวามยัง่ยนื 4) การพึง่ตนเองทางจติใจ (M) ทุนเดมิของชุมชนคอื ความ
เป็นชุมชนที่มจีติใจรกัการเรยีนรู ้และเตรยีมพรอ้มที่จะเผชญิกบัปญัหาต่างๆ ตลอดเวลา การ
ถ่ายทอดความรูบ้างอย่างไดผ้่านกระบวนการทางวฒันธรรม ความเชื่อเรื่อง “ครูหมอ” ทีท่ําให้
ความรูบ้างอย่างยงัคงไดร้บัการสบืทอดมาเป็นระยะเวลานาน เพราะเป็นชุมชนทีม่ใีจเปิดกวา้ง 
พรอ้มทีจ่ะรบัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น ไมป่ฏเิสธคาํแนะนําจากผูอ้ื่น พรอ้มทีจ่ะนํามาพจิารณาดว้ย
ใจทีเ่ป็นกลาง และยดึอยูบ่นพืน้ฐานของเหตุผล และสภาพความเป็นจรงิ ถา้สิง่นัน้มปีระโยชน์กบั
ทางชุมชนก็จะนํามาใช้ แต่ถ้าเห็นว่าไม่มีประโยชน์ก็จะเลือกหาหนทางอื่นอีกต่อไป ใน
ขณะเดยีวกนักม็ใีจกวา้งพอที่จะใหก้ารช่วยเหลอืผูอ้ื่นดว้ย ซึ่งจากประสบการณ์และเหตุการณ์
ต่างๆ ที่ตัวบุคคลและชุมชนได้ประสบมา ทําให้ชุมชนต้องมีการปรบัเปลี่ยนด้านจิตใจ ให้
สามารถพึน่ตนเองใหไ้ด ้โดยเริม่ทีจ่ติใจทีก่ลา้หาญ อดทนและเสยีสสละใหค้นในชุมชนกลา้เสีย่ง
ทีจ่ะลองผดิลองถูก แมใ้นบางครัง้ตอ้งประสบกบัความลม้เหลว แต่ไม่เคยย่อทอ้  และไดถ้อืเอา
ความผดิพลาดนัน้เป็นบทเรยีน ในการพฒันาต่อไป การพึง่ตนเองทางดา้นจติใจของชุมชนไม้
เรยีงนัน้ อาจจะไม่ใช่สิง่ที่ตวับุคคลสรา้งขึน้ แต่เป็นเพราะถูกสถานการณ์บงัคบั ใหต้้องมกีาร
ปรบัเปลีย่นเพื่อความอยู่รอดของตนเองและสงัคม ดงันัน้ การผ่านเหตุการณ์ความสูญเสยี และ
อุปสรรคจาํนวนมาก มาเป็นระยะเวลานานทาํใหค้นในชุมชนไมเ้รยีงจงึสามารถพึง่ตนเองไดท้าง
จติใจ และ 5) การพึง่ตนเองทางสงัคม (S) ชุมชนไมเ้รยีง เริม่จากการมาอยู่ร่วมกนัของกลุ่มคน
ญาติพี่น้องเพยีงไม่กี่สกุล แม้เมื่อมกีารเข้ามาอยู่ของคนมาขึ้น ก็กลายเป็นคนกลุ่มเดียวกนั 
ชุมชนมนํีา ทีม่คีุณลกัษณะของผูนํ้าตามธรรมชาต ิมคีวามรูค้วามสามารถ มวีสิยัทศัน์ มลีกัษณะ
ประนีประสูง และมเีครอืข่ายมาก เมื่อเริม่ทํากจิกรรมจงึได้รบัการร่วมมอืมาก ทําใหชุ้มชนไม้
เรยีงสามารถพึง่ตนเองได ้และสงัคมทีเ่กีย่วเน่ืองกนัเป็นเครอืขา่ยทัง้ภายในชุมชน และเครอืขา่ย
นอกชุมชน ทําให้เกิคความเขม้แขง็ เกดิการเรยีนรูแ้ละพรอ้มที่จะใหค้วามช่วยเหลอืกนั การ
พึ่งตนเองได้ทางสงัคมและของชุมชนไม้เรยีง จึงเหน็ได้ชดัจากความมัน่คงของกิจกรรมของ
ชุมชนไมเ้รยีง 
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ปจัจยัทีท่ําใหชุ้มชนไมเ้รยีงพึง่ตนเองได ้คอื 1) ปจัจยัภายใน ไดแ้ก่ การมสี่วนร่วมของ
ชุมชน อตัตลกัษณ์ สงัคมทีเ่อือ้ต่อการพฒันา รกัการเรยีนรู ้โครงสรา้งการดาํเนินงานทีเ่หมาะสม 
เครอืข่ายภายในชุมชนทีเ่ขม้แขง็ และปญัหาทีเ่กดิขึน้ในชุมชน 2) ปจัจยัภายนอก คอื องคก์าร
ภาครฐัและเอกชน การยอมรบัจากภายนอก เครอืข่ายภายนอกและกลไกตลาด ส่วนเงื่อนไขที่
ทาํใหชุ้มชนไมเ้รยีงพึง่ตนเองได ้คอื ระดบัความสามคัค ีระดบัความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
ระดบัความรูค้วามสามารถของบุคลากรในชุมชน และระดบัความพรอ้มของกลุ่มแกนนํา 

สมรศุ หรจุนัทร ์(2549: 83) ศกึษาการดาํเนินการวสิาหกจิชุมชนในการพึง่ตนเอง: กรณี
ศลิปกรรมชุมชน ตําบลบางขนาก อาํเภอบางน้ําเปรีย้ว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พือ่
ศกึษาความสมัพนัธ์ของการดํานินงานวสิาหกจิชุมชน ดา้นศลิปกรรมทอ้งถิน่กบัการพึง่ตนเอง
ดา้นเศรษฐกจิและสงัคม ภายใต้การวจิยัเชงิคุณภาพ พบว่า ในระดบับุคคล การเกดิวสิาหกจิ
ชุมชน ก่อใหเ้กดิรายไดโ้ดยตรงต่อผูป้ระกอบอาชพีผลติผลงานศลิปกรรม และทําใหเ้กดิรายได้
เพิม่ขึ้น เกิดระบบความสมัพนัธ์ที่ดใีนครอบครวั ในระดบักลุ่มก่อให้เกิดการทํากิจกรรมทาง
เศรษฐกจิร่วมกนั ภายใต้ความสมัพนัธแ์บบไวว้างใจซึง่กนัและกนั ภายใต้ระบบเครอืญาต ิและ
ระบบอุปถมัภ์ ส่งผลให้เกิดความร่วมมอืกนั สําหรบัการพึ่งตนเองทางสงัคม พบว่า การเกิด
เครอืข่ายทางสงัคมและการพึง่พาอาศยัซึ่งกนัและกนัในชุมชน แต่สําหรบัการพึง่ตนเองในมหา
ภาคเมื่อต้องปฏิสมัพนัธ์กบัองค์การภายนอก พบว่ามอียู่น้อย ดงัจะเหน็ได้จากปฏิกิรยิาของ
สมาชกิซึง่ขาดความมัน่ใจทีจ่ะแสดงความคดิเหน็ในเรือ่งต่างๆ  
 สมชาย ศรเีอยีด (2553: 114-115) ศกึษาเรื่อง การพฒันาชุมชนแบบพึง่ตนเอง: ศกึษา
กรณ ีแหล่งเรยีนรูก้ารเกษตรเพือ่การพึง่ตนเองและสิง่แวดลอ้มทอ้งถิน่ บา้นคลองทุเรยีน อาํเภอ
วงัน้ําเขยีว จงัหวดันครราชสมีา มวีตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะหแ์ละศกึษาถงึศกัยภาพในการพฒันา
ของแหล่งเรยีนรูก้ารเกษตรเพื่อการพึง่ตนเอง และสิง่แวดล้อมทอ้งถิน่ในการพึง่ตนเอง โดยใช้
รูปแบบการวจิยัเชงิคุณภาพ ได้มกีารวิเคราะห์ตามทฤษฎีการพึ่งตนเอง 5 ด้าน คอื 1) ด้าน
เทคโนโลย ีโดยหลกัการการพึง่ตนองทางเทคโนโลยนีัน้ ตอ้งมคีวามสามารถในการเลอืกสรรการ
ใชป้ระโยชน์การอนุรกัษ์และพฒันาเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม ผลการศกึษาสรุปไดว้่า แหล่งเรยีนรู้
การเกษตรเพื่อการการพึง่ตนเองและสิง่แวดลอ้มทอ้งถิน่มคีวามสามารถในการพึง่ตนเองดา้น
เทคโนโลย ีเน่ืองจากสภาพภูมศิาสตร ์มวีถิกีารผลติทางดา้นการเกษตรคอื วนเกษตร ซึ่งเป็น
รูปแบบการผลิตที่เลียนแบบธรรมชาติ การใช้เครื่องไม้เครื่องมือก็เรียบง่าย แบบธรรมดา  
ทีส่ามารถจดัหาไดใ้นทอ้งถิน่ จงึไม่มคีวามจําเป็นต้องพึง่เทคโนโลยใีนระดบัสงู ผลผลติกม็กีาร
ปรบัใชใ้หเ้ขา้กบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ไมค่่อยจะมคีวามสลบัซบัซอ้นมากนกั 2) ดา้นเศรษฐกจิ การ
พึง่ตนเองดา้นเศรษฐกจิ พบว่าแหล่งเรยีนรูก้ารเกษตรเพื่อการพึง่ตนเองและสิง่แวดลอ้มทอ้งถิน่
มคีวามสามารถในการพึง่ตนเองดา้นเศรษฐกจิ สามารถผลติผลผลติไดเ้พยีงพอต่อความตอ้งการ 
แต่หวัใจหลกัสาํคญัคอื การเปลีย่นระบบความคดิ ปรบักระบวนทศัน์ในเรื่องการเรยีนรูเ้รื่องราว
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกีารดาํเนินชวีติ เช่น การทาํเกษตรแบบวนเกษตร สามารถพึง่ตนเองได ้
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ดว้ยปจัจยัพืน้ฐาน ลดรายจ่าย ครอบครวัมกีนิ ส่วนทีเ่หลอืกนํ็าไปขาย ทําใหก้ารอยู่ การกนิไม่
เดอืดรอ้น ชวีติกไ็ม่เดอืดรอ้น ครอบครวักไ็ด้อยู่ร่วมกนั มเีวลาใหก้นั ความสมัพนัธ์ทัง้ภายใน
ครอบครวั และภายในชุมชน เป็นความสมัพนัธแ์บบพึง่พาอาศยักนั เกือ้กูลกนั ซึง่เป็นรากฐานสู่
ความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิ 3) ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยหลกัการการทีจ่ะ
พึง่ตนเองทางดา้นทรพัยากรธรรมชาตไิดน้ัน้ จะต้องมฐีานองคป์ระกอบทีส่ําคญั 3 ประการ คอื 
ประการที ่1 มนุษย ์ประการที ่2 องคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาและประการที ่3 ทรพัยากรธรรมชาต ิ
4) ดา้นสงัคม การเสรมิสรา้งใหชุ้มชนร่วมมอืช่วยเหลอืเกือ้กูลกนั เป็นปจัจยัพืน้ฐานบางอย่างที่
ไมส่ามารถพึง่ตนเองในครอบครวัได ้แต่ตอ้งมกีารพฒันาการพึง่ตนเองอยา่งเป็นระบบอยา่งเช่น 
ระบบวนเกษตรที่กําลงัจะยอ้ยกลบัไปสู่การเกื้อกูลที่เคยมมีาในสงัคมมนุษย์ ซึ่งจะยอ้นวถิีที่มี
คุณค่าให้มากขึ้น ชุมชนเขา้มามสี่วนร่วมเป็นกุญแจสําคญัที่จะกําหนดทศิทางการพฒันาวน
เกษตรในอนาคต โดยวธิกีารหลากหลายรูปแบบ เช่น การใชอุ้ปกรณ์สื่อ การสรา้งเงื่อนไข เช่น 
การประชุม การจดักลุ่มเสวนา การศกึษาดูงาน และการปฏบิตัจิรงิ เป็นต้น และ 5) ดา้นจติใจ 
สุขภาพวิถีไท เป็นภูมปิญัญาเพื่อการอยู่ร่วมกนัและพึ่งพากนั เรียนรู้จากการเสรมิสร้างภูมิ
ปญัญาอย่างอสิระ เพื่อสุขภาพที่พน้จากพนัธนาการ อสิระจากความเจบ็ป่วย ความทุกข ์และ
ความบบีคัน้ทัง้ปวงเพื่อกา้วไปสูป่ระโยชน์สุขอย่างแทจ้รงิ จาการฝึกบรหิารร่างกาย- ใจ ซึง่เป็น
การบรหิารรา่งกายของไทย ทีม่มีาแต่โบราณ ซึง่เน้นการฝึกลมหายใจและใชส้มาธริว่มดว้ย เป็น
การบรหิารกาย บรหิารจติ รวมทัง้ช่วยในการบําบดัอาการเจบ็ปว่ยเบือ้งตน้ สรา้งระบบการดแูล
สขุภาพทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถิน่ ตอบสนองต่อปญัหาสขุภาพในอนาคต 
 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพึ่งตนเอง ผู้ศึกษาเน้นศึกษาภายใต้ตัวแบบการ
พึง่ตนเอง (TERMS) ทัง้ 5 ประการ ไดแ้ก่ การพึง่ตนเองเทคโนโลย ีการพึง่ตนเองทางเศรษฐกจิ 
การพึ่งตนเองทางทรพัยากรธรรมชาติ การพึ่งตนเองทางจิตใจและการพึ่งตนเองทางสงัคม
วฒันธรรม รวมไปถงึองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น องคค์วามรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ การมี
สว่นรว่ม เป็นตน้ 
 
2.9  บริบทจงัหวดันครราชสีมา 
 

2.9.1  ข้อมลูทัว่ไปด้านท่ีตัง้ อาณาเขตและขนาด 
 ทีต่ัง้ของจงัหวดันครราชสมีา อยูท่างดา้นทศิตะวนัออกเฉียงใตข้องภาคตะวนัออกเฉียง- 
เหนือ ระว่างละตจิูด 14 องศา 7 ลปิดาเหนือ ถงึละตจิูด 15 องศา 46 ลปิดาเหนือ และลองจจิูด 
101 องศา 11 ลิปดาตะวนัออก ถึงลองจิจูด 103 องศา มีพื้นที่ติดต่อกบัภาคกลางและภาค
ตะวนัออกของประเทศ และมเีสน้ทางสายสําคญัเชื่อมโยงกบัสองภาคน้ี จงึมกีารกล่างถงึที่ตัง้
ของจงัหวดัน้ีวา่เป็นประตูของภาคอสีาน การตดิต่อระหว่างนครราชสมีากบัศูนยก์ลางสาํคญัของ
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ประเทศ คือ กรุงเทพมหานคร มทีัง้ทางรถยนต์ รถไฟและทางเครื่องบิน ระยะทางระหว่าง
นครราชสมีากบักรุงเทพฯ ตามเสน้ทางรถยนต์ 256 กโิลเมตร มคีวามสะดวกในการตดิต่อกบั
จงัหวดัอื่นทัง้ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออก รวมทัง้เมอืงหลวงของ
ประเทศ และชายฝ ัง่ทะเลภาคตะวนัออก ทาํใหน้ครราชสมีากลายเป็น “เมอืงศูนยก์ลางคมนาคม
ขนสง่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศ” รองจากกรงุเทพมหานคร 

 ดา้นขนาด จงัหวดันคราชสมีามพีืน้ทีป่ระมาณ 20,493.96 ตารางกโิลเมตร หรอืรอ้ยละ 
12.13 ของพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่ใหญ่กว่าจงัหวดัอุบลราชธานีและอุดรธานี ซึง่เป็น
จงัหวดัทีม่ขีนาดใหญ่อนัดบั 2 และ 3 ของภาค เท่ากบั 1.2 และ 1.5 เท่าตามลําดบั โดยจาํนวน
ประชากรปี พ.ศ. 2554  ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2554 จงัหวดันครราชสมีา มจีํานวน
ประชากรทัง้หมด 2,577,117 คน แบ่งเป็นชาย 1,274,435 คน  คิดเป็นร้อยละ 49.45 หญิง 
1,302,682 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.55 จํานวนประชากรมากเป็นอนัดบั 2 ของประเทศรองจาก
กรุงเทพมหานคร และการมพีื้นที่ขนาดใหญ่ทําให้จงัหวดันครราชสมีามคีวามได้เปรยีบด้าน
แรงงานและทรพัยากรธรรมชาต ิและการใชท้ีด่นิในดา้นต่าง ๆ โดยจงัหวดันคราชสมีามอีาณา
เขตตดิต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คยีง  ดงัน้ี 
             ทศิเหนือ           ตดิต่อกบั  จงัหวดัชยัภมู ิและจงัหวดัขอนแก่น 
                    ทศิใต ้              ตดิต่อกบั  จงัหวดัปราจนีบุร ีจงัหวดันครนายก และจงัหวดั
          สระแกว้ 
                    ทศิตะวนัออก     ตดิต่อกบั  จงัหวดับุรรีมัย ์และจงัหวดัขอนแก่น 
                    ทศิตะวนัตก       ตดิต่อกบั  จงัหวดัสระบุร ีจงัหวดัลพบุร ี 
         แผนทีแ่สดงอาณาเขตของจงัหวดันครราชสมีาทีต่ดิต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คยีง รายละเอยีด
ตามภาพที ่2.18  
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ภาพท่ี 2.18  แผนทีแ่สดงอาณาเขตของจงัหวดันครราชสมีา 
 
 2.9.2  สญัลกัษณ์ ต้นไม้ และคาํขวญัประจาํจงัหวดั 
 2.9.2.1  สญัลกัษณประจาํจงัหวดั 
 จงัหวดันครราชสมีามสีญัลกัษณ์ประจําจงัหวดัเป็น รูปอนุสาวรยีท์า้วสุรนารี
ประดษิฐานอยูห่น้า ประตูชุมพล ประตูเมอืงทางดา้นทศิตะวนัตก หมายถงึ วรีกรรมอนักลา้หาญ
ทีท่า้วสุรนารไีดก้อบกูเ้มอืงนครราชสมีา จากกองทพัของเจา้อนุวงศแ์หง่เวยีงจนัทน์ไวไ้ด ้ ซึง่
ตราประจาํจงัหวดันครราชสมีา ภาพน้ีมฐีานะเป็นตราราชการ ตามประกาศสาํนกันายกรฐัมนตร ี
เรื่อง กําหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตามพระราชบญัญตัเิครื่องหมายราชการ พุทธศกัราช 
2482 (ฉบบัที ่214) วา่ดว้ยการกาํหนดเครือ่งหมายราชการประจาํจงัหวดั 76 จงัหวดั สญัลกัษณ์
ประจาํจงัหวดันครราชสมีาตามภาพที ่2.19 
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ภาพท่ี 2.19  สญัลกัษณ์ประจาํจงัหวดันครราชสมีา 
 

2.9.2.2  ตน้ไมป้ระจาํจงัหวดั 
ตน้ไมป้ระจาํจงัหวดันครราชสมีา ไดแ้ก่  ตน้สาธร (เดมิคอืตน้ราชพฤกษ์) ตน้ไม้

พระราชทานประจาํจงัหวดันครราชสมีา (สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ ทรงโปรด
พระราชทานกลา้ไมม้งคล พระราชทานประจาํจงัหวดันครราชสมีา เมื่อวนัที ่9 พฤษภาคม พ.ศ. 
2537 ณ ศูนยป์ระชุมแหง่ชาตสิริกิติิ ์และจงัหวดัไดท้าํพธิปีลูกเมื่อวนัที ่9 มถุินายน พ.ศ. 2537 
ณ บรเิวณหน้าศาลากลางจงัหวดันครราชสมีา) ตามภาพที ่2.20 

 

 
 
ภาพท่ี 2.20  ตน้สาธร ตน้ไมป้ระจาํจงัหวดันครราชสมีา 
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2.9.2.3  คําขวัญประจําจังหวัด 
คําขวัญประจําจังหวัดคือ  เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดิน

ด่านเกวียน 

(คําขวัญเดิม โคราช ลือเลื่อง เมืองก่อนเก่า นกเขาคารม อ้อยคันร่ม ส้มขี้ม้า 
ผ้าหางกระรอก) 

 

2.9.3  ข้อมูลด้านการบริหารการปกครอง 

 จังหวัดนครราชสีมามีรูปแบบการปกครอง และการบริหารราชการออกเป็น 3 ส่วน คือ 
2.9.3.1 การบริหารราชการส่วนกลาง มีส่วนราชการสังกัดส่วนกลางตั้งหน่วยงาน

ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดอยู่ประมาณ 196 หน่วย (รวมทั้งหน่วยงานอิสระ 26 หน่วย รัฐวิสาหกิจ 
27 หน่วย) 

2.9.3.2 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคประจํา
จังหวัด 30 หน่วย ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมาแบ่งการปกครองออกเป็น 32 อําเภอ 287 ตําบล 

3,743 หมู่บ้าน ประกอบด้วย  
       1)  อําเภอเมืองนครราชสีมา  17)   อําเภอสีคิ้ว                       

                     2)  อําเภอขามสะแกแสง  18)   อําเภอสูงเนิน                   
                     3)  อําเภอคง  19)   อําเภอห้วยแถลง 

      4)  อําเภอครบุรี  20)   อําเภอเสิงสาง 
             5)  อําเภอจักราช  21)   อําเภอบ้านเหลื่อม               
                     6)  อําเภอชุมพวง  22)   อําเภอหนองบุญมาก                         
 7)   อําเภอโชคชัย                           23)  อําเภอแก้งสนามนาง 

        8)  อําเภอด่านขุนทด                       24)  อําเภอโนนแดง 
                        9)  อําเภอขามทะเลสอ                     25)  อําเภอวังนํ้าเขียว 
     10)  อําเภอโนนไทย                          26)  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
                       11)  อําเภอโนนสูง                            27)  อําเภอเทพารักษ์ 
                       12)  อําเภอบัวใหญ่                           28)  อําเภอเมืองยาง 
      13)  อําเภอประทาย                          29)  อําเภอลําทะเมนชัย 
                    14)  อําเภอปักธงชัย                         30)  อําเภอพระทองคํา 
                      15)  อําเภอปากช่อง                          31)  อําเภอบัวลาย           

                      16)  อําเภอพิมาย                             32)  อําเภอสีดา 
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 2.9.2.3  การบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ ม ี3 รปูแบบ 
 1)  องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 1 แหง่  
      2)  เทศบาล 56 แหง่ ประกอบดว้ยเทศบาลนคร 1 แหง่ เทศบาลเมอืง 
3 แหง่ และเทศบาลตําบล 52 แหง่  
       3)  องคก์ารบรหิารสว่นตําบล 277 แหง่   

การศกึษาครัง้น้ีผูศ้กึษามกีารแบ่งกลุ่มพืน้ทีเ่ป้าหมายตามแนวทางการดาํเนินงานพฒันา
จงัหวดันครราชสมีาแบบบูรณา โดยมกีารแบ่งพืน้ที่ออกเป็น 4 โซน ตามตารางที่ 2.5 และ 
รายละเอยีดของตําแหน่งทีต่ ัง้แต่ละอาํเภอทัง้ 32 อาํเภอในจงัหวดันครราชสมีาตามภาพที ่2.21 
 
ตารางท่ี 2.5  การแบ่งกลุ่มพืน้ทีเ่ป้าหมายตามแนวทางการดาํเนินงานพฒันาจงัหวดัแบบ 
  บรูณาการ 
 

 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 
ปากชอ่ง เมอืง พมิาย โนนไทย 
สคีิว้ เฉลมิพระเกยีรต ิ หว้ยแถลง โนนสงู 
สงูเนิน โชคชยั เมอืงยาง พระทองคาํ 

ขามทะเลสอ ครบุร ี ลาํทะเมชยั ขามสะแกแสง 
ปกัธงชยั เสงิสาง ชุมพวง บา้นเหลื่อม 
วงัน้ําเขยีว หนองบุนนาก โนนแดง บวัใหญ่ 
ดา่นขนุทด จกัราช ประทาย สดีา 
เทพารกัษ์   บวัลาย 

   คง 
   แกง้สนามนาง 
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ภาพท่ี 2.21  ตําแหน่งของแต่ละอาํเภอของจงัหวดันครราชสมีา 
 

2.9.4  ลกัษณะภมิูประเทศและภมิูอากาศ 
           2.9.4.1  ลกัษณะภมูปิระเทศ 

          สภาพภูมปิระเทศของจงัหวดัมทีัง้ทีเ่ป็นภูเขาสงู  ทีร่าบลุ่ม  พืน้ทีลู่กคลื่นลอนตืน้
และพืน้ทีล่กูคลื่นลอนลกึ  ซึง่สามารถแบ่งออกเป็น 4 บรเิวณ  คอื 

1) บริเวณเทือกเขาและที่สูงทางตอนใต้ของจังหวดัมีความสูงจาก
ระดบัน้ําทะเล มากกว่า 250 เมตร อยูใ่นบรเิวณอาํเภอปากช่อง อาํเภอปกัธงชยั อาํเภอวงัน้ํา
เขยีว อาํเภอครบุรแีละอาํเภอเสงิสาง เทอืกเขาน้ีเป็นตน้กําเนิดของแมน้ํ่าลําธารหลายสายทีไ่หล
ไปทางตะวนัออกของภาค ไดแ้ก่ แมน้ํ่ามลูลําแซะ ลําพระเพลงิ และลําปลายมาศ พืน้ทีร่ะหว่าง
เทอืกเขาสว่นใหญ่มลีกัษณะเป็นลูกคลื่นลอนลกึและลูกคลื่นลอนตืน้ ตอนล่างของหุบเขามคีวาม
ลาดชนัคอ่นขา้งมาก ทาํใหม้กีาร ลา้งพงัทลายของหน้าดนิในบรเิวณน้ีคอ่นขา้งสงู 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 
Zone 4 
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2) บรเิวณที่สูงทางตอนกลางของจงัหวดัมคีวามสูงจากระดบัน้ําทะเล 
200 -250 เมตร  อยูใ่นเขตอาํเภอด่านขนุทด  อาํเภอสคีิว้  อาํเภอเทพารกัษ์  อาํเภอพระทองคาํ 
ตอนล่างของอาํเภอโนนไทย อาํเภอขามทะเลสอ อาํเภอเมอืง อาํเภอสงูเนิน  ตอนบนของอาํเภอ  
ปกัธงชยัและอาํเภอครบุร ีอาํเภอโชคชยั อาํเภอหนองบุญมาก อาํเภอจกัราช  และอาํเภอเสงิสาง  
ลกัษณะพืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นลูกคลื่นลอนตื้นยกเวน้บรเิวณใกลเ้ชงิเขามลีกัษณะเป็นพืน้ทีลู่กคลื่น
ลอนลกึ พืน้ทีบ่างสว่นเป็นทีร่าบลุ่มรมิฝ ัง่แมน้ํ่าไหลผา่น หลายสาย ไดแ้ก่ ลําแซะ ลําพระเพลงิ 
ลาํตะคองและแมน้ํ่ามลู  

3) พืน้ทีล่กูคลื่นทางตอนเหนือของจงัหวดั มคีวามสงูจากระดบัน้ําทะเล
ประมาณ  200 เมตร อยูใ่นเขตอาํเภอขามสะแกแสง ตอนบนของอาํเภอโนนไทย อาํเภอคง ทาง
ทศิตะวนัตกของอาํเภอบวัใหญ่ อาํเภอบา้นเหลื่อม อาํเภอหว้ยแถลง และอาํเภอชุมพวง  อาํเภอ
ลําทะเมนชยั มลีกัษณะเป็นพืน้ทีลู่กคลื่นลอนตืน้ทีส่งูสลบัทีน่า บางตอนเป็นพืน้ทีร่าบลุ่มบรเิวณ
รมิฝ ัง่แมน้ํ่าลาํเชยีงไกร และลาํปลายมาศ 

4) บรเิวณทีร่าบลุ่มทางตอนเหนือของจงัหวดั มคีวามสูงจากระดบั   
น้ําทะเลน้อยกว่า 200 เมตร อยูใ่นเขตอาํเภอบวัใหญ่ อาํเภอคง อาํเภอโนนสงู อาํเภอประทาย 
อาํเภอพมิาย อาํเภอสดีา อาํเภอบวัลาย อาํเภอเมอืงยาง มลีกัษณะเป็นพืน้ทีลู่กคลื่นลอนตื้น 
และมทีีร่าบลุ่มบรเิวณรมิฝ ัง่แมน้ํ่า 

 2.9.3.2  ลกัษณะภมูอิากาศ 
ลกัษณะอากาศทัว่ไปของจงัหวดันครราชสมีาอยูภ่ายใตอ้ทิธพิลของมรสุม 2  ชนิด 

คือ มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ (เริม่ตัง้แต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์)   
มรสุมน้ีมแีหล่งกําเนิดจากบรเิวณความกดอากาศสงูในซกีโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลยีและ
จนีพดัพาเอามวลอากาศเยน็และแหง้จากแหล่งกําเนิดเขา้มาปกคลุมประเทศไทย ทําใหบ้รเิวณ
จงัหวดันครราชสมีาประสบกบัภาวะอากาศหนาวเยน็และแหง้แลง้ โดยทัว่ไป สว่นมรสุมอกีชนิด
หน่ึงคอืมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้  (เริม่ตัง้แต่กลาง เดอืน   พฤษาคมถงึกลางเดอืนตุลาคม) มรสุม
น้ีมแีหล่งกําเนิดจากบรเิวณความกดอากาศสูงในซกีโลกใต้ บรเิวณมหาสมุทรอนิเดยี  ซึ่งพดั
ออกจากศนูยก์ลางเป็นลมตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเปลีย่นเป็นลมตะวนัตกเฉียงใต ้เมื่อพดัขา้มเสน้
ศูนยส์ตูร  พดัพาเอามวลอากาศชืน้จากมหาสมุทรอนิเดยีมาสู่ประเทศไทย ทาํใหบ้รเิวณจงัหวดั
นครราชสมีามเีมฆมากและฝนตกชุกโดยทัว่ไป 
  

2.9.5  กลุ่มประชากร 
กลุ่มประชากรของจงัหวดันครราชสมีาแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คอื 1) กลุ่มสงัคมเก่า 

หรอืกลุ่มคนไทยโคราช ภาษาที่ใช้คือภาษาโคราช 2) กลุ่มสงัคมใหม่ เป็นกลุ่มที่เข้าอยู่ใหม ่
ภาษาที่ใช้ก็สุดแต่ว่ามาจากจงัหวดัใด และ 3) กลุ่มคนไทยอสีาน มลีกัษณะสงัคมกึ่งไทยลาว 
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ภาษาทีใ่ชส้ว่นใหญ่จะเป็นภาษาลาว ประชากรในพืน้ทีม่หีลากหลายเชือ้ชาตหิรอืหลายชาตพินัธุ ์
โดยมรีายละเอยีดในแต่ละกลุ่ม ดงัน้ี 
 2.9.5.1  ไทย หรอืไทยโคราช 

กลุ่มชาตพินัธุไ์ทยทีอ่ยู่ในนครราชสมีาเรยีกอกีอย่างว่า ไทยโคราช เป็นคนกลุ่ม
ใหญ่ที่สุดในจงัหวดันครราชสีมา คนกลุ่มน้ีใช้ภาษาเหมือนไทยในส่วนกลาง เพียงแต่เสียง
วรรณยกุตเ์พีย้นไปบา้ง และมคีาํศพัทส์าํนวนบางอยา่งทีม่ลีกัษณะเป็นของตนเอง 

กลุ่มไทยโคราชเป็นกลุ่มทีแ่สดงเอกลกัษณ์ของเมอืงนครราชสมีา เพราะสาํเนียง
แตกต่างจากกลุ่มอื่น เป็นกลุ่มที่พูดภาษาไทยโคราชซึ่งคล้ายคลงึภาษาไทยกลางแต่สําเนียง
เพีย้น เหน่อ หว้นสัน่ เกิน่เสยีง มคีําไทยลาว (อสีาน) ปะปนบ้างเลก็น้อย ชาวไทยโคราชแต่ง
กายแบบไทยภาคกลาง รบัประทานขา้วเจา้ อาหารทัว่ไปคลา้ยคลงึภาคกลาง ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และวฒันธรรมคลา้ยไทยภาคกลาง ปจัจุบนั กลุ่มไทยโคราชอาศยัอยู่ในทุกอําเภอใน
จงัหวดันครราชสมีา ยกเวน้บางอําเภอทีม่ชีาวไทยลาวมากกว่า (อําเภอบวัใหญ่ ปกัธงชยั และ 
สูงเนิน) และยงัพบชาวไทยโคราชในบางส่วนของจงัหวดัสระบุร ีจงัหวดัลพบุร ีจงัหวดัชยัภูม ิ
(อาํเภอบาํเหน็จณรงคแ์ละจตุัรสั) และจงัหวดับุรรีมัย ์(อาํเภอเมอืงบุรรีมัย ์นางรอง)  
 2.9.5.2  ลาวหรอืไทยอสีาน 
 ลาว (ลาวเวยีง ไทยลาว หรอืไทยอสีาน) เป็นกลุ่มหน่ึงที่มจีํานวนประชากรมา
กรองจากกลุ่มไทยโคราช แต่อพยพเข้ามาทีหลัง อาศัยอยู่มากในบางอําเภอของจังหวัด
นครราชสมีา เช่น อําเภอบวัใหญ่ ปกัธงชยั สงูเนิน และบางส่วนของอําเภอประทาย หว้ยแถลง 
ชุมพวง และสคีิ้ว เป็นต้น ไทยอสีานพูดภาษาอสีานและมขีนบธรรมเนียมประเพณีเหมอืนชาว
อสีานทัว่ไป 
 2.9.5.3  มอญ 

จากการสํารวจสํามะโนประชากรของจงัหวดันครราชสมีา เมื่อปี พ.ศ. 2446 ใน
สมยัรชักาลที ่5 พบว่า มชีาวมอญอยู่จํานวน 2,249 คน จากจํานวนประชากรของนครราชสมีา 
402,668 คน ชาวมอญอพยพเขา้มาอยูบ่รเิวณเมอืงนครราชสมีา ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2318 ในสมยักรุง
ธนบุรปีจัจุบนัชาวมอญในนครราชสมีายงัรกัษาวฒันธรรมประเพณมีอญไว ้เชน่ ภาษา การไหวผ้ ี
การเล่นสะบ้าในเขตบ้านท่าโพธิ บ้านสําราญเพลิง ตําบลนกออก อําเภอปกัธงชยั ประกอบ
อาชพีทาํนา ทาํสวน ทาํเครือ่งป ัน้ดนิเผา ภาษามอญจะใชพ้ดูในชาวไทยมอญทีอ่ายเุกนิ 60 ปีขึน้
ไป คนรุน่หลงัจากน้ีจะพดูภาษาไทยโคราชทัง้สิน้ 

2.9.5.4  สว่ย 
สว่ย หรอื ขา่ เป็นชนพืน้เมอืงของหวัเมอืงเขมรปา่ดงและเมอืงนครราชสมีา พดู

ภาษาตระกูลมอญ-เขมร ไดอ้ยู่ในพืน้ทีน้ี่ก่อนที่คนไทยจะเขา้มามอีทิธพิลเหนือดนิแดนบรเิวณ
ลุ่มแม่น้ํามลูตอนบน เมื่อปี พ.ศ. 2362 เจา้เมอืงนครราชสมีา (ทองอนิทร)์ ตขีา่ได ้แลว้นํามายงั
เมอืงนครราชสมีา ภาษาสว่ย เป็นภาษาของชาวสว่ยทีอ่พยพมาจากจงัหวดัสุรนิทร ์จงัหวดัศรสีะเกษ 
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และจงัหวดับุรรีมัย ์ทีม่าตัง้หลกัแหล่งอยูท่ีต่ําบลหว้ยแถลง อาํเภอหว้ยแถลง ปจัจุบนัมเีฉพาะผูท้ี่
อายุเกนิ 40 ปีขึน้ไป ทีย่งัคงใชภ้าษาส่วยในกลุ่มของตนเอง นอกจากนัน้จะใชภ้าษาไทยโคราช
เป็นพืน้ 

2.9.5.5  ญฮักุร 
ญัฮกุร หรือ เนียะกุล เป็นชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ตามไหล่เขาหรือเนินเขา 

เตี้ย ๆ บรเิวณดา้นในของทีร่าบสูงโคราช ชาวบนอาจสบืเชือ้สายมาจากคนในสมยัทวารวด ีอยู่
ในบางหมู่บ้านของอําเภอปกัธงชยั อําเภอครบุร ีและอําเภอหนองบุญมาก ภาษาชาวบน เป็น
ภาษาตระกูลมอญ-เขมร ปจัจุบันชาวบนพูดภาษาชาวบนเฉพาะผู้ที่อายุเกิน 60 ปีขึ้นไป 
นอกจากนัน้ใชภ้าษาไทยโคราช 

2.9.5.6  ไทยยวน 
ไทยยวน หรอื ไทยโยนก เป็นเผา่ไทยในภาคเหนือของไทย ไดอ้พยพเขา้มาอยูท่ี่

อาํเภอสคีิว้สองทางดว้ยกนัคอื พวกแรกอพยพจากทางเหนือมาอยูท่ีอ่าํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุร ี
ต่อมาเจา้เมอืงสระบุรตีอ้งการตัง้กองเลี้ยงโคนมทีเ่มอืงนครจนัทกึ จงึไดแ้บ่งครอบครวัชาวไทย
ยวนจากอําเภอเสาไหไ้ปอยู่ที่อําเภอสคีิ้ว ส่วนอกีพวกหน่ึงอพยพมาจากเวยีงจนัทน์ ชาวไทย
ยวนยงัรกัษาประเพณแีละวฒันธรรมแบบโยนกไวไ้ดด้มีาก ภาษาไทยยวน ใชพ้ดูในหมูไ่ทยยวน
ดว้ยกนัเองซึง่มอียูป่ระมาณ 5,000 คน ในเขตอาํเภอสคีิว้ ในทอ้งทีต่ําบลลาดบวัขาว ตําบลสคีิว้ 
และตําบลบา้นหนั 
 

 2.9.6  ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมและการละเล่นพืน้เมือง 
ศาสนาหลกัที่คนส่วนใหญ่ในจงัหวดันครราชสมีานับถือได้แก่ ศาสนาพุทธ ซึ่งเหน็ได้

จากมวีดัทีส่าํคญัประจาํศาสนาพทุธ ถงึ 1,946 แหง่ สว่นสถานทีป่ระกอบพธิกีรรมของศาสนาอื่น ๆ 
ไดแ้ก่ โบสถ์คาทอลกิ มสัยดิ จํานวน 17 แห่ง และยงัมโีบราณสถานทีส่าํคญัและเป็นขอ้มลูทาง
ประวตัศิาสตรอ์กี 77 แหง่ เชน่ ปราสาทหนิพมิาย ปราสาทหนิพนมวนั ประตูชุมพล ฯลฯ  

จงัหวดันครราชสมีามขีนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมและการละเล่นพื้นเมอืงที่
สาํคญัทีนิ่ยมปฏบิตัสิบืทอดกนัมาแต่โบราณจนถงึปจัจุบนั คอื 

1)  งานฉลองวนัแห่งชยัชนะทา้วสุรนาร ีเริม่ตัง้แต่วนัที่ 23 มนีาคม ถงึวนัที่ 3 
เมษายน: มกีารวางพวงมาลาและบวงสวงดวงวญิญาณของทา้วสุรนาร ีมขีบวนแห่งของกลุ่ม
มวลชน นอกจากน้ียงัมกีารออกรา้นจําหน่ายผลติภณัฑแ์ละการประกวดผลผลติทางการเกษตร 
การประกวดธดิาทา้วสรุนาร ีและการแสดงละครกลางจา้งเกีย่วกบัประวตัวิรีกรรมทา้วสรุนาร ี

2)  งานแขง่เรอืประเพณีพมิาย กําหนดวนัเสาร-์อาทติย ์ถดัไปจากเทศกาลออก
พรรษา ปราสาทหนิพมิายจะมแีม่น้ําไหลผ่าน คอื ลําน้ํามลู เมื่อถงึเทศกาลออกพรรษาชาวบา้น
จะรว่มกนัทาํบุญทอดกฐนิ และมกีารแขง่เรอืเพือ่สรา้งความสามคัครีะหว่างคนทอ้งถิน่ และมกีาร
จดังานแสดงอื่น ๆ ประกอบอกีดว้ย 



 
บทท่ี 3 

 
การออกแบบและวิธีการศึกษา 

 
การศึกษาเรื่ อง  รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม 

เครื่องจกัสาน: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน จงัหวดันครราชสีมา ผู้ศึกษาเลือกใช้วิธีการวิจยั 
เชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมลีกัษณะเป็นกรณีศกึษา (Case Study) ซึง่ความหมาย
ของกรณีศกึษา Yin (2003: 3) ใหค้าํจาํกดัความไวว้่า เป็นวธิกีารแสวงหาความรูค้วามจรงิเชงิ
ประจกัษ์ (Empirical Inquiry) แบบหน่ึงทีใ่ชส้ําหรบัการศกึษาปรากฏการณ์ร่วมสมยัใดๆ ซึ่ง
เกดิขึน้จรงิภายในบรบิท ณ ชว่งเวลานัน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมื่อขอบเขตระหว่างปรากฏการณ์ที่
ต้องการศึกษาและบรบิทแวดล้อมปรากฏการณ์ไม่เด่นชดั ความหมายโดยนัยน้ีมุ่งเน้นไปที่
วธิกีารและกลยุทธ์ดําเนินการสบืคน้ (Investigation) หรอืตรวจสอบ (Examination) ปรากฏการณ์ 
ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ในยุคสมยันัน้และนักวจิยัมคีวามสนใจอยากทราบความรูค้วามเป็นจรงิเกี่ยวกบั
ปรากฏการณ์นัน้ ๆ โดยไมไ่ดแ้ยกศกึษาปรากฏการณ์ดงักล่าวออกจากบรบิททีแ่วดลอ้มอยูร่อบ
ปรากฏการณ์  
 ประเภทของการศึกษาเฉพาะกรณีเชงิคุณภาพ โดยจําแนกตามสาขาวชิา (Merriam, 
1998 อา้งถงึใน องอาจ นยัพฒัน์, 2548: 360) ซึง่การศกึษาในครัง้น้ีเป็นการศกึษาเฉพาะกรณี
ทางสงัคมวทิยา (Sociological Case Study) เป็นการศกึษาเฉพาะกรณีเชงิคุณภาพประเภท
หน่ึงทีม่กัไดร้บัความนิยมนํามาใชอ้อกแบบในการแสวงหาความรูค้วามจรงิทางพฤตกิรรมศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การศึกษาปรากฏการณ์ทางสงัคมที่มลีกัษณะเฉพาะบาง
ประการที่เกิดขึ้นในครอบครวั ชุมชน องค์การ หรอืสงัคมใดๆ การแสวงหาความรู้ความจรงิ
เกีย่วกบัปรากฏการณ์ทีส่นใจดว้ยวธิกีารศกึษาเฉพาะกรณี จะช่วยพรรณารายละเอยีดและเน้น
ลกัษณะเฉพาะของกรณีทีท่ําการศกึษาภายใต้บรบิททางสงัคมใดๆ ไดอ้ย่างลุ่มลกึและกระจ่าง
ชดัดุจดัง่มชีวีติจรงิ การศกึษาเฉพาะกรณีประเภทน้ีอาศยัแนวคดิทฤษฎแีละหลกัการทางสงัคม
วทิยาเป็นกรอบอา้งองิในกระบวนการวจิยัเพื่อทําความเขา้ใจปญัหาการดํารงอยู่ในสภาพตาม
แบบเดมิ ๆ ทีเ่คยเป็น (Status Quo) ขององคก์ารใดองคก์ารหน่ึง เป็นตน้ 
 การจําแนกตามจุดมุ่งหมายของการศกึษาโดยรวม เป็นการจําแนกประเภทโดยมุ่งเน้น
ไปที่กระบวนการดําเนินงาน (Process) และผลผลติขัน้สุดทา้ย (End Product) ของการสบื
ค้นหาความรู้ความจรงิที่เกิดขึ้นโดยรวมว่าเป็นไปด้วยเจตนาหรอืจุดมุ่งหมายเพื่อการใด ใน
การศกึษาครัง้น้ีมกีารจําแนกตามจุดมุ่งหมายของการศกึษาโดยรวมในลกัษณะของการศกึษา
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เฉพาะกรณีเชงิตคีวาม (Interpretative Case Study) (Merriam,1998 อา้งถงึใน องอาจ นัยพฒัน์, 
2548: 363) เป็นการศกึษาทีม่จุีดมุ่งหมายสําคญัเพื่อนําขอ้มูลสารสนเทศไปใชใ้นการพฒันา
ขอ้สรุปแนวคดิทฤษฎ ี(Conceptual/Theoretical Category) รวมทัง้อธบิายพรอ้มทัง้ให้
รายละเอียดสนับสนุนหรือโต้แย้งสมมติฐานชัว่คราวและฐานคติแนวคิดความเชื่อทฤษฎ ี
(Theoretical Assumption) ต่าง ๆ ทีก่ําหนดหรอืยดึถอืไวก้่อนดําเนินการเกบ็รวบรวมและ
วเิคราะหข์อ้มูลในสนามการวจิยั ในทางปฏบิตัจิรงิผูท้ําการศกึษาเฉพาะกรณีประเภทน้ีจะต้อง
เก็บรวบรวมข้อมูลหลกัฐานที่เกี่ยวข้องกบัสิง่ที่ต้องการศึกษาวิจยัอย่างครอบคลุมครบถ้วน 
ถูกตอ้ง เชื่อถอืได ้และลุ่มลกึมากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้โดยมุง่หมายใหก้ารดาํเนินการวจิยัใน 3 
ขัน้ตอนหลกั คอื การวเิคราะห ์การตคีวามหมาย และการสรา้งสรรคท์ฤษฎจีากขอ้มลูภาคสนาม
เป็นไปอยา่งถูกตอ้งและเชื่อถอืได ้

สําหรบัการศึกษาครัง้น้ีศึกษาเฉพาะวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตเครื่องจกัสาน ในจงัหวดั
นครราชสมีา 4 กลุ่มได้แก่ 1) วสิาหกจิชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบ้านคล้า อําเภอพมิาย 
2) วสิาหกจิชุมชนกลุ่มจกัสานผกัตบชวา อาํเภอจกัราช 3) วสิาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่า้นเกษตรกร
บงิมติรภาพ อาํเภอโนนสงู และ 4) วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผลติภณัฑจ์ากใบตาลบา้นยายพา อาํเภอ
ชุมพวง เพื่อทําความเขา้ใจเกีย่วกบัรปูแบบการจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรม
เครือ่งจกัสานไปปรบัใชใ้นการดาํเนินงานพฒันาชุมชน  

การนําเสนอสาระสําคญัในบทน้ีจะเป็นการแสดงขัน้ตอนและรายละเอยีดในการศกึษา 
โดยนําเสนอเป็นหวัขอ้ตามลาํดบัดงัน้ี 

 3.1  กรอบแนวคดิในการศกึษา  
3.2  นิยามศพัทท์ีใ่ชใ้นการศกึษา 
3.3  ขัน้ตอนในการศกึษา 
3.4  วธิกีารศกึษา 
3.5  การเลอืกพืน้ทีใ่นการศกึษา 
3.6  กลุ่มเป้าหมายในการศกึษา 
3.7  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 
3.8  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
3.9  การตรวจสอบขอ้มลู 
3.10  การวเิคราะหข์อ้มลู 
3.11  ขอ้จาํกดัในการศกึษา 
3.12  การสรปุวธิกีารศกึษา  
มรีายละเอยีดในแต่ละประเดน็ดงัน้ี 
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3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

การศกึษาเรือ่ง รปูแบบการจดัการความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน 
กรณีศกึษาวสิาหกจิชุมชน จงัหวดันครราชสมีา ใชก้รอบแนวคดิ 3 ดา้น ภายใตก้ารผสมผสาน
รูปแบบการจดัการความรูเ้ชงิองคป์ระกอบของ Anderson and American Productivity  
and Quality Center: APQC (1996) รปูแบบการจดัการความรูข้อง Singapore Productivity 
and Standards Board: PSB (2001) และรปูแบบการจดัการความรูข้อง Lindsey (2002)  
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั 3 ประการ ดงัน้ี 
 

3.1.1  ด้านความรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ินด้านหตัถกรรมเครื่องจกัสาน   
       ดา้นความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ ประกอบดว้ยการศกึษาความเป็นมาหรอืพฒันาการของ
ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ลกัษณะการถ่ายทอดความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน
ของและหลกัฐานการถ่ายทอดความรูท้ีป่รากฏเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 

3.1.2  ด้านกระบวนการจดัการความรูภ้มิูปัญญาท้องถ่ินด้านหตัถกรรมเครือ่ง 
จกัสาน  

ดา้นกระบวนการจดัการความรู ้(Marquardt (1996); Tiwana (2003); Probst; Raub, 
and Romhardt (2000); Marali (2001); Laudon and Laudon (2002); Mertins, Heisig and 
Vorbeck (2003); Keyser (2004); Dalkir (2005))  ประกอบดว้ย 1) การกําหนดความรู ้
(Knowledge Ldentification) 2) การแสวงหาและยดึกุมความรู ้(Knowledge Acquisition and 
Capture) 3) การสรา้งความรู ้(Knowledge Creation) 4) การประมวลความรูเ้ป็นหมวดหมู่ 
(Knowledge Codification) 5) การแลกเปลีย่นความรู ้(Knowledge Sharing) 6) การจดัเกบ็
ความรู ้(Knowledge Storage) 7) การถ่ายทอดความรู ้(Knowledge Transfer)  และ 8) การนํา
ความรูไ้ปประยกุตใ์ช ้(Knowledge Utilization or Application) ทัง้น้ีกระบวนการจดัการความรูท้ี่
ศกึษานัน้มลีกัษณะเหมอืนองคป์ระกอบของการจดัการความรู ้ซึง่ไม่ใช่วงจรทีต่่อเน่ืองกนั และ
ไม่มแีบบแผน ไม่มกีารเรยีงลําดบัขัน้ตอนทีแ่น่นอน และขึน้อยู่กบัลกัษณะขององค์การหรอืใน
ทีน้ี่เรยีกวา่กลุ่มวสิาหกจิชุมชนทีม่ลีกัษณะแตกต่างกนั 
 

3.1.3  เง่ือนไขท่ีทาํให้การจดัการความรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ินด้านหตัถกรรมเครือ่ง
จกัสานประสบความสาํเรจ็  

เงือ่นไขทีท่ําใหก้ารจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสานประสบ
ความสําเร็จ มีองค์ประกอบพื้นฐานที่จําเป็นต่อการจดัการความรู้ ประกอบด้วย 1) ความรู้
เกี่ยวกบัการจดัการความรู้ 2) วฒันธรรมองค์การ 3) ภาวะผู้นํา 4) โครงสร้างพื้นฐาน และ  
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5) เทคโนโลย ี จากการสงัเคราะหแ์นวคดิดงักล่าวสามารถนํามาพฒันาเป็นกรอบแนวคดิใน
การศกึษาเบือ้งตน้ดงัภาพที ่3.1 
 

 
 
ภาพท่ี 3.1  กรอบแนวคดิในการศกึษา 
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3.2   นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการศึกษา 
 

 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม
เครื่องจักสาน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา มีรายละเอียดังนี้ 
 

3.2.1   ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ที่เกิดจากการสั่งสมของประสบการณ์ของผู้รู้

ในชุมชน และเป็นประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษที่มีความรู้และจากสถาบัน
ต่าง ๆ มากมาย ซึ่งมีอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยและมีวัฒนธรรมเป็นพื้นฐาน 

 

3.2.2   หัตถกรรมเครื่องจักสาน  หมายถึง วัสดุที่ทําด้วยมือทําอย่างประณีต และ 

มีลักษณะเป็นเส้นๆยาว ที่สอด และขัดกันเพื่อให้ได้รูปทรงตามต้องการกับประโยชน์ใช้สอย 

รูปทรงงานจักสานจะขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของช่างเป็นผู้กําเนิดในแต่ละท้องถิ่น 

 

3.2.3  ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน หมายถึง ความรู้ด้าน

หัตถกรรมเครื่องจักสานที่เกิดจากการเรียนรู้ของคนในชุมชน ทั้งที่มาจากภายในชุมชนและ
ภายนอกชุมชน ที่ได้รับการถ่ายทอดในแบบที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่ปรากฏเป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยมีลักษณะเป็นความรู้ดั้งเดิมและความรู้ที่ได้มีการพัฒนามาจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

3.2.4   การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญา

ท้องถิ่นจะแบ่งลักษณะการถ่ายทอดออกเป็น 2 แบบหลักๆ คือ แบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 
เช่น การสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่าง การจดจําสืบทอดกันมาและแบบเป็นลายลักษณ์อักษรในอดีต
ส่วนใหญ่ใช้จารึกในใบลานหรือสมุดข่อย หรือจากภาพวาดที่มีการบันทึกไว้ เพื่อผู้ที่สนใจศึกษา
เล่าเรียนสืบต่อกันมาได้วิธีหนึ่ง  
 

3.2.5   วิสาหกิจชุมชน หมายถึง การประกอบการโดยกลุ่มคนที่มีความผูกพัน หรือมี

วิถีชีวิตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่เป็นนิติบุคคลในการประกอบการเพื่อจัดการ “ทุน
ของชุมชน” อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพึ่งตนเอง โดยทุนชุมชนในการศึกษาครั้งนี้ หมายรวมถึง 
ทรัพยากร ผลผลิตความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคมภายในชุมชน 
ผนวกกับการบริหารจัดการสมัยใหม่ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเรียนรู้
ของชุมชน ซึ่งไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม  
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อยา่งไรกต็ามกลุ่มคนทีม่กีารรวมตวักนัเป็นวสิาหกจิชุมชนทีศ่กึษาในครัง้น้ีประกอบดว้ย
วสิาหกจิชุมชน 4 กลุ่มไดแ้ก่ ไดแ้ก่ 1) วสิาหกจิชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบา้นคลา้ อําเภอ 
พมิาย 2) วสิาหกจิชุมชนกลุ่มจกัสานผกัตบชวา อําเภอจกัราช 3) วสิาหกจิชุมชนกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรบงิมติรภาพ อาํเภอโนนสงู และ 4) วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผลติภณัฑจ์ากใบตาลบา้นยาย
พา อาํเภอชุมพวง 
 

3.2.6  วิสากิจชุมชนท่ีประสบความสาํเรจ็ หมายถงึ กลุ่มวสิาหกจิชุมชนทีไ่ดร้บัการ
ประเมนิผลในระดบัด ีซึง่ผา่นการประเมนิผลทัง้หมด 7 ประเดน็ ไดแ้ก่ 1) ทศิทางวสิาหกจิชุมชน 
2) การวางแผนการดาํเนินงานของวสิาหกจิชุมชน 3) การบรหิารตลาด 4) การจดัการความรูแ้ละ
ขอ้มูลข่าวสาร 5) การบรหิารสมาชกิวสิาหกจิชุมชน 6) กระบวนการจดัการสนิค้าและบรกิาร 
และ 7) ผลลพัธก์ารดาํเนินงานวสิาหกจิชุมชน 
 

3.2.7   ความรู้ หมายถงึ คอื การผสมผสานระหวา่งประสบการณ์ (Experience) ค่านิยม 
(Value) ขอ้มูล (Data) บรบิท (Context) และความเขา้ใจอย่างแทจ้รงิ (Understand) ซึ่งทําให้
เกิดกรอบความคิดในการประเมินและ ประสานข้อมูลเข้ากับกรอบแนวคิดเดิม จนได้เป็น
สารสนเทศ (Information) ที่ผ่านกระบวนการคิด เปรียบเทียบเชื่อมโยงกบัสารสนเทศอื่นๆ  
จนเกดิเป็นความรู ้(Knowledge)  
 

3.2.8   การจดัการความรู้ หมายถึง กระบวนการสร้างความรู้ที่เป็นระบบในการ
แสวงหาความรู ้การกําหนด การเขา้ถงึ และการแลกเปลีย่นความรูอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อสามารถ
นําไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานและการแกไ้ขปญัหาต่างๆ รวมไปถงึรปูแบบการบรหิารจดั 
การที่มลีกัษณะบูรณาการใหส้อดคล้องกบัเวลาและบรบิทแวดล้อม โดยมวีตัถุประสงค์หลกัๆ 
เพือ่การเพิม่ประสทิธภิาพในการดาํเนินงานของวสิาหกจิชุมชนใหเ้กดิการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

 
3.2.9   กระบวนการจดัการความรู้  หมายถงึ กระบวนการทีถู่กออกแบบเพื่อส่งเสรมิ

การปฏบิตังิานของบุคลากรและองค์การใหด้ขีึน้ ได้แก่ 1) การกําหนดความรู ้2) การแสวงหา
และยดึกุมความรู ้3) การสรา้งความรู ้4) การประมวลความรูเ้ป็นหมวดหมู่ 5) การแลกเปลี่ยน
ความรู ้6) การจดัเกบ็ความรู ้7) การถ่ายทอดความรู ้และ 8) การนําความรูไ้ปประยกุตใ์ช ้ 

3.2.9.1  การกําหนดความรู้ หมายถึง การระบุความรู้วิสาหกิจชุมชนโดยการ
เลอืกและการตดัสนิใจผลติผลติภณัฑข์องกลุ่มวสิาหกจิชุมชน โดยกําหนดว่ากลุ่มวสิาหกจิชุมชน
ตอ้งการความรูอ้ะไรบา้ง ในรปูแบบ และอยูท่ีใ่คร เพือ่ใหส้ามารถกาํหนดขอบเขตของการจดัการ
ความรูแ้ละสามารถจดัสรรทรพัยากรทีม่อียูไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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3.2.9.2   การแสวงหาและยดึกุมความรู ้หมายถงึ ความสามารถในการเรยีนรูข้อง
คนส่วนใหญ่ในองคก์าร และการรบัความรูม้าจากแหล่งต่างๆ จากภายในและภายนอกองคก์าร 
เช่น การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ของบุคคลในองคก์าร การเขา้รบัการฝึกอบรม การศกึษาเล่า
เรยีน และการฝึกงาน เป็นตน้ รวมไปถงึวธิกีารต่าง ๆ ในการเรยีนรูเ้พื่อใหเ้กดิความเขา้ใจและ
สามารถนํามาปฏบิตัไิดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3.2.9.3   การสร้างความรู้ หมายถึง ความรู้ที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ (Generative) 
และเกีย่วขอ้งกบัแรงผลกัดนั การหยัง่รูแ้ละความเขา้ใจอยา่งลกึซึง้ในสิง่ทีเ่กดิขึน้ของแต่ละบุคคล
และองคก์าร โดยเป็นความรูแ้บบซ่อนเรน้ทีม่กีารตคีวามบนพืน้ฐานความรูส้ว่นบุคคล ผา่นไปยงั
ความรูข้ององคก์าร ในรปูแบบทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกจิกรรมต่าง ๆ ในองคก์าร  

3.2.9.4   การประมวลความรู้เป็นหมวดหมู่ หมายถึง การจดัความรู้ให้อยู่ใน
รปูแบบทีผู่ใ้ชส้ามารถเขา้ถงึได ้และนําไปประยุกต์ใชอ้ย่างสะดวก โดยหลกัการในการประมวล
ความรู้ที่สําคญั คือ กําหนดขอบเขตและเน้ือหาของความรู้ที่ต้องการประมวล การกําหนด
แหล่งทีม่าของความรู ้และการระบุวธิแีละเครือ่งมอืในการเขา้ถงึและดงึความรูท้ีไ่ดป้ระมวล 

3.2.9.5   การแลกเปลี่ยนความรู ้หมายถงึ คอืการส่งผ่านความรูร้ะหว่างบุคคล
หรือองค์การและผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
โดยกระบวนการหรอืกจิกรรมทีเ่ป็นทางการเน้นการแลกเปลีย่นความรูแ้บบชดัแจง้ เชน่ การ 
แลกเปลีย่นความรูโ้ดยการจดัทาํเอกสารฐานความรู ้ในขณะทีก่ระบวนการทีไ่มเ่ป็นทางการเน้น
การแลกเปลีย่นความรูแ้บบซ่อนเรน้ เชน่ ระบบพีเ่ลีย้ง (Mentoring System) 

3.2.9.6   การจดัเก็บความรู ้หมายถึง เป็นการนําเอาความรูท้ี่ได้จากสรา้งและ
พฒันามากําหนดสิง่สําคญัที่จะเกบ็ไวเ้ป็นความรู ้โดยต้องพจิารณาถงึวธิกีารในการเกบ็รกัษา
และนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการขององค์การเช่น การบนัทึกเป็นฐานข้อมูล 
(Database) หรอืการบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษรที่ชดัเจน รวมทัง้ที่เกี่ยวขอ้งกบักระบวนการ
ทางมนุษยด์ว้ย เชน่ การสรา้งและการจดจาํของปจัเจกบุคคล เป็นตน้ 

3.2.9.7   การถ่ายทอดความรู้ หมายถึง การเคลื่อนที่ของข้อมูล และความรู้
ระหวา่งบุคคลหน่ึงไปยงัอกีบุคคลหน่ึงนัน้เป็นไปโดยอยา่งเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ ซึง่ 
การถ่ายทอดความรูอ้ยา่งเป็นทางการ เชน่ การสือ่สารดว้ยการเขยีน การฝึกอบรม การประชุม 
เป็นตน้ ส่วนการถ่ายทอดความรูโ้ดยไม่ตัง้ใจนัน้เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้โดยอาจจะไม่รูต้วั หรอืเป็นการ
เรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการที่เกิดขึ้นในหน้าที่ที่ทําเป็นประจําอย่างไม่มีแบบแผน เช่น จาก
ประสบการณ์เรื่องเล่าที่เล่าต่อกนัมา เป็นต้น โดยการถ่ายทอดความรูน้ัน้เป็นลกัษณะของการ
ถ่ายทอดความรูข้องกลุ่มใหก้บับุคคลภายนอก 

3.2.9.8  การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ หมายถึง การนําความรู้ที่ได้ร ับไป
ประยุกต์ใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในการทาํงาน สามารถนําความรูม้าช่วยในการแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ  
ทีเ่กดิขึน้ไดอ้ยา่งเหมาะสมและทนัทว่งท ี 
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3.2.10 เง่ือนไขท่ีทาํให้การจดัการความรู้ประสบความสาํเรจ็  คอื เงื่อนไขสาํคญัที่
ทาํใหก้ารจดัการความรูข้องวสิาหกจิชุมชนดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสานประสบความสาํเรจ็ ม ี5 
ประการ คือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจดัการความรู้ วฒันธรรมองค์การ ภาวะผู้นํา 
โครงสรา้งพืน้ฐาน และเทคโนโลย ี 

3.2.10.1  ความรูเ้กี่ยวกบัการจดัการความรู ้หมายถงึ ความสามารถในการทํา
ความเขา้ใจ ความหมายและการตีความเกี่ยวกบัการจดัการความรู้ การมคีวามเขา้ใจในด้าน
กระบวนการจดัการความรู้ การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ การพฒันาทรพัยากรบุคคล และ
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการดงึความรูท้ีอ่ยูใ่นตวับุคคลออกมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 

3.2.10.2  วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง ความเป็นมิตร มุ่งเน้นไปที่การมี
ปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคม ความจรงิใจ และความเป็นมติรกนัระหว่างสมาชกิในองค์การ ทําใหเ้กดิ
ความไว้วางใจและมีอิสระในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากขึ้น และความเป็นหน่ึงเดียว 
เกีย่วขอ้งกบัการมวีตัถุประสงคร์ว่มกนั ความเป็นหน่ึงเดยีวกนัในระดบัสงู มุง่เน้นในทีเ่ป้าหมาย
ของกลุ่มเป็นหลกั อกีทัง้การมขีอ้ตกลงรว่มกนัอยา่งเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 

3.2.10.3   ภาวะผูนํ้า หมายถงึ ความสามารถดา้นอทิธพิลต่อบุคคลในกลุ่มเพื่อ
นําไปสูค่วามสาํเรจ็ตามเป้าหมาย ใชก้ระบวนการสัง่การ การมอีทิธพิลต่อผูอ้ื่น การมปีฎสิมัพนัธ ์
โดยถ่ายทอดแนวคดิไปสูก่ารปฏบิตั ิ 

3.2.10.4  ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง หมายถงึ กระบวนการทีผู่นํ้ามอีทิธพิลต่อ

ผูร้ว่มงานและผูต้าม โดยเปลีย่นแปลงความพยายามของผูร้่วมงานและผูต้ามใหส้งูขึน้กว่าความ

พยายามทีค่าดหวงั พฒันาความสามารถของผูร้ว่มงานและผูต้ามไปสูร่ะดบัทีส่งูขึน้ และมศีกัยภาพ

มากขึน้ ทําใหเ้กดิความตระหนักรูใ้นภารกจิและวสิยัทศัน์ของทมีและสงัคม ซึง่กระบวนการที่

ผูนํ้ามอีทิธพิลต่อผูร้ว่มงานหรอืผูต้ามน้ีจะกระทําโดยผา่นองคป์ระกอบ ม ี4 ประการ คอื 1) การ

มอีทิธพิลอย่างมอุีดมการณ์ 2) การสรา้งแรงบนัดาลใจ 3) การกระตุ้นทางปญัญา และ4) การ

คาํนึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล 

3.2.10.5  โครงสรา้งพืน้ฐาน หมายถงึ โครงสรา้งทางกายภาพในลกัษณะทีเ่ป็น
ทรพัยากรทีจ่บัตอ้งได ้เชน่ อาคาร สถานที ่ระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน ไฟฟ้า ประปา การคมนาคม 
และโครงสรา้งเชงิระบบทีเ่กี่ยวกบัโครงสรา้งการบรหิารงานของวสิาหกจิชุมชนทีม่คีวามชดัเจน  
ระบบการประสานงาน และการสนบัสนุนจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.2.10.6  เทคโนโลย ีหมายถงึ การนําเอาความรู ้ ความคดิ วธิกีารทางวทิยา-
ศาสตรแ์ละอุปกรณ์ไปใชง้านในดา้นต่าง ๆ อย่างมรีะบบทําใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในทางทีม่ี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลทีส่งูขึน้ ไดแ้ก่ เทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการตดิต่อสื่อสาร การแลกเปลีย่น
ความรูร้ะหว่างสมาชกิ รวมไปถงึเทคโนโลยสีารสนเทศทีใ่ชใ้นการจดัเกบ็ความรู ้การเผยแพร่
ความรู ้การแลกเปลีย่นความรู ้การบรหิารจดัการและการผลติทีม่คีวามทนัสมยั  
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3.2.11  รปูแบบ หมายถงึ แบบจาํรอง โครงสรา้งของสภาพความจรงิทีส่รา้งขึน้ เพื่อใช้
แทนแนวคิดหรือปรากฎการณ์ที่ได้ศึกษา โดยใช้อธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัต่าง ๆ  
เพือ่ทาํใหเ้ขา้ใจความจรงิของปรากฏการณ์ทีศ่กึษาไดอ้ยา่งถ่องแท ้

 
3.2.12  รปูแบบการจดัการความรู้ หมายถงึ โครงสรา้ง หรอืแบบแผนทีเ่ป็นตวัแทน

ของการจดัการความรูท้ี่สรา้งขึน้อย่างรอบคอบ ตามหลกัการและแนวคดิ ทฤษฎี ภายใต้การ
อธบิายองคป์ระกอบความสมัพนัธต่์าง ๆ ใหเ้ชื่อมโยงกนัอยา่งเป็นระบบ 

 
3.2.13  รปูแบบการจดัการความรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ินด้านหตัถกรรมเครื่องจกัสาน 

หมายถึง แบบแผนของการจดัการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นด้านหตัถกรรมเครื่องจกัสานที่
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลกัสําคญั 3 ประการ ได้แก่ 1) ความรู้ภูมปิญัญาท้องถิ่นด้าน
หตัถกรรมเครื่องจกัสาน 2) กระบวนการจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่อง
จกัสาน และ 3) เงือ่นไขทีท่าํใหก้ารจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน
ประสบความสาํเรจ็   

 
 

3.3  ขัน้ตอนในการศึกษา  
 
 เพื่อใหแ้นวทางในการดําเนินการศกึษาเป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่กําหนด ผูศ้กึษาได้
กําหนดขึน้ตอนในการศกึษาออกเป็น 6 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ตอนที่ 1 การสรา้งกรอบแนวคดิใน
การศึกษา ขัน้ตอนที่ 2 การสร้างเครื่องมอืในการศึกษา ขัน้ตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ขัน้ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล ขัน้ตอนที่ 5 การสร้างรูปแบบการจดัการความรู้ภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสานจงัหวดันครราชสมีา และขัน้ตอนที่ 6 การสรุปผลและการ
อภปิรายผลการศกึษา โดยมรีายละเอยีดในแต่ละขัน้ตอนดงัน้ี 
 ขัน้ตอนที ่1 การสรา้งกรอบแนวคดิในการศกึษา  

การรวบรวมขอ้มูลดา้นเอกสารวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการความรูเ้ป็นการศกึษา
การจัดการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นระดับชุมชน ซึ่งขัน้ตอนน้ีจะใช้วิธีการสํารวจเอกสาร 
ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด และสงัเคราะหอ์อกเป็นรปูแบบการจดัการความรูใ้นเบือ้งตน้ ทีป่ระกอบดว้ยไป 
3 องค์ประกอบหลกั ๆ ไดแ้ก่ ดา้นความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน ดา้น
กระบวนการจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน และเงื่อนไขที่ทําให้
การจดัการความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครือ่งจกัสานประสบความสาํเรจ็ 
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ขัน้ตอนที ่2 การสรา้งเครือ่งมอืในการศกึษา 
 การสรา้งเครือ่งมทีีใ่ชใ้นการศกึษามกีารดาํเนินการดงัน้ี 
 1)  แบบสมัภาษณ์แบบเจาะลึก ได้มีการกําหนดประเด็นจากการศึกษาตาม
กรอบแนวคดิในการศกึษาในขัน้ตอนที ่1 แลว้นําไปใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธต์รวจสอบ
ความถูกตอ้ง 

2)  แบบสนทนากลุ่ม ไดก้ําหนดขึน้จากกรอบแนวคดิในการศกึษา ทีก่ําหนดไว้
ทัง้หมด 8 ขัน้ตอน 
 3)  แบบสงัเกตแบบกึง่โครงสรา้ง โดยมกีารศกึษาจากบรบิทของพืน้ทีใ่นเบือ้งตน้ 
และรา่งประเดน็การสงัเกตใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธต์รวจสอบความถูกตอ้ง 
 ขัน้ตอนที ่3 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลมกีารดําเนินการ โดย การทําหนังสอืขอความอนุเคราะหใ์นการ
ลงพื้นที่กบัทางสํานักงานเกษตรจงัหวดันครรราชสีมา และสํานักงานเกษตรอําเภอในพื้นที่
เป้าหมายที่กําหนด โดยแนบวัตถุประสงค์ในการศึกษาและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
เพือ่อาํนวยความสะดวกในการประสานงานกบัประธานกลุ่มวสิาหกจิชุมชนเป้าหมาย 

ขัน้ตอนที ่4  การสรปุขอ้มลู 
การสรุปขอ้มลูจากการศกึษาเป็นประเดน็ต่าง ๆ และจดัแยกเป็นหมวดหมู่ตามกรอบ

แนวคดิของการวจิยั จดัเกบ็ผลการศกึษาของวสิาหกจิชุมชนแต่ละพืน้ที่ แลว้สรุปตามกรอบ
แนวคดิทีผู่ศ้กึษาพฒันาขึน้ 

ขัน้ตอนที ่5 การสรา้งรปูแบบการจดัการความรู ้ 
ผูศ้กึษานําผลการศกึษาทัง้หมดมาทําการสอบถามเพื่อยนืยนัรูปแบบจากผูเ้ชี่ยวชาญ 

แล้วมาวิเคราะห์เพื่อให้ได้รูปแบบการจดัการความรู้ภูมปิญัญาท้องถิ่นด้านหตัถกรรมเครื่อง 
จกัสานของจงัหวดันครราชสมีา 

ขัน้ตอนที ่6 การสรปุผลและการอภปิรายผลการศกึษา 
สรุปข้อมูลทัง้หมดที่ได้จากการศึกษา รวมทัง้รูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปญัญา

ท้องถิ่นด้านหตัถกรรมเครื่องจักสานที่เหมาะสม และทําการอภิปรายผลการศึกษาต่อไป  
โดยสามารถสรปุขัน้ตอนในการศกึษาตามภาพที ่3.2 
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ภาพท่ี 3.2  ขัน้ตอนในการศกึษา 
 

ขัน้ตอนท่ี 1 การสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษา 
โดยการรวบรวมขอ้มลูดา้นเอกสารวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการความรู ้โดยเป็นการศกึษา 

การจดัการความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ระดบัชุมชน 

ขัน้ตอนท่ี 2 การสร้างเครือ่งมือในการศึกษา 
การสรา้งแบบสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ แบบสนทนากลุม่ และแบบสงัเกตกึง่โครงสรา้ง 

ขัน้ตอนท่ี 3 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูมกีารดาํเนินการ โดย การทาํหนงัสอืขอความอนุเคราะหใ์นการลงพืน้ทีก่บั

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในจงัหวดันครราชสมีา 

ขัน้ตอนท่ี 4 การสรปุข้อมลู 
การสรปุขอ้มลูจากการศกึษาเป็นประเดน็ต่าง ๆ และจดัแยกเป็นหมวดหมูต่ามกรอบแนวคดิของการวจิยั 

ขัน้ตอนท่ี 5 การสร้างรปูแบบการจดัการความรู ้
นําผลการศกึษาจากขอ้มลูทัง้หมด มาวเิคราะหเ์พือ่ใหไ้ดร้ปูแบบการจดัการความรูภ้มูปิญัญา

ทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครือ่งจกัสานของจงัหวดันครราชสมีา 

ขัน้ตอนท่ี 6 การสรปุผลและการอภิปรายผลการศึกษา 
สรปุขอ้มลูทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการศกึษา รวมทัง้รปูแบบการจดัการความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ 
ดา้นหตัถกรรมเครือ่งจกัสานทีเ่หมาะสม และทาํการอภปิรายผลการศกึษา 
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3.4  วิธีการศึกษา 
 

ผู้ศึกษามีวิธีการศึกษาใน 5 แนวทาง ดังนี้ 
1)  การศึกษาจากข้อมูลเอกสาร (Document  Study) มีการศึกษาทบทวนเอกสาร

และบันทึกต่าง ๆ ได้แก่ ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความและเอกสารทาง
วิชาการ เอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและเอกชน เช่น บันทึกเอกสารทาง
ราชการ สถิติหรือสํามะโนประชากรในชุมชน เป็นต้น 

2)  การศึกษาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) มีแนวคิด
นําในการศึกษาและแนวทางการสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ 
ภายใต้บรรยากาศของการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 

3)  การศึกษาโดยวิธีการสังเกตการณ์ (Observation) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ใช้
การสังเกตการณ์ในลักษณะแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม  

4)  การศึกษาโดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
5)  การศึกษาโดยสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญยืนยันรูปแบบเป็นเครื่องมือสําหรับ

การรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องการจัดการความรู้
ของวิสาหกิจชุมชน ซึ่งวิเคราะห์จากผลการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 4 กลุ่ม 
  

3.5 การเลือกพื้นที่ในการศึกษา 
 

การเลือกพื้นที่ในการศึกษามีความสําคัญมาก เพราะเป็นพื้นที่ผู้ศึกษาต้องการ 
หาคําตอบ คําอธิบายของปรากฏการณ์ทางสังคมเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยผู้ศึกษาได้เลือกพื้นที่ที่มีความสอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษาอย่าง 
มีประสิทธิภาพ  

เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาถึงรูปแบบการจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผ่านปรากฏการณ์เกี่ยวกับการรวมกลุ่มประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในการผลิตเพื่อจําหน่ายหรือบริโภคภายในชุมชน พื้นที่ศึกษาต้องมีการรวมกลุ่มกันอย่าง 
เข้มแข็ง มีระบบการบริหารจัดการ หลักการดําเนินงานที่เป็นรูปธรรม และประชากรในชุมชน 
มีความพร้อมที่จะพัฒนาให้เกิดการพึ่งพาตนเอง 

การสํารวจพื้นที่ เพื่อให้ได้พื้นที่ในการศึกษาและสามารถตอบวัตถุประสงค์ในการศึกษา
ครั้งนี้ผู้ศึกษาสนใจจังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่เปรียบเสมือนประตูสู่ภาคอีสาน มีจํานวน
ประชาชากรมาเป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร และเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการรวมกลุ่มกันในด้านอาชีพ เช่น 
การเกษตร การแปรรูป หัตกรรมเครื่องจักสาน ฯลฯ  
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แนวทางดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการดาํเนินงานของวสิาหกจิชุมชน ทีส่ง่เสรมิการรวมกลุ่ม
ของชาวบ้านในระดบัชุมชนท้องถิ่นหมู่บ้าน ให้เกิดการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ และภาครฐั 
ใหก้ารสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองภายใต้โครงการ “ส่งเสรมิและพฒันาวสิาหกจิชุมชน” ที่ส่งเสรมิ 
ใหว้สิาหกจิชุมชนมกีารพฒันากระบวนการเรยีนรู ้การดําเนินงาน และการใหก้ารสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาคต่างๆ รวมไปถงึมกีารประเมนิศกัยภาพการดาํเนินงานของวสิาหกจิชุมชน เพือ่ให้
เกดิการปรบัปรงุแกไ้ขการดาํเนินงานของกลุ่มอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

นอกจากน้ีภูมปิญัญาทอ้งถิน่ของจงัหวดันครราชสมีานัน้มคีวามหลากหลายและไดร้บั
การสนับสนุนจากสถาบนัการศกึษาภายในจงัหวดัมาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างภูมปิญัญา
ท้องถิ่นในด้านหตัถกรรมที่มีมากที่สุด และสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างด ี 
โดยสนิคา้ดา้นหตัถกรรมทีม่ชีื่อเสยีงของจงัหวดันคราชสมีา คอืประเภทเครื่องป ัน้เดนิเผา สิง่ทอ 
และเครื่องจกัสาน โดยหตัถกรรมประเภทเครื่องจกัสานในปจัจุบนัมีการต่อยอดภูมิปญัญา
ทอ้งถิน่ เพื่อเพิม่มูลค่าอย่างชดัเจน จากเดมิทีม่กีารผลติเพื่อใชภ้ายในครวัเรอืน เป็นเครื่องมอื
ประกอบอาชพี แต่ปจัจุบนัเริม่การการดดัแปลงใหม้คีวามสวยงามและสามารถใชป้ระโยชน์ได้
หลากหลายมากขึน้ ซึง่ผูศ้กึษาเชื่อวา่ การศกึษารปูแบบการจดัการความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้น
หตัถกรรมเครื่องจกัสาน: กรณีศกึษาวสิาหกจิชุมชน จงัหวดันครราชสมีา จะสามารถสะท้อน
รูปแบบการจดัการความรู้ภูมปิญัญาท้องถิ่นเป็นอย่างด ีตลอดจนเป็นแนวทางในการพฒันา
วสิาหกจิชุมชนในดา้นการจดัการความรู ้การพฒันากระบวนการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

3.6  กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา 
 
 3.6.1  เกณฑใ์นการเลือกกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา 

การศึกษาวิสาหกิจชุมชนด้านหตัถกรรมเครื่องจกัสานของจงัหวดันครราชสีมาโดย 
มเีกณฑใ์นการคดัเลอืกกลุ่มเป้าหมายคอื 

3.6.1.1  เป็นวสิาหกจิชุมชนที่มกีารใชภู้มปิญัญาท้องถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่อง 
จกัสานในการผลติสนิคา้เพือ่จาํหน่ายและใชภ้ายในชุมชน 

3.6.1.2  เป็นวสิาหกจิชุมชนผลติเครื่องจกัสานที่จดทะเบยีนอย่างเป็นทางการ 
ต่อสาํนกังานเลขานุการคณะกรรมการสง่เสรมิวสิาหกจิชุมชนจงัหวดันครราชสมีา  

3.6.1.3  เป็นวิสาหกิจชุมชนผลิตเครื่องจกัสานที่ผ่านการประเมินศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชนจากสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
นครราชสมีา โดยผลการประเมนิศกัยภาพอยูใ่นระดบัด ี ประจาํปี 2552 โดยผูศ้กึษาตคีวามว่า
เป็นกลุ่มวสิาหกจิชุมชนที่ประสบความสําเรจ็ ต้องไดร้บัการประเมนิผลในระดบัด ีซึ่งผ่านการ
ประเมนิผลทัง้หมด 7 ประเดน็ ไดแ้ก่ 1) ทศิทางวสิาหกจิชุมชน 2) การวางแผนการดาํเนินงาน
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ของวสิาหกจิชุมชน 3) การบรหิารตลาด 4) การจดัการความรูแ้ละขอ้มลูขา่วสาร 5) การบรหิาร
สมาชกิวสิาหกจิชุมชน 6) กระบวนการจดัการสนิคา้และบรกิาร และ 7) ผลลพัธก์ารดําเนินงาน
วสิาหกจิชุมชน รายละเอยีดแต่ละประเดน็มดีงัน้ี 

1) ทศิทางวสิาหกจิชุมชน ได้แก่ 1) การกําหนดทศิทางขององค์การ 
ประกอบไปด้วย การกําหนดเป้าหมายและทศิทาง การมสี่วนร่วมของสมาชกิในการกําหนด
เป้าหมายและทิศทาง 2) การดําเนินการของวิสาหกิจชุมชน ประกอบไปด้วย การดําเนิน
โครงสรา้งบรหิารองค์การและการแบ่งหน้าที่ การกําหนดกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั การจดบนัทกึ
การเงนิ/ การบญัช ีการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลอื่น ๆ แก่สมาชกิ 3) การบรหิาร
จดัการทุนและผลประโยชน์ ประกอบไปด้วย การบริการจดัการทุน การจดัสรรรายได้และ
ผลประโยชน์ระหว่างสมาชกิ 4) การทบทวนผลการดําเนินงานของวสิาหกจิชุมชน ประกอบไป
ดว้ย การทบทวนผลการดําเนินงาน การนําปญัหาในการดําเนินงานไปแกไ้ขปรบัปรุง (5) ความ
รบัผดิชอบต่อชุมชน ประกอบไปดว้ย การดาํเนินการอยา่งมจีรยิธรรม การกําหนดเป้าหมายดา้น
จรยิธรรม ความรบัผดิชอบต่อสาธารณะในดา้นการใชท้รพัยากรอยา่งยัง่ยนื การใหก้ารสนบัสนุน
ต่อชุมชน และการจดัสรรรายไดเ้พือ่เป็นสวสัดกิารชุมชน 

2)  การวางแผนการดําเนินงานของวสิาหกจิชุมชน ไดแ้ก่ 1) กระบวนการ
และเป้าหมายในการจดัทําแผนการดําเนินงาน ประกอบไปด้วย กระบวนการจดัทําแผนการ
ดาํเนินงานของวสิาหกจิชุมชนในดา้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู และการทาํแผน
แบบมสี่วนร่วม การมเีป้าหมายของแผนทัง้ในเชงิปรมิาณและคุณภาพ และ 2) การจดัทําแผนการ
ปฏบิตัิการและการถ่ายทอดแผนเพื่อนําไปปฏบิตัิ ประกอบไปด้วย การจดัทําแผนปฏบิตัิงาน 
การถ่ายทอดแผนแก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง การปฏบิตัติามแผนทีจ่ดัทาํไว ้การควบคุมแผนและการปรบัแผน 
การคาดหวงัความสาํเรจ็ของแผน 

3)  การบรหิารการตลาด คอืการทีว่สิาหกจิชุมชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
เรื่องการตลาดของกลุ่มทัง้ในเรื่องการกําหนดแหล่งจําหน่าย/แหล่งบรกิารและลูกคา้เป้าหมาย 
การตดิตามขอ้มลู ความตอ้งการของลกูคา้และตลาด 

4)  การจดัการความรูแ้ละขอ้มูลข่าวสาร ได้แก่ 1) การจดัการความรู ้
ประกอบไปดว้ย การจดัเกบ็รวบรวมองคค์วามรูท้ ัง้ในส่วนของเดมิทีม่อียู่ ในเรื่องของภูมปิญัญา
เดิมที่มอียู่เดิมในท้องถิ่น การแสวงหาความรู้ใหม่เพิม่เติม กระบวนการเรยีนรู้ของวิสาหกิจ
ชุมชนที่จะนําความรู้ใหม่ที่ได้รบัจากภายนอกมาผสมผสานกบัความรู้ภูมปิญัญาดัง้เดิมเพื่อ
ปรบัปรุงพฒันาการดาํเนินงาน และ 2) ความพรอ้มการใชง้านของขอ้มลู ประกอบไปดว้ย การมี
ระบบการจดัเกบ็ขอ้มลู การสื่อสาร ประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารแก่สมาชกิ เครอืขา่ย ลูกคา้และ
บุคคลทัว่ไป 

5)   การบริการสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ แนวทางการบริการ
จดัการของวสิาหกจิชุมชนในเรื่องของสมาชกิ ไม่ว่าจะเป็นการกําหนดเงื่อนไขการรบัสมาชกิ 
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การพัฒนาผู้นําและสมาชิก การสร้างขวัญ กําลังใจ แรงจูงใจ รวมทัง้การประเมินผลการ
ปฏบิตังิานของสมาชกิ 

6)  กระบวนการจดัการสนิค้าและบรกิาร ได้แก่ กระบวนการจดัการ
ผลผลติทัง้สนิคา้และบรกิาร การบรหิารใหเ้กดิการเชื่อมโยงกจิกรรมหลายๆ กจิกรรมทัง้ในเรื่อง
การลดตน้ทุนหรอืรายจา่ย เพิม่รายได ้การควบคุมระบบงาน ป้องกนัความผดิพลาดในระบบงาน 
มกีารปรบัปรงุและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

7)  ผลลพัธ์การดําเนินงานวสิาหกิจชุมชน ได้แก่ 1) ด้านประสทิธผิล
ตามภารกจิของวสิาหกจิชุมชน ประกอบไปดว้ย การลดรายจ่าย การเพิม่รายได ้การมคีุณภาพ
ชวีติทีด่สีามารถพึง่ตนเองได ้2) ดา้นคุณภาพสนิคา้และบรกิาร ประกอบไปดว้ย คุณภาพความ
ปลอดภยั การสรา้งความแตกต่างของสนิคา้และบรกิาร 3) ดา้นประสทิธภิาพของการดาํเนินงาน 
ประกอบไปดว้ย การลดตน้ทุน การมคีุณภาพของระบบงาน และ 4) ดา้นพฒันาวสิาหกจิชุมชน 
ประกอบไปดว้ย ความสําเรจ็ของแผนและกจิกรรม ประโยชน์ทีชุ่มชนไดร้บัจากวสิาหกจิชุมชน 
การเพิม่ศกัยภาพและความสามารถของสมาชกิและความพงึพอใจของสมาชกิ 

ทัง้น้ีกลุ่มวสิาหกจิชุมชนที่ผ่านการประเมนิศกัยภาพทัง้ 7 ประเดน็ใน
ภาพรวมไดใ้นระดบัด ีมทีัง้หมด 24 กลุ่ม ดงัรายละเอยีดในตารางที ่3.1 
   
 



ตารางท่ี 3.1  วสิาหกจิชุมชนผลติเครือ่งจกัสานของจงัหวดันครราชสมีาทีไ่ดร้บัการประเมนิศกัยภาพในระดบัด ี 
 

ZONE อาํเภอ ช่ือ ท่ีตัง้ 
จาํนวน
สมาชิก 

1 ปากชอ่ง กลุม่ออมทรพัยเ์พือ่การผลติบา้นโคกสงา่ 
552 หมู ่2 ต.หนองสาหรา่ย อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา โทรศพัท ์
070161576 18 

2 

เมอืง วสิาหกจิชุมชนกลุม่องคก์ารสตรตีาํบลบา้นโพธิ ์
73 หมู ่7 ต.บา้นโพธิ ์อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา โทรศพัท ์
044206034 41 

เฉลมิพระ
เกยีรต ิ
  

กลุม่ทาํกรงนกไมไ้ผ ่
97 หมู ่8 ต.ชา้งทอง อ.เฉลมิพระเกยีรต ิจ.นครราชสมีา โทรศพัท ์
099459742 17 

กลุม่ทอเสือ่ 
70 หมู ่6 ต.หนองงเูหลอืม อ.เฉลมิพระเกยีรต ิจ.นครราชสมีา โทรศพัท ์
044207765 

14 

กลุม่หตัถกรรมบา้นสลกัได 45 หมู ่14 ต.หนองงเูหลอืม อ.เฉลมิพระเกยีรต ิจ.นครราชสมีา โทรศพัท ์0 37 

โชคชยั การทอเสือ่จากกก 73 หมู ่9 ต.ทา่ลาดขาว อ.โชคชยั จ.นครราชสมีา โทรศพัท ์ 2 

จกัราช กลุม่จกัรสานผกัตบชวา 70/3 หมู ่3 ต.จกัราช อ.จกัราช จ.นครราชสมีา โทรศพัท ์079624038 30 

3 พมิาย 

กลุม่กะลามะพรา้วและไมไ้ผบ่า้นนาน้อย 84/4 หมู ่1 ต.ในเมอืง อ.พมิาย จ.นครราชสมีา โทรศพัท ์044285213 2 

สานหมวกใบตาลบา้นคลา้ 15/1 หมู ่8 ต.สมัฤทธิ ์อ.พมิาย จ.นครราชสมีา โทรศพัท ์0862183161 10 

การทาํเครือ่งไมแ้ละเถาวลัย ์ 45/1 หมู ่15 ต.รงักาใหญ่ อ.พมิาย จ.นครราชสมีา โทรศพัท ์092987383 11 
กลุม่จกัสานหวาย และผลติภณัฑจ์ากใย
สงัเคราะหต์าํบลรงักาใหญ่ 

113 หมู ่16 ต.รงักาใหญ่ อ.พมิาย จ.นครราชสมีา โทรศพัท ์044200182 15 

  ขา้วโนนพทุราและผา้ไทย 33 หมู ่6 ต.กระชอน อ.พมิาย จ.นครราชสมีา โทรศพัท ์044467031 13 

 160 



 ตารางที่ 3.1   (ต่อ) 

 

ZONE อําเภอ ช่ือ ท่ีตั้ง 
จํานวน

สมาชิก 

 

 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ําและอัดเม็ด 26/1  หมู่ 1 ต.ธารละหลอด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 078722566  36 

ห้วยแถลง แปรรูปข้าวเกรียบสมุนไพรบ้านหนองม่วง 66  หมู่ 7 ต.ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 072607882  22 

โนนแดง กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเตย 42  หมู่ 8 ต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 014102230  16 

ชุมพวง ผลิตภัณฑ์จากใบตาลบ้านยายพา 45  หมู่ 5 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 090849847  36 

4 

โนนสูง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบิงมิตรภาพ 193  หมู่ 11 ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044332537  25 

บ้านหลื่อม 

หัตถกรรมพื้นบ้านสระสี่เหลี่ยมก้าวหน้า 18  หมู่ 4 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 

070711413 

16 

ทอเสื่อกกช่อระการ่วมใจ 316  หมู่ 1 ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 017302713  31 

บัวใหญ่ 

กลุ่มทอเสื่อกกและผ้าทอโทเรบ้านหนองปรือ 26  หมู่ 5 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 26  

กลุ่มทําเข่งปลาทูบ้านกรวย 12  หมู่ 12 ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 069835053  10 
กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตรไข่เค็มอิโค 12/2  หมู่ 7 ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 

010620949 

30 

บัวลาย กลุ่มหัตถกรรมบ้านโนนแดง 28  หมู่ 3 ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 35  

สีดา กลุ่มพัฒนาเพื่อการผลิตแม่บ้านบ้านเสว 62  หมู่ 6 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 42  
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สําหรบัการคดัเลอืกกลุ่มเป้าหมายใชว้ธิกีารคดัเลอืกกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง  
(Purposive)  โดยอาศยัการเป็นตวัแทนของโซน โซนละ 1 กลุ่ม จะมกีารพจิารณาการเลอืกกลุ่ม
จากเจา้หน้าทีข่องสาํนกังานเกษตรจงัหวดันครราชสมีา ผูท้ีร่บัผดิชอบดแูลโครงการสง่เสรมิและ
สนับสนุนวสิาหกจิชุมชนของจงัหวดันครราชสมีา และผูป้ระเมนิศกัยภาพวสิาหกจิชุมชน เป็น 
ผูต้รวจสอบคดัเลอืกกลุ่มวสิาหกจิชุมชนผลติเครื่องจกัสานทีม่คีวามพรอ้มมากทีสุ่ด ภายใต้การ
ผลติโดยใชภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน โซนละ 1 กลุ่ม โดยกลุ่มเป้าหมาย 
ทีเ่ลอืกนัน้เป็นกลุ่มทีไ่ดร้บัการประเมนิศกัยภาพวสิาหกจิชุมชนจากสาํนกังานเลขานุการคณะ- 
กรรมการสง่เสรมิวสิาหกจิชุมชนจงัหวดันครราชสมีาในระดบัด ีประจาํปี 2552  

กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษามีการแบ่งตามการแบ่งกลุ่มพื้นที่เป้าหมายตามแนวทางการ
ดาํเนินงานพฒันาจงัหวดัแบบบูรณาการ (แนวทางการดาํเนินงานจงัหวดัแบบบูรณาการ, 2547: 
61) ที่มกีลุ่มวสิาหกจิชุมชนที่ผลติเครื่องจกัสานที่ไดร้บัการประเมนิศกัยภาพในระดบัด ีดงันัน้
พืน้ทีใ่นการศกึษาครัง้น้ีจงึศกึษาใน 4 โซน แต่เน่ืองจากโซนที ่1 อาํเภอปากชอ่ง กลุ่มออมทรพัย์
เพื่อการผลติบา้นโคกสงา่ ซึง่เป็นกลุ่มวสิาหกจิชุมชนทีไ่ดร้บัการประเมนิศกัยภาพในระดบัดนีัน้ 
ไม่มกีารผลติสนิคา้เพิม่ในปจัจุบนั ทําใหผู้ศ้กึษาต้องเพิม่กลุ่มเป้าหมายในโซนที ่3 อกี 1 กลุ่ม 
เป็นอาํเภอชุมพวง 

โซน 2 อาํเภอจกัราช ไดแ้ก่ วสิาหกจิชุมชนกลุ่มจกัรสานผกัตบชวา 
โซน 3 อาํเภอพมิาย ไดแ้ก่ วสิาหกจิชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบา้นคลา้ 
         อาํเภอชุมพวง ไดแ้ก่ วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผลติภณัฑจ์ากใบตาลบา้นยายพา 
โซน 4 อาํเภอโนนสงู ไดแ้ก่ วสิาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่า้นเกษตรกรบงิมติรภาพ 
พื้นที่เป้าหมายทัง้ 4 โซนที่ใช้ในการศึกษานัน้ สอดคล้องกบัการศึกษาศกัยภาพและ

สถานภาพของภูมปิญัญาไทย (ภูมปิญัญาไทย ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) ของ ทรงจติ พลูลาภ
และคณะ (2546) ทาํการประเมนิศกัยภาพของภูมปิญัญาไทยสาขาดา้นหตัถกรรมกรรม (ผา้ ผา้ไหม 
เครือ่งใช ้จกัสาน ฯลฯ) พบวา่ อาํเภอจกัราช มรีะดบัศกัยภาพภมูปิญัญาไทยในระดบัค่อนขา้งสงู 
อาํเภอชุมพวงมรีะดบัศกัยภาพการภมูปิญัญาไทยในระดบัสงู อาํเภอโนนสงูมรีะดบัศกัยภาพการ
ภูมปิญัญาไทยในระดบัสงู และอําเภอพมิาย มรีะดบัศกัยภาพการภูมปิญัญาไทยในระดบัสงูมาก 
โดยทัง้ 4 อาํเภอเป็นพืน้ทีเ่ป้าหมายทีส่าํคญัทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี มรีายละเอยีดตามตารางที ่3.2  

 



ตารางที่ 3.2  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา 

 

โซน อําเภอ ช่ือ ท่ีตั้ง ผลิตภัณฑ์ 

จํานวนสมาชิก 

(คน) 
2 จักราช กลุ่มจักรสานผักตบชวา 70/3  หมู่ 3 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 

โทรศัพท์ 079624038 
กิจการผลิตเครื่องจักสานทําจาก
ผักตบชวา 

30 

3 พิมาย สานหมวกใบตาลบ้านคล้า 15/1 หมู่ 8 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์ 0862183161 

ผลิตหมวกใบตาล ที่ทําจากใบตาล 10  

 ชุมพวง ผลิตภัณฑ์จากใบตาลบ้าน
ยายพา 

45 หมู่ 5 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์ 090849847 

ผลิตหมวกใบตาล ที่ทําจากใบตาล 36  

4 
โนนสูง 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบิง
มิตรภาพ 

193 หมู่ 11 ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์ 044332537 

ผลิตเครื่องจักสานจากเชือกป่าน
ศรนารายณ์ เช่น กระเป๋า  

25 
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นอกจากน้ีเพื่อให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ที่กําหนดไว้จึงจําแนกคุณลักษณะของ
กลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่ม คอื 

 
3.6.2  กลุ่มผูรู้้  
มกีารคดัเลอืกตวัอย่างกลุ่มผูรู้เ้พื่อศกึษาความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่อง

จกัสานในแต่ละกลุ่ม โดยใชเ้ทคนิค Snowball จํานวน 8 คน โดยกําหนดคุณสมบตัขิองผูใ้ห้
ขอ้มลู ตามลกัษณะของขอ้มลูทีต่อ้งการ ดงัน้ี 

3.6.2.1  ผูป้ระกอบอาชพีหตัถกรรมเครื่องจกัสาน มาไมน้่อยกว่า 10 ปี โดยการ
สบืทอดจากบรรพบุรษุ เพือ่หาความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ จาํนวน 4 คน (ชุมชนละ 1 คน) 

3.6.2.2  ประธานกลุ่มวสิาหกจิชุมชนทัง้ 4 กลุ่ม เพือ่ศกึษาความรูภู้มปิญัญาดา้น
หตัถกรรมเครือ่งจกัสานทีผ่ลติในกลุ่มวสิาหกจิชุมชน จาํนวน 4 คน (กลุ่มละ 1 คน) 

 
3.6.3  กลุ่มผูป้ฏิบติั  
สมาชกิวสิาหกจิชุมชนดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน ทัง้ 4 กลุ่มทีผ่่านการคดัเลอืกโดย

เป็นตวัแทนของแต่ละเขตในจงัหวดันครราชสมีา โดยทําการศกึษากบัตวัแทนสมาชกิวสิาหกจิ
ชุมชนทัง้ 4 กลุ่ม (เพือ่ศกึษากระบวนการจดัการความรู ้และปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการจดัการความรู)้ 

 
3.6.4  กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ  
เป็นบุคคลจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อศกึษาพจิารณารูปแบบการจดัการความรูข้อง

ชุมชน  มดีงัน้ี 
3.6.4.1 ผูท้รงคุณวุฒ ิไดแ้ก่ผู ้มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ทัง้ทางดา้นทฤษฎแีละ

ปฏบิตัเิกีย่วกบัการจดัการความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ จาํนวน 4 คน 
3.6.4.2 องคก์ารภาครฐัระดบัอําเภอทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการสนับสนุนวสิาหกจิ

ชุมชน  4 คน 
3.6.4.3 ประธานกลุ่มวสิาหกจิชุมชนเป้าหมาย จาํนวน 4 คน 

รายละเอยีดของจาํนวนผูใ้หข้อ้มลูทีส่าํคญัตามตารางที ่3.3 
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ตารางท่ี 3.3  จาํนวนผูใ้หข้อ้มลูทีใ่ชใ้นการศกึษา 
 

กลุ่ม สถานภาพกลุ่มเป้าหมาย จาํนวน (คน) 
กลุ่มผูรู้้ 1) ผูอ้าวโุสหรอืปราชญช์ุมชน 4 

2) ผู้ประกอบอาชีพหตัถกรรมเครื่องจักสานไม่ตํ่ากว่า  
    10 ปี 

4 

3) ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เลขาหรือผู้ที่ประธาน 
     มอบหมายเป้าหมายทัง้ 4 กลุม่ 

4 

กลุ่มผูป้ฎิบติั 1) สมาชกิกลุม่วสิาหกจิชุมชุนเป้าหมายทัง้ 4 กลุม่ 32 
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 1) นกัวชิาการดา้นการศกึษาทีม่คีวามรูด้า้นการจดัการ 

    ความรู ้
4 

2) นกัวชิาการสง่เสรมิการเกษตรระดบัอาํเภอ 4 
 รวม  52 

 
3.7  เครือ่งมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 

เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการศึกษาที่ผู้ศึกษาใช้เทคนิค
การศกึษาหลาย ๆ วธิ ีทัง้น้ีเพื่อใหไ้ดข้อ้เทจ็จรงิจากปรากฏการณ์ในชุมชนที่ศกึษา รวมไปถงึ
การลดชอ่งวา่งระหวา่งผูศ้กึษากบักลุ่มเป้าหมาย จะทาํใหบ้รรยากาศในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู มี
การแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้และความคดิเหน็เป็นไปดว้ยความราบรื่นในขณะทีท่ําการศกึษา โดย
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษามดีงัน้ี 

3.7.1 แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  เพื่ อศึกษาความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นด้าน 
หตักรรมเครื่องจกัสาน โดยจะไม่มกีารกําหนดโครงสรา้งไวแ้น่นอน แต่เป็นเพยีงการกําหนด
ประเดน็ทีใ่ชก้ารศกึษา และสามารถเพิม่เตมิประเดน็ทีน่่าสนใจขณะทาํการเกบ็ขอ้มลู 

3.7.2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อศกึษากระบวนการจดัการความรูต้าม
ประเดน็ทีไ่ดก้าํหนดไวท้ัง้ 8 ขัน้ตอน และปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการจดัการความรู ้

3.7.3 แบบสงัเกตแบบกึง่โครงสรา้ง เพือ่ดภูาพรวมการดาํเนินงานของวสิาหกจิชุมชนที่
เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการความรู ้เช่น ลกัษณะของผูนํ้ากลุ่ม การแก้ไขปญัหา การเรยีนรูภ้ายใน
กลุ่ม เป็นตน้ 

3.7.4 แบบสมัภาษณ์ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญ ทีม่ต่ีอรปูแบบ
การจดัการความรู ้โดยจดัเป็นแบบฟอรม์การบนัทกึความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการ
สมัภาษณ์แบบเจาะลกึ  

3.7.5 เครื่องมอืด้านอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ กล้องบนัทึกภาพ กล้องถ่ายวดีโีอ เครื่อง
บนัทกึเสยีง และสมดุจดบนัทกึ ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการวจิยัครัง้น้ี 
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3.7.1  แนวทางการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก 
แนวทางการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึแบ่งออกตามกลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการศกึษา 3 กลุ่ม 

ได้แก่ 1) ผู้อาวุโส/ปราชญ์ชุมชน 2) ผู้ประกอบอาชีพการจักสานไม่น้อยกว่า 10 ปี และ 
3) ประธานกลุ่มวสิาหกจิชุมชนเป้าหมาย โดยมรีายละเอยีดแนวทางการสมัภาษณ์ ดงัน้ี 

3.7.1.1  แนวทางการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึผูอ้าวุโส/ ปราชญช์ุมชน 
1)  ขอ้มลูสว่นบุคคล 

(1)  ชื่อ 
(2)  อาย ุ
(3)  ทีอ่ยู ่
(4)  อาชพีหลกัและอาชพีเสรมิ 
(5)  เชือ้ชาต ิ

2)  ประเดน็คาํถามทีเ่กีย่วกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครือ่ง
จกัสานในชุมชน 

(1)  ประวตัคิวามเป็นมาของชุมชน (ควบคูก่บัการศกึษาทาง
เอกสาร) 

(2)  ทีม่าของภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครือ่งจกัสาน 
(3)  ความเกีย่วขอ้งระหวา่งภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครือ่ง

จกัสานกบัชวีติความเป็นอยูข่องคนในชมุชน 
(4)  ลกัษณะการถ่ายทอดความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรม

เครือ่งจกัสาน 
(5)  หลกัฐานการถ่ายทอดความรูท้ีป่รากฏเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(6)  ปญัหาดา้นการถ่ายทอดความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้น

หตัถกรรมเครือ่งจกัสาน  
(7)  การไดร้บัการสง่เสรมิจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
(8)  การพฒันาภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครือ่ง 

จกัสานในอนาคต 
3.7.1.2  แนวทางการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึผูป้ระกอบอาชพีจกัสานไมน้่อยกวา่ 

10 ปี 
 1)  ขอ้มลูสว่นบุคคล 

(1)  ชื่อ 
(2)  อาย ุ
(3)  ทีอ่ยู ่
(4)  อาชพีหลกัและอาชพีเสรมิ 
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(5)  เชือ้ชาต ิ
(6)  ระยะเวลาการประกอบอาชพีผลติเครือ่งจกัสาน 
(7)  รายไดจ้าการผลติเครือ่งจกัสาน (ต่อเดอืน) 

 2)  ประเดน็คาํถามเกีย่วกบัการผลติเครือ่งจกัสานในชุมชน  
(1)  สนิคา้ทีผ่ลติ (ดา้นเครือ่งจกัสาน) 
(2)  วสัดุทีนํ่ามาใชใ้นการผลติ 
(3)  กระบวนการผลติในเบือ้งตน้ 
(4)  ชอ่งทางการจดัจาํหน่าย 
(5)  ปญัหาทีพ่บในปจัจุบนั 

3)  ประเดน็คาํถามเกีย่วกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครือ่งจกัสาน 
(1)  ทีม่าของหตัถกรรมเครือ่งจกัสานในชุมชน 
(2)  ลกัษณะการถ่ายทอดความรูด้า้นหตักรรมเครือ่งจกัสาน  
(3)  หลกัฐานการถ่ายทอดความรูท้ีป่รากฏเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(4)  ปญัหาดา้นการถ่ายทอดความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้น

หตัถกรรมเครือ่งจกัสานในชุมชน 
(5)  การไดร้บัการสง่เสรมิจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
(6)  การพฒันาภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครือ่ง 

จกัสานในอนาคต 
3.7.1.3  แนวทางการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึประธานกลุ่มวสิาหกจิชมุชน 

1)  ขอ้มลูสว่นบุคคล 
(1)  ชื่อ 
(2)  อาย ุ
(3)  ทีอ่ยู ่
(4)  อาชพีหลกัและอาชพีเสรมิ 
(5)  เชือ้ชาต ิ
(6)  ตําแหน่งทางสงัคม 

2)  ประเดน็คาํถามเกีย่วกบัการผลติเครือ่งจกัสานของกลุ่มวสิาหกจิ
ชุมชน   

(1)  กจิการการผลติของกลุม่ทัง้หมด 
(2)  ลกัษณะของสนิคา้เครือ่งจกัสาน 
(3)  วสัดุทีใ่ชใ้นการผลติเครือ่งจกัสาน 
(4)  ชอ่งทางการจาํหน่าย 
(5)  การไดร้บัการสนบัสนุนจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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(6)  ปญัหาดา้นการผลติ และการบรหิารจดัการ ฯลฯ 
3)  ประเดน็คาํถามเกีย่วกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครือ่งจกั

สานของกลุ่มวสิาหกจิชุมชน 
(1)  ทีม่าของความรูด้า้นหตักรรมเครือ่งจกัสานของกลุ่ม 
(2)  การพฒันาความรูห้รอืการต่อยอดความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่

ดา้นหตัถกรรมเครือ่งจกัสานของกลุ่ม 
(3)  ลกัษณะการถ่ายทอดความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรม

เครือ่งจกัสานภายในกลุ่ม 
(4)  การสนบัสนุนจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
(5)  การพฒันาภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครือ่ง 

จกัสานในอนาคต 
 

3.7.2  แนวทางการจดักิจกรรมสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview) 
กลุ่มเป้าหมายในการศกึษา คอืตวัแทนสมาชกิในกลุ่มวสิาหกจิชุมชนเป้าหมาย โดยทํา

การจดักจิกรรมสนทนากลุ่มเป็นรายกลุ่มวสิาหกจิชุมชน มลีกัษณะการจดักจิกรรมสนทนากลุ่ม 
ดงัน้ี 

3.7.2.1 แจง้วตัถุประสงคข์องการจดักจิกรรม แจง้รูปแบบและเป้าหมายในการ
จดักจิกรรม โดยอธบิายกระบวนการจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกั
สานใหผู้เ้ขา้รว่มกจิกรรมเขา้ใจตรงกนั และมกีารตัง้ประเดน็ในการศกึษาดงัน้ี 

1)  ดา้นกระบวนการจดัการความรู ้
(1)  การกาํหนดความรู ้
(2)  การแสวงหาความรูแ้ละยดึกุมความรู ้
(3)  การสรา้งความรู ้
(4)  การประมวลความรูเ้ป็นหมวดหมู ่
(5)  การแลกเปลีย่นความรู ้
(6)  การจดัเกบ็ความรู ้
(7)  การถ่ายทอดความรู ้
(8)  การนําความรูไ้ปประยกุตใ์ช ้

2)  ดา้นเงือ่นไขทีท่าํใหก้ารจดัการความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้น
หตัถกรรมเครือ่งจกัสานประสบความสาํเรจ็ ทัง้ 5 ประเดน็ไดแ้ก่ 

(1)  ความรูเ้กีย่วกบัการจดัการความรู ้
(2)  วฒันธรรมองคก์าร 
(3)  ภาวะผูนํ้า 
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(4)  โครงสรา้งพืน้ฐาน 
(5)  เทคโนโลย ี

3.7.2.2 ดาํเนินการแลกเปลีย่นความรู ้เสนอความคดิเหน็ในแต่ละประเดน็ โดยผู้
ศกึษาคอยกระตุน้ใหม้กีารเสนอความคดิเหน็ในกลุ่มอยา่งต่อเน่ือง 

3.7.2.3 นําประเดน็ในการศกึษามาร่วมกนัสรุปเป็นกระบวนการจดัการความรู้
ภูมิปญัญาท้องถิ่นด้านหตัถกรรมเครื่องจกัสานของกลุ่มและที่มีผลต่อการจดัการความรู้ภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครือ่งจกัสาน 

3.7.2.4 การสรปุผลการจดักจิกรรมกลุ่มและกล่าวขอบคุณผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 
 

3.7.3  แบบสงัเกตก่ึงโครงสร้างเก่ียวกบัภาพรวมการดาํเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจ
ชมุชน 
1)  การปฏสิมัพนัธข์องคนในกลุ่ม 
2)  การมสีว่นรว่มในการจดัการความรูข้องกลุ่ม 
3)  รปูแบบการบรหิารจดัการในภาพรวม 
4)  ลกัษณะของผูนํ้ากลุ่ม 
5)  การแกไ้ขปญัหาในดา้นต่าง ๆ 
6)  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการสือ่สารภายในกลุ่ม 

 
3.7.4  แบบสมัภาษณ์ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 

3.7.4.1  ขอ้มลูสว่นบุคคล 
(1)  ชื่อ 
(2)  อาชพี 
(3)  ตําแหน่ง 
(4)  หน่วยงาน 

3.7.4.2 ความคดิเหน็ดา้นความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครือ่งจกัสาน 
3.7.4.3 ความคิดเห็นด้านกระบวนการจดัการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นด้าน

หตัถกรรมเครือ่งจกัสาน 
3.7.4.4 ความคดิเหน็ดา้นปจัจยัทีส่่งผลต่อการจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่

ดา้นหตัถกรรมเครือ่งจกัสาน 
3.7.4.5 รูปแบบการจดัการความรู้ภูมปิญัญาท้องถิ่นด้านหตัถกรรมเครื่องจกั

สานทีเ่หมาะสม 
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3.8  การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 
 วธิกีารผูศ้กึษาใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูประกอบดว้ย 2 ประเดน็หลกั คอื การรวบรวม
ขอ้มลูดา้นเอกสาร การรวบรวมขอ้มลูจากการศกึษาจากเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา มรีายละเอยีด
ดงัน้ี 
 
 3.8.1  การรวบรวมข้อมลูด้านเอกสาร (Documentary Data)  

แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะคอื 1) ขอ้มลูดา้นแนวคดิ ทฤษฎ ีงานวจิยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การจัดการความรู้ ภูมิปญัญาท้องถิ่น และวิสาหกิจชุมชน โดยทําการศึกษาค้นคว้าจาก
วทิยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ตําราวชิาการ งานวจิยัในประเทศและต่างประเทศ บทความ วารสาร 
ฯลฯ 2) ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาในพืน้ทีโ่ดยตรง ไดแ้ก่ เอกสารทีม่กีารบนัทกึดา้นบรบิท
ชุมชน ประวตัคิวามเป็นมา สภาพทางวฒันธรรมและสงัคม ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นเครื่องจกัสาน
ของจงัหวดันครราชสมีา สถติทิีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประกอบอาชพีดา้นเครื่องจกัสาน รายละเอยีด
โครงการสง่เสรมิและสนบัสนุนวสิาหกจิชุมชน โดยแหล่งเอกสาร ไดแ้ก่ สาํนกังานเกษตรจงัหวดั
นคราชสมีา สาํนกังานเกษตรอาํเภอ สาํนกังานสถติจิงัหวดันคราชสมีา สาํนกังานพานิชยจ์งัหวดั
นครราชสมีา มหาวทิยาลยัราชภฎันครราชสมีา และทีว่า่การอาํเภอ ฯลฯ  
 เมื่อไดก้ําหนดแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลในเบือ้งตน้แลว้ ผูศ้กึษาไดท้ําการตดิต่อประสานงาน
กบัหน่วยงานต่างๆ และบุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อขอขอ้มูลเอกสาร และนํามาตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง พรอ้มกบัศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูเพิม่เตมิใหเ้ป็นปจัจุบนั 
 
 3.8.2  การรวบรวมข้อมลูจากเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 ผูศ้กึษาดําเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเองพรอ้มกบัทมีผูช้่วย จํานวน 5 คน ซึง่
เป็นนกัศกึษาชัน้ปีที ่1 และชัน้ปีที ่3 โปรแกรมวชิาสงัคมศกึษา คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครราชสมีา 

3.8.2.1  การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In- Dept Interview) ผูศ้กึษาทาํการเตรยีม
ความพรอ้มกบัผูช้่วยนักวจิยั ในการประสานงานกบัผูนํ้าชุมชนและผูเ้กี่ยวขอ้งในการตดิต่อขอ
เขา้สมัภาษณ์ โดยทําการสมัภาษณ์กบักลุ่มผู้รูจ้ํานวน 12 คน เพื่อศกึษาบรบิทชุมชน ความ
เป็นมาของชุมชน สภาพทางสงัคมและวฒันธรรม ฯลฯ และ ความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตั
กรรมเครื่องจกัสาน ซึ่งมกีารกําหนดประเดน็การศกึษาในเบือ้งต้น ไดแ้ก่ ความเป็นมาของภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่เครือ่งจกัสาน กระบวนการผลติ การถ่ายทอดภมูปิญัญาทอ้งถิน่ เป็นตน้   

3.8.2.2   การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผูศ้กึษาไดม้กีารจดัสนทนากลุ่มตาม
ประเดน็ทีก่ําหนดคอื กระบวนการจดัการความรูท้ ัง้ 8 ขัน้ตอน และปจัจยัทีส่่งผลต่อการจดัการ
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ความรู ้โดยไดม้ปีระชุมชีแ้จงในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามประเดน็ ใหแ้ก่สมาชกิวสิาหกจิชุมชน 
จนเขา้ใจแลว้ใหผู้ช้ว่ยนกัวจิยัเขา้รว่มประชุมสนทนากลุ่ม และช่วยกนัวเิคราะหส์รุปเป็นภาพรวม
ของแต่ละหมูบ่า้นพืน้ทีเ่ป้าหมาย  

การสนทนากลุ่ม (Focus Group) มกีารแบ่งรูปแบบการจดัสนทนากลุ่มเป็น  
2 ลกัษณะคือ ลกัษณะที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยการจดัสนทนากลุ่มอย่างเป็น
ทางการจะมกีารจดักลุ่มละ 1 ครัง้ โดยมผีูเ้ขา้ร่วมทัง้หมด 32 คน แต่ละครัง้มผีูเ้ขา้ร่วมสนทนา
กลุ่มประมาณ 7-9 คน  สาํหรบัการจดัสนทนาอย่างไม่เป็นทางการนัน้ส่วนใหญ่เป็นการเขา้ร่วม
รบัประทานอาหารกบัสมาชกิกลุ่ม และการพานักศกึษาเขา้ชมกระบวนการผลติ โดยเฉลีย่กลุ่ม
ละประมาณ 2 ครัง้ รวมทัง้หมดประมาณ 21 คน แต่ละครัง้มผีู้เขา้ร่วมสนทนากลุ่มประมาณ  
4-5 คน โดยทัง้ 21 คนจะเป็นกลุ่มเดยีวกบัผูท้ีเ่ขา้รว่มการสนทนากลุ่มอยา่งเป็นทางการ 

3.8.2.3  การสังเกต (Observation) ผู้ศึกษาใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant Observation) โดยผูศ้กึษาจะมกีารสงัเกตพฤตกิรรมต่าง ๆ ของกลุ่มเป้าหมายใน
ชุมชน มกีารสรา้งความสมัพนัธอ์นัด ีเช่น การเขา้ร่วมกจิกรรมของกลุ่มหรอืของชุมชน โดยการ
สงัเกตจะมผีูช้่วยนกัวจิยัเขา้ร่วมสงัเกตพรอ้มกนัไปดว้ย ภายใตแ้บบสงัเกตกึง่โครงสรา้งทีม่กีาร
กําหนดขึน้ ซึง่จะมกีารปรบัรปูแบบการสงัเกตตามสถานการณ์และบรบิททีเ่กี่ยวขอ้งไดใ้นขณะ
ทําการศกึษา และการสงัเกตแบบไม่มสี่วนร่วม  (Non-Participant Observation) เพื่อศกึษา
สภาพทัว่ไปของกลุ่ม ความสมัพนัธข์องสมาชกิในกลุ่ม และบรบิทดา้นสงัคมโดยรวม 

ทัง้น้ีการสงัเกตแบบมสี่วนร่วมในแต่ละพื้นที่ประมาณ 1 ครัง้ โดยเป็นการเขา้
ร่วมกจิกรรมการผลติ การฝึกสานหมวก เป็นต้น สําหรบัการสงัเกตแบบไม่มสี่วนร่วมผูศ้กึษา 
ได้มกีารสงัเกตทัง้บรบิททัว่ไปของทัง้ชุมชนและเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มละประมาณ  
2 ครัง้ 

3.8.2.4  การใชแ้บบสมัภาษณ์ เพื่อสอบถามความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ ซึ่ง
เป็นกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 12 คน ไดแ้ก่ กลุ่มนกัวชิาการทีม่คีวามรูแ้ละเชีย่วชาญ
ดา้นการจดัการความรู ้และมปีระสบการณ์ในการทําวจิยัชุมชนของจงัหวดันครราชสมีา จาํนวน 
4 คน กลุ่มนักวชิาการส่งเสรมิการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอ จํานวน 4 คน และกลุ่มผูนํ้า
กลุ่มวสิาหกจิชุมชนทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายในการศกึษาจํานวน 4 คน เพื่อนําความคดิเหน็มาสรุป
และวเิคราะหร์ปูแบบการจดัการความรูท้ีพ่ฒันาขึน้ รวมไปถงึขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นแนวทางในการ
จดัการความรูข้องชุมชนดา้นภมูปิญัญาทอ้งถิน่ในอนาคต 
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3.9  การตรวจสอบข้อมลู 
 
เมื่อผูศ้กึษาไดข้อ้มูลในแต่ละวนัจะมกีารนําขอ้มูลทีไ่ดม้าตรวจสอบกบัผูช้่วยนักวจิยัว่า 

มขีอ้มลูทีค่รบถว้นเพยีงพอหรอืไม่ และนํามาแยกแยะออกเป็นหมวดหมู่ตามประเดน็หวัขอ้ของ
วตัถุประสงค์ของการวจิยั จนสามารถตอบคําถามการวจิยัไดค้รอบคลุมตามกรอบแนวคดิและ
ขอบเขตทีต่้องการศกึษา โดยผูศ้กึษาทําการตรวจสอบขอ้มลูแบบสามเสา้ (Triangulation) เพื่อ
ความครบถว้น ครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวจิยั ซึง่มกีารตรวจสอบขอ้มลูดงัน้ี 

3.9.1.1 การตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเสา้ดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) โดยการ
ตรวจสอบแหล่งขอ้มลูทีม่า ซึง่ประกอบดว้ยไปดว้ย แหล่งเวลา แหล่งสถานที ่แหล่งบุคคล และ
ตรวจสอบวา่ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแหล่งต่าง ๆ เหมอืนกนัหรอืไม ่ถา้เหมอืนกนัซํ้า ๆ ผูศ้กึษาถอืว่าขอ้มลู
นัน้เชื่อถอืได ้แลว้ทาํการบนัทกึไว ้

3.9.1.2 การตรวจสอบแบบสามเสา้ดา้นวธิกีารเกบ็ขอ้มลู (Methodological Triangulation) 
ผูศ้กึษาใชก้ารสงัเกตแบบไมม่สีว่นรว่ม ควบคูก่บัการสมัภาษณ์ การสนทนากลุ่ม พรอ้มทัง้ศกึษา
ขอ้มลูจากเอกสารประกอบ 
 
3.10  การวิเคราะหข้์อมลู 
 

การวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นขัน้ตอนที่สําคญัในกระบวนการวจิยัเชงิคุณภาพ  โดยเฉพาะ
วธิกีารหลกัทีใ่ชใ้นการวเิคราะหน์ัน้เป็นวธิกีารสรา้งขอ้สรุปจากขอ้มลูจํานวนหน่ึง มกัไม่ใชส้ถติิ
ชว่ยในการวเิคราะห ์หรอืถา้ใชส้ถติกิไ็มไ่ดใ้ชเ้ป็นวธิวีเิคราะหห์ลกั แต่ใชเ้ป็นขอ้มลูเสรมิ   ดงันัน้
ผูว้เิคราะหข์อ้มลูจงึมบีทบาทสาํคญัอยา่งยิง่ในการวจิยั ผูว้เิคราะหข์อ้มลูควรมคีวามรอบรูใ้นเรื่อง
แนวคดิทฤษฎี มคีวามรูจ้รงิด้วยตวัเอง สามารถสรา้งขอ้สรุปผลเป็นกรอบแนวคดิ (Appleton, 
1995) ทีถู่กตอ้งและชดัเจน โดยวธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพ ในการศกึษาครัง้น้ีใชว้ธิ ีการ
วเิคราะหข์อ้มูลแบบสรา้งขอ้สรุป ในการวจิยัเชงิคุณภาพ ส่วนใหญ่ขอ้มูลทีนํ่ามาวเิคราะห ์ 
จะเป็นขอ้ความบรรยาย (Descriptive) ทีไ่ดจ้ากการสงัเกต สมัภาษณ์ และจดบนัทกึ  

การวเิคราะหข์อ้มลูในเชงิคุณภาพผูศ้กึษาไดแ้บ่งตามแนวคดิของ Appleton (1995) ไดม้ี
การแบ่งการวเิคราะหข์อ้มลูเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ 1) การวเิคราะหแ์บบอุปนยั (Analytic Induction) 
2) การวเิคราะหโ์ดยการจําแนกชนิดขอ้มลู (Typological Analysis) และ 3) การวเิคราะหโ์ดย
การเปรยีบเทยีบขอ้มลู (Constant Comparison)  

การศกึษาครัง้น้ีใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูโดยการจาํแนกชนิดขอ้มลู (Typological Analysis) 
คอื การจาํแนกขอ้มลูเป็นชนิด ๆ คาํวา่ Typologies ทีใ่ชใ้นทีน้ี่หมายถงึ ขัน้ตอนของเหตุการณ์ที่
เกดิขึน้ต่อเน่ืองกนั การจําแนกการแบ่งวธิกีารไดแ้บ่งเป็น 2 แบบ คอื แบบที่ใชแ้นวคดิทฤษฎ ี
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และแบบทีไ่มใ่ชท้ฤษฎ ี(Miles and Huberman, 1994) โดยการวเิคราะหข์อ้มลูทีผู่ศ้กึษาใชค้อื 
แบบใชท้ฤษฎ ีเป็นการแยกชนิดในเหตุการณ์นัน้ ๆ โดยการยดึแนวคดิทฤษฎเีป็นกรอบในการ
จาํแนก ซึง่ใชก้รอบแนวคดิในการศกึษา 3 ดา้น ภายใตก้ารผสมผสานรปูแบบการจดัการความรู้
เชงิองคป์ระกอบของ Anderson and American Productivity & Quality Center: APQC (1996) 
รปูแบบการจดัการความรูข้อง Singapore Productivity and Standards Board: PSB (2001) 
และรูปแบบการจดัการความรูข้อง Lindsey (2002) ไดแ้ก่ 1) ความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้น
หตัถกรรมเครื่องจกัสาน 2) กระบวนการจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่อง
จกัสานและ 3) เงื่อนไขทีท่าํใหก้ารจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน
ประสบความสาํเรจ็ 

การวเิคราะหข์อ้มลูในการศกึษาครัง้น้ี ผูศ้กึษาพยายามตอบคาํถามวา่สิง่ทีว่เิคราะหน์ัน้มี
รูปแบบเป็นอย่างไร มกีจิกรรมในแต่ละประเดน็เป็นอย่างไร ซึ่งในการตอบคําถามไดม้กีารใช้
เครื่องมือที่หลากหลาย ได้แก่ การสังเกต การสมัภาษณ์เชิงลึก การจัดสนทนากลุ่ม และ
แบบสอบถาม โดยผูศ้กึษามกีารวเิคราะหอ์ยา่งลกึซึง้และรอบคอบ 

เทคนิคในการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพ ผูศ้กึษาใชเ้ทคนิคการปรบัเปลีย่นแนวคดิตาม
ขอ้มลูเชงิประจกัษ์ (Successive Approximation) ซึง่เป็นการปรบัเปลีย่นแนวความคดิหรอืขอ้
สมมุติต่างๆ ที่ผูศ้กึษามอียู่ก่อนเก็บขอ้มูล เพื่อใหส้อดคล้องกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ หรอืกล่าว
ง่ายๆ เมื่อมขีอ้มูลเชงิประจกัษ์เพิม่ขึน้จากขอ้เท็จจรงิในพื้นที่ แนวความคดิหรอืขอ้มูลสมมุติ
เหล่านัน้ควรตอ้งขยาย หรอืปรบัเปลี่ยนไปตามขอ้มูลทีม่มีากขึน้ โดยวธิกีารเอาขอ้มูลทีเ่พิม่มา
ปรบัเปลี่ยน ขยายขอบเขตและทศิทางของข้อมูลหรอืปรากฏการณ์ ที่มอียู่ในตอนแรกเช่นน้ี 
เรยีกว่า การปรบัเปลีย่นแนวคดิตามขอ้มลูเชงิประจกัษ์ (Neuman, 2006)  ซึง่ในการศกึษารปูแบบ
การจดัการความรูภู้มปิญัญาท้องถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน ผูศ้กึษาไดม้กีารสรา้งกรอบ
แนวคิดในการศึกษาไว้ในเบื้องต้น ในวิเคราะห์ข้อมูลนัน้สามารถมีการปรบัเปลี่ยนแนวคิด
ดงักล่าวไดต้ามปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ เพื่อใหไ้ดร้ปูแบบการจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่
ดา้นหตัถกรรมเครือ่งจกัสานทีเ่หมาะสม และสามารถนําไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 
 
3.11  ข้อจาํกดัของการศึกษา 
 

1) การศกึษาในครัง้น้ีผูศ้กึษาเลอืกดาํเนินการศกึษาในกลุ่มวสิาหกจิชุมชนทีม่กีารผลติ
เครื่องจกัสานเพยีงอย่างเดยีว ซึ่งคดัเลอืกกลุ่มทีไ่ดร้บัการประเมนิผลศกัยภาพจากคณะกรรมการ
ส่งเสรมิวสิาหกิจชุมชนในระดบัดีของจงัหวดันครราชสมีาเท่านัน้ ซึ่งอาจทําให้ผลการศึกษา
รปูแบบการจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัร อาจจะนํามาใชป้ระโยชน์
ในการบรหิารจดัการกลุ่ม เฉพาะจงัหวดันครราชสมีา โดยอาจจะไมส่ามารถนําไปปรบัใชก้บักลุ่ม
วสิาหกจิชุมชนในจงัหวดัอื่นไดอ้ยา่งครบถว้นสมบรูณ์ 
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2) การศึกษาในครั้งนี้ดําเนินการศึกษาในระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในขีด
ความสามารถของชาวบ้านทั่วไป และผลิตเพื่อตอบสนองความจําเป็นขั้นพื้นฐาน ที่เน้นการ
พึ่งตนเองและความพอเพียงเป็นหลักมากกว่าการดําเนินงานในด้านธุรกิจ ซึ่งในอนาคตอาจ 
มีการนําไปรูปแบบดังกล่าวไปปรับใช้ในระดับชุมชนต่อไป 

3) การศึกษาครั้งนี้ให้ความสําคัญกับความรู้ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) มากกว่า
ความรู้เชิงประจักษ์ (Explicit  Knowledge) ซึ่งนําไปสู่การจัดการความรู้ที่อาจไม่ครบถ้วน โดย
ต้องมีการอาศัยเครื่องมือและกระบวนการที่หลากหลายมากขึ้น 

 
3.12   การสรุปวิธีการศึกษา 
 
การสรุปวิธีการศึกษาประกอบด้วย วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา เครื่องมือที่ในในการศึกษา

และกลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดตามตารางที่ 3.4  
 
ตารางที่ 3.4  การสรุปวิธีการศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ใน

การศึกษา 

วิธีการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ใน

การศึกษา 

กลุ่มเป้ าหมาย 

1. เพื่อศึกษาความรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
หัตถกรรมเครื่องจักสาน 

- การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก 
- การสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม 

- แบบสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก 
- แบบสังเกตกึ่ง
โครงสร้าง 

- ผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรม 
จักสานที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และ
ประกอบอาชีพมามากกว่า 10 ปี 
- ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิต
เครื่องจักสาน 

2. เพื่อศึกษากระบวนการ
จัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านหัตถกรรม
เครื่องจักสาน 

- การจัดกลุ่มสนทนา 
(Focus Group)  
- การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วมและไม่มีส่วนร่วม 

- ประเด็นการจัดกลุ่ม
สนทนา 
- แบบสังเกตกึ่ง
โครงสร้าง 

- สมาชิกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิต
เครื่องจักสาน 

3. เพื่อศึกษาเงื่อนไขที่ทํา
ให้การจัดการความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้าน
หัตถกรรมเครื่องจักสาน
ประสบความสําเร็จ 

- การจัดกลุ่มสนทนา 
(Focus Group)  
- การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก 

- ประเด็นการจัดกลุ่ม
สนทนา 
- แบบสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก 

- สมาชิกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิต
เครื่องจักสาน 
- ตัวแทนสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผลิตเครื่องจักสาน 

 4. การวิเคราะห์รูปแบบ
จัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านหัตถกรรม
เครื่องจักสาน 

- การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกกับผู้เชี่ยวชาญ 

- แบบบันทึกความ
คิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 

- ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เป้าหมาย 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ 
- สถาบันการศึกษา 

 



 
บทท่ี 4 

 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นด้านหตัถกรรมเครื่อง 

จกัสาน: กรณีศกึษาวสิาหกจิชุมชน จงัหวดันครราชสมีา ใชก้รอบแนวคดิ 3 ดา้น ภายใตก้าร
ผสมผสานรปูแบบการจดัการความรูเ้ชงิองคป์ระกอบของ Anderson and American Productivity & 
Quality Center: APQC (1996) รปูแบบการจดัการความรูข้อง Singapore Productivity and 
Standards Board: PSB (2001) และรปูแบบการจดัการความรูข้อง Lindsey (2002)  โดยมี
วตัถุประสงค์หลกั คอื เพื่อศึกษารูปแบบการจดัการความรู้ภูมปิญัญาท้องถิ่นด้านหตัถกรรม
เครื่องจกัสาน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน จงัหวดันครราชสมีา ซึ่งภายใต้รูปแบบการจดัการ
ความรูป้ระกอบไปดว้ย 1) การศกึษาองคค์วามรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน 
2) การศกึษากระบวนการจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน และ 3) 
การศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการจดัการความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน โดย
ศกึษาจากวสิาหกจิชุมชนกลุ่มผลติสนิคา้เครื่องจกัสานจาํนวน 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) วสิาหกจิชุมชน
กลุ่มจกัสานผกัตบชวา อาํเภอจกัราช 2) วสิาหกจิชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบา้นคลา้ อาํเภอพมิาย 
3) วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผลติภณัฑจ์ากใบตาลบา้นยายพา อาํเภอชุมพวง และ 4) วสิาหกจิชุมชน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบิงมติรภาพ อําเภอโนนสูง  โดยผลการศกึษา ผูศ้ึกษานําเสนอภายใต้
ประเดน็ทีส่าํคญัทัง้หมด 4 ประเดน็หลกั ไดแ้ก่ 

4.1  บรบิทของชุมชน 
4.2  ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มวสิาหกจิชุมชน 
4.3  สภาพการดาํเนินงานตามรปูแบบการจดัการความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้น

หตัถกรรมเครือ่งจกัสาน 
1)  ความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครือ่งจกัสาน 
2)  กระบวนการจดัการความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นเครือ่งจกัสาน 
3)  เงือ่นไขทีท่าํใหก้ารจดัการความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครือ่งจกั

สานประสบความสาํเรจ็ 
4)  การวเิคราะหร์ปูแบบการจดัการความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรม

เครือ่งจกัสานทีเ่หมาะสม 
มรีายละเอยีดแต่ละประเดน็ดงัน้ี 
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4.1  บริบทของชมุชน 
 
        การศกึษาบรบิทของชุมชนที่เป็นพื้นที่เป้าหมายในการศกึษานัน้ ผูศ้กึษามกีารศกึษา
ภายขอ้มูลทีส่ําคญั ๆ ทัง้หมด 2 ประเดน็ คอื 1) ขอ้มูลพืน้ฐานของชุมชน ไดแ้ก่ ทีต่ัง้ ลกัษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของประชากร ลักษณะการประกอบอาชีพ และ
วฒันธรรม/ประเพณ ีเป็นตน้ ซึง่ในประเดน็น้ีมขีอ้จาํกดัในการศกึษาเน่ืองจากในบางพืน้ทีย่งัไมม่ี
การสํารวจขอ้มูลไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยผู้ศึกษาหาขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ผูอ้าวุโสใน
ชุมชนเป็นหลกั และ 2) ขอ้มลูประวตัคิวามเป็นมาของชุมชน มรีายละเอยีดแต่ละพืน้ทีด่งัน้ี 
 

4.1.1  ชมุชนบา้นตะกดุเครือปลอก อาํเภอจกัราช (วิสาหกิจชมุชนกลุ่มจกัสาน 
                       ผกัตบชวา)  

4.1.1.1  ขอ้มลูพืน้ฐานของชุมชน 
ชุมชนบ้านตะกุดเครอืปลอก มพีื้นที่ตัง้อยู่บรเิวณ หมู่ 3 ตําบลจกัราช อําเภอ 

จกัราช จงัหวดันครราชสมีา มขีนาดของพืน้ทีชุ่มชนทัง้หมดประมาณ มพีืน้ทีท่ ัง้หมดประมาณ 
701 ไร ่สภาพทัว่ไปเป็นทีร่าบมลีําจกัราชไหลผา่น ทศิตะวนัออก มหีว้ยน้ําลกึไหลมาบรรจบกบั
ลําน้ําจกัราชเป็นดินร่วนปนทรายพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ระหว่าง 140-240 เมตร จาก
ระดบัน้ําทะเลปานกลาง มลีกัษณะลาดเอยีงจากทศิใต้และทศิตะวนัออกไปสู่ทศิเหนือและทศิ
ตะวนัตกโดยมอีาณาเขตของตําบล ดงัน้ี   

ทศิเหนือ  ตดิ ตําบลหนองระเวยีง อาํเภอพมิาย ตําบลหนองพลวง  
     อาํเภอจกัราช 

ทศิตะวนัออก  ตดิ ตําบลหนิโคน อาํเภอจกัราช 
ทศิใต ้ ตดิ ตําบลศรลีะกอ ตําบลหนองขาม อาํเภอจกัราช 
ทศิตะวนัตก  ตดิ ตําบลทองหลาง อาํเภอจกัราช 
บ้านตะกุดเครือปลอกมีจํานวนครวัเรือนทัง้หมด 268 ครวัเรอืน และจํานวน

ประชากรทัง้หมด 1,274 คน แบ่งเป็นประชากรชายจํานวน 611 คนและประชากรหญงิจํานวน 
663 คน อาชพีหลกัของประชากรในปจัจุบนัทีส่าํคญัคอื การทาํเกษตรกรรม อาชพีเสรมิคอื การ
ทอผา้ การจกัสานของใชต่้าง ๆ เชน่ กระดง้ ตะแกรง ลอบ ไซทัง้ทาํไวใ้ชเ้องและทาํเพื่อจาํหน่าย 
ภาษาทอ้งถิน่ทีใ่ชส้ว่นใหญ่เป็น ภาษาไทยโคราช ประชาชนนบัถอืศาสนาพทุธ 

แหล่งอาหารทีส่ําคญัตามธรรมชาตขิองชุมชนคอื ลําจกัราช ซึ่งมปีลาชุกชุม ใน
เขตปา่นัน้มเีหด็ หน่อไม ้ดอกกระเจยีว หน่อโจด ไขม่ดแดง รวมทัง้สตัวป์า่ต่าง ๆ เชน่ นก ไก่ปา่ 
หมปู่า กระต่าย ฯลฯ นอกจากน้ี ยงัมกีารเลีย้งหม ูเป็ด ไก่ ววั ควาย ไวใ้ชง้านและเป็นอาหาร สาํหรบั
ดา้นการปกครองบา้นตะกุดเครอืปลอกมผีูใ้หญ่บา้นมาแลว้ 9 คน ดงัมรีายนามในตารางที ่4.1  
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ตารางท่ี 4.1  ทาํเนียบผูใ้หญ่บา้น บา้นตะกุดเครอืปลอก 
 

ลาํดบั ช่ือ-นามสกลุ ระยะเวลาท่ีดาํรง
ตาํแหน่ง 

หมายเหต ุ

1. นายเพิม่(ไมท่ราบนามสกุล)       ไมท่ราบ (เสยีชวีติ) 
2. นายพนู(ไมท่ราบนามสกุล)        ไมท่ราบ (เสยีชวีติ) 
3. นายบุญ(ไมท่ราบนามสกุล ไมท่ราบ (เสยีชวีติ) 
4. นายกร  ไตรแป้นมะดนั            ไมท่ราบ (เสยีชวีติ) 
5. นายเยน็  สรอ้ยทองหลาง         2482-2502  
6. นายหล ี ถิน่ทองหลาง             2502-2536  
7. นายแสวง  มลูกลาง                2436-2541  
8. นายธริณ  กิง่พดุซา                2541-2551  
9. นายสมบรูณ์  พนูศร ี               2551-ปจัจุบนั  

 
แหล่งท่ีมา:  ชุมชนบา้นตะกรดุเครอืปลอก, 2554. 
 

4.1.1.2  ประวตัคิวามเป็นมาของชุมชน 
ชุมชนบา้นตะกุดเครอืปลอก เป็นชุมชนทีม่กีารก่อตัง้มาอย่างยาวนาน ช่วงเวลา

ทีก่่อตัง้ชุมชนไมส่ามารถระบุไดช้ดัเจนคาดวา่น่าจะก่อนปี พ.ศ. 2300  ซึง่ในสมยัก่อนในหมูบ่า้น
น้ีไดม้ปีระชาชนอพยพเขา้มาอยูอ่าศยั ประมาณ 20 หลงัคาเรอืน มกีารบอกเล่าต่อ ๆ กนัมาว่าม ี
ผูต้ัง้หมูบ่า้นครัง้แรก 5 ครอบครวัอพยพมาจากหลายพืน้ที ่ไดแ้ก่ ครอบครวัพอ่ยงั อพยพมาจาก
บ้านด่าน อําเภอเฉลมิพระเกยีรติ (ในปจัจุบนั) ครอบครวัพ่อชื่น แม่เมา้ อพยพมาจากอําเภอ 
พมิาย ครอบครวัพอ่ชพี อพยพมาจากบา้นตูม อาํเภอจกัราช (ในปจัจุบนั) สว่นครอบครวัพอ่เกดิ 
แมจ่นัทร ์และครอบครวัแมก่ริน่ ไมท่ราบภมูลิาํเนาเดมิ  

ดว้ยสภาพทีต่ัง้ของหมู่บา้นสมยัก่อนนัน้ มคีวามอุดมสมบูรณ์มสีภาพเป็นป่า มี
สตัว์ป่าหลายชนิด เช่น หมูป่า ช้าง เสอื ละอง ละมัง่ ไก่ป่า ลงิ กระรอก กระแต ฯลฯ อกีทัง้มี
แหล่งน้ําธรรมชาตไิหลผ่านหมู่บา้น มปีลาชุกชุม จงึเป็นทําเลทีเ่หมาะสมในการตัง้ถิน่ฐานอย่าง
มาก ในสมยัก่อนบ้านตะกุดเครอืปลอก มชีื่อว่าบ้านหนองเลยีบ เพราะบรเิวณที่ตัง้หมู่บ้านอยู่
ใกลห้นองน้ําทีม่ตีน้เลยีบขึน้อยูจ่าํนวนมาก จงึตัง้ชื่อวา่บา้นหนองเลยีบ 

ต่อมามจีํานวนประชากรในหมู่บา้นมากขึน้และบรเิวณในหมู่บ้านไดข้ยายพืน้ที่
ออกไปเรือ่ย ๆ จนตดิกบัแหล่งน้ําธรรมชาตอิกีแหล่งหน่ึง ซึง่เป็นหนองลกึและมตีลิง่ชนัชาวบา้น
จึงเรียกว่าตะกุด โดยบริเวณรอบ ๆ ตะกุดจะมีกอไผ่และต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่เป็นจํานวนมาก  
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มเีถาวลัย์ชนิดหน่ึงชาวบ้านเรยีกว่า เครอืปลอก ขึ้นอยู่ตามกอไผ่และต้นไม้ใหญ่มคีุณสมบตัิ
เหนียวมาก ชาวบา้นในสมยันัน้นิยมนํามาใชส้าํหรบัทําปลอกคลอ้งชา้ง โดยนํามาลนไฟใหอ้่อน 
แลว้มว้นเกบ็ไวเ้มื่อจะนํามาใช ้กนํ็าไปแช่น้ําแลว้พนัเป็นเกลยีว 3 เสน้ ทาํเป็นปลอกคลอ้งชา้งที่
ขาคูห่น้าของชา้งใหเ้ดนิไดช้า้ ๆ เพือ่ป้องกนัไมใ่หช้า้งวิง่หนีหรอืมาทาํอนัตรายคน 

ภายหลงัชาวบ้านจงึได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้าน จากบ้านหนองเลยีบ เป็นบ้านตะกุด
เครอืปลอกในราวปี พ.ศ. 2485 ปจัจุบนัเครอืปลอกสามารถพบเหน็ไดเ้พยีงแหง่เดยีวในทีด่นิของ
นายจาก นางสนีวล กลา้กลาง สว่นทีอ่ื่นไดส้ญูพนัธุไ์ปแลว้จากการเผาถางปา่เพื่อทําการเกษตร
ของชาวบา้น 

ในอดตีจนถึงปจัจุบนัหมู่บ้านได้เผชญิกบัเหตุการณ์สําคญัหลายประการได้แก่ 
ช่วงเกดิสงครามโลกครัง้ที ่2 ในราวปี พ.ศ. 2482-พ.ศ. 2488 ซึง่มเีครื่องบนิมาทิง้ระเบดิบรเิวณ
หมู่บา้นทําใหช้าวบา้นตอ้งทําหลุมหลบภยัเพื่อความปลอดภยั โดยมกีารตดักา้นมะพรา้วคลุม
หลงัคาบา้น และนํากลองขนาดใหญ่ขึน้ไปไวท้ีต่้นประดู่ใหญ่กลางหมู่บา้น ซึ่งชาวบา้นขณะนัน้
เรยีกว่า กลองเหตุ เมื่อเครื่องบนิรบบนิผ่านมากจ็ะมคีนขึน้ไปตกีลองเพื่อส่งสญัญาณเตอืนภยั
ในช่วงนัน้ชาวบา้นลําบากมากไม่ค่อยมเีวลาออกไปทํามาหากนิ เสือ้ผา้เครื่องนุ่งห่มขาดแคลน 
ตอนกลางคนือากาศเยน็ชาวบา้นบางคนตอ้งนอนหอ่ถุงกระสอบปา่นแทนผา้หอ่  

รูปแบบการปกครองในสมยัอดตีคนในชุมชนใหค้วามเคารพนับถือและเชื่อฟงั
ผูนํ้าชุมชนเป็นอย่างมาก ถา้หากหน่วยงานราชการเขา้มาตดิต่องานในหมู่บา้น จะตอ้งผา่นผูนํ้า
หมู่บ้านก่อนเสมอ ชาวบ้านจะยอมรบัและเชื่อถือไว้วางใจบุคคลที่เป็นคนหลวงหรอืเจ้านาย 
(เจา้หน้าทีข่องรฐั) เป็นอยา่งมาก จนมบีางครัง้ทีผู่ใ้หญ่บา้นและชาวบา้นถูกหลอกลวงจากบุคคล
ทีอ่า้งตนเองวา่เป็นคนหลวง เขา้มาดาํเนินการในการทาํหนงัสอืรบัรองการทาํประโยชน์ (น.ส. 3) 
เป็นเพราะชาวบา้นเกรงว่าถา้หากไม่ใหค้วามร่วมมอืไม่ทําตามระเบยีบหรอืคําสัง่ของรฐั อาจจะ
ไม่ไดร้บัการสนับสนุนจากทางราชการทีชุ่มชนพงึจะไดร้บัในอนาคต สง่ผลใหช้าวบา้นตอ้งเสยี
ประโยชน์ในทีด่นิทาํกนิ 

การแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ต่างๆในชุมชนผูใ้หญ่บา้นและผูอ้าวุโส จะมกีารนํา
คู่กรณีมาคุยกนัเพื่อไกล่เกลี่ย ประณีประนอม และใหก้ารอบรมสัง่สอน ซึ่งส่วนใหญ่ เรื่องราว
ต่างๆก็สามารถยุติลงด้วยดี อีกทัง้เมื่อมีงานเทศกาลต่าง ไม่คอยมีเรื่องราวทะเลาะวิวาท 
เน่ืองจากผู้ใหญ่บ้านและกํานันเข้มงวดเอาจริงเอาจงัในการดูแลความสงบเรียบร้อย แต่ใน
บางครัง้เกิดมีการลกัขโมยในหมู่บ้าน ชาวบ้านมีการช่วยกนัตามหาและจบัผู้ที่เป็นขโมยส่ง
เจา้หน้าทีต่ํารวจทนัท ี

สภาวะสุขภาพในสมยัอดตีของชาวบา้นสว่นใหญ่เป็นไขแ้ละเสยีชวีติ โดยสาเหตุ
การตายที่ระบุไว้ในใบมรณบตัิส่วนใหญ่เป็นไข ้เมื่อเจ็บป่วยนิยมรกัษากบัหมอพื้นบ้านหมอ
สมุนไพรมกีารใชค้าถาเป่าเพื่อรกัษาโรคต่าง ๆ บางรายกห็าย บางรายกเ็สยีชวีติ เน่ืองจาก
วธิกีารรกัษาเป็นแบบโบราณ คอื คนแก่จะเอาหวัชนทีห่วัของคนปว่ย แลว้ท่องคาถาแกม้อียูส่อง
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คําคอื ฮบัฬะ ซึ่งจะหายหรอืไม่หายขึน้อยู่กบัจํานวนรอบที่ท่องคาถาและแรงศรทัธาของผูเ้ป่า 
โดยในสมยันัน้ชาวบ้านไม่นิยมไปใชบ้รกิารรกัษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรฐั เน่ืองจากอยู่
ไกลถึงตวัเมืองนครราชสีมาใช้เวลาเดินทางหลายวนัและต้องเสยีค่าใช้จ่ายเป็นจํานวนมาก
ประมาณ 200 บาท (เท่ากบัววั 1 ฝงู) ต่อมาไดม้กีารตัง้สถานีอนามยัทีบ่า้นจกัราชตําบลจกัราช
ซึง่อยูห่างจากหมูบ่า้นประมาณ 2 กโิลเมตร เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2504 และไดพ้ฒันากลายเป็น
โรงพยาบาลจกัราช เมื่อปี พ.ศ. 2524 ทาํใหช้าวบา้นไดร้บัความสะดวกและเขา้ถงึระบบบรกิาร
สขุภาพของรฐัมากขึน้  

ประเพณแีละวฒันธรรมประจาํชุมชนในสมยัอดตี พบวา่สภาพของหมูบ่า้นแต่เดมิ
เป็นชุมชุนขนาดเลก็ มจีาํนวนประชากรไม่มากทาํใหรู้จ้กัและไปมาหาสูก่นัอย่างแนบแน่น เมื่อมี
การจดังานบวชก็บอกญาติพี่น้องและคนรูจ้กัทัง้หมู่บ้าน รวมทัง้บอกข่าวคนที่รู้จกัในหมู่บ้าน
ขา้งเคยีงดว้ย เชน่ บา้นหนองคลา้ บา้นโนนพะไล บา้นโนนพฤกษ์ เป็นตน้ ผูท้ีม่ารว่มงานกจ็ะนํา
ขา้วสารอาหารแหง้ พรกิ เกลอื และอาหารทีม่ใีนทอ้งถิน่ เชน่ ปลายา่ง มารว่มทาํบุญดว้ย  

สําหรับประเพณีการแต่งงานในสมัยก่อน มีธรรมเนียมปฏิบัติอย่างถูกต้อง
สมบูรณ์ ก่อนขึน้บา้นฝา่ยหญงิฝา่ยชายมกีารเหยยีบกอ้นหนิทีป่ดูว้ยใบตองกลว้ย 2 ใบประกบ
กนัเพื่อเตอืนสตใิหท้ัง้สองฝ่ายมคีวามหนักแน่น อดทนในการใชช้วีติอยู่ร่วมกนั หมอทําพธิซีึ่ง
เป็นเฒ่าคนแก่จะทําพธิอีบรมสัง่สอนเป็นอย่างด ีมบีทสอนหญงิสอนชายในการครองเรอืน การ
ดแูลตอ้นรบัขบัสู ้ญาตฝิา่ยสาม ีฝา่ยภรรยา การไปมาหาสูไ่มใ่หข้ดัไมใ่หเ้คอืง ซึง่คนเฒา่คนแก่ที่
เคยพาทาํตามธรรมเนียมไดเ้สยีชวีติหมดแลว้ ปจัจุบนักท็าํไปพอเป็นพธิ ี 

นอกจากน้ีในชว่งเทศกาลสงกรานตม์กีารก่อเจดยีท์รายโดยชาวบา้นคนหนุ่มสาว
และเดก็ จะพากนัขนทรายเขา้วดั มรรคทายกจะปกัเสาทําเป็นแนวไวแ้ลว้ตกีลองใหช้าวบา้นคน
หนุ่มสาวขนทรายไวว้ดั เดก็น้อยกเ็อากระป๋องไปใสค่นเฒา่คนแก่กพ็ากนัไปเพื่อใหก้ําลงัใจ โดย
แหล่งทรายทีด่อียูอ่ยูบ่รเิวณฝ ัง่ลาํน้ําจกัราช (อยูบ่รเิวณหลงัโรงเรยีนปจัจุบนั) ซึง่ทรายจะมสีขีาว 
ละเอยีดบรสิทุธิไ์ดเ้จดยีท์รายถงึ 30-40 กอง  

จากการสงัเกตของผู้ศึกษาพบว่า พื้นที่ของชุมชนบ้านตะกุดเครอืปลอก เป็น
ชุมชนที่ที่มคีวามอุดมสมบูรณ์ทางสภาพแวดล้อม  และมโีครงสรา้งพื้นฐานที่สําคญัได้แก่ วดั 
โรงเรยีน รา้นคา้ สนามฟุตบอลและสถานีอนามยั  แต่การเดนิทางเขา้ไปยงัชุมชนยงัขาดป้าย
บอกเสน้ทางทีช่ดัเจน 

 
 4.1.2  ชมุชนบา้นคล้า อาํเภอพิมาย (วิสาหกิจชมุชนกลุ่มสานหมวกใบตาล  

                       บา้นคล้า)  
4.1.2.1  ขอ้มลูพืน้ฐานของชุมชน 

     1)  ทีต่ัง้ 



 

 

180 

บา้นคลา้เป็นโนนบา้นเก่าแก่ อยู่ห่างจากตวัอําเภอพมิาย มาทางดา้น 
ทศิตะวนัตกประมาณ  5 กโิลเมตร ปจัจุบนัมถีนนลาดยาง  รพช. (กรมทางหลวงชนบท) สาย 
พมิาย–หนองพลวง ตดัผา่น อยู่หา่งจากตวัจงัหวดันครราชสมีา 65 กโิลเมตร มอีาณาเขตตดิต่อ
ดงัน้ี 

ทศิเหนือ ตดิต่อกบั  บา้นสนิสมบรูณ์ หมูท่ี ่10 บา้นซมึ หมูท่ี ่5 และ 
                                                        บา้นพทุราหมูท่ี ่6 ต.สมัฤทธิ ์ อ.พมิาย 

ทศิใต ้    ตดิต่อกบั  บา้นตลาดเจยีบ หมูท่ี ่15 บา้นหวัทาํนบหมูท่ี ่7  
                                                        บา้นคลองนมววั หมูท่ี ่11 ต.สมัฤทธิ ์ อ.พมิาย 

ทศิตะวนัออก ตดิต่อกบั บา้นทา่แดงหมูท่ี ่3 และบา้นตาลพฒันา  
                                   หมูท่ี ่9  ต.สมัฤทธิ ์อ.พมิาย 

ทศิตะวนัตก  ตดิต่อกบั ต. ธารละหลอด อ.พมิาย 
เน้ือที่ทัง้หมดของหมู่บ้าน 2,416 ไร่ เป็นพืน้ที่ทําการเกษตร 1956

ไร ่ เป็นทีอ่ยูอ่าศยั 435 ไร ่สว่นทีเ่หลอืเป็นทีส่าธารณประโยชน์ 4 แปลง  เน้ือที ่ 25 ไรม่ที ัง้  แหล่ง
น้ําและเป็นทีร่าชพสัดุ 

2)  ลกัษณะภมูปิระเทศ 
ลกัษณะประเทศโดยรอบหมู่บา้นเป็นทุ่งนา กลางหมู่บา้นเป็นหนองน้ํา

ขนาดใหญ่  ปจัจุบนัขดุลอกเพิม่เตมิ ขนาดกวา้ง 75 เมตร  ยาว 300 เมตร  ลกึ 3 เมตร เป็น
แหล่งน้ําดื่มน้ําใชข้องหมูบ่า้น ซึง่กค็อื หนองคลา้  มสีระน้ําทีส่าํคญั อกี 4 แหง่ คอื สระหนองจกิ 
สระโรงเรยีน  สระวดั และสระหนองกุ่มภมูอิากาศ บา้นคลา้หมูท่ี ่8 เป็นหมูบ่า้นในเขตภาคอสีาน
ตอนล่าง  

3)  ลกัษณะภมูอิากาศ 
                            ลกัษณะภูมอิากาศของพืน้ทีโ่ดยรวมจะมอีากาศรอ้นชืน้ มฝีนตกในช่วง
ฤดฝูน  มคีวามแหง้แลง้ในชว่งหน้าแลง้ ฤดหูนาวอากาศไมห่นาวจดั 

4)  ลกัษณะของประชากร 
                               บา้นคลา้มจีาํนวน  182  ครวัเรอืน ประชากรจาํนวน   690 คน เป็น
ชาย  330  คน  เป็นหญงิ  360  คน (ขอ้มลู ปีพ.ศ. 2552) มผีูนํ้าชุมชนคนปจัจุบนั ไดแ้ก่ 
                          นายเสรงิ  ร่มเยน็ กํานันตําบลสมัฤทธิ ์เป็นผูนํ้าการปกครองหมู่บ้าน 

                            นายเฉลมิ  มองพมิาย  รองนายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบลสมัฤทธิ ์
                            นายนัน ขอเหลก็กลาง และ  นายเชือ้ ปญัญา  เป็นผูช้วยผูใ้หญ่บา้น                     
 ชุมชนบ้านคล้ามีวัดเป็นศูนย์รวมในการทํากิจกรรมทางศาสนา 1 
แห่ง คอื “วดับา้นคลา้” ซึ่งเป็นสถานทีม่กีารทํานุบํารุงปรบัปรุงทศันียภาพไวอ้ย่างสวยงาม เช่น 
การปลกูพนัธไ์มท้ีส่วยงาม การเลีย้งสตัวห์ลากหลายชนิดภายในวดั ดงัภาพที ่4.1  
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ภาพท่ี 4.1  วดับา้นคลา้ ศนูยร์ว่มจติใจของชาวบา้น 

 
5)  ลกัษณะการประกอบอาชพีของชุมชน 

               สภาพภูมปิระเทศทีโ่ดยรวมเป็นทุ่งนาชาวบา้นคลา้สว่นใหญ่จงึมอีาชพี 
ทาํนา เป็นหลกั  แมจ้ะอยูห่า่งไกลจากลําน้ํามลู  แต่มเีหมอืงสง่น้ําจากแมน้ํ่ามลูเขา้สูท่อ้งนาใน
ฤดูทํานา  นอกจากน้ียงัมอีาชพีปลูกผกัสวนครวั (ปลอดสารพษิ) เพาะเหด็ฟาง และการสาน
หมวกใบตาล เลีย้งสตัว ์ทาํเหลก็ดดั ตดัเยบ็เสือ้ผา้  ทาํกระดุม  เหลาหวาย รบัจา้งทัว่ไป   และ
ค้าขาย เป็นอาชพีเสรมิ สร้างรายได้ใหก้บักลุ่มครวัเรอืนโดยตลอดทัง้ปีมรีายได้เฉลี่ยต่อ
ครวัเรอืน ต่อปี 35,215.09 บาท ดงัภาพที ่4.2  
 

 
 
ภาพท่ี 4.2  ลกัษณะการประกอบอาชพีของชุมชนบา้นคลา้ 
 

6)  วฒันธรรมและประเพณ ี
                            ชุมชนบ้านคล้าจดัว่าเป็นหมู่บ้านชุมชนวฒันธรรมไทยสูภ้ยัเศรษฐกจิ  
มสีภาพหมูบ่า้น การสรา้งบา้นเรอืนทีอ่ยูอ่าศยัเป็นคุม้ ๆ สภาพเป็นชนบทดัง้เดมิอยู ่ คนในชุมชน 
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มคีวามเอือ้อาทรพึง่พาอาศยัตามวถิชีนบทดัง้เดมิ มกีารรกัษาขนบธรรมเนียมประเพณีดัง้เดมิไว้
ได้เป็นอย่างดี และมีการรวบรวมกลุ่มทํากิจกรรม เช่น การลงแขก หว่านนา-เกี่ยวข้าว  
ร่วมพฒันาหมู่บ้าน วดั โรงเรยีน มกีารช่วยเหลืองานบุญของครวัเรอืนและงานบุญประเพณี
หมู่บ้าน การช่วยเหลอืแบ่งปนั พชืผกัสวนครวัขา้วสารอาหารแหง้แก่ครวัเรอืนทีข่าดแคลน  
มผีูนํ้าทีเ่ขม้แขง็ทํางานประสานกนัระหว่างหมูบ่า้น วดั และโรงเรยีน โดยภาพรวมของหมูบ่า้น 
มกีารพึง่พาอาศยัแบบเครอืญาต ิ

นอกจากน้ียงัพบว่ารอบๆบรเิวณหมู่บา้นจะมตี้นตาล  จงึเป็นทีผ่ลติ
หมวกใบตาล น้ําตาลโตนด ทาํขนมตาล เรอืตาลขดุ (เรอือโีปง) มทีุ่งนาโดยรอบ ในช่วงฤดทูาํนา
จะเขยีวขจรีอบ ๆ หมูบ่า้น จงึเหมาะทีจ่ะจดัท่องเทีย่วแบบพกัคา้งคนืเพื่อศกึษาวถิชีวีติแบบไทย
ในชนบท หรอืทีเ่รยีกว่า  HOME  STAY บา้นคลา้เป็นหมูบ่า้นทีเ่คยไดร้บัการประเมนิคดัเลอืก
จากกระทรวงมหาดไทย เป็นหมูบ่า้นชุมชนวฒันธรรมไทยสูภ้ยัเศรษฐกจิ เน่ืองจากการดาํเนินชวีติ
ของคนในหมูบ่า้นไปแบบเรยีบงา่ยตามวถิชีวีติแบบชนบท โดยยดึหลกัคุณธรรม 9 ประการ ตาม
แนวพระราชดาํรสัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั คอื พากเพยีร อดทน สรา้งเสรมิคนด ีรูร้กั
สามคัค ีมน้ํีาใจ ใฝ่ประหยดั ซื่อสตัย ์สุจรติ เศรษฐกจิพอเพยีง เรยีงรอ้ยไมตร ีหวงัดเีมตตา
ชาวบา้นมกีารทําบุญตกับาตรในวนัสาํคญัทางศาสนา วนัขึน้ปีใหม่ ทําบุญกลางบา้น ทําบุญวนั
เขา้พรรษา  ตกับาตรเทโววนัออกพรรษาและทาํบุญวนัสงกรานต ์  

7)  การรวมกลุ่ม 
การรวมกลุ่มในชุมชนบ้านคล้าในปจัจุบันนั ้นมีการรวมกันเพื่อ

วตัถุประสงค์ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการดําเนินงานตามแนวคดิการพึ่งตนเองเป็นหลกั โดยมี
ทัง้หมดประมาณ 10 กลุ่ม ดงัน้ี 

(1)  กลุ่มออมทรพัยเ์พือ่การผลติจดัตัง้ พ.ศ. 2538 สมาชกิ 216 
คน เงนิสจัจะสะสม 234,000  บาท 

(2)  กลุ่มสานหมวกใบตาล จดัตัง้ พ.ศ. 2539 สมาชกิ 38 คน 
เงนิกองทุน 130,000 บาท 

(3)  กองทุนหมูบ่า้น 1 ลา้นบาท สมาชกิ 237 คนเงนิกองทุน 
1,186,000 บาท 

(4)  กองทุนวดับา้นประสานโรงเรยีน จดัตัง้ พ.ศ. 2533  สมาชกิ 
182  คน  เงนิกองทุน 250,000  บาท 

(5)  กองทุนโครงการแกไ้ขปญัหาความยากจน (กข.คจ. ) สมาชกิ 
216 คน เงนิกองทุน 290,000 บาท 

(6)  กลุ่มเพาะเหด็ฟาง สมาชกิ 53 คนเงนิ ทุน 52,000 บาท 
(7)  กองทุนปุ๋ ย จดัตัง้ปี 2529 สมาชกิ 200คน เงนิทุน 193,000 

บาท 
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(8)  ธนาคารข้าว เงินทุน 4,000 บาท ข้าว 9,000 กก. 
(9)  กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ จํานวน  50  ครัวเรือน และได้รับ

มาตรฐาน Q  แล้ว  จํานวน  42  ครัวเรือน  เมื่อวันที่  19  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 
(10)  กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ สมาชิก จํานวน  10  ครัวเรือน  

4.1.2.2  ประวัติความเป็นมาของชุมชน 
บ้านคล้าเป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีประวัติการก่อตั้งมายาวนานกว่า 200 ปี  เป็น

ชุมชนเก่าแก่ กลุ่มแรกที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นกลุ่มชนที่อพยพมาจากตัวเมืองพิมายและ
บ้านทุ่งสัมฤทธิ์ในสมัยกบฎเจ้าเมืองพิมายและสมัยสงครามทุ่งสัมฤทธิ์  โดยอพยพเข้ามาอยู่ใกล้ ๆ 

หนองนํ้าใหญ่  ซึ่งเป็นหนองนํ้าที่มีต้นคล้าขึ้นเป็นจํานวนมาก  ชาวบ้านเรียกว่า  “หนองคล้า” 
ปัจจุบันอยู่กลางหมู่บ้าน ต่อมามีผู้อพยพมาเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็นหมู่บ้านและตั้งชื่อ
หมู่บ้าน ว่า “บ้านหนองคล้า” ต่อมาได้เรียกให้สั้นลงและง่ายแก่การจดจําว่า “บ้านคล้า” โดยมี
ผู้นําหมู่บ้านคนแรก คือ นายฉิม หรือ นายชิน  จันทร์กระจ่าง  

ปัจจุบันชุมชนบ้านคล้าอําเภอพิมายได้รับการประเมินเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง  ระดับพออยู่ พอกินและได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับจังหวัด  ได้รับโล่ห์รางวัลจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มีศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่มีหน่วยงานและสถาบันการศึกษาเข้ามา
ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สภากาชาดไทย เป็นต้น  ทั้งนี้การ
ดําเนินงานของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (บ้านคล้า) มีกิจกรรมหลายด้านดังนี้ 

1)  กิจกรรมด้านการลดรายจ่าย ได้แก่ การปลูกทุกอย่างที่กิน (พืชสวน
ครัว ไม้ผลต่าง ๆ) การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การผลิตอินทรีย์ชีวภาพ ทั้งปุ๋ยหมักและปุ๋ยนํ้า 
เพื่อให้สมาชิกนําไปใช้ในไร่นา สวนผักชนิดต่าง ๆ การเผ่าถ่าน ทํานํ้ายาล้างจาน น้ํายา
เอนกประสงค์ การเลี้ยงหมู การเลี้ยงปลาดุก การทําของใช้เพื่อใช้เองในครัวเรือน กิจกรรม
ตรวจสอบการใช้จ่ายประจําวัน และลดการใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น โดยเฉพาะกับอบายมุข 

2)  การเพิ่มรายได้ ได้แก่ การปลูกผักไว้กิน  แบ่งปัน  เมื่อเหลือก็นําไป
ขาย การเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เลี้ยงหมู การรวมกลุ่มทํานํ้ายาเอนกประสงค์ การรวมกลุ่ม

ทําขนมพื้นบ้าน การรวมกลุ่มกันทําของชําร่วย การรวมกลุ่มกันแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร 
เช่น การแปรรูป  พัฒนาผลิตภัณฑ์  กิจกรรมเสริมรายได้ลดต้นทุนการผลิตในกิจกรรมของครัวเรือน 
เลือกใช้วิชาการ เครื่องมือที่สามารถเรียนรู้ ใช้งานได้เหมาะสมกับกิจกรรมและไม่กระทบกับ
ฐานะทางเศรษฐกิจ สําหรับช่วยในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างผลผลิต 

3)  การออม ได้แก่ การจัดทําบัญชีครัวเรือน การลด ละ เลิก อบายมุข 
ในเทศกาลต่าง ๆ การสนับสนุนให้มีการออม มีการขอรับการสนับสนุนจากธนาคารเป็นกระปุก
ออมสิน และการรณรงค์ให้ครัวเรือนสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต กิจกรรมการประหยัด มีการแบ่งรายได้เพื่อการสะสมทุนของครัวเรือนในรูปแบบต่างๆ 
หรือสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มกองทุนต่าง ๆ ของชุมชน 
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4)  การเรยีนรู ้ได้แก่ การที่ชุมชนมกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นระหว่าง
หมู่บ้าน การฝึกอบรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพยีงจากหน่วยงานต่างๆ การใช้เวทกีารจดัทําแผน
ชุมชนสรา้งการเรยีนรูก้ารถ่ายทอดภูมปิญัญาในแขนงต่าง ๆ  โดยปราชญ์ชาวบา้น การสบืสาน 
วฒันธรรมทอ้งถิ่นและประเพณี การทศันะศกึษาดูงาน การทบทวนและเพิม่พูนความรู ้ความ
เชีย่วชาญในงานการอาชพีทีท่าํประจาํวนั แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งครวัเรอืนทีม่กีจิกรรม อาชพี
คล้ายกนั เพื่อพฒันาภูมปิญัญาและเพิม่ประสทิธภิาพ รวมถงึการเรยีนรูป้รชัญา ความเป็นมา 
คา่นิยม และขนบธรรมเนียมของชุมชน 

5)  การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ การขดุลอก 
ห้วย หนอง คลอง สระน้ํา เป็นประจําทุกปีโดยชาวบ้านมีส่วนร่วม การปลูกต้นไม้ตาม 
ทีส่าธารณะต่าง ๆ และตามทางเขา้หมู่บา้น หรอืบรเิวณอาคารบา้นเรอืน ตามวนัสําคญัต่าง ๆ 
การคดัแยกขยะแต่ละครวัเรอืนและมทีี่กําจดัขยะ การปรบัปรุงสิง่แวดล้อมในบรเิวณบ้านให้
สะอาด เรยีบรอ้ยป้องกนัการเกดิโรคระบาด การปลูกไมด้อกไมป้ระดบัหรอื พชืพนัธุ์ไมท้ี่
ครวัเรอืนต้องการอย่างร่มรื่นสวยงามไดร้บัประโยชน์ การดดัแปลงวสัดุ วตัถุดบิทางธรรมชาต ิ
เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และทุกครวัเรอืนเขา้ร่วมในกจิกรรมการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูและพฒันา
สิง่แวดล้อมของชุมชนที่เป็นกิจกรรมของส่วนรวมอยู่เสมอ รวมไปถึงการลดการใช้สารเคม ี 
โดยใชป้จัจยัในการผลติทีม่อียูใ่นพืน้ทีใ่หเ้กดิประโยชน์สงูสุด เช่น การทาํปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยน้ําชวีภาพ 
ทดแทนการใช้ปุ๋ ยเคมี เป็นการลดต้นทุนในการผลิต ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน การฟ้ืนฟู 
ภูมปิญัญาและพฒันาการเรยีนรูโ้ดยใชห้ลกัการเกื้อกูลกนั และพึง่พงิธรรมชาต ิการปลูกพชืผกั
ปลอดสารพษิ คอื ปลูกผกัโดยไม่ใชส้ารเคม ีเช่น ยาฆ่าแมลง ยากําจดัวชัพชื ฯลฯ ยดึหลกัของ
ธรรมชาตใินการผลติ เริม่ตัง้แต่การเตรยีมดนิ การกาํจดัวชัพชื การป้องกนักาํจดัแมลงศตัรพูชื 

6)  การเอื้ออาทร โดยคนในครอบครวัมคีวามรกั ความสามคัค ีความ
เข้าใจ ปรองดองกันการแบ่งปนั เอื้ออารี ดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทัง้ภายใน
ครอบครวัและเพื่อนบา้น และการสละแรงงานความรูค้วามสามารถช่วยเหลอืงานของกนัและกนั
โดยไมมุ่ง่หวงัสิง่ตอบแทน 

 
4.1.3  ชมุชนบา้นยายพา อาํเภอชมุพวง (วิสาหกิจชมุชนกลุ่มผลิตภณัฑจ์าก 

                       ใบตาลบา้นยายพา)  
4.1.3.1  ขอ้มลูพืน้ฐานของชุมชน 

1)  ทีต่ัง้ 
ชุมชนบ้านยายพา ตัง้อยู่ที่หมู่ 5 ตําบลประสุข อําเภอชุมพวง จงัหวดั

นครราชสมีา หา่งจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ  235 กโิลเมตร  และหา่งจากอําเภอชุมพวง 
ประมาณ 17 กิโลเมตร ถนนเป็นถนนลาดยางสายชุมพวง-พมิาย มรีถโดยประจําทางวิง่ผ่าน 
สว่นถนนในหมูส่ว่นใหญ่เป็นถนนหนิคลุกโดยทีต่ ัง้อาณาเขตของชุมชน มดีงัน้ี 
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ทศิเหนือ ตดิต่อกบัเขต บา้นขามใหม ่หมูท่ี ่14 ตําบลประสขุ 
ทศิใต ้           ตดิต่อกบัเขต  บา้นหนองไผ ่หมูท่ี ่11 ตําบลโบสถ ์ 

                                                                       อาํเภอพมิาย 
ทศิตะวนัออก ตดิต่อกบัเขต  บา้นหนองนาด ีหมูท่ี ่6 ตําบลโนนตูม 
ทศิตะวนัตก ตดิต่อกบัเขต บา้นหนองหวา้สชีมพ ูหมูท่ี ่6  

                                                                       ตําบลสาหรา่ย 
ชุมชนบา้นยายพามพีืน้ทีร่วมทัง้หมด 2,969 ไร ่ ซึง่แบ่งเป็น พืน้ที่

การเกษตร 2,659 ไร ่และพืน้ทีอ่ยูอ่าศยั 310 ไร ่ 
2)  ลกัษณะภมูปิระเทศ 
ลกัษณะภมูปิระเทศเป็นทีร่าบลุ่มมปีา่ไมก้ระจายอยูท่ ัว่ไป มลีาํน้ําเคม็  

ลาํน้ํามาศและลาํน้ํามลูไหลผา่น ทาํใหเ้กดิความอุดมสมบรูณ์  
3)  ลกัษณะภมูอิากาศ 
ลกัษณะภมูอิากาศเป็นแบบมรสมุ โดยทัว่ไปม ี3 ฤด ูไดแ้ก่ 
-  ฤดรูอ้น ระยะเวลาประมาณ 3 เดอืน  

                                             ตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ-์พฤษภาคม  
-  ฤดฝูน  ระยะเวลาประมาณ 5 เดอืน  

                                             ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม-ตุลาคม 
-  ฤดหูนาว  ระยะเวลาประมาณ 4 เดอืน  

                                             ตัง้แต่เดอืนตุลาคม-กุมภาพนัธ ์
4)  ลกัษณะของประชากร 
ชุมชนบา้นยายพา มจีาํนวนครวัเรอืนรวมทัง้สิน้ 177 ครวัเรอืน จาํนวน

ประชากรรวมทัง้สิน้ 724 คน  แยกเป็น ชาย 355 คน หญงิ 396 คน (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 เมษายน 
พ.ศ. 2552) 

5)  ลกัษณะการประกอบอาชพีของชุมชน  
ลกัษณะการประกอบอาชพีของประชากร พบว่ามรีายได้รวม 15, 066,744 

บาท/ปี รายได ้เฉลีย่ 34,716 บาท/คน/ปี โดยสว่นใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม ประมาณรอ้ยละ 
90 ของประชากรทัง้หมด เพราะพืน้ที่เป็นทีร่าบลุ่ม มลีําน้ํา (ลําคลอง) ไหลผ่าน เหมาะแก่การ
ปลูกขา้ว ทีด่นิส่วนใหญ่เหมาะแก่การเพาะปลูก ดงันัน้อาชพีส่วนใหญ่ของประชาชนจงึเป็นการ
ประกอบอาชพีเกษตรกรรม สาํหรบัอาชพีเสรมิ คอื การจกัสาน 

6)  ลกัษณะทางสงัคม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีทีถ่่ายทอดมาจากบรรพบุรุษมาผสมผสานกบั

วฒันธรรมสมยัใหม่ ประชาชนในชุมชนมกีารดํารงชวีติที่เรยีบง่ายอยู่ร่วมกนัแบบพึ่งพาอาศยั 
เป็นสงัคมเกษตรกรรมทีส่งบสขุ ในชุมชนไมม่คีวามขดัแยง้ทัง้ทางศาสนาและกฎระเบยีบ 
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7)  ศาสนา/ความเชื่อ 
ในชุมชนมคีวามเชื่อ เช่น จดัพธิีเซ่นไหว้ศาลตาปู่ ในเดือนเมษายน 

เพื่อใหผ้ปีู่ ย่า ตา ยาย ดูแลหมู่บา้น ลูกหลานใหอ้ยู่ด ีมสีุข ใหฝ้นตกถูกต้องตามฤดูกาล มกีาร
เขา้ทรงเพือ่ทาํนายดวงชะตาของหมูบ่า้นมกีารจดัทาํกนัมาตัง้แต่ครัง้โบราณ 

8)  การรวมกลุ่ม 
ชุมชนบ้านยายพา มกีารรวมกลุ่มกนัเพื่อประกอบกจิกรรมต่างๆ เพื่อ

เสรมิสรา้งรายไดแ้ละพฒันาคุณภาพชวีติใหก้บัประชาชน ประกอบดว้ย 
(1) กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน มีสมาชิก 89 คน กิจกรรม คือ การให้

สมาชกิกูย้มื 
(2) กลุ่มสตร ีสมาชกิ 6 คน กจิกรรม คอื การใหค้าํปรกึษาแก่สตร ี
(3) กลุ่มผลติภณัฑ์จากใบตาล สมาชกิ 30 คน กจิกรรม คอื การ

รวมกลุ่มจดัทาํผลติภณัฑจ์ากใบตาลเพือ่จาํหน่าย และเพิม่รายไดใ้หแ้ก่สมาชกิ 
(4) กลุ่มกองทุน กข.คจ. กิจกรรม คือ จดัสรรเงนิให้ครวัเรอืนที่

ยากจน โดยสามารถกูย้มืเงนิและไมค่ดิดอกเบีย้ 
4.1.3.2  ประวตัคิวามเป็นมาของชุมชน 
ชุมชนบ้านยายพา หมู่ที่ 5 ตําบลประสุข ก่อตัง้หมู่บ้านตัง้แต่ พ.ศ. 2433 หรอื

ประมาณ 200 ปีมาแล้วเดิมที่ตัง้เป็นป่าแสง ป่าขี้เถ้า โดยคนกลุ่มแรกที่มาตัง้หมู่บ้านน้ีชื่อ  
“ยายพา” ซึง่ไม่ปรากฏหลกัฐานแน่ชดัว่ายายพาเป็นใครมาจากไหน รูแ้ต่ว่ายายพามอีาชพีป ัน้
ดนิเผา โดยมกัจะไปขดุดนิอยู่ทีท่า้ยหมู่บา้น ซึง่ปจัจุบนัเรยีกว่า “หนองหลุมดนิ” เหตุทีช่ื่อบา้น
ยายพาสืบเน่ืองจากว่ามีบุคคลที่มาอยู่อาศยัคนแรก ชื่อยายพาและพื้นที่แห่งน้ีมีความอุดม
สมบูรณ์เหมาะสมในการทํามาหากนิ จงึมผีูเ้ขา้มาอยู่รว่มกนัหลาย ๆ ครอบครวั บา้นยายพาแต่
เดมิขึน้อยูก่บัอาํเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา 
 

4.1.4  ชมุชนบา้นบิงมิตรภาพ อาํเภอโนนสงู (วิสาหกิจชมุชนกลุ่มแม่บา้นเกษตร  
                      บิงมิตรภาพ) 

4.1.4.1  ขอ้มลูพืน้ฐานของชุมชน 
1)  ทีต่ัง้ 
ชุมชนบา้นบงิมติรภาพ ตัง้อยู่ทีห่มู ่11 ตําบลบงิ อาํเภอโนนสงู จง้หวดั

นครราชสีมา โดยที่ตัง้อยู่ติดกบัถนนมิตรภาพและมีพื้นที่ของชุมชนทัง้หมด 1,500 ตาราง
กโิลเมตร ซึง่มอีาณาเขตดงัน้ี 

ทศิเหนือ    ตดิต่อ    ตําบลใหม ่ตําบลดอนชมพ ู อาํเภอโนนสงู 
ทศิใต ้       ตดิต่อ    ตําบลลาํมลู  อาํเภอโนนสงู  
ทศิตะวนัออก   ตดิต่อ    ตําบลธารละหลอด อาํเภอพมิาย  
ทศิตะวนัตก    ตดิต่อ    ตําบลโตนด  อาํเภอโนนสงู   
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2)  ลกัษณะภมูปิระเทศ                       
               (1)  ความลาดชนัจากแผนทีแ่สดงความสงู-ตํ่าของพืน้ทีต่ําบลบงิ
นัน้จะเหน็ไดว้า่อยูท่ีค่วามสงู 160 เมตร จากระดบัน้ําทะเลปานกลาง 
               (2)  พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทํานา แต่ถ้าปีไหนมีน้ํา
มาก พื้นที่นาในชุมชนจะเสยีหายจากการถูกน้ําท่วม เน่ืองจากพื้นที่รบัน้ําที่ไหลออกมาจาก
ตําบลอื่น ๆในอาํเภอโนนสงูและจากอาํเภออื่นไหลมารวมกนั  

3)  ลกัษณะภมูอิากาศ  
มลีกัษณะภมูอิากาศคลา้ยคลงึกบัจงัหวดัใกลเ้คยีงในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือคอืม ี3 ฤด ูไดแ้ก่  
ฤดหูนาว    อากาศหนาวประมาณ  10-20 องศาเซลเซยีส     
ฤดรูอ้น          อากาศรอ้นประมาณ   35-41 องศาเซลเซยีส    

                   ฤดฝูน           อากาศรอ้นประมาณ    30-38 องศาเซลเซยีส  
มปีระมาณน้ําฝนประมาณ 951.8 มลิลเิมตร/ปี มฝีนตกในบางฤดกูาล 

และในฤดฝูนมกัจะมฝีนทิง้ชว่ง ทาํใหก้ารทาํนาไมไ่ดผ้ลเทา่ทีค่วร 
4)  ลกัษณะของประชากร 

   ชุมชนบ้านบิงมิตรภาพมีจํานวนครวัเรอืนรวมทัง้สิ้น 112 ครวัเรือน   
มปีระชากรรวมทัง้สิน้ 444 คน แยกเป็นชาย 222 คนและหญงิ 222 คน (ขอ้มลู จปฐ. ปี พ.ศ. 2553) 

5)  ลกัษณะการประกอบอาชพี 
ประชากรบ้านบิงมิตรภาพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

แบ่งเป็น ทํานา 68 ครวัเรอืน ทําไร่ 1 ครวัเรอืน และเลี้ยงสตัว์ 20 ครวั ส่วนที่เหลอืประกอบ
อาชพีอื่น เชน่ รบัจา้ง คา้ขาย และรบัราชการ เป็นตน้ 

6)  การรวมกลุ่ม 
การรวมกลุ่มของประชากรบ้านบงิมติรภาพมทีัง้หมด  13 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

กลุ่มออมทรพัยส์จัจะ กลุ่มกองทุนเงนิลา้น กลุ่มกระเป๋าถกั กลุ่มไมก้วาด กลุ่มทําขนมทองมว้น 
กลุ่มสาธิตการตลาด กลุ่มฌาปนกิจหมู่บ้าน กลุ่มฌาปนกิจเงนิล้าน กลุ่มอป. พร. กลุ่มอสม.  
กลุ่มเยาวชนบงิมติรภาพ และกลุ่มหมอดนิอาสา 

4.1.4.2  ประวตัคิวามเป็นมาของชุมชน 
ชุมชนบ้านบิงมติรภาพ  หมู่ 11 ตําบลบิง อําเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา 

แยกออกจากบ้านบิง หมู่ 5 เมื่อวนัที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2541 เป็นเวลาประมาณ 12 ปี  มี
ผูใ้หญ่บ้านคนแรกชื่อ นายสุพล จนีกลางและยงัคงเป็นผูใ้หญ่บ้านคนปจัจุบนั พื้นเพเดมิของ
ชาวบ้านในพื้นที่เป็นชาวไทยโคราช ที่อยู่กนัมาตัง้แต่เดมิหลายชัว่อายุคน มภีาษาเป็นภาษา
โคราช คนเฒา่คนแก่นิยมเคีย้วหมาก มคีวามเป็นอยู่แบบสงัคมชนบท  มขีนบธรรมเนียมแบบ
ไทย  มวีนัตรุษ  วนัศาสตร ์ เขา้วดัฟงัธรรม การตัง้ถิน่ฐานของชาวบา้น ในอดตีนัน้พืน้ทีส่ว่น



 

 

188 

ใหญ่ในตําบลบิงเป็นป่าทึบ สตัว์ป่าอาศยัอยู่มากมาย ชาวบ้านส่วนใหญ่จะไม่ทราบประวตัิ
หมูบ่า้นเพราะไดย้า้ยมากจากถิน่ฐานมาจากบา้นอื่น เช่น ตําบลดอนชมพ ูอาํเภอพมิาย อาํเภอ
จกัราช  อาํเภอเมอืงและอาํเภออื่น ๆ   

การดําเนินชวีติของคนในหมู่บ้านจะดหีรอืไม่ขึน้อยู่กบัธรรมชาติ   จากการ
พดูคุยสอบถามผูส้งูอายุในหมูบ่า้นต่าง ๆ เล่าว่า เมื่อประมาณ 60–70 ปีทีผ่า่นมา บรเิวณตําบล
บงิ ยงัอุดมสมบูรณ์แต่มภียัธรรมชาตเิกดิขึน้เสมอ เช่น ฝนแลง้และน้ําท่วม โดยในช่วง ปลายปี 
2553 เกดิน้ําท่วมครัง้สําคญัในจงัหวดันครราชสมีา โดยบ้านบงิมติรภาพเป็นพื้นที่อยู่ในทาง
ระยะน้ําผา่น ทาํใหพ้ืน้ทีใ่นชุมชนไดร้บัความเสยีหายจากน้ําท่วมเป็นจาํนวนมาก ถา้ปีใดฝนแลง้
ชาวบา้นไปทํามาหากนิในต่างอําเภอต่างจงัหวดัเช่น รบัจา้งทําไร่ คา้ขาย และมชีาวบา้นหลาย
ครอบครวัทีเ่ป็นลกูหลานชาวบงิไปตัง้หลกัแหล่งในพืน้ทีอ่ื่น ๆ เพือ่ทาํมาหากนิ  

จากการศกึษาบรบิทของชุมชนเป้าหมายทีใ่ชใ้นการศกึษาทัง้ 4 พืน้ทีพ่บวา่ พืน้ทีท่ีใ่ชใ้น
การศกึษานัน้ มลีกัษณะการประกอบอาชพีที่คล้ายคลึงกนัในทุกพื้นที่คอื ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชพีเกษตรกรรม คอื การทาํนา เพาะปลกู เน่ืองในพืน้ทีจ่งัหวดันครราชสมีาเป็นทีร่าบ 
ทีเ่หมาะแก่การเพาะปลกู และมลีกัษณะภมูปิระเทศทีม่ลีาํน้ําไหลผา่น  

การประกอบอาชพีของประชาชนในแต่ละพืน้ทีส่ว่นใหญ่มกีารประกอบอาชพีเสรมิ ไดแ้ก่ 
ชุมชนบา้นตะกรุดเครอืปลอก ชาวบา้นมอีาชพีเสรมิคอืการทอผา้ การจกัสานของใชต่้าง ๆ เช่น 
กระดง้ ตะแกรง ลอบ ไซ สาํหรบัชุมชนบา้นคลา้ ชาวบา้นมอีาชพีเสรมิ ปลกูผกัสวนครวั (เกษตร
อนิทรยี)์ เพาะเหด็ฟาง และจกัสานหมวกใบตาล เลีย้งสตัว ์เป็นตน้ และชุมชนบา้นบงิมติรภาพ 
ชาวบา้นมกีารแกป้ญัหาการเกดิฝนแลง้ และน้ําทว่มในพืน้โดยการรวมกลุ่มเพือ่ผลติสนิคา้ประจาํ
ชุมชน เพื่อเป็นอาชพีเสรมิใหก้บัชาวบา้น ไดแ้ก่ การผลติกระเป๋าถกั การทําขนมทอ้งมว้น และ
การทาํไมก้วาด สรปุบรบิทชุมชนทัง้ 4 พืน้ทีด่งัตารางที ่4.2 



ตารางท่ี 4.2  สรปุบรบิทของชุมชน 
 

ชมุชน ท่ีตัง้ 
กลุ่มวิสาหกิจ

ชมุชน 
ลกัษณะภมิูประเทศ 

ประชากร การประกอบอาชีพ 
จาํนวน
ครวัเรือน 

จาํนวน
ประชากร(คน) 

อาชีพหลกั อาชีพเสริม 

1. ชุมชนบา้นตะ
กุดเคลอืปลอก 

หมู ่3 ตาํบลจกั
ราช อาํเภอจกัราช 

วสิาหกจิชุมชน
กลุม่จกัสาน
ผกัตบชวา 

- สภาพทัว่ไปเป็นที่ราบมีลําจักราช
ไหลผ่าน ทิศตะวนัออก มีห้วยน้ําลึก
ไหลมาบรรจบกบัลาํน้ําจกัราช  
- ลกัษณะดินร่วนปนทราย พื้นที่ส่วน
ใหญ่ 
-  อยู่บนที่ราบสูง ระหว่าง 140-240 
เมตร จากระดบัน้ําทะเลปานกลาง  
-  มลีกัษณะลาดเอยีงจากทศิใตแ้ละทศิ
ต ะ วัน ออก ไปสู่ ทิศ เ ห นื อแล ะทิศ
ตะวนัตก 

268 1,274 การทาํ
เกษตรกรรม 
เชน่ ทาํนา 
เพาะปลกู 

- การทอผา้ 
- การจกัสาน 

2. ชุมชนบา้น
คลา้ 

หมู ่8 บา้นคลา้ 
ตาํบลสมัฤทธิ ์
อาํเภอพมิาย 

วสิาหกจิชุมชน
กลุม่สานหมวก
ใบตาลบา้นคลา้ 

- สภาพภมูปิระเทศโดยรอบหมูบ่า้น
เป็นทุง่นา  
- กลางหมูบ่า้นเป็นหนองน้ําขนาด
ใหญ่  ปจัจุบนัขดุลอกเพิม่เตมิ ขนาด
กวา้ง 75 เมตร  ยาว 300 เมตร  ลกึ 3 
เมตร เป็นแหลง่น้ําดื่มน้ําใชข้อง
หมูบ่า้น ซึง่กค็อื หนองคลา้ และมสีระ
น้ําในหมูบ่า้นอกี 4 แหง่ 

182 690 การทาํ
เกษตรกรรม 
เชน่ ทาํนา 
เพาะปลกู 

- การจกัสาน 
- การเหลา
หวาย 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 
 

ชมุชน ท่ีตัง้ 
กลุ่มวิสาหกิจ

ชมุชน 
ลกัษณะภมิูประเทศ 

ประชากร การประกอบอาชีพ 
จาํนวน
ครวัเรือน 

จาํนวน
ประชากร(คน) 

อาชีพหลกั อาชีพเสริม 

3.ชุมชนบา้นยาย
พา 

หมู ่5   ตาํบลประ
สขุ  อาํเภอชุม
พวง 

วสิาหกจิชุมชน
กลุม่ผลติภณัฑ์
จากใบตาลบา้น
ยายพา 

สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มมีป่าไม้
กระจายอยู่ทัว่ไป มีลําน้ําเค็ม ลําน้ํามาศ
และลําน้ํามูลไหลผ่าน ทําใหเ้กดิความอุดม
สมบรูณ์ 

177 724 การทาํ
เกษตรกรรม 
เชน่ ทาํนา
เพาะปลกู 

- การจกัสาน 

4. ชุมชนบา้นบงิ
มติรภาพ 

หมู ่11 ตาํบลบงิ 
อาํเภอโนนสงู 

วสิาหกจิชุมชน
กลุม่แมบ่า้น
เกษตรกรบงิ
มติรภาพ 

- พืน้ทีม่คีวามลาดชนัอยูท่ีค่วาม
สงู  160  เมตร จากระดบัน้ําทะเลปาน
กลาง 
- พืน้ทีเ่ป็นทีร่าบลุม่  เหมาะแก่การการทาํ
นา  แต่ถา้ปีไหนมน้ํีามาก พืน้ทีน่าในชุมชน
จะเสยีหายจากการถกูน้ําทว่ม  เน่ืองจาก
พืน้ทีร่บัน้ําทีไ่หลออกมาจากตาํบลอื่น ๆใน
อาํเภอโนนสงูและจากอาํเภออื่นไหลมา
รวมกนั  

112 444 การทาํ
เกษตรกรรม 
เชน่ ทาํนา  
เพาะปลกู 

- การจกัสาน 
- การทาํขนม
ทอ้งมว้น 
- การทาํไม้
กวาด 

 

 190 



 

 

191 

4.2  ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มวิสาหกิจชมุชน 
 
 การศกึษาขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มวสิาหกจิชุมชน ผูศ้กึษาใช้ขอ้มูลจากวธิกีารศกึษาจาก
เอกสาร (Document Study) ทีไ่ดร้บัจากกลุ่มวสิาหกจิชุมชนเป้าหมาย การสมัภาษณ์เชงิลกึ  
(In-Dept Interview) มรีายละเอยีดขอ้มลูทัว่ไปแต่ละพืน้ทีเ่ป้าหมายดงัน้ี 
 

4.2.1  วิสาหกิจชมุชนกลุ่มจกัสานผกัตบชวา 
 4.2.1.1  ประวตัคิวามเป็นมาของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มจกัสานผกัตบชวา 

กลุ่มแม่บา้นตะกุดเครอืปอก อําเภอจกัราช จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่25 ตุลาคม พ.ศ.
2533 เป็นการรวมตวัของกลุ่มแม่บ้านที่ว่างงานและต้องการมอีาชพีเสรมิ ในช่วงแรกนัน้กลุ่ม
ไดร้บัการส่งเสรมิสนับสนุนจากเจา้หน้าทีเ่กษตรอําเภอจกัราช โดยการจดัหาวทิยากรของกรม
ส่งเสรมิอุตสาหกรรมและงานส่งเสรมิเคหะกิจเกษตร ของอําเภอจกัราชเข้ามาสอนเกี่ยวกบั
วธิกีารทําผลติภณัฑจ์กัสาน เน่ืองจากเป็นภูมปิญัญาประจําท้องถิน่มาแต่ดัง้เดมิ ในตอนนัน้มี
สมาชกิทัง้สิน้ 18 คน การผลติในช่วงทดลองมกีารใชว้สัดุ คอื เชอืกกลว้ยมาถกัเป็นกระเป๋าและ
ผลติภณัฑต่์างๆ แต่ต่อมาไม่นานเชอืกกล้วยหายาก และมคีวามคุณภาพไม่ค่อยด ีทําใหท้าง
กลุ่มมกีารปรบัวสัดุทีนํ่ามาใชใ้นการผลติทีม่คีุณภาพ สามารถหาไดง้า่ย นัน่กค็อื ผกัตบชวา ทีม่ี
อยูต่ามแมน้ํ่าเป็นจาํนวนมาก มคีุณภาพดกีวา่เชอืกกลว้ยในดา้นของความเหนียวและคงทน  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 กลุ่มจกัสานผกัตบชวาได้มีการจดทะเบียนอย่างเป็น
ทางการ ภายใต้ชื่อ วสิาหกจิชุมชนกลุ่มจกัสานผกัตบชวา ภายใต้คําแนะนําของเกษตรอําเภอ 
จกัราช จงัหวดันครราชสมีา เพือ่สนบัสนุนใหม้กีารผลติอยา่งต่อเน่ือง  

มเีงนิทุนหมุนเวยีนในกลุ่มเดอืนละ 15,000 บาท และในปี พ.ศ. 2542-พ.ศ. 2546 
ไดร้บัเงนิทุนสนบัสนุนดงัน้ี 

พ.ศ. 2542  เกษตรอาํเภอสนบัสนุนมติยาซาวา่   150,000 บาท 

พ.ศ. 2542  พฒันาชุมชนอาํภอจกัราช     45,000  บาท 

พ.ศ. 2544  สหกรณ์อาํเภอ         45,000  บาท 

พ.ศ. 2546  สหกรณ์อาํเภอ         80,000  บาท 

จากการสนบัสนุนจากองคก์ารต่างๆ ในเบือ้งตน้และความสามคัคขีองสมาชกิทํา
ใหก้ลุ่มมกีารเขม็แขง็และมัน่คง จนทาํใหท้างกลุ่มสามารถขยายกจิการโดยการรบัสมาชกิเพิม่ขึน้ 
จากเดมิ 18 คน เป็น 30 คน ในปี 2550 และประธานกลุ่มคนปจัจุบนั ชื่อนางทองด ี  กิง่พุดซา 
การจดัตัง้กลุ่มอยา่งเป็นทางการนัน้มวีตัถุประสงคห์ลกัดงัน้ี 

1)  เพือ่ความรูร้กัสามคัคใีนหมูบ่า้น 
2)  เพือ่ใหม้คีวามคดิแลกเปลีย่นซึง่กนัและกนั 



 

 

192 

3)  เพื่อหาอาชีพเสริมและมีรายได้ต่อการครองชีพ 
4)  เพื่อหาประสบการณ์และมีความรู้ความก้าวหน้ามาพัฒนาหมู่บ้าน 

 4.2.1.2   โครงสร้างองค์การ 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวา มีการกําหนดโครงสร้างการบริหารงานไว้

อย่างชัดเจน มีตําแหน่งการบริหารที่สําคัญ 7 ตําแหน่ง คือ 1) ประธานกลุ่ม 2) เหรัญญิก 3) 
เลขา 4) แผนกตรวจสอบ 5) การตลาด 6) การผลิต และ 7) ที่ปรึกษากลุ่ม ซึ่งจาการศึกษาพบว่า 
ประธานกลุ่มจักสานผักตบชวา คนปัจจุบัน (นางทองดี   กิ่งพุดซา) มีบทบาทที่สําคัญในการ
พัฒนา การดําเนินการวางระบบการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึง ผู้ที่ดําเนินงาน

การตลาด (นางเสงี่ยม  ยุทธ์ทองหลาง) ที่มีบทบาทสําคัญในการทําการตลาด นําสินค้าไปขาย
ในพื้นที่ต่าง ๆ และเป็นผู้ที่มีความสามารถในการผลิตสินค้าที่เกือบทุกชนิด  โดยโครงสร้างการ
บริหารของกลุ่มดังภาพที่ 4.3  

 

 
 

ภาพที่ 4.3  โครงสร้างองค์การของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักตบชวา  

 
4.2.1.3  กฎระเบียบและข้อปฏิบัติกลุ่มแม่บ้านตะกุดเครือปอก 

กลุ่มแม่บ้านตะกุดเครือปอก จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2533 จาการ
แนะนําของพัฒนากรชุมชน โดยการชักชวนสมาชิกร่วมกลุ่มกันและเลือกตั้งคณะกรรมการใช้
เสียงส่วนมากเป็นเกณฑ์ มีสมาชิกอย่างเป็นทางการครั้งแรกจํานวน 30 ราย โดยมีรายละเอียด
ของกฎระเบียบและข้อปฏิบัติดังนี้ 
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1)  การเขา้มาเป็นสมาชกิ 
(1)  สมคัรเป็นสมาชกิตอ้งใจรกั คนในครอบครวัเขา้ใจพรอ้มทีจ่ะให้

มารว่มตรงน้ี 
(2)  ลงหุน้ ๆ ละ 100 บาท จะฝากกีหุ่น้กไ็ดแ้ต่ไมเ่กนิ 10 หุน้ ต่อ 

1 คน 
(3)  รบัสมคัรทัง้ผูช้ายและหญงิถา้มคีวามพรอ้มตามขอ้ 1,2 

2)  คุณสมบตัขิองสมาชกิ 
(1)  เป็นผูม้นิีสยัอนัดงีาม รูแ้ละเขา้ใจเหน็ชอบในหลกัการของกลุ่ม

สนใจและมสีว่นรวมในกจิกรรม 
(2)  เป็นผูท้ีพ่รอ้มทีจ่ะใหค้วามรว่มมอื และปฏบิตัติามกฎระเบยีบ

กลุ่ม 
(3)  มคีวามอดทน เสยีสละ เหน็แก่ประโยชน์สว่นรวม 
(4)  มคีวามสงสยัขอ้งใจประการใด กถ็ามในทีป่ระชุมไมนํ่ามาพดู

นอกทีป่ระชุมเป็นการเสือ่มเสยีต่อกลุ่ม 
3)  การขาดหรอืพน้จากการเป็นสมาชกิกลุ่ม 

(1)  ไมเ่ขา้รว่มประชุมใหญ่ 3 ครัง้ 
(2)  ไมม่กีารใหค้วามรว่มมอืต่อกลุ่มเลย 
(3)  ถอนเงนิออกจากกลุ่ม 
(4)  พดูใหเ้สือ่มเสยีต่อกลุม่ สมาชกิในกลุ่มลงมตใิหอ้อก 

4)  การบรหิารกลุ่ม 
(1)  เลอืกตัง้คณะกรรมการ 5-9 คนมวีาระการดาํรงตําแหน่ง 2 ปี 

และการเลอืกตัง้ใหมใ่ชเ้สยีงสว่นใหญ่ หรอืจะเสนอคนเก่ากไ็ด ้
(2)  จดัหาทุนมาเป็นทุนบรหิารกลุ่ม 
(3)  หากจิกรรมและอาชพีเสรมิ มาเพือ่หารายไดช้ว่ยในครอบครวั 
(4)  มกีารรวมพฒันา ในสว่นรวมและชว่ยเหลอืสงัคมตาม

ความสามารถ 
(5)  มกีารประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่รบัรูข้า่วสาร 
(6)  มกีารประชุมอยา่งน้อย 2 เดอืนต่อครัง้ 

5)  การบรหิารกจิกรรมและเงนิทุน 
(1)  เงนิลงทนุนํามาใหส้มาชกิกูย้มื ดอกเบีย้รอ้ยละ 2-3 บาท 
(2)  กจิกรรมกลุ่มสมาชกิเขา้รวมไมม่กีาํหนดเป็นรายคน 
(3)  มกีารปนัผลกาํไรคนืใหส้มาชกิ เอาดอดเบีย้เงนิกูย้มืมาปนัผล

สมาชกิ ทุกคนทีล่งหุน้ตามจาํนวนหุน้ สว่นผลกาํไรกจิกรรมจะปนัผลเฉพาะสมาชกิทีเ่ขา้รว่ม
กจิกรรม 
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(4)  มกีารเปิดบญัชไีวท้ีอ่อมสนิ เพือ่ใหเ้ป็นตามกระบวนการ 
6)  การปนักาํไรคนืสมาชกิ 

(1)  กาํไรเงนิหุน้     =    10 %   สมทบทุน 
                                =    10 %   เอกสาร 
                               =    25 %   รว่มทาํบุญสาธารณประโยชน์ 
                                =    55 %   ปนัคนืหุน้สมาชกิ 

(2)  กาํไรกจิกรรม    =   10 %    สมทบทุน 
                                   =    5  %    ความเสีย่ง 
                                    =    85 %   ปนัผลตามหุน้สมาชกิ 

4.2.1.3  การบรหิารจดัการของกลุ่ม 
วสิาหกจิชุมชนกลุ่มจกัสานผกัตบชวา มลีกัษณะการบรหิารจดัการดา้นการผลติ

การตลาด และการเงนิดงัน้ี 
1)  ดา้นการผลติ 

      สนิคา้ทีก่ลุ่มจกัสานผกัตบชวาผลติในปจัจุบนัเน้นไปในทางเครื่องใชใ้น
ครวัเรอืนทีช่ิน้งานไม่ใหญ่มากนัก สามารถซือ้เป็นของฝากได ้มสีนิคา้ทัง้หมดประมาณ 8 ชนิด 
ไดแ้ก่ ประเป๋า กระเชา้ใส่ผลไม ้กล่องใส่ปากกาดนิสอ กระเชา้รูปไก่ ถงัขยะ กล่องใส่กระดาษ 
ทชิชู กล่องใส่ของที่ระลกึ และกล่องใส่ผา้ไหม สนิคา้ที่กลุ่มผลติแต่ละชนิดจะมกีารทําขนาดที่
แตกต่างกนัตามความตอ้งการของลกูคา้ 

 
 

 
ภาพท่ี 4.4  ผลติภณัฑจ์ากผกัตบชวาของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มจกัสานผกัตบชวา 
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วตัถุดิบที่ใช้ในการผลิตนัน้ใช้วตัถุดิบที่มีในท้องถิ่น คือ ผกัตบชวา 
เน่ืองจากสมยัก่อนบา้นตะกุดเครอืปลอกมผีกัตบชวาเป็นจํานวนมาก แต่ปจัจุบนัผกัตบชวาเริม่
หายากมากขึน้ กอปรกบัในพืน้ทีต่อ้งประสบกบัภยัพบิตัน้ํิาท่วม สง่ผลใหใ้นบางครัง้สมาชกิตอ้ง
ช่วยกนัไปหาผกัตบชวาในพื้นที่ใกล้เคียงหรือเมื่อพ่อบ้านขบัรถผ่านหนองน้ําที่มผีกัตบชวา
จาํนวนมากกจ็ะเกบ็กลบัมาให ้

ทัง้น้ีกิจกรรมการผลิตของกลุ่มเป็นการแบ่งงานการผลิตที่ขึ้นอยู่กบั
ความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคล ผลงานทีไ่ดจ้ะนํามาฝากทีน่างเสงีย่ม ยุทธทอง-
หลาง (ฝ่ายการตลาด) พรอ้มกบัมกีารตัง้ราคาตามความยากง่ายของงาน และบ้านนางเสงีย่ม
เป็นจุดรวมสินค้าและตรวจสอบคุณภาพของสินค้า โดยมีการตัง้กฎในเรื่องของราคาและ
มาตรฐานของสนิคา้ไวอ้ยา่งชดัเจน  

เรื่องค่าตอบแทนของชิ้นงาน สมาชกิจะผลติมาใหท้างกลุ่มเป็นผูข้าย
สนิคา้ให ้ โดยสมาชกิคดิราคาค่าแรงงานทีท่าํมาแลว้และทางกลุ่มกจ็ะมาคดิบวกเพิม่เพื่อทีจ่ะได้
เอากาํไรสว่นนัน้มาบรหิารกลุ่ม เป็นเงนิปนัผลของสมาชกิในกลุ่ม เช่น ค่าแรงในการผลติสมาชกิ 
คิดการถักกระเป๋าใบละ 70 บาท แต่ทางกลุ่มจะเพิ่มเป็น 100 บาท โดยส่วนต่าง 30 บาท  
จะนํามาเป็นเงนิบรหิารของกลุ่ม จากเงนิทีเ่ป็นกําไรส่วนหน่ึงทางกลุ่มกเ็อามาใหส้มาชกิในกลุ่ม
ไดกู้เ้พื่อใชป้ระโยชน์ส่วนตวั โดยคดิดอกเบี้ยรอ้ยละ 2-3 บาทเพื่อเป็นการต่อยอดงบประมาณ
ของกลุ่มใหเ้พิม่มากขึน้ 

2)  ดา้นการตลาด 
วสิาหกจิชุมชนกลุ่มจกัสานผกัตบชวามกีารดําเนินงานดา้นการตลาด 

ซึ่งมชี่องทางการจดัจําหน่ายสนิค้า ได้แก่ การขายตรงซึ่งลูกค้าสามารถเดนิทางเขา้มาซื้อใน
พื้นที่ โดยขายที่ศูนย์ส่งเสรมิอาชีพสตร ีบ้านตะกุดเครอืปลอก หรอืสามารถติดต่อผ่านทาง
ประธานกลุ่ม ลูกคา้ส่วนใหญ่ไดข้อ้มูลมาจากเว๊ปไซด์ www.thaitambon.com ซึ่งถอืว่าเป็น
ชอ่งทางอเิลก็ทรอนิกส ์ทีม่กีารนําเสนอรายละเอยีดสนิคา้ไวอ้ยา่งจดัเจน 

การขายผา่นตวัแทนทีเ่ขา้มารบัซือ้ในกลุ่ม โดยเป็นตวัแทนจาํหน่ายใน
จงัหวดัต่าง ๆ ทัง้ในภาคเหนือและภาคใต้ ทางกลุ่มมกีารนําผลิตภณัฑ์ไปขายตามงานแสดง
สนิคา้ทีท่างจงัหวดันครราชสมีาจดัขึน้ เชน่ งานกาชาด งานยา่โม เป็นตน้  

การประชาสมัพนัธแ์ละการสง่เสรมิการตลาดของกลุ่มจกัสานผกัตบชวา 
ได้แก่ การประชาสมัพนัธ์สินค้าผ่านทางหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน การแจกแผ่นพบัและ
นามบตัรในช่วงทีม่กีารนําผลติภณัฑไ์ปออกรา้นตามทีต่่าง ๆ มกีารใชก้ารลดราคาสนิคา้ในกรณี
ทีม่ลีกูคา้สัง่ซือ้เป็นจาํนวนมาก เพือ่จงูใจใหล้กูคา้มาซือ้สนิคา้มากขึน้ 

3)  ดา้นการเงนิ 
ดา้นการเงนิของวสิาหกจิชมุชนกลุ่มจกัสานผกัตบชวา พบวา่ในปจัจุบนั

กลุ่มมคีา่ใชจ้า่ยในการผลติเฉลีย่ต่อเดอืน ดงัน้ี 
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     (1)  คา่น้ํา, คา่ไฟฟ้า  เดอืนละ    100   บาท 
(2)  คา่บาํรงุเครือ่งจกัร โรงเรอืน เดอืนละ 50 บาท 
(3)  คา่บรรจุภณัฑ ์  เดอืนละ  200 บาท 
(4)  คา่เชือ้เพลงิ  เดอืนละ  200 บาท 
(5)  คา่วตัถุดบิ  เดอืนละ         3,700 บาท 

    รวม   เดอืนละ         4,250   บาท 
 

4.2.2  วิสาหกิจชมุชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบา้นคล้า   
 4.2.2.1  ประวตัคิวามเป็นมาของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบา้นคลา้ 

การจกัสานหมวกใบตาลเริม่มาจากยุคใด พ.ศ.ใดไม่มใีครทราบแน่นอนทราบแต่ว่า  
คนในสมยับรรพบุรุษ ปู่ ย่า ตา ยาย ชื่อ พ่อโทน ไม่ทราบนามสกุล ไดอ้พยพครอบครวัมาอยู่ที่
บรเิวณหนองคลา้เพราะเหน็ภูมปิระเทศทีม่กีอไผแ่ละบรเิวณรอบ ๆ มตีน้ตาลจาํนวนมากเหมาะ
ทีจ่ะทาํการจกัสาน จงึตัง้ครอบครวัอยูอ่าศยัประกอบอาชพีอยูท่ีน่ี่ แลว้นําความรูเ้กีย่วกบัการจกั
สานทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมาเป็นแนวทางประกอบอาชพี ในชว่งแรก ๆ ทําเพื่อใช้
ในการประกอบอาชพีของตนเองไมไ่ดม้กีารจาํหน่าย ต่อมามผีูเ้ริม่ใหค้วามสนใจและนําสิง่ของมา
แลกเปลี่ยน มาระยะหลงัจงึได้มกีารจําหน่าย เริม่จากขายให้คนในหมู่บ้าน ต่อมาได้รบัความ
สนใจเพิม่ขึน้เรื่อย ๆ จนเป็นที่รูจ้กั โดยเฉพาะฝีมอืการสานหมวกใบตาล ซึ่งเป็นรูปแบบและ
เอกลกัษณ์ทีโ่ดดเดน่ไมเ่หมอืนหมวกทัว่ไป 

ต่อมา พ.ศ. 2535 ทางพฒันาชุมชนอาํเภอพมิายไดเ้ขา้มาสนบัสนุนสง่เสรมิใหม้ี
การรวมกลุ่มอาชพีจกัสานเพื่อจะได้มรีายได้เสรมิจากการทํานาโดยสนับสนุนงบประมาณให ้
จาํนวน 10,000 บาท กลุ่มมกีารบรหิารจดัการกนัเอง และไดจ้ดัสรรใหส้มาชกิกูย้มืไปลงทุนซือ้
วสัดุ เช่น  ไมไ้ผ ่ใบตาล เขม็ ดา้ย สยีอ้มและอื่น ๆ ในวงเงนิ 7,000 บาท สว่นอกี 3,000 บาท 
จดัซือ้วสัดุและเครื่องมอืจกัสานต่าง ๆ เป็นของกลุ่มไวป้ระจําศูนยใ์หส้มาชกิยมืใช ้เมื่อจาํหน่าย
ผลติภณัฑไ์ดก้จ็ะนําเงนิทีกู่ย้มืมาสง่กบัคณะกรรมการตามกาํหนด 

ปี พ.ศ. 2545 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลสมัฤทธิไ์ดเ้หน็ความสําคญัของกลุ่ม 
จงึไดจ้ดัสรรงบประมาณสนบัสนุนในการก่อสรา้งศูนยเ์รยีนรูห้มวกใบตาลประจาํหมูบ่า้นเป็นเงนิ  
15,000 บาท  พรอ้มจดัซือ้อุปกรณ์เครื่องมอืใหอ้กี เป็นเงนิ  10,000 บาท มกีารคดัเลอืกให้
หมวกใบตาลเป็นสนิคา้หน่ึงตําบลหน่ึงผลติภณัฑข์องตําบลสมัฤทธิ ์และเสนอโครงการพฒันา
เศรษฐกจิชุมชนเพื่อใชจ้่ายสาํรองเพื่อกระตุน้เศรษฐกจิ  มกีารของบประมาณ จํานวน  144,130 
บาท  โดยองค์การบรหิารส่วนตําบลไดด้ําเนินการจดัซื้อเครื่องมอืเครื่องใชใ้นการจกัสาน เช่น  
กรรไกรตดัแต่ง มดีหวัตดั กรรไกรตดัใบตาล สยีอ้ม เขม็เยบ็หมวก ปอ ดา้ย มดีเหลา เลื่อยกง  
และเลื่อยไฟฟ้า  เป็นต้น  มกีารจดัสรรเงนิไวส้ําหรบัเป็นกองทุนใหส้มาชกิกูย้มืซื้อวสัดุทอ้งถิน่  



 

 

197 

เช่น  ไมไ้ผ่  ใบตาล  และเครื่องมอืเพิม่เตมิ จํานวน  67,700 บาท ในปจัจุบนัมสีมาชกิกลุ่ม
จาํนวนทัง้หมด 38  คน ไดม้กีารกาํหนดวตัถุประสงคข์องกลุ่มไวด้งัน้ี 

1) เพือ่เสรมิสรา้งทศันคตขิองสมาชกิใหเ้กดิความภาคภมูใิจในคุณคา่
ของหตัถกรรมการจกัสานและยอมรบัอาชพีทีม่เีกยีรต ิ มคีวามสาํคญัต่อการดาํรงชพี เศรษฐกจิ
ของครอบครวัและประเทศชาต ิ

2) เพื่อรกัษาสบืทอดศิลปะหตักรรมด้านการจกัสานที่มมีาแต่บรรพ
บุรษุ  ใหค้งอยู ่เป็นเอกลกัษณ์ของหมูบ่า้นและตําบลตลอดไป 

3) เพื่อเสรมิสรา้งรายไดใ้หก้บัสมาชกิและครอบครวั จากการจําหน่าย
สนิค้าผลิตภณัฑ์หมวกใบตาล งานจกัสาน การเสรมิสร้างทกัษะ ความชํานาญการประกอบ
อาชพี การผลติและการตลาด รวมถงึการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมดว้ยการ
ปฏบิตัจิรงิ 

4) เพื่อฝึกให้สมาชิกได้รู้จ ักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  รู้จกัการ
ทํางานเป็นหมู่คณะ การส่งเสรมิการปกครองระบอบประชาธิปไตย  โดยอาศยัขอ้บงัคบัและ
วธิกีารดาํเนินงานกลุ่มจกัสานหมวกใบตาลบา้นคลา้เป็นแนวทางในการปฏบิตั ิ

4.2.2.2  โครงสรา้งองคก์าร 
 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบ้านคล้า มกีารบรหิารจดัการในรูปของ
คณะกรรมการ ซึ่งมตีําแหน่งที่สําคญั 7 ตําแหน่ง คือ 1) ประธานกรรมการ 2) รองประธาน  
3) เลขานุการ 4) เหรญัญกิ 5) ประชาสมัพนัธ์ 6) ปฏคิม และ 7) กรรมการ โดยคณะกรรมการ
กลุ่มจกัสานของทัง้ 7 ตําแหน่งนัน้มจีาํนวนทัง้หมด 16 คน 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบ้านคล้ามกีารกําหนดคณะกรรมการที่
ปรกึษา ประกอบดว้ยบุคคลในทอ้งถิน่ทีส่นใจงานหตัถกรรมและงานจกัสาน อาสาสมคัรเพื่อทํา
หน้าที่กํากบัดูแลให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการบรหิารกลุ่มจกัสานให้ปฏิบตัิตามโครงการที่
กาํหนดไว ้ ตลอดจนชว่ยเหลอืแกไ้ขปญัหาอุปสรรค  ซึง่มจีาํนวนทัง้หมด 6 คน 

ดงันัน้สรุปไดว้่าคณะกรรมการบรหิารของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาล
บา้นคลา้มจีาํนวนทัง้หมด 22 คน โดยสามารถสรปุเป็นแผนภาพโครงสรา้งองคก์าร ไดด้งัภาพที ่4.5  



 

 

198 

 
 
ภาพท่ี 4.5  โครงสรา้งองคก์ารของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบา้นคลา้ 

 
อยา่งไรกต็ามวสิาหกจิชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบา้นคลา้ มกีารกาํหนด

บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารกลุ่มไวอ้ยา่งชดัเจน มรีายละเอยีดดงัน้ี 
1)  หน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารกลุ่ม    

 (1)  จดัทําทะเบียนขอ้มูลสมาชิก  ขอ้มูลการประกอบอาชพีของ
เกษตรกรในทอ้งทีต่ําบลทีก่ลุ่มจกัสานหมวกใบตาลตัง้อยู ่

 (2)  ร่วมกบัที่ปรกึษากลุ่มกําหนดแผนงานโครงการ กิจกรรมใน
การพฒันาความรู ้ ฝีมอื  ทกัษะการประกอบอาชพีของสมาชกิจกัสานหมวกใบตาล 

  (3)  จดัการประชุมคณะกรรมการบรหิารกลุ่ม  เพื่อร่วมกนักําหนด
วธิกีารปฏบิตังิานและประชุมสมาชกิกลุ่มเพื่อถ่ายทอดความรู ้การฝึกปฏบิตัติลอดจนแจง้ผลการ
ปฏบิตังิาน ผลกาํไร ปญัหา อุปสรรคของกลุ่มใหส้มาชกิทราบ 

  (4)  ประสานงานกบัหน่วยงานภาครฐัและองค์การพฒันาเอกชน  
ขอรบัการสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณและอื่น ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อนํามาใช้ใน
กจิกรรมของกลุ่มจกัสาน 
  (5)  ใหก้ารสนบัสนุนชว่ยเหลอืการปฏบิตังิานของสมาชกิกลุ่มจกั
สานและเครอืขา่ยการดาํเนินงานของกลุม่จกัสานหมวกใบตาลบา้นคลา้ 

2)  หน้าทีข่องประธาน 
 (1)  เป็นประธานในการประชุมประจาํเดอืนและการประชุมพเิศษ

อื่น ๆ 
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 (2)  เรยีกประชุมพเิศษถา้จาํเป็น 
 (3)  จดัเตรยีมสถานที ่ และเรือ่งทีจ่ะประชุมไวล้ว่งหน้า 
 (4)  แต่งตัง้คณะกรรมการดาํเนินงานเฉพาะกจิกรรมตามที่

เหมาะสม 
 (5)  รว่มปฏบิตังิานกบัทีป่รกึษากลุ่มจกัสานประจาํทอ้งถิน่อยา่ง

ใกลช้ดิ 
 (6)  ชว่ยสรปุผลการดาํเนินงานของกลุ่มในรอบปีทีผ่า่นมา 

3)  หน้าทีข่องรองประธาน 
 (1)  เป็นประธานในทีป่ระชุมเมือ่ประธานไมอ่ยู ่ หรอือยูแ่ต่ไม่

สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้
 (2)  เป็นประธานกรรมการในการวางโครงการต่าง ๆ ของกลุ่ม 

(1)  ประชุมในการวางโครงการของกลุ่ม 
   (2)  จดัสรรงานตามโครงการต่าง ๆ ใหส้มาชกิทุกคนไดม้สีว่น

รว่มในการปฏบิตังิาน 
   (3)  จดัใหส้มาชกิทุกคนไดม้โีอกาสรว่มในกจิกรรมของกลุ่ม 
 (3)  ชว่ยประธานและรว่มกบัทีป่รกึษากลุม่ดาํเนินงานต่าง ๆ 

ตลอดจนชว่ยจดัประชุมใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 
4)  หน้าทีข่องเลขานุการ 

(1)  รว่มกบัประธานจดัเตรยีมสถานทีป่ระชุมและเรือ่งทีจ่ะประชุม
ไวล้ว่งหน้า 

   (2)  จดัเตรยีมบญัชไีวใ้หส้มาชกิผูม้าประชุมลงลายมอืชื่อทุกครัง้ที่
มกีารประชุม 

   (3)  จดรายงานการประชุมลงในสมดุบนัทกึการประชมุทุกครัง้ทีม่ ี
การประชุม 

   (4)  จดัทาํทะเบยีนรายชื่อ ทีอ่ยู ่พรอ้มประวตัจิาํเป็นของสมาชกิ
ทุกคนไวใ้หเ้รยีบรอ้ย 

(5)  จดัทาํรายงานจาํนวนสมาชกิทีล่าออก เขา้ใหม ่ตลอดจนผล
การปฏบิตังิานของสมาชกิทุกคนใหเ้ป็นปจัจุบนั 

   (6)  เสนอรายงานการประชมุครัง้ทีแ่ลว้ใหท้ีป่ระชุมรบัรอง 
5)  หน้าทีเ่หรญัญกิ 

  (1)  รวบรวมและเกบ็รกัษาหลกัฐานการกูย้มื การสง่คนื การรบั  
และการจา่ยเงนิของกลุ่ม 
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(2)  จดัทาํบญัชรีายรบัและรายจา่ย  เกบ็รกัษาเงนิ  ตลอดจน
รายงานฐานะทางการเงนิของกลุ่มใหท้ีป่ระชุมรบัทราบ 

  (3)  จดัทาํทะเบยีนพสัดุ  ครภุณัฑ ์ ตลอดจนควบคุมดแูลการเกบ็
รกัษาทรพัยส์นิของกลุ่ม  ตดิตามเรง่รดัหน้ีสนิทีบุ่คคลต่าง ๆ ตดิคา้งต่อกลุ่มจกัสานหมวกใบตาล
บา้นคลา้ 

6)  หน้าทีป่ฏคิม 
  (1)  แจง้และตดิต่อใหส้มาชกิมารว่มประชุมตามกาํหนด 
  (2)  จดัเตรยีมและจดัอุปกรณ์การอาํนวยความสะดวกในการ

ประชุม น้ําดื่ม กาแฟ อาหารวา่ง บรกิารสมาชกิตามความเหมาะสมในการประชุมทุกครัง้ และใน
โอกาสอื่น ๆ  

(3)  ใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกแกเจา้หน้าที ่ หรอื
บุคคลอื่นตามโอกาสอนัควร 

(4)  ปฏบิตังิานอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย ตามความ
เหมาะสม 

7)  หน้าทีฝ่า่ยประชาสมัพนัธ ์
 (1)  เผยแพรผ่ลงานของกลุ่มจกัสานใหเ้ป็นทีรู่จ้กัแก่ประชาชนใน

ทอ้งถิน่  ในงานแสดงสนิคา้หตัถกรรม  ในโอกาสอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
 (2)  ประสานงานหน่วยงานภาครฐัและเอกชนในการเผยแพร่

ผลงาน  และขอรบัการสนบัสนุนตามความเหมาะสม 
 (3)  ปฏบิตังิานอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการมอบหมายตามโอกาส

เหมาะสม 
8)  หน้าทีข่องทีป่รกึษาสมาชกิลุ่มจกัสานหมวกใบตาล 

 (1)  ตดิต่อประสานงานใหค้วามรว่มมอืเจา้หน้าที ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การดาํเนินงานของกลุ่มจกัสาน 

 (2)  เยีย่มเยยีนทาํความคุน้เคยกบัคณะกรรมการและสมาชกิเพือ่
สง่เสรมิความเขา้ใจอนัด ีและขอรบัความรว่มมอืสนบัสนุนการปฏบิตังิานของกลุม่ 

(3)  ใหค้าํปรกึษาแก่คณะกรรมการและสมาชกิในการทาํหน้าทีใ่ห้
ถูกตอ้งสมบรูณ์ 

(4)  ใหค้าํปรกึษาและชว่ยวางโครงการและกจิกรรมต่าง ๆ ของ
กลุ่ม  เชน่  การประกวด  การจดัแสดงผลงานสนิคา้  รวมถงึการรวมกจิกรรมของกลุ่มทุกระดบั 

(5)  ใหค้าํแนะนําอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
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4.2.2.3  กฎระเบยีบและขอ้ปฏบิตัขิองวสิาหกจิชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาล 
บา้นคลา้ 

1)  สมาชกิภาพ 
   (1)  สมาชกิกลุ่มจกัสานหมวกใบตาลบา้นคลา้  แบ่งออกไดเ้ป็น   
2 ประเภท คอื 

(1.1)  สมาชกิสามญั 
(1.2)  สมาชกิกติตมิศกัดิ ์

  (2)  คุณสมบตัขิองสมาชกิ 
(2.1)  ตอ้งมภีูมลิําเนา หรอืประกอบอาชพีอยูใ่นหมูบ่า้น บา้น

คลา้ หมู่ที ่8 หรอืในตําบลสมัฤทธิ ์อําเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา มคีวามสนใจในงานหตั-
กรรมงานจกัสาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

(2.2)  สมคัรเขา้เป็นสมาชกิดว้ยความเตม็ใจ  ไม่มกีารบงัคบั   
ถา้เป็นผูย้งัไมบ่รรลุนิตภิาวะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูป้กครองก่อน 

(2.3)  เขา้ใจในวตัถุประสงค์และเหน็ชอบในหลกัการ วธิกีาร
ดาํเนินงาน  และขอ้บงัคบัของกลุ่มจกัสานหมวกใบตาลบา้นคลา้ 
   (3)  คุณสมบตัขิองสมาชกิกติตมิศกัดิ ์

(3.1)  เป็นผูท้ีม่อีายบุรรลุนิตภิาวะ 
 (3.2)  เป็นผู้ที่มีความสนใจ และเข้าใจในวตัถุประสงค์และ

เหน็ชอบในหลกัการ  วธิดีําเนินการของกลุ่มจกัสานหมวกใบตาลบา้นคลา้โดยตลอด  และยนิดี
ปฏบิตัิตามหลกัวธิดีําเนินงาน  และขอ้บงัคบัของกลุ่มจกัสานหมวกใบตาลในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง 
ทุกประการตามโอกาสอนัสมควร 
   (3.3)  เป็นผูไ้ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ  และที่
ประชุมสมาชกิกลุ่มจกัสานหมวกใบตาลบา้นคลา้  หมูท่ี ่8 

(3.4)  เป็นผูม้สีว่นชว่ยเหลอืสนบัสนุนงานต่าง ๆ ของกลุ่มจกั
สานหมวกใบตาลบา้นคลา้ 

(4)  การรบัเขา้เป็นสมาชกิ  
   ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชกิของกลุ่มจกัสานหมวกใบตาลบา้นคลา้ หมูท่ี ่

8 ต้องสมคัรเขา้เป็นสมาชกิตามขอ้บงัคบั โดยยื่นใบสมคัรตามแบบกําหนดกบัคณะกรรมการ
บรหิารกลุ่มหมวกใบตาลบา้นคลา้ หมูท่ี ่8 เพือ่นําเสนอในการประชุมสมาชกิ 
  (5)  การปฏบิตัติามขอ้บงัคบั  

   สมาชกิกลุ่มจกัสานหมวกใบตาลตอ้งปฏบิตัติามขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  
และมตทิีป่ระชุมสมาชกิทีต่นสงักดั 
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  (6)  ลาออกจากกลุ่มจกัสานหมวกใบตาลบา้นคลา้   
   สมาชกิผูไ้ม่มหีน้ีสนิต่อกลุ่มจกัสานหมวกใบตาลอาจขอลาออกจาก

การเป็นสมาชกิกลุ่มได ้ โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการเพื่อพจิารณาอนุญาต  
และใหข้าดจากสมาชกิภาพในวนัทีค่ณะกรรมการอนุญาต 

2)  การประชมุ กลุ่มจกัสานหมวกใบตาลบา้นคลา้ 
   (1)  การประชุมกลุ่มจกัสานหมวกใบตาลบา้นคลา้ อาจกาํหนดได ้ 

ดงัน้ี 
 (1.1)  การประชุมคณะกรรมการกลุ่มจกัสานหมวกใบตาลให้
คณะกรรมการกําหนดใหม้กีารประชุมเป็นประจาํ 2 หรอื 3 เดอืนต่อครัง้ โดยอาจเชญิเจา้หน้าที่
ผูเ้กีย่วขอ้งและทีป่รกึษาเขา้รว่มประชุมดว้ยกไ็ดต้ามความจาํเป็น 

 (1.2)  การประชุมสมาชกิกลุ่มจกัสานหมวกใบตาล 
คณะกรรมการและสมาชกิอาจแจง้ชื่อใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมสมาชกิไดต้ามความจาํเป็น  
แต่อยา่งน้อยตอ้งมกีารประชุมปีละ 1 ครัง้ 

    (2)  การลงคะแนนเสยีงและการวนิิจฉยัของทีป่ระชุมสมาชกิ   
  การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก 

4.2.2.4  การบรหิารจดัการของกลุ่ม 
วสิาหกจิชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบา้นคลา้ มลีกัษณะการบรหิารจดัการดา้น

การผลติ การตลาด และการเงนิดงัน้ี 
1)  ดา้นการผลติ 
การสานหมวกใบตาลของชุมชนบ้านคล้า อําเภอพิมาย เป็นงาน

หตัถกรรมดัง้เดมิที่สบืทอดกนัมาตัง้แต่ครัง้บรรพบุรุษ  ชาวชุมชนได้รวมกลุ่มกนัสบืสาน
วฒันธรรมการสานหมวกใบตาล ซึง่เป็นวถิชีวีติของชาวชนบททีป่ระกอบอาชพีเกษตรกรรมให้
คงอยู่และพฒันาใหเ้ป็นอาชพีเสรมิรายไดใ้นชุมชน  ผลติภณัฑห์มวกใบตาลของบา้นคลา้ ฝีมอื
ประณีต สวยงาม ราคาถูก ทนแดดทนฝน มทีัง้ชนิดปีกกวา้งบงัแสงแดดไดด้เีหมาะสาํหรบัใส่
งานเกษตรกรรม และแบบจอ็กกีส้วมกนัแดดกนัฝนไดร้ปูทรงทนัสมยั และผลติภณัฑอ์ื่น ๆ ของ
กลุ่มคอื หมวกสานใบจิว๋ใชท้ําโมบายหรอืประดบัตกแต่ง เป็นต้น หมวกใบตาลทีก่ลุ่มผลติใน
ปจัจุบนัมทีัง้หมด 3 แบบ ไดแ้ก่ หมวกจ๊อกกี้ หมวกปีกกลาง และหมวกใบตาใหญ่ ดงัตวัอย่าง
ผลติภณัฑจ์ากใบตาลตามภาพที ่4.6  
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ภาพท่ี 4.6  ผลติภณัฑจ์ากใบตาลของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบา้นคลา้ 
 

สําหรบัวตัถุดบิที่ใช้ในการผลตินัน้ ใชว้ตัถุดบิที่ใช้ในทอ้งถิน่เป็นหลกั 
คอื ไมไ้ผ่ซึง่หาไดใ้นหมู่บา้นและใบตาลหาตามหวัไร่ปลายนา แต่ในบางครัง้ทีม่ไีปหาซือ้บา้งใน
กรณทีีม่คีนสัง่เป็นจาํนวนมากและมใีบตาลไมเ่พยีงพอ 

กิจกรรมการผลิตของกลุ่มเป็นลกัษณะของการนําไปผลิตเองที่บ้าน  
โดยสมาชกิแต่ละคนสามารถผลติไดเ้องในทุกกระบวนการผลติ แต่ถา้ในกรณีทีม่าเอาวตัถุดบิที่
ประธานกลุ่มกจ็ะหกัคา่วตัถุดบิต่างหาก แต่ปจัจุบนัปญัหาดา้นการผลติทีส่าํคญั คอื ขาดแรงงาน
ในการผลติ เน่ืองจากการผลติหมวกแต่ละใบต้องใชเ้วลาค่อนขา้งนานและไดก้ําไรน้อยซึง่ราคา
ขายส่งในปจัจุบนัราคาประมาณใบละ 40 บาท สมาชกิบางส่วนจงึเปลี่ยนไปประกอบอาชพีอื่น 
เชน่ เหลาหวาย ขายขนม ปลกูผกั เป็นตน้  

2)  ดา้นการตลาด 
การสานหมวกใบตาลของชุมชนบ้านคล้า มชี่องทางการจดัจําหน่าย

สนิค้า โดยการขายผ่านตวัแทนที่เขา้มารบัซื้อในพื้นที่ การติดต่อผ่านทางโทรศพัท์ในการส่ง
สนิคา้ไปยงัต่างจงัหวดั นอกจากน้ีการขายยงัเป็นในลกัษณะของการนําสนิคา้ไปจดัแสดงตาม
งานแสดงสนิคา้ ซึง่จะมเีจา้หน้าทีจ่ากองคก์ารบรหิารส่วนตําบลสมัฤทธิม์าช่วยนําสนิคา้ไปออก
งานแสดงสนิคา้ในจงัหวดันครราชสมีา สําหรบัการประชาสมัพนัธ์ผลติภณัฑข์องกลุ่มผ่านทาง
ระบบ Internet ไดแ้ก่ www.tourvtthai.com www.thaitamboon.com และ www.klar.mooban 
thai.com  

เน่ืองจากปจัจุบนับ้านคล้าได้รบัการส่งเสรมิให้เป็นชุมชนตวัอย่างใน
การพฒันาตามแนวพระราชดํารเิศรษฐกิจพอเพยีง ทําให้ชุมชนบ้านคล้าเป็นชุมชนแห่งการ
เรยีนรูท้ี่ได้รบัการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ในภาครฐัและเอกชน ส่งผลใหใ้นแต่ละปี 
จะมหีน่วยงานและองคก์ารต่าง ๆ เขา้มาศกึษาดูงานอย่างต่อเน่ือง กลุ่มจกัสานหมวกใบตาลก็
เป็นอกีกลุ่มหน่ึงทีม่กีารพฒันาเป็นจุดเรยีนรูห้มวกใบตาล ซึ่งเป็นฐานเรยีนรูใ้นชุมชนทีม่สีาธติ
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วธิกีารทาํหมวกใบตาล ใหก้บัผูท้ีม่าศกึษาดงูาน โดยจากการสนบัสนุนดงักล่าวสง่ผลใหก้ลุ่มสาน
หมวกใบตาลบา้นคลา้เป็นทีรู่จ้กัของคนทัว่ไปและองคก์ารภาครฐัและเอกชน ทําใหเ้ป็นอกีช่อง
หน่ึงทีก่ลุ่มจกัสานหมวกใบตาลสามารถดาํเนินงานดา้นการตลาดไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ดงัภาพที ่4.7 

 

 
 
ภาพท่ี 4.7  จุดเรยีนรูห้มวกใบตาลของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบา้นคลา้ 
 

3)  ดา้นการเงนิ 
ด้านการเงนิของกลุ่มจกัสานหมวกใบตาล ทางกลุ่มได้มกีารใหข้อ้มูล

เฉพาะในดา้นเงนิหมุนเวยีนในกลุ่ม ซึง่ไดป้จัจุบนัมปีระมาณ 160,000 บาท ซึง่เงนิหมุนเวยีน
กอ้นน้ีสมาชกิสามารถทีจ่ะยมืเงนิกลุ่มได ้และสามารถทีย่มืเพื่อการซือ้วสัดุและอุปกรณ์ไดโ้ดยที่
สมาชกิสามารถคนืเงนิใหก้บักลุ่มไดใ้นหน่ึงปี  ประมาณเดอืนกุมภาพนัธท์างกลุ่มจะมกีารจดัเกบ็
ดอกเบีย้กบัสมาชกิไดแ้ละสมาชกิสามารถไดร้บัเงนิป ัน้ผลจากกลุ่มไดใ้น 100 บาทได ้ 20 บาท โดย
สมาชกิตอ้งใหก้ลุ่ม  4  บาท     

 
4.2.3  วิสาหกิจชมุชนกลุ่มผลิตภณัฑจ์ากใบตาลบา้นยายพา 

 4.2.3.1  ประวตัคิวามเป็นมาของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มผลติภณัฑจ์ากใบตาลบา้น 
ยายพา 

กลุ่มผลติภณัฑจ์ากใบตาลบา้นยายพา ไดเ้ริม่จดัตัง้เมื่อวนัที ่ 1 สงิหาคม พ.ศ. 
2547 มสีมาชกิจํานวน 36  ราย การก่อตัง้กลุ่มเกดิจากภายในทุ่งนาของหมู่บา้นมตีน้ตาลเป็น
จํานวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นวชัพชืที่ทําให้นาข้าวเสยีหาย เจ้าของนาจึงได้ทําลายโดยการโค่น 
ต้นตาลทิ้ง ทําใหช้าวบ้านคดิที่จะนําเอาใบตาลมาใชป้ระโยชน์ โดยผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในหมู่บ้านไดนํ้า
ใบตาลมาถกัทําหมวกในระหว่างทีนํ่าววัไปเลี้ยงทีทุ่่งนา แลว้จงึไดถ่้ายทอดภูมปิญัญาดงักล่าว 
สอนใหล้กูหลานทาํใชใ้นครวัเรอืน โดยไมต่อ้งไปซือ้ใหส้ิน้เปลอืงเงนิ 
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ต่อมามกีารทําหมวกใบตาลมากขึน้ จงึเกดิแนวความคดิที่จะรวมตวักนัเพื่อทํา
หมวกแล้วนําไปจําหน่ายในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคยีง เพื่อเพิม่รายได้ใหแ้ก่คนในครวัเรอืน 
ต่อมาไดม้กีารรวมตวักนัในรูปกลุ่ม มกีารคดิคน้ลวดลาย ยอ้มส ีและการพฒันาผลติภณัฑ ์ซึ่ง
จากเดมิใชม้อืเยบ็ทาํใหผ้ลติไม่ทนั สมาชกิกลุ่มนําจกัรเยบ็ผา้ส่วนตวัใหนํ้ามาใชภ้ายในกลุ่ม ทํา
ให้การเย็บนัน้มีความละเอียดและประณีตมากขึ้น แต่ยงัผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
เน่ืองจากการเยบ็แต่ละครัง้ตอ้งใชเ้วลาพอสมควร  

สําหรบัการตลาดนัน้สินค้าจะมีการจําหน่ายเฉพาะในตําบลประสุข แต่ก็ยงั 
ไม่เพยีงพอต่อความต้องการของผูซ้ื้อในพืน้ที่ ทําใหท้างกลุ่มไดม้กีารลงความเหน็กนัว่าควรมี
การระดมทุนเพื่อซื้อจกัรเย็บผ้า เข็ม ด้าย และอุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ เพื่อใช้ในการผลิต  
โดยสมาชกิไดม้กีารระดมหุน้กนัในชว่งแรก และต่อมาไดร้บัการสนบัสนุนเงนิทุนจากศูนยบ์รกิาร
การศกึษานอกโรงเรยีน (กศน.) ในการสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์การผลติ และไดร้บัการสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินงานจากสหกรณ์การเกษตรชุมพวง ทําให้กลุ่มได้มีการพัฒนา
ผลติภณัฑ์มาอย่างต่อเน่ือง และได้รบัการคดัสรรสุดยอดหน่ึงตําบล หน่ึงผลติภณัฑ์ ในระดบั  
3 ดาว ดงันัน้สามารถสรปุกระบวนการจดัตัง้กลุ่มดงัน้ี 

1)  การมภีูมปิญัญาชาวบา้นคอื การทําหมวกจากใบตาลซึง่เป็นวชัพชื
และสรา้งปญัหาใหก้บัชาวนา จงึมกีารคดิทําลาย แต่ชาวบา้นเกดิความเสยีดาย จงึนําใบตาลมา
ทาํหมวก เพือ่ใชใ้นครวัเรอืน 

2)  ชาวบา้นมแีนวคดิทีจ่ะผลติหมวกใบตาลเพือ่จาํหน่ายใหก้บัชาวบา้น
ในหมู่บ้านใกล้เคยีง เน่ืองจากเหน็ว่าหมวกใบตาลมคีวามเหนียวและทนทาน ทนแดด ทนฝน 
สามารถใชใ้นการทาํการเกษตรได ้

3)  หมวกใบตาลทีร่วมกลุ่มผลติขึน้นัน้ไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ ซึง่
ใชม้อืเยบ็ ทางกลุ่มจงึไดม้กีารระดมหุน้เพื่อทาํโครงการของงบประมาณต่อภาครฐัในการซือ้วสัดุ
อุปกรณ์การผลติ เชน่ จกัรเยบ็ผา้ เพือ่ใหส้ามารถผลติไดเ้รว็ขึน้ 

4)  กลุ่มมีการจดัระเบียบ คดัเลือกกรรมการบรหิาร การแบ่งหน้าที่
อยา่งชดัเจนมากขึน้ 

5)  พฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีความหลากหลาย และสวยงามตามความ
ตอ้งการของตลาด 

ทางกลุ่มไดม้กีารกาํหนดอุดมการณ์ของกลุ่ม  คอื มรีายได ้ลดรายจา่ย มเีงนิใช ้พึง่พา
ตวัเองได ้และมวีตัถุประสงค ์คอืเพือ่ใหร้าษฎรในหมูบ่า้นไดร้บัการพฒันาดา้น 

1)  คุณภาพชวีติและครอบครวัมสีว่นรว่มในชุมชน 
2)  เพือ่เพิม่พนูรายไดใ้นครอบครวั 
3)  เพือ่นําทรพัยากรทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ 
4)  เพือ่ใหส้มาชกิรูจ้กัการซือ้ขายและการตลาด และรูจ้กัออม 
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4.2.3.2  โครงสรา้งองคก์าร 
วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผลติภณัฑจ์ากใบตาลบา้นยายพา มโีครงการสรา้งบรหิาร

จดัการในกลุ่ม โดยมกีารกําหนดตําแหน่งทีส่ําคญั 6 ตําแหน่ง คอื 1) ประธาน 2) รองประธาน  
3) เลขา 4) เหรญัญิก 5) ฝ่ายผลิต และ 6) ฝ่ายการตลาด ซึ่งมแีผนภาพโครงสร้างองค์การ  
ดงัภาพที ่4.8  

 
 
ภาพท่ี 4.8  โครงสรา้งองคก์ารของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มผลติภณัฑจ์ากใบตาลบา้นยายพา 
 
 อยา่งไรกต็ามวสิาหกจิชุมชนกลุ่มผลติภณัฑจ์ากใบตาลบา้นยายพามกีารบรหิาร
จดัการกลุ่ม โดยมกีารจดัทาํบญัชขีองกลุ่มทีส่มาชกิสามารถตรวจสอบไดอ้ยา่งโปรง่ใส และมกีาร
แบ่งหน้าทีต่ามความถนดั และความสามารถของแต่ละบุคคลดงัน้ี 

1)  ประธาน มหีน้าทีบ่รหิารงาน การนดัประชุม และชีแ้จงนโยบายของ
กลุ่มใหก้บัสมาชกิไดร้บัทราบ 

2)  รองประธาน ทาํหน้าทีแ่ทนประธาน ในกรณทีีป่ระธานตดิภารกจิ 
3)  เลขา มหีน้าทีค่อยประสานงานกบัสมาชกิ การทาํทะเบยีนกลุ่มและ

ดแูลดา้นบญัช ี
4)  เหรญัญกิ มหีน้าทีร่บัผดิชอบเรือ่งการเงนิทัง้หมดของกลุ่ม และการ

ทาํบญัชรีายรบั-รายจา่ย 
5)  ฝา่ยการตลาด มหีน้าทีด่แูลดา้นการจดัจาํหน่ายสนิคา้ 
6)  ฝ่ายการผลิต มีหน้าที่คอยควบคุมมาตรฐานสินค้าให้ได้ตามที่

กาํหนด ไดแ้ก่ รปูแบบและคุณภาพทีม่คีวามสมํ่าเสมอ 
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4.2.3.3  การบรหิารจดัการของกลุ่ม 
วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผลติภณัฑจ์ากใบตาลบา้นยายพา มลีกัษณะการบรหิาร

จดัการดา้นการผลติ การตลาด และการเงนิดงัน้ี 
1)  ดา้นการผลติ 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากใบตาลบ้านยายพา มีการผลิต

ผลติภณัฑท์ี่ใชภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ที่มกีารเรยีนรูม้าจากบรรพบุรุษ ซึ่งในปจัจุบนัทางกลุ่มมกีาร
ผลติผลติภณัฑจ์ากใบตาลคอื หมวกใบตาล ทีเ่ป็นสนิคา้หลกั และมรีูปแบบของหมวกทีเ่ป็นทัง้
แบบดัง้เดมิและแบบที่มกีารคดิคน้ขึน้มาใหม่ ในปจัจุบนัมทีัง้หมดประมาณ 4 แบบ คอื หมวก
แฟนซ ีหมวกกอลฟ์ หมวกคาวบอย และหมวกปีกกวา้ง สาํหรบัหมวกจิว๋มกีารพฒันาขึน้มาใหม่
สาํหรบัทําเป็นของทีร่ะลกึและพวงกุญแจ ผลติภณัฑข์องกลุ่มมลีกัษณะเด่น คอื ใบตาล ทําจาก
ใบตาลที่นําใบตาลจากส่วนยอดของต้นตาลมาตากแห้ง และถักทอเป็นเส้นเพื่อให้แข็งแรง 
ทนทาน มกีารอบกาํมะถนัเพือ่ไมใ่หข้ึน้รา แลว้นําเสน้มาเยบ็เป็นรปูหมวกอยา่งละเอยีด  จนเป็น
รปูหมวกในรปูแบบต่างๆ สามารถผลติไดป้ระมาณ 200 ใบ/เดอืน โดยมรีาคาจาํหน่าย ประมาณ 
49-120 บาท แลว้แต่ขนาดและลวดลาย ดงัตวัอยา่งผลติภณัฑจ์ากใบตาลในภาพที ่4.9    
      

 
 
ภาพท่ี 4.9  ผลติภณัฑข์องวสิาหกจิชุมชนกลุ่มผลติภณัฑจ์ากใบตาลบา้นยายพา 
 

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตนัน้ ส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น คือ 
ใบตาล ซึง่เป็นทรพัยากรทีม่ใีนชุมชนเป็นจาํนวนมาก ทาํใหส้ามารถลดตน้ทุนในการผลติไดเ้ป็น
อยา่งด ีทัง้น้ีกจิกรรมการผลติของกลุ่มเป็นลกัษณะทีส่มาชกิจะมารบังานไปทาํทีบ่า้นของแต่ละคน 
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หรอืมาทํารวมกนัทีก่ลุ่มกไ็ด ้แลว้แต่ความสะดวก โดยมกีารแบ่งแยกหน้าทีใ่นการผลติไวอ้ย่าง
ชดัเจนดงัน้ี 

แผนกรดูเสน้  จา่ยตามน้ําหนกั กโิลกรมั 
แผนกถกั  จา่ยตามขนาดความยาวของเสน้ (S,M,L,XL)  
แผนกเยบ็  จา่ยตามขนาดของหมวก 
แผนกขาย  จา่ยตามรายวนั+คอมมชิชัน่ 
ปจัจุบันปญัหาด้านการผลิตคือ แผนเย็บ เน่ืองจากคนที่สามารถใช้

เครื่องจกัรแบบโบราญในการเยบ็นัน้หายาก ซึ่งตอนน้ีมอียู่ 2 คนและมจีกัรเยบ็อยู่ 3 ตวั ซึ่งใน
บา้งครัง้มกีารสัง่สนิคา้มาเป็นจาํนวนมากและทาํไม่ทนั จงึตอ้งมกีารกระจายใหห้มูบ่า้นใกลเ้คยีง
ทีม่ผีลติสนิคา้ในรปูแบบใกลเ้คยีงกนั 

2)  ดา้นการตลาด 
 ชอ่งทางการตลาดของกลุ่มมหีลายช่องทาง คอื ทีท่าํการกลุ่ม บา้นยายพา 
โดยจะมพี่อคา้คนกลางมาสัง่ซื้อ ณ ทีท่ําการกลุ่ม งานแสดงสนิคา้ซึ่งจดัโดยหน่วยงานราชการ
หรือองค์การเอกชนต่าง ๆ ลูกค้าประจําคือ ฟาร์มโชคชยั และศูนย์จําหน่ายสินค้าสหกรณ์
การเกษตรชุมพวง ซึ่งในการจําหน่ายแต่ละครัง้สมาชกิกลุ่มมกีารแบ่งหน้าทีก่นัทํา โดยแบ่งให้
คณะกรรมการและสมาชกิมกีารสบัเปลีย่นหมนุเวยีนกนัไปออกงานแสดงสนิคา้เพื่อฝึกทกัษะการ
ใหข้ายใหแ้ก่สมาชกิ และสนบัสนุนการมสีว่นรว่มของสมาชกิ โดยผูท้ีไ่ปจําหน่ายจะไดร้บัค่าแรง
วนัละ 100 บาท 

3)  ดา้นการเงนิ 
 การบรหิารจดัการด้านการเงนิ ทางกลุ่มจะมขีอ้ตกลงในลกัษณะของ
การซื้อหุน้ ในราคาหุ้นละ 100 บาท และสมาชกิมรีายได้ปนัผลคนละ 2 เปอร์เซ็นต์ของกําไร
ทัง้หมด โดยจะมกีารปนัผลคนื 3 เดอืน/ครัง้ แต่มขีอ้จํากดัคอื 1 คนจะสามารถถอืหุน้ไดไ้ม่เกนิ  
50 เปอรเ์ซน็ต์ของหุน้ทัง้หมด เช่น สมาชกิม ี40 คน ถอืหุน้ละ 100 บาท ฉะนัน้ 1 คนสามารถ
ถือได้ไม่เกิน 20 หุ้น คือ 50 เปอร์เซ็นต์ของหุ้นทัง้หมด ถ้าสมาชิกเพิ่มขึ้น การถือหุ้นก็จะ
สามารถเพิม่ขึน้ได ้  

   
4.2.4  วิสาหกิจชมุชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบิงมิตรภาพ 

4.2.4.1  ประวตัคิวามเป็นมาของวสิาหกจิชมุชนกลุ่มแมบ่า้นเกษตรกรบงิมติรภาพ 
ระยะเริม่แรกในช่วงปี 2548 ชาวบ้านในหมู่บ้านบิงมติรภาพประสบกบัภาวะ

ปญัหาการว่างงานเพิม่ขึน้  ต่อมาผูนํ้ากลุ่ม (คุณธนสันี อนุไพร) เป็นอาสาพฒันาชุมชนไดม้กีาร 
ไปศกึษาดงูานทีจ่งัหวดัสระบุร ีเกีย่วกบัการส่งเสรมิอาชพีการสานกระเป๋า แลว้ความรูท้ีไ่ดจ้าก
การศกึษาดูงานมานําเสนอใหก้บักลุ่มแม่บา้นเกษตรกร เพื่อทําการตกลงว่ามผีูใ้ดสามารถสาน
กระเป๋าได้ และมีใครบ้างต้องการมอีาชีพเสรมิ เพื่อเพิม่รายได้ให้กบัครอบครวั  แล้วได้มา
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ปรกึษากนัจงึเกดิการรวมกลุ่มขึน้  ครัง้แรกมสีมาชกิ  15 คน  ซึง่แม่บา้นเกษตรกรบงิมติรภาพ 
มคีวามรูใ้นทางงานหตัถกรรมทีส่บืทอดกนัมาจากบรรพบุรุษเป็นทุนเดมิอยู่แลว้ ต่อมามสีมาชกิ
เพิม่เป็น 44 คน และมกีารปรกึษากบัผูใ้หญ่บา้นบงิมติรภาพ เพื่อประสานงานกบัหน่วยงาน
ทางการศกึษานอกโรงเรยีน (กศน.) ในการสง่ครผููส้อนจากบา้นธารปราสาทเขา้มาสอนการสาน
กระเป๋าใหก้บัสมาชกิในกลุ่ม  

ในช่วงนัน้ครูผู้สอนได้มีการนําความรู้เกี่ยวกับการจกัสานเข้ามาสอนให้กับ
สมาชกิหลายผลติภณัฑ ์ไม่ว่าจะเป็น หมวก กล่องจนัทบูร กระเป๋า ฯลฯ จากนัน้ทางสมาชกิได้
นํามาทดลองปฏิบตัิเอง โดยใช้วสัดุที่ใช้แล้ว คอืเชอืกมดัฟางนํามาถกักระเป๋ารูปทรงต่าง ๆ 
ปรากฏว่าได้รบัการตอบรบัจากผู้ซื้อเป็นอย่างดี สํานักงานพฒันาชุมชน อําเภอโนนสูง ได้
สนับสนุนให้จดัตัง้กลุ่มอย่างเป็นทางการและได้ปรบัปรุงการบรหิารจดัการกลุ่ม การพฒันา
ผลติภณัฑอ์ย่างต่อเน่ืองจนถงึปจัจุบนั ทางกลุ่มไดม้หีน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มาสนับสนุนใน
ดา้นงบประมาณ ไดแ้ก่ ศูนยก์ารศกึษานอกโรงเรยีน จํานวน  6,000 บาท สํานักงานพฒันา
ชุมชนอําเภอโนนสงู จํานวน 10,000 บาทและองคก์ารบรหิารส่วนตําบลบงิมติรภาพ จํานวน 
20,000 บาท ปจัจุบนัทีต่ ัง้ของกลุ่มกลุ่มแมบ่า้นเกษตรกรบงิมติรภาพ ตัง้อยูท่ี ่กลุ่ม 193 หมู ่11 
ตําบลบงิ อาํเภอโนนสงู จงัหวดันครราชสมีา 

4.2.4.2  โครงสรา้งองคก์าร 
วสิาหกจิชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบงิมติรภาพ มกีารบรหิารจดัการในรปูของ

คณะกรรมการ ซึง่มตีําแหน่งทีส่าํคญั 7 ตําแหน่ง คอื 1) ประธาน 2) รองประธาน 3) เลขานุการ 
4) เหรญัญกิ 5) ปฏคิม 6) ฝา่ยการตลาด และ7) ฝา่ยจดัซือ้โดยคณะกรรมการแมบ่า้นเกษตรกร
บงิมติรภาพ ทัง้ 7 ตําแหน่งนัน้มจีาํนวนทัง้หมด 7 คน ซึง่สรุปโครงสรา้งองคก์ารตามแผนภาพที ่
4 และรายชื่อคณะกรรมการบรหิารของกลุ่มดงัภาพที ่4.10      

 
 
ภาพท่ี 4.10  โครงสรา้งองคก์ารของวสิาหกจิชุมชนกลุม่แมบ่า้นเกษตรกรบงิมติรภาพ 
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4.2.4.3  การบรหิารจดัการของกลุ่ม 
วสิาหกจิชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบงิมติรภาพ มลีกัษณะการบรหิารจดัการ

ดา้นการผลติ การตลาด และการเงนิดงัน้ี 
1)  ดา้นการผลติ 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบิงมิตรภาพ มีสินค้าที่ผลิตใน

ปจัจุบนัหลายชนิด แต่สําหรบัหมวดเครื่องจกัสานนัน้ ทางกลุ่มมกีารผลติกระเป๋าจากเชอืกมดั
ฟาง ซึง่ในปจัจุบนัผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการตอบรบัจากกลุ่มผูบ้รโิภคเป็นอย่างด ีกระเป๋าจากเชอืก
มดัฟางที่กลุ่มมกีารผลตินัน้มทีัง้หมดประมาณ 8 แบบ เช่น กระเป๋าคุณนาย กระเป๋าพยาบาล 
กระเป๋าตาห่าง ซึ่งแต่ละแบบจะมกีารสรา้งลวดลายและขนาดที่แตกต่างกนัตามความต้องการ
ของลกูคา้ ตามตวัอยา่งในภาพที ่4.11 

      

 
 
ภาพท่ี 4.11  ผลติภณัฑข์องวสิาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่า้นเกษตรกรบงิมติรภาพ 
 

วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลตินัน้ คอืเชอืกมดัฟาง ทีต่อ้งสัง่ซือ้มาจากจงัหวดั
สระบุร ีซึง่ทําใหต้น้ทุนในการผลติค่อนขา้งสงู และทางกลุ่มไมส่ามารถขายสนิคา้ในราคาแพงได ้
เพราะตอ้งมกีารแขง่ขนักบัผูผ้ลติรายอื่นในจงัหวดันครราชสมีา ทาํใหร้ปูแบบการผลติของกลุ่มมี
พฒันามาอยา่งต่อเน่ือง โดยมกีารประยกุตใ์ชผ้ลติเป็นตะกรา้ เขม็ขดั ซองใสโ่ทรศพัทม์อืถอื เป็น
ตน้ โดยลกัษณะเดน่ของผลติภณัฑข์องกลุ่ม คอื มลีวดลายเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มกีารจดัทาํ
หบีหอ่บรรจุไดส้วยงาม และผลติภณัฑม์คีุณภาพ ทีผู่บ้รโิภคตดิใจแลว้ตอ้งกลบัมาซือ้ใหม ่

กจิกรรมการผลติของกลุ่มเป็นการนําไปทํากนัเองที่บา้นของแต่ละคน 
โดยประธานกลุ่มจะมกีารประชุมสัง่งานว่าแต่ละครัง้มยีอดสัง่ซื้อมาเท่าไหร่และลูกคา้ต้องการ
กระเป๋าแบบใดบ้าง สมาชิกแต่ละคนส่วนใหญ่สามารถผลิตได้เกือบทุกรูปแบบ เน่ืองจาก 
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มกีารฝึกสอนกนัเองภายในกลุ่ม บางครัง้กนํ็ามานัง่ถกัดว้ยกนั ทาํใหใ้นการผลติกระเป๋า 1 ใบนัน้ 
สมาชกิสามารถผลติไดภ้ายใน 1 คน โดยกําลงัการผลติของกลุ่มนัน้ไดจ้ํานวนประมาณ 1,000 
ชิน้ต่อเดอืน  

ค่าตอบแทนของชิ้นงานขึน้อยู่กบัราคาของรูปแบบกระเป๋าแต่ละชนิด 
แต่โดยเฉลี่ยแลว้สมาชกิจะไดร้บัค่าตอบแทนประมาณ 150 บาท/ใบ ซึง่นําไปขายในราคา 199 
บาท ส่วนกําไรทีไ่ดจ้ะนํามาใชทุ้นของกลุ่มและมกีารจดัการในระบบการถอืหุน้ โดยราคาหุน้ละ 
100 บาท 

2)  ดา้นการตลาด 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบิงมิตรภาพ มีการกําหนด

กลุ่มเป้าหมายทีค่อ่นขา้งชดัเจน โดยมกีารจาํหน่ายใหก้บักลุ่มแมบ่า้นทีอ่ยูพ่ืน้ทีใ่กลเ้คยีง สตรวียั
ทาํงาน กลุ่มวยัรุน่ นกัเรยีน นกัศกึษา การผลติแบบและลวดลายต่าง ๆ มกีารทาํใหต้รงกบัความ
ตอ้งการกบักลุ่มเป้าหมายมากทีสุ่ด ซึง่ทางกลุ่มมชี่องทางการจดัจาํหน่ายสนิคา้ ไดแ้ก่ การขาย
ตรง โดยมีผู้บริโภคเข้ามาดูสินค้า ณ ที่ตัง้ทําการกลุ่ม เน่ืองจากที่ตัง้ของชุมชนอยู่ติดถนน
มติรภาพ ทําใหม้กีารเดนิทางที่สะดวก อกีทัง้มกีารนําสนิค้าไปขายตามหา้งสรรพสนิค้า เช่น 
ห้างสรรพสนิค้าเดอะมอลล์นครราชสมีา ไอทีพลาซ่านครราชสมีา และการไปออกงานแสดง
สนิคา้ตามบธู OTOP ทีจ่งัหวดัต่างๆ จดัขึน้ เชน่ กรงุเทพฯ สระบุร ีขอนแก่น เป็นตน้ 

การสง่เสรมิการตลาดของกลุ่มแมบ่า้นเกษตรกรบงิมติรภาพ ไดแ้ก่การ 
โฆษณาสนิคา้ผา่น www.thaitumboon.com การแจกใบปลวิในขณะทีท่ําสนิคา้ไปขายตามงาน
แสดงสนิค้าต่าง ๆ และการแนะนําสนิค้าแบบปากต่อปาก นอกจากน้ีในกรณีที่มลีูกค้ามาสัง่
สนิคา้ไปขายเป็นจาํนวนมาก ทางกลุ่มจะมกีารลดราคาใหอ้กี 20% 

3)  ดา้นการเงนิ 
ดา้นการเงนิของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่า้นเกษตรกรบงิมติรภาพ มี

การบรหิารจดัการไวแ้ต่ละรายการดงัน้ี 
   (1)  แหล่งเงนิทุนไดจ้ากเงนิคา่หุน้ จาํนวน 45 หุน้ๆ ละ 100 บาท 
รวมเป็นเงนิทนุ 4,500 บาท 
   (2)  เงนิทีไ่ดร้บัสนบัสนุน จาํนวน 36,000 บาท 
   (3)  เงนิทีข่อรบัการสนบัสนุนจาก อบต. บงิ จาํนวน 50,220 บาท 
   (4)  รายไดข้องกลุ่มประมาณ 50,220 บาท/เดอืน 
   (5)  คา่ใชจ้า่ยประจาํเดอืน เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่น้ําคา่ไฟ คา่ขนสง่ 
ประมาณเดอืนละ 1,500 บาท 
   (6)  เงนิสดทีก่ลุ่มม ีณ ปจัจุบนัทีป่ระธารกลุ่ม จาํนวน 24,000 บาท 

จากการศกึษาขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนทัง้ 4 พืน้ที ่พบว่าวสิาหกจิ
ชุมชนแต่กลุ่มมรีะยะเวลาการรวมกลุ่มอย่างเป็นทางการทีแ่ตกต่างกนัแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย 
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คือ 1) กลุ่มที่มีการรวมกลุ่มมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสาน
ผักตบชวา มีระยะเวลาการรวมกลุ่มถึง 21 ปี และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบ้านคล้า
มีระยะเวลาการรวมกลุ่ม 19 ปี และ 2) กลุ่มที่มีการรวมกลุ่มมาเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 10 ปี 
ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากใบตาลบ้านยายพา มีระยะเวลาการรวมกลุ่ม 7 ปี และ 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบิงมิตรภาพ มีระยะเวลาการรวมกลุ่ม 6 ปี รายละเอียดตาม
ภาพที่ 4.12 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4.12  แสดงระยะเวลาการวมกลุ่มของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย 

 
นอกจากยังพบว่า สมาชิกของแต่ละกลุ่มมีมากกว่า 30 คน ซึ่งถือว่าเป็นการ

รวมกลุ่มที่มีสมาชิกค่อนข้างมาก และทั้ง 4 กลุ่มมีการกําหนดโครงสร้างองค์การในการบริหาร
จัดการกลุ่มไว้อย่างชัดเจน โดยกําหนดหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกลุ่มว่าใครมีหน้าที่ใน
การจัดการในเรื่องใดบ้าง  

สําหรับการบริหารจัดการทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการผลิต การตลาดและการเงิน
ของแต่ละกลุ่มพบว่า ด้านการผลิตมีรูปแบบการผลิตที่คล้ายคลึงกันคือ สมาชิกแต่ละคนจะมารับ
งานไปทําที่บ้านของแต่ละคน สมาชิกส่วนใหญ่สามารถผลิตสินค้าได้ครบทุกกระบวนการผลิต 
ในขณะที่มีเพียงกลุ่มสานหมวกใบตาลบ้านยายพาที่มีรูปแบบการผลิตแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ คือ 
มีการจัดการเป็นแผนก ซึ่งใครมีความถนัดในแผนกใด ก็จะผลิตอย่างนั้น เช่น แผนกถักใบตาล 
แผนกเย็บหมวก เป็นต้น ด้านการตลาดส่วนใหญ่มีช่องทางการตลาด โดยการขายตรง การขาย
ผ่านตัวแทน และการนําสินค้าไปขายตามงานแสดงสินค้า เป็นต้น ส่วนการประชาสัมพันธ์นั้น
มีเว็ปไซด์หลักที่ให้การสนับสนุน คือ www.thaitambon.com และสุดท้ายด้านการเงิน การ
บริหารจัดการด้านการเงินของแต่ละกลุ่มจะมีรูปแบบของการถือหุ้นของสมาชิก คือหุ้นละ 100 
บาท โดยกําไรของกลุ่มจะนําไปปันผลและให้สมาชิกกู้ยืม สามารถสรุปข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนได้ตามตารางที่ 4.3  

รวมกลุ่มมากกว่า 10 ปี รวมกลุ่มน้อยกว่า 10 ปี 

วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มจักสาน

ผักตบชวา 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

สานหมวกใบตาล 

บ้านคล้า 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์จาก

ใบตาลบ้านยายพา 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

แม่บ้านเกษตรกร 

บิงมิตรภาพ 



ตารางท่ี 4.3  สรปุขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนเป้าหมาย 
 

ช่ือกลุ่ม 
ท่ีทาํการกลุ่ม 

 

การ
จดัตัง้
กลุ่ม 

จาํนวน
สมาชิก

(คน) 

โครงสรา้งองคก์าร 
(คณะกรรมการ
บริหารกลุ่ม) 

การบริหารจดัการ 
การผลิต การตลาด 

การเงิน ผลิตภณัฑ ์ ลกัษณะการ
ผลิต 

ช่องทางจดั
จาํหน่าย 

การประชาสมัพนัธ/์
ส่งเสริมการตลาด 

วสิาหกจิ
ชมุชนกลุม่
จกัสาน
ผกัตบชวา 

70/3 หมู ่3 
บา้นตะกุดเครอื
ปลอก  
ต.จกัราช  
อ.จกัราช 
จ.นครราชสมีา 

วนัที ่
25 

ตุลาคม 
2533 

30 ม ี7 ตําแหน่ง คอื  
1) ประธาน  
2) เหรญัญกิ  
3) เลขานุการ 
4) แผนกตรวจสอบ  
5) การตลาด  
6) การผลติ  
7) ทีป่รกึษากลุม่ 

- ประเป๋า  
- กระเชา้ใสผ่ลไม ้ 
- กลอ่งใสป่ากกา 
- กระเช่ารปูไก่  
- ถงัขยะ  
- กลอ่งใสก่ระดาษ
ทชิช ู 
- กลอ่งใสผ่า้ไหม 

กจิกรรมการผลติ
ของกลุม่เป็นการ
แบ่งงานการผลติ
ทีข่ ึน้อยูก่บั
ความสามารถ
และความถนดั
ของแต่ละบุคคล 

- การขายตรง 
- การขายผา่น
ตวัแทน 
- การไปออก
งานแสดงสนิคา้ 

- ประชาสมัพนัธผ์า่น 
www.thaitambon.com 
- ประชาสมัพนัธส์นิคา้ผา่น
ทางหอกระจายขา่วของ
หมูบ่า้น 
- การแจกแผน่พบัและ
นามบตัร 
- การลดราคาสนิคา้ 

คา่ใชจ้่าย
ประมาณ 
4,550 
บาท/เดอืน 

วสิาหกจิ
ชมุชนกลุม่
สานหมวก
ใบตาลบา้น
คลา้ 

15/1  หมูท่ี ่8  
บา้นคลา้ 
ต. สมัฤทธิ ์  
อ. พมิาย   
จ.นครราชสมีา   

ชว่งปี 
พ.ศ.
2535   

38 7 ตําแหน่ง คอื  
1) ประธานกรรมการ 
2) รองประธาน  
3) เลขานุการ  
4) เหรญัญกิ  
5) ประชาสมัพนัธ ์ 
6) ปฏคิม  
7) กรรมการ 

- หมวกจ๊อกกี ้ 
- หมวกปีกกลาง  
- หมวกใบตาใหญ่ 
 

กจิกรรมการผลติ
ของกลุม่เป็น
ลกัษณะของการ
นําไปผลติเองที่
บา้น โดยสมาชกิ
แต่ละคนสามารถ
ผลติไดเ้องในทกุ
กระบวนกาผลติ 

- การขายผา่น
ตวัแทน 
- การไปออก
งานแสดงสนิคา้ 
- การขาย
ในชว่งมคีณะ
เขา้มาศกึษาดู
งาน 

มกีารประชาสมัพนัธผ์า่นเว๊ป
ไซด ์
- www.tourvtthai.com  
- www.thaitamboon.com  
www.klar.moobanthai.com 

มเีงนิทนุ
หมนุเวยีน
ภายใน
กลุม่ 
160,000 
บาท 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 
 

ช่ือกลุ่ม 
ท่ีทาํการกลุ่ม 

 

การ
จดัตัง้
กลุ่ม 

จาํนวน
สมาชิก

(คน) 

โครงสรา้งองคก์าร 
(คณะกรรมการ
บริหารกลุ่ม) 

การบริหารจดัการ 
การผลิต การตลาด 

การเงิน ผลิตภณัฑ ์ ลกัษณะการ
ผลิต 

ช่องทางจดั
จาํหน่าย 

การประชาสมัพนัธ/์
ส่งเสริมการตลาด 

วสิาหกจิ
ชมุชนกลุม่
ผลติภณัฑ์
จากใบตาล
บา้นยาย
พา 

95 หมู ่ 5   
บา้นยายพา  
 ต. ประสขุ  
อ. ชมุพวง  
จ.นครราชสมีา  

1 
สงิหาค
ม พ.ศ. 
2547 

43 6 ตําแหน่ง คอื 
1) ประธาน  
2) รองประธาน  
3) เลขานุการ 
4) เหรญัญกิ  
5) ฝา่ยผลติ  
6) ฝา่ยการตลาด 

- หมวกแฟนซ ี 
-หมวกกอลฟ์  
- หมวกคาวบอย 
-หมวกปีกกวา้ง 

มกีารแบ่งงานกนั
ทาํแต่ละแผนก
ไดแ้ก่ 
- แผนกกรดูเสน้ 
- แผนกถกั 
- แผนกเยบ็ 
- แผนกขาย 

- การขายตรง  
- การขายฝาก 
- การขายผา่น
ตวัแทน 
- การไปออก
งานแสดงสนิคา้ 

- การประชาสมัพนัธ์
ผา่น 
www.thaitambon.com 

- การบรหิาร
ลกัษณะของ
การถอืหุน้
ของสมาชกิ
หุน้ละ 100 
บาท 

วสิาหกจิ
ชมุชนกลุม่
แมบ่า้น
เกษตรกร
บงิ
มติรภาพ 

193  หมู ่11   
ต. บงิ  อ.โนนสงู  
จ. นครราชสมีา 
 

ชว่งปี 
พ.ศ. 
2548 

45 7 ตําแหน่ง คอื 
1) ประธาน  
2) รองประธาน  
3) เลขานุการ  
4) เหรญัญกิ  
5) ปฏคิม  
6) ฝา่ยการตลาด  
7) ฝา่ยจดัซือ้ 

- กระเป๋าคุณนาย  
- กระเป๋าพยาบาล 
– กระเป๋าตาหา่ง 
- กระเป๋าสะพาย 

กจิกรรมการผลติ
ของกลุม่เป็นการ
นําไปทาํกนัเองที่
บา้นของแต่ละ
คน ซึง่สว่นใหญ่
สามารถผลติได้
เกอืบทกุรปูแบบ 

- การขายตรง 
- การนําสนิคา้
ไปขายตาม
หา้งสรรพสนิคา้ 
- การขายผา่น
ตวัแทน 
- การไปออก
งานแสดงสนิคา้ 

- การประชาสมัพนัธ์
ผา่น 
www.thaitambon.com 
- การขายสง่ลดราคา 
20% 

- การถอืหุน้ๆ
ละ 100 บาท 
- คา่ใชจ้่าย
ประจาํ 1,500 
บาท/เดอืน 
-รายได ้
50,220 บาท/
เดอืน 
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4.3  สภาพการดาํเนินงานตามรปูแบบการจดัการความรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ินด้าน 
       หตัถกรรมเครือ่งจกัสาน 

 
        การศึกษาตามกรอบแนวคิดภายใต้การผสมผสานรูปแบบการจัดการความรู้เชิง
องคป์ระกอบของ Anderson and American Productivity & Quality Center: APQC (1996) 
รปูแบบการจดัการความรูข้อง Singapore Productivity and Standards Board: PSB (2001) 
และรปูแบบการจดัการความรูข้อง Lindsey (2002) ผูศ้กึษาเสนอรปูแบบการจดัการความรูท้ี่
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั 3 ประการ ไดแ้ก่ ความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่อง
จกัสาน กระบวนการจดัการความรู ้และเงื่อนไขทีท่าํใหก้ารจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้น
หตัถกรรมเครือ่งจกัสานประสบความสาํเรจ็ ซึง่ผลการศกึษามรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

4.3.1  ความรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ินด้านหตัถกรรมเครือ่งจกัสาน 
       การศกึษาความรู ้(Knowledge) ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน สามารถ
จําแนกเป็น 4 ประเด็นหลกั ๆ ได้แก่ 1) ที่มาของความรู้ภูมปิญัญาท้องถิ่น 2) การถ่ายทอด
ความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ 3) ปญัหาในการถ่ายทอดความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่และ 4) ความรูภู้มิ
ปญัญาทอ้งถิน่ดา้นการผลติเครื่องจกัสาน และ 5) ความรูด้า้นการบรหิารจดัการ โดยมรีายละเอยีด
ในแต่ละประเดน็ดงัน้ี 

4.3.1.1  ทีม่าของความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ 
การศกึษาทีม่าของภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครือ่งจกัสาน ของกลุ่ม

วสิาหกจิชุมชนเป้าหมายทัง้ 4 กลุ่ม มดีงัน้ี 
1)  วสิาหกจิชมุชนกลุ่มจกัสานผกัตบชวา  

      วสิาหกิจชุมชนกลุ่มจกัสานผกัตบชวา เดมิมชีื่อกลุ่มว่า กลุ่มแม่บ้าน 
ตะกุดเครอืปลอก เป็นกลุ่มแมบ่า้นทีม่กีารรวมตวักนัมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปี ชุมชน
บ้านตะกุดเครอืปลอก เป็นชุมชนที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรมและอาชพี
เกษตรกรรมนัน้มคีวามจําเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องอาศยัเครื่องมอืเครื่องใช้จากการจกัสานเพราะ
เป็นเครือ่งใชท้ีส่ามารถนําวตัถุดบิในทอ้งถิน่มาผลติไดด้ว้ยตนเอง และยงัเป็นเครื่องมอืเครื่องใช้
พืน้บา้นทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการดา้นประโยชน์ใชส้อยไดด้ ี  

ในสมยัอดีตภูมิปญัญาด้านหตัถกรรมเครื่องจกัสานของชุมชนบ้าน 
ตะกุดเครอืปลอก เป็นภูมปิญัญาทีเ่กดิจากความจําเป็นทีเ่กดิจากสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาตติาม
สภาพภูมศิาสตร ์ ซึง่เป็นแรงผลกัดนัทีท่าํใหเ้กดิการทําเครื่องจกัสานทีส่าํคญั เน่ืองจากในพืน้ที่
บ้านตะกุดเครือปลอกเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์  และเป็นที่ราบมีลําจกัราชไหลผ่าน  
ทศิตะวนัออก มหีว้ยน้ําลกึไหลมาบรรจบกบัลําน้ําจกัราช เพราะถ้าพจิารณาจากสภาพความ
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เป็นอยู่ของชาวชุมชนตะกุดเครอืปลอกส่วนใหญ่จะมอีาชพีทางเกษตรกรรมจงึจาํเป็นตอ้งทํามา
หากนิตามสภาพแวดล้อมตามภูมศิาสตรข์องท้องถิ่นนัน้ ๆ การทําเครื่องจกัสานจงึเป็นความ
จําเป็นในการดํารงชวีติ เช่น เครื่องมอื เครื่องใชใ้นการจบัสตัว์น้ําจดืและเครื่องใชใ้นครวัเรอืน  
ซึ่งจะเหน็ไดว้่าชาวบา้นทีท่ําเครื่องจกัสานนัน้ มกีารใชว้ตัถุดบิตามธรรมชาตใินองถิน่เป็นหลกั 
เชน่ ไมไ้ผท่ีม่อียูเ่ป็นจาํนวนมากจงึนํามาสานเป็น กระดง้ กระชอน หวด และไซ โดยเครื่องจกัสานนัน้
มรีูปแบบทีเ่หมาะสมกบัความต้องการใชส้อยและสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม ส่งผลใหภู้มปิญัญา
ดา้นการจกัสานอุปกรณ์ต่างๆ ไดร้บัการสบืทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อใหลู้กหลานมคีวามรูต้ดิตวั
และสามารถนําไปประกอบอาชพีได ้ ซึง่ปราชญช์ุมชน ไดบ้อกเล่าวา่  
 

เมื่อสมยัก่อนน้ําท่าอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านจะออกไปจบัปลาเอง ที่คลองน้ําหรอื
บ่อน้ําซึง่เป็นปลาธรรมชาตจิะสานแห ไซ สานอุปกรณ์จบัปลา ส่วนใหญ่ผูช้าย
ในหมู่บา้นจะสานอุปกรณ์พวกน้ีเป็นกนัหมดทุกคน จะต้องใชใ้นการดํารงชวีติ 
ซึง่มนัเป็นการสบืทอดมาจากรุน่สูรุ่น่ (ละออง เนตรทองหลาง, 2554) 

 
จนกระทัง้ต่อมากลุ่มแม่บ้านตะกุดเครือปลอกจัดตัง้ขึ้นอย่างเป็น

ทางการเมือ่วนัที ่25 ตุลาคม พ.ศ. 2533  โดยไดม้หีน่วยงานภาครฐัเขา้มาสนบัสนุนในการสรา้ง
อาชพีที่มาจากภูมปิญัญาทอ้งถิน่ มกีารเขา้มาสอนเกี่ยวกบัการผลติสนิค้าจากเชอืกกล้วย ซึ่ง
ตอ้งมกีารไปซือ้วตัถุดบิจากต่างถิน่มาใชใ้นการผลติ 

ต่อมาทางกลุ่มฯ ได้มีการไปศึกษาดูงานการผลิตเครื่องจกัสานจาก
ผกัตบชวาทีจ่งัหวดัอ่างทอง และเลง็เหน็ว่าในพืน้ที่บา้นตะกรุดเครอืปลอกมผีกัตบชวาอยู่ตาม
แหล่งน้ําเป็นจาํนวนมาก จงึไดม้กีารปรบัเปลีย่นวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติ จนกระทัง่ในปี พ.ศ.  2537 
หน่วยงานภาครัฐได้มีโครงการเข้ามาสอนอาชีพให้แก่สตรีในหมู่บ้านเป็นโครงการของ
พระบาทสมเดจ็พระบรมราชนีินาถ โดยพระองค์ท่านไดท้รงตระหนักถึงรายได้ของประชาชน 
และทรงอยากสรา้งอาชพีทีย่ ัง่ยนื เพื่อไวเ้ป็นรายไดแ้ละอาชพีตดิตวัของประชาชน ท่านจงึทรงมี
พระราชดํารใิหห้น่วยงานของศูนย์ศิลปาชพีบางไทรได้มาสอนกรรมวธิใีนการผลิตสนิค้าจาก
ผกัตบชวาใหแ้ก่ชุมชนแหง่น้ี เน่ืองจากชุมชนน้ีมผีกัตบชวาเป็นจาํนวนมากและ เพื่อต่อยอดการ
ผลติสนิคา้ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ใหม้คีุณภาพและรูปแบบที่หลากหลายมากขึน้ ภายใต้ โครงการ
สร้างชีวิตใหม่ให้กบัสตรชีนบทกลุ่มแม่บ้านผลิตสนิค้าจากผกัตบชวา โดยทําการผลิตสนิค้า
ประเภท ตะกรา้ กระเชา้ ฯลฯ และมกีารเรยีนรูร้ว่มกนัของสมาชกิในการพฒันาผลติภณัฑอ์ย่าง
ต่อเน่ือง  

ดงันัน้ความรูห้รอืภูมปิญัญาทอ้งถิน่ดัง้เดมิของชุมชนบา้นตะกรุดเครอื
ปลอก คอืการจกัสานเครื่องมอืเครื่องใชใ้นการจบัสตัวน้ํ์าและเครื่องใชใ้นครวัเรอืนซึ่งส่วนใหญ่
ผูช้ายจะเป็นผูผ้ลติ  เชน่  ไซ กระดง้ หวดน่ึงขา้วเหนียว และต่อมากลุ่มแมบ่า้นทีว่่างงานนัน้เหน็
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ว่าควรมกีารหารายได้เสรมิให้กบัครอบครวั ซึ่งจากการเรยีนรู้การผลิตเครื่องจกัสานที่ใช้ใน
ครวัเรอืนจากพ่อบา้น ทําใหก้ลุ่มแม่บา้นดงักล่าวรวมตวักนัพฒันาเป็นอาชพีเสรมิ ในปจัจุบนัมี
ชื่อกลุ่มอย่างเป็นทางการว่า วสิาหกจิชุมชนกลุ่มจกัสานผกัตบชวา มกีารรวมตวักนัผลติเครื่อง
จกัสานจากผกัตบชวาประเภทเครื่องใชใ้นครวัเรอืน ไดแ้ก่ ตะกรา้ กระเป๋า ทีม่รีปูแบบทีท่นัสมยั
และสวยงามภายใต้การต่อยอดภูมปิญัญาดัง้เดมิประจําทอ้งถิน่ โดยพฒันาการดา้นการผลติ
เครือ่งจกัสานของกลุ่มฯ ดงัภาพที ่4.13 

 
 
 

  
  
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.13  พฒันาการของการผลติเครือ่งจกัสานของชุมชนบา้นตะกุดเครอืปลอก 
 

2)  วสิาหกจิชมุชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบา้นคลา้  
การจกัสานหมวกใบตาลของชุมชนบ้านคล้า อําเภอพมิาย นัน้เริม่มา

จากสภาพพื้นที่ของชุมชนที่มกีอไผ่  และบรเิวณรอบ ๆ จะมตี้นตาลจํานวนมาก มผีู้เฒ่าใน
สมยัก่อนได้นําไมไ้ผ่และใบตาลมาจกัสานเป็นหมวกเพื่อใส่ตอนทํานา  ต่อมามผีูเ้ริม่ใหค้วาม
สนใจและนําสิง่ของมาแลกเปลี่ยน และไดม้กีารจําหน่าย  เริม่จากขายใหค้นในหมู่บ้านต่อมาก็
ไดร้บัความสนใจเพิม่ขึน้เรื่อย ๆ จนเป็นทีรู่จ้กั  โดยเฉพาะฝีมอืการสานหมวกใบตาล  ซึ่งเป็น
รูปแบบและเอกลกัษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมอืนหมวกทัว่ไป ซึ่งจากคําบอกเล่าของแม่เฒ่าที่มกีาร 
ทาํหมวกใบตาลมามากวา่ 20 ปี เล่าวา่ 

 
ในสมยัก่อนนัน้แต่ละครอบครวัจะสามารถสานหมวกใชก้นัเอง ส่วนใหญ่ใส่ไป
ทํานา และในสมยันัน้ใช้ใยสปัปะรดในการเย็บ เพราะเป็นเส้นใยที่มีความ
เหนียวและมกีาร  ตกแต่งสขีองหมวกกใ็ชน้ํ้ามนัยาง และเขมา่ไฟ ซึง่จะมแีต่สดีํา
เท่านัน้ บางครอบครวัสานไวใ้ส่ในบ้าน บางครอบครวัสานแล้วนําไปขายตาม
หมูบ่า้นใกลเ้คยีงและในตลาด ราคาใบละ 2 บาท (มา เยีย่งเสอื, 2554) 
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ต่อมาชาวบ้านในชุมชนได้เล็งเหน็ความสําคญัของภูมปิญัญาท้องถิ่น
การสานหมวกใบตาล จงึไดม้กีารรวมตวักนัเพื่อสบืสานภูมปิญัญาการสานหมวกใบตาลใหค้งอยู่
และใหค้นในชุมชนมรีายไดเ้สรมิ มกีารพฒันาผลติภณัฑใ์หม้คีุณภาพและสวยงาม โดยการยอ้มส ี
และการพฒันารูปแบบใหม้ทีัง้ขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จงึสรุปไดว้่าภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่ของชุมชนบ้านคล้าดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน คอื หมวกใบตาล โดยมกีารรวมกลุ่ม
ของชาวบา้นอย่างเป็นทางการภายใตช้ื่อ วสิาหกจิชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบา้นคลา้ โดย
พฒันาการผลติเครือ่งจกัสานของชุมชนบา้นคลา้ ดงัภาพที ่4.14 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.14 พฒันาการของการผลติเครือ่งจกัสานของของชุมชนบา้นคลา้ 
 

3)  วสิาหกจิชมุชนกลุ่มผลติภณัฑจ์ากใบตาลบา้นยายพา 
ที่มาของภูมปิญัญาท้องถิ่นด้านการจกัสานหมวกใบตาลบ้านยายพา  

เป็นภูมปิญัญาทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษในหมูบ่า้น เน่ืองจากสมยัก่อนอาชพีหลกัของ
คนในชุมชนคอื การทํานํา กอปรกบัมกีารปลูกต้นตาลไว้ตามหวัไร่ ปลายนา เป็นจํานวนมาก  
คนในสมยัก่อนจงึไดม้กีารนําใบตาลมามาถกัทําหมวกช่วงขณะว่างที่นําโคและกระบอืไปเลี้ยง 
ที่ทุ่งนา  แล้วสอนให้ลูกหลานทําใช้ทุกบ้านเรอืนโดยไม่ต้องซื้อใช้ ทําให้ลูกหลานของแต่ละ
ครอบครวัสว่นใหญ่สามารถสานหมวกใบตาลได ้

ต่อมาเริม่มตีน้ตาลเป็นจาํนวนมากขึน้ เป็นปญัหาแก่ชาวนาเพราะกา้น
ตาล  ลูกตาล  ไดห้ล่นลงมาทาํลายตน้ขา้วในนาไดร้บัความเสยีหาย เจา้ของนาจงึไดค้ดิกําจดั
ดว้ยการโค่นตน้ตาลทิง้ ทาํใหก้ลุ่มแม่บา้นทีว่่างงานในชุมชนเหน็ว่าควรมกีารนําใบตาลมาใชใ้ห้
เกดิประโยชน์ ซึง่ไมต่อ้งทาํลายทิง้ จงึมกีารร่วมกนัคดิในการสบืสานภูมปิญัญาทอ้งถิน่ โดยการ
ผลิตเพื่อจําหน่าย เป็นผลิตภัณฑ์ประจําชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านได้มีรายได้เสริมมาจุนเจือ
ครอบครวั  

ต่อมากลุ่มแม่บา้นของชุมชนบา้นยายพาไดม้กีารรวมกลุ่มอย่างไม่เป็น
ทางการครัง้แรกนัน้ประมาณปีพ.ศ. 2545 ได้มสีมาชกิทํากนัเองประมาณ 4-5 คน มกีารผลติ 
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ใชก้นัเองในครอบครวั และแจกจ่ายใหก้บัเพื่อนบา้น เพื่อใส่ไปทํานา ทําสวน  หลงัจากนัน้กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์จากใบตาลบ้านยายพา ได้เริ่มจัดตัง้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม  
พ.ศ. 2547  สมาชกิจาํนวน 36 ราย โดยรวมกลุ่มกนัผลติเพือ่จาํหน่าย สามารถสรา้งรายไดใ้ห ้
กบัคนในชุมชนไดเ้ป็นอยา่งด ี

ดงันัน้ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นการจกัสานหมวกใบตาลแห่งบ้านยายพา
เป็นภูมปิญัญาทอ้งถิน่ดัง้เดมิทีม่มีาตัง้แต่บรรพบุรุษ ซึ่งจากเดมิมกีารเยบ็ดว้ยมอื มกีารพฒันา
รูปแบบการผลติใหม้คีวามสะดวกและรวดเรว็ โดยใชจ้กัรเยบ็ผา้ รวมไปถงึการพฒันารูปแบบ
ของผลติภณัฑใ์หม้คีุณภาพและสนองความตอ้งการของลกูคา้ ดงัภาพที ่4.15 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 4.15  หมวกใบตาลบา้นยายพา 
 

4)  วสิาหกจิชมุชนกลุ่มแมบ่า้นเกษตรกรบงิมติรภาพ 
ภมูปิญัญาดัง้เดมิของชุมชนบงิมติรภาพ คอื การทอเสื่อ ซึง่ในสมยัอดตี 

ชาวบ้านส่วนใหญ่จะมกีารทอเสื่อไว้ใช้เองในครวัเรอืน ซึ่งแต่ละครวัเรอืนจะมอุีปกรณ์ทอเสื่อ
เกอืบทุกหลงัคาเรอืน ต่อมาไดม้กีารพฒันาโดยการทอเสื่อเพื่อจําหน่ายในพืน้ที ่โดยไม่ไดม้กีาร
จดัตัง้กลุ่มอยา่งเป็นทางการ  
                           สําหรบัภูมปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นการจกัสานกระเป๋าถกัจากเชอืกมดัฟาง
นัน้ เกดิจากปญัหาทีเ่กดิขึน้ในชุมชน เน่ืองจากบา้นบงิมติรภาพ ชาวบา้นสว่นใหญ่มอีาชพีทาํนา 
และในเขตทอ้งทีต่ําบลบงิ ซึง่สภาพดนิโดยทัว่ไปมคีวามสมบรูณ์ในระดบัตํ่า มภียัธรรมชาตเิกดิ 
ขึ้นสมํ่าเสมอ ทําให้ชาวบ้านต้องไปหางานทําที่อื่น เช่น รบัจ้างทัว่ไป หรอืทํางานในโรงงาน 
โดยเฉพาะในช่วงว่างงานจากช่วงฤดูทํานา จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2547 ผูนํ้ากลุ่ม (คุณธนัสนี 
อนุไพร) ไดเ้ลง็เหน็วา่ เกษตรกรบา้นบงิมติรนัน้มคีวามสามคัคเีป็นพืน้ฐานและแต่ละครวัเรอืนจะ
มคีวามรูด้า้นงานหตัถกรรมที่สบืทอดกนัมาตัง้แต่บรรพบุรุษ คอื การทอเสื่อ ผูอ้าวุโสในชุมชน 
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(เลก็ จนีกลาง, 2553) เล่าว่า การทอเสื่อนัน้ถูกปลูกฝงัมาตงัแต่ยงัเป็นเดก็ ตอนแรกพอ่แม ่สอน
ทอเสือ่เพือ่ใชใ้นบา้น ต่อมาจงึไดม้กีารทอขายเป็นรายไดเ้สรมิ 
  ทางผูนํ้ากลุ่มไดเ้ป็นอาสาพฒันาชุมชนไดม้กีารไปศกึษาดูงานการสาน
กระเป๋าถกัจากเชอืกมดัฟางที่จงัหวดัสระบุร ี นําความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมานําเสนอ
ใหก้บักลุ่มแมบ่า้นเกษตรกร จนสามารถรวบรวมสมาชกิไดป้ระมาณ 43 คน และประสานงานกบั
หน่วยงานทางการศกึษานอกโรงเรยีน (กศน.) ในการส่งครูผูส้อนจากบ้านธารปราสาทเขา้มา
สอนการสานกระเป๋าใหก้บัสมาชกิในกลุ่มใหส้ามารถผลติไดอ้ยา่งทัว่ถงึ  

จากการที่เกิดปญัหาในพื้นที่จนกลายเป็นมาการรวมกลุ่มเพื่อสร้าง
รายได้ให้กบักลุ่มเกษตรกรในชุมชน ทําให้ในปจัจุบนักลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบิงมติรภาพ 
มคีวามสามารถในการถกักระเป๋าในรปูแบบต่าง ๆ มพีฒันาลวดรายใหม้คีวามสวยงามตามความ
ตอ้งการของลกูคา้ โดยมกีารประยกุตล์วดลายของกระเป๋า จากลายเสือ่ทอทีม่กีารสบืทอดมาจาก
บรรพบุรุษ จนหลายมาเป็นภูมปิญัญาประจําทอ้งถิน่ในปจัจุบนั โดยพฒันาการผลติเครื่อง 
จกัสานของชุมชนบา้นบงิมติรภาพดงัภาพที ่4.16 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 4.16  พฒันาการของการผลติเครือ่งจกัสานของของชุมชนบา้นบงิมติรภาพ 
 

จากการศกึษาสามารถสรปุไดว้า่ทีม่าของความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ของ
กลุ่มวสิาหกจิชุมชนเป้าหมายทัง้ 4 กลุ่มนัน้แบ่งออกเป็น 2 ประเดน็หลกั ๆ คอื 

1)  ความรูด้ ัง้เดมิจากภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
 ความรูข้องวสิาหกจิชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบา้นคลา้และวสิาหกจิ
ชุมชนกลุ่มผลติภณัฑจ์ากใบตาลบา้นยายพานัน้เป็นความรูท้ีม่กีารต่อยอดจากความรูด้ ัง้เดมิของ
ชุมชน ซึ่งความรู้เดิมของทัง้ 2 กลุ่มนัน้มลีกัษณะที่คล้ายคลึงกนั คือ เป็นความรู้ที่เกี่ยวกบั
พืน้ฐานในการดํารงชวีติทีม่คีวามสมัพนัธก์บัวถิธีรรมชาต ิซึง่การดํารงชวีติของชาวบา้นในสมยั
นัน้มุ่งประกอบอาชพีดา้นเกษตรกรรม ทําไร่ ทาํนาและในพืน้ทีจ่ะมกีารปลูกตน้ตาลเป็นจํานวน
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มาก เมื่อทรพัยากรในพื้นที่มจีํานวนมากขึ้น ทําให้ชาวบ้านเล็งเหน็ว่าทรพัยากรดงักล่าวนัน้ 
มคีุณค่า ถ้าทําลายทิ้งกจ็ะสูญเปล่า จงึมกีารนํามาใชเ้ป็นวตัถุดบิในการผลติขา้วของเครื่องใช ้ 
ซึ่งในสมยันัน้ความรู้ที่สําคญัต้องควบคู่กบัการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน โดยหมวกเป็น
อุปกรณ์ทีส่าํคญัในการประกอบอาชพี จงึมกีารผลติขึน้ใชเ้องในครวัเรอืนเป็นจาํนวนมาก  

ทัง้น้ีความรูด้งักล่าวเป็นความรูท้ีท่รงคุณค่าแก่การสบืทอด ทาํใหค้นใน
ชุมชนนําความรู้มาถ่ายทอดให้กับลูกหลาน จึงได้รวมกลุ่มกันขึ้นเพื่อปรับปรุงความรู้ให้
เหมาะสมกับยุคสมัย ซึ่งการปรับปรุงนัน้อยู่ภายใต้การฝึกฝนและการปฏิบัติด้วยตนเอง   
โดยเน้นรปูแบบดัง้เดมิใหเ้ป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน เพื่อใหค้วามรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่นัน้ยงัคงอยู่
และสบืทอดใหก้บัคนรุน่หลงัไดอ้ยา่งยาวนาน 

2)  ความรูใ้หมท่ีป่ระยกุตจ์ากภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
ความรู้ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผกัตบชวาบ้านตะกรุดเครือ

ปลอก พบว่าความรูข้องกลุ่มเป็นความรูท้ี่รบัการส่งเสรมิและพฒันาโดยหน่วยงานภาครฐัจาก
ภายนอก ทีเ่ป็นการพฒันาตามกระแสนโยบายของรฐัทีต่อ้งการใหชุ้มชนเกดิการพฒันาตนเอง 
แก้ไขปญัหาด้านเศรษฐกิจใหก้บัคนในชุมชน ตามมาตรฐานคุณภาพชวีติที่กําหนจากภาครฐั 
โดยมหีน่วยงานเขา้มาส่งเสรมิการศกึษาดูงาน การรวมกลุ่ม การส่งวทิยากรเขา้มาสอนความรู้
ดา้นการจกัสานในพืน้ที ่ซึง่เหตุผลทีท่างชุมชนและเจา้หน้าทีเ่ลอืกการผลติเครื่องจกัสาน มุง่เน้น
การต่อยอดความรูใ้นดา้นหตัถกรรมการจกัสานที่มมีาแต่ดัง้เดมิของทอ้งถิน่ และชาวบ้านส่วน
ใหญ่มพีืน้ฐานในการจกัสานอยู่เป็นทุนเดมิ นํามาประยุกต์กบัความรูท้ีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ ทําให้
ชุมชนไดม้กีารเรยีนรูด้า้นกระบวนการกลุ่ม การทํางานร่วมกบัหน่วยงาน นําความรูท้ีไ่ดร้บัการ
สนับสนุนมาต่อยอดพฒันาเป็นความรูเ้ฉพาะกลุ่มในปจัจุบนั ภายใต้แนวคดิการเป็นชุมชนแห่ง
การพึง่ตนเอง  

สาํหรบัวสิาหกจิชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบงิมติรภาพ เป็นกลุ่มทีม่ี
ลกัษณะของความรูค้ล้ายคลงึกบัวสิาหกจิชุมชนกลุ่มจกัสานผกัตบชวาบ้านตะกรุดเครอืปลอก 
แต่ความรู้ของกลุ่มนัน้ ได้เริ่มต้นจากแกนนําของชุมชนที่มีความต้องการแก้ไขปญัหาด้าน
เศรษฐกจิของคนในชุมชน จงึไดม้กีารประสานงานกบัหน่วยงานภาครฐัในการสนบัสนุน สง่เสรมิ
ให้มกีารจดัไปศึกษาดูงานในพื้นที่อื่น และนําความรู้ดงักล่าวกลบัมาปรกึษากบัคนในชุมชน  
มกีารจดัเวทกีารประชุมอย่างไม่เป็นทางการ สอบถามความตอ้งการทีจ่ะรวมกลุ่มกนัผลติสนิคา้
ประจําชุมชน ภายใต้การใชภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน การทอเสื่อ ซึ่งทาง
กลุ่มไดม้กีารประยุกต์ดา้นลวดลายของการทอเสื่อมาผลติเป็นกระเป๋าจากเชอืกมดัฟาง รวมไป
ถึงผู้นําได้มกีารเรยีนรู้จากการปฏิบตัิจรงิ การลองผดิลองถูกจนกระทัง้ได้เป็นความรู้ประจํา
ชุมชนในปจัจุบนั ดงัสรุปที่มาของภูมปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสานของวสิาหกจิ
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 4 กลุ่มตามภาพที ่4.17  



 
 
ภาพท่ี 4.17  สรปุทีม่าของภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครือ่งจกัสานของวสิาหกจิชุมชนเป้าหมายทัง้ 4 กลุ่ม
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อย่างไรกต็ามจากการศกึษาทีม่าของความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ของกลุ่มวสิาหกจิ
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 4 กลุ่มขา้งตน้ ผูศ้กึษาคน้พบลกัษณะทีส่าํคญัของความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่
ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน 5 ประการทีส่ําคญั คอื 1) เป็นความรูท้ีไ่ดร้บัการถ่ายทอดมาจาก
บรรพบุรุษ 2) เป็นความรูท้ีอ่ยู่ในตวับุคคลทีม่กีารฝึกฝนและปฏบิตัดิว้ยตนเอง 3) เป็นความรูท้ี่
ไดร้บัการสนบัสนุนและสง่เสรมิจากหน่วยงานภาครฐั 4) เป็นความรูท้ีม่กีารพฒันามาเป็นความรู้
เฉพาะกลุ่ม และ 5) เป็นความรูท้ีม่เีอกลกัษณะกลุ่มและมคีวามโดดเดน่ 

เมือ่พจิารณารายกลุ่ม พบว่ากลุ่มวสิาหกจิชุมชนเป้าหมายทัง้ 4 กลุ่มมลีกัษณะที่
สาํคญัของความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ ดงัตารางที ่4.4 
 
ตารางท่ี 4.4  ลกัษณะของความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครือ่งจกัสาน 
 

 
 

กลุ่มวิสาหกิจชมุชน 
 

วิสาหกิจชมุชน
กลุ่มจกัสาน

ผกัตบชวาบ้าน
ตะกรดุเครือ

ปลอก 

วิสาหกิจ
ชมุชนกลุ่ม
สานหมวก
ใบตาลบ้าน

คล้า 

วิสาหกิจ
ชมุชนกลุ่ม

ผลิตภณัฑจ์าก
ใบตาลบ้าน
ยายพา 

วิสาหกิจ
ชมุชนกลุ่ม
แม่บ้าน

เกษตรกรบิง
มิตรภาพ 

1. ความรูท้ีไ่ดร้บัการถ่ายทอดมาจาก
บรรพบุรษุ 

 -   - 

2. ความรูท้ีอ่ยูใ่นตวับุคคลทีม่กีาร
ฝึกฝนและปฏบิตัดิว้ยตนเอง 

    

3. ความรูท้ีไ่ดร้บัการสนบัสนุนและ
สง่เสรมิจากหน่วยงานภาครฐั 

 - -  

4. ความรูท้ีม่กีารพฒันามาเป็นความรู้
เฉพาะกลุม่ 

 - -  

5. ความรูท้ีม่เีอกลกัษณะกลุม่และมี
ความโดดเดน่ 

    

 
4.3.1.2  การถ่ายทอดความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ 

ความรู้หรือภูมิปญัญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือเกิดขึ้นจากความ
จําเป็นของท้องถิ่นในชุมชนที่เกี่ยวข้องกบัการดําเนินชีวิตประจําวนั คือ การผลิตเครื่องมือ
เครื่องใชใ้นครวัเรอืน เช่น หมวก ตะกรา้ เสื่อ หวดน่ึงขา้วเหนียวฯลฯ และความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั
การประกอบอาชีพ เช่น การผลิตเครื่องมอืที่ใช้ในการจบัสตัว์น้ํา เป็นต้น ซึ่งความรู้หรอืภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครือ่งจกัสานของแต่ละทอ้งถิน่ตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนันัน้มวีธิกีาร
ถ่ายทอด ไดแ้ก่ การถ่ายทอดจากบรรพบุรษุเป็นวธิกีารถ่ายทอดจากการสงัเกต การทดลอง การ
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บอกเล่าดว้ยปาก การปฏบิตัจิรงิ และการฝึกหดัการฝึกฝนดว้ยตนเอง เกดิจากความเคยชนิทีพ่บ
เหน็ทุกวนั จนสามารถทาํไดโ้ดยไมต่อ้งมคีนสอน  

ลกัษณะการถ่ายทอดความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสานของ
แต่ละชุมชนนัน้ ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขหลายอย่างทีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้ง แต่เงื่อนไขทีส่าํคญัทีสุ่ดทีท่ําให้
การถ่ายทอดความรู้นัน้ไปยงับุคคลอื่นได้มากหรือน้อยนัน้ขึ้นอยู่กบัลกัษณะของความรู้ภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่เป็นสาํคญั ซึง่บางความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่นัน้มลีกัษณะทีม่กีารถ่ายทอดไดอ้ยา่ง
ง่ายดาย เช่น หมวกใบตาลบ้านยายพา และหมวกใบตาลบ้านคล้า ซึ่งภูมปิญัญาท้องถิ่นทัง้  
2 ชุมชนน้ีเป็นภูมปิญัญาทีใ่ชว้ตัถุดบิทีม่ใีนทอ้งถิน่และมกีระบวนการผลติทีไ่ม่ซํ้าซอ้น เพยีงแต่
ตอ้งใชท้กัษะ ความชํานาญ ความอดทนและการเหน็คุณค่าของภูมปิญัญาดงักล่าวอย่างแทจ้รงิ 
โดยจากการศกึษาถงึลกัษณะการถ่ายทอดความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายทัง้ 4 กลุ่ม มกีารจําแนกลกัษณะของการถ่ายทอดความรู ้
ภูมปิญัญาท้องถิ่นได้ 2 ลกัษณะ คอื 1) การถ่ายทอดความรูภู้มปิญัญาท้องถิ่นดัง้เดมิในอดตี 
และ 2) การถ่ายทอดความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ทีไ่ดม้กีารพฒันามาแลว้ในปจัจุบนั ซึง่แต่ละกลุ่มมี
รายละเอยีดดงัน้ี 

1)  วสิาหกจิชมุชนกลุ่มจกัสานผกัตบชวา  
ภูมิปญัญาท้องถิ่นของหมู่บ้านตะกุดเครือปลอกเริ่มต้นมาจากการ 

ทาํอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการดาํรงชวีติและการประกอบอาชพี เช่น อุปกรณ์ในการจบัสตัวน้ํ์า เครื่องใช้
ในครวัเรอืน ได้แก่ หวด กระด้ง ไซ เป็นต้น โดยเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตจากไม้ไผ่ที่มใีนท้องถิ่น  
ซึง่ลกัษณะหรอืวธิขีองการถ่ายทอดความรูน้ัน้จะเป็นในรปูแบบของการฝึกฝนและหดัสอนแบบ
ผูใ้หญ่ จากพ่อสู่ลูก ผ่านวธิกีารบอกเล่าปากต่อปาก การปฏบิตัิจรงิจากฝึกฝนของบรรพบุรุษ 
และการฝึกปฏบิตัจิรงิจากการสงัเกต โดยเน้นเป้าหมายของการถ่ายทอดไปทีท่ายาทเป็นหลกั 

ต่อมากลุ่มแม่บา้นตอ้งการมอีาชพีเสรมิจงึมหีน่วยงานเขา้มาสนับสนุน
ในการส่งวทิยากรเขา้มาสอนวธิีการทําเครื่องจกัสานจากผกัตบชวา ทําให้กลุ่มสมาชกิมกีาร
เรยีนรูด้ว้ยการฝึกฝน เรยีนรูร้่วมกนั และมกีารถ่ายทอดภูมปิญัญาใหแ้ก่เดก็โดยการเขา้ไปสอน
ใหก้บัเยาวชนในโรงเรยีนซึง่อยูใ่นพืน้ที ่ ทัง้น้ีแมบ่า้นทีต่อ้งการเรยีนรู ้กม็กีารฝึกโดยการสงัเกต 
จากกลุ่มสมาชกิ และนํามาฝึกหดัดว้ยตนเอง ซึ่งแต่ละคนจะมกีารถนัดในการสานผลติภณัฑท์ี่
แตกต่างกนั ในช่วงแรกภูมปิญัญาการจกัสานผกัตบชวาไม่มหีลกัฐานทีป่รากฏเป็นลายลกัษณ์
อกัษรทีช่ดัเจน แต่ในปจัจุบนัหน่วยงานต่างๆ ใหค้วามสาํคญักบัภูมปิญัญาทอ้งถิน่มากขึน้ จงึมี
หน่วยงานเข้ามาบันทึกวิธีการทํา การสอบถาม และถ่ายภาพวิธีการทําไว้อย่างละเอียด  
โดยลกัษณะการถ่ายทอดองค์ภูมปิญัญาท้องถิ่นด้านหตัถกรรมเครื่องจกัสานของชุมชนบ้าน
ตะกรดุเครอืปลอกดงัภาพที ่4.18  
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ภาพท่ี 4.18  การถ่ายทอดความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มจกัสานผกัตบชวา  
 

2) วสิาหกจิชมุชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบา้นคลา้  
 ภูมปิญัญาการสานหมวกใบตาลบ้านคล้าจดัว่าเป็นภูมปิญัญาทอ้งถิ่น
ดัง้เดมิของชุมชนบ้านคล้า และการถ่ายทอดความรูน้ัน้ชาวบ้านได้รบัการถ่ายทอดจากบรรพ
บุรุษดว้ยวธิกีารฝึกปฏบิตัดิว้ยตนเอง และการสงัเกต ซึง่ในอดตีจะไม่มกีารบนัทกึเกีย่วกบัภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่ไวเ้ป็นลกัษณ์อกัษร โดยเป็นลกัษณะของการสบืทอดกนัภายในครอบครวั จากรุน่
สูรุ่น่  

ต่อมาไดม้กีารการพฒันาลวดลาย การทําสสีนัของหมวกใหส้วยงามมี
รปูแบบหลากหลายมากขึน้ และการถ่ายทอดใหแ้ก่เยาวชนผา่นสถาบนัการศกึษาในชุมชน โดย
ครูในโรงเรยีนทัง้พืน้ทีแ่ละอําเภอใกลเ้คยีงใหพ้าเดก็เขา้มาทีท่ําการกลุ่ม เพื่อใหส้อนใหก้บัเดก็
นักเรยีนซึ่งจะดดัแปลงโดยสานหมวกใบเลก็ ใหเ้ดก็สามารถหดัทําไดง้่ายขึน้ และถ้าเดก็คนใน
สนใจกส็ามารถเขา้มาหดัทาํหมวกทีม่ขีนาดใหญ่ได ้
 ปจัจุบนังานจกัสานหมวกใบตาลบา้นคลา้  ไดร้บัการสบืทอดจากคนรุ่น 
ก่อน ๆ มาสู่รุ่นลูกหลานหลายรุ่น  และยงัมกีารบรรจุเป็นหลกัสูตรทอ้งถิน่ถ่ายทอดภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่น้ีสูล่กูหลานเรือ่ย ๆ ทาํใหห้มวกใบตาลเป็นทีย่อมรบั  ในเรื่องของความคงทน มอีายุการ
ใชง้านทีคุ่ม้คา่และมรีาคาไมแ่พง สามารถหาซือ้ไดต้ามทอ้งตลาดในอาํเภอพมิายและในจงัหวดั 
นครราชสมีาได ้ จงึมผีูท้ีส่นใจไดเ้ดนิทางมาเยีย่มชมทีศู่นยห์มวกใบตาลบา้นคลา้อย่างต่อเน่ือง  
และนอกจากน้ียงัไดร้บัเกยีรตจิากหน่วยงานของทางราชการใหไ้ปจดัแสดง สาธติ  และจาํหน่าย
ผลติภณัฑใ์นงานสาํคญั ๆ ทัง้ในระดบัอาํเภอ  ระดบัจงัหวดั และต่างจงัหวดั  

ความรูภ้มูปิญัญา
ทอ้งถิน่ดัง้เดมิ คอืการ
สาน หวด ไซ กระดง้

จากไมไ้ผ ่

-  การบอกเลา่ต่อกนัมา 
-  การฝึกปฏบิตัจิรงิจากการ 
   สงัเกต 
-  การปฏบิตัจิากการฝึกฝนของ 
   บรรพบุรษุ 

ความรูภ้มูปิญัญา
ทอ้งถิน่ทีพ่ฒันาแลว้ 
คอื เครือ่งจกัสานจาก

ผกัตบชวา เชน่ 
กระเป๋า ตะกรา้ 

เป้าหมายหลกัใน
การถ่ายทอดคอื 
ทายาท 

-  การปฏบิตัจิากการฝึกฝนของ 
   กลุม่แมบ่า้น 
-  การสาธติอยา่งละเอยีด 
-  การเป็นคุณครพูเิศษไปสอนใน 
   โรงเรยีน 

เป้าหมายหลกัใน
การถ่ายทอดคอื 
ทายาท บุคคลที่
สนใจ กลุม่ทีส่นใจ 
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 การถ่ายทอดความรูภ้มูปิญัญาดงักล่าวไดร้บัการสนบัสนุนจาก
หน่วยงานภาครฐัและคนในชุมชนไดม้กีารจดัตัง้เป็นศนูยเ์รยีนรูส้านหมวกใบตาล เพือ่เป็นการ
สาธติวธิกีารทาํใหก้บัผูท้ีเ่ขา้มาศกึษาดงูานในพืน้ที ่โดยบรเิวณศนูยเ์รยีนรูน้ัน้จะมกีารจดับอรด์
แสดงวธิกีารสานหมวกใบตาล โดยมภีาพประกอบไวอ้ยา่งชดัเจน  

ลกัษณะการถ่ายทอดความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกั
สานการสานหมวกใบตาลของชุมชนบา้นคลา้ ดงัภาพที ่4.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.19  การถ่ายทอดความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มสานหมวก 
                ใบตาลบา้นคลา้  
 
     3)  วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผลติภณัฑจ์ากใบตาลบา้นยายพา 

ความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสานจากใบตาลบา้น
ยายพาในอดีตนัน้มีการสานหมวกใบตาลเป็นหลัก ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีการผลิตสามารถหา
วตัถุดบิไดใ้นทอ้งถิน่ซึ่งมจีํานวนมาก โดยการถ่ายทอดความรูใ้นสมยัก่อนนัน้เป็นรูปแบบของ
การฝึกปฏบิตัจิรงิ และการบอกเล่าของบรรพบุรุษ ทําใหค้นในชุมชนส่วนใหญ่มพีืน้ฐานในการ
เย็บหมวกใบตาลด้วยมือต่อมาภูมิปญัญาท้องถิ่นกลุ่มผลิตภัณฑ์จากใบตาลบ้านยายพา  
ในปจัจุบนันัน้ไดร้บัการถ่ายทอดในลกัษณะของการฝึกหดักนัทาํภายในกลุ่มสอนกนัเอง โดยไมม่ี
การบนัทกึกระบวนการผลติทัง้หมดเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งกระบวนการผลติผลติภณัฑจ์าก
ใบตาลในปจัจุบนันัน้มขีอ้จํากดั คอืจะมแีบ่งหน้าที่ตามความถนัดของแต่ละคน ซึ่งใน 1 คนไม่
สามารถผลติไดทุ้กขัน้ตอน เน่ืองจากมกีารปรบัเปลี่ยนลกัษณะการผลติจากเดมิที่ใชม้อืเยบ็มา

ความรูภ้มูปิญัญา
ทอ้งถิน่ดัง้เดมิในอดตี 
คอืหมวกใบตาล 

-  การปฏบิตัจิากการฝึกฝนของ 
   บรรพบุรษุ 
-  การสงัเกต 

ความรูภ้มูปิญัญา
ทอ้งถิน่ทีพ่ฒันาแลว้

ในปจัจุบนั คอื  
หมวกใบตาล 

เป้าหมายหลกัใน
การถ่ายทอดคอื 
ทายาท 

-  การปฏบิตัจิากการฝึกฝนของ 
   กลุม่แมบ่า้น 
-  การสาธติอยา่งละเอยีด ณ ศนูย ์
    เรยีนรูชุ้มชน 
-  การสอน ณ ทีท่าํการกลุม่ 

เป้าหมายหลกัใน
การถ่ายทอดคอื 
ทายาท บุคคลที่
สนใจ กลุม่ทีส่นใจ 
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เป็นใชจ้กัรเยบ็ผา้ในการเยบ็หมวกแทน เพือ่สามารถผลติไดร้วดเรว็มากขึน้ ซึง่ถา้มคีนสนใจจะมี
เขา้มาฝึกทาํเอง โดยสว่นใหญ่จะไดร้บัการถ่ายทอดเกีย่วกบัวธิกีารถกัใบตาล สว่นกระบวนการ
เยบ็เป็นหมวกนัน้ค่อนขา้งยาก และต้องใชผู้ท้ีม่คีวามสามารถในการใชจ้กัรเยบ็ผา้แบบโบราณ
เทา่นัน้  

นอกจากน้ีกลุ่มสมาชกิมกีารถ่ายทอดความรูใ้หก้บัเยาวชนในพืน้ทีแ่ละ
ลูกหลาน โดยการเขา้ไปสอนในโรงเรยีนใกลเ้คยีง ในวชิาการงานพืน้ฐานอาชพี โดยจะประยุกต์
การถกัใบตาลเป็นผลิตภณัฑ์ที่เด็กสามารถทําเองได้ เช่น โมบาย อกีทัง้หน่วยงานภาครฐัที่
ตอ้งการสบืสานภมูปิญัญาทอ้งถิน่จะมกีารเชญิสมาชกิในกลุ่มไปสาธติวธิกีารทาํในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง
เพื่อการถ่ายทอดความรูใ้หก้บัผูท้ีส่นใจจะนําไปประกอบอาชพี และในปจัจุบนัทัง้สาํนักงานเกษตร
อาํเภอชุมพวง และพฒันาชุมชนอาํเภอชุมพวงไดใ้หค้วามสาํคญัในการจดัเกบ็ความรู ้ภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่จากกลุ่มผลติภณัฑจ์ากใบตาลบา้นยายพา จงึไดม้กีารบนัทกึกระบวนการผลติในเบือ้งตน้ไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษรและมภีาพประกอบ  

 ลกัษณะการถ่ายทอดความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครือ่งจกั
สานจากผลติภณัฑจ์ากใบตาลบา้นยายพาดงัภาพที ่4.20 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.20  การถ่ายทอดความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มผลติภณัฑจ์าก 
                ใบตาลบา้นยายพา 
 
 
 

ความรูภ้มูปิญัญา
ทอ้งถิน่ดัง้เดมิในอดตี 
คอืหมวกใบตาล 

-  การปฏบิตัจิากการฝึกฝนของ 
    บรรพบุรษุ 
-  การบอกเลา่ต่อกนัมา 

ความรูภ้มูปิญัญา
ทอ้งถิน่ทีพ่ฒันาแลว้

ในปจัจุบนั คอื  
หมวกใบตาล 

เป้าหมายหลกัใน
การถ่ายทอดคอื 
ทายาท 

-  การปฏบิตัจิากการฝึกฝนของ 
   กลุม่แมบ่า้น 

-  การเป็นคุณครไูปสอนใน 

    โรงเรยีน 
-  การวทิยากรไปสาธติวธิกีาร 
    ผลติทีอ่าํเภอใกลเ้คยีง 

เป้าหมายหลกัใน
การถ่ายทอดคอื 
ทายาท บุคคลที่
สนใจ กลุม่ทีส่นใจ 
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4)  วสิาหกจิชมุชนกลุ่มแมบ่า้นเกษตรกรบงิมติรภาพ 
ความรูภู้มปิญัญาท้องถิ่นดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสานของชุมชนบ้าน

บิงมิตรภาพในสมยัอดีต คือ การทอเสื่อกก ซึ่งเป็นการใช้วตัถุดิบที่มใีนท้องถิ่นมาผลิตเป็น
อุปกรณ์การใชส้อยในครวัเรอืน และปจัจุบนัยงัคงมผีูอ้าวุโสในชุมชนทีย่งัคงมกีารทอเสื่อกนัอยู่
บา้ง การถ่ายทอดความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ในอดตีนัน้เป็นในลกัษณะของการฝึกปฏบิตัจิรงิจาก
การสอนของบรรพบุรุษและการสงัเกตแลว้นํามาฝึกฝนเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ต่อมาไดม้กีารพฒันา
มาเป็นภูมปิญัญาทอ้งถิน่เกีย่วกบัการถกักระเป๋าจากเชอืกมดัฟางของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบงิ
มติรภาพ ซึง่มลีกัษณะถ่ายทอดจากการบอกเล่า การฝึกหดักนัเองภายในกลุ่มแมบ่า้น ซึง่จะไมม่ี
การจดบนัทกึไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรเน่ืองจากเป็นการทาํทีท่าํกนัตามความเคยชนิและจากการ
จดจําทัง้หมด รวมทัง้มกีารนําความรูน้ัน้มาสอนใหก้บัคนในครอบครวั ส่วนลวดลายของกระเป๋า
นัน้สมาชกิไดม้กีารคดิคน้ การนําลวดลายการทอเสื่อมาประยุกต์กบัการถกักระเป๋า และการดู
ตวัอยา่งแลว้นํามาเรยีนรูร้ว่มกนั  

นอกจากน้ีทางโรงเรียนในพื้นที่เคยมีการว่าพูดคุยว่าจ้างให้ไปสอน
นักเรียน แต่ไม่สามารถไปสอนได้ เน่ืองจากสมาชิกแต่ละคนมีภาระหน้าที่อยู่แล้ว ทําให้ไม่
สามารถไปถ่ายทอดใหก้บัเดก็และเยาวชนในสถาบนัการศกึษาได ้ดงันัน้การถ่ายทอดในปจัจุบนั
จะเป็นลกัษณะของการสอนลูกหลานในการทํางานฝีมอืส่งคุณคร ูชิน้เลก็ ๆ เช่น กระเป๋าใสเ่ศษ
สตางค ์ตะกรา้ใบเลก็ เป็นตน้ 

ลกัษณะการถ่ายทอดความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกั
สานของกลุ่มแมบ่า้นเกษตรกรบงิมติรภาพ ดงัภาพที ่4.21 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.21  การถ่ายทอดความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่า้น 
                 เกษตรกรบงิมติรภาพ 

ความรูภ้มูปิญัญา
ทอ้งถิน่ดัง้เดมิในอดตี 

คอืเสือ่กก 

-  การปฏบิตัจิากการฝึกฝนของ
บรรพบุรษุ 
-  การสงัเกตแลว้นํามาฝึกดว้ย
ตนเอง 

ความรูภ้มูปิญัญา
ทอ้งถิน่ทีพ่ฒันาแลว้

ในปจัจุบนั คอื  
กระเป๋าถกัจากเชอืก

มดัฟาง 

เป้าหมายหลกัใน
การถ่ายทอดคอื 
ทายาท 

-  การปฏบิตัจิากการฝึกฝนของ
กลุม่แมบ่า้น 

-  การสอนใหแ้ก่ลกูหลานผา่น
งานฝีมอื 

เป้าหมายหลกัใน
การถ่ายทอดคอื 
ทายาท บุคคลที่
สนใจ  
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4.3.1.3  ปญัหาการถ่ายทอดความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ 
ปญัหาการถ่ายทอดความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครือ่งจกัสานของ

วสิาหกจิชุมชนเป้าหมายแต่ละกลุ่มมดีงัน้ี 
1)  วสิาหกจิชมุชนกลุ่มจกัสานผกัตบชวา  
จากการศกึษาพบวา่ ปญัหาการถ่ายทอดความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ของ

วสิาหกจิชุมชนกลุ่มจกัสานผกัตบชวาของบา้นตะกุดเครอืปลอกนัน้ เกดิจากเงือ่นไขทีส่าํคญั 
ไดแ้ก่ 

(1)  สภาพที่ตัง้ของกลุ่มไม่เอื้อต่อการถ่ายทอดภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 
เน่ืองจากชุมชนบ้านตะกุดเครอืปลอกนัน้ตัง้อยู่ในทําเลที่เดนิไม่สะดวก มรีะยะทางห่างจากตวั
อาํเภอจกัราชพอสมควร ทาํใหผู้ท้ีส่นใจเขา้มาศกึษาดงูานนัน้เดนิทางค่อนขา้งลําบาก นอกจาก
จะมรีถยนตส์ว่นตวั หรอืเชา่เหมารถเขา้มาในพืน้ที ่ 

(2)  คนรุน่ใหมไ่มใ่หค้วามสาํคญักบัการสบืทอดงานฝีมอืหตัถกรรม 
เน่ืองจากมองว่าเป็นงานทีต่้องใชเ้วลานานและความอดทนสูง โดยคนรุ่นใหม่ปจัจุบนัไม่สนใจที่
จะฝึกหัดในการทําเครื่องจักสาน ซึ่งพอหมดฤดูการทํานา ก็จะไปขายแรงงานในเมือง  
ทาํใหภ้มูปิญัญาดา้นเครือ่งจกัสานในชุมชนจะถูกจาํกดัเฉพาะคนรุน่ผูใ้หญ่อายปุระมาณ 40 ปีขึน้
ไปเทา่นัน้  

2)  วสิาหกจิชมุชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบา้นคลา้  
ปญัหาหลกัด้านการถ่ายทอดความรู้ภูมปิญัญาท้องถิ่นของวิสาหกิจ

ชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบา้นคลา้ในปจัจุบนั คอื ไมม่คีนรุน่ใหมม่าสบืทอด เพราะมองว่าเป็น
งานที่ยาก ต้องใช้ความอดทนและเวลาในการผลิตค่อนข้างนาน โดยปญัหาที่ผ่านมาพบว่า  
มชีาวบา้นจากอําเภอประทายมาใหช้่วยสอน แต่มเีวลามาเรยีนรูแ้ค่ 1 วนั กไ็ม่สามารถกลบัไป
ทําเองได้ เพราะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้แต่ละขัน้ตอนอย่างละเอียด ส่งผลให้ในปจัจุบัน 
มสีมาชกิทีย่งัคงผลติเป็นอาชพีหลกัอยู่ไม่ถงึ 10 ครวัเรอืน และจากการทีม่คีนผลติไม่เพยีงพอ 
ทาํใหไ้มส่ามารถรบัรายการสัง่ซือ้ไดจ้าํนวนมาก จงึสามารถสง่ไดแ้ค่ลูกคา้ประจาํเท่านัน้ ถา้ตอ้ง
ไปออกงานใหญ่ ๆ ทาํใหไ้มม่สีนิคา้เพยีงพอทีจ่ะไปออกงานได ้ 

3)  วสิาหกจิชมุชนกลุ่มผลติภณัฑจ์ากใบตาลบา้นยายพา 
การถ่ายทอดความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

ผลติภณัฑจ์ากใบตาลบา้นยายพา ในปจัจุบนัพบว่าคนรุ่นใหม่ในชุมชนไม่ใหค้วามสาํคญัในการ
สบืสานหตัถกรรมทอ้งถิน่เท่าทีค่วร เน่ืองจากมกีระบวนการผลติหลายขัน้ตอนและผลติค่อนขา้ง
ยาก ทําใหใ้นปจัจุบนัผูท้ีส่บืทอดนัน้ส่วนใหญ่ใหญ่จะเป็นแม่บา้นทีไ่ม่สามารถไปทํางานทีอ่ื่นได ้
เชน่ ตอ้งเลีย้งหลานอยูก่บับา้น และประกอบอาชพีทาํนา โดยจะมาผลติเฉพาะช่วงทีว่่างเวน้จาก
การทาํนา เป็นอาชพีเสรมิ ซึง่ถงึแมว้่าปจัจุบนัหน่วยงานภาครฐัเขา้มาสง่เสรมิการจดัเกบ็ความรู ้
และเผยแพร่ผ่านทางเวป็ไซต์ แต่ทางกลุ่มยงัไม่มศีูนยเ์รยีนรูท้ีเ่ป็นทางการ โดยปจัจุบนัใชบ้า้น
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ประธานกลุ่มเป็นศูนยส์าธติ ทําใหใ้นช่วงทีม่สีถาบนัการศกึษาเขา้มาศกึษาดงูานจงึไมส่ะดวกใน
การสาธติและถ่ายทอดความรูเ้พราะสถานทีไ่มเ่อือ้อาํนวย 

4)  วสิาหกจิชมุชนกลุ่มแมบ่า้นเกษตรกรบงิมติรภาพ 
ปญัหาหลกัของการถ่ายทอดความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นของวิสาหกิจ

ชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบงิมติรภาพ คอื สมาชกิทีม่คีวามรูน้ัน้ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้
ให้กับกลุ่มอื่น ๆ ได้ เพราะสมาชิกแต่ละคนไม่ค่อยมีเวลาและมีหน้าที่ประจําของแต่ละคน 
เน่ืองจากผลตินัน้จะใชช้่วงเวลาว่างจะการประกอบอาชพีหลกั ซึง่การทีจ่ะใหม้กีารมาสอนสาธติ
ใหก้บัคนที่ต้องการเรยีนรู้นัน้ค่อนขา้งลําบาก นอกจากผูท้ี่สนใจจรงิ ๆ ต้องเขา้มาเรยีนรู้และ
สงัเกตดว้ยตนเอง ซึง่ต้องใชก้ารจดจําและความอดทนสงู ทําใหก้ารถ่ายทอดภูมปิญัญาทอ้งถิน่
ในการถกักระเป๋าจากเชอืกมดัฟาง จงึจาํกดัเฉพาะสมาชกิกลุ่มเทา่นัน้  

ดงันัน้ปญัหาการถ่ายทอดความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นด้านหตัถกรรม
เครือ่งจกัสานของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มเป้าหมายทัง้ 4 กลุ่ม สว่นใหญ่เกดิจากการไมม่ผีูม้าสบืสาน
งานหตัถกรรมประจําท้องถิ่น เน่ืองจากคนรุ่นใหม่หนัเข้าสู่ระบบภาคแรงงาน โดยไม่เห็น
ความสําคญัของการหตัถกรรมประจําท้องถิ่นเท่าที่ควร นอกจากน้ีบางกลุ่มประสบกบัปญัหา 
ทีส่มาชกิในกลุ่มไม่สามารถฝึกสอนและถ่ายทอดได ้เน่ืองจากต้องประกอบอาชพีเพื่อหารายได้
ใหเ้ทา่ทนักบัคา่ครองชพีทีส่งูขึน้ 

4.3.1.4  ความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นการผลติเครือ่งจกัสาน 
การศกึษาความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นการผลติเครื่องจกัสานนัน้ผูศ้กึษามุง่เน้น

ศึกษาเฉพาะ 3 ประเด็นหลักได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน วัสดุที่ใช้ในการผลิตและ
กระบวนการ/ขัน้ตอนในการผลติ โดยมกีารรวบรวมขัน้ตอนการผลติ และการอธบิายโดยรปูภาพ
อย่างละเอยีดในภาคผนวก ทัง้น้ีกระบวนการผลติเครื่องจกัสานของแต่ละกลุ่มวสิาหกจิชุมชน
เป้าหมายมดีงัน้ี 

1)  วสิาหกจิชมุชนกลุ่มจกัสานผกัตบชวา  
       (1)  ผลติภณัฑเ์ครือ่งจกัสาน 
            ผลติภณัฑท์ีก่ลุ่มจกัสานผกัตบชวาผลติในปจัจุบนัมทีัง้หมด 8 ชนิด 

ไดแ้ก่ ประเป๋า กระเชา้ใสผ่ลไม ้กล่องใสป่ากกาดนิสอ กระเชา่รปูไก่ ถงัขยะ กล่องใสก่ระดาษทชิ
ชู กล่องใส่ของที่ระลกึ และกล่องใส่ผา้ไหม โดยสนิคา้ทีก่ลุ่มผลติแต่ละชนิดจะมกีารทําขนาดที่
แตกต่างกนั ตามทีล่กูคา้สัง่  

(2)  วสัดุทีนํ่ามาใชใ้นการผลติ  
(2.1)  แบบต่าง ๆ ทีท่าํจากไม ้เชน่ กลองดนิสอตอ้งใชไ้ม้

ทอ่นสีเ่หลีย่ม 
(2.2)  ผกัตบชวาตากแหง้และผา่นกรรมวธิอีบ เพือ่ไมใ่หเ้กดิ

เชือ้รา 
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(2.3)  ตะป ู
(2.4)  คอ้นยาง กนัคอ้นเหลก็ 
(2.5)  กรรไกร  
(2.6)  เขม็ขนาดใหญ่ 
(2.7)  สยีอ้มผา้สต่ีาง ๆ ตามความตอ้งการและลวดลาย 
(2.8)  ลกูปดัไมแ้ละลกูปดัพลาสตกิสต่ีาง ๆ   
(2.9)  หว่ง มดุเหลก็ สายหนงั 
(2.10)  แลค็เกอร ์

(3)  กระบวนการ/ขัน้ตอนการผลติ 
(3.1)  เลอืกผกัตบชวาทีไ่มแ่ก่หรอืออ่นจนเกนิไป ไมส่ัน้หรอื

ยาวจนเกนิไป 
(3.2)  นําผกัตบมาผา่ออกเป็นสองสว่นใหเ้ทา่ ๆ กนั   
(3.3)  ตกัน้ําใสก่ะละมงัเพือ่ใชล้า้งกา้นผกัตบชวาใหส้ะอาด 
(3.4)  ทิง้ไวใ้หส้ะเดด็น้ํา  
(3.5)  นํากา้นผกัตบชวาลงแชใ่นสารละลายของโซเดยีมเบน

โซเอต ความเขม้ขน้รอ้ยละ 3-5 
                           (3.6)  ใชต้ะแกรงไมไ้ผแ่ละถุงพลาสตกิใสน้ํ่าวางทบัเพือ่ให้
กา้นผกัตบ จมลงในน้ํายากนัเชือ้รา 
                           (3.7)  ตัง้ทิง้ไวไ้มน้่อยกวา่ 1 ชัว่โมง ระหวา่งการแชค่วรกลบั
ผกัตบชวาเพือ่ใหผ้กัตบชวาสมัผสัสารละลายอยา่งทัว่ถงึ 
                           (3.8)  นํากา้นผกัตบชวาขึน้ตาก ในทีร่ม่จนกา้นผกัตบชวา
แหง้สนิท โดยไมต่อ้งลา้งน้ํา 

(3.9)  นําผกัตบชวาทีแ่หง้ไปอบกาํมะถนั เพือ่ไมใ่หข้ึน้เชือ้รา 
(3.10)  ผกัตบชวาทีอ่บแหง้ไดท้ีแ่ลว้มาทาํการทกัเป็นเปีย

สาม โดยฉีดพน่สารกนัเชือ้ราเจอืจางไปดว้ย และอกีสว่นหน่ึงกเ็อาทาํเป็นฐาน 
(3.11)  ขึน้รปูตามแบบพมิพต์ามฐานทาํไว ้ โดยแบบพมิพม์ี

ตวัอยา่ง 
(3.12)  นําไปลงแลกเกอรท์ิง้ไวใ้หแ้หง้  (ถา้อยากใหม้ี

ลวดลายกส็ามารถเสรมิลวดลายโดยการเอาผกัตบทีย่อ้มสมีาสานขึน้รปูเพือ่ทาํเป็นลายตามที่
ตอ้งการ)  

2)  วสิาหกจิชมุชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบา้นคลา้  
       (1)  ผลติภณัฑเ์ครือ่งจกัสาน 
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  ผลิตภณัฑ์เครื่องจกัสานประจําชุมชนบ้านคล้า คอื หมวกใบตาล 
ซึง่ปจัจุบนักลุ่มวสิาหกจิชุมชนไดม้กีารผลติทัง้หมดประมาณ 4 แบบ ไดแ้ก่ หมวกจ๊อกกี ้หมวก
ปีกกลาง หมวกใบตาใหญ่และหมวกจิว๋ 

(2)  วสัดุทีนํ่ามาใชใ้นการผลติ 
(2.1)  ไมไ้ผ ่

(2.2)  ใบตาล 

(2.3)  มดีเหลา 

(2.4)  มดีโต,้ กรรไกรตดัใบตาล 

(2.5)  ดา้ยและเขม็ 

(2.6)  พมิพห์มวกใบตาล 

(2.7)  สยีอ้มกก 

(3)  กระบวนการ/ขัน้ตอนการผลติ 
(3.1)  ตดัไมไ้ผ ่2 ทอ่นยาวประมาณ 50 เซนตเิมตร 1 ทอ่น

และ 200 เซนตเิมตร 1 ทอ่น 
(3.2)  นําไมไ้ผท่ีต่ดัไวม้าเหลาใหม้ขีนาด 0.3 เซนตเิมตรและ 

0.2 เซนตเิมตร 
(3.3)  จากนัน้กนํ็าเอาไมไ้ผท่ีเ่หลาแลว้เสน้เลก็ ๆ บาง ๆ มา

สานถกัเป็นจอม 
(3.4)  นําเอาทีท่าํเป็นจอมเสรจ็แลว้ มาประกบกบัแมพ่มิพ์

แลว้สานใหเ้ป็นรปูหมวก  
(3.5)  ถอดโครงหมวกออกจากแมพ่มิพจ์ะไดโ้ครงรา่งของ

หมวก   
(3.6)  ตดัใบตาลเป็นทอ่นแลว้นําไปยอ้มสดีว้ยสยีอ้มกกตามที่

ตอ้งการ 
(3.7)  นําใบตาลทีเ่ตรยีมไว ้(แลว้แต่ว่าตอ้งการสแีบบใด) มา

เย็บกับโครงร่างของหมวก โดยใช้เข็มกับด้ายเย็บเวียนขวาติดกับโครงร่างหมวก ซึ่งเย็บ
ประมาณ 4 ครัง้ และเวน้ระยะหา่งประมาณ 5 น้ิว 

(3.8)  เสรจ็แลว้นํามาตกแต่งตามความพอใจ 
3)  วสิาหกจิชมุชนกลุ่มผลติภณัฑจ์ากใบตาลบา้นยายพา 

(1)  ผลติภณัฑเ์ครือ่งจกัสาน 
 กลุ่มมกีารผลติผลติภณัฑจ์ากใบตาลคอื หมวกใบตาล ทีเ่ป็นสนิคา้

หลกั และมรีูปแบบของหมวกที่เป็นทัง้แบบดัง้เดมิและแบบที่มกีารคดิคน้ขึน้มาใหม่ ปจัจุบนัมี
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ทัง้หมดประมาณ 4 แบบ คอื หมวกแฟนซี หมวกกอล์ฟ หมวกคาวบอย และหมวกปีกกว้าง 
สาํหรบัหมวกจิว๋มกีารพฒันาขึน้มาใหมส่าํหรบัทาํเป็นของทีร่ะลกึและพวงกุญแจ 

(2)  วสัดุทีนํ่ามาใชใ้นการผลติ 
(2.1)  ใบตาล  (ยอดออ่น)   
(2.2)  ฝากระป๋อง  เจาะร ู ขนาด  0.5  ซม. (ใชฝ้าจากปลา

กระป๋อง) 
(2.3)  มดี 
(2.4)  สยีอ้มผา้ 
(2.5)  ผา้ลายสาํหรบัประดบัตกแต่ง 
(2.6)  จกัรเยบ็ผา้  
(2.7)  เขม็ 
(2.8)  ดา้ย 
(2.9)  แลค็เกอรเ์คลอืบเงา 
(2.10)  พูก่นัสาํหรบัทาแลค็เกอรเ์คลอืบเงา 

(3)  กระบวนการ/ขัน้ตอนการผลติ 
(3.1)  นําใบตาลมาฉีกเป็นเสน้โดยใชใ้บมดีกรดีแลว้นําไปตาก 
(3.2)  นําใบตาลทฉีีกเป็นเสน้แล้วมารดีผ่านรูกระป๋องที่เจาะ

ไวเ้พือ่ใหเ้ป็นเสน้มขีนาดเทา่กนั คอื 0.5 ซม. 
(3.3)  นําเสน้ใบตาลไปยอ้มส ี(กรณจีะทาํสเีพิม่ขึน้) จนกวา่สี

จะตดิเสมอกนั แลว้นําไปตากแดดใหแ้หง้ 
(3.4)  จากนัน้นําเสน้ใบตาลทีต่ากแหง้แลว้นําไปถกัโดยใช ้ 

4 เสน้ ขึน้ตน้ดว้ยลายสีถ่กัโดยใหม้ลีกัษณะซกิแซก สลบัตามสทีีต่อ้งการ 
(3.5)  นําเสน้ทีถ่กัแลว้ไปอบกาํมะถนั เพือ่กนัเชือ้รา 
(3.6)  นําเสน้ทีถ่กัไดม้ารวมกนัแลว้มดัตามกลุ่มของส ี
(3.7)  นําเสน้ทีเ่ตรยีมไวม้าเยบ็เป็นหมวกโดยใชจ้กัรเยบ็ผา้  
(3.8)  พอเยบ็เสรจ็เป็นรูปหมวกแล้วนําไปทาแลค็เกอร ์และ

นําไปรอ้ยกบัเชอืกสาํหรบัคลอ้งคอของหมวกแต่ละใบ  
4)  วสิาหกจิชมุชนกลุ่มแมบ่า้นเกษตรกรบงิมติรภาพ 

(1)  ผลติภณัฑเ์ครือ่งจกัสาน 
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบงิมติรภาพ มกีารผลติกระเป๋าจากเชอืกมดั

ฟาง เป็นผลติภณัฑห์ลกั ซึง่ในปจัจุบนัผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการตอบรบัจากกลุ่มผูบ้รโิภคเป็นอยา่ง
ด ีโดยกระเป๋าถกัจากเชอืกมดัฟางทีก่ลุ่มมกีารผลตินัน้มทีัง้หมดประมาณ 8 แบบ เช่น กระเป๋า
คณุนาย กระเป๋าพยาบาล กระเป๋าตาหา่ง ซึง่แต่ละแบบจะมกีารสรา้งลวดลายและขนาดทีแ่ตก 
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ต่างกนั และได้มกีารพฒันารูปแบบของชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า เช่น กระเป๋าใส่
โทรศพัทม์อืถอื เป็นตน้ 

(2)  วสัดุทีนํ่ามาใชใ้นการผลติ 
(2.1)  เชอืกมดัฟาง 
(2.2)  กรรไกร 
(2.3)  ไฟแชก็ 
(2.4)  ดา้ย 
(2.5)  เขม็ 
(2.6)  ผา้ขาว 
(2.7)  อุปกรณ์ตกแต่ง เชน่ ดอกไมผ้า้ หหูิว้ไม ้ฯลฯ 

(3)  กระบวนการ/ขัน้ตอนการผลติ 
(3.1)  แบ่งเชอืกมดัฟางออกเป็น 4 เสน้(แลว้แต่ขนาดของ

กระเป๋า) 
(3.2)  เริม่ถกัเชอืกมดัฟางเขา้กบัโครงรา่งไมร้ปูทรงกระเป๋าที่

ทาํจากไม ้ ซึง่ถกัเริม่ตน้จากกน้ของกระเป๋าขึน้มาดว้ยการขึน้ลายเกลด็ปลาเป็นลายเริม่ตน้ (ทุก
ชิน้จะเริม่จากลายเกลด็ปลา) 

(3.3)  ต่อดอกดว้ยการผกูขึน้มาเรือ่ย ๆ ตามความตอ้งการ
ของผูถ้กัและตามขนาดของกระเป๋า 

(3.4)  ผกูดอกและใสแ่บบต่างๆตามทีต่อ้งการ 
(3.5)  ผกูต่อไปเรือ่ย ๆ จนเป็นรปูรา่งของกระเป๋า 
(3.6)  เริม่เกบ็ปากกระเป๋าและถกัต่อออกมากลายเป็นสาย

กระเป๋า (ไมต่่อเชอืกใหม)่ 
(3.7)  เกบ็ลายละเอยีดโดยใชไ้ฟแชก็ รนบรเิวณทีม่เีชอืก

เหลอืออกมา 
(3.8)  ใสผ่า้ขาวซบัในกระเป๋าโดยการเยบ็ดว้ยดา้ยเป็นอนัเสรจ็ 
(3.9)  ตกแต่งใหส้วยงามตามความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

4.3.1.5  ความรูด้า้นการบรหิารจดัการ 
การศกึษาเกี่ยวกบัความรูข้องกลุ่มวสิาหกจิชุมชนมติต่ิาง ๆ นัน้ไดม้กีารศกึษา

ตามแนวคิดการบริหารจดัการเป็นหลัก ได้แก่ ด้านการระดมทุน (การเงิน) การผลิต และ
การตลาด มรีายละเอยีดแต่ละประเดน็ดงัน้ี 

1)  ดา้นการเงนิ เป็นความรูเ้กีย่วกบัการะดมทุน การบรหิารทุน การหา
แหล่งทุน และการดําเนินงานดา้นการเงนิ พบว่ากลุ่มวสิาหกจิชุมชนทัง้ 4 กลุ่มมทีีม่าของทุนใน
การประกอบการจากทุนเงนิสดที่ได้จากการระดมทุนของสมาชิกในการจดัตัง้กลุ่มอย่างเป็น
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ทางการ แต่อย่างไรก็ตามแต่ละกลุ่มยงัมแีหล่งเงนิทุนที่ได้รบัการสนับสนุนจากภาครฐั เช่น  
วสิาหกจิชุมชนกลุ่มจกัสานผกัตบชวาไดร้บัการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครฐัจาํนวน 320,000 
บาท ซึง่เงนิทุนดงักล่าวทางกลุ่มไดม้กีารนํามาใชใ้นการพฒันาผลติภณัฑ ์การจดัตัง้เป็นกองทุน
กู้ยมืให้แก่สมาชิก โดยมกีารบรหิารทุนเป็นการให้สมาชิกกู้ยืมเงนิจากทองทุนโดยคิดอตัรา
ดอกเบีย้รอ้ยละ 2-3 บาท โดยดอกเบีย้ทีไ่ดจ้ะนํามาเป็นทุนกองกลางสาํหรบัการพฒันากลุ่ม รวม
ไปถงึการไดร้บัการสนับสนุนในดา้นการจดัซือ้เครื่องมอืเครื่องใชใ้นการผลติจากองคก์ารบรกิาร
ส่วนตําบล และการจดัสรรเงนิของแต่ละกลุ่มมกีารปนัผลกําไรคนืใหแ้ก่สมาชกิอย่างเหมาะสม 
สาํหรบัความรูใ้นการจดัสรรและการระดมทุนของกลุ่มไดร้บัการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครฐั 
ไดแ้ก่ สํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานพฒันาชุมชน ที่มกีารสนับสนุนในการใหค้วามรูด้า้น
การบรหิารจดัการ การตัง้กลุ่มอย่างเป็นทางการ ทําใหท้างกลุ่มวสิาหกจิชุมชนมคีวามรูใ้นดา้น
การระดมทุนและการจดัสรรทุนในการผลติมาอย่างต่อเน่ือง  ทัง้น้ีมกีารจดัสรรการเงนิภายใน
กลุ่มมกีารจดัระบบการเงนิไวอ้ยา่งชดัเจน  โดยมกีารจาํแนกค่าใชจ้่ายในแต่ละเดอืน ไดแ้ก่ค่าน้ํา 
ค่าไฟ ค่าบรรจุภณัฑ ์ค่าวตัถุดบิ ค่าเชือ้เพลงิ ฯลฯ แต่ละเดอืนจะมทีาํบญัชรีายรบั–รายจ่ายของ
กลุ่มไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมสีมาชกิทีไ่ดร้บัความไวว้างใจในการทําหน้าทีด่า้นการเงนิ ซึง่จะมกีาร
เปิดเผยขอ้มลูดา้นการเงนิอยา่งโปรง่ใสสามารถตรวจสอบได ้

2)  ด้านการผลติ เป็นการนําเสนอความรูเ้กี่ยวกบัการจดัการวตัถุดบิ 
และวธิกีารผลติ พบว่า กลุ่มวสิาหกจิชุมชนทัง้ 4 กลุ่มสว่นใหญ่มคีวามรูด้า้นการผลติในแบบการ
ลองผดิลองถูก โดยการลองหาวตัถุดบิทีช่่วยลดต้นทุนการผลติมาทดแทนวตัถุดบิเดมิ  การใช้
ผกัตบชวาแทนเชอืกกลว้ย รวมไปถงึการจดัการวตัถุดบิทีเ่ป็นทรพัยากรในทอ้งถิน่เป็นหลกั เช่น 
ใบตาล ซึ่งความรู้ด้านการจดัการวตัถุดบิและวธิีการผลิตเป็นการเรยีนรู้ร่วมกนัระหว่างกลุ่ม
วสิาหกจิชุมชนกบัหน่วยงานภาครฐั ไดแ้ก่ สาํนกังานเกษตรอาํเภอ สาํนกังานพฒันาชุมชน ศูนย์
การศกึษานอกโรงเรยีน องคก์ารบรกิารส่วนตําบลฯลฯ ทีไ่ดม้กีารเขา้มาสนับสนุนดา้นการผลติ
ใหก้บักลุ่มวสิาหกจิชุมชนของแต่ละพืน้ที ่ทัง้น้ีรปูแบบการผลติสนิคา้เครือ่งจกัสานของแต่ละกลุ่ม
นัน้จะมกีารพฒันาใหม้คีวามหลากหลายมากขึน้ ซึ่งส่วนใหญ่ขึน้อยู่กบัความต้องการของตลาด
เป็นหลกั เช่น การออกแบบลวดลาย การออกแบบขนาด จะมกีารเรยีนรูร้่วมกนั ผสมผสานกบั
ความรู้ได้รบัการไปศึกษาดูงานในพื้นที่อื่น ๆ ให้สนิค้าที่ผลิตนัน้มคีวามทนัสมยัสนองความ
ตอ้งการของตลาดไดอ้ย่างเหมาะสม อย่างไรกต็ามกจิกรรมการผลติของแต่ละกลุ่มนัน้ส่วนใหญ่
เป็นการผลติทัง้ชิ้นงาน โดยจะมกีารแยกกนัทํา หรอืเอางานมาทําร่วมกนั ขึน้อยู่กบัเวลาและ
โอกาส มีเพียงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากใบตาลบ้านยายพา ที่มีกิจกรรมการผลิต
แตกต่างไปจากกลุ่มอื่น คอื จะแยกแผนกการผลติไวอ้ยา่งชดัเจน เช่น แผนกกรดูเสน้ แผนกถกั 
และแผนกเยบ็ ใครถนัดทําในแผนกไหนกจ็ะเลอืกทําไดถ้ามความถนัดของตน นอกจากน้ีกลุ่ม
วสิาหกจิชุมชนทุกกลุ่มจะมผีูท้ีท่าํหน้าทีต่รวจสอบคุณภาพของสนิคา้ก่อนทีจ่ะมกีารจดัจําหน่าย 
เพือ่เป็นการคดัเลอืกสนิคา้ทีม่คีุณภาพ ไมใ่หเ้สยีชื่อเสยีง 
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3)  ดา้นการตลาด ความรูด้า้นการตลาด ประกอบไปดว้ยการดําเนินงาน
ด้านการตลาด ช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่าในช่วงแรกนัน้ทางภาครฐัได้เข้ามาให้การ
สนบัสนุนในการใหค้วามรูด้า้นการขาย การตัง้ราคาทีเ่หมาะสม โดยมกีารสง่ผูนํ้ากลุ่มไปศกึษาดู
งานนอกพืน้ที ่และนําความรูท้ีไ่ดก้ลบัมาพฒันาการตลาดของกลุ่ม การดาํเนินงานดา้นการตลาด
ของแต่ละกลุ่มจะเน้นการขายตรงใหลู้กคา้เขา้มารบัซือ้ในพืน้ที ่คอื ทีท่าํการกลุ่ม และลูกคา้สว่น
ใหญ่เป็นพอ่คา้คนกลางมารบัสนิคา้ขายไปทัง้ในจงัหวดัและนอกจงัหวดั สาํหรบั    ช่องทางการ
จดัจําหน่ายในปจัจุบนัมหีลายช่องทางมากขึน้ไม่ว่าจะเป็นทางเวบ็ไซต์ www.thaitambon.com  
รวมไปถงึการทีท่างกลุ่มมกีารนําสนิคา้ไปขายในงานแสดงสนิคา้ทีท่างจงัหวดันครราชสมีาจดัขึน้
ทุกปี เช่น งานกาชาด และ งานย่าโม เป็นตน้ อย่างไรกต็ามความรูด้า้นการตลาด ช่องทางการ
จดัจาํหน่าย การสง่เสรมิการขายนัน้ทางกลุ่มวสิาหกจิชุนชนไดม้กีารพฒันาความรูอ้ยา่งต่อเน่ือง 
การเปลีย่นแปลงการดาํเนินการตลาดใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้มากขึน้ เช่น การทํา
นามบตัร การทาํใบปลวิ และแผน่พบัเพือ่การประชาสมัพนัธส์นิคา้  
 

4.3.2  กระบวนการจดัการความรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ินด้านหตัถกรรมเครื่องจกัสาน 
การศกึษากระบวนการจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสานของ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายทัง้ 4 กลุ่มผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการจดัสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) การสงัเกตแบบมสีว่นรว่มและไมม่สี่วนรว่ม และการสมัภาษณ์เชงิลกึผูนํ้ากลุ่ม
ทัง้ 4 คนโดยใช้แบบสมัภาษณ์ที่มโีครงสร้างที่ผู้ศึกษากําหนดขึ้น ซึ่งครอบคลุมกระบวนการ
จดัการความรู้ ได้แก่ 8 ประเด็น ได้แก่ การกําหนดความรู้ การแสวงหาและยึดกุมความรู ้ 
การสรา้งความรู ้การประมวลความรูเ้ป็นหมวดหมู่ การแลกเปลี่ยนความรู ้การจดัเก็บความรู ้
การถ่ายทอดความรู้ และการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ โดยผลการศึกษาในแต่ละประเด็น  
มรีายละเอยีดดงัน้ี 

4.3.2.1  การกาํหนดความรู ้(Knowledge Identification) 
การศกึษาการกําหนดความรู/้การระบุความรูน้ัน้ ศกึษาตามหลกัคดิของชาวบา้น

เน้นคติด้านวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมที่มีอยู่ในท้องถิ่น ที่ชาวบ้านจะมุ่งอธิบายตาม
ปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ในทอ้งถิน่ และความรูส้ว่นใหญ่นัน้จะอยูใ่นตวับุคคลทีม่คีวามชาํนาญ เช่น 
ปราชญ์ชุมชน หรอืผูอ้าวุโสในชุมชน ซึง่ในการศกึษาครัง้น้ีผูศ้กึษามุ่งศกึษาในประเดน็ดา้นการ
ระบุความรูว้สิาหกจิชุมชนโดยการเลอืกและการตดัสนิใจผลติผลติภณัฑข์องกลุ่มวสิาหกจิชุมชน  
โดยกําหนดว่ากลุ่มวสิาหกจิชุมชนตอ้งการความรูอ้ะไรบา้ง ในรปูแบบใดและอยู่ทีใ่คร เพื่อให้
สามารถกําหนดขอบเขตของการจดัการความรูแ้ละสามารถจดัสรรทรพัยากรที่มอียู่ไดอ้ย่างมี
คุณคา่สงูสดุ 

การศกึษาครัง้น้ีผูศ้ึกษามุ่งเน้นเกี่ยวกบัการกําหนดความรูด้้านผลติภณัฑ์ของ
กลุ่มเป็นหลกั ซึง่แต่ละกลุ่มเป้าหมายมกีารกาํหนดความรูด้า้นผลติภณัฑข์องกลุ่ม พบวา่ 
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วสิาหกจิชุมชนกลุ่มจกัสานผกัตบชวาบา้นตะกรุดเครอืปลอก ในอดตีมกีารใช ้
ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมจกัสานในการผลติอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการประกอบอาชพีเป็นหลกั 
ต่อมากลุ่มแม่บ้านที่ว่างงาน และเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถไปทํางานนอกบ้านได้ได้มีการ
รวมกลุ่มกนัภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครฐั คอื ทางเกษตรอําเภอจกัราช พฒันา
ชุมชนจกัราช และโครงการสรา้งชวีติใหม่ใหก้บัสตรชีนบท ใหม้กีารต่อยอดภูมปิญัญาท้องถิ่น 
ดัง้เดมิทีม่กีารสบืทอดกนัหลายรุน่ หน่วยงานจงึมกีารแนะนําการผลติผลติภณัฑเ์ครื่องจกัสานให้
กลุ่มได้ร่วมกนัตดัสนิใจว่าต้องการจะผลติหรอืไม่ จากการสนับสนุนดงักล่าวกลุ่มไดเ้ลอืกและ
ตดัสนิใจทีจ่ะมกีารผลติผลติภณัฑจ์กัสานจากผกัชวา ซึ่งเป็นวตัถุดบิทีส่ามารถหาไดใ้นทอ้งถิน่
ทัง้และมอียูเ่ป็นจาํนวนมาก กอปรกบัทางกลุ่มมองวา่จะสามารถชว่ยลดตน้ทุนในการผลติไดเ้ป็น
อยา่งด ี 

ดงันัน้การกําหนดความรูด้า้นผลติภณัฑข์องกลุ่มจกัสานผกัตบชวาเกดิจากการ 
ทีช่าวบ้านต้องการมรีายไดเ้สรมิไดม้กีารรวมตวักนัภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครฐั 
ในการสรา้งงานสร้างอาชพีให้แก่กลุ่มในการกําหนดความรูด้้านการจกัสาน เน่ืองจากเหน็ว่า
อําเภอจกัราชเป็นอําเภอทีม่กีารชื่อเสยีงในดา้นหตัถกรรมจกัสาน และทางกลุ่มไดม้กีารร่วมกนั
คดิและตดัสนิใจผลติผลติภณัฑจ์ากผกัตบชวา ซึ่งเป็นวตัถุดบิทีม่อียู่ตามธรรมชาต ิและมอียู่ใน
ทอ้งถิน่เป็นจํานวนมาก โดยการผลตินัน้ใชพ้ืน้ฐานการใชภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ในเรื่องของการถกั 
การสาน ในสมยัอดีตมาต่อยอดการผลิตให้มีรูปแบบที่ทนัสมยัโดยมุ่งไปที่การผลิตอุปกรณ์
เครือ่งใชใ้นครวัเรอืน เชน่ ตะกรา้ กระจาด ทีใ่สด่นิสอ เป็นตน้ ทัง้น้ีความรูข้องกลุ่มสว่นใหญ่เป็น
ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล สมาชิกลุ่มจะมีความรู้ด้านการสาน การถัก (เครื่องมือจบัสตัว์น้ํา)  
ทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรษุอยูเ่ป็นทุนเดมิ  

วสิาหกจิชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบา้นคลา้ มกีารกําหนดความรูด้า้นการผลติ
หมวกใบตาลทีเ่กดิจากความตอ้งการของกลุ่มทีม่กีารรว่มกนัคดิและตดิสนิใจ ทีต่อ้งการใหชุ้มชน
มกีารสบืสานภูมปิญัญาทอ้งถิน่ที่มแีต่บรรพบุรุษและทางกลุ่มเหน็ว่าการสานหมวกใบตาลนัน้
สมาชกิในชุมชนส่วนหน่ึงสามารถผลติไว้ใช้เองในครวัเรอืนอยู่แล้ว อกีทัง้วตัถุดบิ คอื ใบตาล 
สามารถหาไดใ้นทอ้งถิน่ตามหวัไร่ ปลายนา เป็นการลดต้นทุนในการผลติ จงึเลง็เหน็ว่าควรมี
การนําฝีมอืด้านหตัถกรรมเครื่องจกัสานมาใช้ใหเ้กดิประโยชน์ การรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้
ใหก้บัชุมชนนัน้ทําใหส้มาชกิสามารถพึง่พาตนเองในยุคทีเ่ศรษฐกจิมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่การ
กําหนดความรูด้งักล่าวไดร้บัการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครฐั ในการสนับสนุนใหชุ้มชนบา้น
คลา้เป็นชุมชนแหง่การเรยีนรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่อกีดว้ย 

ดงันัน้วสิาหกจิชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบ้านคล้า มกีารกําหนดความรูด้า้น
ผลิตภณัฑ์หมวกใบตาลจากความต้องการของกลุ่มในการสบืสานภูมปิญัญาท้องถิ่นเป็นหลกั 
และเพือ่ใหส้มาชกิมอีาชพีเสรมิ นอกเหนือจากการประกอบอาชพีเกษตรกรรม ซึง่การดาํเนินงาน
ดงักล่าวได้รบัการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครฐัในการดําเนินงานในด้านงบประมาณ และ
การตลาด เป็นตน้ 
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วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผลติภณัฑจ์ากใบตาลบา้นยายพา มกีารกําหนดความรูท้ีเ่กดิ
จากความตอ้งการของชาวบา้นทีต่อ้งการใชท้รพัยากรในทอ้งถิน่ใหเ้กดิประโยชน์ เน่ืองจากมตีน้
ตาลในชุมชนเป็นจํานวนมาก และมบีางครวัเรอืนตอ้งโค่นทิง้เน่ืองจากลูกตาลหล่นลงมาทําลาย
ขา้วของ ทําใหช้าวบา้นในชุมชนต้องการแก้ไขปญัหาดงักล่าว จงึมองว่าใบตาลนัน้มปีระโยชน์
สามารถนํามาผลติสนิคา้ได ้จงึรว่มกนัคดิและตดัสนิใจใหม้กีารผลติผลติภณัฑจ์ากใบตาล เพื่อให้
สมาชกิในชุมชนมรีายได ้ในช่วงทีว่่างเวน้จากการทาํนา โดยในการศกึษาครัง้น้ีผูศ้กึษามุง่เน้น
ศกึษาการกาํหนดความรูด้า้นการทาํหมวกใบตาล ซึง่เป็นความรูท้ีม่าแต่บรรพบุรุษ และชาวบา้น
ในหมู่บ้านยายพาเกือบทุกหลังคาเรือนจะสามารถผลิตได้ ทําให้ทางกลุ่มได้มีฐานคต ิ
ที่สําคญัคอืความต้องการสบืสานภูมปิญัญาท้องถิน่ใหย้งัคงอยู่ และเมื่อทางกลุ่มมกีารกําหนด
ความรูด้า้นการผลติภณัฑแ์ลว้ ไดม้กีารประสานงานกบัหน่วยงานภาครฐัในการสนบัสนุนในดา้น
งบประมาณในการตัง้กลุ่มและผู้นํากลุ่มเข้ารบัการอบรม/สมัมนาเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการ 
เพือ่ใหก้ลุ่มมกีารดาํเนินงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ดงันัน้วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผลติภณัฑจ์ากใบตาลบา้นยายพา มกีารกําหนดความรู้
ดา้นผลติภณัฑจ์ากวตัถุดบิ/ทรพัยากรทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่เป็นหลกั ภายใตก้ารรวมคดิและตดัสนิใจ
ในการสบืสานภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นการถกัหมวกใบตาล เพือ่ใหม้รีายไดเ้พิม่ขึน้ ซึง่สมาชกิกลุ่ม
สว่นใหญ่มคีวามรูพ้ืน้ฐานในการถกัหมวกอยูเ่ป็นทุนเดมิ (ใชว้ธิกีารถกัดว้ยมอื)  

วสิาหกจิชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบงิมติรภาพ มลีกัษณะการกําหนดความรู้
ด้านการผลติภณัฑ์ที่เกดิจากผู้นํากลุ่ม (คุณธนัสนี) ที่มกีารจุดประกายใหช้าวบ้านในชุมชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น เน่ืองจากที่ผ่านมาพื้นที่ชุมชนบ้านบิงมิตรภาพต้องประสบปญัหาจากภัย
ธรรมชาตมิาอย่างต่อเน่ือง ทัง้เกดิฝนแลง้ และน้ําท่วมในพืน้ที ่ส่งผลใหผ้ลผลติทางการเกษตร
เสยีหายเป็นจาํนวนมาก โดยผูนํ้าไดม้กีารประสานงานกบัหน่วยงานภาครฐัในการไปศกึษาดงูาน
เกี่ยวกบัการส่งเสรมิอาชพี โดยการทดลองทําจากความรูเ้กี่ยวกบัการถกักระเป๋าจากเชอืกมดั
ฟางทีไ่ดอ้บรมมาและนํามาปรกึษาหารอืกบักลุ่มแม่บา้นในชุมชน เพื่อกําหนดว่ากลุ่มตอ้งการที่
ผลติกระเป๋าจากเชอืกมดัฟาง และมกีารเขยีนแผนธุรกจิอยา่งเป็นทางการ  

ดงันัน้วสิาหกจิชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบงิมติรภาพ การกําหนดความรูด้า้น
ผลติภณัฑจ์ากผูนํ้ากลุ่มเป็นหลกั ภายใตค้วามต้องการแกไ้ขปญัหาดา้นเศรษฐกจิภายในชุมชน 
โดยมีความต้องการสร้างรายได้ให้กับสมาชิก เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้รบัการ
สนบัสนุนจากหน่วยงานภาครฐัในการสนับสนุนดา้นการหาแหล่งความรู ้และงบประมาณในการ
จดัตัง้กลุ่ม 

 การกําหนดความรูข้องกลุ่มวสิาหกจิชุมชนเป้าหมายทัง้ 4 กลุ่ม มลีกัษณะของ
การกาํหนดความรูด้า้นผลติภณัฑ ์ดงัตารางที ่4.5 
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ตารางท่ี 4.5  การกาํหนดความรูด้า้นผลติภณัฑข์องกลุ่มวสิาหกจิชุมชน 
 

การกาํหนดความรู้ด้าน
ผลิตภณัฑ ์

วิสาหกิจชมุชน
กลุ่มจกัสาน

ผกัตบชวาบ้าน
ตะกรดุ 

เครือปลอก 

วิสาหกิจ
ชมุชนกลุ่ม

ผลิตภณัฑจ์าก
ใบตาลบ้าน
ยายพา 

วิสาหกิจ
ชมุชนกลุ่ม
สานหมวก
ใบตาลบ้าน

คล้า 

วิสาหกิจ
ชมุชนกลุ่ม
แม่บ้าน

เกษตรกรบิง
มิตรภาพ 

1. การสนบัสนุนจากหน่วยงาน 
    ภาครฐั 

 - -  

2. การรว่มกนัคดิและตดัสนิใจ    - 
3. การใชท้รพัยากรในทอ้งถิน่ให ้
    เกดิประโยชน์ 

   - 

4. การสบืสานภูมปิญัญาทอ้งถิน่ -   - 
5. ผูนํ้ากลุม่เป็นผูผ้ลกัดนั - - -  

6. การแกไ้ขปญัหาดา้นเศรษฐกจิ     

 
4.3.2.2   การแสวงหาและยดึกุมความรู ้(Knowledge Acquisition and Capture) 
การแสวงหาและยดึกุมความรู้ เป็นการใช้ ความสามารถในการเรยีนรูข้องคน

ส่วนใหญ่ในกลุ่มวสิาหกจิชุมชนการรบัความรูม้าจากแหล่งต่าง ๆ จากภายในและภายนอกชุมชน 
เพือ่นํามายดึกุมเป็นความรูข้องกลุ่มวสิาหกจิชุมชน รวมไปถงึวธิกีารต่าง ๆ ในการเรยีนรูเ้พื่อให้
เกดิความเขา้ใจและสามารถนํามาปฏบิตัไิดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

หลงัจากกลุ่มวสิาหกิจชุมชนได้มกีารกําหนด/ระบุความรู้ที่ทางกลุ่มได้ร่วมกนั
เลือกและตดัสนิใจผลิตภณัฑ์แล้ว แต่ละกลุ่มได้มลีกัษณะของการแสวงหาความรู้และยดึกุม
ความรู ้โดยวสิาหกจิชุมชนกลุ่มจกัสานผกัตบชวาบา้นตะกรุดเครอืปลอก หลงัจากที่ไดร้บัการ
แนะนําจากหน่วยงานในการผลติเครื่องจกัสานผกัตบชวาแลว้ ไดม้กีารแสวงหาความรูโ้ดยการ
ประสานงานกบัหน่วยงานของภาครฐัในการส่งวทิยากรเขา้มาใหค้วามรู้และสอนวธิีการผลิต
อย่างละเอยีด รวมไปถงึการไปศกึษาดูงานทีศู่นยศ์ลิปาชพีบางไทร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
และการทีส่มาชกิในกลุ่มบางคนไดม้กีารเรยีนรูก้ารออกแบบผลติภณัฑจ์ากการไปออกรา้นในที่
ต่าง ๆ แลว้ดแูบบมาทดลองทํากนัภายในกลุ่ม ซึง่สมาชกิในกลุ่มอธบิายในประเดน็การแสวงหา
ความรู ้(การออกแบบสนิคา้นัน้นึกไดอ้ะไรกท็าํ บางทสีมาชกิในกลุ่มกค็ดิกนัเอง แลว้นํามาคุยกนั 
บางทกีไ็ปดแูบบจากทีอ่ื่น แลว้กลบัมาลองทาํดกูจ็ะไดช้ิน้งานทีห่ลากหลายรปูแบบขึน้) 

วธิกีารแสวงหาความรูข้องกลุ่มเป็นลกัษณะของการผสมผสานจากการทีก่ลุ่มมี
การแสวงหาความรูเ้องและมหีน่วยงานภาครฐัเขา้มาสนับสนุนในการแสวงหาความรูด้้านการ
ผลติเครือ่งจกัสานจากผกัตบชวา 
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วสิาหกจิชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบา้นคล้ามกีารแสวงหาความรูโ้ดยการนํา
ความรูเ้ดมิทีเ่ป็นภูมปิญัญาทอ้งถิน่มาปรบัปรุงและพฒันาสนิคา้ใหม้คีวามทนัสมยัและสวยงาม 
ซึ่งสมาชกิกลุ่มไดร้่วมกนัปรบัปรุงสนิคา้ ซึ่งจากเดมิหมวกใบตาลจากรุ่นปู่ ยา ตา ยายนัน้จะมี
หมวกเป็นสดีาํทีไ่ดจ้ากน้ํามนัยางและเขมา่ไฟ และใชใ้ยสปัปะรดในการเยบ็หมวก แต่ในปจัจุบนั
ไดม้กีารใชว้สัดุในการเยบ็ทีม่คีวามเหนียวและทนทานกว่า คอื ดา้ย และมกีารยอ้มสใีหห้มวกมี
สสีนัทีส่วยงาม ส่งผลใหใ้นปจัจุบนั รูปแบบของสนิคา้มทีัง้หมด 8 รปูแบบ และแต่ละรูปแบบจะ 
มขีนาดทีแ่ตกต่างกนั ทําใหส้นิคา้เครื่องจกัสานของอาํเภอจกัราชไดร้บัการยอมรบัจากผูบ้รโิภค 
ซึง่วธิกีารในการแสวงหาความรูน้ัน้ กลุ่มจะเป็นหลกัในการแสวงหาความรูใ้นดา้นการสานหมวก
ใบตาลเอง สมาชกิกลุ่มอธบิายวา่ 
 

การปรบัรูปแบบของหมวกส่วนใหญ่จะคดิเองทํากนัเอง ซึ่งบางครัง้ไดร้บัการ
แนะนําจากลูกค้า เช่น หมวกใบเล็ก ที่สามารถทําเป็นของชําร่วยและ
เครือ่งประดบัสาํหรบัตดิผม โดยถา้สมาชกิคนใดสนใจทาํกจ็ะสอนกนัเอง แต่ไม่
บงัคบัใหทุ้กคนตอ้งทาํเป็น เราใหอ้สิระ (ชว่ย ยนัตพ์มิาย, 2554) 

 
ดงันัน้วสิาหกจิชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบา้นคลา้มลีกัษณะของการแสวงหา

ความรู้ที่ไม่ค่อยชดัเจนเน่ืองจาก สมาชกิส่วนใหญ่ใช้ความรู้เดิมที่ได้รบัการถ่ายทอดมาจาก
บรรพบุรุษ แล้วมกีารแสวงหาความรู้เพิม่เติมในด้านทําขนาดให้มีความหลากหลายเท่านัน้  
ทาํใหข้ ัน้ตอนในการแสวงหาความรูข้องกลุ่มนัน้ยงัไมม่คีวามจาํเป็นในการจดัการความรู ้

วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผลติภณัฑจ์ากใบตาลบา้นยายพา มกีารแสวงหาความรูแ้ละ 
ยดึกุมดา้นการผลติผลติภณัฑจ์ากใบตาลจากภูมปิญัญาทอ้งถิน่ โดยสมาชกิส่วนใหญ่ไดร้บัการ
ถ่ายทอดมาจากปู่ ยา ตา ยายในครอบครวั ทําใหก้ารแสวงหาความรูเ้ป็นลกัษณะของการนํา 
ภูมปิญัญาท้องถิ่นดัง้เดมิมาพฒันาและปรบัปรุงให้มรีูปแบบที่ทนัสมยั รวมไปถึงการแสวงหา
ความรูจ้ากการไปศกึษาดูงาน การเรยีนรูจ้ากการไปดูผลติภณัฑข์องกลุ่มอื่น ๆ แลว้นํากลบัมา
ทดลองออกแบบและพฒันาเป็นผลติภณัฑข์องกลุ่ม เป็นลกัษณะของการจดจําและนํามาปฏบิตั ิ
โดยจะมกีารเรยีนรูร้่วมกนั การพูดคุยกนัอย่างไม่เป็นทางการ  ซึ่งวธิกีารแสวงหาความรูข้อง
กลุ่มนัน้ กลุ่มจะเป็นหลกัในการแสวงหาความรูก้ารผลติผลติภณัฑจ์ากใบตาลกนัเอง 

การแสวงหาความรูข้องวสิาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภณัฑ์จากใบตาลบ้านยายพา  
มลีกัษณะที่คล้ายคลงึกบัวสิาหกจิชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบ้านคล้า เน่ืองจากการแสวงหา
และยดึกุมความรูน้ัน้ใชภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษเป็นหลกั และมี
การแสวงหาความรู้เกี่ยวกบัการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ให้มหีลากหลายขนาดในภายหลงั  
ทาํใหข้ ัน้ตอนในการแสวงหาความรูข้องกลุ่มนัน้ยงัไมม่คีวามจาํเป็นในการจดัการความรู ้
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วสิาหกจิชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบงิมติรภาพนัน้ มกีารแสวงหาความรูก้าร
ผลติกระเป๋าจากเชอืกมดัฟาง ซึง่ไดร้บัการสนับสนุนจากภาครฐัในการส่งวทิยากรเขา้มาสอน
ใหก้บัสมาชกิกลุ่มอย่างละเอยีด การไปศกึษาดูงานและการเขา้รบัการอบรมเกี่ยวกบัการผลติ 
นอกจากน้ีในการเรยีนรู้รูปแบบการกระเป๋าถกัจากเชอืกมดัฟางนัน้ ทางกลุ่มได้มกีารเรยีนรู้
ร่วมกันในการจดจํารูปแบบจากสินค้าของกลุ่มอื่น ๆ แล้วนํามาทดลองปฏิบัติในกลุ่มจนมี
ผลติภณัฑก์ระเป๋าในแบบต่าง ๆ ตะกรา้ ฯลฯ รวมไปถงึการแสวงหาความรูต้ามสื่อต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
นิตยสาร หนังสอืพมิพ ์โดยมกีารนํารูปแบบที่พบเหน็มาพูดคุยและหดัลองทําใหม้รีูปแบบของ
ผลติภณัฑ์กลุ่มที่หลากหลายมากขึน้ รวมไปถึงการนําลวดลายของการทอเสื่อในสมยัอดตีมา
ประยกุตใ์ชเ้ป็นลวดลายของกระเป๋าในปจัจุบนั เพือ่ใหม้รีปูแบบทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่ม 

วิธีการในการแสวงหาความรู้ของกลุ่มนัน้จะมีลักษณะแบบผสมผสาน คือ 
หน่วยงานภาครฐัเขา้มาสนบัสนุนในการแสวงหาและยดึกุมความรูด้า้นการถกักระเป๋าจากเชอืก
มดัฟาง หลงัจากนัน้ทางกลุ่มไดม้กีารแสวงหาความรูเ้พิม่เตมิเองจากการเรยีนรูร้ว่มกนัและนํามา
ทดลองปฏบิตั ิ 

ดงันัน้ลกัษณะการแสวงหาและยดึกลุ่มความรูข้องกลุ่มวสิาหกจิชุมชนเป้าหมาย 
พบว่า กลุ่มวสิาหกจิชุมชนมกีารแสวงหาความรูแ้บบผสมผสานทัง้จากภายในและภายนอกกลุ่ม
วสิาหกจิชุมชนกลุ่มจกัสานผกัตบชวาบา้นตะกรุดเครอืปลอกมกีารไปศกึษาดูงานเกี่ยวกบัการ
ผลติ และมกีารเรยีนรูโ้ดยการจดจําผลติภณัฑใ์นกลุ่มอื่น ๆ แลว้นํามาทดลองปฏบิตั ิและเรยีนรู้
ร่วมกนัภายในกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบ้านคล้า และวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ผลติภณัฑจ์ากใบตาลบา้นยายพา มกีารแสวงหาความรูโ้ดยการนําความรูเ้ดมิทีเ่ป็นภูมปิญัญา
ท้องถิ่นมาปรบัปรุงและพฒันาให้ผลิตภณัฑ์มคีุณภาพและสวยงาม และวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
แม่บา้นเกษตรกรบงิมติรภาพนัน้ มกีารแสวงหาความรูแ้ละยดึกุมความรูจ้ากการสนับสนุนของ
หน่วยงานภาครฐัในการส่งวทิยากรเขา้มาสอนการผลติ การเขา้รบัการอบรม การศกึษาดูงาน 
และหลงัจากนัน้ทางกลุ่มไดม้กีารเรยีนรูใ้นการแสวงหาความรูร้่วมกนัโดยการจดจําสนิคา้ และ
การนําสนิคา้ของกลุ่มอื่นมาปรบัเป็นรูปแบบการถกัจากเชอืกมดัฟางจนกลายเป็นสนิคา้ประจํา
กลุ่ม สามารถสรุปลกัษณะการแสวงหาและยดึกลุ่มความรูข้องกลุ่มวสิาหกจิชุมชนเป้าหมาย  
ดงัตารางที ่ 4.6  
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ตารางท่ี 4.6  การแสวงหาและยดึกุมความรูด้า้นผลติภณัฑข์องกลุ่มวสิาหกจิชุมชน 
 

การแสวงหาและยึดกมุความรู้ 

วิสาหกิจชมุชน
กลุ่มจกัสาน

ผกัตบชวาบ้าน
ตะกรดุ 

เครือปลอก 

วิสาหกิจ
ชมุชนกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์
จากใบตาล
บ้านยายพา 

วิสาหกิจ
ชมุชนกลุ่ม
สานหมวก
ใบตาลบ้าน

คล้า 

วิสาหกิจ
ชมุชนกลุ่ม
แม่บ้าน

เกษตรกรบิง
มิตรภาพ 

1. การเขา้รบัการอบรม/สมัมนา  - -  
2. การศกึษาดงูาน  - -  
3. การเรยีนรูร้ว่มกนัของสมาชกิ     
4. การนําความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ 
    มาพฒันา 

-   - 

5. การจดจาํรปูแบบผลติภณัฑจ์าก 
   ภายนอกมาทดลองปฏบิตัริว่มกนั 

 - -  

6. การศกึษาจากสือ่สิง่พมิพ ์  - -  

 
4.3.2.3  การสรา้งความรู ้(Knowledge Creation) 
สําหรับประเด็นในการสร้างความรู้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนัน้ เน่ืองจาก

การศึกษานัน้มุ่งเน้นศึกษาในองค์การชุมชน ซึ่งการสร้างความรู้ของกลุ่มนัน้เกิดจากการ
ตระหนักในปญัหาที่เกดิขึน้แล้วรวมกลุ่มกนัเพื่อแก้ไขปญัหาและตอบสนองความต้องการของ
กลุ่ม ซึ่งในกระบวนการสรา้งความรูข้องกลุ่มนัน้มลีกัษณะและเน้ือหาเดยีวกนักบัการแสวงหา
และยดึกุมความรู ้ทาํใหก้ระบวนการสรา้งความรูส้ามารถควบรวมไปกบัการแสวงหาความรูแ้ละ
ยดึกุมความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครือ่งจกัสานของกลุ่มวสิาหกจิชุมชน 

4.3.2.4  การประมวลความรูเ้ป็นหมวดหมู ่(Knowledge Codification)  
การจดัการความรู้ในลกัษณะขององค์การชุมชนนัน้ยงัไม่มกีารแบ่งขัน้ตอนที่

ชดัเจน ซึง่การประมวลความรูเ้ป็นหมวดหมูน่ัน้ขึน้อยูก่บัความรูค้วามสามารถ และความชาํนาญ
เฉพาะบุคคล ซึง่การประมวลความรูเ้ป็นหมวดหมู่ทีเ่ป็นรปูธรรมนัน้ตอ้งอาศยัการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอกเขา้มาส่งเสรมิใหม้กีารคดิที่เป็นระบบ ซึ่งจากการศกึษาพบว่า ประเดน็ใน
ดา้นการประมวลความรูเ้ป็นหมวดหมู่ของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนนัน้ยงัขาดความชดัเจน เน่ืองจาก
ความรูส้ว่นใหญ่นัน้เป็นความรูแ้บบไมช่ดัแจง้ (Tacit Knowledge) มกัไดร้บัการประมวลและเกบ็
ไวใ้นความจาํของบุคคลมากกวา่  

สําหรบัการประมวลความรูเ้ป็นหมวดหมู่ของวสิาหกจิชุมชนที่มกีารผลติเครื่อง 
จกัสานนัน้จะอยู่ในรูปแบบของการร่วมกนัตัง้ชื่อผลติภณัฑใ์นแบบต่าง ๆ เพื่อง่ายต่อการจดจํา
และการผลติ ซึง่สมาชกิแต่ละคนจะมคีวามเขา้ใจรปูแบบของผลติภณัฑแ์ต่ละชนิดเป็นอย่างด ี
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โดยผลติภณัฑท์ีก่ลุ่มจกัสานผกัตบชวาบา้นตะกรดุเครอืปลอกมกีารตัง้ชื่อผลติภณัฑต์ามลกัษณะ
ของสนิคา้นัน้ ไดแ้ก่ ประเป๋า กระเชา้ใสผ่ลไม ้กล่องใสป่ากกาดนิสอ กระเช่ารปูไก่ ถงัขยะ กล่อง
ใสก่ระดาษทชิช ูกล่องใสข่องทีร่ะลกึ และกล่องใสผ่า้ไหม  

วสิาหกจิชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบา้นคลา้มกีารตัง้ชื่อของ หมวกใบตาลตาม
ลกัษณะของหมวกไดแ้ก่ หมวกจ๊อกกี้ หมวกปีกกลาง หมวกใบตาใหญ่และหมวกจิว๋ วสิาหกจิ
ชุมชนกลุ่มผลติภณัฑจ์ากใบตาลบา้นยายพา ตัง้ชื่อหมวกใบตาลตามลกัษณะของหมวก ไดแ้ก่ 
หมวกแฟนซ ีหมวกกอลฟ์ หมวกคาวบอย และหมวกปีกกวา้ง และ วสิาหกจิชุมชนกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรบงิมติรภาพ มกีารตัง้ชื่อผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ กระเป๋าคุณนาย กระเป๋าพยาบาล กระเป๋า
ตาห่าง และมกีารสรา้งลวดลายต่าง ๆ ทีแ่ตกต่างกนั โดยแต่ละลวดลายจะมชีื่อประจําลวดลาย 
ไดแ้ก่ ลายไมไ้ผ ่ลายแมงมมุ ลายเกลด็ปลา ลายไทย ลายดอกพกุิล และลายมงักร 

ดังนัน้การจัดการความรู้ในด้านการประมวลความรู้เป็นหมวดหมู่ของกลุ่ม
วสิาหกจิชุมชนนัน้เป็นเพยีงการประมวลในแบบงา่ย คอื การตัง้ชื่อผลติภณัฑเ์ท่านัน้ ซึง่ยงัไม่มี
ระบบการประมวลความรูอ้ย่างชดัเจนเท่าทีค่วร เน่ืองจากเป็นความรูท้ีอ่ยู่ในตวับุคคลมากกว่า 
ซึง่สมาชกิของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนสว่นใหญ่ทัง้ 4 กลุ่ม ยงัไมส่ามารถผลติสนิคา้ไดค้รบทุกชนิดที่
กลุ่มผลติ 

4.3.2.5  การแลกเปลีย่นความรู ้(Knowledge Sharing) 
การแลกเปลี่ยนความรู ้เป็นการส่งผ่านความรูร้ะหว่างบุคคลหรอืองค์การและ

ผา่นกระบวนการแลกเปลีย่นความรูท้ ัง้ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ โดยกระบวนการหรอื
กจิกรรมทีเ่ป็นทางการเน้นการแลกเปลี่ยนความรูแ้บบชดัแจง้ เช่น การแลกเปลี่ยนความรูโ้ดย
การจดัทาํเอกสารฐานความรู ้ในขณะทีก่ระบวนการทีไ่มเ่ป็นทางการเน้นการแลกเปลีย่นความรู้
แบบซ่อนเรน้ เช่น ระบบพีเ่ลีย้ง (Mentoring System) ชุมชนแหง่การเรยีนรู ้ (Community of 
Practice: CoP) เป็นตน้ ซึง่สาํหรบัองคก์ารชุมชนแลว้การแลกเปลีย่นความรูจ้ะเกดิขึน้อย่าง
ชดัเจนจากความสมัพนัธ์ในการอยู่ร่วมกนั ความไวว้างใจซึ่งกนัและกนั และสภาพแวดล้อมที่
เป็นอยูต่ามบรบิทของทอ้งถิน่นัน้ ๆ เป็นสาํคญั 

การแลกเปลีย่นความรูข้องกลุ่มวสิาหกจิชุมชนเป้าหมายทัง้ 4 กลุ่มนัน้ สว่นใหญ่
เป็นรูปแบบของกระบวนการหรอืกิจกรรมที่ไม่เป็นทางการ มุ่งศึกษาการแลกเปลี่ยนความรู้
ภายในกลุ่มสมาชกิ เน่ืองจากในสถานการณ์ปจัจุบนั การดําเนินงานของแต่ละกลุ่มยงัไม่มกีาร
สง่เสรมิกจิกรรมระหว่างเครอืขา่ย สง่ผลใหใ้นช่วง 1-2 ปีทีผ่า่นมา การแลกเปลีย่นความรูจ้งึเน้น
เฉพาะภายในกลุ่มเทา่นัน้ 

การแลกเปลี่ยนความรู้ของวสิาหกิจชุมชนกลุ่มจกัสานผกัตบชวาบ้านตะกรุด
เครอืปลอกใชร้ะบบพีเ่ลีย้ง (Mentoring System) คอืจะใหส้มาชกิคนทีม่คีวามชํานาญดา้นการ
ผลิตเข้ามาสอนให้กบัสมาชิกใหม่ และการแลกเปลี่ยนความรู้ของกลุ่มยงัมลีกัษณะของการ
เรยีนรู ้(Leaning) โดยมกีารนําความรูม้าเรยีนรูร้ว่มกนัภายในกลุ่ม ใครถนดัในการทาํผลติภณัฑ์
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ชิน้ใด กจ็ะมกีารสอนใหก้บัสมาชกิในกลุ่มทีย่งัไม่สามารถผลติชิน้งานได ้ซึ่งในการแลกเปลี่ยน
ความรู้ของกลุ่มจะมีการพูดคุยในกลุ่มย่อย เพราะบ้านของสมาชิกแต่ละคนอยู่ไม่ไกลกัน 
สามารถเดนิไปมาหาสูก่นัได ้การรวมกลุ่มกนัแต่ละครัง้จะมกีารไปพดูคุยทีบ่า้นสมาชกิคนใดนัน้
ขึน้อยูก่บัความสะดวกของสมาชกิ โดยจะมกีารพดูคุยกนัดว้ยเรื่องทัว่ไปและเรื่องการผลติ ซึง่จะ
ไม่มกีารกําหนดช่วงเวลาที่แน่นอน ซึ่งสมาชิกกลุ่มจกัสานผกัตบชวาบ้านตะกรุดเครอืปลอก 
(2554) อธบิายรว่มกนัวา่  บางครัง้นัง่ทาํคนเดยีวเบื่อๆ กม็ารวมกลุ่มกนัทาํ ซึง่ทาํใหไ้มเ่หงา คุย
กนัดว้ยทําไปดว้ย ใครยงัทําแบบไหนไม่ถนัดกส็อนกนัเอง กท็ําใหค้นทีท่ําไม่เก่งสามารถทําได้
เก่งขึน้ 

วสิาหกจิชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบา้นคลา้เป็นกลุ่มวสิาหกจิชุมชนทีม่กีารใช้
ความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นดัง้เดิมมาพัฒนาให้มีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยการ
แลกเปลี่ยนความรู้ของกลุ่มสานหมวกใบตาลนัน้มีค่อนข้างน้อย เน่ืองจากสมาชิกส่วนใหญ่
สามารถผลติกนัเองได ้และรปูแบบของหมวกนัน้ไมม่คีวามซบัซอ้น ซึง่สมาชกิแต่ละคนสามารถ
หาวตัถุดบิไดเ้องเพราะมใีนทอ้งถิน่จํานวนมาก รวมไปถงึลกัษณะการผลติของกลุ่มสานหมวก
ใบตาลบา้นคลา้ เป็นลกัษณะของต่างคนต่าง ๆ ทําทีบ่า้นของสมาชกิแต่คน ซึง่จะมกีารมารวมตวั
กนั เมื่อมกีารประชุมกลุ่ม เรื่องการทําบญัช ีการเงนิและเมื่อมหีน่วยงานเขา้มาศกึษาดูงานใน
พืน้ที ่สมาชกิจะมกีารสบัเปลีย่นหมนุเวยีนกนัมาสาธติแต่จะมปีระธานกลุ่มและรองประธานเป็นผู้
ทีม่หีน้าที่หลกัในการสาธติการทําหมวกใบตาล ถงึแมว้่าการแลกเปลี่ยนความรูก้ารสานหมวก
ใบตาลของกลุ่มนัน้จะไมค่่อยปรากฏในกลุ่ม แต่ทางผูนํ้ากลุ่มเองกม็กีารคดิรปูแบบการผลติแบบ
ใหม ่ๆ ซึง่ถา้สมาชกิคนใดสนใจกส็ามารถเขา้มาเรยีนรูท้ีบ่า้นประธานกลุ่มได ้

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากใบตาลบ้านยายพานั ้นมีลักษณะการ
แลกเปลี่ยนความรูท้ีค่ลา้ยคลงึกบัวสิาหกจิชุมชนกลุ่มจกัสานผกัตบชวาบา้นตะกรุดเครอืปลอก 
คอืการใช้ระบบพีเ่ลี้ยง (Mentoring System) โดยกลุ่มจะมกีารดูแลเอาใจใส่ซึ่งกนัและกนั 
สามารถคุยกนัไดเ้กอืบทุกเรื่อง ซึง่ความรูด้า้นการสานหมวกนัน้ทีผ่่านมาจะมกีารสอนต่อๆ กนั
มาภายในชุมชนและรูปแบบการผลติของกลุ่มน้ีจะมกีารแบ่งหน้าทีก่นัอย่างชดัเจน ใครถนัดใน
การเยบ็ กไ็ปอยูแ่ผนกเยบ็ ใครถนัดถกักท็ําในแผนกถกั มกีารใหอ้สิระกบัสมาชกิ ซึง่ในปจัจุบนั
สมาชกิไดม้กีารแลกเปลีย่นความรูก้นัในการผลติผลติภณัฑใ์นรปูแบบใหม ่คอื เสื่อ และกระเป๋า 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ือ้ใหม้ากขึน้ ทัง้น้ีสมาชกิกลุ่มผลติภณัฑจ์ากใบตาลบา้นยายพา 
(2554) มคีวามคดิเหน็วา่  

 
การรวมกลุ่มแลกเปลีย่นความรูก้นันัน้จะมแีบบไมเ่ป็นทางการ คุยกนัธรรมดา 
และออกมารวมกลุ่มกนัคอ่นขา้งบ่อยประมาณสปัดาหล์ะ 2 ครัง้ เพราะบา้นอยู ่
ใกลก้นั และเวลามาคุยไดป้รกึษากนัไดทุ้กเรือ่ง ทัง้ในการผลติ เรือ่งครอบครวั  
และใครอยากมากม็า ไมม่กีารบงัคบักนั  
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วสิาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบงิมติรภาพนัน้มกีารแลกเปลี่ยนความรู้
ส่วนใหญ่เป็นลกัษณะไม่เป็นทางการ ใชร้ะบบพีเ่ลี้ยง (Mentoring System) เช่นเดยีวกนักบั
วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผลติภณัฑจ์ากใบตาลบา้นยายพาและวสิาหกจิชุมชนกลุ่มจกัสานผกัตบชวา
บา้นตะกรุดเครอืปลอก มรีปูแบบของการแลกเปลีย่นความรูแ้บบการฝึกสอนกนัเองภายในกลุ่ม 
โดยสมาชกิที่มคีวามชํานาญในการแกะลายกระเป๋าเป็นผูส้อนใหก้บัสมาชกิคนอื่น ๆ โดยเป็น
การสอนทัง้ในแบบตวัต่อตวั และสอนแบบรายกลุ่ม ขึน้อยูก่บัความสะดวกของสมาชกิ โดยจะมี
การกาํหนดวนัและเวลาไวอ้ยา่งเป็นทางการ  

ดงันัน้การจดัการความรูใ้นดา้นการแลกเปลีย่นความรูข้องกลุ่มส่วนใหญ่นัน้เป็น
กระบวนการที่ไม่เป็นทางการเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้แบบซ่อนเร้น คือ ระบบพี่เลี้ยง 
(Mentoring System) โดยเป็นวธิกีารในการแลกเปลีย่นความรูอ้ยา่งใกลช้ดิแบบตวัต่อตวั ซึง่ทาง
สมาชกิสามารถพดูคุยแลกเปลีย่นความรูใ้นเรื่องต่าง ๆ และมกีารทํากจิกรรมอื่น ๆ ร่วมกนัควบคู่
กนัไปดว้ย เชน่ การรบัประทานอาหาร การจดักจิกรรมสนัทนาการ เป็นตน้ สว่นการแลกเปลีย่น
ความรูร้ะหว่างกลุ่มนัน้ บางครัง้เกดิจากทีม่กีลุ่มเกษตรกรนอกพืน้ทีเ่ขา้มาศกึษาดงูานแลว้มกีาร
พูดคุยแลกเปลี่ยนความรูร้่วมกนัอย่างไม่เป็นทางการ แต่ที่ผ่านมามน้ีอยมาก สําหรบัระบบพี่
เลี้ยงในการศกึษาครัง้น้ีนอกจากเป็นการสอนกจิกรรมการผลติใหก้บัสมาชกิใหม่ และยงัหมาย
รวมถงึการทีส่มาชกิมกีารนําเอาความรูใ้นรูปแบบใหม่มาสอนใหก้บัสมาชกิเก่าใหส้ามารถผลติ
ได ้ในลกัษณะทีส่มาชกิเก่าอาจมคีวามตอ้งการหดัทาํผลติภณัฑท์ีต่นเองไมถ่นดั  

อย่างไรก็ตามจากการศึกษา พบข้อสงัเกตที่สําคญั คอื แต่ละกลุ่มส่วนใหญ่มี
หน่วยงานภาครฐัสถาบนัการศกึษาเขา้มาสนับสนุนกลุ่มวสิาหกจิชุมชนเกี่ยวกบัการทําเอกสาร
ฐานความรู้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่ม ทําให้ปจัจุบนักลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เป้าหมายมเีอกสารเกีย่วกบักระบวนการผลติ และรปูแบบของผลติภณัฑไ์วอ้ยา่งชดัเจน  

4.3.2.6  การจดัเกบ็ความรู ้(Knowledge Storage)  
การจดัเกบ็ความรูเ้ป็นการนําเอาความรูท้ี่ได้จากสรา้งและพฒันามากําหนดสิง่

สําคญัที่จะเก็บไว้เป็นความรู ้โดยต้องพจิารณาถึงวธิกีารในการเก็บรกัษาและนํามาใช้ใหเ้กิด
ประโยชน์ตามความตอ้งการขององคก์ารเชน่ การบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษรทีช่ดัเจน รวมทัง้ที่
เกีย่วขอ้งกบักระบวนการทางมนุษยด์ว้ย เช่น การสรา้งและการจดจําของปจัเจกบุคคล เป็นตน้ 
ซึ่งในการศึกษาครัง้น้ีมุ่งเน้นการจัดเก็บความรู้ขององค์การชุมชนที่มีผลิตด้านหตัถกรรม 
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทีไ่มอ่าศยัเทคโนโลยสีมยัใหมเ่ขา้มาชว่ยเทา่ใดนกัเพราะมองเป็นเรื่องใหมแ่ละ
สิน้เปลอืง แต่ทางกลุ่มวสิาหกจิชุมชนจะมกีารเกบ็ความรูไ้วใ้นประสบการณ์ของบุคคล ซึง่มกีาร
แสดงออกมาเป็นรปูธรรมได ้ 

สาํหรบัการจดัเกบ็ความรูข้องวสิาหกจิชุมชนกลุ่มจกัสานผกัตบชวาบา้นตะกรุด
เครอืปลอกนัน้ พบว่ามกีารจดัเก็บความรู้ในลกัษณะของการจดจําผ่านตวับุคคลในชิ้นงานที่
ตนเองถนัด และการถ่ายภาพของชิ้นงานในแต่ละแบบ สมาชิกกลุ่มจกัสานผกัตบชวาบ้าน
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ตะกรุดเครอืปลอก (2554) อธบิายว่า การเขยีนบนัทกึวธิกีารทํานัน้ค่อนขา้งซบัซอ้นจะไม่ค่อย
เขา้ใจ เลยใชว้ธิกีารถ่ายรปูไวจ้ะเหน็รปูแบบชดัเจนกวา่ 

การจดัเกบ็ความรูน้ัน้ทางกลุ่มจะมกีารบนัทกึกระบวนการผลติและวสัดุอุปกรณ์ที่
ใช้ด้วยภาพถ่าย ทําให้สะดวกสําหรบัสมาชกิใหม่และผู้ที่ต้องการเรยีนรู้ก็สามารถศึกษาจาก
แฟ้มขอ้มลูภาพถ่ายไดอ้ย่างละเอยีด แต่ทัง้น้ีทัง้นัน้ความรูข้องกลุ่มสว่นใหญ่จะเกบ็ในรปูของตวั
บุคคลเป็นสาํคญั 

วสิาหกจิชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบา้นคลา้เป็นกลุ่มทีม่กีารจดัเป็นจุดเรยีนรู้
การทําหมวกใบตาล ณ ที่ทําการกลุ่ม โดยการจดัเก็บความรูใ้นลกัษณะของการจดจําผ่านตวั
บุคคล และการบนัทกึเป็นภาพถ่ายและมกีารจดัติดบอร์ดไว้ ณ จุดเรยีนรูข้องกลุ่ม ซึ่งสมาชกิ
กลุ่มสานหมวกใบตาลบา้นคลา้ (2554) อธบิายว่า การจดบนัทกึความรูก้ารสานหมวกใบตาลนัน้
สว่นใหญ่ อยูใ่นหวัสมอง โดยทางกลุ่มมกีารบอกวธิทีาํครา่ว ๆ โดยใชก้ารอธบิายตามภาพถ่ายที่
ตดิไวท้ีจุ่ดเรยีนรูข้องกลุ่ม 

วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผลติภณัฑจ์ากใบตาลบา้นยายพา ในปจัจุบนัเป็นกลุ่มทีไ่ดร้บั
การส่งเสรมิและสนับสนุนดา้นการจดัเกบ็ความรูไ้วอ้ย่างชดัเจน นอกจากจะมกีารจดจําผ่านตวั
บุคคลแลว้ ยงัมกีารจดัเกบ็เป็นตวัอย่างชิ้นงาน และมกีารจดัเกบ็เป็นขอ้มูลผ่านระบบ Internet 
ผา่นทางเวบ็ไซตข์องภาครฐั คอืสาํนกังานเกษตรอาํเภอชุมพวง และพฒันาชุมชนอาํเภอชุมพวง  
มกีารจดัเกบ็เป็นฐานขอ้มูลดงักล่าวนัน้ยงัเป็นการเกบ็บนัทกึขอ้มูลการผลติในเบื้องต้นเท่านัน้ 
รายละเอยีดเกี่ยวกบัรูปแบบต่าง ๆ นัน้เป็นการจดจําผ่านตวับุคคลมากกว่า ซึ่งสมาชิกกลุ่ม
ผลติภณัฑจ์ากใบตาลบา้นยายพา (2554) อธบิายวา่ ถา้ใครสนใจตอ้งมาหดัทาํเอง เพราะกลุ่มไม่
มกีารบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร ต้องเขา้มาฝึกหดัทําเอง ลงมอืปฏบิตัิเอง เพราะเป็นงานที่
คอ่นขา้งยาก 

วสิาหกจิชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบงิมติรภาพมกีารจดัเกบ็ความรูใ้นลกัษณะ
ของการจดจําผ่านตวับุคคลที่มคีวามชํานาญ และการภาพถ่าย โดยมกีารบนัทกึกระบวนการ
ผลิต ลวดลายและแบบต่างๆ ไว้อย่างละเอียด รวมไปถึงสมาชิกบางคนก็มีการจดัเก็บเป็น
ตวัอยา่งชิน้งานเกบ็ไว ้เมือ่เวลาตอ้งการผลติ กจ็ะนําชิน้งานนัน้ ๆ มดีอูกีครัง้ 

ดงันัน้รูปแบบในดา้นการจดัเกบ็ความรูข้องกลุ่มวสิาหกจิชุมชนเป้าหมายทัง้ 4 
กลุ่มนัน้ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของการจดจําผ่านตวับุคคล รองลงมาคอื การจดัเก็บโดยการ
บนัทกึภาพกระบวนการผลติ และวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการผลติและการเกบ็เป็นตวัอยา่งชิน้งาน  

4.3.2.7  การถ่ายทอดความรู ้(Knowledge Transfer) 
การถ่ายทอดความรู ้เป็นการเคลื่อนทีข่องขอ้มูล และความรูร้ะหว่างบุคคลหน่ึง

ไปยงัอีกบุคคลหน่ึงนัน้เป็นไปโดยตัง้ใจและไม่ตัง้ใจ ซึ่งการถ่ายทอดความรู้โดยตัง้ใจ หรือ
ถ่ายทอดอย่างเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ เช่น การสื่อสารดว้ยการเขยีน การฝึกอบรม การ
ประชุม เป็นตน้ สว่นการถ่ายทอดความรูโ้ดยไมต่ัง้ใจหรอืไมเ่ป็นทางการนัน้เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้โดย
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อาจจะไมรู่ต้วั หรอืเป็นการเรยีนรูอ้ยา่งไมเ่ป็นทางการทีเ่กดิขึน้ในหน้าทีท่ีท่าํเป็นประจาํอยา่งไม่
มแีบบแผน เช่น จากประสบการณ์เรื่องเล่าทีเ่ล่าต่อกนัมา การสอนลูกหลาน เป็นต้น ซึ่งใน
การศึกษาประเด็นการถ่ายทอดความรู้นัน้ ผู้ศึกษามุ่งเน้นศึกษาการถ่ายทอดความรู้ให้กับ
บุคคลภายนอกกลุ่ม โดยรายละเอียดการถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกในกลุ่มนัน้ได้มีการ
นําเสนอไวแ้ลว้ในหวัขอ้ 4.3.1.2  ลกัษณะการถ่ายทอดภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

สําหรบัวสิาหกจิชุมชนกลุ่มจกัสานผกัตบชวาบา้นตะกรุดเครอืปลอก มลีกัษณะ
การถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลภายนอกด้วยการสาธิตให้ดู โดยปจัจุบันสมาชิกกลุ่มและ
ประธานกลุ่มไดร้บัเชญิไปเป็นวทิยากรสอนเกี่ยวกบัการผลติเครื่องจกัสานตามองคก์ารต่าง ๆ 
เช่น หอการคา้จงัหวดันครราชสมีา และตามกลุ่มแม่บา้นเกษตรทีอ่ําเภอหนองบุญนาก เป็นต้น  
รวมไปถงึการไปตามสถาบนัการศกึษาโรงเรยีนในพืน้ที ่ไดแ้ก่ โรงเรยีนบา้นตะกรุดเครอืปลอก 
นอกจากน้ีทางกลุม่ยงัถอืวา่เป็นกลุ่มทีม่กีารผลติทีม่คีวามเขม้แขง็ทาํใหเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีม่กีลุ่ม
วสิาหกจิชุมชนในพืน้ทีอ่ื่น ๆ เขา้มาดูงานเกี่ยวกบักระบวนการผลติ การตลาด และการบรหิาร
จดัการเป็นตน้  

วสิาหกิจชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบ้านคล้านัน้มกีารถ่ายทอดความรู้ทัง้ใน
แบบทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ การถ่ายทอดความรูอ้ย่างเป็นทางการโดยประธานกลุ่ม
มกัได้รบัเชิญเป็นวิทยากรในการสาธิตวิธีการผลิตให้กับหน่วยงานของภาครฐัของจงัหวัด
นครราชสมีา  และมกีารสาธติวธิกีารผลติ ณ ทีท่ําการกลุ่ม ในช่วงทีม่หีน่วยงานเขา้มาศกึษาดู
งานในพืน้ที ่สาํหรบัการถ่ายทอดความรูอ้ย่างเป็นทางการ โดยครใูนโรงเรยีนพืน้ทีใ่กลเ้คยีงมกั
พาเดก็นกัเรยีนมาหดัทําเครื่องจกัสาน ส่วนใหญ่จะสอนการทําโมบาย และหมวกใบจิว๋ เพราะมี
วธิกีารทาํทีง่า่ยกว่าหมวกทีผ่ลติทัว่ไป และบางครัง้มกีลุ่มนกัศกึษาจากสถาบนัต่าง ๆ เขา้มาขอ
ขอ้มลูและขอฝึกหดัทาํหมวกใบตาลเพือ่เป็นการสบืทอดภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผลติภณัฑจ์ากใบตาลบา้นยายพามกีารถ่ายทอดความรูท้ ัง้ใน
แบบทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ คลา้ยคลงึกบัวสิาหกจิชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบา้น
คลา้ โดยการถ่ายทอดความรูอ้ย่างเป็นทางการนัน้ สมาชกิกลุ่มไดร้บัเชญิใหเ้ขา้ไปเป็นวทิยากร
สอนการจกัสาน ในโรงเรยีนในพืน้ที่ ภายใต้วชิาการงานพืน้ฐานอาชพี โดยจะประยุกต์การถกั
ใบตาลเป็นผลติภณัฑท์ีเ่ดก็สามารถทาํเองได ้เช่น โมบาย อกีทัง้หน่วยงานภาครฐัทีต่อ้งการสบื
สานภูมปิญัญาทอ้งถิน่จะมกีารเชญิสมาชกิในกลุ่มไปสาธติวธิกีารทําในพืน้ที่ใกลเ้คยีงเพื่อการ
ถ่ายทอดความรูใ้หก้บัผูท้ีส่นใจจะนําไปประกอบอาชพี สว่นการถ่ายทอดแบบไมเ่ป็นทางการนัน้ 
กลุ่มได้มีการถ่ายทอดความรู้ผ่านการบอกเล่า และการฝึกหัดให้กับสมาชิกในครอบครัว 
ลกูหลานในชุมชน 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบิงมิตรภาพเป็นกลุ่มที่มีการถ่ายทอด
ความรูใ้นลกัษณะทีไ่มเ่ป็นทางการ ซึง่จะมกีารถ่ายทอดความรูใ้หก้บัลูกหลานในชุมชน ผา่นการ
สอนการทํางานฝีมอื เช่น กระเป๋าใส่สตางค ์ตะกรา้ใบเลก็ เป็นต้น ซึ่งทีผ่่านมาทางโรงเรยีนใน
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พืน้ทีเ่คยมกีารว่าพดูคุยว่าจา้งใหไ้ปสอนนักเรยีน แต่ไม่สามารถไปสอนได ้เน่ืองจากสมาชกิแต่
ละคนมภีาระหน้าทีอ่ยูแ่ลว้ ทาํใหไ้มส่ามารถไปถ่ายทอดใหก้บัเดก็และเยาวชนในสถาบนัการ 
ศกึษาได ้

 เมื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้มีกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้แล้ว สามารถวน
กลบัไปทีก่ารกําหนดความรูด้า้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน โดยทางกลุ่มไดม้กีารกําหนด/การบ่งชี้
ความรูใ้นรปูแบบอื่น ๆ ดา้นการจกัสาน ไดแ้ก่ วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผลติภณัฑจ์ากใบตาลบา้น
ยายพา และวสิาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบิงมติรภาพ ที่ปจัจุบนัได้มกีารเริม่ต้นการ
กาํหนดผลติภณัฑใ์นแบบอื่น ๆ เพือ่พฒันาผลติภณัฑข์องกลุ่มใหม้คีวามหลากหลายมากขึน้ 

การถ่ายทอดความรู้ภูมปิญัญาท้องถิ่นของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนเป้าหมายทัง้ 4 
กลุ่ม มลีกัษณะทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการดงัตารางที ่4.7  

 
ตารางท่ี 4.7  การถ่ายทอดความรูด้า้นผลติภณัฑข์องกลุ่มวสิาหกจิชุมชน 
 

การถ่ายทอดความรู้ 

วิสาหกิจชมุชน
กลุ่มจกัสาน

ผกัตบชวาบ้าน
ตะกรดุ 

เครือปลอก 

วิสาหกิจ
ชมุชนกลุ่ม

ผลิตภณัฑจ์าก
ใบตาลบ้าน
ยายพา 

วิสาหกิจ
ชมุชนกลุ่ม
สานหมวก
ใบตาล
บ้านคล้า 

วิสาหกิจ
ชมุชนกลุ่ม
แม่บ้าน

เกษตรกรบิง
มิตรภาพ 

1. การถ่ายทอดโดยการบอกเล่า  -   - 
2. การปฏบิตัไิดด้อูยา่งละเอยีด     
3. การเป็นวทิยากรถ่ายทอด 
   ความรูใ้หก้บักลุม่ภายนอก 

   - 

4. การฝึกสอนลกูหลานผา่นงานฝีมอื  -   
5. การเป็นครพูเิศษสอนในโรงเรยีน   - - 

 

4.3.2.8  การนําความรูไ้ปประยกุตใ์ช ้(Knowledge Utilization or Application) 
การนําความรูไ้ปประยกุตใ์ช ้หมายถงึ การนําความรูท้ีไ่ดร้บัไปประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิ

ประโยชน์ในการทาํงาน สามารถนําความรูม้าช่วยในการแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ไดอ้ยา่ง
เหมาะสมและทนัทว่งท ี ซึง่ในการศกึษาพบวา่ การนําความรูไ้ปประยุกตใ์ชภ้ายในกลุ่มวสิาหกจิ
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 4 กลุ่มยงัไมม่กีารนําความรูเ้กีย่วกบัการจกัสานไปประยุกตใ์ชใ้นเรื่องใดเรื่อง
หน่ึงที่เด่นชัด โดยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการพัฒนารูปแบบของสินค้าให้มีความ
หลากหลายมากขึน้เทา่นัน้ 
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แต่อย่างไรก็ตามผูศ้ึกษามขีอ้ค้นพบที่สําคญัเกี่ยวกบัการนําความรู้ภูมปิญัญา
ท้องถิ่นด้านหตัถกรรมเครื่องจกัสานไปประยุกต์ใช้ เห็นได้จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจกัสาน
ผกัตบชวา ไดม้กีารนําวธิกีารจกัสานมาปรบัใชใ้นการฝึกสอนใหลู้กหลานมสีมาธมิากขึน้ โดยมี
การฝึกหดัสานแบบงา่ย ๆ เช่น การถกัเปีย เพื่อใหเ้ยาวชนสามารถใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์
และฝึกใหม้สีต ิเพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีด่ ีเป็นตน้ ซึง่แนวทางดงักล่าวเป็นขอ้เสนอแนะใหก้บักลุ่ม
องคก์ารชุมชนอื่น ๆ สามารถนําไปปรบัใชก้บัเยาวชนในชุมชนใหส้ามารถสรา้งระบบการเรยีนรู้
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

จากการศกึษากระบวนการจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่อง 
จกัสาน พบว่า สามารถสรุปขัน้ตอนของกระบวนการจดัการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นด้าน
หตัถกรรมเครื่องจักสานได้ทัง้หมด 5 ขัน้ตอนหลักที่สําคญัได้แก่ การกําหนดความรู้ การ
แสวงหาและยดึกุมความรู ้ การแลกเปลี่ยนความรู ้การจดัเกบ็ความรู ้และการถ่ายทอดความรู ้
ซึง่แต่ละขัน้ตอนมกีารอาศยักจิกรรมทางสงัคมหลากหลายรปูแบบ ไดแ้ก่ กระบวนการมสีว่นรว่ม 
กระบวนการกลุ่ม เป็นตน้            

จากการศกึษา พบขอ้สงัเกตทีส่าํคญัคอื เมือ่กลุ่มวสิาหกจิชุมชนไดม้กีจิกรรมการ
ถ่ายทอดความรูแ้ลว้ สามารถวนกลบัไปทีก่ารกําหนดความรูด้า้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน โดย
ทางกลุ่มไดม้กีารกําหนด/การบ่งชีค้วามรูใ้นรูปแบบอื่น ๆ อย่างต่อเน่ือง ไดแ้ก่ วสิาหกจิชุมชน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบิงมติรภาพ ในปจัจุบนัได้มกีารกําหนดความรู้ด้านการจกัสานจากกก  
มกีารกําหนดความรู ้โดยการเลอืกและตดัสนิใจจากการใช้ทรพัยากรที่มอียู่ในท้องถิ่นใหเ้กิด
ประโยชน์  

ดงันัน้สรุปกระบวนการจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกั
สานของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนเป้าหมายทัง้ 4 กลุ่มไดด้งัภาพที ่4.22–4.25 
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ภาพท่ี 4.22  กระบวนการจดัการความรูข้องวสิาหกจิชุมชนกลุ่มจกัสานผกัตบชวาบา้นตะกรดุ 
                 เครอืปลอก 
 
 
 

การกาํหนดความรู้ 
(Knowledge Identification) 

การแสวงหาและยึดกมุ
ความรู้ (Knowledge 

Acquisition and Capture) 

การแลกเปล่ียนความรู้ 

(Knowledge Sharing) 

การจดัเกบ็ความรู้ 
(Knowledge Storage) 

การถ่ายทอดความรู้ 
(Knowledge Transfer) 

- การใชท้รพัยากรในทอ้งถิน่ใหเ้กดิประโยชน์ 
- การสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครฐั 
- การรว่มกนัคดิและตดัสนิใจ 
- การแกไ้ขปญัหาดา้นเศรษฐกจิ 

- การเขา้รบัการอบรม/สมัมนา 
- การศกึษาดงูาน 
- การเรยีนรูร้ว่มกนัของสมาชกิ 
- การจดจาํรปูแบบผลติภณัฑจ์ากภายนอกมา
ทดลองปฏบิตัริว่มกนั 

- ระบบพีเ่ลีย้ง (Mentoring System) 
- การแลกเปลีย่นความรูร้ะหวา่งกลุม่จาก
การศกึษาดงูาน 
- การเรยีนรู ้(Leaning) 

- การจดจาํผา่นตวับุคคล 
- การจดัเกบ็โดยการบนัทกึภาพกระบวนการ
ผลติ 
- การเกบ็เป็นตวัอยา่งชิน้งาน 

- การปฏบิตัไิดด้อูยา่งละเอยีด 

- การเป็นวทิยากรถ่ายทอดความรูใ้หก้บักลุม่
ภายนอก 
- การฝึกสอนลกูหลานผา่นงานฝีมอื 
- การเป็นครพูเิศษสอนในโรงเรยีน 
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ภาพท่ี 4.23  กระบวนการจดัการความรูข้องวสิาหกจิชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบา้นคลา้ 
 
 
 
 
 
 
 

การกาํหนดความรู้ 
(Knowledge Identification) 

การแลกเปล่ียนความรู้ 

(Knowledge Sharing) 

การจดัเกบ็ความรู้ 
(Knowledge Storage) 

การถ่ายทอดความรู้ 
(Knowledge Transfer) 

- การใชท้รพัยากรในทอ้งถิน่ใหเ้กดิประโยชน์ 
- การสบืสานภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 
- การรว่มกนัคดิและตดัสนิใจ 
- การแกไ้ขปญัหาดา้นเศรษฐกจิ 

- ระบบพีเ่ลีย้ง (Mentoring System) 
- การแลกเปลีย่นความรูร้ะหวา่งกลุม่จากกลุม่ที่
เขา้มาดงูานในพืน้ที ่

- การจดจาํผา่นตวับุคคล 
- การจดัเกบ็โดยการบนัทกึภาพกระบวนการ
ผลติ 
- มกีารจดัตดิบอรด์ไว ้ณ จุดเรยีนรูข้องกลุม่ 

- การถ่ายทอดโดยการบอกเลา่ 
- การปฏบิตัไิดด้อูยา่งละเอยีด 
- การเป็นวทิยากรถ่ายทอดความรูใ้หก้บักลุม่
ภายนอก 
- การฝึกสอนลกูหลานผา่นงานฝีมอื 
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ภาพที่ 4.24  กระบวนการจัดการความรู้ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากใบตาล 

                 บ้านยายพา 

 

  

 

 

 

 

การกําหนดความรู้ 

(Knowledge Identification) 

การแลกเปลี่ยนความรู้ 

(Knowledge Sharing) 

การจัดเก็บความรู้ 

(Knowledge Storage) 

การถ่ายทอดความรู้ 

(Knowledge Transfer) 

- การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ 
- การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- การร่วมกันคิดและตัดสินใจ 

- การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

- ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) 
- การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มจากการ
ไปศึกษาดูงาน 

- การจดจําผ่านตัวบุคคล 
- จัดเก็บเป็นข้อมูลผ่านระบบ Internet  

- การเก็บเป็นตัวอย่างชิ้นงาน 

- การถ่ายทอดโดยการบอกเล่า 
- การปฏิบัติได้ดูอย่างละเอียด 
- การเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่ม

ภายนอก 
- การเป็นครูพิเศษสอนในโรงเรียน 
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ภาพที่ 4.25  กระบวนการจัดการความรู้ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบิงมิตรภาพ 

 
 
 

การกําหนดความรู้ 

(Knowledge Identification) 

การแลกเปลี่ยนความรู้ 

(Knowledge Sharing) 

การจัดเก็บความรู้ 

(Knowledge Storage) 

การถ่ายทอดความรู้ 

(Knowledge Transfer) 

- การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
- ผู้นํากลุ่มเป็นผู้ผลักดัน 

- การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

- การเข้ารับการอบรม/สัมมนา 
- การศึกษาดูงาน 
- การเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิก 
- การจดจํารูปแบบผลิตภัณฑ์จากภายนอก
มาทดลองปฏิบัติร่วมกัน 
-  การศึกษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ 

- ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) 
- การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มจาก
การศึกษาดูงาน 

- การจดจําผ่านตัวบุคคล 
- การจัดเก็บโดยการบันทึกภาพ

กระบวนการผลิต 
- การเก็บเป็นตัวอย่างชิ้นงาน 

- การปฏิบัติได้ดูอย่างละเอียด 
- การฝึกสอนลูกหลานผ่านงานฝีมือ 

การแสวงหาและยึดกุม

ความรู้ (Knowledge 

Acquisition and Capture) 
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4.3.3  เง่ือนไขท่ีทาํให้การจดัการความรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ินด้านหตัถกรรมเครือ่ง
จกัสานประสบความสาํเรจ็ 

การศกึษาเงื่อนไขทีท่ําใหก้ารจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกั
สานประสบความสําเรจ็ของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนเป้าหมายทัง้ 4 กลุ่มผูศ้กึษาเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ดว้ยการจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group) จํานวนทัง้หมด 32 ราย ซึง่เงื่อนไขทีผู่ศ้กึษาเลอืกมา
ศกึษาในครัง้น้ีมทีัง้หมด 5 เงือ่นไขและการปรบักรอบแนวคดิการวจิยัตามขอ้มลูทีไ่ดค้น้พบจาก
การศึกษา เงื่อนไขที่มผีลต่อการจดัการความรู้ ได้แก่ ด้านความรู้เกี่ยวกบัการจดัการความรู ้
ดา้นวฒันธรรมองคก์าร ดา้นภาวะผูนํ้า ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและดา้นเทคโนโลย ีมรีายละเอยีด
ดงัน้ี 

4.3.3.1  ขอ้มลูพืน้ฐานของกลุ่มเป้าหมาย 
จากการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมายผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มทัง้หมด 32 

ราย จาก 4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย พบว่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบิง
มติรภาพมผีูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มมากทีสุ่ด รอ้ยละ 28.12 รองลงมา คอืวสิาหกจิชุมชนกลุ่ม
จกัสานผกัตบชวาและวสิาหกิจชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบ้านคล้ามสีดัส่วนเท่ากนั ร้อยละ 
25.00 และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากใบตาลบ้านยายพา เข้าร่วมร้อยละ 21.88  
โดยผูเ้ขา้รว่มสนทนากลุ่มสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 96.88 และเพศชาย รอ้ยละ 3.12 ช่วง
อายุส่วนใหญ่อยู่ในระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 34.38 รองลงมา อายุ 51-60 ปี ร้อยละ 28.12 
ระดบัการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่จบระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 78.12 และระดบัมธัยมศึกษา  
รอ้ยละ 21.88 ภูมลิําเนาพบว่าส่วนใหญ่มภีูมลิําเนาในจงัหวดันครราชสมีา รอ้ยละ 93.75 และ
นอกเขตจงัหวดันครราชสมีา ไดแ้ก่ จงัหวดันครสวรรค ์และ มหาสารคาม รอ้ยละ 6.25 สว่นใหญ่
มสีถานภาพสมรส รอ้ยละ 87.50 รองลงมามสีถานภาพโสดและหย่ารา้ง สดัส่วนเท่ากนั รอ้ยละ 
6.25 มอีาชพีหลกัส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร รอ้ยละ 90.63 รองลงมา รบัจา้งทัว่ไปรอ้ยละ 6.25 
และค้าขาย ร้อยละ 3.12 ตามลําดับ และมีอาชีพเสริมส่วนใหญ่เกี่ยวกับหตัถกรรมจกัสาน  
เช่น สานหมวก สานกระเป๋า สานตะกรา้ เป็นตน้ รอ้ยละ 87.50 และรบัจา้งทัว่ไป รอ้ยละ 12.50 
สว่นใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 3,001-5,000 บาท รอ้ยละ 53.13 รองลงมา ตํ่ากว่า 3,000 บาท 
รอ้ยละ 43.17 และ 8,001 บาทขึน้ไป รอ้ยละ 3.12 ตามลาํดบั รายละเอยีดตามตารางที ่4.8 
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ตารางท่ี 4.8  ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มเป้าหมาย 
 
 ข้อมลูทัว่ไป               จาํนวน     ร้อยละ 
                           (n = 32)                (100.00) 
กลุ่มวิสาหกิจชมุชนเป้าหมาย 

วสิาหกจิชุมชนกลุ่มจกัสานผกัตบชวา  8  25.00
วสิาหกจิชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบา้นคลา้  8  25.00 

 วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผลติภณัฑจ์ากใบตาลบา้นยายพา  7  21.88 
วสิาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่า้นเกษตรกรบงิมติรภาพ  9  28.12 

เพศ 
 ชาย         1   3.12 
 หญงิ 31 96.88 
ช่วงอาย ุ
 ตํ่ากวา่ 40 ปี   6 18.75 
 41 – 50 ปี 11 34.38 
 51 – 60 ปี  9 28.12 
 61 ปีขึน้ไป  6 18.75 
ระดบัการศึกษาสงูสด 
 ประถมศกึษา         25  78.12 
 มธัยมศกึษา  7 21.88 
ภมิูลาํเนา 
 จงัหวดันครราชสมีา  30 93.75 
 นอกจงัหวดันครราชสมีา   2             6.25 
สถานภาพ 
 โสด   2  6.25 
 สมรส                               28               87.50 
 หยา่รา้ง        2    6.25  
อาชีพหลกั 
 เกษตรกร 29 90.63 
 รบัจา้งทัว่ไป       2   6.25 
 คา้ขาย       1   3.12 
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ตารางท่ี 4.8  (ต่อ) 
 
 ข้อมลูทัว่ไป               จาํนวน     ร้อยละ 
                           (n = 32)                (100.00) 
อาชีพเสริม 
 หตัถกรรมจกัสาน     28        87.50 
 รบัจา้งทัว่ไป       4        12.50 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
 ตํ่ากวา่ 3,000 บาท     14        43.75 
 3,001-5,000 บาท     17        53.13  
 5,001-8,000 บาท       -                           - 
 8,001 บาทขึน้ไป      1          3.12 
 

4.3.3.2  ดา้นความรูเ้กีย่วกบัการจดัการความรู ้
การศึกษาเกี่ยวกบัความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัแนวคิดการจดัการความรู้นัน้

มุง่เน้นศกึษาความสามารถในการทาํความเขา้ใจ ความหมายและการตคีวามเกีย่วกบัการจดัการ
ความรู ้การมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการจดัการความรู ้การนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ การ
พฒันาทรพัยากรบุคคล และเครื่องมอืที่ใช้ในการดงึความรู้ที่อยู่ในตวับุคคลออกมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สงูสุด ซึง่เมื่อสมาชกิในองคก์ารมกีารตระหนกัถงึความสาํคญัและมกีารทาํความเขา้ใจ
ในการจดัการความรูแ้ลว้จะส่งผลการใหด้ําเนินงานในการจดัการความรูน้ัน้ประสบความสาํเรจ็
อยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยกลุ่มวสิาหกจิชุมชนเป้าหมายแต่ละกลุ่มมรีายละเอยีดดงัน้ี 

วสิาหกจิชุมชนกลุ่มจกัสานผกัตบชวาบา้นตะกรุดเครอืปลอก พบว่าสมาชกิกลุ่ม
วสิาหกิจชุมชนกลุ่มจกัสานผกัตบชวา ยงัไม่มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการจดัการความรู้
เท่าทีค่วร โดยสมาชกิส่วนใหญ่มองว่าเป็นการศกึษาเกีย่วกบัการบรหิารจดัการ และการพฒันา
ผลติภณัฑ ์เน่ืองจากในช่วงหลายปีทีผ่่านมามหีน่วยงานหลายหน่วยงานเขา้มาศกึษาเกี่ยวกบั
การบรหิารจดัการ ดงันัน้ในประเด็นน้ีผู้ศึกษาได้มกีารพูดคุยและอธิบายให้กบัสมาชกิเขา้ใจ 
ในเบือ้งตน้เกีย่วกบัการจดัการความรู ้และประโยชน์ของการจดัการความรู ้ ขอ้สงัเกตทีไ่ดจ้าก
ศกึษาในประเดน็ด้านความรูเ้กี่ยวกบัการจดัการความรูพ้บว่า สมาชกิกลุ่มส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
ผูสู้งอายุที่มอีายุ 50 ปีขึน้ไป ที่มกีารผลติเครื่องจกัสานเป็นงานอดเิรก ส่งผลใหค้วามสามารถ 
ในการทําความเข้าใจและการตีความเกี่ยวกบัการจดัการความรู้ค่อนข้างเป็นไปด้วยความ
ยากลําบาก  แต่เน่ืองจากผูนํ้ากลุ่ม (ทองด ี กิง่พุดชา) เป็นบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ เหน็
ได้จากการดํารงตําแหน่งทางสงัคมหลายตําแหน่ง ได้แก่ ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุข 
มลูฐาน ประธานกลุ่มแม่บา้นตําบลจกัราช ประธานกลุ่มสหกรณ์ ประธานกลุ่มออมทรพัย ์ และ
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คณะกรรมการศูนย์เทคโนโลยีระดบัตําบล ทําให้การขบัเคลื่อนการพฒันาในด้านการสร้าง
รปูแบบของผลติภณัฑ ์การดงึความรูจ้ากตวับุคคลออกมาไดอ้ยา่งเดน่ชดั และสามารถนําความรู้
ของกลุ่มมาพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

วสิาหกจิชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบา้นคลา้ พบว่า ในปจัจุบนัมกีารรวมกลุ่ม
กนัค่อนขา้งน้อย ซึ่งจากการจดัสนททนากลุ่มเกี่ยวกบัความรูเ้กี่ยวกบัการจดัการความรูพ้บว่า 
สมาชกิกลุ่มสว่นใหญ่ขาดความรูค้วามเขา้ใจดา้นการจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ เน่ืองจาก
ความรู้เกี่ยวกบัการสานหมวกใบตาลนัน้ เป็นภูมปิญัญาดัง้เดิมที่อยู่คู่กบัชุมชน และสมาชิก
บางส่วนได้รบัการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งเมื่อสอบถามเกี่ยวกบัการจดัการความรู้นัน้
สมาชกิส่วนใหญ่เขา้ใจเป็นประเดน็ในดา้นการบรหิารจดัการกลุ่มมากกว่า โดยจะมกีารอธบิาย 
ในดา้นการจดัการดา้นบญัช ีดา้นการตลาด เป็นตน้ ทาํใหใ้นการศกึษาประเดน็น้ีผูศ้กึษาไดม้กีาร
อธิบายความหมายเกี่ยวกบัการจดัการความรู้ในเบื้องต้นให้กบัสมาชิกกลุ่มได้ทราบ เพื่อให้
สมาชกิไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจมากขึน้ และตระหนกัถงึความสาํคญัของการจดัการความรู ้

วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผลติภณัฑจ์ากใบตาลบา้นยายพา พบว่า สมาชกิกลุ่มบางคน
มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการจดัการความรู ้เน่ืองจากในช่วง 5 ปีทีผ่่านมามหีน่วยงานของ
ภาครฐัไดม้กีารเขา้มาสนับสนุนการจดัการความรู ้เช่น มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีาไดม้ี
การส่งนักศึกษาเขา้มาศึกษาเกี่ยวกบัการจดัการความรู้ เรื่องการพฒันากลุ่มอาชพีของกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์จากใบตาลบ้านยายพา โดยนักศึกษาได้ดําเนินการเก็บข้อมูลเกี่ยวกบัการพฒันา
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ทําให้สมาชิกมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในระดับหน่ึง 
นอกจากน้ีทางผูนํ้ากลุ่ม (นางสมบตั ิสรสทิธิ)์ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการอบรมพฒันาผูนํ้ากลุ่มอาชพี
ของสหกรณ์ในประเทศไทย โดยกรมส่งเสรมิสหกรณ์ร่วมกบั JICA ของประเทศญี่ปุ่น เพื่อการ
พฒันาการบรหิารจดัการกลุ่มใหม้ปีระสทิธภิาพ ทําใหผู้นํ้ากลุ่มมวีสิยัทศัน์ในการพฒันาสมาชกิ
ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในด้านต่าง ๆ การดงึความรูจ้ากตวับุคคลของสมาชกิใหม้กีารแสดง
ออกมาใชป้ระโยชน์ในการพฒันาสนิคา้อย่างต่อเน่ือง จากกจิกรรมต่าง ๆ ทีผ่่านมา ทําใหก้ลุ่ม
ผลติภณัฑจ์ากใบตาลบา้นยายพามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการจดัการความรู ้โดยสามารถ
ตคีวามเกี่ยวกบัการจดัการการความรูใ้นดา้นการดงึความรูจ้ากตวับุคคลออกมาใช ้ และการ
แลกเปลีย่นความรูใ้นลกัษณะของการเรยีนรูร้ว่มกนั 

วสิาหกจิชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบงิมติรภาพ จากการศกึษาดา้นความรู้
เกี่ยวกบัการจดัการความรูพ้บว่า สมาชกิกลุ่มมอีายุเฉลี่ยประมาณ 43 ปี ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่
สมาชิกส่วนใหญ่อยู่ในวยัทํางานที่มีอาชีพประจํา มีสมาชิกจํานวน 2 คนทัง้หมดที่เข้าร่วม
สนทนากลุ่ม 9 คนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจดัการความรู ้ว่าการจดัการความรูส้ามารถ
ช่วยพฒันาใหก้ลุ่มมรีะบบการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ ในแงข่องการจดัเกบ็รูปแบบของ
ลวดลายกระเป๋า โดยเหน็วา่มกีารทาํเอกสารทีจ่ดัเกบ็กระบวนการผลติไวอ้ยา่งละเอยีด จะทาํให้
การพฒันาการผลติมคีวามเป็นระบบมากขึน้และอธบิายต่อว่าการจดัการความรูน้ัน้ หมายถึง 
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การดงึความรูจ้ากตวับุคคลออกมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์และการถ่ายทอดความรู ้ซึ่งสมาชกิกลุ่ม
สว่นใหญ่มพีืน้ฐานดา้นการจกัสานมาจากปู ่ยา่ ตา ยาย 

เงื่อนไขที่มีผลต่อการจดัการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นด้านหตัถกรรมเครื่อง 
จกัสาน ในประเดน็ดา้นความรูเ้กีย่วกบัการจดัการความรูข้องกลุ่มวสิาหกจิชุมชนเป้าหมายทัง้ 4 
กลุ่ม พบว่ามกีลุ่มวสิาหกจิชุมชนเป้าหมาย 2 กลุ่มทีข่าดความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจดัการ
ความรู ้ไดแ้ก่ วสิาหกจิชุมชนกลุ่มจกัสานผกัตบชวาบา้นตะกรุดเครอืปลอก และ วสิาหกจิชุมชน
กลุ่มสานหมวกใบตาลบา้นคลา้ ในขณะทีว่สิาหกจิชุมชนกลุ่มผลติภณัฑจ์ากใบตาลบา้นยายพา 
และ วสิาหกจิชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบงิมติรภาพนัน้ สมาชกิกลุ่มบางคนมคีวามรูค้วาม
เขา้ใจเกี่ยวกบัการจดัการความรู ้และเมื่อผูศ้กึษาไดม้กีารอธบิายเกี่ยวกบัการจดัการความรูใ้น
เบือ้งตน้แลว้ สมาชกิกลุ่มวสิาหกจิชุมชนเป้าหมายทัง้ 4 กลุ่มต่างมคีวามเหน็ตรงกนัการจดัการ
ความรูส้ามารถช่วยพฒันาใหก้ลุ่มสามารถมกีารบรหิารจดัการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ การดงึ
ความรูจ้ากตวับุคคลมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์  รวมไปถงึสามารถสบืสานภูมปิญัญาทอ้งถิน่ไดเ้ป็น
อยา่งด ีสรปุเงือ่นไขดา้นความรูเ้กีย่วกบัการจดัการความรูด้งัตารางที ่4.9 
 
ตารางท่ี 4.9  สรปุเงือ่นไขดา้นความรูเ้กีย่วกบัการจดัการความรูข้องกลุ่มวสิาหกจิชุมชน

เป้าหมาย 
 

กลุ่มวิสาหกิจชมุชน 
 

ความรู้เก่ียวกบัการ
จดัการความรู้ 

ลกัษณะความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัการจดัการความรู้ 

วิสาหกิจชมุชนกลุ่มจกัสาน
ผกัตบชวาบ้านตะกรดุเครือปลอก 

- ขาดความรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบัการจดัการความรู ้

- การบรหิารจดัการกลุม่ 

วิสาหกิจชมุชนกลุ่มสานหมวก
ใบตาลบ้านคล้า 

- ขาดความรูค้วามเขา้ใจ
ดา้นการจดัการความรู ้

- การบรหิารจดัการกลุม่ 

วิสาหกิจชมุชนกลุ่มผลิตภณัฑจ์าก
ใบตาลบ้านยายพา 

- สมาชกิกลุม่บางคนมี
ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั
การจดัการความรู ้

- มหีน่วยงานเขา้มาศกึษาเกีย่วกบั
การจดัการความรูเ้รือ่งการพฒันากลุม่
อาชพี 
- การดงึความรูจ้ากตวับุคคลออกมา
ใชใ้หเ้กดิประโยชน์ 
- การแลกเปลีย่นความรู ้

วิสาหกิจชมุชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบิงมิตรภาพ 

- สมาชกิกลุม่บางคนมี
ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั
การจดัการความรู ้

- การจดัการความรูส้ามารถชว่ย
พฒันาใหก้ลุม่มรีะบบการบรหิาร
จดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 
- การดงึความรูจ้ากตวับุคคลออกมา
ใชใ้หเ้กดิประโยชน์ 
- การถ่ายทอดความรู ้
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4.3.3.2  ดา้นวฒันธรรมองคก์าร 
การศกึษาเงือ่นไขในดา้นวฒันธรรมองคก์าร ผูศ้กึษามุง่ศกึษาในทศันะทางสงัคม

วทิยาของ Jones and Goffee (2001)  ในแบบวฒันธรรมองคก์ารแบบชุมชน ซึง่เป็นองคก์ารทีม่ี
ลกัษณะของวฒันธรรมแบบน้ีจะมรีะดบัความเป็นมติรและระดบัความเป็นหน่ึงเดยีวกนัของหมู่
สมาชกิภายในองคก์ารในระดบัสงู ซึง่อธบิายวฒันธรรมองคก์ารใน 2 มติ ิคอื 1) ความเป็นมติร 
(Sociability) มุง่เน้นไปทีก่ารมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคม ความจรงิใจ และความเป็นมติรกนัระหว่าง
สมาชกิในองค์การ ทําใหเ้กดิความไวว้างใจและมอีสิระในการแลกเปลี่ยนความคดิเหน็มากขึน้ 
และ 2) ความเป็นหน่ึงเดยีว (Solidarity) เกีย่วขอ้งกบัการมวีตัถุประสงคร์่วมกนั ความเป็นหน่ึง
เดยีวกนัในระดบัสูง (High-Solidarity) มุ่งเน้นในที่เป้าหมายของกลุ่มเป็นหลกั อกีทัง้การมี
ขอ้ตกลงรว่มกนั (High Commitment) สามารถทาํใหเ้กดิวฒันธรรมทีแ่ขง็แกรง่ และการบรรลุผล
สําเรจ็ตามเป้าหมายและขอ้ตกลงร่วมกนัของสมาชกิในองคก์ารดว้ยการทีอ่งคก์ารมวีฒันธรรม
องค์การทีแ่ขง็แกร่งทําใหม้อีทิธพิลต่อสมาชกิใหเ้กดิการยอมรบัและทําความเขา้ใจ ทัง้ในเรื่อง
ของเป้าหมาย ค่านิยม และการกําหนดพฤตกิรรมร่วมกนั โดยกลุ่มวสิาหกจิชุมชนเป้าหมายแต่
ละกลุ่มมรีายละเอยีดดงัน้ี 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านตะกรุดเครือปลอกมีรูปแบบการ
ดําเนินงานของกลุ่มใช้ความสามคัคีและการมีส่วนร่วมเป็นหลัก สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่เป็น
แม่บ้านที่ต้องการมรีายได้เสรมิจากการทํานา ในช่วงที่หมดฤดูกาลการทํานา ก็จะมาช่วยกนั
ผลิตสินค้า ลักษณะการผลิตของกลุ่มส่วนใหญ่เป็นการนําไปผลิตกันเองที่บ้าน แต่เวลามี
หน่วยงานเขา้มาดงูานกจ็ะมารวมตวักนั หรอืในช่วงทีต่อ้งนําสนิคา้ไปออกงานตามสถานทีต่่างๆ 
มกีารเขา้มาประชุมกนัเพื่อรวบรวมสนิคา้ นอกจากน้ีสมาชกิส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่าจุดแขง็ของ
กลุ่ม คอื  การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ มคีวามจรงิใจซึง่กนัและกนั และความช่วยเหลอืกนั โดย
สมาชกิกลุ่มจกัสานผกัตบชวาบา้นตะกรดุเครอืปลอก (2554) เล่าวา่ เวลาอาํเภอมงีานทีไ่หน เรา
ออกไปชว่ยหมด มกีจิกรรมอะไรทีต่อ้งการให ้สมาชกิกลุ่มไปสาธติเรากจ็ะพากนัออกไป 

การทีก่ลุ่มมวีฒันธรรมองคก์ารทีแ่ขง็แกรง่ ทาํใหไ้ดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณ
จากหน่วยงานภาครฐัอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ีทางกลุ่มไดม้กีารกําหนดคุณสมบตัขิองสมาชกิที่
เป็นตวัสรา้งความเขม้แขง็ภายในกลุ่มดงัน้ี 

1)  เป็นผูม้นิีสยัอนัดงีาม รูแ้ละเขา้ใจเหน็ชอบในหลกัการของกลุ่มสนใจ
และมสีว่นรวมในกจิกรรม 

2)  เป็นผูท้ีพ่รอ้มทีจ่ะใหค้วามรว่มมอื และปฏบิตัติามกฎระเบยีบกลุม่ 
3)  มคีวามอดทน เสยีสละ เหน็แก่ประโยชน์สว่นรวม 
4)  มคีวามสงสยัขอ้งใจประการใด กถ็ามในทีป่ระชุมไมนํ่ามาพดูนอกที่

ประชุมเป็นการเสือ่มเสยีต่อกลุ่ม 
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การสนทนากลุ่มและการสงัเกตแบบไม่มสี่วนร่วม พบว่าสมาชกิส่วนใหญ่มกีาร
ให้ความร่วมมอืในกิจกรรมกนัเป็นอย่างดี มกีารสละเวลามาสาธิตให้กบัผู้เข้ามาศึกษาอย่าง
ละเอยีด สรุปไดว้่าวฒันธรรมองคก์ารของกลุ่มม ี2 ลกัษณะ คอื 1) ความเป็นมติร ทางกลุ่ม
มุ่งเน้นการช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั  ความไวว้างใจกนัโดยเฉพาะในเรื่องการจดัสรรรายไดข้อง
กลุ่มทําใหก้ารดําเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส และมอีสิระในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็  ทาง
สมาชกิกลุ่มจะมกีารรวมตวักนัอย่างไม่เป็นทางการบ่อยครัง้ ทําใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนความ
คดิเหน็ในเรื่องการพฒันาผลติภณัฑ ์และ 2) ความเป็นหน่ึงเดยีว คอื มขีอ้ตกลงร่วมกนัในเรื่อง
ของการผลติสนิคา้ มรีะเบยีบการปฏบิตัขิองกลุ่มทีก่าํหนดขึน้ เชน่ ถา้เวลามหีน่วยงานเขา้มาขอ
ขอ้มลู การศกึษาวจิยั ทางกลุ่มจะมกีารใหข้อ้มลูอยา่งเปิดเผย มกีารเขา้มารวมตวักนั และสาธติ
วธิกีารผลติอย่างละเอยีด เป็นต้น รวมไปถึงขอ้ตกลงเกี่ยวกบัคุณสมบตัิของสมาชกิทัง้ 4 ขอ้
ข้างต้นเป็นข้อตกลงที่แสดงถึงการสร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัภายใต้หลกัธรรมตาม
พระพทุธศาสนา 

จากรายละเอยีดขา้งต้น จะเหน็ไดว้่ากลุ่มวสิาหกจิชุมชนกลุ่มจกัสานผกัตบชวา
บา้นตะกรดุเครอืปลอก มเีงือ่นไขดา้นวฒันธรรมองคก์ารทีส่ามารถขบัเคลื่อนกระบวนการจดัการ
ความรูข้องกลุ่มใหป้ระสบความสาํเรจ็ไดเ้ป็นอยา่งด ี

วสิาหกจิชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบ้านคล้า เป็นกลุ่มวสิาหกจิชุมชนทีม่กีาร
ดําเนินงานในลกัษณะต่างคนต่างทํา โดยจะมกีารมารวมตวักนัหรอืประชุมกลุ่มประมาณปีละ  
2 ครัง้ เกีย่วกบัเรือ่งเงนิกู ้เงนิทุนของกลุ่ม และการรวมหุน้ โดยประธานกลุ่มอธบิายวา่  
 

การรวมกลุ่มของสมาชกินัน้ไมค่่อยมกีฎระเบยีบทีเ่ครง่ครดั สว่นใหญ่จะเป็นใน
เรื่องของการลงหุน้มากกว่า การกูเ้งนิของกลุ่มจะใชแ้บบสจัจะ ไมม่กีารทาํสญัญา 
เราใช้หลักความไว้วางใจ และที่ผ่านมาสมาชิกจะนําเงนิในคืนในช่วงสิ้นปี  
(สาย ยนัพมิาย, 2554) 

 
นอกจากน้ีทางกลุ่มไดม้กีารดําเนินงานใหเ้ป็นไปแนวทางเดยีวกนักบันโยบาย

ของชุมชน คอืยดึหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง และพึง่พาตนเองได ้ไม่เน้นในดา้นการตลาดมากนัก 
สมาชกิคนใดมเีวลาก็จะทํา แต่ถ้าไม่มเีวลาก็ไม่ต้องทํา และชุมชนบ้านคล้ารบัได้เลอืกใหเ้ป็น
ชุมชนแห่งการเรยีนรู ้ทําใหใ้นทุกเดอืนมหีน่วยงานทัง้ของภาครฐัและเอกชนเขา้มาศกึษาดูงาน
ในพืน้ที ่สมาชกิกลุ่มกม็กีารพลดัเปลีย่นกนัมาสาธติการทําหมวกใบตาล ซึง่มกีารคุยกนัว่าบา้น
ไหนที่พรอ้มให้ทางคณะศึกษาดูงานเขา้เยี่ยมชม นอกจากน้ีในชุมชนยงัมกีิจกรรมกลุ่มอื่น ที่
ส่งเสรมิใหส้มาชกิมปีฎสิมัพนัธร์่วมกนั เช่น กจิกรรมการปลูกผกัปลอดสาร จะมกีารแบ่งปนัปุ๋ ย
หมกั หรอืน้ําหมกัชวีภาพทีใ่ชใ้นการผลติ เป็นตน้  
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การสนทนากลุ่มและการสงัเกตแบบไม่มสี่วนร่วม พบว่าสมาชกิกลุ่มจํานวน 4 
คนใหค้วามรว่มมอืในการศกึษาเป็นอยา่งด ีโดยไดม้กีารสละเวลาในการนําชมพืน้ที ่เช่น วดับา้น
คลา้ แปลงปลกูผกั และกลุ่มเหลาหวาย  เป็นตน้ รว่มไปถงึการพาผูศ้กึษาเขา้ไปพดูคุยกบักํานนั
บา้นคลา้ และลูกบา้นคนอื่น ๆ ในชุมชนอยา่งใกลช้ดิ ทาํใหก้ารศกึษานัน้ไดร้บัความรว่มมอืจาก
สมาชกิกลุ่มและชาวบ้านเป็นอย่างด ีเมื่อสรุปตามวฒันธรรมองค์การของกลุ่มทัง้ 2 ลกัษณะ   
คอื 1) ความเป็นมติร โดยลกัษณะเด่นทีเ่หน็ไดช้ดัคอืความไวว้างใจกนัภายในกลุ่มในเรื่องของ
การบรหิารจดัการดา้นการเงนิ ซึง่สมาชกิสามารถกูเ้งนิของกลุ่ม โดยไมม่กีารทาํสญัญาแต่อยา่ง
ใด และ 2) ความเป็นหน่ึงเดยีว คอื กลุ่มมขีอ้ตกลงร่วมกนัในการจดักจิกรรมการสาธติการสาน
หมวก โดยประธานกลุ่มจะใหอ้สิระกบัสมาชกิ ไม่มกีารบงัคบัขึน้อยู่กบัความพรอ้มของสมาชกิ
แต่ละคน ทําให้กลุ่มจกัสานหมวกใบตาลบ้านคล้าเป็นกลุ่มที่ยงัคงมกีารดําเนินงานมาอย่าง
ต่อเน่ือง มคีวามมัง่คงและยัง่ยนื  

สําหรบัวสิาหกจิชุมชนกลุ่มผลติภณัฑ์จากใบตาลบ้านยายพา เป็นกลุ่มที่มี
ลกัษณะการผลติที่แตกต่างจากกลุ่มอื่น ๆ คอื สมาชกิแต่ละคนจะมกีารแบ่งหน้าที่ในการผลติ 
เช่น แผนกเยบ็หมวก แผนกถกัใบตาล เป็นต้น และจะนําผลผลติของตนมาส่งที่บ้านประธาน
กลุ่มเพือ่ผลติขัน้ตอนสุดทา้ย สง่ผลใหส้มาชกิกลุ่มไดม้กีารไปมาหาสูก่นัอยา่งสมํ่าเสมอ และการ
รวมกลุ่มนัน้จะมกีารประชุมกนัทุกเดอืน ในเรือ่งของการนําสนิคา้ไปออกงานตามงานแสดงสนิคา้
ของหน่วยงานภาครฐั การมหีน่วยงานเขา้มาศกึษาดูงาน ทําใหส้มาชกิมกีารปรกึษาหารอืใน
เรื่องของการเตรียมงาน การจดัแบ่งหน้าที่ในการสาธิต โดยแต่ละครัง้จะไม่มกีารบงัคบั แต่
สมาชกิส่วนใหญ่ใหค้วามร่วมมอืในการรวมกลุ่มเป็นอย่างด ีสมาชกิกลุ่มผลติภณัฑจ์ากใบตาล
บา้นยายพา (2554) เล่าว่า มกีารพบปะกนับ่อยครัง้ เพราะปรกึษากนัตลอด ใครอยากมาก
รวมกลุ่มกม็า แบบไมเ่ป็นทางการ โดยความสมคัรใจของสมาชกิ 

นอกจากน้ีทางกลุ่มได้มกีําหนดจุดแขง็ว่าเป็นกลุ่มที่ขายเก่ง ทําเก่ง มคีวาม
สามคัคใีนหมูค่ณะ มกีารถ่ายทอดภูมปิญัญาใหก้บัเยาวชนและตามสถานศกึษาต่างทีส่นใจและ
หมูบ่า้นอื่น โดยวธิสีาธติใหด้ ูสอนใหท้าํตามงานต่าง ๆ ทีไ่ดร้บัเชญิและทีห่มูบ่า้น 

การสนทนากลุ่มและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยผู้ศึกษาได้มีการจัดนํา
นกัศกึษาภาคพเิศษ โปรแกรมวชิาการตลาด ระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา
เขา้ร่วมศกึษาดูงานในพืน้ที่ในเรื่อง กระบวนการผลติหมวกใบตาล ซึ่งได้รบัความร่วมมอืจาก
สมาชกิกลุ่มเป็นอย่างด ีโดยมสีมาชกิกลุ่มเขา้ร่วมถงึ 10 คน และมกีารสาธติการผลติของในแต่
ละขัน้ตอนอย่างละเอยีดทําใหผู้ศ้กึษาและนักศกึษาไดร้บัความรูเ้กี่ยวกบัการผลติหมวกใบตาล
เป็นอยา่งด ี

เมื่อสรุปตามวฒันธรรมองค์การของวสิาหกิจชุมชนกลุ่มผลติภณัฑ์จากใบตาล
บา้นยายพา ทัง้ 2 ลกัษณะ คอื 1) ความเป็นมติร พบว่า ทางกลุ่มใหค้วามสาํคญักบัการมอีสิระ
ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้จากสมาชิกบางคนได้มีการพฒันาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ
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กระเป๋าออกจาํหน่าย โดยไดร้บัการยอมรบัจากสมาชกิกลุ่มเป็นอยา่งดแีละสมาชกิแต่ละคนมกีาร
ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั เช่น ใครมปีญัหาในการผลติ กจ็ะมกีารเขา้ช่วยเหลอื หรอื ใครมปีญัหา
ทางด้านครอบครวั กส็ามารถปรกึษากนัได ้เป็นต้น และ 2) ความเป็นหน่ึงเดยีวของกลุ่ม คอื 
กลุ่มไดม้กีารใหค้วามสําคญักบัความสามคัคใีนหมู่คณะ ไม่ว่าจะเป็นการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 
การใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชน การมสีว่นรว่มในการพฒันาผลติภณัฑ ์โดย
จะมขีอ้ตกลงร่วมกนัภายใต้ขอ้เสนอของสมาชกิในกลุ่ม ซึ่งจะเป็นในลกัษณะที่ไม่เป็นทางการ 
เป็นขอ้ตกลงไม่มกีารบงัคบัใหก้ระทํา แต่เน้นการขอความร่วมมอืและการคํานึงถงึความพรอ้ม
ของสมาชกิกลุ่มเป็นหลกั   

วสิาหกจิชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบงิมติรภาพ มรีปูแบบการดําเนินงานของ
กลุ่มใชห้ลกั ความไวว้างใจซึง่กนัและกนัในการทํางาน เน่ืองจากจะมกีารแบ่งหน้าทีก่ารทํางาน
อยา่งชดัเจน คนทีส่านกระเป๋าจะทาํอยูท่ีบ่า้น สว่นคนทีท่าํหน้าทีก่ารตลาดจะมผีูนํ้าสนิคา้ไปขาย
ในที่ต่างๆ โดยเรื่องรายได้จะมกีารจดัสรรกนัอย่างลงตวัตามปรมิาณงานที่สมาชิกแต่ละคน
สามารถทาํได ้ ซึง่การแสดงความคดิเหน็ในกลุ่มนัน้ สมาชกิสามารถแสดงความเหน็ในเรื่องของ
การบรหิาร การพฒันาผลติภณัฑ ์ฯลฯ ไดอ้ย่างอสิระ โดยปราศจากความขดัแยง้ ทัง้น้ีภายใน
กลุ่มเองมกีารตัง้กฎระเบยีบในการผลติไวเ้บือ้งตน้ ดงัน้ี 

1)  ในการผลติสนิคา้นัน้ตอ้งส่งสนิคา้ใหห้มดตามทีม่กีารสัง่ซื้อใหห้มด
ก่อน แลว้คอ่ยนําสนิคา้ทีเ่หลอืไปขายปลกีเองได ้

2)  หา้มสมาชกิสอนการสานกระเป๋าใหก้บับุคคลทัว่ไปที่ไม่ใช่สมาชกิ
กลุ่มอย่างเดด็ขาด โดยถา้ใครอยากจะเรยีนรู ้การสานกระเป๋า ตอ้งมกีารสมคัรสมาชกิกบัทาง
ผูนํ้ากลุ่มก่อนถงึจะสามารถเรยีนรูไ้ด ้

นอกจากน้ี การพบปะสงัสรรคก์นัของสมาชกิในปจัจุบนันัน้ลดลง เน่ืองจากแต่ละ
คนจะมภีาระหน้าทีข่องตนมากขึน้ โดยจะมกีารพบปะกนัในช่วงวนัสําคญัๆ หรอื มกีารประชุม
กลุ่มเป็นครัง้คราวเทา่นัน้ 

วฒันธรรมองค์การของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบงิมติรภาพทัง้ 2 
ลกัษณะ คอื 1) ความเป็นมติร พบว่าทางกลุ่มใหค้วามสาํคญักบัการไวว้างใจกนั โดยการจดัสรร
รายไดต้ามปรมิาณงานทีส่มาชกิผลติขึน้ โดยจะมผีูนํ้ากลุ่มเป็นผูด้าํเนินงานดา้นการตลาดซึง่เป็น
บุคคลที่สมาชกิให้ความไว้วางใจเป็นอย่างด ีส่วนรายได้ทางกลุ่มได้มกีารจดัทําเป็นทุนกู้ยมื
ให้กบัสมาชกิและ 2) ความเป็นหน่ึงเดยีวของกลุ่ม ทางกลุ่มมกีารกําหนดขอ้ตกลงร่วมกนั ที่
สมาชกิแต่ละคนไมเ่คยฝา่ฝืนกฎระเบยีบดงักล่าว และขอ้ตกลงทีก่ําหนดขึน้มานัน้เป็นขอ้ตกลงที่
เกดิจากขอ้เสนอของสมาชกิภายในกลุ่มเอง  

การศกึษาเงือ่นไขทีม่ผีลต่อการจดัการความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่อง
จกัสานดา้นวฒันธรรมองคก์าร ของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนเป้าหมายทัง้ 4 กลุ่มสามารถสรุปไดด้งั
ตารางที ่4.10 
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ตารางท่ี 4.10  สรปุเงือ่นไขดา้นวฒันธรรมองคก์ารของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนเป้าหมาย 
 

กลุ่มวิสาหกิจชมุชน 
 

ความเป็นมิตร 
(Sociability) 

ความเป็นหน่ึงเดียว 
(Solidarity) 

วสิาหกจิชุมชนกลุม่จกัสาน
ผกัตบชวาบา้นตะกรดุเครอื
ปลอก 

- การชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั  
 - ความไวว้างใจกนัโดยเฉพาะในเรือ่ง
การจดัสรรรายได ้
-  มอีสิระในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
- การรวมกลุม่อยา่งไมเ่ป็นทางการ 

- มขีอ้ตกลงรว่มกนัในเรือ่งของ
การผลติสนิคา้ 
- ขอ้ตกลงเกีย่วกบัคุณสมบตัขิอง
สมาชกิ 

วสิาหกจิชุมชนกลุม่สานหมวก
ใบตาลบา้นคลา้ 

- ความไวว้างใจกนัภายในกลุม่ในเรือ่ง
ของการบรหิารจดัการดา้นการเงนิ โดย
ใหส้มาชกิกูเ้งนิแบบสจัจะ 

- กลุม่มขีอ้ตกลงรว่มกนัในการจดั
กจิกรรมการสาธติการสานหมวก 

วสิาหกจิชุมชนกลุม่ผลติภณัฑ์
จากใบตาลบา้นยายพา 

- การมอีสิระในการแลกเปลีย่นความ
คดิเหน็ไดจ้ากสมาชกิบางคนไดม้กีาร
พฒันาผลติภณัฑ ์
- การชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั  

- ความสามคัคใีนหมูค่ณะ ไมว่า่
จะเป็นการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ 
- การใหค้วามรว่มมอืกบั
หน่วยงานภาครฐัและเอกชน  
- การมสีว่นรว่มในการพฒันา
ผลติภณัฑ ์

วสิาหกจิชุมชนกลุม่แมบ่า้น
เกษตรกรบงิมติรภาพ 

- การไวว้างใจกนั โดยการจดัสรรรายได้
ตามปรมิาณงานทีส่มาชกิผลติขึน้ 

การกาํหนดขอ้ตกลงรว่มกนั โดย
ทีส่มาชกิแต่ละคนไมเ่คยฝา่ฝืน
กฎระเบยีบ 

 
4.3.3.3  ดา้นภาวะผูนํ้า  
การศึกษาด้านภาวะผู้นําที่มีผลต่อการจดัการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นด้าน

หตัถกรรมเครื่องจกัสาน ผูศ้กึษามุ่งศกึษาดา้นภาวะผูนํ้าการเปลี่ยนแปลงเป็นสําคญั โดยผูนํ้า
การเปลีย่นแปลง เป็นผูเ้ปลี่ยนแปลงความคาดหวงั ความตอ้งการ ความคดิและจติสํานึกของผู้
ตาม อกีทัง้ผูนํ้าการเปลีย่นแปลงจะกระตุน้ผูต้ามมองสิง่ต่างๆ อยา่งรอบดา้นและเชื่อมโยงเพื่อให้
เหน็ผลประโยชน์ และความสาํเรจ็ขององคก์ารอยูเ่หนือผลประโยชน์สว่นบุคคล รวมทัง้ตระหนัก
ถงึความสามารถและสวสัดกิารของผูต้ามดว้ย  

นอกจากน้ีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง เป็นกระบวนการที่ผู้นํามีอิทธิพลต่อ
ผูร้ว่มงานและผูต้าม โดยเปลีย่นแปลงความพยายามของผูร้่วมงานและผูต้ามใหส้งูขึน้กว่าความ
พยายามที่คาดหวงั พฒันาความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดบัที่สูงขึ้น และมี
ศักยภาพมากขึ้น ทําให้เกิดความตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของทีมและสังคมซึ่ง
กระบวนการที่ผู้นํามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานหรือผู้ตามน้ีจะกระทําโดยผ่านองค์ประกอบ มี 4 
ประการ คอื 1) การมอีทิธพิลอย่างมอุีดมการณ์ 2) การสรา้งแรงบนัดาลใจ 3) การกระตุ้นทาง
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ปญัญา 4) การคํานึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคลจากการศกึษาดา้นภาวะผูนํ้าของกลุ่มวสิาหกจิ
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 4 กลุ่มมรีายละเอยีดดงัน้ี 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจกัสานผกัตบชวาบ้านตะกรุดเครือปลอก มีผู้นํากลุ่มคน
ปจัจุบนั ชื่อ นางทองด ี กิง่พดุซา อาย ุ58 ปี ปจัจุบนัดาํรงตําแหน่งประธานกลุ่มจกัสานผกัตบ 
ชวา และมตีําแหน่งทางสงัคมอกีหลายตําแหน่ง ไดแ้ก่ ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุขมูลฐาน
อาํเภอจกัราช ประธานกลุ่มแม่บา้นตําบลจกัราช  ประธานกลุ่มสหกรณ์ ประธานกลุ่มออมทรพัย์
บา้นตะกรุดเครอืปลอก  และคณะกรรมการศูนยเ์ทคโนโลยรีะดบัตําบลจกัราช คุณป้าทองดเีขา้
รบัตําแหน่งประธานกลุ่มผกัตบชวาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2538 จากการสมัภาษณ์ประธานกลุ่มอธบิาย
เกีย่วกบัการพฒันากลุ่มวา่ 

 
ในช่วงแรกนัน้มกีารตัง้ปณิธานว่า ความรู้ของกลุ่มควรมกีารถ่ายทอดให้กบั
ชุมชนได้ทําเป็น มกีารเรยีนรูร้่วมกนั จงึหาเวลาไปสอนการทําเครื่องจกัสาน 
ใหก้บัคนในชุมชนที่ต้องการมรีายไดเ้สรมิ สามารถพึง่พาตนเองได ้ (ทองด ี   
กิง่พดุซา, 2554) 
 

จากปณิธานขา้งต้นทําใหผู้นํ้ามกีารดํารงตําแหน่งประธานกลุ่มมาอย่างต่อเน่ือง
เป็นระยะเวลาถึง 16 ปีรวมไปถึงการผลกัดนัให้ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มเป็นที่รู้จกัของคนทัว่ไป 
ภายใตส้นิคา้หน่ึงตําบลหน่ึงผลติภณัฑ ์(OTOP) ประจาํปี พ.ศ. 2549  

นอกจากน้ีสมาชกิส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ทีต่รงกนัว่า ผูนํ้ากลุ่มมคีวามเขม้แขง็
มาก เหน็ไดจ้ากการอุทศิตนในการทํางานเพื่อสาธารณประโยชน์ การดํารงตําแหน่งทางสงัคม
ต่างๆ หลายตําแหน่ง มกีารปฏบิตัิตนเป็นแบบอย่างที่ดใีหก้บัสมาชกิในเรื่องของการมคีวาม
รบัผดิชอบในการทาํงาน และทาํงานอยา่งเป็นระบบแบบแผน อกีทัง้ในการประชุมกลุ่มอยา่งเป็น
ทางการ 3 เดอืนต่อ 1 ครัง้ และการรวมกลุ่มอย่างเป็นไม่ทางการเกอืบทุกเดอืน และในช่วงทีม่ี
หน่วยงานเขา้มาศกึษาดงูาน ผูนํ้ากลุ่มมกีารเปิดโอกาสในการแสดงความคดิเหน็ในเรื่องของการ
จดัการสาธติ การจดักจิกรรมต่าง ๆ  และการหากจิกรรมใหก้บัสมาชกิการไปศกึษาดูงานตาม
สถานที่ต่าง ๆ ตลอดจนการเขา้ร่วมงานที่ทางอําเภอจดั ทางผูนํ้ามกีารพาสมาชกิไปออกงาน
แสดงสนิคา้ และจะใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ขา้มาขอความช่วยเหลอื ไมว่่าจะเป็น
การใหค้วามรูก้บักลุ่มนักศกึษาที่เขา้มาขอขอ้มูล ส่งผลใหใ้นปจัจุบนัทางกลุ่มไดม้งีบประมาณ
สนับสนุนจากภาครฐัมาอยา่งต่อเน่ือง โดยงบประมาณดงักล่าวเป็นงบฯทีไ่ดเ้ปล่าและไม่ตอ้งใช้
คนื ทาํใหท้างกลุ่มมคีวามภาคภมูใิจเป็นอยา่งมาก 

สรุปประเดน็การศกึษาภาวะผูนํ้าการเปลี่ยนแปลง พบว่าผูนํ้ากลุ่มมกีารกระทํา
ตามองค์ประกอบของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่เด่นชดั ทัง้หมด 4 ประการ คือ 1) การมี
อทิธพิลอย่างมอุีดมการณ์ โดยมวีสิยัทศัน์ในการพฒันาอย่างชดัเจน และมกีารประพฤตติวัอยา่ง
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เป็นแบบอย่างทีด่ใีนดา้นความรบัผดิชอบและการทาํงานอย่างเป็นระบบแบบแผน  2) การสรา้ง
แรงบนัดาลใจ โดยการผลกัดนัใหม้กีารสบืสานภมูปิญัญาทอ้งถิน่ในดา้นการสานผกัตบชวาใหก้บั
คนในชุมชนอย่างต่อเน่ือง เห็นได้จากการสละเวลาถ่ายทอดความรู้ให้กบัคนในชุมชน เพื่อ
กระตุน้ใหค้นในชุมชนมรีายไดเ้สรมิทีส่ามารถพึง่พาตนเองได ้3) การกระตุน้ทางปญัญา โดยการ
เปิดโอกาสใหส้มาชกิแสดงความคดิเหน็ ไมว่่าจะเป็นการพฒันาผลติภณัฑ ์การจดักจิกรรม และ
การพาสมาชกิไปศกึษาดงูานตามสถานทีต่่าง ๆ ตลอดจนผลกัดนัใหส้มาชกิช่วยกนัแกไ้ขปญัหา
ทีเ่กดิขึน้อย่างอสิระ และ 4) การคาํนึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล การใหค้วามสนใจดูแลสมาชกิ
กลุ่มอย่างใกลช้ดิ เป็นทีป่รกึษาทีด่ใีหก้บัสมาชกิอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้ในเรื่องส่วนตวัและเรื่องการ
ผลติ 

วสิาหกจิชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบ้านคล้า มผีู้นํากลุ่มคนปจัจุบนัชื่อ นาย
สาย   ยนัพมิาย อายุ 60 ปี เขา้รบัตําแหน่งอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2545 มาจนถงึปจัจุบนั 
โดยมภีรรยาชื่อนางช่วย ยนัพมิาย รบัตําแหน่งเหรญัญกิของกลุ่ม ซึง่ปจัจุบนัคุณลุงสายและคุณ
ป้าชว่ยมบีทบาทสาํคญัในดา้นการพฒันาการบรหิารจดัการของกลุ่มมาอยา่งต่อเน่ือง  

จากการศกึษาจากการสงัเกตแบบมสี่วนร่วมของผูศ้กึษาพบว่า วสิาหกจิชุมชน
กลุ่มสานหมวกใบตาลบ้านคล้ามผีู้นําใน 2 ลกัษณะ คอื ผู้นําที่เป็นทางการและผู้นําที่ไม่เป็น
ทางการ ซึง่ทัง้ 2 คนเป็นสามภีรรยาทีม่กีารดําเนินงานพฒันาการบรกิารจดักลุ่มในลกัษณะของ
การช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั โดยมแีบ่งบทบาทหน้าที่กนัอย่างชดัเจน โดยผูนํ้ากลุ่มอย่างเป็น
ทางการคอืคุณสายมบีทบาทในการเป็นวทิยากรบรรยาย และสาธติวธิกีารทาํหมวกใบตาลใหก้บั
กลุ่มต่าง ๆ ที่เชญิออกไปบรรยาย ส่วนผูนํ้าอย่างไม่ทางการ คอื คุณป้าช่วยมบีทบาทในการ
ดแูลดา้นกจิกรรมการพฒันาการบรหิารจดัการ ดา้นการเงนิ และการพฒันาผลติภณัฑใ์หม้คีวาม
หลากหลาย 

นอกจากน้ีสมาชกิสว่นใหญ่มคีวามคดิเหน็ทีต่รงกนัเกีย่วกบัผูนํ้ากลุ่มทัง้ 2 คนว่า
เป็นบุคคลที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สมาชิกในด้านความรบัผิดชอบต่อการทํางาน 
ความขยนัและอดทน ซึ่งจะเหน็ไดจ้ากเวลามคีนมาเยีย่มชมกลุ่มอย่างมไิดน้ัดหมาย จะเหน็ว่า
คุณลุงสายมกีารสานหมวกอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนการมคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ มกีารดําเนินงาน
ด้านการเงนิอย่างโปร่งใส ทําให้สมาชกิให้ความไว้วางใจในการบรหิารด้านการเงนิมาอย่าง
ต่อเน่ือง นอกจากน้ีทัง้คุณลุงสายและคุณป้าช่วยยงัเป็นบุคคลทีชุ่มชนใหค้วามเคารพนับถอืใน
เรือ่งของความเสยีสละ โดยมกีารจดัพืน้ทีใ่นบรเิวณบา้นตนเองใหเ้ป็นศนูยเ์รยีนรูข้องชุมชนอยา่ง
ถาวร ซึ่งในการจดักจิกรรมการศกึษาดูงานในชุมชนนัน้ ผูนํ้ากลุ่มเป็นผูด้ําเนินงานต้อนรบัและ
จดัสมาชิกให้มาสาธิตวิธีการทําหมวกใบตาลให้กบัคณะศึกษาดูงาน ซึ่งถ้าสมาชิกคนใดติด
ภารกจิผูนํ้ากลุ่มกจ็ะเป็นผูส้าธติ พรอ้มบรรยายกระบวนการผลติอยา่งละเอยีด  

สรุปประเดน็การศกึษาภาวะผูนํ้าการเปลี่ยนแปลง พบว่าผูนํ้ากลุ่มมกีารกระทํา
ตามองค์ประกอบของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่เด่นชดัทัง้หมด 2 ประการ คือ 1) การมี
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อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ในเรื่องของการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสมาชิกในด้านความ
รบัผดิชอบ ขยนัและอดทน มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ เป็นที่ไวว้างใจของสมาชกิ รวมไปถงึการให้
ความเชื่อใจกบัสมาชกิในการกูเ้งนิกลุ่มโดยใชส้จัจะ ซึง่ทําใหส้มาชกิมคีวามศรทัธาต่อผูนํ้ากลุ่ม
มากขึน้ และ 2)  การสรา้งแรงบนัดาลใจ เหน็ไดจ้ากผูนํ้ากลุ่มทัง้ 1 คนมกีารกระตุ้นใหเ้ยาวชน
และคนทัว่ไปหนัมาสนใจสบืสานภูมปิญัญาทอ้งถิน่ โดยการออกไปเป็นวทิยากรรบัเชญิ รวมไป
ถึงการให้ความรู้กบัเยาวชนทัง้ในชุมชนและนอกชุมชนในการสานหมวกใบตาล เพื่อให้ภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่นัน้ไดร้บัการสบืทอดไปยงัรุน่ลกูหลาน  

วสิาหกจิชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบา้นคลา้นัน้ เป็นกลุ่มทีม่กีารบรหิารจดัการ
ที่แตกต่างจากกลุ่มอื่น ๆ เน่ืองจาก มลีกัษณะการดําเนินงานด้านการตลาดแบบให้อสิระแก่
สมาชกิ โดยสมาชกิสามารถส่งสนิคา้ขายใหก้บัพ่อคา้คนกลาง หรอืนําไปจําหน่ายเองทีใ่ดกไ็ด ้
โดยไม่มกีารบงัคบั ส่งผลใหบ้ทบาทของผูนํ้ากลุ่มมบีทบาทหลกัในดา้นการจดัการเงนิ และการ
จดักจิกรรมตอนรบัคณะทีม่าศกึษาดงูานในพืน้ที ่ 

วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผลติภณัฑจ์ากใบตาลบา้นยายพา มผีูนํ้ากลุ่มคนปจัจุบนั ชื่อ  
นางสมบตัิ สรสทิธิ ์อายุ 49 ปี สมาชกิกลุ่มต่างมคีวามคดิเหน็ตรงกนัเกี่ยวกบัผูนํ้ากลุ่มคน
ปจัจุบนัว่า คุณป้าสมบตัิ มภีาวะความเป็นผู้นําค่อนข้างสูง เหน็ได้จากความสามารถในการ
ดําเนินงานด้านการบริหารจัดการของกลุ่มในเกือบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการผลิต  
ดา้นการตลาด และดา้นการเงนิ ซึ่งปจัจุบนัผูนํ้าไม่ไดม้อีาชพีประจํา ทําใหม้เีวลาในการพฒันา
ผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง โดยสมาชิกกลุ่มผลิตภณัฑ์จากใบตาลบ้านยายพา (2554) อธิบาย
เกีย่วกบัผูนํ้ากลุ่มวา่ 

 
บทบาทผูนํ้าทาํหลายอยา่งทาํไดห้มด พาออกขายของตามหมูบ่า้น สามารถหา
งบประมาณให้กลุ่มได้ โดยไม่มใีครมาช่วยเหลือ ทําให้กลุ่มมกีําไรเป็นหมื่น 
และเป็นคนเก่ง อะไรที่ทําไม่ได้ ก็ไปฝึกมาจนทําได้ ตลอดจนให้อิสระกับ
สมาชิกด้านการผลิต บางคนอยากทําก็ทํา ไม่อยากทําก็ไม่ทํา ประธานไม่
บงัคบั  

 
สรุปประเดน็การศกึษาภาวะผูนํ้าการเปลี่ยนแปลง พบว่าผูนํ้ากลุ่มมกีารกระทํา

ตามองคป์ระกอบของภาวะผูนํ้าการเปลี่ยนแปลงทีเ่ด่นชดัทัง้หมด 4 ประการ คอื 1) การมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ โดยผู้นํากลุ่มมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสมาชิก มี
วสิยัทศัน์ในการพฒันาผลติภณัฑอ์ย่างต่อเน่ือง เหน็ไดจ้ากปจัจุบนันัน้มกีารเรยีนรูรู้ปแบบการ
ผลติทีห่ลากหลายมากขึน้ เชน่ เสือ่ และกระเป๋า เป็นตน้ 2) การสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัสมาชกิ
กลุ่ม โดยการกระตุ้นให้สมาชิกมกีารผลิตอย่างต่อเน่ืองโดยการพาสมาชิกไปขายสนิค้าตาม
หมูบ่า้นต่าง ๆ  รวมไปถงึการดาํเนินงานหางบประมาณในการผลติจากทัง้ภาครฐัและเอกชนมา
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สนับสนุนการบรหิารจดัการกลุ่มไดอ้ย่างต่อเน่ือง ส่งผลใหป้จัจุบนัสนิคา้ทีผ่ลติไดก้ําไรเฉลีย่ต่อ
เดอืนหลายหมื่นบาท รวมไปถงึการเป็นบุคคลทีม่คีวามพยายาม ความตัง้ใจสงู มกีารไปฝึกหดั
ในดา้นรูปแบบการผลติจนสามารถผลติไดเ้กอืบทุกชิ้นงาน ทําใหส้มาชกิมกีารกระตอืรอืรน้อยู่
ตลอดเวลา 3) การกระตุ้นทางปญัญา พบว่าผูนํ้ากกลุ่มมแีนวทางการแก้ไขปญัหาโดยการให้
สมาชกิมสี่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ ส่วนร่วมในการแก้ไขปญัหาที่เกดิขึน้ เช่น ปญัหา
ด้านวตัถุดิบ หรือด้านการตลาด เป็นต้น รวมไปถึงการกระตุ้นให้สมาชิกคิดรูปแบบใหม่มา
นําเสนออยา่งอสิระ และ 4) การคาํนึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล นัน้เป็นสิง่ทีผู่นํ้าไดม้กีารปฏบิตัิ
มาอย่างต่อเน่ือง โดยการเอาใจใส่ดูแลสมาชิกแต่ละคนเป็นอย่างดี อีกทัง้ผู้นําไม่เคยออก
กฎระเบยีบมาบงัคบัสมาชกิในดา้นการผลติ ซึง่ถ้าช่วงไหนใครยงัไม่พรอ้ม กส็ามารถหยุดผลติ
ได ้ถา้ใครอยากมรีายไดเ้พิม่ขึน้ กส็ามารถรบังานไปทํามากขึน้ได ้ตลอดจนในปจัจุบนัจะมกีาร
รวมตวัปรกึษาปญัหาในดา้นต่าง ๆ ทีบ่า้นของประธานกลุ่มอกีดว้ย 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบิงมิตรภาพ มีผู้นํากลุ่มคนปจัจุบันคือ 
นางธนัสนี อนุไพร อายุ 37 ปี ซึ่งเป็นผู้ก่อตัง้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบิงมิตรภาพ จากความ
คดิเหน็ของสมาชกิกลุ่ม พบว่า ผูนํ้ากลุ่มมคีวามเหมาะสมในการเป็นผูนํ้า เน่ืองจากเป็นคนรุ่น
ใหมท่ีม่คีวามคล่องแคล่ว ทาํงานเรว็ และมกีารประสานงานกบัสมาชกิและหน่วยงานภายนอกได้
เป็นอยา่งด ีอกีทัง้สามารถแกไ้ขปญัหาภายในกลุ่ม เช่น ในกรณีทีส่มาชกิมคีวามขดัแยง้กนั ผูนํ้า
จะมกีารประชุมสมาชกิเพื่อมกีารหนัหน้ามาปรกึษาพูดคุยกนัในปญัหาความขดัแยง้ที่เกิดขึ้น 
เพือ่ใหส้มาชกิทาํความเขา้ใจกนั  

การเป็นแบบอย่างทีด่ใีหก้บัสมาชกินัน้ ผูนํ้าใหค้วามสาํคญักบัการศกึษามากขึน้ 
โดยปจัจุบนัเป็นนกัศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี(ภาคพเิศษ) สาขารฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครราชสมีา นอกจากน้ีไดม้กีารส่งสมาชกิในกลุ่ม 2 คนไปอบรม และศกึษาดงูานเกีย่วกบัการ
ผลติสนิคา้ เพือ่ใหม้กีารนําความรูม้าถ่ายทอดใหก้บัสมาชกิในกลุ่ม 

บทบาทหลกัของผู้นํากลุ่ม คือ การหาตลาดในการจําหน่ายสินค้า การจดัส่ง
สนิคา้ ซึง่มกีารดแูลเอาใจใส่สมาชกิในเรื่องของการสอบถามสารทุกขส์ุขดบิกนับา้ง และการเปิด
โอกาสใหส้มาชกิไดม้กีารแสดงความคดิเหน็อย่างเตม็ที ่ในเรื่องของการออกแบบลวดลาย ใคร
ไปเจอรปูแบบการสานทีส่วยงามกจ็ะซือ้มา เพือ่มาแกะลายและผูนํ้าจะทาํการสอบถามสมาชกิว่า
สามารถทาํไดห้รอืไม ่หรอืลวดลายไหนทีเ่หมาะสม ก่อนทีจ่ะทาํการผลติ 

สรุปประเดน็การศกึษาภาวะผูนํ้าการเปลี่ยนแปลง พบว่าผูนํ้ากลุ่มมกีารกระทํา
ตามองคป์ระกอบของภาวะผูนํ้าการเปลี่ยนแปลงทีเ่ด่นชดัทัง้หมด 4 ประการ คอื 1) การมี
อทิธพิลอย่างมอุีดมการณ์ คอื การเป็นแบบอย่างทีด่ใีหก้บัสมาชกิ โดยผูนํ้าใหค้วามสาํคญักบั
การศกึษามากขึน้ ทําใหเ้ป็นที่ไวว้างใจและเป็นที่ปรกึษาใหก้บัสมาชกิของกลุ่มได้เป็นอย่างด ี
และเป็นบุคคลทีม่วีสิยัทศัน์ทัง้ในเรือ่งการบรหิารจดั การตลาด ฯลฯ ทีก่วา้งไกล 2) การสรา้งแรง
บนัดาลใจให้กบัสมาชิก โดยมบีทบาทในการกระตุ้นให้สมาชกิมกีารผลิตอย่างต่อเน่ือง และ
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ผลกัดนัใหก้ลุ่มมกีารพฒันาดา้นการผลติสนิคา้มากขึน้ 3) การกระตุ้นทางปญัญา พบว่าผูนํ้ามี
การส่งเสรมิใหส้มาชกิไปศกึษาดูงานและเขา้รบัการอบรมเกีย่วกบัการพฒันาผลติภณัฑ ์รวมไป
ถงึการเปิดโอกาสใหส้มาชกิไดม้กีารแสดงความคดิเหน็อย่างเตม็ทีท่ ัง้ในเรื่องการผลติ และการ
บรหิารจดัการดา้นต่าง ๆ และ 4) การคํานึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล ผูนํ้ากลุ่มใหค้วามสาํคญั
เป็นอย่างมาก โดยการดูแลเอาใจใส่สมาชิกในเรื่องของการสอบถามสารทุกข์สุขดิบ การ
ช่วยเหลอืในการแก้ไขปญัหาทัง้ในการเรื่องงานและเรื่องส่วนตวั ซึ่งส่งผลใหป้จัจุบนัการผลติ
สนิคา้ของกลุ่มมกีารดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

จากการศกึษาในภาพรวมของเงือ่นไขดา้นภาวะผูนํ้าทีม่ผีลต่อการจดัการความรู้
ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสานของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนเป้าหมาย พบว่า ผูนํ้า
กลุ่มทัง้ 4 กลุ่มส่วนใหญ่มีลกัษณะของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทัง้ 4 องค์ประกอบอย่าง
ชดัเจนได้แก่ การมอีทิธพิลอย่างมอุีดมการณ์ การสรา้งแรงบนัดาลใจ การกระตุ้นทางปญัญา 
และการคํานึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล ยกเวน้กลุ่มวสิาหกจิชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบา้น
คลา้ ทีผู่นํ้ากลุ่มมลีกัษณะของภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง 2 ประการ ไดแ้ก่ การมอีทิธพิลอยา่งมี
อุดมการณ์และการสรา้งแรงบนัดาลใจ เน่ืองจากกลุ่มมกีารบรหิารจดัการทีแ่ตกต่างไปจากกลุ่ม
อื่น โดยมผีู้นํามกีารให้อสิระแก่สมาชกิในการบรหิารจดัการด้านการตลาดด้วยตนเอง ทําให้
ลกัษณะของภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงในดา้นการกระตุน้ทางปญัญาและการคาํนึงถงึความเป็น
ปจัเจกบุคคลยงัไมแ่สดงอยา่งเดน่ชดัเทา่ทีค่วร โดยสรปุไดต้ามตารางที ่4.11 
 
ตารางท่ี 4.11  สรปุเงือ่นไขดา้นภาวะผูนํ้าของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนเป้าหมาย 
 

กลุ่มวิสาหกิจชมุชน 
 

ภาวะผูนํ้าการเปล่ียนแปลง 
การมีอิทธิพล

อย่างมี
อดุมการณ์ 

การสร้าง
แรงบนัดาล

ใจ 

การกระตุ้น
ทางปัญญา 

การคาํนึงถึง
ความเป็น

ปัจเจกบคุคล 
วสิาหกจิชุมชนกลุม่จกัสานผกัตบชวา
บา้นตะกรดุเครอืปลอก     

วสิาหกจิชุมชนกลุม่สานหมวกใบตาล
บา้นคลา้   - - 

วสิาหกจิชุมชนกลุม่ผลติภณัฑจ์าก
ใบตาลบา้นยายพา     

วสิาหกจิชุมชนกลุม่แมบ่า้นเกษตรกร
บงิมติรภาพ     
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4.3.3.4  ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
โครงสรา้งพื้นฐานเป็นเงื่อนไขที่มคีวามสําคญัที่จะสนับสนุนใหเ้กดิกระบวนใน

การจดัการความรูเ้กดิขึน้ได ้เน่ืองจากโครงสรา้งทัง้เรื่องของโครงสรา้งทางกายภาย เช่น อาคาร 
สถานที่ วสัดุอุปกรณ์ ไฟฟ้า ประปา การคมนาคมต่าง ๆ ของชุมชนโดยเกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานของวสิาหกจิชุมชน และโครงสรา้งเชงิระบบ เช่น โครงสรา้งการบรหิารงาน ซึ่งการ 
มคีณะกรรมการในรูปแบบที่ชดัเจน เป็นโครงสรา้งองค์การที่มคีวามยดึหยุ่น (Flexible) มกีาร
บรหิารแบบกระจายอํานาจ (Decentralize) และมกีารกําหนดบทบาทหน้าทีข่องสมาชกิในกลุ่ม
ไวอ้ย่างชดัเจนในกระบวนการจดัการความรู ้นอกจากน้ีโครงสรา้งทีย่ดืหยุ่นยงัเปิดโอกาสใหม้ี
การติดต่อสื่อสารกว้างมากขึ้น และช่วยสนับสนุนการจดัการความรูไ้ด้ ส่งผลให้กระบวนการ
จดัการความรูข้องวสิาหกจิชุมชนสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ทัง้น้ีโครงสรา้งพืน้ฐานทีใ่ชใ้นการศกึษาประกอบดว้ย โครงสรา้งทางกายภาพใน
ลกัษณะทีเ่ป็นทรพัยากรทีจ่บัตอ้งได ้เชน่ อาคาร สถานที ่ระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน ไฟฟ้า ประปา 
การคมนาคม และโครงสรา้งเชงิระบบทีเ่กีย่วกบัโครงสรา้งการบรหิารงานของวสิาหกจิชุมชนทีม่ี
ความชดัเจน  ระบบการประสานงาน และการสนบัสนุนจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จากการศกึษา
เงือ่นไขดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนเป้าหมายทัง้ 4 กลุ่มมรีายละเอยีดดงัน้ี 

โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการจดัการความรู้และการผลิตของวสิาหกิจชุมชน
กลุ่มจกัสานผกัตบชวาบา้นตะกรุดเครอืปลอก ในปจัจุบนัมคีวามเพยีงพอและเหมาะสมสําหรบั
การดําเนินงานในดา้นต่าง ๆ  โดยมทีัง้ระบบไฟฟ้า และประปาทีม่คีุณภาพ รวมไปถงึทางกลุ่ม
ได้มกีารจดัสถานที่ทําการกลุ่มเพื่อการประชุมและการรวมตวัของสมาชิกอย่างเป็นทางการ  
ในบรเิวณบา้นของประธานกลุ่มซึ่งเดมิมจีดัทําพืน้ทีเ่ป็นดําเนินงาน “โครงการสรา้งชวีติใหม่ให้
สตรชีนบท หลกัสตูรจกัสานผกัตบชวา” สนบัสนุนโดยกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย ์

สําหรบัด้านการคมนาคมนัน้พื้นที่ตัง้ของกลุ่มเป็นพื้นที่ที่สามารถเดนิทางโดย
รถยนต์ส่วนบุคคลเขา้ถงึพืน้ที่ได ้แต่ชุมชนบ้านตะกรุดเครอืปลอกตัง้อยู่ในพืน้ที่มกีารเดนิทาง
ซบัซอ้น ซึง่ยงัคงไม่เหมาะสาํหรบัการพฒันาใหม้กีารจดัตัง้ศูนยจ์ําหน่ายสนิคา้ของกลุ่มภายใน
ชุมชนได ้ทําใหด้ําเนินการดา้นการตลาดของกลุ่มเป็นเพยีงการรองรบัคณะศกึษาดูงาน การมี
พ่อคา้คนกลางมารบัสนิคา้ในพืน้ทีแ่ละการนําสนิคา้ไปจําหน่ายตามงานแสดงสนิคา้ทีไ่ดร้บัการ
สนบัสนุนจากภาครฐั สมาชกิกลุม่จกัสานผกัตบชวาบา้นตะกรดุเครอืปลอก (2554) อธบิายวา่ 

 
บางครัง้ลูกคา้เหน็ขอ้มลูสนิคา้จาก Internet กเ็ดนิทางเขา้มาซื้อสนิคา้ถงึที ่แต่
ต้องมกีารสอบถามเสน้ทางมาล่วงหน้า ทางฝ่ายการตลาดกจ็ะมกีารจดัเตรยีม
สินค้าไว้ให้เลือก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าต่างชาติที่มีความสนใจเกี่ยวกับ
เครือ่งจกัสานโดยเฉพาะ  
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นอกจากน้ีกลุ่มจกัสานผกัตบชวามโีครงสรา้งการบรหิารงานไวอ้ยา่งชดัเจน เหน็
ไดจ้ากมกีารกําหนดโครงสรา้งองคก์ารไวอ้ย่างเป็นรูปธรรม โดยมตีําแหน่งการบรหิารทีส่ําคญั  
7 ตําแหน่ง คอื 1) ประธานกลุ่ม 2) เหรญัญกิ 3) เลขา 4) แผนกตรวจสอบ 5) การตลาด 6) การ
ผลติ และ 7) ทีป่รกึษากลุ่ม รวมไปถงึการกําหนดระเบยีบขอ้ปฏบิตัสิาํหรบัสมาชกิกลุ่มไวอ้ยา่ง
ชดัเจนดว้ยเช่นกนั ส่วนในดา้นการประสานงานของสมาชกิกลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นการพูดคุยกนั
ทางโทรศพัท ์และการเดนิไปพดูคุยกนัถงึทีบ่า้น เน่ืองจากบา้นของสมาชกิแต่ละคนอยูไ่มไ่กลกนั
มากนัก ซึง่การประสานงานของกลุ่มนัน้อยู่ในรปูแบบทีไ่ม่เป็นทางการ โดยสมาชกิกลุ่มจกัสาน
ผกัตบชวาบา้นตะกรุดเครอืปลอก (2554) เล่าว่า เวลาเบื่อ ๆ กจ็ะไปนัง่สานทีบ่า้นเพื่อน ไดน้ัง่
คุยกนัไป สานไป ทาํใหไ้มเ่หงา และมกีารพดูคุยเกีย่วกบัการเตรยีมงานในการออกรา้น หรอืการ
ตอ้นรบัคณะศกึษาดงูานดว้ย 

การสนับสนุนจากหน่วยงานภาคนอกนัน้ ปจัจุบนัได้รบัการสนับสนุนมาอย่าง
ต่อเน่ือง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลจกัราช สํานักงานเกษตรอําเภอจักราช เป็นต้น  
โดยรูปแบบการสนับสนุนมทีัง้การสนับสนุนดา้นงบประมาณ การสนับสนุนดา้นการตลาด และ
การสนบัสนุนดา้นการศกึษาดงูานจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

วสิาหกจิชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบ้านคล้า ซึ่งเป็นกลุ่มที่ตัง้อยู่ในชุมชน
หมูบ่า้นคลา้ และเป็นชุมชนทีไ่ดไ้ดร้บัการประเมนิคดัเลอืกจากกระทรวงมหาดไทย เป็นหมูบ่า้น
ชุมชนวฒันธรรมไทยสูภ้ยัเศรษฐกจิ โดยจดัว่าเป็นชุมชนตวัอยา่งแหง่การเรยีนรูด้า้นเศรษฐกจิ
พอเพยีงและการพึง่พาตนเองอย่างยัง่ยนื และมศีูนย์เรยีนรูชุ้มชนที่มหีน่วยงานทัง้ภาครฐัและ
ภาคเอกชนใหค้วามสนใจอย่างต่อเน่ือง ทําใหเ้งื่อนไขในด้านโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มสาน
หมวกใบตาลบา้นคลา้นัน้มคีวามเพยีงพอและเหมาะสม ทัง้ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และมกีาร
จดัตัง้ศูนยเ์รยีนรูข้องกลุ่มทีม่มีาตรฐาน สามารถรองรบัคณะศกึษาดูงานและสถานที่ดงักล่าวมี
ความพร้อมสําหรบัผู้ที่สนใจจะฝึกหดัการสานหมวกใบตาลอกีด้วย สําหรบัด้านคมนาคมนัน้
ค่อนขา้งเดนิทางสะดวกสบาย เน่ืองจากทีท่ําการกลุ่มตัง้อยู่บรเิวณดา้นหน้าของชุมชนทีม่ป้ีาย
บอกอย่างชดัเจน และที่ตัง้ของชุมชนนัน้ห่างจากอําเภอพิมายเพียง 5 กิโลเมตร ปจัจุบนัมี
ถนนลาดยาง สายพิมาย-หนองพลวง ตัดผ่าน ส่งผลให้การดําเนินงานด้านการตลาดนัน้มี
หลากหลายช่องทางทัง้ในรูปแบบการเขา้มารบัซื้อได้ในพืน้ที่ โดยผูท้ี่สนใจสามารถเขา้มาชม
สนิคา้ภายในศนูยเ์รยีนรูข้องชุมชน หรอืบา้นของประธานกลุ่มไดอ้ยา่งสะดวก แต่ทัง้น้ีทัง้นัน้ตอ้ง
มกีารโทรศพัท์ติดต่อว่ามสีนิค้าหรอืไม่ เพราะการตลาดของกลุ่มส่วนใหญ่เป็นการผลิตตาม 
Order ทีส่ ัง่มา โดยสมาชกิแต่ละคนสามารถขายสนิคา้ไดอ้ยา่งอสิระ 

วสิาหกจิชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบา้นคลา้ มโีครงสรา้งการบรหิารงานไว้
อยา่งชดัเจน เหน็ไดจ้ากมกีารกําหนดโครงสรา้งองคก์ารไวอ้ยา่งเป็นรปูธรรม การบรหิารจดัการ
ในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งมตีําแหน่งที่สําคญั 7 ตําแหน่ง คอื 1) ประธานกรรมการ 2) รอง
ประธาน 3) เลขานุการ 4) เหรญัญิก 5) ประชาสมัพนัธ์ 6) ปฏิคม และ7) กรรมการ โดย
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คณะกรรมการกลุ่มจกัสานของทัง้ 7 ตําแหน่งนัน้มจีํานวนทัง้หมด 16 คน โดยมกีารกําหนด
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบรหิารกลุ่มและกฎระเบียบและข้อปฏิบตัิของกลุ่มไว้อย่าง
ชดัเจนอกีดว้ย 

การประสานงานของสมาชกิกลุ่มนัน้มลีกัษณะทีไ่มเ่ป็นทางการ โดยสมาชกิมกีาร
ไปมาสูก่นัอยา่งสมํ่าเสมอ เพราะสมาชกิในชุมชนอยูม่บีา้นทีอ่ยูไ่มไ่กลกนันกั จะมกีารใชจ้กัรยาน
เป็นพาหนะในการไปหาสู่กนั หรอืบา้งครัง้กใ็ชโ้ทรศพัท ์แลว้แต่ความสะดวกของสมาชกิแต่ละ
คน เน่ืองจากในชุมชนมีการรวมตัวกันจัดกิจกรรมกลุ่มอย่างต่อเน่ือง ทัง้ในงานเทศกาล  
งานประเพณี งานตอ้นรบัคณะศกึษาดงูานทีม่ตีลอดทัง้ปี สมาชกิกลุ่มสานหมวกใบตาลบา้นคลา้ 
(2554) เล่าวา่ 
 

การประสานของกลุ่มเป็นแบบง่าย ๆ ไม่เรื่องมาก ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ
การตลาด เช่น ถ้ามพี่อค้าเขา้มาสัง่สนิคา้จํานวนมาก และสมาชกิมกีําลงัการ
ผลติไมเ่พยีงพอ กจ็ะมกีารประสานกบัสมาชกิกลุ่มอกีคนวา่สามารถผลติเพิม่ได้
หรอืไม่ รวมไปถงึการต้อนรบัคณะศกึษาดูงานว่าใครจะมเีวลาว่างในการสาธติ
กระบวนการผลติ กใ็หเ้ขา้มามสีว่นรว่มชว่ยกนั  

 
การสนบัสนุนจากหน่วยงานภาคนอกนัน้ ทางกลุ่มปจัจุบนัไดร้บัการสนบัสนุนมา

อยา่งต่อเน่ืองทัง้ในรปูแบบการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ และการสนบัสนุนดา้นการศกึษาดงูาน
จากหน่วยงานต่างๆ โดยหน่วยงานหลกัๆ ทีเ่ขา้มาสนับสนุนงบประมาณไดแ้ก่ องคก์ารบรหิาร
ส่วนตําบลสมัฤทธิ ์จากโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลติภณัฑแ์ละพฒันาชุมชนอําเภอพมิาย ทําให้
ปจัจุบนัทางกลุ่มมเีงนิใชห้มนุเวยีนในกลุ่มถงึ 160,000 บาท  

วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผลติภณัฑจ์ากใบตาลบ้านยายพามโีครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่อื้อ
ต่อการจดัการความรูแ้ละการผลติของกลุ่มในดา้นระบบไฟฟ้าและระบบประปาที่เพยีงพอและ
เหมาะสม ยกเว้นด้านอาคารสถานที่ เน่ืองจากในปจัจุบนักลุ่มยงัไม่มทีี่ตัง้ทําการกลุ่มที่ถาวร  
ทําใหส้่วนใหญ่จะมกีารรวมตวักนัที่บ้านของประธานกลุ่ม และไม่สะดวกในการสาธติการผลติ
อยา่งละเอยีด สมาชกิกลุ่มผลติภณัฑจ์ากใบตาลบา้นยายพา (2554) เล่าว่า ความตอ้งการของ
กลุ่มในปจัจุบนั คอื อยากไดใ้หม้กีารพฒันาสถานที่ ที่ตัง้ของกลุ่ม ตอนน้ีจดัอยู่ที่บ้านประธาน
กลุ่ม อยากไดศ้นูยส์าธติทีเ่ป็นทางการของกลุ่มโดยเฉพาะ 

สาํหรบัดา้นการคมนาคมนัน้ พบว่าทีต่อ้งของกลุ่มซึง่อยูใ่นชุมชนหมูบ่า้นยายพา
นัน้ตัง้อยูใ่นพืน้ทีเ่ดนิทางค่อนขา้งลําบาก ถนนบางช่วงชาํรุด  และมเีสน้ทางทีซ่บัซอ้น ส่งผลให้
ไม่สะดวกในการจําหน่ายสนิคา้ในพืน้ที ่โดยการตลาดของกลุ่มส่วนใหญ่มพี่อคา้คนกลางมารบั
สนิคา้ในพืน้ที ่และการนําสนิคา้ไปจาํหน่ายตามงานแสดงสนิคา้ เป็นตน้ 
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นอกจากน้ีทางกลุ่มมโีครงการสรา้งองคก์าร โดยมกีารกําหนดตําแหน่งทีส่ําคญั  
6 ตําแหน่ง คอื 1) ประธาน 2) รองประธาน 3) เลขา 4) เหรญัญิก 5) ฝ่ายผลติ และ 6) ฝ่าย
การตลาด และมกีารจดัทําบญัชขีองกลุ่มทีส่มาชกิสามารถตรวจสอบไดอ้ย่างโปร่งใส รวมไปถงึ 
มกีารแบ่งหน้าที่ของโครงสรา้งองค์การตามความถนัด และความสามารถของแต่ละบุคคลได้
อยา่งเหมาะสม  

ดา้นการประสานงานของสมาชกิกลุ่มส่วนใหญ่เป็นลกัษณะอย่างไมเ่ป็นทางการ  
โดยมกีารไปมาหาสูก่นั หรอืมกีารใชโ้ทรศพัทบ์า้งในบางครัง้ เน่ืองจากบา้นของสมาชกิแต่ละคน
อยู่ไม่ไกลกนัมากนัก เน่ืองจากสมาชกิส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนทีไ่ม่ไดไ้ปทํางานทีอ่ื่น ส่งผลใหก้าร
ประสานงานกนัสามารถตดิต่อกนัไดต้ลอดเวลา 

การสนับสนุนจากหน่วยงานภาคนอกนัน้ ปจัจุบนัได้รบัการสนับสนุนมาอย่าง
ต่อเน่ือง ได้แก่ สํานักงานพฒันาชุมชนอําเภอชุมพวง และสํานักงานเกษตรอําเภอจกัราช  
โดยสนบัสนุนทัง้ในดา้นงบประมาณและการจดัเกบ็ความรูอ้ยา่งเป็นระบบเพือ่สง่เสรมิดาํเนินงาน
ดา้นการตลาดและการถ่ายทอดความรูใ้หก้บัผูท้ีส่นใจไดท้ราบผา่นระบบอนิเทอรน็์ต 

วสิาหกจิชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบงิมติรภาพมโีครงสรา้งพื้นฐานที่เอื้อต่อ
การผลติของกลุ่มนัน้มเีพยีงพอกบัความตอ้งการ ไดแ้ก่ ระบบไฟฟ้า ประปา และการคมนาคมที่
สะดวก เน่ืองจากพืน้ทีข่องหมูบ่า้นอยูห่า่งจากถนนมติรภาพเพยีง 200 เมตร โดยมศีูนยก์ลางใน
การพบปะและพดูคุยกนัทีบ่า้นสมาชกิ (ป้าอิง้) ซึง่เป็นบา้นทีอ่ยูใ่กลก้บับา้นของผูใ้หญ่บา้น และ
เดนิทางสะดวก มบีรเิวณกวา้งขวาง   

กลุ่มแม่บา้นเกษตรบา้นบงิมติรภาพมโีครงสรา้งองคก์ารทีช่ดัเจน โดยมกีารบรหิาร
จดัการในรูปของคณะกรรมการ ซึง่มตีําแหน่งทีส่ําคญั 7 ตําแหน่ง คอื 1) ประธาน 2) รองประธาน 
3) เลขานุการ 4) เหรญัญกิ 5) ปฏคิม 6) ฝ่ายการตลาด และ 7) ฝ่ายจดัซื้อโดยคณะกรรมการ
แม่บา้นเกษตรกรบงิมติรภาพ ทัง้ 7 ตําแหน่งนัน้มจีํานวนทัง้หมด 7 คน และมกีารทําแผนธุรกจิ
ทีม่ปีระสทิธภิาพ สามารถเขา้ใจไดง้า่ย  

การประสานงานของสมาชกิส่วนใหญ่ใชก้ารพูดคุยกนัทางโทรศพัท ์หรอืการไป
มาหาสูก่นัถงึบา้น เน่ืองจากบา้นของสมาชกิอยูไ่มไ่กลกนัมากนกั เวลาใครมปีญัหาเรื่องการผลติ  
การแกะลาย จะมาทีบ่า้นอิง้ทีเ่ป็นศูนย ์และป้าอิง้จะเป็นผูป้ระสานใหส้มาชกิคนอื่นๆ มาพบปะ
กนัทีบ่า้นของตน 

การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก คอื สาํนักงานพฒันาชุมชนอําเภอโนนสูง 
และสํานักงานพฒันาชุมชนจงัหวดันครราชสมีา ใหก้ารสนับสนุนในการใหค้วามรูก้บัผูนํ้ากลุ่ม  
โดยการจดัประชุมเชิงปฏิบตัิการกบักลุ่มอาชีพ เพื่อทําแผนธุรกิจ ในการพฒันาผลิตภณัฑ ์ 
การบรหิารจดัการกลุ่มทีม่ปีระสทิธภิาพ และการสนับสนุนดา้นเงนิทุน จากองคก์ารบรหิารส่วน
ตําบลบิง อําเภอโนนสูง เมื่อสรุปเงื่อนไขที่มผีลต่อการจดัการความรู้ภูมปิญัญาท้องถิ่นด้าน
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หตัถกรรมเครื่องจกัสานในประเดน็ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน พบว่ากลุ่มวสิาหกจิชุมชนเป้าหมาย 
ทัง้ 4 กลุ่มมีลกัษณะโครงสร้างพื้นฐานที่คล้ายคลึงกนั โดยโครงสร้างพื้นฐานในด้านอาคาร
สถานที่ หรือที่ทําการกลุ่มนัน้มีผลต่อการขบัเคลื่อนการจดัการความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ 
สามารถรายละเอยีดในดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานของทัง้ 4 กลุ่มไดด้งัตารางที ่4.12 



ตารางท่ี 4.12  สรปุเงือ่นไขดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนเป้าหมาย 
 

กลุ่มวิสาหกิจชมุชน 
 

โครงสร้างพืน้ฐาน โครงสร้างเชิงระบบ 
ระบบ
ไฟฟ้า 

ระบบ
ประปา 

อาคาร 
สถานท่ี 

การ
คมนาคม 

โครงสร้าง
องคก์าร 

การประสานงาน หน่วยงานท่ี
สนับสนุน การ

โทรศพัท ์
การพบปะ 

วสิาหกจิชุมชนกลุม่จกัสานผกัตบชวาบา้นตะกรดุเครอื
ปลอก 

   ×     

วสิาหกจิชุมชนกลุม่สานหมวกใบตาลบา้นคลา้         
วสิาหกจิชุมชนกลุม่ผลติภณัฑจ์ากใบตาลบา้นยายพา   × ×     
วสิาหกจิชุมชนกลุม่แมบ่า้นเกษตรกรบงิมติรภาพ         
 
หมายเหต:ุ  × หมายถงึ ยงัไมม่กีารดาํเนินงาน และไมไ่ดร้บัความสะดวก
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4.3.3.5  ดา้นเทคโนโลย ี 
เงื่อนไขด้านเทคโนโลยีนัน้ในปจัจุบันมีบทบาทสําคญัในการพฒันามาอย่าง

ต่อเน่ือง โดยเฉพาะองคก์ารภาคธุรกจิ ซึง่ในการศกึษาการจดัการความรูข้องวสิาหกจิชุมชนนัน้ 
อาจมองว่าเงื่อนไขเทคโนโลยสีารสนเทศอาจจะไม่มบีทบาทเท่าทีค่วร แต่อย่างไรกต็ามในการ
พฒันาการจดัการความรูใ้หเ้กดิประสทิธภิาพนัน้ วสิาหกจิชุมชนไมค่วรมองขา้มความสาํคญัของ
เทคโนโลย ี เน่ืองจากเทคโนโลยเีป็นเครื่องมอืทีส่าํคญัในการช่วยส่งเสรมิ การบรหิารจดัการ
ความรูด้ําเนินไปไดโ้ดยสะดวก ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยพีืน้ฐาน เช่น โทรศพัท ์ ไปจนถงึ
เทคโนโลยสีื่อสารทีช่่วยเหลอืการบรหิารจดัการความรูใ้นดา้นการสบืคน้ความรู ้ การเกบ็รกัษา
ความรู ้และการกระจายความรูไ้ปสูบุ่คคลอยา่งทัว่ถงึกนัทัง้ในและนอกองคก์าร จุดมุง่หมายหลกั
ของเทคโนโลยสีือ่สารทีก่ล่าวถงึ คอื การนําความรูท้ีม่อียูใ่นตวับุคคล หรอืเอกสารรายงานต่าง ๆ 
ออกมาใชป้ระโยชน์อยา่งเตม็ที ่ 

การศกึษาเงื่อนไขดา้นเทคโนโลยมีุ่งเน้นศกึษาเกี่ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศที่
ใชใ้นการตดิต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรูร้ะหว่างสมาชกิ ร่วมไปถงึเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการ
จดัเกบ็ความรู ้การเผยแพร่ความรู ้การแลกเปลี่ยนความรู ้การบรหิารจดัการและการผลติที่มี
ความทนัสมยั  

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มเป้าหมายวิสาหกิจชุมชนทัง้ 4 กลุ่มมีความคิดเห็น
เกี่ยวกบัเงื่อนไขด้านเทคโนโลยทีี่มต่ีอการจดัการความรูภู้มปิญัญาท้องถิน่ว่าแต่ละกลุ่มมกีาร
เทคโนโลยใีนการตดิต่อสื่อสารหลกั ๆ คอืโทรศพัท์ ที่ใชใ้นการประสานงานกนัทัง้ภายในกลุ่ม
และระหว่างกลุ่มรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ และการถ่ายทอดความรู้ในระดบัเบื้องต้น 
นอกจากน้ีกลุ่มวสิาหกจิชุมชนเป้าหมายทัง้ 4 กลุ่มนัน้ไดร้บัการสนบัสนุนในการใชเ้ทคโนโลยใีน
การจดัเกบ็ความรูผ้่านการบนัทกึภาพ โดยมกีารบนัทกึภาพกระบวนการผลติทีเ่ป็นความรูข้อง
กลุ่มไวอ้ยา่งละเอยีด 

อย่างไรกต็ามเมื่อศกึษาจากการสนทนากลุ่มพบว่ากลุ่มเป้าหมายนัน้ยงัมองว่า
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัเกบ็ความรูน้ัน้ยงัไม่สามารถเกบ็ความรูไ้ดท้ัง้หมด โดย
ความรูภู้มปิญัญาท้องถิ่นนัน้ต้องอาศยัทกัษะ ความชํานาญผ่านการฝึกฝนอย่างต่อเน่ืองของ
บุคคล และการพฒันาความรูเ้กี่ยวกบัรูปแบบต่าง ๆ นัน้ส่วนใหญ่อาศยัการนําแบบมาถอด
ลวดลาย หรอืการซือ้ตวัอย่างในแบบต่าง ๆ มาผลติเป็นชิน้งานของกลุ่ม ซึง่ทีผ่า่นมาแต่ละกลุ่ม 
มกีารจดัเก็บความรูไ้ด้ในระดบัหน่ึงเท่านัน้ ตลอดจนในปจัจุบนัสมาชกิที่มกีารผลติอยู่นัน้เป็น
สมาชกิทีอ่ยูใ่นวยักลางคนถงึวยัสงูอายุ ทําใหค้วามพรอ้มในการใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัเกบ็หรอื
การแลกเปลีย่นความรูน้ัน้เป็นไปดว้ยความยากลาํบาก 

ดงันัน้จากการศกึษาครัง้น้ีเงือ่นไขในดา้นเทคโนโลยทีีส่ง่ผลต่อการจดัการความรู ้
ภูมปิญัญาทอ้งถิน่นัน้ ยงัไมเ่ป็นเงือ่นไขทีส่ามารถขบัเคลื่อนการจดัการความรูใ้หเ้กดิการพฒันา
ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ ซึง่ผลการศกึษาจากการจดัสนทนากลุ่มนัน้สอดคลอ้งกบัการศกึษาโดยใชแ้บบ 
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สอบถามเกีย่วกบัความคดิเหน็ดา้นเทคโนโลยทีีม่ผีลต่อการจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้น
หตัถกรรมเครือ่งจกัสาน พบวา่ เงือ่นไขดา้นเทคโนโลยกีลุ่มเป้าหมายวสิาหกจิชุมชนทัง้ 32 คน 
มคีวามคดิเห็นภาพรวมในระดบัที่ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ ซึ่งเมื่อสอบถามรายละเอยีดในเบื้องต้น
พบว่าสมาชกิที่มกีารตอบว่าไม่แน่ใจ/ไม่ทราบนัน้ เน่ืองจากไม่มัน่ใจว่ากลุ่มได้มกีารสนับสนุน
การใชเ้ทคโนโลยหีรอืไม ่โดยสว่นใหญ่มองวา่เทคโนโลยเีกีย่วขอ้งกบัการจดัเกบ็ความรู ้ซึง่ต่างมี
ความเหน็ตรงกนัว่า ความรู้ส่วนใหญ่นัน้มอียู่ในตวับุคคลที่ต้องอาศยัการฝึกฝน ส่วนการดึง
ความรูจ้ากตวับุคคลออกมาเป็นเอกสารนัน้เหน็ดว้ย  แต่เป็นเพยีงความรูเ้บื้องต้น ที่ยงัคงต้อง
อาศยัความชํานาญ และความอดทนถงึจะสามารถปฏบิตัไิด ้อกีทัง้ประเดน็ที่สมาชกิส่วนใหญ่
ต่างมคีวามคดิเหน็ตรงกนัว่าไม่มคีวามพรอ้มในการใชเ้ทคโนโลยทีี่ทนัสมยั เช่น คอมพวิเตอร ์
หรอืระบบอนิเตอรเ์น็ตในการดําเนินงานของกลุ่ม เน่ืองจากมขีอ้จํากดัในดา้นวยัวุฒ ิและทกัษะ
ในการเรยีนรู ้ 

สรุปเงื่อนไขทีม่ผีลต่อการจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่อง
จกัสาน กรณีศกึษากลุ่มวสิาหกจิชุมชน จงัหวดันครราชสมีา พบว่ามเีงื่อนไขหลกัทีส่ําคญั  
4 ประการ คอื 1) ความรูเ้กี่ยวกบัการจดัการความรู ้2) ภาวะผูนํ้า 3) วฒันธรรมองค์การ และ 
4) โครงสรา้งพืน้ฐาน  

นอกจากน้ีจากการศกึษาผูศ้กึษาไดค้น้พบขอ้สงัเกตทีส่าํคญัทีท่าํใหก้ลุ่มวสิาหกจิ
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 4 กลุ่มนัน้เป็นกลุ่มที่เขม็แขง็ ซึ่งยดึหลกัแนวทางการพึ่งพาตนเองอย่าง
ยัง่ยนื โดยพบวา่แต่ละกลุ่มจะมกีารยดึหลกัแนวทางในการดาํเนินงานทีส่าํคญัดงัน้ี 

1)  วสิาหกจิชุมชนกลุ่มจกัสานผกัตบชวาบา้นตะกรุดเครอืปลอก มจุีด
แขง็ทีส่ําคญัคอื การมผีูนํ้าทีเ่ขม็แขง็ ส่งผลใหก้ารรวมกลุ่มของกลุ่มมคีวามเขม็แขง็ตามไปดว้ย 
นอกจากน้ียงัพบว่าการทีก่ลุ่มมกีารปรบัปรุงภูมปิญัญาทอ้งถิน่โดยใชผ้กัตบชวามาเป็นวตัถุดบิ
ในการผลตินัน้ ทําให้ช่วยลดต้นทุนในการผลติได้เป็นอย่างด ีส่งผลใหท้างกลุ่มมกีารตัง้ราคา
สนิคา้ทีไ่ม่แพงจนเกนิไป และในปจัจุบนัสนิคา้ของกลุ่มไดร้บัการตอบรบัจากลูกคา้เป็นอย่างด ี
และมลีกูคา้ประจาํอยา่งต่อเน่ือง อกีทัง้ทางกลุ่มยงัมกีารใหค้วามรว่มมอืกบัทางภาครฐัในการเขา้
รว่มกจิกรรมต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ ทาํใหก้ลุ่มสามารถพึง่พาตนเองได ้และมแีนวโน้มทีจ่ะพฒันา
รูปแบบการผลติ และการถ่ายทอดความรูใ้ห้กบัลูกหลานในชุมชนให้มกีารสบืสานภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครือ่งจกัสานใหคู้ก่บัอาํเภอจกัราชต่อไป 

2)  วสิาหกจิชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบา้นคลา้ มจุีดแขง็ทีส่าํคญัคอื 
เป็นกลุ่มที่อยู่ในชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีชื่อเสียงแห่งหน่ึงของจังหวัด
นครราชสมีา โดยในชุมชนไดถ้อืว่าเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูใ้นดา้นต่าง ๆ ไมว่่าจะเป็นการสาน
หมวกใบตาล การเหลาหวาย การปลูกผกัปลอดสารพิษ เป็นต้น ซึ่งจากการสงัเกตพบว่า 
ชาวบา้นในชุมชนมกีารปลกูผกัไวร้บัประทานเกอืบทุกครวัเรอืน บางครวัเรอืนมพีืน้ทีเ่ยอะกจ็ะสง่
ขายภายในอาํเภอพมิาย สาํหรบัการทาํหมวกใบตาลนัน้พบว่าทางกลุ่ม มสีมาชกิทีย่ดึอาชพีสาน
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หมวกใบตาลเป็นอาชพีหลกัประมาณ 4-5 ครอบครวั ส่วนสมาชกิคนอื่นจะมกีารทําเป็นอาชพี
เสรมิ โดยจะมลีกูคา้เขา้มารบัสนิคา้ในชุมชนอยา่งต่อเน่ือง  

3)  วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผลติภณัฑ์จากใบตาลบ้านยายพา มจุีดแขง็ที่
สาํคญั คอื ความสามคัค ีความรว่มแรงร่วมใจของสมาชกิและคนในชุมชน โดยคนในชุมชนไดม้ี
การช่วยนําสนิค้าในชุมชนไปจําหน่ายประชาสมัพนัธ์ ทําให้ในปจัจุบนัได้รบัการตอบรบัจาก
ลูกคา้เป็นจํานวนมาก รวมไปถึงทางกลุ่มยดึหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง คอื ทําได้แค่ไหนแค่ไหน  
จะไม่มกีารรบัทําสนิคา้มากเกนิกําลงัการผลติ ทําไดเ้ท่าไหร่ กข็ายเท่านัน้ ซึ่งในปจัจุบนัทําให้
สมาชกิหลายครวัเรอืนมรีายไดเ้สรมิทีพ่ออยูไ่ด ้ และการทีท่างกลุ่มมผีูนํ้ากลุ่มทีเ่ขม้แขง็และเป็น
ตน้แบบทีด่ใีนเรือ่งจติอาสา ใหท้าํเพือ่ประโยชน์สว่นรวมเป็นหลกั สง่ผลใหป้จัจุบนักลุ่มจดัวา่เป็น
กลุ่มทีม่คีวามเขม็แขง็ในระดบัสงู  

4)  วสิาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่า้นเกษตรกรบงิมติรภาพ มจุีดแขง็ทีส่าํคญั
คอื สมาชกิกลุ่มมใีจรกัในดา้นการจกัสาน มกีารรกัการทํางานฝีมอืทาํใหส้ามารถผลติสนิคา้ออก
มาไดอ้ย่างประณีตและสวยงาม และความสามคัคขีองสมาชกิในกลุ่มทีม่สี่วนร่วมในการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ ทําให้กลุ่มสามารถดําเนินงานมาได้อย่างต่อเน่ืองสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมี
แนวโน้มการพฒันาสนิคา้ทีผ่ลติจากวตัถุดบิในทอ้งถิน่อกีดว้ย 

จากการศกึษารปูแบบการจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่อง 
จกัสาน ตามองคป์ระกอบ 3 ดา้นทีผู่ศ้กึษากําหนดขึน้ พบว่ามปีระเดน็ทีส่าํคญัอกีประเดน็หน่ึงที่
มคีวามสาํคญัสาํหรบัการจดัการความรู ้คอื ตวัชีว้ดัการจดัการรู ้(Indicator) พบว่ากลุ่มวสิาหกจิ
ชุมชนทัง้ 4 กลุ่มมีตัวชี้วดัด้านการจดัการความรู้ที่คล้ายคลึงกัน 3 ประการ หลัก ๆ ได้แก่  
1) การแสวงหาความรู ้โดยทัง้ 4 กลุ่มมจุีดเริม่ต้นในการแสวงหาความรูท้ ัง้มาจากบรรพบุรุษ 
และการแสวงหาความรูใ้หม่มาพฒันาผลติภณัฑข์องกลุ่มอย่างต่อเน่ือง 2) การถ่ายทอดความรู ้
โดยมีการถ่ายทอดความรู้ทัง้แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อให้ความรู้ภูมิปญัญา
ทอ้งถิน่สามารถสบืสานไปยงัลูกหลานต่อไป และ 3) การต่อยอดภูมปิญัญาทอ้งถิน่ โดยมนํีามา
ความรูเ้ดมิมาผสมผสานกบัความรูใ้หม่ ผ่านการกระบวนการเรยีนรูร้่วมกนัภายในกลุ่มอย่าง
ชดัเจน ทัง้น้ีตวัชีว้ดัทัง้ 3 ประการ เป็นตวัชีว้ดัดา้นการจดัการความรูท้ีก่ลุ่มวสิาหกจิชุมชนตอ้ง
ไดร้บัการประเมนิจากสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสรมิวสิาหกจิชุมชน กรมส่งเสรมิ
การเกษตรอย่างต่อเน่ืองทุกปี ทําใหต้วัชีว้ดั 3 ประการน้ีกลุ่มวสิาหกจิชุมชนต่าง ๆ ต้องมกีาร
สง่เสรมิและพฒันาอยา่งเป็นรปูธรรม 

การศกึษาขา้งตน้ผูศ้กึษาสรุปสภาพการดาํเนินงานรปูแบบการจดัการความรูภู้มิ
ปญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครือ่งจกัสาน: กรณศีกึษา วสิาหกจิชุมชน จงัหวดันครราชสมีา ได้
ดงัภาพที ่4.26 
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ภาพที่ 4.26  รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน:  

                กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 

หมายเหตุ:  

 
 

 

 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักรสานผักตบชวา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบิงมิตรภาพ 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบ้านคล้า 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากใบตาลบ้านยายพา 
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4.4  การวิเคราะหร์ปูแบบการจดัการความรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ินด้านหตัถกรรม 
       เครือ่งจกัสานท่ีเหมาะสม 
 

จากการศกึษาขอ้มลูจากเครื่องมอืทีผู่ศ้กึษาไดพ้ฒันาขึน้สามารถทาํใหไ้ดข้อ้มลูเกีย่วกบั
รูปแบบการจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน: กรณีศกึษาวสิาหกจิ
ชุมชน จงัหวดันครราชสีมา จํานวนทัง้หมด 4 กลุ่ม สามารถสรุปสภาพการดําเนินงานตาม
รปูแบบการจดัการความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครือ่งจกัสาน ดงัตารางที ่4.13 
 
ตารางท่ี 4.13  สภาพการดาํเนินงานตามรปูแบบการจดัการความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้น 
                    หตัถกรรมเครือ่งจกัสาน 
 

ประเดน็  รายละเอียดของรปูแบบการจดัการความรู้  
1. ความรู้ภมิู 
    ปัญญาท้องถ่ิน 

1. ความรูท้ีไ่ดร้บัการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรษุ 
2. ความรูท้ีอ่ยูใ่นตวับุคคลทีม่กีารฝึกฝนและปฏบิตัดิว้ยตนเอง 
3. ความรูท้ีไ่ดร้บัการสนบัสนุนและสง่เสรมิจากหน่วยงานภาครฐั 
4. ความรูท้ีม่กีารพฒันาจากภมูปิญัญาทอ้งถิน่  
5. ความรูท้ีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะกลุม่และมคีวามโดดเดน่ เชน่ วสิาหกจิชุมชนจกัสาน 
    ผกัตบชวา เป็นความรูท้ีม่กีารพฒันาจนกระทัง่กลายเป็นเอกลกัษณ์ทีโ่ดด 
    เดน่ของอาํเภอจกัราช 

2. กระบวนการจดัการความรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
2.1 การกาํหนด 
      ความรู้ด้านการ 
      ผลิตภณัฑ ์

1. การสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครฐัในการกําหนดความกลุม่ควรจะมกีารผลติ 
    ผลติภณัฑใ์นลกัษณะใด 
2. กลุม่มกีารรว่มกนัคดิและตดัสนิใจวา่จะมกีารผลติสนิคา้ประเภทใด 
3. มกีารกาํหนดความรูโ้ดยใชย้ดึทีท่รพัยากรทีม่ใีนทอ้งถิน่เป็นหลกั 
4. การกาํหนดความรูโ้ดยเกดิความความตอ้งการสบืสานภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทีม่อียู ่
    ในชุมชนไปสูค่นรุน่หลงั 
5. มกีารกาํหนดความรู ้โดยมผีูนํ้าทางกลุม่เป็นผูผ้ลกัดนัใหเ้กดิการผลติ 
6. มกีารกาํหนดความรูจ้ากความตอ้งการแกไ้ขปญัหาดา้นเศรษฐกจิของสมาชกิใน 
    ชุมชน เพือ่ใหค้นในชุมชนมรีายไดเ้สรมิและสามารถพึง่พาตนเองได ้

2.2 การแสวงหา
และยึดกมุความรู้ 

1. การทีท่างกลุ่มไดเ้ขา้รบัการอบรมเกีย่วกบัการผลติเครือ่งจกัสาน ซึง่ไดร้บัการ 
   สนบัสนุนจากหน่วยงานภาครฐั 
2. การศกึษาดงูานในกลุม่ทีป่ระสบความสาํเรจ็ในดา้นการจกัสานในจงัหวดั 
   ใกลเ้คยีง เชน่ จงัหวดัสระบุร ีจงัหวดัอ่างทอง เป็นตน้ 
3. การแสวงหาความรูจ้ะการเรยีนรูร้ว่มกนัของสมาชกิกลุม่ เชน่ สมาชกิไดม้กีาร 
   ไปหารปูแบบของผลติภณัฑใ์นพืน้ทีใ่กลเ้คยีงมานําเสนอภายในกลุม่ 
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ตารางที่ 4.13  (ต่อ) 

   
ประเด็น  รายละเอียดของรูปแบบการจัดการความรู้  

2.2 การแสวงหา 

      และยึดกุม 

      ความรู้ (ต่อ) 

4. การนําความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนา เช่น ทางกลุ่มได้มีการนําลวดลายของ 
   การทอเสื่อกก มาพัฒนาเป็นลวดลายของกระเป๋า  

5. การศึกษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น นิตยสารขวัญเรือน โดยการดูลวดลายการผลิต 
    สินค้าประเภทต่างๆ มาประยุกต์ใช้ผลิตเป็นลวดลายสําหรับสินค้าเฉพาะของ 

    กลุ่ม เป็นต้น 

2.3  การแลก 

       เปลี่ยนความรู้ 

1. การแลกเปลี่ยนความรู้ภายในกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ เช่น ระบบพี่เลี้ยง 

2. การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มที่เป็นเครือข่าย 
3. การจัดประชุมย่อยภายในกลุ่มอย่างเป็นทางการ 

2.4 การจัดเก็บ 

       ความรู้ 

1. ความรู้ด้านหัตถกรรมเครื่องจักสานส่วนใหญ่เป็นการจัดเก็บไว้ที่ตัวบุคคล  
   เนื่องจากต้องใช้ทักษะ ความชํานาญ และการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
2. การบันทึกเกี่ยวกับกระบวนการผลิตไว้เป็นภาพถ่ายอย่างละเอียด 

3. การเก็บเป็นตัวอย่างชิ้นงาน เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มมีการนํามาดูเป็นแบบอย่าง  
4. มีการจัดเก็บเกี่ยวกับกระบวนการผลิตไว้เป็นเอกสารอย่างละเอียด (แต่เป็นสิ่งที่ 

   ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ) 

2.5 การถ่ายทอด 

      ความรู้ 

1. การถ่ายทอดโดยการบอกเล่า ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้ในลักษณะของการ 

   บอกเล่าอธิบายเป็นเรื่องราว  
2. การปฏิบัติได้ดูอย่างละเอียดเป็นลักษณะของการถ่ายทอดโดยความตั้งใจ ให้กับ 

   สมาชิกในกลุ่มและบุคคลภายนอกที่เข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่ 
3. การเป็นวิทยากรรับเชิญไปสอนกระบวนการผลิตให้กับบุคคลภายนอก 
4. การสอนลูกหลานในชุมชนผ่านงานฝีมือ เช่น การถักกระเป๋าใส่ดินสอ  

5. การรับเชิญเป็นครูพิเศษเข้าไปสอนในโรงเรียนผ่านวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ 

3.  เงื่อนไขที่ทําให้การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสานประสบ 

     ความสําเร็จ 
3.1 ด้านความรู้ 

      เกี่ยวกับการ 

       จัดการความรู้   

1. มีความสามารถในการทําความเข้าใจความหมายของการจัดการความรู้ใน 
   เบื้องต้น เช่น การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

2. สามารถเข้าใจว่าการจัดการความรู้เป็นการดึงความรู้จากตัวบุคคลออกมาใช้ให้ 
   เกิดประโยชน์ ซึ่งกลุ่มควรมีการระบุตัวบุคคลที่มีความรู้ไว้อย่างชัดเจน 

3. สามารถเข้าใจว่าการจัดการความรู้สามารถช่วยพัฒนาให้กลุ่มมีระบบการบริหาร 
   จัดการที่มีประสิทธิภาพ  

3.2 ด้านวัฒนธรรม 

      องค์กร 

1. สมาชิกกลุ่มมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว 

   สมํ่าเสมอ 
2. มีการไว้วางกันระหว่างสมาชิกกลุ่มและผู้นํากลุ่มในเรื่องต่างๆ เช่น เรื่องการเงิน  

   การตลาด  
3. สมาชิกกลุ่มอิสระในการแสดงความเห็น 
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ตารางที่ 4.13  (ต่อ) 

   
ประเด็น  รายละเอียดของรูปแบบการจัดการความรู้  

3.2 ด้านวัฒนธรรม 

      องค์กร (ต่อ) 
4. สมาชิกกลุ่มมีการรวมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ อย่างสมํ่าเสมอ ภายใต้ร่วม 
   กิจกรรมต่างๆ เช่น การรับประทานอาหารร่วมกัน  

5. มีการสรุปข้อตกลงร่วมกันภายในกลุ่มทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น 
   ด้านการผลิต และการตลาด  

6. การส่งเสริมให้กลุ่มมีความสามัคคี โดยการให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและ 
   การแก้ไขปัญหาร่วมกัน  

7. การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชนอย่างเต็มใจ 

3.3 ด้านภาวะผู้นํา 1. ผู้นํามีวิสัยทัศน์ กว้างไกลและชัดเจน 

2. เป็นผู้ที่สามารถวิเคราะห์ปัญหา แนวโน้มทิศทางในอนาคตของการดําเนินงานได้ 
   อย่างถูกต้อง และชัดเจน 
3. มีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับสมาชิกในกลุ่ม 

4. มีความสามารถสร้างจิตสํานึกที่ดี และการคิดบวกแก่ผู้ร่วมงานเสมอ 
5. สามารถกระตุ้นให้สมาชิกมีความกระตือรือร้นในการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ 

6. มีการให้อิสระแก่สมาชิกทุกคนในการแสดงความคิดเห็นและเหตุผล 
7. ให้การดูแลเอาใจใส่สมาชิกเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง เช่น การเจ็บไข้ได้ป่วย 

 3.4 ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

1. มีระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอต่อความต้องการและเอื้อต่อการผลิตได้เป็น 
    อย่างดี เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา เป็นต้น 
2. มีอาคารสถานที่/ที่ทําการกลุ่มอย่างเป็นทางการ 

3.  มีการคมนาคมที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก 
4. มีการกําหนดโครงสร้างองค์กรและการกําหนดตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 

    ของสมาชิกไว้อย่างชัดเจน 
5.  มีการประสานงาน โดยการพบปะ และการโทรศัพท์ 

6. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  เช่น  ด้านงบประมาณ 
    และการศึกษาดูงาน เป็นต้น 

 

4.4.1  ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน   

ผู้ศึกษาได้ทําการวิเคราะห์รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม

เครื่องจักสาน จากการสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อยืนยันรูปแบบการจัดการ

ความรู้ด้านหัตถกรรมเครื่องจักสานที่สร้างขึ้น ซึ่งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย   

1)  กลุ่มผู้นํากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายทั้ง 4 คน ซึ่งเป็นผู้นํากลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนที่ใช้เป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา 
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2)  กลุ่มเจ้าหน้าที่ราชการระดบัปฏิบตัิการของสํานักงานเกษตรอําเภอทัง้ 4 
อําเภอ ไดแ้ก่ สํานักงานเกษตรอําเภอพมิาย สํานักงานเกษตรอําเภอชุมพวง สาํนักงานเกษตร
อําเภอโนนสูง และสํานักงานเกษตรอําเภอจกัราช ซึ่งทัง้ 4 คน เป็นเจา้หน้าทีท่ี่มหีน้าที่ในการ
สนบัสนุนการดาํเนินงานของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนเป้าหมาย  

3)  กลุ่มนกัวชิาการ ซึง่เป็นนกัวชิาการทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบัการจดัการความรูแ้ละ
มปีระสบการณ์ในการศกึษาการพฒันาชุมชนในจงัหวดันครราชสมีา จาํนวน 4 คน 

การสอบถามความคดิเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญรวมทัง้หมด 12 คน และมกีารจดัทาํแบบสอบ 
ถามความคิดเห็นตามข้อสรุปในตารางที่ 4.18 เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสานทีเ่หมาะสมของจงัหวดันครราชสมีา พบว่ารปูแบบ
การจดัการความรูต้ามกรอบแนวคดิดงักล่าวนัน้สามารถนํามาปรบัประยกุตใ์ชไ้ดใ้นเบือ้งตน้ โดย
ผูเ้ชี่ยวชาญส่วนใหญ่เหน็ด้วยกบัรูปแบบการจดัการความรู้ภูมปิญัญาท้องถิ่นด้านหตัถกรรม
เครือ่งจกัสานทีไ่ดนํ้าเสนอ แต่มผีูเ้ชีย่วชาญบางคนเสนอวา่ ในรายละเอยีดแต่ละองคป์ระกอบนัน้ 
อาจจะสามารถดาํเนินการไดใ้นบางพืน้ทีเ่ท่านัน้ ซึง่ถา้เป็นกลุ่มวสิาหกจิชุมชนทีไ่มเ่ขม็แขง็ อาจ
ทําใหต้้องมกีารเพิม่องคป์ระกอบมากขึน้ ไดแ้ก่ เงื่อนไขในดา้นการมสี่วนร่วมของสมาชกิ และ
ความพรอ้มในการจดัการความรูข้องกลุ่ม เป็นต้น รวมไปถงึรปูแบบทีศ่กึษาขึน้อาจจะสามารถ
นําไปปรบัใช้ได้ดกีบักลุ่มที่มลีกัษณะการพึ่งตนเอง และกลุ่มที่มพีื้นฐานของการพึ่งตนเองอยู่
ก่อนทีจ่ะมารวมกลุ่ม  

ดงันัน้ ผูเ้ชีย่วชาญส่วนใหญ่มขีอ้เสนอแนะทีส่าํคญัว่า ควรมกีารนํารปูแบบไปทดลองใช ้
กับกลุ่มที่ประสบความล้มเหลว หรือกลุ่มที่ได้ร ับการประเมินในระดับต้องปรับปรุง และ
เปรยีบเทียบกบักลุ่มที่ได้รบัการประเมนิในระดบัดี จะทําให้สามารถทราบได้ว่ารูปแบบการ
จดัการความรูท้ีส่รา้งขึน้มานัน้มคีวามเหมาะสมและสามารถปรบัใชไ้ดจ้รงิหรอืไม ่

จากความคดิเหน็ของผูเ้ชี่ยวชาญเกี่ยวกบัรูปแบบการจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่
ด้านหตัถกรรมเครื่องจกัสาน ตามองค์ประกอบที่สําคญั 3 ประการ ได้แก่ ความรู้ภูมปิญัญา
ท้องถิ่นด้านหตัถกรรมเครื่องจกัสาน กระบวนการจดัการความรู้ และเงื่อนไขที่มีผลต่อการ
จดัการความรู ้มรีายละเอยีดดงัน้ี 

4.4.1.1  ความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครือ่งจกัสาน 
การศึกษาความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสานของกลุ่ม

วสิาหกจิชุมชนเป้าหมายทัง้ 4 กลุ่มนัน้พบว่า แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะหลกัๆ คอื 1)  ความรู้
ดัง้เดมิจากภูมปิญัญาทอ้งถิน่ความรูด้งักล่าวเป็นความรูท้ีท่รงคุณค่าแก่การสบืทอด ทําใหค้นใน
ชุมชนนําความรูด้งักล่าวมาถ่ายทอดใหก้บัลูกหลาน จงึไดร้วมกลุ่มกนัขึน้เพื่อปรบัปรุงความรูใ้ห้
เหมาะสมกับยุคสมัย ซึ่งการปรับปรุงนัน้อยู่ภายใต้การฝึกฝนและการปฏิบัติด้วยตนเอง   
โดยเน้นรปูแบบดัง้เดมิใหเ้ป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน เพื่อใหค้วามรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่นัน้ยงัคงอยู่
และสบืทอดใหก้บัคนรุ่นหลงัไดอ้ย่างยาวนาน และ 2)  ความรูใ้หม่ทีป่ระยุกต์จากภูมปิญัญา
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ท้องถิ่นเป็นการได้รบัการสนับสนุนและส่งเสรมิจากหน่วยงานภาครฐั ซึ่งเป็นความรู้ที่มกีาร
พฒันามาเป็นความรูเ้ฉพาะกลุ่ม และความรูท้ีม่เีอกลกัษณ์ของกลุ่มและมคีวามโดดเดน่  

ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นด้วยกับลักษณะของความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นที่ได้
นําเสนอ แต่อยา่งไรกต็ามผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ป็นผูนํ้ากลุ่มวสิาหกจิชุมชนมคีวามคดิเหน็ว่า ควรมกีาร
สนบัสนุนและสง่เสรมิใหชุ้มชนมกีารนําภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครือ่งจกัสานมาสบืทอด
ใหม้ากขึน้ เน่ืองจากในแต่ละพืน้ทีข่องจงัหวดันครราชสมีายงัมภีูมปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นเครื่อง 
จกัสานทีม่คีุณคา่และกาํลงัจะสญูหายไป   

เมื่อสอบถามความคิดเห็นกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู ้
ภูมปิญัญาท้องถิ่นดัง้เดมิ ที่ควรมกีารสนับสนุนมากขึน้ นัน้เจ้าหน้าที่ทัง้ 4 คนมคีวามคดิเหน็
ตรงกนัว่า ทางหน่วยงานมนีโยบายในการส่งเสรมิการสบืสานภูมปิญัญาท้องถิน่อยู่ในปจัจุบนั 
แต่ในการจะสนบัสนุนหรอืสง่เสรมินัน้ทางหน่วยงานตอ้งมกีารศกึษาพืน้ฐาน หรอืแผนแมบ่ทการ
พฒันาชุมชนเป็นสําคญั ทางสมาชกิในชุมชนต้องมแีรงจูงใจ และทกัษะในการใช้ความรูเ้ป็น
สําคญั ซึ่งในอดตีที่ผ่านมา เมื่อหน่วยงานเขา้ไปสนับสนุนแล้วมกัจะมกีารดําเนินงานในเพยีง
ระยะสัน้ ๆ เน่ืองจากทางกลุ่มยงัไมม่คีวามเขม้แขง็ ขาดระบบการบรหิารจดัการทีด่ ีเป็นตน้  

อย่างไรกต็ามมนีักวชิาการใหข้อ้คดิเหน็ทีส่ําคญัเกี่ยวกบัความรูใ้หม่ที่ประยุกต์
จากภูมปิญัญาทอ้งถิน่ในปจัจุบนันัน้ ควรมกีารพฒันาใหเ้ป็นความรูท้ี่มคีวามโดดเด่นและเป็น
เอกลกัษณ์อยา่งแทจ้รงิ เน่ืองจากในบางพืน้ทีย่งัไมม่คีวามโดดเด่นและมเีอกลกัษณ์อย่างแทจ้รงิ 
โดยมีการให้คําแนะนําว่าความรู้นัน้ต้องมีการดึงความโดดเด่นที่มีในพื้นที่มาพฒันาให้เป็น
เอกลกัษณ์ ซึง่อาจจะดูจากวถิกีารดําเนินชวีติ หรอือาจกล่าวสัน้ ๆ ว่าตอ้งเป็นความรูท้ีส่ามารถ
บ่งบอกถงึลกัษณะทีโ่ดดเดน่ของพืน้ทีน่ัน้ ๆ เป็นสาํคญั 

สรุปได้ว่าความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นด้านหตัถกรรมเครื่องจกัสานที่สําคญั คือ  
ความรูท้ีม่าจากภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดัง้เดมิทีไ่ดร้บัการสบืทอดมาจากบรรพบุรุษและนํามาปรบัปรุง
ใหเ้หมาะสมกบัยุคสมยัซึ่งการปรบัปรุงนัน้อยู่ภายใต้การฝึกฝนและการปฏบิตัดิว้ยตนเอง  โดย
เน้นรูปแบบดัง้เดมิใหเ้ป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน รองลงมาคอื ความรูใ้หม่ทีม่กีารพฒันาจากภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่ โดยการทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครฐันัน้ตอ้งมกีารสรา้งเอกลกัษณ์
และความโดดเดน่ของความรูป้ระจาํชุมชนไวอ้ยา่งชดัเจน 

4.4.1.2  กระบวนการจดัการความรู ้
กระบวนการจดัการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นด้านหตัถกรรมเครื่องจกัสานมี

ทัง้หมด 5 ขัน้ตอนหลกัที่สําคญัไดแ้ก่ การกําหนดความรู ้การแสวงหาและยดึกุมความรู ้ การ
แลกเปลี่ยนความรู ้การจดัเกบ็ความรู ้และการถ่ายทอดความรู ้โดยมรีายละเอยีดความคดิเหน็
ของผูเ้ชีย่วชาญในแต่ละประเดน็ดงัน้ี 
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1)  การกําหนดความรู้  
การกําหนดความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ที่สําคัญได้แก่ การใช้วัตถุดิบ/

ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ ภายใต้การรวมคิดและตัดสินใจของสมาชิกใน
กลุ่ม รวมไปถึงความต้องการให้ชุมชนมีการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีแต่บรรพบุรุษ และการ
เสริมสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและการผลักดันของ
ผู้นํากลุ่ม 

จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่าผู้เชี่ยวชาญส่วน
ใหญ่เห็นด้วยกับลักษณะของการกําหนดความรู้ด้านผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน แต่ประเด็นที่
ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าเป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดในการกําหนดความรู้ คือ การกําหนดโดยคิดและ
ตัดสินใจจากการใช้วัตถุดิบและทรัยพากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งผู้นํากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบิงมิตรภาพ และเป็นกลุ่มเดียวที่มีการใช้วัตถุดิบสําเร็จรูป 
(เชือกมัดฟาง) ในการผลิต ปัจจุบันได้มีการดําเนินการปรับปรุงการผลิต โดยใช้วัตถุดิบที่มีใน 
ท้องถิ่นแทน คือ ต้นกก ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิต และสามารถหาได้ง่ายในชุมชน ซึ่งกําลัง 
ในช่วงของการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้กก  

ทั้งนี้กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้มีความเห็นว่าทางหน่วยงานได้มีการ
สนับสนุนเรื่องของการนําทรัพยากรในชุมชนมาใช้ในการผลิต เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตได้
เป็นอย่างดี แต่มีข้อจํากัดว่าต้องเป็นทรัพยากรที่นํามาใช้แล้วไม่หมดไป มีการปลูกเพื่อนํามา
ผลิตและต้องไม่กระทบต่อสภาพแวดล้อมในชุมชน รวมไปถึงผู้นํากลุ่มที่ต้องมีความรู้
ความสามารถและมีบทบาทในการผลักดันในการกําหนดความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ของกลุ่มด้วย 
เพราะโดยธรรมชาติของคนอีสาน นั้นจะเชื่อฟังผู้นําที่มีความรู้ ความสามารถเป็นสําคัญ และการ
กําหนดความรู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐนั้น ปัจจุบันทางภาครัฐให้การ
สนับสนุนด้านการตลาดเป็นสําคัญ ส่วนการกําหนดความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะมาจาก
ความต้องการของกลุ่มหรือผู้นําเป็นหลัก  

สําหรับกลุ่มนักวิชาการมีความคิดเห็นว่าการกําหนดความรู้ด้านการผลิต
ผลิตภัณฑ์นั้น ควรมีการให้ความสําคัญกับการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มาตั้งแต่บรรพบุรุษ
มากที่สุด เนื่องจากเป็นการอนุรักษ์ด้านภูมิปัญญาของท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนการ
พึ่งตนเองของกลุ่ม ให้มีการเริ่มต้นด้วยตนเอง ไม่ต้องร้องขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ ซึ่งจะ
เป็นการวางรากฐานให้กลุ่มมีการพึ่งพาตนเองได้เป็นอย่างดี  

สรุปว่าการกําหนดความรู้ด้านผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานที่สําคัญควร
มุ่งเน้นที่การกําหนดจากการคิดและตัดสินใจจากการใช้วัตถุดิบและทรัยพากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และการกําหนดจากความการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มาตั้งแต่บรรพบุรุษ 
รวมไปถึงการผลักดันของผู้นํากลุ่มที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ทั้งนี้ทั้งนั้นการกําหนด
ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานต้องผ่านการร่วมคิดและการตัดสินใจของกลุ่มเป็นสําคัญด้วย
อีกเช่นกัน  
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2)  การแสวงหาและยดึกุมความรู ้
การแสวงหาและยดึกุมความรูด้า้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน ไดแ้ก่ การ

เขา้รบัการอบรม/สมัมนาเกี่ยวกบัเครื่องจกัสาน การศกึษาดูงาน การเรยีนรูร้่วมกนัของสมาชกิ 
การพฒันาความรู้จากภูมปิญัญาท้องถิ่นการจดจํารูปแบบผลิตภณัฑ์จากภายนอกมาทดลอง
ปฏบิตัริว่มกนั และการศกึษาจากสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อสิง่พมิพ ์เป็นตน้ สาํหรบัการแสวงหาความรู้
จากบุคคลในชุมชนนัน้ จะเป็นลกัษณะที่มบุีคคลภายนอกเขา้มาแสวงหา เน่ืองจากสมาชกิใน
ชุมชนสว่นใหญ่มคีวามพืน้ฐานดา้นการจกัสานทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรษุอยูแ่ลว้ 

กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ป็นผูนํ้ากลุ่มวสิาหกจิชุมชนมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั
การแสวงหาความรูแ้ละยดึกุ่มความรู ้โดยเน้นในการเรยีนรูก้นัเองของสมาชกิกลุ่ม โดยมกีาร
ทดลองแล้วนํามาปฏิบตัิ การลองผดิลองถูกกนัเอง นอกจากน้ีได้มีการแสวงหารูปแบบของ
ผลติภณัฑ์ตามสื่อนิตยสารเป็นหลกั รวมไปถึงการไปการไปดูตวัอย่างผลิตภณัฑ์ประเภทอื่น 
แลว้มาทดลองทํากนัเอง และอกีส่วนหน่ึงแสวงหาความรูเ้กดิจากลูกคา้ทีเ่ขา้มาแนะนําว่าควรมี
ผลติในรปูแบบใดบา้ง 

ทัง้น้ีกลุ่มเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตักิารไดใ้หข้อ้คดิเหน็ทีส่าํคญัว่าการแสวงหา
ความรู้ของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนที่สําคญัคอื การเรยีนรูจ้ากกลุ่มอื่น ในช่วงที่ไปออกงานแสดง
สนิค้าตามที่ต่างๆ ซึ่งจากการมกีลุ่มวสิาหกจิต่าง ๆ มาร่วมตวักนัจะมกีารพบปะสงัสรรค์การ
แนะนําผลติภณัฑใ์หก้นัอยา่งไมเ่ป็นทางการอกีดว้ย 

ผูเ้ชีย่วชาญกลุ่มนักวชิาการใหข้อ้คดิเหน็ว่าการแสวงหาความรูแ้ละยดึ
กลุ่มความรูน้ัน้ควรสนับสนุนจากกจิกรรมการพึง่ตนเองเป็นหลกั โดยสนับสนุนใหช้าวบ้านคดิ
เอง ทําเอง เรยีนรูด้ว้ยตนเอง ส่วนการไปศกึษาดูงาน การอบรมหรอืการสมัมนา ถงึว่าเป็นการ
แสวงหาความรูท้ีภ่าครฐัเขา้มาสนับสนุน ซึ่งในปจัจุบนัไม่ไดม้อีย่างต่อเน่ือง ขึน้อยู่กบันโยบาย
ในแต่ละปีเทา่นัน้แต่ถา้ภาครฐัเขา้มาสนบัสนุนในสว่นน้ีดว้ย กถ็อืว่าเป็นประโยชน์ในการต่อยอด
ความรูข้องกลุ่ม โดยเสนอแนะว่ากลุ่มวสิาหกจิชุมชนควรมกีารจดัประชุมกลุ่มเดอืนละประมาณ 
1 ครัง้ เพือ่สรปุขอ้มลูเกีย่วกบัการแสวงหาความรู ้หรอืการสอบถามสมาชกิว่าใครไปเจอรปูแบบ
ผลติภณัฑใ์หม่มาบ้าง เพื่อนํามาทดลองปฏบิตัแิละพฒันาผลติภณัฑอ์ย่างต่อเน่ือง โดยมองว่า
ธรรมชาตขิองการแสวงหาความรูน้ัน้ไมม่วีนัสิน้สดุ 

สรุปว่าการแสวงหาความรูแ้ละการยดึกุมความรูด้า้นหตัถกรรมเครื่อง 
จกัสาน ควรเน้นการแสวงหาความรูภ้ายในจากการเรยีนรูข้องสมาชกิกลุ่ม ซึง่เกดิจากดูจากสื่อ
สิง่พมิพ ์การสอบถามผูรู้ใ้นชุมชน  และการดตูวัอยา่งของผลติภณัฑก์ลุ่มอื่นๆ แลว้นํามาทดลอง
เรยีนรูแ้ละปฏบิตัอิยา่งต่อเน่ือง โดยกลุ่มตอ้งมแีนวทางการแสวงหาความรูโ้ดยพึง่ตนเอง สาํหรบั
การแสวงหาความรู้จากภายนอกองค์กรนัน้ เป็นการศึกษาดูงาน และการอบรม/สมัมนานัน้ 
ขึน้อยูก่บัการสนบัสนุนจากภาครฐัทีค่วรมกีารสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ืองเชน่เดยีวกนั 
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3)  การแลกเปลีย่นความรู ้
การจดัการความรูใ้นดา้นการแลกเปลี่ยนความรูข้องกลุ่มส่วนใหญ่นัน้

เป็นกระบวนการที่ไม่เป็นทางการเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้แบบซ่อนเร้น คอื ระบบพี่เลี้ยง 
(Mentoring System) โดยเป็นวธิกีารในการแลกเปลีย่นความรูอ้ยา่งใกลช้ดิแบบตวัต่อตวั ซึง่ทาง
สมาชกิสามารถพดูคุยแลกเปลีย่นความรูใ้นเรื่องต่าง ๆ และการแลกเปลีย่นความรูร้ะหว่างกลุ่ม 
จากกลุ่มคณะศกึษาดงูาน และการจดัเวทปีระชุมกลุ่ม ซึง่ภาครฐัเขา้มาสนบัสนุน 

จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มผู้นํากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้
ขอ้เสนอว่า การแลกเปลี่ยนความรูข้องกลุ่มควรเป็นลกัษณะที่ไม่เป็นทางการ การพูดคุย การ
พบปะ การแลกเปลี่ยนจากการจดักจิกรรมต่าง ๆ ซึง่จะไม่มกีารกําหนดแบบแผน หรอืระเบยีบ
ไว้ชดัเจน รวมไปถึง ชาวบ้านที่ไม่ได้เป็นสมาชกิกลุ่มก็ไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
ความรูไ้ดอ้ยา่งอสิระ เช่น บางคนไปเทีย่วต่างจงัหวดักลบัมาแลว้มาเล่าสูก่นัฟงัเกีย่วกบัรปูแบบ
ผลติภณัฑท์ีไ่ดพ้บเหน็ แลว้มาแนะนําใหก้บัสมาชกิกลุ่ม เป็นตน้ 

สําหรบัการแลกเปลี่ยนความรู้กบัภายนอกจากคณะศึกษาดูงานนัน้ 
ผูนํ้าเหน็ดว้ย แต่ขึน้อยู่กบัลกัษณะของกลุ่มศกึษาดูงานเป็นหลกั ถ้าเป็นกลุ่มจกัสานดว้ยกนัก ็
จะพดูคุยกนังา่ยขึน้ แต่ถา้เป็นกลุ่มนกัวชิาการ นกัศกึษา อาจจะมกีารแลกเปลีย่นความรูใ้นดา้น
การบรหิารจดัการมากกวา่การผลติ 

กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิการส่วนใหญ่เห็นกบัลกัษณะการแลกเปลี่ยน
ความรูท้ีนํ่าเสนอ โดยมขีอ้แนะนําวา่หน่วยงานภาครฐัจะสามารถมกีารเขา้ไปจดัเวทพีดูคุย อยา่ง
เป็นทางการในลกัษณะของเวทีประชาคม ให้ชาวบ้านแสดงความคิดเห็นในการพฒันาการ
บรหิารจดัการกลุ่มวสิาหกจิชุมชนภาพรวม ซึง่กลุ่มวสิาหกจิชุมชนจะสามารถแสดงความคดิเหน็
ผา่นเวทน้ีีได ้สว่นเอกสารความรูท้ีท่างภาครฐัไดม้กีารดาํเนินการให ้ 

นอกจากน้ีกลุ่มนักวชิาการมคีวามเหน็เกี่ยวกบัการแลกเปลี่ยนความรู้
เป็นไปในแนวทางเดยีวกบัผูนํ้ากลุ่มวสิาหกจิชุมชน คอื โดยธรรมชาติของกลุ่มองค์กรชุมชน  
จะมกีารแลกเปลี่ยนความรูอ้ย่างไม่เป็นทางการอยู่แลว้ แต่สําหรบัการแลกเปลี่ยนความรูอ้ย่าง
เป็นทางการนัน้ อาจไม่ค่อยเกดิ เพราะวฒันธรรมของคนอสีานชอบอะไรง่าย ๆ จะไม่มกีารจดั
เวทกีนัเอง นอกเสยีจากไดร้บัการสนับสนุนจากภาครฐั ซึง่ในการศกึษาครัง้น้ีมุ่งเน้นการจดัการ
ความรู้มีการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก ดงันัน้การแลกเปลี่ยนความรู้ควรสนับสนุนให้ชาวบ้าน
แลกเปลี่ยนความรูก้นัโดยธรรมชาต ิไม่ต้องมกีารกําหนดกฎเกณฑ ์แล้วกจิกรรมจะเกดิขึน้เอง 
ซึ่งผู้เกี่ยวข้องอาจเข้าไปสนับสนุนหรือชี้แนะแนวทางทําเอกสารฐานความรู้ในเบื้องต้น  
เพือ่เอาไวใ้นการแลกเปลีย่นความรูอ้ยา่งเป็นทางการในกรณทีีภ่าครฐัเขา้มาสนบัสนุน 

สรปุวา่การแลกเปลีย่นความรูด้า้นหตัถกรรมเครือ่งจกัสาน ควรเน้นการ
แลกเปลีย่นอยา่งไมเ่ป็นทางการ โดยเป็นการแลกเปลีย่นความรูซ้่อนเรน้ ตามความถนดัของแต่
ละคนแลว้นํามาพดูคุยแลกเปลีย่นกนั ผา่นการกจิกรรมต่าง ๆ ในชุมชน  เชน่ การไปทาํบุญ งาน
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เทศกาลประเพณี ที่ทําให้ต้องมาร่วมตัวกัน สําหรบัการประชุมกลุ่มย่อยนัน้ กลุ่มมีการจัด
ประมาณเดอืนละ 1 ครัง้ เพื่อสรุปผลการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยน
ความรูด้ว้ย 

4)  การจดัเกบ็ความรู ้
การจดัเกบ็ความรูด้า้นหตัถกรรมเครื่องจานสว่นใหญ่อยูใ่นรปูแบบของ

การจดจําผ่านตวับุคคล รองลงมาคอื การจดัเกบ็โดยการบนัทกึภาพกระบวนการผลติ และวสัดุ
อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการผลติและการเกบ็เป็นตวัอย่างชิ้นงาน ส่วนเอกสารความรูข้องกลุ่มนัน้ไดร้บั
การสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครฐั หรอืหน่วยงานสถาบนัการศกึษาทีเ่ขา้มาดาํเนินงานให ้

ผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 กลุ่มสว่นใหญ่เหน็ดว้ยเกีย่วกบัการจดัเกบ็ความรูด้า้น
หตัถกรรมเครื่องจกัสานที่นําเสนอ โดยเน้นในเรื่องของการจดจําผ่านตวับุคคล ซึ่งผู้นํากลุ่ม
วสิาหกิจชุมชนให้ข้อคดิเหน็ว่า เหตุผลที่ต้องเน้นในเรื่องของการจดจําผ่านตวับุคคลมากว่า
รูปแบบอื่น ๆ เน่ืองจากธรรมชาตขิองการจกัสาน ทีต่้องอาศยัเทคนิค ทกัษะและความชํานาญ
ส่วนบุคคลเป็นสําคัญ ซึ่งคนจะเป็นผู้ที่สําคัญที่สุดในการจัดเก็บความรู้ในด้านน้ี โดยกลุ่ม
เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานและกลุ่มนกัวชิาการเหน็ดว้ยกบัผูนํ้ากลุ่มวสิาหกจิชุมชน ซึง่แนวทางทีจ่ะ
ทําให้กลุ่มวสิาหกิจชุมชนด้านหตัถกรรมเครื่องจกัสานมรีะบบการจดัเก็บความรู้ในตวับุคคล 
ทีช่ดัเจนนัน้ อาจเป็นรปูแบบของการจดัเกบ็ว่าใครมคีวามรูอ้ะไรบา้ง รวมไปถงึการสนับสนุนให้
สมาชกิในกลุ่มมกีารพฒันาฝีมอืการจกัสานใหม้คีวามชํานาญมากยิง่ขึน้ (สามารถผลติไดห้ลาย
รูปแบบ) ส่วนการจดัเกบ็ความรูผ้่านการบนัทกึภาพ เกบ็ตวัอย่างชิ้นงาน และการจดัเก็บเป็น
เอกสาร เป็นเพยีงการจดัเกบ็ไวเ้ป็นฐานความรูข้องกลุ่มเทา่นัน้  

สรุปว่าการจดัเก็บความรูด้้านหตัถกรรมเครื่องจกัสาน ควรมุ่งเน้นใน
ด้านการจดัเก็บความรู้ไว้ที่ตวับุคคล ในแง่ของการพฒันาฝีมอื ทกัษะความชํานาญในบุคคล 
ใหส้ามารถผลติภณัฑไ์ดอ้ยา่งหลากหลาย รองลงมาคอื การบนัทกึแบบ เกบ็ตวัอยา่งชิน้งานและ
เอกสารฐานความรูข้องกลุ่ม 

5)  การถ่ายทอดความรู ้ 
การถ่ายทอดความรูด้า้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน สามารถสรุปเป็น  

3 ลกัษณะ คอื 1) จากบุคคลสู่บุคคล ไดแ้ก่การบอกเล่า การปฏบิตัใิหดู้ การสอนลูกหลานผ่าน
งานฝีมอื 2) จากบุคคลสู่กลุ่ม ไดแ้ก่ การไปเป็นวทิยากรรบัเชญิในการสาธติกระบวนการผลติ 
การเป็นครสูอนพเิศษในโรงเรยีน และ 3) จากกลุ่มสูก่ลุ่ม คอื การถ่ายทอดผา่นคณะศกึษาดงูาน 
ทีส่มาชกิกลุ่มจะมกีารมารว่มตวักนัเพือ่สาธติกระบวนการผลติอยา่งละเอยีด 

ผูเ้ชีย่วชาญกลุ่มผูนํ้ากลุ่มวสิาหกจิชุมชนอธบิายว่าการถ่ายทอดความรู ้
ในปจัจุบนัมหีลากหลายรปูแบบ แต่รปูแบบทีท่าํใหม้กีารถ่ายทอดความรูไ้ดเ้ป็นอยา่งด ีคอื แบบ
จากบุคคลสู่บุคคล โดยการปฏบิตัใิหดู้ การบอกเล่า เช่น การทีแ่ม่สอนลูกหดัทําในช่วงเวลาว่าง 
เพื่อเป็นการฝึกสมาธิ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเด็กจะมกีารได้เหน็แม่ ทําทุกวนั 
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เค้าจะมกีารเรยีนรู้ฝึกปฏิบตัิได้อย่างต่อเน่ือง จนปจัจุบนัเด็กในชุมชนหลายคนสามารถผลิต
เครื่องจกัสานไดส้วยงามไมแ่พฝี้มอืผูใ้หญ่ รวมไปถงึบางกลุ่มมกีารรบัสมาชกิใหมท่ีเ่ป็นเยาวชน
มากขึน้ 

ในขณะที่กลุ่มนักวิชาการมคีวามคิดเหน็ว่าการถ่ายทอดความรู้ด้าน
หตัถกรรมเครื่องจกัสานควรเน้นในลกัษณะของการปฏิบตัิให้ดูเป็นหลกั เพราะเป็นงานฝีมอื 
ที่ต้องใช้ทกัษะและความชํานาญ ความประณีตในการผลิตค่อนข้างสูง โดยเห็นว่าถ้ามีการ
ถ่ายทอดผ่านเอกสารต่าง ๆ นัน้เป็นเพยีงการถ่ายทอดใหท้ราบในระดบัหน่ึงเท่านัน้ ซึ่งอาจทํา
ใหก้ารลงมอืปฏบิตัจิรงิเป็นไปไดย้าก นอกจากน้ีนักวชิาการอธบิายว่าโดยวถิชีวีติของชาวอสีาน
จะมกีารรบัการเปลีย่นแปลงค่อนขา้งยาก ตอ้งมกีารทดลอง การเปลีย่นแปลงใหเ้หน็ว่ามผีลจรงิ  
ซึง่ในกรณทีีจ่ะมกีารสนบัสนุนใหเ้กดิการถ่ายทอดความรูอ้ยา่งเป็นรปูธรรมนัน้ ควรมกีารทาํเป็น
บา้นตน้แบบหรอืกลุ่มต้นแบบทีป่ระสบความสําเรจ็ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน เพื่อเป็นแหล่ง
สาํหรบัถ่ายทอดความรูใ้นดา้นหตักรรมเครือ่งจกัสานอยา่งชดัเจน 

สรุปการถ่ายทอดความรู้ด้านหัตถกรรมเครื่องจักสานนัน้ควรเน้น
รปูแบบของการถ่ายทอดจากบุคคลสูบุ่คคลเป็นหลกั โดยลกัษณะของการปฏบิตัใิหด้ ู การสาธติ
อย่างละเอยีด เพื่อใหผู้ร้บัการถ่ายทอดไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจมากขึน้ ซึ่งภาครฐัควรมกีารให้
การสนบัสนุนในดา้นการถ่ายทอดความรูใ้นลกัษณะบุคคลสูก่ลุ่ม คอื การเชญิวทิยากรผูท้ีม่คีวาม
เชี่ยวชาญดา้นการจกัสานไปใหค้วามรูก้บัชุมชนภายนอก และการถ่ายทอดความรูใ้นลกัษณะ
จากกลุ่มสู่กลุ่มนัน้เป็นการส่งเสรมิใหม้กีารศกึษาดูงานในพืน้ทีท่ีป่ระสบความสาํเรจ็ดา้นการจกั
สานใหม้ากขึน้ 

ทัง้น้ีเมื่อมกีารสอบถามความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญเกี่ยวกบักระบวนการ
จดัการความรู้ทัง้ 5 ขัน้ตอน พบว่าผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เหน็ด้วยกบักระบวนการการจดัการ
ความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน และมีเสนอแนะว่าในการศึกษา
กระบวนการจดัการความรูน้ัน้สามารถปรบัเปลีย่นไดต้ามสภาพการจดัการความรูข้องกลุ่มเป็น
หลกั ซึ่งอาจจะมขี ัน้ตอนอื่น ๆ เพิม่เติม เช่น การนําความไปประยุกต์ใช้ เป็นต้น รวมไปถึง 
กระบวนการดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้การดําเนินงานในลักษณะของการพึ่งตนเองเป็นหลัก  
ซึง่ภาครฐัอาจเขา้มาช่วยเหลอืและสนับสนุนในบางประเดน็ เช่น การตลาด การบรหิาร เป็นตน้ 
เพือ่ใหภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครือ่งจกัสานไดส้บืทอดไปลกูหลานในอนาคต 

4.4.1.3  เงือ่นไขทีท่าํใหก้ารจดัการความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรม
เครือ่งจกัสานประสบความสาํเรจ็ 

เงือ่นไขทีท่าํใหก้ารจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน
ประสบความสาํเรจ็ กรณีศกึษากลุ่มวสิาหกจิชุมชน จงัหวดันครราชสมีา พบว่ามเีงือ่นไขหลกัที่
สาํคญั 4 ประการ คอื 1) ความรูเ้กี่ยวกบัการจดัการความรู ้2) วฒันธรรมองคก์ร 3) ภาวะผูนํ้า 
และ 4) โครงสรา้งพืน้ฐาน โดยผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 12 คน มคีวามคดิเหน็แต่ละประเดน็ดงัน้ี 
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1)  ด้านความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
การศึกษาเงื่อนไขเกี่ยวความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้นั้น พบว่า  

การจัดการความรู้สามารถช่วยพัฒนาให้กลุ่มสามารถมีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การดึงความรู้จากตัวบุคคลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมไปถึงสามารถสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นได้
เป็นอย่างดี ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นภาครัฐควรให้การสนับสนุนในการส่งวิทยากรเข้ามาให้ความรู้และ 
ทําความเข้าใจให้ทางกลุ่มได้ทราบ และมีการดําเนินงานจัดการความรู้ของกลุ่มอย่างเป็นระบบ 
มากขึ้น 

ผู้เชี่ยวกลุ่มผู้นํากลุ่มวิสาหกิจชุมชนอธิบายในประเด็นนี้ว่า กลุ่ม
วิสาหกิจในปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ซึ่งการจัดการในด้านการจัดเก็บ
เป็นเอกสารนั้นภาครัฐจะเข้ามาสนับสนุน แต่สิ่งที่ชาวบ้านมีการดําเนินงานอยู่ในปัจจุบันนั้น คือ  
การจัดการความรู้ไปในตัว ซึ่งจะเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความรู้ การถ่ายทอดความรู้เป็นสําคัญ 
โดยมองว่าถ้าต้องการให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนั้น ภาครัฐต้องเข้ามา
สนับสนุน ซึ่งอาจจะทําให้การดําเนินงานการจัดการความรู้มีความชัดเจนมากขึ้น และส่งผลให้
การบริหารจัดการกลุ่มมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย 

ในขณะที่กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการของภาครัฐนั้นเห็นด้วยว่าความรู้
เกี่ยวกับการจัดการความรู้นั้นมีผลต่อการบริหารจัดการกลุ่ม โดยมองว่าควรเน้นให้ความรู้
เกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบให้มากขึ้น เพื่อการภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นได้รับการ
สืบทอดไปยังลูกหลาน  

สําหรับกลุ่มนักวิชาการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเงื่อนไขนี้ว่า ความรู้
เกี่ยวกับการจัดการความรู้นั้นมีความสําคัญต่อการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องของ 
การแลกเปลี่ยนความรู้ และการถ่ายทอดความรู้เป็นสําคัญ ซึ่งชาวบ้านมีการจัดการความรู้ใน
การบริหารจัดการอยู่แล้วโดยไม่รู้ตัว แต่ถ้าเราสามารถจัดการอย่างเป็นระบบมากขึ้น จะบริหาร
จัดการในด้านต่าง ๆ อาจมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งความเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับความ
คิดเห็นของกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการ 

สรุปว่าเงื่อนไขเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้นั้นส่งผลต่อ
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับ 
การแลกเปลี่ยนความรู้ และการถ่ายทอดความรู้ เพื่อการมีการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่าง
ต่อเนื่อง รวมไปถึงสามารถจัดระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพได้มากขึ้น 

2)  ด้านวัฒนธรรมองค์กร 
เงื่อนไขด้านวัฒนธรรมองค์ที่มีผลต่อการจัดการความรู้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน ได้แก่ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การไว้วางกันในเรื่อง
ต่าง ๆ การมีอิสระในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การรวมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ การมี
ข้อตกลงร่วมกันภายใต้ความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม การมีความสามัคคี การมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินกิจกรรมและการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี  
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ทัง้น้ีผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ 3 กลุ่มเหน็ดว้ยกบัลกัษณะของวฒันธรรมองค์กร 
ที่นําเสนอ แต่มกีลุ่มนักวชิาการใหข้อ้สงัเกตที่สําคญัเกี่ยวกบัวฒันธรรมองค์กร โดยปกติกลุ่ม
องค์กรชุมชนมกัมกีารรวมกลุ่มกนัอย่างหลวม ๆ ซึ่งทําให้วฒันธรรมของกลุ่มจะไม่ค่อยเน้น 
ในเรื่องของการประชุมกลุ่ม หรอืการรวมกลุ่มเท่าที่ควร แต่สิง่ที่เป็นจุดแขง็ในด้านวฒันธรรม
องคก์ร คอื เรื่องของความไวว้างใจและการช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั ซึ่งเป็นเงื่อนไขทีผ่ลกัดนัให้
เกดิการจดัการความรูภ้ายในกลุ่ม 

สรปุไดว้า่เงือ่นไขดา้นวฒันธรรมองคก์ร ไดแ้ก่ การช่วยเหลอืซึง่กนัและ
กนั การไวว้างกนัในเรือ่งต่าง ๆ การมอีสิระในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ การรวมกลุ่มอยา่งไม่
เป็นทางการ การมขีอ้ตกลงรว่มกนัภายใตค้วามคดิเหน็ของสมาชกิกลุ่ม การมคีวามสามคัค ีการ
มสี่วนร่วมในการดําเนินกจิกรรมและการใหค้วามร่วมมอืกบัหน่วยงานทัง้ในภาครฐัและเอกชน
เป็นอยา่งด ี 

3)  ดา้นภาวะผูนํ้า 
การศกึษาภาวะผูนํ้า ผูศ้กึษามุ่งเน้นศกึษาภาวะผูนํ้าการเปลี่ยนแปลง

เป็นหลัก ซึ่งพบว่าผู้นํากลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งนั ้นมีลักษณะของภาวะผู้นําการ
เปลีย่นแปลงทัง้ 4 ประการ คอื 1) การมอีทิธพิลอยา่งมอุีดมการณ์ 2) การสรา้งแรงบนัดาลใจ 3) 
การกระตุน้ทางปญัญา 4) การคาํนึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล 

ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เหน็ด้วยกบัคุณลกัษณะของผู้นําทัง้ 4 ประการ  
ซึง่กลุ่มนักวชิาการอธบิายเพิม่เตมิ สาํหรบักลุ่มวสิาหกจิชุมชนนัน้ ประเดน็ในดา้นการสรา้งแรง
บันดาลใจ การสร้างแรงจูงใจนัน้สําคัญที่สุด ซึ่งผู้นํากลุ่มต้องมีคุณลักษณะดังกล่าวอย่าง
เหมาะสม เพื่อผลกัดนัใหก้ลุ่มสามารถบรหิารจดัการในรปูแบบพึง่พาตนเองได ้ส่วนประเดน็ใน
ดา้นการมอีทิธพิลอยา่งมอุีดมการณ์นัน้มคีวามสาํคญัน้อยทีสุ่ด ในการผลกัดนัในดา้นการจดัการ
ความรูข้องกลุ่มไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

สรุปไดว้่าเงือ่นไขดา้นภาวะผูนํ้าทีส่าํคญั คอื ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง 
ทัง้ 4 ประการ ได้แก่ 1) การมอีิทธิพลอย่างมอุีดมการณ์ 2) การสร้างแรงบนัดาลใจ 3) การ
กระตุน้ทางปญัญา 4) การคาํนึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล โดยประเดน็การสรา้งแรงบนัดาลใจมี
ความสาํคญัมากทีสุ่ด โดยมรีายละเอยีดของคุณลกัษะภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงทีส่าํคญั ไดแ้ก่  
การมวีสิยัทศัน์ กวา้งไกลและชดัเจน สามารถวเิคราะหป์ญัหา แนวโน้มทศิทางในอนาคตของ
การดําเนินงานไดอ้ย่างถูกต้อง และชดัเจน ปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างที่ดสีําหรบัสมาชกิในกลุ่ม 
สามารถสรา้งจติสาํนึกทีด่ ีและการคดิบวกแก่ผูร้ว่มงานเสมอ กระตุน้ใหส้มาชกิมคีวามกระตอืรอืรน้
ในการดาํเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอ ใหอ้สิระแก่สมาชกิทุกคนในการแสดงความคดิเหน็และเหตุผล 
ใหก้ารดแูลเอาใจใสส่มาชกิเป็นรายบุคคลอย่างทัว่ถงึ และมอบหมายหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
โดยคาํนึงถงึความรูค้วามสามารถและความถนดัของสมาชกิเป็นสาํคญั 
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5)  ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
เงือ่นไขดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานทีส่าํคญั ไดแ้ก่ ดา้นอาคารสถานที ่หรอืที่

ทาํการกลุ่มนัน้มผีลต่อการขบัเคลื่อนการจดัการความรูใ้หเ้กดิประสทิธภิาพ และมกีารกําหนด
โครงสรา้งการบรหิารจดัการไวอ้ย่างชดัเจน มรีะบบการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ และ
ไดร้บัการสนบัสนุนจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งโดยเฉพาะในชว่งการก่อตัง้กลุ่ม 

ผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 กลุ่มมคีวามคดิเหน็ตรงกนัว่าเงื่อนไขในด้านระบบ
สาธารณูปโภคนัน้เป็นสิง่ทีทุ่กชุมชนตอ้งมอียู่แลว้ ซึ่งอาจจะไม่ใช่ประเดน็ทีส่ําคญั สาํหรบัทีท่ํา
การกลุ่มนัน้ส่วนใหญ่จะมีการประชุมกนัตามบ้านของผู้นํา หรือของสมาชิกขึ้นอยู่กับความ
สะดวก แต่ประเด็นที่สําคัญสําหรับการศึกษาในครัง้น้ีควรมุ่งเน้นไปที่โครงสร้างองค์กร  
การกําหนดหน้าทีข่องสมาชกิอย่างชดัเจน และรปูแบบการประสานงานทีเ่ป็นระบบ ซึง่อาจเป็น
แบบเป็นทางการหรอืไม่เป็นทางการ โดยประเด็นดงักล่าวนัน้สามารถขบัเคลื่อนให้เกิดการ
จดัการความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ทีช่ดัเจนมากขึน้ 

สรุปไดว้่า เงื่อนไขโครงสรา้งพืน้ฐานนัน้ไดแ้ก่ ดา้นอาคารสถานที ่หรอื
ทีท่าํการกลุ่ม มกีารกําหนดโครงสรา้งการบรหิารจดัการไวอ้ยา่งชดัเจน มรีะบบการประสานงาน
อย่างไม่เป็นทางการ และไดร้บัการสนับสนุนจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งโดยเฉพาะในช่วงการก่อ 
ตัง้กลุ่ม 

นอกจากน้ีจากการศึกษาผู้ศึกษาได้ค้นพบข้อสงัเกตที่สําคญัที่ทําให้
กลุ่มวสิาหกจิชุมชนเป้าหมายทัง้ 4 กลุ่มนัน้เป็นกลุ่มที่เขม็แขง็ ซึ่งยดึหลกัแนวทางการพึ่งพา
ตนเองอย่างยัง่ยนื โดยพบว่าแต่ละกลุ่มจะมกีารยดึหลกัแนวทางในการดําเนินงานที่สําคญัที่
สามารถทําใหเ้กดิการขบัเคลื่อนการจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน 
และสามารถพึง่พาตนเอง ไดแ้ก่ การมผีูนํ้าทีเ่ขง็แขง็ ความสามคัค ีการรว่มแรงรว่มใจ การดาํรงชวีติ
โดยยดึหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง และประเดน็สุดทา้ย คอื สมาชกิต้องมใีจรกัในดา้นการจกัสาน
เป็นสําคญั โดยระดบัการพึง่ตนเองที่คน้พบไดจ้ากการศกึษานัน้ เป็นการพึง่ตนเองในเชงิกลุ่ม 
คอื กลุ่มมกีารจดัระบบเพื่อใหส้มาชกิสามารถดําเนินการตอบสนองความต้องการของตนเอง 
ดว้ยวธิกีารชว่ยเหลอืตนเอง ดว้ยความรว่มมอืของสมาชกิในกลุ่ม ทัง้น้ีการพึง่ตนเองทีแ่ทจ้รงินัน้
ยงัหมายรวมถงึ กลุ่มมอีสิระในการตัง้เป้าหมาย และมอีสิระในการดําเนินการบรหิารจดัการให้
เป้าหมายโดยอาศยัความพยายามและกาํลงัของคนทีม่อียู ่

จากขอ้คน้พบทีส่าํคญัสามารถอธบิายการพึง่ตนเองตามตวัแบบการพึง่ตนเองของชุมชน
ชนบท (Model of Self-Reliance of Rural Communities) ของ สญัญา สญัญาววิฒัน์ (2544) 
โดยใชอ้กัษรยอ่วา่ TERMS ดงัน้ี 

1) การพึง่ตนเองทางเทคโนโลย ี(Technological Self-Reliance: T) ในทีน้ี่มุง่เน้น
การพึง่ตนเองทางเทคโนโลยทีีไ่มใ่ช่วตัถุ ไดแ้ก่ ความรูค้วามชาํนาญในดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน
ของแต่ละกลุ่ม ภาวะผู้นําของผู้นํากลุ่มที่มคีวามสามารถในการพฒันากลุ่มให้สามารถพึ่งพงิ
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ตนเองได ้และการบรหิารจดัการในภาพรวมของกลุ่มทีมุ่่งเน้นการใชก้ารดําเนินงานแบบพึง่พา
อาศยักนั เหน็แก่ประโยชน์สว่นรว่มมากกวา่สว่นตน   

2) การพึง่ตนเองทางเศรษฐกจิ (Economic Self-Reliance: E) พบว่า กลุ่มเป้าหมาย
ทัง้ 4 กลุ่มมีความชดัเจนในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ เห็นได้จากทุกกลุ่มจะมีกองทุนไว้
สาํหรบัใชจ้่ายดา้นการผลติ และสาํหรบักูย้มืใหก้บัสมาชกิในอตัราดอกเบีย้ตํ่า พรอ้มส่งเสรมิให้
สมาชกิในกลุ่มรูจ้กัการเกบ็ออมและมกีารใชช้วีติบนพืน้ฐานเศรษฐกจิพอเพยีง เช่น สมาชกิกลุ่ม
จกัสานหมวกใบตาลบ้านคล้า ส่วนใหญ่มีการปลูกผกัสวนครวัปลอดสารพิษไว้ทานเองใน
ครอบครวั เพือ่ลดคา่ใชจ้า่ย และทีเ่หลอืสามารถนําไปจาํหน่ายเพือ่สรา้งรายไดอ้กีทางหน่ึง  

3) การพึง่ตนเองทางทรพัยากรธรรมชาต ิ(Natural Resource Self-Reliance: R) 
พบวา่กลุ่มวสิาหกจิชุมชนเป้าหมายสว่นใหญ่เน้นการผลติทีใ่ชท้รพัยากรธรรมชาตทิีม่ใีนทอ้งถิน่ 
เช่น ใบตาล ผกัตบชวา ซึ่งการนําทรพัยากรธรรมชาติในท้องถิ่นที่มจีํานวนมาก มาใช้ใหเ้กดิ
ประโยชน์ และมกีารรกัษาไวซ้ึง่ความสมดุล ไมใ่หท้รพัยากรดงักล่าวถูกทาํลายมากจนเกนิไป  

4)  การพึง่ตนเองทางจติใจ (Mental Self-Reliance: M) พบว่ากลุ่มวสิาหกจิ
ชุมชนเป้าหมายมกีารรวมกลุ่มกนัเพื่อแก้ปญัหาทางเศรษฐกจิ การสบืทอดภูมปิญัญาท้องถิ่น 
โดยการนําความรู้มาพฒันาต่อยอดเป็นผลิตภณัฑ์ประจําชุมชนให้มีความโดดเด่นและเป็น
เอกลกัษณ์ ภายใตก้ารมจีติใจทีเ่ขม้แขง็และอดทนเพือ่ใหก้ลุ่มพึง่พงิตนเองได ้ 

5) การพึง่ตนเองทางสงัคมวฒันธรรม (Socio-Cultural Self-Reliance: S) 
พบว่ากลุ่มวสิาหกจิชุมชนเป้าหมายทัง้ 4 กลุ่มมกีารพึง่ตนเองทางสงัคมวฒันธรรมค่อนขา้งสูง 
เหน็ไดจ้าก ความสามคัคขีองสมาชกิและคนในชุมชน การมสี่วนร่วมในการปฏบิตัิ การยดึถือ
กฎระเบยีบรว่มกนั และการมใีจรกัในการสบืสานภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครือ่งจกัสาน 
รายละเอยีดดงัภาพที ่4.27 
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ภาพที่ 4.27  การพึ่งตนเองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตามตัวแบบการพึ่งตนเองของชุมชนชนบท 

การพึ่งตนเอง

ทางเทคโนโลยี 

การพึ่งตนเอง

ทางเศรษฐกิจ 

การพึ่งตนเองทาง

ทรัพยากรธรรมชา

การพึ่งตนเอง

ทางจิตใจ 

การพึ่งตนเอง

ทางสังคม

การพึ่งตนเองทางเทคโนโลยีที่ไม่ใช่วัตถุ 
- ความรู้ความชํานาญในด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน 
- ภาวะผู้นําของผู้นํากลุ่มที่มีความสามารถ 
- การบริหารจัดการ 

- การมีกองทุนไว้สําหรับใช้จ่ายด้านการผลิต  
- กองทุนกู้ยืมให้กับสมาชิกในอัตราดอกเบี้ยต่ํา  
- การส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มรู้จักการเก็บออมและมี
การใช้ชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  

- เน้นการผลิตที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีใน 
- การนําทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นที่มีจํานวนมาก 
มาใช้ให้เกิดประโยชน์  

- มีการรักษาไว้ซึ่งความสมดุล ไม่ให้ทรัพยากรดังกล่าว
ถูกทําลายมากจนเกินไป  

- มีการรวมกลุ่มกันเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ  
- การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการนําความรู้มา
พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ประจําชุมชนให้มีความ
โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์  
- การมีจิตใจที่เข้มแข็งและอดทนเพื่อให้กลุ่มพึ่งพิง
ตนเองได้  

- มีความสามัคคีของสมาชิกและคนในชุมชน 
-  การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ  
- การยึดถือกฎระเบียบร่วมกัน  
- การมีใจรักในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
หัตถกรรมเครื่องจักสาน 
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4.4.2  รปูแบบการจดัการความรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ินด้านหตัถกรรมเครื่องจกัสาน 
ของจงัหวดันครราชสีมาท่ีเหมาะสม 

การศึกษาเรื่อง รูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นด้านหตัถกรรมเครื่อง 
จกัสาน: กรณีศกึษาวสิาหกจิชุมชน จงัหวดันครราชสมีา ใชก้รอบแนวคดิ 3 ดา้น ภายใตก้าร
ผสมผสานรปูแบบการจดัการความรูเ้ชงิองคป์ระกอบของ Anderson and American Productivity & 
Quality Center: APQC (1996) รปูแบบการจดัการความรูข้อง Singapore Productivity and 
Standards Board: PSB (2001) และรปูแบบการจดัการความรูข้อง Lindsey (2002) ไดแ้ก่ 
ความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ กระบวนการจดัการความรู ้และเงือ่นไขทีม่ผีลต่อการจดัการผลความรู้
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่ารปูแบบการจดัการ
ความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นด้านหตัถกรรมเครื่องจกัสานของจงัหวดันครราชสีมามีทัง้หมด 3 
องค์ประกอบที่สําคญั ตามรูปแบบที่ศกึษา แต่ทัง้น้ีทัง้นัน้รายละเอยีดของแต่ละองค์ประกอบมี
ความแตกต่างจากกรอบแนวคดิเดมิทีผู่ศ้กึษากาํหนดขึน้ ดงัน้ี 

1)  ความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน ในเบือ้งตน้หมายถงึ 
ความรู้ด้านหตัถกรรมเครื่องจกัสานที่เกดิจากการเรยีนรูข้องคนในชุมชน ทัง้ที่มาจากภายใน
ชุมชนและภายนอกชุมชน ที่ไดร้บัการถ่ายทอดในแบบที่ปรากฏเป็นลายลกัษณ์อกัษร และไม่
ปรากฏเป็นลายลกัษณ์อกัษร  จากการศกึษาพบว่า ความรู้ภูมปิญัญาท้องถิ่นด้านหตัถกรรม
เครื่องจกัสานของจงัหวดันครราชสมีา สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื ความรูด้ ัง้เดมิทีม่า
จากภูมปิญัญาทอ้งถิน่ โดยทางกลุ่มวสิาหกจิชุมชนมกีารอนุรกัษ์ไวซ้ึง่การผลติในรปูแบบดัง้เดมิ
ทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ และความรูใ้หม่ทีม่กีารประยุกต์มาจากภูมปิญัญาดัง้เดมิ 
หรอืต่อยอดความรูเ้ดมิภายใต้การเรยีนรูร้่วมกนัของสมาชกิ และสามารถสรา้งใหเ้ป็นความรูท้ี่
เป็นเอกลกัษณ์ประจาํชุมชนหรอืทอ้งถิน่ไดอ้ยา่งชดัเจน รายละเอยีดดงัภาพที ่4.28 



 295 

 
 
ภาพท่ี 4.28  ความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครือ่งจกัสาน 
 

2)  กระบวนการจดัการความรูภู้มปิญัญาท้องถิ่นด้านหตัถกรรมเครื่องจกัสาน 
จากกรอบแนวคดิเดมิไดก้ําหนดการศกึษาไวท้ัง้หมด 8 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การกําหนดความรู ้การ
แสวงหาและยดึกุมความรู ้การสรา้งความรู ้การประมวลความรูเ้ป็นหมวดหมู่ การแลกเปลี่ยน
ความรู ้การจดัเกบ็ความรู ้การถ่ายทอดความรูแ้ละการนําความรูไ้ปประยุกต์ใช ้ทัง้น้ีกระบวนการ
จดัการความรูต้ามกรอบแนวคดิเบือ้งตน้นัน้มลีกัษณะเหมอืนองคป์ระกอบของการจดัการความรู ้
ซึ่งไม่ใช่วงจรทีต่่อเน่ืองกนั และไม่มแีบบแผน ไม่มกีารเรยีงลําดบัขัน้ตอนทีแ่น่นอน โดยขึน้อยู่
กบัลกัษณะขององค์กรหรอืในที่น้ีเรยีกว่ากลุ่มวสิาหกจิชุมชนที่มลีกัษณะแตกต่างกนั จากการ
วเิคราะห์กระบวนการจดัการความรูภู้มปิญัญาท้องถิ่น พบว่า กระบวนการจดัการความรู้ภูมิ
ปญัญาท้องถิ่นด้านหตัถกรรมเครื่องจกัสานที่เหมาะสม มขีัน้ตอนที่ชดัเจนและสามารถนําไป
ปฏบิตัไิดจ้รงินัน้ม ี5 ขัน้ตอนทีส่ําคญั ไดแ้ก่ การกําหนดความรู ้การแสวงหาและยดึกุมความรู ้ 
การแลกเปลีย่นความรู ้การจดัเกบ็ความรู ้และการถ่ายทอดความรู ้ สาํหรบัขัน้ตอนทีค่อ่นขา้งไม่
ชดัเจนม ี3 ขัน้ตอนคอื  1) การสรา้งความรู ้เน่ืองจากการศกึษานัน้มุง่เน้นศกึษาในองคก์รชุมชน 
ซึง่การสรา้งความรูข้องกลุ่มนัน้เกดิจากการตระหนกัในปญัหาทีเ่กดิขึน้แลว้รวมกลุ่มกนัเพือ่แกไ้ข
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ปญัหาและตอบสนองความต้องการของกลุ่ม ซึ่งในกระบวนการสรา้งความรูข้องกลุ่มนัน้มลีกัษณะ
และเน้ือหาเดยีวกนักบัการแสวงหาและยดึกุมความรู ้ทําใหก้ระบวนการสรา้งความรูส้ามารถ
ควบรวมไปกับการแสวงหาความรู้และยึดกุมความรู้ 2) การประมวลความรู้เป็นหมวดหมู ่
เน่ืองจากการจดัการความรูใ้นดา้นการประมวลความรูเ้ป็นหมวดหมูข่องกลุ่มวสิาหกจิชุมชนนัน้
เป็นเพยีงการประมวลในแบบงา่ย คอื การตัง้ชื่อผลติภณัฑเ์ท่านัน้ ซึง่ยงัไมม่รีะบบการประมวล
ความรู้อย่างชัดเจนเท่าที่ควร  โดยความรู้ส่วนใหญ่นัน้เป็นความรู้แบบไม่ชัดแจ้ง (Tacit 
Knowledge) มกัไดร้บัการประมวลและเกบ็ไวใ้นความจําของบุคคลมากกว่า และ 3) การนํา
ความรูไ้ปประยุกต์ใช ้ในทีน้ี่ศกึษาเกีย่วกบัการนําความรูท้ีไ่ดร้บัไปประยุกต์ใชใ้หเ้กดิประโยชน์
ในการทาํงาน สามารถนําความรูม้าช่วยในการแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ไดอ้ยา่งเหมาะสม
และทนัท่วงท ี ซึง่ในการศกึษาพบว่า การนําความรูไ้ปประยุกตใ์ชภ้ายในกลุ่มวสิาหกจิชุมชนยงั
ไม่มกีารนําความรูเ้กีย่วกบัการจกัสานไปประยุกต์ใชใ้นเรื่องใดเรื่องหน่ึงทีเ่ด่นชดั โดยส่วนใหญ่
จะเป็นลกัษณะของการพฒันารปูแบบของสนิคา้ใหม้คีวามหลากหลายมากขึน้เทา่นัน้ 

ดงันัน้กระบวนการจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน
ทีเ่หมาะสมนัน้มลีกัษณะเป็นวงจรของการจดัการความรู ้ดงัภาพที ่4.29 
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ภาพท่ี 4.29  กระบวนการจดัการความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครือ่งจกัสาน 

 

การกาํหนดความรู ้
(Knowledge Identification) 

การแลกเปล่ียนความรู้ 
(Knowledge Sharing) 

การจดัเกบ็ความรู้ 
(Knowledge Storage) 

การถ่ายทอดความรู้ 
(Knowledge Transfer) 

- การใชท้รพัยากรในทอ้งถิน่ใหเ้กดิ
ประโยชน์ 

- ตอ้งการสบืสานภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
- ผูนํ้ากลุ่มเป็นผูผ้ลกัดนั 
- การรว่มคดิรว่มตดัสนิใจ 

- การเรยีนรูร้ว่มกนัของสมาชกิ 
-  การแสวงหาความรูจ้ากภายนอกกลุ่ม 
ไดแ้ก่  การอบรม และการศกึษาดงูาน 

- การแลกเปลีย่นความรูอ้ยา่งไมเ่ป็น
ทางการ 
-  การเขา้รว่มกจิกรรมของกลุ่มและของ
ชุมชน 

- การจดจาํผา่นตวับุคคล 
- การจดัเกบ็โดยการบนัทกึภาพ
กระบวนการผลติ 
- การเกบ็เป็นตวัอยา่งชิน้งาน 

- การปฏบิตัใิหด้อูยา่งละเอยีด 

- การเป็นวทิยากรถ่ายทอดความรูใ้หก้บั
กลุ่มภายนอก 
- การฝึกสอนลกูหลานผา่นงานฝีมอื 
- การเป็นครพูเิศษสอนในโรงเรยีน 

การแสวงหาและยึดกมุ
ความรู้ (Knowledge 

Acquisition and Capture) 
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3)  เงื่อนไขทีท่ําใหก้ารจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกั
สานประสบความสําเรจ็ ตามกรอบแนวคดิเดมิม ี5 เงื่อนไข ไดแ้ก่ ความรูเ้กี่ยวกบัการจดัการ
ความรู ้วฒันธรรมองคก์ร ภาวะผูนํ้า โครงสรา้งพืน้ฐาน และเทคโนโลย ีซึง่จากการศกึษาเงือ่นไข
ที่มผีลต่อการจดัการความรูท้ี่เหมาะสมนัน้ ม ี4 เงื่อนไขหลกัที่สําคญั คอื ความรูเ้กี่ยวกบัการ
จัดการความรู้ วัฒนธรรมองค์กร ภาวะผู้นํา และโครงสร้างพื้นฐาน สําหรับเงื่อนไขด้าน
เทคโนโลย ีมุง่เน้นศกึษาเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศทีใ่ชใ้นการตดิต่อสื่อสาร การแลกเปลีย่น
ความรูร้ะหว่างสมาชกิ ร่วมไปถงึเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการจดัเกบ็ความรู ้การเผยแพร่ความรู ้การ
แลกเปลีย่นความรู ้การบรหิารจดัการและการผลติทีม่คีวามทนัสมยั ซึง่เงื่อนไขดงักล่าวยงัไม่มี
ความชดัเจน เน่ืองจากการใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัเกบ็ความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรม
เครือ่งจกัสานนัน้ยงัไมส่ามารถเกบ็ความรูไ้ดท้ัง้หมด โดยความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่นัน้ตอ้งอาศยั
ทกัษะ ความชํานาญผ่านการฝึกฝนอย่างต่อเน่ืองของบุคคล  และการพฒันาความรูเ้กี่ยวกบั
รปูแบบต่าง ๆ นัน้สว่นใหญ่อาศยัการนําแบบมาถอดลวดลาย หรอืการซือ้ตวัอยา่งในแบบต่าง ๆ 
มาผลติเป็นชิน้งานของกลุ่มเทา่นัน้ รายละเอยีดดงัภาพที ่4.30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.30  เงื่อนไขที่ทําใหก้ารจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน 
                 ประสบความสาํเรจ็ 

เง่ือนไขท่ีทาํให้การจดัการความรู้
ภมิูปัญญาท้องถ่ินด้านหตัถกรรม
เคร่ืองจกัสานประสบความสาํเรจ็ 

ความรู้เก่ียวกบัการจดัการความรู้ 
- การแลกเปลีย่นความรู ้
- การถ่ายทอดความรู ้

ภาวะผูนํ้าการเปล่ียนแปลง  
- การมอีทิธพิลอยา่งมอุีดมการณ์  
- การสรา้งแรงบนัดาลใจ 
- การกระตุน้ทางปญัญา 
- การคาํนึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล 

วฒันธรรมองคก์าร 
- ความเป็นมติร (Sociability) 
- ความเป็นหน่ึงเดยีว (Solidarity) 

โครงสร้างพืน้ฐาน 
- ดา้นอาคารสถานที ่หรอืทีท่าํการกลุม่ 
- การกาํหนดโครงสรา้งการ 
  บรหิารจดัการไวอ้ยา่งชดัเจน 
- ระบบการประสานงานอยา่งไม ่
  เป็นทางการ 
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รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นด้านหตัถกรรมเครื่องจักสานที่
เหมาะสม ของจงัหวดันครราชสมีา ผูศ้กึษาไดศ้กึษาจากกลุ่มวสิาหกจิชุมชนทีป่ระสบความสาํ- 
สําเรจ็ และขอ้ค้นพบที่สําคญัอกีประการหน่ึง คอื การพึ่งตนเองของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนด้าน
หตัถกรรมเครื่องจกัสาน ภายใต้การพึ่งตนเองทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ 
เทคโนโลย ีทรพัยากรธรรมชาต ิจติใจ และสงัคมและวฒันธรรม และการทีท่างกลุ่มวสิาหกจิ
ชุมชนไดม้กีารใชค้วามรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตักรรมเครือ่งจกัสาน ซึง่เป็นลกัษณะทีใ่ชค้วามรู้
ดัง้เดมิและการต่อยอดหรอืประยุกตใ์ชค้วามรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ ผ่านกระบวนการจดัการความรู ้
โดยมเีงื่อนไขที่มผีลต่อการจดัการความรูเ้ขา้มาเกี่ยวขอ้ง ส่งผลใหเ้กดิเป็นรูปแบบการจดัการ
ความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครือ่งจกัสาน รายละเอยีดดงัภาพที ่4.31 
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ภาพท่ี 4.31 รปูแบบจดัการความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครือ่งจกัสานของจงัหวดั 
                นครราชสมีาทีเ่หมาะสม 

 
 

 



 
บทท่ี 5 

 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การศกึษา รปูแบบการจดัการความรูด้า้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน:  กรณีศกึษาวสิาหกจิ

ชุมชน จงัหวดันครราชสมีา โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษารูปแบบการจดัการความรูภู้มปิญัญา
ทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน กรณีศกึษาวสิาหกจิชุมชน จงัหวดันครราชสมีา ซึง่รปูแบบ
การจัดการความรู้ฯ ที่ศึกษานัน้ประกอบไปองค์ประกอบหลักที่เกี่ยวข้อง 3 ประเด็นคือ  
ด้านความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่น ด้านกระบวนการจดัการความรู้ และด้านเงื่อนไขที่ทําให้การ
จดัการความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครือ่งจกัสานประสบความสาํเรจ็ ผูศ้กึษาเลอืกใช้
วธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) มลีกัษณะเป็นกรณีศกึษา (Case Study) ในทีน้ี่
คือ ศึกษาเฉพาะวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตเครื่องจกัสาน ในจงัหวดันครราชสีมา 4 กลุ่มได้แก่   
1) วสิาหกจิชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบา้นคลา้พมิาย 2) วสิาหกจิชุมชนกลุ่มจกัรสาน
ผกัตบชวาจกัราช  3) วสิาหกจิชุมชนกลุ่มแมบ่า้นเกษตรกรบงิมติรภาพ และ 4) วสิาหกจิชุมชน
กลุ่มผลติภณัฑจ์ากใบตาลบา้นยายพาชุมพวง โดยมเีกณฑใ์นการคดัเลอืกกลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้น
การศกึษา คอื 1) เป็นวสิาหกจิชุมชนทีม่กีารใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสานใน
การผลติสนิคา้เพื่อจําหน่ายและใชภ้ายในชุมชน 2) เป็นวสิาหกจิชุมชนผลติเครื่องจกัสานทีจ่ด
ทะเบยีนอย่างเป็นทางการต่อสาํนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสรมิวสิาหกจิชุมชนจงัหวดั
นครราชสมีา และ 3) เป็นวสิาหกจิชุมชนผลติเครื่องจกัสานทีผ่า่นการประเมนิศกัยภาพวสิาหกจิ
ชุมชนจากสาํนกังานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสรมิวสิาหกจิชุมชนจงัหวดันครราชสมีา โดย
ผลการประเมนิศกัยภาพอยูใ่นระดบัด ี

เครื่องมอืที่ใชใ้นการศกึษามดีงัน้ี 1) แบบสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ เพื่อศกึษาความรูภู้มิ
ปญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตักรรมเครื่องจกัสาน 2) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อศกึษา
กระบวนการจดัการความรู้ตามประเด็นที่ได้กําหนดไว้ทัง้ 8 ขัน้ตอน 3) แบบสงัเกตแบบกึ่ง
โครงสรา้ง เพื่อดูภาพรวมการดําเนินงานของวสิาหกจิชุมชนที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการความรู ้ 
4) แบบสมัภาษณ์ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญ ทีม่ต่ีอรูปแบบการจดัการ
ความรู ้โดยจดัเป็นแบบฟอรม์การบนัทกึความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์
แบบเจาะลกึ และ 5) เครือ่งมอืดา้นอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ กลอ้งบนัทกึภาพ กลอ้งถ่ายวดีโีอเครื่อง
บนัทกึเสยีง และสมดุจดบนัทกึ  
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วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่  1) การสงัเกตแบบมสี่วนร่วมในแต่ละพืน้ทีป่ระมาณ  
1 ครัง้ โดยเป็นการเขา้ร่วมกจิกรรมการผลติ การฝึกสานหมวก เป็นตน้ สาํหรบัการสงัเกตแบบ 
ไม่มสี่วนร่วมผูศ้กึษาไดม้กีารสงัเกตทัง้บรบิททัว่ไปของทัง้ชุมชนและเฉพาะกลุ่มวสิาหกจิชุมชน
กลุ่มละประมาณ 2 ครัง้ 2) การสมัภาษณ์เชงิลกึกบักลุ่มเป้าหมายทัง้หมด 5 กลุ่ม ประกอบไป
ดว้ย 1) กลุ่มผูอ้าวุโสหรอืปราชญ์ชุมชน 2) กลุ่มผูป้ระกอบอาชพีหตัถกรรมเครื่องจกัสานไม่ตํ่า
กว่า 10 ปี  3) กลุ่มประธานกลุ่มวสิาหกจิชุมชน/เลขาหรอืผูท้ีป่ระธานมอบหมายเป้าหมายทัง้ 4 
กลุ่ม 4) กลุ่มนักวชิาการดา้นการศกึษาที่มคีวามรูเ้กี่ยวกบัการจดัการความรู ้ และ 5) กลุ่ม
นกัวชิาการสง่เสรมิการเกษตร แบ่งเป็นกลุ่มละ 4 คนซึง่รวมทัง้หมด 20 คน 3) การสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) มกีารแบ่งรปูแบบการจดัสนทนากลุ่มเป็น 2 ลกัษณะคอื ลกัษณะทีเ่ป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ โดยการจดัสนทนากลุ่มอย่างเป็นทางการจะมกีารจดักลุ่มละ 1 ครัง้ โดยมี
ผู้เข้าร่วมทัง้หมด 32 คน แต่ละครัง้มผีู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มประมาณ 7-9 คน สําหรบัการจดั
สนทนาอยา่งไมเ่ป็นทางการนัน้สว่นใหญ่เป็นการเขา้รว่มรบัประทานอาหารกบัสมาชกิกลุ่ม และ
การพานกัศกึษาเขา้ชมกระบวนการผลติ โดยเฉลีย่กลุ่มละประมาณ 2 ครัง้ รวมทัง้หมดประมาณ 
21 คน แต่ละครัง้มผีูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มประมาณ 4-5 คน โดยทัง้ 21 คนจะเป็นกลุ่มเดยีวกบัผู้
ทีเ่ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มอย่างเป็นทางการ ในการศกึษาครัง้น้ีมผีูใ้หข้อ้มลูทีส่าํคญัรวมทัง้หมด 
52 คน 

 
5.1  สรปุผลการศึกษา 
 
 จากการศึกษา รูปแบบการจดัการความรู้ด้านหตัถกรรมเครื่องจกัสาน: กรณีศึกษา
วสิาหกจิชุมชน จงัหวดันครราชสมีา สามารถสรปุผลการศกึษาดงัน้ี 
 
 5.1.1  รปูแบบการจดัการความรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
 รูปแบบการจดัการความรูภู้มปิญัญาท้องถิ่นด้านหตัถกรรมเครื่องจกัสาน กรณีศกึษา
วสิาหกจิชุมชน จงัหวดันครราชสมีา ศกึษาตามกรอบแนวคดิภายใต้การผสมผสานรปูแบบการ
จดัการความรูเ้ชงิองคป์ระกอบของ  Anderson and American Productivity & Quality Center: 
APQC (1996) รปูแบบการจดัการความรูข้อง Singapore Productivity and Standards Board: 
PSB (2001) และรปูแบบการจดัการความรูข้อง Lindsey (2002) โดยรปูแบบทีศ่กึษาขึน้นัน้มี
องค์ประกอบหลกั 3 ประการ คอื ความรู้ภูมปิญัญาท้องถิ่น กระบวนการจดัการความรู้ และ
เงื่อนไขที่ทําให้การจัดการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสานประสบ
ความสําเรจ็ รวมไปถึงขอ้ค้นพบที่สําคญั คอื การพึ่งตนเองด้านหตัถกรรมเครื่องจกัสาน ซึ่ง
รปูแบบการจดัการความรูท้ีเ่หมาะสมนอกเหนือจากองคป์ระกอบและขอ้คน้พบทีส่าํคญัแลว้ การ
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จัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นยังเป็นกระบวนการนําทุนทางปัญญาไปต่อยอดและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรชุมชน โดยใช้ความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา สําหรับตัวชี้วัดการ
จัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสานของจังหวัดนครราชสีมาที่เหมาะสม
นั้น คือความสามารถในการต่อยอดความรู้ของกลุ่ม และการถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
ต้องขึ้นอยู่กับบริบทและเงื่อนไขแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้เป็นสําคัญ เช่น ความ
พร้อมของสมาชิก ความรู้ความสามารถของผู้นํา เป็นต้น และรูปแบบการจัดการความรู้ด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสานมีลักษณะพลวัตที่มีการเคลื่อนที่และเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา การนํารูปแบบการจัดการความรู้ดังกล่าวไปใช้ ควรมีการศึกษาข้อมูลเงื่อนไข

แวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรชุมชนอย่างละเอียด เพื่อให้การนําไปประยุกต์ใช้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มหรือองค์กรชุมชนอย่างสูงสุด โดยรูปแบบการจัดการความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสานของจังหวัดนครราชสีมาที่เหมาะสม ดังภาพที่ 5.1  
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ภาพที่ 5.1  รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสานของจังหวัด 

               นครราชสีมาที่เหมาะสม 
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 5.1.2  องคป์ระกอบของการจดัการความรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
 องค์ประกอบหลักที่สําคัญมีทัง้หมด 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่น  
ดา้นกระบวนการจดัการความรู ้และดา้นเงือ่นไขทีท่าํใหก้ารจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้น
หตัถกรรมเครือ่งจกัสานประสบความสาํเรจ็ มรีายละเอยีดดงัน้ี 

5.1.2.1  ดา้นความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครือ่งจกัสาน 
การศกึษาความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน พบว่าทีม่าของ

ภูมปิญัญาทอ้งถิ่นที่ศกึษานัน้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื 1) มาจากความรูด้ ัง้เดมิที่
เป็นภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ซึ่งเป็นความรูท้ีเ่กีย่วกบัพืน้ฐานในการดํารงชวีติทีม่คีวามสมัพนัธก์บัวถิี
ธรรมชาต ิซึง่การดาํรงชวีติของชาวบา้นในสมยัก่อน โดยในปจัจุบนักลุ่มวสิาหกจิชุมชนไดม้กีาร
นําความรูด้งักล่าวมาปรบัปรุงใหม้รีูปแบบที่สวยงาม ภายใต้การดํารงไวซ้ึ่งการใชว้ตัถุดบิและ
วธิกีารผลติในแบบดัง้เดมิเป็นหลกั และ 2) มาจากความรูใ้หม่ทีป่ระยุกต์จากภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 
เป็นความรูท้ีร่บัการส่งเสรมิและพฒันาโดยหน่วยงานภาครฐัจากภายนอก ทีเ่ป็นการพฒันาตาม
กระแสนโยบายของรฐัทีต่อ้งการใหชุ้มชนเกดิการพฒันาตนเอง แกไ้ขปญัหาดา้นเศรษฐกจิใหก้บั
คนในชุมชน ตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่กําหนจากภาครฐั โดยมหีน่วยงานเข้ามาส่งเสรมิ
การศกึษาดงูาน การรวมกลุ่ม การสง่วทิยากรเขา้มาสอนความรูด้า้นการจกัสานในพืน้ที ่ 

ทัง้น้ีความรูท้ ัง้ 2 ลกัษณะนัน้มทีีม่าทีส่าํคญั คอื เป็นความรูท้ีไ่ดร้บัการถ่ายทอด
มาจากบรรพบุรุษ ความรูท้ีอ่ยู่ในตวับุคคลทีม่กีารฝึกฝนและปฏบิตัดิว้ยตนเอง ความรูท้ีไ่ดร้บั
การสนับสนุนและส่งเสรมิจากหน่วยงานภาครฐัความรูท้ี่มกีารพฒันามาเป็นความรูเ้ฉพาะกลุ่ม 
และความรูท้ีม่เีอกลกัษณะกลุ่มและมคีวามโดดเด่นซึง่ตอ้งมกีารพฒันาจากเอกลกัษณ์ทีบ่่งบอก
ถงึความเป็นทอ้งถิน่อยา่งแทจ้รงิ ทัง้น้ีความรูท้ีส่าํคญัสาํหรบัการจดัการความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ 
คอื ความรู้ที่มาจากภูมปิญัญาท้องถิ่นดัง้เดมิที่ได้รบัการสบืทอดมาจากบรรพบุรุษและนํามา
ปรบัปรุงให้เหมาะสมกบัยุคสมยัซึ่งการปรบัปรุงนัน้อยู่ภายใต้การฝึกฝนและการปฏิบตัิด้วย
ตนเอง  โดยเน้นรูปแบบดัง้เดิมให้เป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน เพื่อให้มกีารพฒันาภูมิปญัญา
ทอ้งถิน่เป็นผลติภณัฑช์ุมชน 

สําหรบัลกัษณะการถ่ายทอดความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นด้านหตัถกรรมเครื่อง 
จกัสานของแต่ละชุมชนนัน้ ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขหลายอย่างทีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้ง แต่เงื่อนไขทีส่ําคญั
ที่สุดที่ทําให้การถ่ายทอดความรู้นัน้ไปยงับุคคลอื่นได้มากหรอืน้อยนัน้ขึ้นอยู่กบัลกัษณะของ
ความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นเป็นสําคัญซึ่งบางความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นนัน้มีลักษณะที่มีการ
ถ่ายทอดไดอ้ย่างง่ายดาย ซึ่งเป็นภูมปิญัญาทีใ่ชว้ตัถุดบิทีม่ใีนทอ้งถิน่และมกีระบวนการผลติที่
ไม่ซํ้าซอ้น เพยีงแต่ต้องใชท้กัษะ ความชํานาญ ความอดทนและการเหน็คุณค่าของภูมปิญัญา
ดงักล่าวอย่างแท้จริง มีการจําแนกลกัษณะของการถ่ายทอดความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นได้ 2 
ลกัษณะ คอื 1) การถ่ายทอดความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดัง้เดมิในอดตี ไดแ้ก่ การบอกเล่าต่อกนั
มา การฝึกปฏบิตัิจากการสงัเกต และการปฏบิตัิจากการฝึกฝนของบรรพบุรุษ โดยเป้าหมาย
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หลกัในการถ่ายทอดคือทายาทหรอืคนในครอบครวั และ 2) การถ่ายทอดความรู้ภูมปิญัญา
ท้องถิ่นที่ได้มกีารพฒันามาแล้วในปจัจุบนั ได้แก่ การปฏิบตัิจากการฝึกฝนของกลุ่มแม่บ้าน 
(ถ่ายทอดในกลุ่ม) และการไปเป็นวทิยากรรบัเชญิไปสาธติวธิกีารผลติในอําเภอใกลเ้คยีง การ
สอนให้แก่ลูกหลานผ่านงานฝีมือ การไปเป็นครูพิเศษสอนในโรงเรียน ซึ่งเป้าหมายในการ
ถ่ายทอดมหีลากหลายมากขึน้ ไดแ้ก่ ทายาทหรอืคนในครอบครวั แมบ่า้นในชุมชน บุคคลทัว่ไป
ทีส่นใจ และเดก็นกัเรยีน เป็นตน้ 

นอกจากน้ีพบว่าปญัหาการถ่ายทอดภูมิปญัญาท้องถิ่นด้านหตัถกรรมเครื่อง 
จกัสาน ส่วนใหญ่เกดิจากการไมม่บุีคลากรมาสบืสานงานหตัถกรรมประจาํทอ้งถิน่ เน่ืองจากคน
รุ่นใหม่หนัเข้าสู่ระบบภาคแรงงาน โดยไม่เหน็ความสําคญัของการหตัถกรรมประจําท้องถิ่น
เท่าที่ควร รวมไปถงึยงัประสบกบัปญัหาที่ผูท้ี่มคีวามรูภู้มปิญัญาฯ นัน้ไม่สามารถฝึกสอนและ
ถ่ายทอดได ้เน่ืองจากตอ้งประกอบอาชพีเพือ่หารายไดใ้หเ้ทา่ทนักบัคา่ครองชพีทีส่งูขึน้ 

5.1.2.2  ดา้นกระบวนการจดัการความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครือ่ง 
จกัสาน  

จากการศกึษาพบว่า กระบวนการจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรม
เครื่องจกัสาน ม ี5 ขัน้ตอนหลกัทีส่าํคญัไดแ้ก่ การกําหนดความรู ้การแสวงหาและยดึกุมความรู ้ 
การแลกเปลีย่นความรู ้การจดัเกบ็ความรู ้และการถ่ายทอดความรู ้มรีายละเอยีดดงัน้ี 

การกําหนดความรู ้มุ่งศกึษาการกําหนดความรูด้า้นผลติภณัฑ ์ซึง่กลุ่มวสิาหกจิ
ชุมชนมกีารกําหนดจากการคดิและตดัสนิใจจากการใชว้ตัถุดบิและทรพัยากรธรรมชาตทิีม่อียูใ่น
ทอ้งถิน่มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ และการกําหนดจากความตอ้งการสบืสานภูมปิญัญาทอ้งถิน่ทีม่า
ตัง้แต่บรรพบุรุษ รวมไปถงึการผลกัดนัของผูนํ้ากลุ่มทีม่คีวามรูค้วามสามารถอย่างแทจ้รงิ ทัง้น้ี
ทัง้นัน้การกําหนดความรูด้า้นผลติภณัฑเ์ครื่องจกัสานตอ้งผ่านการร่วมคดิและการตดัสนิใจของ
กลุ่มเป็นสาํคญั 

การแสวงหาและยึดกุมความรู้  ด้านหตัถกรรมเครื่องจักสาน แบ่งออกเป็น  
2 ทาง คอืการแสวงหาความรูภ้ายในจากการเรยีนรูข้องสมาชกิกลุ่ม ซึง่เกดิจากดจูากสื่อสิง่พมิพ ์
การสอบถามผูรู้ใ้นชุมชน  และการดูตวัอย่างของผลติภณัฑก์ลุ่มอื่น ๆ แลว้นํามาทดลองเรยีนรู้
และปฏบิตัอิยา่งต่อเน่ือง โดยกลุ่มตอ้งมแีนวทางการแสวงหาความรูโ้ดยพึง่ตนเองเป็นหลกั และ
สาํหรบัการแสวงหาความรูจ้ากภายนอกองคก์รนัน้ เป็นการศกึษาดูงาน และการอบรม/สมัมนา
นัน้ ขึน้อยูก่บัการสนบัสนุนจากภาครฐัและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

การแลกเปลีย่นความรูข้องกลุ่มวสิาหกจิชุมชนในปจัจุบนัการแลกเปลีย่นความรู้
เป็นลกัษณะของการแลกเปลี่ยนความรูใ้นกลุ่มเป็นหลกั เน่ืองจากในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา
กิจกรรมเกี่ยวกับการพฒันาการผลิตนัน้ไม่ได้รบัการส่งเสริมเท่าที่ควร ทําให้กลุ่มต้องยึด
หลกัการพึง่ตนเอง โดยเน้นการแลกเปลีย่นความรูอ้ยา่งไมเ่ป็นทางการโดยเป็นการแลกเปลีย่น
ความรูซ้่อนเรน้ ตามความถนัดของแต่ละคนแลว้นํามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกนั ผ่านการกจิกรรม
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ต่าง ๆ ในชุมชน  เช่น การไปทําบุญ งานเทศกาลประเพณี ที่ทําให้ต้องมาร่วมตัวกัน กลุ่มมีการ
จัดประมาณเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อสรุปผลการดําเนินงานในด้านต่างๆ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยน
ความรู้พร้อมกันไปด้วย 

การจัดเก็บความรู้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมุ่งเน้นในด้านการจัดเก็บความรู้ไว้ที่
ตัวบุคคล ในแง่ของการพัฒนาฝีมือ ทักษะความชํานาญในบุคคลให้สามารถผลิตภัณฑ์ได้อย่าง
หลากหลาย รองลงมาคือ การบันทึกแบบ เก็บตัวอย่างชิ้นงานและเอกสารฐานความรู้ของกลุ่ม
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก เช่น สํานักงาน
เกษตรจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชน เป็นต้น 

การถ่ายทอดความรู้หัตถกรรมเครื่องจักสาน เป็นรูปแบบของการถ่ายทอดจาก
บุคคลสู่บุคคลเป็นหลัก โดยลักษณะของการปฏิบัติให้ดู การสาธิตอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้รับการ
ถ่ายทอดได้รับความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ซึ่งภาครัฐมีการให้การสนับสนุนในด้านการถ่ายทอด
ความรู้ในลักษณะบุคคลสู่กลุ่ม คือ การเชิญวิทยากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจักสานไปให้
ความรู้กับชุมชนภายนอก และการถ่ายทอดความรู้ในลักษณะจากกลุ่มสู่กลุ่มนั้นเป็นการส่งเสริม
ให้มีการศึกษาดูงานในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จด้านการจักสานให้ และเมื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ได้มีกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้แล้ว สามารถวนกลับไปที่การกําหนดความรู้ด้านหัตถกรรม
เครื่องจักสาน โดยทางกลุ่มได้มีการกําหนด/การบ่งชี้ความรู้ในรูปแบบอื่น ๆ ด้านการจักสาน 

5.1.2.3  ด้านเงื่อนไขที่ทําให้การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม
เครื่องจักสานประสบความสําเร็จ  

เงื่อนไขที่ทําให้การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน
ประสบความสําเร็จ กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา พบว่ามีเงื่อนไขหลักที่
สําคัญ 4 ประการ คือ 1) ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ 2) วัฒนธรรมองค์กร 3) ภาวะผู้นํา 
และ 4) โครงสร้างพื้นฐาน มีรายละเอียดดังนี้ 

ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ พบว่า ส่งผลต่อการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความรู้ และการ

ถ่ายทอดความรู้ เพื่อการมีการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงสามารถ
จัดระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพได้มากขึ้น  

วัฒนธรรมองค์การ มี 2 มิติ คือ 1) ความเป็นมิตร (Sociability) มุ่งเน้นไปที่การมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความจริงใจ และความเป็นมิตรกันระหว่างสมาชิกในองค์กร ทําให้เกิด
ความไว้วางใจและมีอิสระในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากขึ้น และ 2) ความเป็นหนึ่งเดียว 
(Solidarity) เกี่ยวข้องกับการมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน ความเป็นหนึ่งเดียวกันในระดับสูง (High-
Solidarity) มุ่งเน้นในที่เป้าหมายของกลุ่มเป็นหลัก การมีข้อตกลงร่วมกันภายใต้ความคิดเห็น
ของสมาชิกกลุ่ม การมีความสามัคคี การมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมและการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี  
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ภาวะผูนํ้า โดยเงื่อนไขด้านภาวะผูนํ้าที่สําคญั คอื ภาวะผูนํ้าการเปลี่ยนแปลง  
ทัง้ 4 ประการ ได้แก่ 1) การมอีิทธิพลอย่างมอุีดมการณ์ 2) การสร้างแรงบนัดาลใจ 3) การ
กระตุน้ทางปญัญา 4) การคาํนึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล โดยประเดน็การสรา้งแรงบนัดาลใจมี
ความสาํคญัมากทีสุ่ด โดยมรีายละเอยีดของคุณลกัษะภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงทีส่าํคญั ไดแ้ก่ 
ไดแ้ก่ การมวีสิยัทศัน์ กวา้งไกลและชดัเจน สามารถวเิคราะหป์ญัหา แนวโน้มทศิทางในอนาคต
ของการดําเนินงานได้อย่างถูกต้อง และชดัเจน ปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างที่ดสีําหรบัสมาชกิใน
กลุ่ม สามารถสร้างจติสํานึกที่ด ีและการคดิบวกแก่ผู้ร่วมงานเสมอ กระตุ้นให้สมาชกิมคีวาม
กระตือรือร้นในการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ ให้อิสระแก่สมาชิกทุกคนในการแสดงความ
คดิเหน็และเหตุผล ใหก้ารดูแลเอาใจใส่สมาชกิเป็นรายบุคคลอย่างทัว่ถงึ และมอบหมายหน้าที่
และความรบัผดิชอบ โดยคาํนึงถงึความรูค้วามสามารถและความถนดัของสมาชกิเป็นสาํคญั 

โครงสรา้งพืน้ฐาน โดยเงือ่นไขดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานทีส่าํคญั ไดแ้ก่ ดา้นอาคาร
สถานที ่หรอืทีท่าํการกลุ่มนัน้มผีลต่อการขบัเคลื่อนการจดัการความรูใ้หเ้กดิประสทิธภิาพ และ 
มกีารกําหนดโครงสรา้งการบรหิารจดัการไวอ้ย่างชดัเจน มรีะบบการประสานงานอย่างไม่เป็น
ทางการ และไดร้บัการสนบัสนุนจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งโดยเฉพาะในชว่งการก่อตัง้กลุ่ม 

ผูศ้กึษาไดข้อ้คน้พบทีส่ําคญัทีท่ําใหก้ลุ่มวสิาหกจิชุมชนเป้าหมายทัง้ 4 กลุ่มนัน้
เป็นกลุ่มทีเ่ขม็แขง็ ซึง่ยดึหลกัแนวทางการพึง่พาตนเองอยา่งยัง่ยนื โดยพบวา่แต่ละกลุ่มจะมกีาร
ยดึหลกัแนวทางในการดําเนินงานทีส่ําคญัทีส่ามารถทําใหเ้กดิการขบัเคลื่อนการจดัการความรู้
ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน และสามารถพึง่พาตนเอง ไดแ้ก่ การมผีูนํ้าทีเ่ขง็
แขง็ ความสามคัค ีการรว่มแรงรว่มใจ การดาํรงชวีติโดยยดึหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง และประเดน็
สดุทา้ย คอื สมาชกิตอ้งมใีจรกัในดา้นการจกัสานเป็นสาํคญั 

จากการศกึษารปูแบบการจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่อง
จกัสาน กรณีศึกษา วสิาหกิจชุมชน จงัหวดันคราชสมีา ซึ่งเป็นกลุ่มวสิาหกิจชุมชนที่ประสบ
ความสําเรจ็ ทัง้ในดา้นการผลติ การบรหิารจดัการ และการจดัการความรู ้โดยผูศ้กึษาไดส้รา้ง
รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นขึ้น เพื่อนําไปศึกษากับกลุ่มเป้าหมาย พบว่า 
รปูแบบการจดัการความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสานทีเ่หมาะสม ของจงัหวดั
นครราชสมีา ประกอบด้วยองค์ประกอบหลกัที่สําคญั 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรูภู้มปิญัญา
ทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน โดยกลุ่มองคก์รชุมชนทีม่กีารผลติเครื่องจกัสาน ควรมกีาร
นําความรูเ้ป็นภูมปิญัญาดัง้เดมิของท้องถิ่นมาพฒันาและต่อยอดเป็นผลิตภณัฑ์ประจําชุมชน 
เพื่อสร้างเอกลกัษณ์และการสบืสานภูมปิญัญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไป 2) ด้านกระบวนการ
จดัการความรู้ภูมปิญัญาท้องถิ่น โดยปจัจุบนัพบว่า กลุ่มองค์กรชุมชนอาจจะยงัไม่มีการจดั
กระบวนการจดัการความรูท้ีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่ในทางปฏบิตัแิลว้ การดาํเนินงานของกลุ่ม
ในขัน้ตอนต่าง ๆ นัน้เป็นการดําเนินงานตามกระบวนการจดัการความรูท้ี่ชดัเจน ประกอบไป
ดว้ย 5 ขัน้ตอนทีส่าํคญั ไดแ้ก่ การกําหนดความรู ้การแสวงหาและยดึกุมความรู ้ การแลกเปลีย่น
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ความรู้ การจดัเก็บความรู ้และการถ่ายทอดความรู ้ทัง้น้ีเน่ืองจากองค์กรชุมชนแต่ละพื้นที่มี
บรบิททีแ่ตกต่างกนั อาจมกีารปรบัเปลีย่นหรอืขา้มในบางขัน้ตอน ซึง่ผูศ้กึษาพบว่า ขัน้ตอนทัง้  
5 ขัน้ตอนน้ีเป็นขัน้ตอนทีส่าํคญัในกระบวนการจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรม
เครื่องจกัสาน และ 3) เงื่อนไขทีท่ําใหก้ารจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่อง
จกัสานประสบความสาํเรจ็ ทีเ่หมาะสมและสามารถขบัเคลื่อนการจดัการความรูน้ัน้ประกอบดว้ย 
เงื่อนไขที่สําคญั 4 ประการคอื 1) ความรู้เกี่ยวกบัการจดัการความรู้ เป็นเงื่อนไขที่พบว่าใน
ปจัจุบนักลุ่มองคก์รชุมชนมคีวามเขา้ใจในเรื่องของการแลกเปลีย่นความรู ้การถ่ายทอดความรู้
อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งเงื่อนไขน้ีเป็นเงื่อนไขที่ต้องอาศยัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วย
สนบัสนุนและสง่เสรมิใหอ้งคก์รชุมชนไดม้คีวามรู ้เพื่อนําไปพฒันาการจดัการความรูข้องกลุ่มได้
อย่างชดัเจนและเหมาะสม 2) วฒันธรรมองค์กร ในที่น้ีมุ่งศึกษาทศันะทางสงัคมวิทยา ใน
วฒันธรรมองคก์ารแบบชุมชน (Communal Culture) แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื   ความเป็น
มติร (Sociability) ไดแ้ก่ การไวว้างใจกนั การมอีสิระในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ และความ
เป็นหน่ึงเดยีว (Solidarity) ไดแ้ก่ การมขีอ้ตกลงร่วมกนัของกลุ่ม การมคีวามสามคัค ีการร่วม
แรงร่วมใจกันเป็นต้น 3) ภาวะผู้นําในที่น้ีผู้ศึกษาเน้นศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
(Transformation Leadership) พบว่าเงือ่นไขดา้นภาวะผูนํ้าเป็นเงือ่นไขทีส่าํคญัอกีเงือ่นไขหน่ึง
ที่ส่งผลต่อการจดัการความรู ้เน่ืองจากการที่องค์กรชุมชนจะประสบความสําเรจ็ได้นัน้ ต้องมี
ผู้นําที่เข้มแข็ง และมีความเป็นภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงอย่างชดัเจน และ 4) โครงสร้าง
พืน้ฐาน เงื่อนไขน้ีมุ่งศกึษาทัง้โครงสรา้งพืน้ฐานและโครงสรา้งของกลุ่ม โดยการทีจ่ะทําใหก้าร
จดัการความรูป้ระสบผลสําเรจ็ได้นัน้ โครงสรา้งพืน้ฐานของกลุ่มต้องมคีวามพรอ้ม ทัง้ในดา้น
สถานที ่บุคลากร ฯลฯ รวมไปถงึการมโีครงสรา้งการบรหิารงานทีช่ดัเจน และมกีารแบ่งหน้าที่
ตามความรูค้วามสามารถ  

นอกเหนือจากองค์ประกอบหลัก 3 ประการขัน้ตอน ข้อค้นพบที่สําคัญอีก
ประการหน่ึง คอื การพึง่ตนเอง ซึง่การดําเนินงานขององคก์รชุมชนทีป่ระสบความสาํเรจ็นัน้มี
ระบบคดิในการพึง่ตนเองทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ เทคโนโลย ีทรพัยากรธรรมชาต ิจติใจ และสงัคม
และวฒันธรรม ทัง้น้ีองคป์ระกอบการพึง่ตนเองทัง้ 5 ประการน้ีสามารถขบัเคลื่อนใหเ้กดิการ
อนุรกัษ์และการถ่ายทอดภูมปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสานของจงัหวดันครราชสมีา
ไดอ้ยา่งเหมาะสม เน่ืองจาก การทีภู่มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสานจะยงัคงคุณค่า
ประจําทอ้งถิน่ไดน้ัน้ ต้องอาศยัทัง้ในเรื่องความสามคัค ีการมจีติใจทีเ่ขม้แขง็อดทน การมใีจรกั
ในการจักสาน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ อีกทัง้การเพิ่ม
ศกัยภาพในการผลติเครือ่งจกัสานใหม้ปีระสทิธภิาพ 

สาํหรบัการนํารปูแบบการจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่อง
จกัสานของจงัหวดันครราชสมีาไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์นัน้ จากการวเิคราะหข์อ้มลูวสิาหกจิชุมชน
ของจงัหวดันครราชสมีา พบว่า จงัหวดันครราชสมีาเป็นจงัหวดัใหญ่ มทีรพัยากรทางธรรมชาติ
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หลากหลายกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัด ประชาชนมีความรู้ ความสามารถในหลายสาขา
โดยเฉพาะในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีการดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพที่ได้รับการสั่งสมและ
สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งมีวิถีชีวิตและจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงกับภูมิสังคม มีความรู้ที่ 
สะสมมาอย่างยาวนาน รวมไปถึงในด้านวัฒนธรรมชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สามารถ
นํามาประยุกต์สร้างเป็นอาชีพของคนในชุมชนได้ เช่น การทอผ้าไหม การทอเสื่อเพื่อนําไป
ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เป็นต้น 

ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมามีการผลิตสินค้าชุมชนหลากหลายชนิด โดยสินค้า
ส่วนใหญ่สามารถจําหน่ายได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากเป็นสินค้าที่ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ

ตลาด เช่น ผ้าไหม เครื่องปั้นดินเผา เครื่องหวาย เป็นต้น นอกจากนี้ตามลักษณะนิสัยของคน
ภาคอีสานชอบการพบปะพูดคุย การทํากิจกรรมร่วมกัน ทําให้ลักษณะนิสัยดังกล่าวสร้างการ
รวมกลุ่มในการผลิตสินค้าขึ้น และการที่คนอีสานเป็นคนใจดี มีความเป็นมิตร ทําให้การถ่ายทอด
ความรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคคลเป็นไปได้โดยง่าย สามารถทําให้เกิดความรู้
ใหม่ ๆ ในการพัฒนาสินค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาไปใน
แนวทางที่ถูกต้องจะสามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในจังหวัดได้เป็นอย่างดี  

 ข้อมูลข้างต้นเมื่อนําแนวคิดการจัดการความรู้เข้ามาผสมผสานและสร้างเป็น
รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสม เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
ที่มีการรวมกลุ่มกันผลิตสินค้าสามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนา การดําเนินงานในด้าน
ต่าง ๆ ภายใต้การพัฒนาความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการอนุรักษ์ไว้ซึ่ง 
ความรู้ที่มีคุณค่าของชุมชน ให้สืบทอดไปยังลูกหลานต่อไปในอนาคต 
     

5.2  การอภิปรายผล   
 
จากการสรุปผลการศึกษามีประเด็นที่น่าสนใจมาอภิปรายผลดังนี้ 
 

 5.2.1   รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน 

จากการศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่อง 
จักสานกรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ประการ 
ได้แก่ ความรู้ขององค์กร กระบวนการจัดการความรู้ และเงื่อนไขที่ทําให้องค์การจัดการความรู้
ได้สําเร็จ ซึ่งผลการศึกษาการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสานประกอบ
ไปด้วย ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กระบวนการจัดการความรู้ และเงื่อนไขที่มีผลต่อการจัดการ
ความภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยในการศึกษานั้น ผู้ศึกษาได้ข้อค้นพบที่สําคัญ คือ การพึ่งตนเอง 
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตเครื่องจักสาน ซึ่งจากองค์ประกอบหลักทั้ง 3 ประการนั้น นําไปสู่
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การพึง่ตนเองของกลุ่มองคก์รชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยมหีลกัการทีส่าํคญัไดแ้ก่ การมผีูนํ้าที่
เขม้แขง็ มคีวามสามคัค ีการยดึหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงในการดาํเนินชวีติ และการมใีจรกัในดา้น
การจกัสาน แต่อย่างไรกต็ามรปูแบบการจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่อง
จกัสาน สามารถมอีงคป์ระกอบทีเ่กี่ยวขอ้งไดม้หีลายประการ ขึน้อยู่กบับรบิทและวตัถุประสงค์
ของการดาํเนินงานของกลุ่มเป็นสาํคญั เช่น เงือ่นไขทีม่ผีลต่อการจดัการความรู ้บางกลุ่มอาจจะ
ใหค้วามสําคญักบัการมสี่วนร่วม การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และเครอืข่าย เป็นต้น 
ดงันัน้รปูแบบการจดัการความรูท้ีผู่ศ้กึษา ศกึษาขึน้มานัน้เป็นการศกึษาจากกลุ่มวสิาหกจิชุมชน
ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสานทีป่ระสบความสาํเรจ็ โดยวดัจากการประเมนิผลการดําเนินงานใน
แต่ละปีทีไ่ดผ้ลการประเมนิในระดบัดมีาอย่างต่อเน่ือง ซึง่การทีจ่ะนํารปูแบบดงักล่าวไปปรบัใช้
ในการพฒันาการดําเนินงานด้านการจดัการความรู้ขององค์กรชุมชน ผู้นําไปปฏิบัติต้องมี
การศกึษาสภาพการดําเนินงานแวดล้อมของกลุ่มเป็นสําคญั เพื่อใหก้ารนํารูปแบบการจดัการ
ความรูไ้ปประยุกตใ์ชน้ัน้มคีวามเหมาะสมและปฏบิตัไิดจ้รงิ  ผลการศกึษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบั
ผลการศกึษาของ กมลวรรณ วรรณธนงั (2553) ศกึษาเรือ่ง ทุนทางสงัคมกบัการจดัการความรูสู้่
ชุมชนพึ่งตนเอง พบว่าทุนทางสังคมเป็นทรัพยากรที่ชุมชนได้สร้างขึ้น โดยเกิดจาก
ความสมัพนัธท์างสงัคม ทุนทางสงัคมไดเ้กือ้กูลใหเ้กดิกระบวนการจดัการความรู ้ก่อใหเ้กดิการ
แสวงหาความรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้โดยการทดลองปฏิบัติ และการ
ถ่ายทอดบทเรยีนจากการดําเนินงาน จนเกดิการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหค์วามรูเ้ดมิและความรู้
ใหมท่ีเ่หมาะสมกบัชุมชน นําไปสูค่วามรูใ้หมท่ีก่่อใหเ้กดิการพึง่พากนัเองภายในชุมชน 

 
5.2.2  องคป์ระกอบของรปูแบบการจดัการความรูภ้มิูปัญญาท้องถ่ิน 

 5.2.2.1  ความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครือ่งจกัสาน 
การศกึษาความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน พบว่าทีม่าของ

ภูมปิญัญาทอ้งถิ่นที่ศกึษานัน้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื 1) มาจากความรูด้ ัง้เดมิที่
เป็นภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ซึ่งเป็นความรูท้ีเ่กีย่วกบัพืน้ฐานในการดํารงชวีติทีม่คีวามสมัพนัธก์บัวถิี
ธรรมชาต ิซึง่การดํารงชวีติของชาวบา้นในสมยัก่อน และ 2) มาจากความรูใ้หม่ทีป่ระยุกต์จาก
ภูมิปญัญาท้องถิ่น ทัง้น้ีความรู้ที่ 2 ลักษณะนัน้มีที่มาที่สําคัญ คือ เป็นความรู้ที่ได้รบัการ
ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรษุ ความรูท้ีอ่ยูใ่นตวับุคคลทีม่กีารฝึกฝนและปฏบิตัดิว้ยตนเอง ความรูท้ี่
ไดร้บัการสนับสนุนและส่งเสรมิจากหน่วยงานภาครฐัความรูท้ีม่กีารพฒันามาเป็นความรูเ้ฉพาะ
กลุ่ม และความรูท้ี่มเีอกลกัษณะกลุ่มและมคีวามโดดเด่นซึ่งต้องมกีารพฒันาจากเอกลกัษณ์ที ่
บ่งบอกถงึความเป็นทอ้งถิน่อยา่งแทจ้รงิ  
จากการที่ความรูภู้มปิญัญาท้องถิ่นด้านหตัถกรรมเครื่องจกัสาน แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะนัน้ 
เน่ืองจากความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ของแต่ละพืน้ทีม่ลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนัไปตามบรบิททัง้ในดา้น
พืน้ที่ สงัคม วฒันธรรม วถิชีวีติต่าง ๆ ส่งผลใหช้าวบ้านในชุมชนที่ต้องการสบืสานความรูภู้มิ
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ปญัญาทอ้งถิน่ทีไ่ดร้บัมาจากบรรพบุรุษ มกีารเลอืกสรรภูมปิญัญาทอ้งถิน่ของตนทีม่คีุณค่า บาง
พืน้ทีด่าํรงไวซ้ึง่ความรูด้ ัง้เดมิ เน่ืองจากความรูท้ีม่คีุณค่าและเอกลกัษณ์ทีโ่ดดเด่น ในขณะทีบ่าง
พืน้ทีม่ต่ีอยอดความรูภู้มปิญัญาท้องถิ่นดัง้เดมิใหม้กีารพฒันาใหเ้หมาะสมตามยุคและสมยัให้
มากขึน้ จนกลายเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิน่ และมกีารถ่ายทอดไปยงัลูกหลานต่อไปในอนาคต 
ทาํใหค้วามรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน มคีวามสาํคญัยิง่ต่อการผลกัดนัใหม้ี
การจดัการความรูท้ีเ่หมาะสม จากผลการศกึษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัศกึษาของนรนิทร ์ รกันุ้ย 
(2549) ศกึษาเรื่อง การศกึษาเครื่องจกัสานจงัหวดัสุพรรณบุร:ี กรณีศกึษากลุ่มบา้นโพธิศ์ร ี
ตําบลบางปลามา้ อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุร ีพบว่า เครื่องจกัสานกลุ่มบา้นโพธิศ์รซีึง่
ไดก่้อตัง้กลุ่มขึน้มาเพื่อรวบรวมชาวบา้นเชือ้สายไทยพวนทีม่คีวามรกัในงานศลิป์สบืสานงานจกั
สาน เน้นการอนุรกัษ์เครื่องจกัสานลวดลายโบราณประยุกตเ์ขา้กบัรปูทรงไดอ้ยา่งกลมกลนื เป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะถิน่ทีม่ปีระเพณแีละวฒันธรรมแบบดัง้เดมิควบคูก่บัการตัง้ถิน่ฐานเป็นสิง่สาํคญั 
โดยวฒันธรรมในการดํารงชวีติทีส่มัพนัธก์บัเครื่องจกัสาน  และการศกึษาของสุภาพร ชาววงั 
(2552) ศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้ภูมปิญัญาพื้นบ้านในการพฒันาเครื่องจกัสานเชงิพานิชย ์
จงัหวดันครราชสมีา พบว่า ภูมปิญัญาพืน้บา้นในการพฒันาผลติภณัฑเ์ครื่องจกัสานทีด่าํเนินมา
แต่บรรพบุรุษ ถ่ายทอดวฒันธรรมการจกัสานเป็นอาชพีดัง้เดมิของชาวบา้น การผลติเครื่องจกั
สานของกลุ่มชาวบา้นผูป้ระกอบการผลติเครื่องจกัสาน ผกัตบชวา หวาย ในอดตีชาวบา้นจะหา
วตัถุดบิในทอ้งถิน่ แต่ปจัจุบนัมกีารรบัซือ้จากแหล่งอื่น ๆ นอกจากน้ีเครื่องจกัสานกบัความเชื่อ
เรื่องพธิกีรรม ในอดตีชาวบา้นมคีวามผกูพนักบัเครื่องจกัสานในวถิชีวีติ และมเีครื่องจกัสานบาง
ชนิดที่ยงัใช้ในพิธีกรรม ในปจัจุบันความเชื่อและพิธีกรรมของเครื่องจักสานได้ลดน้อยลง 
เน่ืองจากความเจรญิดา้นเทคโนโลย ีดา้นการพฒันากลุ่มบุคคลใหม้คีวามรูใ้นการผลติเครื่องจกั
สาน โดยการแสวงหาความรู ้การแลกเปลีย่นความรูจ้ากกลุ่มอื่น หรอืหน่วยงานอื่นภายนอกกลุ่ม
ของตน โดยการอบรม ประชุมสมัมนา ศกึษาดูงาน หรอืเขา้รว่มกจิกรรมการประยุกตผ์ลติภณัฑ์
จกัสาน การพฒันาดา้นวตัถุดบิทีห่าไดใ้นพืน้ที ่และการผลติอย่างต่อเน่ือง มกีารนําเทคนิคใน
ดา้นต่าง ๆ เขา้มาใชใ้นกระบวนการผลติ เช่น การคดัเลอืกตน้ผกัตบชวา การยอ้มสหีวาย การ
แปรรูปผลติภณัฑช์นิดต่าง ๆ มกีารพฒันาเพิม่มูลค่าผลติภณัฑว์ตัถุดบิที่ทําใหเ้ครื่องจกัสานมี
คุณภาพ โดยผูผ้ลติตอ้งมคีวามรูใ้นการคดัเลอืกคุณภาพของวตัถุดบิ จากภูมปิญัญาพืน้บา้นใหม้ี
การพฒันาเชงิพาณชิย ์โดยชาวบา้นทีม่ฝีีมอืในการผลติเครือ่งจกัสานทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน 
ดงันัน้การพฒันาเครื่องจกัสาน หวาย ผกัตบชวา ให้เป็นที่ต้องการของผู้บรโิภค และมีการ
ส่งเสรมิด้านการตลาดสามารถใช้เป็นช่องทางในการเพิม่รายได้ให้กบักลุ่ม สําหรบัเงื่อนไขที่
ส่งผลให้กลุ่มประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานของกลุ่มอาชีพ ได้แก่ การพฒันารูปแบบ
ผลติภณัฑใ์หม้คีวามหลากหลายตามความต้องการของตลาด การหาช่องทางจําหน่ายไดด้ว้ย
ตนเอง รวมทัง้การไดร้บัความร่วมมอืส่งเสรมิสนับสนุนจากหน่วยงานราชการและพ่อค้า เพื่อ
เผยแพร่และการทาํการประชาสมัพนัธ ์ผลติภณัฑแ์ละการบรหิารจดัการ การศกึษาของ ธงชยั 
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พาบุ (2552) ศกึษาเรื่อง การจดัการความรูธุ้รกจิสุดยอดหน่ึงตําบลหน่ึงผลติภณัฑ์ พบว่า 
ความรู้หรอืภูมปิญัญามผีลต่อการจดัการความรู้ ได้แก่ ความรู้ฝงัลึกในตวับุคคล (Individual 
Knowledge) ไดร้บัการถ่ายทอด ปลูกฝงั ฝึกฝนใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะตดิตวัมาตัง้แต่ยงัเลก็ เมื่อ
มารวมกลุ่มกันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเป็นความรู้ขององค์กร (Organizational 
Knowledge) ซึ่งเป็นความรู้ที่มีโครงสร้างเกิดมาจากความคิด (Thinking) ประสบการณ์ 
(Experience) ทกัษะ (Skill) และการปลูกฝงัถ่ายทอดมาจาบรรพบุรุษ ร่วมกบัการเรียนรู้จา
การศึกษาอบรม การสงัเกต สาธิตและการปฏิบัติจริงจนกลายเป็นความรู้และทกัษะที่เป็น
เอกลกัษณ์โดดเด่นของชุมชน และการศกึษาของรานี อุปรา (2547) ศกึษาเรื่องภูมปิญัญา
ท้องถิ่นในการใช้สมุนไพรพื้นบ้านของชุมชนปกาเกอะญอ บ้านแม่แฮน้อย อําเภอแม่แจ่ม 
จงัหวดัเชยีงใหม ่พบวา่ วธิกีารสบืทอดภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นสมุนไพรของชุมชนแมแ่ฮน้อย เริม่
จาก 1) การแสวงหาชาวบ้านที่สนใจฟ้ืนฟูสมุนไพรพื้นบ้าน ซึ่งต่อมากได้รวมตัวกนั “กลุ่ม
สมนุไพรชุมชน” 2) มกีารสรา้งความเขา้ใจรว่มกนัในกระบวนการเรยีนรู ้3) มกีารดาํเนินกจิกรรม
การเรยีนรู้ให้สอดคล้องกบักลุ่มเป้าหมาย และ 4) การขยายผลในหมู่บ้านอื่นๆ ซึ่งกิจกรรม
เหล่าน้ีทาํใหช้าวบา้นเหน็คุณคา่ของสมนุไพรพืน้บา้นมากขึน้ 

สรุปความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสานเกี่ยวขอ้งกบัความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดสืบต่อกันมา จน
กลายเป็นความรูป้ระจําทอ้งถิน่ที่ผ่านกระบวนการเรยีนรูท้างสงัคมและการปลูกฝงัวธิคีดิ การ
ดําเนินชีวิตประจําวนัให้แก่ลูกหลาน เพื่อปฏิบตัิสบืต่อกนัมา โดยไม่มแีนวทางการปฏิบตัิที่
ตายตวั ซึ่งผูร้บัการถ่ายทอดอาศยัการสงัเกต การทดลองทําจนสามารถปฏบิตัไิดอ้ย่างถูกต้อง 
ต่อมาไดม้กีารนําความรูฯ้ มาพฒันาต่อยอดความรูร้วมไปถงึการประยุกตใ์ชค้วามรูใ้หท้นักบัการ
เปลีย่นแปลงในปจัจุบนั โดยมกีารเปลีย่นจากการผลติเพื่อใชใ้นครอบครวั เป็นผลติเพื่อจาํหน่าย 
และสามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัครอบครวัมคีวามคุณภาพชวีติความเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ 

5.2.2.2  กระบวนการจดัการความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครือ่ง 
จกัสาน  

กระบวนการจดัการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นด้านหตัถกรรมเครื่องจกัสานมี
ทัง้หมด 5 ขัน้ตอนหลักที่สําคัญได้แก่ การกําหนดความรู้ การแสวงหาและยึดกุมความรู ้  
การแลกเปลีย่นความรู ้การจดัเกบ็ความรู ้และการถ่ายทอดความรู ้ โดยกระบวนการทีศ่กึษามุง่
อธิบายเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านหัตถกรรมเครื่องจักสานของจังหวัดนครราชสีมา  
ซึ่งอาจจะมขี ัน้ตอนที่ไม่ตายตวัแน่นอน และสามารถปรบัเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ หรอื
นโยบายการสนับสนุนและส่งเสริมของภาครฐั ทัง้น้ีกระบวนการที่ค้นพบจากการศึกษานัน้
คล้ายคลงึกบัผลการศกึษาของ ชุติมา เมฆวนั (2549) ศกึษาเรื่อง การจดัการความรูข้องกลุ่ม
ธุรกจิชุมชนในจงัหวดัรอ้ยเอด็ พบว่า การจดัการความรูข้องกลุ่มธุรกจิชุมชนในจงัหวดัรอ้ยเอด็ 
ประกอบด้วย 1) การระบุถึงความรู้โดยการเลือกและตดัสนิใจผลิตผลิตภณัฑ์ของกลุ่มธุรกิจ
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ชุมชน 2) กระบวนการแสวงหาความรู้ 3) การใช้และพัฒนาความรู้ของกลุ่มธุรกิจชุมชน  
4) กระบวนการถ่ายทอดความรูใ้หแ้ก่สมาชกิกลุ่ม และ 5) กระบวนการเกบ็รกัษาจดจําความรู ้
และ ดวงฤทยั อรรคแสง (2552) ศกึษาเรื่อง กระบวนการจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ผา้
ไหมมดัหมี่ย้อมสีธรรมชาติ พบว่า การจัดการความรู้ในการอนุรกัษ์ สืบทอดและเผยแพร ่
ภูมปิญัญาท้องถิ่นผ้าไหมมดัหมี่ย้อมสธีรรมชาติ ของกลุ่มทอผ้ามดัหมี่ย้อมสธีรรมชาติ บ้าน
หนองหญ้าปล้อง มกีระบวนการจดัการความรู ้ดงัน้ี 1) การสรา้งความรู ้2) การจดัเกบ็ความรู้
เป็นการจดัเกบ็ความรู ้โดยในรปูแบบการจดจาํ ประสบการณ์ การจดบนัทกึแบบยอ่ๆ ไวใ้นสมุด
สว่นตวั 3) การเผยแพรค่วามรู ้ 4) การใชค้วามรู ้ทัง้น้ีไดม้กีารขยายผลหรอืยกระดบัความรูท้ีม่ ี
อยู่โดยการนําเอาความรู้ใหม่ ๆ จากการลองผิดลองถูก หรอืจากการเข้าอบรมต่าง ๆ จาก
หน่วยงานของรฐับาลที่ให้การสนับสนุนมาปฏิบตัิ จนเกิดทกัษะและความชํานาญ ส่งผลให้
กระบวนการผลิตมปีระสทิธิภาพมากยิง่ขึ้น เป็นการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของ
องคก์รใหส้งูขึน้ เมื่อมคีวามรูใ้หม ่ๆ เกดิขึน้จะมกีารเผยแพรแ่ละถ่ายทอดความรูต่้อไป โดยแต่
ละขัน้ตอนทีศ่กึษาสรปุไดด้งัน้ี 

การกําหนดความรู ้มุ่งศกึษาการกําหนดความรูด้า้นผลติภณัฑ ์ซึง่กลุ่มวสิาหกจิ
ชุมชนมกีารกาํหนดจากการคดิและตดัสนิใจจากการใชว้ตัถุดบิและทรพัยากรทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่มา
ใชใ้หเ้กดิประโยชน์ และการกาํหนดจากความการสบืสานภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทีม่าตัง้แต่บรรพบุรุษ  
รวมไปถงึการผลกัดนัของผูนํ้ากลุ่มทีม่คีวามรูค้วามสามารถอยา่งแทจ้รงิ ทัง้น้ีการกําหนดความรู้
ดา้นผลติภณัฑเ์ครือ่งจกัสานตอ้งผา่นการรว่มคดิและการตดัสนิใจของกลุ่มเป็นสาํคญั  

สําหรบัการกําหนดความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ จากการที่วิสาหกิจชุมชนได้มีการ
กําหนดและตัดสินใจจากนําวัตถุดิบและทรพัยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์นัน้เป็นแนวคดิทีม่สีําคญัยิง่ต่อการกําหนดความรู ้เน่ืองจากการกลุ่มองคก์รชุมชนใน
ปจัจุบนัสว่นใหญ่ก่อตัง้ขึน้เพื่อแกไ้ขปญัหาดา้นเศรษฐกจิ ดงันัน้การทีจ่ะนําเอาความรูภู้มปิญัญา
ท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์นัน้ ต้องคํานึงถึงต้นทุนการผลิตผสมผสานกับการสืบสาน 
ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ผลการศกึษาสอดคลอ้งกบัการศกึษา
ของชุตมิา เมฆวนั (2549) ศกึษาเรื่อง การจดัการความรูข้องกลุ่มธุรกจิชุมชนในจงัหวดัรอ้ยเอด็ 
พบว่า การกําหนดความรู/้การระบุถงึความรูข้องกลุ่มธุรกจิชุมชนส่วนใหญ่มกีารตดัสนิใจในการ
เลอืกผลติผลติภณัฑเ์อง รองลงมาคอื มบุีคคลอื่นหรอืหน่วยงานตดัสนิใจแนะนําผลติผลติภณัฑ์
ให ้โดยการทีก่ลุ่มเลอืกตดัสนิใจเองสว่นใหญ่เกดิจากการประชุมพดูคุยปรกึษา รองลงมาคอืการ
ตดัสนิใจจากความตอ้งการของลูกคา้ Smith and McKeen (2003) ศกึษาเรื่อง The Evolution 
of the KM Function มกีารเสนอเพิม่เตมิว่า การกําหนดความรูต้อ้งอาศยับุคลากรทีม่คีวามรู ้
ความสามารถและมีความคิดใหม่ ๆ ในการกําหนดวิสัยทัศน์ เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ที่จะ
สนับสนุนความสําเรจ็ขององคก์รได ้โดยองคก์รทีเ่น้นบรรยากาศการเรยีนรูร้่วมกนัและการนํา
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ความรูข้องแต่ละบุคคลมาใหป้ระโยชน์ใหม้ากทีสุ่ด จะเป็นการเพิม่ค่าความผูกพนัต่อองคก์รได้
อกีดว้ย 

การแสวงหาและยดึกุมความรู ้ ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน แบ่งออกเป็น 2 ทาง 
คอืการแสวงหาความรูภ้ายในจากการเรยีนรูข้องสมาชกิกลุ่ม ซึ่งเกดิจากดูจากสื่อสิง่พมิพ ์การ
สอบถามผูรู้ใ้นชุมชน  และการดูตวัอย่างของผลติภณัฑก์ลุ่มอื่น ๆ แลว้นํามาทดลองเรยีนรูแ้ละ
ปฏิบตัิอย่างต่อเน่ือง โดยกลุ่มต้องมแีนวทางการแสวงหาความรู้โดยพึ่งตนเองเป็นหลกั และ
สาํหรบัการแสวงหาความรูจ้ากภายนอกองคก์รนัน้ เป็นการศกึษาดูงาน และการอบรม/สมัมนา
นัน้ ขึน้อยูก่บัการสนบัสนุนจากภาครฐัและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

จากการแสวงหาและยดึกุมความรู ้เกดิขึน้หลงัจากทีท่างกลุ่มวสิาหกจิชุมชนไดม้ี
การกําหนดความรูด้า้นผลติภณัฑแ์ลว้ว่าตอ้งการผลติอะไร แลว้จงึไดม้กีารแสวงหาความรูแ้ละ
ยดึกุมความรู ้โดยแนวทางทีส่าํคญัทีท่าํใหก้ลุ่มประสบความสาํเรจ็ คอืการแสวงหาความรูภ้ายใน
จากการเรยีนรูร้ว่มกนัของสมาชกิ การไปพบเหน็ แลว้นํามาทดลองทํา เน่ืองจากในปจัจุบนัการ
สนับสนุนจากภาครฐัยงัค่อยขา้งไม่ทัว่ถงึทุกพืน้ที ่ทําใหท้างกลุ่มวสิาหกจิชุมชนมแีนวทางการ
แสวงหาความรูโ้ดยการพึง่ตนเองเป็นหลกั และสิง่ทีส่าํคญัคอื เมื่อนําแสวงหาความรูแ้ละยดึกลุ่ม
ความรูแ้ลว้ทาํใหท้างกลุ่มเกดิความภาคภมูใิจในผลติภณัฑข์องตน ในการรว่มกนัคดิ และรว่มกนั
ทาํจนกลายเป็นสนิคา้ทีม่เีอกลกัษณ์ โดยสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของสุภาวด ีเจรญิเศรษฐมห 
(2553) ศกึษาเรื่อง การพฒันารูปแบบการจดัการความรูข้ององค์กรอาชพีทอ้งถิน่ พบว่า การ
แสวงหาความรูข้ององคก์รอาชพี มกีารแสวงหาความรูโ้ดยการฝึกฝนทกัษะจากการปฏบิตังิาน
ประจําวนัเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนัน้กม็กีารแสวงหาความรูโ้ดยการอบรม และการประชุมกลุ่ม
ย่อยในระหว่างสมาชกิเพื่อจดัใหม้กีารแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรูร้ะหว่างสมาชกิด้วยกนั  
มกีารนําเอาปญัหาจากการทํางานประจําวนัมาปรกึษาหารอืกนั เพื่อหาทางแกไ้ขปญัหาร่วมกนั 
อกีทัง้องคก์รอาชพีฯ ยงัมกีารแสวงหาความรูโ้ดยการแลกเปลีย่นขอ้มลูความรูก้บัสมาชกิองคก์ร
อาชพีอื่นที่มลีกัษณะอาชพีใกล้เคยีงกนั และสอดคล้องกบัผลการศกึษาของกมลวรรณ วรรณ
ธนัง (2553) ศกึษาเรื่อง ทุนทางสงัคมกบัการจดัการความรูสู้่ชุมชนพึ่งตนเอง พบว่ามผีล
การศกึษาดา้นการสรา้งความรูข้องชุมชนพึง่ตนเองม ี2 ลกัษณะ คอื การสรา้งความรูท้ีไ่ดม้าจาก
การพฒันาภายในกลุ่ม และการสร้างความรู้ที่ได้มาจากภายนอกกลุ่ม ซึ่งความรู้ของชุมชน
พึง่ตนเองทัง้ 4 แหง่ สว่นใหญ่เป็นการสรา้งความรูท้ีไ่ดม้าจากการพฒันาภายในกลุ่ม ซึง่เกดิจาก
การแลกเปลี่ยนความคดิเหน็และประสบการณ์ระหว่างสมาชกิ การคน้ควา้ทดลอง และการลอง
ผดิลองถูก ส่วนการสรา้งความรูท้ี่ได้รบัมาจากภายนอกกลุ่มมกัมาจากการแลกเปลี่ยนความ
คดิเห็นการปรกึษาหารอืร่วมกนั การได้รบัคําแนะนํา และการศึกษาดูงานจากหน่วยงานทัง้
ภาครฐัและภาคเอกชน และ Marali (2001) ศกึษาเรื่อง Building and Developing Capabilities: 
A Cognitive Congruence Framework. In Knowledge Management and Organizational 
Competence พบว่า การแสวงหาความรูร้่วมกนัเป็นเงื่อนไขสาํคญัสาํหรบัการเพิม่คุณค่าใหก้บั
องค์กร ที่ได้มาจากการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรงและการลงมอืปฏบิตัิ เพื่อใหเ้กดิความคดิ
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ใหม่ ๆ อย่างสมํ่าเสมอ เพราะความรูท้ี่มอียู่เมื่อนานไปอาจเก่าและใช้ประโยชน์ไม่ได้ ซึ่งต้อง
ปรบัใหค้วามทนัสมยัตลอดเวลา 

การแลกเปลีย่นความรูท้ีศ่กึษานัน้เน้นลกัษณะการแลกเปลีย่นความรูภ้ายในกลุ่ม
อย่างไม่เป็นทางการ โดยเป็นการแลกเปลีย่นความรูซ้่อนเรน้ ตามความถนัดของแต่ละคนแลว้
นํามาพูดคุยแลกเปลีย่นกนั ผ่านการกจิกรรมต่างๆ ในชุมชน  รวมไปถงึกลุ่มมกีารจดัประมาณ
เดอืนละ 1 ครัง้ เพื่อสรุปผลการดําเนินงานในดา้นต่างๆ รวมไปถงึการแลกเปลี่ยนความรูด้ว้ย 
โดยในปจัจุบนัการประชุมกลุ่มจะมลีกัษณะใชค้วามสมคัรใจ ใครทีไ่ม่สามารถประชุมได ้กจ็ะมี
การมาสอบถามกนัภายหลงั  

สําหรบัการแลกเปลี่ยนความรู ้พบว่าส่วนใหญ่เป็นการแลกเปลี่ยนความรูอ้ย่าง
ไม่เป็นทางการ ผา่นกจิกรรมต่าง ๆ นัน้ เน่ืองจากธรรมชาตขิองการดาํเนินชวีติของคนในทอ้งถิน่
จงัหวดันครราชสมีามลีกัษณะแบบเรยีบงา่ย ไม่ตอ้งมพีธิรีตีองอะไรมาก การทํากจิกรรมต่าง ๆ 
ขึน้อยู่กบัความสมคัรใจเป็นหลกั ทัง้น้ีทัง้นัน้การทีก่ลุ่มจะสามารถมกีารแลกเปลีย่นความรูอ้ย่าง
ต่อเน่ืองต้องมกีารผลกัดนัจากผูนํ้ากลุ่ม ทีก่ระตุ้นใหส้มาชกิมกีารแลกเปลี่ยนความรูซ้ึ่งกนัและกนั 
รวมไปถงึการแลกเปลีย่นความรูร้ะหว่างกลุ่ม เพื่อใหเ้กดิการพฒันาความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ได้
มากยิง่ขึน้ ซึง่ผลการศกึษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Davenport and Beers (1997), 
Keong and Al-Hawamdeh (2002) ทีอ่ธบิายว่าการแลกเปลีย่นความรูท้ีเ่กดิผา่นกระบวนการที่
เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ สิง่ทีส่าํคญัคอืการสง่ผ่านหรอืถ่ายทอดความรูข้ ึน้รูก้บัความเตม็
ใจของผูใ้หแ้ละผูร้บัขอ้มูลซึ่งวธิกีารแลกเปลี่ยนความรูท้ี่มปีระสทิธผิลขึน้อยู่กบัเงื่อนไขหลาย
ประการ ประกอบดว้ย โครงสรา้งและการจดัการองคก์าร สภาพแวดลอ้มองคก์ร และวฒันธรรม
องคก์าร  

การจดัเกบ็ความรูด้า้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของการ
จดจําผ่านตวับุคคล รองลงมาคือ การจดัเก็บโดยการบนัทึกภาพกระบวนการผลิต และวสัดุ
อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการผลติและการเกบ็เป็นตวัอย่างชิ้นงาน ส่วนเอกสารความรูข้องกลุ่มนัน้ไดร้บั
การสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครฐั หรอืหน่วยงานสถาบนัการศกึษาทีเ่ขา้มาดาํเนินงานให ้ทัง้น้ี
การที่การจดัเก็บผ่านรู้ผ่านตวับุคคลนัน้เป็นสิง่สําคญั เน่ืองจากความรู้ด้านหตัถกรรมเครื่อง 
จกัสานเป็นถอืว่าเป็นความรูท้ี่ต้องอาศยัทกัษะ ความชํานาญ ความประณีตในการผลติ ซึ่งตวั
บุคคลจะผู้ที่สามารถเก็บความรู้ไว้ได้ดีที่สุด สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ ชุติมา เมฆวนั 
(2549) ศกึษาเรือ่ง การจดัการความรูข้องกลุ่มธุรกจิชุมชนในจงัหวดัรอ้ยเอด็ พบว่ากระบวนการ
เกบ็รกัษาจดจําความรู ้กลุ่มธุรกจิชุมชนทัง้หมดเกบ็จดจาํผ่านตวับุคคล รองลงมาเกบ็จดจาํจาก
ตวัอยา่งชิน้งานและการเกบ็รกัษาจดจาํโดยการบนัทกึตามลาํดบั วรรณ ีทองระยา้ (2549) ศกึษา
เรื่อง กระบวนการจดัการความรู้ในการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมขีองเกษตรกร: 
กรณีศกึษาโรงเรยีนเกษตรกรในพระราชดําร ิบา้นหลัน่ หมู่ที ่4 ตําบลท่าฉนวน อําเภอมโนรมย ์
จงัหวดัชยันาท พบว่า การจดัเกบ็ขอ้มลู การเรยีนรูท้ีเ่กดิจากการปฏบิตัจิรงิถงึแมจ้ะเป็นการรบั
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ความรูจ้ากภายนอก เพื่อนํามาสู่การปฏบิตัจิรงิร่วมกนั ก่อใหเ้กดิความรูใ้หม่ ซึง่ความรูท้ีไ่ดร้บั
เป็นความรูใ้นลกัษณะของความรูท้ีฝ่งัอยู่ในตวับุคคล (Tacit Knowledge) และในระหว่างการ
ปฏบิตังิานรว่มกนัทาํใหเ้กดิความรูท้ีส่อดแทรกในระหว่างทาํงาน (Embedded Knowledge) ซึง่
ความรูท้ ัง้สองประเภทเป็นความรูท้ีย่ากต่อการเขา้ถงึ จงึมกีารดําเนินกจิกรรมเพื่อใหค้วามรูน้ัน้
เปิดเผย (Explicit Knowledge) เพื่อใหบุ้คคลอื่นสามารถเขา้ถงึได ้ธรีารตัน์  มหาทรพัย ์(2551) 
อธบิายวา่เพิม่เตมิวา่ การจดัเกบ็ความรูข้องกรมอนามยัจะอาศยัวธิกีารจดัเกบ็ความรูโ้ดยการจด
บนัทึกประสบการณ์ความรู้ที่ได้ มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจดัทําแฟ้มภูมิปญัญา การนํา
ความรูท้ีส่าํคญัเผยแพร่และแลกเปลีย่นประสบการณ์ลงในเว๊บไซต์ ดวงฤทยั อรรคแสง (2552) 
ศกึษาเรื่อง กระบวนการจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ผา้ไหมมดัหมีย่อ้มสธีรรมชาต ิพบว่า 
การจดัเกบ็ความรูเ้ป็นการจดัเกบ็ความรู ้โดยในรูปแบบการจดจํา ประสบการณ์ การจดบนัทกึ
แบบย่อ ๆ ไวใ้นสมุดส่วนตวั นอกจากน้ีมกีารจดัเกบ็ความรูใ้นรูปแบบวดีทีศัน์ ซึ่งไดอ้ธบิายถงึ
กระบวนการผลติผา้ไหมมดัหมีย่อ้มสธีรรมชาตใินภาพรวมเทา่นัน้ ไมไ่ดไ้ดอ้ธบิายขัน้ตอนต่าง ๆ 
อยา่งละเอยีด 

การถ่ายทอดความรู้ด้านหัตถกรรมเครื่องจักสานนัน้เป็นรูปแบบของการ
ถ่ายทอดจากบุคคลสู่บุคคลเป็นหลกั โดยลกัษณะของการปฏบิตัใิหดู้ การสาธติอย่างละเอยีด 
เพือ่ใหผู้ร้บัการถ่ายทอดไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจมากขึน้ ซึง่ภาครฐัควรมกีารใหก้ารสนบัสนุนใน
ดา้นการถ่ายทอดความรูใ้นลกัษณะบุคคลสู่กลุ่ม คอื การเชญิวทิยากรผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญดา้น
การจกัสานไปใหค้วามรูก้บัชุมชนภายนอก และการถ่ายทอดความรูใ้นลกัษณะจากกลุ่มสู่กลุ่ม
นัน้เป็นการสง่เสรมิใหม้กีารศกึษาดงูานในพืน้ทีท่ีป่ระสบความสาํเรจ็ดา้นการจกัสานใหม้ากขึน้  

จากลกัษณะการถ่ายทอดความรูข้า้งต้นนัน้ เหตุผลทีก่ารศกึษาเน้นรูปแบบการ
ถ่ายทอดในลกัษณะบุคคลสู่บุคคลเป็นหลกันัน้ เป็นผลต่อเน่ืองมาจากการจดัเกบ็ความรูผ้่านตวั
บุคคล และบุคคลจะมกีารนํามาถ่ายทอดใหก้บัผูท้ีส่นใจ ซึง่การถ่ายทอดนัน้ตอ้งอาศยัระยะเวลา 
ความมุง่มัน่ของผูร้บัการถ่ายทอดเป็นสาํคญั ส่วนลกัษณะการถ่ายทอดจากบุคคลสูก่ลุ่มนัน้ผูท้ีม่ ี
ความชาํนาญดา้นการจกัสานมกัไดร้บัเชญิเป็นคุณครพูเิศษ เพือ่ไปสอนผา่นวชิาการงานพืน้ฐาน
อาชพีใหก้บัโรงเรยีนในทอ้งถิน่หรอือําเภอใกลเ้คยีง เน่ืองจากทางสถาบนัการศกึษาเลง็เหน็ว่า
ภูมปิญัญาประจําทอ้งถิน่นัน้มคีวามสําคญัยิง่ทีค่วรไดร้บัการถ่ายทอด โดยเดก็และเยาวชนเป็น
กลุ่มทีม่คีวามสามารถในการเรยีนรูไ้ดเ้ป็นอยา่งด ีจงึไดม้กีาํหนดวชิา ทีม่กีารเชญิผูเ้ชีย่วชาญเขา้
มาฝึกสอน โดยรูปแบบที่นําไปสอนส่วนใหญ่เป็นการจกัสานในเบื้องต้น การประยุกต์จาก
ผลติภณัฑ์จรงิ เช่น การทําโมบายรูปปลา การทําหมวกขนาดเล็ก เป็นต้น จากผลการศึกษา
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ ศกัดิช์าย พวงจนัทรแ์ละป่ินฤทยั ยะแกว้ (2549) ศกึษา
เรื่องการจดัการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นไม้แกะสลักบ้านหลุก พบว่า การถ่ายทอดความรู ้
ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ไมแ้กะสลกับา้นหลุกนัน้ มลีกัษณะถ่ายทอดความรูท้ีส่ําคญัคอื การถ่ายทอด
ความรูโ้ดยการฝึกงาน โดยเป็นการสอนทีต่อ้งลงมอืปฏบิตัจิรงิ ซึง่ใชเ้วลาประมาณ 20 วนัจงึจะ
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สามารถปฏบิตัเิองได ้และผูท้ีเ่ขา้มาฝึกงานตอ้งเป็นผูท้ีม่ใีจรกัและความมุง่มัน่อยา่งแทจ้รงิ สว่น
ใหญ่เป็นเดก็หนุ่มในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคยีง และการถ่ายทอดความรูใ้นโรงเรยีน ที่เป็น
โรงเรยีนในชุมชน คอืโรงเรยีนบา้นหลุก ไดม้กีารเชญิช่างแกะสลกัเขา้ไปสอนนักเรยีนชัน้ ป.6 
ในเน้ือหาหลกัสูตรวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งมโีครงการฝึกทกัษะวิชาชีพโดยใช ้
ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นแกะสลกั จาํนวน 80 ชัว่โมงต่อปี ทําใหน้กัเรยีนไดม้โีอกาสเรยีนรูข้ ัน้ตอน
วธิกีารแกะสลกัไมจ้รงิ ๆ และสามารถสรา้งรายไดใ้หก้บันักเรยีนได ้ดงันัน้การถ่ายทอดความรู้
ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสานจงึเป็นขัน้ตอนทีส่ําคญัในการจดัการความรู ้ซึ่ง
เป็นขัน้ตอนทาํใหภู้มปิญัญาทอ้งถิน่นัน้ไมส่ญูหายไป รวมไปถงึสามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัคนใน
ชุมชนได ้ 

5.2.2.3 เงื่อนไขที่ทําให้การจดัการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นด้านหตัถกรรม
เครือ่งจกัสานประสบความสาํเรจ็  

เงือ่นไขทีท่าํใหก้ารจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน
ประสบความสาํเรจ็ กรณีศกึษากลุ่มวสิาหกจิชุมชน จงัหวดันครราชสมีา พบว่ามเีงือ่นไขหลกัที่
สาํคญั 4 ประการ คอื 1) ความรูเ้กีย่วกบัการจดัการความรู ้2) วฒันธรรมองคก์ร 3) ภาวะผูนํ้า 
และ 4) โครงสรา้งพืน้ฐาน ซึง่เงือ่นไขทีมุ่ง่ศกึษานัน้เป็นเงือ่นไขภายในทีเ่กดิจาก “คน” เป็นหวัใจ
สาํคญัในการจดัการความรู ้ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ทัง้ 4 ประการ ซึง่ผลการศกึษาดงักล่าวสอดคลอ้ง
กบัการศึกษา การจดัการความรู้ : จากทฤษฎีสู่การปฏิบตัิ ของสถาบนัเพิม่ผลผลิตแห่งชาต ิ
(2547) พบวา่ เงือ่นไขเอือ้ทีท่าํใหก้ารจดัการความรูป้ระสบความสาํเรจ็ (Key Enablers) ประกอบไป
ด้วยเงื่อนไขที่สําคัญ 5 เงื่อนไข คือ ภาวะผู้นําและกลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์กร เทคโนโลยี
สารสนเทศดา้นการจดัการความรู ้การวดัผล และโครงสรา้งพืน้ฐาน และ Morey, Maybuzy and 
Thrashingha (2001) ศกึษาเกีย่วกบั Factors of Successing พบว่า  องคป์ระกอบทีส่ง่ผลต่อ
ความสาํเรจ็ของการจดัการความรูท้ีส่าํคญั ประกอบดว้ย ภาวะผูนํ้าและการตดัสนิใจ โครงสรา้ง
องคก์ร การตดิต่อสือ่สารในองคก์ร สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน การทาํงานเป็นทมี ภาพลกัษณ์
ขององคก์ร ผลตอบแทน สทิธปิระโยชน์ โครงสรา้งพืน้ฐาน และเทคโนโลย ี

การศกึษาครัง้น้ีเงื่อนไขดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศด้านการจดัการความรู ้และ
การวดัผล สาํหรบัการศกึษาองคก์รชุมชนดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสานมองว่าเงื่อนไขทีค่่อนขา้ง 
ไม่ชดัเจนในการส่งผลต่อการจดัการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นด้านหตัถกรรมเครื่องจกัสาน  
ซึง่เงือ่นไขทีส่าํคญัม ี4 เงือ่นไขดงัน้ี 

ความรู้เกี่ยวกบัการจดัการความรู้ พบว่าเงื่อนไขเกี่ยวกบัความรู้เกี่ยวกบัการ
จดัการความรู้นัน้ส่งผลต่อการจดัการความรู้ภูมปิญัญาท้องถิ่นด้านหตัถกรรมเครื่องจกัสาน 
โดยเฉพาะความรูเ้กีย่วกบัการแลกเปลีย่นความรู ้และการถ่ายทอดความรู ้เพื่อการมกีารสบืสาน
ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ไดอ้ย่างต่อเน่ือง รวมไปถงึสามารถจดัระบบบรหิารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพ
ไดม้ากขึน้ สาํหรบัความรูเ้กีย่วกบัการจดัการความรู ้เป็นเงือ่นไขทีต่อ้งอาศยัเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้ง
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เข้ามาสนับสนุน จะเป็นการผลกัดนัโดยผู้นํากลุ่ม การปลูกฝงัให้กลุ่มมคีวามสนใจในเรยีนรู้
เกี่ยวกบัการจดัการความรู ้และในทางปฏบิตันิัน้ทางกลุ่มวสิาหกจิชุมชนมกีระบวนการจดัการ
ความรูท้ีค่่อนขา้งเป็นระบบอยูแ่ลว้ แต่ไมท่ราบว่าสิง่ทีก่ระทาํนัน้เป็นกระบวนการจดัการความรู ้
ซึ่งการที่มหีน่วยงานเขา้ไปใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการจดัการความรูอ้ย่างชดัเจน จะทําใหก้ลุ่ม
สามารถดาํเนินงานจดัการความรูไ้ดอ้ย่างเป็นรปูธรรมมากขึน้ ซึง่ผลการศกึษาขา้งตน้ใกลเ้คยีง
กบัผลการศกึษาของ Orr and Persson (2003) ศกึษาเรื่อง Performance Indicators for 
Measuring Performance of Activities. In Knowledge Management Projects พบว่า 
องคป์ระกอบดา้นความรูข้องบุคลากร จะเปิดโอกาส และสนบัสนุนใหเ้กดิการแลกเปลีย่นความรู้
ร่วมกนั เพื่อเป็นการเพิม่ทกัษะและความสามารถเพื่อการพฒันาตนเองและองค์การอย่าง
สรา้งสรรค ์ ซึง่ในกรณีทีส่มาชกิกลุ่มมคีวามรูเ้กีย่วกบัการจดัการความรูเ้พิม่ขึน้ จะสง่ผลใหเ้กดิ
การถ่ายทอดความรู ้และการแลกเปลีย่นความรูอ้ย่างเป็นชดัเจนดว้ยเช่นกนั และ สุทธมิน ศรโีชต ิ
และคณะ (2548) ศกึษาเรื่อง การจดัการความรูข้ององคก์ารในประเทศไทย: ศกึษาการเปรยีบเทยีบ
ระหว่างองคก์ารราชการ รฐัวสิาหกจิ และเอกชน พบว่า อุปสรรคของการจดัการความรูน้ัน้ คอื
ความไม่เขา้ใจการจดัการความรูข้องบุคลากร ไม่มกีารแลกเปลี่ยนความรูร้ะหว่างบุคลากรใน
องค์การ ดงันัน้การที่สมาชกิมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการจดัการความรู ้จะทําใหเ้กดิการ
แลกเปลีย่นความรูใ้นกลุ่มได ้

วฒันธรรมองค์กร  เงื่อนไขด้านวฒันธรรมองค์ที่ส่งผลต่อการจดัการความรู ้
ภูมิปญัญาท้องถิ่นด้านหตัถกรรมเครื่องจกัสาน เป็นลกัษณะวฒันธรรมองค์การแบบชุมชน 
(Communal Culture) ไดแ้ก่ การช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั การไวว้างใจกนัในเรื่องต่างๆ การมี
อสิระในการแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ การรวมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ การมขีอ้ตกลงร่วมกนั
ภายใต้ความคดิเหน็ของสมาชกิกลุ่ม การมคีวามสามคัค ีการมสี่วนร่วมในการดําเนินกจิกรรม
และการให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานทัง้ในภาครฐัและเอกชนเป็นอย่างดี โดยลกัษณะของ
วฒันธรรมองค์กรดงักล่าวส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนความรู้ และการ
ถ่ายทอดความรูภ้ายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม เหน็ไดจ้ากกจิกรรมต่าง ๆ ทีส่มาชกิกระทาํรว่มกนั 
เช่น การมานัง่ผลิตรวมกนั การรบัประทานอาหารด้วยกนั รวมไปถึงสมาชิกมกีารถ่ายทอด
ความรู้ให้กบัลูกหลาน โดยให้ช่วยจบั ช่วยดึง เพื่อให้งานออกมาอย่างประณีต ดงัที่บดินทร ์
วจิารณ์ (2547) ศกึษาเกี่ยวกบั การจดัการความรูสู้่ปญัญาปฏบิตั ิอธบิายว่า เงื่อนไขทีเ่อือ้และ
สง่เสรมิ (Enabler) การจดัการความรู ้คอื วฒันธรรม ทีม่กีารแสดงถงึพฤตกิรรม และการสื่อสาร 
ทีเ่ป็นพฤตกิรรมเฉพาะขององคก์ร โดยมคีวามมุง่มัน่และความเชื่อรว่มกนั และ Keyser (2004) 
ศกึษาเรื่อง Assessing The Relationship Between Knowledge Management and Plant 
Performance At The Tennessee Valley Authority อธบิายว่า  วฒันธรรมองคก์รทีส่นบัสนุน
การจดัการความรู ้เป็นวฒันธรรมการแบ่งปนัถ่ายทอดความรูท้ี่รวมถึงสภาพแวดล้อมที่คนใน
องคก์รมคีวามจรงิใจและนบัถอืกนั มคีวามสนใจรว่มกนั มเีป้าหมายรว่มกนั มกีารตระหนกัถงึสิง่
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ทีส่าํคญัทีต่อ้งทําร่วมกนั มกีารแบ่งปนัและเรยีนรูร้่วมกนั โดยไม่กลวัความลม้เหลว สละเวลาที่
จะเขา้มารว่มมอืกนั ทัง้น้ีผลการศกึษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ ธงชยั พาบุ (2552) 
ศกึษาเรื่อง การจดัการความรูธุ้รกจิสุดยอดหน่ึงตําบลหน่ึงผลติภณัฑ ์ พบว่า วฒันธรรมองคก์ร
เป็นเงื่อนไขความสําเรจ็ของการจดัการความรูใ้นธุรกจิสุดยอดหน่ึงตําบลหน่ึงผลติภณัฑ ์ ซึ่ง
วฒันธรรมองค์กรที่มรีากฐานมาจากค่านิยมและความเชื่อของสมาชกิในชุมชนจนกลายเป็น
วฒันธรรมที่มเีอกลกัษณ์ฝงัลกึในชุมชนไดแ้ก่ การใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัวฒันธรรมการมสี่วนร่วม
และการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั 

ภาวะผูนํ้า เงือ่นไขดา้นภาวะผูนํ้าทีส่าํคญั คอื ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลง พบว่า
องค์ประกอบของภาวะผูนํ้าการเปลี่ยนแปลง มทีัง้หมดทัง้ 4 ประการ ได้แก่ 1) การมอีทิธพิล
อย่างมอุีดมการณ์ 2) การสรา้งแรงบนัดาลใจ 3) การกระตุ้นทางปญัญา 4) การคํานึงถงึความ
เป็นปจัเจกบุคคล จากการศกึษา พบว่า ผูนํ้ากลุ่มวสิาหกจิชุมชนที่ประสบความสําเรจ็นัน้ 
มลีกัษณะของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงในระดบัหน่ึง และประเด็นการสร้างแรงบนัดาลใจ 
มคีวามสาํคญัมากทีสุ่ด เน่ืองจากผูนํ้ามบีทบาททีส่าํคญัในการผลกัดนัใหเ้กดิการจดัการความรู ้
การผลติ การถ่ายทอดความรูไ้ดอ้ย่างเหมาะสม  โดยมรีายละเอยีดของคุณลกัษะภาวะผูนํ้าการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคญั ได้แก่  การมวีสิยัทศัน์ กว้างไกลและชดัเจน สามารถวิเคราะห์ปญัหา 
แนวโน้มทิศทางในอนาคตของการดําเนินงานได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดสีําหรบัสมาชกิในกลุ่ม สามารถสร้างจติสํานึกที่ด ีและการคดิบวกแก่ผูร้่วมงาน
เสมอ กระตุน้ใหส้มาชกิมคีวามกระตอืรอืรน้ในการดาํเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอ ใหอ้สิระแก่สมาชกิ
ทุกคนในการแสดงความคดิเหน็และเหตุผล ให้การดูแลเอาใจใส่สมาชิกเป็นรายบุคคลอย่าง
ทัว่ถงึ และมอบหมายหน้าที่และความรบัผดิชอบ โดยคํานึงถงึความรูค้วามสามารถและความ
ถนดัของสมาชกิเป็นสาํคญั ซึง่ลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้เป็นลกัษณะทีผู่นํ้ากลุ่มพงึกระทํา เพื่อให้
เกดิการจดัการความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน ผลการศกึษาสอดคลอ้งกบั 
การศกึษาของ อุดม ฟุ้งเกยีรติไพบูลย์ (2552) ได้ศกึษาการรบัรู ้การสนับสนุนทางสงัคมของ
หวัหน้างาน ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการความรู้ กรณีศึกษาพนักงานระดับ
ปฏบิตักิารไฟฟ้าส่วนภูมภิาค พบว่า ภาวะผูนํ้าการเปลี่ยนแปลงมคีวามสมัพนัธ์กบัการจดัการ
ความรู ้และจากการศกึษาของ จนัทนา สุขธารกัษ์ (2550) ไดศ้กึษาเงื่อนไขทีม่อีทิธพิลต่อการ
จดัการความรูท้างการพยาบาลตามการรบัรูข้องพยาบาลหวัหน้าหน่วยงาน โรงพยาบาลจงัหวดั
ชลบุร ีพบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมคีวามสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการจดัการความรู้ ทัง้น้ี 
David (1997) ไดท้ําการศกึษาเกีย่วกบัภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงและองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้
โดยไดศ้กึษาในแงก่ารปฏบิตักิจิกรรมของผูบ้รหิารในการกระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรูเ้ป็นรายบุคคล
และรายกลุ่ม โดยไดจ้ดัใหก้ลุ่มตวัอย่างมกีารแลกเปลีย่นความรูแ้ละแงค่ดิต่าง ๆ กระตุน้ใหเ้กดิ
ความตอ้งการทีจ่ะเรยีนรู ้ใหม้กีารผสมผสานความรูแ้ละการสรา้งรปูแบบขึน้ 
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โครงสรา้งพืน้ฐาน เงือ่นไขดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ดา้นอาคารสถานที ่หรอื
ทีท่าํการกลุ่มนัน้มผีลต่อการขบัเคลื่อนการจดัการความรูใ้หเ้กดิประสทิธภิาพ และมกีารกําหนด
โครงสรา้งการบรหิารจดัการไวอ้ย่างชดัเจน มรีะบบการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ และ
ไดร้บัการสนับสนุนจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งโดยเฉพาะในช่วงการก่อตัง้กลุ่ม โดยขอ้คน้พบ 
ที่สําคญัจากการศกึษาในด้านโครงสรา้งพื้นฐาน พบว่าการที่กลุ่มมกีารกําหนดโครงสรา้งเชงิ
ระบบไว้อย่างชดัเจน คือ โครงสร้างองค์กร ตําแหน่งหน้าที่ความรบัผิดชอบ แผนการผลิต 
แผนการตลาด แผนการเงนิ แต่ในทางปฏบิตัแิลว้ การดําเนินงานในแต่ละหน้าทีม่ลีกัษณะทีไ่ม่
ตายตวั มกีารเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา เช่น การกําหนดหน้าทีข่องสมาชกินัน้ มกีารตัง้ไวเ้ป็น
ลายลักษร แต่ในทางปฏิบัติส่วนใหญ่สมาชิกจะมีการทําหน้าที่ตามความถนัด และมีการ
ช่วยเหลอืกนั มกีารปฏบิตัติามความสมคัรใจ ซึ่งโครงสรา้งพืน้ฐานทีส่ําคญัทีส่ามารถขบัเคลื่อน
การจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่นัน้ตอ้งเป็นโครงสรา้งทีไ่ม่ตายตวั สามารถเปลีย่นแปลงได ้
ตามสถานการณ์ และความถนัดของสมาชิกในแต่ละกิจกรรมเป็นสําคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ กองบรรณาธิการวชิาการ (2546) ศึกษาเกี่ยวกบัการจดัการความรู้สู่สุขภาวะ 
พบวา่ โครงสรา้งองคก์ารทีเ่ป็นแนวราบ และเน้นการทาํงานแบบเครอืขา่ย (Networking) ทีไ่มใ่ช้
อาํนาจสัง่การ จะช่วยสง่เสรมิการจดัการความรู ้ โครงสรา้งองคก์ารทีส่ามารถรบัรู ้ เรยีนรู ้ และ
แลกเปลี่ยนกับองค์การภายนอกในรูปแบบเครือข่ายองค์การและทุกจุดของการปฏิบตัิงาน 
สุวรรณ เหรยีญเสาวภาคย ์และคณะ (2548) ศกึษาเกีย่วกบั การจดัการความรู ้อธบิายว่า หน่ึง
ในเงือ่นไขแหง่ความสาํเรจ็ของการจดัการความรู ้คอื โครงสรา้งพืน้ฐาน โดยโครงสรา้งพืน้ฐานน้ี
หมายถงึ สิง่ทีจ่บัตอ้งได ้เช่น สถานที ่อุปกรณ์ต่าง ๆ หรอืสิง่ทีจ่บัตอ้งไมไ่ดใ้ช่ เช่น ระบบงานที่
เอื้อใหเ้กดิการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้นอกจากน้ีควรพจิาณาถงึโครงสรา้งบุคลากรขององคก์รหรอื
ชุมชนทีจ่ะรบัผดิชอบในการจดัการความรู ้เชน่ การจดัตัง้คณะกรรมการชุมชน การแต่งตัง้หน้าที่
ความรบัผดิชอบอยา่งชดัเจน เป็นตน้ 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
  

 รูปแบบการจดัการความรู้ภูมปิญัญาท้องถิ่นด้านหตัถกรรมเครื่องจกัสานของจงัหวดั
นครราชสีมาที่เหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบตัิได้จริง เพื่อให้เกิดการสืบสานภูมิปญัญา
ทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสานอย่างยัง่ยนื โดยมขีอ้เสนอแนะในระดบักลุ่มวสิาหกจิชุมชน
และระดบัหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งดงัน้ี 
 
 5.3.1  ข้อเสนอแนะระดบักลุ่มวิสาหกิจชมุชน 

1)  ควรมีการส่งเสริมการเรียนรู้ในครัวเรือนให้มากขึ้น โดยให้สมาชิกใน
ครอบครวัร่วมกนัปลูกฝงัให้ลูกหลานเหน็คุณค่าของภูมปิญัญาท้องถิ่นด้านหตัถกรรมเครื่อง 



 322

จักสาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกปฏิบัติ การให้ทําเป็นงานอดิเรกให้มีรายได้พิเศษ
และเมื่อเยาวชนเกิดการตระหนักถึงคุณค่าและมีความภูมิใจในภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนแล้ว
จะทําให้เกิดการกระตุ้นให้มีการปฏิบัติในอนาคตต่อไปได้ 

2)   ควรมีการส่งเสริมในด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มในการจัดการความรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสานให้มากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาการบริหารกลุ่มจะ
ยึดหลักการให้อิสระแก่สมาชิกในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งอาจทําให้สมาชิกยังไม่สามารถแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งทางกลุ่มควรมีการหาแนวทางในการให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมใน
การคิดการตัดสินใจได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น 

3)   ควรมีการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มที่มีการผลิตเครื่อง 
จักสานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ การชี้แนะแนวทางที่ทํา
ให้สามารถมีการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง  

4)   ควรมีการพัฒนาผู้นํากลุ่มให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในด้านการจัดการ
ความรู้ให้มากขึ้น เนื่องจากผู้นํากลุ่มเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิด
การจัดการความรู้ได้เป็นอย่างดี  

5)   ควรมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ทั้ง
ในรูปแบบของเอกสานฐานความรู้ที่เกิดจากการดําเนินงานของกลุ่มเอง เพื่อให้กลุ่มสามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ หรือการพัฒนาความรู้ของกลุ่มให้มีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้น 

  
5.3.2 ข้อเสนอแนะระดับชุมชน 

1)   ควรมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม
เครื่องจักสานภายในชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของภูมิปัญญา

ท้องถิ่นอันดีงาม เช่น กิจกรรมการแข่งสานหมวก เป็นต้น 
2)   สมาชิกในชุมชนควรส่งเสริมให้เกิดการใช้สินค้าที่ผลิตในชุมชน เช่น การใช้

กระเป่าถักของชุมชน การสวมหมวกใบตาลเพื่อไปทํางาน เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกให้
ชาวบ้านเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาอย่างแท้จริง 

3)   ชุมชนควรมีแผนการพัฒนาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม
เครื่องจักสานอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการกําหนดไว้ในแผนพัฒนาชุมชนไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร 
 

5.3.3 ข้อเสนอแนะระดับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

1)  สถาบันการศึกษาควรมีการส่งเสริมการจัดทําหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
หัตถกรรมเครื่องจักสาน โดยมีการทําเป็นหลักสูตร คู่มือที่ชัดเจน โดยผู้บริหารสถานศึกษาควรให้
ความสําคัญ และมีการปฏิบัติอย่างจริงจังในการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
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2)   หน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งควรมกีารสนบัสนุนการจดัการความรูภู้มปิญัญา
ท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยมกีารจดัหน่วยงานที่รบัผดิชอบไว้อย่างชดัเจน เช่น การส่งเสรมิด้าน
ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจดัการความรู ้เป็นตน้ และไม่ควรมกีารดําเนินงานทีซ่ํ้าซอ้นกนั 
ซึง่การสนับสนุนดงักล่าวตอ้งเป็นรปูแบบการสนบัสนุนใหก้ลุ่มสามารถปฏบิตัไิดด้ว้ยตนเองเป็น
หลกั 

3)  หน่วยงานภาครฐัที่เกี่ยวขอ้งควรมกีารกําหนดตวัชี้วดัการจดัการความรู้ที่
เป็นรปูธรรมอยา่งละเอยีดและชดัเจนมากขึน้ เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานพฒันาดา้นการจดัการความรู ้
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่นัน้สามารถนําไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 
    
 5.3.4  ข้อเสนอแนะในการวิจยัต่อไป 

1)  ควรมกีารศกึษารูปแบบการจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรม
เครื่องจกัสานในเชงิบูรณาการ เพื่อใหส้ามารถนํารูปแบบการจดัการความรูไ้ปใชใ้นกลุ่มองคก์ร
ชุมชนทีม่ภีมูปิญัญาทอ้งถิน่ในดา้นอื่น ๆ ไดม้ากขึน้ 

2)   ควรมกีารศกึษารูปแบบการจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นหตัถกรรม
เครื่องจกัสานในเชงิปรมิาณ เพื่อศกึษาเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ของแต่ละองค์ประกอบได้อย่าง
ชดัเจนมากขึน้ 

3)  ควรมีการนํารูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นด้านหตัถกรรม
เครือ่งจกัสานทีศ่กึษาขึน้ มาทดลองในพืน้ทีจ่รงิ 
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แบบคําถามสําหรับการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group) 
 

ประเด็น วัตถุประสงค์ วิธีการ/กิจกรรม คําถาม 

กระบวนการ

จัดการความรู้ 

เพื่อศึกษา
กระบวนการจัดการ
ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านหัตถกรรม
เครื่องจักสาน 

1. ผู้ดําเนินการสนทนาและ
ทีมวิจัยแนะนําตนเอง  
2. เขียนประเด็นลงที่กระดาน
ไวท์บอร์ด 
3. ให้ตัวแทนกลุ่มได้เล่าเรื่อง
ตามประเด็นคําถาม 
4.  ผู้ช่วยดําเนินการสนทนา
จดบันทึกข้อมูล ลงในกระดาษ
ปรู๊ฟในลักษณะแผนภาพ
ความคิด (Mind Mapping)  

1. การกําหนดความรู้ (ด้านการจักสาน) 

การระบุความรู้วิสาหกิจชุมชน เพื่อหาว่าความรู้อะไรบ้าง ในรูปแบบใด อยู่
ที่ใคร และความรู้อะไรที่องค์การจําเป็นต้องมี 

2. การแสวงหาความรู้และยึดกุมความรู้ 

เรียนรู้ด้านการจักสานจากที่ไหนบ้าง เช่น จากประสบการณ์ หรือมีการ
ฝึกอบรม 

3. การสร้างความรู้ 

มีการใช้ความรู้ในตัวบุคคล (ไม่มีการเปิดเผย) มาพัฒนาเป็นความรู้ของ
กลุ่ม หรือไม่ เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์  

4. การประมวลความรู้เป็นหมวดหมู่ 

มีการจัดความรู้ให้อยู่ในรูปแบบที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้สะดวกหรือไม่ การ
แยกหมวดหมู่ของการจักสาน เช่น หมวดกระเป๋า หมวดของใช้อ่ืนๆ  

5. การแลกเปลี่ยนความรู้ 

มีกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การ
ฝึกสอนกันเอง การแลกเปลี่ยนรูปแบบการจักสาน การมีเอกสาร การ
เรียนรู้ร่วมกัน 
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ประเด็น วัตถุประสงค์ วิธีการ/กิจกรรม คําถาม 

กระบวนการ

จัดการความรู้ 

เพื่อศึกษา
กระบวนการจัดการ
ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านหัตถกรรม
เครื่องจักสาน 

 6.  การจัดเก็บความรู้ 

มีการบันทึกเป็นฐานข้อมูล (Database) หรือการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรที่

ชัดเจน รวมทั้งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางมนุษย์ด้วย เช่น การสร้างและ

การจดจําของปัจเจกบุคคล หรือไม่7.  การถ่ายทอดความรู้ 

มีการถ่ายทอดความรู้ภายในกลุ่ม หรือให้กับชุมชนหรือไม่ เช่น การสื่อสาร
ด้วยการเขียน การฝึกอบรม การประชุมภายใน เป็นต้น ส่วนการถ่ายทอด 
หรือเป็นการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการที่เกิดขึ้นในหน้าที่ที่ทําเป็นประจําอย่าง

ไม่มีแบบแผน เช่น จากประสบการณ์เรื่องเล่าที่เล่าต่อกันมา  

8.  การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

มีการนําความรู้ด้านเครื่องจักสานไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์หรือไม่ การปรับปรุงด้านการผลิตเครื่องจักสาน   
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ประเด็น วัตถุประสงค์ วิธีการ/กิจกรรม คําถาม 

ปัจจัยที่มีผลต่อ

การจัดการ

ความรู้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นด้าน

หัตถกรรมเครื่อง

จักสาน 

เพื่อศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการจัดการ
ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านหัตถกรรม
เครื่องจักสาน 

1. เขียนประเด็นลงที่กระดาน
ไวท์บอร์ด 
2. ให้ตัวแทนกลุ่มได้เล่าเรื่อง
ตามประเด็นคําถาม 
3. ผู้ช่วยดําเนินการสนทนา
จดบันทึกข้อมูล ลงในกระดาษ
ปรู๊ฟในลักษณะแผนภาพ
ความคิด (Mind Mapping) 

ปัจจัยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ 

- ท่านคิดว่าการจัดการความรู้ หมายถึงอะไร 

- กระบวนการจัดการความรู้ เป็นอย่างไร 
- ข้อดีของการจัดการความรู้ มีอะไรบ้าง 
- การจัดการความรู้ ช่วยพัฒนากลุ่มของท่านได้อย่างไรบ้าง 

ปัจจัยที่ 2 วัฒนธรรมองค์กร 

- รูปแบบการดําเนินงานของกลุ่มท่าน เป็นอย่างไร เช่น การมุ่งเน้น
กฎระเบียบ หรือใช้ความไว้วางใจ 

- กลุ่มของท่านมีรูปแบบของการแสดงความคิดเห็นอย่างไร เช่น การ
แสดงความคิดอย่างอิสระ หรือ ความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นของผู้นํา
กลุ่ม 

- สมาชิกกลุ่มของท่านมีการพบปะสังสรรค์กันบ่อยครั้งหรือไม่ ในช่วง
ใด 

- กลุ่มของท่านมีข้อตกลงร่วมกันในการดําเนินงานอะไรบ้าง 
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ประเด็น วัตถุประสงค์ วิธีการ/กิจกรรม คําถาม 

ปัจจัยที่มีผลต่อ

การจัดการ

ความรู้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นด้าน

หัตถกรรมเครื่อง

จักสาน 

เพื่อศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการจัดการ
ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านหัตถกรรม
เครื่องจักสาน 

 ปัจจัยที่ 3 ภาวะผู้นํา 

- ผู้นํากลุ่มของท่าน (ประธานกลุ่ม) เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่เหมาะกับ

การเป็นผู้นําหรือไม่ อย่างไร 
- ผู้นํากลุ่มของท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ได้ดีหรือไม่ อย่างไร 
- ผู้นํากลุ่มมีการปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสมาชิกหรือไม่ อย่างไร 
- ผู้นํากลุ่มมีการดูแลเอาใจใส่สมาชิกกลุ่มอย่างไรบ้าง 
- ผู้นํากลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระหรือไม่ 
เช่น ในกรณีไหนบ้าง 
-   ผู้นํากลุ่มควรมีการปรับปรุงรูปแบบการดําเนินงานพัฒนากลุ่ม ในด้าน

ไหนบ้าง 
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ประเด็น วัตถุประสงค์ วิธีการ/กิจกรรม คําถาม 

ปัจจัยที่มีผลต่อ

การจัดการ

ความรู้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นด้าน

หัตถกรรมเครื่อง

จักสาน 

เพื่อศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการจัดการ
ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านหัตถกรรม
เครื่องจักสาน 

 ปัจจัยที่ 4 โครงสร้างพื้นฐาน 

- ในกลุ่มของท่านมีระบบโครงสร้างพื้นที่เอื้อต่อการดําเนินงานผลิตที่ที่

เพียงพอ หรือไม่ เช่น ไฟฟ้า ประปา การคมนาคม   
- มีศูนย์กลางในการพบปะ หรือประชุมกลุ่มหรือไม่ ที่ไหน 
- กลุ่มของท่านมีโครงสร้างการบริหารงานของกลุ่มที่ชัดเจนหรือไม่  
- กลุ่มของท่านมีระบบการประสานงานกันระหว่างสมาชิกอย่างไร 
- ได้รับการสนับสนุนการดําเนินงานของกลุ่ม จากหน่วยงานไหน 

ปัจจัยที่  5 เทคโนโลยี 

  -   กลุ่มของท่านมีการใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างในการสื่อสารและ
แลกเปลี่ยนความรู้ เช่น โทรศัพท์ เครื่องขยายเสียง 
- กลุ่มของท่านมีความพร้อมในการใช้การระบบอินเตอร์ในการติดต่อ
ประสานงาน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือไม่ กลุ่มของท่านมีการ
สนับสนุนให้สมาชิกมีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นหรือไม่ 

- คิดว่าเทคโนโลยีมีความสําคัญต่อการจัดการความรู้ด้านเครื่องจักสาน
หรือไม่ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการยืนยันรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน: 

กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 
 

ชื่อ – สกุล .................................................................................................................................................................................................................. 

 

รูปแบบการจัดการความรู้ท่ีควรจะเป็น โปรดใส่เครื่องหมาย 

ในข้อที่ท่านเลือก 

ข้อเสนอแนะ 

1. องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 -  ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ   

 -  ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลที่มีการฝึกฝนและปฏิบัติด้วยตนเอง   

 -  ความรู้ที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง   

 - ความรู้ที่มีการพัฒนามาเป็นความรู้เฉพาะของกลุ่ม   

 - มีเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มและมีความโดดเด่น   

 - ความรู้ที่มีการเรียนรู้จาการสังเกตและการปฏิบัติจริง   

2. กระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ กระบวนการที่ถูกออกแบบเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคคลและกลุ่มให้ดีขึ้น 

  2.1 การกําหนดความรู้ หมายถึง การระบุความรู้วิสาหกิจชุมชนโดยการเลือกและการตัดสินใจผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยกําหนดว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ต้องการความรู้อะไร ในรูปแบบใด และอยู่ที่ใคร เพื่อให้สามารถกําหนดขอบเขตของการจัดการความรู้และสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการกําหนด

ความรู้นั้นเกิดจากประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

  - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนแนะนําเกี่ยวกับการกําหนดความรู้ (การ
ผลิตสินค้า) 

  

 -  การที่กลุ่มมีการร่วมกันคิดและตัดสินใจ   
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รูปแบบการจัดการความรู้ท่ีควรจะเป็น โปรดใส่เครื่องหมาย 

ในข้อที่ท่านเลือก 

ข้อเสนอแนะ 

2. กระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ)   

  ความต้องการของผู้นํากลุ่ม   

-  ความต้องการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์   

- ความต้องการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ   

- ความต้องการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ   

- การทดลองนําความรู้ที่ได้รับการอบรมมาปรึกษาหารือภายในกลุ่ม   

2.2 การแสวงหาและยึดกุมความรู้ หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ของคนส่วนใหญ่ในองค์กร และการรับความรู้มาจากแหล่งต่างๆ จากภายในและภายนอกองค์กร เช่น 

การเรียนรู้จากประสบการณ์ของบุคคลในองค์กร การเข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาเล่าเรียน และการฝึกงาน เป็นต้น  รวมไปถึงวิธีการต่างๆ ในการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และสามารถนํามาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 - การศึกษาดูงานเกี่ยวกับหัตถกรรมเครื่องจักสานในพื้นที่อ่ืน   

 - การเข้ารับการอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการผลิตเครื่องจักสาน   

 - การจดจํารูปแบบผลิตภัณฑ์จากภายนอกลุ่มแล้วนํามาทดลองผลิตเอง   

 - การเรียนรู้ร่วมกันกับสมาชิกกลุ่ม   

- การนําความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั่งเดิมมาพัฒนาปรับปรุง   

- การสอบถามผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภายในชุมชนและนอกชุมชน   

 - การศึกษาจากเอกสารและสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ Internet นิตยสาร ฯลฯ   
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รูปแบบการจัดการความรู้ท่ีควรจะเป็น โปรดใส่เครื่องหมาย 

ในข้อที่ท่านเลือก 

ข้อเสนอแนะ 

2.3 การแลกเปลี่ยนความรู้ คือการส่งผ่านความรู้ระหว่างบุคคลหรือองค์กรและผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยกระบวนการหรือ

กิจกรรมต่างๆ  

 -  การแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ เช่น ระบบพี่เลี้ยง   

 -  การแลกเปลี่ยนความรู้อย่างเป็นทางการ เช่น การทําเอกสารฐานความรู้   

 - การจัดเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มที่เป็นเครือข่าย   

-  การจัดประชุมกลุ่มย่อยภายในกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน   

2.4 การจัดเก็บความรู้  หมายถึง การนําเอาความรู้ที่ได้จากสร้างและพัฒนามากําหนดสิ่งสําคัญที่จะเก็บไว้เป็นองค์ความรู้ โดยต้องพิจารณาถึงวิธีการในการเก็บรักษาและ

นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการขององค์กร 

 - การเก็บไว้ในตัวบุคคล   

- การจัดทําเอกสารฐานความรู้เฉพาะของกลุ่ม   

- การบันทึกเป็นภาพถ่าย   

- การเก็บเป็นตัวอย่างชิ้นงาน   

- การจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยลายมือ   

- การบันทึกโดยภาพวาด   

 - การเก็บข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์    

2.5 การถ่ายทอดความรู้  หมายถึง เป็นการเคลื่อนที่ของข้อมูล และความรู้ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งนั้นเป็นไปโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ ซึ่งการถ่ายทอดความรู้โดย

ตั้งใจ หรือถ่ายทอดอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

 - การฝึกฝนและหัดสอนแบบผู้ใหญ่ จากพ่อสู่ลูก ผ่านวิธีการบอกเล่า    

- การสาธิตกระบวนการผลิตอย่างละเอียด   

- การสังเกตจากผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญ   
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รูปแบบการจัดการความรู้ท่ีควรจะเป็น โปรดใส่เครื่องหมาย 

ในข้อที่ท่านเลือก 

ข้อเสนอแนะ 

2.5 การถ่ายทอดความรู้  (ต่อ)   

- การไปเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงานภายนอก   

- การฝึกหัดสอนลูกหลานในชุมชนผ่านงานฝีมือ   

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน 

3.1 ด้านความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้  หมายถึง ความสามารถในการทําความเข้าใจ ความหมายและการตีความเกี่ยวกับการจัดการความรู้ การมีความเข้าใจในด้าน

กระบวนการจัดการความรู้ การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

- เข้าใจความหมายของการจัดการความรู้   

- การดึงความรู้จากตัวบุคคลออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์   

- การจัดการความรู้สามารถช่วยพัฒนาให้กลุ่มมีระบบการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ 

  

3.2 ด้านวัฒนธรรมองค์กรหมายถึง ความสามารถทางสังคม มุ่งเน้นไปที่การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความจริงใจ และความเป็นมิตรกันระหว่างสมาชิกในองค์กร ทําให้เกิด

ความไว้วางใจและมีอิสระในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากขึ้น และ  ความเป็นหนึ่งเดียว เกี่ยวข้องกับการมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน ความเป็นหนึ่งเดียวกันในระดับสูง มุ่งเน้นในที่
เป้าหมายของกลุ่มเป็นหลัก อีกทั้งการมีข้อตกลงร่วมกัน 

- การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน    

- การไว้วางใจกัน   

- มีอิสระในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   

- มีการรวมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ อย่างสมํ่าเสมอ   

- มีข้อตกลงร่วมกันในเรื่องต่างๆ เช่น การผลิตสินค้า การตลาด เป็นต้น   

- มีความสามัคคีในหมู่คณะ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มอย่างต่อเนื่อง   

- การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน   
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รูปแบบการจัดการความรู้ท่ีควรจะเป็น โปรดใส่เครื่องหมาย 

ในข้อที่ท่านเลือก 

ข้อเสนอแนะ 

3.3 ด้านภาวะผู้นํา มุ่งศึกษา ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง เป็นกระบวนการที่ผู้นํามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม เป็นกระบวนการที่ผู้นํามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานหรือผู้ตามนี้จะ

กระทําโดยผ่านองค์ประกอบ มี 4 ประการ คือ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรงบันดาลใจ 3) การกระตุ้นทางปัญญา 4) การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

- มีวิสัยทัศน์ กว้างไกลและชัดเจน   

- สามารถวิเคราะห์ปัญหา แนวโน้มทิศทางในอนาคตของการดําเนินงานได้อย่าง
ถูกต้อง และชัดเจน 

  

- ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับสมาชิกในกลุ่ม   

- สามารถสร้างจิตสํานึกที่ดี และการคิดบวกแก่ผู้ร่วมงานเสมอ   

- กระตุ้นให้สมาชิกมีความกระตือรือร้นในการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ   

- ให้อิสระแก่สมาชิกทุกคนในการแสดงความคิดเห็นและเหตุผล   

- ให้การดูแลเอาใจใส่สมาชิกเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง   

- มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยคํานึงถึงความรู้ความสามารถและความ
ถนัดของสมาชิกเป็นสําคัญ 

  

3.4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง โครงสร้างทางกายภาพในลักษณะที่เป็นทรัพยากรที่จับต้องได้ เช่น อาคาร สถานที่ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ไฟฟ้า ประปา การคมนาคม 

และโครงสร้างเชิงระบบที่เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานของวิสาหกิจชุมชนที่มีความชัดเจน  ระบบการประสานงาน และการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- มีระบบไฟฟ้าและระบบประปาภายในชุมชน   

- มีอาคารสถานที่/ที่ทําการกลุ่มอย่างเป็นทางการ   

- มีการคมนาคมที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก   

- มีการกําหนดโครงสร้างองค์กรไว้อย่างชัดเจน   

- มีการประสานงาน โดยการพบปะ และการโทรศัพท์   

- ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน     



 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้สําหรับยืนยันรูปแบบการจัดการ

ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน จังหวัดนครราชสีมา 

 
ช่ือ -  สกุล ตําแหน่ง ท่ีอยู่ 

นางสาวอรทัย  สมัชชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ชํานาญการ  

สํานักงานเกษตรอําเภอชุมพวง เลขที่ 3 หมู่ที่ 

15  ถนนชุมพวง - ลําปลายมาศ อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา 

นางชม บัตรพิมาย ตัวแทนประธานกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผลิตภัณฑ์จากใบตาล

บ้านยายพา 

บ้านเลขที่  44  บ้านยายพา  หมู่ที่  5  ตําบล 
ประสุข  อําเภอชุมพวง  จังหวัดนครราสีมา 30270 

นางสาวคุณสรอนงค์ เกวียน

สูงเนิน 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ชํานาญการ 

สํานักงานเกษตรอําเภอพิมาย ถนนพิมาย-ตลาด

แค  อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

 นายสาย   ยันพิมาย            ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
กลุ่มหมวกใบตาล บ้านคล้า 

15/1 หมู่ 8 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์ 0862183161 

นางทองดี  กิ่งพุดชา   ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผลิตภัณฑ์จัดสาน

ผักตบชวา 

70/2 ม. 3 บ้านตะกุดเครือปลอก ต.จักราช   
อ.จักราช จ.นครราชสีมา  30230 

 
คุณธนัสนี อนุไพร ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

บิงมิตรภาพ 

193 หมู่ 11 ตําบลบิง อําเภอโนนสูง จังหวัด

นครราชสีมา 
คุณภัทรจิตรา อิ่มเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ชํานาญการ 

สํานักงานเกษตรอําเภอจักราช 

นางสาวอาจรี  วิเศษศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชํานาญการ 

สํานักงานเกษตรอําเภอโนนสูง (ปัจจุบันไปช่วย
ราชการที่สํานักงานเกษตรอําเภอแก้งสนามนาง 

ดร.สุวัฒน์ ช่างเหล็ก 

 

ประธานโปรแกรมวิชา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

ผศ.อรุณวรรณ เหล่าภักดี 
อาจารย์ประจําโปรแกรมวิชา
สังคมศึกษา 

โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ผศ.ศิริพร    หงส์พันธุ์ อาจารย์ประจําโปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

อาจารย์พิทักษ์ชัย จตุชัย อาจารย์ประจําโปรแกรมวิชา

สังคมศึกษา 

โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 
 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
กระบวนการผลิตผลิตภณัฑเ์คร่ืองจกัสาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวา 

 

 
 

 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม คือ ประเป๋า กระเช้าใส่ผลไม้ กล่องใส่ปากกาดินสอ กระเช่ารูปไก่ 
ถังขยะ กล่องใส่กระดาษทิชชู กล่องใส่ของที่ระลึก และกล่องใส่ผ้าไหม เป็นต้น 

1. แหล่งวัตถุดิบ 

แหล่งวัตถุดิบนั้นสามารถหาได้ทั้งในหมู่บ้านและพื้นที่อําเภอใกล้เคียง เนื่องจากใน

พื้นที่อําเภอจักราช เป็นอําเภอที่มีลํานํ้าไหลผ่าน ทําให้มีผักตบชวาอยู่ตามริมตลิ่งเป็นจํานวน
มาก  

 

 
 

ภาพ:  แหล่งนํ้าที่มีผักตบชวา 
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2.  วัสดุท่ีใช้ในการผลิต 

-  แบบต่าง ๆ ที่ทําจากไม้ เช่น กลองดินสอต้องใช่ไม่ท่อนสี่เหลี่ยม 
-   ผักตบชวาตากแห้งและผ่านกรรมวิธีอบไม้ให้เกิดเชื่อรา 
-  ตะปู 
-  ค้อนยาง กันค้อนเหล็ก 

                    -   กรรไกร  
 -   เข็มขนาดใหญ่ 

-  สีย้อมผ้าสีต่างๆ ตามความต้องการและลวดลาย 
-  ลูกปัดไม้และลูกปัดพลาสติกสีต่างๆ   
-  ห่วง มุดเหล็ก สายหนัง 

-   แล็กเกอร์ 

 

      

ภาพ:  ตัวอย่างวัสดุที่ใช้ในการผลิต 
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3.  กระบวนการผลิตเครื่องจักสานผักตบชวา 

  

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่  1:  เลือกผักตบชวาที่ไม่แก่หรืออ่อนจนเกินไป  ไม่สั้นหรือยาวจนเกินไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่  2:  ทําการตัดผักตบชวาหลังจากคัดเลือกแล้ว 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ขั้นตอนที่  3:  นําผักตบมาผ่าออกเป็นสองส่วนให้เท่าๆ กัน แล้วนําไปตากแห้ง 
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ขั้นตอนที่  4:  นําผักตบชวาที่แห้งไปอบกํามะถัน  เพื่อไม่ให้ขึ้นเชื้อรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

ขั้นตอนที่ 5:  นําผักตบชวาที่อบแห้งได้ที่แล้วมาทําการทักเป็นเปียสาม โดยฉีดพ่นสารกัน 

                       เชื้อราเจือจางไปด้วย บางชิ้นงานสามารถขึ้นรูปได้เลย 

 

 
 
 
 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 6:  ขึ้นรูปตามแบบพิมพ์ตามฐานทําไว้  โดยแบบพิมพ์มีตัวอย่าง และนําไปลง 

แลกเกอร์ทิ้งไว้ให้แห้ง  (ถ้าอยากให้มีลวดลายก็สามารถเสริมลวดลายโดยการเอา
ผักตบที่ย้อมสีมาสานขึ้นรูปเพื่อทําเป็นลายตามที่ต้องการ)  
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2.  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบ้านคล้า 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานของกลุ่ม คือ หมวกใบตาล  
 

1.  แหล่งวัตถุดิบ 

แหล่งวัตถุดิบนั้นสามารถหาได้ทั้งในหมู่บ้านตามหัวไร่ ปลายนา ซึ่งในชุมชนบ้าน
คล้ามีต้นตาลอยู่เป็นจํานวนมาก  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 2.  วัสดุท่ีใช้ในการผลิต 

   - ไม้ไผ่ 

     -  ใบตาล 
     -  มีดเหลา 
     -  มีดโต้, กรรไกรตัดใบตาล 
     -  ด้ายและเข็ม 

     -  พิมพ์หมวกใบตาล 
     -  สีย้อมกก 
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ภาพ : ไม้ไผ่ 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ภาพ: มีดเหลา              ภาพ: มีดโต้, กรรไกรตัดใบตาล 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ภาพ: สีย้อมกก      ภาพ: พิมพ์หมวกใบตาล 

 

ภาพ : ใบตาล 
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 3.   กระบวนการผลิต 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 1:  ตัดไม้ไผ่ 2 ท่อนยาวประมาณ 50 เซนติเมตร 1 ท่อนและ 200 เซนติเมตร 1  

                       ท่อน และนําไม้ไผ่ที่ตัดไว้มาเหลาให้มีขนาด 0.3 เซนติเมตรและ 0.2 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 2:  นําเอาไม้ไผ่ที่เหลาแล้วเส้นเล็กๆบางๆ มาสานถักเป็นจอม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3:  นําเอาที่ทําเป็นจอมเสร็จแล้ว มาประกบกับแม่พิมพ์แล้วสานให้เป็นรูปหมวก  
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ขั้นตอนที่ 4:  ถอดโครงหมวกออกจากแม่พิมพ์จะได้โครงร่างของหมวก   
  

 
 

ขั้นตอนที่ 5:  นําใบตาลที่เตรียมไว้ (แล้วแต่ว่าต้องการสีแบบใด) มาเย็บกับโครงร่างของหมวก 

โดยใช้เข็มกับด้ายเย็บเวียนขวาติดกับโครงร่างหมวก ซึ่งเย็บประมาณ 4 ครั้ง และ
เว้นระยะห่างประมาณ 5 น้ิว 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

ขั้นตอนที่ 6:  เสร็จแล้วนํามาตกแต่งตามความพอใจ 
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3.  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากใบตาลบ้านยายพา 

 

 
 

                                  ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่ม คือ หมวกใบตาล  

1. แหล่งวัตถุดิบ 

 แหล่งวัตถุดิบส่วนใหญ่อยู่ในหมู่บ้าน เนื่องจากในหมู่บ้านมีต้นตาลเป็นจํานวนมาก และ
สามารถหาได้จากหมู่บ้านใกล้เคียง 

 
2. วัสดุท่ีใช้ในการผลิต 

-  ใบตาล  (ยอดอ่อน) 

-  ฝากระป๋อง  เจาะรู  ขนาด  0.5  ซม.  
-  มีด  
-  สีย้อมผ้า  
-  จักรเย็บผ้า  
-  เข็ม 

-  ด้าย 
-  แล็คเกอร์เคลือบเงา  
-  พู่กันสําหรับทาแล็คเกอร์เคลือบเงา 
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 3)   กระบวนการผลิต 

 

           
 

ขั้นตอนที่ 1:  นําใบตาลมาฉีกเป็นเส้นโดยใช้ใบมีดกรีด แล้วนําไปตากให้แห้ง 

 

 
 

ขั้นตอนที่ 2:  นําใบตาลทีฉีกเป็นเส้นแล้วมารีดผ่านรูกระป๋องที่เจาะไว้ เพื่อให้เป็นเส้นมีขนาด

เท่ากัน  คือ  0.5  ซม. 

 

 
ขั้นตอนที่ 3:  นําเส้นใบตาลไปย้อมสี (กรณีจะทําสีเพิ่มขึ้น) จนกว่าสีจะติดเสมอกัน แล้วนําไป

ตากแดดให้แห้ง 
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ขั้นตอนที่ 4:  นําเส้นใบตาลที่ตากแห้งแล้วนําไปถักโดยใช้  4  เส้น   ขึ้นต้นด้วยลายสี่ถักโดย  

                       ให้มีลักษณะซิกแซก สลับตามสีที่ต้องากร 

 

 
ขั้นตอนที่ 5:  นําเส้นที่ถักเสร็จแล้วไปอบกํามะถัน  

 

 
 

ขั้นตอนที่ 6:  นําเส้นที่ผ่านการอบแล้วมารวมกันแล้วมัดตามกลุ่มของสี 
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ขั้นตอนที่ 7:  นําเส้นที่เตรียมไว้มาเย็บเป็นหมวกโดยใช้จักรเย็บผ้า 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 8:  เย็บเสร็จเป็นรูปหมวกแล้วนําไปทาแล็คเกอร์ และนําไปร้อยกับเชือกสําหรับคล้อง

คอของหมวกแต่ละใบ 
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4.  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบิงมิตรภาพ 

 

 
 

ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่ม คือ กระเป๋าถักจากเชือกมัดฟาง 

 

1. วัสดุท่ีใช้ในการผลิต 

 
 

- เชือกมัดฟาง 
- กรรไกร 
- ไฟแช็ก 

- ด้าย 
- เข็ม 
- ผ้าขาว 
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2.  กระบวนการผลิต 

  

ขั้นตอนที่ 1:  แบ่งเชือกมัดฟางออกเป็น 4 เส้น (แล้วแต่ขนาดของกระเป๋า)   

 
 

ขั้นตอนที่ 2:  ถักเริ่มต้นจากก้นของกระเป๋าขึ้นมาด้วยการขึ้นลายเกล็ดปลาเป็นลายเริ่มต้น 

                       (ชุกชิ้นจะเริ่มจากลายเกล็ดปลา) 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 3:  ต่อดอกด้วยการผูกขึ้นมาเรื่อยๆตามความต้องการของผู้ถักและตามขนาดของ 

                       กระเป๋า 

ขั้นตอนที่ 4:  ผูกดอกและใส่แบบต่างๆตามที่ต้องการ 

ขั้นตอนที่ 5:  ผูกต่อไปเรื่อยๆจนเป็นรูปร่างของกระเป๋า 

ขั้นตอนที่ 6:  เริ่มเก็บปากกระเป๋าและถักต่อออกมากลายเป็นสายกระเป๋า(ไม่ต่อเชือกใหม่) 

ขั้นตอนที่ 7:  เก็บลายละเอียดโดยใช้ไฟแช็ก รนบริเวณที่มีเชือกเหลือออกมา 
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ขั้นตอนที่ 8:  ใส่ผ้าขาวซับในกระเป๋าโดยการเย็บด้วยด้ายเป็นอันเสร็จ 

ขั้นตอนที่ 9:  ตกแต่งให้สวยงามตามความต้องการของผู้บริโภค 

3) ลวดลายของกระเป๋าถักจากเชือกมัดฟาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ: ลายไม้ไผ่ 

 
                      ภาพ: ลายแมงมุม 
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ภาพ: ลายเกล็ดปลา 

 

 
                   ภาพ: ลายไทย 

 
     ภาพ: ลายมังกร 
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     ภาพ: ลายดอกพิกุล 
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