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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อ1) ศึกษาบริบท ปัจจัย สภาพการณ๑การจัดการความรู๎ของชุมชน

หัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง 2) พัฒนารูปแบบการจัดการความรู๎ของ
ชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง 3) ทดลองใช๎รูปแบบการจัดการ
ความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง  และ4) ประเมินและ
ปรับปรุงรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาค
กลาง โดยใช๎ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ๑เชิงลึก การ
วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยสถิติ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย คําความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติคําทีแบบไมํเป็นอิสระตํอกัน และการ
วิเคราะห๑เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบวํา 1) การจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานมีความต๎องการในการจัดเก็บความรู๎และมี
การจัดการความรู๎ที่อาศัยการสังเกต จดจํา ฝึกฝนทักษะ ซึ่งล๎วนแตํเป็นการจัดการความรู๎แบบชาวบ๎าน โดยมีผู๎นํา
ชุมชน/ ผู๎นํากลุํมจักสานหรือผู๎เฒําในหมูํบ๎านที่เป็นจักสานจะเป็นผู๎ถํายทอดหรือกําหนดความรู๎ เพื่อให๎บรรลุ
เปูาหมาย ในปัจจุบันมีการสร๎างหรือแสวงหาความรู๎ใหมํๆให๎เทําทันเหตุการณ๑ มีการนํามาถํายทอดและแลกเปลี่ยน 
จัดเก็บและพัฒนา 2)  รูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพื่อสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง พบวํา ด๎านหาความรู๎ ด๎านให๎ความรู๎ และด๎านการนําความรู๎ไปใช๎ อยูํในระดับมากที่สุด 
ด๎านวิธีการเรียนรู๎และด๎านจัดเก็บความรู๎ อยูํในระดับมาก 3) การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู๎ ประกอบด๎วย
หลักการ วัตถุประสงค๑ และองค๑ประกอบของการจัดการความรู๎ ‛RISC Model“ มีองค๑ประกอบยํอย 4 ประการ คือ 
(1) Repair (การซํอมแซม)  (2) Interpolation (การสอดแทรก)  (3) Support (การสํงเสริม)  และ (4) Creativity 
(การสร๎างสรรค๑)  และ 4) การประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการความรู๎ผํานการตรวจสอบและรับรองโดย
ผู๎ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได๎ในทางปฏิบัติและการนําไปใช๎ประโยชน๑ได๎จริงในภาพรวม
อยูํในระดับมาก 
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บทคั ดยํอ ภาษาอังกฤษ 

54260816 : Major (DEVELOPMENT EDUCATION) 
Keyword : THE MODEL DEVELOPMENT, KNOWLEDGE MANAGEMENT, WICKER WORK HANDICRAFT 

MISS PIRUTCHA RARUAYRUEN : THE MODEL DEVELOPMENT OF THE 
KNOWLEDGE MANAGEMENT FOR WICKER WORK HANDICRAFT CREATIVE COMMUNITY 
TO PROMOTE TOURISM IN THE CENTRAL REGION  THESIS ADVISOR : ASSOCIATE 
PROFESSOR KANIT KHEOVICHAI, PH.D. 

The research aims to 1) study the situation of Knowledge Management in Wicker 
work Handicraft 2) develop the model of Knowledge Management in Wicker work Handicraft 3) 
Implement use the model of Knowledge Management in Wicker work Handicraft 4) evaluate and 
improve the Knowledge Management Model for Wicker work Handicraft. The study was 
conducted by using the Research and Development Method collected the data by using 
questionnaire, interview, Data analysis by statistics: percentage, mean, S.D., t-test Dependent and 
Content Analysis. 

The findings revealed that 1) the Knowledge Management in Wickerwork Handicraft 
keep Knowledge used observation, remember, train the skill which was knowledge villagers by 
community leader / group leader weaves or an old man in a village teach the knowledge for 
achieve.  In now have building or seek for new knowledge.  There is the bringing relays and 
exchange, store and develop. 2) The Management Models Knowledge Wicker work Handicraft 
creative community to promote Tourism in the central region found that seek the knowledge, 
give the knowledge and implement the knowledge is in the highest level. The method learn and 
keep knowledge is in the most. 3) The Knowledge Management element of ‛RISC Model“ 
consists of 4 sub-elements; (1) Repair (2) Interpolation (3) Support and (4) Creativity and 4) The 
overall of the evaluation and improvement of Knowledge Management Model which has been 
checked and assured by the experts to evaluate the propriety, the feasibility, and the real use 
are at the high level. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ภูมิปัญญาเป็นความคิดทางสังคมที่สําคัญอยํางหนึ่งซึ่งสามารถดํารงอยูํได๎อยํางยาวนาน และ
สังคมไทยเป็นสังคมเกําแกํสังคมหนึ่งที่ปรากฏภูมิปัญญาอยูํจํานวนมาก โดยภูมิปัญญาเหลํานี้ 
นอกจากแสดงความเป็นไทย ความเป็นเอกลักษณ๑ไทยอยํางหนึ่งแล๎วยังเป็นเครื่องชี้วัดความเจริญและ
พัฒนาการของคนในชาติไทย เพราะภูมิปัญญานั้นถือวําเป็นสิ่งละเอียดอํอน  ซึ่งชาติที่เจริญแล๎วมักมี
สังคมที่สงบสุขรํมเย็นไมํระส่ําระสาย มีความเป็นอิสระจึงจะสามารถสร๎างสรรค๑และสั่งสมภูมิปัญญา
เฉพาะตนขึ้นมาได๎ (จักรพันธ๑ โสมะเกษตริน 2551) ทัง้นี้ การสั่งสมภูมิปัญญาเฉพาะของตนที่มีอยูํเป็น
จํานวนมากนั้น บางพ้ืนที่มีการสร๎างภูมิปัญญาพ้ืนที่ของตน จนเรียกได๎วําเป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
(Local Wisdom) หรือภูมิปัญญาท๎องถิ่น (Popular Wisdom) เป็นเรื่องของการใช๎ความรู๎
(Knowledge) ทักษะ (Skills) ความเชื่อ (Belief) และพฤติกรรม (Behavior) ซึ่งเป็นการแสดงถึง
ความสัมพันธ๑ที่เป็นองค๑รวมระหวํางคนกับคน คนกับธรรมชาติแวดล๎อม และคนกับสิ่ งที่เหนือ
ธรรมชาติ รวมไปถึงกิจกรรมทุกอยํางในวิถีชีวิตที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการการปรับตัวการเรียนรู๎เพ่ือ
การอยูํรอดของบุคคล ชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท๎องถิ่นจึงถือเป็นปัจจัยที่สําคัญตํอการพัฒนาชีวิต 
ความอยูํรอดของบุคคล ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากภูมิปัญญาชาวบ๎าน เกิดขึ้นจากความรู๎  
ประสบการณ๑ และแนวคิดที่ชุมชนได๎มีการถํายทอดสืบสานตํอกันมา ด๎วยคนไทยแตํ โบราณมีภูมิ
ปัญญาที่ ฉลาดล้ําลึก  ในการประดิษฐ๑ คิดค๎น สร๎างสรรค๑  เพ่ือให๎ ใช๎ประโยชน๑จากสิ่ งแวดล๎อม และ
การแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท๎องถิ่น เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะภูมิปัญญาด๎านปัจจัยพ้ืนฐาน
แหํงการดํารงชีพที่ประกอบไปด๎วยความสามารถในการแสวงหาอาหาร การปลูกสร๎างบ๎านเรือน การ
คิดค๎นประดิษฐ๑สิ่งทอเพ่ือการนุํงหํม และความรู๎ในการบําบัดรักษา โรคภัยไข๎เจ็บ ซึ่งชํวยให๎สังคมไทย
นับแตํอดีตสามารถดํารงอยูํได๎อยํางสงบสุข สืบจนถึงปัจจุบัน (กนกพร ฉิมพลี 2555) 

งานจกัสาน เป็นงานหัตถกรรมที่มนุษย๑ไดค๎ิดวิธีการจักสาน หาวัสดุจากธรรมชาติมาทําการจัก
สานเพ่ือใช๎ประโยชน๑ในชีวิตประจําวัน ในเรื่องการถํายทอดการจัดการความรู๎ วิธีการผลิต รูปแบบและ
การตลาดของเครื่องจักสานตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน เกิดการกระจายแพรํหลายทั้งในและตํางประเทศ 
จนทําให๎เป็นสินค๎าสํงออกที่ทํารายได๎ให๎กับชุมชนกลุํมจักสาน เชํน เครื่องจักสานกระเป๋าถือที่ทําจาก
หวายของกลุํมจักสานบางเจ๎าฉํา ประเทศญี่ปุุนนิยมสั่งนําเข๎าไปถือกันเป็นจํานวนมาก ปัจจัยที่สําคัญที่
ทําให๎ภูมิปัญญาด๎านหัตถกรรมจักสานดํารงอยูํ ก็คือ การจัดการความรู๎เพ่ือให๎องค๑ความรู๎ที่ได๎รับการ
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ถํายทอดมีการจัดเก็บ การพัฒนาและการนําไปใช๎ประโยชน๑ในการพัฒนาระดับครัวเรือน ชุมชน 
ตลอดถึงระดับประเทศ 

เนื่องจากอดีต ไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมมนุษย๑ได๎รู๎จักวิธีการนําวัตถุที่อยูํใกล๎ตัว  เชํน ไม๎ไผํ 
หวาย มาดัดแปลงเป็นสิ่งของเครื่องใช๎ของครอบครัวสืบทอดมาจนปัจจุบัน ทําให๎สามารถผลิตเครื่องใช๎
ในการดํารงชีวิตได๎เองเครื่องใช๎ที่ทํามาจากหวายและไม๎ไผํจัดเป็นเครื่องจักสาน เป็นเครื่องมือเครื่องใช๎
ที่ทําได๎ไมํยาก ใช๎วัตถุดิบที่หาได๎งํายในท๎องถิ่นมาทําเป็นเครื่องจักสาน ทําเป็นเป็นภาชนะใช๎ใน
ครัวเรือน ทําเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพและทําเป็นเครื่องเลํน เครื่องประดับในบ๎านเรือน เครื่องจัก
สานเป็นสํวนหนึ่งของภูมิปัญญาไทยที่แสดงให๎เห็นถึงศิลปะ วัฒนะธรรมของประเทศ ดังนั้นเครื่องจัก
สานไทยซึ่งเกิดจากความคิดสร๎างสรรค๑และภูมิปัญญาของคนไทยจะสะท๎อนให๎เห็นถึงวัฒนธรรมหรือ
วิถีชีวิตความเป็นอยูํของคนไทย เมื่อกลําวถึงภูมิปัญญาจัดได๎วําเป็นองค๑ความรู๎ที่มีคุณคําและความดี
งาม วิถีชุมชนที่อยูํรํวมกับธรรมชาติและสภาวะแวดล๎อมได๎อยํางกลมกลืนและสมดุล ภูมิปัญญาเป็น
พ้ืนฐานการประกอบอาชีพและเป็นรากฐานการพัฒนาที่เริ่มจากการพัฒนาเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง การ
พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน และการพัฒนาที่เกิดจากการผสมผสานองค๑ความรู๎บนฐานภูมิปัญญาเดิม 
เพ่ือเกิดเป็นภูมิปัญญาใหมํที่เหมาะสมกับยุคสมัย  

ดังนั้นภูมิปัญญาจึงมีคุณคําไมํเพียงแตํตํอท๎องถิ่นและผู๎คนเทํานั้น แตํยังเอ้ือประโยชน๑ตํอการ
วางแผนพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืนและมั่นคงตํอไป จะเห็นวําเครื่องจักสานไทยในภาคตํางๆ นั้ นมี
มากมายหลายชนิดและมีเอกลักษณ๑เฉพาะถิ่นที่แตกตํางกันไป ลักษณะเฉพาะถิ่นของเครื่องจักสาน 
สะท๎อนให๎เห็นสภาพภูมิศาสตร๑ สภาพการดํารงชีวิต ขนบประเพณี ความเชื่อ ตลอดจนถึงการนับถือ
ศาสนา นอกจากนี้เครื่องจักสานยังเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่สะท๎อนให๎เห็นภูมิปัญญาของชาวบ๎านได๎
หลายอยําง เชํน สะท๎อนให๎เห็นความชาญฉลาดในการเลือกสรรวัตถุดิบที่จะนํามาใช๎ทําเครื่องจักสาน 
ซึ่งชาวบ๎านจะมีความรู๎เกี่ยวกับคุณสมบัติของวัตถุดิบแตํละชนิดเป็นอยํางดี นํามาดัดแปลงแปรรูปเป็น
วัสดุที่ใช๎ทําเครื่องจักสานด๎วยวิธีงํายๆ ใช๎สอยได๎ดี สิ่งเหลํานี้เป็นภูมิปัญญาพ้ืนบ๎านที่ชาวบ๎านเรียนรู๎จาก
การสังเกตและการทดลองสืบตํอกันมาแตํบรรพบุรุษจนทําให๎เครื่องจักสานแตํละชนิดมีรูปแบบและ
ประโยชน๑ใช๎สอยที่สมบูรณ๑ 

นอกจากนี้แล๎วเรายังต๎องรู๎ถึงคุณคําของเครื่องจักสานด๎วย (โครงการสารานุกรมไทยสําหรับ
เยาวชน เลํมที่ 22) ได๎แกํ 1) คุณคําทางศิลปะและความงาม เครื่องจักสานหลายชนิดมีรูปทรง 
โครงสร๎างและลวดลายที่ลงตัวงดงามอยํางยากที่จะหาเครื่องมือเครื่องใช๎ประเภทอ่ืนเทียบได๎ เชํน 
ตะกร๎าใสํของลายโบราณที่เป็นลายดอกพิกุล ซึ่งเป็นตัวอยํางของเครื่องจักสานที่ได๎รับการออกแบบ
อยํางสวยงามด๎วย  2) คุณคําด๎านจิตใจ ที่ต๎องใช๎ความประณีตในการจักสาน ทําให๎เกิดลวดลายใหมํๆ
ขึ้น นอกเหนือจากลวดลายดั้งเดิมหรือลายแมํบท เชํน ลายดอกพิกุล ที่มีความละเอียดอํอนมาก  
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3) คุณคําเครื่องจักสานไทย เป็นงานศิลปหัตถกรรมอยํางหนึ่งของไทยที่ทําสืบทอดกันมาแตํโบราณ 
แม๎ทุกวันนี้จะมีเครื่องมือเครื่องใช๎ที่ทําจากโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นก็ตามแตํก็ยังมีเครื่องมือ
เครื่องใช๎หลายชนิดที่ไมํสามารถผลิตด๎วยวัตถุดิบอ่ืนๆที่ผลิตด๎วยเครื่องจักรตามระบบอุตสาหกรรมมา
ใช๎แทนเครื่องจักสานได๎ เชํน เครื่องจักสานประเภทกํองข๎าวที่กลําวแล๎วไมํมีภาชนะอ่ืนใดใสํข๎าวเหนียว
นึ่งได๎ดีเทํากํองข๎าวและกระติบที่สานด๎วยไม๎ไผํ ไมํมีเครื่องจับปลาที่ทําด๎วยวัตถุดิบอยํางอ่ืนมาแทนที่ 
ลอบ ไซ สุํม ที่สานด๎วยไม๎ไผํได๎ สิ่งเหลํานี้แสดงให๎เห็นคุณลักษณะพิเศษของเครื่องจักสานที่มีคุณคําใน
ตัวเองยากท่ีจะใช๎งานหัตถกรรมและอุตสาหกรรมอยํางอ่ืนทดแทนได๎ ด๎วยเหตุนี้จึงทําให๎เครื่องจักสาน
มีอายุยืนยาวสืบตํอกันมานานนับพันปี แม๎ในปัจจุบันการทําเครื่องจักสานจะลดจํานวนลงไปบ๎างตาม
สภาพสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมมาเป็นสังคมเกษตรอุตสาหกรรม และก๎าวตํอไป
เป็นสังคมอุตสาหกรรม ที่การผลิตสิ่งตํางๆ ด๎วยมือจะต๎องลดลงเปลี่ยนมาเป็นการผลิตด๎วย
เครื่องจักรกลก็ตาม แตํเครื่องจักสานยังเป็นเครื่องมือเครื่องใช๎ที่ยังไมํสามารถผลิตได๎ด๎วยเครื่องจักรกล
เพราะการทําเครื่องจักสานต๎องใช๎ความชํานาญและความสามารถเฉพาะตัวของชํางพ้ืนบ๎านแตํละถิ่น 
สิ่งเหลํานี้เป็นคุณคําพิเศษของเครื่องจักสานที่ตํางไปจากผลิตภัณฑ๑อ่ืนที่ผลิตด๎วยเครื่องจักรเครื่องจัก
สานจึงเป็นศิลปหัตถกรรมที่มีคุณคํายิ่งอยํางหนึ่งของไทยที่ควรอนุรักษ๑ไว๎สืบไป  

งานศิลปหัตถกรรมเป็นวิถีความเป็นไทย เป็นสิ่งที่แยกไมํได๎กับสังคมไทยในสังคมที่เรียบงําย 
สังคมการเกษตรกรรมอยูํกันแบบเครือญาติ การใช๎ชีวิตมีความผูกพันกับธรรมชาติ สิ่งที่นํามาสร๎างงาน
ศิลปหัตถกรรมจึงเป็นสิ่งที่มีอยูํตามธรรมชาติและในท๎องถิ่น ดังนั้นภูมิปัญญาเป็นพ้ืนฐานการประกอบ
อาชีพและเป็นรากฐานการพัฒนาที่เริ่มจากการพัฒนาเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง การพัฒนาเพ่ือการพ่ึงพา
อาศัยซึ่งกันและกัน และพัฒนาที่เกิดจากการผสมผสานองค๑ความรู๎สากลบนฐานภูมิปัญญาเดิม เพ่ือ
เกิดเป็นภูมิปัญญาใหมํที่เหมาะสมกับยุคสมัย ภูมิปัญญาจึงมีคุณคําไมํเพียงแตํตํอท๎องถิ่นและผู๎คน
เทํานั้น แตํยังเป็นประโยชน๑อยํางใหญํหลวงตํอการวางแผนพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืนและมั่นคง  
(วารสารการบริหารท๎องถิ่น 2554) ซึ่งสอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศ ตามแนวเศรษฐกิจ
สร๎างสรรค๑จากจุดเริ่มต๎นของรัฐบาลที่มีนโยบายด๎านเศรษฐกิจที่จะสร๎างความมั่นคงให๎ประเทศที่มีจุด
แข็ง คือมรดกทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ๑นํามาสร๎างมูลคําตํอยอดการใช๎
เทคโนโลยีเชื่อมโยงจนเป็นระบบเศรษฐกิจ จากวัฒนธรรมที่มีความเข๎มแข็งเป็นเอกลักษณ๑ ระบบ
เศรษฐกิจที่มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนไทยในระบบเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม
เป็นเรื่องของภูมิปัญญา การสร๎างมูลคําและทรัพย๑สินทางปัญญา (อภิสิทธิ์ ไลํศัตรูไกล 2552) และตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติให๎ความสําคัญในการพัฒนา ที่จะยกระดับการครองชีพของ
ประชาชนผู๎ยากไร๎ในชนบท วิธีการของรัฐบาลหลายสมัยก็คือการหากิจกรรมที่จะชํวยเพ่ิมรายได๎ให๎กับ
ประชาชนกิจกรรมตํางๆ ที่รัฐบาลนํามาสํงเสริมให๎ประชาชนก็มักคํานึงถึงความพร๎อมทางด๎านอาชีพ
และสภาพแวดล๎อมอ่ืนๆ โดยเฉพาะมีวัตถุดิบที่พอจะหาได๎ในท๎องถิ่นและทักษะหรือความสามารถที่มี
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อยูํเดิมของประชาชนอาชีพเสริมตํางๆ จะทําให๎ประชาชนมีรายได๎เพ่ิมขึ้นจากรายได๎หลักเพ่ือเพ่ิมพูน
ความกินดีอยูํดี และชํวยยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนแตํละครัวเรือนในท๎องถิ่นให๎
สูงขึ้นเป็นการชํวยแก๎ปัญหาความยากจน การอพยพถ่ินที่อยูํอาศัยและลดการเกิดอาชญากรรม 

จากที่กลําวมาเราควรทําอยํางไรให๎ความรู๎ในทางปฏิบัติที่มีอยูํในตัวคนหรือกลุํมคนถูก
ปรับเปลี่ยนและจัดการความรู๎อยํางเป็นระบบ (Knowledge Management) เพ่ือรักษาประสิทธิภาพ
ไว๎ ซึ่งจะต๎องอาศัยกระบวนการเรียนรู๎ (Learning process) ให๎ความรู๎ทั้งหลายนั้นกลายเป็นความรู๎ที่
เกิดประโยชน๑สํ าหรับคนทั้ งชุมชน เ พ่ือการก๎าว เข๎ าสูํ องค๑การแหํ งการเรียนรู๎  ( Learning 
Organization) เพราะความรู๎ คือ อํานาจ (Knowledge is Power) ความรู๎เป็นปัจจัยสําคัญยิ่งในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ให๎มีศักยภาพ มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคมและประเทศให๎
เจริญก๎าวหน๎า ในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงด๎านข๎อมูล ขําวสารและความรู๎อยํางรวดเร็ว อีกทั้งมี
ความรู๎เกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก จึงต๎องใช๎ความรู๎ในการขับเคลื่อนและพัฒนาอยํางตํอเนื่องเพ่ือสร๎าง
ศักยภาพในการแขํงขันให๎เกิดการอยูํรอด การจัดการความรู๎เป็นเครื่องมือสําคัญอยํางหนึ่งในการ
พัฒนาชุมชน การจัดการความรู๎จะชํวยนําเอาความรู๎จากคนออกมาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ตํอชุมชน  
โดยเฉพาะความรู๎สํวนใหญํที่ใช๎ในการปฏิบัติงานจริงที่จัดเป็นความรู๎ฝังลึกอยูํในรูปของทักษะ 
ประสบการณ๑ พรสวรรค๑ที่อยูํในตัวคน ดังนั้นการจัดการความรู๎จึงเน๎นที่การปฏิบัติเป็นสําคัญที่ต๎อง
แนบแนํนอยูํกับการปฏิบัติงานประจํา โดยมีความสําคัญอยูํที่ผู๎ปฏิบัติงาน  การจัดการความรู๎จึงเป็น
เครื่องมือที่สามารถปรับเปลี่ยนประยุกต๑ไปตามสถานการณ๑อยํางเหมาะสม ชุมชนมีองค๑ความรู๎
มากมายทั้งที่เป็นความรู๎ที่ชัดเจน (Explicit Knowledge)  และความรู๎ที่ฝังลึกภายในตัวของบุคลากร 
(Tacit Knowledge)  การถํายทอดและสนับสนุนให๎คนในชุมชนได๎เข๎าใจและเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน  จะ
เป็นเครื่องมือสําคัญที่นําพาชุมชนให๎พัฒนาไปสูํการเป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎ที่แท๎จริง การบรรลุสูํ
เปูาหมายของความสําเร็จนั้น  ผู๎นําต๎องพัฒนาชุมชนไปสูํชุมชนที่มีขีดสมรรถนะสูง ซึ่งการก๎าวไปสูํการ
เป็นชุมชนทีมีขีดสมรรถนะสูงได๎นั้นต๎องเริ่มต๎นด๎วยการเป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎ที่มีกระบวนการ
จัดการความรู๎ (Knowledge Management) อยํางเป็นระบบ ความรู๎ในการสร๎างงานหัตถกรรมมัก
ได๎รับการถํายทอดสืบตํอกันมา 

การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑เป็นการเดินทางเกิดขึ้นมาพร๎อมๆ กับมนุษย๑ มนุษย๑จําเป็นต๎อง
เคลื่อนที่ โยกย๎ายไปตามที่ตํางๆ ตามแหลํงอาหารกํอนที่จะตั้งถิ่นฐานและสร๎างชุมชนและเมืองขึ้นมา 
การเดินทางในยุคดั้งเดิม เป็นการเดินทางที่ ยากลําบาก เพ่ือแสวงหาอาหาร สงคราม การค๎า การ
แสวงบุญหรือเพ่ือการศึกษาและการปกครอง เชํน รูปแบบการเดินทางของกลุํมขุนนางที่มั่งคั่งที่ใช๎
ระยะเวลายาวนานโดยเฉลี่ย 40 เดือน เพ่ือเดิน ทางไปยังดินแดนตําง ๆ เพ่ือเรียนรู๎วัฒนธรรมภาษาที่
เรียกวํา Grand Tour แตํการทํองเที่ยวอยํางที่ เรารู๎จักและคุ๎นเคยกันในปัจจุบันนั้น ถือเป็น
ประสบการณ๑ใหมํของมนุษย๑ เป็นสํวนหนึ่งของวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นเมื่อไมํนานมานี้ ถือกํา เนิดขึ้นจาก
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ความเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เริ่มต๎นจากประเทศตะวันตก ภายหลังการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมในคริสต๑ศตวรรษที่ 19  ในชํวงเวลาดังกลําว มี การปรับเปลี่ยนวิถี การผลิต สังคมเกิด
การทํางานเฉพาะอยําง (Specialization) และมีชํวงการทํางานเป็นชํวงเวลาที่เฉพาะเจาะจง เชํน ใน
โรงงานอุตสาหกรรมรูปแบบการผลิตดังกลําวทําให๎เกิดเมืองใหญํเพ่ิมขึ้น ประชากรจากชนบทย๎ายถิ่น
เข๎ามาทํางานในเมืองเพ่ือทํางานในระบบอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในเมืองทําให๎เกิดความตึงเครียดอัน
เนื่องมาจากงานและปัญหาด๎านสุขภาพที่เป็นผลที่มาจากมลพิษของเมือง ประกอบกับการมีวันหยุด
พักท่ีแนํนอนจึงต๎องการแสวงหาการพักผํอนหยํอนใจ (Recreation) ในที่อ่ืนซึ่งอยูํหํางไกลออกไปจาก
เมืองที่พํานักอาศัย โดยมีจุดของการเดินทางประสงค๑เพ่ือพักผํอนหาความสําราญทั้งทางรํางกายและ
จิตใจ  เพื่อเหตุผลทางสุขภาพและการเปิดโลกทัศน๑ใหมํๆที่ไมํซ้ําซาก จําเจดังในชีวิตประจําวัน  
(สุดแดน วิสุทธิลักษณ๑ และคณะ 2556) 

จากบทสรุปท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัไดส้นใจท่ีจะศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู๎
ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลางให๎มีความ
เหมาะสมและสอดคล๎องกับบริบทด๎านพ้ืนที่โดยเน๎นองค๑กรแหํงการเรียนรู๎ มีรูปแบบการจัดการความรู๎
ที่เหมาะสมภายใต๎การอนุรักษ๑ไว๎ซึ่งภูมิปัญญาท๎องถิ่นทําให๎สมาชิกในชุมชนสามารถดําเนินชีวิตบน
พ้ืนฐานการพ่ึงตนเองอยํางยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยูํที่ดีมีกระบวนการในการพัฒนาการ
จัดการความรู๎ สามารถใช๎ความรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพในการแขํงขันและพัฒนาองค๑กร
สูํความเป็นเลิศตํอไป 
 
ค าถามการวิจัย 
 1. สภาพการณ๑การจัดการความรู๎ของหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวในเขตภาคกลางเป็นอยํางไร 
 2. รูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎าง สรรค๑เพื่อสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวในเขตภาคกลางมีลักษณะอยํางไร 
 3. ผลการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบ
สร๎าง สรรค๑เพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลางเป็นอยํางไร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาบริบท ปัจจัย สภาพการณ๑การจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบ
สร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง 
 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือ
สํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง 
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 3. เพ่ือทดลองใช๎รูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือ
สํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง 

4. เพ่ือประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎าง 
สรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ใช๎การวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
รวบรวมข๎อมูลโดยใช๎วิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผู๎วิจัยกําหนดขอบเขตการวิจัย ดังตํอไปนี้ 

1. ขอบเขตด๎านพ้ืนที่ 
การวิจัยในครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎กําหนดขอบเขตด๎านพ้ืนที่โดยเจาะจงเลือกศึกษา 2 พ้ืนที่ เพ่ือเป็น

ชุมชนต๎นแบบ (Best practice) ได๎แกํ ชุมชนหัตถกรรมจักสานบางเจ๎าฉํา หมูํ 8 บ๎านยางทอง ตําบล
บางเจ๎าฉํา อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอํางทอง และชุมชนหัตถกรรมจักสานหันสัง อําเภอบางปะหัน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผู๎วิจัยได๎กําหนดเกณฑ๑ในการเลือกดังนี้ 

   1.1 เป็นชุมชนที่มีบริบทชุมชนในด๎านสภาพการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสาน
และมีชื่ออยูํในทะเบียนของสํานักงานวัฒนธรรมของจังหวัด 
    1.2 เป็นชุมชนที่มีแบบปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ในการจัดการความรู๎ของชุมชน
หัตถกรรมจักสานมานานกวํา 20 ปี 
    1.3 เป็นชุมชนที่มีหัตถกรรมจักสานยังคงได๎รับความนิยมอยํางกว๎างขวาง 
    1.4 เป็นชุมชนที่มีการอนุรักษ๑สํงเสริมหัตถกรรมจักสานอยํางตํอเนื่อง 
    1.5 เป็นชุมชนต๎นแบบหัตถกรรมจักสาน เคยได๎รับรางวัลระดับชาติ มีความถี่ของผู๎มา
ศึกษาดูงาน มีการสํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่นอยํางตํอเนื่องและมีความยินดีให๎ความรํวมมือในงานวิจัย 

2. พ้ืนที่ที่ใช๎ในการทดลองในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ ชุมชนหัตถกรรมจักสานบ๎านตลาดใหมํ 
อําเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอํางทอง ซึ่งได๎จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) เป็น
ชุมชนต๎นแบบ เคยได๎รับรางวัลระดับชาติ มีความถี่ของผู๎มาดูงาน มีการสํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่นอยําง
ตํอเนื่องและมีความยินดีให๎ความรํวมมือในการวิจัย 

3. ขอบเขตด๎านประชากร กลุํมตัวอยํางและผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก 
    3.1 ประชากร (Population) ที่ใช๎เป็นกลุํมเปูาหมายที่ศึกษา ได๎แกํ กลุํมเปูาหมาย

ผู๎ประกอบการหัตถกรรมจักสานบางเจ๎าฉํา อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอํางทอง และกลุํมเปูาหมาย
ผู๎ประกอบการหัตถกรรมจักสานหันสัง อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด๎วย 
ผู๎นําชุมชนหัตถกรรมจักสาน สมาชิกในชุมชนและผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ ปราชญ๑หรือผู๎ที่มีความรู๎เกี่ยวกับ
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หัตถกรรมจักสานเป็นอยํางดี ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการความรู๎และนักทํองเที่ยวที่มาเที่ยวในชุมชน
หัตถกรรมจักสาน 

     3.2 กลุํมตัวอยําง (Sample) ที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ  
สมาชิกกลุํมหัตถกรรมจักสานบางเจ๎าฉํา อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอํางทอง และชุมชน

จักสานหันสัง อําเภอหันสัง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวนสมาชิกชุมชนหันสัง 15 คน ใช๎การเปิด
ตารางเครซี่ มอแกน ได๎กลุํมตัวอยําง จํานวน 14 คน ชุมชนบางเจ๎าฉํา จํานวนสมาชิกบางเจ๎าฉํา 35 
คน ใช๎การเปิดตารางเครซี่ มอแกน ได๎กลุํมตัวอยําง จํานวน 32 คน รวมเป็นจํานวน 46 คน ซึ่งได๎มา
จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยการใช๎แบบสอบถาม 
(Questionnaires) เพ่ือสํารวจสภาพการณ๑การจัดการความรู๎ ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบ
สร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง 

นักทํองเที่ยว ที่มาเที่ยวชมหัตถกรรมจักสาน จํานวน 400 คน เนื่องจากไมํทราบ
จํานวนนักทํองเที่ยวที่แนํนอนและไมํทราบคําสัดสํวน ดังนั้นขนาดตัวอยํางจึงคํานวณได๎จากสูตรไมํ
ทราบขนาดตัวอยํางของ W.G. Cochran โดยกําหนดระดับคําความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 และระดับ
ความคลาดเคลื่อนร๎อยละ 5 (กัลยา วาณิชย๑บัญชา, 2549: 74) 

   3.3 กลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบํงออกเป็น 2 กลุํมใหญํ ได๎แก ํ
 3.3.1 กลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก เพ่ือศึกษาข๎อมูลพ้ืนฐานในการจัดการความรู๎ โดยใช๎การ

สัมภาษณ๑เชิงลึก ซึ่งได๎จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ประกอบด๎วย 
     3.3.1.1 ปราชญ๑หรือผู๎ที่มีความรู๎เกี่ยวกับหัตถกรรมจักสานเป็นอยํางดี รวม 

จํานวน 11 คน 
     3.3.1.2 ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการความรู๎ รวมจํานวน 5 คน 

       3.3.2 กลุํมผู๎มีสํวนได๎เสีย (Stakeholders) โดยใช๎การสนทนากลุํม ประกอบด๎วย 
ผู๎นําศูนย๑จักสาน ผู๎ชํวยศูนย๑จักสาน ผู๎นําชุมชน กรรมการกลุํมจักสาน และตัวแทนประชาชนกลุํมจัก
สาน  
 

4. ขอบเขตด๎านเนื้อหา 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎กําหนดขอบเขตด๎านเนื้อหา ได๎แกํ สภาพการจัดการความรู๎ของ

ชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑ตามแนวคิดของ Marquardt (2002), Trapp (1999), 
McKeen, James D. , Smith, Heather A. (2003) และ Nonaka, I., & Takeuchi, H. (2005)  
ดังนี้ 1) การกําหนดความรู๎ 2) การสร๎างความรู๎ 3) การจัดเก็บความรู๎ 4) การแบํงปันแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ 5) การใช๎ความรู๎ 6) การประเมินและปรับปรุงความรู๎ และจุฑารัตน๑ ศราวณะวงศ๑ (2552) ซึ่ง
ผู๎วิจัยนํามาพัฒนาขึ้นเป็นกระบวนการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสาน ได๎ 5 ขั้น คือ  1) หา



  8 

ความรู๎ (Seek knowledge)  2) ให๎ความรู๎ (Give knowledge)  3) วิธีการเรียนรู๎ (Learning 
process)  และ 4) การจัดเก็บความรู๎ 5) นําความรู๎ไปใช๎ (Application) ตามกระบวนการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) 

5. ขอบเขตด๎านระยะเวลา 
ระยะเวลาที่ใช๎ในงานวิจัย เริ่มตั้งแตํเดือนมกราคม 2558 - เดือนมีนาคม 2560  

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

หตัถกรรมจกัสาน หมายถึง งานชํางฝีมือด๎านจักสาน เป็นการนําวัสดุขนาดเล็กและยาว มา
ขัด หรือสานกันจนเป็นชิ้นงาน ได๎แกํ วัสดุไม๎ไผํ หวายหรือวัสดุอ่ืนๆที่ทําด๎วยมืออยํางประณีต ที่ใช๎การ
สอดและการขัดกันเพ่ือให๎ ได๎รูปทรงตามต๎องการกับประโยชน๑ ใช๎สอย รูปทรงงานจักสานจะขึ้นอยูํกับ
ความคิดสร๎างสรรค๑ของชํางเป็นผู๎กําเนิดในแตํละท๎องถิ่น  

ชุมชนหัตถกรรมจักสาน หมายถึง กลุํมชนที่อยูํรวมกัน และสมาชิกทุกคนได๎ให๎ความสนใจใน
เรื่องราวตํางๆ เกี่ยวกับการจักสานที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นรํวมกันในที่นี้ ได๎แกํ ชุมชนหัตถกรรมจักสาน
บางเจ๎าฉํา จังหวัดอํางทองและชุมชนหัตถกรรมจักสานหมูํบ๎านหันสัง จังหวัดอยุธยา 

สภาพการณ๑การจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสาน หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการตํางๆที่
ผู๎วิจัยได๎พัฒนาขึ้นเพ่ือใช๎ในการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู๎ของชุมชน เพ่ือให๎สมาชิกสามารถ
เข๎าถึงความรู๎และเกิดการจัดการความรู๎ ประกอบด๎วย 

     1. การหาความรู๎ (Seek knowledge) หมายถึง เป็นการหาความรู๎ ทุกคนมีความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับบางสิ่งบางอยํางมาแล๎วไมํมากก็น๎อย กํอนที่จะจัดการเรียนการสอนให๎เน๎นวําการเรียนรู๎
เกิดข้ึนด๎วยตัวของผู๎เรียนรู๎เอง และการเรียนรู๎เรื่องใหมํจะมีพ้ืนฐานมาจากความรู๎เดิม 

     2. การให๎ความรู๎ (Give knowledge) หมายถึง การสอน การนําความรู๎มาใช๎ประโยชน๑
เกิดระบบการเรียนรู๎จากสร๎างองค๑ความรู๎ นําความรู๎ไปใช๎และเกิดประสบการณ๑ใหมํและหมุนเวียน
ตํอไปอยํางตํอเนื่อง 

     3. วิธีการเรียนรู๎ (Learning process) หมายถึง กระบวนการที่ทําให๎มนุษย๑เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทางความคิด มนุษย๑เราสามารถเรียนรู๎ได๎จาก การได๎ยิน การสัมผัส การอําน การเห็น 
รวมถึงผํานการใช๎ สื่อ อุปกรณ๑ เครื่องมือ เป็นสํวนสํงผํานหรือที่เรียกวํา “วิธีการ” 

     4. การจัดเก็บความรู๎ (keep knowledge) หมายถึง การจัดเก็บความรู๎ในตัวบุคคล มี
การบันทึกเป็นลายลักษณ๑อักษรบ๎าง แตํยังไมํเป็นระบบ 
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     5. นําความรู๎ไปใช๎ (Application) หมายถึง ลําดับขั้นของการนําความรู๎ไปใช๎โดยการ
นําเอาทักษะที่ถนัดกับความรู๎ในการพัฒนามาใช๎หรือเป็นการที่ผู๎รับสามารถเลือกใช๎แตํเฉพาะความรู๎ที่
ตนต๎องการ 

การสร๎างรูปแบบการจัดการความรู๎ หมายถึง การปรับปรุงรูปแบบการจัดการความรู๎ของ
ชุมชนจากเดิมเพ่ือนําไปใช๎เป็นแนวทางในการจัดการความรู๎ให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

การปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู๎ของชุมชน หมายถึง การดําเนินการที่ดีของกลุํมชุมชนที่
สามารถนํามาเป็นแนวทางในการจัดการความรู๎ของตน มีผลในทางบวกเพ่ือให๎เกิดการเรียนรู๎วิธีการ
ทํางานใหมํๆและค๎นหานวัตกรรมใหมํเป็นวิธีหรือแบบปฏิบัติที่ดีที่ชุมชนที่เรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง 

การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ หมายถึง การทํองเที่ยวที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมรูปแบบใหมํที่
คํานึงถึงความยั่งยืน เน๎นประสบการณ๑ของนักทํองเที่ยวจากการเรียนรู๎มรดกทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่ 
และการสร๎างความผูกพันระหวํางนักทํองเที่ยวกับเจ๎าบ๎าน อันเป็นผลให๎เกิดความประทับใจและจดจํา
พ้ืนที่ทํองเที่ยวนั้นตลอดไป 

เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ หมายถึง การสร๎างมูลคําที่เกิดจากความคิดของมนุษย๑หรือแนวคิดการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใช๎องค๑ความรู๎ การศึกษา การสร๎างสรรค๑งาน และการใช๎
ทรัพย๑สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู๎ของสังคม และ
เทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม ํ
 
ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1. ได๎ข๎อมูลสภาพการณ๑การการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑
เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง 

2. ได๎รูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง 

3. เป็นแนวทางการพัฒนาความรู๎ที่เป็นรูปแบบของการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ให๎กับชุมชน
อ่ืนๆหรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

4. ผลการวิจัยสามารถนําไปใช๎กําหนดกลยุทธ๑และแนวทางการพัฒนา เป็นต๎นแบบให๎กับ
ชุมชนอ่ืนๆ 
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บทที่  2 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือ

สํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง ผู๎วิจัยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องตามลําดับขั้นตอน 

ดังนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

2. แนวคิดภูมิปัญญาท๎องถิ่นหัตถกรรมเครื่องจักสาน 

3. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู๎ 

4. แนวคิดเก่ียวกับการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ 

5. แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ 

6. แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ 

7. บริบทชุมชนหัตถกรรมจักสาน 

8. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

1. แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็นความรู๎เฉพาะของชาวบ๎านซึ่งได๎รับการถํายทอดกันตํอๆมาจากบรรพ

บุรุษหรือจากผู๎รู๎ของหมูํบ๎านตนเอง นํามาใช๎และปฏิบัติในชีวิตประจําวันด๎วยความรู๎ ความสามารถ 

ความเชื่อทางพฤติกรรม สามารถใช๎ในการแก๎ไขปัญหาของมนุษย๑ได๎เพราะมีความสอดคล๎องกับ

ธรรมชาติ มีการถํายทอดสืบตํอกันมาเป็นพื้นความรู๎ของคนในสังคมนั้น ๆ  
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1.1 ความหมายของภูมิปัญญาท๎องถิ่น  

ได๎มนีักวิชาการหลายทํานให๎ความหมายของภูมิปัญญาท๎องถิ่นไว๎ดังตํอไปนี้   

 ปราณี ตันตยานุบุตร (2550) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา ภูมิปัญญาท๎องถิ่น หมายถึง พ้ืนความรู๎

ความสามารถของคนไทย ชาติไทย และประเทศไทย  

 เสรี พงศ๑พิศ (2551) ให๎ความหมายไว๎วํา ภูมิปัญญาไทยหรือภูมิปัญญาท๎องถิ่น หมายถึง

รากฐาน ปรัชญาชีวิตของคนไทย อันเป็นที่มาของความรู๎ความสามารถตําง ๆ ที่แสดงออกในวิถีชีวิต

ของคนไทย ในจารีตประเพณี วัฒนธรรมความเป็นอยูํ อาหาร บ๎านเรือน เสื้อผ๎า ยารักษาโรค 

เครื่องมือการทํามาหากินศิลปะการแสดง เครื่องประดับตกแตํง 

 วีระพงษ๑ แสงชูโต (2552) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา ภูมิปัญญาไทยหรือภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

หมายถึงองค๑ความรู๎ ทักษะ วิธีการและเครื่องมือตํางๆ ที่ เกิดจากสติปัญญาและความสามารถของคน

ในท๎องถิ่น เพ่ือใช๎ในการแก๎ปัญหาหรือพัฒนาการดําเนินชีวิตของคนในท๎องถิ่นรวมทั้งความสามารถใน

การประสานความรู๎ใหมํๆ กับความรู๎ดั้งเดิมในท๎องถิ่น เพ่ือการใช๎ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด โดยมีลักษณะ

เป็นเอกลักษณ๑ประจําท๎องถิ่นนั้น  

โกวิทย๑ พวงงาม (2553) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา ภูมิปัญญาท๎องถิ่น (Local Wisdom) หรือ
ภูมิปัญญาชาวบ๎าน (Popular Wisdom) หมายถึง กระบวนทัศน๑ หรือองค๑ความรู๎ของคนหรือกลุํมคน
ในถิน่ใดถิน่หนึ่ง อันเกิดจากการถํายทอดมาจากบรรพบุรุษหรือจากประสบการณ๑ที่ผํานการกลั่นกรอง 
สั่งสม คิดวิเคราะห๑และนํามาใช๎จนบังเกิดผล โดยอาศัยการเรียนรู๎ที่มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต เป็น
รากฐานของความรูช๎าวบ๎านที่มีลักษณะเป็นนามธรรมและรูปธรรม ตลอดจนการถํายทอดให๎กับคนรุํน
หลัง และในการศึกษาภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านหัตถกรรมนั้นเป็นองค๑ความรู๎ที่ควรคําแกํการศึกษาและ
อนุรักษ๑ ไว๎ให๎แกํคนรุํนหลัง 
 เทิดชาย ชํวยบํารุง (2554) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา ภูมิปัญญาท๎องถิ่น หมายถึง ความรู๎ ของ

คนในท๎องถิ่น ซึ่งได๎มาจากประสบการณ๑และความริเริ่มของคนในท๎องถิ่น รวมทั้งความรู๎ที่สั่งสมมาแตํ

บรรพบุรุษ สืบทอดจากรุํนสูํรุํนระหวํางการสืบทอดมีการปรับประยุกต๑และเปลี่ยนแปลง พัฒนา สูญ

สลาย หายไปบ๎างและเกิดเป็นความรู๎ใหมํตามยุคสมัย หรืออาจกลําวได๎วําภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็นการใช๎

ภูมิปัญญาหรือความรู๎ในท๎องถิ่นเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นซึ่งเป็นความรู๎ชุดใหมํ 
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 สรุป ภูมิปัญญาพ้ืนบ๎านหรือภูมิปัญญาท๎องถิ่น หมายถึง ความรู๎ ความสามารถในการดําเนิน

ชีวิตอยูํในพื้นท่ีนั้น ๆ โดยใช๎สติปัญญาสั่งสมความรู๎อยํางแพรํหลาย ผสมผสานความกลมกลืนระหวําง 

ศาสนา สภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล๎อมการประกอบอาชีพ และกระบวนการเหลํานี้มาจนหลายชั่ว

คนซึ่งจะเป็นวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษย๑นั้น เกิดจากการเรียนรู๎และสั่งสมประสบการณ๑เป็น

ระยะเวลายาวนาน โดยอาศัยภูมิปัญญาที่มีอยูํมาใช๎ในการตั้งถิ่นฐาน การประกอบอาชีพการปรับตัว

และแก๎ปัญหาในการดําเนินชีวิต จนเหมาะสมกับสภาพแวดล๎อมของธรรมชาติและสังคม 

1.2 ลักษณะและประเภทของภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

   ภูมิปัญญาท๎องถิ่นนั้นถือวําเป็นองค๑ประกอบที่สําคัญในการพัฒนาท๎องถิ่นอันจะสํงผลให๎

เกิดการพัฒนาประเทศโดยรวมได๎ ซึ่งมีนักวิชาการได๎แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะสําคัญของภูมิ

ปัญญาท๎องถิ่น ดังนี้ 

   พัชรินทร๑ สิรสุนทร (2550) ได๎กลําวไว๎วํา ลักษณะที่สําคัญของภูมิปัญญามี 2 ประการ คือ  

   1. ลักษณะของภูมิปัญญาที่เป็นนามธรรม ได๎แกํ กระบวนการคิด โลกทัศน๑ คํานิยม ความ

เชื่อ คุณคําและความหมายที่คนให๎แกํ สรรพสิ่งตําง ๆ รอบตัว ตลอดจนปรัชญาในการดําเนินชีวิตที่

เกี่ยวข๎องกับชีวิตประจําวันของบุคคล เชํน การเกิด แกํ เจ็บ และตาย เป็นต๎น  

   2. ลักษณะภูมิปัญญาที่เป็นรูปธรรม ได๎แกํ ผลผลิตขององค๑ความรู๎ของคนในสังคมนั้น ๆ    เชํน 

ศิลปหัตถกรรม รูปแบบการทําเกษตรกรรม ดนตรี อุปกรณ๑ เครื่องใช๎ในชีวิตประจําวัน เป็นต๎น 

   (เทิดชาย ชํวยบํารุง 2554) ได๎สรุปถึงลักษณะสําคัญของภูมิปัญญาท๎องถิ่นไว๎วํา 

   1.  เป็นเรื่องของการใช๎ความรู๎ ทักษะ ความเชื่อและพฤติกรรม   

         2.  แสดงถึงความสัมพันธ๑ ระหวํางคนกับคน คนกับธรรมชาติ คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ 

   3.  เป็นองค๑รวมหรือกิจกรรมทุกอยํางในวิถีชีวิต  

         4.  เป็นเรื่องของการแก๎ไขปัญหา การจัดการ การปรับตัวการเรียนรู๎เพ่ือความอยูํรอดของ

บุคคล ชุมชนและสังคม  
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         5.  เป็นแกนหลักหรือกระบวนทัศน๑ในการมองชีวิตเป็นพื้นความรู๎ในเรื่องตํางๆ  

         6.  มีลักษณะเฉพาะหรือมีเอกลักษณ๑ในตัวเอง  

         7.  มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการปรับสมดุลในพัฒนาการทางสังคมตลอดเวลา  

         8.  มีวัฒนธรรมเป็นฐานไมํใชํวิทยาศาสตร๑  

   9.  มีการบูรณาการสูง  

       10.  มีความเชื่อมโยงไปสูํนามธรรมที่ลึกซึ้งสูงสํง  

       11.  เน๎นความสําคัญของจริยธรรมมากกวําวัตถุธรรม 

กนกพร ฉิมพลี (2555) กลําววํา ภูมิปัญญามีสองลักษณะ คือ ลักษณะที่เป็นรูปธรรม ได๎แกํ  
วัตถุ และการกระทําทั้งหลาย และอีกลักษณะหนึ่งที่เป็นนามธรรม คือ ความรู๎ ความสามารถความ
เชื่อ หรือแนวทางในการแก๎ปัญหาและปูองกันปัญหา รวมทั้ งการสร๎างความสุขสงบให๎กับชีวิตมนุษย๑
นั่นเอง นอกจากนี้ภูมิปัญญาจะต๎องประกอบด๎วยกระบวนการที่เกี่ยวข๎องกับการเรียนรู๎  ซึ่งจะทําให๎
เกิดความเข๎าใจในเรื่องภูมิปัญญา และรู๎วําภูมิปัญญามีลักษณะเป็นการผสมผสานการเรียนรู๎จากที่มา
ของความรู๎ที่หลากหลาย โดยไมํยึดติดอยูํกับความรู๎ชนิดใดชนิดหนึ่งอยํางเดียว และการเรียนรู๎ต๎องมี
การกระทําอยํางตํอเนื่อง จึงเรียกวําเป็น Situated Knowledge นั่นคือ ต๎องเป็นสถานการณ๑ที่มี
กระบวนการตํอเนื่อง และต๎องมีกาปรับตัวเพ่ือให๎สามารถดําเนินชีวิตอยูํได๎ด๎วยความเข๎าใจตนเอง 
เข๎าใจโลกและมีความสามารถในการปรับตัวพร๎อม ๆ กับมีจุดยืนที่หนักแนํนมั่นคงในทางที่ดีงามและ
ถูกต๎อง 

ประเภทของภูมิปัญญามีด๎วยกันหลายด๎าน ซึ่งในท๎องถิ่นหนึ่งๆ จะมีปรากฏให๎เห็นในเรื่อง

ของการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี  ความคิด 

ความคิด ทัศนคติ  ตลอดจนสิ่งกํอสร๎าง เครื่องใช๎  เครื่องมือตําง ๆ กันไปตามแตํ ละท๎องถิ่น จึงมี

ลักษณะเป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมที่ถํายทอดกันมา โดยสามารถประมวลได๎ ดังนี้  

1. ด๎านภาษาและวัฒนธรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานเพ่ือการสื่อสาร การ

ถํายทอดเรื่องราวตําง ๆ ในสังคมให๎มีการเรียนรู๎สืบตํอและเผยแพรํแกํสังคมอ่ืนจนมีลักษณะเป็น

เอกลักษณ๑ของตนเอง  
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2. ด๎านศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถในการประยุกต๑ หลักธรรมคําสอน 

ความเชื่อ คํานิยม จารีต แบบแผนในการดําเนินชีวิตและกํอสันติสุขขึ้นแกํสังคม  

3. ด๎านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม หมายถึง ความสามารถในการออกแบบ สร๎างสรรค๑ 

ประดิษฐ๑ งานด๎านศิลปะเพ่ือใช๎จินตนาการให๎เกิดสุนทรียภาพในสังคม ผลิตผลงานด๎านสิ่งกํอสร๎าง 

รูปแบบ และรูปทรงตําง ๆ ภาพเขียน ภาพวาด จิตรกรรม ประติมากรรม ซึ่งแสดงให๎เห็นถึงฝีมือ 

ความคิด ความเชื่อที่ถํายทอดไว๎เป็นมรดกแกํสังคม  

4. ด๎านการศึกษาและการเรียนรู๎ หมายถึง ความสามารถในการจัดระบบเพ่ือการเรียนรู๎มี

กระบวนการให๎ความรู๎ถํายทอดแนวคิด ความเชื่อ ระเบียบแบบแผน การจัดการเรียนการสอน การให๎

การศึกษาทั้งท่ีมีรูปแบบและไมํมีรูปแบบ การสํงเสริมให๎เกิดการเรียนรู๎ การจัดบรรยากาศและแหลํงที่

จะเอ้ืออํานวยตํอการเรียนรู๎ของคนในสังคม  

5. ด๎านการแพทย๑ และสาธารณสุข หมายถึง ความสามารถในการจัดการปูองกันดูแล รักษา

สุขภาพ อนามัยของคนในสังคม มีการเรียนรู๎และถํายทอดเพ่ือบําบัดและขจัดโรคภัยไข๎เจ็ บตํางๆ ทั้ง

ในสํวนบุคคลและสังคมสํวนรวม โดยใช๎ความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และทรัพยากรธรรมชาติที่มี

อยูํในสังคมให๎เกิดประโยชน๑   

6. ด๎านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม หมายถึง ความสามารถในการจัดการ

สื่ออนุรักษ๑ พัฒนา สงวนรักษา และนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช๎ให๎ เกิดประโยชน๑แกํสังคมศึกษาและ

สํงเสริมคุณคําของทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือรักษาสิ่งแวดล๎อมให๎เกิดความสมดุลและยั่งยืน  

7. ด๎านความเป็นอยูํและการดํารงชีวิต หมายถึง ความสามารถในการจัดระบบการใช๎

ชีวิตประจําวัน การเลี้ยงดูเด็ก การพักผํอนหยํอนใจ การละเลํน การแสดง การแตํงกาย การสังสรรค๑ 

คติความเชื่อ พิธีกรรมเกี่ยวกับการมีชีวิตอยูํ ในสังคมอยํางเป็นสุข รวมทั้งข๎อห๎าม ข๎อละเว๎นตํางๆ ใน

การดํารงชีวิต  

8. ด๎านการปกครองและการบริหาร หมายถึง ความสามารถในการจัดสรร จัดระบบการ

ดูแลระเบียบและองค๑การที่สําคัญตามโครงสร๎างของสังคม เพ่ือให๎เกิดความสงบเรียบร๎อย มีความเป็น
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ธรรม เป็นสุ ข มีการแบํงสรรประโยชน๑ และทรัพยากรในสังคมรํวมกัน มีแนวคิดและวิธีการรักษา 

ปูองกันอันตรายเพ่ือให๎เกิดความม่ันคงทางสังคม  

9. ด๎านการผลิตและบริโภค หมายถึง ความสามารถในการจัดหาและใช๎วัสดุอุปกรณ๑ในการ

ทํามาหากิน การประกอบอาชีพ การประกอบอาหาร การประดิษฐ๑เครื่องมือ เครื่องใช๎เพ่ืออํานวย

ประโยชน๑ ในการผลิตสิ่งของ สําหรับอุปโภคบริโภคของคนในสังคมแม๎วําลักษณะของ ภูมิปัญญา

ดังกลําวข๎างต๎นจะมีความแตกตํางกันเรื่องของคุณลักษณะ (พัชรินทร๑ สิรสุนทร 2550) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ประเภทภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
ที่มา: ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์. (เทิดชาย ชํวยบํารุง 2554) 

 
 
 
 
 
 
 

การละเลํนดนตรี

และการพกัผํอน

หยํอนใจ 

ชีวิต ความ

เป็นอยูํและ

วิทยาการ 

ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

 

ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี ความ

เช่ือและศาสนา 

ศิลปกรรมและ

โบราณคด ี

ภาษาและ

วรรณกรรม 
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 จากที่กลําวมาสรุปประเภทและลักษณะของภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎ดังตํอไปนี้ คือ ภูมิปัญญา

ทางปฏิบัติและภูมิปัญญาทางทฤษฎี คือ การที่มนุษย๑สามารถนําสิ่งของตํางๆ มาใช๎และนําไปสูํการ

สร๎างบทสรุปในทางทฤษฎีวําสิ่งของนั้นๆ ใช๎ประโยชน๑ได๎ ทฤษฎีสร๎างขึ้นจากข๎อเท็จจริง ข๎อเท็จจริงมา

จากการปฏิบัติ นอกจากนี้แล๎วภูมิปัญญายังเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุภูมิปัญญา เมื่อยุคสมัย

เปลี่ยนไปทําให๎เกิดการก๎าวหน๎าขึ้นของภูมิปัญญา เชํน การเปลี่ยนแปลงของเครื่องมือ กระบวนการ

ถํายทอด พิธีกรรมตํางๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับการเกิด การตาย เป็นต๎น 

1.3 ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ภูมิปัญญากับสังคมไทย อยูํคูํกันมาช๎านาน ลักษณะของการเกิดของภูมิปัญญาท๎องถิ่น เป็น

องค๑ความรู๎ที่ได๎มีการสั่งสมมาเป็นเวลานาน โดยได๎รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล๎อม และความศรัทธา ความ

เชื่อในศาสนา มีการถํายทอดจากรุํนหนึ่งสูํอีกรุํนหนึ่งในท๎องถิ่นนั้นเพ่ือใช๎ในการดํารงชี วิตการอยูํ

รํวมกันของสังคมในท๎องถิ่น (วีระพงษ๑ แสงชูโต 2552) ภูมิปัญญาเป็นการรับใช๎คน ชุมชน สังคมได๎ ถ๎า

ขาดภูมิปัญญาเปรียบดังการขาดรากของชีวิต 

นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการอีกหลายทํานที่กลําวถึงความสําคัญของภูมิปัญญาท๎องถิ่น ดังนี้ 
รัตนา แสงสวําง (2549) ได๎กลําววําภูมิปัญญาท๎องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ๎านมีความสําคัญ

ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมทางสังคมที่สืบทอดกันมาจากการเรียนรู๎ผํานกระบวนการขัดเกลาของกลุํม
คน สร๎างเป็นทรัพย๑สินทางปัญญาที่มีคุณคําเป็นข๎อมูลพ้ืนฐานของการดํารงชีวิตและมีการพัฒนาอยําง
ยั่งยืนจากอดีตจนถึงปัจจุบันใช๎เป็นแนวทางการปรับตัวของชุมชน ความสมดุลระหวํางธรรมชาติ 
สิ่งแวดล๎อมชํวยพัฒนาเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเองสอดคล๎องตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 

พระรัฐกร สุขอ๎วน (2551) ได๎กลําววํา ความสําคัญของภูมิปัญญาท๎องถิ่นวําเป็นความรู๎ 
ความคิดของชาวบ๎านที่สั่งสมประสบการณ๑และสืบทอดจากอดีตสูํปัจจุบันซึ่งเป็นการผสมผสาน
ระหวํางการดํารงชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและธรรมชาติที่มีความสําคัญสําหรับมนุษย๑ในการดํารงชีวิต 
ความเป็นอยูํชํวยสร๎างอาชีพและรายได๎ตลอดจนถึงการพัฒนาประเทศ 

พระมหาวีรยุทธ ประสาทนอก (2551) ไดก๎ลําววําภูมิปัญญาท๎องถิ่นมีความสําคัญตํอวิถีชีวิต
ชาวบ๎าน เป็นรากฐานของการพัฒนาสังคมหรือชุมชนและเป็นรากฐานของวัฒนธรรม โดยสะท๎อน
ออกมาในรูปขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา พิธีกรรม ภาษา ความเชื่อ วรรณกรรม ดนตรี 
การละเลํนพ้ืนบ๎านและภูมิปัญญานั้นยังมีความสําคัญตํอประเทศชาติด๎วย เพราะวําสังคมหรือชุมชน
หากไมํมีภูมิปัญญาก็ไมํสามารถท่ีจะอยูํรอดในสังคมได๎ด๎วยตนเอง 
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จึงเห็นได๎วําภูมิปัญญาท๎องถิ่นมีความสําคัญอยํางยิ่งตํอการพัฒนาทั้งด๎าน เศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล๎อม ดังที่สํานักพัฒนาเกษตรกร  กรมสํงเสริมการเกษตร  ได๎สรุปความสําคัญของภูมิ

ปัญญาท๎องถิ่นไว๎ดังนี้ (สํานักพัฒนาเกษตรกร 2551) ภูมิปัญญาทําให๎ชาติและชุมชนผํานพ๎นวิกฤติ 

และดํารงความเป็นชาติ หรือชุมชนได๎ภูมิปัญญาเป็นองค๑ความรู๎ ที่มีคุณคํา และความดีงามที่จรรโลง

ชีวิตและวิถีชุมชนให๎อยูํรํวมกับธรรมชาติ และสภาวะแวดล๎อมได๎อยํางกลมกลืนและสมดุล นอกจากนี้

ตามรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550  ตํางก็ได๎ให๎ความสําคัญในเรื่อง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่นดังท่ีพบในมาตรา 46 มาตรา 69 มาตรา 81 และมาตรา 249 ใน

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 สรุปได๎วํา มุํงเน๎นให๎ความสําคัญเรื่องกระบวนการเรียนรู๎ต๎องสํงเสริมใน 3 

เรื่อง คือ ความรู๎ คุณธรรมและกระบวนการเรียนรู๎และการบูรณาการเรื่องศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญา การประยุกต๑ใช๎ภูมิปัญญาให๎มีการนําประสบการณ๑ความรอบรู๎  ความชํานาญ และภูมิปัญญา

ท๎องถิ่นของบุคคลมาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ด๎วย 

 1.4 การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   ภูมิปัญญาเป็นเรื่องของการสืบทอดประสบการณ๑จากอดีตถึงปัจจุบันที่เป็นไปอยํางตํอเนื่อง

และไมํขาดสาย เป็นธรรมชาติของชาวบ๎านที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร๑สืบตํอกันมาภูมิปัญญาจึงนับเป็น

ความคิดทางสังคมท่ีสําคัญอยํางหนึ่ง ซึ่งนักวิชาการหลายทํานได๎กลําวไว๎ดังตํอไปนี้ 

ศศินา ภารา (2550) ได๎กลําววํา การถํายทอดภูมิปัญญาเป็นการถํายโอนความรู๎ ความคิด 

การกระทําจากคนรุํนหนึ่งไปยังคนอีกรุํนหนึ่ง หรือจากคนรุํนเดียวกันไปสูํคนรุํนเดียวกัน การถํายทอด

ภูมิปัญญามีลักษณะการถํายทอด 3 แบบ คือ  

1. การถํายทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่นโดยการบอกเลํา (Oral Tradition) เป็นวิธีการไมํซับซ๎อน

อาจบอกเลําจากผู๎ใหญํผํานเด็ก หรือผู๎ใหญํกับผู๎ใหญํ ซึ่งบอกเลําโดยใช๎นิทานพ้ืนบ๎าน คําสอน การเลํน

คําทายปริศนา ใช๎เพลงกลํอมเด็ก คําพังเพย สุภาษิต คําร๎องสดในการละเลํนเพลงบอก เพลงโนราห๑ 

ลิเก ลําตัด อีแซว เป็นต๎น โดยทั่วไปการถํายทอดภูมิปัญญาของชาวบ๎านทุกภูมิภาคจะนิยม  2 วิธีการ

คือ การสอนเป็นวาจาและสอนประกอบสาธิตวิธีการ ผู๎ที่บอกเลําต๎องมีความจําแมํนยํา ซึ่งอาจเป็น

บิดามารดา เพื่อนบ๎าน ญาติ ครู ปราชญ๑ท๎องถิ่น นายหนังตะลุง คนเลํนลําตัด ลิเก หรือใครก็ตามที่ให๎
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ความรู๎ แนวคิดและการกระทํา ซึ่งเป็นวิธีการงําย ๆ ไมํซับซ๎อน สวนใหญํจะสอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรม ปรัชญา การใช๎ชีวิตกฎเกณฑ๑และการดําเนินชีวิตในสังคมท่ีถือเป็นเยี่ยงอยํางได๎ 

 2. การถํายทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่นโดยการเขียน/บันทึกเป็นลายลักษณ๑อักษร (Literary 

Tradition) เป็นวิธีที่เขียนไว๎ในหนังสือวารสาร/นิตยสาร ในกรณีที่เป็นศิลปะหรือวิทยาการระดับที่มี

ความซับซ๎อนหรือลึกซึ้งจึงจะใช๎วิธีลายลักษณ๑ในรูปของตํารา เชํน ตํารายา ตําราปลูกบ๎าน ตํารา

โหราศาสตร๑ หรือผูกเป็นนิทาน/ตํานาน วรรณกรรมคําสอน ภาษิต คูํมือ แผนที่ สมุดขํอย ใบลาน เป็น

ต๎น การเขียนดังกลําวจัดเป็นการสร๎างองค๑ความรู๎ไว๎เป็นลายลักษณ๑ตามความสะดวกและเห็นวํา

สอดคล๎องกับพ้ืนฐานของชาวบ๎าน ซึ่งบางครั้งจะสอดคล๎องแทรกคุณธรรมจริยธรรม การดําเนินชีวิต

หรือสิ่งที่กลํอมเกลาความดีงามของสังคมหรือไมํก็ได๎ เพราะการเขียนบางรูปแบบอาจมีข๎อจํากัดทําให๎

ไมํสามารถ สอดแทรกได๎ 

  3. การถํายทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่นโดยการผํานการกระทํา (Action Tradition) เป็นการ

ถํายทอดความรู๎ การกระทําโดยการบอกเลําในขณะทําพิธีกรรม ในเชิงจิตวิทยาพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์และ

มีอํานาจโน๎มน๎าวให๎คนมีสํวนรํวมรับเอาคุณคําและแบบอยํางพฤติกรรมที่ต๎องการเน๎นเข๎าไว๎ในตัว มี

การตอกย้ําแนวปฏิบัติและความคาดหวัง โดยไมํต๎องใช๎การจําแนกแจกแจงเหตุผล แตํใช๎ศรัทธา ความ

ขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรม สร๎างกระแสความเชื่อและพฤติกรรมที่พึงประสงค๑ไมํเน๎นภูมิปัญญา

และความรอบรู๎แตํเน๎นผลที่เกิดตํอสํานึกของผู๎มีสํวนรํวมเป็นสําคัญ จึงเกิดผลทางใจแกํผู๎รํวมพิธี มีผล

ตํอพฤติกรรมและความประพฤติของคนในสังคม สามารถสร๎างพลังทางสังคมได๎อยํางดีเพราะมีผลตํอ

จิตวิญญาณและความเชื่อท่ีฝังแนํนในตัวตนของมนุษย๑ทุกยุคทุกสมัยพิธีกรรมหลายเรื่องที่ยังคงปลูกฝัง

และบํมเพาะความเชื่อ คุณคําและแนวทางความประพฤติท่ีพึงประสงค๑ ได๎แกํ พิธีแตํงงาน พิธีศพ พิธีสูํ

ขวัญในโอกาสตํางๆ พิธีสืบชะตาแมํน้ํา พิธีสืบชะตาเมือง พิธีบวชปุา พิธีอุปสมบท เป็นต๎น 

ดวงฤทัย อรรคแสง (2552) อธิบายวํา การถํายทอดความรู๎ของภูมิปัญญาท๎องถิ่น คือ การ

บอกวิชาความรู๎ให๎ผู๎เรียนเข๎าใจและนําไปปฏิบัติได๎ ซึ่งภูมิปัญญาท๎องถิ่นมักจะถํายทอดความรู๎ ให๎กับ

ผู๎เรียนหรือกลุํมเปูาหมาย ไปโดยอัตโนมัติ ไมํได๎เรียนวิชาการสอนมาจากสถาบันใดๆ และจะใช๎สามัญ

สํานึกแบบสังคมประกิต คือ การเรียนการสอนที่เกิดจาการเลียนแบบและการจดจําสืบทอดกันมาใน

ครอบครัวและวิธีการถํายทอด 2 รูปแบบ คือ  
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1. ใช๎วิธีสาธิตคือ ทําให๎ดูเป็นตัวอยําง อธิบายทุกขั้นตอนให๎ผู๎เขียนเข๎าใจและผู๎เรียนปฏิบัติ

ตาม  

2. ใช๎วิธีการปฏิบัติจริง คือ ฟังคําบรรยาย อธิบาย การสาธิตแล๎วนําไปปฏิบัติจริง และ

ปฏิบัติซ้ําๆ กันจนเกิดเป็นความชํานาญ เพราะผลงานที่จะใช๎ดํารงชีวิตได๎ต๎องเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจริง 

สามารถนําเอาไปใช๎ประโยชน๑ได๎ ไมํใชํผลงานที่กลําวอ๎างไว๎ในตําราเทํานั้น ดังนั้นกลุํมเปูาหมายของภูมิ

ปัญญาท๎องถิ่นผู๎เรียนหรือกลุํมเปูาหมายที่รับการถํายทอดภูมิปัญญาจากผู๎รู๎ในท๎องถิ่นสํวนมากจะเป็น

คนในครอบครัว เป็นญาติโดยสายเลือด เนื่องจากความรู๎บางอยํางผู๎รู๎ทั้งหลายมักหวงแหนและจะไมํ

แพรํงพรายให๎คนอื่น ๆ รู๎ 

มรกต วัฒนศักดิ์ (2553) ได๎กลําววําการถํายทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่นของผู๎ทรงภูมิปัญญาหรือ

ปราชญ๑ท๎องถิ่นนั้นมีหลายรูปแบบที่แตกตํางกันไป เชํน การถํายทอดในระดับปัจเจกบุคคล การ

ถํายทอดในหมูํเครือญาติ การถํายทอดระดับชุมชนเดียวกันและการถํายทอดจากหนํวยงานของรัฐและ

หนํวยงานเอกชน 

สรุปได๎วําจากที่มีผู๎ให๎ความรู๎เกี่ยวกับภูมิปัญญาท๎องถิ่น สามารถสรุปการถํายทอดภูมิปัญญา

ท๎องถิ่นได๎ดังนี้ คือ 

1. เป็นการสืบทอดความรู๎ภายในชุมชน การดํารงชีวิตประจําวันสํวนใหญํเป็นเรื่องอาชีพ

ของหมูํบ๎านที่แทบทุกครัวเรือนทํากัน บางบ๎านทําเป็นอาชีพรองจากการทําไรํทํานา บางบ๎านทําเป็น

อาชีพหลัก  

2. การสืบทอดภายในบ๎าน ถํายทอดภายในครอบครัวและเครือญาติ เป็นการสืบทอด

ความรู๎ความชํานาญที่มีลักษณะเฉพาะ หรือเฉพาะครอบครัว  

3. การฝึกจากปราชญ๑ชาวบ๎าน ผู๎สนใจไปขอรับการถํายทอดจากปราชญ๑ชาวบ๎านซึ่งอาจจะ

เป็นญาติหรือไมํใชํญาติก็ได๎  

4. การฝึกฝนและค๎นคว๎าด๎วยตนเอง บางคนมีพรสวรรค๑ในการคิดค๎น ประดิษฐ๑ ดัดแปลง

ค๎นหาสิ่งใหมํๆอยูํเสมอทําให๎มีความชํานาญหลายอยํางเกิดขึ้น แล๎วถํายทอดไปสูํลกหลาน เชํน การ

แกะสลักผลไม๎ การประดิษฐ๑ดอกไม๎ การทําเครื่องจักสาน เป็นต๎น 
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5. การถํายทอดเกิดข้ึนจากความรู๎บางอยํางที่เกิดขึ้นโดยตนเองไมํได๎สนใจ หรือไมํได๎คาดคิด

มากํอน มีวิญญาณหรืออํานาจลึกลับเข๎าสิง หรือมาบอกทําให๎มีความสามารถในการรักษาโรคได๎   

1.5 การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็นกระบวนการปรับตัว การเรียนรู๎และเป็นเรื่องของกระบวนการเรียนรู๎

ที่มีการกระทําอยํางตํอเนื่องและเป็นการเรียนรู๎ที่ขึ้นอยูํกับการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ๑ที่มี

กระบวนตํอเนื่องที่สําคัญ คือ กระบวนการจัดการที่มีลักษณะที่ซ๎อนทับกันอยูํหลากหลาย  

 ภูมิปัญญาท๎องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สภาพแวดล๎อมมีการเปลี่ยนแปลงมาก  

เนื่องจากความเจริญก๎าวหน๎าในทางเทคโนโลยีทางด๎านอุตสาหกรรม  แล๎วทําให๎ชาวบ๎านและคนรุํน

ใหมํหันหน๎าเข๎าไปทํางานในโรงงานกันเยอะมาก บางครั้งเศรษฐกิจโลกก็มีการเปลี่ยนแปลง สํงผล

กระทบตํอประเทศไทยด๎วย โรงงานหลายแหํงต๎องให๎คนงานออกจากงาน ทําให๎เกิดปัญหาวํางงาน รัฐ

จึงพยายามหันมาสํงเสริม ในสํวนของชุมชนเองก็แสวงหาทางออกและแก๎ไขปัญหาด๎วยการพ่ึงตนเอง

มากขึ้น เชํน การทําเกษตรกรรมผสมผสาน การทํานา การทําหัตถกรรม งานฝีมือตํางๆ เพ่ือขายชํวย

เพ่ิมรายได๎ข้ึนอีกทางหนึ่ง 

  หัตถกรรมเครื่องจักสานเป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่นอยํางหนึ่ง โดยนําวัตถุดิบพ้ืนบ๎าน ได๎แกํ ไม๎ไผํ 

มาทําเป็นเครื่องมือเครื่องใช๎ในชีวิตประจําวัน และได๎มีการถํายทอดการทําหัตถกรรมเครื่อง จักสาน

ตํอเนื่องกันมานับเป็นเวลาร๎อยๆ ปี ซึ่งกลําวได๎วํา เป็นการถํายทอดภูมิปัญญา จากการที่มีหัตถกรรม

เครื่องจักสานเป็นหัตถกรรมพ้ืนบ๎านของตน ทําให๎คนใน หมูํบ๎านรู๎จักการใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑ 

และสามารถนํามาใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ บางคนก็เห็นพํอ แมํหรือคนอ่ืนทําก็อยากทําบ๎างเลยหัดทํา

โดยการดูแล๎วก็ทําด๎วยตนเอง แล๎วก็ทํามาเป็นอาชีพ เลยทําให๎ประชาชน เห็น คุณคําในภูมิปัญญา 

และไมํละทิ้งถิ่นฐานของตน เมื่อมีผลผลิตมากก็สามารถนําไปจําหนําย เป็นการเพ่ิมรายได๎ให๎แกํ

ครอบครัวอีกทางหนึ่ง 
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ภาพที่ 2 แสดงกระบวนการเกิดและสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
ที่มา: (กฤษณา วงษาวสันต๑ 2542) 

(จักรกฤษณ๑ ดาวไธสง 2554) กลําววําภูมิปัญญาท๎องถิ่นของไทยถือเป็นทุนทางสังคมและ

วัฒนธรรมที่ต๎องเก็บรักษาไว๎ โดยมีกระบวนการในการอนุรักษ๑ทุนภูมิปัญญาท๎องถิ่นของไทย ดังนี้  

1. การค๎นคว๎าวิจัย ควรศึกษาและเก็บรวบรวมข๎อมูลภูมิปัญญาของไทยในด๎านตํางๆ ใน

ระดับท๎องถิ่น จังหวัด ภูมิภาคและประเทศ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ภูมิปัญญาของท๎องถิ่น ควรมุํงศึกษาให๎

รู๎ความเป็นมาในอดีตและ สภาพการณ๑ในปัจจุบัน  
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2. การอนุรักษ๑ กระทําโดยการปลุกจิตสํานึกให๎คนในท๎องถิ่นตระหนักถึงคุณคํา แกํนสาระ

และความสําคัญของภูมิปัญญาท๎องถิ่นตํางๆ สํงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและ

วัฒนธรรมตํางๆ สร๎างจิตสํานึกของความเป็นคนในท๎องถิ่นที่จะต๎องรํวมกันอนุรักษ๑ภูมิปัญญาที่เป็น

เอกลักษณ๑ของท๎องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให๎มีพิพิธภัณฑ๑ท๎องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ๑ชุมชนขึ้น เพ่ือแสดง

สภาพวิถีชีวิตและความเป็นมาของชุมชนอันจะสร๎างความรู๎ และความภูมิใจในชุมชนท๎องถิ่นด๎วย  

3. การฟ้ืนฟู โดยการเลือกสรรภูมิปัญญาที่กําลังจะสูญหายหรือที่สูญหายไปแล๎วมาทําให๎มี

คุณคําและมีความสําคัญตํอการดําเนินชีวิตในท๎องถิ่นโดยเฉพาะพ้ืนฐานทางจริยธรรม คุณธรรมและ

คํานิยม  

4. การพัฒนา ควรริเริ่มสร๎างสรรค๑และปรับปรุงภูมิปัญญาให๎เหมาะสมกับยุคสมัยและเกิด

ประโยชน๑ในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยใช๎ภูมิปัญญาเป็นพ้ืนฐานในการรวมกลุํมในการพัฒนาอาชีพ 

ควรนําความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี มาตํอยอดในการผลิต การตลาดและการบริหาร 

ตลอดจนการปูองกันและอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม 

5. การถํายทอด โดยการนําภูมิปัญญาที่ผํานการเลือกสรรกลั่นกรองด๎วยเหตุผลอยําง

รอบคอบและรอบด๎านแล๎วไปถํายทอดให๎แกํคนในสังคมได๎รับรู๎เกิดความเข๎าใจ ตระหนักในคุณคํา 

คุณประโยชน๑และปฏิบัติได๎อยํางเหมาะสมผํานสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและการจัด

กิจกรรมทางวัฒนธรรมตํางๆ  

6. การสํงเสริมกิจกรรม โดยการสํงเสริมและสนับสนุนให๎เกิดเครือขํายการสืบสานและ

พัฒนาภูมิปัญญาของชุมชนตํางๆเพ่ือจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่นอยํางตํอเนื่อง  

7. การเสริมสร๎างเอตทัคคะ ควรสํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชาวบ๎านผู๎ 

ดําเนินงานและปราชญ๑ท๎องถิ่นให๎มี โอกาสแสดงศักยภาพด๎านภูมิปัญญาและพัฒนาความรู๎

ความสามารถได๎อยํางเต็มที่ จัดให๎มีการยกยํองและประกาศเกียรติคุณในลักษณะตํางๆ รวมทั้งสํงเสริม

ให๎มีโอกาสได๎รับการยกยํองและประกาศเกียรติคุณในระดับที่สูงขึ้นไป  

8. การเผยแพรํแลกเปลี่ยนการสํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมให๎เกิดการเผยแพรํแลก 

เปลี่ยนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอยํางกว๎างขวาง โดยให๎มีการเผยแพรํภูมิปัญญาท๎องถิ่นตํางๆ ด๎วยสื่อ
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และวิธีการตํางๆ สํงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรํและแลกเปลี่ยนระหวํางกลุํมชนและท๎องถิ่นตํางๆ 

อยํางกว๎างขวางรวมทั้งประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 กระบวนการอนุรักษ๑ภูมิปัญญาท๎องถิ่นของไทย 
ที่มา: (จักรกฤษณ๑ ดาวไธสง 2554) 

 กระบวนการถํายทอด คือ วิธีการที่ผู๎สอนใช๎ในการสอนเพ่ือให๎ความรู๎แกํผู๎สืบทอด สํวน

วิธีการถํายทอดภูมิปัญญานั้น อาจมีวิธีการ ดังนี้ (ภูมิปัญญาไทย 2551) 

 1. การถํายทอดภูมิปัญญาไปสูํเด็กใช๎วิธีเลํา เชํน เลํานิทาน การทําให๎ดู เชํน การแสดง 

การละเลํนตํางๆ 

 2. การถํายทอดภูมิปัญญาไปสูํผู๎ใหญํ ใช๎วิธีแบบจดบันทึกเป็นลายลักษณ๑อักษร เพ่ือนําไป

อําน และแบบไมํเป็นลายลักษณ๑อักษร โดยวิธีบอกเลํา การละเลํน การแสดงหรือทําให๎ดู 
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 การรักษาภูมิปัญญาท๎องถิ่นของไทยเป็นหน๎าที่ของทุกคนที่ต๎องรํวมมือรํวมใจกันดําเนินการ 

ซึ่งไมํเพียงการรักษาให๎คงอยูํเทํานั้น หากแตํต๎องสามารถยกระดับภูมิปัญญาท๎องถิ่นไปสูํการใช๎

ประโยชน๑ในลักษณะตํางๆ โดยเฉพาะเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นและเมื่อพัฒนาท๎องถิ่นซึ่งเป็นฐานสําคัญ

ของประเทศ ประเทศก็จะเติบโตด๎วยฐานที่มั่นคงและยั่งยืน  

 จากที่กลําวมาพอสรุปได๎วํา การถํายทอดภูมิปัญญาจากคนรุํนสูํรุํนนั้นมีหลายวิธีขึ้นอยูํกับ

กลุํมเปูาหมาย และเนื้อหาภูมิปัญญาที่จะสื่อสาร รวมทั้งลักษณะของภูมิปัญญาที่จะถํายทอดด๎วย เชํน 

ภูมิปัญญาสาขาศิลปะการชําง การจักสานหรือนาฏศิลป์ ซึ่งมีการถํายทอดที่แตกตํางกัน เป็นต๎น 

2. แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมเครื่องจักสาน 
 ประภาศิริ กลางพอน (2558) กลําววํา ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็นความรู๎ ความสามารถในการ
ดําเนินชีวิตอยูํในพ้ืนที่นั้น ๆ โดยใช๎สติปัญญาสั่งสมความรู๎อยํางแพรํหลาย ผสมผสานความกลมกลืน
ระหวํางศาสนา สภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล๎อมการประกอบอาชีพ และกระบวนการเหลํานี้มาจน
หลายชั่วคนซึ่งจะเป็นวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษย๑นั้น เกิดจากการเรียนรู๎และสั่งสมประสบการณ๑เป็น
ระยะเวลายาวนาน โดยอาศัยภูมิปัญญาที่มีอยูํมาใช๎ในการตั้งถิ่นฐาน การประกอบอาชีพการปรับตัว
และแก๎ปัญหาในการดําเนินชีวิต จนเหมาะสมกับสภาพแวดล๎อมของธรรมชาติและสังคม 

เครื่องจักสานเป็นงานเกําแกํอยํางหนึ่งที่มนุษย๑ทําขึ้นเป็นเครื่องมือ เครื่องใช๎โดยใช๎วัตถุดิบ
จากธรรมชาติที่มีอยูํในท๎องถิ่นมาแปรรูปเป็นวัสดุสร๎างเป็นเครื่องจักสานประเภทตํางๆ กรรมวิธีในการ
ทําเครื่องจักสานเริ่มจากการใช๎วัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นเถา เป็นเส๎น เชํน เถาวัลย๑ หวาย
กระจูด กก มาสานสอดขัดกันอยํางงํายๆ โดยแทบไมํต๎องแปรรูปวัตถุเลย เชํน การนําเถาวัลย๑ หวาย
มาสานเป็นภาชนะงํายๆ อยํางตะกร๎า กระจาดนําต๎นกกกระจูดมาทุบให๎แบนแล๎วสานเป็นเสื่อหรือ
ภาชนะเชํน เสื่อกระจูด กระสอบกระจูดในภาคใต๎ ตํอมาเมื่อมนุษย๑ต๎องการผลิตเครื่องจักสานให๎มี
รูปทรงและมีลวดลายละเอียดมากขึ้นจึงแปรรูปวัตถุดิบด๎วยการ ‛จัก“ เพ่ือให๎ได๎วัตถุดิบที่เป็นเส๎นเล็ก
สานได๎ละเอียดยิ่งขึ้น เชํน การนําหวายมาจักเป็นเส๎น นําไม๎ไผํมาจักตอกทําให๎มนุษย๑สามารถสาน
เครื่องจักสานให๎มีรูปทรงและลวดลายละเอียดประณีตตามต๎องการ (เอกพงศ๑ อินเกื้อ และคณะ 2554)  
   การทําเครื่องจักสานเป็นหัตถกรรมพ้ืนบ๎านโบราณอยํางหนึ่งที่สืบทอดกันมาช๎านาน 

เครื่องมือที่ใช๎ทําจักสาน ได๎แกํ 
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   1. มีด ที่ใช๎กันทั่วไปมี 2 ชนิด คือ 

      1.1 มีดขนาดใหญํ สันหนา เชํน มีดโต๎ ใช๎ตัดและผําไม๎ไผํ หวายหรือไม๎อ่ืนๆ ที่จะใช๎ทํา

เครื่องจักสานให๎มีขนาดความต๎องการกํอนที่จะนําไป เหลา จักเป็นตอก 

      1.2 มีด ใช๎สําหรับจักตอกหรือเหลาหวาย เป็นมีดปลายเรียวแหลม ปลายและด๎ามงอน 

สํวนมากตัวมีดจะสั้นกวําด๎าม  

  2. เหล็ก เป็นเหล็กปลายแหลมใช๎สําหรับ เจาะ ไช งัด แงะ มี 2 ชนิด ได๎แกํ เหล็กหมาด

ปลายแหลม เป็นเหล็กแข็งฝนปลายให๎แหลม ใช๎ไชหรือแงะเครื่องจักสานเพ่ือร๎อยหวายผูกโครงสร๎าง 

ผูกขอบ หรือเจาะหู กระบุง ตะกร๎า เป็นต๎น เหล็กหมาดปลายหอก ปลายแบนคล๎ายใบหอก ใช๎เจาะ

หรือไชไม๎ให๎เป็นรู มักใช๎เจาะรูเครื่องจักสานเมื่อต๎องการผูกหวายเสริมโครงสร๎างให๎แข็งแรง 

 ลวดลาย (Patterning)  

 การสานลวดลายตํางๆ ในเครื่องจักสานของไทยแตํละลายจะมีหลักในการสานสืบทอดตํอๆ 

กันมาแตํโบราณด๎วยการบอกเลํามากกวําการใช๎ตํารับตํารา ดังนั้นจึงเป็นลวดลายที่เป็นลายดั้งเดิม

มากกวํา ประเภทของลายจักสานแบํงออกได๎ 3 ชนิด ลายแมํบท ลายพัฒนาและลายประดิษฐ๑ แบํง

ออกได๎ดังนี้ 

 ลายแมํบท  เป็นลายที่มีลักษณะประจําตัวเดํนชัด   มีกฎเกณฑ๑การสานแนํนอน เชํน ลาย

ขัด ยกหนึ่งขํมหนึ่งหรือลายสอง ยกสองขํมหนึ่ง เป็นต๎น ลายแมํบทตํางๆ เหลํานี้เป็นต๎นกําเนิดที่ทําให๎

มนุษย๑รู๎จักนําวัสดุในท๎องถิ่น เชํน ไม๎ไผํ  ใบลาน กระจูด คล๎า เป็นต๎น มาสานเป็นสิ่งของเครื่องใช๎ใน

ชีวิตประจําวัน   มาประยุคหลายสมัย และได๎ตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน 
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ตัวอยํางลาย 

 

                     

แมํบทลายตาชะลอม                           แมํบทลายสอง 

 

                  

แมํบทลายสาม                              แมํบทขัดตาชิด 

ที่มา: http://www.culture.go.th/knowledge/wickerware/wicker1.htm 

 ลายพัฒนา  เป็นลายที่พัฒนามาจากลายแมํบท กฎเกณฑ๑ การสานยังแนํนอนอยูํแตํมี

รายละเอียดเพิ่มขึ้นลักษณะเดํนของลายแมํบทยังปรากฏชัด สํวนลายจะเปลี่ยนแปลงเป็นรูปรํางงํายๆ

ขึ้น ลายดังกลําวแสดงถึงให๎เห็นถึงความเฉลียวฉลาดของชํางสานไทยแตํโบราณที่รู๎จักดัดแปลง และ

พัฒนาลายสานตํางๆ เหลํานี้ให๎มีรูปแบบที่จะนําไปใช๎ประโยชน๑ได๎อยํางเหมาะสมและสวยงาม เชํน 

ลายลบน้ํา ลายดีหลํม ลายดีตะแคง ลายคุบ เป็นต๎น 
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ตัวอยํางลาย 

 

                          

    ลายหลํมคว่ํา              ลายตีกระจาย                     ลายเฉลาดาว 

 

ที่มา: http://www.culture.go.th/knowledge/wickerware/wicker1.htm 

 ลายประดิษฐ๑  เป็นลายสานที่ชํางสานประดิษฐ๑ขึ้นให๎เป็นลวดลายตํางๆ ตามความรู๎สึกนึก

คิดของชํางสานเองโดยอาศัยลายแมํบทและลายพัฒนายังคงอยูํบ๎าง การใช๎ตอกสีขนาดตํางๆ สานและ

ประดิษฐ๑ให๎เป็นดอกดวงและลวดลาย  แม๎วําจะยังคงลักษณะของลายแมํบทกับลายพัฒนาไว๎ก็ตาม ยัง

หมายถึงลายประดิษฐ๑ด๎วย เพราะอาศัยลวดลายเป็นหลักในการสาน ดังนั้นชํางสานไทยโบราณจึงได๎

แสดงออกถึงศิลปะและวัฒนธรรมของท๎องถิ่นตลอดจนอารมณ๑และความรู๎สึกนึกคิดไว๎ในลายสานได๎

อยํางงดงาม เชํน ลายขิดตาแมว ขิดดอกจัน ขิดขอ ลายพัด ลายเสื่อกระจูด เป็นต๎น 

ตัวอยํางลาย 

                                 

         ลายลบน้ํา                     ลายขิดตาแมว 

ที่มา: http://www.culture.go.th/knowledge/wickerware/wicker1.htm 

http://www.culture.go.th/knowledge/wickerware/wicker1.htm
http://www.culture.go.th/knowledge/wickerware/wicker1.htm
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสาน 

เครื่องจักสานงานหัตถกรรมพื้นบ๎านของไทย เครื่องจักสาน เป็นงานหัตถกรรมของชาวบ๎าน

ที่มีการสืบทอดตํอกันมาแตํโบราณ สิ่งของเครื่องใช๎ตํางๆ สํวนใหญํเป็นงานที่เกิดจากกระบวนการจัก

สาน โดยคําวํา จัก เป็นลักษณะของการนําวัสดุประเภทลําเชํน ไม๎ไผํ หวาย คล๎า เตย ผือ ไหล เครือไม๎ 

และอ่ืนๆ มาจักเป็นเส๎นด๎วยมีดจักตอก จากนั้นจึงนําเส๎นตอกที่ได๎จากการจักมา สาน ด๎วยลายสาน

ตํางๆ จนเกิดเป็นรูปทรงสิ่งของเครื่องใช๎ ด๎วยกรรมวิธี 2 อยําง ทําให๎เกิดเป็นชื่อเรียกที่ติดปากกัน

ทั่วไปวํา เครื่องจักสาน แม๎วําในปัจจุบันผลิตภัณฑ๑บางอยํางอาจจะไมํได๎ผํานขั้นตอนของการ จัก เป็น

เพียงการเหลาแล๎วนํามาสานเลยหรือไม๎ต๎องทําอะไรกับวัสดุนั้นเลย เป็นเพียงการนํามาสาน เราก็ยัง

เรียกสิ่งของนั้นวําเครื่องจักสานตามความเคยชินที่มีมาแตํอดีต นอกจากนี้เราจะพบวํา เครื่องจักสานมี

การผลิตเพ่ือตอบสนองความต๎องการของมนุษย๑มาแตํโบราณ ครอบคลุมไปทั่วประเทศ แตํที่มีมาก

ที่สุดก็คือ แถบทวีปเอเชีย ด๎วยเหตุที่ภูมิประเทศและภูมิอากาศ ทําให๎เกิดวัสดุที่มีความเหมาะสมกับ

งานจักสานมากมาย โดยเฉพาะไม๎ไผํและหวาย แตํเมื่อพิจารณาถึงรูปแบบเครื่องจักรสานก็จะพบวํา 

แตํละแหํงมีรูปแบบผลิตภัณฑ๑ที่แตกตํางกันซึ่งเป็นไปตามลักษณะของความจําเป็น ในการใช๎สอย ลาย

สานมีเหมือนกันบ๎าง แตกตํางกันบ๎าง ตามความละเอียด ประณีตสวยงาม ถูกสร๎างสรรค๑ตามคํานิยม

เฉพาะถิ่น สิ่งเหลํานี้เกิดข้ึนจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมาแตํบรรพบุรุษของแตํละชนชาติ ชนรุํนหลังที่สืบ

ทอดก็จะมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาไปบ๎างตามความต๎องการในการใช๎สอยของแตํละยุค วัสดุที่เคยใช๎ใน

อดีตบางอยํางก็อาจถูกทดแทนด๎วยวัสดุอื่นไปบ๎าง 

ปัจจุบันในวงการเครื่องจักสานมีคําอยูํ 3 คําที่ผู๎รักและผู๎ใช๎เครื่องจักสานควรทราบ คือ คํา

วําเครื่องจักสานในวิถีชีวิต เครื่องจักสานรํวมสมัยและเครื่องจักสานตามสมัยนิยม (โครงการทําบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 2556)  

1. เครื่องจักสานในวิถีชีวิต เป็นเครื่องจักสานที่มีความจําเป็นตํอการดํารงชีวิตของคนใน

ท๎องถิ่น พูดงํายๆ ก็คือ เป็นเครื่องจักสานที่ขาดไมํได๎ หากไมํมีแล๎ว ไมํรู๎จะใช๎อะไรทดแทนได๎ เชํน หวด

นึ่งข๎าวเหนียว กระด๎ง กระติบข๎าวเหนียว ข๎อง อุปกรณ๑ดักจับสัตว๑น้ําชนิดตํางๆ กะตํา (ตะกร๎า) และ

อ่ืนๆ เครื่องจักสานประเภทนี้อาจจําแนกได๎หลายประเภท เชํน เครื่องจักสานที่ใช๎ในครัวเรือน เครื่อง

จักสานในพิธีกรรมและความเชื่อ เครื่องจักสานในการประมง เครื่องจักสานในการเกษตรกรรม เครื่อง
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จักสานเกี่ยวกับท่ีพักอาศัย ปัจจุบันเครื่องจักสานในวิถีชีวิตยังคงเป็นที่นิยมใช๎กันทั่วไป บางอยํางแม๎วํา

จะเคยมีการคิดค๎นวัสดุอ่ืนทดแทน แตํก็ไมํสามารถจะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการใช๎เครื่องจักสานใน

ชุมชนได๎ ด๎วยเหตุที่ราคาถูก คุณสมบัติการใช๎งานที่ดีและเหมาะสม สามารถผลิตได๎โดยทั่วไปและที่

สําคัญคือ เครื่องจักสานเป็นผลิตภัณฑ๑ที่เป็นมิตรกับมนุษย๑และสิ่งแวดล๎อม 

2. เครื่องจักสานรํวมสมัย ด๎วยเหตุที่วิถีชีวิตของมนุษย๑ถูกแยกด๎วยสภาพความเป็นอยูํที่

แตกตํางกัน เกิดชุมชนเมืองและชุมชนท๎องถิ่น ซึ่งในชุมชนท๎องถิ่นยังคงมีรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบ

ดั้งเดิม แตํชุมชนเมืองเป็นรูปแบบของการดําเนินชีวิตที่ได๎รับอิทธิพลจากโลกไร๎พรมแดน รับกระแส

ความเจริญมาจากหลายประเทศ มีการใช๎เทคโนโลยีมากขึ้น มีความต๎องการสิ่งอํานวยความสะดวกที่

เป็นรูปแบบสากล แม๎วําโลกของชุมชนเมืองจะทําให๎ความสําคัญกับสิ่งของเครื่องใช๎สมัยใหมํ กระแส

ความต๎องการของใช๎จากวัสดุธรรมชาติก็ยังคงอยูํ ดังนั้น การปรับใช๎ระหวํางสิ่งของเครื่องใช๎จากวัสดุ

ธรรมชาติกับสิ่งของสมัยใหมํจึง เกิดขึ้น การออกแบบผลิตภัณฑ๑เครื่องจักสานให๎กับผู๎คนที่ มีรูปแบบ

การดําเนินชีวิตในชุมชนเมืองจึงเป็นสิ่งจําเป็นที่ต๎องมีการคิดค๎นขึ้นมาใหมํ เราเรียกเครื่องจักสานที่

ตอบสนองคนที่อยูํในชุมชนเมืองหรือสังคมเมืองนี้วํา เครื่องจักสานรํวมสมัย เพราะสิ่งที่เราคิดค๎นขึ้น

เป็นการนําสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาในอดีต รูปแบบ รูปทรง ลวดลาย สี มาประยุกต๑ใช๎งานเพ่ือให๎เกิดเป็น

ผลิตภัณฑ๑สําหรับการใช๎สอยในรูปแบบใหมํเป็นความรํวมสมัยระหวํางสิ่งเกําและสิ่งใหมํ ทําให๎ผู๎ใช๎

ผลิตภัณฑ๑ได๎รําลึกถึงรากเหง๎าความเป็นมาของผลิตภัณฑ๑ โดยรูปแบบผลิตภัณฑ๑นี้สามารถพบเห็นได๎

ทั่วไป เชํน โคมไฟ กลํองกระดาษทิชชู ตะกร๎าใสํผ๎า แจกัน  

3. เครื่องจักสานตามสมัยนิยม เป็นการพัฒนาเครื่องจักสานในรูปแบบ Modern เน๎นความ

ทันสมัยโดยยึดกระแสความต๎องการของผู๎บริโภคเป็นสําคัญ รูปแบบไมํจําเป็นต๎องยึดติดกับรูปแบบ

ดั้งเดิม ผู๎ออกแบบสามารถสร๎างสรรค๑งานจักสานได๎อยํางอิสระทั้งด๎านการสร๎างสรรค๑รูปทรง ลายสาน 

การผสมผสานวัสดุอ่ืนๆ งานจักสานในลักษณะนี้จะเป็นที่ถูกใจของคนนานาชาติ ที่ต๎องบอกวํา 

นานาชาติ เพราะลักษณะงานไมํได๎บํงบอกวํารูปแบบลักษณะผลิตภัณฑ๑มาจากวัฒนธรรมของชนชาติ

ใดเป็นรูปแบบของการสนองตอบความต๎องการที่แปลกใหมํ ไมํซ้ําใคร โดยอาศัยกระบวนการผลิตแนว

ใหมํ ตัวอยํางที่พบเห็นโดยทั่วไป เชํน งานเฟอร๑นิเจอร๑ อุปกรณ๑สําหรับงานตกแตํงอาคารสถานที่ โคม

ไฟ และอ่ืนๆ 
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ทิศทางการพัฒนาเครื่องจักสานในไทย 
จากข๎อมูลทางการตลาดพบวํา กระแสความนิยมในการใช๎วัสดุจากธรรมชาติมีมากขึ้น ซึ่งมี

สาเหตุมาจากปัจจัยหลายอยําง เชํน การรักษาสิ่ งแวดล๎อม กระแสรณรงค๑ลดภาวะโลกร๎อน พิษภัย
จากการใช๎วัสดุเคมี/วัสดุสังเคราะห๑ เป็นต๎น ดังนั้นการบุกตลาดเครื่องจักสานจึงเป็นไปได๎ไมํยากนัก 
ความสําคัญจึงอยูํที่การพัฒนารูปผลิตภัณฑ๑ให๎มีความเหมาะสมกับการใช๎งานใน วิถีชีวิตของผู๎คนในยุค
ปัจจุบัน และการแก๎ปัญหาข๎อจํากัดตํางๆ จากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งในการพัฒนานี้ควรใช๎จุดเดํนของ
เครื่องจักสานไทยให๎เป็นประโยชน๑ด๎วย ในการนี้ผู๎เขียนขอเสนอแนวทางการพัฒนาเครื่องจักสานโดย
อิงข๎อมูลที่ได๎ จากการศึกษาตลาดผลิตภัณฑ๑เครื่องจักสานปัจจุบัน ใน 3 วิธีการ ดังนี้ คือ (โครงการทํา
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 2556)  

1. การเลือกใช๎จุดเดํนของวัสดุ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัสดุคุณสมบัติดีในการ

ผลิตงานจักสานหลาย ชนิด เชํน หวาย คล๎า กก ผือ ไหล เตยหนาม ธูป หญ๎า (บางสายพันธุ๑) เถาวัลย๑ 

และไม๎ไผํ ที่มีความหลากหลายชนิด พืชเหลํานี้มีการนํามาใช๎งานจักสานอยํางยาวนานตั้งแตํบรรพ

บุรุษ แตํละชนิดจะมีจุดเดํน จุดด๎อย ตํางกัน มีความงามตามธรรมชาติตํางกัน วัสดุเหลํานี้มีการนํามา

ประยุกต๑ใช๎รํวมกันน๎อยมากหากมีการศึกษาทดลองการ ประยุกต๑ใช๎โดยอาศัยจุดเดํนตํางๆ จะสามารถ

สร๎างสรรค๑เป็นผลิตภัณฑ๑ที่แปลกใหมํ สนองตอบตํอความต๎องการทางการตลาดในปัจจุบันได๎ 

2. การพัฒนากระบวนการผลิต ด๎วยเหตุที่การผลิตเครื่องจักสานมีความสําคัญอยูํ 3 สํวน 

คือ 1) วัสดุที่ใช๎ในการผลิต มีปัจจัยที่เกี่ยวข๎อง 4 สํวน คือ ขนาดความยาวของเส๎นตอก หน๎ากว๎างของ

เส๎นตอก การโค๎งงอหรือยืดหยุํนของเส๎นตอก และความแข็งแรงทนทานของเส๎นตอก 2) การสาน ถือ

วํา เป็นสํวนสําคัญในการขึ้นรูปทรง หากผู๎สานเรียนรู๎ลายสานที่จํากัด ก็จะสํงผลให๎สร๎างลายสานได๎

จํากัดตามไปด๎วย 3) การสร๎างความงาม เครื่องจักสานจะนําใช๎งานเมื่อมีความประณีตสวยงาม มีสีสัน 

ตามความนิยมของผู๎ใช๎งาน การสร๎างสรรค๑ความงามจําเป็นต๎องอาศัยความรู๎ทางศิลปะชํวยให๎เกิด

ความงาม ด๎วยปัจจัย 3 สํวน ของการผลิต ซึ่งต๎องพิถีพิถันทุกขั้นตอน ผู๎ผลิตจึงจําเป็นต๎องศึกษาปัจจัย

ทั้งหมดให๎เข๎าใจจึงจะเกิดการพัฒนาได๎ ในการนี้พบวํา ปัจจุบันมีภูมิปัญญาชาวบ๎านที่เกํงในเรื่องตํางๆ 

นี้อยูํอยํางกระจัดกระจายในชุมชนตํางๆ หากมีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เกิดขึ้นอยํางตํอเนื่องและ

เป็นระบบจะสามารถพัฒนาได๎อยํางรวดเร็ว 

3. การพัฒนารูปแบบโดยอาศัยอัตลักษณ๑เฉพาะถิ่น วิธีการพัฒนาแบบนี้จะเป็นการพัฒนาที่

ทําได๎เร็ว จากการศึกษาพบวํา งานหัตถกรรมเครื่องจักสานที่อยูํในวิถีชีวิตของชาวบ๎านที่มีการผลิตมา
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แตํ โบราณมีความหลากหลายทางด๎านรูปทรงคํอนข๎างมากวิธีการสานและการขึ้นลาย รูปทรง ลาย

สาน โดยวิธีการปรับเปลี่ยนรูปทรงบางสํวน พัฒนาลายสานให๎มีความสวยงามเหมาะสม จะสามารถ

เปลี่ยนแปลงเป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํได๎และเม่ือมีการก๎าวสูํการเปลี่ยน แปลงวิธีการใช๎งานในรูปทรงใหมํ จะ

ทําให๎ผู๎ผลิตสามารถคิดค๎นพัฒนาขยายรูปแบบผลิตภัณฑ๑ให๎มีความหลากหลาย สอดคล๎องกับสภาวะ

ความต๎องการทางตลาดอยํางมีคุณคําได๎ ด๎วยแนวทางการพัฒนาข๎างต๎นเชื่อวําการพัฒนาเครื่องจัก

สานของไทย จะสามารถสร๎างมิติใหมํในการพัฒนาได๎ 

จากที่กลําวมาสรุปได๎วําเครื่องจักสานมีความจําเป็นตํอการดํารงชีวิตของคนท๎องถิ่นตั้งแตํ

โบราณมา แตํด๎วยเหตุที่คนเราอยูํตํางถิ่นกันทําให๎เกิดการจักสานแตกตํางกัน เครื่องจักสานประเภทนี้

เราเรียกวําเครื่องจักสานรํวมสมัย ซึ่งเป็นเครื่องจักสานที่มีการพัฒนาขึ้นมาตลอดเวลา เพราะสิ่งที่

คิดค๎นเป็นการนําสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาในอดีต รูปแบบ รูปทรง ลวดลายและสีมาประยุกต๑ใช๎ในงาน

เพ่ือให๎เกิดเป็นผลิตภัณฑ๑ ปัจจุบันการใช๎วัสดุจากธรรมชาติที่นํามาผลิตเครื่องจักสานมีมากขึ้น คนให๎

ความสําคัญกับสิ่งรอบๆตัวมากขึ้น ซึ่งมีสาเหตุที่มาจากปัจจัยตํางๆ เชํน การรักษาสิ่งแวดล๎อม กระแส

รณรงค๑ลดภาวะโลกร๎อน พิษภัยจากการใช๎วัสดุเคมีตํางๆ สิ่งเหลํานี้ทําให๎วิถีชีวิตของคนในปัจจุบันได๎มี

การเปลี่ยนแปลงไปตามอัตลักษณ๑เฉพาะตัวหรือเฉพาะถิ่นมากขึ้นและหันกลับมาใช๎วัสดุที่ผลิตจาก

ธรรมชาติมากขึ้นเพ่ือเป็นการลดภาวะโลกร๎อนได๎ 

3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
 การจัดการความรูเป็นการจัดการที่มีกระบวนการและเป็นระบบตั้งแตํการประมวลผลข๎อมูล 
(Data) สารสนเทศ (Information) ความคิด (Knowledge) ตลอดจนประสบการณของบุคคลเพ่ือ
สร๎างความรู๎ (Knowledge) และจะต๎องมีการจัดเก็บในลักษณะที่ผู๎ใช๎สามารถเข๎าถึงได๎โดยอาศัย
ชํองทางที่สะดวกเพ่ือนําความรูไปประยุกต๑การใช๎งานทําให๎เกิดการถํายโอนความรูและมีการแพร
กระจายไหลเวียนไปทั้งองค๑กร (กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 2552) 
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3.1 ความหมายของความรู้ 

 การสร๎างความรู๎ที่สามารถนําไปใช๎ได๎จริงโดยใช๎ความรู๎เป็นฐานที่มีคุณธรรมนําหน๎า มุํงที่จะ

ยกระดับความรู๎ สติปัญญา ความสามารถใช๎ปัญญาพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคมถือได๎วําเป็นการใช๎

ความรู๎ในการทําให๎ประเทศชาติมีความเจริญก๎าวหน๎าตํอไป ดังที่หลายทํานได๎ให๎นิยามของความรู๎ไว๎ 

ดังนี้ 

 เตือนใจ รักษาพงศ๑ (2551) ได๎กลําววํา ความรู๎ คือ การผสมผสานระหวํางประสบการณ๑ 

คํานิยม ข๎อเท็จจริง สารสนเทศ สภาพแวดล๎อมและการประเมินคํา เป็นสิ่งที่มีคุณคําตํอการตัดสินใจ

และการปฏิบัติ บุคคลสามารถนําความรู๎ที่ฝังลึกในตัวคนและความรู๎ที่เปิดเผยมาใช๎เพ่ือประโยชน๑เพ่ือ

พัฒนาองค๑การ 

 เสนาะ กลิ่นงาม (2551) ได๎กลําววํา ความรู๎ คือ สารสนเทศท่ีผํานกระบวนการคิดที่ผํานการ

เชื่อมโยงกับความรู๎ที่ชัดแจ๎งและความรู๎ที่ไมํชัดแจ๎งของมนุษย๑ในรูปแบบตํางๆอยํางมีขั้นตอน 

ประกอบด๎วย การกําหนดความรู๎ การสร๎างความรู๎ การเก็บความรู๎ การแลกเปลี่ยนความรู๎และการนํา

ความรู๎ไปใช๎เพ่ือพัฒนาองค๑การให๎มีประสิทธิภาพ 

 ผกาพันธ๑ อินต๏ะแก๎ว (2552) ได๎กลําววํา ความรู๎ คือ ความเกี่ยวข๎องระหวํางการผสมผสาน

ความรู๎และประสบการณ๑ผนวกกับความรู๎ใหมํที่ได๎รับ ความรู๎ดังกลําวเป็นสิ่งที่อยูํในตัวบุคคลเป็น

ความรู๎ที่ไมํปรากฏชัดแจ๎ง หากเมื่อความรู๎เหลํานั้นได๎ถูกถํายทอดออกมาสูํการทดลองใช๎ ปรับปรุง

แก๎ไขโดยบุคคลอาศัยข๎อมูลและประสบการณ๑จนเกิดเป็นปัญญาขึ้นกับตัวผู๎ใช๎ในที่สุด 

 สุธิดา ชัยชมชื่น (2553) ได๎กลําววํา ความรู๎ คือ สารสนเทศที่มีการนําประสบการณ๑ 

ความคิด คํานิยมและปัญญาของมนุษย๑มาวิเคราะห๑เพ่ือนําไปใช๎ในการสนับสนุนการทํางานหรือใช๎ใน

การแก๎ปัญหา 

 Sharratt M and Usoro A (2003) ได๎กลําววํา ความรู๎ คือ ความสัมพันธ๑เกี่ยวข๎องโดยตรง

ระหวํางความเข๎าใจตลอดจนการให๎ข๎อมูลขําวสารที่ชัด 

 Turban E. Rainer K. & Potter R (2004) ได๎กลําววํา ความรู๎ คือ สารสนเทศซึ่งมี

ความหมายมีสาระมีความเก่ียวพันและนําไปปฏิบัติได๎  
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จากที่กลําวมาสรุปได๎วํา ความรู๎ หมายถึง สารสนเทศที่ผํานกระบวนการคิดที่ได๎รับการสั่ง

สมมาจากการศึกษาเลําเรียน ค๎นคว๎าและถํายทอดที่นํามาสูํการกําหนดกรอบของความคิดและเป็นสิ่ง

ที่ได๎รับมาจากการได๎ยิน ได๎ฟัง การคิดหรือการปฏิบัติองค๑วิชาในแตํละสาขา ความรู๎ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการ

นําไปใช๎แล๎วจะมีการตํอยอดให๎เกิดความรู๎ใหมํข้ึนไปเรื่อยๆ 

3.2 ประเภทของความรู้ 

 ประเภทของความรู๎ ได๎มีนักวิชาการหลายทําน ได๎แบํงประเภทของความรู๎ไว๎ ดังนี้ 

Nonaka (1994) จําแนกความรู๎ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1.  ความรู๎ทั่วไปหรือความรู๎ชัดแจ๎ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู๎ที่สามารถรวบรวม

ถํายทอดได๎โดยผํานวิธีตํางๆ เชํน การบันทึกเป็นลายลักษณ๑อักษรทฤษฎี คูํมือตํางๆและ บางครั้ง

เรียกวําเป็นความรู๎แบบรูปธรรมการจัดการความรู๎เดํนชัดจะเน๎นไปที่การเข๎าถึงแหลํงความรู๎ตรวจสอบ

และตีความได๎เมื่อนําไปใช๎แล๎ว เกิดความรู๎ใหมํก็นํามาสรุปไว๎เพ่ือใช๎อ๎างอิงหรือให๎ผู๎อื่นเข๎าถึงได๎ตํอไป 

2. ความรู๎เฉพาะตัว หรือ ความรู๎ที่ฝังอยูํในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู๎ที่ได๎จาก 

ประสบการณ๑พรสวรรค๑หรือสัญชาตญาณ ของแตํละบุคคลในการทําความเข๎าใจในสิ่งตําง ๆ เป็น 

ความรู๎ที่ไมํสามารถถํายทอด ออกมาเป็นคําพูดหรือลายลักษณ๑อักษรได๎โดยงํายเชํน ทักษะในการ

ทํางานงานฝีมือการจัดการความรู๎ซํอนเร๎นจะเน๎นไปที่การจัดเวทีเพ่ือให๎มีการแบํงปันความรู๎ที่อยูํในตัว

ผู๎ปฏิบัติทําให๎เกิดการเรียน รู๎รํวมกันอันนําไปสูํการสร๎างความรู๎ใหมํที่แตํละคนสามารถนําไปใช๎ในการ

ปฏิบัติงานได๎ตํอไป 

 ชู (Choo Chum. W 2000) ได๎แบํงประเภทของความรู๎ออกเป็น 2 ประเภท ได๎แกํ ความรู๎

โดยนัยหรือความรู๎ไมํชัดแจ๎ง และความรู๎ที่ชัดแจ๎งหรือความรู๎ที่เป็นทางการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ความรู๎ไมํชัดแจ๎ง (Tacit Knowledge) เป็นทักษะหรือความรู๎เฉพาะตัวของแตํละบุคคล

ที่มาจากประสบการณ๑ ความเชื่อหรือความคิดสร๎างสรรค๑ในการปฏิบัติงาน เชํน การถํายทอดความรู๎ 

ความคิดผํานการสังเกต การสนทนา การฝึกอบรม ความรู๎ประเภทนี้เป็นหัวใจสําคัญที่ทําให๎งาน

ประสบความสําเร็จ เชํน ชํางซํอมเครื่องยนต๑เมื่อฟังเสียงเครื่องยนต๑จะรู๎ทันทีวําเครื่องยนต๑มีอาการ
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ผิดปกติหรือไมํและเป็นอยํางไร เพราะชํางมีความรู๎ที่ได๎มาจากประสบการณ๑และการเลําเรียนสืบทอด

กันมาจนเกิดความชํานาญ 

2. ความรู๎ที่ชัดแจ๎ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู๎ที่มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ๑

อักษรสามารถถํายทอดออกมาในรูปแบบตํางๆได๎ เชํน หนังสือ คูํมือ เอกสาร ซีดี วีซีดี เป็นต๎น แบํง

ออกเป็น 2 แบบ คือ 

     2.1 ความรู๎ที่สร๎างขึ้น (Object-based) เป็นความรู๎ที่สร๎างขึ้นมา เชํน ผลิตภัณฑ๑ สูตร

ทางวิทยาศาสตร๑ คูํมือ สิทธิบัตร เป็นต๎น 

     2.2 ความรู๎ที่ประมวลเป็นกฎระเบียบขึ้น (Rule-based) เป็นความรู๎ที่นํามาประมวลเป็น

กฎเกณฑ๑ ระเบียบการปฏิบัติหรืองานประจํา เป็นต๎น 

จากที่กลําวมาสามารถสรุปได๎วําความรู๎แบํงออกเป็น 2 ประเภทใหญํๆ ได๎แกํ 

1. ความรู๎โดยนัยหรือความรู๎ที่มองเห็นไมํชัด (Tacit Knowledge) จัดเป็นความรู๎อยํางไมํ

เป็นทางการ ซึ่งเป็นทักษะหรือความรู๎เฉพาะตัวของแตํละบุคคลที่มาจากประสบการณ๑ ความเชื่อ หรือ

ความคิดสร๎างสรรค๑ในการปฏิบัติงาน 

2. ความรู๎ที่ชัดแจ๎งหรือความรู๎ที่เป็นทางการ (Explicit Knowledge) เป็นความรู๎ที่มีการจด

บันทึกไว๎เป็นลายลักษณ๑อักษรและใช๎รํวมกันโดยอยูํในรูปแบบตํางๆ เชํน เอกสารขององค๑กร 

3.3 ล าดับขั้นของความรู้ 

 การเรียนรู๎ของมนุษย๑มีมาตั้งแตํสมัยในยุคแรกๆ ซึ่งเป็นการเรียนรู๎ที่เกิดจากประสบการณ๑

เป็นสํวนใหญํ ตํอมามนุษย๑ได๎มีการพัฒนาความรู๎ที่เกิดจากประสบการณ๑ให๎มีแบบแผนเกิดขึ้นและได๎

นํามาใช๎ในชีวิตประจําวันอยํางเป็นระเบียบและเป็นระบบ ดังที่มาร๑ควอร๑ท (Marquardt M.J 2002) 

ได๎กลําวไว๎วํา ความรู๎จะเกิดขึ้นเป็นลําดับขั้นซึ่งเริ่มต๎นจากชั้นลํางสุดไปจนถึงบนสุด 5 ลําดับขั้น ดังนี้ 

 1. ข๎อมูล (Data) หมายถึง หมายถึงเรื่องราวที่ได๎จาก ตํารา เอกสาร ข๎อเท็จจริง ความจริงที่

ถูกบันทึกและยังไมํมีการแปรความหมายหรือยังไมํผํานการจัดการมีลักษณะเป็นข๎อมูลดิบ 
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 2. สารสนเทศ (Information) เป็นข๎อมูลที่ผํานการกลั่นกรองหรือวิเคราะห๑ หรือสังเคราะห๑

ให๎ข๎อมูลเกิดการตกผลึก สอดคล๎องกับบริบทและความหมายมีการแปลงรูปของบันทึกและข๎อมูลให๎

งํายตํอการทําความเข๎าใจมากข้ึน 

 3. ความรู๎ (Knowledge) ประกอบด๎วยองค๑ความรู๎ หลักการและประสบการณ๑ซึ่งสามารถ

จะนําไปสูํการปฏิบัติ การบริหารจัดการ การตัดสินใจและการแก๎ไขปัญหา ความรู๎ชํวยให๎บุคคล

สามารถกําหนดความหมายของข๎อมูลและกํอให๎เกิดความรู๎ใหมํ ซึ่งเมื่อบุคคลมีความรู๎ก็จะเข๎าถึง

แหลํงที่มาของความรู๎แล๎วจึงนําไปปฏิบัติ 

 4. ความเชี่ยวชาญ (Expertise) เป็นผลที่เกิดจากการนําความรู๎ไปประยุกต๑อยํางเหมาะสม

และมีประสิทธิผลและสามารถบรรลุผลลัพธ๑ตามที่ตั้งเปูาหมายไว๎ 

 5. สมรรถภาพ (Capability) ครอบคลุมศักยภาพและความเชี่ยวชาญทุกด๎านขององค๑กร

เพ่ือที่จะทําให๎เกิดผลิตภัณฑ๑ บริการหรือกระบวนการในขั้นตอนปฏิบัติการระดับสูง ซึ่งจําเป็นที่จะต๎อง

อาศัยการบูรณาการ การรํวมมือและการปฏิบัติรํวมกันของบุคคลและคณะทํางานเป็นจํานวนมาก 

อยํางไรก็ตามสมรรถภาพมิได๎หมายถึงเพียงศักยภาพที่มีอยูํเทํานั้นแตํยังรวมถึงความสามารถในการ

เรียนรู๎ คิดค๎นนวัตกรรมและสร๎างสรรค๑สิ่งใหมํๆด๎วย 

Dave Snowden (2003) มีมุมมองที่ตํางออกไปวํา ความรู๎เป็นสิ่งที่ซับซ๎อนไมํสามารถ

จัดเป็นระบบที่แนํนอนได๎ กลําวคือ ไมํแนํนอนเสมอไปวําพัฒนาการของข๎อมูลจะต๎องเป็นสารสนเทศ 

ความรู๎และภูมิปัญญาตามลําดับเชํนนี้ทุกครั้ง นอกจากนี้สารสนเทศแม๎จะผํานกระบวนการวิเคราะห๑ 

มีบริบทรายละเอียดครบถ๎วน แตํถ๎าไมํใชํสารสนเทศ ในเรื่องที่เป็นประโยชน๑ตํอเรา หรือเราไมํสามารถ

นําไปใช๎งานได๎ก็ไมํเรียกวํา เป็นความรู๎สําหรับเรา ดังแสดงในรูป 
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ภาพที่ 4 ลําดับขั้นของความรู๎จากมุมมองของ Dave Snowden 
ที่มา: บุญดี บุญญากิจและคณะ, การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ.  (พิมพ๑ครั้งที่ 2. 

กรุงเทพมหานคร: จิรวัฒน๑เอ็กเพรสจํากัด, 2548). 19. 

3.4 ความหมายของการจัดการความรู้ 

 การจัดการความรู๎เป็นการจัดการให๎มีการค๎นพบความรู๎ ความชํานาญที่แฝงเร๎นในตัวคน
หาทางนําออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ตกแตํงให๎งํายตํอการใช๎สอยและมีประโยชน๑เพ่ิมขึ้น มีการตํอยอด
ให๎งดงามและใช๎ได๎เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและกาลเทศะยิ่งขึ้น มีความรู๎ใหมํหรือนวัตกรรม
เกิดขึ้นจากการนําเอาความรู๎ที่ไมํเหมือนกันมาเจอกัน (ประเวศ วะสี 2550) นอกจากนี้ยังได๎มี
นักวิชาการหลายทํานกลําวถึงความหมายของการจัดการความรู๎ไว๎อีกมากมาย ดังนี้ 

ฉลาด จันทรสมบัติ (2550) ได๎กลําววํา การจัดการความรู๎วํา หมายถึง กระบวนการที่

ดําเนินการรํวมกันขององค๑กร กลุํมชุมชน มีการสร๎างความรู๎อยํางเหมาะสม ตั้งโจทย๑รํวมกัน วิจัย

รํวมกัน รํวมเรียนรู๎จัดความรู๎ให๎อยูํในรูปที่จัดการเรียนรู๎รํวมกันได๎ จัดการให๎การสร๎างความรู๎และการ

เรียนรู๎ไปสูํการปฏิบัติ สําเร็จผล ประเมินผลการปฏิบัตินําไปสูํปรับตัวอยํางตํอเนื่อง การจัดระบบการ

จัดเก็บความรู๎และการเข๎าถึงข๎อมูลมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 

ภูวไนย บุญวรรณ (2552) ได๎กลําววํา การจัดการความรู๎เป็นชุดของกิจกรรมที่องค๑กรจัดขึ้น

ตามลักษณะที่เหมาะสมกับองค๑กรและกาลเทศะ เพ่ือใช๎ในการจัดการความรู๎ขององค๑กรทั้งในลักษณะ
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การสร๎าง การแบํงปัน การจัดเก็บ การใช๎ประโยชน๑จากความรู๎ให๎เกิดประโยชน๑ ประสิทธิภาพและแระ

สิทธิผลตรงตามความต๎องการขององค๑การ 

อนงค๑ สระบัว (2552) ได๎กลําววํา การจัดการความรู๎ หมายถึง กระบวนการให๎คุณคําแกํ

ทรัพยากรความรู๎และนําทรัพยากรความรู๎มาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดในการพัฒนาบุคคลหรือองค๑การ

ผํานการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการกําหนดความรู๎ การแสวงหาความรู๎ การคัดเลือกและสร๎างความรู๎ 

การแลกเปลี่ยนความรู๎ การประมวลและกลั่นกรองความรู๎ การจัดเก็บความรู๎ การเข๎าถึงความรู๎ การ

นําความรู๎ไปประยุกต๑ใช๎ การติดตามและตรวจประเมินความรู๎ เพ่ือการบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว๎อยํางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือใช๎ความรู๎รํวมกันในการพัฒนาหรือแก๎ปัญหารวมไปถึงการจัดการ

เกี่ยวกับฐานความรู๎ของทรัพยากรบุคคลในองค๑การ ยกระดับความรู๎โดยที่ความรู๎นั้นจะต๎องถูกต๎อง

และสอดคล๎องกับบุคคลและเวลา 

สํวนนักวิชาการตํางประเทศกลําวถึงความหมายของการจัดการความรู๎ไว๎แตกตํางกัน ดังนี้ 

Carla O'Dell C, Jackson Grayson JR et al. (1998) ได๎กลําววํา การจัดการความรู๎เป็น

กลยุทธ๑ในการทําให๎คนได๎รับความรู๎ที่ต๎องการภายในเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งชํวยทําให๎เกิดการ

แลกเปลี่ยนและนําความรู๎ไปปฏิบัติเพ่ือยกระดับและปรับปรุงการดําเนินงานขององค๑กร ทั้งนี้ การ

จัดการความรู๎ไมํใชํเครื่องมือที่จัดการกับตัวของความรู๎โดยตรง แตํ เป็นวิธีการที่ทําให๎เกิดการ

แลกเปลี่ยนความรู๎ที่มีระหวํางกันได๎ 

Bennet A. and D. Bennet. (2004) ได๎กลําววํา การจัดการความรู๎วํา คือ กระบวนการที่

เป็นระบบในการสร๎าง รักษาและสนับสนุนให๎องค๑กรใช๎ความรู๎ของบุคคลและความรู๎ของสํวนรวมใน

การทํางานเพ่ือให๎บรรลุพันธกิจขององค๑กร โดยมองการจัดการความรู๎เป็นเสมือนการสร๎างความ

ได๎เปรียบในการแขํงขันอยํางยั่งยืนเพ่ือให๎การทํางานมีผลงานสูงขึ้น 

Tuban et al, (2004: 451) ได๎กลําววํา การจัดการความรู๎วํา คือ กระบวนการที่ชํวย

องค๑กรในการบรรลุ คัดเลือก จัดระบบ เผยแพรํและถํายโอนสารสนเทศและความเชี่ยวชาญที่สําคัญ

ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของความจําองค๑กรที่อยูํในรูปที่มีโครงสร๎างที่ไมํชัดเจน 
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สรุปได๎วํา การจัดการความรู๎ หมายถึง กระบวนการอยํางเป็นระบบเกี่ยวกับการประมวล

ข๎อมูล ความคิดสารสนเทศ การกระทําตลอดจนประสบการณ๑ของบุคคลเพ่ือสร๎างเป็นความรู๎และ

จัดเก็บในลักษณะของแหลํงข๎อมูล ที่บุคคลสามารถเข๎าถึงได๎โดยอาศัยชํองทางตํางๆที่องค๑กรจัดเตรียม

ไว๎เพ่ือนําความรู๎ที่มีอยูํไปประยุกต๑ใช๎ในการปฏิบัติงาน ซึ่งกํอให๎เกิดการแบํงปันและถํายทอดความรู๎

เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการพัฒนาองค๑กร 

ตารางที่ 1 สรุปความหมายของการจัดการความรู๎ 
ผู้ให้

ความหมาย 

ความหมายของการจัดการความรู้ 

ฉลาด 

จันทรสมบตัิ  

(2550) 

กระบวนการที่ดําเนินการรํวมกันขององค๑กร กลุํมชุมชน มีการสร๎างความรู๎อยํางเหมาะสม ตั้งโจทย๑

รํวมกัน วิจัยรํวมกัน รํวมเรียนรู๎จัดความรู๎ให๎อยูํในรูปที่จัดการเรียนรู๎รํวมกันได๎ จัดการให๎การสร๎าง

ความรู๎และการเรียนรู๎ไปสูํการปฏิบัติ สําเร็จผล ประเมินผลการปฏิบัตินําไปสูํปรับตัวอยํางตํอเนื่อง 

การจัดระบบการจัดเก็บความรู๎และการเข๎าถึงข๎อมูลมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพื่อสร๎างและ

ประยุกต๑ใช๎ความรู๎ตลอดจนประสบการณ๑ของบุคคลเพื่อสร๎างเป็นความรู๎หรือนวัตกรรมและจัดเก็บ

ในลักษณะของแหลํงข๎อมูลที่บุคคลสามารถเข๎าถึงได๎โดยอาศัยชํองทางตํ างๆที่องค๑กรจัดเตรียมไว๎

เพื่อนําความรู๎ที่มีอยูํไปประยุกต๑ใช๎ในการพัฒนางาน คนและองค๑กร 

ภูวไนย 

บุญวรรณ 

(2552) 

การจัดการความรู๎เป็นชุดของกิจกรรมที่องค๑กรจัดขึ้นตามลักษณะที่เหมาะสมกับองค๑กรและ

กาลเทศะ เพื่อใช๎ในการจัดการความรู๎ขององค๑กรทั้งในลักษณะการสร๎าง การแบํงปัน การจัดเก็บ 

การใช๎ประโยชน๑จากความรู๎ให๎เกิดประโยชน๑ ประสิทธิภาพและแระสิทธิผลตรงตามความต๎องการ

ขององค๑การ 

อนงค๑ สระบัว 

(2552) 

การจัดการความรู๎ หมายถึง กระบวนการให๎คุณคําแกํทรัพยากรความรู๎และนําทรัพยากรความรู๎มา

ใช๎ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดในการพัฒนาบุคคลหรือองค๑การผํานการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ

กําหนดความรู๎ การแสวงหาความรู๎ การคัดเลือกและสร๎างความรู๎ การแลกเปลี่ยนความรู๎ การ

ประมวลและกลั่นกรองความรู๎ การจัดเก็บความรู๎ การเข๎าถึงความรู๎ การนําความรู๎ไปประยุกต๑ใช๎ 

การติดตามและตรวจประเมินความรู๎ เพื่อการบรรลุเปู าหมายที่ตั้งไว๎อยํางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เพื่อใช๎ความรู๎รํวมกันในการพัฒนาหรือแก๎ปัญหารวมไปถึงการจัดการเกี่ยวกับ

ฐานความรู๎ของทรัพยากรบุคคลในองค๑การ ยกระดับความรู๎โดยที่ความรู๎นั้นจะต๎องถูกต๎องและ

สอดคล๎องกับบุคคลและเวลา 
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ตารางที่ 1 สรุปความหมายของการจัดการความรู๎ (ตํอ) 

ผู้ให้

ความหมาย 

ความหมายของการจัดการความรู้ 

Carla 

O’Dell และ 

Jackson 

Grayson 

(1998) 

การจัดการความรู๎เป็นกลยุทธ๑ในการทําให๎คนได๎รับความรู๎ที่ต๎องการภายในเวลาที่เหมาะสม รวมทั้ง

ชํวยทําให๎เกิดการแลกเปลี่ยนและนําความรู๎ไปปฏิบัติเพื่อยกระดับและปรับปรุงการดําเนินงานของ

องค๑กร ท้ังนี้ การจัดการความรู๎ไมํใชํเครื่องมือท่ีจัดการกับตัวของความรู๎โดยตรง แตํเป็นวิธีการที่ทํา

ให๎เกิดการแลกเปลี่ยนความรู๎ที่มีระหวํางกันได๎ 

Bennet, A.; 

& D. 

Bennet, 

(2004) 

การจัดการความรู๎วํา คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการสร๎าง รักษาและสนับสนุนให๎องค๑กรใช๎

ความรู๎ของบุคคลและความรู๎ของสํวนรวมในการทํางานเพื่อให๎บรรลุพันธกิจขององค๑กร โดยมองการ

จัดการความรู๎เป็นเสมือนการสร๎างความได๎เปรียบในการแขํงขันอยํางยั่งยืนเพื่อให๎การทํางานมี

ผลงานสูงขึ้น 

Tuban et al 

(2004) 

กระบวนการที่ชํวยองค๑กรในการบรรลุ คัดเลือก จัดระบบ เผยแพรํและถํายโอนสารสนเทศและ

ความเชี่ยวชาญที่สําคัญซึ่งเป็นสํวนหน่ึงของความจําองค๑กรที่อยูํในรูปท่ีมีโครงสร๎างที่ไมํชัดเจน 
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3.5 ความส าคัญของการจัดการความรู้ 

 การจัดการความรู๎มีความสําคัญอยํางมากตํอการพัฒนาเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมในโลกปัจจุบันที่มีการแขํงขันกันอยํางสูงในทุกๆด๎าน ไมํวําจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 

รวมถึงการศึกษาที่ต๎องมีการจัดการความรู๎ให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลง ได๎มีนักวิชาการหลายทํานให๎

ความสําคัญไว๎ พอสรุปได๎ ดังนี้ 

 Grieves (2003) ได๎กลําววํา ความสําคัญในการจัดการความรู๎ในองค๑กรประกอบด๎วย ความรู๎
เกี่ยวกับทิศทางยุทธศาสตร๑ขององค๑กร การเปลี่ยนแปลงการจัดการและการเรียนรู๎ขององค๑กร ซึ่ง
ประกอบด๎วยปัจจัยแวดล๎อมภายใน ได๎แกํ ขนาด โครงสร๎าง ธรรมเนียมปฏิบัติและปัจจัยแวดล๎อม
ภายนอกองค๑กร ได๎แกํ พัฒนาการและแนวโน๎มขององค๑กร การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศ
และตํางประเทศ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี อิทธิพล วัฒนธรรมแหํงชาติ ลักษณะภาคอุตสาหกรรม
และพฤติกรรมของคูํแขํง เป็นต๎น 

ดังนั้นความสําคัญของการจัดการความรู๎ เป็นกระบวนการอยํางเป็นระบบเกี่ยวกับการ
ประมวลข๎อมูลสารสนเทศตํางๆ ภายในองค๑กรตลอดจนประสบการณ๑ของบุคคล เพ่ือสร๎างเป็นความรู๎
หรือนวัตกรรมใหมํๆ เพ่ือนําความรู๎ที่มีมาประยุกต๑ไปใช๎ในการปฏิบัติงาน ทั้งภายในและภายนอก
องค๑กร เพ่ือให๎เกิดองค๑กรแหํงการเรียนรู๎ 

3.6 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
 กระบวนการจัดการความรู๎เป็นกระบวนการที่จะชํวยให๎เกิดการพัฒนาของความรู๎ ซึ่งเป็น
ฟันเฟืองหรือเป็นกลไกท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑การจัดการความรู๎ขององค๑กรให๎ถึงฝั่ง หรือ
บรรลุวัตถุประสงค๑ได๎ กระบวนการจัดการความรู๎อาจจะกลําวได๎วําเป็นวิธีการหรือขั้นตอนในการ
ปฏิบัติกิจกรรมการจัดการความรู๎ดังที่กําหนดไว๎ ในแตํละองค๑กรอาจจะมีกระบวนการจัดการความรู๎ที่
เหมือนหรือแตกตํางกัน ขึ้นอยูํกับวําองค๑กรนั้นจะเน๎นหรือให๎ความสําคัญกับกระบวนการใด การ
จัดการความรู๎จึงเป็นกระบวนการที่จะชํวยให๎เกิดพัฒนาการของความรู๎มีอยูํหลายวิธี โดยนักวิชาการ
หลายทํานได๎ให๎แนวคิดสําหรับกระบวนการดังกลําวไว๎ ดังนี้ 
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การสร๎างความรู๎
Knowledge 
Creation 

ประมวลความรู ๎

Knowledge 

ประยุกต๑ใช๎ความรู ๎

Knowledge  Utilization 

เผยแพรคํวามรู ๎

Knowledge Distribution 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 กระบวนการจัดการความรู๎ 
ที่มา: (บูรชัย ศิริมหาสาคร 2550) 
 

1. การสร๎างความรู๎ (Knowledge Creation) หรือการแสวงหาความรู๎ เป็นกิจกรรมที่มี

จุดมุํงหมายเพ่ือแสวงหาหรือสร๎างความรู๎ขึ้นใหมํ บราวน๑และดูเกด (Brown J.S, Collins A et al. 

1989) กลําววํา ความรู๎จะเกิดขึ้นเมื่อคนทํางานด๎วยกันในกลุํมมีความสัมพันธ๑กันอยํางเหนียวแนํน มี

การสร๎างความรํวมมือและมีปฏิสัมพันธ๑ระหวํางกลุํม 

องค๑กรสามารถสร๎างความรู๎โดยวิธีการอ่ืนๆ อีก เชํน 

1) การซื้อกิจการของบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือการจ๎างคนที่มีความรู๎มาทํางาน 

2) การให๎เงินสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันตํางๆ เพื่อแลกกับการ

ได๎สิทธิ์ในการใช๎ผลการวิจัยนั้นเพื่อประโยชน๑ทางการค๎าเป็นรายแลก 

3) การตั้งหนํวยความรู๎โดยเฉพาะ โดยทั่วไปคือ การตั้งหนํวยงานการวิจัยและพัฒนา

เพ่ือสร๎างสรรค๑ความรู๎ใหมํๆ และให๎นักวิจัยมีอิสระในการคิดค๎นสิ่งใหมํๆ 

4) การรวมกลุํมคนที่มีมุมมองตํางกันมาทํางานรํวมกันและดําเนินโครงการหรือ

แก๎ปัญหารํวมกัน เพ่ือมุํงสํงเสริมให๎เกิดความคิดที่หลากหลายในบริษัท 
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5) องค๑กรแสวงหาพนักงานที่มีความต๎องการและสามารถเรียนรู๎สิ่งใหมํได๎ ซึ่งจะเป็น

หัวใจสําคัญสําหรับองค๑กรที่ต๎องการปรับตัว 

6) จัดตั้งเครือขํายขึ้นภายในองค๑กร จะเป็นสิ่งชํวยเผยแพรํความรู๎ให๎เกิดข้ึนได๎อยําง

รวดเร็ว 

2. การประมวลความรู๎ (Knowledge Codification) วัตถุประสงค๑การประมวลความรู๎ คือ 

การจัดการความรู๎ให๎อยูํในรูปแบบที่ผู๎ใช๎สามารถเข๎าถึงได๎และนําไปประยุกต๑ใช๎ได๎อยํางสะดวก

นักวิชาการบางทํานจะเรียกข้ันตอนนี้วํา เป็นการใช๎รหัสหรือการกําหนดรหัส  

3. การเผยแพรํความรู๎ (Knowledge Distribution) องค๑กรจะทําหน๎าที่ในการเผยแพรํหรือ

แบํงปันความรู๎ทั่วทั้งองค๑กร หน๎าที่ดังกลําวนี้ได๎แกํ ประสานงาน เชื่อมโยงองค๑กรกับองค๑กรภายนอก 

รวมถึงลูกค๎า หนํวยงานรัฐบาลและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  

วิธีเผยแพรํความรู๎มีหลายรูปแบบ ตั้งแตํการถํายทอดความรู๎ผํานการพูดคุยผํานพนักงาน 

พลังสร๎างสรรค๑อยํางไมํเป็นทางการ การใช๎เทคโนโลยีผํานอีเมล๑ เป็นต๎น ทั้งนี้วิธีการถํายทอดต๎อง

สอดคล๎องกับวัฒนธรรมขององค๑กร เพราะการพูดคุยภาษาเดียวกันจะทําให๎เกิดความเข๎าใจและไว๎ใจ

กันได๎ 

4. ประยุกต๑ใช๎ความรู๎ (Knowledge Utilization) คุณคําของความรู๎อยูํที่การนําไปใช๎ 

โดยเฉพาะเมื่อมีการประยุกต๑ความรู๎เพ่ือสร๎างความสามารถและนําไปปฏิบัติให๎เกิดผล ดังนั้น องค๑กร

ควรสนับสนุนการใช๎ความรู๎ เพราะเป็นกระบวนการที่สําคัญในการจัดการความรู๎ โดยองค๑กรควรมีการ

ปรับประยุกต๑ความรู๎ให๎เหมาะสมกับบริบทขององค๑กรด๎วย 

จุฑารัตน๑ ศราวณะวงศ๑ (2552) ได๎อธิบายถึงกระบวนการจัดการความรู๎ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การกําหนดความรู๎ที่ต๎องการ (Knowledge Identification) เป็นขั้นตอนในการกําหนด

องค๑ความรู๎ที่จําเป็นต๎องใช๎เพื่อวัตถุประสงค๑อยํางใดอยํางหนึ่ง เชํน นําไปใช๎ในการทํางานอาจเป็นองค๑

ความรู๎ที่สร๎างคุณคําในการแขํงขันให๎เกิดกับองค๑กร องค๑ความรู๎ที่กําหนดอาจประกอบด๎วยความรู๎ที่คน

ในองค๑กรมีความเชี่ยวชาญหรือเป็นความสามารถหลักหรือองค๑ความรู๎ที่เป็นจุดอํอนหรือที่คนใน

องค๑กรมีไมํเพียงพอ แตํมีความจําเป็นต๎องใช๎ในการปฏิบัติงาน 
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2. การสร๎างความรู๎หรือการแสวงหาความรู๎ (Knowledge Creation/ Acquisition) 

หมายถึง ขั้นตอนสร๎างหรือแสวงหาความรู๎ใหมํที่สามารถทําได๎ด๎วยวิธีการตํางๆ เชํน การค๎นคว๎าจาก

หนังสือ ตํารา ฐานข๎อมูล เป็นต๎น ซึ่งเป็นความรู๎ที่ชัดแจ๎ง หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับผู๎อ่ืนหรือ

ผู๎เชี่ยวชาญซึ่งเป็นความรู๎ที่ฝังลึก ผํานกระบวนการในการแลกเปลี่ยนความคิดและความรู๎ระหวําง

ปฏิบัติงาน เชํน การเข๎ารํวมชุมชนปฏิบัติ เป็นต๎น 

3. การจับ/ประมวลความรู๎ (Knowledge Capture/ Codification) เป็นกระบวนการใน

การแปลงความรู๎ให๎อยูํในรูปที่สามารถค๎นหา เข๎าถึงและประยุกต๑ใช๎ได๎อยํางสะดวก โดยเฉพาะการจับ

ความรู๎ที่ฝังลึกและแปลงให๎อยูํในรูปที่ใช๎งานงําย เชํน การทําแผนที่ความรู๎ เพ่ือชี้โยงไปยังผู๎เชี่ยวชาญ

หรือการประมวลความรู๎ที่ฝังลึกออกมาเป็นความรู๎ที่ชัดแจ๎ง เชํน การแปลง Tacit Knowledge ในรูป

คูํมือการทํางาน แผนปฏิบัติการ (Action plans) และการออกแบบบริการหรือผลิตภัณฑ๑ใหมํๆเป็น

ต๎น ซึ่งสามารถทําได๎โดยผํานกระบวนการตํางๆ เชํน การระดมสมอง การสัมภาษณ๑ การให๎ผู๎เชี่ยวชาญ

บันทึกความรู๎เอง เป็นต๎น 

4. การจัดระบบความรู๎ (Knowledge Organization) ความรู๎ใหมํในองค๑กรถูกจัดระบบ

ผํานกระบวนการในการกลั่นกรอง การจัดหมวดหมูํและการบูรณาการความรู๎ที่มาจากแหลํงตํางๆ 

เพ่ือให๎บุคคลากรใช๎งานและเข๎าถึงได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะความรู๎ที่เป็นบทเรียนจาก

ประสบการณ๑ควรมีการจัดระบบเพ่ือเชื่อมโยง (Matches) ไปยังแหลํงความรู๎เพ่ือประโยชน๑ในการใช๎

งาน นอกจากนี้ยังต๎องมีการทบทวนความรู๎ที่ถูกจัดระบบหรือจัดกลุํมนั้นต๎องมีความเป็นปัจจุบันและ

สามารถประยุกต๑ใช๎งานได๎จริง 

5. การรวบรวมและจัดเก็บความรู๎ (Knowledge Storage) เป็นขั้นตอนในการรวบรวมและ

จัดเก็บความรู๎ที่สร๎างหรือแสวงหาเพ่ือการใช๎งานตํอหรือเผยแพรํให๎กับผู๎อ่ืน โดยเฉพาะความรู๎ที่เป็น

นโยบาย กระบวนการดําเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดี บทเรียนการเรียนรู๎และประสบการณ๑ผู๎เชี่ยวชาญ

รวมถึงความรู๎ใหมํที่เป็นการจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ การจัดเก็บความรู๎สามารถดําเนินการโดยใช๎

เครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บในรูปของฐานข๎อมูลและคลังความรู๎ รวมถึงการใช๎

เครื่องมือที่เป็นการถํายทอดความรู๎โดยการเขียนและบันทึกในรูปของจุลสาร คูํมือ การปฏิบัติงานเพ่ือ
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จัดเก็บความรู๎ที่ประมวลมาจากตัวบุคลากร ในการจัดเก็บความรู๎องค๑กรควรเน๎นความรู๎ที่มีคุณคําตํอ

การใช๎งาน โดยกําหนดสารสนเทศและความรู๎ที่เกําล๎าสมัยไมํถูกต๎องหรือไมํมีประโยชน๑ออก 

6. การแพรํกระจายหรือการถํายทอดความรู๎ (Knowledge Distribution) เป็นขั้นตอนของ

การกระจายความรู๎ไปสูํคนอ่ืนๆ ผํานการถํายทอดแบํงปัน (Sharing) โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือให๎ความรู๎

กระจายสูํหนํวยงานหรือคนอ่ืนๆ ที่ต๎องการใช๎งาน การถํายทอดความรู๎ เป็นกระบวนการที่มี

ความสําคัญ หนํวยงานควรมีการกําหนดนโยบายและกระบวนการในการปฏิบัติเกี่ยวกับการถํายทอด

ความรู๎ โดยดําเนินการให๎ความรู๎ในหนํวยงานอยูํในรูปแบบที่สามารถเข๎าถึงได๎อยํางรวดเร็วในเวลาที่

บุคลากรต๎องการใช๎ เชํน ผํานทางอินเทอร๑เน็ต การเผยแพรํด๎วยวิธีตํางๆ การพูดคุยสนทนา การใช๎

อีเมล๑ รวมถึงมีระบบในการสํง/ กระจายสารสนเทศที่เหมาะสมให๎กับผู๎ที่เกี่ยวข๎องจํานวนมากได๎อยําง

ทันเวลา ทั้งกับบุคลากรของหนํวยงานหรือหนํวยงานอื่นๆ  

7. การประยุกต๑ความรู๎เพ่ือการใช๎งาน (Knowledge Application) เป็นขั้นตอนของการ

เชื่อมโยงความรู๎ใหมํกับกิจกรรมการดําเนินงานตํางๆ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ความรู๎ถูกประยุกต๑ใช๎กับ

สถานการณ๑ใหมํ เชํน อาจใช๎ในสถานการณ๑ที่องค๑กรต๎องการการแขํงขันหรือภาวะวิกฤต โดยสามารถ

เชื่อมโยงไปยังแหลํงของความรู๎ได๎อยํางรวดเร็วเพ่ือใช๎ในการแก๎ปัญหา หนํวยงานต๎องมีวิธีการในการ

กระตุ๎นให๎บุคลากรมีการพัฒนาความรู๎ที่มีอยูํให๎มากยิ่งขึ้น โดยการผลักดันให๎บุคลากรเผชิญกับ

สถานการณ๑ใหมํๆ อยูํเสมอ เพ่ือนําไปประยุกต๑ใช๎ความรู๎ใหมํซึ่งเป็นความรู๎ที่ถูกต๎องเหมาะสม ไมํผิด

กฎหมายหรือจริยธรรม นอกจากนี้หนํวยงานควรมีวิธีการในการวิเคราะห๑และประเมินความรู๎ที่มีอยูํ

เพ่ือนําไปสูํการสร๎างความรู๎ใหมํเพ่ือการใช๎งานอยํางมีประสิทธิภาพในอนาคตรวมถึงกระบวนการใน

การดัดแปลง (Adaptation) และยกระดับ (Upgrade) ความรู๎เพื่อนํามาใช๎งานให๎เหมาะสม 

Marquardt M.J (2002) ได๎กลําววํา ระบบยํอยความรู๎ในองค๑การเรียนรู๎วําจําเป็นต๎องอาศัย

ความรู๎ที่ได๎มาและความรู๎ที่สร๎างข้ึนขององค๑กร โดยมีองค๑ประกอบทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดังแสดงในภาพ 

ดังนี้ 
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1. การแสวงหาความรู ๎

2. การสร๎างความรู ๎

3. การจัดเก็บความรู ๎

4. การวิเคราะห๑และสกัดความรู ๎

5. การถํายโอนและเผยแพรํความรู๎ 

6. การประยุกต๑และการปรับความถูกต๎อง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ระบบยํอยของความรู๎ในองค๑กรการเรียนรู๎ 
ที่มา: (Marquardt M.J 2002) 

 จากภาพที่ 6 เกี่ยวกับระบบระบบยํอยของความรู๎ในองค๑กรการเรียนรู๎ตามแนวคิดของ 

Marquardt (2002: 29) สามารถอธิบายได๎วํา 

 1. การแสวงหาความรู๎ (Acquisition) หมายถึง การเก็บรวบรวมข๎อมูลและสารสนเทศทั้ง

จากภายในและภายนอกองค๑กร 

 2. การสร๎างความรู๎ (Creation) หมายถึง การสร๎างความรู๎ใหมํโดยกระบวนการที่แตกตําง

กันตั้งแตํนวัตกรรมไปจนถึงงานวิจัยที่ยุํงยาก 

 3. การจัดเก็บความรู๎ (Storage) หมายถึง การจัดทํารหัสและจัดเก็บความรู๎ขององค๑การ

อยํางเป็นระบบเพื่องํายและสะดวกแกํการสืบค๎นนํามาใช๎ในเวลาและสถานที่ตามที่ต๎องการ 

 4. การวิเคราะห๑และสกัดความรู๎ (Analysis and Data mining) หมายถึง การใช๎เทคนิค

วิเคราะห๑ข๎อมูลความรู๎ การปรับโครงสร๎างความรู๎การสกัดความรู๎เพ่ือให๎อยูํในสภาพและรูปแบบที่

สามารถนําออกมาใช๎ได๎ 
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 5. การถํายโอนและเผยแพรํความรู๎ (Transfer and Dissemination) หมายถึง การถําย

โอนและการเผยแพรํข๎อมูลความรู๎และสารสนเทศให๎กระจายทั่วทั้งองค๑กรทั้งโดยตั้งใจและไมํตั้งใจ ซึ่ง

เป็นการสื่อสารโดยใช๎เครื่องมือสื่ออิเล็กทรอนิกส๑และบุคคล 

 6. การประยุกต๑และการปรับความถูกต๎อง (Application and Validation) หมายถึง 

กระบวนการที่ครอบคลุมถึงการนําความรู๎ไปใช๎และการประเมินความรู๎โดยสมาชิกขององค๑กร เพ่ือ

นําไปสูํการปรับปรุงความรู๎ให๎ถูกต๎อง 

 McKeen and Smith (2003) ได๎กลําววํา การจัดการความรู๎ประกอบด๎วยกระบวนการ 5 

ขั้นตอน ได๎แกํ 

 1. การกําหนดความรู๎ที่ต๎องการใช๎ ซึ่งต๎องอาศัยพนักงานที่มีความรู๎ความสามารถและมี

ความคิดใหมํๆ เพ่ือให๎เกิดความรู๎ใหมํท่ีจะสนับสนุนความสําเร็จขององค๑การได๎ 

 2. การเข๎าถึงความรู๎ ซึ่งองค๑การต๎องรู๎วําจะเข๎าถึงความรู๎ได๎อยํางไร ซึ่งอาจได๎จากผู๎รู๎หรือ

เครือขาํยตํางๆ 

 3. การยึดความรู๎ ซึ่งสํวนมากจะได๎จากความรู๎ที่ฝังลึกในคน 

 4. การสร๎างความรู๎ ซึ่งเป็นกระบวนการที่สําคัญที่สุดที่จะทําให๎เกิดความสําเร็จเพราะจะได๎

จากการแลกเปลี่ยนระหวํางคน ระหวํางกลุํม หรือระหวํางองค๑กร 

 5. การใช๎ความรู๎ เพ่ือประโยชน๑ของพนักงานและองค๑การ โดยองค๑การจะต๎องสร๎าง

วัฒนธรรมการใฝุรู๎ให๎เกิดกับพนักงานภายใต๎ศาสตร๑แหํงการจัดการความรู๎ 

Nonaka I and Takeuchi H (2005) ได๎เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการสร๎างความรู๎วํา

ประกอบด๎วยกระบวนการ 4 ขั้นตอน หรือที่รู๎จักกันในชื่อวํา “SECI – Knowledge Conversion 

Process” รายละเอียด ดังนี้ 

1. Socialization คือ การสร๎างความรู๎จากการฝังลึก (Tacit Knowledge) ไปเป็นความรู๎ฝัง

ลึก (Tacit Knowledge) โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ๑ตรงระหวํางบุคคล เชํน การพูดคุยใน

กระบวนการฝึกงาน (On the job training) 
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2. Externalization คือ การสร๎างความรู๎จากความรู๎ฝังลึก (Tacit Knowledge) ไปเป็น

ความรู๎ชัดแจ๎ง (Explicit Knowledge) โดยเผยแพรํออกมาเป็นลายลักษณ๑อักษร เชํน การนําความรู๎

ฝังลึกท่ีอยูํในตัวตนออกมาเป็นความรู๎ชัดแจ๎งโดยการเขียนบทความ คูํมือ ตํารา การบันทึกเสียง ภาพ

หรือวีดีโอ เป็นต๎น ดังนั้นองค๑กรจึงควรสร๎างคํานิยมและสํงเสริมให๎ผู๎รู๎ที่มีความสามารถถํายทอดได๎

อยํางเป็นระบบและจริงจัง 

3. Combination คือ การสร๎างความรู๎จากความรู๎ชัดแจ๎ง (Explicit Knowledge) ไปเป็น

ความรู๎ชัดแจ๎ง (Explicit Knowledge) โดยการรวบรวมความรู๎ประเภทชัดแจ๎ง (Explicit) มาสร๎าง

เป็นความรู๎ประเภทชัดแจ๎งเรื่องใหมํๆ หรือตํอยอดความรู๎เดิม เชํน การเขียนบทความ การทํา

วิทยานิพนธ๑ การทํางานวิจัย เป็นต๎น 

4. Internalization คือ การแบํงปันและสร๎างความรู๎จากความรู๎ชัดแจ๎ง (Explicit 

Knowledge) ไปสูํความรู๎ฝังลึก (Tacit Knowledge) โดยมักจะเกิดจากการนําความรู๎ชัดแจ๎งที่ได๎

เรียนรู๎มาไปปฏิบัติจริงหรือลงมือทํา (Learning by Doing) ผู๎ปฏิบัตินั้นจะเกิดการซึมซาบให๎เกิดเป็น

ความรู๎ ประสบการณ๑และปัญญา เป็นประสบการณ๑ที่อยูํในสมองจนทําให๎เกิดเป็นความรู๎ฝังลึกขึ้นมา

ในตัวบุคลากร เชํน การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยการอําน การฟัง การทดสอบและลงมือปฏิบัติจริง 

Trapp Holger (1999) เสนอองค๑ประกอบของการจัดการความรู๎มี 9 องค๑ประกอบ คือ 
1. เปูาหมายความรู๎ (Knowledge Goal) การบํงชี้ถึงเปูาหมายของการจัดการความรู๎ที่

ชัดเจนและมีการวางแผนกลยุทธ๑ในการนําการจัดการความรู๎ลงสูํการปฏิบัติ เป็นพ้ืนฐานที่สําคัญใน
การนํามา ซึ่งประโยชน๑ของความรู๎ 

2. การระบุถึงความรู๎ (Knowledge Identification) เป็นการบอกถึงความรู๎ที่ต๎องการ
จัดเก็บลงในฐานของข๎อมูลหรือแฟูมเก็บสะสมงาน เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลสารสนเทศที่ตรงความต๎องการของ
พนักงาน 

3. การจัดหาความรู๎ (Knowledge Acquisition) เป็นการแสวงหาความรู๎ขององค๑กรจาก
แหลํงภายนอกองค๑กร อาจจะเป็นความรู๎ใหมํหรือเป็นความรู๎ที่เฉพาะเจาะจงในการใช๎ปฏิบัติงาน โดย
ยึดหลักการนําความรู๎จากภายนอกองค๑กรรวมเข๎ากับความรู๎ที่มีอยูํในองค๑กรในรูปแบบของเทคโนโลยี 
สารสนเทศและต๎องให๎พนักงานสามารถสร๎างความรู๎ใหมํได๎ 

4. การพัฒนาความรู๎ (Knowledge Development) เป็นการปรับเปลี่ยนความรู๎ภายใน
องค๑กรให๎สามารถดําเนินการตํอไปจนสร๎างความเป็นฐานของความรู๎ได๎ โดยมีเปูาหมายเพ่ือเพ่ิมทักษะ
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ใหมํและเพ่ิมความรู๎ ความสามารถของพนักงาน การพัฒนาความรู๎เป็นโครงสร๎างที่สลับซับซ๎อน
ระหวํางคนกับเทคโนโลยี 

5. การเคลื่อนย๎าย/กระจายความรู๎ (Knowledge Transfer/Distribution) การเคลื่อนย๎าย
และกระจายความรู๎ สามารถชํวยให๎ทุกคนได๎รับประโยชน๑จากความรู๎อยํางสูงสุดเทําที่ต๎องการได๎อยําง
ถูกต๎องและทันเวลา โดยอาศัยเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวกระจายความรู๎และข๎อมูลตํางๆ 

6. การใช๎ความรู๎ (Knowledge Usage) ความรู๎จะมีประสิทธิภาพดีก็ตํอเมื่อมีการนําความรู๎
ใหมํนั้นมาใช๎ประโยชน๑ในองค๑กร หรืออาจเป็นการนําความรู๎เกํามาพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบ
ผลิตภัณฑ๑ใหมํก็ได๎ 

7. การรักษาความรู๎ (Knowledge Preservation) เป็นการเก็บรักษาและรวบรวมความรู๎ไว๎
โดยให๎พนักงานสามารถเข๎าถึงความรู๎และสืบค๎นความรู๎ได๎ทุกเวลาที่ต๎องการ อาจเก็บไว๎ในตัวบุคคล
หรือรูปแบบของปัญญาประดิษฐ๑ก็ได๎ 

8. การประเมิน/ทบทวนความรู๎ (Knowledge Evolution/review) เป็นการวัดความ 
ก๎าวหน๎าและคุณคําของทรัพย๑สินความรู๎ (Knowledge assets) ซึ่งอาจวัดได๎ 5 กลุํม คือ การเงิน 
ลูกค๎า กระบวนการ การสร๎างใหมํและการพัฒนามนุษย๑หรืออาจวัดที่ทรัพย๑สินทางปัญญา 
(Intellectual capital) ขององค๑กรก็ได๎ 

9. การควบคุมความรู๎ (Knowledge Controlling) เป็นการติดตามความสําเร็จหรือความ
ล๎มเหลวในการจัดการความรู๎ในองค๑กรเพ่ือสร๎างแรงจูงใจหรือกระตุ๎นและปรับปรุงกระบวนการบริหาร
จัดการความรู๎ในองค๑กร 

Grundstein Michel (2001) ได๎อธิบายเพ่ิมเติมที่สอดคล๎องกันในอีกลักษณะหนึ่งของการ

เปลี่ยนรูปของความรู๎ (Knowledge Conversion) ในวงจรความรู๎ (SECI) โดยในแตํละขั้นตอนจะต๎อง

มีผู๎นําที่สํงเสริมการจัดการความรู๎ที่มีเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีโครงสร๎างองค๑การที่เป็นแนวราบและ

เอ้ือตํอการจัดการความรู๎รวมทั้งต๎องมีบุคลากรที่มีความรู๎ ความสามารถและทักษะที่เพียงพอที่จะชํวย

ให๎การจัดการความรู๎ประสบความสําเร็จ โดยวงจรเกลียวความรู๎นี้ จะมีลักษณะเป็นพลวัต ซึ่งจาก  

Tacit Knowledge ไปยัง Tacit Knowledge  

สรุปได๎วํากระบวนการของการจัดการความรู๎ผู๎วิจัยสังเคราะห๑ออกมามี 5 ขั้นตอน ได๎แกํ 
1. หาความรู๎ (Seek knowledge) เป็นการแสวงหาความรู๎ที่มีประโยชน๑ทั้งจากภายในและ

ภายนอกองค๑กร 
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2. ให๎ความรู๎ (Give knowledge) เป็นการปรับเปลี่ยน สอนกระบวนการความรู๎ให๎ดําเนิน

ตํอไปไดอ๎ยํางมีเปูาหมาย 

3. วิธีการเรียนรู๎ (Learning process) กระบวนการที่คนในชุมชนสามารถรับรู๎และนํามา

ปฏิบัติ ทําตามได๎ 

4. การจัดเก็บความรู๎ (Keep knowledge) กระบวนการที่สําคัญที่ต๎องมีเพํอไมํให๎ความรู๎

หายไป เชํน เก็บไว๎ในแผํนซีดี แผํนพับ เป็นต๎น 

5. นําความรู๎ไปใช๎ (Application) ความรู๎จะมีประสิทธิภาพดีได๎ก็ตํอเมื่อมีการนําความรู๎ใหมํ

นั้นมาใช๎ประโยชน๑ หรือนําความรู๎เกํามาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อนํามาใหมํ 
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ตารางที่ 2 สังเคราะห๑กระบวนการจัดการความรู๎ 
 

 

กระบวนการ 

บูรชัย  
ศิริมหาสาคร 
(2550)  

จุฑารัตน๑ 
ศราวณะวงศ๑ 
(2552) 

Marquardt 
(2002) 
 

Mckeen 
and 
Smith 
(2003) 

Nonaka 
and 
Takeuchi 
(2005) 

Trapp 
(1999) 
 

เปูาหมายความรู ๎      / 

การกําหนดความรู ๎  /  /  / 

การยึดความรู ๎    /   

การแสวงหาความรู ๎   /   / 

การพัฒนาความรู ๎      / 

การสร๎างความรู ๎ / / / /   

การกลั่นกรองความรู ๎ / / /    

การแบํงปันความรู ๎ / / /   / 

การใช๎ความรู ๎ / / / /  / 

รวบรวมจดัเก็บความรู ๎  / /    

การเข๎าถึงความรู ๎    /   

การรักษาความรู ๎      / 

จัดระบบความรู ๎  /     

ทบทวนความรู ๎      / 

ควบคุมความรู ๎      / 

Socialization     /  

Externalization     /  

Combination     /  

Internalization     /  

 

ทิพวรรณ หลํอสุวรรณรัตน๑ (2551) ได๎กลําวไว๎วํา“ ข๎อดีของการจัดการความรู๎ คือ เป็นการ

นําความรู๎มาใช๎ประโยชน๑ได๎อยํางเป็นรูปธรรมมากขึ้น ชํวยแก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับความผิดพลาดในการ

ทํางานซ้ําๆ ชํวยในการปรับปรุงกระบวนการทํางานให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยอาศัยความรู๎

ประสบการณ๑ ทําให๎มีการตัดสินใจที่ดีขึ้น และทํางานได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และพัฒนา



  51 

คุณภาพของความรู๎เพ่ือชํวยตอบสนองลูกค๎าได๎ดีขึ้น นอกจากนี้ยังชํวยพัฒนาองค๑การไปสูํองค๑การแหํง

การเรียนรู๎ แตํการจัดการความรู๎  ก็มี ข๎อจํากัด เชํนกัน เนื่องจากการจัดการความรู๎ยังคงจําเป็นต๎องมี

การปรับปรุงพัฒนาให๎สอดคล๎องการการเปลี่ยนแปลงขององค๑การ ดังนั้น ข๎อจํากัดของการจัดการ

ความรู๎ คือ ไมํมีต๎นแบบการนําไปใช๎ที่แนํนอน และต๎องอาศัยปัจจัยหลายอยํางประกอบกันเพ่ือทําให๎

การจัดการความรู๎ประสบความสําเร็จ เชํน วัฒนธรรมองค๑กร เทคโนโลยี กลยุทธ๑ และบุคลากร ในการ

สนับสนุนกระบวนการจัดการความรู๎” 

3.7 ประโยชน์ของการจัดการความรู้ 

ได๎มีนักวิชาการกลําวถึงประโยชน๑ของการจัดการความรู๎ไว๎หลายทําน ดังนี้ 

 ชัชวาลย๑ วงษ๑ประเสริฐ (2548) ได๎แบํงออกเป็น 2 มุมมอง คือ 1) ประโยชน๑ของการจัดการ

ความรู๎ทั่วไป ในแงํของการเพ่ิมศักยภาพขององค๑การปรับปรุงความรับผิดชอบ เพ่ิมการเรียนรู๎และ

นวัตกรรมผํานกระบวนการจัดการความรู๎ชํวยจัดการความรู๎พื้นฐานขององค๑การและ 2) ประโยชน๑ของ

การจัดการความรู๎กับองค๑การในแงํของการชํวยเพ่ิมผลผลิตและผลกําไรชํวยพัฒนารักษาแรงงาน

ความรู๎และการเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจ 

Davenport and Prusak, (1998) ได๎กลําวถึงประโยชน๑ของการจัดการความรู๎ใน 2 แงํมุม 

คือ 1) ประโยชน๑ในการที่องค๑การสามารถสร๎างความสามารถและความได๎เปรียบในการดําเนินทาง

ธุรกิจได๎อยํางยั่งยืน และ 2) ประโยชน๑ ได๎ แงํมุมของการสร๎างระบบในการจัดเก็บและกระจายความรู๎

ในองค๑การ เพ่ือให๎ความรู๎ที่ซํอนเร๎นอยูํ ในตัวบุคคลซึ่งอาจกระจายอยูํมากมายแตํไมํสามารถนํามาใช๎

ประโยชน๑ได๎หรือสร๎างคุณคําได๎ 

 หลักการที่สําคัญที่จะทําให๎การจัดการความรู๎ประสบความสําเร็จเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตํอองค๑การได๎นั้น มีผู๎รู๎และนักวิชาการการจัดการความรู๎ ได๎เสนอหลักการที่สําคัญในการ

จัดการความรู๎ไว๎อยํางนําสนใจมากมาย อาทิ แนวคิดของ (Hope Jeremy and Hope Tony 1997) 

ได๎อธิบายวําหลักการจัดการความรู๎มี 2 มุมมอง คือ 1) The Information School คือ การมองการ

จัดการความรู๎ในเชิงของการจัดข๎อมูลขําวสารในองค๑การ  ซึ่งขับเคลื่ อนโดยใช๎ Groupware และ 

Internet โดยเป็นแนวคิดการใช๎ประโยชน๑ จากความรู๎ที่ชัดแจ๎ง (Explicit Knowledge) หรือที่อยูํ ใน

รูปของเอกสารตํางๆ หรือเรียกวําความรู๎ในเชิงวัตถุที่สามารถจับต๎องได๎ วิเคราะห๑และถํายทอดได๎อยําง
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สะดวกสบาย ดังนั้นหลักการจัดการความรู๎ในมุมมองนี้เน๎นการออกแบบระบบ การเข๎าถึงความรู๎อยําง

ชัดเจน และมุมมองที่ 2) The Behavior School คือ การมองถึงการสร๎างการเรียนรู๎ขององค๑การ 

โดยเกิดจากการพิจารณาปัญหาของการจัดการความรู๎ในเชิงระบบฐานความรู๎ในเชิงเทคโนโลยี แล๎ว

พบวํา ภายในองค๑มีวัฒนธรรมยํอยตํางๆ และจะมีความรู๎หรือคํานิยมที่ไมํชัดแจ๎งอยูํมากมาย (Tacit 

Knowledge) ซึ่งความพิจาณาถึงกลุํมยํอยในองค๑การด๎วย เนื่องจากวัฒนธรรม คํานิยม ความเชื่อของ

แตํละบุคคลมีความแตกตํางกัน ดังนั้นถึงสรุปมุมมองของ Hope and Hope วํามีหลักการที่สําคัญใน

การมองการจัดการความรู๎ในเชิงระบบที่มีความชัดเจน จับต๎องได๎ และการจัดการความรู๎โดยมองที่

วัฒนธรรมยํอยในองค๑การที่มอง คํานิยม ความรู๎ที่ไมํสามารถจับต๎องได๎เป็นหลัก 

 Senge Perter M, Cambron-McCabe N et al. (2000) เสนอทัศนะวํา การจัดการ

ความรู๎ที่มีผลมากที่สุด ก็คือ การมีผู๎นําองค๑การที่สํงเสริมสนับสนุนให๎เกิดการจัดการความรู๎ในองค๑การ 

โดยการรํวมกันกําหนดวิสัยทัศน๑องค๑การเพ่ือมิให๎เกิดความตึงเครียดเมื่อมีการนําการจัดการความรู๎มา

ใช๎ 

 Petrash Gordon (2001) เสนอทัศนะวํา การจัดการความรู๎มีหลักการที่สําคัญที่จะต๎อง

ตระหนัก คือ องค๑การต๎องทําให๎ทุกคนในองค๑การมีความเข๎าใจในบริบทและวิสัยทัศน๑ ขององค๑การ 

 Wheatley Magaret (2001) เสนอทัศนะวํา องค๑การจะต๎องตระหนักถึงความสําคัญของ

การจัดการความรู๎ 6 ประการ ดังตํอไปนี้ จึงจะประสบความสําเร็จตามวิสัยทัศน๑องค๑การได๎ คือ  

 1.  ความรู๎เกิดข้ึนจากการสร๎างสรรค๑ของมนุษย๑ 

 2.  คนต๎องการแรงจูงใจในการสร๎างสรรค๑ความรู๎ 

 3.  คน คือ นักความรู๎ ดังนั้นองค๑การต๎องเปิดโอกาสให๎เกิดการเรียนรู๎ 

 4.  จริง ๆ แล๎วทุกคนมีความต๎องการการแบํงปันความรู๎หรือการแลกเปลี่ยน ความรู๎ 

 5.  การจัดการความรู๎ไมํได๎ขึ้นอยูํกับเทคโนโลยีแตํเพียงอยํางเดียว 

 6.  การจัดการความรู๎ต๎องใช๎เวลาและกระบวนการจัดการที่เหมาะสม 
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 ดังนั้นหลักการที่สําคัญในการจัดการความรู๎ ได๎มีการแบํงแนวคิดออกเป็น 2 มุมมองหลัก 

คือ ตามมุมมองขอ’ Hope and Hope (1997) ที่มองวําหลักการในการจัดการความรู๎แบํงตาม

ประเภทของความรู๎ 2 ประเภทหลัก คือ Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge รวมไปถึง

การจัดการความรู๎โดยใช๎กิจกรรมเป็นตัวกระตุ๎นให๎เกิดการเรียนรู๎ในองค๑การ ในขณะที่มุมมอของ 

Petrash, (2001) และ Wheatley (2001) มองในแงํของปัจจัยที่สําคัญในการจัดการความรู๎ให๎ประสบ

ผลสําเร็จ โดยมีทัศนะวําหลักการที่สําคัญของการจัดการความรู๎ ก็คือ องค๑การต๎องตระหนักวํา ความรู๎

เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนในการนําไปสูํความสําเร็จ การเห็นคุณคําของการจัดการความรู๎ โดยมุํงให๎

ความสําคัญตํอคน ในการรํวมกันพัฒนาวิธีการทํางานในรูปแบบใหมํๆเพ่ือการพัฒนาชุมชนและตนเอง 

 จากที่กลําวมาประโยชน๑ของการจัดการความรู๎  สรุปได๎วํา การจัดการความรู๎มีประโยชน๑

มากมายหลากหลาย เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพของคนและองค๑กร ปูองกันการสูญหาย

ของภูมิปัญญา ซึ่งภูมิปัญญาสํวนใหญํจะเก็บไว๎ที่ตัวบุคคล เมื่อครูภูมิปัญญาเสียชีวิตไปการจัดการ

ความรู๎ก็จะหมดไปด๎วย ดังนั้นเพื่อไมํให๎มีการสูญหายจึงต๎องมีการจัดการความรู๎ นอกจากนี้ยังชํวยเพ่ิม

ความสามารถในการตัดสินใจและวางแผนดําเนินงานให๎รวดเร็ว และดีขึ้น เพราะมีสารสนเทศ หรือ

แหลํงความรู๎เฉพาะที่มีหลักการ เหตุผล และนําเชื่อถือชํวยสนับสนุนการตัดสินใจ 

3.8 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดการความรู้ 

ได๎มนีักวิชาการหลายทํานได๎ศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอการจัดการความรู๎ ดังนี้ 

สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย๑, จิรประภา อัครบวร et al. (2548) อธิบายปัจจัยแหํง

ความสําเร็จของการจัดการความรู๎มี 5 ประการที่สําคัญ คือ  

1.  ภาวะผู๎นําและกลยุทธ๑ โดยการจัดการความรู๎จะประสบความสําเร็จอยํางดีนั้นจะต๎อง

ได๎รับการสนับสนุนจากผู๎บริหารองค๑การหรือผู๎นําชุมชน โดยผู๎นําต๎องเข๎าใจแนวคิดและตระหนักถึง

ประโยชน๑ที่ได๎รับการจัดการความรู๎ เพ่ือที่จะสามารถสื่อสารและผลักดันให๎เกิดการจัดการความรู๎ใน

องค๑การ หรือผู๎บริหารต๎องมีภาวะความเป็นผู๎นําที่ชัดเจนนั่นเอง  

นอกเหนือจากการมีภาวะผู๎นําของผู๎นําแล๎ว ปัจจัยหลักที่จะชํวยให๎องค๑การหรือชุมชนบรรลุ 

ผลสําเร็จในการจัดการความรู๎ ก็คือ ทิศทางและกลยุทธ๑ที่ชัดเจนของการจัดการความรู๎เพ่ือที่จะนํา เอา
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เปูาหมายของการจัดการความรู๎มากําหนดเป็นแผนงานและกิจกรรมตํางๆ ที่จําเป็น เพ่ือชํวยให๎

องค๑การสามารถบรรลุวัตถุประสงค๑ที่ตั้งไว๎ 

2.  วัฒนธรรมองค๑การ ซึ่งปัจจัยที่จะชํวยให๎องค๑การบรรลุผลสําเร็จในการจัดการความรู๎ได๎ 

คือ วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนและแบํงปันความรู๎ระหวํางบุคคล โดยการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม

องค๑การให๎เอ้ือตํอการแลกเปลี่ยนความรู๎จะต๎องได๎รับการสนับสนุนจากผู๎นําหรือผู๎บริหารอยํางเต็มที่ 

เพ่ือที่จะทําให๎บุคลากรในองค๑การตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นในการเปลี่ยนแปลงอยํางมี

ประสิทธิภาพ  

3.  เทคโนโลยีสารสนเทศด๎านการจัดการความรู๎ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีสํวนสําคัญ โดยเฉพาะ

อินเทอร๑เน็ตและอินทราเน็ตที่ชํวยให๎การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎สามารถทําได๎งํายขึ้น การชํวยให๎คน

สามารถค๎นหาความรู๎และดึงความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑และชํวยให๎การจัดการความรู๎มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น แตํอยํางไรก็ตามการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในองค๑การนั้นจะต๎องมั่นใจวําระบบ

สารสนเทศนั้นสามารถเชื่อมตํอหรือบูรณาการเข๎ากับระบบเดิมที่มีอยูํ  และใช๎ได๎งํายทําให๎การ

แลกเปลี่ยนความรู๎ได๎สะดวกและรวดเร็ว 

4.  การวัดผล การวัดผลของการจัดการความรู๎จะชํวยให๎องค๑การทราบถึงสถานะปัจจุบัน 

การดําเนินการมีความคืบหน๎าเพียงใดและได๎ผลตามท่ีคาดหวังไว๎หรือไมํอยํางไร ทําให๎องค๑การสามารถ

ทบทวนและประเมินผล การปรับปรุงกิจกรรมตํางๆ เพ่ือให๎บรรลุตามเปูาหมายที่กําหนดไว๎ 

5.  โครงสร๎างพ้ืนฐาน โดยโครงสร๎างพ้ืนฐานนี้ หมายถึง สิ่งที่จับต๎องได๎  เชํน สถานที่ 

อุปกรณ๑ตํางๆ หรือสิ่งที่จับต๎องไมํได๎ เชํน ระบบงานที่เอ้ือให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎นอกจากนี้ควร

พิจาณาถึงโครงสร๎างบุคลากรขององค๑การหรือชุมชนที่จะรับผิดชอบในการจัดการความรู๎ เชํน การ

จัดตั้งคณะกรรมการชุมชน การแตํงตั้งหน๎าที่ความรับผิดชอบอยํางชัดเจน เป็นต๎น 

Andersen Arthur and American Productivity and Quality Center (1996) ได๎เสนอ

ปัจจัยที่ทําให๎การจัดการความรู๎ (Knowledge Management Enablers) ประสบผลสําเร็จมี 4 

ประการคือ 1) ภาวะผู๎นํา (Leadership) 2) วัฒนธรรม (Culture) 3) เทคโนโลยี (Technology) และ

4) การวัดผล (Measurement) 
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สรุปได๎วํา ปัจจัยการจัดการความรู๎ ได๎แกํ 1) ภาวะผู๎นํา ผู๎นําต๎องเข๎าใจแนวคิดและตระหนัก

ถึงประโยชน๑ที่ได๎รับการจัดการความรู๎ 2) วัฒนธรรมองค๑การ ต๎องได๎รับการสนับสนุนจากผู๎บริหาร

ระดับสูง การสร๎างบรรยากาศให๎ บุคลากร กล๎าคิด กล๎าทํา กล๎าเปิดเผย มีการทํางานเป็นทีม 3) การ

วัดผล ถือได๎วําเป็นสิ่งสุดท๎ายและสําคัญที่สุดในกระบวนการจัดการความรู๎ 

4. แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ (Creative Tourism) ถือได๎วําเป็นกระบวนทัศน๑ (New Travel 
Paradigm) และทิศทางใหมํของการทํองเที่ยวในปัจจุบันซึ่งแตกตํางไปจากการทํองเที่ยวแบบมวลชน 
(Mass Tourism) แบบเดิม โดยเฉพาะการทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Tourism) ที่ผู๎
ทํองเที่ยวเป็นแตํเพียงผู๎ชม และถํายภาพอยูํหํางๆ (สุดแดน วิสุทธิลักษณ๑ และคณะ 2556) 
 การทํองเที่ยวของประเทศไทยใน 4 ทศวรรษที่ผํานมาเจริญเติบโตขึ้นอยํางรวดเร็ว 

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรทํองเที่ยวสวยงามและมีคุณคําทั้งด๎านธรรมชาติและ

วัฒนธรรม อีกทั้งความมีมิตรไมตรีของคนไทยล๎วนเป็นสิ่งจูงใจให๎นักทํองเที่ยวชาวตํางชาติต๎องการ

เยี่ยมเยือนประเทศไทยเป็นจํานวนมากและสร๎างรายได๎ให๎กับประเทศไทยอยํางมหาศาล ในปี 2554 มี

นักทํองเที่ยวเข๎ามาสูงถึง 19.1 ล๎านคน ซึ่งขยายตัวมากกวําปี 2553 ประมาณกวํา 20 เปอร๑เซ็นต๑ 

และทํารายได๎ให๎กับการทํองเที่ยวประมาณ 730,000 ล๎านบาท นับเป็นภาคเศรษฐกิจที่กํอประโยชน๑

ให๎กับประเทศชาติเป็นอยํางมากทั้งในด๎านที่มาของเงินตราตํางประเทศ การจ๎างงาน การกระจาย

โอกาสและรายได๎ การกระตุ๎นการผลิตและการลงทุนรวมถึงประโยชน๑ในการชํวยปรับดุลการชําระเงิน

ของประเทศ ซึ่งการเติบโตของจํานวนนักทํองเที่ยวและรายได๎ตลอดระยะเวลาที่ผํานมา นับเป็น

ความสําเร็จระดับหนึ่งของการบริหารอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวไทย (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา 2556)  

4.1 ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

ฉลองศรี พิมลสมพงศ๑ม (2550) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา เมื่อเอาคํานิยามของนักทํองเที่ยว
และการทํองเที่ยวมารวมเข๎าด๎วยกันแล๎ว นักทํองเที่ยว (Tourist) หมายถึงผู๎ที่เดินทางจากที่อยูํอาศัย
ปกติไปยังสถานที่อ่ืนเป็นการชั่วคราวด๎วยความสมัครใจไปและไปด๎วยวัตถุประสงค๑ใดก็ตามที่มิใชํเป็น
การประกอบอาชีพหรือหารายได๎โดยใช๎เวลาเดินทางไปกลับมากกวํา 24 ชั่วโมง (ต๎องมีการพักค๎างคืน
ในจุดหมายปลายทางหรือสถานที่ทํองเที่ยว) ซึ่งเป็นการเดินทางท่ีมีเงื่อนไขสําคัญ 3 ประการ คือ 
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1. เดินทางจากที่อยูํอาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว 
2. เดินทางด๎วยความสมัครใจกก 
3. เดินทางด๎วยวัตถุประสงค๑ใดๆ ก็ได๎ แตํไมํใชํเพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได๎  
ฉันทัช วรรณถนอม (2552) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา การทํองเที่ยว คือ การเดินทางจากที่อยูํ

อาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเป็นการชั่วคราวเพ่ือวัตถุประสงค๑ในการพักผํอนเที่ยวชม เพลิดเพลินหรือเพ่ือ
วัตถุประสงค๑อ่ืนใด ที่ไมํใชํการประกอบอาชีพ 
 มุทริกา พฤกษาพงษ๑ (2554) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา การทํองเที่ยวสร๎างสรรค๑เป็นการ

ทํองเที่ยวที่เน๎นการเรียนรู๎ในเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรม เอกลักษณ๑ของสถานที่ผํานประสบการณ๑

ตรงในการมีสํวนรํวมกับผู๎คนเจ๎าของวัฒนธรรม 

สุดแดน วิสุทธิลักษณ๑ และคณะ (2556) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ 

คือ การทํองเที่ยวที่สนับสนุนให๎นักทํองเที่ยวได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎เพ่ือทําความเข๎าใจในคุณคําทาง

สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล๎อมของพ้ืนที่ทํองเที่ยวอยํางลึกซึ้งโดยผํานประสบการณ๑ตรงรํวมกับ

เจ๎าของพ้ืนที่หรือเจ๎าของวัฒนธรรม  

Richards and Raymond (2000) ได๎รํวมกันกําหนดนิยามการทํองเที่ยวแนวใหมํนี้วํา 

Creative Tourism (การทํองเที่ยวสร๎างสรรค๑) หมายถึง การทํองเที่ยว ซึ่งมอบโอกาสให๎ กับผู๎เดินทาง

ในการพัฒนาศักยภาพ การสร๎างสรรค๑ ของตนผํานการมีสํวนรํวม ในกิจกรรมการเรียนรู๎ด๎วย

ประสบการณ๑ จริง ที่เป็นไปตามลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่เปูาหมายที่ได๎ทํองเที่ยว (‚tourism which 

offer visitors the opportunities to develop their creative potential through active 

participation in courses and learning experiences which are characteristic of the 

holiday destination where they are undertaken‛)  

Wurzburger (2009) ได๎กลําววํา การทํองเที่ยวสร๎างสรรค๑ คือ การทํองเที่ยวที่มุํงไปสูํความ

ผูกพันและประสบการณ๑อันแท๎จริงซึ่งได๎มาจากการเข๎าไปมีสํวนรํวมในการเรียนรู๎ด๎านศิลปะ มรดกทาง

วัฒนธรรมหรือคุณลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ 

 จากความหมายที่กลําวมาข๎างต๎น สามารถสรุปได๎วํา การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ หมายถึง 

การทํองเที่ยวที่เน๎นการเรียนรู๎ในเรื่องศิลปะและวัฒนธรรม เอกลักษณ๑ ของสถานที่ผํานประสบการณ๑
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ตรงในการมีสํวนรํวมกับผู๎คนเจ๎าของวัฒนธรรมในแหลํงทํองเที่ยวท๎องถิ่นที่มีเอกลักษณ๑เฉพาะโดยการ

มีสํวนรํวมกับคนในท๎องถิ่น 

 อยํางไรก็ตาม กระแสของการทํองเที่ยวแนวใหมํ ที่มีแนวโน๎มได๎รับความสนใจเพ่ิมมากขึ้น
จากนักทํองเที่ยวรุํนใหมํ คือ การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ (Creative Tourism) ซึ่งเป็นทิศทางใหมํที่
สอดรับกับการเปลี่ยนผํานของการทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Tourism) ที่กําลังถึงทางตัน
และกลายเป็นเหยื่อของความสําเร็จของตนเอง (Richard, 2010) โดยที่รูปแบบของการทํองเที่ยวใหมํ
นั้นเคลื่อนจากความสนใจในมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต๎องได๎ (Tangible Cultural Heritage) ไปสูํ
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต๎องไมํได๎ (Intangible Cultural Heritage) 
 
 4.2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตของการท่องเที่ยว 

 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2556) ได๎กลําวสรุปปัจจัยที่สํงผลตํอการเจริญเติบโตของการ

ทํองเที่ยว สรุปได๎ 5 ปัจจัย คือ 

 1. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การแขํงขันทางการทํองเที่ยวจะมีมากขึ้นทําให๎ราคาของสินค๎าและ

บริการทางการทํองเที่ยวมีราคาถูกลง และนักทํองเที่ยวเองก็มีความคาดหวังสูงตํอบริการทางการ

ทํองเที่ยว มีการตํอรองมากขึ้น มีการมองหาตัวเลือกที่ถูกกวําและมีคุณภาพดี นอกจากนี้การเปิดเสรี

ทางการค๎าทําให๎เกิดการเดินทางเพ่ือเจรจาซื้อขายสินค๎าและบริการมากขึ้น อีกทั้งยังสํงผลตํอการ

แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ความคิดและพฤติกรรมขึ้น 

 2. ปัจจัยทางสังคม การเพ่ิมของประชากร กลุํมผู๎สูงอายุมีมากขึ้น ทําให๎ตลาดทํองเที่ยวมี

ความสําคัญมากขึ้นเนื่องจากคนกลุํมนี้มีความพร๎อมและความต๎องการที่จะทํองเที่ยวมากขึ้น อีกทั้ง

ประชากรสํวนใหญํมีการศึกษาที่สูงขึ้น มีมาตรฐานความเป็นอยูํดีขึ้น มีชั่วโมงการทํางานลดน๎อยลงจึง

ทําให๎มีเวลาในการพักผํอนมากขึ้น 

 3. ปัจจัยทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีทางการสื่อสารได๎รับการพัฒนาไปอยํางรวดเร็ว สํงผลให๎

มีการเข๎าถึงข๎อมูลที่ชํวยในการวางแผนการทํองเที่ยวได๎สะดวกรวดเร็วขึ้น เชํน การสํารองการเดินทาง

ในเรื่องตั๋วเครื่องบิน รถไฟ โรงแรม และแหลํงทํองเที่ยวได๎ด๎วยตัวเอง ทําให๎เกิดความสะดวก ปลอดภัย

และรวดเร็วขึ้น 
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 4. ปัจจัยทางชีววิทยา ความสมบูรณ๑ของธรรมชาติจะมีคุณคําเพ่ิมขึ้น นักทํองเที่ยวใน

อนาคตจะมองหาแหลํงทํองเที่ยวที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบตํอสิ่งแวดล๎อม ยํอมสํงผลให๎แหลํง

ทํองเที่ยวที่มีธรรมชาติสมบูรณ๑ได๎รับความนิยมเพ่ิมข้ึน 

 5. ปัจจัยทางการเมือง ประเทศที่บ๎านเมืองสงบจะสํงผลให๎เกิดการทํองเที่ยวสูง เพราะ

นักทํองเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นในด๎านความปลอดภัย 

4.3 องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

 เนื่องจากการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑มีความหลากหลายและเอกลักษณ๑เฉพาะตัวสูง การ

พัฒนาการทํองเที่ยวจึงมีความหมายมาก ดังนั้นองค๑ประกอบของการทํองเที่ยวจึงเป็นบริบทหนึ่งที่

นักวิชาการหลายทํานได๎แสดงความคิดเห็นวําควรจะประกอบด๎วยอะไรบ๎าง 

ภัทรพงศ๑ อินทรกําเนิด และคณะ (2553) ได๎กลําววํา องค๑ประกอบสําคัญของการทํองเที่ยว

เชิงสร๎างสรรค๑สามารถแบํงออกเป็น 3 มิติและ 6 ปัจจัยสําคัญ ดังนี้คือ สถานที่ (Location) การ

ปฏิสัมพันธ๑ (Interaction) และตัวกลาง (Agents) ดังแสดงไว๎ตามภาพท่ี 7 
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ภาพที่ 7 องค๑ประกอบของการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ 
ที่มา: ภัทรพงศ๑ อินทรกําเนิดและคณะ, ระบบนวัตกรรมรายสาขาเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

ฐานความรู้และเชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์.  (สํานัก

นโยบายด๎านการศึกษามหภาค, บริษัทพิมพ๑ดีการพิมพ๑จํากัด, 2553), 48 

 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2556: 82-84) กลําวถึงองค๑ประกอบของการทํองเที่ยวประกอบด๎วย 4 

องค๑ประกอบสําคัญ ดังนี้ 

 1. ทรัพยากรทํองเที่ยว 

 2. การตลาดทํองเที่ยว 

 3. นักทํองเที่ยว 

 4. โลจิสติกส๑ 
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ภาพที่ 8 องค๑ประกอบของการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ 
ที่มา: บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (TOURISM INDUSTRY). (ผู๎แปล: Barcode: 

9789749364802. ISBN: 9749364805. ปีพิมพ๑: 2/ 2556), 54. 

จะเห็นวําองค๑ประกอบทั้ง 4 ของการทํองเที่ยวมีความสัมพันธ๑กัน เริ่มจากประเทศที่มี

ทรัพยากรทํองเที่ยวอยูํในลักษณะที่พร๎อมจะรับนักทํองเที่ยว ก็ต๎องมีการตลาดทํองเที่ยวที่จะให๎

ขําวสารข๎อมูลทางการทํองเที่ยวแกํนักทํองเที่ยวเปูาหมาย พร๎อมทั้งชักจูงให๎นักทํองเที่ยวเดินทางเข๎า

มายังทรัพยากรทํองเที่ยวของประเทศตน เมื่อนักทํองเที่ยวได๎รับขําวสาร ข๎อมูลทางการทํองเที่ยวและ

การชักจูงจากการตลาดทํองเที่ยวของประเทศท่ีมีทรัพยากรทํองเที่ยวแล๎ว ทําให๎นักทํองเที่ยวเกิดความ

ต๎องการอยากเดินทางเข๎าไปทํองเที่ยวในประเทศนั้นๆตามขําวสารทางการทํองเที่ยวที่ได๎รับมา เมื่ อมี

การเดินทางทํองเที่ยวก็ต๎องมีโลจิสติกส๑สําหรับการทํองเที่ยวให๎บริการการเดินทางนั้นบรรลุถึงแหลํง

ทํองเที่ยวอันเป็นจุดหมายปลายทางที่ต๎องการ 

4.5 ลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

 Greg Richard (2010) หนึ่งในผู๎กํอตั้งแนวความคิดเรื่องการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ได๎
ชี้ให๎เห็นวํา รูปแบบของการทํองเที่ยวแบบใหมํที่เรียกวํา ‛การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑“(Creative 
Tourism) แม๎จะเป็นสํวนหนึ่งของการทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Tourism) ก็จริงอยูํ แตํก็
เป็นการปรับเปลี่ยนไปจากการทํองเที่ยวแบบเดิมที่นานวันเข๎าก็ยิ่งเป็นการทํองเที่ยวที่มีคุณภาพต่ําลง 
เนื่องจากกลายเป็นการทํองเที่ยวมวลชนที่ใช๎เวลาเดินทางไปกับการเข๎าชมและถํายภาพตามสถานที่
นําสนใจและมีความสําคัญในทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ไมํวําจะเป็นหาดทราย มรดกทางวัฒนธรรม 
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พิพิธภัณฑ๑ อนุสรณ๑สถาน แตํนักทํองเที่ยวรุํนใหมํมีความปรารถนาที่จะเข๎าไปมีสํวนรํวมในทาง
วัฒนธรรมของพ้ืนที่ที่ตนเองไปเที่ยว หรือในอัตลักษณ๑ของพ้ืนที่ทํองเที่ยวนั้นๆ ในภาพรวมการ
ทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑จึงเป็นการทํองเที่ยวที่มีความสนใจเลื่อนไปจากเดิมคือ จากวัฒนธรรมที่จับ
ต๎องได๎ (Tangible Cultural Resources) ไปสูํทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม (Intangible 
Cultural Resources) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 การเปลี่ยนแปลงจากการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสูํการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ 
ที่มา: Richards, G. Creative Tourism and Local Development. (In Wurzburger, R, 

et al. Creative Tourism: A Global Conversation: How to Provide Unique 

Creative Experiences for Travelers Worldwide, Santa Fe: Sunstone Press, 

2010), pp.78-90. 

 จากการเปรียบเทียบนี้ทําให๎เห็นภาพชัดขึ้นถึงความแตกตํางของการทํองเที่ยวเชิง

สร๎างสรรค๑กับการทํองเที่ยวรูปแบบอ่ืน และทําให๎มองเห็นถึงความสําคัญของการทํองเที่ยวรูปแบบ

ใหมํด๎วย เนื่องจากการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแบบเดิมเริ่มเปลี่ยนแปลงไปสูํการทํองเที่ยวมวลชน 

(Mass Tourism) ผู๎ผลิตจําเป็นต๎องมีความคิดสร๎างสรรค๑ในการนําเสนอสถานที่ทํองเที่ยวทางเลือก

ใหมํ ต๎องมีความคิดสร๎างสรรค๑ในการใช๎ทรัพยากรหรือต๎นทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือทําให๎นักทํองเที่ยว

ได๎รับประสบการณ๑แบบสร๎างสรรค๑ได๎ 
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4.6 การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย 

 ประเทศไทยนับเป็นหนึ่งในประเทศท่ีโลกให๎ความสําคัญของจุดหมายทางด๎านการทํองเที่ยว

จากนานาชาติอยํางตํอเนื่อง ด๎วยความโดดเดํนของประเทศซึ่งมีประวัติศาสตร๑โบราณคดีอันเป็น

อารยะ มีความหลากหลายทางธรรมชาติที่นําสนใจ ยิ่งไปกวํานั้นความเป็นมิตรไมตรีของประชาชน

ชาวไทยทําให๎ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการพัฒนาการทํองเที่ยวในหลากหลายมุมมองและ

หลากหลายกระบวนการ การพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศไทยเพ่ือมุํงไปสูํรูปแบบการจัดการทอง

เที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ ขององค๑การบริหารพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยวอยํางยั่งยืน (องค๑การ

มหาชน) ได๎ เริ่มต๎นขึ้น โดยในเบื้องต๎นจะเป็นการนําเสนอ แนวคิดการจัดการทองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ 

แกํชุมชน เกิดเป็นต๎นแบบของแนวทางการดําเนินงานด๎านการพัฒนาทํองเที่ยว เพ่ือหารูปแบบของ

การจัดการการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ การสร๎างเครือขํายการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ พร๎อมกับ

ประเมินผลลัพธ๑หรือประโยชน๑ที่ผู๎มีสํวนรํวมในทุกภาคสํวนจะได๎รับ ทั้งที่สามารถจับต๎องได๎ เชํน 

รายได๎ และที่จับต๎องไมํได๎ เชํน ความสามัคคี ความหวงแหนในท๎องถิ่น ตลอดจนศึกษาถึงผลดีและ

ผลเสียในการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงอยํางสร๎างสรรค๑ตํอการพัฒนาชุมชนในประเทศไทยซึ่งเป็น

รากฐานที่สําคัญในการพัฒนาไปสูการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ 

 การจัดการการทํองเที่ยวอยํางเหมาะสมจะเอ้ือประโยชน๑ตํอการอนุรักษ๑อยํางชัดเจนและ

เป็นกระบวนการสําคัญในการกํอให๎เกิดจิตสํานึกรํวมกันในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศในชุมชนทั้ง

จากการรํวมคิดรํวมทําสร๎างกระบวนการกลุํมเมื่อมีการจัดการอยํางเป็นระบบและประสบความสําเร็จ

แล๎วยังสามารถขยายผลไปในพ้ืนที่ข๎างเคียงและพ้ืนที่อ่ืนๆ ได๎ แหลํงทํองเที่ยวและชุมชนจะเป็นแหลํง

เรียนรู๎ของสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางเครือขําย จนกลายเป็นพลังในการสร๎างฐานความรู๎สําหรับ

การพัฒนาอยํางสร๎างสรรค๑และยั่งยืน ดังนั้นอาจจะกลําวได๎วํา "การทํองเที่ยวสร๎างสรรค๑ มีรากฐาน

จากชุมชนสร๎างสรรค๑ และต๎องใช๎ทุนทางสังคมตําง ๆเพ่ือสร๎างการ ทํองเที่ยวอยํางสร๎างสรรค๑" 

(องค๑การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการทํองเที่ยวอยํางยั้งยืน 2553)  

 รัฐบาลจะต๎องทําความเข๎าใจและยอมรับเสียกํอนวํา การที่จะปลํอยให๎มีการพัฒนา

อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวของประเทศไทยดําเนินไปตามยถากรรมโดยปราศจากนโยบายและการ

วางแผนที่ดี หรือขาดการจัดระเบียบหรือการควบคุมอยํางเหมาะสมแล๎ว ยํอมกํอให๎เกิดผลเสียตํอ
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อุตสาหกรรมทํองเที่ยวมากกวําผลดี จึงควรจัดให๎องค๑กรที่เหมาะสมเข๎ามารับผิดชอบการพัฒนา

อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวของประเทศให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดอยํางมีระบบที่เรียกวํา องค๑กรทํองเที่ยว

แหํงชาติ (National Tourist Organization) หมายถึง องค๑กรที่มีหน๎าที่รับผิดชอบด๎านการพัฒนา

สํงเสริม เผยแพรํ การอํานวยหรือเป็นตัวแทนผลประโยชน๑ทางการทํองเที่ยวของประเทศ สํวนใหญํ

แล๎วองค๑การนี้มักจะเป็นหนํวยงานของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ในบางประเทศที่องค๑การดังกลําวมิใชํ

องค๑การของรัฐบาลก็จะเป็นองค๑การเอกชนที่นานาประเทศยอมรับอยํางเป็นทางการวํามีขอบขําย

รับผิดชอบเชํนเดียวกับองค๑การของรัฐทุกประการ หลายประเทศได๎กําหนดให๎องค๑การการทํองเที่ยว

แหํงชาติ ดําเนินกิจกรรมในรูปแบบของกระทรวงหรือทบวงหรือหนํวยงานในสังกัดของรัฐบาล  

4.7 การวิเคราะห์การตลาดท่องเที่ยว 

 การวิเคราะห๑การตลาดทํองเที่ยว จะต๎องทําการวิเคราะห๑ถึงความต๎องการและพฤติกรรม

ของนักทํองเที่ยว ความต๎องการและพฤติกรรมของนักทํองเที่ยวจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและ

ภาวะแวดล๎อมทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม จึงทําให๎การตลาดทํองเที่ยวต๎องเปลี่ยนแปลงตามไปด๎วย

เสมอ ในการวิเคราะห๑ความต๎องการและพฤติกรรมของนักทํองเที่ยวพอสรุปได๎ 2 ด๎าน ดังตํอไปนี้  

(บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา 2548)  

 1. ความต๎องการของนักทํองเที่ยว ต๎องมีการเดินทางที่สะดวก ปลอดภัย มีคําครองชีพที่ถูก 

มีบริการที่ดี เป็นต๎น 

 2. พฤติกรรมของนักทํองเที่ยว จากการวิเคราะห๑การตลาดทํองเที่ยวพบวํา นักทํองเที่ยวจะ

มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม คือ นักทํองเที่ยวที่เคยชอบไปเที่ยวตามลําพังหรือเฉพาะในกลุํม

ครอบครัว จะเปลี่ยนไปชอบการเดินทางทํองเที่ยวกับกลุํมอ่ืนแทน 

 3. สํวนผสมทางการตลาดทํองเที่ยว เมื่อความต๎องการและพฤติกรรมของนักทํองเที่ยวได๎

เปลี่ยนแปลงไป ทําให๎การตลาดทํองเที่ยวต๎องเปลี่ยนแปลงไปด๎วย โดยปกติแล๎วทฤษฎีการตลาด

ทํองเที่ยวแนวใหมํจะมุํงคํานึงถึงความต๎องการและพฤติกรรมของนักทํองเที่ยวในปัจจุบันและอนาคต

เป็นสําคัญ การขยายตัวของอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวไมํได๎เกิดจากการพัฒนาทางการตลาด

ทํองเที่ยวอยํางเดียว แตํยังเกิดจากการอ่ิมตัวของระบบเศรษฐกิจของประเทศที่ได๎พัฒนาถึงระดับหนึ่ง
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ที่ทําให๎มาตรฐานการครองชีพของประเทศสูงขึ้น อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวจึงเป็นที่นิยมมากขึ้น ผู๎

ประกอบธุรกิจการทํองเที่ยวจะต๎องพยายามผลิตบริการให๎เพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนองตอบ

ความต๎องการของตลาดการทํองเที่ยวด๎วยการใช๎สํวนผสมการตลาดทํองเที่ยว (Tourism Marketing 

Mix) ให๎เกิดประโยชน๑กับนักทํองเที่ยวมากที่สุด ซึ่งสํวนผสมทางการตลาดทํองเที่ยวประกอบด๎วย 4 

องค๑ประกอบหรือ 4Ps ได๎แกํ 

      3.1 ผลิตภัณฑ๑การทํองเที่ยว (Tourism Product) หมายรวมถึงบริการของทรัพยากร

ทํองเที่ยวหรือแหลํงทํองเที่ยวและบริการของธุรกิจทํองเที่ยวที่รองรับความต๎องการและสร๎างความพึง

พอใจให๎แกํนักทํองเที่ยว โดยพยายามดําเนินงานตํางๆให๎ทรัพยากรทํองเที่ยวของประเทศมีศักยภาพ

ในการดึงดูดนักทํองเที่ยวเกิดความต๎องการเดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวยังทรัพยากรทํองเที่ยวนั้นๆ 

ขณะเดียวกันก็มีการสร๎างบริการทางการทํองเที่ยวที่จะอํานวยความสะดวกและสร๎างความพึงพอใจ

ให๎แกํนักทํองเที่ยวที่เข๎ามาทํองเที่ยวยังแหลํงทํองเที่ยวนั้นด๎วย เพ่ือให๎มีนักทํองเที่ยวเดินทางเข๎ามาใน

ประเทศมากขึ้น มีการพํานักอยูํในประเทศนานวันขึ้นและมีการใช๎จํายในประเทศมากขึ้น ทั้งนี้การ

พัฒนาผลิตภัณฑ๑ทางการทํองเที่ยวจะเกิดข้ึนได๎ก็ต๎องมีการลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยภาครัฐ

จะเป็นผู๎ลงทุนในการพัฒนาสร๎างคุณภาพของทรัพยากรทํองเที่ยวที่มีอยูํ พร๎อมทั้งพยายามแสวงหา

และพัฒนาทรัพยากรทํองเที่ยวใหมํๆให๎เกิดขึ้นควบคูํไปกับการอนุรักษ๑ทรัพยากรทํองเที่ยว อีกทั้ง

รัฐบาลจะต๎องลงทุนสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐานในพ้ืนที่แหลํงทํองเที่ยวด๎วย สําหรับภาคเอกชนก็มีการ

ลงทุนด๎านบริการทางการทํองเที่ยวเพ่ืออํานวยความสะดวกให๎กับนักทํองเที่ยว เชํน การลงทุนในการ

ประกอบธุรกิจการขนสํง ที่พัก อาหาร บริการนําเที่ยวและการจําหนํายสินค๎าที่ระลึก เป็นต๎น 

      3.2 การกําหนดราคาผลิตภัณฑ๑ทางการทํองเที่ยว (Tourism Price) ในการผลิตด๎าน

ผลิตภัณฑ๑ทางการทํองเที่ยว ผู๎ผลิตจะต๎องเอาปัจจัยการผลิตตํางๆมารวมเข๎าด๎วยกัน ซึ่งปัจจัยการผลิต

ได๎แกํ ที่ดิน แรงงาน ทุนและการประกอบการ ในการรวมปัจจัยการผลิตนี้ผู๎ผลิตจะต๎องจํายคําชดเชย

ให๎แกํเจ๎าของปัจจัยการผลิตเป็นคําใช๎ปัจจัยเหลํานั้น คําชดเชยที่ผู๎ผลิตต๎องจํายนี้เรียกวํา ต๎นทุนการ

ผลิต (Production Costs)  

      3.3 การจัดจําหนํายทางการทํองเที่ยว (Tourism Place) เมื่อผู๎ผลิตได๎ผลิตด๎าน

ผลิตภัณฑ๑ทางการทํองเที่ยวพร๎อมนําออกสูํตลาด และได๎กําหนดคําผลิตภัณฑ๑ทางการทํองเที่ยว
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เรียบร๎อยแล๎ว ก็จะต๎องมีการจัดจําหนํายผลิตภัณฑ๑ทางการทํองเที่ยวไปยังนักทํองเที่ยว การจัด

จําหนํายผลิตภัณฑ๑ทางการทํองเที่ยว หมายถึงการเลือกชํองทางหรือสถานที่ในการนําผลิตภัณฑ๑

ทางการทํองเที่ยวออกสูํกลุํมนักทํองเที่ยวเปูาหมายเพ่ือทําการขายผลิตภัณฑ๑ทางการทํองเที่ยวให๎แกํ

นักทํองเที่ยว 

      3.4 การสํงเสริมตลาดผลิตภัณฑ๑ทางการทํองเที่ยว (Tourism Promotion) เมื่อผู๎ผลิต

พัฒนาผลิตภัณฑ๑ทางการทํองเที่ยวให๎เหมาะสมกับตลาดทํองเที่ยวแล๎วก็ต๎องมีการกําหนดคําผลิตภัณฑ๑

ทางการทํองเที่ยวที่ยุติธรรมและมีการจัดจําหนํายผลิตภัณฑ๑ทางการทํองเที่ยวที่ถูกต๎องแล๎ว ยังต๎องมี

การสํงเสริมตลาดผลิตภัณฑ๑ทางการทํองเที่ยวเพ่ือสร๎างความเข๎าใจระหวํางผู๎ผลิตกับนักทํองเที่ยว อีก

ทั้งได๎รู๎ถึงการเคลื่อนไหวของแตํละฝุายตามท่ีต๎องการ เชํน ผู๎ผลิตผลิตภัณฑ๑ทางการทํองเที่ยวต๎องการรู๎

วําจะผลิตผลิตภัณฑ๑ทางการทํองเที่ยวประเภทใด ในระดับไหนจึงจะสอดคล๎องกับความต๎องการของ

นักทํองเที่ยว  

 สรุปการวิเคราะห๑การตลาดทํองเที่ยวได๎วํา  

 1. นักทํองเที่ยวมีความต๎องการบริการที่ได๎มาตรฐาน คําครองชีพที่ถูก ต๎องการความ

สะดวกสบายและต๎องการความปลอดภัย 

 2. พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของนักทํองเที่ยวชอบการทํองเที่ยวเป็นกลุํม บางกลุํมชอบใช๎

หนังสือการเดินทางแทนมัคคุเทศก๑  

 3. การประชาสัมพันธ๑การทํองเที่ยวจะใช๎สื่อที่ทันสมัยในการโฆษณา เชํน ทางอินเตอร๑เน็ต 

แผํนพับ ทีวี เป็นต๎น 

5. แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
5.1 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) 

 แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค๑ได๎รับความนิยมและมีการนําไปใช๎อยํางจริงจังในหลาย

ประเทศทั่วโลก เชํน ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย จีน เกาหลีใต๎ และสิงคโปร๑ เป็นต๎น โดยประเทศ

อังกฤษนั้นถือได๎วําเป็นผู๎นําในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค๑ เนื่องจากได๎เริ่มมีการดําเนินการ
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สนับสนุนอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑และกลุํมคนที่มีความคิดสร๎างสรรค๑มาเป็นเวลากวํา 10 ปี ตั้งแตํ

ในชํวง พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นปีกํอตั้ง Creative Task Force ภายใต๎กระทรวงวัฒนธรรมสื่อและการกีฬา  

( Department of Culture, Media and Sport : DCMS) เพ่ือรับผิดชอบดูแลอุตสาหกรรมความคิด

สร๎างสรรค๑ ซึ่งตํอมาในปี พ. ศ. 2548 ได๎พัฒนาตํอเนื่องกลายเป็นโครงการเศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค๑ 

(The Creative Economy Program) เนื่องจากประเทศอังกฤษได๎ตระหนักถึงความสําคัญของ

อุตสาหกรรมความคิดสร๎างสรรค๑ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่นํารายได๎ เข๎าประเทศสูงถึงร๎อยละ 7.3 

ของผลิตภัณฑ๑มวลรวมภายในประเทศมีอัตราการเติบโตสูงถึงร๎อยละ 5 ตํอปี ซึ่งคิดเป็นสองเทําของ

อุตสาหกรรมอ่ืน และมีการจ๎างงานในอุตสาหกรรม ดังกลําวถึงกวํา 1.8 ล๎านคน (ภัทรพงศ๑ อินทร

กําเนิด และคณะ 2553)  

 เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ หรือ Creative Economy (CE) มีความหมายที่หลากหลายแนว เชํน 

การสร๎างมูลคําที่เกิดจากความคิดของมนุษย๑ หรือ แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการ

ใช๎องค๑ความรู๎ การศึกษา การสร๎างสรรค๑งาน และการใช๎ทรัพย๑สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับรากฐาน

ทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู๎ของสังคม และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหมํ ถูกกลําวถึงและเป็นที่

ยอมรับอยํางเป็นทางการในระดับรัฐบาลครั้งแรกในประเทศอังกฤษเมื่อปี พ.ศ. 2540 ตํอมาปี พ.ศ. 

2544 Department of Culture, Media and Sport ได๎ให๎คําจํากัดความของ‛อุตสาหกรรม

สร๎างสรรค๑ (Creative Industries)“ ไว๎วํา “ Those industries which have their origin in 

individual creativity, skill and talent and which have a potential for wealth and job 

creation through the generation and exploitation of intellectual property. ” และ

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติได๎แปลความหมายของคําจํากัดความนี้วํา 

‛เศรษฐกิจที่ระกอบด๎วยอุตสาหกรรมที่มีรากฐานมาจากความคิดสร๎างสรรค๑ของบุคคลทักษะความ

ชํานาญและความสามารถพิเศษ ซึ่งสามารถนํามาใช๎ประโยชน๑ในการสร๎างความมั่งคั่งและสร๎างงานให๎

เกิดข้ึนได๎โดยที่สามารถสั่งสมและสํงผํานจากคนรุํนเกําสูํรุํนใหมํด๎วยการคุ๎มครองทรัพย๑สินทางปัญญา“  

(จุฬาวิทยานุกรม 2554) มีการแบํงประเภทกันดังนี้ 

 1. ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม (Heritage or Cultural Heritage) เป็นกลุํมอุตสาหกรรม

ที่เก่ียวเนื่องกับประวัติศาสตร๑ โบราณคดี วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และสภาพสังคม  
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 2. ประเภทศิลปะ (Arts) เป็นกลุํมอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑บนพื้นฐานของศิลปะ และ

วัฒนธรรม  

       3. ประเภทสื่อ (Media) เป็นกลุํมสื่อผลิตงานสร๎างสรรค๑ที่สื่อสารกับคนกลุํมใหญํ  

 4. ประเภทสินค๎า และบริการที่ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าที่แตกตํางกัน  

 ประเทศไทยมีวัตถุดิบที่สามารถพัฒนาขึ้นเป็นสินทรัพย๑สร๎างสรรค๑ (Creative Assets) อยูํ

มหาศาล ไมํวําจะเป็นในด๎านรูปธรรมหรือนามธรรม ซึ่งสามารถนําไปสร๎างเสริม CE ได๎เป็นอยํางดี ใน

ด๎านรูปธรรม เรามีพระบรมมหาราชวัง พระแก๎วมรกต พระพุทธรูปงดงาม เรือสุพรรณหงส๑ วัดวา

อาราม อาหารไทย รําไทย นวดไทย ข๎าวไทย ผลไม๎ไทย ผ๎าไหมไทย สุนัขพันธุ๑ไทยหลังอาน ฯลฯ 

แหลํงทํองเที่ยว เชํน อยุธยา สุโขทัย เชียงใหมํ ภูเก็ต พัทยา เยาวราช สําเพ็ง เขาพระวิหาร เมือง

โบราณ ฟาร๑มจระเข๎ ฯลฯ ในด๎านนามธรรม เรามีเรื่องราวของ Siamese Twins อิน-จัน (คําวํา

Siamese สามารถชํวยสร๎าง CE ได๎เป็นอยํางดีเพราะฝรั่งรู๎จัก Siamese Twins/ Siamese Cats แตํ

สํวนใหญํไมํรู๎วําประเทศไทยกับสยามเป็นประเทศเดียวกัน บ๎างก็นึกวํา  Thailand คือ Taiwan) 

สะพานข๎ามแมํน้ําแคว  เขาตะปู (ในตอนหนึ่งของภาพยนตร๑ 007 James Bond) ฯลฯ วัตถุดิบเหลํานี้

กําลังรอคอยการพัฒนา เพ่ือเป็นปัจจัยในการสร๎างอุตสาหกรรม (Creative Industries) หัวใจสําคัญ

ของการพัฒนาคือ ความคิดสร๎างสรรค๑ (Creative Ideas) ทั้งนี้ ความคิดสร๎างสรรค๑ เกิดจากการมี

ทักษะในการคิด (Thinking Skills) และการมีความคิดริเริ่ม (Originality) ซึ่งต๎องมีการเรียนการสอน 

ฝึกฝนกันในระดับโรงเรียน มหาวิทยาลัยอยํางจริงจัง 

5.2 ความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ความหมายของ ‛เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑“ ยังอยูํในขั้นตอนของการพัฒนาแนวคิดตํอเนื่อง 

ดังนั้น ความหมายของเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑จึงมีความหลากหลาย และยังไมํมีคําจํากัดความเข๎าใจและ

การยอมรับอยํางเป็นหนึ่งเดียวกัน ได๎มีนักวิชาการหลายทํานให๎ความหมายของเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ 

ดังนี้ 

 (สํานักนายกรัฐมนตรี 2553) ได๎กลําวถึง เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ หมายความวํา แนวคิดการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใช๎องค๑ความรู๎ การสร๎างสรรค๑งานและการใช๎ทรัพย๑สินทาง
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ปัญญาที่เชื่อมโยงกับพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมการสั่งสมความรู๎ของสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สมัยใหมํ 

 ฐิติเทพ สิทธิยศ (2553) ได๎กลําววํา เศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค๑ หมายถึง เศรษฐกิจที่สํงเสริม

ให๎มีการผลิตสินค๎าและบริการโดยอาศัยความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) 

โดยใช๎ประโยชน๑จากสินทรัพย๑ทางวัฒนธรรม (Cultural Assets) ซึ่งหมายรวมถึงประวัติศาสตร๑ 

ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยูํผสมผสานกับความรู๎ ความคิดสร๎างสรรค๑ และระดับเทคโนโลยีที่

เหมาะสม เพ่ือสร๎างความแตกตํางให๎กับสินค๎าและบริการ รวมทั้งสามารถตอบสนองความต๎องการของ

ผู๎ บริโภค โดยสินค๎าและบริการเชิงสร๎างสรรค๑ เหลํานี้มีลักษณะเดํนรํวมกัน คือ มีความเป็นเอกลักษณ๑ 

ยากตํอการลอกเลียนแบบและมักขายได๎ราคา 

  องค๑การทรัพย๑สินทางปัญญาโลก (WIPO 2003) อุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ ‛ประกอบไปด๎วย

อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ๑ทางวัฒนธรรมและ ศิลปะทั้งหมดทั้งในรูปสินค๎าและ

บริการทีต่๎องอาศัยความพยายามในการสร๎าง สรรค๑งาน ไมํวําจะเป็นการทําขึ้นมาโดยทันทีในขณะนั้น

หรือผํานกระบวนการผลิตมากํอน“ 

 UNCTAD (The United Nations Conference on Trade and Development) ให๎คํา

นิยามวํา “เศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค๑ วํา เป็นแนวคิดการพัฒนาบนพ้ืนฐานของความคิดสร๎างสรรค๑ที่

สํงผลตํอการพัฒนาประเทศทั้งในด๎านเศรษฐกิจและสังคม โดยเป็นกระบวนการสําคัญในการกระจาย

รายได๎ distribution of income การสร๎างาน และการสร๎างรายได๎จากตํางประเทศ ตลอดจนสํงเสริม

ให๎สังคมเกิดความสมานฉันท๑ เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ๑ระหวํางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ มิติทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรมเข๎ากับเทคโนโลยี ทรัพย๑สินทาง

ปัญญาและการทํองเที่ยวเป็นรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใช๎ฐานความรู๎ดั้งเดิมมาใช๎พัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศในทุกระดับ“ (United Nations 2004)  

 สรุป เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ หมายถึง การใช๎องค๑ความรู๎ การสร๎างสรรค๑งานและการใช๎

ทรัพย๑สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู๎ของสังคม เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมสมัยใหมํ เพ่ือสร๎างความแตกตํางให๎กับสินค๎าและบริการ รวมทั้งสามารถตอบสนองความ
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ต๎องการของผู๎ บริโภค โดยสินค๎าและบริการเชิงสร๎างสรรค๑ เหลํานี้มีลักษณะเดํนคือมีความเป็น

เอกลักษณ๑ของตัวเองยากตํอการลอกเลียนแบบ 

 
ตารางที่ 3 ขอบเขตเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ของไทย 

ประเภท กลุ่มย่อย รายละเอียดของขอบเขต 

การสืบทอด  

ทางวัฒนธรรม 

(Heritage) 

 

งานฝีมือและหัตถกรรม 

(Crafts) 

ผลิตภณัฑ๑งานจักสาน ถักทอ เครือ่งใช๎ในการเดินทาง

จากหนัง ผลิตภัณฑ๑ในครัวเรือนจากไม๎ ดอกไม๎ใบไม๎

ประดิษฐ๑ เซรามิกที่ใช๎วิธีผลติด๎วยมือ เครื่องประดับโลหะ

มีคําเพชรพลอยเจียระไนหรือ 

เพชรพลอยรํวง 

 การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

(Cultural and Heritage 

Tourism) 

การทํองเที่ยวท่ีมุํงเรียนรูจ๎ากวัฒนธรรมและมรดกทาง

ประวัติศาสตร๑ เพื่อให๎เกิดโลกทัศน๑ใหมํ ๆ ที่กว๎างไกล

จากการมีประสบการณ๑ในแหลํงวฒันธรรมที่คง

เอกลักษณ๑เฉพาะถิ่น 

 การแพทย๑แผนไทย  

(Thai Traditional Medicine) 

ยาไทย ยาสมุนไพร นวดแผนไทย การผดุงครรภ๑ 

อุปกรณ๑เครื่องมือทางการแพทย๑ไทย โดยอาศัยความรู๎ 

หรือตําราที่ได๎ถํายทอดและสืบตํอมา 

 

 

 

 

 

 



  70 

ตารางที่ 3 ขอบเขตเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ของไทย (ตํอ) 

ประเภท กลุ่มย่อย รายละเอียดของขอบเขต 

 อาหารไทย (Thai Food) อาหารที่มีการผสมผสานกับวัฒนธรรม 

การดํารงชีวิตของคนไทยในแตลํะท๎องถิ่น 

เชํน อาหารพื้นเมือง ขนมไทย อาหารใน 

งานเทศกาล เป็นต๎น 

ศิลปะ (Arts) ศิลปะการแสดง (Performing 

arts) 

 

การจัดกิจกรรม บริการทางศลิปะการแสดงและ 

บริการทางด๎านมหรสพ เชํน ระบาํ คอนเสิร๑ต วงดนตรี 

ละครเวทีตํางๆ 

 ทัศนศิลป์ (Visual arts) งานจิตรกรรม ภาพพิมพ๑ ภาพถํายและ 

งานประติมากรรม 

 

 การกระจายเสียง  

(Broadcasting) 

กระจายเสียงทางวิทยุ และการบรกิารทางการกระจาย

เสียง สถานีวิทยุกระจายเสยีงและโทรทัศน๑ และห๎องสํง

ซึ่งดําเนินกิจการหลักเกีย่วกับการผลิตรายการวิทยุและ

โทรทัศน๑ทุกประเภท เชํน รายการบันเทิงรายการเพื่อ

สํงเสริมการศึกษา รายการขําวกีฬา พยากรณ๑อากาศ

สัมภาษณ๑บุคคล ฯลฯ โดยเป็นรายการสดหรือบันทึกลง

แถบบันทึกในสื่อตํางๆ เพื่อเผยแพรํ และกระจายเสยีง 

รวมถึงการขาย ให๎เชํา เก็บรักษาเพื่อการกระจายเสยีง 

หรือแพรํภาพและการนํากลับมาแพรํภาพซ้ํา 
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ตารางที่ 3 ขอบเขตเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ของไทย (ตํอ) 

ประเภท กลุ่มย่อย รายละเอียดของขอบเขต 

สื่อ (Media) ภาพยนตร๑และวดีิทัศน๑ งาน

สร๎างสรรค๑แบํงตามลักษณะ

ของงาน

(Functionalcreations)  

(Film & Video) 

การบริการ การผลิต หรือ จําหนํายภาพยนตร๑ และแถบ

วีดิทัศน๑ รวมทั้งการจําหนํายหรือให๎เชําฟิล๑มและแถบวีดิ

ทัศน๑สถานประกอบการที่ดําเนินการ หลักเกีย่วกับการ

ขายหรือให๎ เชําภาพยนตร๑หรือแถบวีดิทัศน๑แกํ

อุตสาหกรรมอื่น ซึ่งมิใชํเป็นการจาํหนํายให๎แกํ

สาธารณชน 

ทั่วไป รวมถึงการดําเนินงานท่ี เกีย่วข๎องกัน 

 ดนตรี (Music) การบันทึกเสียง การทําซ้ําและเครือ่งดนตร ี

งานสร๎างสรรค๑แบํง 

ตามลักษณะของ 

งาน (Functional 

creations) 

งานออกแบบ (Design) การผลิตและขายเฟอร๑นิเจอร๑ การตกแตํงภายใน

เครื่องครัว เครื่องแก๎ว ของเลํนตํางๆ กาออกแบบกราฟ

ฟิค ออกแบบบรรจุภณัฑ๑ รวมทั้งบริการออกแบบตํางๆ 

ยกเว๎นการผลิตและขายเครื่องแตํงกาย เสื้อผา๎จากผ๎าถัก

ที่ผลิตขึ้นเอง 

 แฟช่ัน (Fashion) 

 

การผลิตเครื่องแตํงกาย การออกแบบ จัดทําตัวอยําง จัด

เตรียมการผลติ การขายเครื่องแตงํกายสําเรจ็รูปและการ

รับจ๎างตัดเสื้อให๎ลูกค๎า ยกเว๎น การผลิตเสื้อผ๎าจากผ๎าถัก

ที่ผลิตขึ้นเอง และเครื่องสวมสําหรบักีฬา 

งาน สร๎างสรรค๑ 

แบํงตามลักษณะ

ของงาน

(Functional 

creations) 

งานโฆษณา (Advertising) การดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการโฆษณาทั้งทางสื่อ

สิ่งพิมพ๑ สื่อบันทึก สื่อบันทึกเสียงอื่นๆ และงาน

ออกแบบงานโฆษณา งานบริการ การโฆษณาและการ

ดําเนินงานท่ีเกี่ยวข๎อง 

 



  72 

ตารางที่ 3 ขอบเขตเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ของไทย (ตํอ) 

ประเภท กลุ่มย่อย รายละเอียดของขอบเขต 

 สถาปัตยกรรม(Architecture) การดําเนินงานเกีย่วกับการกํอสร๎างทั่วไปการ กํอสร๎าง

เฉพาะงานและงานวิศวกรรมโยธา การตํอเตมิ ดัดแปลง 

การกํอสร๎างลักษณะชั่วคราว การซํอมแซม งาน

วิศวกรรมโยธา ซึ่งงานดังกลําวสามารถดําเนินการด๎วย

ตนเองหรือโดยได๎รับคําธรรมเนียม ตอบแทนหรือโดย

การทําสัญญาจ๎างงานบางสํวนท้ังหมดหรือทําสัญญารับ

ชํวงกิจกรรมด๎านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมรวมถึงการ

บริหารโครงการงานกํอสร๎าง ออกแบบกํอสร๎างจัด

ประเภทบริการทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรมและการให๎

คําปรึกษาทางเทคนิคท่ีเกี่ยวข๎อง 

 ซอฟต๑แวร๑ (Software) ซอฟต๑แวร๑ที่ใช๎ในการจัดเก็บและประมวล 

ผลข๎อมลู ท้ังการใช๎งานบนคอมพิวเตอร๑ 

หรืออุปกรณ๑อื่น เชํน โทรศัพท๑มือถือและ 

เครื่องใช๎ ไฟฟูาตํางๆ โดยไมรํวมถงึงาน  

แอนิเมชั่นและเกมส๑ 

 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ, รายงานการศึกษา 

         เบื้องต๎น เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ (The Creative Economy, 2552: 73-75) 

สรุป จากองค๑ประกอบและประเภทของเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ จะพบวํา ภูมิปัญญาท๎องถิ่น

สามารถสอดแทรกอยูํได๎ในทุกประเภท หากแตํสํวนใหญํจะพบเห็นในประเภทของการสืบทอดทาง

วัฒนธรรมและศิลปะ 
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5.4 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

 ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็นความรู๎ของคนในท๎องถิ่นที่มีการคิด สั่งสม สืบทอดและนําไปใช๎

ประโยชน๑ อันเป็นรากเหง๎าของแตํละท๎องถิ่นที่มีความแตกตํางกันในขณะที่เศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค๑

ประกอบด๎วย 4 ประเภทหลัก คือ การ สืบทอดทางวัฒนธรรม ศิลปะ สื่อและ งานสร๎างสรรค๑ ซึ่งทุก

ประเภทเกิดบนฐานภูมิปัญญาท๎องถิ่นทั้งสิ้น นั่นหมายความวํา ต๎องมีภูมิปัญญาท๎องถิ่นกํอนจึงจะเกิด

เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ได๎ หรืออาจกลําวได๎วําเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ไมํสามารถเกิดขึ้นได๎หากปราศจากภูมิ

ปัญญาท๎องถิ่น (เทิดชาย ชํวยบํารุง 2554)  

 

 

 

 

ภาพที่ 10 ความสัมพันธ๑ระหวํางภูมิปัญญาท๎องถิ่นกับเศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค๑ 
ที่มา: เทิดชาย ชํวยบํารุง, ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ (กรุงเทพมหานคร: 

 สถาบันพระปกเกล๎า, 2554), 76. 

 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2556) ได๎กลําวไว๎ในหนังสืออุตสาหกรรมการทํองเที่ยว (Tourism 

Industry) วํา “นักทํองเที่ยวมักต๎องการซื้อสินค๎าที่ระลึกไปฝากญาติมิตร เพ่ือแสดงความมีน้ําใจ จึง

ต๎องมีการบริการจําหนํายสินค๎าที่ระลึก ซึ่งเปรียบเสมือนผงชูรสของนักทํองเที่ยว”  

 นอกจากนี้ ธุรกิจจําหนํายสินค๎าที่ระลึก (Souvenir Business) หมายถึง ผู๎ประกอบธุรกิจ

จําหนํายสินค๎าใดๆที่นักทํองเที่ยวซื้อและนํากลับไปยังภูมิลําเนาของตน ไมํวําจะด๎วยความมุํงหมาย

เพ่ือใช๎สอยเองในชีวิตประจําวันหรือเพ่ือเป็นของที่ระลึกเก็บไว๎เตือนใจถึงถิ่นที่ เคยเยือนหรือเพ่ือเป็น

ของฝากญาติมิตรนับเป็นกิจกรรมที่ชํวยให๎การเดินทางทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวมีชีวิตชีวาออก

รสชาติยิ่งขึ้นเมื่อได๎มีโอกาสจับจํายใช๎สอยซื้อของที่ระลึกเพ่ือนําไปฝากญาติมิตร โดยมีนักทํองเที่ยว

จํานวนมากเมื่อเดินทางกลับภูมิลําเนาแล๎ว มักจะนําประสบการณ๑ที่ประทับใจไปเลําให๎ญาติมิตรฟังถึง
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ความตื่นเต๎นที่จะได๎ที่ระลึกชิ้นนี้มาหรือสาธยายถึงกรรมวิธีการผลิตสินค๎าที่ระลึกชิ้นนี้ตามที่ตนได๎พบ

เห็นมา (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา 2556) 

 ลักษณะของธุรกิจจําหนํายสินค๎าท่ีระลึก มีลักษณะที่สําคัญอยูํ 7 ประการ ดังตํอไปนี้ 

   1. เป็นสินค๎าเอกลักษณ๑ของท๎องถิ่นท่ีไปทํองเที่ยว เป็นสินค๎าเมื่อเอํยถึง ทุกคนก็รู๎ถึงหรือเดา

ที่มาของสินค๎านั้นได๎ หรือเมื่อยามเห็นสินค๎านี้ก็ให๎นึกถึงสถานที่ซื้อได๎ เชํน เครื่องแกะสลักเมืองแพรํ 

เครื่องเงินเชียงใหมํ เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช ขนมหม๎อแกงเมืองเพชร ข๎าวหลามนครปฐม ลําไย

ลําพูน ลิ้นจี่เมืองฝาง เป็นต๎น 

   2. เป็นสินค๎าที่หายากและราคาแพง เป็นสินค๎าที่แหลํงทํองเที่ยวนั้น เป็นต๎น กําเนิดหรือมี

ชื่อเสียงในการผลิตสินค๎าที่ระลึกประเภทนี้ ทําให๎แนํใจวําได๎สินค๎าท่ีเป็นของแท๎หรือมีราคาถูกกวําที่อ่ืน 

เชํน อัญมณี หินแรํบางชนิด สารสมุนไพรบางชนิด ศิลปวัตถุโบราณ เป็นต๎น 

   3. เป็นสินค๎าที่ราคาถูกกวําที่วางขายในภูมิลําเนาของนักทํองเที่ยว เป็นสินค๎าใช๎สอยที่

นักทํองเที่ยวใช๎ประจําวัน แตํมีราคาถูกกวําที่ซื้อในภูมิลําเนาของนักทํองเที่ยวเอง เชํน เสื้อผ๎า 

เครื่องสําอาง เครื่องหนัง อาหารแห๎ง ภาชนะใช๎ในครัวเรือน บุหรี่ เหล๎า เป็นต๎น 

   4. เป็นสินค๎าที่ออกแบบผลิตภัณฑ๑แปลกหรือมีประโยชน๑ใช๎สอย เป็นสินค๎าที่มีความแปลก

ใหมํในการออกแบบหรือมีประโยชน๑ใช๎สอยพิเศษ เชํน เฟอร๑นิเจอร๑ไม๎สัก ที่ใสํภาชนะหีบหํอสวยงาม 

อุปกรณ๑แกะสลัก พวงกุญแจ ของเลียนแบบของโบราณ ตุ๏กตา เป็นต๎น 

    5. เป็นสินค๎าท่ีมีรูปรําง ขนาดและน้ําหนักเหมาะสมตํอการขนสํง เป็นสินค๎าที่ไมํเปราะบาง

หรือชํารุดงําย ถ๎าหากสินค๎ามีจุดอํอนดังกลําวจะต๎องหาทางแก๎ไข เชํน มีการบรรจุหีบหํอที่มี

ประสิทธิภาพ การออกแบบผลิตภัณฑ๑ใหมํให๎มีน้ําหนักน๎อยและมีขนาดเล็กลง เป็นต๎น 

    6. เป็นสินค๎าที่ใช๎วัสดุแรงงานในท๎องถิ่น เป็นสินค๎าที่นําวัสดุเหลือใช๎ไร๎คํามาแปรรูปเป็น

สินค๎าที่ระลึก ซึ่งจะกํอให๎เกิดมูลคําเพ่ิม นอกจากนั้นการใช๎แรงงานเด็กและสตรีนอกเวลางานประจํา

มาประดิษฐ๑สินค๎ายํอมกํอให๎เกิดประโยชน๑อยํางเต็มที่ 
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    7. เป็นสินค๎าที่แสดงขั้นตอนการผลิตให๎นักทํองเที่ยวเห็นหรือทดลองทํา แสดงให๎เห็นถึง

ขั้นตอนการผลิต เพ่ือให๎นักทํองเที่ยวเกิดความประทับใจและเห็นคุณคําของสินค๎านั้น เชํน ให๎

นักทํองเที่ยวเก็บผลไม๎ด๎วยตัวเอง การวาดลายรํม การทอผ๎าให๎นักทํองเที่ยวชม เป็นต๎น 

 หัตถกรรมเป็นสินค๎าที่ระลึกประเภทหนึ่งที่ผลิตขึ้นในจังหวัดตํางๆของประเทศไทย ซึ่ง 

(ยุพดี เสตพรรณ 2542) ได๎เขียนถึงสินค๎าที่ระลึกประเภทหัตถกรรมที่ผลิตขึ้นในจังหวัดตํางๆในภาค

กลางของประเทศไทย ดังตํอไปนี้ 

ตารางที่ 4 แสดงจังหวัดและหัตถกรรมสินค๎าที่ระลึกของภาคกลาง 
จังหวัด หัตถกรรมสินค้าท่ีระลึก 

กรุงเทพมหานคร หัวโขน หลํอพระ เกวียนภาคกลางจําลอง ดอกไม๎กระดาษสา ดอกไม๎ประดิษฐ๑ 

เสื้อผ๎าสําเร็จรูปผลิตภัณฑ๑พิวเตอร๑ (ทําด๎วยดีบุกร๎อยละ 105 พลวงและทองแดง 

ร๎อยละ 5) เครื่องประดับ (เครื่องเงิน เพชร พลอย เจียระไนพลอย)ช๎อนทองเหลือง 

กาญจนบุรี ผลิตภัณฑ๑ประเภทผ๎า (ผ๎าขาวม๎า ผ๎าตัดเสื้อ ผ๎านุํงโจงกระเบน ผ๎าซิ่น) ผลิตภัณฑ๑

จากเหล็ก (มีด) เจียระไนพลอย ประเภทนิล พลอย เฟอร๑นิเจอร๑หวาย 

ฉะเชิงเทรา เครื่องจักสานไม๎ไผํ ก๎านมะพร๎าว ผักตบชวา หวาย เชือกกล๎วย ศิลปะประดิษฐ๑จาก

ผ๎าและกระดาษ ผลิตภัณฑ๑ประเภทผ๎า (ผ๎าทอ ผ๎าไหมยกดิ้นทอง ผ๎าตัดเสื้อ ไหมผ๎า

โทเร ผ๎าถุง ผ๎าขาวม๎า) การลายขันทองลงหิน 

ชัยนาท ผลิตภัณฑ๑จากผ๎า (ผ๎าทอ ผ๎าไหม หมอนลายขิด ผ๎าขิด เครื่องจักสาน เครื่องหวาย 

เสื่อทอ) แกะสลักไม๎  ผลิตภัณฑ๑จากผั กตบชวา(เปลญวน) ผลิตภัณฑ๑ ไม๎ 

เครื่องปั้นดินเผา 

นครนายก เสื่อกก ผลิตภัณฑ๑ประเภทผ๎า (ผ๎าปักด๎วยจัก) ผลิตภัณฑ๑จากหินสบูํ 

นครปฐม เครื่องจักสาน ผลิตภัณฑ๑เซรามิก 

นนทบุรี เครื่องปั้นดินเผา เครื่องประดับมุก ตุ๏กตาผ๎า ดอกไม๎ประดิษฐ๑ เครื่องไม๎แกะสลัก 

เครื่องจักสาน อัญมณี 
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ตารางที่ 4 แสดงจังหวัดและหัตถกรรมสินค๎าที่ระลึกของภาคกลาง (ตํอ) 

จังหวัด หัตถกรรมสินค้าท่ีระลึก 

ปทุมธาน ี เครื่องหวาย เสื่อกก ผลิตภัณฑ๑จากทางมะพร๎าว (ปูาน้ําชา กระจาด ตะกร๎า) 

ผลิตภัณฑ๑จากเสื่อกก 

ประจวบคีรีขันธ๑ เครื่องประดับเปลือกหอย ผลิตภัณฑ๑ผ๎าพื้นเมือง ผ๎าโขมพัสตร๑ (ผ๎าพิมพ๑ลายไทย

ผลิตแหํง เดียวที่หั วหิน)  ผลิตภัณฑ๑ปุ าศรนารายณ๑  เครื่ องจักสาน ผลิต

กะลามะพร๎าว 

ปราจีนบุรี เครื่องจักสานไม๎ไผํ (หมวกไม๎ไผํ ตะกร๎ายกดอก ถาดใสํผลไม๎ ฝาชี ตะกร๎าไม๎ไผํลาย

ดอกพิกุล) ตะกร๎ามะพร๎าว เฟอร๑นิเจอร๑ไม๎ไผํ (ชุดเก๎าอี้ แครํ บันได เตียง) เสื่อกก 

ผลิตภัณฑ๑ประเภทผ๎า (ผ๎าทอ ผ๎าตัดเสื้อ ผ๎าขาวม๎า ผ๎าหํม ผ๎าซิ่น ผ๎าไหมมัดหมี่ 

ผ๎าขิด ผ๎าหํมไหมพรม) 

พระนครศรีอยุธยา เครื่องจักสานไมไ๎ผํ ก๎านมะพร๎าว หวาย (กุ๎งไม๎ไผํสาน พัดไมไ๎ผํ ตะกร๎าหวายใบ

ลาน ปลาตะเพียน) มดีอรัญญิก เครื่องประดับมุก เครื่องปั้นดินเผา (หม๎อดิน 

ตุ๏กตาชาววัง) ศิลปะประดิษฐ๑ (ดอกไม๎ทําจากต๎นโสน) ผลิตภณัฑ๑จากไม๎แกะสลัก 

ผลิตภณัฑ๑จากผ๎าใยสังเคราะห๑ (ยําม พรมเช็ดเท๎า เปลญวน ผ๎าหํม) ผลิตภณัฑ๑จาก

หินแกะสลัก (เทวรูป) เครื่องคนตรไีทย หัวโขน 

เพชรบุรี ผลิตภัณฑ๑จากเส๎นใยพืช (ปุานศรนารายณ๑ เสื่อกก) ผลิตภัณฑ๑เครื่องกลึงไม๎ กําไล

ทองเหลือง 

ราชบุรี ผลิตภัณฑ๑ประเภทผ๎า (ตุ๏กตาผ๎า ผ๎าขาวม๎า เบาะรองนั่ง) เครื่องจักสาน (เขํงไม๎ไผํ 

ตะกร๎าไม๎ไผํ ตะแกรง กระบุง หมวกใบตาล) เครื่องดนตรีไทย (ซออู๎ ซอด๎วง 

ระนาด ขลุํย) ผลิตภัณฑ๑จากเครื่องหนัง (กระเป๋าหนัง) ผลิตภัณฑ๑จากเหล็ก (มีด

พก มีดดาบ) ผลิตภัณฑ๑เครื่องทองเหลือง (ตุ๏กตา สัตว๑กระดิ่ง) ผลิตภัณฑ๑จากไม๎ 

(ขลุํย แคน มีดดาบ ทับพี สากไม๎ ไม๎เกาหลัง งํามหนังสติ๊ก) 

ลพบุรี เครื่องจักสาน (ตะกร๎า กระบุงไม๎ไผํ ลอบไม๎ไผํ แอบข๎าวไม๎ไผํ เสื่อกก) ผลิตภัณฑ๑

จากผ๎า (ผ๎าไหมมัดหมี่ ผ๎าลายขิด ผ๎าฝูาย) ผลิตภัณฑ๑จากการแกะสลักหิน (ครกหิน 

โมํหิน ใบเสมาหิน ลูกนิมิตร) 
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ตารางที่ 4 แสดงจังหวัดและหัตถกรรมสินค๎าที่ระลึกของภาคกลาง (ตํอ) 

จังหวัด หัตถกรรมสินค้าท่ีระลึก 

สมุทรปราการ เครื่องหนัง เครื่องปั้นดินเผา เครื่องจักสาน ไม๎แกะสลัก ยํานลิเภา ดอกไม๎ประดิษฐ๑ 

ผลิตภัณฑ๑จากเส๎นใยพืช 

สมุทรสงคราม เครื่องเบญจรงค๑ เครื่องสาย 

สมุทรสาคร เครื่องปั้นดินเผา เสื่อกก 

สระแก๎ว เครื่องจักสาน ผลิตภัณฑ๑จากไม๎ เฟอร๑นิเจอร๑ 

สระบุรี ผลิตภัณฑ๑จากผ๎า (ผ๎าตัดเสื้อ ผ๎าฝูายโทเร ผ๎าขาวม๎า มุ๎ง) เครื่องจักสานไม๎ไผํ 

(กระเป๋า ตะกร๎าลายดอกพิกุล) เสื่อกก 

สิงห๑บุรี เครื่องจักสานไม๎ไผํ ก๎านใบลาน ก๎านมะพร๎าว (กระบุง ตะกร๎า ไม๎ไผํ ตะกร๎าใบลาน

หมวก เปลญวน) เครื่องดนตรีไทย เครื่องประดับมุกเจียระไนพลอย 

สุพรรณบุรี ผลิตภัณฑ๑จากผ๎า เครื่องจักสาน เสื่อกก ศิลปะประดิษฐ๑ ผลิตภัณฑ๑จากเรซิ่น 

อํางทอง เครื่องจักสานไม๎ไผํ หวาย ก๎านใบลาน ตุ๏กตาชาววัง เครื่องประดับมุกเจียระไน

พลอย 

 

ที่มา: ยุพดี เสตพรรณ. ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย. (กรุงเทพฯ: พิศิษฐ๑การพิมพ๑, 2542), 313-

3110. 
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6. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ 
6.1 ความหมายของรูปแบบ 

 รูปแบบ (Model) หมายถึง รูปยํอของความจริงของปรากฏการณ๑ ซึ่งแสดงด๎วยข๎อความ 

จํานวน หรือ ภาพ โดยการลดทอนเวลา ความพอเหมาะและกาลเทศะ ทําให๎เข๎าใจความจริงของ

ปรากฏการณ๑ ได๎ดียิ่งขึ้น และรูปแบบเป็นตัวแทนของการใช๎แนวความคิดของโปรแกรมที่กําหนด

เฉพาะ (Raj Madhu 1996) โดยพิจารณาวําสิ่งใดบ๎างที่จะต๎องนํามาศึกษาเพ่ือใช๎แทนแนวคิดหรือ

ปรากฏการณ๑ใดปรากฏการณ๑หนึ่ง โดยอธิบายความสัมพันธ๑ขององค๑ประกอบตํางๆ ของรูปแบบนั้นๆ 

(บุญสํง หาญพานิช, 2546: 92) และเป็นเทคนิคอันหนึ่งที่ใช๎สําหรับทําความเข๎าใจความ สัมพันธ๑ของ

องค๑การกับปัจจัยตํางๆ หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การนําเสนอความจริงอยํางงําย (A Simplified 

Representation of Reality) (Draft, 1986)  

 เตือนใจ รักษาพงศ๑ (2551) ได๎กลําววํา รูปแบบ หมายถึง โครงสร๎าง โปรแกรม แบบจําลอง

ของสภาพความจริงที่สร๎างขึ้นจากการลดทอนเวลาเพ่ือใช๎แทนแนวคิดหรือปรากฏการณ๑ใด

ปรากฏการณ๑หนึ่ง ซึ่งใช๎อธิบายความสําคัญขององค๑ประกอบในรูปแบบนั้น 

 เสนาะ กลิ่นงาม (2551) ได๎กลําววํา รูปแบบ หมายถึง ตัวแปรตํางๆที่มีหลายตัวแปรมีความ

เกี่ยวข๎องเชิงสัมพันธ๑หรือเหตุผลซึ่งกันและกัน โดยมีจุดมุํงหมายเพ่ือจัดระเบียบความคิดเกี่ยวกับความ

เป็นจริง เพ่ือให๎เข๎าใจสาระสําคัญของความจริงงํายขึ้น 

สรุปได๎วํา รูปแบบ หมายถึง แบบจํารอง โครงสร๎างของสภาพความจริงที่สร๎างขึ้น เพ่ือใช๎

แทนแนวคิดหรือปรากฏการณ๑ ที่ได๎ศึกษา โดยใช๎ อธิบายความสัมพันธ๑ระหวํางปัจจัยตํางๆเพ่ือทําให๎

เข๎าใจความจริงของปรากฏการณ๑ที่ศึกษาได๎อยํางถํองแท๎ 

6.2 คุณลักษณะของรูปแบบที่ดี 

 คุณสมบัติของรูปแบบที่ดีที่ทําให๎เกิดประโยชน๑จะต๎องมีลักษณะ ดังตํอไปนี้ 

           Keeves P. J (1994) กลําววํา รูปแบบที่ใช๎ประโยชน๑ได๎ ควรจะมีข๎อกําหนด (requirement) 

4 ประการ คือ 
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           1. รูปแบบ ควรประกอบด๎วยความสัมพันธ๑อยํางมีโครงสร๎าง (structural relationship) 

มากกวําความสัมพันธ๑ที่เกี่ยวเนื่องกันแบบรวม ๆ (associative relationship) 

           2. รูปแบบ ควรใช๎เป็นแนวทางการพยากรณ๑ผลที่จะเกิดขึ้นสามารถถูกตรวจสอบได๎โดยการ 

สังเกต ซึ่งเป็นไปได๎ที่จะทดสอบรูปแบบพ้ืนฐานของข๎อมูลเชิงประจักษ๑ได๎ 

           3. รูปแบบ ควรจะต๎องระบุหรือชี้ให๎เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา ดังนั้นนอกจาก

รูปแบบจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ๑ได๎ ควรใช๎อธิบายปรากฏการณ๑ได๎ด๎วย 

 4. รูปแบบ ควรเป็นเครื่องมือในการสร๎างมโนทัศน๑ใหมํ และสร๎างความสัมพันธ๑ของตัวแปร

ในลักษณะใหมํ ซึ่งเป็นการขยายในเรื่องท่ีกําลังศึกษา 

 นอกจากนี้ เสนาะ กลิ่นงาม (2551: 107) ได๎กลําววํา รูปแบบที่จะนําไปใช๎ให๎ได๎ประโยชน๑

สูงสุดนั้นต๎องประกอบด๎วยลักษณะที่สําคัญ คือ มีความสําคัญเชิงโครงสร๎าง สามารถทํานายผลได๎ 

สามารถขยายผลได๎กว๎างขวางขึ้นและนําไปสูํแนวคิดใหมํๆได๎ 

6.3 ประเภทของรูปแบบและการสร้างรูปแบบ 

 รูปแบบตามแนวคิดของ Keeves (1994: 47) แบํงออกเป็น 5 ประเภท คือ 1) รูปแบบ

คล๎าย (Analogue Models) คือ เป็นรูปแบบที่มีความสัมพันธ๑กับระบบจําลองมักเป็นรูปแบบที่ใช๎ใน

วิทยาศาสตร๑กายภาพ เป็นรูปแบบที่นําไปใช๎อุปมากับสิ่งอ่ืนได๎ เชํน รูปแบบจําลองระบบสุริยะกับ

ระบบสุริยะที่เกิดขึ้นจริง 2) รูปแบบที่อธิบายความหมายหรือให๎ความหมาย (Semantic Models) คือ

เป็นรูปแบบที่ใช๎ภาษาในการบรรยายลักษณะของรูปแบบ รูปแบบชนิดนี้จะชํวยใช๎วิธีการอุปมาในการ

พิจารณาด๎วยภาษามากกวําที่จะใช๎วิธีอุปมาในการพิจารณาด๎วยโครงสร๎างกายภาพ  3) รูปแบบที่มี

ลักษณะเป็นแผนภูมิแบบแผนหรือโครงการ (Schematic Models) 4)รูปแบบเชิงคณิตศาสตร๑ 

(Mathematical Models) คือ เป็นรูปแบบที่กําหนดความสัมพันธ๑ขององค๑ประกอบในรูปสมกาหรือ

ฟังก๑ชันทางคณิตศาสตร๑ และ5) รูปแบบเชิงเหตุผล (Causal Models) คือ เป็นรูปแบบที่มีโครงสร๎าง

เป็นสมการเชิงเส๎นที่ประกอบด๎วยตัวแปรสัมพันธ๑กันเป็นเหตุ และผล มีการทดสอบสมมุติฐานผลของ

รูปแบบ 
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ภาพที่ 11 แสดงขั้นตอนการสร๎างรูปแบบ 
ที่มา: Keeves, P. J., Educational research methodology, and measurement: An  

international handbook. (Oxford, England: Pergamon Press, 1994), 49. 

Keeves P. J (1994) ได๎อธิบายถึงหลักการกว๎างๆ เพ่ือกํากับการสร๎างรูปแบบไว๎ 4 

ประการ คือ 1) รูปแบบควรประกอบขึ้นด๎วยความสัมพันธ๑อยํางมีโครงสร๎าง (ของตัวแปร) มากกวํา

ความ สัมพันธ๑เชิงเส๎นตรงธรรมดา อยํางไรก็ตามความเชื่อมโยงแบบเส๎นตรงแบบธรรมดาทั่วไปนั้น ก็มี

ประโยชน๑ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในการศึกษาวิจัยในชํวงต๎นของการพัฒนารูปแบบ 2) รูปแบบควรใช๎เป็น

แนวทางในการพยากรณ๑ผลที่จะเกิดขึ้นจากการใช๎รูปแบบได๎สามารถตรวจสอบได๎โดยการสังเกต และ

หาข๎อสนับสนุนด๎วยข๎อมูลเชิงประจักษ๑ได๎ 3) รูปแบบควรจะต๎องระบุ หรือชี้ให๎เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผล

ของเรื่องที่ศึกษา ดังนั้นนอกจากรูปแบบจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ๑ ได๎ควรใช๎ ในการอธิบาย

ปรากฏการณ๑ได๎ด๎วย และ 4) นอกจากคุณสมบัติตําง ๆ ที่กลําวมาแล๎ว รูปแบบควรเป็นเครื่องมือใน

การสร๎างมโนทัศน๑ใหมํและการสร๎างความสัมพันธ๑ของตัวแปรในลักษณะใหมํด๎วย 

รุํงรัชดาพร เวหะชาติ (2548) ได๎พัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค๑การของ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุํงศึกษา การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค๑การของสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เหมาะสม การศึกษามีรายละเอียดในการ

ดําเนินการ 5 ขั้นตอน คือ 

           ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและสํารวจข๎อมูลเบื้องต๎นเก่ียวกับแนวคิดและหลักการบริหารคุณภาพ

ทั้ง องค๑การ โดยสัมภาษณ๑ผู๎บริหารสถานศึกษาและครูผู๎สอนที่ได๎รับเลือกเป็นโครงการนํารํอง การวิจัย
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และการพัฒนาการเรียนรู๎เพ่ือคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง และ

การศึกษาสภาพจริงจากรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนที่ผํานการประเมิน คุณภาพ 

           ขั้นตอนที่ 2 เป็นการสร๎างรูปแบบจําลองเพ่ือสร๎างรูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค๑การโดย

การ สังเคราะห๑แบบสัมภาษณ๑จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 นํามาสร๎างเป็นรูปแบบจําลองระบบ

บริหารคุณภาพทั้งองค๑การด๎วยการสร๎างเป็นแบบ สอบถามความคิดเห็นของผู๎ทรงคุณวุฒิแบบ

เลือกตอบ เห็นด๎วยและไมํเห็นด๎วย ให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ 

           ขั้นตอนที่ 3 เป็นการพัฒนารูปแบบระบบบริหารคุณภาพทั้งองค๑กรโดยใช๎เทคนิคเดลฟาย

จากผู๎ทรง คุณวุฒิ เพื่อให๎ได๎รูปแบบที่มีความเป็นไปได๎ในทางปฏิบัติการใช๎รูปแบบจําลองจากขั้น ตอน

ที่ 2 นํามาศึกษาวิเคราะห๑ และกําหนดรูปแบบระบบการบริหารคุณภาพทั้งองค๑การด๎วยเทคนิคเดล

ฟาย 3 รอบ 

           ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห๑หาความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค๑การ เพ่ือ

ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู๎ปฏิบัติงานในสถานศึกษาคือผู๎บริหารสถานศึกษา ครูผู๎สอน 

และกรรมการสถานศึกษา 

           ขั้นตอนที่ 5 การสรุปและนําเสนอรูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค๑กรและจัดทําเป็น

รายงานผลการวิจัยตํอไป 

 สรุป การสร๎างรูปแบบต๎องมีการการศึกษาและสํารวจข๎อมูลเบื้องต๎น แล๎วสร๎างรูปแบบจาก

การสังเคราะห๑ สัมภาษณ๑ แนวคิดและทฤษฎี สร๎างรูปแบบจําลองขึ้น นําไปให๎ผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบ

แล๎วสรุปและนําเสนอรูปแบบตํอไป 
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ตารางที่ 5 สังเคราะห๑แนวคิดและทฤษฎีที่ได๎จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข๎อง 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบ/ความหมาย/ประเด็น 

ความรู๎ ความรู๎เป็นกรอบของความรู๎ สารสนเทศที่เช่ือมโยงความรู๎ที่ชัดแจ๎งและความรู๎ที่ไมํ

ชัดแจ๎งในรูปแบบตํางๆอยํางมีขั้นตอนที่ผํานกระบวนการคิดที่ได๎รับการสั่งสมมาจาก

การศึกษาเลําเรียน ค๎นคว๎าและถํายทอดที่นํามาสูํการกําหนดกรอบของความคิด

และเป็นสิ่งที่ได๎รับมาจากการได๎ยิน ได๎ฟัง การคิดหรือการปฏิบัติองค๑วิชาในแตํละ

สาขา ความรู๎ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการนําไปใช๎แล๎วจะมีการตํอยอดให๎เกิดความรู๎ใหมํขึ้นไป

เรื่อยๆ 

 

การจัดการความรู ๎ เป็นการแสวงหาความรู๎ขององค๑กรจากแหลํงภายนอกองค๑กร อาจจะเป็นความรู๎ใหมํ
หรือเป็นความรู๎ที่เฉพาะเจาะจงในการใช๎ปฏิบัติงาน โดยยึดหลักการนําความรู๎จาก
ภายนอกองค๑กรรวมเข๎ากับความรู๎ที่มีอยูํในองค๑กรในรูปแบบของเทคโนโลยี 
สารสนเทศและต๎องให๎พนักงานสามารถสร๎างความรู๎ใหมํได๎ สรุปเป็น 4 ขั้นตอน 
ได๎แกํ หาความรู๎ (Seek knowledge) ให๎ความรู๎ (Give knowledge) วิธีการเรียนรู๎ 
(Learning process) และ นําความรู๎ไปใช๎ (Application)  
 

กระบวนการและรูปแบบการ

จัดการความรู ๎

รูปแบบการจัดการความรู๎ที่นํามาใช๎ในกระบวนการจัดการความรู๎นี้ ได๎ใช๎รูปแบบ
ของบูรชัย ศิริมหาสาคร (2550) จุฑารัตน๑ ศราวณะวงศ๑ (2552) Marquardt 
(2002) Mckeen and Smith (2003) Nonaka and Takeuchi (2005) และ 
Trapp (1999) 
 

ภูมิปัญญาท๎องถิ่นหรือภูมิ

ปัญญาพื้นบ๎าน 

ภูมิปัญญาท๎องถิ่นหรือภูมิปัญญาพื้นบ๎าน เป็นกระบวนการที่เกิดจาก ความรู๎ 

ความสามารถ ประสบการณ๑ วิถีชีวิตของชาวบ๎านในแตํละท๎องถิ่นที่มีความถนัดใน

แตํละด๎านที่แตกตํางกันออกไป เชํน ด๎านจักสาน ด๎านการปั้น ด๎านการแกะสลัก 

เป็นต๎น มีการถํายทอดโดยผํานกระบวนการเรียนรู๎ การสังเกต 
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ตารางที ่5 สังเคราะห๑แนวคิดและทฤษฎีที่ได๎จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง (ตอํ) 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบ/ความหมาย/ประเด็น 

แนวคิดเกี่ยวกับการทํองเที่ยว

เชิงสร๎างสรรค๑ 

เป็นการทํองเที่ยวที่เน๎นการเรียนรู๎ในเรื่องศิลปะและวัฒนธรรม เอกลักษณ๑ ของ
สถานที่ผํานประสบการณ๑ตรงในการมีสํวนรํวมกับผู๎คนเจ๎าของวัฒนธรรมในแหลํง
ทํองเที่ยวท๎องถิ่นที่มีเอกลักษณ๑เฉพาะโดยการมีสํวนรํวมกับคนในท๎องถิ่นแหลํง
ทํองเที่ยวต๎องประกอบด๎วย  สิ่งดึงดูดใจ(Attractions) ในด๎านความสวยงาม ความ
นําประทับใจ สิ่งอํานวยความสะดวก  (Facilities) ในเรื่องที่พัก ร๎านอาหาร ร๎าน
ขายของนําประทับใจ  สิ่ งอํานวยความสะดวก (Facilities)  ในเรื่ องที่พัก  
ร๎านอาหาร   ร๎านขายของที่ระลึก ร๎านซักรีด หรือบริการอื่นๆ   

แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

สร๎างสรรค๑ 

การใช๎องค๑ความรู๎ การสร๎างสรรค๑งานและการใช๎ทรัพย๑สินทางปัญญาที่เช่ือมโยงกับ
พื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู๎ของสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหมํ เพื่อสร๎างความแตกตํางให๎กับสินค๎าและบริการ รวมทั้งสามารถตอบสนอง
ความต๎องการของผู๎ บริโภค โดยสินค๎าและบริการเชิงสร๎างสรรค๑ เหลํานี้มีลักษณะ
เดํนคือมีความเป็นเอกลักษณ๑ของตัวเองยากตํอการลอกเลียนแบบ 
 

แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ แบบจําลอง โครงสร๎างของสภาพความจริงที่สร๎างขึ้น เพื่อใช๎แทนแนวคิดหรือ

ปรากฏการณ๑ ท่ีได๎ศึกษา โดยใช๎ อธิบายความสัมพันธ๑ระหวํางปัจจัยตํางๆเพื่อทําให๎

เข๎าใจความจริงของปรากฏการณ๑ที่ศึกษาได๎อยํางถํองแท๎ 
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7. บริบทชุมชนหัตถกรรมจักสาน 
7.1 ชุมชนหัตถกรรมจักสานบางเจ้าฉ่า อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 

จังหวัดอํางทองเป็นจังหวัดที่ทําเกษตรกรรมจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย อยูํ

เหนือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีแมํน้ําเจ๎าพระยาและแมํน้ําน๎อยเป็นแมํน้ําสายหลัก วํางจากการทํา

นาก็จะทําการจักสานไว๎ใช๎ในครัวเรือน เชํนการสานกระบุง ข๎องใสํปลา เป็นต๎น ชาวบ๎านสํวนใหญํจะ

ปลูกบ๎านและทําการเพาะปลูกอยูํริมน้ํา 

คําขวัญของจังหวัด ก็มาจากสาระสําคัญของเมืองอํางทองคือ "พระสมเด็จเกษไชโย หลวง

พ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานท ากลอง เมืองสองพระนอน " 

         สมเด็จเกษไชโย ก็คือ "พระเครื่อง" ที่เชื่อวําสร๎างขึ้นโดย สมเด็จพระพุฒาจารย๑ (โต พรหม

รังสี) ทั้งที่วัดไชโยวรวิหาร อําเภอไชโย และวัดโพธิ์เกรียบ อันเป็นบ๎านของมารดา ริมแมํน้ําน๎อย 

อําเภอโพธิ์ทอง 

หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ คือพระประธานในวัดไชโยวรวิหาร พระนามวํา "พระมหาพุทธพิมพ๑" 

ซึ่งล๎นเกล๎ารัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชดําริไว๎วํา "มีพระพักตรเหมือนดังขรัวโตยิ่งนัก" 

วีรไทยใจกล้า คือ วีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระเอกาทศรถ ที่ตาม

พงศาวดารวําไว๎วํา "ทรงยกทัพมาประชุมพลที่ปุาโมก เสด็จนมัสการพระพุทธไสยาสน๑" นายดอกและ

นายทองแก๎ว สองขุนศึกในคํายบางระจัน เจ๎าแมํชํอมะขามภรรยานายขนมต๎ม 

ตุ๊กตาชาววัง งานหัตถกรรมชิ้นเอกของบ๎านบางเสด็จ อําเภอปุาโมก ของเลํนเด็กที่เกิดจาก

จากพระราชเสาวนีย๑ในสมเด็จพระนางเจ๎าพระบรมราชินีนาถ ฯ 

โด่งดังจักสาน  หมูํบ๎านหัตถกรรมจักสานไมํไผํที่บ๎านบางเจ๎าฉํา  

ถิ่นฐานท ากลอง  เมืองอํางทองเป็นแหลํงผลิตกลองพ้ืนบ๎านเพ่ือสํงออกใหญํที่สุดในประเทศ

ไทย อยูํที่ตําบลเอกราช อําเภอปุาโมก 

เมืองสองพระนอน เมืองอํางทองเป็นที่ตั้งของสองพระนอนใหญํ ใน 4 แหํงทั่วพระ

ราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา แหํงหนึ่งอยูํที่วัดพระนอน เมืองเพชรบุรี อีกแหํงอยูํที่วัดพระเชตุพน ฯ 
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กรุงเทพมหานคร อีกสองแหํงอยูํที่เมืองอํางทอง ที่วัดขุนอินทประมูล และวัดพระนอนวัดปุาโมก

วรวิหาร 

ข๎อมูลทั่วไป 

ชุมชนบางเจ๎าฉําเป็นตัวอยํางของชุมชนชาวนาในภาคกลางในอดีต ที่มีวิถีชีวิตแบบพ่ึงพา

ตัวเอง ทําจักสานเครื่องมือเครื่องใช๎ได๎เองในครัวเรือน เป็นหมูํบ๎านจักสาน งานฝีมือจักสานอันลือชื่อ

ของอํางทอง สํวนมากจะเป็นฝีมือของชาวอําเภอโพธิ์ทอง แทบทุกครัวเรือนที่ตั้งบ๎านเรือนเรียงรายอยูํ

ทั้งสองฟากฝั่งแมํน้ําเจ๎าพระยาในละแวกเดียวกัน มีการจัดตั้งเป็นกลุํมการผลิตเครื่องจักสาน เครื่อง

หวาย กลุํมจักสานไม๎ไผํ เชํน กลุํมตําบลองครักษ๑ กลุํมตําบลบางเจ๎าฉํา กลุํมตําบลบางระกํา กลุํม

ตําบลพลับ และกลุํมตําบลอินทประมูล แหลํงหัตถกรรมเครื่องจักสานสําคัญที่ขึ้นชื่อของจังหวัดคือ ‛ 

บ๎านบางเจ๎าฉํา“ ตั้งอยูํที่หมูํ 8 บ๎านยางทอง ตําบลบางเจ๎าฉํา ตําบลนี้เป็นชุมชนที่มีมาในสมัยกรุงศรี

อยุธยา ซึ่งชาวบ๎านได๎เคยรํวมกับชาวแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ และชาวบางระจัน สู๎รบกับพมํา ณ บ๎าน

บางระจัน โดยมีนายฉําเป็นผู๎นํา นายฉํานั้นพื้นเพเป็นคนสีบัวทอง ภายหลังการสู๎รบยุติแล๎ว ‛นายฉํา“ 

จึงได๎นําชาวบ๎านมาตั้งบ๎านเรือน เป็นที่อยูํอาศัยถาวรขึ้นในชุมชนด๎านทิศตะวันตกของแมํน้ําน๎อย แตํ

เดิมเรียกวํา ‛บ๎านสร๎างสามเรือน“ เพราะเริ่มแรกมีเพียงสามหลังคาเรือนเทํานั้น ซึ่งเป็นพ้ืนที่อุดม

สมบูรณ๑ เหมาะแกํการตั้งเป็นที่อยูํอาศัย ปัจจุบันมีชื่อวํา ‛บางเจ๎าฉํา“ เพราะนําชื่อของนายฉํามาตั้ง

ชื่อ ซึ่งนายฉํานั้นเป็นทั้งผู๎นําและเป็นผู๎กํอตั้งหมูํบ๎านบางเจ๎าฉํา เป็นแหลํงผลิตเครื่องจักสานด๎วยไม๎ไผํ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารี ได๎เคยเสด็จพระราชดําเนินมาเยือนและได๎พระราชทาน

คําแนะนําให๎ราษฎรปลูกไม๎ไผํสีสุก เพ่ือเป็นวัตถุดิบในการทําเครื่องจักสาน และเป็นการอนุรักษ๑งาน

ฝีมือประเภทนี้ไว๎ งานจักสานของบ๎านบางเจ๎าฉํานี้มีความละเอียดประณีตสวยงาม สามารถพัฒนางาน

ฝีมือตามความต๎องการของตลาด ไมํยึดติดกับรูปแบบเกํา จนสามารถสํงออกขายตํางประเทศได๎ จึง

ได๎รับการยกยํองวําเป็นหมูํบ๎านตัวอยํางในการพัฒนาอาชีพเป็นหมูํบ๎านทํองเที่ยวเชิงเกษตรกรรม เชิง

นิเวศและหมูํบ๎านหัตถกรรมจักสานที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ในชํวง 4 – 5 ปีที่ผํานมา มีการสํงเสริมการ

ทํองเที่ยวเชิงพักแรมในชุมชน หรือที่เรียกวําโฮมสเตย๑ (Home Stay) ชาวบ๎านจึงรํวมมือกันในการ

สร๎างกิจกรรมการทํองเที่ยว ทั้งพิพิธภัณฑ๑เครื่องใช๎ ไม๎ไผํ การสาธิตและการสัมมนาการเพ่ือการ

พ่ึงตนเอง นอกจากการทํองเที่ยวในหมูํบ๎านแล๎ว ยังมีศูนย๑สินค๎าหัตถกรรมจักสาน ที่มีงานจักสานไม๎ไผํ

เป็นเครื่องใช๎ประยุกต๑ ทั้งกระเป๋าสตรี ตะกร๎า เครื่องใช๎ เครื่องประดับลวดลายศิลปะจักสาน สีสัน
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สวยงาม ที่สําคัญ กระบุงจักสานของบ๎านบางเจ๎าฉํา ก็คือกระบุงที่ใช๎ในพระราชพิธีแรกนาขวัญ ที่ท๎อง

สนามหลวง มายาวนานกวํา 10 ปีแล๎ว เป็นความภาคภูมิใจของชาวบ๎านบางเจ๎าฉํา 

ภายในหมูํบ๎านมีพิพิธภัณฑ๑เครื่องใช๎ไม๎ไผํ แสดงอุปกรณ๑เครื่องใช๎พ้ืนบ๎านตํางๆ ที่ผลิตจากไม๎

ไผํและมีเก็บรวบรวมเอาไว๎ นอกจากนี้ที่บางเจ๎าฉํา ยังมีบริการรถอีแต๐นชมวิถีชีวิตริมแมํน้ําน๎อย 

กิจกรรมชมแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร สวนมะมํวง สวนมะยงชิด และสวนกระท๎อน ฯลฯ ชมแหลํง

ทํองเที่ยวในอําเภอใกล๎เคียง อําเภอโพธิ์ทอง อําเภอไชโย และอําเภอแสวงหา มีบ๎านพักโฮมสเตย๑ไว๎

คอยบริการ 

ตราสัญลักษณ๑ 

 

 
ที่ตั้ง 

      องค๑การบริหารสํวนตําบลบางเจ๎าฉํา ตั้งอยูํหมูํที่ 8 ตําบลบางเจ๎าฉํา ตั้งอยูํหํางจากอําเภอโพธิ์
ทองไปทางทิศเหนือประมาณ 6 กิโลเมตรและหํางจากจังหวัดอํางทองประมาณ 16 กิโลเมตร 

เนื้อท่ี 
      ตําบลบางเจ๎าฉํามีพ้ืนที่รวมทั้ง หมด  ประมาณ  9.1408 ตารางกิโลเมตร หรือ 
ประมาณ 5,713  ไรํ โดยแบํงเป็น 
      พ้ืนที่เพ่ือการเกษตรประมาณ  4,737 ไรํ 
      พ้ืนที่เพ่ือการอยูํอาศัยประมาณ      976 ไรํ 

พ้ืนที่ ต.บางเจ๎าฉํา ตั้งอยูํริมแมํน้ําน๎อย ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดตํอกับตําบลอ่ืนในเขต อ.
โพธิ์ทอง พ้ืนที่เป็นที่ราบลุํม มีแมํน้ําไหลผํานตลอดปี ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นหลัก 
ทําการจักสานเป็นอาชีพเสริม 
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อาณาเขต 
       ทิศเหนือ  ติดตําบลองครักษ๑  อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอํางทอง 
       ทิศใต๎  ติดตําบลอํางแก๎ว  อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอํางทอง 
       ทิศตะวันออก ติดตําบลบางระกํา  อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอํางทอง 
       ทิศตะวันตก ติดตําบลโคกพุทรา  อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอํางทอง  

ภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนที่ของตําบลบางเจ๎าฉํา มีลักษณะกายภาพสํวนใหญํเป็นพ้ืนที่ราบลุํมพ้ืนที่สํวนใหญํ

ใช๎เป็นที่ตั้งชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมได๎รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ทําให๎อากาศชุมชื้น
ไมํร๎อนจัดโดยมีแหลํงน้ําธรรมชาติที่สําคัญ ได๎แกํ แมํน้ําน๎อยไหลผํานทางทิศตะวันออกของตําบล และ
มีคลองชลประทานควบคูํอยูํกับถนนสายโพธิ์ทอง – ทําช๎างไหนผํานทางทิศตะวันตกของตําบล พ้ืนที่
สํวนใหญํเหมาะแกํการทําการเกษตร ทํานา ทําสวน 
 

ลักษณะภูมิอากาศ 
ฤดูร๎อน เริ่มตั้งแตํกลางเดือน กุมภาพันธ๑ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ประมาณ 3 เดือน เดือน 

เมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศอบอ๎าวมากที่สุด ความร๎อน ของอากาศมีสาเหตุเนื่องจากการแผํรังสีของ
ดวงอาทิตย๑ 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแตํเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม เกิดจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ 
เริ่มพัดเข๎าก๎นอําวไทยประมาณเดือนพฤษภาคม พอถึงปลายเดือนพฤษภาคม หรือต๎นเดือนมิถุนายน 
เป็นต๎นไปลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎จะพัดผํานทําให๎มีฝนตกมากขึ้นใน เดือนสิงหาคมถึงตุลาคมเป็น
ระยะทีฝ่นตกชุกท่ีสุด ฝนที่ตกในระยะนี้ได๎รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎สํวนหนึ่ง อีกสํวนหนึ่ง
จะได๎รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่น ซึ่งเคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต๎เข๎ามาทางฝั่งประเทศเวียดนาม ซึ่ง
เกิดขึ้นในบางปี ถ๎าปีใดเกิดขึ้นหลายๆ ลูกเข๎ามาติดๆ กันทําให๎ฤดูฝนนานกวําปกติและเกิดน้ําทํวมได๎ 
โดยปกติแล๎วฤดูฝนจะสิ้นสุดสํารวจเดือนตุลาคม รวมระยะเวลาประมาณ 6 เดือน 

ฤดูหนาวเริ่มตั้งแตํเดือนพฤศจิกายน ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ๑ประมาณ 4 เดือน คือตั้งแตํ
เดือนพฤศจิกายนเป็นระยะเปลี่ยนฤดูฝนเป็นหนาวระยะนี้มีฝนตกบ๎างเป็นครั้งคราวไมํมากนักและจะมี
ลมพัดจากเหนือมาใต๎ สลับกันเป็นระยะในเดือนธันวาคมและเดือนมกราคม ฤดูหนาวในตําบลมี
อากาศหนาวเย็น แตํอุณหภูมิไมํลดต่ํามากนัก 

เขตการปกครอง  
มีจํานวนหมูํบ๎าน 8 หมูํบ๎าน อยูํในเขตการปกครององค๑การบริหารสํวนตําบลบางเจ๎าฉํา เต็ม

ทั้ง 8 หมูํบ๎าน ได๎แกํ 
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 - หมูํ 1 บ๎านห๎วยลิงตก 
         - หมูํ 2 บ๎านห๎วยลิงตก 
         - หมูํ 3 บ๎านโพธิ์ราษฎร๑ 
         - หมูํ 4 บ๎านโพธิ์ราษฎร๑ 
         - หมูํ 5 บ๎านสร๎าง 
         - หมูํ 6 บ๎านสร๎าง 
         - หมูํ 7 บ๎านสามเรือน 
         - หมูํ 8 บ๎านยางทอง 
ประชากร 
ตําบลบางเจ๎าฉํามีประชากรทั้งหมดจํานวน  3,400  คน  แยกเป็นชาย 1,647  คน หญิง 

1,753 คน  จํานวนหลังคาเรือน 1,043  คน  มีความหนาแนํนของประชากรเฉลี่ย 371.95  คนตํอ
ตารางกิโลเมตร  ประชากรสํวนใหญํเป็นคนท๎องถิ่นดั้งเดิม  มีการปลูกสร๎างบ๎านเรือนในที่ดินของ
ตนเองที่เป็นบ๎านดั้งเดิมตั้งแตํปูุยําตายาย  การดํารงชีวิตที่ชํวยเหลือเกื้อกูลกัน   คุณภาพชีวิตของ
ประชากรผํานเกณฑ๑การจัดเก็บข๎อมูลความจําเป็นพ้ืน ฐานระดับหมูํบ๎าน   (จปฐ.2)  ทุกด๎าน 
        อาชีพ ประชากรสํวนใหญํในเขตองค๑การบริหารสํวนตําบลบางเจ๎าฉําประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เชํน  ทํานา  ทําสวนผลไม๎ ปลูกพืชผัก  นอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพเสริม คือจัก
สานไม๎ไผํ  อาชีพสํวนตัว ค๎าขาย รับจ๎างในโรงงานอุตสาหกรรม และมีบางสํวนรับราชการ 
          บางเจ๎าฉําเป็นชุมชนเกําแกํ ที่มีวิถีชีวิตอยูํกับธรรมชาติ และยังคงไว๎ซึ่งประเพณีและ
วัฒนธรรมดั้งเดิม ผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหมํได๎อยํางลงตัว อาชีพหลักของชุมชน คือ การทํานาและ
เกษตรกรรม แตํที่ทําให๎บางเจ๎าฉํา มีชื่อเสียงเป็นที่รู๎จักของคนทั่วไป ก็เพราะชุมชนนี้มีฝีมือในการจัก
สานผลิตภัณฑ๑ไม๎ไผํ ซึ่งมีความละเอียดสวยงามและคงทน จึงมีหนํวยงานราชการหลายแหํง เข๎ามา
สนับสนุนและสํงเสริมให๎บางเจ๎าฉํา เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม 

บางเจ๎าฉําเป็นแหลํงผลิตเครื่องจักสานด๎วยไม๎ไผํ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราช
กุมารี ได๎เคยเสด็จพระราชดําเนินมาเยือนและได๎พระราชทานคําแนะนําให๎ราษฎรปลูกไม๎ไผํสีสุก เพ่ือ
เป็นวัตถุดิบในการทําเครื่องจักสานและเป็นการอนุรักษ๑งานฝีมือประเภทนี้ไว๎ งานจักสานของบ๎านบาง
เจ๎าฉํานี้มีความละเอียดประณีตสวยงามสามารถพัฒนางานฝีมือตามความต๎องการของตลาด ไมํยึดติด
กับรูปแบบเกําจนสามารถสํงออกขายตํางประเทศได๎ จึงได๎รับการยกยํองวําเป็นหมูํบ๎านตัวอยํางในการ
พัฒนาอาชีพภายในหมูํบ๎านมีพิพิธภัณฑ๑เครื่องใช๎ไม๎ไผํ แสดงอุปกรณ๑เครื่องใช๎พ้ืนบ๎านตํางๆ ที่ผลิตจาก
ไม๎ไผํและมีเก็บรวบรวมเอาไว๎ นอกจากนี้ที่บางเจ๎าฉํา ยังมีบริการรถอีแต๐นชมวิถีชีวิตริมแมํน้ําน๎อย 
กิจกรรมชมแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร สวนมะมํวง สวนมะยงชิด และสวนกระท๎อน ฯลฯ ในอดีตงาน
จักสานเป็นอาชีพเสริมของชาวบางเจ๎าฉํายามวํางเว๎นจากการทํานาทําสวน แตํปัจจุบันได๎กลายเป็น
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อาชีพหลักไปแล๎ว เพราะมีความต๎องการใช๎มากขึ้น ระหวํางเที่ยวชมภายในหมูํบ๎านไมํวําจะเป็นบริเวณ
ใต๎ถุนเรือน ศาลาริมทาง หรือเพิงพักใต๎ไม๎ใหญํ เราจึงได๎เห็นชาวบ๎านหญิงชายล๎วนสาละวนอยูํกับการ
จักสานไมไ๎ผํ 

เครื่องจักสานของบางเจ๎าฉํามีพัฒนาการอยํางตํอเนื่องจากที่เคยสานแตํกระบุง  ตะกร๎า 
เครื่องมือหาปลาตามแมํน้ําลํา คลอง ก็ปรับเปลี่ยนจักสานเป็นข๎าวของเครื่องใช๎อ่ืน เชํน กระบุง
ตะกร๎าขนาดจิ๋วเป็นของฝากของที่ระลึก กระเป๋าถือสุภาพสตรีที่สวยงามทันสมัย โดยใช๎ไม๎ไผํสีสุกจัก
เป็นตอกเส๎นบางสีเหลืองนวลตามธรรมชาติ เมื่อสานขึ้นรูปขึ้นลายจะได๎ชิ้นงานที่ละเอียดสวยงาม  

เครื่องจักสานไม๎ไผํบ๎านบางเจ๎าฉําได๎รับรางวัลโอทอปยอดเยี่ยม  เป็นที่นิยมของคนไทยและ
ชาวตํางชาติ โดยเฉพาะคนญ่ีปุ่น  
 

7.2 ชุมชนหัตถกรรมจักสานบ้านหันสัง อ าเภอบางประหัน จังหวัดอยุธยา 

ประวัติความเป็นมา  
ตําบลหันสังเป็นตําบลเกําแกํตั้งแตํสมัยกรุงศรีอยุธยา เคยเป็นเส๎นทางผํานของกองทัพอยุธยา 

จึงเป็นที่มาของชื่อหมูํบ๎าน "บ๎านแจ๎ง" เนื่องจากเป็นจุดที่กองทัพทหารเดินทางผํานมารุํงแจ๎งที่จุดนี้ (ม.
1-3) สํวน ม.4 ชื่อบ๎านกบ เพราะเดิมสมัยพระเจ๎าอํูทองจุดนี้เคยเป็นทําช๎างโรงพักของกองทัพ สํวนชื่อ
หันสัง (ม.5-7) ซึ่งเป็นทั้งชื่อหมูํบ๎าน และตําบลเพ้ียนมาจากเหตุการณ๑สมัยพระเจ๎าอํูทองเสด็จมา
ประทับบริเวณตําบลนี้แล๎วรับสั่งกับทหารถึงข๎อความตํางๆ โดยหันมารับสั่งบํอยครั้ง คําที่สั่งจึงเพ้ียน
มาเรื่อยๆ กลายเป็น หันสัง จนถึงปัจจุบัน 

พ้ืนที่ของตําบลหันสังเป็นที่ราบลุํมมีคลองชลประทานเหมาะแกํการประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม 

เขตพ้ืนที่  
ทิศเหนือ ติดตํอ ตําบลบ๎านใหมํ อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทิศใต๎ ติดตํอ ตําบลตานิม อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทิศตะวันออก ติดตํอ ตําบลทางกลาง อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทิศตะวันตก ติดตํอ ตําบลบ๎านม๎า อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

อาชีพ  
อาชีพหลัก ทํานา 
อาชีพเสริม จักสานและรับจ๎าง 

สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของภาคกลางมีอาณาเขตกว๎างขวางและอุดมสมบูรณ๑มาก เป็นอํูข๎าว  อํู

น้ําของประเทศ มีแมํน้ําหลายสายไหลผําน นอกจากแมํน้ําเจ๎าพระยาแล๎วยังมีแมํน้ําอีกหลายสายที่

http://travel.sanook.com/1397557/
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ไหลมาบรรจบกันจากการไหลมาบรรจบกันของแมํน้ําทําให๎เกิดตะกอนทับถมเป็นดินเหนียวปนทราย

ดินจึงเก็บน้ําได๎ดี เหมาะกับการทําเกษตรกรรมทําไรํทํานา ฉะนั้นพ้ืนที่ของตําบลหันสังเป็นที่ราบลุํมมี

คลองทับน้ํา ไหลผํานทางทิศตะวันตกคลองหันสัง ไหลแยกจากคลองทับน้ําไปบรรจบกับคลอง

ชลประทานพื้นที่ของตําบลจึงเหมาะกับการทําเกษตรกรรมเป็นอยํางยิ่ง 

ในอดีตประชากรในตําบลหันสังจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมกันมาก ถือเป็นอาชีพหลักของ

ชุมชนและมีอาชีพเสริมเป็นการทําเครื่องจักสาน ทั้งประเภทเครื่องจักสานจากไม๎ไผํและจักสานหวาย 

แตํผลงานทางด๎านเครื่องจักสานไมํไผํจะดูมีชื่อเสียงมากกวํา สํวนใหญํจะนิยมทําเป็นเครื่องจักสาน

ประเภทเครื่องมือเครื่องใช๎ภายบ๎านทุกชนิดเชํน กระบุง ตะกร๎า กลํองใสํเสื้อผ๎ากระจาด เป็นต๎นรวมไป

ถึงเครื่องมือที่ใช๎ในการประกอบอาชีพตํางๆเชํน เครื่องมือจับสัตว๑น้ํา ตะกร๎าสอยผลไม๎ เป็นต๎น เครื่อง

จักสานของที่นี้เป็นงานที่มีความประณีตคํอนข๎างมาก ตํอมาในยุคปัจจุบัน การเกษตรเริ่มไมํให๎ผลผลิต

ตามที่ต๎องการ ผู๎คนบางสํวนจึงหันไปทําอาชีพอ่ืน เชํน ทํางานโรงงาน รับจ๎างทั่วไป เป็นต๎น แล๎วใน

การทําเครื่องจักสานเริ่มจะเป็นอาชีพหลักของบางครอบครัวไปแล๎ว อาจจะเห็นได๎วําการทําเครื่องจัก

สานเป็นได๎ท้ังอาชีพหลักและอาชีพรองของคนในพ้ืนที่ได๎ 

ผลิตภัณฑ๑หัตถกรรมไม๎ไผํ ‛กลุํมหัตถกรรมจักสานไม๎ไผํศูนย๑หันสัง“ ตําบลหันสัง อําเภอบาง

ปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการศึกษาข๎อมูลและสํารวจพ้ืนที่ชุมชน แล๎วนั้นผลิตภัณฑ๑

หัตถกรรมจักสานไม๎ไผํที่ชุมชนผลิต มีหลากหลาย โดยกลุํมหัตถกรรมจักสานจะสร๎างผลิตภัณฑ๑ดั่งเดิม 

เชํน กระบุง ตะกร๎า ลอบ ไซ บุ๎งกี๋ กระชัง ข๎อง กระด๎ง พัด เขํง กระชอน นอกจากนี้ยังมีการผลิตตาม

แบบของลูกค๎าเทําท่ีกลุํมหัตถกรรมจักสานจะสามารถสร๎างได๎ เชํน กลํองใสํกระดาษชําระ  

การศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลการผลิตหัตถกรรมจักสานมีความจําเป็นตํอชีวิตความเป็นอยูํของ

ประชาชนในท๎องถิ่นนั้นๆ โดยเฉพาะประชากรที่มีอาชีพเกษตรกรรม เพราะหัตถกรรมเป็นเครื่องมือ 

เครื่องใช๎พื้นบ๎าน ที่ทําขึ้นจากวัสดุพ้ืนบ๎าน ชาวชนบทสํวนใหญํ สามารถผลิตขึ้นใช๎เองได๎เป็นสํวนมาก 

ดังนั้น หัตถกรรมจักสานจึงเป็นเครื่องมือเครื่องใช๎ที่ชาวชนบทยังคงใช๎สอยกันอยูํ และเป็นเครื่องใช๎ที่

ตอบสนองความต๎องการใช๎สอยในชีวิตประจําวันของชาวชนบทได๎เป็นอยํางดี ดังนั้นหัตถกรรมชนิด

ตํางๆ จํานวนมากจึงอํานวยประโยชน๑ในชีวิตประจําวันของชาวชนบทได๎ดี และเป็นเครื่องมือเครื่องใช๎

ที่มีความใกล๎ชิดกับชาวบ๎านมาจนทุกวันนี้ แตํหัตถกรรมจักสานบางอยําง บางชนิด อาจมีการ
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เปลี่ยนแปลงรูปแบบ และวิธีการผลิต ตลอดจนการใช๎วัสดุไปบ๎าง เพื่อให๎สัมพันธ๑กับความเปลี่ยนแปลง

ของสังคม และชีวิตปัจจุบัน 

ตราสัญลักษณ๑ 

 

 

ปูอมคํายทหารและรวงข๎าวคูํ คือสัญลักษณ๑ อบต.หันสัง เนื่องจากสมัยพระเจ๎าอํูทองเคยนํา

ทับเสด็จผํานมาทางนี้และเสด็จประทับพักบริเวณตําบลหันสัง ประกอบกับสภาพภูมิศาสตร๑เป็นที่ราบ

ลุํม มีคลองชลประทานและแมํน้ําไหลผําน ที่เหมาะแกํการเกษตรกรรม การปลูกข๎าวก็เป็นอาชีพหลัก

ของประชาชนชาวหันสังที่ใช๎หลํอเลี้ยงมาแตํสมัย อดีตกาลจนถึงปัจจุบันรวงข๎าวคูํ จึงมีความหมายถึง

ประชาชนยึดอาชีพหลัก คือ การเพาะปลูกข๎าวและมีข๎าวปลาอุดมสมบูรณ๑ 

7.3 ชุมชนหัตถกรรมจักสานบ้านตลาดใหม่ อ าเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

ประวัติความเป็นมา  
ตําบลตลาดใหมํเดิม เป็นหมูํที่ 5 – 9 ตําบลห๎วยคันแหลน และแยกมาตั้งตําบลใหมํเป็นตําบล

ตลาดใหมํ หมูํที่ 1 - 5 
พ้ืนที่สํวนใหญํเป็นที่ราบลุํมแมํน้ํา มีคลองชลประทานและคลองธรรมชาติ เป็นตําบลเล็กๆ มี

พ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 3,128 ไรํ ราษฎรสํวนมากมีอาชีพทํานา หัตถกรรมและรับจ๎าง 
เขตพ้ืนที่  

ทิศเหนือ ติดตํอกับ ต.ห๎วยคันแหลน อ.วิเศษไชยชาญ จ.อํางทอง 
ทิศใต๎ ติดตํอกับ ต.หลักแก๎ว อ.วิเศษไชยชาญ จ.อํางทอง  
ทิศตะวันออก ติดตํอกับ ต.ทําช๎าง ต.คลองขนาก อ.วิเศษไชยชาญ จ.อํางทอง  
ทิศตะวันตก ติดตํอกับ ต.ห๎วยคันแหลน อ.วิเศษไชยชาญ 
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อาชีพ  
อาชีพหลัก ทํานา 
อาชีพเสริม จักสานหวาย รับจ๎าง 

 ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชนจักสานบ๎านตลาดใหมํ กศน. อําเภอวิเศษไชยชาญ ได๎เข๎ามามีสํวนรํวมใน
การสนับสนุนกิจกรรมตํางๆของศูนย๑ฝึกแหํงนี้ พร๎อมกับประชาสัมพันธ๑เผยแพรํสินค๎าของชุมชนจัก
สานตลาดใหมํให๎เป็นที่รู๎จักของผู๎ซื้อทุกระดับ พร๎อมนําสินค๎าออกแสดงตามศูนย๑ราชการตํางๆ ตาม
เว๏บไซต๑ ทําให๎ผลิตภัณฑ๑ชุมชนแหํงนี้เป็นที่สนใจของผู๎ซื้อจํานวนมาก มียอดผลิตเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง 
โดยมีตลาดรองรับที่แนํนอน ซึ่งเป็นกลุํมลูกค๎าขาประจํา ลูกค๎าใหมํ ตลาดภายในจังหวัด ตลาดภูมิภาค
และตลาดสํงออก นอกจากนี้ กศน. อําเภอวิเศษไชยชาญ ยังได๎สํงผลงานของชุมชนตลาดใหมํเข๎า
ประกวดในเวทีตํางๆ จนได๎รับรางวัลภาคภูมิใจมากมาย เชํน รางวัลโอท็อป 5 ดาว ระดับประเทศ 
รางวัลโอท็อปของจังหวัดอํางทอง รางวัลอาชีพศูนย๑ฝึกผลิตภัณฑ๑ชุมชน ปี 2557 ภาคกลางกลุํมหนึ่ง 
ณ จังหวัดปทุมธานี และหลายๆรางวัลอีกมากมาย 
 
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ผู๎วิจัยได๎รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านหัตถกรรมเครื่องจักสาน งานวิจัย

ที่เกี่ยวกับการจัดการความรู๎ งานวิจัยที่เกี่ยวกับการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑และงานวิจัยเกี่ยวกับ

เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ พอสรุปได๎ดังนี้ 

 8.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน 

สุภาพร ชาววัง (2552) ศึกษาเรื่อง การประยุกต๑ใช๎ภูมิปัญญาพ้ืนบ๎านในการพัฒนาเครื่องจัก

สานเชิงพานิชย๑ จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ ศึกษาภูมิปัญญาพ้ืนบ๎านในการผลิตเครื่องจัก

สาน และการประยุกต๑ใช๎ภูมิปัญญาพ้ืนบ๎านในการพัฒนาเครื่องจักสานเชิงพานิชย๑ จังหวัดนครราชสีมา 

โดยใช๎รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัย พบวําภูมิปัญญาพ้ืนบ๎านในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑เครื่อง

จักสานที่ดําเนินมาแตํบรรพบุรุษถํายทอดวัฒนธรรมการจักสานเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวบ๎าน การ

ผลิตเครื่องจักสานของกลุํมชาวบ๎านผู๎ประกอบการผลิตเครื่องจักสาน ผักตบชวา หวาย ในอดีต

ชาวบ๎านจะหาวัตถุดิบในท๎องถิ่น แตํปัจจุบันมีการรับซื้อจากแหลํงอ่ืนๆ นอกจากนี้ เครื่องจักสานกับ

ความเชื่อเรื่องพิธีกรรม ในอดีตชาวบ๎านมีความผูกพันกับเครื่องจักสานในวิถีชีวิต และมีเครื่องจักสาน

บางชนิดที่ยังใช๎ในพิธีกรรม เชํน การเกิด ประเพณีงานบุญ พิธีทางศาสนา ในปัจจุบันความเชื่อและ

พิธีกรรมของเครื่องจักสานได๎ลดน๎อยลง เนื่องจากความเจริญด๎านเทคโนโลยี ด๎านการพัฒนากลุํม
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บุคคลให๎มีความรู๎ในการผลิตเครื่องจักสานโดยการแสวงหาความรู๎การแลกเปลี่ยนความรู๎จากกลุํมอ่ืน 

หรือหนํวยงานอ่ืนภายนอกกลุํมของตน โดยการอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน หรือเข๎ารํวม

กิจกรรมการประยุกต๑ผลิตภัณฑ๑จักสานการพัฒนาด๎านวัตถุดิบที่หาได๎ในพ้ืนที่และการผลิตอยําง

ตํอเนื่อง มีการนําเทคนิคในด๎านตําง ๆเข๎ามาใช๎ในกระบวนการผลิต ตลอดจนการถํายทอดภูมิปัญญา

เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ๑เครื่องจักสานให๎มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ทําให๎มีการปรับปรุงพัฒนา

กระบวนการผลิตเครื่องจักสาน มีจุดเดํน มีเอกลักษณ๑  ซึ่งต๎องอาศัยความรู๎ความสามารถ และ

ประสบการณ๑ของสมาชิกทุกคน ด๎านการสํงเสริมการผลิตเครื่องจักสาน จากภูมิปัญญาพ้ืนบ๎านให๎มี

การพัฒนาเชิงพาณิชย๑ มีการสํงเสริมด๎านการตลาดสามารถใช๎เป็นชํองทางในการเพิ่มรายได๎ให๎กับกลุํม  

 ภาสกร โทณะวณิก (2553) ทําการศึกษาเรื่อง การประยุกต๑พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือสืบทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาจักสานของจังหวัดเชียงใหมํ การวิจัยนี้มี

วัตถุประสงค๑เพ่ือ 1) ศึกษาบริบทและศักยภาพของภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านหัตถกรรมจักสานในจังหวัด

เชียงใหมํ 2) วิเคราะห๑ความสอดคล๎องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านหัตถกรรม

จักสานในจังหวัดเชียงใหมํและ 3) เพ่ือสืบทอดองค๑ความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านหัตถกรรมจักสานใน

จังหวัดเชียงใหมํ โดยทําการศึกษาจากกลุํมตัวอยํางทั้งหมด 4 อําเภอ คือ อําเภอหางดง อําเภอสัน

ทราย อําเภอสันกําแพงและอําเภอเมือง พบวํา กลุํมผู๎ประกอบการอาศัยอยูํในอําเภอสันทรายมาก

ที่สุด วัสดุอุปกรณ๑สํวนใหญํมาจากท๎องถิ่นของจังหวัดเชียงใหมํ รูปแบบของผลิตภัณฑ๑สํวนใหญํเป็น

รูปแบบที่ออกแบบเอง อาศัยรูปแบบดั้งเดิม ผู๎ประกอบการมีจุดเดํนในการดําเนินธุรกิจ คือ ได๎รับการ

ถํายทอดจากรุํนปูุ ยํา ตา ยาย มีชํองทางการจัดจําหนํายที่แนํนอนคือ ผํานทางร๎านค๎าผู๎ประกอบการ

และตัวแทนจําหนําย 

 อัญชลี คงทอง (2553) ศึกษาเรื่อง แบบอยํางในการพัฒนาอาชีพจักสานอําเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค๑ เพ่ือศึกษาพัฒนาการของกลุํมอาชีพจักสาน และปัจจัยหลักของ

ความสําเร็จของการพัฒนาอาชีพของกลุํมจักสานอําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุ รี มีวิธีการศึกษาโดย

การวิจัยเชิงคุณภาพ พบวํา พัฒนาการของกลุํมอาชีพจักสาน เริ่มจากการรวมกลุํมอาชีพจักสานตั้งแตํ 

ปี  พ.ศ. 2521 โดยมีสมาชิกเพียง 3 คน รูปแบบผลิตภัณฑ๑เป็นเครื่องใช๎ทั่วไป เชํน ตะกร๎า กระเป๋า 

กระจาด พัด เป็นต๎น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านการจักสานกับกลุํมภายนอกชุมชนอยํางไมํ เป็น

ทางการ เป็นการพูดคุย สําหรับการถํายทอดความรู๎เป็นลักษณะแบบกลุํมครอบครัวและเครือญาติ  
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จากรุํนสูํรุํนและเพ่ือนบ๎านด๎วยวิธีการเรียนรู๎จากประสบการณ๑ตรง การอยูํรํวมกันของกลุํมในระยะ

เริ่มต๎นนี้ ยังไมํมีกติการํวมกันเป็นลายลักษณ๑อักษร มีการพ่ึงพาอาศัยกัน และชํวยเหลือกันจนสามารถ

พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ๑ในปัจจุบัน 

 เจษฎา พัตรานนท๑ (2553) ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ๑หัตถกรรมจักสานท๎องถิ่น

โดยใช๎วิธีการปฏิบัติการวิจัยแบบมีสํวนรํวม กรณีศึกษากลุํมจักสานใบกระพ๎อตําบลทุํงโพธิ์ อําเภอจุฬา

ภรณ๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ๑หัตถกรรมจักสาน

ท๎องถิ่นภายใต๎บริบทชุมชนกลุํมจักสานใบกระพ๎อตําบลทุํ ง โพธิ์  อําเภอจุฬาภรณ๑ จั งหวัด

นครศรีธรรมราชโดยใช๎วิธีการปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม นําเทคนิค AIC มาใช๎ในการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ ผลการวิจัยพบวํากลุํมจักสานใบกระพ๎อมีความต๎องการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ มีผู๎เข๎ารํวม

ดําเนินการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ๑หัตถกรรมจักสานท๎องถิ่น จํานวน 30 คน มีการดําเนินการวิจัย

ปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม 3 วงรอบ แนวทางหลักในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ๑ คือ การนําเศษวัสดุ

ที่เหลือจากการทําพัดใบกระพ๎อมาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ๑ ได๎ต๎นแบบผลิตภัณฑ๑ที่หลากหลาย 

จํานวน 21 ชุดผลิตภัณฑ๑ 53 ชิ้นงาน ได๎แกนนําในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ๑หัตถกรรมจักสาน

ท๎องถิ่น ผลิตภัณฑ๑ที่ได๎รับการพัฒนาสามารถนําไปจําหนํายตลอดจนถํายทอดความรู๎ให๎กับเยาวชนใน

ท๎องถิ่น ผลการวิจัยเป็นประโยชน๑ตํอชุมชนในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ๑หัตถกรรมจักสานท๎องถิ่น

อยํางเป็นรูปธรรม 

 เอกพงศ๑ อินเกื้อ และคณะ (2554) ศึกษาเรื่องการศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิต
หัตถกรรมจักสานสําหรับสร๎างแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ๑เพ่ือความยั่งยืนของจังหวัดอํางทอง
วัตถุประสงค๑ 1.เพ่ือศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตและขั้นตอนในงานหัตถกรรมจักสานของ
จังหวัดอํางทองเพ่ือหาประสิทธิภาพด๎านประโยชน๑ใช๎สอยด๎านความงาม ด๎านการใช๎งาน 2.เพ่ือ
นําเสนอวิธี การออกแบบและกระบวนการผลิตสําหรับงานออกแบบ 3.เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ๑ของ
ตกแตํงบ๎านจากกระบวนการผลิตแนวทางใหมํที่ได๎จากการศึกษากระบวนการผลิตงานจักสานของ
จังหวัดอํางทอง 
พบวําการผลิตงานจักสานแบบเดิมมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตไปเกี่ยวข๎องกับเชิง
พาณิชย๑  ทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นการผลิตงานในลักษณะหัตถอุตสาหกรรม จากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลําวทําให๎เกดิปัญหาหลายประการ 
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อมรรัตน๑ จําปาวัตตะ (2554) ศึกษาเรื่องการถํายทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่นสาขาหัตถกรรม

พ้ืนบ๎านเครื่องจักสาน อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค๑ 1. เพ่ือศึกษาวิเคราะห๑การ

ถํายทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่นสาขาหัตถกรรมพ้ืนบ๎านเครื่องจักสาน  อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี   2.  

เพ่ือศึกษารูปแบบและพัฒนาการของหัตถกรรมพ้ืนบ๎านเครื่องจักสาน   อําเภอพนัสนิคม จังหวัด

ชลบุรี จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหัตถกรรมพ้ืนบ๎านเครื่องจักสานอําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

พบวําชาวอําเภอพนัสนิคมได๎มีการถํายทอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับหัตถกรรมพ้ืนบ๎าน เครื่องจักสานมา

อยํางตํอเนื่อง โดยอาศัยกระบวนการถํายทอดหัตถกรรมพ้ืนบ๎านเครื่องจักสานที่สําคัญ คือ  แหลํง

ความรู๎ในการถํายทอดภูมิปัญญา ได๎แกํ  

- ครอบครัว โดยบุคคลที่เป็นแหลํงความรู๎ในการถํายทอด ได๎แกํ พํอ แมํ ปูุ ยํา ตา ยาย ใน

บางครั้งพ่ีจะสอนน๎อง หรือน๎องจะสอนพี่ 

- หนํวยราชการ พบวํา เคยดูการสาธิตและฝึกอบรมระยะสั้นในการจักสานผลิตภัณฑ๑ตาม

รูปแบบใหมํ โดยไปอบรมการทําฝาชีลายดาว ตะกร๎าตํางๆ และการจักสานอ่ืนอีกมากมาย ตั้งแตํ

วิธีการย๎อมสี และการสาน 

- โรงเรียน เป็นแหลํงถํายทอดที่สําคัญ เนื่องจากนักเรียนจะได๎รับความรู๎ด๎านจักสานจาก

โรงเรียน โดยโรงเรียนจะมีการสอนงานสาน ซึ่งเป็นขั้นพ้ืนฐานให๎แกํนักเรียน วิธีการสอนเป็นแบบครู

และนักเรียน โดยให๎นักเรียนไปหาตอกมาเอง ถ๎าหาไมํได๎ก็ใช๎กระดาษแข็งตัดเป็นเส๎น ตอกไม๎ไผํมี 2 สี 

สีหนึ่งเป็นเส๎นนอน สีหนึ่งเป็นเส๎นยืน เพ่ือให๎นักเรียนเข๎าใจในหลักการสาน จึงสอนเฉพาะลวดลาย

งํายๆ เชํน ลายขัดหนึ่ง ลายขัดสอง ลายสาม 

 สิริพร คืนมาเมือง (2554) ศึกษาเรื่อง การประยุกต๑พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสืบ

ทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาไม๎แกะสลักของจังหวัดเชียงใหมํ การวิจัยครั้งนี้  มี

วัตถุประสงค๑ คือ 1) ศึกษาบริบทและศักยภาพภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านงานหัตถกรรมไม๎แกะสลักใน

จังหวัดเชียงใหมํ 2) วิเคราะห๑ความสอดคล๎องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาท๎องถิ่น 3) เพ่ือ

สืบทอดองค๑ความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านงานหัตถกรรมสาขาไม๎แกะสลักของจังหวัดเชียงใหมํเพ่ือ

เผยแพรํ ประชาสัมพันธ๑ในระดับท๎องถิ่น ระดับชุมชน ระดับประเทศสูํสากล โดยได๎ทําการศึกษากลุํม

ตัวอยํางจากอําเภอแมํริม อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสารภี อําเภอสันปุาตอง และอําเภอจอมทอง 
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จังหวัดเชียงใหมํ เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ๑ พบวําผลิตภัณฑ๑

ได๎รับการรับรองคุณภาพสินค๎าจากภาครัฐ ไมํมีการวางแผนเพ่ือรองรับปัญหาด๎านวัตถุดิบ รัฐบาลและ

เอกชนสํงเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอมอยํางจริงจัง ปัญหาทางด๎านเศรษฐกิจมีผลกระทบตํอ

ราคาวัตถุดิบ 

 สรุป งานวิจัยที่เกี่ยวกับข๎องภูมิปัญญาท๎องถิ่น พบวําการถํายทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่นนั้นวิธีการ

ถํายทอดที่ใช๎เป็นประจําคือ การบอก เน๎นให๎ผู๎เรียนถามและวิธีการที่ดีที่สุดในการถํายทอดความรู๎คือ 

การให๎ผู๎เรียนปฏิบัติด๎วยตนเอง ความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านหัตถกรรมเครื่องจักสานเกี่ยวข๎องกับ

ความรู๎ ความสามารถและประสบการณ๑ที่บรรพบุรุษได๎สร๎างสรรค๑และถํายทอดสืบตํอกันมาจน

กลายเป็นองค๑ความรู๎ประจําท๎องถิ่นที่ผํานกระบวนการเรียนรู๎ทางสังคมและการปลูกฝังวิธีคิด การ

ดําเนินชีวิตประจําวันให๎แกํลูกหลาน เพ่ือปฏิบัติสืบตํอกันมามีทั้งความรู๎ที่เป็นทางการและไมํเป็น

ทางการ การถํายทอดภูมปัญญาท๎องถิ่นนั้นเน๎นการอนุรักษ๑เครื่องจักสานลวดลายโบราณประยุกต๑  

เป็นเอกลักษณ๑เฉพาะถิ่นที่มีประเพณี และวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมควบคูํกับการตั้งถิ่นฐานเป็นสิ่งสําคัญ

ในการผลิตและคิดค๎นลวดลายการทําเครื่องจักสาน 

8.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 

 ฉลาด จันทรสมบัติ (2550) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู๎ขององค๑กร

ชุมชน โดยมีจุดประสงค๑เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการความรู๎ 8 องค๑กรชุมชนในพ้ืนที่กลุํมเปูาหมาย 2 

หมูํบ๎าน ผลการวิจัย พบวํา 1) รูปแบบการจัดการความรู๎องค๑กรชุมชนที่พัฒนาประกอบด๎วย ขั้น

เตรียมชุมชน เชํน การสร๎างแรงจูงใจและสร๎างจิตสํานึกในการทํางานรํวมกันของคนในชุมชน ขั้นสร๎าง

วิสัยทัศน๑ ขั้นจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพ ขั้นการนําแผนไปปฏิบัติและพัฒนางาน และขั้นประเมินผล

สรุป 2) ผลการนํารูปแบบการจัดการความรู๎ขององค๑กรชุมชนไปทดลองใช๎กับองค๑กรชุมชนเปูาหมาย 

8 องค๑กรเป็นเวลา 8 เดือน พบวํา ทุกกลุํมองค๑กรเกิดนักจัดการความรู๎ในชุมชน มีการดําเนินการซึ่ง

ประกอบด๎วย การสร๎างความรู๎ การจําแนกความรู๎ การจัดเก็บ การนําไปใช๎ การแลกเปลี่ยนและการ

ประเมินความรู๎ มีศูนย๑จัดการความรู๎ขององค๑กรที่ขับเคลื่อนให๎กลุํมพ่ึงตนเองได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎บน

เวทีจริงและเวทีเสมือน 3) กลุํมเปูาหมายมีความพึงพอใจในการดําเนินการจัดการความรู๎โดยรวมอยูํ

ในระดับมากและ 4) ปัจจัยแหํงความสําเร็จของการจัดการความรู๎ 
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 ประพันธ๑ เกียรติเผํา (2551) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู๎ภูมิปัญญา

ท๎องถิ่นของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการความรู๎ ปัจจัยที่

สัมพันธ๑กันกับการจัดการความรู๎และการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นของ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบวํา หลวงพํอสมัยวัดหนองหญ๎านางใช๎ภูมิปัญญาแพทย๑พ้ืนบ๎าน

ในการเหยียบเหล็กแดงรักษาโรคอัมพฤกษ๑และอัมพาต โดยได๎รับการถํายทอดมาจากบรรพบุรุษและ

บุคคลที่มีความรู๎ โดยการเรียนตัวตํอตัวและประสบการณ๑ของตนเอง ประเมินผลการรักษาจากความ

พึงพอใจของคนไข ๎

กนกพร ฉิมพลี (2555) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นหัตถกรรม

เครื่องจักสาน: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ

ศึกษา รูปแบบการจัดการความรู๎ภูมปัญญาท๎องถิ่นหัตถกรรมเครื่องจักสาน: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน 

จังหวัดนครราชสีมา มีวิธีการดําเนินการวิจัยโดย ศึกษาจากเอกสารอ๎างอิงและการศึกษาภาคสนามใน

กลุํมวิสาหกิจชุมชนเปูาหมาย 4 กลุํม ได๎แกํ 1) วิสาหกิจชุมชนสานหมวกใบตาลบ๎านคล๎า อําเภอพิมาย 

2) วิสาหกิจชุมชนกลุํมจักสานผักตบชวา อําเภอจักราช 3) วิสาหกิจชุมชนกลุํมแมํบ๎านเกษตรกรบึง

มิตรภาพ อําเภอโนนสูง และ 4) วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑จากใบตาลบ๎านยายพา อําเภอชุมพวง การ

เก็บรวบรวมข๎อมูลใช๎การสังเกตแบบมีสํวนรํวมและไมํมีสํวนรํวม ไมํต่ํากวํา 3 ครั้ง การสัมภาษณ๑เชิง

ลึกจํานวน 20 คน การสนทนากลุํม (Focus Group) โดยแบํงรูปแบบการจัดสนทนากลุํมเป็น 2 

ลักษณะ คือ ลักษณะที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการ กลุํมละประมาณ 3 ครั้ง ครั้งละ 4-9 คน ผู๎ให๎

ข๎อมูลที่สําคัญรวมทั้งหมด 52 คน ผลการศึกษาพบวํา 1) ความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านหัตถกรรม

เครื่องจักสานเกี่ยวข๎องกับความรู๎ ความสามารถและประสบการณ๑ที่บรรพบุรุษได๎สร๎างสรรค๑และ

ถํายทอดสืบตํอกันมาจนกลายเป็นองค๑ความรู๎ประจําท๎องถิ่นที่ผํานกระบวนการเรียนรู๎ทางสังคมและ

การปลูกฝังวิธีคิด การดําเนินชีวิตประจําวันให๎แกํลูกหลาน เพ่ือปฏิบัติสืบตํอกันมา 2) การแลกเปลี่ยน

เรียนรู๎อยํางไมํเป็นทางการ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนความรู๎ภายในกลุํมเพ่ือให๎สมาชิกมีความรู๎และ

เป็นที่มาของการจัดเก็บความรู๎ในตัวบุคคล 3) การถํายทอดความรู๎มีรูปแบบการถํายทอดอยํางเป็น

ทางการและไมํเป็นทางการ 

อภิชาติ ใจอารีย๑ (2557) ได๎ทําการศึกษาเรื่องรูปแบบการจัดการความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น

การแปรรูปหนํอไม๎ของชุมชนบ๎านพุเตย จังหวัดกาญจนบุรี การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษารูปแบบ
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การจัดการความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นการแปรรูปหนํอไม๎ใน 3 องค๑ประกอบ คือ องค๑ความรู๎ภูมิปัญญา

ท๎องถิ่น กระบวนการจัดการความรู๎และปัจจัยเงื่อนไขแหํงความสําเร็จในการจัดการความรู๎ของชุมชน

บ๎านพุเตย จังหวัดกาญจนบุรี ใช๎ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งการสัมภาษณ๑เชิงลึก การพูดคุย

อยํางไมํเป็นทางการ การศึกษาจากเอกสารและหลักฐานตํางๆ การสํารวจชุมชนและการสนทนากลุํม

ยํอยกับผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก จํานวน 24 คน ใช๎กระบวนการวิเคราะห๑เนื้อหาของข๎อมูล (content 

analysis)  ผลการศึกษาพบวํา 1) องค๑ความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นการแปรรูปหนํอไม๎ของชุมชนบ๎านพุ

เตยมีที่มา 2 ลักษณะ คือ (1) ภูมิปัญญาดั้งเดิม (2) ความรู๎ใหมํที่ผสมผสานระหวํางภูมิปัญญาดั้งเดิม

กับวิทยาการสมัยใหมํที่ได๎รับการสํงเสริมจากหนํวยงานภาครัฐ ประกอบด๎วยรูปแบบผลิตภัณฑ๑ 4 

ชนิด คือ หนํอไม๎ดอง หนํอไม๎ต๎ม หนํอไม๎แห๎งและหนํอไม๎ซุป ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นถึงความรู๎ความสามารถ

ของคนในชุมชนและความอุดมสมบูรณ๑ของทรัพยากรธรรมชาติของท๎องถิ่นจนกลายเป็นองค๑ความรู๎

ประจําท๎องถิ่นที่ผํานกระบวนการเลือกสรร การเรียนรู๎และถํายทอดจากรุํนสูํรุํน และเป็นวิถีชุมชนที่

ปฏิบัติสืบทอดตํอกันมา 2) กระบวนการจัดการความรู๎ประกอบด๎วย 5 ขั้นตอน ได๎แกํ (1) การกําหนด

ความรู๎ โดยผํานการพิจารณาวําเป็นความรู๎ดั้งเดิมหรือความรู๎ใหมํที่ประยุกต๑จากภูมิปัญญาเดิม (2) 

การแสวงหาความรู๎ ที่มาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ภายในชุมชนและการสํงเสริมจากหนํวยงาน

ภายนอก (3) การแลกเปลี่ยนความรู๎อยํางไมํเป็นทางการ ผํานการพูดคุยและปรึกษาหารือ เพ่ือการ

แก๎ปัญหาในกระบวนการแปรรูป (4) การจัดเก็บความรู๎ สํวนใหญํเป็นการจัดเก็บความรู๎ในตัวบุคคล 

ไมํมีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ๑อักษร และ (5) การถํายทอดความรู๎สํวนใหญํมีลักษณะอยํางไมํเป็น

ทางการ ผํานสมาชิกภายในครัวเรือน และ 3) เงื่อนไขสูํความสําเร็จของการจัดการความรู๎ที่สําคัญ 

ได๎แกํ (1) ความรู๎ด๎านการจัดการความรู๎ (2) วัฒนธรรม/วิถีชุมชน (3) ผู๎นําชุมชน (4) ทรัพยากร

ท๎องถิ่น และ (5) โครงสร๎างพื้นฐาน 

Lam W (2005) ทําการวิจัยเรื่อง Successful Knowledge Management Requires a 

Knowledge Culyure: A Case Study เป็นการศึกษาการจัดการความรู๎ที่ประสบความสําเร็จโดยใช๎

วัฒนธรรมความรู๎ กรณีศึกษาบริษัท MKS ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด๎านเทคโนโลยีขําวสารของอินเดีย 

พบวํา วัฒนธรรมความรู๎เป็นปัจจัยที่มีความสําคัญตํอการจัดการความรู๎และผลการสัมภาษณ๑ที่ได๎จาก

พนักงานบริษัท MKS ได๎แสดงให๎เห็นถึงลักษณะของวัฒนธรรมบางด๎านที่เป็นปัจจัยขัดขวางการ

จัดการความรู๎ของบริษัท ประกอบด๎วยการแขํงขันภายในระหวํางพนักงานด๎วยกันจนอาจทําให๎ขาด
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แรงจูงใจที่จะให๎มีการแบํงปันความรู๎และการประเมินคุณคําของลูกจ๎างต่ําเกินไป แตํพนักงานจะพึง

พอใจกับวิธีการแบํงปันความรู๎แบบซึ่งหน๎ามากกวําวิธีการที่ใช๎เครื่องมือ 

 Sparrow J (2005) ทําการวิจัยเรื่อง Classification of Different Knowledge 

Management Development Approaches of SMEs เป็นการจําแนกการเข๎าถึงการจัดการความรู๎

ที่แตกตํางกันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม พบวํา ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางต๎องเผชิญ

กับการจัดการความรู๎ในรูปแบบตํางๆเพ่ือรับมือกับวิสาหกิจที่มีขนาดใหญํกวํา จึงทําให๎เกิดแนวคิดและ

ทฤษฎีการจัดการความรู๎ใหมํเพ่ือให๎สามารถใช๎ได๎กับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางทั้งหมดได๎ 

ถึงแม๎วําธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางทั้งหมดจะไมํใชํกลุํมที่มีกระบวนการจัดการความรู๎เหมือนกันก็

ตาม จากการศึกษาได๎จําแนกกลุํมธุรกิจออกเป็น 4 กลุํม ได๎แกํ กลุํมธุรกิจที่ไมํใช๎การจัดการความรู๎เลย 

กลุํมที่เน๎นการจัดการความรู๎ กลุํมที่เป็นเจ๎าขององค๑ความรู๎และกลุํมที่มีการเรียนรู๎ควบคูํกับการสร๎าง

ความรู๎ จึงได๎พบวํา กลุํมธุรกิจแบบตํางๆมีวิธีการจัดการความรู๎ในรูปแบบที่แตกตํางกันตามลักษณะ

พ้ืนฐานของกลุํมธุรกิจแตํละประเภท 

 Baskerville & Dulipovici (2006) ทําการวิจัยเรื่อง The Theoretical Foundations of 

Knowledge Management เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการตํอตั้งทฤษฎีการจัดการความรู๎ พบวํา การ

จัดการความรู๎ เกิดขึ้นในฐานะเป็นแขนงของความรู๎สําคัญเพ่ือการปฏิบัติและการวิจัยในระบบ

สารสนเทศ การจัดการความรู๎จึงสร๎างขึ้นมาจากพ้ืนฐานทางทฤษฎีสารสนเทศทางเศรษฐกิจ การ

จัดการเชิงกลยุทธ๑ วัฒนธรรมองค๑กร พฤติกรรมองค๑กร โครงสร๎างองค๑กร ปัญญาประดิษฐ๑ การจัดการ

เชิงคุณภาพ และเครื่องมือวัดการปฏิบัติขององค๑กร โดยแนวคิดทฤษฎีเหลํานี้ได๎ถูกใช๎เป็นรากฐาน

สําหรับแนวคิดใหมํที่จะหาเหตุผลสําหรับการจัดการความรู๎ นิยาม กระบวนการจัดการความรู๎และการ

ประเมินคําของผลลัพธ๑ที่เกิดจากกระบวนการนี้ 

Alstete (2007) ทําการวิจัยเรื่อง Assessment of Knowledge Growth Stages in 

Organizations เป็นการประเมินขั้นการเติบโตของความรู๎ในองค๑กร โดยได๎ตรวจสอบขั้นตอนการ

เติบโตขององค๑ความรู๎ของบริษัท จํานวน 50 แหํง ด๎วยการวิจัยเชิงปริมาณโดยการสอบถามข๎อมูลจาก

ลูกจ๎างของบริษัทเพ่ือการกําหนดอันดับความรู๎ของบริษัทตามมาตรวัดของ Bohn's eight-stage 

scale วําอยูํในอันดับใด ในชํวงระหวํางที่ไมํมีความรู๎เลย (Complete Ignorance) จนถึงมีความรู๎
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อยํางสมบูรณ๑ (Complete Knowledge) ผลการวิจัยพบวํา ขั้นการเติบโตขององค๑ความรู๎ของบริษัท 

จํานวน 50 แหํง ในปัจจุบันตามมาตรวัดของ Bohn's scale อยูํระหวํางขั้นที่ 3 (The Measure 

Stage) อันหมายถึงมีความรู๎อยูํในรูปแบบการจดบันทึกโดยการเขียน และขั้นที่ 4 (Control of the 

Mean) ซึ่งเป็นขั้นที่มีทั้งการบันทึกความรู๎โดยการเขียนและบันทึกลงในคอมพิวเตอร๑ 

Bosua R and Scheepers R (2007) ทําการวิจัยเรื่อง Towards a Model of Explain 

Knowledge Sharing in Complex Organization Environments เป็นการศึกษาวิจัยที่เป็นการมุํง

สูํแบบจําลองท่ีอธิบายการแบํงปันความรู๎ในสภาพแวดล๎อมองค๑กรที่ซับซ๎อน พบวํา การแบํงปันความรู๎

ที่มีประสิทธิผลจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให๎เกิดสภาพแวดล๎อมในองค๑กรที่เน๎นด๎านความรู๎และเสนอวํา 

ประสิทธิผลของการแบํงปันความรู๎ถูกกําหนดโดยวุฒิภาวะของเครือขํายทางสั งคมทั้งที่เป็นรูปแบบ

และไมํเป็นรูปแบบ รวมทั้งมีข๎อเสนอเพ่ิมเติมอีกวํา กลไกอํานวยความสะดวกภายในสังคมและ

เครือขํายสังคมที่สร๎างขึ้นกับกลไกที่เชื่อมเครือขํายเหลํานี้เข๎าด๎วยกันจะมีผลตํอประสิทธิภาพทั้งหมด

ของการแบํงปันความรู๎ในสภาพแวดล๎อมที่ซับซ๎อน 

 จากงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องสรุปได๎วําการจัดการความรู๎นั้นประกอบด๎วย การสร๎างความรู๎ การ

จําแนกความรู๎ การจัดเก็บ การนําไปใช๎ การแลกเปลี่ยนและการประเมินความรู๎ซึ่งในแตํละทํานได๎นํา

กระบวนการจัดการความรู๎นี้มาประยุกต๑และปรับปรุงใช๎ในงานวิจัยเพ่ือให๎เกิดประสิทธิผลมากขึ้น 

8.3 งานวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

 การศึกษาเกี่ยวกับการทํองเที่ยวที่ผํานมาแสดงถึงผลกระทบในทางสังคม วัฒนธรรมและ

เศรษฐกิจของการทํองเที่ยวแบบมวลชน (Mass Tourism) อาทิ Cohen (1996) ชี้ให๎เห็นถึงการ

ทํองเที่ยวทางธรรมชาติ ทางชาติพันธุ๑และการทํองเที่ยวทางเพศในประเทศไทยซึ่งมีแนวโน๎มเพ่ิมสูงขึ้น

และสํงผลกระทบทางลบทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับกว๎าง Pleumarom  (2002) ชี้ให๎เห็นวําการ

ทํองเที่ยวในภูมิภาคแมํน้ําโขง ทั้งในการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน๑และการทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม แม๎วําจะ

เป็นสํวนหนึ่งของการพัฒนาตัวเลขเศรษฐกิจให๎เติบโตขึ้น แตํขณะเดียวกันการทํองเที่ยวแบบมวลชน

ในในภูมิภาคนี้ได๎สํงผลกระทบตํอความยั่งยืนตํอภูมิภาคและชุมชน ในงานศึกษาของ  (ชูศักดิ์ วิทยา

ภัค 2554) และ (ศุภชัย สิงห๑ยะบุศย๑ 2553) ชี้ให๎เห็นวํา ความสนใจทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมือง

มรดกโลก เชํน เมืองหลวงพระบางนั้น  แสดงให๎เห็นรอยเชื่อมตํอของความสนใจของนักทํองเที่ยวที่
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เลื่อนจากมรดกวัฒนธรรมที่จับต๎องได๎ไปสูํมรดกทางวัฒนธรรมนามธรรม อยํางไรก็ตาม งานศึ กษา

ดังกลําวได๎แสดงให๎เห็นไปพร๎อมกันวํา การทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมในรูปแบบเดิมสํงผลกระทบด๎านลบ

ตํอประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนเองด๎วย 

 สุดแดน วิสุทธิลักษณ๑ และคณะ (2555) ทําการศึกษาศักยภาพของพ้ืนที่ในเขต สพพ .4 

และ สพพ.5 (เขตพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน เขต 4 ประกอบด๎วยพ้ืนที่อุทยาน

ประวัติศาสตร๑สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กําแพงเพชร, เขตพ้ืนที่พิเศษ 5  จังหวัดเลย ครอบคลุมพ้ืนที่

เชื่อมโยงดํานซ๎าย-ภูเรือ-นาแห๎ว-ทําลี่-เชียงคาน-เลย และ ภูกระดึง-หนองหิน-ภูหลวง)  เพ่ือพัฒนา

เป็น ‛ต๎นแบบการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ ‛ ในประเทศไทย จากการศึกษาพบวํา เขตพ้ืนที่ดังกลําวมี

คุณสมบัติ ทั้งในเชิงพ้ืนที่และกระบวนการ กลําวคือ มีความหลากหลายและโดดเดํนในทางวัฒนธรรม

และธรรมชาติ  ขณะเดียวกันชุมชนในฐานะเจ๎าของวัฒนธรรมมีความตระหนักในศักยภาพดังกลํ าว

และพร๎อมจะเปิดโอกาสให๎นักทํองเที่ยวได๎มาเรียนรู๎ผํานกิจกรรมของชุมชนในชํวงระยะเวลาหนึ่ง โดย

ที่กิจกรรมที่ได๎รับการคัดเลือกรํวมกับชุมชน ได๎แกํ (การผลิตสังคโลก ที่ อ.เมืองเกํา จ.สุโขทัย การทํา

ผ๎าหมักโคลนและการทําข๎าวเปิ๊บที่ อ.ศรีสัชนาลัย , การทําพระพิมพ๑ดินเผา ที่ อ.นครชุม จ.

กําแพงเพชร, การทําต๎นผึ้ง ที่พระธาตุศรีสองรัก อ.ดํานซ๎าย และการผลิตผ๎านวมฝูาย อ.เชียงคาน จ.

เลย ) สะท๎อนถึงคุณสมบัติหลักของการทํองเที่ยวสร๎างสรรค๑ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในประเด็นของ การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู๎  (Exchange) , การทําความเข๎าใจในคุณคําทางสังคม วัฒนธรรมและ

สภาพแวดล๎อม (Spirit of Place) โดยผํานประสบการณ๑ตรงกับเจ๎าของวัฒนธรรม (Experience) 

ห๎าวหาญ ทวีเส๎ง (2555) ได๎ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑: กรณีย๑

ศึกษาศูนย๑กลางเศรษฐกิจนก เทศบาลนครยะลา ผลการศึกษา พบวํา 1) การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว

เชิงสร๎างสรรค๑ ศูนย๑กลางเศรษฐกิจนก เทศบาลนครยะลามีศักยภาพและพัฒนาให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยว

เชิงสร๎างสรรค๑ โดยผู๎นําองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและผู๎นําสมาคมนกเขาชวาเสียงภาคใต๎ให๎

ความสําคัญกับศักยภาพการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ด๎านสังคมและผู๎ประกอบการเพาะเลี้ยงนกเขา

ชวาเสียงให๎ความสําคัญกับศักยภาพการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ด๎านเศรษฐกิจ 2) ความคิดเห็นกับการ

มีสํวนรํวมของผู๎นําองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและผู๎นําสมาคมนกเขาชวาเสียงภาคใต๎ให๎ความสําคัญ

การมีสํวนรํวมในการวางแผนมากท่ีสุด รองลงมาคือ การรํวมดําเนินการ การรํวมรับผลประโยชน๑ การ

ติดตามและการประเมินผล สํวนผู๎ประกอบการเพาะเลี้ยงนกเขาชวาเสียงให๎ความสําคัญ การมีสํวน
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รํวมในการวางแผนมากที่สุด รองลงมาคือ การรํวมรับผลประโยชน๑ การรํวมดําเนินการ การติดตาม

และการประเมินผล 3) ภาพรวมของสิ่งกระตุ๎นทางการตลาดที่มีอิทธิพลตํอนักทํองเที่ยวชาวไทยทั้ง 7 

ด๎าน มีผลอยูํในระดับมาก 4) การกําหนดแนวทางการพัฒนาทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ ควรสร๎างสรรค๑

บุคคลอยํางมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล เพ่ิมมูลคําการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑อยํางยั่งยืน 

ยกระดับมาตรฐานกระบวนการให๎บริการพัฒนาผลิตภัณฑ๑คิดแปลก แตกตํางอยํางสร๎างสรรค๑ บูรณา

การเทคโนโลยีชํองทางการจัดจําหนํายให๎เข๎าถึงกลุํมเปูาหมาย พัฒนาลักษณะทางกายภาพเพ่ือ

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและพัฒนากระบวนการสํงเสริมการตลาดอยํางสร๎างสรรค๑ 

Parker Karen F and Patricia L McCall (1999) ทําการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการทํองเที่ยว
ของเยาวชนในเมืองยองเกอร๑ (Younger) มลรัฐนิวยอร๑ค (New York) ที่มีตํอการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม
ในสถานที่ทํองเที่ยว โดยสํารวจกลุํมตัวอยํางที่เป็นเยาวชน อายุระหวําง 12-20 ปี จํานวน 480 คน 
ผลการศึกษาพบวํา กลุํมตัวอยํางมีความรู๎เกี่ยวกับการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมอยูํในระดับสูง มีพฤติกรรม
การทํองเที่ยวที่มีตํอการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมในสถานที่ทํองเที่ยวถูกต๎องมากที่สุด จากการทดสอบทาง
สถิติ พบวํา นักทํองเที่ยวที่มีความรู๎เกี่ยวกับการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมแตกตํางกัน มีพฤติ กรรมการ
ทํองเที่ยวที่มีตํอการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมในสถานที่ทํองเที่ยว แตกตํางกัน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
.05 
 Richards G (2010) ทําการศึกษาชี้ให๎เห็นวํา มีความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบของการ

ทํองเที่ยวอยํางสําคัญ กลําวคือ การทํองเที่ยวแบบเดิมนั้นนักทํองเที่ยวที่ใช๎เวลาเดินทางไปกับการเข๎า

ชมและถํายภาพตามสถานที่นําสนใจตําง ๆ ที่มีความสําคัญในทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ไมํวําจะ

เป็นหาดทราย มรดกทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ๑ อนุสรณ๑สถานแตํนักทํองเที่ยวรุํนใหมํมีความปรารถนา

ที่จะเข๎าไปมีสํวนรํวมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่ที่ตนเองไปเที่ยวหรือในอัตลักษณ๑ของพ้ืนที่

ทํองเที่ยวนั้น ๆ  

   สรุป การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ คือการได๎รับประสบการณ๑จริงจากการเดินทางทํองเที่ยว 

โดยกระบวนการผลิตและการบริโภคเป็นสํวนสําคัญท่ีหลํอหลอมนักทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ให๎เกิด

ประสบการณ๑ทํองเที่ยว 
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8.4 งานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

พวงแก๎ว พรพิพัฒน๑ (2553) ได๎ทําการวิเคราะห๑ถึง การพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

สร๎างสรรค๑ให๎เป็นแหลํงรายได๎ที่สําคัญในอนาคต จะต๎องสร๎างความพร๎อมให๎กับคนเป็นสําคัญ 

เนื่องจากหัวใจสําคัญของเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ คือ ความคิดสร๎างสรรค๑ที่อยูํบนฐานขององค๑ความรู๎จาก

การเรียนรู๎ และภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สั่งสมมา นํามาผสมผสานกับวัฒนธรรมแล๎วนํามาผลิตเป็นสินค๎า 

โดยการใช๎เทคโนโลยี นวัตกรรมเพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิม โดยใช๎ลิขสิทธิ์เป็นเครื่องมือสําคัญในการปกปูอง

ผลงาน 

 เกียรติศักดิ์ พันธ๑ลําเจียก และสุกัญญา แสงเดือน (2554) ทําการวิจัยเรื่องการจัดการความรู๎
เชิงสร๎างสรรค๑สูํสังคมและเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ในการเรียนรู๎ระดับปริญญาตรี การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑ 
เพ่ือศึกษาแนวคิดการจัดการความรู๎ทั้งตํางประเทศและในประเทศ พัฒนารูปแบบการจัดการความรู๎
เชิงสร๎างสรรค๑สูํสังคมและเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ และศึกษาผลการจัดการความรู๎เชิงสร๎างสรรค๑สูํสังคม
และเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ใน การเรียนรู๎ระดับปริญญาตรี ผลการวิจัยสรุปได๎ดังนี้ 1. แนวคิดการจัดการ
ความรู๎ตํางประเทศและในประเทศ พบวํา ด๎านกระบวนการจัดการความรู๎ ประกอบด๎วย การกําหนด 
การสร๎างสรรค๑ การแบํงปัน และการประเมิน สําหรับด๎านองค๑ประกอบ/ปัจจัย/กิจกรรม เกี่ยวข๎องกับ
ความรู๎ สังคม และปัจจัยอ่ืน  2. รูปแบบการจัดการความรู๎เชิงสร๎างสรรค๑สูํสังคมและเศรษฐกิจ
สร๎างสรรค๑ ได๎แกํ ด๎านองค๑ประกอบ ประกอบด๎วย ความรู๎ภายในบุคคล ความรู๎ภายนอกบุคคล ความรู๎
เชิงสร๎างสรรค๑ สังคม และเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ ด๎านกระบวนการ ประกอบด๎วย การกําหนด การ
สร๎างสรรค๑ การแบํงปัน และการประเมิน ในแตํละกระบวนการ ประกอบด๎วย การกําหนดความรู๎ 
ประกอบด๎วย 2ก ได๎แกํ กํอตั้งชุมชนและกํอเกิดความรู๎ การสร๎างสรรค๑ความรู๎ ประกอบด๎วย 3ส ได๎แกํ 
แสวงหา สร๎างสรรค๑ และเสริมแตํงการแบํงปันความรู๎ ประกอบด๎วย 3 บ ได๎แกํ บอกเลํา แบํงปัน และ
บันทึก และการประเมินผลความรู๎ประกอบด๎วย 3ป 1ก ได๎แกํ เป็นไปได๎ ประสบผลสําเร็จ ประดิษฐ๑
ผลงาน และ การจัดการ 3. ผลการจัดการความรู๎เชิงสร๎างสรรค๑สูํสังคมและเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ในการ
เรียนรู๎ระดับ ปริญญาตรี พบวํา การประเมินตนเองในการจัดการความรู๎เชิงสร๎างสรรค๑สูํสังคมและ
เศรษฐกิจสร๎าง สรรค๑ในการเรียนรู๎ระดับปริญญาตรี โดยนักศึกษาที่ดําเนินการจัดการความรู๎ 
(นักศึกษาระดับปริญญาตรี) พบวํา ผลการประเมินตนเองในการจัดการความรู๎เชิงสร๎างสรรค๑ของกลุํม
ตัวอยํางที่ ดําเนินการจัดการความรู๎ ทั้ง 3 กลุํม มีผลการประเมินโดยรวมอยูํในระดับมาก  
 นุชจรี ทัดเศษ และคณะ (2555) ทําการวิจัยเรื่อง เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ด๎วยผลผลิตเกษตร
ลุํมน้ําเข็ก การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค๑1.เพ่ือตามรอยการผลิตผลผลิตทางการเกษตรอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ และ 2.เพ่ือพัฒนาแปรรูปผลผลิตเกษตรลุํมน้ําเข็ก โดยให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในทุก
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กระบวนการทั้งทางตรงและทางอ๎อมในการวิจัยและให๎ทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวม โดยเทคนิค
การศึกษาจะประกอบด๎วย การศึกษาชุมชนแบบมีสํวนรํวมและ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม 
จากการประชุมผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง และการประเมินชุมชนอยํางเรํงดํวน พบวํา ชุมชนหมูํ  5 หมูํบ๎าน
ทานตะวัน ตําบลหนองแมํนา อําเภอเขาค๎อ จังหวัดเพชรบูรณ๑อดีตมีการพืชตามพระราชดําริโครงการ
พัฒนาลุํมน้ําเข็กทัง้หมด 3 ชนิด ได๎แกํ หนํอไม๎ฝรั่ง เสาวรส และถั่วแขก แตํในปัจจุบันเหลือเพียงชนิด
เดียวคือ เสาวรส โดยมีการแปรรูปจากเสาวรสเป็นน้ําเสาวรสและใช๎เปลือกของเสาวรสที่แยกน้ําและ
เมล็ดแล๎วน๎าไปใช๎เลียงโค และชุมชนมีความต๎องการในการเพ่ิมองค๑ความรู๎ในเรื่องของการใช๎ประโยชน๑
จากเปลือกของเสาวรสเพ่ือเพ่ิมมูลคําโดยมีความต๎องการแปรรูปจากเปลือกเสาวรสเป็นการเชื่อมหรือ
แชํอิ่ม  
 Markusem A (2004) ศึกษาเปูาหมายด๎านอาชีพในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน พบวํา การ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเป็นเรื่องที่มีความซับซ๎อนเกี่ยวข๎องกับกิจกรรมด๎านแรงงานของชุมชน มีผลตํอ
การพัฒนาเศรษฐกิจ แตํการพัฒนาเศรษฐกิจสํวนใหญํยังให๎ความสําคัญกับทุนมนุษย๑ในระดับน๎อย ซึ่ง
การที่จะทําให๎เกิดความสําเร็จได๎นั้น ควรมีการวางแผนและมีการกําหนดนโยบายอยํางสมเหตุสมผล 

สรุป เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในการสร๎างสรรค๑งานตํางๆเพ่ือให๎เกิด

รายได๎ตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภค การสร๎างสรรค๑งานสํวนใหญํจะตั้งอยูํบนรากฐานของ

วัฒนธรรม การใช๎ทรัพย๑สินทางปัญญา การสั่งสมความรู๎ของสังคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมํ

เพ่ือตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภค  
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ตารางที่ 6 ตารางสรุปผลงานวิจัย 
ผู้วิจัย ปี ชื่อเร่ือง ผลการวิจัย 

สุภาพร ชาววัง 2552 การประยุกต๑ใช๎ภูมิปญัญา

พื้นบ๎านในการพัฒนาเครื่องจัก

สานเชิงพานิชย๑ จังหวัด

นครราชสมีา 

พบวําภูมิปัญญาพื้นบ๎านในการพฒันา

ผลิตภณัฑ๑เครื่องจักสานที่ดําเนินมาแตํบรรพ

บุรุษถํายทอดวัฒนธรรมการจักสานเป็น

อาชีพดั้งเดิมของชาวบ๎าน การผลติเครื่องจัก

สานของกลุํมชาวบ๎านผู๎ประกอบการผลิต

เครื่องจักสาน ผักตบชวา หวาย ในอดีต

ชาวบ๎านจะหาวัตถุดิบในท๎องถิ่น แตํปัจจุบัน

มีการรับซื้อจากแหลํงอื่นๆ นอกจากนี้ 

เครื่องจักสานกับความเช่ือเรื่องพิธีกรรม ใน

อดีตชาวบ๎านมีความผูกพันกับเครือ่งจักสาน

ในวิถีชีวิต และมีเครื่องจักสานบางชนิดที่ยัง

ใช๎ในพิธีกรรม เชํน การเกิด ประเพณีงาน

บุญ พิธีทางศาสนา ในปัจจุบันความเช่ือและ

พิธีกรรมของเครื่องจักสานได๎ลดนอ๎ยลง 

เนื่องจากความเจริญดา๎นเทคโนโลยี 

ภาสกร โทณะวณิก 2553 การประยุกต๑พระราชดําริ

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอด

ภูมิปัญญาท๎องถิ่นงาน

หัตถกรรมสาขาจักสานของ

จังหวัดเชียงใหม ํ

พบวํา กลุํมผู๎ประกอบการอาศัยอยูํในอําเภอ

สันทรายมากที่สุด วัสดุอุปกรณ๑สํวนใหญํมา

จากท๎องถิ่นของจังหวัดเชียงใหมํ รูปแบบ

ของผลิตภณัฑ๑สํวนใหญํเป็นรูปแบบท่ี

ออกแบบเอง อาศัยรูปแบบดั้งเดมิ 

ผู๎ประกอบการมีจดุเดํนในการดําเนินธุรกิจ 

คือ ได๎รับการถํายทอดจากรุํนปูุยําตายาย

หรือบรรพบุรุษ มีชํองทางการจัดจาํหนํายที่

แนํนอนคือ ผํานทางร๎านค๎าผู๎ประกอบการ

และตัวแทนจําหนําย 
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ตารางที่ 6 ตารางสรุปผลงานวิจัย (ตํอ) 

ผู้วิจัย ปี ชื่อเร่ือง ผลการวิจัย 

อัญชลี  คงทอง 2553 เรื่อง แบบอยํางในการพัฒนา

อาชีพจักสานอําเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุร ี

พบวํา พัฒนาการของกลุํมอาชีพจักสาน เริม่

จากการรวมกลุํมอาชีพจักสานตั้งแตํ ปี  

พ.ศ. 2521 โดยมสีมาชิกเพียง 3 คน 

รูปแบบผลิตภัณฑ๑เป็นเครื่องใช๎ทั่วไป เชํน 

ตะกร๎า กระเป๋า กระจาด พัด เป็นต๎น มีการ

แลกเปลีย่นเรยีนรูด๎๎านการจักสานกับกลุํม

ภายนอกชุมชนอยํางไมํ เป็นทางการ เป็น

การพูดคุย สาํหรับการถํายทอดความรู๎เป็น

ลักษณะแบบกลุํมครอบครัวและเครือญาติ  

จากรุํนสูรํุํนและเพื่อนบ๎านด๎วยวิธีการเรยีนรู๎

จากประสบการณ๑ตรง 

เจษฎา พัตรานนท๑ 2553 การพัฒนารูปแบบผลติภณัฑ๑

หัตถกรรมจักสานท๎องถิ่นโดยใช๎

วิธีการปฏิบัติการวิจัยแบบมีสํวน

รํวม กรณีศึกษากลุมํจักสานใบ

กระพ๎อตําบลทุํงโพธิ์ อําเภอจุฬา

ภรณ๑ จังหวดันครศรีธรรมราช 

พบวํากลุํมจักสานใบกระพ๎อมีความต๎องการ

พัฒนาผลิตภัณฑ๑ แนวทางหลักในการ

พัฒนารูปแบบผลิตภณัฑ๑ คือ การนําเศษ

วัสดุที่เหลือจากการทําพัดใบกระพ๎อมา

พัฒนารูปแบบผลิตภณัฑ๑ ได๎ต๎นแบบ

ผลิตภณัฑ๑ที่หลากหลาย ได๎แกนนาํในการ

พัฒนารูปแบบผลิตภณัฑ๑หตัถกรรมจักสาน

ท๎องถิ่น ผลิตภณัฑ๑ที่ได๎รับการพัฒนา

สามารถนําไปจาํหนํายตลอดจนถาํยทอด

ความรู๎ให๎กับเยาวชนในท๎องถิ่น ผลการวิจัย

เป็นประโยชน๑ตํอชุมชนในการพัฒนา

รูปแบบผลิตภัณฑ๑หัตถกรรมจักสานท๎องถิ่น

อยํางเป็นรูปธรรม 
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ตารางที่ 6 ตารางสรุปผลงานวิจัย (ตํอ) 

ผู้วิจัย ปี ชื่อเร่ือง ผลการวิจัย 

เอกพงศ๑ อินเกื้อ  

และคณะ 

2554 การศึกษาและพัฒนากระบวน 

การผลิตหตัถกรรมจักสาน

สําหรับสร๎างแนวทางการพัฒนา

ผลิตภณัฑ๑เพื่อความยั่งยืนของ

จังหวัดอํางทอง 

พบวาํการผลิตงานจกัสานแบบเดมิมีการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตไป
เกี่ยวข๎องกบัเชิงพาณิชย๑ ทําให๎เกดิการ
เปลี่ยนแปลงเป็นการผลติงานในลกัษณะ
หัตถอุตสาหกรรม จากการเปลี่ยนแปลง
ดังกลําวทําให๎เกดิปญัหาหลายประการ 

อมรรัตน๑  จําปาวัตตะ 2554 การถํายทอดภมูิปัญญาท๎องถิ่น

สาขาหัตถกรรมพื้นบ๎านเครื่อง

จักสาน อําเภอพนสันิคม จังหวัด

ชลบุร ี

พบวําชาวอําเภอพนัสนิคมได๎มีการถํายทอด

ภูมิปัญญาเกี่ยวกับหตัถกรรมพื้นบา๎น เครื่อง

จักสานมาอยาํงตํอเนื่อง โดยอาศัยกระบวน 

การถํายทอดหัตถกรรมพื้นบา๎นเครื่องจัก

สานท่ีสําคญั คือ แหลํงความรู๎ในการ

ถํายทอดภูมิปญัญา ได๎แกํ ครอบครัว หนํวย

ราชการ และโรงเรียน เป็นแหลํงถํายทอดที่

สําคัญ  

สิริพร คืนมาเมือง 2554 การประยุกต๑พระราชดําริ

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอด

ภูมิปัญญาท๎องถิ่นงานหัตถกรรม

สาขาไม๎แกะสลักของจังหวัด

เชียงใหม ํ

พบวําผลิตภัณฑ๑ได๎รับการรับรองคุณภาพ

สินค๎าจากภาครัฐ ไมํมีการวางแผนเพื่อ

รองรับปัญหาด๎านวัตถุดิบ รัฐบาลและ

เอกชนสํงเสรมิธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ยํอมอยํางจริงจัง ปัญหาทางด๎านเศรษฐกิจมี

ผลกระทบตํอราคาวัตถุดิบ 
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ตารางที่ 6 ตารางสรุปผลงานวิจัย (ตํอ) 

ผู้วิจัย ปี ชื่อเร่ือง ผลการวิจัย 

งานวิจัยเกี่ยวกับการ

จัดการความรู ๎

   

ฉลาด จันทรสมบตั ิ 2550 การพัฒนารูปแบบการ

จัดการความรู๎ขององค๑กร

ชุมชน 

พบวํา 1) รูปแบบการจัดการความรู๎องค๑กร

ชุมชนที่พัฒนาประกอบด๎วย ข้ันเตรียมชุมชน 2) 

ผลการนํารูปแบบการจัดการความรู๎ขององค๑กร

ชุมชนไปทดลองใช๎กับองค๑กรชุมชนเปูาหมาย 8 

องค๑กรเป็นเวลา 8 เดือน พบวํา ทุกกลุํมองค๑กร

เกิดนักจัดการความรู๎ในชุมชน มีการดําเนินการ

ซึ่งประกอบด๎วย การสรา๎งความรู๎ การจําแนก

ความรู๎ การจดัเก็บ การนําไปใช๎ การแลกเปลี่ยน

และการประเมินความรู๎ มีศูนย๑จัดการความรู๎

ขององค๑กรที่ขับเคลื่อนให๎กลุํมพึ่งตนเองได๎

แลกเปลีย่นเรยีนรู๎บนเวทีจริงและเวทีเสมือน 3) 

กลุํมเปูาหมายมีความพึงพอใจในการดําเนินการ

จัดการความรู๎โดยรวมอยูํในระดับมากและ 4) 

ปัจจัยแหํงความสําเร็จของการจัดการความรู ๎

ประพันธ๑ เกียรติเผํา  2551 การพัฒนารูปแบบการ

จัดการความรู๎ภมูิปัญญา

ท๎องถิ่นของสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

ผลการวิจัยพบวํา หลวงพํอสมัยวัดหนองหญ๎า

นางใช๎ภูมิปัญญาแพทย๑พ้ืนบ๎านในการเหยยีบ

เหล็กแดงรักษาโรคอมัพฤกษ๑และอัมพาต โดย

ได๎รับการถํายทอดมาจากบรรพบุรษุและบุคคล

ที่มีความรู๎ โดยการเรียนตัวตํอตัวและ

ประสบการณ๑ของตนเอง ประเมินผลการรักษา

จากความพึงพอใจของคนไข๎ 
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ตารางที่ 6 ตารางสรุปผลงานวิจัย (ตํอ) 

ผู้วิจัย ปี ชื่อเร่ือง ผลการวิจัย 

กนกพร ฉิมพล ี 2555 รูปแบบการจดัการความรู๎

ภูมปัญญาท๎องถิ่นหัตถกรรม

เครื่องจักสาน: กรณีศึกษา

วิสาหกิจชุมชน จังหวัด

นครราชสมีา 

1) ความรู๎ภูมิปญัญาท๎องถิ่นด๎านหตัถกรรม

เครื่องจักสานเกี่ยวข๎องกับความรู๎ ความสามารถ

และประสบการณ๑ที่บรรพบุรุษไดส๎ร๎างสรรค๑และ

ถํายทอดสืบตํอกันมาจนกลายเป็นองค๑ความรู๎

ประจําท๎องถิ่นที่ผํานกระบวนการเรียนรู๎ทาง

สังคมและการปลูกฝังวิธีคิด การดาํเนิน

ชีวิตประจําวันให๎แกํลูกหลาน เพื่อปฏิบัติสบืตํอ

กันมา 2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎อยํางไมํเป็น

ทางการ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนความรู๎

ภายในกลุํมเพื่อให๎สมาชิกมีความรูแ๎ละเป็นที่มา

ของการจัดเก็บความรู๎ในตัวบุคคล 3) การ

ถํายทอดความรูม๎ีรูปแบบการถํายทอดอยํางเป็น

ทางการและไมํเป็นทางการ 

อภิชาติ ใจอารีย๑ 

และคณะ 

2557 รูปแบบการจดัการความรู๎

ภูมิปัญญาท๎องถิ่นการแปร

รูปหนํอไม๎ของชุมชนบ๎านพุ

เตย จังหวัดกาญจนบุร ี

พบวํา 1) องค๑ความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นการแปร

รูปหนํอไม๎ของชุมชนบ๎านพุเตยมีทีม่า 2 

ลักษณะ คือ (1) ภูมิปัญญาดั้งเดิม (2) ความรู๎

ใหมํท่ีผสมผสานระหวํางภูมิปญัญาดั้งเดิมกับ

วิทยาการสมัยใหมํที่ได๎รับการสํงเสริมจาก

หนํวยงานภาครัฐ ผํานกระบวนการเลือกสรร 

การเรยีนรู๎และถํายทอดจากรุํนสูรํุนํ และเป็นวิถี

ชุมชนที่ปฏิบัติสืบทอดตํอกันมา 2) กระบวนการ

จัดการความรู๎ประกอบด๎วย 5 ขั้นตอน ได๎แกํ 

(1) การกําหนดความรู๎ (2) การแสวงหาความรู๎  
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ตารางที่ 6 ตารางสรุปผลงานวิจัย (ตํอ) 

ผู้วิจัย ปี ชื่อเร่ือง ผลการวิจัย 

   (3) การแลกเปลี่ยนความรู๎อยํางไมเํป็นทางการ 

(4) การจัดเก็บความรู๎ และ (5) การถํายทอด

ความรู๎ และ 3) เงื่อนไขสูํความสําเร็จของการ

จัดการความรู๎ที่สาํคัญ ได๎แกํ (1) ความรู๎ด๎าน

การจัดการความรู๎ (2) วัฒนธรรม/วิถีชุมชน (3) 

ผู๎นําชุมชน (4) ทรัพยากรท๎องถิ่น และ (5) 

โครงสร๎างพื้นฐาน 

แลม (Lam) 2005 เรื่อง Successful 

Knowledge 

Management Requires a 

Knowledge Culyure: A 

Case Study 

พบวํา วัฒนธรรมความรู๎เป็นปัจจยัที่มี

ความสําคญัตํอการจัดการความรูแ๎ละผลการ

สัมภาษณ๑ที่ได๎จากพนักงานบริษัท MKS ได๎

แสดงให๎เห็นถึงลักษณะของวัฒนธรรมบางดา๎นท่ี

เป็นปัจจัยขัดขวางการจัดการความรู๎ของบริษัท 

ประกอบด๎วยการแขํงขันภายในระหวําง

พนักงานด๎วยกันจนอาจทําให๎ขาดแรงจูงใจท่ีจะ

ให๎มีการแบํงปันความรู๎และการประเมินคณุคํา

ของลูกจ๎างต่ําเกินไป แตํพนักงานจะพึงพอใจกับ

วิธีการแบํงปันความรู๎แบบซึ่งหน๎ามากกวํา

วิธีการที่ใช๎เครื่องมือ 
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ตารางที่ 6 ตารางสรุปผลงานวิจัย (ตํอ) 

ผู้วิจัย ปี ชื่อเร่ือง ผลการวิจัย 

สแปร๑โรว๑ (Sparrow) 2005 ทําการวิจัยเรื่อง 

Classification of 

Different Knowledge 

Management 

Development 

Approaches of SMEs 

พบวํา ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางต๎องเผชิญ

กับการจัดการความรู๎ในรูปแบบตาํงๆเพื่อรับมือ

กับวิสาหกิจที่มีขนาดใหญํกวํา จึงทําให๎เกิด

แนวคิดและทฤษฎีการจัดการความรู๎ใหมํเพื่อให๎

สามารถใช๎ได๎กับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

ทั้งหมดได๎ ถึงแม๎วําธุรกจิขนาดเลก็และขนาด

กลางท้ังหมดจะไมํใชํกลุํมทีม่ีกระบวนการ

จัดการความรู๎เหมือนกันก็ตาม จากการศึกษาได๎

จําแนกกลุํมธุรกจิออกเป็น 4 กลุํม ได๎แกํ กลุํม

ธุรกิจที่ไมํใช๎การจดัการความรูเ๎ลย กลุํมที่เน๎น

การจัดการความรู๎ กลุํมที่เป็นเจ๎าขององค๑ความรู๎

และกลุมํที่มีการเรียนรู๎ควบคูํกับการสร๎างความรู๎ 

จึงได๎พบวํา กลุํมธรุกิจแบบตาํงๆมวีิธีการจัดการ

ความรู๎ในรูปแบบที่แตกตํางกันตามลักษณะ

พื้นฐานของกลุํมธุรกิจแตลํะประเภท 

บาสเคอร๑วลิล๑และดูลิ

โพวิซี่ (Baskerville & 

Dulipovici) 

2006 เรื่อง The Theoretical 

Foundations of 

Knowledge 

Management 

พบวํา การจัดการความร๎ูเกิดขึ้นในฐานะเป็นแขนง

ของความร๎ูสาํคัญเพื่อการปฏิบัตแิละการวิจัยใน

ระบบสารสนเทศ การจัดการความร๎ูจึงสร๎างขึ้นมา

จากพื้นฐานทางทฤษฎีสารสนเทศทางเศรษฐกิจ 

การจัดการเชิงกลยทุธ๑ วัฒนธรรมองค๑กร 

พฤตกิรรมองค๑กร โครงสร๎างองค๑กร 

ปัญญาประดิษฐ๑ การจัดการเชิงคุณภาพ และ

เคร่ืองมือวัดการปฏิบัติขององค๑กร โดยแนวคิด

ทฤษฎีเหลาํนี้ได๎ถกูใช๎เป็นรากฐานสาํหรับแนวคิด

ใหมํที่จะหาเหตุผลสําหรับการจัดการความร๎ู 

นิยาม กระบวนการจัดการความรู๎และการ

ประเมินคําของผลลพัธ๑ทีเ่กิดจากกระบวนการน้ี 
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ตารางที่ 6 ตารางสรุปผลงานวิจัย (ตํอ) 

ผู้วิจัย ปี ชื่อเร่ือง ผลการวิจัย 

อัลสเลท (Alstete) 2007 เรื่อง Assessment of 

Knowledge Growth 

Stages in Organizations 

พบวํา ขั้นการเติบโตขององค๑ความรู๎ของบริษัท 

จํานวน 50 แหํง ในปัจจุบันตามมาตรวัดของ 

Bohn's scale อยูํระหวํางขั้นที่ 3 (The 

Measure Stage) อันหมายถึงมีความรู๎อยูํใน

รูปแบบการจดบันทึกโดยการเขยีน และขั้นที่ 

4 (Control of the Mean) ซึ่งเป็นข้ันท่ีมีทั้ง

การบันทึกความรูโ๎ดยการเขียนและบันทึกลง

ในคอมพิวเตอร๑ 

โบซัวและซิปเปอร๑ 

(Bosua & 

Scheepers) 

2007 เรื่อง Towards a Model 

of Explain Knowledge 

Sharing in Complex 

Organization 

Environments 

พบวํา การแบํงปันความรู๎ที่มีประสิทธิผลจะ

เป็นปัจจัยสนับสนุนให๎เกดิสภาพแวดล๎อมใน

องค๑กรที่เน๎นด๎านความรู๎และเสนอวํา 

ประสิทธิผลของการแบํงปันความรู๎ถูกกําหนด

โดยวุฒิภาวะของเครือขํายทางสังคมทั้งที่เป็น

รูปแบบและไมเํป็นรูปแบบ รวมทัง้มีข๎อเสนอ

เพิ่มเตมิอีกวํา กลไกอํานวยความสะดวก

ภายในสังคมและเครือขํายสังคมทีส่ร๎างขึ้นกับ

กลไกท่ีเชื่อมเครือขํายเหลํานีเ้ข๎าดว๎ยกันจะม ี
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ตารางที่ 6 ตารางสรุปผลงานวิจัย (ตํอ) 

ผู้วิจัย ปี ชื่อเร่ือง ผลการวิจัย 

   ผลตํอประสิทธิภาพทั้งหมดของการแบํงปัน

ความรู๎ในสภาพแวดล๎อมท่ีซับซ๎อน 

การทํองเที่ยวเชิง

สร๎างสรรค๑ 

   

Cohen 1996  ช้ีให๎เห็นถึงการทํองเที่ยวทางธรรมชาติ ทาง

ชาติพันธุ๑และการทํองเที่ยวทางเพศในประเทศ

ไทยซึ่งมีแนวโน๎มเพิ่มสูงขึ้นและสํงผลกระทบ

ทางลบทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับกว๎าง 

Pleumarom 2002  ช้ีให๎เห็นวําการทํองเที่ยวในภูมิภาคแมํน้ําโขง 

ทั้งในการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน๑และการ

ทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม แม๎วําจะเป็นสํวนหนึ่ง

ของการพัฒนาตัวเลขเศรษฐกิจใหเ๎ติบโตขึ้น 

แตํขณะเดียวกันการทํองเที่ยวแบบมวลชนใน

ในภูมิภาคนีไ้ดส๎ํงผลกระทบตํอความยั่งยืนตํอ

ภูมิภาคและชุมชน 

ชูศักดิ์ วิทยาภัค  

ศุภชัย สิงห๑ยะบศุย๑  

2554 

2553 

 ช้ีให๎เห็นวํา ความสนใจทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ในเมืองมรดกโลก เชํน เมืองหลวงพระบางนั้น  

แสดงให๎เห็นรอยเช่ือมตํอของความสนใจของ

นักทํองเที่ยวที่เลื่อนจากมรดกวัฒนธรรมที่จับ

ต๎องได๎ไปสูํมรดกทางวัฒนธรรมนามธรรม 

อยํางไรก็ตาม งานศึกษาดังกลําวได๎แสดงให๎

เห็ น ไปพร๎ อมกั นวํ า  การทํ อ ง เที่ ย วทาง

วัฒนธรรมในรูปแบบเดิมสํงผลกระทบด๎านลบ

ตํอประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนเองด๎วย 
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ตารางที่ 6 ตารางสรุปผลงานวิจัย (ตํอ) 

ผู้วิจัย ปี ชื่อเร่ือง ผลการวิจัย 

สุดแดน และคณะ 2555 ศักยภาพของพื้นที่ในเขต 

สพพ .4 และ สพพ.5 (เขต

พื้นที่พิเศษเพื่อการทํองเที่ยว

อยํางยั่งยืน 

พบวํา เขตพื้นท่ีดังกลําวมีคณุสมบตัิ ทั้งในเชิง

พื้นที่และกระบวนการ กลําวคือ มคีวาม

หลากหลายและโดดเดํนในทางวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติ  ขณะเดยีวกันชุมชนในฐานะ

เจ๎าของวัฒนธรรมมีความตระหนักในศักยภาพ

ดังกลําวและพร๎อมจะเปิดโอกาสให๎

นักทํองเที่ยวได๎มาเรียนรูผ๎ํานกิจกรรมของ

ชุมชนในชํวงระยะเวลาหนึ่ง 

ห๎าวหาญ ทวีเส๎ง 2555 การพัฒนาการทํองเที่ยวเชิง

สร๎างสรรค๑: กรณยี๑ศึกษา

ศูนย๑กลางเศรษฐกิจนก 

เทศบาลนครยะลา 

1) การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ 

ศูนย๑กลางเศรษฐกิจนก เทศบาลนครยะลามี

ศักยภาพและพัฒนาให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิง

สร๎างสรรค๑ โดยผู๎นําองค๑กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่นและผู๎นําสมาคมนกเขาชวาเสียงภาคใต๎ 

2) ความคิดเห็นกับการมีสํวนรํวมของผู๎นํา

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและผู๎นําสมาคม

นกเขาชวาเสียงภาคใต๎ให๎ความสําคัญการมี

สํวนรํวมในการวางแผนมากที่สุด 3) ภาพรวม

ของสิ่งกระตุ๎นทางการตลาดที่มีอิทธิพลตํอ

นักทํองเที่ยวชาวไทยทั้ง 7 ด๎าน มีผลอยูํใน

ระดับ มาก 4) การกําหนดแนวทางการพัฒนา

ทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ ควรสร๎างสรรค๑บุคคล

อยํางมีคุณภาพมาตรฐานระดับ 
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ตารางที่ 6 ตารางสรุปผลงานวิจัย (ตํอ) 

ผู้วิจัย ปี ชื่อเร่ือง ผลการวิจัย 

Richards 2010 ความเปลีย่นแปลงของ

รูปแบบของการทํองเที่ยว 

การทํองเที่ยวแบบเดิมนั้นนักทํองเที่ยวที่ใช๎

เวลาเดินทางไปกับการเข๎าชมและถํายภาพ

ตามสถานที่นําสนใจตําง ๆ ที่มีความสําคัญ

ในทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ไมํวําจะเป็น

หาดทราย มรดกทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ๑ 

อนุสรณ๑สถานแตํนักทํองเที่ยวรุํนใหมํมีความ

ปรารถนาที่จะเข๎าไปมีสํวนรํวมในกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมของพื้นที่ท่ีตนเองไปเที่ยวหรือในอัต

ลักษณ๑ของพื้นที่ทํองเที่ยวนั้น ๆ 

เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑    

พวงแก๎ว พรพิพัฒน๑ 2553 การพัฒนาและขับเคลื่อน

เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ให๎เป็น

แหลํงรายได๎ท่ีสําคัญในอนาคต 

จะต๎องสร๎างความพร๎อมให๎กับคนเป็นสําคัญ 

เนื่องจากหัวใจสําคัญของเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ 

คือ ความคิดสร๎างสรรค๑ที่อยูํบนฐานขององค๑

ความรู๎จากการเรียนรู๎ และภูมิปัญญาดั้งเดิมที่

สั่งสมมา นํามาผสมผสานกับวัฒนธรรมแล๎ว

นํามาผลิตเป็นสินค๎า โดยการใช๎เทคโนโลยี 

นวัตกรรมเพื่อสร๎างมูลคําเพิ่ม โดยใช๎ลิขสิทธิ์

เป็นเครื่องมือสําคัญในการปกปูองผลงาน 
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ตารางที่ 6 ตารางสรุปผลงานวิจัย (ตํอ) 

ผู้วิจัย ปี ชื่อเร่ือง ผลการวิจัย 

เกียรติศักดิ์ พันธ๑

ลําเจียก และสุกัญญา 

แสงเดือน 

2554 การจัดการความรู๎เชิง

สร๎างสรรค๑สูํสังคมและ

เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ในการ

เรียนรูร๎ะดับปรญิญาตร ี

พบวํา การประเมินตนเองในการจัดการความรู๎

เ ชิงสร๎างสรรค๑สูํสังคมและเศรษฐกิจสร๎าง 

สรรค๑ในการเรียนรู๎ ระดับปริญญาตรี โดย

นักศึกษาท่ีดําเนินการจัดการความรู๎ (นักศึกษา

ระดับปริญญาตรี) พบวํา ผลการประเมิน

ตนเองในการจัดการความรู๎เชิงสร๎างสรรค๑ของ

กลุํมตัวอยํางที่ ดําเนินการจัดการความรู๎ ทั้ง 3 

กลุํม มีผลการประเมินโดยรวมอยูํในระดับมาก 

นุชจรี ทัดเศษและ

คณะ 

2555 เรื่อง เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑

ด๎วยผลผลิตเกษตรลุํมน้ําเข็ก 

พบวํา ชุมชนหมูํ 5 หมูํบ๎านทานตะวัน ตําบล
หนองแมํนา อําเภอเขาค๎อ จังหวัดเพชรบูรณ๑
อดีตมีการพืชตามพระราชดําริโครงการพัฒนา
ลุํมน้ําเข็กทั้งหมด 3 ชนิด ได๎แกํ หนํอไม๎ฝรั่ง 
เสาวรส และถั่วแขก แตํในปัจจุบันเหลือเพียง
ชนิดเดียวคือ เสาวรส โดยมีการแปรรูปจาก
เสาวรสเป็นน้ําเสาวรสและใช๎เปลือกของ
เสาวรสที่แยกน้ําและเมล็ดแล๎วน๎าไปใช๎เลียงโค 
และชุมชนมีความต๎องการในการเพิ่มองค๑
ความรู๎ในเรื่องของการใช๎ประโยชน๑จากเปลือก
ของเสาวรสเพื่อเพิ่มมูลคําโดยมีความต๎องการ
แปรรูปจากเปลือกเสาวรสเป็นการเช่ือมหรือ
แชํอิ่ม  

Markusem A.  2004 ศึกษาเปูาหมายด๎านอาชีพใน

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

พบวํา การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเป็นเรื่องที่มี
ความซับซ๎อนเกี่ ยวข๎องกับกิจกรรมด๎ าน
แร งงานของ ชุมชน มี ผลตํ อการพัฒนา
เศรษฐกิจ แตํการพัฒนาเศรษฐกิจสํวนใหญํ
ยังให๎ความสําคัญกับทุนมนุษย๑ในระดับน๎อย 
ซึ่งการที่จะทําให๎เกิดความสําเร็จได๎นั้น ควรมี
การวางแผนและมีการกําหนดนโยบายอยําง
สมเหตุสมผล 
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จากตารางที่ 6 สามารถสรุปงานวิจัยได๎ดังนี้ 

งานวิจัยที่เกี่ยวกับข๎องภูมิปัญญาท๎องถิ่น จะพบได๎วําการถํายทอดภูมปัญญาท๎องถิ่นนั้น

วิธีการถํายทอดที่ใช๎เป็นประจําคือ การบอก เน๎นให๎ผู๎เรียนถามและวิธีการที่ดีที่สุดในการถํายทอด

ความรู๎คือ การให๎ผู๎เรียนปฏิบัติด๎วยตนเอง ความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านหัตถกรรมเครื่องจักสาน

เกี่ยวข๎องกับความรู๎ ความสามารถและประสบการณ๑ที่บรรพบุรุษได๎สร๎างสรรค๑และถํายทอดสืบตํอกัน

มาจนกลายเป็นองค๑ความรู๎ประจําท๎องถิ่นที่ผํานกระบวนการเรียนรู๎ทางสังคมและการปลูกฝังวิธีคิด 

การดําเนินชีวิตประจําวันให๎แกํลูกหลาน เพ่ือปฏิบัติสืบตํอกันมามีทั้งความรู๎ที่เป็นทางการและไมํเป็น

ทางการ สํวนการถํายทอดภูมปัญญาท๎องถิ่นนั้นเน๎นการอนุรักษ๑เครื่องจักสานลวดลายโบราณประยุกต๑ 

เข๎ากับรูปทรงได๎อยํางกลมกลืน เป็นเอกลักษณ๑เฉพาะถิ่นที่มีประเพณี และวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมควบคูํ

กับการตั้งถิ่นฐานเป็นสิ่งสําคัญในการผลิตและคิดค๎นลวดลายการทําเครื่องจักสาน การจัดการความรู๎

นั้นประกอบด๎วย การสร๎างความรู๎ การจําแนกความรู๎ การจัดเก็บ การนําไปใช๎ การแลกเปลี่ยนและ

การประเมินความรู๎ซึ่งในแตํละทํานได๎นํากระบวนการจัดการความรู๎นี้มาประยุกต๑และปรับปรุงใช๎ใน

งานวิจัยเพื่อให๎เกิดประสิทธิผลมากขึ้น  

การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ คือ การทํองเที่ยวที่สนับสนุนให๎นักทํองเที่ยวได๎แลกเปลี่ยน

เรียนรู๎เพ่ือทําความเข๎าใจในคุณคําทางสังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล๎อมของพ้ืนที่ทํองเที่ยวอยําง

ลึกซึ้งโดยผํานประสบการณ๑ตรงรํวมกับเจ๎าของพ้ืนที่หรือเจ๎าของวัฒนธรรม ประเด็นสําคัญของการ

ทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑จะต๎องมีคุณสมบัติทั้งในเชิงพ้ืนที่และเชิงกระบวนการ กลําวคือในเชิงพ้ืนที่ 

กิจกรรมนั้น ๆ จะต๎องมีความหลากหลายและโดดเดํนทางวัฒนธรรมและ/หรือธรรมชาติ และชุมชนใน

ฐานะเจ๎าของวัฒนธรรมจะต๎องมีความตระหนักในศักยภาพดังกลําว ในเชิงกระบวนการ กิจกรรมของ

การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑จะต๎องนําไปสูํการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ข๎ามวัฒนธรรม เปิดโอกาสให๎มี

ประสบการณ๑ตรงรํวมกับเจ๎าของวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการที่นําไปสูํการทําความ

ความเข๎าใจอยํางลึกซึ้งในพ้ืนที่ทํองเที่ยวและด๎วยทิศทางนี้ จะนําไปสูํความสมดุลในทางเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล๎อม ปัจจัยที่จะทําให๎การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ประสบผลสําเร็จ และ

จะเป็นเครื่องมือที่นําไปสูํความยั่งยืนของชุมชนก็คือ ชุมชนต๎องมีความตระหนักในคุณคําของมรดก

ทางวัฒนธรรมและ/หรือธรรมชาติของตนเองและขณะเดียวกันก็มีความพร๎อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู๎

กับนักทํองเที่ยว ผํานการทํากิจกรรมรํวมกันในชํวงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งกิจกรรมดังกลําวจะสร๎างความ
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ผูกพันระหวํางนักทองเที่ยวกับผู๎ที่เป็นเจ๎าของบ๎านและจะกํอให๎เกิดความจดจําประทับใจอยํางลึกซึ้งถึง 

‛จิตวิญญาณ“ ของพ้ืนที่ของการทํองเที่ยวและผลที่จะตามมาในท๎ายที่สุดก็คือความสมดุลในทาง

สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล๎อมของชุมชนอยํางยั่งยืน (สุดแดน วิสุทธิลักษณ๑: บทคัดยํอ) 

เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในการสร๎างสรรค๑งานตํางๆเพ่ือให๎เกิดรายได๎

ตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภค การสร๎างสรรค๑งานสํวนใหญํจะตั้งอยูํบนรากฐานของวัฒนธรรม 

การใช๎ทรัพย๑สินทางปัญญา การสั่งสมความรู๎ของสังคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมํเพ่ือ

ตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภค ดังนั้นจากงานวิจัยที่กลําวมาผู๎วิจัยได๎รวบรวมความรู๎ที่ได๎จาก

การสังเคราะห๑งานวิจัย นําความรู๎มาผสมผสานกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง ทั้งด๎านการจัดการ

ความรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑และเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ให๎ได๎มาซึ่งกรอบ

แนวคิด ขั้นตอน กระบวนการการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบ

สร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ร่างรูปแบบการจัดการความรู้ 

  1) หาความรู๎ (Seek knowledge) 

  2) ให๎ความรู๎ (Give knowledge) 

  3) วิธีการเรียนรู๎ (Learning process)     

  4) จัดเก็บความรู๎ (Keep knowledge) 

  5) นําความรูไ๎ปใช๎ (Application) 

ตรวจสอบรูปแบบ 

   - จัดอบรม 

   - ประชุมผ๎ูเชี่ยวชาญเสนอเชิงนโยบาย  

 

รูปแบบการจัดการความรู้ของชุมชน

หัตถกรรมจักสานแบบสร้างสรรค์เพ่ือ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวในเขตภาคกลาง 

  1) หาความรู๎ (Seek knowledge) 

  2) ให๎ความรู๎ (Give knowledge) 

  3) วิธีการเรียนรู๎ (Learning process)     

 

สังเคราะห์

หัตถกรรมจักสาน 

ศึกษาแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ของชุมชนต๎นแบบ 2 ชุมชน 

ถอดบทเรียนข๎อมลูจักสานโดย

การสัมภาษณ๑เชิงลึก แบบสอบถาม 

การสนทนากลุํมและการสังเกต 

 

แนวคิด/ทฤษฎี 

การจัดการความรู้ 

Marquardt (2002), Mckeen and Smith (2003), Nonaka 

and Takeuchi (2005), Trapp (1999) 

     1) การกําหนดความรู๎ 

     2) การสร๎างความรู๎  

     3) การจัดเก็บความรู๎  

     4) การแบํงปันแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  

แนวคิดการท่องเท่ียว

เชิงสร้างสรรค ์

   จุฑารัตน๑ ศราวณะวงศ๑ (2552) 
1. การกําหนดความรู๎ที่ต๎องการ 2. การสร๎างความรู๎หรือการ
แสวงหาความรู๎ 3. การจับ/ประมวลความรู๎ 4. การจัดระบบ
ความรู๎ 5. การรวบรวมและจดัเกบ็ความรู๎ 6. การ
แพรํกระจายหรือการถํายทอดความรู7๎. การประยุกต๑ความรู๎
เพื่อการใช๎งาน 

แนวคิดเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ 

 

ประเมินและปรับปรุงรูปแบบ 
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บทที่  3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบ

สร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง ใช๎รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development) ด๎วยการเก็บรวบรวมข๎อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) และเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Methods) เพ่ือการตอบคําถามการวิจัยให๎มีความครอบคลุมในประเด็นตํางๆ โดยมี

รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงาน ซึ่งผู๎วิจัยได๎จัดลําดับขั้นตอน ดังนี้ 

1. หน่วยการวิเคราะห์ 

 งานวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรม

จักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง หนํวยการวิเคราะห๑  (Unit of 

Analysis) ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ พื้นที่ของศูนย๑การเรียนรู๎ชุมชนหัตถกรรมจักสานเพ่ือสํงเสริมทักษะ

อาชีพ และการสร๎างเศรษฐกิจอยํางสร๎างสรรค๑ คือ สภาพการณ๑ในการจัดการความรู๎ การปฏิบัติที่เป็น

เลิศ และแนวทางการจัดการความรู๎โดยการมีสํวนรํวมของชุมชนเข๎ามาสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขต

ภาคกลาง 

 2. พื้นที่ในการวิจัย 
           การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาผู๎วิจัยได๎ทําการคัดเลือกพ้ืนที่ที่ใช๎ในการศึกษา

ต๎นแบบของการจัดการความรู๎ 2 พ้ืนที่ ได๎แกํ 

 1. พ้ืนที่ศูนย๑การเรียนรู๎กลุํมหัตถกรรมจักสานบางเจ๎าฉํา อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอํางทอง 

 2. พ้ืนที่ ศูนย๑การเรียนรู๎ กลุํมหัตถกรรมจักสานหันสั ง  อํา เภอบางปะหัน จั งหวั ด

พระนครศรีอยุธยา 

 การเลือกพ้ืนที่การวิจัย ผู๎วิจัยได๎ดําเนินงานตามลําดับขั้นดังตํอไปนี้ 

 1. ศึกษาข๎อมูลเบื้องต๎นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรม

จักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง โดยศึกษาจากงานวิจัยจากสถาบัน

ตํางๆ 
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 2. ตรวจสอบรายชื่อศูนย๑การเรียนรู๎หัตถกรรมจักสานจากสํานักงานจังหวัดในเขตภาคกลาง 

แล๎วทําการคัดเลือกศูนย๑การเรียนรู๎หัตถกรรมจักสานตามเกณฑ๑ที่ระบุไว๎ 

 เหตุผลในการเลือกศูนย๑การเรียนรู๎ชุมชนบางเจ๎าฉํา อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอํางทองและ

ศูนย๑การเรียนรู๎ชุมชนกลุํมหัตถกรรมจักสานหันสัง อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 1. เป็นจังหวัดที่มีบริบทชุมชนในด๎านสภาพการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสาน

และมีชื่ออยูํในทะเบียนของสํานักงานวัฒนธรรมของจังหวัดนั้นๆ 

 2. เป็นจังหวัดที่มีแบบปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ในการจัดการความรู๎ของชุมชน

หัตถกรรมจักสานมานานกวํา 20 ปี ประธานกลุํมเป็นผู๎มีภาวะผู๎นําสูงมีการบริหารจัดการกลุํมจน

ประสบความสําเร็จ เป็นต๎นแบบให๎กับหนํวยงานอื่นๆ 

 3. เป็นจังหวัดที่มีหัตถกรรมจักสานยังคงได๎รับความนิยมอยํางกว๎างขวาง มีผู๎นําชุมชนและ

ปราชญ๑ชาวบ๎าน รํวมมือกับสมาชิกในชุมชนพัฒนาชุมชนจนประสบความสําเร็จ  เป็นศูนย๑รวมของ

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่นท่ีสืบทอดกันมายาวนาน 

 4. เป็นจังหวัดที่มีการอนุรักษ๑สํงเสริมหัตถกรรมจักสานอยํางตํอเนื่อง สืบทอดมาจากบรรพ

บุรุษดั้งเดิม เริ่มชิ้นงานจักสานจากการใช๎เองภายในครัวเรือน และเผยแพรํวิชาความรู๎ ความชํานาญ

ให๎กับเพ่ือนบ๎าน  

  5. เป็นจังหวัดต๎นแบบหัตถกรรมจักสาน เคยได๎รับรางวัลระดับชาติ มีความถ่ีของผู๎มาศึกษา

ดูงาน มีการสํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่นอยํางตํอเนื่องและมีความยินดีให๎ความรํวมมือในงานวิจัย 

พ้ืนที่ที่ใช๎ในการทดลองในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ ชุมชนหัตถกรรมจักสานบ๎านตลาดใหมํ 
อําเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอํางทอง ซึ่งได๎จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ตาม
คุณสมบัติที่ผู๎วิจัยกําหนด คือ เป็นชุมชนต๎นแบบ เคยได๎รับรางวัลระดับชาติ มีความถี่ของผู๎มาดูงาน มี
การสํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่นอยํางตํอเนื่องและมีความยินดีให๎ความรํวมมือในการวิจัย 
3. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ผู๎วิจัยได๎กําหนดประชากร กลุํมตัวอยํางและผู๎ให๎ข๎อมูลหลักในการวิจัย ดังนี้ 
3.1 ประชากร (Population) ที่ใช๎เป็นกลุํมเปูาหมายที่ศึกษา ได๎แกํ กลุํมเปูาหมาย

ผู๎ประกอบการหัตถกรรมจักสานบางเจ๎าฉํา อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอํางทอง และกลุํมเปูาหมาย
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ผู๎ประกอบการหัตถกรรมจักสานหันสัง อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด๎วย 
ผู๎นําชุมชนหัตถกรรมจักสาน สมาชิกในชุมชนและผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ ปราชญ๑หรือผู๎ที่มีความรู๎เกี่ยวกับ
หัตถกรรมจักสานเป็นอยํางดี ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการความรู๎และนักทํองเที่ยวที่มาเที่ยวในชุมชน
หัตถกรรมจักสาน 

3.2 กลุํมตัวอยําง (Sample) ที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุํมเปูาหมายผู๎ประกอบการ
หัตถกรรมจักสาน และนักทํองเที่ยวที่มาเที่ยวในชุมชนหัตถกรรมจักสาน 

สมาชิกกลุํมเปูาหมายผู๎ประกอบการหัตถกรรมจักสานบางเจ๎าฉํา อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อํางทอง และกลุํมเปูาหมายผู๎ประกอบการหัตถกรรมจักสานหันสัง อําเภอหันสัง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จํานวนสมาชิกชุมชนหันสัง 15 คน ใช๎การเปิดตารางเครซี่ มอแกน ได๎กลุํมตัวอยําง 
จํานวน 14 คน ชุมชนบางเจ๎าฉํา จํานวนสมาชิกบางเจ๎าฉํา 35 คน ใช๎การเปิดตารางเครซี่ มอแกน ได๎
กลุํมตัวอยําง จํานวน 32 คน รวมเป็นจํานวน 46 คน ซึ่งได๎มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Selection)เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยการใช๎แบบสอบถาม (Questionnaires) เ พ่ือสํารวจ
สภาพการณ๑การจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยว
ในเขตภาคกลาง 

 
ตารางที่ 7 จํานวนประชากรและกลุํมตัวอยําง 

กลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

บางเจ๎าฉํา 35 32 

หันสัง 15 14 

                         รวม 50 46 

 กลุํมนักทํองเที่ยว เนื่องจากไมํทราบจํานวนนักทํองเที่ยวที่แนํนอนและไมํทราบคําสัดสํวน 

ดังนั้นขนาดตัวอยํางจึงคํานวณได๎จากสูตรไมํทราบขนาดตัวอยํางของ W.G. Cochran โดยกําหนด

ระดับคําความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนร๎อยละ 5 (กัลยา วาณิชย๑บัญชา 2549) 

ซึ่งสูตรที่ใช๎คํานวณ คือ 

     n = Z2 P (1-P) 

            e2 
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   เมื่อ n     แทน     จํานวนตัวอยํางที่ต๎องการ 

    P     แทน     สัดสํวนประชากรที่ผู๎วิจัยต๎องการสุํม (โดยทั่วไปใช๎สัดสํวน 

30% หรือ 0.30) 

    Z     แทน     ระดับความเชื่อมั่นที่กําหนดไว๎ มีคํา = 1.96 ที่ระดับความ

เชื่อมั่นร๎อยละ 95 (0.05) 

    E     แทน     คําความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดขึ้น = .05 

   แทนคํา  n = (1.96)2 (0.3) (1-0.3) 

        (0.05)2 

      = 322.69 

 การคํานวณจากสูตร ใช๎ขนาดตัวอยํางอยํางน๎อย 323 คน จึงจะสามารถประมาณคําร๎อยละ 

โดยมีความผิดพลาดไมํเกินร๎อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 ทั้งนี้เพ่ือสะดวกในการ

ประเมินผลและวิเคราะห๑ข๎อมูลผู๎วิจัยจึงใช๎ขนาดกลุํมตัวอยํางทั้งหมด 400 ตัวอยําง ซึ่งถือได๎วําผําน

เกณฑ๑ตามที่เงื่อนไขกําหนด คือ ไมํน๎อยกวํา 323 ตัวอยําง 

3.3 กลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบํงออกเป็น 2 กลุํมใหญํ ได๎แกํ 
 3.3.1 กลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก เพ่ือศึกษาข๎อมูลพ้ืนฐานในการจัดการความรู๎ โดยใช๎การ

สัมภาษณ๑เชิงลึก ซึ่งได๎จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ประกอบด๎วย ปราชญ๑ด๎าน
หัตถกรรมจักสาน จํานวน 11 คน และผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการความรู๎ จํานวน 5 คน รวมจํานวน
ทั้งหมด 16 คน      

      3.3.3 กลุํมผู๎มีสํวนได๎เสีย (Stakeholders) โดยใช๎การสนทนากลุํม (Focus group) 
ประกอบด๎วย ปราชญ๑ผู๎มีความรู๎ด๎านหัตถกรรมจักสาน ผู๎นําชุมชนกลุํมหัตถกรรมจักสาน สมาชิกใน
ชุมชนหัตถกรรมจักสานและผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการความรู๎ รวมจํานวนทั้งหมด 15 คน  
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4. ขั้นตอนด าเนินการวิจัย  
 เพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ของการวิจัย ผู๎วิจัยได๎แบํงขั้นตอนการดําเนินการวิจัยออกเป็น 4 

ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) เป็นการศึกษาข๎อมูลพ้ืนฐานสภาพทั่วไปของ

หัตถกรรมจักสาน ได๎แกํ การศึกษาจากแหลํงข๎อมูลที่เป็นเอกสาร ตํารา บทความ งานวิจัยตํางๆที่

เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ การจัดการความรู๎ของชุมชนและการศึกษา Best Practice ของชุมชน

ต๎นแบบ ในเรื่องของหัตถกรรมเครื่องจักสาน 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู๎ของ

ชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง  เป็นการสร๎าง

รูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขต

ภาคกลาง (Design and Develop) ในขั้นตอนนี้มีจุดมุํงหมายเพื่อพัฒนารูปแบบและนําเสนอรูปแบบ  

ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) การทดลองใช๎รูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชน

หัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง (Implementation) 

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการ

จัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง 

เป็นการประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑

เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง (Evaluation) 

สรุปขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ดังแผนภาพที่ 2 ดังนี้ 
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      ขั้นตอนการวิจัย          การด าเนินงาน       ผลที่ได้รับ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 (R1) การ

วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน

การศึกษาข๎อมูลพื้นฐาน

สําหรับการพัฒนารูปแบบ

การจัดการความรู ๎

- ทบทวนและศึกษาข๎อมูลพื้นฐานและ
ความต๎องการ 

- ศึกษาสภาพการจดัการความรู๎ของชุมชน
หัตถกรรมจักสานต๎นแบบ 2 ชุมชน ถอด
บทเรียน แบบสอบถาม การสัมภาษณ๑และ
การทําโฟกัสกรุ๏ป 
 

- ได๎ทราบข๎อมลูพื้นฐานและ  

  ความต๎องการ 

- ข๎อมูลการจัดการความรู ๎

  ของชุมชนหัตถกรรมจัก

สาน 

ขั้นตอนที่ 2 (D1) การ

ออกแบบและพัฒนา การ

พัฒนารูปแบบการจดัการ

ความรู๎ชุมชนหัตถกรรมจัก

สาน 

- ออกแบบการวิจัย สังเคราะห๑รูปแบบการ   

  จัดการความรู ๎

- พัฒนานวัตกรรม เครื่องมือ 

- รํางรูปแบบการจดัการความรู ๎

- ตรวจสอบ รับรองรูปแบบ ประเมินความ 

- ได๎เครื่องมือการวิจัยเชิง 

  ปริมาณและเชิงคณุภาพ 

- ได๎รูปแบบการจัดการ  

  ความรู ๎

ขั้นตอนที่ 3 (R2) การ

น าไปใช้ ทดลองใช๎รูปแบบ

การจัดการความรู ๎

 

- จัดเวที Policy Meeting 

-จัดอบรม ประเมินผลจากแบบสอบถาม 

- ได๎ผลการอบรม 

- ความพึงพอใจในรูปแบบ 

- ได๎ผลการขับเคลื่อนการ   

  จัดการความรู ๎

ขั้นตอนที่ 4 (D2)  

การประเมินผล                            

การประเมินผลและ

ปรับปรุงรูปแบบ 

- ประเมินผลโดยการสอบถามความ 

  คิดเห็นและประเมินความพึงพอใจ 

- ถอดบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จากผู ๎

  ที่เกี่ยวข๎องกับหัตถกรรมจักสาน จํานวน 

ทําน                             

ได๎ผลการวิจัยและพัฒนา

รูปแบบการจดัการความรู๎

ของชุมชนหัตถกรรมจักสาน

แบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริม

การทํองเที่ยวในเขตภาค

กลาง 
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รายละเอียดของข้ันตอนในการด าเนินงานวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) เป็นการวิเคราะห๑ข๎อมูลพ้ืนฐาน (Analysis: A) 

ข๎อมูลพื้นฐานศึกษาความต๎องการสําหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจัก
สานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง 

วัตถุประสงค์ 
การศึกษาในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค๑  
1. เพื่อศึกษาบริบท ปัจจัย สภาพการณ๑การจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบ

สร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง 
วิธีด าเนินการ 
1. ศึกษาข๎อมูลพ้ืนฐานจากการค๎นคว๎าศึกษาเอกสาร ตํารา หนังสือ วารสาร ข๎อมูลและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับแนวคิดทฤษฎีทั้งในและตํางประเทศ โดยนําข๎อมูลที่ได๎มาจัดหมวดหมูํ วิเคราะห๑ 
สังเคราะห๑และสรุปผลเพื่อให๎ได๎กรอบแนวคิดในการวิจัย 

2. ศึกษาสภาพการณ๑การจัดการความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านหัตถกรรมจักสาน ขั้นตอนนี้
เป็นการวิจัยเชิงสํารวจด๎วยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ๑ และการทําโฟกัสกรุ๏ป เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลและ
แนวทางในการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสาน 
 3. สังเคราะห๑ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสภาพการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานในขั้นตอนที่ 1 
ทั้งข๎อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากนั้นนํามาสังเคราะห๑รวมกับข๎อมูลที่ได๎จากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจันที่เกี่ยวข๎องเพ่ือนํามาใช๎เป็นแนวทางในการจัดทําโครงรํางรูปแบบการจัดการ
ความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง 
 กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบด๎วย ผู๎นํากลุํมหัตถกรรมจักสาน สมาชิก
กลุํมหัตถกรรมจักสาน จํานวน 46 คน และกลุํมนักทํองเที่ยวที่มาเที่ยวชุมชนหัตถกรรมจักสาน 
จํานวน 400 คน 
 กลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลหลักในการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด๎วย ปราชญ๑ด๎านหัตถกรรมจักสาน 
จํานวน 11 คน ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการความรู๎เกี่ยวกับหัตถกรรมจักสาน จํานวน 5 คน  
 การสนทนากลุํม ประกอบด๎วย ผู๎นําชุมชนหัตถกรรมจักสาน และกลุํมเปูาหมาย
ผู๎ประกอบการหัตถกรรมจักสาน จํานวน 15 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบสอบถาม 
 2. แบบสัมภาษณ๑ 
 3. แบบสนทนากลุํม 
 



  127 

 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยแบํงออกเป็น 2 กลุํม ดังนี้ 
 1. เครื่องมือเชิงปริมาณ ที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเป็นแบบสอบถามเพ่ือใช๎สอบถาม
เกี่ยวกับการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสาน ดําเนินการ ดังนี้ 
      1.1 ศึกษาเอกสารการสร๎างแบบสอบถาม โดยอาศัยกรอบแนวคิดในการวิจัยเกี่ยวกับ
ความต๎องการในการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสาน 
      1.2 สร๎างแบบสอบถามความต๎องการในการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสาน มีลักษณะ
เป็นแบบประมาณคํา (Rating Scale) สําหรับผู๎นํากลุํมหัตถกรรมจักสานและสมาชิกกลุํมหัตถกรรม
จักสาน โดยแบํงแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข๎อมูลพ้ืนฐานของผู๎ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะคําถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) และคําถามปลายเปิด 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานอยํางสร๎างสรรค๑
เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยว ซึ่งมีลักษณะคําถามเป็นแบบประมาณคํา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมี
เกณฑ๑การให๎ความหมาย ดังนี้ 
 

 คะแนน 5 หมายถึง เห็นด๎วยมากที่สุดหรือเหมาะสมมากท่ีสุด 
         คะแนน 4 หมายถึง เห็นด๎วยมากหรือเหมาะสมมาก 
         คะแนน 3 หมายถึง เห็นด๎วยปานกลางหรือเหมาะสมปานกลาง 
         คะแนน 2 หมายถึง เห็นด๎วยน๎อยหรือเหมาะสมน๎อย 
         คะแนน 1 หมายถึง เห็นด๎วยน๎อยที่สุดหรือเหมาะสมน๎อยที่สุด 
 
เกณฑ๑ในการพิจารณาคําคะแนนเฉลี่ยของแตํละระดับความคิดเห็น ผู๎วิจัยได๎กําหนดเกณฑ๑

การวิเคราะห๑คําเฉลี่ยแบบตํอเนื่อง ตามแนวของ (Best John 1981) ดังนี้ 
 

         คะแนนเฉลี่ยตั้งแตํ 4.50-5.00 หมายถึง เห็นด๎วยมากท่ีสุดหรือเหมาะสมมากท่ีสุด 
         คะแนนเฉลี่ยตั้งแตํ 3.50-4.49 หมายถึง เห็นด๎วยมากหรือเหมาะสมมาก 
         คะแนนเฉลี่ยตั้งแตํ 2.50-3.49 หมายถึง เห็นด๎วยปานกลางหรือเหมาะสมปานกลาง 
         คะแนนเฉลี่ยตั้งแตํ 1.50-2.49 หมายถึง เห็นด๎วยน๎อยหรือเหมาะสมน๎อย 
         คะแนนเฉลี่ยตั้งแตํ 1.00-1.49 หมายถึง เห็นด๎วยน๎อยที่สุดหรือเหมาะสมน๎อยที่สุด 
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      1.3 สร๎างแบบสอบถามในการประเมินความต๎องการในการจัดการความรู๎หัตถกรรมจัก
สาน มีลักษณะเป็นแบบประมาณคํา (Rating Scale) สําหรับสอบถามนักทํองเที่ยวที่มาเที่ยวชุมชน
หัตถกรรมจักสาน โดยแบํงแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะคําถามเป็นแบบตรวจ 
สอบรายการ (Check List) และคําถามปลายเปิด 
       ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นทั่วไปเก่ียวกับหัตถกรรมจักสานอยํางสร๎างสรรค๑
เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง ซึ่งมีลักษณะคําถามเป็นแบบประมาณคํา (Rating Scale) 
5 ระดับ โดยมีเกณฑ๑การให๎ความหมาย ดังนี้ 
 

 คะแนน 5 หมายถึง เห็นด๎วยมากที่สุดหรือเหมาะสมมากท่ีสุด 
         คะแนน 4 หมายถึง เห็นด๎วยมากหรือเหมาะสมมาก 
         คะแนน 3 หมายถึง เห็นด๎วยปานกลางหรือเหมาะสมปานกลาง 
         คะแนน 2 หมายถึง เห็นด๎วยน๎อยหรือเหมาะสมน๎อย 
         คะแนน 1 หมายถึง เห็นด๎วยน๎อยที่สุดหรือเหมาะสมน๎อยที่สุด 
 
เกณฑ๑ในการพิจารณาคําคะแนนเฉลี่ยของแตํละระดับความคิดเห็น ผู๎วิจัยได๎กําหนดเกณฑ๑

การวิเคราะห๑คําเฉลี่ยแบบตํอเนื่อง ตามแนวของ (Best John 1981) ดังนี้ 
 

         คะแนนเฉลี่ยตั้งแตํ 4.50-5.00 หมายถึง เห็นด๎วยมากท่ีสุดหรือเหมาะสมมากท่ีสุด 
         คะแนนเฉลี่ยตั้งแตํ 3.50-4.49 หมายถึง เห็นด๎วยมากหรือเหมาะสมมาก 
         คะแนนเฉลี่ยตั้งแตํ 2.50-3.49 หมายถึง เห็นด๎วยปานกลางหรือเหมาะสมปานกลาง 
         คะแนนเฉลี่ยตั้งแตํ 1.50-2.49 หมายถึง เห็นด๎วยน๎อยหรือเหมาะสมน๎อย 
         คะแนนเฉลี่ยตั้งแตํ 1.00-1.49 หมายถึง เห็นด๎วยน๎อยที่สุดหรือเหมาะสมน๎อยที่สุด 
 
     1.4 นําแบบสอบถามที่สร๎างขึ้นไปปรึกษาอาจารย๑ผู๎ควบคุมวิทยานิพนธ๑และนําเสนอ

ผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบ 5 ทําน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) และ
พิจารณาความสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ของงานวิจัย เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (IOC: Index of Item Objective Congruence) โดยกําหนดเกณฑ๑การพิจารณา คือ 
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เห็นวําสอดคล๎อง  ให๎คะแนน  1 
ไมํแนํใจ   ให๎คะแนน  0 
เห็นวําไมํสอดคล๎อง ให๎คะแนน         -1 

 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูลความสอดคล๎องของแบบสัมภาษณ๑ แบบสอบถามและแบบสนทนากลุํม 
โดยใช๎ดัชนีความสอดคล๎อง (IOC) คํานวณคําตามสูตร (พวงรัตน๑ ทวีรัตน๑, 2543: 117) 
 

   

 
 คือ ดัชนีความสอดคล๎องระหวํางข๎อสอบกับจุดประสงค๑ 

 คือ คะแนนของผู๎เชี่ยวชาญ 
 คือ ผลรวมของคะแนนผู๎เชี่ยวชาญแตํละคน 

 คือ จํานวนผู๎เชี่ยวชาญ 
 

 นําข๎อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญมาคํานวณหาคํา IOC โดยให๎ดัชนีความ
สอดคล๎อง (Index of Item Objective Congruence) ของผู๎เชี่ยวชาญมาคํานวณคําดัชนีความ
สอดคล๎องแล๎วเลือกคําดัชนีความสอดคล๎องระหวําง 0.67-1.00 และปรับปรุงแก๎ไขในด๎านเนื้อหาและ
ข๎อความตํางๆให๎กระชับมากขึ้น 
      1.5 จากนั้นนําผลการพิจารณาจากผู๎เชี่ยวชาญทั้ง 5 ทําน มาคํานวณคํา IOC เป็นราย
ข๎อและคัดเลือกข๎อคําถามที่มีคํา IOC ผํานเกณฑ๑ท่ีกําหนดไว๎ 
      1.6 นําแบบสอบถามที่ได๎รับการพิจารณาจากผู๎เชี่ยวชาญมาทําการปรับปรุงแก๎ไขและ
ขอความเห็นชอบจากอาจารย๑ผู๎ควบคุมวิทยานิพนธ๑แล๎วนํามาจัดพิมพ๑เพ่ือเตรียมเก็บข๎อมูล 
      1.7 นําแบบสอบถามไปทดลอง (Try out) กับนักทํองเที่ยวที่เป็นคนละกลุํมกับกลุํม
ตัวอยําง จํานวน 30 คน เพ่ือหาคําความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยการคํานวณหาคํา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) (Cronbach, 1971: 161) ดัง
สูตร 
 
 
 

N
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      =  

  
 เมื่อ  

      คือ  คําสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
   n     คือ  จํานวนข๎อของแบบทดสอบ 

          คือ  ความแปรปรวนของแบบทดสอบรายข๎อ 

      คือ  ความแปรปรวนของแบบทดสอบท้ังฉบับ 

 

 โดยกําหนดให๎แบบทดสอบที่มีคํา α = 0.7 ขึ้นไปเป็นแบบทดสอบที่มีความเชื่อมั่นที่ยอมรับ
ได๎ ในการวิจัยนี้ได๎คําความเชื่อม่ันของแบบแบบสอบถามเทํากับ 0.759 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู๎วิจัยได๎กําหนดขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข๎อมูลไว๎ดังนี้ 
 1. ทําหนังสือจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอความรํวมมือกับชุมชนหัตถกรรมจักสาน
ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล โดยผู๎วิจัยเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยตนเอง 
 2. เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีได๎จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ๑ของ
แบบสอบถาม 
 3. นําแบบสอบถามทั้งหมดท่ีได๎จากการคัดเลือกมาวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห๑ข๎อมูลพื้นฐานของผู๎ตอบแบบสอบถามเพ่ืออธิบายลักษณะของผู๎ตอบ
แบบสอบถามด๎วยคําสถิติ ได๎แกํ คําความถี่ (Frequency) คําร๎อยละ (Percentage) สํวนคําถาม
ปลายเปิดใช๎วิธีวิเคราะห๑เนื้อหา (Content Analysis) 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับความต๎องการในการจัดการความรู๎ ด๎วยการวิเคราะห๑
หาคําเฉลี่ย (Means) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล๎วนําคําเฉลี่ยมาแปล
ความหมาย โดยมีเกณฑ๑ในการให๎ความหมายตามแนวของ (Best John 1981)  
 ตอนที่ 3 การวิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางในการจัดการความรู๎หัตถกรรมจัก
สานด๎วยการวิเคราะห๑เนื้อหา (Content Analysis) 
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 2. เครื่องมือเชิงคุณภาพ ที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล คือ แนวทางการสัมภาษณ๑เชิงลึก 
เพ่ือใช๎สํารวจข๎อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสภาพการณ๑จัดการความรู๎หัตถกรรมจักสาน ซึ่งผู๎วิจัยเก็บข๎อมูล
จากผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก ดังนี้ 
      2.1 แนวทางการสัมภาษณ๑เชิงลึก 
  2.1.1 เตรียมแบบสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎าง เป็นลักษณะคําถามปลายเปิดเพ่ือใช๎ใน
การสัมภาษณ๑เชิงลึก (In-dept Interview) แบํงออกเป็น 1) ข๎อมูลพ้ืนฐานของผู๎ตอบแบบสัมภาษณ๑ 
2) ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของหัตถกรรมจักสาน 3) ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการความรู๎
หัตถกรรมจักสาน และ 4) ข๎อเสนอแนะ 
  2.1.2 ดําเนินการสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎าง 
  2.1.3 การถอดความบันทึกเสียงการสัมภาษณ๑ออกมาเป็นภาษาเขียนด๎วยตัวผู๎วิจัย
เองรวมทั้งทวนความกับเสียงบันทึกเพ่ือตรวจสอบความถูกต๎องของการถอดความและศึกษาทําความ
เข๎าใจเพื่อทําการวิเคราะห๑เนื้อหา (content analysis) โดยการจัดประเด็นความคิดวิเคราะห๑ประเด็น
สําคัญแล๎วเขียนพรรณนา 
  2.1.4 สังเคราะห๑ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสภาพการทั่วไปของการจัดการความรู๎ รูปแบบ
การจัดการความรู๎และการปฏิบัติที่เป็นเลิศของกลุํมที่ประสพความสําเร็จเพ่ือใช๎ในการพัฒนารูปแบบ
การจัดการความรู๎ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพมาสังเคราะห๑เข๎าด๎วยกันจะทําให๎มีความหนักแนํนมาก
ยิ่งขึ้น 
      2.2 แบบการสนทนากลุํม (Focus Group Discussion) โดยการเลือกแบบเจาะจง 
(purposive selection) จํานวน 1 ศูนย๑ ได๎แกํ ศูนย๑เรียนรู๎บางเจ๎าฉํา อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอํางทอง 
ผู๎รํวมสนทนากลุํม ได๎แกํ ผู๎นําศูนย๑จักสาน ผู๎ชํวยศูนย๑จักสาน ผู๎นําชุมชน กรรมการกลุํมจักสาน และ
ตัวแทนประชาชนกลุํมจักสาน  
  2.2.2 ดําเนินการสนทนากลุํมจากข๎อคําถามท่ีสร๎างข้ึนแบบมีโครงสร๎าง 
  2.2.3 ถอดความบันทึกเสียงการสนทนากลุํมออกมาเป็นภาษาเขียนด๎วยตัวผู๎วิจัยเอง
รวมทั้งทวนความกับเสียงบันทึกเพ่ือตรวจสอบความถูกต๎องของการถอดความและศึกษาทําความ
เข๎าใจเพื่อทําการวิเคราะห๑เนื้อหา (content analysis) โดยการจัดประเด็นความคิดวิเคราะห๑ประเด็น
สําคัญแล๎วเขียนพรรณนา 
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ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) เป็นการสร้างรูปแบบการจัดการความรู้ของชุมชน
หัตถกรรมจักสานแบบสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตภาคกลาง (Design 
and Develop) 

 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือ
สํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง ประกอบด๎วยขั้นตอนตํางๆ ดังตํอไปนี้ 
 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือ
สํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง 

วิธีด าเนินการ 
1. วิเคราะห๑และสร๎างรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑

เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง เป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู๎ให๎สอดคล๎องกับ
สภาพการณ๑ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการความรู๎ ความต๎องการในการจัดการความรู๎ รูปแบบการจัดการ
ความรู๎ ซึ่งได๎จากแบบสอบถาม การสัมภาษณ๑เชิงลึกและการทําโฟกัสกรุ๏ปโดยสังเคราะห๑เข๎ากับความรู๎
ความเข๎าใจในเรื่องการจัดการความรู๎ที่ได๎จากการทบทวนเอกสาร ตํารา วรรณกรรม และงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎องบูรณาการเข๎ากับกรอบแนวคิดและทฤษฎีการจัดการความรู๎ 

2. ตรวจสอบและรับรองรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบ
สร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง นํารํางรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชน
หัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง นําไปปรึกษาอาจารย๑ผู๎
ควบคุมวิทยานิพนธ๑และนําเสนอผู๎เชี่ยวชาญ 5 ทําน เพื่อตรวจสอบความถูกต๎องของเนื้อหา (Content 
Validity) ภาษาท่ีใช๎แล๎วนํามาหาคําดัชนีความสอดคล๎อง (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) โดยได๎คําดัชนีความสอดคล๎องมีคําระหวําง 0.67-1.00 และปรับปรุงแก๎ไข 

กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด๎วยผู๎ทรงคุณวุฒิ 5 ทําน เป็นการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Selection) โดยมีเกณฑ๑ในการคัดเลือกผู๎ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

ด๎านการจัดการความรู๎ จํานวน 3 ทําน 
1. เป็นผู๎มีประสบการณ๑ตรง เป็นผู๎ทรงคุณวุฒิจากสถาบันทางการศึกษาในการทํางานด๎าน

การจัดการความรู๎มากกวํา 5 ปี 
2. เป็นผู๎มีบทบาททางวิชาการเก่ียวกับการจัดการความรู๎ ได๎แกํ มีผลงานวิจัย ตํารา การเข๎า

รํวมประชุม การสัมมนาด๎านการจัดการความรู๎มากกวํา 5 ปี 
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ด๎านหัตถกรรมจักสาน จํานวน 2 ทําน 
 1. เป็นผู๎มีประสบการณ๑ตรง มีความเชี่ยวชาญ รอบรู๎ทางด๎านเครื่องจักสานและเข๎าใจถึง
บริบทของชุมชนมากกวํา 5 ปี 

2. เป็นผู๎มีบทบาททางด๎านจักสาน ได๎แกํ มีความรู๎ภูมิปัญญาด๎านจักสาน การเข๎ารํวม
ประชุม การสัมมนาด๎านจักสานมากกวํา 5 ปี 

ผลการรับรองของผู๎เชี่ยวชาญ พบวํา ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการความรู๎ของ
ชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง ผู๎ทรงคุณวุฒิมี
ความคิดเห็นตํอรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวในเขตภาคกลางในภาพรวม อยูํในระดับมาก ด๎านภาพรวมของรูปแบบ การกําหนด
องค๑ประกอบของรูปแบบ และองค๑ประกอบของรูปแบบการจัดการความรู๎ อยูํในระดับมากเชํนกัน 

3. นํารํางรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริม
การทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง ชั่วคราวปรับปรุงแก๎ไขตามข๎อเสนอแนะของผู๎เชี่ยวชาญเพ่ือใช๎เป็น
กรอบยึดในการดําเนินการวิจัยในขั้นตํอไป 
 
ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) การทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู้ของชุมชน

หัตถกรรมจักสานแบบสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตภาคกลาง 
 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือทดลองใช๎รูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือ
สํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง 
 วิธีด าเนินการ เป็นการทดลองใช๎รูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสาน
แบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลางตามที่ได๎พัฒนาไว๎ในขั้นพัฒนารูปแบบ 
(Development: D1) แบํงออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ 1) หาความรู๎ (Seek knowledge) 2) ให๎ความรู๎ 
(Give knowledge) 3) วิธีการเรียนรู๎ (Learning process) 4) จัดเก็บความรู๎ (Keep knowledge
และ 5) นําความรู๎ไปใช๎ (Application) นําไปใช๎กับชุมชนหัตถกรรมจักสานบ๎านตลาดใหมํ อําเภอ
วิเศษไชยชาญ จังหวัดอํางทอง ซึ่งได๎จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ตาม
คุณสมบัติที่ผู๎วิจัยกําหนด  
 ขั้นตอนการด าเนินการ 

1. จัดเวทีการประชุม Policy Meeting  
2. จัดอบรม ประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจหลังการอบรม 
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 ขั้นที่ 1 แจ๎งวัตถุประสงค๑ เปูาหมายและประโยชน๑ที่องค๑กรจะได๎รับจากการพัฒนารูปแบบ
การจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาค
กลาง  
 ขั้นที่ 2 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค๑ เปูาหมายและประโยชน๑ของการทดลองใช๎รูปแบบการ
จัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง 
เพ่ือทําความเข๎าใจ เห็นความสําคัญของการจัดการความรู๎ เข๎าใจกระบวนการจัดการความรู๎  

ขั้นที่ 3 กําหนดแผนปฏิบัติงานการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจัก
สานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง ดังตํอไปนี้ 

 1. เตรียมชุมชน 
2. ประเมินผลการจัดการความรู๎ 

     ประเมินผลการจัดการความรู๎โดยสรุปในระหวํางดําเนินงานและกระทําตลอดระยะเวลา
ของการดําเนินงาน ได๎แกํ การจัดการอบรม 

ขั้นที่ 4 รํวมกําหนดวิสัยทัศน๑การจัดการความรู๎ วัตถุประสงค๑และสร๎างความเข๎าใจ 
ประชาสัมพันธ๑วิสัยทัศน๑ เปูาหมาย วัตถุประสงค๑การจัดการความรู๎แกํชุมชน 
 เครื่องมือที่ใช้ 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการทดลองครั้งนี้ ประกอบด๎วย เอกสารรูปแบบการจัดการความรู๎ของ
ชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง แบบประเมิน 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 วิธีการสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
 ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการสร๎างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 
    1. ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยและเครื่องมือที่เก่ียวข๎อง 
    2. กําหนดข๎อคําถามตามองค๑ประกอบแบบประเมิน 
    3. นําแบบประเมินเสนอผู๎เชี่ยวชาญ 5 ทํานเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 
(Content validity) และพิจารณาความสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ของงานวิจัย ภาษาที่ใช๎และนํามา
หาคําดัชนีความสอดคล๎องของเครื่องมือ (Item- Objective Congruence: IOC) นําข๎อมูลที่รวบรวม
จากความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญมาคํานวณหาคํา IOC แล๎วเลือกคําดัชนีความสอดคล๎องระหวําง 
0.67-1.00 และปรับปรุงแก๎ไขเพ่ิมรายการประเมินในแตํละด๎านให๎มากขึ้นและให๎ครอบคลุม
องค๑ประกอบของการประเมิน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูลที่ได๎จากการประชุมผู๎เชี่ยวชาญวิพากรูปแบบเพื่อหาข๎อเสนอเชิงนโยบาย
ด๎วยการวิเคราะห๑เนื้อหา (Content Analysis) 
  
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) เป็นการประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการ

จัดการความรู้ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
เขตภาคกลาง 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎าง 

สรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง 
เครื่องมือในการวิจัย 
เครื่องมือในการวิจัย ในขั้นนี้ ได๎แกํ 
1. เครื่องมือเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกกลุํมจักสานที่มีตํอการ

จัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง 
2. เครื่องมือเชิงคุณภาพ เป็นการถอดบทเรียน (After Action Review technique: AAR) 

ที่ได๎จากการจัดการประชุมผู๎เชี่ยวชาญวิพากรูปแบบ โดยใช๎เทปบันทึกเสียงในการเก็บข๎อมูล การจัด
เวทีสัมมนาเป็นแบบบันทึกและแบบสรุปการสัมมนา เพ่ือศึกษาวิเคราะห๑โดยแบบบันทึกและสรุปการ
สัมมนามีลักษณะเป็นปลายเปิด 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการสร๎างเครื่องมือและหาคุณภาพแบบสอบถามความคิดเห็น ในขั้นตอนนี้ 

ดังนี้ 
เชิงปริมาณ 
1. กําหนดข๎อคําถามตามองค๑ประกอบของรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรม

จักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง เป็นชนิดมาตราสํวนประมาณคํา 
(rating scale) มี 5 ระดับ พร๎อมคําถามปลายเปิดในตอนท๎ายข๎อความแตํละข๎อ โดยกําหนดเกณฑ๑ให๎
คะแนนความคิดเห็น ดังนี้ 

คะแนน 5 หมายถึง เห็นด๎วยมากที่สุดหรือเหมาะสมมากท่ีสุด 
 คะแนน 4 หมายถึง เห็นด๎วยมากหรือเหมาะสมมาก 
 คะแนน 3 หมายถึง เห็นด๎วยปานกลางหรือเหมาะสมปานกลาง 
 คะแนน 2 หมายถึง เห็นด๎วยน๎อยหรือเหมาะสมน๎อย 
 คะแนน 1 หมายถึง เห็นด๎วยน๎อยที่สุดหรือเหมาะสมน๎อยที่สุด 
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เกณฑ๑ในการพิจารณาคําคะแนนเฉลี่ยของแตํละระดับความคิดเห็น ผู๎วิจัยได๎กําหนดเกณฑ๑
การวิเคราะห๑คําเฉลี่ยแบบตํอเนื่อง ตามแนวของ (Best John 1981) ดังนี้ 

 
 คะแนนเฉลี่ยตั้งแตํ 4.50-5.00 หมายถึง เห็นด๎วยมากที่สุดหรือเหมาะสมมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ยตั้งแตํ 3.50-4.49 หมายถึง เห็นด๎วยมากหรือเหมาะสมมาก 
 คะแนนเฉลี่ยตั้งแตํ 2.50-3.49 หมายถึง เห็นด๎วยปานกลางหรือเหมาะสมปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยตั้งแตํ 1.50-2.49 หมายถึง เห็นด๎วยน๎อยหรือเหมาะสมน๎อย 
 คะแนนเฉลี่ยตั้งแตํ 1.00-1.49 หมายถึง เห็นด๎วยน๎อยที่สุดหรือเหมาะสมน๎อยที่สุด 
 
2. นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตํอรูปแบบการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานแบบ

สร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง เสนอผู๎ เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) และพิจารณาความสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ของการ
วิจัย เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ( IOC: Index of Item Objective 
Congruence) นําข๎อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญมาคํานวณหาคํา IOC เลือกคํา
ดัชนีความสอดคล๎องระหวําง 0.67-1.00 และปรับปรุงแก๎ไขข๎อคําถามให๎ครอบคลุมรูปแบบ 

 

   

 
 คือ ดัชนีความสอดคล๎องระหวํางข๎อสอบกับจุดประสงค๑ 

 คือ คะแนนของผู๎เชี่ยวชาญ 
 คือ ผลรวมของคะแนนผู๎เชี่ยวชาญแตํละคน 

 คือ จํานวนผู๎เชี่ยวชาญ 
 

 โดยกําหนดเกณฑ๑การพิจารณาข๎อคําถาม ดังนี้ 
 
 ข๎อคําถามเหมาะสม ให๎คะแนน +1 
 ไมํแนํใจ   ให๎คะแนน   0 
 ข๎อคําถามไมํเหมาะสม ให๎คะแนน  -1 
 

N
R=IOC Σ

IOC

R

RΣ
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3. นําผลการพิจารณาจากผู๎เชี่ยวชาญมาคํานวณคํา IOC เป็นรายข๎อ คัดเลือกข๎อที่ผําน
เกณฑ๑ 

4. นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตํอรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจัก
สานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลางที่แก๎ไขสมบูรณ๑แล๎วไปใช๎จริง 

เชิงคุณภาพ 
สร๎างแบบสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎าง เป็นลักษณะคําถามปลายเปิดเพ่ือใช๎ในการสัมภาษณ๑

เชิงลึก (In-dept Interview) แบํงออกเป็น 1) ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของหัตถกรรมจักสาน 2) 
ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสาน และ3) ข๎อเสนอแนะ แล๎วนําแบบสัมภาษณ๑
เชิงลึกที่สร๎างขึ้นไปปรึกษาอาจารย๑ผู๎ควบคุมวิทยานิพนธ๑และนําเสนอผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบ 5 ทําน 
เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) และคําดัชนีความสอดคล๎องของแบบ
สัมภาษณ๑เชิงลึก 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยตัวเองจากการถอดบทเรียน (After Action 

Review technique: AAR) และจากแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตํอรูปแบบการจัดการความรู๎ของ
ชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
เชิงปริมาณ 
1. วิเคราะห๑ข๎อมูลพ้ืนฐานของผู๎ตอบแบบสอบถาม เพ่ืออธิบายลักษณะของผู๎ตอบแบบ 

สอบถามด๎วยคําสถิติพ้ืนฐาน ได๎แกํ ความถี่ (Frequency) และคําร๎อยละ (Percentage) 
2. วิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ ด๎วยแบบสอบถามด๎วยการหาคําเฉลี่ย (X  ) และคํา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแตํละข๎อคําถาม แล๎วนําคําเฉลี่ยมาแปลความหมาย โดยใช๎เกณฑ๑ตาม
แนวของ (Best John 1981) ดังนี้ 

 
 คะแนนเฉลี่ยตั้งแตํ 4.50-5.00 หมายถึง เห็นด๎วยมากที่สุดหรือเหมาะสมมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ยตั้งแตํ 3.50-4.49 หมายถึง เห็นด๎วยมากหรือเหมาะสมมาก 
 คะแนนเฉลี่ยตั้งแตํ 2.50-3.49 หมายถึง เห็นด๎วยปานกลางหรือเหมาะสมปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยตั้งแตํ 1.50-2.49 หมายถึง เห็นด๎วยน๎อยหรือเหมาะสมน๎อย 
 คะแนนเฉลี่ยตั้งแตํ 1.00-1.49 หมายถึง เห็นด๎วยน๎อยที่สุดหรือเหมาะสมน๎อยที่สุด 
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3. วิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับข๎อเสนอแนะเป็นคําถามปลายเปิดจะใช๎วิธีการวิเคราะห๑เชิง
เนื้อหา (content analysis)  

เชิงคุณภาพ 
ถอดบทเรียนจากกระบวนการดําเนินการวิจัยการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสาน

แบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง การจัดประชุมวิพากษ๑รูปแบบโดย
ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจักสาน  

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ใช๎กระบวนการถอดบทเรียนแบบ After Action Review: AAR ถอดบทเรียนที่ได๎ สรุปผล

และเขียนรายงาน 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบ
สร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง ผู๎วิจัยได๎ศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห๑
ข๎อมูลพื้นฐานสภาพทั่วไปของหัตถกรรมจักสาน รวมทั้งศึกษาสภาพบริบทชุมชนจักสานบางเจ๎าฉํา ซึ่ง
เป็นพ้ืนที่ในการทดลองใช๎รูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือ
สํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง นําเสนอผลการวิเคราะห๑ข๎อมูล โดยแบํงออกเป็น 4 ขั้นตอน
ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข๎อมูลพื้นฐานสภาพทั่วไปของหัตถกรรมจักสาน 
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาเป็นการสร๎างรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสาน
แบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง 
 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช๎รูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบ
สร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง 
 ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสาน
แบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง 
 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานสภาพทั่วไปของหัตถกรรมจักสาน 

1. ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสภาพทั่วไปของหัตถกรรมจักสาน  
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบ

สร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง ผู๎วิจัยดําเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูลพ้ืนฐานสภาพ
ทั่วไปของหัตถกรรมจักสาน ดังนี้ 

     1.1 ศึกษาแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของชุมชนต้นแบบ 2 ชุมชน 
     ในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ศึกษาชุมชนต๎นแบบ 2 ชุมชน ได๎แกํ ชุมชนหัตถกรรมจักสาน

บางเจ๎าฉํา จังหวัดอํางทองและชุมชนหัตถกรรมจักสานไม๎ไผํศูนย๑หันสัง จังหวัดอยุธยา ซึ่งเป็นชุมชน
หัตถกรรมจักสานที่ผู๎วิจัยใช๎ถอดองค๑ความรู๎ เพ่ือเป็นข๎อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการ
ความรู๎หัตถกรรมจักสานอยํางสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง โดยมีเกณฑ๑การ
เลือก ดังนี้ 1) เป็นชุมชนที่ทําการจักสาน 2) เป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงอันลือชื่อของจังหวัดและเป็นที่รู๎จัก
ของคนทั่วไป 3) มีการบริหารจัดการความรู๎ที่ดีและเดํนชัด 4) มีผลิตภัณฑ๑หลักเป็นของตัวเอง เป็น
ผลิตภัณฑ๑ที่ใช๎วัตถุดิบหรือทรัพยากรและภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาทําการพัฒนาจนกลายเป็นสินค๎าที่
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สามารถสร๎างรายได๎แกํชุมชน 5) เป็นชุมชนโอทอประดับ 5 ดาว และ 6) เป็นชุมชนตัวอยํางในการ
พัฒนาอาชีพของประเทศ 

     ผลจากการสังเคราะห๑ชุมชนต๎นแบบ พบวํา 
     ชุมชนหัตถกรรมจักสานบางเจ๎าฉํา ตําบลโพธิ์ทอง จังหวัดอํางทอง ซึ่งเป็นหมูํบ๎านจัก

สาน งานฝีมือจักสานอันลือชื่อของอํางทองสํวนมากจะเป็นฝีมือของชาวอําเภอโพธิ์ทอง มีการจัดตั้ง
เป็นกลุํมการผลิตเครื่องจักสานเครื่องหวาย กลุํมจักสานไม๎ไผํ เชํน กลุํมตําบลองครักษ๑ กลุํมตําบลบาง
เจ๎าฉํา กลุํมตําบลบางระกํา กลุํมตําบลพลับ และกลุํมตําบลอินทประมูล แหลํงหัตถกรรมเครื่องจัก
สานสําคัญที่ข้ึนชื่อของจังหวัดอํางทอง คือ “บ๎านบางเจ๎าฉํา” งานจักสานของบ๎านบางเจ๎าฉํานี้มีความ
ละเอียดประณีตสวยงามสามารถพัฒนางานฝีมือตามความต๎องการของตลาด ไมํยึดติดกับรูปแบบเกํ า
จนสามารถสํงออกขายตํางประเทศได๎  
      กระบวนการถํายทอดความรู๎หัตถกรรมเครื่องจักสานชุมชนบางเจ๎าฉํา ตําบลบางเจ๎าฉํา 
อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอํางทอง ผู๎วิจัยสังเคราะห๑ สรุปเป็นประเด็น ประกอบด๎วย 5 ด๎าน ได๎แกํ 
      1. ด๎านการหาความรู๎ เนื้อหาที่ถํายทอด ไมํมีการบันทึกไว๎เป็นลายลักษณ๑อักษร  
      2. ด๎านการให๎ความรู๎ ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎เนื้อหาตามลําดับขั้นตอนการปฏิบัติที่ผู๎ถํายทอด
ความรู๎หัตถกรรมเครื่องจักสานได๎บอกกํอนที่จะสอนให๎ลงมือปฏิบัติ และมีการบูรณการเนื้อหาในการ
ถํายทอดหลายเรื่องเข๎าด๎วยกัน 
      3. ด๎านวิธีการเรียนรู๎ หรือวิธีการถํายทอดเน๎นการถํายทอดเป็นรายบุคคลหรือตัวตํอตัว 
และเป็นการสอน การสาธิตให๎ดูเป็นตัวอยํางควบคูํกับการบอกเลํา และมีการซักถามได๎เมื่อไม๎ข๎าใจ 
      4. ด๎านการจัดเก็บความรู๎ มีการใช๎เครื่องมือในการจัดเก็บความรู๎ ได๎แกํ การจัดเก็บใน
รปูแบบของซีด ีเอกสาร แผํนพับ และบันทึกลงในคอมพิวเตอร๑ 
      5. ด๎านการนําความรู๎ไปใช๎ ใช๎สื่อในการถํายทอด แบํงออกเป็น 2 ประเภท  
                5.1 สื่อที่เป็นตัวบุคคลคือตัวผู๎ถํายทอดหัตถกรรมเครื่องจักสานที่เป็นเครือญาติเพ่ือน
บ๎าน หรือสถานประกอบการ 
                5.2 สื่อที่เป็นของจริง คือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ๑ เครื่องมือ   

     ชุมชนหัตถกรรมจักสานไม๎ไผํศูนย๑หันสัง ตําบลหันสัง อําเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จากการสังเคราะห๑ พบวํา ประชากรในตําบลหันสังจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม
กันมากถือเป็นอาชีพหลักของชุมชน  และมีอาชีพเสริมเป็นการทําเครื่องจักสาน  ทั้งประเภทเครื่องจัก
สานจากไม๎ไผํและจักสานหวาย  แตํผลงานทางด๎านเครื่องจักสานไมํไผํจะมีชื่อเสียงมากกวํา  สํวนใหญํ
จะนิยมทําเป็นเครื่องจักสานประเภทเครื่องมือเครื่องใช๎ภายบ๎านทุกชนิด เชํน  กระบุง  ตะกร๎า กลํอง
ใสํเสื้อผ๎ากระจาด รวมไปถึงเครื่องมือที่ใช๎ในการประกอบอาชีพตํางๆเชํน  เครื่องมือจับสัตว๑น้ํา ตะกร๎า
สอยผลไม๎  เป็นต๎น  เครื่องจักสานของชุมชนหันสังเป็นงานที่มีความประณีตคํอนข๎างมาก   
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      การผลิตหัตถกรรมจักสานมีความจําเป็นตํอชีวิตความเป็นอยูํของประชาชนในท๎องถิ่น
นั้นๆ  โดยเฉพาะประชากรที่มีอาชีพเกษตรกรรม  เพราะหัตถกรรมเป็นเครื่องมือ เครื่องใช๎พ้ืนบ๎านที่
ทําขึ้นจากวัสดุพ้ืนบ๎าน  ชาวชนบทสํวนใหญํสามารถผลิตขึ้นใช๎เองได๎เป็นสํวนมาก ดังนั้น หัตถกรรม
จักสานจึงเป็นเครื่องมือเครื่องใช๎ที่ชาวชนบทยังคงใช๎สอยกันอยูํ  และเป็นเครื่องใช๎ที่ ตอบสนองความ
ต๎องการใช๎สอยในชีวิตประจําวันของชาวชนบทได๎เป็นอยํางดีทําหัตถกรรมชนิดตํางๆ จํานวนมาก
อํานวยประโยชน๑ในชีวิตประจําวันของชาวชนบทได๎เป็นอยํางดีและเป็นเครื่องมือเครื่องใช๎ที่มีความ
ใกล๎ชิดกับชาวบ๎านมาจนทุกวันนี้ ในบางครั้งหัตถกรรมจักสานบางอยํางบางชนิด อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบ และวิธีการผลิต ตลอดจนการใช๎วัสดุไปบ๎างเพ่ือให๎สัมพันธ๑กับความเปลี่ยนแปลง
ของสังคม และชีวิตปัจจุบัน หัตถกรรมจะเกิดขึ้นตามความจําเป็นในการดํารงชีวิตที่มีมูลเหตุทําให๎เกิด
หัตถกรรมจักสาน ที่สําคัญ 3 ประการ  
      1. มูลเหตุจากความจําเป็นในการดํารงชีวิต การดํารงชีวิตจําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องอาศัย
เครื่องมือเครื่องใช๎พื้นบ๎านที่สามารถผลิตเองได๎มาชํวยให๎เกิดความสะดวก โดยเฉพาะอยํางยิ่งเครื่องมือ 
เครื่องใช๎ที่จําเป็นในการดํารงชีวิตในชนบทด๎วยอาชีพเกษตรกรรมที่มีความผูกพันกับชาวชนบทมาช๎า
นาน 
      2. มูลเหตุที่เกิดจากสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติตามสภาพภูมิศาสตร๑ ซึ่งเป็นแรงผลักดันที่
ทําให๎เกิดหัตถกรรมจักสานที่สําคัญทางหนึ่ง เพราะชาวไทยสํวนใหญํมีอาชีพทางเกษตรกรรม 
จําเป็นต๎องประกอบอาชีพตามสภาพสิ่งแวดล๎อมและสภาพภูมิศาสตร๑ของท๎องถิ่นนั้นๆ  
      3. มูลเหตุที่เกิดจากความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนา หัตถกรรมจักสาน
จํานวนไมํน๎อย เกิดข้ึนจากผลของความเชื่อตามประเพณีและศาสนาของท๎องถิ่น ซึ่งจะเห็นได๎จากการ
สานเสื่อปาหนัน หรือเสื่อใบลําเจียก เพ่ือใช๎ในงานพิธีสมรสตามขนบธรรมเนียมประเพณีทางภาคใต๎ 
โดยเฉพาะในจังหวัดกระบี่ มีประเพณีการสานเสื่อปาหนัน สําหรับคูํบําวสาวที่จะใช๎ปูนอนแทนที่นอน
รํวมกัน การสานราชวัติในงานพิธีทางศาสนา เป็นต๎น  

จากการลงพ้ืนที่ ผู๎วิจัยสังเคราะห๑กระบวนการถํายทอดความรู๎หัตถกรรมเครื่องจักสาน
ชุมชนหันสัง สรุปเป็นประเด็น ประกอบด๎วย 5 ด๎าน ได๎แกํ 

1. ด๎านการหาความรู๎ การถํายทอด ไมํมีการบันทึกไว๎เป็นลายลักษณ๑อักษร  
2. ด๎านการให๎ความรู๎ เป็นการถํายทอดแบบสอนกันตัวตํอตัว สอนเป็นกลุํม สอนให๎กับครูใน

โรงเรียนตํางๆ เพ่ือให๎ครูนําไปถํายทอดให๎กับนักเรียนในโรงเรียน สอนให๎กับนักทํองเที่ยวและชุมชน
ใกล๎เคียงที่สนใจในหัตถกรรมจักสาน 

3. ด๎านวิธีการเรียนรู๎ เน๎นการถํายทอดเป็นรายบุคคลหรือตัวตํอตัว และเป็นการสอน สาธิต
ให๎ดูเป็นการสอนควบคูํกับการบอกเลํา และมีการซักถามเมื่อไม๎ข๎าใจ การสอนเป็นการปฏิบัติที่ผู๎
ถํายทอดความรู๎หัตถกรรมเครื่องจักสานได๎บอกกํอนที่จะสอนให๎ลงมือปฏิบัติ 
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4. ด๎านการจัดเก็บความรู๎  เก็บความรู๎ที่ตัวบุคคลที่เป็นผู๎ถํายทอด ยังไมํมีการเก็บไว๎ใน
เอกสารหรือสื่อตํางๆ 
5. ด๎านการนําความรู๎ไปใช๎ เป็นการสอนให๎กับผู๎ที่ต๎องการรู๎การจักสาน สอนให๎กับนักทํองเที่ยว และ

นักเรียนเป็นหมูํคณะที่ต๎องการมาศึกษาการทําจักสานเพ่ือนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันหรือนําไปตํอยอด

ในการทําของฝากและของที่ระลึก 
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ตารางที่ 8 ตารางสรุปการจัดการความรู๎ของชุมชนต๎นแบบ 
 

กลุ่มหัตถกรรมจักสานบางเจ้าฉ่า กลุ่มหัตถกรรมจักสานหันสัง สรุป 

1. ด๎านการหาความรู๎ เนื้อหาท่ี
ถํายทอด ไมํมีการบันทึกไว๎เป็นลาย
ลักษณ๑อักษร  
2. ด๎านการให๎ความรู๎ ผู๎เรียนได๎เรยีนรู๎
เนื้อหาตามลําดับขั้นตอนการปฏิบตัิที่
ผู๎ถํายทอดความรู๎หัตถกรรมเครื่องจัก
สานได๎บอกกํอนที่จะสอนใหล๎งมือ
ปฏิบัติและมีการบูรณการเนื้อหาใน
การถํายทอดหลายเรื่องเข๎าด๎วยกนั 
 
3. ด๎านวิธีการเรยีนรู๎ หรือวิธีการ
ถํายทอดเน๎นการถํายทอดเป็น
รายบุคคลหรือตัวตํอตัว และเป็นการ
สอน การสาธติให๎ดูเป็นตัวอยํางควบคูํ
กับการบอกเลํา และมีการซักถามได๎
เมื่อไม๎ข๎าใจ 
 
 
4. ด๎านการจัดเก็บความรู๎ มีการใช๎
เครื่องมือในการจัดเก็บความรู๎ ไดแ๎ก ํ
การจัดเก็บในรูปแบบของซีดี เอกสาร 
แผํนพับ และบันทึกลงในคอมพิวเตอร๑ 
5. ด๎านการนําความรู๎ไปใช๎ ใช๎สื่อใน
การถํายทอด แบํงออกเป็น 2 
ประเภท  
   5.1 สื่อท่ีเป็นตัวบุคคลคือตัวผู๎
ถํายทอดหัตถกรรมเครื่องจักสานที่
เป็นเครือญาติเพื่อนบ๎าน หรือสถาน
ประกอบการ 
    5.2 สื่อท่ีเป็นของจริง คือ สื่อ 
วัสด ุอุปกรณ๑ เครื่องมือ  

1. ด๎านการหาความรู๎ การถํายทอด ไมํ
มีการบันทึกไว๎เป็นลายลักษณ๑อักษร  
 
2. ด๎านการให๎ความรู๎ เป็นการ
ถํายทอดแบบสอนกันตัวตํอตัว สอน
เป็นกลุํม สอนให๎กับครูในโรงเรียน
ตํางๆ เพื่อให๎ครูนําไปถํายทอดใหก๎ับ
นักเรียนในโรงเรียน สอนให๎กับ
นักทํองเที่ยวและชุมชนใกล๎เคียงที่
สนใจในหัตถกรรมจักสาน 
3. ด๎านวิธีการเรยีนรู๎ เน๎นการถํายทอด
เป็นรายบุคคลหรือตัวตํอตัว และเป็น
การสอน สาธิตให๎ดูเป็นการสอนควบคูํ
กับการบอกเลํา และมีการซักถามเมื่อ
ไม๎ข๎าใจ การสอนเป็นการปฏิบัติทีผู่๎
ถํายทอดความรู๎หตัถกรรมเครื่องจกั
สานได๎บอกกํอนที่จะสอนใหล๎งมือ
ปฏิบัต ิ
4. ด๎านการจัดเก็บความรู๎ เก็บความรู๎ที่
ตัวบุคคลที่เป็นผู๎ถํายทอด ยังไมํมกีาร
เก็บไว๎ในเอกสารหรือสื่อตํางๆ 
 
5. ด๎านการนําความรู๎ไปใช๎ เป็นการ
สอนให๎กับผู๎ที่ต๎องการรู๎การจักสาน 
สอนให๎กับนักทํองเที่ยว และนักเรยีน
เป็นหมูํคณะที่ต๎องการมาศึกษาการทํา
จักสานเพื่อนําไปใช๎ในชีวิตประจําวัน
หรือนําไปตํอยอดในการทําของฝาก
และของที่ระลึก 

1. ด๎านการหาความรู๎การ
ถํายทอด ไมํมีการบันทึกไว๎เป็น
ลายลักษณ๑อักษร  
2. ด๎านการให๎ความรู๎วิธีการ
ถํายทอดเน๎นการถํายทอดเป็น
รายบุคคลหรือตัวตํอตัว และ
เป็นการสอน สาธิตให๎ด ู
 
 
 
3. ด๎านวิธีการเรยีนรู๎ เป็นการ
สอนควบคูํกับการบอกเลํา และ
มีการซักถามเมื่อไม๎ข๎าใจ 
การสอนเป็นการปฏิบตัิที่ผู๎
ถํายทอดความรู๎หตัถกรรมเครื่อง
จักสานได๎บอกกํอนท่ีจะสอนให๎
ลงมือปฏิบัต ิ 
 
4. ด๎านการจัดเก็บความรู๎ มี
การบูรณการจดัเก็บความรูไ๎ว๎ใน
รูปแบบของสื่อตํางๆ 

 
5.ด๎านการนําความรูไ๎ปใช๎ ใช๎สื่อ
ในการถํายทอดความรู๎   
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1.2 ข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) นักท่องเที่ยว 
      ผลการวิจัยข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามที่เป็นนักทํองเที่ยว ผู๎วิจัยได๎สํงข๎อมูล
แบบสอบถามให๎กับนักทํองเที่ยวไทย จํานวน 400 คน ได๎มาจากการคํานวณสูตรไมํทราบขนาด
ตัวอยํางของ W.G. Cochran ที่มาทํองเที่ยวกลุํมจักสานบางเจ๎าฉํา จังหวัดอํางทอง แล๎วรอรับกลับ
ด๎วยตัวเอง เพ่ือเป็นข๎อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานอยําง
สร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการวิเคราะห๑คําสถิติ นํามา
สรุป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูลปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถามที่เป็นนักทํองเที่ยว 

จํานวน 400 คน โดยจําแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพและรายได๎ ผู๎วิจัยวิเคราะห๑โดยใช๎
คําความถี่ (Frequency) และคําร๎อยละ (Percentage) ซึ่งผลการวิเคราะห๑ปรากฏรายละเอียดดัง
ตารางที่ 9 
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ตารางที่ 9 จํานวนและร๎อยละของข๎อมูลปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถามที่เป็นนักทํองเที่ยว  
  

(n=400) 
ข้อ ข้อมูลปจัจัยส่วนบุคคล จ านวน 

 
ร้อยละ 

1 เพศ 
  ชาย 
  หญิง 

 
111 
289 

 
27.8 
72.3 

2 อายุ 
  ต่ํากวํา20 ปี 
  20-29 ปี 
  30-39 ปี 
  40-50 ปี 
  สูงกวํา 50 ปีขึ้นไป 

 
30 
40 
185 
80 
65 

 
7.5 
10.0 
46.3 
20.0 
16.3 

3 วุฒิการศึกษา 
  ต่ํากวํามัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ปวช/ปวส/อนุปรญิญา 
  ปริญญาตร ี
  สูงกวําปริญญาตร ี

 
46 
61 
208 
85 

 
11.5 
15.3 
52.0 
21.3 

4 อาชีพ 
   รับจ๎าง 
   รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
   บริษัท/เอกชน 
   อื่นๆ 

 
71 
164 
68 
97 

 
17.8 
41.0 
17.0 
24.3 

5 รายได ๎
   ต่ํากวํา 5,000 บาท 
   5,000-10,000 บาท 
   10,001-15,000 บาท 
    สูงกวํา 15,000 บาท 

 
37 
8 

163 
192 

 
9.3 
2.0 
40.8 
48.0 

 
จากตารางที่ 9 พบวํา ข๎อมูลปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นนักทํองเที่ยว 

จํานวน 400 คน เป็นเพศหญิง 283 คน คิดเป็นร๎อยละ 72.3 เป็นเพศชาย 111 คน คิดเป็นร๎อยละ 
27.8 มีอายุมากที่สุด 30-39 ปี 185 คน คิดเป็นร๎อยละ 46.3 รองลงมาคือ มีอายุ40-50 ปี 80 คน คิด
เป็นร๎อยละ 20 มีอายุสูงกวํา 50 ปีขึ้นไป 65 คน คิดเป็นร๎อยละ 16.3 มีอายุ 20-29 ปี 40 คน คิดเป็น
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ร๎อยละ 10 และน๎อยสุดมีอายุต่ํากวํา 20 ปี 30 คน คิดเป็นร๎อยละ 7.5  มีวุฒิการศึกษามากสุด
ปริญญาตรี 208 คน คิดเป็นร๎อยละ 52.0 รองลงมา สูงกวําปริญญาตรี 85 คน คิดเป็นร๎อยละ 21.3 
ปวช/ปวส/อนุปริญญา 61 คน คิดเป็นร๎อยละ 15.3 และน๎อยที่สุด ต่ํากวํามัธยมศึกษาตอนปลาย 46 
คน คิดเป็นร๎อยละ 11.5 มีอาชีพมากสุด รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 164 คน คิดเป็นร๎อยละ 41.0 
รองลงมามีอาชีพอ่ืนๆ 97 คน คิดเป็นร๎อยละ 24.3 มีอาชีพ รับจ๎าง 71 คน คิดเป็นร๎อยละ 17.8 และ
น๎อยสุด บริษัท/เอกชน 68 คน คิดเป็นร๎อยละ 17.0 มีรายได๎สูงสุด สูงกวํา 15,000 บาท 192 คน คิด
เป็นร๎อยละ 48.0 รองลงมา มีรายได๎ 10,001-15,000 บาท 163 คน คิดเป็นร๎อยละ 40.8 ต่ํากวํา 
5,000 บาท 37 คน คิดเป็นร๎อยละ 9.3และน๎อยสุด 5,000-10,000 บาท 8 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.0  
  1.2.2 ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับหัตถกรรมจักสานของนักท่องเที่ยว 
  การวิ เคราะห๑ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับหัตถกรรมจักสานของ
นักทํองเที่ยวผู๎ตอบแบบสอบถาม ด๎วยการวิเคราะห๑คําเฉลี่ย (Means) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ซึ่งผลการวิเคราะห๑ปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 10 
 
ตารางที่ 10 คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับหัตถกรรมจักสานของผู๎ตอบ
แบบสอบถามที่เป็นนักทํองเที่ยวจําแนกตามโดยรวมและรายข๎อ 

     (n=400) 
 

ข้อ 
 

ข้อค าถาม 
 
X 

 
S.D. 

 
แปลผล 

1 ทํานให๎ความสนใจงานหัตถกรรมจกัสาน 4.54 .49 มาก 
2 งานจักสานควรมีการถํายทอดความรู๎ที่เป็นรูปแบบหรือเป็นลายลักษณ๑

อักษร 4.38 .48 มาก 
3 ระดับการถํายทอดความรู๎หตัถกรรมจักสานควรมีการจัดเข๎าใน

หลักสตูรเชํนเดียวกับนาฏศิลป์  4.31 .46 มาก 
4 ถํายทอดหัตถกรรมเครื่องจักสานควรเน๎นการถํายทอดเป็นรายบุคคล

และเป็นการสอนปฏิบัต ิ 4.57 .49 มาก 

5 ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็นความรู๎ทีไ่ดม๎าจากประสบการณ๑ของคนในอดตีที่
มีคุณคํา 4.13 .34 ปานกลาง 

6 การให๎ความรูค๎วรเริ่มที่ครอบครัว  โรงเรียน  สังคมและประเทศ ท่ีควร
รํวมมือสร๎างความตะหนักในการคงไว๎ซึ่งภูมิปัญญา  4.58 .49 มาก 

7 เครื่องจักสานสะท๎อนถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนและท๎องถิน่ของภาค
กลาง 4.41 .49 มาก 

8 การสนับสนุนให๎มีผู๎ใช๎ผลิตภัณฑ๑จักสานมากยิ่งข้ึน 4.44 .49 มาก 
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ตารางที่ 10 คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับหัตถกรรมจักสานของผู๎ตอบ
แบบสอบถามที่เป็นนักทํองเที่ยวจําแนกตามโดยรวมและรายข๎อ (ตํอ) 

     (n=400) 
 

ข้อ 
 

ข้อค าถาม 
 
X 

 
S.D. 

 
แปลผล 

9 รูปแบบของผลิตภัณฑ๑ของฝากควรเล็ก ราคาถูกและควรมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑ให๎มีสีสันตํางๆ มากขึ้น  

4.45 .49 มาก 

10 ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเครื่องจักสานสามารถแก๎วิกฤตให๎กับสังคมท๎องถิ่นได๎ 4.42 .49 มาก 
11 คุณคําเครื่องจักสานสอดแทรกวัฒนธรรมและประเพณีท๎องถิ่นของ

ภาคกลาง 
4.67 .46 มาก 

12 เพื่อสนับสนุนอาชีพจักสาน ทํานมีสํวนรํวมในการประชาสัมพันธ๑ของ
กลุํมจักสาน 

4.66 .47 มาก 

13 ราคาหัตถกรรมจักสานมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ๑ 4.26 .44 มาก 
14 ลักษณะทั่วไปของหัตถกรรมจักสานต๎องประณีตมีความสวยงามและ

ความนําสนใจ 
4.39 .48 มาก 

15 รูปแบบหัตถกรรมจักสานต๎องแปลกใหมํสะดุดตา 4.71 .45 มาก 
16 จักสานมีการจัดการความรู๎ให๎เป็นระบบ 4.61 .48  
17 การจัดการความรู๎ที่เป็นต๎นแบบของจักสานมีการพัฒนาให๎มีสิ่งใหมํๆ 

เชํน ลวดลายเกิดขึ้นเสมอ 4.44 .49 มาก 

18 คนท่ีเรียนรู๎จักสานต๎องมีความชอบและสนใจเป็นอยํางมาก 4.31 .46 มาก 
19 การถํายทอดจักสานมีแบบแผน ขั้นตอนท่ีชัดเจน 4.60 .48 มาก 
20 การจัดเก็บความรู๎ควรเก็บไว๎ในสื่อตํางๆแทนท่ีเก็บไว๎ในตัวบุคคล 4.92 .26 ปานกลาง 
                               รวม 4.49 .13 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 10 พบวําการวิเคราะห๑ข๎อมูลแบบสอบถามนักทํองเที่ยว ในภาพรวมอยูํในระดับ

ปานกลาง ( X  = 4.49, S.D. = 0.13) เมื่อพิจารณารายข๎อ พบวํา ข๎อคําถามสํวยใหญํมีคําอยูํในระดับ

มาก 18 ข๎อ ข๎อที่มีคําสูงที่สุด ได๎แกํ ข๎อ 1) ทํานให๎ความสนใจงานหัตถกรรมจักสาน ( X  = 4.54, 
S.D. = 0.49) ข๎อ 4) ถํายทอดหัตถกรรมเครื่องจักสานควรเน๎นการถํายทอดเป็นรายบุคคลและเป็น

การสอนปฏิบัติ ( X  = 4.57, S.D. = 0.49) ข๎อ 6) การให๎ความรู๎ควรเริ่มที่ครอบครัว  โรงเรียน  สังคม

และประเทศ ที่ควรรํวมมือสร๎างความตะหนักในการคงไว๎ซึ่งภูมิปัญญา ( X  = 4.58, S.D. = 0.49) ข๎อ 

7) เครื่องจักสานสะท๎อนถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนและท๎องถิ่นของภาคกลาง ( X  = 4.41, S.D. = 

0.49)  ข๎อ 8) การสนับสนุนให๎มีผู๎ใช๎ผลิตภัณฑ๑จักสานมากยิ่งข้ึน ( X  = 4.44, S.D. = 0.49)  
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ข๎อ 9) รูปแบบของผลิตภัณฑ๑ของฝากควรเล็ก ราคาถูกและควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ให๎มีสีสันตํางๆ 

มากขึ้น ( X  = 4.45, S.D. = 0.49) ข๎อ 10) ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเครื่องจักสานสามารถแก๎วิกฤตให๎กับ

สังคมท๎องถิ่นได๎ ( X  = 4.42, S.D. = 0.49) ข๎อ 17)  การจัดการความรู๎ที่เป็นต๎นแบบของจักสานมี

การพัฒนาให๎มีสิ่งใหมํๆ เชํน ลวดลายเกิดขึ้นเสมอ ( X  = 4.44, S.D. = 0.49)  และอยูํในระดับปาน
กลาง 2 ข๎อ ได๎แกํ ข๎อ 5) ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็นความรู๎ที่ได๎มาจากประสบการณ๑ของคนในอดีตที่มี

คุณคํา ( X  = 4.13, S.D. = 0.34)  และข๎อ 20) การจัดเก็บความรู๎ควรเก็บไว๎ในสื่อตํางๆแทนที่เก็บไว๎

ในตัวบุคคล ( X  = 4.92, S.D. = 0.26) 
   1.3 ข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) กลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการจักสาน 

           ผลการวิจัยข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุํมเปูาหมายผู๎ประกอบการจัก
สาน ผู๎วิจัยได๎สํงข๎อมูลแบบสอบถามให๎กับสมาชิกกลุํมเปูาหมายผู๎ประกอบการจักสาน 2 กลุํม ได๎แกํ 
กลุํมเปูาหมายผู๎ประกอบการจักสานหันสัง จํานวนสมาชิกกลุํมหันสัง 15 คน ใช๎การเปิดตารางเครซี่ 
มอแกน ได๎กลุํมตัวอยําง จํานวน 14 คน กลุํมเปูาหมายผู๎ประกอบการบางเจ๎าฉํา จํานวนสมาชิกบาง
เจ๎าฉํา 35 คน ใช๎การเปิดตารางเครซี่ มอแกน ได๎กลุํมตัวอยําง จํานวน 32 คน รวมเป็นจํานวน 46 คน 
ผู๎วิจัยสํงแบบสอบถามและรอรับกลับด๎วยตัวเอง เพ่ือเป็นข๎อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการ
จัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานอยํางสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง วิเคราะห๑
ข๎อมูลโดยการวิเคราะห๑คําสถิติ นํามาสรุป โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 1.3.1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูลปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถามกลุํมเปูาหมาย

ผู๎ประกอบการหัตถกรรมจักสาน จํานวน 46 คน โดยจําแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ชีพและ
รายได๎ ผู๎วิจัยวิเคราะห๑โดยใช๎คําความถี่ (Frequency) และคําร๎อยละ (Percentage) ซึ่งผลการ
วิเคราะห๑ปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 11  
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ตารางที่ 11 จํานวนและร๎อยละของข๎อมูลปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถามที่เป็น
กลุํมเปูาหมายผู๎ประกอบการ 

(n=46) 
ข้อ ข้อมูลปจัจัยส่วนบุคคล จ านวน 

 
ร้อยละ 

1 เพศ 
  ชาย 
  หญิง 

 
15 
31 

 
33 
67 

2 อายุ 
  ต่ํากวํา20 ปี 
  20-29 ปี 
  30-39 ปี 
  40-50 ปี 
  สูงกวํา 50 ปีขึ้นไป 

 
2 
1 
13 
12 
18 

 
5 
2 
28 
26 
39 

3 วุฒิการศึกษา 
  ต่ํากวํามัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ปวช/ปวส/อนุปรญิญา 
  ปริญญาตร ี
  สูงกวําปริญญาตร ี

 
18 
14 
12 
2 

 
39 
30 
26 
5 

4 อาชีพ 
   รับจ๎าง 
   รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
   บริษัท/เอกชน 

 
29 
9 
8 

 
63 
20 
17 

5 รายได ๎
   ต่ํากวํา 5,000 บาท 
   5,000-10,000 บาท 
   10,001-15,000 บาท 
    สูงกวํา 15,000 บาท 

 
21 
11 
10 
4 

 
46 
24 
22 
8 

 
จากตารางที่ 11 พบวํา ข๎อมูลปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถามกลุํมเปูาหมาย

ผู๎ประกอบการ จํานวน 46 คน เป็นเพศชาย 15 คน คิดเป็นร๎อยละ 33 เป็นเพศหญิง 31 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 67 มีอายุมากสุด สูงกวํา 50 ปีขึ้นไป 18 คน คิดเป็นร๎อยละ 39 รองลงมามีอายุ 30-39 ปี 13 
คน คิดเป็นร๎อยละ 28 มีอายุ 40-50 ปี 12 คน คิดเป็นร๎อยละ 26 ต่ํากวํา 20 ปี 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 
5 และน๎อยสุดมีอายุ 20-29 ปี1 คน คิดเป็นร๎อยละ 2 มีวุฒิการศึกษามากสุดต่ํากวํามัธยมศึกษาตอน
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ปลาย 18 คน คิดเป็นร๎อยละ 39 รองลงมา คือ ปวช/ปวส/อนุปริญญา 14 คน คิดเป็นร๎อยละ 30 
ปริญญาตรี 12 คน คิดเป็นร๎อยละ 26 และน๎อยสุดสูงกวําปริญญาตรี 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 5 มีอาชีพ
มากสุด รับจ๎าง 29 คน คิดเป็นร๎อยละ 63 รองลงมามีอาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 9 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 20 และน๎อยสุดมีอาชีพ บริษัท/เอกชน 8 คน คิดเป็นร๎อยละ 17 มีรายได๎มากสุด  ต่ํากวํา 
5,000 บาท 21 คน คิดเป็นร๎อยละ 46 รองลงมามีรายได๎ 510,000-15,000 บาท 11 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 24  มีรายได๎ 10,001-15,000 บาท 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 22 และน๎อยสุดมีรายได๎ สูงกวํา 
15,000 บาท 4 คน คิดเป็นร๎อยละ 8   
  1.3.2. ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับหัตถกรรมจักสานของกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการ 
  การวิ เคราะห๑ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับหัตถกรรมจักสานของ
กลุํมเปูาหมายผู๎ประกอบการ ผู๎ตอบแบบสอบถาม ด๎วยการวิเคราะห๑คําเฉลี่ย (Means) สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งผลการวิเคราะห๑ปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 12 
 
ตารางที่ 12 คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับหัตถกรรมจักสานที่เป็น
กลุํมเปูาหมายผู๎ประกอบการ จําแนกตามรายข๎อและรายด๎าน 

         (n=46) 
 

ข้อ 
 

ข้อค าถาม 
 
X 

 
S.D. 

 
แปลผล 

 ด้านหาความรู้    
1 มีการค๎นหาความรู๎ที่หลากหลายทีม่าจากแหลํงตํางๆ เชํน ห๎องสมุด สื่อตํางๆ  4.60 .493 มากที่สุด 
2 มีการหาความรู๎จากบคุคลที่มคีวามรู๎ โดยการพูดคยุ ศึกษาดูงาน หรอืสนทนา 4.36 .488 มาก 

3 มีการศึกษาข๎อมลูใหมํๆของหัตถกรรมจักสานอยํางตํอเนื่อง 4.65 .481 มากที่สุด 
4 มีการพูดคุยถึงวิธีการจักสาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในกลุมํอยูํเสมอ 4.43 .501 มาก 
                                      รวม 4.51 .200 มากที่สุด 

 ด้านให้ความรู ้    
5 จักสานควรมีการถํายทอดความรู๎ที่เป็นรูปแบบหรือเป็นลายลักษณ๑อักษร 4.73 .443 มากที่สุด 

6 ภูมิปัญญาท๎องถิ่นจักสานเป็นความรู๎ที่ได๎มาจากประสบการณ๑ของคนในอดีตที่
มีคุณคํา 4.60 .493 มากที่สุด 

7 การให๎ความรูค๎วรเริ่มที่ครอบครัว  โรงเรียน  สังคมและประเทศ ท่ีควรรํวมมือ
สร๎างความตะหนักในการคงไว๎ซึ่งภูมิปัญญา  4.52 .505 มากที่สุด 

8 การถํายทอดความรู๎หัตถกรรมจักสานควรมีการจดัเข๎าในหลักสูตรเชํนเดียวกับ
นาฏศิลป ์

4.58 .497 มากที่สุด 

                                      รวม 4.61 .233 มากที่สุด 
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ตารางที่ 12 คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับหัตถกรรมจักสานที่เป็น
กลุํมเปูาหมายผู๎ประกอบการจําแนกตามรายข๎อและรายด๎าน (ตํอ) 

         (n=46) 
 

ข้อ 
 

ข้อค าถาม 
 
X 

 
S.D. 

 
แปลผล 

 ด้านวิธีการเรียนรู้    

9 ถํายทอดหัตถกรรมเครื่องจักสานควรเน๎นการถํายทอดเป็นรายบุคคลและ
เป็นการสอนปฏิบัต ิ 4.32 .473 มาก 

10 มีการสํงเสรมิบรรยากาศในการทําจักสานเพื่อให๎เกิดแรงกระตุ๎นให๎สมาชิกนํา
ความรู๎ที่อยูํในตัวออกมาเป็นความรู๎ที่อยูํในรูปของเอกสาร 

4.60 .493 มากที่สุด 

11 สมาชิกในกลุํมมีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็นและแสวงหาความคิดใหมํ
ในการทํางาน 

4.39 .493 มาก 

12 มีการนําความรู๎ที่ได๎จากแหลํงตํางๆมาพัฒนาเป็นสิ่งใหมํๆในการจักสาน 4.65 .481 มากที่สุด 
                                      รวม 4.49 .244 มาก 
 ด้านจัดเก็บความรู้    

13 มีการจัดเก็บข๎อมูลอยาํงเป็นระบบ สามารถค๎นหาได๎งํายเมื่อต๎องการ 4.54 .503 มากที่สุด 
14 มีการบันทึกประสบการณ๑และความชํานาญของสมาชิกเก็บไว๎ในสํวนตํางๆ 

เพื่อนํามาใช๎ได๎อีกภายหลัง 4.47 .505 
 

มาก 
15 ด๎านเทคโนโลยี มสีมาชิกที่มีความรู๎อยูํประจํา 4.41 .497 มาก 

16 มีความพร๎อมในดา๎นอุปกรณ๑ที่ใช๎ในการจัดเก็บความรู ๎ 4.45 .503 มาก 
                                            รวม 4.47 .237 มาก 

 ด้านน าความรู้ไปใช้    
17 มีการนําความรู๎ที่ได๎มาตํอยอดในปัจจุบัน นําไปปฏิบัติให๎บรรลุเปูาหมาย 4.28 .455 มาก 

18 มีการสื่อสารให๎สมาชิกในกลุํมรับทราบเกี่ยวกับการจัดเก็บความรู๎และวิธีการ
นําความรู๎ออกมาใช๎ 

4.56 .501 มากที่สุด 

19 มีการจัดนําความรู๎มาปรับเป็นแนวทางในการทํางาน 4.60 .493 มากที่สุด 

20 มีการใช๎องค๑ความรู๎สมัยใหมํมาพัฒนาตํอยอดงานจักสาน 4.58 .497 มากที่สุด 
                                            รวม 4.51 .189 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 12 แสดงระดับความสนใจการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานของผู๎ตอบ

แบบสอบถามที่เป็นกลุํมเปูาหมายผู๎ประกอบการรายด๎านโดยมีข๎อมูลในแตํละด๎านดังนี้  
ด๎านหาความรู๎ พบวํา ในภาพรวมการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานของผู๎ตอบแบบ 

สอบถามที่เป็นกลุํมเปูาหมายผู๎ประกอบการในภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด (x  =4.51 , S.D. =.200) 
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เมื่อพิจารณารายข๎อ พบวํา  สภาพการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานของผู๎ตอบแบบสอบถามที่เป็น
กลุํมเปูาหมายผู๎ประกอบการ มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมากที่สุด 2 ข๎อ โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไป

หาน๎อย ดังนี้ ข๎อ 3 มีการศึกษาข๎อมูลใหมํๆของหัตถกรรมจักสานอยํางตํอเนื่อง (x  =4.65, S.D. 

=.501) ข๎อ 1 มีการค๎นหาความรู๎ที่หลากหลายที่มาจากแหลํงตํางๆ เชํน ห๎องสมุด สื่อตํางๆ (x  =4.60, 
S.D. =.493) และมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก 2 ข๎อ โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย ดังนี้  ข๎อ 

4 มีการพูดคุยถึงวิธีการจักสาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในกลุํมอยูํเสมอ (x  = 4.43, S.D. 

=.501) ข๎อ 2 มีการหาความรู๎จากบุคคลที่มีความรู๎ โดยการพูดคุย ศึกษาดูงาน หรือสนทนา (x  =4.36, 
S.D. =.488) 

ด๎านให๎ความรู๎  พบวํา  ในภาพรวมการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานของผู๎ตอบ

แบบสอบถามที่เป็นกลุํมเปูาหมายผู๎ประกอบการในภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด (x  =4.61 , S.D. 
=.233) เมื่อพิจารณารายข๎อ พบวํา สภาพการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานของผู๎ตอบแบบสอบถาม
ที่เป็นกลุํมเปูาหมายผู๎ประกอบการมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมากที่สุดทั้ง 4 ข๎อ โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจาก

มากไปหาน๎อย ดังนี้ ข๎อ 5 จักสานควรมีการถํายทอดความรู๎ที่เป็นรูปแบบหรือเป็นลายลักษณ๑อักษร (x  
=4.73, S.D.=.443) ข๎อ 6 ภูมิปัญญาท๎องถิ่นจักสานเป็นความรู๎ที่ได๎มาจากประสบการณ๑ของคนใน

อดีตที่มีคุณคํา (x  =4.60, S.D. =.493) ข๎อ 8 การถํายทอดความรู๎หัตถกรรมจักสานควรมีการจัดเข๎าใน

หลักสูตรเชํนเดียวกับนาฏศิลป์ (x  =4.58, S.D. =.497) และข๎อ 7 การให๎ความรู๎ควรเริ่มที่ครอบครัว  

โรงเรียน สังคมและประเทศ ที่ควรรํวมมือสร๎างความตะหนักในการคงไว๎ซึ่งภูมิปัญญา (x  =4.52, S.D. 
=.505) 

ด๎านวิธีการเรียนรู๎ พบวํา ในภาพรวมการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานของผู๎ตอบ

แบบสอบถามที่เป็นกลุํมเปูาหมายผู๎ประกอบการในภาพรวมอยูํในระดับมาก (x  =4.49, S.D. =.244) 
เมื่อพิจารณารายข๎อ พบวํา สภาพการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานของผู๎ตอบแบบสอบถามที่เป็น
กลุํมเปูาหมายผู๎ประกอบการมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมากที่สุด 2 ข๎อ โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไป

หาน๎อย ดังนี้ ข๎อ 12 มีการนําความรู๎ที่ได๎จากแหลํงตํางๆมาพัฒนาเป็นสิ่งใหมํๆในการจักสาน (x  
=4.65, S.D. =.481) ข๎อ 10 มีการสํงเสริมบรรยากาศในการทําจักสานเพ่ือให๎เกิดแรงกระตุ๎นให๎

สมาชิกนําความรู๎ที่อยูํในตัวออกมาเป็นความรู๎ที่อยูํในรูปของเอกสาร (x  =4.60, S.D. =.493) และ มี
คําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย ดังนี้ ข๎อ 11 สมาชิกในกลุํมมีสํวน

รํวมในการแสดงความคิดเห็นและแสวงหาความคิดใหมํในการทํางาน (x  =4.39, S.D. =.493) และข๎อ 
9 ถํายทอดหัตถกรรมเครื่องจักสานควรเน๎นการถํายทอดเป็นรายบุคคลและเป็นการสอนปฏิบัติ  

(x  =4.32, S.D. =.473) 
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ด๎านจัดเก็บความรู๎ พบวํา ในภาพรวมการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานของผู๎ตอบ

แบบสอบถามที่เป็นกลุํมเปูาหมายผู๎ประกอบการในภาพรวมอยูํในระดับมาก (x  =4.47, S.D. =.237) 
เมื่อพิจารณารายข๎อ พบวํา สภาพการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานของผู๎ตอบแบบสอบถามที่เป็น
กลุํมเปูาหมายผู๎ประกอบการมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมากที่สุด 1 ข๎อ ได๎แกํ ข๎อ 13 มีการจัดเก็บข๎อมูล

อยํางเป็นระบบ สามารถค๎นหาได๎งํายเมื่อต๎องการ (x  =4.54, S.D. =.503) นอกนั้นมีคําเฉลี่ยอยูํใน
ระดับมาก โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย ดังนี้ ข๎อ 14 มีการบันทึกประสบการณ๑และความ

ชํานาญของสมาชิกเก็บไว๎ในสํวนตํางๆ เพ่ือนํามาใช๎ได๎อีกภายหลัง (x  =4.47, S.D. =.505) ข๎อ 16 มี

ความพร๎อมในด๎านอุปกรณ๑ที่ใช๎ในการจัดเก็บความรู๎ (x  =4.45, S.D. =.503) และข๎อที่ 15 ด๎าน

เทคโนโลยี มีสมาชิกที่มีความรู๎อยูํประจํา (x  =4.41, S.D. =.497) 
ด๎านการนําความรู๎ไปใช๎ พบวํา ในภาพรวมการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานของผู๎ตอบ

แบบสอบถามที่เป็นกลุํมเปูาหมายผู๎ประกอบการในภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด (x  =4.51, S.D. 
=.189) เมื่อพิจารณารายข๎อ พบวํา สภาพการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานของผู๎ตอบแบบสอบถาม
ที่เป็นกลุํมเปูาหมายผู๎ประกอบการมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมากที่สุด 3 ข๎อ โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจาก

มากไปหาน๎อย ดังนี้ ข๎อ 19 มีการจัดนําความรู๎มาปรับเป็นแนวทางในการทํางาน (x  =4.60, S.D. 

=.493) ข๎อ 20 มีการใช๎องค๑ความรู๎สมัยใหมํมาพัฒนาตํอยอดงานจักสาน (x  =4.58, S.D. =.497) และ
ข๎อ 18 มีการสื่อสารให๎สมาชิกในกลุํมรับทราบเกี่ยวกับการจัดเก็บความรู๎และวิธีการนําความรู๎ออกมา

ใช๎ (x  =4.28, S.D. =.455) และมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก 1 ข๎อ ได๎แกํ ข๎อ 17 มีการนําความรู๎ที่ได๎มา

ตํอยอดในปัจจุบัน นําไปปฏิบัติให๎บรรลุเปูาหมาย (x  =4.28, S.D. =.455)  
 
ตารางที่ 13 คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสนใจการจัดการความรู๎หัตถกรรมจัก
สานของที่เป็นกลุํมเปูาหมายผู๎ประกอบการจําแนกโดยรวมและรายด๎าน 

     (n=46) 
 

ข้อ 
 

ข้อค าถาม 
 
X 

 
S.D. 

 
แปลผล 

1 ด๎านหาความรู ๎ 4.51 .200 มากที่สุด 

2 ด๎านให๎ความรู ๎ 4.61 .233 มากที่สุด 
3 ด๎านวิธีการเรียนรู ๎ 4.49 .244 มาก 

4 ด๎านจัดเก็บความรู ๎ 4.47 .237 มาก 
5 ด๎านนําความรู๎ไปใช๎ 4.51 .189 มากที่สุด 
                                            รวม 4.55 .029 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 13 พบวํา ระดับความสนใจการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานของผู๎ตอบ

แบบสอบถามที่เป็นกลุํมเปูาหมายผู๎ประกอบการโดยรวมอยูํในระดับ มากที่สุด (x  =4.55, S.D. 
=.029) เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา สภาพการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานของผู๎ตอบ
แบบสอบถามที่เป็นกลุํมเปูาหมายผู๎ประกอบการรายด๎านมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมากที่สุด 3 ข๎อ โดย

เรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย ดังนี้ ข๎อ ข๎อ 2 ด๎านให๎ความรู๎ (x  =4.61, S.D. =.233) ข๎อ 1 

ด๎านหาความรู๎ (x  =4.51, S.D. =.200) และข๎อ 5 ด๎านนําความรู๎ไปใช๎ (x  =4.51, S.D. =.189) 
นอกนั้นมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย ดังนี้ ข๎อ 3 ด๎านวิธีการ

เรียนรู๎ (x  =4.49, S.D. =.244) และข๎อ 4 ด๎านการจัดเก็บความรู๎ (x  =4.47, S.D. =.237) 
     1.4 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ปราชญ์

ชาวบ้าน 
       ผู๎วิจัยได๎วิเคราะห๑ข๎อมูลจากการสัมภาษณ๑ปราชญ๑ชาวบ๎านเพ่ือเป็นข๎อมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนารูปแบบการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานอยํางสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขต
ภาคกลาง ใช๎การวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการวิเคราะห๑เนื้อหา (Content analysis) จากการถอดเทปบท
สัมภาษณ๑ ทั้ง 11 ทําน สามารถสรุปเป็นประเด็นด๎านการจัดการความรู๎ได๎ 5 ด๎าน ได๎แกํ 1) ด๎านหา
ความรู๎ 2) ด๎านให๎ความรู๎ 3) ด๎านวิธีการเรียนรู๎ 4) ด๎านการจัดเก็บความรู๎ และ 5) ด๎านการนําความรู๎
ไปใช๎ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ด้านหาความรู้ 
 ผู๎วิจัยทําการสัมภาษณ๑ปราชญ๑ด๎านจักสาน พบวํา การหาความรู๎การจักสานในบางชุมชนมี
การหาความรู๎เอง โดยการแอบดูผู๎ใหญํในชุมชนสานเครื่องใช๎ในครัวเรือนเพ่ือนํามาใช๎ในชีวิตประจําวัน 
เชํน การสานกระชอน ตะกร๎า ฝาชี ตํอมาได๎สานเครื่องจับสัตว๑น้ํา เชํน ลอบ ไซ ซึ่งการสานเครื่ องจัก
สานเหลํานี้ได๎ผํานการหาความรู๎ด๎วยตัวเองกํอนที่จะมีการให๎ความรู๎จากผู๎รู๎หรือครูภูมิปัญญา ซึ่งผู๎วิจัย
ได๎สัมภาษณ๑และถอดองค๑ความรู๎จากปราชญ๑ชาวบ๎านด๎านจักสาน ดังมีรายละเอียดตํอไปนี้ 

“ตอนปูาอายุราว 8 ขวบ กลับจากโรงเรียนเห็นพ่ีๆนั่งสานหมวกก็แอบเก็บเศษไม๎
ไผํมาลองสานดูบ๎าง ลองผิดลองถูก เมื่อมั่นใจสามารถรื้อออกแล๎วสานใหมํได๎เหมือนเกําก็เอา
ไปโชว์ให๎แมํคุณหรือคุณยาย แมํคุณดูแล๎วก็ยิ้ม ก็โยนทิ้ง ยิ้มของแมํคุณไมํได๎แสดงวําหลาน
สานหมวกได๎ดี แตํแสดงวํา มันยังใช๎ไมํได๎ แล๎วแมํคุณก็เริ่มสอนปูา ทําแปูนสําหรับสานหมวก
ขึ้นใหมํ ให๎ปูาใช๎เรียนควบคูํงานสานหมวกกะโลํ จับมือสอนไมํได๎ ปูาต๎องคอยมองตามความ
เคลื่อนไหวที่นิ้วมือและเส๎นไผํของแมํคุณ แล๎วเลียนแบบไปทีละขั้น จําได๎วํา 8 ขวบ ที่สาน
หมวกกะโลํเป็น ตอนนั้นคิดวําเทํเหลือเกิน”  

(บุปผา อ้ันจินดา, 12 กุมภาพันธ๑ 2558) 



  155 

ความรู๎ด๎านจักสานที่คุณปูาบุปผาได๎เรียนรู๎มา เป็นแบบเรียนรู๎ด๎วยวิธีครูพักลักจํา ซึ่งเป็นวิธี
ที่เกิดกับผู๎ที่มีความใฝุรู๎ใฝุเรียนที่ต๎องการวิชา ก็จะไปพักอาศัยอยูํด๎วยพอเห็นเขาทําก็แอบจํามาใช๎ ซึ่ง
คุณปูาบุปผาได๎แอบดูคุณยายทําการจักสาน การลองผิดลองถูกในการทําจักสานของคุณบุปผาได๎
สอดคล๎องกับคุณปราณี มูลผลา พบวํา งานจักสานเป็นงานฝีมือ การถํายทอดความรู๎เป็นการถํายทอด
แบบรุํนสูํรุํน เรียนรู๎จากการสืบทอดกันภายในครอบครัว จากปูุ ยํา ตา ยาย สอนลูกหลานให๎ได๎รู๎
วิธีการจักสาน อาทิ ให๎ชํวยผําไม๎ไผํ จักตอก และหัดสาน เล็กๆ น๎อยๆ จนเกิดความชํานาญกันเองใน
ครอบครัวกันเอง 

 
 “งานจักสานเป็น ภูมิปัญญาของชาวบ๎านในท๎องถิ่นนี้อยูํแล๎ว เดิมจะสานเพ่ือเป็น

เครื่องใช๎ในครัวเรือนตํางๆ ตํอมาพัฒนาดัดแปลงรูปแบบสวยงามยิ่งขึ้น เพ่ือจําหนํายเป็น
รายได๎เสริม สมาชิกกลุํมที่ทํางานอยูํเวลานี้ สํวนใหญํเป็นคนเฒําคนแกํ ขณะที่เด็กรุํนใหมํไมํ
คํอยสนใจจะมาทํางานตรงนี้ เนื่องจากเป็นงานฝีมือทําได๎ยาก และรายได๎สู๎ไปทํางานเป็น
พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมไมํได๎ จึงกังวลเชํนกันวํา ในอนาคตจะขาดแคลนบุคลากรมาสืบ
สานภูมิปัญญาท๎องถิ่นนี้”  

(ปราณี มูลผลา, 15 กุมภาพันธ๑ 2558) 
 

นอกจากนี ้คุณรุจีมีความสนใจ แอบดูปูุ ยํา ตา ยาย ในหมูํบ๎านสานเครื่องใช๎ในชีวิตประจําวัน 
เป็นการหาความรู๎ด๎วยตัวเอง จําแล๎วนํามาหัดจักสานเอง หรือที่เรียกวํา “ครูพักลักจํา” 
 

“สมัยกํอนทํานา พอหมดหน๎านาก็จะหาไม๎ไผํและหวาย ที่ปลูกไว๎รอบๆบ๎านมาจัก
เป็นเส๎นแล๎วนํามาสาน โดยขึ้นเป็นลวดลายตํางๆ การสอนจักสานก็จะถํายทอดจากผู๎ใหญํ
ภายในบ๎าน จนกระท่ังมารวมกลุํมกํอตั้งขึ้นเป็นกลุํม มีสมาชิกเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ปัญหาที่พบ
ในการจักสาน ได๎แกํ การจักหวาย การจักหวายเป็นการยาก สําหรับผู๎จักสานต๎องมีความใจ
เย็นในการจักหวาย ตอนใหมํๆผลิตภัณฑ์ได๎เข๎าโอทอป 5 ดาว แตํมาระยะหลังๆเหลือแคํ 3 
ดาว อยากให๎มีหนํวยงานเข๎ามาสนับสนุนอยํางสม่ําเสมอทั้งทางด๎านวัตถุดิบและด๎านการ
ถํายทอดความรู๎ให๎มากกวํานี้ ด๎านการตลาดสํวนใหญํลูกค๎ารู๎จักมาซื้อเองที่บ๎าน ยังไมํคํอยได๎
เปิดตัวเป็นทางการ ด๎านวัตถุดิบต๎องหาซื้อมาจากที่อ่ืน บรรจุภัณฑ์ยังไมํมี”  

(รุจี ตันวิพัฒน๑, 22 มีนาคม 2558) 
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คุณสุชินได๎รับการถํายทอดความรู๎มาจากผู๎ใหญํข๎างบ๎าน สมัยเด็กๆ ทุกครั้งที่กลับจาก
โรงเรียนคุณสุชินจะไปแอบดูข๎างบ๎านทําจักสาน ทดลองสานเองโดยดูตามตัวอยํางที่ซื้อมาจากตลาด 
แตํด๎วยความเป็นคนที่สนใจในงานจักสาน ไปเจอเขาสานเครื่องจักสานกันที่ไหนคุณสุชินจะต๎องเข๎าไป
ดูและแอบจํากลับมาทําที่บ๎าน การถํายทอดความรู๎ของคุณสุชินเป็นการถํายทอดความรู๎ที่เรียกกันวํา 
“ครูพักลักจํา” งานหลักคือ การสานกระบุง คุณสุชินจะสานเองและก็นําออกไปขายเองที่ตลาดใน
ตําบล 
 

“ฉันไปแอบดูเขาจักสานกันทุกวันแล๎วจําเอามาทํา วันนี้ดูเขาขึ้นรูปก๎นตะกร๎าก็จํา
เอามาหัดทํา ผิดบ๎างถูกบ๎าง วํากันไป บางครั้งถ๎ามีสตางค์ฉันก็จะไปซื้อตะกร๎าเอามาดูวําเขา
ทํากันอยํางไร แล๎วก็ทําตาม จนยายของฉันที่จักสานเป็นทนดูไมํได๎ จึงสอนฉันให๎จักสาน
เป็น”  

(สุชิน จุ๎ยสกุล, 28 มีนาคม 2558)  
 

คุณมาลี เมตะมุ ทําอาชีพจักสาน ได๎ทําไม๎กวาดมีการสืบทอดจากปูุยําตายายจากรุํนสูํรุํน
จนถึงรุํนปัจจุบัน เดิมการทําไม๎กวาดแตํกํอนจะยังไมํได๎ทําขายเพียงแตํทําใช๎ในครัวเรือน พอมีชาวบ๎าน
อ่ืนมาเห็นแล๎วขอซื้อไปใช๎และบอกตํอกันไปเรื่อยๆ จึงทําให๎เริ่มหันมาทําไม๎กวาดขาย และมีการพัฒนา
จากเดิมขึ้นมาเรื่อย มีการปรับปรุงการสานจากหวายมาเป็นการสานด๎วยเส๎นใยพลาสติกที่มีราคาถูก
กวําหวาย 
 

“การทําไม๎กวาดของที่นี่ คุณมาลีได๎รับการถํายทอดมาจากคุณพํอ ซึ่งทํานมีอาชีพ
ทําไม๎กวาดมานาน จนมาถึงรุํนของคุณมาลี พ่ีน๎องทุกคนสานเป็นหมดแตํไมํคํอนสนใจ”  

(มาลี เมตะมุ, 5 เมษายน 2558)   
 

ด๎านหาความรู๎ของคุณมาลี เมตะมุ บิดาเป็นผู๎ถํายทอดความรู๎ให๎ และคุณมาลีได๎ฝึกการจัก
สานจากปราชญ๑นอกพ้ืนที่สอดคล๎องกับคุณพิกุลซึ่งเป็นปราชญ๑ชาวบ๎านที่ทําอาชีพจักสานเป็นอาชีพ
รองจากการทําสวนที่ราชบุรี คุณพิกุลสานตะกร๎าหวายลายพิกุล ซึ่งเป็นจักสานละเอียดและเป็น
ประธานกลุํมจักสานละเอียดของชุมชนหนองปลาไหล ตะกร๎าที่คุณพิกุลสานจะสํงเข๎าโครงการหลวง
ในวังสวนจิตลดา การจัดสํงจะมีทหารมารับในหมูํบ๎าน ทําให๎มีรายได๎เข๎ามาจุนเจือครอบครัวมากข้ึน 
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 “ฉันได๎รับการถํายทอดวิชาจักสานมาจากคุณยายและกลุํมแมํบ๎านที่ไทประจันเป็น
การถํายทอดความรู๎แบบรุํนสูํรุํน ฉันทําอาชีพจักสานเป็นอาชีพรองจากการทําสวนที่ราชบุรี 
จักสานที่ทําเป็นการสานตะกร๎าหวายลายพิกุล ซึ่งเป็นจักสานละเอียดและเป็นประธานกลุํม
จักสานละเอียดของชุมชนหนองปลาไหล ตะกร๎าที่สานจะสํงเข๎าโครงการหลวงในวังสวนจิต
ลดา การจัดสํงจะมีทหารมารับในหมูํบ๎าน ทําให๎มีรายได๎เข๎ามาจุนเจือครอบครัวมากขึ้น” 

(พิกุล, 7 เมษายน 2558) 
 
คุณลุงเมี้ยน จํายเครํง หัดสานกระบุงจนเกํง จากการลองผิดลองถูกทําให๎ลุงได๎ประสบการณ๑

มากขึ้น คุณลุงเมี้ยนสานกระบุงทําเป็นอาชีพเสริม หลังการทํานาทําให๎มีรายได๎เข๎ามาจุนเจือครอบครัว
มากและได๎ถํายทอดให๎กับลูกศิษย๑สองสามรุํน แตํมาในปัจจุบันเด็กรุํนใหมํไมํคํอยสนใจจึงทําให๎คนสาน
กระบุงในชุมชนไมํมี การสอนการจักสาน โดยสอนให๎กับผู๎ที่มีใจรัก ผู๎เรียนมีทั้งเด็กๆและผู๎ใหญํใน
หมูํบ๎าน โดยคุณลุงเมี้ยนไมํได๎คิดคําสอน สอนให๎ฟรี มีผู๎สนใจมาเรียนบ๎างเป็นครั้งคราวเรียนไปเพ่ือ
นําไปสานทําเครื่องใช๎ในการจับสัตว๑น้ําและใช๎ในชีวิตประจําวันมากกวําที่จะนําไปขายเพ่ือเพ่ิมรายได๎  

 
“ตอนสมัยเด็กๆ เด็กคนอ่ืนๆกลับจากโรงเรียน (โรงเรียนก็คือ วัด ในสมัยนั้น) ก็จะ

มาชํวยพํอแมํทํางานบ๎าน ฉันไมํชํวยแตํกลับไปแอบดูตาที่นั่งสานกระบุง ด๎วยความมีใจรักใน
งานสาน ทําให๎ฉันมาหัดสานเอง ”  

(เม้ียน จํายเครํง, 10 เมษายน 2558) 
 
คุณลุงสมาน อารีสิทธิ์  กลุํมศิลปหัตถกรรมผลิตภัณฑ๑จักสาน อําเภอบางบาล จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา หรือภูมิปัญญาไทย เครือขํายศูนย๑เรียนรู๎พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สอนวิชาชีพใน
โครงการ 33 หมูํ 5 ตําบลมหาพรามหณ๑ อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได๎กลําววํา 
 

“ลุงเป็นคนหนึ่งที่ทําการจักสานมาตั้งแตํเด็ก ในครอบครัวของลุงไมํมีใครทํา ลุงมี
ความสนใจในการจักสานจึงได๎แอบไปดูข๎างบ๎านและแอบมาหัดทํา จนกระทั่งปูุของลุงเห็น
ความตั้งใจจริงของลุง จึงได๎สํงลุงไปให๎ปราชญ์เป็นผู๎สอนให๎ลุงทํา”  

(สมาน อารีสิทธิ์, 20 เมษายน 2558) 
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นอกจากนี้คุณดารณ ีเอ้ือมเอํย ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎านหนองจิกฝุายปกครอง ได๎กลําววํา 
 

“งานสานสํวนใหญํจะเป็นงานสานไม๎ไผํ นํามาสานเป็นรูปคล๎ายๆ กระบุง ใสํเชือก
คล๎องไว๎เป็นสายสะพาย ผู๎หญิงชาวลาวพรวนจะสะพายใสํของแทนกระเป๋า วัสดุที่ใช๎จะเป็น
ไม๎ไผํกับหวายซึ่งจะมีความสวยงามมาก โดยมีปูุ ยํา ตา ยาย ที่บ๎านเป็นคนสอนให๎คนใน
ครอบครัวทํา เพ่ือใช๎ในชีวิตประจําวัน”  

(ดารณี เอ้ือมเอํย, 29 เมษายน 2558) 
 

 และกลําวเพ่ิมเติมอีกวํา 
 

“งานจักสานของที่นี่มีมาตั้งแตํสมัยกํอนปูุยําตายาย มีมาหลายรุํนสํวนใหญํจะเป็น
การถํายทอดกันในครัวเรือน ยังไมํมีแบบแผนที่เป็นลายลักษณ์อักษร ตอนนี้ทางตําบลหนอง
ปลงเพ่ิงจะเริ่มสร๎างสถานที่ ที่ใช๎ในการถํายทอดความรู๎ให๎กับเยาวชนรุํนหลังๆ เชื่อวําในอีกปี
สองปีงานจักสานที่นี่นําจะมีการพัฒนาไปได๎อีกไกล”  

(ดารณี เอ้ือมเอํย, 29 เมษายน 2558)  
 

คุณปูาประจวบ อํอนมูล ได๎เริ่มหัดการทําจักสานจากการแอบดูคนในครอบครัวทํา ตอนหลัง
มีปูุเป็นคนสอนวิธีทําการจักสานให๎ เพราะเห็นวําคุณปูาประจวบมีความตั้งใจจริงในการทําจักสาน 
กลําววํา  
 
 

  “ความรู๎ที่ฉันได๎มา จริงๆแล๎วได๎มาจากการแอบดูผู๎ใหญํทําจักสานเครื่องใช๎กันใน
บ๎าน ทําเครื่องจับสัตว์น้ํา พวกข๎อง ไซ แถวบ๎านมีมะพร๎าวเยอะจึงได๎นําใยมะพร๎าวมาทําไม๎
กวาด ปูาเริ่มจากการหัดสานไม๎กวาด เพราะมันไมํยาก”  
      (ประจวบ อํอนมูล, 27 พฤษภาคม 2558) 

 
 ปัจจุบันงานไม๎กวาดของตําบลบางแมํหม๎าย เป็นที่นิยมของนักทํองเที่ยวมาก เพราะมี
เอกลักษณ๑ที่ตํางจากที่อ่ืนๆ คือทํามาจากเส๎นใยของมะพร๎าว มีความเหนียว และคงทน ชํวงเทศกาล
ต๎องสั่งจอง 
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คุณทิพย๑ เรืองใจดี ทําการการสานเขํงไม๎ไผํและการผลิตเครื่องเรือนหวาย เป็นผู๎ชํวย
ผู๎ใหญํบ๎านบํอหวีและประธานกลุํมจักสาน เป็นผู๎ทําการจักสานทํานหนึ่งที่หาความรู๎ เองจาก
ประสบการณ๑หรือท่ีเรียกวํา “ครพัูกลักจํา” กลําววํา  
 

  “อาชีพการสานเขํง เริ่มทําเมื่อปี 2530 โดยพัฒนากร อ.สวนผึ้ง นําชํางเทคนิค
จังหวัดราชบุรี มาสอนการสานเขํงไม๎ไผํ เนื่องจากพิจารณาแล๎ววําเป็นหมูํบ๎านที่มีวัตถุดิบคือ
ไม๎ไผํรวกจํานวนมาก เพ่ือกํอให๎เกิดรายได๎กับประชาชนในท๎องถิ่นและชํวยลดปัญหาการบุก
รุกพ้ืนที่ปุาเพ่ือทําอาชีพเกษตรกรรม”  
      (ทิพย๑ เรืองใจดี, 17 มิถุนายน 2558) 

 
จากที่กลําวมาสรุปการจัดการด๎านการหาความรู๎ได๎วํา การหาความรู๎ภายในชุมชนซึ่งเกิด

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางกันของชาวบ๎าน การสอบถามจากผู๎รู๎จากสมาชิกอ่ืนในชุมชนแล๎ว
นํามาปฏิบัติกันจริงจนเกิดเป็นภูมิปัญญาของตน สํวนการแสวงหาความรู๎ภายนอกจากชุมชนเป็นการ
แอบดูผู๎รู๎ทําหรือการไปศึกษาดูงานจากภายนอกชุมชน เชํน การอบรม การสัมมนา เป็นต๎น 

 
ด้านให้ความรู้  

ในสมัยกํอนชาวบ๎านสํวนใหญํจะประกอบอาชีพ ทําไรํ ทํานา หาปู หาปลา เอามาเป็น
อาหารในแตํละวัน จนกระทั่งได๎มีการนําไม๎ไผํที่มีมากในท๎องถิ่น นํามาตัดสานทําเป็นอุปกรณ๑ 
เครื่องมือตําง ๆ ในการจับสัตว๑น้ํา เชํน ไซ, ฆ๎อง, ตุ๎ม, ลอบ รวมไปถึง ตะแกรงเอาไว๎ใช๎ช๎อน กุ๎ง หอย 
ปู ปลา ตามหนองน้ํา ตํอมาได๎พัฒนามาเป็นเครื่องจักสานในครัวเรือน ได๎แกํ กระจาด, กระด๎ง, กระบุง 
และฝาชีครอบกับข๎าว เพ่ือปูองกันแมลงตํางๆ เข๎ามาตอมอาหาร ฝาชีที่สานขึ้นมาจัดเป็นผลิตภัณฑ๑ที
ขายดี และมีการพัฒนาสานฝาชีให๎มีลวดลายสีสันสวยงามมากขึ้น จนเป็นที่นิยมของคนทั่วไปและมี
การจําหนํายกันอยํางแพรํหลายมากขึ้น จึงมีการรวมตัวของชาวบ๎านเพ่ือจัดตั้ง "กลุํมจักสาน" เพ่ือ
ผลิตผลงานและพัฒนาสินค๎าเกี่ยวกับงานจักสานไม๎ไผํตํางๆ เอาไว๎จําหนํายเป็นรายได๎ให๎แกํสมาชิกใน
ชุมชน ให๎เป็นที่นิยมของบุคคลทั่วไปและนักทํองเที่ยว  

คุณปูาบุปผา อ้ันจินดา ปราชญ๑ด๎านจักสานได๎เรียนการสานจักสานอยํางจริงจังโดยมีคุณ
ยายเป็นคนสอน ได๎วิชาการจักสานมาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ โดยตัวเองเป็นครูภูมิปัญญาคอยถํายทอด
วิชาการจักสานให๎กับคนที่ต๎องการเรียนรู๎และนักทํองเที่ยว 
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‛ชาวสวน เรียก หมวกกะโลํ แตํชื่อเป็นทางการเรียก หมวกไหํหน่ําโล๎ย วิชานี้ฉันสืบ
ทอดมาจากแมํคุณหรือยาย“  

(บุปผา อ้ันจินดา, 12 กุมภาพันธ๑ 2558) 
 

เป็นคํากลําวของคุณปูาบุปผาที่กลําวถึงหมวกท่ีสาน คุณปูาบุปผามีอาชีพเป็นชาวสวนปีนตาล
เลี้ยงชีวิต พอตาลในสวนหมดก็สานกระด๎ง กระบุง กระจาด สํวนหมวกไหํหน่ําโล๎ยเป็นภูมิปัญญาจาก
ชาวจีน นักทํองเที่ยวนิยมกันถึงขนาดที่แถบคลองอัมพวามีร๎านรับซื้อหมวกห๎าหกร๎าน ตอนนี้เหลือคน
สานหมวกเป็นอยูํไมํกี่คนเทํานั้น ถึงวันนี้หมวกกะโลํกลายเป็นสัญลักษณ๑ทางภูมิปัญญาท๎องถิ่น ที่มีคํา
และหายาก  

อําเภอพนัสนิคม เป็นชุมชนเกําแกํกวําพันปี มีประวัติความเป็นมานําสนใจ และเป็นแหลํง
ผลิตเครื่องจักสานสําคัญของประเทศ ทางจังหวัดชลบุรี และหนํวยราชการในท๎องถิ่น จึงมีการจัดงาน
ประเพณี ‛บุญกลางบ๎าน“ ขึ้นเป็นงานประจําทุกปีสืบตํอกันมายาวนาน ภายในงานจะมีกิจกรรม
ทําบุญ การละเลํนท๎องถิ่น และออกร๎านขายสินค๎าหัตถกรรมจากกลุํมอาชีพตํางๆ ในฐานะที่กลุํมจัก
สานชุมชนยํอยที่ 1 เป็นผู๎ผลิตเครื่องจักสานรายใหญํของชุมชน ได๎รํวมสร๎างสีสันในงานโดยจัดทํา
เครื่องจักสานขนาดยักษ๑ตํอเนื่องกันมารวม แล๎วกวํา 14 ปี จึงมีเครื่องจักสานยักษ๑สะสมเก็บไว๎หลาย
ชิ้น ทําให๎ประธานกลุํม ฯ และสมาชิกเกิดแนวคิดตํอยอดธุรกิจ นําเครื่องจักรสายักษ๑เหลํานี้มาจัด
แสดงโชว๑ เปิดเป็น ‛ศูนย๑จักสานใหญํที่สุดในโลก“ เพ่ือเป็นแหลํงทํองเที่ยวใหมํของจังหวัด ดึง
นักทํองเที่ยวเข๎ามาเยี่ยมชม และหาซื้อสินค๎าหัตถกรรมจักสานกลับไปเป็นที่ระลึก เพ่ิมชํองทางตลาด 
นอกเหนือจากรอพํอค๎าคนกลางเข๎ามารับซื้อทางเดียว 
 

“คําใช๎จํายไมํได๎จดบันทึกไว๎แนํนอน เนื่องจากคํอยๆ สร๎างทีละเล็กละน๎อยตํอเนื่อง
มาหลายปี แตํไมํน๎อยกวําหลักแสนบาทแนํนอน เนื่องจากเฉพาะต๎นทุนทําเครื่องจักสานยักษ์
แตํละชิ้นไมํต่ํากวําหนึ่งหมื่นบาท ซึ่งตํอชิ้นใช๎เวลากวํา 1 เดือน”  

(ปราณี มูลผลา, 15 กุมภาพันธ๑ 2558) 
 

ความพิเศษของเครื่องจักสานพนัสนิคมอยูํที่ความประณีตกับฝีมือการสานลวดลายโบราณ 
ซึ่งในปัจจุบันหาได๎ยาก ราคามีตั้งแตํหลักหนํวยถึงหลักหมื่นบาท วัตถุดิบกวํา 90% เป็นไม๎ไผํหาได๎งําย
ในท๎องถิ่น สํวนชํองทางตลาดเกือบทั้งหมดจะมีพํอค๎าคนกลางเข๎ามารับซื้อถึงท๎องถิ่นแล๎ วไปกระจาย
ขายตํอตามแหลํงตํางๆ ทั่วประเทศ รวม ถึง บางชิ้นสํงไปขายยังตํางประเทศ เชํน ญี่ปุุน และฮํองกง 
เป็นต๎น รวมมียอดขายหลักแสนบาทตํอเดือน สร๎างรายได๎ให๎สมาชิกกลุํม ที่มีจํานวน 45 คน ประมาณ
คนละ 3,000 – 5,000 บาทตํอเดือน 
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ปัจจุบันคุณปราณีได๎ถํายทอดความรู๎ให๎กับนักเรียนและประชาชนที่ต๎องการจะเรียนรู๎ 
ผู๎เรียนเสียแตํคําอุปกรณ๑ในการจักสานแตํจะไมํเสียคําเลําเรียน ซึ่งคุณรุจี ตันวิพัฒน๑ ได๎กลําววํา  

 
“เดิมทีชาวบ๎านสํวนใหญํประกอบอาชีพทํานา หลังฤดูทํานาชาวบ๎านจะวําง จึงได๎

เริ่มกํอตั้งกลุํมจักสานไม๎ไผํ เนื่องจากวัตถุดิบมีอยูํในหมูํบ๎าน และตําบลมาก ตํอมามีการ
วิวัฒนาการเห็นวําการจักสานไม๎ไผํไมํสามารถนําไปประกอบอาชีพเสริม ได๎ดี จึงมีการศึกษาดู
งานจากแหลํงตํางๆ กลุํมจึงได๎ตกลงดัดแปลงจากจักสานไม๎ไผํเป็นจักสานหวายจนถึงปัจจุบัน 
การรวมกลุํมเริ่มแรกเก็บจากสมาชิกครั้งแรก 100 บาท ตํอมาเป็นรายเดือนๆ ละ 20 บาท 
ขณะนี้มีเงินสะสมอยูํทั้งสิ้น 10,000 บาท การจําหนํายเมื่อทําเสร็จแล๎วมาขายรวมกัน โดยมี
ลวดลายแตกตํางกันไปแล๎วความถนัดของแตํละบุคคล ราคาก็จะแตกตํางกันไปตามความยาก
งํายของการสาน และผลิตภัณฑ์ด๎วย”  

(รุจี ตันวิพัฒน๑, 22 มีนาคม 2558) 
 
การถํายทอดความรู๎การจักสานของคุณรุจี ตันวิพัฒน๑ จะเป็นการสอนแบบตัวตํอตัว  โดย

เปิดให๎มีการสอนที่บ๎านในตอนเย็น สําหรับตอนกลางวันบางวันมีเข๎าไปสอนนักเรียนในโรงเรียนแตํไมํ
คํอยจะได๎ผล เพราะเด็กน๎อยลงและเด็กจะไมํคํอยใสํใจเรียนหํวงเลํนมากกวํา ทําให๎เป็นปัญหาในการ
สอน นอกจากนี้แล๎วคุณสุชิน จุ๎ยสกุล ยังกลําววํา  

 
“เมื่อสิบกวําปีที่ผํานมา มีการสนับสนุนมากในเรื่องของถูมิปัญญาตํางๆ ตามหมูํบ๎าน

มีงบประมาณลงมาให๎การสนับสนุน ฉันเป็นครูภูมิปัญญาคนหนึ่งที่ออกไปให๎ความรู๎แกํ
ชาวบ๎านและนักเรียนตามโรงเรียนด๎วย แตํมาปัจจุบันนี้ไมํคํอยมีคนนิยมที่จะหัดสานกัน 
อาชีพสํวนใหญํจะหันไปเลี้ยงโคนม เด็กรุํนใหมํก็จะเข๎าไปทํางานตามโรงงาน ซึ่งได๎เงินเร็วกวํา
ที่จะมานั่งทําจักสาน”  

(สุชิน จุ๎ยสกุล, 28 มีนาคม 2558) 
 

คุณมาลี เมตะมุ กลําววํา  
 

“อาชีพเสริมของตําบลหมอนทอง อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา คือการ
ทําไม๎กวาดขาย จนเป็นที่รู๎จักของคนทั่ว ไป จึงได๎มีการจัดตั้ งเป็นกลุํม โดยมีคณะ
กรรมการบริหารกลุํม โดยเริ่มแรกก็มีสมาชิกเพียง 10 ครัวเรือน ที่เข๎ารํวม ตํอมาก็มีการ
ขยายรับสมาชิกเพ่ิมปัจจุบัน มีสมาชิกกวํา 100 ครัวเรือน การทําไม๎กวาดคนที่ทําเป็นคนใน
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หมูํบ๎านทํากันเป็นครอบครัว ตั้งแตํพํอ แมํ ลูก ทําสืบทอดกันมาหลายรุํนจากรุํนถํายทอดให๎
อีกรุํน จึงทําให๎มีความผูกพันกับท๎องถิ่น มีความเอ้ืออาทรตํอกันชํวยเหลือซึ่งกันและกัน มี
ความรักความสามัคคี และมีความรํวมแรงรํวมใจ มีความผูกพันกันเหมือนญาติพ่ีน๎อง 
ถึงแม๎วําวัสดุที่ใช๎ทําไม๎กวาด จะหมดไปจากหมูํบ๎านแตํทุกคนทุกครอบครัวยังพยายามที่จะ
ปลูกทดแทนแตํ ไมํสามารถปลูกได๎เนื่องจากสภาพภูมิประเทศแตกตํางกัน ดังนั้นจึงมีการ
สั่งซื้อก๎านมะพร๎าวที่เหลาแล๎วตามท่ีตํางๆ โดยชั่งเป็นกิโลขายนําเข๎ามา”  

(มาลี เมตะมุ, 5 เมษายน 2558)   
 
ในด๎านการให๎ความรู๎ของคุณมาลี เมตะมุ เริ่มแรกเป็นการถํายทอดความรู๎โดยการถํายทอด

รุํนสูํรุํน ตํอมาได๎มีการออกไปให๎ความรู๎กับนักเรียนในตํางอําเภอ 
ซึ่งการสอนการจักสานกับคนรุํนใหมํ การถํายทอดเป็นรายบุคคล ผู๎ที่มีความเชี่ยวชาญเป็น

คนถํายทอด คุณพิกุลกลําววํา  
 

“การถํายทอดตํอ มี แตํไมํคํอยมีใครคํอยทําและไมํสนใจเรียนเพราะเป็นงาน
ละเอียดมาก มันยากที่เด็กจะมานั่งจักตอกไม๎ไผํและสานตะกร๎า ต๎องมีความอดทนสูง เด็ก
สํวนใหญํจักตอกไมํได๎ ฉันกลัววําความรู๎ตรงนี้จะหมดไป ปัจจุบันทั้งชุมชนมีฉันสานเป็นอยูํคน
เดียว มีคนพอที่จะสานได๎ก็กําลังสอนให๎อยูํมี 7 คน แตํก็ยังเข๎ารูปแบบไมํได๎ งานจักสานพวก
นี้ ฉันกลัววําเมื่อหมดฉันคงหมดงาน”  

(พิกุล, 7 เมษายน 2558) 
 

คุณเมี้ยน จํายเครํง ได๎ถํายทอดความรู๎ให๎กับลูกศิษย๑สองสามรุํน สอนให๎กับผู๎ที่มีใจรัก 
ผู๎เรียนมีทั้งเด็กๆและผู๎ใหญํในหมูํบ๎าน ไมํได๎คิดคําสอน เป็นการสอนให๎ฟรี  

 
 

“งานจักสานเป็นงานหัตถกรรมพ้ืนบ๎านที่ทําสืบทอดกันมาเป็นเวลาช๎านาน เป็น
ผลงานแหํงการสร๎างสรรค์ที่แสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูํของคนไทย”  

(เม้ียน จํายเครํง, 10 เมษายน 2558) 
 

คุณลุงสมาน อารีสิทธิ์ ได๎ทําการถํายทอดความรู๎จากคนรุํนหนึ่งไปสูํคนอีกรุํนหนึ่งหรือเป็น
แบบรุํนสูํรุํน  
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“ลุงทําจักสานอยูํกับบ๎าน สานตามออเดอร์ที่สั่งมา นานๆ ครั้งก็ไปบรรยายตามคํา
เชิญของโรงเรียน และชุมชนตํางๆที่ยังเห็นความสําคัญของเครื่องจักสาน รายได๎ในปัจจุบันยัง
น๎อยมากเม่ือเทียบกับสมัยกํอน เนื่องมาจากการเชิญครูภูมิปัญญาในปัจจุบันได๎มีการแอบอ๎าง
เอาชื่อครูภูมิปัญญาไปหารายได๎ แตํความเป็นจริงแล๎วไมํได๎เชิญ ทําให๎รายได๎คําตัวตกอยูํที่
หนํวยงานมาไมํถึงครูภูมิปัญญาที่แท๎จริง”  

(สมาน อารีสิทธิ์, 20 เมษายน 2558) 
 
การสนับสนุนจากทางภาครัฐ มีการสนับสนุนสม่ําเสมอ แตํรายได๎ลงมาไมํถึงตกค๎างอยูํที่

หนํวยงานหรือไมํก็ชุมชน ทําให๎ไมํเกิดการกระจายรายได๎ คนที่เป็นครูภูมิปัญญาต๎องไปหารายได๎เอง 
เชํน เครื่องจักสานจะทําเองและนําไปขายเองตามท๎องตลาดและสถานที่ทํองเที่ยว ทําให๎ผลิตได๎น๎อย 
ขายได๎น๎อย เกิดรายได๎น๎อยตามไปด๎วย ซึ่งคุณดารณี เอ้ือมเอํย ก็ได๎ทําการถํายทอดความรู๎จากคนรุํน
หนึ่งไปสูํคนอีกรุํนหนึ่งหรือเป็นแบบรุํนสูํรุํนเหมือนกัน 

การจักสานของคุณปูาประจวบ อํอนละมูล เป็นการจักสานหวาย ไม๎กวาดใยมะพร๎าว (ไม๎
กวาดพันปี) ในปี พ.ศ. 2533 ได๎รวบรวมกันตั้งกลุํมผู๎ผลิตไม๎กวาดใยมะพร๎าวบ๎านบางแมํหม๎าย มี
สมาชิกประมาณ 30 ครัวเรือน โดยมีคุณปูาประจวบ อํอนมูล เป็นประธานกลุํม ปี พ.ศ. 2547 ไม๎
กวาดใยมะพร๎าวได๎รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ๑ระดับสี่ดาว ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ๑ไทย โดยเป็นการถํายทอดความรู๎จากคนรุํนหนึ่งไปสูํคนอีกรุํนหนึ่งหรือเป็นแบบรุํนสูํรุํน 

คุณทิพย๑ เรืองใจดี กลําววํา  
 

“การถํายทอดหัตถกรรมเครื่องจักสานจะเน๎นการถํายทอดเป็นรายบุคคลเละเป็น
การสอนปฏิบัติ เนื้อหาไมชัดเจนใช๎ประสบการณของผู๎สอนถํายทอดความรู๎”   

(ทิพย๑ เรืองใจดี, 17 มิถุนายน 2558)  
 
จากที่กลําวมาสรุปการจัดการด๎านการให๎ความรู๎ได๎วําเป็นการถํายทอดระหวํางบุคคลเป็น

หลัก โดยเฉพาะการถํายทอดกันในครัวเรือนผํานลูกหลานในลักษณะของการปฏิบัติให๎ดู การสาธิต
อยํางละเอียดแล๎วให๎ปฏิบัติตามภายใต๎คําแนะนํา สํวนการถํายทอดความรู๎จากกการสนับสนุนของ
หนํวยงานทางภาครัฐ จะเป็นการเชิญวิทยากรที่มีความรู๎ ความชํานาญหรือปราชญ๑ชาวบ๎านมา
บรรยายประกอบการสาธิตให๎ลงมือปฏิบัติตาม รวมทั้งการศึกษาดูงาน 
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ด้านวิธีการเรียนรู้  
 ในปี พ.ศ. 2555 เจ๎าหน๎าที่โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ๑ได๎เชิญคุณปูาบุปผา อ้ันจินดา
เข๎ารํวมโครงการ เพ่ือให๎มาเป็นวิทยากรในการสอนสานหมวกฯ ให๎กับผู๎สนใจที่เข๎ามาเยี่ยมเยียนศูนย๑
การเรียนรู๎ นักทํองเที่ยวและนักเรียนที่มาเรียนกันเป็นหมูํคณะ คุณปูาบุปผามีหน๎าที่เป็นครูภูมิปัญญา 
ชํวงเวลานั้นคุณปูาบุปผาสานหมวกขายที่โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ๑ ได๎ใบละ 300 บาท ตํอมา
มูลนิธิชัยพัฒนาสนับสนุนให๎เงินประจํา ตั้งราคาหมวกเพ่ิมให๎เป็นใบละ 800 บาท ซึ่งคุณปูาบุปผา 
กลําววํา  
 

“นักทํองเที่ยวและนักเรียนที่มาเรียน บางคนก็มีความสนใจในงานจักสานจริงๆ แตํก็
มีบางคนที่มาเพราะกระแสความนิยม ปูาสังเกตได๎จากพวกที่สนใจจริงๆจะกลับมาหาปูาที่
โครงการอีกครั้ง ซึ่งสํวนใหญํจะเป็นพวกนักเรียน ปูาดีใจที่เด็กรุํนใหมํยังใสํใจในงานจักสานที่
มีมาช๎านาน ปูาคิดวํานําจะมีการสํงเสริมให๎พวกเขาได๎เรียนรู๎ในชั้นเรียนบ๎าง”  

(บุปผา อ้ันจินดา, 12 กุมภาพันธ๑ 2558) 
 

ในด๎านการจัดการความรู๎คุณปูาบุปผาอยากให๎มีการจัดครูเข๎าไปสอนให๎กับเยาวชนรุํนหลังๆ
ในสถานศึกษาเพ่ือที่เด็กจะได๎เรียนรู๎ความเป็นมาของการจักสานวํามีมาคูํกับคนไทยมาตั้งแตํเกิด สิ่งที่
คุณปูาบุปผากลัวก็คือ การสูญหายไปของการจักสาน ซึ่งคนรุํนหลังๆจะไมํรู๎จักเพราะมีสิ่งอ่ืนๆขึ้นมา
ทดแทน เชํน เครื่องจักในการทําตะกร๎าพลาสติก กลํองตํางๆท่ีมาแทนตะกร๎าหวาย  

คุณปราณี มูลผลา กลําววํา 
 

“ได๎ถํายทอดความรู๎ให๎กับนักเรียนและประชาชนที่ต๎องการจะเรียนรู๎  โดยถํายทอด
อยํางมีหลักการ สอนตัวตํอตัวหรือเป็นหมูํคณะ”  

(ปราณี มูลผลา, 15 กุมภาพันธ๑ 2558) 
 
 

 ในขณะที่คุณรุจี ตันวิพัฒน๑ กลําววํา 
 

“การสอนจักสานจะสอนแบบการสาธิตให๎ดู ไมํมีรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร”  
(รุจี ตันวิพัฒน๑, 22 มีนาคม 2558) 
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คุณสุชิน จุ๎ยสกุล กลําววํา 
  

“งานหัตถกรรมประเภทเครื่องจักสาน มีการทําทั่วไปทุกอําเภอ ทั้งนี้เพราะวัสดุที่ใช๎
ทํางานจักสานมีอยูํทั่วไป ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องจักสานที่สําคัญของจังหวัดลพบุรี สํวนใหญํ
ได๎แกํ กระบุง ตะกร๎า แหลํงจําหนํายสินค๎าประเภทนี้ มีมากแถวตลาดทําโพธิ์ อ.เมือง ลพบุรี 
สํวนแหลํงผลิตที่มีชื่อคือที่ ต.บางพ่ึง อ.บ๎านหมี่ ที่สามารถผลิตเครื่องจักสาน ที่มีลวดลาย
งดงาม ประณีต สิ่งที่ผลิต ได๎แกํ ตะกร๎า เครื่องสานตําง ๆ แตํเป็นที่นําเสียดายวํางานละเอียด
ที่ประดิษฐ์จากที่นี่ไมํแพรํหลายในท๎อง ตลาด เพราะงานสํวนใหญํเป็นงานที่มีผู๎สั่งทําหรือสั่ง
จองแล๎วทั้งสิ้น” 

 (สุชิน จุ๎ยสกุล, 28 มีนาคม 2558) 
 

วิธีการเรียนรู๎ของคุณสุชิน จุ๎ยสกุล ได๎ถํายทอดความรู๎โดยการสอนตัวตํอตัวที่บ๎าน และสอน
แบบเป็นกลุํมให๎กับนักเรียนตามโรงเรียน ในขณะที่ คุณมาลี เมตะมุ มีความสนใจในงานสานจึงได๎ตํอ
ยอดจากคุณพํอ โดยจัดตั้งโครงการขึ้นมา รวมคนที่สนใจและสอนการสานไม๎กวาดให๎ ทําให๎มีรายได๎
เข๎ามาจุนเจือในครอบครัว เมื่อได๎ตั้งเป็นโครงการขึ้นมาได๎มีงบประมาณจากทางท๎องถิ่นเข๎ามา
สนับสนุน สํวนตัวคุณมาลีเองได๎ขอเป็นวิทยากรท๎องถิ่น  

 
“ฉันคอยสอนการสานให๎กับคนที่สนใจ และนักเรียนตามโรงเรียนในชุมชนและตําง

อําเภอ ทําให๎การถํายทอดความรู๎เริ่มมีแบบแผน มีกระบวนการเกิดขึ้น สามารถถํายทอด
ให๎กับคนหลายๆคนได๎ในเวลาเดียวกัน”  

(มาลี เมตะมุ, 5 เมษายน 2558) 
 

จากการสัมภาษณ๑และถอดองค๑ความรู๎เกี่ยวกับการจักสานจากคุณพิกุล กลําววํา 
 

“วิธีการเรียนรู๎ที่ได๎เป็นวิธีการที่เริ่มมีการใช๎วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการทําหัตถกรรม
เครือ่งจักสานสอนและสาธิตให๎ปฏิบัติ”  

(พิกุล, 7 เมษายน 2558) 
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คุณลุงเมี้ยน จํายเครํง ปราชญ๑ชาวอําเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอํางทอง ใช๎วิธีถํายทอดการ
เรียนรู๎เป็นการสอนแบบตัวตํอตัว โดยมีตัวผู๎สอนเองเป็นครูภูมิปัญญา ในขณะที่คุณปูาประพาส เรือง
กิจ (ปูาพิส) ประธานกลุํมอาชีพสานปลาตะเพียนใบลานของจังหวัดอยุธยา ใช๎วิธีถํายทอดการเรียนรู๎
สอนแบบปฏิบัติให๎เห็นทุกขั้นตอนของการจักสาน เป็นการสอนแบบตัวตํอตัวและสอนกันเป็นหมูํคณะ 

คุณลุงสมาน อารีสิทธิ์ กลุํมศิลปหัตถกรรมผลิตภัณฑ๑จักสาน อําเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือที่ภูมิปัญญาไทย เครือขํายศูนย๑เรียนรู๎พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สอนวิชาชีพใน
โครงการ ได๎กลําววํา 

 
“การดํารงชีวิตประจําวันของชาวบ๎านสํวนใหญํไมไดเอาการรูหนังสือมาเกี่ยวข๎อง 

การเรียนรูตํางๆ อาศัยวิธีการฝึกหัดและบอกเลําซึ่งไมํเป็นระบบในการบันทึก”  
(สมาน อารีสิทธิ์, 20 เมษายน 2558) 

  
ในขณะที่คุณดารณี เอ้ือมเอํย ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎านหนองจิกฝุายปกครอง ได๎กลําววํา 

 
“การเรียนรูอาศัยวิธีการฝึกหัดและบอกเลํายังไมํมีการบันทึก ตํอมาระยะหลังเริ่มมี

การสอนให๎กับกลุํมนักเรียนเป็นหมูํคณะตามโรงเรียน”  
(ดารณี เอ้ือมเอํย, 29 เมษายน 2558) 

  
คุณปูาประจวบ อํอนละมูล ประธานกลุํมจักสานไม๎กวาดใยมะพร๎าว ตําบลบางแมํหม๎าย 

อําเภอบางปลาม๎า จังหวัดสุพรรณบุรี กลําววํา 
 

“การดํารงชีวิตประจําวันของชาวบ๎านสํวนใหญํไมไดเอาการรูหนังสือมาเกี่ยวข๎อง 
การเรียนรูตํางๆ อาศัยวิธี การฝึกหัดและบอกเลํา เป็นการถํายทอดจากบรรพบุรุษโดยฝึกหัด
บุตรหลานให๎จักสานจนเกิดความชํานาญและทําตํอกันมาจนกลายเป็นอาชีพหนึ่งที่สร๎าง
รายได๎เข๎าหมูํบ๎าน”  

(ประจวบ อํอนมูล, 27 พฤษภาคม 2558) 
 

คุณทิพย๑ เรืองใจดี ประธานกลุํมจักสานบ๎านบํอหวี หมูํที ่4 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 
ทําการการสานเขํงไม๎ไผํและการผลิตเครื่องเรือนหวาย ซึ่งหมูํบ๎านนี้มี 151 ครัวเรือน ทําอาชีพสานเขํง 
79 ครอบครัว และเครื่องเรือนจากหวาย 1 ครอบครัว ประชาชนในท๎องถิ่นสํวนใหญํเป็นบุคคลพลัด
ถิ่นชาวกะเหรี่ยงซึ่งไมํสามารถไปประกอบอาชีพนอกพ้ืนที่ได๎ สํวนราชการขอใช๎เป็นที่ราชพัสดุ 
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ควบคุมดูแลโดยตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และสํงเสริมอาชีพให๎โดยสนองพระราชดําริจากองค๑
สมเด็จพระนางเจ๎าพระบรมราชินีนารถ กลําววํา 

 
“ผู๎ฝึกการทําหัตถกรรมจักสานจึงต๎องเป็นผู๎ถํายทอดเอง และต๎องใช๎เวลาในการ

ปฏิบัติ”  
(ทิพย๑ เรืองใจดี, 17 มิถุนายน 2558) 

 
จากที่กลําวมาสรุปการจัดการด๎านวิธีการเรียนรู๎ได๎วําสํวนใหญํเป็นลักษณะอยํางไมํเป็น

ทางการของสมาชิกภายในชุมชน โดยเป็นการแลกเปลี่ยนความรู๎ที่ซํอนเร๎นตามความถนัดของแตํละ
คนแล๎วนํามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันผํานกิจกรรมตํางๆของชุมชน เชํน งานทําบุญหรืองานประเพณี 
หรือมีการนําไปพูดคุยกันในการประชุมของหมูํบ๎าน 

 
ด้านการจัดเก็บความรู้ 

จากการสัมภาษณ๑ปูาบุปผา อ้ันจินดา พบวํามีการจัดเก็บความรู๎โดยตัวบุคคล มีถํายทอด
ให๎กับลูกหลาน แตํยังไมํมีการบันทึกเป็นเอกสาร ซึ่งคุณปราณี มูลผลา ได๎กลําวเสริมวํา  

 
“การจัดเก็บความรู๎ใช๎วิธีการที่ทําให๎ความรู๎ด๎านจักสานไมํสูญหายไป คือการสอนคน

ให๎มากขึ้น ต๎องฝึกคนรุํนใหมํให๎มีความอดทน เลือกคนที่มีใจรักจักสาน เพราะจักสานกินยาก 
ต๎องมีความละเอียดอํอนมาก ใช๎ความอดทนสูง”  

(บุปผา อ้ันจินดา, 12 กุมภาพันธ๑ 2558) 
 
 คุณปราณี มูลผลา กลําววํา  
 

  “ความรู๎สํวนใหญํจะเก็บไว๎ที่ตัวบุคคล ผู๎เป็นลูกหลานหรือผู๎ที่มีความสนใจจะมาศึกา
กันเองตามปราชญ์ท๎องถิ่นหรือผู๎รู๎ของท๎องถิ่น ทําให๎การจัดเก็บหายไปหรือหมดไปเมื่อ
สิ้นปรชญ์ผู๎รู๎ ดังนั้นการจัดเก็บความรู๎ควจจะมีการจัดเก็บไว๎ในที่ตํางๆ เชํน ในแผํนพับ ซีดี 
หรือคอมพิวเตอร์ เป็นตัน ทั้งนี้เมื่อมีการจัดเก็บไว๎ในสื่ออิเลคโทรนิค ก็จะทําให๎คนรุํนใหมํที่
เป็นไอที ค๎นคว๎าได๎งํายยิ่งขึ้น”  
      (ปราณี มูลผลา, 15 กุมภาพันธ๑ 2558) 
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 ในขณะที่ คุณรุจี ตันวิพัฒน๑ ได๎กลําววํา 
 

“การจัดเก็บความรู๎ควรจัดเก็บความรู๎โดยตัวบุคคลซึ่งเป็นความรู๎ที่ฝังลึก (Tacit 
Knowledge) และทําให๎เกิดการถํายทอดจากที่ยังไมํมีการจดบันทึกนํามาเก็บไว๎ตามสื่อตํางๆ 
เชํน ฐานข๎อมูล ซีดี”  

(รุจี ตันวิพัฒน๑, 22 มีนาคม 2558) 
 

จากการสัมภาษณ๑และถอดองค๑ความรู๎เกี่ยวกับการจักสานจากคุณสุชิน จุ๎ยสกุล  สรุปได๎วํา
ยังไมํมีการจัดเก็บท่ีมีการบันทึกเป็นลายลักษณ๑อักษรไว๎เชํนกัน ซึ่งคุณมาลี เมตะมุ ปราชญ๑จักสานที่ทํา
ไม๎กวาดแข็ง ไม๎กวาดที่คุณมาลีสานก๎านได๎โอทอปของจังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 
100 คน ถํายทอดมา 5 รุํนแล๎ว และได๎ออกสอนให๎ความรู๎ในหลายอําเภอ โดยเริ่มแรกสอนพลเรือน
ทหาร เป็นการสอนฟ้ืนฟูหลังน้ําลด ความรู๎ในการถํายทอดการจัดเก็บความรู๎ คุณมาลีกลําววํา  

 
“เดิมเป็นความรู๎ที่ฝังลึกยังไมํมีการจดบันทึก ปัจจุบันเริ่มมีการจดบันทึกในรูปของ

สมุดบันทึกสํวนตัวที่เกี่ยวกับการให๎ความรู๎การจักสาน ขั้นตอนตํางๆ วิธีการจักสาน และการ
ได๎โอทอปมาต๎องมีการสอบให๎ได๎ ต๎องได๎ใบรับรองจากจังหวัด มปช. กํอนโดยขอในนามของ
กลุํม”  

(มาลี เมตะมุ, 5 เมษายน 2558) 
 

ด๎านจัดเก็บความรู๎คุณพิกุล ปราชญ๑จักสาน อําเภอปากทํอ จังหวัดราชบุรี กลําววํา 
 

“การจัดเก็บความรู๎ในสมัยกํอนไมํมีการจัดเก็บ แตํปัจจุบันเริ่มจัดเก็บแบบมีแบบ
แผน มีการบันทึกไว๎เป็นลายลักษณ์อักษร เก็บไว๎ในสมุดจดบันทึกและสื่อตํางๆ”  

(พิกุล, 7 เมษายน 2558) 
 
 คุณลุงเมี้ยน จํายเครํง ปราชญ๑จักสานจังหวัดอํางทอง ได๎กลําววํา 
 

“ในสมัยกํอนเป็นการจัดเก็บความรู๎ไว๎ที่ตัวบุคคล ถ๎าปราชญ์ตายไปและไมํมีการ
ถํายทอดให๎รุํนตํอไปความรู๎ก็จะตายไปด๎วย ทําให๎การจักสานในขณะนี้ลดน๎อยลงแทบจะไมํมี
เหลืออยูํ”  

(เม้ียน จํายเครํง, 10 เมษายน 2558) 
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 ซึ่ง คุณลุงสมาน อารีสิทธิ์ กลุํมศิลปหัตถกรรมผลิตภัณฑ๑จักสาน อําเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือที่ภูมิปัญญาไทย เครือขํายศูนย๑เรียนรู๎พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สอนวิชาชีพใน
โครงการ 33 หมูํ 5 ตําบลมหาพรามหณ๑ อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลําววํา  
 

“การจัดเก็บความรู๎เป็นการจัดเก็บการบอกเลําซึ่งไมํเป็นระบบ ไมํมีการบันทึกหรือ
การจัดเก็บเอกสารแบบเป็นหมวดหมูํ ตํอมาได๎มีการสนับสนุนของทางราชการกรมพัฒนา
ชุมชน โดยสํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยาและหนํวยงานตํางๆของทาง
ราชการ ได๎สํงเสริมให๎มีการจัดตั้งเป็น “กลุํมอาชีพ” เมื่อปี พ.ศ. 2534 และยังได๎มีการ
สนับสนุนงบประมาณการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์  นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนของ
ภาคเอกชน สื่อศิลป์ (ART&MEDIA) ซึ่งเป็นกลุํมผู๎ผลิตสื่อการศึกษา ได๎แกํ องค์การค๎าคุรุสภา
และอีกหลายสํานักพิมพ์ รวมทั้งองค์กรยูนิเซฟได๎นําเรื่องราวของการสานปลาตะเพียนใบลาน
ไปเผยแพรํในหนังสือชุด ภูมิปัญญาพ้ืนบ๎านและได๎รับการออกแบบเอกสารตํางๆเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ ทําให๎การจัดเก็บความรู๎เริ่มมีการจัดเก็บความรู๎ที่มีรูปแบบเกิดขึ้น เพ่ือสะดวก
แกํการค๎นหา”  

(สมาน อารีสิทธิ์, 20 เมษายน 2558) 
 
 ในขณะที่ คุณดารณ ีเอ้ือมเอํย ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎านหนองจิกฝุายปกครอง กลําววํา 
 

 “การจัดเก็บความรู๎ยังไมํมีการจัดเก็บท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรไว๎เชํนกัน” 
(ดารณี เอ้ือมเอํย, 29 เมษายน 2558) 

 
 คุณประจวบ อํอนละมูล ประธานกลุํมจักสานไม๎กวาดตําบลบางแมํหม๎าย อําเภอบางปลาม๎า 
จังหวัดสุพรรณบุรี กลําววํา 
 

“ยังไมํมีการจัดเก็บความรู๎ ความรู๎ยังเก็บไว๎กับตัวบุคคล ฉันพยายามที่จะถํายทอด
ความรู๎และให๎ลูกหลานที่เป็นคอมพิวเตอร์มาทําการจัดเก็บความรู๎ไว๎ ตอนนี้ได๎เริ่มทําไปบ๎าง
แล๎ว”  

(ประจวบ อํอนมูล, 27 พฤษภาคม 2558) 
 

การจัดเก็บความรู๎มีการอบรม ถํายทอดให๎กับชุมชน โรงเรียน วัด และสถานที่สําคัญ ๆ ของ
ภาครัฐและเอกชนเป็นแหลํงเรียนรู๎งานหัตถกรรมสาขาตําง ๆ ที่มีการเปิดสอนงานจักสานให๎แกํ
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เยาวชนภายในท๎องถิ่นและผู๎ที่สนใจได๎มาฝึกเรียนรู๎ และนําความรู๎ที่ได๎รับไปประกอบอาชีพ มีการจัด
วิชาที่เก่ียวกับหัตถกรรมไว๎ในหลักสูตรการเรียน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการปลูกฝังความรู๎ด๎านงานหัตถกรรมแกํ
นักเรียน นักศึกษา  

 
ในขณะที่ คุณทิพย๑ เรืองใจดี กลําววํา 
 

“ความรู๎เก็บไว๎ที่ตัวบุคคลยังไมํมีการจัดเก็บไว๎ในสื่อ เป็นเพราะเด็กรุํนใหมํไมํสนใจที่
จะมาชํวยในการจัดระบบ บางคนพอรู๎วําเป็นงานจักสานก็ไมํเอาแล๎ว”  

(ทิพย๑ เรืองใจดี, 17 มิถุนายน 2558)  
 

จากที่กลําวมาสรุปการจัดการด๎านการจัดเก็บความรู๎ได๎วํามุํงเน๎นการจัดเก็บความรู๎ไว๎ที่ตัว
บุคคลที่มีความรู๎ ความสามารถและทักษะปฏิบัติจนเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนที่ได๎รับการยกยํอง
ให๎เป็นผู๎รู๎หรือปราชญ๑ชาวบ๎าน สํวนการจัดเก็บที่เป็นลายลักษณ๑อักษรจะมีบ๎างเป็นบางสํวนแตํยังไมํมี
เก็บกันอยํางจริงจังที่เป็นรูปแบบ มีแตํจดบันทึกไว๎เป็นสมุดสํวนตัว 
 
ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
 ผู๎วิจัยได๎สัมภาษณ๑จากปราชญ๑ชาวบ๎านทั้ง 11 คน แล๎วนํามาเรียบเรียงได๎ ดังตํอไปนี้ 

คุณบุปผา อั้นจินดา กลําวถึงการสานหมวกไหํหน่ําโล๎ยอยํางภาคภูมิใจ ซึ่งหมวกไหํหน่ําโล๎ย
เป็นภูมิปัญญาที่ได๎รับมาจากรุํนยายและปูาเป็นหนึ่งในไมํก่ีคนที่ยังทําหมวกชนิดนี้ได๎ ในปัจจุบันคุณปูา
บุปผายังคงถํายทอดความรู๎ให๎กับเยาวชนและนักทํองเที่ยวที่โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ๑ ซึ่งคุณ
ปูาบุปผาจะมาสอนเฉพาะวันเสาร๑ วันอาทิตย๑ และวันหยุดราชการ 
  
 คุณปูาบุปผา อ้ันจินดา กลําววํา 
 

“มันโขอยูํ งานละเอียดหมวกลูกนี้ลงทุนไมํเทําไรหรอก แตํเวลาที่ทํามันแพง”  
(บุปผา อ้ันจินดา, 12 กุมภาพันธ๑ 2558) 
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คุณปราณี มูลผลา กลําววํา 
 

  “เทศบาลเมืองพนัสนิคม สนับสนุนเปิดเป็นแหลํงเรียนรู๎ สาธิตการจักสานมีการ
สนับสนุนด๎ายปัจจัยและสนับสนุนเงินงบประมาณในการจัดงานแตํละครั้งโดยให๎ปีละหนึ่ง
แสนบาท”  
      (ปราณี มูลผลา, 15 กุมภาพันธ๑ 2558) 

 
คุณรุจี ตันวิพัฒน๑ กลําววํา 
 

“การนําความรู๎ไปใช๎ของพ่ีโดยการเข๎าไปสอนในสถานศึกษา การจัดให๎มีกิจกรรม
ให๎แกํนักทํองเที่ยวได๎ลงมือปฏิบัติจริงในการสร๎างสินค๎าหัตถกรรมเพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดความคิด
สร๎างสรรค์ นําความรู๎ไปตํอยอดในชีวิตประจําวันได๎”  

(รุจี ตันวิพัฒน๑, 22 มีนาคม 2558) 
 

คุณสุชิน จุ๎ยสกุล กลําววํา 
 

“ด๎านนําความรู๎ไปใช๎ อยากให๎มีการสนับสนุนจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องสนับสนุน
เรื่องการนําความรู๎ไปเผยแพรํให๎กับนักเรียนหรือผู๎ที่อยากรู๎อยํางสม่ําเสมอ โดยการจัดให๎มี
การอบรมแกํเยาวชนในหมูํบ๎าน จัดให๎มีการประชาสัมพันธ์ให๎มากขึ้นในทุกชํองทางการ
สื่อสาร หรือจัดนิทรรศการการเรียนรู๎เพ่ือการศึกษาดูงานเกี่ยวกับภูมิปัญญาในชุมชนที่มีการ
หัตถกรรม เพ่ือสร๎างองค์ความรู๎แกํประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษาเป็นการปลูกจิตสํานึกที่
ดีตํอการอนุรักษ์ภูมิปัญญา”  

(สุชิน จุ๎ยสกุล, 28 มีนาคม 2558) 
 

คุณมาลี เมตะมุ กลําววํา 
 

“มีการตํอยอดโดยนําความรู๎ไปเผยแพรํให๎กับสมาชิกในหมูํบ๎านและเพ่ือนบ๎าน มี
นักทํองเที่ยวที่สนใจมาเรียนรู๎ ออกสอนให๎ความรู๎ในหลายอําเภอ โดยเริ่มแรกสอนพลเรือน
ทหาร เป็นการสอนฟ้ืนฟูหลังน้ําลด”  

(มาลี เมตะมุ, 5 เมษายน 2558)   
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คุณพิกุล กลําววํา 
  

“ฉันเป็นครูสอนจักสานให๎กับคุณปราณีที่พนัสนิคมเพ่ือนําไปตํอยอดการจักสาน 
นอกจากนี้ได๎ทําสํงโครงการในวังสวนจิตรลดา และได๎รับการสนับสนุนให๎ตั้งขึ้นเป็นชมรม ใช๎
ชื่อวํา “คบเด็กสร๎างบ๎าน คบลูกหลานสร๎างชุมชน” ทําให๎เกิดการสร๎างรายได๎ให๎มากขึ้น มีการ
ดึงงบจาก อบต.เข๎ามาชํวย และมี อสม.ประมาณ 20 คน เข๎ามาชํวย ปัจจุบันได๎มีการทดลอง
แล๎วและจะมีการประชุมทุกวันที่ 6 ของทุกเดือน”  

(พิกุล, 7 เมษายน 2558) 
 

คุณลุงเมี้ยน จํายเครํง กลําววํา 
 

“อยากให๎มีหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเข๎ามาชํวยเหลือหาครูภูมิปัญญามาสานตํอให๎จัก
สานคงอยูํตํอไป”  

(เม้ียน จํายเครํง, 10 เมษายน 2558) 
 

คุณลุงสมาน อารีสิทธิ์ กลําววํา 
 

“การนําความรู๎ไปใช๎ของฉันก็คือ การออกไปบรรยายให๎กับชุมชนอ่ืนฟังซึ่งโดย
ระยะแรกมีการสนับสนุนอยํางสม่ําเสมอจากหนํวยงานแตํพอมาระยะหลังขาดการสนับสนุน
เนื่องจากผู๎ประสาน งานตัดงบประมาณเอาไปกันเอง ทําให๎ขาดคําใช๎จํายในการเดินทางที่จะ
ไปบรรยาย ทําให๎การสํงตํอความรู๎ต๎องหยุดลงเพราะตัวเองก็ไมํมีเงินในการเดินทาง ทุกวันนี้
ได๎แตํสอนอยูํกับบ๎าน ก็กลัววําความรู๎ตรงนี้จะหมดไปเพราะการจักสานที่มีรูปแบบใหมํๆ การ
ถํายทอดงานจักสานต๎องมาจากการฝึกอบรมหรือการสอนงาน”  

(สมาน อารีสิทธิ์, 20 เมษายน 2558) 
 
คุณดารณี เอ้ือมเอํย กลําววํา 
 

“การสืบทอดงานฝีมือของผู๎ผลิตโดยสํวนใหญํเป็นการสืบทอดฝีมือแบบสืบตํอกัน
ในระบบครอบครัว ผู๎ผลิตถือวํางานหัตถกรรมไม๎ไผํเป็นงานที่มีความจําเป็นตํอการใช๎งานใน
ชีวิตประจําวันและเห็นวํากระบวนการผลิตงานหัตถกรรมไม๎ไผํเป็นงานที่ไมํมีความยุํงยาก
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ซับซ๎อนไม๎ไผํเป็นวัสดุท๎องถิ่นที่มีปริมาณเพียงพอตํอการผลิต จึงมีการตํอยอดโดยการผลิต
เพ่ือขายทําให๎เกิดรายได๎แกํชุมชน”  

(ดารณี เอ้ือมเอํย, 29 เมษายน 2558) 
คุณปูาประจวบ อํอนละมูล กลําววํา 
 

“การนําความรู๎ไปใช๎โดยผํานภาครัฐและเอกชนจัดงานเกี่ยวกับการสํงเสริม งาน
หัตถกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพ่ือสร๎างคํานิยมให๎ทุกคนหันมาเห็นคุณคําของ
งานหัตถกรรมท๎องถิ่น แล๎วนําผลิตภัณฑ์จักสานมาตํอยอดใช๎เป็นของที่ระลึกในงานเทศกาล 
งานรื่นเริง การประชุม และการสัมมนาตํางๆ”  

(ประจวบ อํอนมูล, 27 พฤษภาคม 2558) 
 

คุณทิพย๑ เรืองใจดี กลําววํา 
 

“การนําความรู๎ไปใช๎ มีการจัดเวทีเรียนรู๎เกี่ยวกับหัตถกรรมจักสาน เพ่ือให๎คนรุํนหลัง
เกิดจิตสํานึกและอนุรักษ์ภูมิปัญญาหัตถกรรมจักสาน การจัดนิทรรศการการสานเขํง เพ่ือ
เผยแพรํผลงานและงานหัตถกรรม ผํานสื่อสิ่งพิมพ์ ปูายไวนิลและได๎มีการจัดกิจกรรมสํงเสริม
งานหัตถกรรมรํวมกับหนํวยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม ได๎แกํ การสาธิต 
การเรียนรู๎งานหัตถกรรมจากสลําหรือพํอครูแมํครู ที่มีความรู๎ความชํานาญและการจําหนําย
ผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรม”  

(ทิพย๑ เรืองใจดี, 17 มิถุนายน 2558)  
 

 จากที่กลําวมาสรุปการจัดการด๎านการนําความรู๎ไปใช๎สํวนใหญํอยํางไมํเป็นทางการ มีการ
จัดความรู๎ในการอนุรักษ๑ สืบทอดและเผยแพรํภูมิปัญญาท๎องถิ่น การใช๎ความรู๎ในลักษณะการบูรณา
การกับความรู๎ใหมํผํานการสนับสนุนจากหนํวยงานภาครัฐ 

ผู๎วิจัยได๎สังเคราะห๑สภาพการณ๑การจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานจากปราชญ๑ชาวบ๎าน 
สามารถสรุปดังตารางที่ 14 
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ตารางที่ 14 สรุปผลการสังเคราะห๑สภาพการณ๑การจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานจากปราชญ๑
ชาวบ๎าน 
 
ล าดับที ่ ด้าน สรุปผลการสังเคราะห์สภาพการณ์การจัดการความรู้หัตถกรรมจักสาน 

1 ด๎านหาความรู ๎ เป็นลักษณะที่เรยีกวํา “ครูพักลักจํา” เป็นการถํายทอดความรู๎แบบรุํนสูํรุํน เชํน 
มีคุณยายเป็นคนสอนให๎ทํา มีบิดาเป็นผู๎ถํายทอดความรู๎ให๎ หรือมีความสนใจ 
แอบดูผู๎ใหญํในบ๎านสานเครื่องใช๎ทีใ่ช๎ในชีวติประจําวัน เป็นการหาความรู๎ด๎วย
ตัวเอง จําแล๎วนํามาหัดสานเอง นอกจากน้ียังฝึกการจักสานจากปราชญ๑นอก
พื้นทีอ่ีกด๎วย 

2 ด๎านให๎ความรู ๎ เป็นครูภมูิปัญญาคอยถํายทอดวิชาการจักสานให๎กับคนท่ีต๎องการเรยีนรู๎ 
นักทํองเที่ยว นักเรียนและประชาชนท่ีต๎องการจะเรียนรู๎ เป็นการสอนแบบตัวตํอ
ตัว โดยเปดิให๎มีการสอนที่บ๎านในตอนเย็น ตอนกลางวันบางวันมเีข๎าไปสอน
นักเรียนในโรงเรียน นอกจากน้ีทดลองสานเองโดยดูตามตัวอยํางท่ีซือ้มาจาก
ตลาด การถํายทอดแบบรุํนสูรํุํน เริ่มมีแบบแผน โดยมีผู๎ทีม่ีความเช่ียวชาญเป็น
คนถํายทอด สอนให๎กับผู๎ที่มีใจรัก เน๎นการถํายทอดเป็นรายบคุคลเละเป็นการ
สอนปฏิบัต ิ

3 ด๎านวิธีการเรียนรู ๎ จัดครูเข๎าไปสอนให๎กับเยาวชนในสถานศึกษาเพื่อที่เด็กจะได๎เรยีนรูค๎วามเป็นมา
ของการจักสานวํามีมาคูํกับคนไทยมาตั้งแตํเกดิ เป็นการถํายทอดอยํางมี
หลักการ สอนตัวตํอตัวและเป็นหมูํคณะ สอนแบบการสาธิตใหด๎ู ถํายทอด
ความรู๎โดยการสอนตัวตํอตัวที่บ๎าน และสอนแบบเป็นกลุํมให๎กับนักเรียน การ
ถํายทอดความรูเ๎ริ่มมีแบบแผน มกีระบวนการเกิดขึ้น มีการใช๎วัสดอุุปกรณ๑
เกี่ยวกับการทําหตัถกรรมเครื่องจกัสานสอนและสาธิตให๎ อาศัยวิธีการฝึกหดัและ
บอกเลําซึ่งไมํเป็นระบบในการบันทึก เป็นการถํายทอดจากบรรพบุรษุโดยฝึกหัด
บุตรหลานให๎จักสานจนเกิดความชํานาญและทําตํอกันมาจนกลายเป็นอาชีพและ
ต๎องใช๎เวลาในการปฏิบัต ิ

4 ด๎านจัดเก็บความรู ๎ มีการจัดเก็บความรู๎โดยตัวบุคคล มีถํายทอดให๎กับลูกหลาน แตํยังไมํมีการบันทึก
เป็นเอกสาร เป็นการบอกเลํา ดังนั้นจึงสอนคนให๎มากขึ้น เมื่อสอนมากข้ึนความรู๎
ได๎ไมํสูญหายไปจากชีวิตประจําวัน จัดเก็บความรู๎โดยตัวบุคคลเป็นความรู๎ที่ฝงัลึก 
(Tacit Knowledge) ยังไมํมีการจดบันทึกหรือเก็บไว๎ตามสื่อตํางๆ เชํน ซีดี
ฐานข๎อมูล ตํอมาเริ่มมีการจดบันทึกในรูปของสมุดบันทึก เริ่มจัดเก็บแบบมีแบบ
แผน มีการบันทึก  
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ตารางที่ 14 สรุปผลการสังเคราะห๑สภาพการณ๑การจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานจากปราชญ๑
ชาวบ๎าน (ตํอ) 

 
ล าดับที ่ ด้าน สรุปผลการสังเคราะห์สภาพการณ์การจัดการความรู้หัตถกรรมจักสาน 

5 ด๎านนําความรู๎ไปใช๎ มีการนําความรู๎ไปใช๎โดยถํายทอดความรู๎ให๎กับเยาวชนและนักทํองเที่ยว
สนับสนุนเปิดเป็นแหลํงเรยีนรู๎ สาธิตการจักสาน เข๎าไปสอนในสถานศึกษา จัดให๎
มีกิจกรรมให๎แกํนักทํองเที่ยวไดล๎งมือปฏิบัติจริง การจัดให๎มีการอบรมแกํเยาวชน
ในหมูํบ๎าน นําความรูไ๎ปเผยแพรํให๎กับนักเรียนหรือผู๎ที่อยากรู๎อยํางสม่ําเสมอ มี
การตํอยอดโดยนําความรูไ๎ปเผยแพรํให๎กับสมาชิกในหมูํบ๎านและเพื่อนบ๎าน มี
นักทํองเที่ยวท่ีสนใจมาเรียนรู๎ ออกสอนให๎ความรู๎ในหลายอําเภอ นําไปตํอยอด
การจักสาน มหีนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องเข๎ามาชํวยเหลือหาครภููมิปัญญามาสานตํอ
บรรยายให๎กับชุมชนอื่นฟัง เป็นการสืบทอดฝีมือแบบสืบตํอกันในระบบ
ครอบครัวมีการตํอยอดโดยการผลติเพื่อขายทําให๎เกิดรายได๎แกํชุมชน มีการ
อบรม ถํายทอดให๎กับชุมชน โรงเรยีน วัด และสถานท่ีสําคญั ๆ ของภาครัฐและ
เอกชนเป็นแหลํงเรยีนรู๎งานหัตถกรรมสาขาตําง ๆ การจัดนิทรรศการเพื่อ
เผยแพรผํลงานและงานหตัถกรรม ผํานสื่อสิ่งพิมพ๑ 

 
1.5 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ 

ความรู้ 
      ผู๎วิจัยได๎วิเคราะห๑ข๎อมูลจากการสัมภาษณ๑ผู๎รู๎ด๎านจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสาน  เพ่ือ

เป็นข๎อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานอยํางสร๎างสรรค๑เพ่ือ
สํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง ใช๎การวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการสัมภาษณ๑เชิงลึก จากการ
รวบรวมข๎อมูลจากผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการความรู๎ จํานวน 5 ทําน ดังนี้  

การวิเคราะห๑ข๎อมูลจากการสัมภาษณ๑เชิงลึก (In-depth Interview) ผู๎เชี่ยวชาญด๎าน
การจัดการความรู๎ (รายชื่อตามภาคผนวก ง) เพ่ือการกําหนดเป็นกรอบรํางรูปแบบการจัดการความรู๎
ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง ซึ่งข๎อมูลจาก
การสัมภาษณ๑เชิงลึกจากข๎อคําถาม ผู๎วิจัยได๎สัมภาษณ๑และได๎ถอดองค๑ความรู๎สรุปได๎ดังตํอไปนี้  
1. ทํานคิดวําหัตถกรรมจักสานควรมีการเรียนรู๎และถํายทอดภูมิปัญญาความรู๎อยํางไร 
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 ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 1 ได๎กลําววํา 
 

“การจัดการความรู๎ที่ผํานมาเป็นการเรียนรู๎แบบรุํนสูํรุํน ตั้งแตํเด็กจนโตสิ่ งที่ฉันเห็น 
ก็คือ ผู๎ใหญํที่บ๎านนั่งสอนสั่งลูกหลานที่บ๎านให๎เริ่มสานปลาตะเพียน สานตะกร๎อ ทําให๎เป็น
กิจวัตรประจําวันเป็นการสั่งสอน อบรม ลูกหลานไปด๎วย ดังนั้นการถํายทอดความรู๎จึงเป็น
การถํายทอดแบบรุํนสูํรุํน เป็นการปฏิบัติมากกวําที่จะเรียนรู๎จากหนังสือ” 

      (ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 1, 15 กันยายน 2558) 
 
  ในขณะที่ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 2 กลําววํา 
 

“ความรู๎ที่เกิดในศูนย์เรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง เป็นความรู๎ที่เกิดจากผู๎ต๎องขังสอน
กันเอง สอนกันแบบตัวตํอตัว มีบางครั้งที่ทางศูนย์เรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง ได๎จัดนําวิทยากร
มาสอนให๎ที่ศูนย์ เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาทางด๎านการคิดให๎หลากหลายมากขึ้น ” 

      (ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 2, 25 กันยายน 2558) 
 
 ในขณะที่ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 3 กลําววํา 
 

“ความรู๎ที่ถํายทอดเป็นความรู๎แบบรุํนสูํรุํน ซึ่งตํอมาเริ่มมีแบบแผน อาจมาจากการ
ทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นการถํายทอดความรู๎ในสิ่งที่อยากให๎เป็น นําจะเป็นการ
ถํายทอดแบบมีแบบแผน มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถค๎นคว๎าได๎” 

    (ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 3, 20 พฤศจิกายน 2558) 
 
 ในขณะที่ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 4 กลําววํา 
 

“สํวนใหญํก็มาจากการจัดการความรู๎แบบปฏิบัติ การเรียนรู๎ด๎วยตัวเอง ซึ่งเป็นการ
เรียนรู๎ตามอัธยาศัยหรือไมํก็เป็นการเรียนรู๎แบบรุํนสูํรุํน ทําการสอนกันในหมูํบ๎าน ครัวเรือน
ของตัวเอง” 

    (ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 4, 28 พฤศจิกายน 2558) 
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 ในขณะที่ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 5 กลําววํา 
 

“กระบวนการถํายทอดความรู๎หัตถกรรมเครื่องจักสาน ด๎านเนื้อหาการถํายทอดยัง
ไมํมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ใช๎การถํายทอดโดยการบอกเลํา และเน๎นการปฏิบัติ
ตาม” 

    (ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 5, 8 ธันวาคม 2558) 
 
2. ทํานคิดวํารูปแบบการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานอยํางสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยว
ควรเป็นอยํางไร 
 
 ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 1 กลําววํา 
 

“เป็นรูปแบบที่สั้นๆ เข๎าใจงําย เหมาะสําหรับนักทํองเที่ยวที่จะมาเรียนรู๎ ควรทําสื่อ
การสอนเป็นแผํนพับหรือวีดีโอให๎กับผู๎ที่สนใจได๎นํากลับเอาไปเรียนรู๎เองกับบ๎าน” 

      (ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 1, 15 กันยายน 2558) 
 
 ในขณะที่ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 2 กลําววํา 
 

“การจัดการความรู๎เป็นการจัดการที่สามารถดึงดูดให๎นักทํองเที่ยวเข๎ามาสนใจเรียนรู๎
และนําไปปฏิบัติได ๎ทําให๎เกิดสิ่งใหมํๆข้ึนได”๎ 

      (ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 2, 25 กันยายน 2558) 
 
 ในขณะที่ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 3 กลําววํา 
 

“เป็นกระบวนการของการสร๎างความรู๎ เพ่ือนําองค์กรหรือธุรกิจไปสูํความสําเร็จการ
จัดการความรู๎เป็นวิธีการหนึ่งที่จะสามารถนํามาใช๎ในการสร๎างองค์ความรู๎ด๎านการทํองเที่ยว
เชิงสร๎างสรรค์ในแหลํงทํองเที่ยวได๎” 

      (ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 3, 20 พฤศจิกายน 2558) 
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 ในขณะที่ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 4 กลําววํา 
 

“การจัดการความรู๎ เป็นกระบวนการในการสํงเสริม การสร๎าง การแลกเปลี่ยน มี
การการพัฒนาความรู๎ใหมํทั้งที่เป็นความรู๎ที่ชัดแจ๎งและความรู๎ฝังลึก” 

      (ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 4, 28 พฤศจิกายน 2558) 
 
 ในขณะที่ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 5 กลําววํา 
 

“การจัดการความรู๎สามารถนํามาประยุกต์ใช๎ เพ่ือสํงเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการการทํองเที่ยวได๎ ประกอบกับองค์ความรู๎ด๎านการจัดการการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์
ยังเป็นเรื่องใหมํท่ียังคงต๎องการสร๎างองค์ความรู๎และความเข๎าใจเพ่ือพัฒนาต๎นแบบการจัดการ
การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์ด๎วย” 

      (ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 5, 8 ธันวาคม 2558) 
 
3. ในความเห็นของทําน หนํวยงานภาครัฐและเอกชนควรให๎การสนับสนุนและอบรมความรู๎ให๎กับกลุํม
จักสานอยํางไร 
 
 ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 1 กลําววํา 
 

“การสนับสนุนต๎องเกิดจากความรํวมมือทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความจริงใจในการ
รํวมมือกันอยํางบูรณาการเพ่ือชํวยพัฒนาอยํางตํอเนื่อง โดยควรเริ่มพัฒนาจากการสร๎างแรง
บันดาลใจและความมํุงมั่นตั้งใจของกลุํมจักสาน” 

      (ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 1, 15 กันยายน 2558) 
 
 ในขณะที่ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 2 กลําววํา 
 

“การให๎การสนับสนุนอบรมให๎ความรู๎ต๎องมีการสร๎างเครือขําย เพ่ือการแลกเปลี่ยน
และแบํงปันข๎อมูลขําวสารระหวํางกัน ในด๎านการบริหารจัดการ ต๎องมีการพัฒนาฝีมือด๎านจัก
สาน รวมถึงทักษะการถํายทอดรวมทั้งให๎ความรู๎ด๎านตํางๆแกํชุมชนอยํางสม่ําเสมอ” 

      (ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 2, 25 กันยายน 2558) 
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 ในขณะที่ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 3 กลําววํา 
 

“การให๎การสนับสนุนอบรมให๎ความรู๎หัตถกรรมจักสาน ควรมีการทบทวนความรู๎
โดยการหาผู๎เชี่ยวชาญมาอบรม นั่นคือ หนํวยงานภาครัฐและเอกชนมีงบประมาณในการจ๎าง
ครูภูมิปัญญามาสํงเสริม สอนทําหัตถกรรมจักสาน เป็นต๎น” 

      (ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 3, 20 พฤศจิกายน 2558) 
 
 ในขณะที่ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 4 กลําววํา 
 

“การสํงเสริมจากภาครัฐยังสํงตรงถึงชุมชนน๎อยมาก ทําให๎กลุํมจักสานไมํมีทุนในการ
สนับสนุนกลุํม ดังนั้นภาครัฐต๎องพิจารณาให๎ดีวําจะทําอยํางไรให๎กลุํมจักสานดําเนินตํอไปได๎” 

      (ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 4, 28 พฤศจิกายน 2558) 
 
 ในขณะที่ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 5 กลําววํา 
 

“ภาครัฐ ควรให๎การสนับสนุนในเรื่องความรู๎และข๎อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับหัตถกรรม
จักสานสูํ AEC อบรมให๎ความรู๎และประสานแหลํงเงินทุนต๎นทุนต่ํา เพ่ือสร๎างความแข็งแกรํง
ในการแขํงขันในตลาดทั้งในประเทศและตํางประเทศ” 

      (ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 5, 8 ธันวาคม 2558) 
 
4. ทํานคิดวํากระบวนการการจัดการความรู๎ของกลุํมหัตถกรรมจักสานควรเป็นอยํางไร 
 
 ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 1 กลําววํา 
 

“งานหัตถกรรมมีความสัมพันธ์เกี่ยวข๎องกับการใช๎ชีวิตของคนไทยตั้งแตํอดีตและมี
การพัฒนารูปแบบของงานหัตถกรรมจนมาถึงปัจจุบัน รูปแบบของงานหัตถกรรมที่เคยผลิต
ขึ้นมาเพ่ือใช๎ประโยชน์ในวิถีชีวิตดั้งเดิมถูกนํามาใช๎ในความหลากหลายแบบใหมํ ดังนั้นระบบ
การจัดการความรู๎ควรเป็นแบบผสมผสาน ซึ่งดั้งเดิมจะเป็นการบอกตํอเลําเรื่อง ไมํมีการ
บันทึก ถ๎าผู๎รู๎คนใดคนหนึ่งตายไปความรู๎ก็จะหายไปด๎วย ดังนั้นจึงควรทําเป็นบันทึกเพ่ือให๎คน
รุํนหลังได๎ศึกษา” 

      (ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 1, 15 กันยายน 2558) 
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 ในขณะที่ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 2 กลําววํา 
 

“การจัดการความรู๎ของภูมิปัญญาท๎องถิ่นไมํวําจะด๎านใดๆก็ตาม สํวนใหญํแล๎วจะไมํ
มีการบันทึก แตํเป็นการบอกตํอ ถ๎าไมํมีคนสืบทอดก็จะหายไปจากภูมิปัญญา การจัดการ
ความรู๎ถ๎าจะทําให๎เป็นกระบวนการยํอมทําได๎ เชํน มีการให๎ความรู๎ มีการจัดเก็บความรู๎และมี
การนําความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์อยํางไร แตํสํวนใหญํแล๎วไมํมีใครทํา” 

      (ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 2, 25 กันยายน 2558) 
 
 ในขณะที่ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 3 กลําววํา 
 

“ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานควรมีการจัดลําดับของการจัดการมานานแล๎ว แตํก็ยัง
ทํากันไมํได๎เพราะสํวนใหญํคิดกันวํามันเป็นภูมิปัญญาเทํานั้น ไมํเห็นจะต๎องไปทําการจัดการ
เลย เพราะทุกคนคิดวําหัตถกรรมเป็นสิ่งที่มีมาแตํดั้งเดิม ดังนั้นจึงยากแกํการจัดระบบความรู๎ 
จึงทําให๎ไมํมีคนจัดทํา” 

      (ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 3, 20 พฤศจิกายน 2558) 
 
 ในขณะที่ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 4 กลําววํา 
 

“การจัดการความรู๎ เป็นที่แนํนอนต๎องมีอยูํแล๎วในการจักสาน แตํจะเป็นความรู๎แบบ
ใดลํะ ทุกวันนี้ที่เห็นก็ได๎มีการจัดแสดงสินค๎าโอทอปตามที่ตํางๆ เชํน ที่เมืองทองธานีที่มีการ
จัดแสดงในทุกปี และอีกสํวนหนึ่งที่สําคัญก็คือการสนับสนุนจากศูนย์ศิลปาชีพในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ซึ่งได๎สนับสนุนในทุกจังหวัดและทุกภาคของประเทศ ดังนั้นการจัดการความรู๎
ควรมีการทําการบันทึกให๎เป็นระบบ เริ่มตั้งแตํการรวบรวมเอกสาร การจัดเก็บ การถํายทอด 
และการนําความรู๎ไปใช๎” 

      (ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 4, 28 พฤศจิกายน 2558) 
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 ในขณะที่ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 5 กลําววํา 
 

“การจัดการความรู๎จักสานควรเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว๎แล๎ว ไมํนําจะมีการ
เปลี่ยนแปลง หรือถ๎าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ควรเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดขึ้นมาใหมํและ
เป็นที่ยอมรับของทุกฝุาย เชํน ในการจัดการความรู๎ควรเป็นขั้นตอนของความรู๎ตามทฤษฎีที่
กําหนด เพียงแตํเรานํามาใช๎ให๎ถูกกับบริบทของงาน หรือนํามาบูรณาการให๎เข๎ากับดั้งเดิมที่มี
มาตั้งแตํอดีตการ” 

      (ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 5, 8 ธันวาคม 2558) 
 
5. ทํานมีวิธีการอยํางไรบ๎างที่จะชักจูงให๎ประชาชนเห็นความสําคัญของหัตถกรรมจักสานทําให๎เกิด
ความสนใจในการเรียนรู๎หัตถกรรมจักสาน 
 
 ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 1 กลําววํา 
 
  “ต๎องสร๎างจิตสํานึกให๎กับคนรุํนใหมํให๎มาก ทําให๎เห็นคุณคําของหัตถกรรมจักสาน” 
      (ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 1, 15 กันยายน 2558) 
 
 ในขณะที่ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 2 กลําววํา 
 

“จัดการอบรม สั่งสอน ให๎กับเยาวชนในชุมชน โดยนําปราชญ์มาให๎ความรู๎ บอกให๎
เห็นถึงความสําคัญและประโยชน์ใช๎สอยของเครื่องจักสาน ” 

      (ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 2, 25 กันยายน 2558) 
 
 ในขณะที่ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 3 กลําววํา 
 

“ปลุกจิตสํานึกให๎คนในท๎องถิ่นตระหนักถึงคุณคําแกํนสาระและความสําคัญของภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น สํงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมตํางๆ สร๎าง
จิตสํานึกของความเป็นคนท๎องถิ่นนั้นๆ” 

      (ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 3, 20 พฤศจิกายน 2558) 
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 ในขณะที่ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 4 กลําววํา 
 

“ควรปลูกฝังความรู๎ให๎กับเยาวชนและประชาชน ตระหนักให๎เห็นคุณคํา ประโยชน์
ของเครื่องจักสานให๎มาก” 

      (ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 4, 28 พฤศจิกายน 2558) 
 
 ในขณะที่ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 5 กลําววํา 
 

“วิธีการ คือ กํอนอ่ืนเราต๎องการฟ้ืนฟู โดยการเลือกสรรภูมิปัญญาที่กําลังสูญหาย 
หรือที่สูญหายไปแล๎วมาทําให๎มีคุณคําและมีความสําคัญตํอการดําเนินชีวิตในท๎องถิ่น 
โดยเฉพาะพ้ืนฐานทางจริยธรรม คุณธรรม และคํานิยม” 

      (ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 5, 8 ธันวาคม 2558) 
 
การวิเคราะห๑ข๎อมูลการสัมภาษณ๑เชิงลึก (In-depth Interview) จากปราชญ๑ชาวบ๎านและผู๎เชี่ยวชาญ

ด๎านการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานอยําง

สร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง จะเห็นได๎วําผู๎เชี่ยวชาญที่เป็นผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก มี

ความเห็นใกล๎เคียงกันในเรื่องการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสาน มีการเรียนรู๎และถํายทอดภูมิปัญญา

ความรู๎ เป็นการถํายทอดแบบรุํนสูํรุํน เป็นการปฏิบัติมากกวําที่จะเรียนรู๎จากหนังสือ เป็นความรู๎ที่เกิด

จากการสอนกันเอง สอนกันแบบตัวตํอตัว มีบางครั้งที่ได๎จัดนําวิทยากรมาสอนให๎ เพ่ือให๎เกิดการ

พัฒนาทางด๎านการคิดให๎หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ รูปแบบการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสาน

อยํางสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวเป็นรูปแบบที่สั้นๆ เข๎าใจงําย เหมาะสําหรับนักทํองเที่ยวที่

จะมาเรียนรู๎ ควรทําสื่อการสอนเป็นแผํนพับหรือวีดีโอให๎กับผู๎ที่สนใจได๎นํากลับเอาไปเรียนรู๎เองกับ

บ๎าน การจัดการความรู๎เป็นกระบวนการในการสํงเสริม การสร๎าง การแลกเปลี่ยน มีการการพัฒนา

ความรู๎ใหมํทั้งที่เป็นความรู๎ที่ชัดแจ๎งและความรู๎ฝังลึก เมื่อกลําวถึงการชํวยเหลือ ก็ควรจะมีการ

ซํอมแซม ในสํวนที่ขาดโดยการสนับสนุนต๎องเกิดจากความรํวมมือทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความ

จริงใจในการรํวมมือกันอยํางบูรณาการเพ่ือชํวยพัฒนาอยํางตํอเนื่อง โดยควรเริ่มพัฒนาจากการสร๎าง

แรงบันดาลใจและความมํุงมั่นตั้งใจของกลุํมจักสาน อบรมให๎ความรู๎และประสานแหลํงเงินทุน ต๎นทุน

ต่ํา เพ่ือสร๎างความแข็งแกรํงในการแขํงขันในตลาดทั้งในประเทศและตํางประเทศ เพ่ือกําหนดเป็น
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กรอบการรํางรูปแบบการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานอยํางสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวใน

เขตภาคกลาง ซึ่งข๎อมูลจากการสัมภาษณ๑เชิงลึก พบวํา รูปแบบการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสาน

อยํางสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง ควรประกอบด๎วย 5 ขั้นตอนของความรู๎ 

ได๎แกํ ขั้นการหาความรู๎ (Seek knowledge) ขั้นการให๎ความรู๎ (Give knowledge) ขั้นวิธีการเรียนรู๎

(Learning process) ขั้นการจัดเก็บความรู๎ (Keep knowledge) และขั้นนําความรู๎ไปใช๎

(Application) ในแตํละข้ันของการจัดการความรู๎ สิ่งที่ผู๎วิจัยพบจากการสัมภาษณ๑เชิงลึกและได๎นํามา

เป็นองค๑ประกอบรํวมในการวิจัย ได๎แกํ การซํอมแซม (Repair) การสอดแทรก (Interpolation) การ

สํงเสริม (Support) และการสร๎างสรรค๑ (Creativity) ซึ่งผู๎วิจัยสรุปเป็นตัวยํอรูปแบบ ดังนี้ คือ “RISC 

Model” 

ตารางที่ 15 สรุปองค๑ประกอบของ รูปแบบ “RISC Model”  
 

รูปแบบ  
“RISC  Model” 

ความหมาย 

1. การซํอมแซม  
(Repair)  

เป็นการแก๎ไขปรับปรุง เพิ่มเติมของที่ชํารุดให๎กลับคืนสูสํภาพเดิม. 

2. การสอดแทรก 
(Interpolation)  

การให๎หรือแทรกใสสํิ่งตํางๆทีต่ั้งใจใสํไว๎ควบคูํกับสาระความรู๎ในการจดัการ
ความรู๎หตัถกรรมจักสาน 

3. การสํงเสริม  
(Support)  

เป็นการเกื้อหนุน ชํวยเหลือสนับสนุนให๎ดีขึ้น 

4. การสร๎างสรรค๑ 
(Creativity)  

การที่บุคคลสร๎างสรรค๑“สิ่งใหม“ํ เชํน ผลผลิต การแก๎ปญัหา นวัตกรรม หรือ
งานศิลปะ ฯลฯ ซึ่งมีคณุคํา  

  
 1.6 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

           ผู๎วิจัยจัดการสนทนากลุํมบุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับหัตถกรรมจักสาน เพ่ือเป็นข๎อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานอยํางสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ระยะเวลาระหวําง 09.00-11.00 น. ณ. 
ศูนย๑จักสานชุมชนบางเจ๎าฉํา โดยวิเคราะห๑ประเด็นการสนทนากลุํมแบบอุปมัย (Analytic Induction)
และสาระสําคัญของข๎อมูล ผู๎รํวมสนทนากลุํม ได๎แกํ ผู๎นําศูนย๑จักสาน ผู๎ชํวยศูนย๑จักสาน ผู๎นําชุมชน 
กรรมการกลุํมจักสาน และตัวแทนประชาชนกลุํมจักสาน ซึ่งผลการสนทนากลุํมเพ่ือยกรํางรูปแบบ
การจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานอยํางสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง มาสรุป
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เป็นประเด็น สามารถสรุปได๎ ดังนี้ คือ 1) สภาพทั่วไปของหัตถกรรมการจักสานเพ่ือสํงเสริมการ
ทํองเที่ยว 2) ความต๎องการเกี่ยวกับการจัดการความรู๎ 3) การสนับสนุนการสํงเสริมด๎านหัตถกรรมการ
จักสานอยํางสร๎างสรรค๑ 4) ข๎อเสนอแนะในการพัฒนาหัตถกรรมการจักสานเพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยว 
โดยมีรายละเอียดแยกเป็นประเด็นดังนี้ 

1. สภาพทั่วไปของหัตถกรรมการจักสานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  
สภาพทั่วไปของหัตถกรรมจักสาน ผู๎นําศูนย๑จักสาน กํานันสุรินทร๑ นิลเลิศ กลําววํา  
 
 “ปัจจุบัน ไม๎ไผํที่ ใช๎สาน เป็นไม๎ไผํนวล ซึ่ งนํามาจากจังหวัดทางภาค
ตะวันออก เชํน จันทบุรี และตราด ซึ่งมีคุณสมบัติที่ให๎ความอํอนตัว เป็นลําที่ยาว จึงเหมาะ
นํามาใช๎สาน สํวนไมํไผํในท๎องถิ่น เป็นไม๎ไผํสีสุก มีลําปล๎องที่สั้นและแข็งแรง เหมาะสําหรับ
นํามาทําเป็นโครงสร๎างผลิตภัณฑ์ สํวนหวายที่เป็นสํวนประกอบสําคัญในงานสานนั้น นําเข๎า
จากพมํา เพราะสําหรับประเทศไทย กําหนดให๎หวายเป็นพืชสงวนมานานแล๎ว”  
     (สุรินทร๑ นิลเลิศ, 16 พฤษภาคม 2558) 
 
ผู๎ชํวยศูนย๑จักสาน/ กรรมการกลุํมจักสาน กลําววํา 
 
 “จากที่ได๎ศึกษามาการจักสานได๎มีการทําสืบตํอกันมาตั้งแตํสมัยกํอน
ประวัติศาสตร์นักโบราณคดีได๎พบหลักฐานสําคัญเก่ียวกับการทําเครื่องจักสานในยุคหินใหมํที่
อําเภอศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ซึ่งทําด๎วยไม๎ไผํเป็นลายขัดสองเส๎นประมาณวํามีอายุราว 4,000 
ปี แล๎วพัฒนามาเป็นเครื่องจักสานที่มีความประณีตในยุคตํอๆ มา เครื่องจักสานเป็นงาน
ศิลปหัตถกรรมที่มนุษย์คิดวิธีการตํางๆ ขึ้นเพ่ือใช๎สร๎างเครื่องมือเครื่องใช๎ในชีวิตประจําวัน
ด๎วยวิธีการสอดขัดและสานกันของวัสดุที่เป็นเส๎น โดยสร๎างรูปทรงของสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นนั้น
ตามความต๎องการในการใช๎สอยท๎องถิ่นนั้นๆ” 
   (ผู๎ชํวยศูนย๑จักสาน/ กรรมการกลุํมจักสาน, 16 พฤษภาคม 2558) 

 
ตัวแทนประชาชนกลุํมจักสาน กลําววํา 
 
 “การดํารงชีวิตในชนบทจําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องอาศัยเครื่องมือเครื่องใช๎
พ้ืนบ๎าน ที่ผลิตได๎เองมาชํวยในการทํามาหากินให๎เกิดความสะดวกสบาย โดยเฉพาะผู๎มีอาชีพ
เกษตรกรรม ดังนั้นการจักสานจึงอยูํควบคูํมาตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน คงยังต๎องใช๎เครื่องมือ
เหลํานี้ตลอดไป เชํน กระชอน ตะกร๎า เป็นสํวนหนึ่งของการใช๎งานในครัวเรือน ถึงแม๎วําจะมี
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งานพลาสติกเข๎ามาแทนที่ในปัจจุบัน ก็ยังพบวําชาวบ๎านที่ชุมชนนี้จะใช๎เครื่องจักสานมากกวํา
ใช๎พลาสติก เพราะมันมีความยืดหยุํนและคงทนกวําพลาสติกมาก” 
    (ตัวแทนประชาชนกลุํมจักสาน, 16 พฤษภาคม 2558) 
  
2. ความต้องการเกี่ยวกับการจัดการความรู้  
ผู๎ชํวยศูนย๑จักสาน/ กรรมการกลุํมจักสาน กลําววํา 
 

“ความรู๎ที่เกิดขึ้นนั้นมักอยูํในรูปแบบฝังลึกในตัวบุคคล ถ๎าไมํมีการถํายทอดก็จะสูญ
หายไปกับบุคคลเหลํานั้น ดังนั้น จึงสําคัญอยํางยิ่งที่จะต๎องมีการถํายทอดองค์ความรู๎ด๎านภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นให๎ออกมาเป็นความรู๎แบบชัดแจ๎งเพ่ือจะได๎นําไปพัฒนาอยํางตํอเนื่อง” 
   (ผู๎ชํวยศูนย๑จักสาน/ กรรมการกลุํมจักสาน, 16 พฤษภาคม 2558) 
 
ตัวแทนประชาชนกลุํมจักสาน กลําววํา 
 

“การจัดการความรู๎ของภูมิปัญญาท๎องถิ่นไทยมีคุณคํา ควรจะชํวยกันอนุรักษ์ ถ๎ายิ่ง
ปลํอยเวลาให๎เนิ่นนานไป ผู๎ที่มีองค์ความรู๎แบบฝังลึกคํอย ๆ สูญหายไปหรือตายจากไป คนรุํน
ใหมํไมํสืบสานความรู๎ตํอ จะทําให๎องค์ความรู๎ด๎านภูมิปัญญาท๎องถิ่นสูญหายตามไปด๎วย ดังนั้น
ควรมีการจัดการความรู๎ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมและเราจะต๎องให๎ความสําคัญกับการ
ถํายทอดองค์ความรู๎ให๎มากๆ” 
    (ตัวแทนประชาชนกลุํมจักสาน, 16 พฤษภาคม 2558) 

 
3. การสนับสนุนการส่งเสริมด้านหัตถกรรมการจักสานอย่างสร้างสรรค์ 
กํานันสุรินทร๑ นิลเลิศ ผู๎นําศูนย๑จักสาน กลําววํา 
 

“จักสานบางเจ๎าฉําเริ่มจากกระบุง ผู๎เฒําผู๎แกํได๎ทํากันไว๎ใช๎งาน ในปี 2515หนํวยงาน
ราชการเริ่มเข๎ามาสํงเสริม เพื่อพัฒนาทุนชุมชนที่มีอยูํ พัฒนาภูมิปัญญาที่มีอยูํทําให๎เกิดการมี
รายได๎ นั่นก็คือ การทําให๎เกิดการรวมกลุํมจักสานไม๎ไผํขึ้นในครั้งแรก ตํอจากนั้นก็มีการสืบ
ทอดกันมาภายในชุมชน มีการสอนให๎กับเยาวชนที่สนใจ และสอนตามโรงเรียนตํางๆเพ่ือการ
แขํงขัน บางกลุํมนําไปประกอบเป็นอาชีพเสริมได๎อีกด๎วย” 

(สุรินทร๑ นิลเลิศ, 16 พฤษภาคม 2558) 
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 ผู๎ชํวยศูนย๑จักสาน/ กรรมการกลุํมจักสานได๎กลําววํา 
 

“มีการได๎รับความชํวยเหลือจากภาครัฐ ทําให๎การผลิตเปลี่ยนแปลงไปจากการทํา
เพ่ือประโยชน์ใช๎สอยในครัวเรือน เป็นหัตถกรรมประยุกต์โดยดัดแปลงให๎ก๎าวหน๎าตามกาล
สมัยและผลิตให๎ได๎ปริมาณมาก เป็นไปตามความต๎องการของท๎องตลาด นอกจากนี้ใน
รูปลักษณ์ของงานจักสาน ตอนนี้ได๎เริ่มมีการประยุกต์รูปแบบตํางๆให๎เข๎ากับความต๎องการ
ของลูกค๎ามากขึ้น อยํางเชํน ปรับจากสินค๎าใหญํให๎มีขนาดเล็กลง เพ่ือทําเป็นของฝาก มีการ
เพ่ิมสีให๎เป็นที่สะดุดตามีความสวยงามมากขึ้น และมีการปรับราคาให๎ต่ําลงในบางสํวนที่พอ
ทําได”๎ 
   (ผู๎ชํวยศูนย๑จักสาน/ กรรมการกลุํมจักสาน, 16 พฤษภาคม 2558) 
 
ตัวแทนประชาชนกลุํมจักสาน กลําววํา 
 
 “การทําจักสานสมัยกํอนเริ่มจากการทําขึ้นใช๎ในครัวเรือน ทุกบ๎านทําเป็นหมด
เพราะผู๎เฒําผู๎แกํสั่งสอนให๎ลูกหลานทํา เมื่อมีเวลาที่วํางจากการทํานา ปัจจุบันจักสานได๎มี
การสอนให๎กับนักทํองเที่ยว นักเรียนตามโรงเรียน ทําให๎เกิดการเรียนรู๎ในกลุํมใหมํๆเกิดขึ้น มี
การพัฒนาในรูปแบบใหมํๆ เชํน กระบุง จากที่ใหญํๆก็ทําให๎เล็กเกิดเป็นกระบุงจิ๋วขึ้นมาเป็น
ของฝากให๎กับนักทํองเที่ยว ดังนั้นจึงอยากให๎มีการสํงเสริมจักสานในรูปแบบตํางๆเพ่ิมมากขึ้น 
เชํน การโฆษณา เป็นต๎น” 

    (ตัวแทนประชาชนกลุํมจักสาน, 16 พฤษภาคม 2558) 
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ตารางที่ 16 สรุปผลการสนทนากลุํม  
 
ประเด็นการสนทนา ผลการสนทนากลุ่ม แนวคิด ทฤษฎีและการวิจัย 

1.สภาพทั่วไปของ
หัตถกรรมการจักสาน
เพื่อสํงเสริมการ
ทํองเที่ยว 

1. หัตถกรรมจักสานมคีวามจําเปน็ตํอชีวิตความ
เป็นอยูํของประชาชนในท๎องถิ่น 
2. หัตถกรรมเป็นเครื่องมือ เครื่องใช๎พื้นบ๎าน ที่ทํา
ขึ้นจากวัสดุพื้นบ๎าน  
3. หัตถกรรมจักสานบางอยํางอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบ และวิธีการผลิต ตลอดจน
การใช๎วัสดุไปบา๎งเพื่อให๎สัมพันธ๑กบัความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และชีวิตปจัจุบัน 

แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
แนวคิดภูมิปญัญาท๎องถิ่นหัตถกรรม
เครื่องจักสาน 
 

2.ความต๎องการ
เกี่ยวกับการจดัการ
ความรู๎หตัถกรรมการ
จักสาน 

1. ความรู๎ในการถํายทอด สํวนใหญํเป็นการ
ถํายทอดจากรุํนสูํรุํน ไมํมีการจดบนัทึก  
2. ควรมีการสร๎างรูปแบบการถํายทอดที่เป็นลาย
ลักษณ๑อักษร 
3. การถํายทอดความรูค๎วรมีขั้นตอนในการ
ถํายทอดให๎ชัดเจน  
 
 

แนวคิด/ ทฤษฎีการจดัการความรู๎
ของ Marquardt (1996), Mckeen 
and Smith (2003), Nonaka and 
Takeuchi (1994), Trapp (1999) 
สรุปเป็น 5 ขั้น คือ 
1. หาความรู๎ (Seek knowledge) 
2. ให๎ความรู๎ (Give knowledge) 
3.วิธีการเรียนรู๎(Learning process) 
4. การจัดเก็บความรู๎ (Keep 
knowledge) 
5. นําความรู๎ไปใช๎ (Application)    

3.การสนับสนุนการ
สํงเสริมด๎าน
หัตถกรรมการจักสาน
อยํางสร๎างสรรค๑ 

1. จักสานไมเํป็นที่รู๎จักของกลุํมผู๎ใช๎ผลิตภัณฑ๑
ตํางๆ นําเสนองานจักสานในรูปแบบตํางๆ เชํน 
การโฆษณา เสนอตามงานจักสาน การจัดงาน
แสดงสินค๎า 
2. ควรมีการออกแบบเครื่องหมายการค๎าใหมํให๎
โดดเดํนและจดจาํได๎งําย  
3. จุดมุํงหมายในการผลิตเปลี่ยนแปลงไปจากการ
ทําเพื่อประโยชน๑ใช๎สอยในครัวเรือน เป็น
หัตถกรรมประยุกต๑โดยดดัแปลงให๎ก๎าวหน๎าตาม
กาลสมัยและผลิตใหไ๎ด๎ปริมาณมาก เป็นไปตาม
ความต๎องการของท๎องตลาด 
4. ผลิตภัณฑ๑จักสานที่มีช้ินใหญํ ราคาแพง ควรทํา
ช้ินเล็กๆที่มรีาคาถูกลงบ๎าง เชํน ทําเป็นของฝาก 

แนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ 
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การวิเคราะห๑ประเด็นการสนทนากลุํม ผลของการสนทนากลุํมตามหลักแนวคิด ทฤษฎีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ผู๎วิจัยกําหนดกรอบตัวแบบที่เหมาะสมของรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชน
หัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง โดยมีองค๑ประกอบที่
สําคัญ ได๎แกํ การซํอมแซม การสอดแทรก การสํงเสริม การสร๎างสรรค๑ ดังตารางที่ 17  
 
ตารางที่ 17 การกําหนดองค๑ประกอบของรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบ
สร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง 

 
กรอบทฤษฎ ี สาระส าคัญ องค์ประกอบรูปแบบ 

หาความรู๎  
(Seek knowledge) 

หาความรู๎เป็นวิธีการสํงเสริมให๎รู๎จักคิดด๎วยตนเอง รู๎จักค๎นคว๎า
หาเหตุผล และสามารถแก๎ปัญหาได๎ โดยการนําเอาวิธีการ
ตํางๆ ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ไปใช๎ เป็นกิจกรรมที่
หลากหลายเกี่ยวกับการสังเกต การถามคําถาม การสํารวจ
ตรวจ สอบจากเอกสารและแหลํงความรู๎อื่น ๆ การวางแผน
การสํารวจตรวจสอบ การทดสอบตรวจ สอบหลักฐานเพื่อเป็น
การยืนยันความรู๎ที่ได๎ค๎นพบมาแล๎ว 

การซํอมแซม  
การสอดแทรก  
การสํงเสริม 
การสร๎างสรรค๑ 
 

ให๎ความรู ๎
 (Give knowledge) 

เป็นการให๎ความเข๎าใจเรื่องบางเรื่อง หรือสิ่งบางสิ่ง ซึ่งอาจจะ
รวมไปถึงความสามารถในการนําสิ่งนั้นไปใช๎เพื่อเปูาหมายบาง
ประการ ความรู๎ในทางปฏิบัติมักเป็นสิ่งที่ทราบกันในกลุํมคน 

การซํอมแซม  
การสอดแทรก  
การสํงเสริม 
การสร๎างสรรค๑ 

วิธีการเรียนรู๎ 
 (Learning process)     

1. เกิดจากกระบวนการที่สร๎างความเข๎าใจ การให๎ความหมาย
กับสิ่งท่ีรับรู๎มา  
2. ตั้งอยูํบนพื้นฐานของสิ่งที่รู๎อยูํกํอนแล๎วและจะมี
กระบวนการเชื่อมโยงระหวํางความรู๎เกํากับความรู๎ใหมํ  
3. เกิดจากการมปีฏิสมัพันธ๑กับผู๎อืน่  
4. ผู๎เรียนสามารถกําหนดขั้นตอนการเรยีน และวิธีการเรยีนรู๎
ด๎วยตนเอง  
5. ผู๎เรียนมีความชัดเจนในเปูาหมายหรือวัตถุประสงค๑ของการ
เรียน  
6. มีการเช่ือมโยงระหวํางสิ่งท่ีเรียนกับชีวิตจริง 

การซํอมแซม  
การสอดแทรก  
การสํงเสริม 
การสร๎างสรรค๑ 
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ตารางที่ 17 การกําหนดองค๑ประกอบของรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบ
สร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง (ตํอ) 

 
กรอบทฤษฎ ี สาระส าคัญ องค์ประกอบรูปแบบ 

การจัดเก็บความรู๎ 
(Keep knowledge) 

เป็นกระบวนการจัดเก็บองค๑ความรู๎ที่ชัดแจ๎งหรือความรู๎ฝังลึก 
ซึ่งเป็นความรู๎ทีไ่ด๎จาก คน สิ่งประดิษฐ๑ และหนํวยงานภายใน
องค๑กร 

การซํอมแซม  
การสอดแทรก  
การสํงเสริม 
การสร๎างสรรค๑ 

นําความรูไ๎ปใช๎ 
(Application) 

1. สามารถนําความรู๎ทีไ่ด๎รับจากการเรยีนไปใช๎ในการประกอบ
อาชีพและการพัฒนาวิชาชีพของตน 
2. นําความรู๎ไปใช๎ในการดาํเนินชีวิตประจาํวันของตนอยํางมี
คุณภาพ 

การซํอมแซม  
การสอดแทรก  
การสํงเสริม 
การสร๎างสรรค๑ 

 

2. การศึกษาเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด๎วยแนวคิด ทฤษฎีและการ
วิจัยที่เกี่ยวข๎องกับรูปแบบและการพัฒนา ผู๎วิจัยศึกษาและวิเคราะห๑ข๎อมูล ดังนี้ 

     2.1 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสาน
อยํางสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง ตามหลักการพัฒนารูปแบบ Kruse (2008: 
1) Dick and Carey (2005:1-8) Joyce and Weil (2009: 9) โดยวิเคราะห๑เนื้อหาเกี่ยวกับการ
จัดการความรู๎ หัตถกรรมการจักสานและการถอดบทเรียน “RISC Model” มาเป็นแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบ โดยผู๎วิจัยจะนําแนวคิดตํางๆจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎องมาผสมผสานกับ
ข๎อมูลเชิงปริมาณและข๎อมูลเชิงคุณภาพ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพ่ือนําไปสูํการพัฒนารูปแบบ
การจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานอยํางสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง 

     2.2 แนวคิด/ ทฤษฎีการจัดการความรู๎ของ Marquardt (2002), Mckeen and Smith 
(2003), Nonaka and Takeuchi (2005), Trapp (1999)  
       2.3 แนวคิด/ ทฤษฎีการจัดการความรู๎ของ จุฑารัตน๑ ศราวณะวงศ๑ (2552)  

จากแนวคิดการจัดการความรู๎ผู๎วิจัยได๎คัดเลือกและสรุปขั้นตอนของความรู๎ ตามความหมาย
และตรงกับการนํามาใช๎ในการกําหนดรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบ
สร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลางได๎ 5 ขั้นตอน ได๎แกํ 

1. หาความรู๎ (Seek knowledge) เป็นการหาความรู๎ ทุกคนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
บางสิ่งบางอยํางมาแล๎วไมํมากก็น๎อย กํอนที่จะจัดการเรียนการสอนให๎เน๎นวําการเรียนรู๎เกิดขึ้นด๎วยตัว
ของผู๎เรียนรู๎เอง และการเรียนรู๎เรื่องใหมํจะมีพ้ืนฐานมาจากความรู๎เดิม ดังนั้น ประสบการณ๑เดิมจึง
เป็นปัจจัยสําคัญตอํการเรียนรู๎เป็นอยํางยิ่ง กระบวนการเรียนรู๎ (Process of Leaning) ที่แท๎จริงไมํได๎
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เกิดจากการบอกเลํา หรือเพียงแตํจดจําแนวคิดตําง ๆ ที่มีผู๎บอกให๎เทํานั้น แตํการเรียนรู๎ เป็น
กระบวนการที่จะต๎องสืบค๎นเสาะหา สํารวจตรวจสอบ และค๎นคว๎าด๎วยวิธีการตํางๆ จนทําให๎เกิดความ
เข๎าใจและเกิดการรับรู๎ความรู๎นั้นอยํางมีความหมาย จึงจะสามารถเป็นองค๑ความรู๎ และเก็บเป็นข๎อมูล
ไว๎ในสมองได๎อยํางยาวนาน สามารถนํามาใช๎ได๎เมื่อมีสถานการณ๑ใด ๆ มาเผชิญหน๎า ดังนั้นการที่จะ
สร๎างองค๑ความรู๎ได๎ ต๎องผํานกระบวนการเรียนรู๎ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอยํางยิ่งกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู๎ (Inquiry Process) ซึ่งสอดคล๎องกับรณกร ทองแดง (2557: 26) ที่กลําวํา เครื่องจัก
สานของไทยประเภทตําง ๆ คนไทยคิดประดิษฐ๑ขึ้นด๎วยความรู๎ความสามารถท่ีสืบทอดกันมาจากบรรพ
ชนเป็นเวลานาน จนมีรูปแบบที่เหมาะสมสอดคล๎องกับการใช๎สอย มีคุณคําทางศิลปะและความงาม 
สะท๎อนให๎เห็นชีวิตความเป็นอยูํ การประกอบอาชีพขนบประเพณี และวัฒนธรรมของคนไทยในแตํละ
ถิ่น และสอดคล๎องกับ Marali (2001) ศึกษาเรื่อง Building and Developing Capabilities: A 
Cognitive Congruence Framework. In Knowledge Management and Organizational 
Competence พบวํา การแสวงหาความรู๎รํวมกันเป็นเงื่อนไขสําคัญสําหรับการเพ่ิมคุณคําให๎กับ
องค๑กรที่ได๎มาจากการเรียนรู๎จากประสบการณ๑ ตรงและการลงมือปฏิบัติเพ่ือให๎เกิดความคิดใหมํ ๆ 
อยํางสม่ําเสมอ เพราะความรู๎ที่มีอยูํเมื่อนานไปอาจเกําและใช๎ประโยชน๑ไมํได๎ ซึ่งต๎องปรับให๎ความ
ทันสมัยตลอดเวลา 

ดังนั้นการหาความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานจึงเป็นการหาความรู๎ที่ผู๎นําชุมชนได๎เสาะ
แสวงหาผู๎รู๎มาสอนให๎กับประชาชนที่สนใจเข๎ามาเรียนการจักสาน ดังคํากลําวตอนหนึ่งที่กลําววํา 
 

“กศน. อําเภอวิเศษชัยชาญ เล็งเห็นความสําคัญของงานหัตถกรรมในชุมชนท๎องถิ่น 
จึงได๎จัดกิจกรรมการฝึกอบรมให๎ความรู๎ในการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ภายในตําบลตลาดใหมํ 
โดยเปิดรับผู๎สนใจเข๎ามารวมกลุํมฝึกสอนทักษะอาชีพด๎านการจักสาน กศน. อําเภอวิเศษชัย
ชาญ ได๎สนับสนุนงบประมาณด๎านการจัดซื้อวัตถุดิบ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหมํๆ โดย
คัดเลือกผู๎เชี่ยวชาญด๎านงานจักสานในท๎องถิ่นและภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาเป็น วิทยากรผู๎สอน
ให๎กับชาวบ๎านในตําบลตลาดใหมํ จึงเป็นจุดเริ่มต๎นในการจัดตั้ง ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ศฝอช) 
จักสานบ๎านตลาดใหมํ" 

      (กศน. อําเภอวิเศษชัยชาญ, 20 มกราคม 2560) 
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 และสอดคล๎องกับ คุณพรชัย บุญรื่น ประธานกลุํมจักสานศิลป์บางเจ๎าฉํา กลําววํา  

“แมํน้ําน๎อยเป็นแมํน้ําที่มีไม๎ไผํสีสุกขึ้นเป็นจํานวนมาก ทําให๎คนในหมูํบ๎านตัดไม๎เพ่ือ

นํามาทําเครื่องจับสัตว์น้ํา เครื่องใช๎ในครัวเรือน เชํน กระบุงเมื่อกํอนทํากันขึ้นเพ่ือไว๎ใช๎ใน

ครัวเรือน ตํอมาได๎มีคนเห็นและขอซื้อเอาไปเป็นเครื่องประดับทําให๎เกิดอาชีพจักสานขึ้นมา

ถือได๎วําเป็นอาชีพรองของบางเจ๎าฉําได๎เลย พอมีคนสั่งซื้อเข๎ามาเพ่ิมมากขึ้นทําให๎ต๎องผลิต

เพ่ิมมากขึ้น มีการพัฒนารูปแบบจนเป็นเอกลักษณ์ของบางเจ๎าฉําสามารถสํงออก ไป

ตํางประเทศได๎ จักสานเป็นงานภูมิปัญญาของบางเจ๎าฉํา จึงมีการผลักดันให๎คนรุํนใหมํได๎

เรียนรู๎การจักสานเพ่ือสืบสานภูมิปัญญาไทยให๎ยั่งยืนตํอไป ปัจจุบันที่บ๎านได๎ทําการสอนเด็ก

แขํงขันจักสาน ตอนนี้รับอยูํประมาณ 10 โรงเรียน โดยมีคุณแมํเป็นครูชํวยสอน” 

     (พรชัย บุญรื่น, 28 มกราคม 2560) 

 ซึ่งการแสวงหาความรู๎ของหัตถกรรมจักสานจะมีกระบวนการใกล๎เคียงกับการแสวงหา
ความรู๎ของกลุํมอาชีพสตรีทําผ๎าปาเต๏ะบ๎านคลองประสงค๑ จะมาจากการศึกษาดูงาน การอบรม และ
การสัมมนา และการใช๎การพูดคุยกับสมาชิกในกลุํมที่มีความรู๎ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เพ่ือให๎
ความรู๎ที่ฝังลึกอยูํในตัวบุคคลได๎ออกมาใช๎และเป็นประโยชน๑แกํบุคคลอ่ืนรวมไปถึงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ตามอัธยาศัยที่ใช๎การลองผิดลองถูกในการทําผ๎าปาเต๏ะ การผลิตผ๎าปาเต๏ะในแตํละครั้งมีหลาย
ขั้นตอน การผลิตผ๎าปาเต๏ะการใช๎อุปกรณ๑ในการผลิตก็เป็นอีกอยํางหนึ่งที่จะต๎องมีความรู๎และใช๎
อุปกรณ๑ในการผลิตได๎เหมาะสมกับผลิตผ๎าปาเต๏ะออกมา ซึ่งกลุํมอาชีพสตรีทําผ๎าปาเต๏ะได๎เรียนรู๎
วิธีการใช๎อุปกรณ๑ เครื่องมือตําง ๆ ในการผลิตมาจากการศึกษาดูงานที่จังหวัดนราธิวาส (เสาวรส 
ไพจิตร. (2556: 9) และสอดคล๎องกับ วิจารณ๑ พานิช (2558) พบวํา การแบํงประเภทของความรู๎
สามารถแบํงได๎ 2 ประเภทใหญํๆ คือ ความรู๎ที่ฝังอยูํในคน (tacit knowledge) เป็นความรู๎ที่ได๎จาก
ประสบการณ๑ พรสวรรค๑หรือสัญชาตญาณของแตํละบุคคลในการทําความเข๎าใจในสิ่งตํางๆ เป็น
ความรู๎ที่ไมํสามารถํายทอดออกมาเป็นคําพูดหรือลายลักษณ๑อักษรได๎โดยงําย เชํน ทักษะในการทํางาน 
งานฝีมือหรือการคิดเชิงวิเคราะห๑ บางครั้ง จึงเรียกวําเป็นความรู๎แบบนามธรรมและความรู๎ที่ชัดแจ๎ง 
(explicit knowledge) เป็นความรู๎ที่สามารถรวบรวม ถํายทอดได๎โดยผํานวิธีตํางๆ เชํน การบันทึก
เป็นลายลักษณ๑อักษร ทฤษฎี คูํมือตํางๆ และบางครั้งเรียกวําเป็นความรู๎แบบรูปธรรมโดยที่ความรู๎ทั้ง 
2 ประเภทนี้มีวิธีการจัดการที่แตกตํางกัน การจัดการ ‛ความรู๎เดํนชัด“ จะเน๎นไปที่การเข๎าถึงแหลํง
ความรู๎ ตรวจสอบ และตีความได๎ เมื่อนําไปใช๎แล๎วเกิดความรู๎ใหมํ ก็นํามาสรุปไว๎ เพ่ือใช๎อ๎างอิง หรือให๎
ผู๎อื่นเข๎าถึงได๎ตํอไป สํวนการจัดการ ‛ความรู๎ซํอนเร๎น“ นั้นจะเน๎นไปที่การจัดเวทีเพ่ือให๎มีการแบํงปัน
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ความรู๎ทีอ่ยูํในตัวผู๎ปฏิบัติทําให๎เกิดการเรียนรู๎รํวมกันอันนําไปสูํการสร๎างความรู๎ใหมํที่แตํละคนสามารถ
นําไปใช๎ในการปฏิบัติงานได๎ตํอไปในชีวิตจริง ความรู๎ 2 ประเภทนี้จะเปลี่ยนสถานภาพ สลับ
ปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา บางครั้งความรู๎ในตัวบุคคลก็ออกมาเป็นความรู๎ที่ชัดแจ๎งและบางครั้งความรู๎
ที่ชัดแจ๎งก็เปลี่ยนไปเป็นความรู๎ในตัวบุคคล มาร๑ควอรท๑ (Marquardt, 2002) เสนอวํา การแสวงหา
ความรู๎ต๎องมาจากแหลํงตําง ๆ ที่มาจากภายในและภายนอกองค๑การ ซึ่งการแสวงหาความรู๎จาก
ภายในองค๑การความสามารถในการเรียนรู๎ของบุคคลสํวนใหญํกลายเป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งใน
การเพ่ิมคุณคําให๎แกํองค๑การเพ่ือปรับปรุงผลงานและสร๎างความคิดใหมํ ๆ อยํางสม่ําเสมอ 

ดังนั้นความสําคัญของการแสวงหาความรู๎ ไมํได๎มีเพียงแตํการหาความรู๎จากภายนอกเทํานั้น 
ทุก ๆ สํวนที่เกี่ยวข๎องก็สามารถเป็นแหลํงข๎อมูลในการหาความรู๎ได๎ทั้งสิ้น ขึ้นอยูํกับวําผู๎รับความรู๎นั้น
จะแสวงหาความรู๎และนํามาให๎ประโยชน๑ได๎มากเพียงใด การหาความรู๎ยังใช๎การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎โดย
ใช๎การพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กันภายในกลุํม ซึ่งเป็นการเรียนรู๎งานเพื่อให๎มีการพัฒนา รวมไปถึงการ
ปรับปรุงการดําเนินงานเป็นการนําความรู๎ที่มีอยูํในกลุํมผนวกกับความรู๎ที่อยูํในตัวบุคคล เพ่ือให๎เกิด
ความรู๎ใหมํและสามารถถํายทอดความรู๎สูํบุคคลอ่ืน ๆ ที่เป็นเชํนนี้ เพราะทางกลุํมเห็นวํากา ร
แลกเปลี่ยนประสบการณ๑หรือความรู๎การทํางานด๎านใด ๆ นั้นจะต๎องอาศัยความรู๎จากหลาย ๆ สํวนมา
ผนวกเข๎าด๎วยกันไมํวําจะเป็นความรู๎ที่อยูํในตัวบุคคลหรือความรู๎เดํนชัด ซึ่งความรู๎ตําง ๆ ถ๎านํามา
ถํายทอดความรู๎ด๎วยกัน ทําให๎เกิดเป็นความรู๎ใหมํ ๆ ได๎ ความรู๎นั้นสามารถพัฒนาเป็นองค๑ความรู๎ที่
สามารถทําประโยชน๑ให๎กับกลุํมได๎ สอดคล๎องกับ โนนากะและทาเคชิ  (Nonaka and Takeuchi, 
2005) กลําวไว๎วําการแลกเปลี่ยนความรู๎เป็นกระบวนการของการปรับเปลี่ยนความรู๎ฝังลึกในตัวบุคคล
ผํานการแบํงปันประสบการณ๑ เนื่องความรู๎ฝังลึกในตัวบุคคลเป็นสิ่งที่ยากที่จะจัดการซึ่งได๎มาโดยการ
แบํงปันประสบการณ๑ 
 2. ให๎ความรู๎ (Give knowledge) หมายถึง การสอน การนําความรู๎มาใช๎ประโยชน๑เกิด
ระบบการเรียนรู๎จากสร๎างองค๑ความรู๎ นําความรู๎ไปใช๎และเกิดประสบการณ๑ใหมํและหมุนเวียนตํอไป
อยํางตํอเนื่อง ซึ่งสอดคล๎องกับ เสาวรส ไพจิตร (2556: 8) ที่กลําววําความรู๎ที่ได๎มาจากการเข๎ารับ
ความรู๎ที่ตําง ๆ จะปรับใช๎ในการดําเนินงานที่นําการประยุกต๑ใช๎งานเริ่มต๎นจากการพูดคุยเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู๎ ปรึกษาหารือกันของสมาชิกภายในกลุํม มีการพูดคุยปรึกษาหารือเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู๎ที่มีอยูํให๎เกิดการพัฒนา รวมไปถึงการทดลองทําด๎วยตนเองทําให๎ได๎เทคนิคใหมํ ๆ รวมไปถึง
การได๎รับคําแนะนําจากผู๎ที่มีความเชี่ยวชาญในงานด๎านที่เกี่ยวข๎องกับการดําเนินงาน เพ่ือจะชํวยเป็น
แนวทางในการสร๎างความรู๎เพ่ิมเติม และนําผลข๎อเสนอแนะ มาใช๎เป็นแนวทางในการแสวงหาความรู๎
ใหมํ ๆ ทําให๎การผลิตหัตถกรรมใหมํๆ รวมถึงการเรียนรู๎จากประสบการณ๑ที่ผํานมาในอดีตทําให๎เกิด
การสั่งสมประสบการณ๑ทางความรู๎ สอดคล๎องกับผลการวิจัยของ กนกพร ฉิมพลี (2555) รูปแบบการ
ถํายทอดอยํางเป็นทางการและไมํเป็นทางการ โดยกระบวนการจัดการความรู๎ดังกลําวมีลักษณะเป็น
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วงจรที่เมื่อถํายทอดความรู๎แล๎วสามารถย๎อนกลับไปกําหนดความรู๎ในรูปแบบอ่ืนๆ ได๎อยํางตํอเนื่อง 
ดังนั้น ไมํวําความรู๎จะถูกถํายทอดออกมาในรูปแบบใดก็ตาม ความรู๎ก็จะสามารถนําไปใช๎ประโยชน๑ได๎ 
และการถํายทอดความรู๎ด๎านหัตถกรรมเครื่องจักสานนั้นเป็นรูปแบบของการถํายทอดจากบุคคลสูํ
บุคคลเป็นหลัก โดยลักษณะของการปฏิบัติให๎ดู การสาธิตอยํางละเอียดเพ่ือให๎ผู๎รับการถํายทอดได๎รับ
ความรู๎ความเข๎าใจมากขึ้น ซึ่งภาครัฐควรมีการให๎การสนับสนุนในด๎านการถํายทอดความรู๎ ในลักษณะ
บุคคลสูํกลุํม คือ การเชิญวิทยากรผู๎ที่มีความเชี่ยวชาญด๎านการจักสานไปให๎ความรู๎กับชุมชนภายนอก 
และการถํายทอดความรู๎ในลักษณะจากกลุํมสูํกลุํมนั้นเป็นการสํงเสริมให๎มีการศึกษาดูงานในพ้ืนที่ที่
ประสบความสําเร็จด๎านการจักสานให๎มากขึ้น ซึ่งครูภูมิปัญญาตําบลบางปลาม๎า จังหวัดสุพรรณบุรี
ทํานหนึ่งได๎กลําววํา 
 

“ความประณีต งดงาม ละเอียดอํอน และมีเอกลักษณ์ของลวดลายโบราณที่ยาย
พยายามอนุรักษ์เอาไว๎ในงานทุกๆ ชิ้น ไมํวําจะเป็น ตะกร๎า กระจาด กระเป๋าถือ กระเช๎า 
กลํองใสํกระดาษชําระ แจกัน ถาดใสํผลไม๎ และฝาชี มักจะทําให๎ลูกค๎าหรือคนที่ได๎พบเห็น
รู๎สึกมหัศจรรย์ใจ ยายสานตะกร๎ามาหลายสิบปี มาจนถึงตอนนี้ดีใจที่มีคนรุํนหลังมาสืบสาน
งานจากภูมิปัญญาท๎องถิ่นของเรา และการที่จะทําเครื่องจักสานสักชิ้นนั้นจะต๎องใช๎ความ
ชํานาญ ประสบการณ์ที่สะสมมาหลายปี ต๎องมีความประณีต ความอดทน ความรู๎จะอยูํกับผู๎
มีใจรักเทํานั้น จึงจะทําสําเร็จลงได๎” 

     (ปั่น เปินใจชํวย, 2 กุมภาพันธ๑ 2560) 
 

จากที่กลําวมาข๎างต๎นสอดคล๎องกับ Nonaka and Takeuchi (2005) ที่ได๎เสนอรูปแบบ
ของของเกลียวความรู๎วํา (knowledge spiral) เป็นการเปลี่ยนแปลงความรู๎ระหวํางความรู๎ในองค๑การ 
2 ประเภท คือ ความรู๎ฝังลึกในตัวบุคคล เป็นความรู๎ที่อยูํในตัวบุคคล ซึ่งเกิดจากประสบการณ๑เรียนรู๎
หรือพรสวรรค๑ตํางๆ ซึ่งถํายทอดในรูปของตัวเลขหรือสัญลักษณ๑อักษรได๎ยาก แตํพัฒนาและแบํงปัน
กันได๎ เป็นความรู๎ที่กํอให๎เกิดการได๎เปรียบทางการแขํงขัน และความรู๎ที่ปรากฏชัดเจน เป็นความรู๎ที่
เป็นเหตุเป็นผล สามารถรวบรวมและถํายทอดออกมาในรูปแบบตํางๆ เชํน คูํมือ เอกสาร เป็นต๎น ซึ่ง
ทําให๎คนเข๎าใจได๎งําย 

 3. วิธีการเรียนรู๎ (Learning process) เป็นกระบวนการที่ทําให๎มนุษย๑เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทางความคิด มนุษย๑เราสามารถเรียนรู๎ได๎จาก การได๎ยิน การสัมผัส การอําน การเห็น 
รวมถึงผํานการใช๎ สื่อ อุปกรณ๑ เครื่องมือ เป็นสํวนสํงผํานหรือที่เรียกวํา “วิธีการ” หัตถกรรมจักสาน
วิธีการที่พบสํวนใหญํจะเป็นวิธีการแบบเดิมๆ แบบรุํนสูํรุํน กระบวนการถํายทอดความรู๎หัตถกรรม
เครื่องจักสาน ประกอบด๎วยเนื้อหาที่ถํายทอด นอกจากนี้ยังพบวํา ไมํมีการบันทึกไว๎เป็นลายลักษณ๑
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อักษร แตํผู๎เรียนได๎เรียนรู๎เนื้อหาตามลําดับขั้นตอนการปฏิบัติที่ผู๎ถํายทอดความรู๎หัตถกรรมเครื่องจัก
สานได๎บอกกํอนที่จะสอนให๎ลงมือปฏิบัติ และมีการบูรณการเนื้อหาหลายเรื่องในการถํายทอดเข๎า
ด๎วยกัน ซึ่งสอดคล๎องกับมนทิพวรรณ ทรัพย๑ศิริ (2556) ที่กลําววํา ในด๎านการจัดความรู๎การสานลาย
กระติบบ๎านคําเตย พบวํา ยังเป็นองค๑ความรู๎ที่ยังฝังลึกอยูํในตัวบุคคล เป็นความรู๎ที่ได๎รับการถํายทอด
จากบรรพบุรุษรุํนสูํรุํน ไมมีการบันทึกเป็นลายลักษณ๑อักษร ในด๎านการแลกเปลี่ยนความรู๎ยังคงมีการ
แลกเปลี่ยนกันเฉพาะภายในชุมชน ในด๎านการคิดค๎นลายที่เป็นเอกลักษณ๑ของชุมชนยังไมํมี ซึ่ง
สอดคล๎องกับการศึกษาของโอภาส บรรณศรี (2553) ได๎ศึกษาเรื่อง การจัดการความรู๎อาชีพจักสาน 
ศึกษากรณีกลุํมอาชีพจักสานกระติบข๎าวโพนทอง ตําบลดงขวาง อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม พบวํา 
กระบวนการจัดการความรู๎อาชีพจักสานของกลุํมอาชีพจักสานกระติบข๎าวบ๎านโพนทอง คือ 1) ด๎าน
การจัดเก็บความรู๎ให๎เป็นระบบ พบวํา เป็นองค๑ความรู๎ฝังลึกในตัวบุคคลซึ่งเป็นความรู๎ที่ได๎รับการ
ถํายทอดความรู๎มาจากบรรพบุรุษรุํนสูํรุํน เป็นความรู๎ภูมิปัญญาชาวบ๎านหรือภูมิปัญญาท๎องถิ่นในเรื่อง
การจักสานด๎วยวัตถุดิบจากไม๎ไผที่ใช๎จักสานเป็นผลิตภัณฑ๑เครื่องมือเครื่องใช๎ในชีวิตประจําวันมา
ยาวนาน มีคณะกรรมการบริหารกลุํมอยํางชัดเจน 2) ด๎านการแบํงปันแลกเปลี่ยน เผยแพรํการถําย
โอนความรู๎ พบวํา มีการแบํงปันแลกเปลี่ยน เผยแพรํความรู๎เกิดขึ้นเฉพาะภายในกลุํมและภายใน
ชุมชน 3) ด๎านการใช๎ประโยชน๑และการนํามาประยุกต๑ใช๎ในงาน มีการคิดค๎นพัฒนารูปแบบและ
ลวดลายของการจักสานให๎มีความโดดเดํนมากขึ้น ให๎เป็นเอกลักษณ๑ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะของ
ชุมชนและท๎องถิ่น เกิดเป็นผลิตภัณฑ๑รูปแบบใหมํๆที่มีความหลากหลายและสามารถนําผลิตภัณฑ๑ไป
ใช๎ประโยชน๑ได๎ตามต๎องการ ดังคํากลําวของครูภูมิปัญญาตําบลหัวไผํ อําเภอเมือง จังหวัดสิงห๑บุรี ทําน
หนึ่งที่กลําววํา 

 
“ขั้นตอนแรกของการทํางานคือ เราต๎องคิดกํอน วําจะทําอะไร งานจะนําไปใช๎

ประโยชน์อะไรได๎บ๎าง แล๎วจึงเขียนรํางเป็นภาพเล็กๆ พอคิดตกผลึกแล๎วจึงเขียนแบบให๎เทํา
ของจริงและนําไม๎มาทําเป็นหุํนดูวําจะถอดแบบอยํางไร เป็นรูปทรงกลมหรือเหลี่ยมรวมทั้ง
ต๎องคิดด๎วยวําวิธีการสานควรเป็นอยํางไร” 

     (จํานง กลับทอง, 18 กุมพาพันธ๑ 2560) 
 

      4. จัดเก็บความรู๎ (Keep knowledge) ขั้นการจัดเก็บความรู๎ สํวนใหญํเป็นการจัดเก็บ
ความรู๎ในตัวบุคคล มีการบันทึกเป็นลายลักษณ๑อักษรบ๎าง แตํยังไมํเป็นระบบ ซึ่งปัจจุบันการจัดเก็บ
ความรู๎มีความสําคัญมากยิ่งขึ้น เมื่อมีการผลิตงานหัตถกรรมจักสานออกมาในรูปแบบตํางๆ มากมาย
เพ่ิมมากขึ้น เหลํานี้ทําให๎ผู๎ผลิตไมํสามารถควบคุมหรือจดจําข๎อมูลตํางๆไดหมด แตํเมื่อมีความ
จําเป็นต๎องใช๎เพ่ือการศึกษา การค๎นคว๎าวิจัยและการประกอบอาชีพ ดังนั้นจึงเกิดความพยายามในการ
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หาวิธีที่จะจัดเก็บความรู๎งานหัตถกรรมจักสานจํานวนมากอยํางเป็นระบบเพ่ือสะดวกในการนํามาใช๎ให๎
คุ๎มคําหรือถํายทอดและแลกเปลี่ยนข๎อมูลระหวํางกันไดทันกับความจําเป็นและทันตํอเหตุการณ๑
รวมทั้งสามารถค๎นคืนความรู๎ที่จัดเก็บไว๎มาใช๎ประโยชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล๎องกับผู๎วิจัย
ที่เห็นวําการจัดเก็บความรู๎ควรมีการจัดเก็บที่เป็นระบบ เป็นลายลักษณ๑อักษร มีการจัดเก็บไว๎ในสื่อ
ตํางๆ เชํน ซีดี หรือทางอินเตอร๑เน็ต เหมาะแกํผู๎ที่ต๎องการจะค๎นคว๎าให๎ได๎รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
สอดคล๎องกับกนกพร ฉิมพลี (2555) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎าน
หัตถกรรมเครื่องจักสาน: กรณี ศึกษาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา พบวํา การจัดเก็บความรู๎
ด๎านหัตถกรรมเครื่องจักสาน สํวนใหญํอยูํในรูปแบบของการจดจําผํานตัวบุคคล รองลงมาคือ การ
จัดเก็บโดยการบันทึกภาพกระบวนการผลิต และวัสดุอุปกรณ๑ที่ใช๎ในการผลิตและการเก็บเป็นตัวอยําง
ชิ้นงาน สํวนเอกสารความรู๎ของกลุํมนั้นได๎รับการสนับสนุนจากหนํวยงานภาครัฐหรือหนํวยงาน
สถาบันการศึกษาที่เข๎ามาดําเนินงานให๎ ทั้งนี้การที่การจัดเก็บผํานความรู๎ ผํานตัวบุคคลนั้นเป็นสิ่ง
สําคัญ เนื่องจากความรู๎ด๎านหัตถกรรมเครื่องจักสานถือวําเป็นความรู๎ที่ต๎องอาศัยทักษะความชํานาญ 
ความประณีตในการผลิต ซึ่งตัวบุคคลจะผู๎ที่สามารถเก็บความรู๎ไว๎ได๎ดีที่สุด 
 ครูจิตรา พวงกัน หรือครูจาบ ประธานกลุํมอาชีพสตรีบ๎านคลองโคลน อําเภอบํอไรํ จังหวัด
ตราด ได๎กลําววํา 
 

“การทําอาชีพนี้ให๎ประสบความสําเร็จนั้นต๎องสร๎างงานจักสานให๎ได๎คุณภาพดี โดย
คนทําจะต๎องมีฝีมือที่ประณีต ชํางสังเกต จดจํา อดทน มีสมาธิดี และมีจิตใจที่เยือกเย็น จาก
ที่ผํานมาพบวํา เด็กๆ หลายคนมีแววที่เติบโตในสายอาชีพนี้และบางคนก็สามารถพัฒนาฝีมือ
และสร๎างสรรค์ผลงานสํงประกวดจนได๎รางวัลมาแล๎ว เพราะเชื่อวําคนรุํนใหมํมีความคิด
สร๎างสรรค์ที่จะตํอยอดผลิตภัณฑ์ของท๎องถิ่นให๎ตอบสนองกับความต๎องการของตลาดได๎  
ดังนั้นจึงควรมีการจัดเก็บความรู๎ให๎เป็นที่ เป็นทาง สามารถหยิบจับเอาออกมาใช๎ได๎อยําง
สะดวกเมื่อมีความต๎องการ” 

       (จิตรา พวงกัน, 1 มีนาคม 2560) 
  
      5. นําความรู๎ไปใช๎ (Application) ในขั้นนี้เป็นขั้นสุดท๎ายที่ผู๎วิจัยได๎เลือกลําดับขั้นของการ
นําความรู๎ไปใช๎ โดยเลือกมาจากแนวคิด/ ทฤษฎีของ Marquardt (2002), Mckeen and Smith 
(2003), Nonaka and Takeuchi (2005), Trapp (1999) และ จุฑารัตน๑ ศราวณะวงศ๑ (2552) เป็น
ลําดับขั้นสุดท๎าย โดยการนําเอาทักษะที่ถนัดกับความรู๎ในการพัฒนามาใช๎หรือเป็นการที่ผู๎รับสามารถ
เลือกใช๎แตํเฉพาะความรู๎ที่ตนต๎องการซึ่งชํวยให๎ลดปัญหาการได๎รับข๎อมูลที่ไมํต๎องการใช๎ ซึ่งสอดคล๎อง
กับ Becerra-Fernandez et al. (2004) ที่กลําววํา การใช๎ประโยชน๑ความรู๎ที่ได๎จากการค๎นหาองค๑
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ความรู๎ การจัดเก็บองค๑ความรู๎ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ มาประกอบการพิจารณาการตัดสินใจ
เพ่ือให๎การดําเนินงานในอนาคตมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 ซึ่งคุณชลอ ทนทองคํา ครูภูมิปัญญาตําบลมหาสอน อําเภอบ๎านหมี่ จังหวัดลพบุรี ได๎กลําว
วํา 
 

  “ในการนําความรู๎ไปใช๎ต๎องใสํใจรายละเอียดให๎มาก การสร๎างสรรค์ตะกร๎าหวายหนึ่ง
ใบกวําจะแล๎วเสร็จต๎องใช๎ความพยายาม อดทนและความประณีตสูงอีกทั้งต๎องมีการพัฒนา
รูปแบบให๎เหมาะสมและเป็นไปตามความต๎องการของตลาด จึงได๎นําลายผ๎าไหมมัดหมี่ของ
ไทยพวน ลาวแง๎ว ลาวหลวง ซึ่งเป็นจุดเดํนของอําเภอบ๎านหมี่ที่มีชื่อเสียงด๎านการทําผ๎าไหม
มัดหมี่ มาประยุกต์เป็นลวดลายและถํายทอดลงบนผลงานจักสานกํอให๎เกิดลวดลายที่วิจิตร
งดงาม” 

       (ชลอ ทนทองคํา, 5 มีนาคม 2560) 
 

2.5 แนวคิดการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑  
ปัจจุบันแนวโน๎มการทํองเที่ยว กําลังเกิดกระแสการมุํงเน๎นการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ 

(Creative Tourism) กลําวคือ นักทํองเที่ยวเริ่มแสวงหาประสบการณ๑ตรงจากการสัมผัสวัฒนธรรม
การดําเนินชีวิต และศึกษาวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนในแหลํงทํองเที่ยวมากขึ้น ทําให๎
การทํองเที่ยวลักษณะนี้จําเป็นต๎องผสมผสานองค๑ความรู๎ทางวัฒนธรรมเข๎า กับการวิวัฒนาการของ
เทคโนโลยี ซึ่งสอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุํงเน๎นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู๎และ 
เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ ตามที่ได๎บรรจุไว๎ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) และสอดคล๎องกับการสํงเสริมการทํองเที่ยว เกิดข้ึนโดยพระดําริของพระเจ๎าบรมวงศ๑เธอ
กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน ครั้งทรงดํารงตําแหนํงผู๎บัญชาการรถไฟ ได๎มีการสํงเรื่องราวเกี่ยวกับ
เมืองไทยไปเผยแพรํในสหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ. 2467 ได๎มีการจัดตั้งแผนกโฆษณาของการรถไฟขึ้น ทํา
หน๎าที่รับรอง และ ให๎ความสะดวกแกํนักทํองเที่ยวที่จะเดินทางมาประเทศไทย รวมทั้งการโฆษณา
เผยแพรํประเทศไทย ให๎เป็นที่รู๎จักของชาวตํางประเทศ และประเทศไทยมีภาพลักษณ๑เป็นแหลํง
ทํองเที่ยวราคาถูก (Cheap destination) ในสายตาของนักทํองเที่ยวชาวตํางประเทศ ซึ่งสอดคล๎อง
กับผลสํารวจความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวและผู๎เชี่ยวชาญด๎านการทองเที่ยวของสมาคมการทองเที่ยว
แหํงภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟค (Pacific Asia Travel Association: PATA, 2551) ในปี พ.ศ. 2551 ที่
ระบุวําประเทศไทยเป็นแหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่ไดรับความนิยมเป็นลําดับที่ 5 ของ
โลก แสดงให๎เห็นศักยภาพของทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่ เอ้ือตํอการพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
สร๎างสรรค๑เป็นอยํางดี 
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2.6 แนวคิดเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑  
เป็นแนวคิดที่วําพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกขึ้นกับพลังสมองในการคิดสร๎างสรรค๑สิ่ง

ใหมํโดยเฉพาะ คือ การสร๎างสินค๎าซึ่งเป็นนวัตกรรมจากเทคโนโลยีบวกกับสินทรัพย๑ทางวัฒนธรรมที่
สะสมมา ซึ่งแตกตํางกันของแตํละสังคม ไมํข้ึนอยูํกับเครื่องจัก การรักษาต๎นทุนให๎ต่ํา และทรัพยากรที่
รํอยเหรอ คือสินค๎า เชํน ศิลปหัตถกรรมและงานฝีมือ เครื่องประดับเพชรพลอยเจียระไน 
โบราณสถาน เทศกาลงานพิธี พิพิธภัณฑ๑ ห๎องสมุด ฯลฯ ซึ่งสอดคล๎องกับ ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินท๑ 
(2553: 1) ที่กลําววํา อุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ไมํได๎ต๎องการเครื่องจักรมาก และไมํต๎องการทุนเงินตรา
สูงมาก ไมํต๎องใช๎ทรัพยากรแรํธาตุมาก ซึ่งของเหลํานี้ประเทศเราไมํได๎มีเดํน แตํต๎องการทรัพยากร
ประวัติศาสตร๑และวัฒนธรรม เป็นวัตถุดิบที่จะนํามาคิดจัดการและประกอบกับความรู๎สึกสากลและ
เทคโนโลยี พัฒนาให๎อยูํในรูปที่เป็นสินค๎าได๎ ซึ่งประเทศเรามีอยูํอยํางสมบูรณ๑พอดี รวมถึงสอดคล๎อง
กับแนวคิดของสุนันทา อินทร๑พงษ๑พันธ๑ (2552) ได๎กลําววําสินค๎าหัตถกรรม หมายถึง สิ่งที่ต๎องใช๎ฝีมือ
ในการประดิษฐ๑และมีความงามด๎านศิลปะแฝงอยูํ  โดยอาจจะใช๎เครื่องจักร เครื่องมือ  เครื่องทุํนแรง
ชํวยในการผลิต และมีการใช๎เทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการผลิตหัตถกรรมให๎มีคุณภาพได๎มาตรฐาน
ตลอดจนการปรุงแตํงความงามของศิลปะในงานหัตถกรรม เพ่ือสนองความต๎องการทางจิตใจและคติ
นิยมความเชื่อรวมทั้งประโยชน๑ใช๎สอยทางรํางกายให๎สอดคล๎องกัน งานหัตถกรรมจึงกลายเป็นศูนย๑
รวมของสหวิทยาการศาสตร๑ตําง ๆ ที่มีคุณคําทางศิลปะ วิทยาศาสตร๑ตํางๆ ที่มีคุณคํ าทางศิลปะ
วิทยาศาสตร๑ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นเอกลักษณ๑ประจําชาติและสืบทอดเป็นมรดกแหํง
ความภาคภูมิใจของคนในชาติ ซึ่งสอดคล๎องกับคุณฐิติพัชร๑ รวยทรัพย๑ ที่กลําววํา  

 
“สินค๎าจักสานในท๎องถิ่น สํวนใหญํนิยมใช๎วัสดุประเภทไม๎ไผํกับหวาย ตํอมาหวาย

เกิดขาดตลาดและมีราคาแพง จึงได๎ทดลองนํา "ใบลาน" ที่เป็นวัสดุที่หางํายในท๎องถิ่นมาจัก
สานรํวมกับไม๎ไผํนับเป็นผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ ทําให๎สินค๎ามีเอกลักษณ์ที่
โดดเดํน และสามารถทําลวดลายตํางๆ ได๎มากมาย และได๎นําแนวคิดดังกลําวยื่นขอจด
สิทธิบัตรเป็นภูมิปัญญาไทยในเวลาตํอมา”  

(ฐิติพัชร๑ รวยทรัพย๑, 15 เมษายน 2559) 
 

จากการศึกษา วิเคราะห๑และสังเคราะห๑ข๎อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถาม การสนทนากลุํม
และการสัมภาษณ๑เชิงลึกกับข๎อมูลทุติยภูมิแนวคิด ทฤษฎีและการวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ผู๎วิจัยนํามากําหนด
องค๑ประกอบรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวในเขตภาคกลางและออกแบบรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบ
สร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง “RISC Model” โดยมีหลักการและแนวคิดการ
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ออกแบบรูปแบบตามแนวคิดของตามหลักการพัฒนารูปแบบ Kruse (2008: 1) Dick and Carey 
(2005:1-8) Joyce and Weil (2009: 9) โดยวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) สามารถสรุปได๎ดังตารางที่ 18  
 

ตารางที่ 18 การยกรํางรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพื่อ
สํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง 
 

รูปแบบ 
RISC Model 

ความหมาย จุดมุ่งหมาย 

1. การซํอมแซม  
(Repair)  

เป็นการแก๎ไขปรับปรุง เพิ่มเติมของที่ชํารุดให๎
กลับคืนสูสํภาพเดิม. 

เพื่อซํอมแซมความรู๎ในการทําหตัถกรรม
จักสานอยํางสร๎างสรรค๑ จากท่ีชํารดุให๎ดี
ยิ่งข้ึน 

2. การสอดแทรก 
(Interpolation)  

การให๎หรือแทรกใสสํิ่งตํางๆทีต่ั้งใจใสํไว๎ควบคูํกับ
สาระความรู๎ในการจัดการความรูห๎ัตถกรรมจักสาน 

เพื่อการสนับสนุนหัตถกรรมจักสานอยําง
สร๎างสรรค๑ที่ซบเซาให๎เป็นทีรู่๎จักยิ่งขึ้น 

3. การสํงเสริม  
(Support)  

เป็นการเกื้อหนุน ชํวยเหลือสนับสนุนให๎ดีขึ้น เพื่อสอดแทรกความรู๎เข๎าในหตัถกรรมจัก
สานอยํางสร๎างสรรค๑ผํานสื่อการเรยีนรู ๎

4. การสร๎างสรรค๑ 
(Creativity)  

การที่บุคคลสร๎างสรรค๑“สิ่งใหม“ํ เชํน ผลผลิต การ
แก๎ปัญหา นวัตกรรม หรืองานศลิปะ ฯลฯ ซึ่งมี
คุณคํา  

เพื่อทําให๎หัตถกรรมจักสานเกิดสิ่งใหมํๆ
ขึ้นจากเดิมอยํางสร๎างสรรค๑ 

 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาเป็นการสร้างรูปแบบการจัดการความรู้ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบ
สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตภาคกลาง 

  การออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบ
สร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง เป็นการสร๎างและพัฒนารูปแบบจากการถอด
องค๑ความรู๎จากปราชญ๑ ผู๎รู๎ด๎านการจัดการความรู๎ และวิเคราะห๑ข๎อมูลจากเอกสาร ตําราวิชาการและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง และแหลํงข๎อมูลจากแบบสบถาม การสนทนากลุํมและการสัมภาษณ๑เชิงลึก โดย
ผู๎วิจัยกําหนดกรอบรํางรูปแบบ สังเคราะห๑สร๎างรูปแบบและตรวจสอบรูปแบบ โดยการประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได๎ของรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบ
สร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลางเสนอโดยตอบวัตถุประสงค๑การวิจัยข๎อ 2 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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1. ที่มาของรูปแบบ “RISC Model” ผู๎วิจัยศึกษาและออกแบบรูปแบบการจัดการความรู๎
ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง  ตามหลักการ
และแนวคิดของ Kruse (2008: 1) Dick and Carey (2005:1-8) Joyce and Weil (2009: 9) โดยมี
องค๑ประกอบ ดังนี้ 
     1.1 หลักการ (Principle)  
            หลักการของรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑
เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลางคือ หัตถกรรมจักสานต๎องมีการจัดการความรู๎ที่มีแบบแผน
และอยูํอยํางยั่งยืนเพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยว โดยบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีการจัดการความรู๎ 
โมเดลปลาทู แนวคิดภูมิปัญญาท๎องถิ่นหัตถกรรมเครื่องจักสาน แนวคิดเกี่ยวกับการทํองเที่ยวเชิง
สร๎างสรรค๑ แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑และแนวคิดการมีสํวนรํวมเข๎ามาประยุกต๑ใช๎กับ
งานวิจัยรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง  

      1.2 วัตถุประสงค๑ (Objective)  
    การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑

เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง มีวัตถุประสงค๑เพ่ือการสํงเสริมและพัฒนาการจัดการ
ความรู๎ที่มีเปูาหมายที่สําคัญ คือ การพัฒนาการจัดการความรู๎รูปแบบเดิมสูํประสบการณ๑ใหมํ โดย
การศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จากปราชญ๑ชาวบ๎านและผู๎รู๎ด๎านหัตถกรรมจักสาน ประกอบด๎วย 1) 
วัตถุประสงค๑หลัก คือ การจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง 5 ด๎าน ได๎แกํ หาความรู๎ (Seek knowledge) ให๎ความรู๎ (Give 
knowledge) วิธีการเรียนรู๎ (Learning process) จัดเก็บความรู๎ (Keep knowledge) และนําความรู๎
ไปใช๎ (Application) ซึ่งในแตํละด๎านประกอบด๎วยองค๑ประกอบ ดังนี้  
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ตารางที่ 19 องค๑ประกอบและที่มาขององค๑ประกอบรูปแบบ 
 

ที ่ องค์ประกอบ ที่มาขององค์ประกอบรูปแบบ 

1 การซํอมแซม  
(Repair)  

แนวคิด/ทฤษฎี การวเิคราะห๑เอกสาร และการสอบถามเชิงคณุภาพ 

2 การสอดแทรก 
(Interpolation)  

แนวคิด/ทฤษฎี การวเิคราะห๑เอกสาร การสอบถามเชิงคุณภาพและการ
สนทนากลุํม 

3 การสํงเสริม  
(Support)  

แนวคิด/ทฤษฎี การวเิคราะห๑เอกสารและการสนทนากลุํม 

4 การสร๎างสรรค๑ 
(Creativity)  

แนวคิด/ทฤษฎี การวเิคราะห๑เอกสาร การสอบถามเชิงคุณภาพ  
การสังเกต 

 1.3 กระบวนการ (Process) รูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบ
สร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง  

      จากการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑
เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง ผู๎วิจัยได๎รูปแบบจากการสังเคราะห๑ข๎อมูลพ้ืนฐานของ
ผู๎เกี่ยวข๎องกับการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยว
ในเขตภาคกลาง การทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง และการศึกษาเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ การประชุมนักวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ จึงยกรํางรูปแบบที่ผู๎วิจัยใช๎ชื่อวํา “RISC Model“ 
มีองค๑ประกอบยํอย ได๎แกํ  

1) R: Repair (ซํอมแซม) หมายถึง เป็นการแก๎ไขปรับปรุง เพ่ิมเติมของที่ชํารุดให๎
กลับคืนสูํสภาพเดิม  

2) I: Interpolation (สอดแทรก) หมายถึง การให๎หรือแทรกใสํสิ่งตํางๆที่ตั้งใจใสํไว๎
ควบคูํกับสาระความรู๎ในการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสาน 

3) S: Support (สํงเสริม) หมายถึง เป็นการเกื้อหนุน ชํวยเหลือสนับสนุนให๎ดีขึ้น 
4) C: Creativity (สร๎างสรรค๑) หมายถึง การที่บุคคลสร๎างสรรค๑“สิ่งใหมํ“ เชํน 

ผลผลิต การแก๎ปัญหา นวัตกรรม หรืองานศิลปะ ฯลฯ ซึ่งมีคุณคํา 
  1.4 การนําไปใช๎จริง (Apply)  
  การสํงเสริมการจัดการความรู๎ การปฏิบัติและการแก๎ปัญหาของหัตถกรรมจักสานอยําง

สร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง ประกอบด๎วย การจัดการความรู๎ การสร๎าง
แรงจูงใจ และความพึงพอใจให๎เกิดผลตามที่คาดหวัง 
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  1.5 การวัดและประเมินผล (Evaluation)  
  การวัดและประเมินผลรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบ

สร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง ประกอบด๎วย  
    1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
       2. แบบสอบถามความคิดเห็นตํอรูปแบบ ที่ผู๎วิจัยสร๎างและพัฒนาจากแนวคิดการ

จัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง 
ซึ่งสาระของเนื้อหาข๎อคําถาม ลักษณะแบบสอบถามแบบมาตราสํวนประเมินคํา (Rating Scale) 5 
ระดับ  
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบผู้วิจยัน ามาสร้างรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจัก

สานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง ดังแผนภาพที่ 3 
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รูปแบบการจัดการความรู้ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ในเขตภาคกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                

 

           

       

 

 

แผนภาพที่ 3 รูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑  
 

การวิเคราะห๑สถานการณ๑เพ่ือการใช๎โมเดล พบวํา การจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบ
สร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง มีศักยภาพและความพร๎อมในการพัฒนาชุมชน

 
องค์ประกอบ 

“RISC Model” 
   R (Repair) 

   I (Interpolation) 

   S (Support) 

   C (Creativity) 
 

 

ขั้นตอนกระบวนการ 

1) หาความรู๎ (Seek knowledge) 
2) ให๎ความรู๎ (Give knowledge) 

3) วิธีการเรียนรู๎ (Learning process)  
4) จัดเก็บความรู๎ (Keep knowledge)    
5) นําความรู๎ไปใช๎ (Application) 
 

การสร๎างความรูเ๎พื่อการจัดการความรู๎
ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบ
สร๎างสรรค๑เพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยวใน
เขตภาคกลาง 

 

การวัดและประเมินผล 
 

RISC Model 

การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้

ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบ

สร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว

ในเขตภาคกลาง 

หลกัการ 
สร้างการจดัการความรู้
ของชุมชนหตัถกรรม
จกัสานแบบสร๎างสรรค๑ 

วตัถุประสงค์ 

เกิดการจดัการความรู้
ของชุมชนหตัถกรรม
จกัสานแบบสร๎างสรรค๑ 
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หัตถกรรมจักสาน แตํมีปัญหาในด๎านการสนับสนุนจากภาครัฐและการปกครองสํวนท๎องถิ่นในด๎านการ
สํงเสริมและสนับสนุน  

เงื่อนไขของการใช๎รูปแบบ “RISC Model” ที่ได๎นี้เป็นเพียงแบบจําลอง ซึ่งต๎องนําไปทดลอง
ใช๎และตํอยอดการพัฒนาตํอไป  

2. การรับรองโดยการตรวจสอบรํางรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสาน
แบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง 
                จากรํางรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริม
การทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง ผู๎วิจัยนําไปทําการประเมินรูปแบบโดยการใช๎แบบสอบถามผู๎เชี่ยวชาญ 
จํานวน 5 คน เพื่อรับรองรูปแบบ มีรายละเอียด ดังนี้  

     2.1 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นผู๎ทรงคุณวุฒิ
ในการประเมินรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง จํานวน 5 คน โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระยะเวลาในการทํางาน ระดับ
การศึกษา ผู๎วิจัยวิเคราะห๑โดยใช๎คําความถี่ (Frequency) และคําร๎อยละ (Percentage) ซึ่งผลการ
วิเคราะห๑ปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 20  
 
ตารางที่ 20 จํานวนและร๎อยละของข๎อมูลปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ทรงคุณวุฒิ 

           (n=5)  

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ   

             ชาย   4 80.00 

             หญิง 1 20.00 

2. อายุ   

              40- 50 ปี      1 20.00 

              สูงกวํา 50 ปี 4 80.00 

3. ระยะเวลาในการทํางาน   

              มากกวํา 10 ปี  5 100.00 

4. ระดับการศึกษา   

              ปริญญาเอก 5 100.00 

จากตารางที่ 20 พบวํา ผู๎เชี่ยวชาญ สํวนใหญํเป็นเพศชาย จํานวน 4 คน คิดเป็นร๎อยละ 
80.00 และเป็นเพศหญิง จํานวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 20 มีอายุสูงกวํา 50 ปี จํานวน 4 คน คิดเป็น
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ร๎อยละ 80.00 และมีอายุระหวําง 40- 50 ปี จํานวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 20 มีระยะเวลาการทํางาน
มากกวํา 10 ปี จํานวน 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 100.00 และมีการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 5 
คน คิดเป็นร๎อยละ 100.00  

     2.2 การรับรอง รํางรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบ
สร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง 

     การวิเคราะห๑ข๎อมูลความคิดเห็นของผู๎ตอบแบบสอบถามที่มีตํอรูปแบบการจัดการ
ความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง ซึ่งเป็น
ผู๎ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน ผู๎วิจัยวิเคราะห๑โดยใช๎คําเฉลี่ย (Mean) และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ซึ่งผลการวิเคราะห๑ปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 21 

 
ตารางที่ 21 คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นตํอรูปแบบการจัดการความรู๎ของ
ชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง ในภาพรวมและราย
ด๎าน                                                                                                           
                                                                                                                          (n = 5) 

รูปแบบการจดัการความรู ๎
 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
1. การกําหนดองค๑ประกอบของรปูแบบ    
   1.1  หลักการของรูปแบบ       4.40 0.54 มาก 
   1.2  วัตถุประสงค๑ของรูปแบบ 4.60 0.54 มาก 
                                            รวม 4.19 0.48 มาก 

2. องค๑ประกอบของรูปแบบการจดัการความรู ๎    
    2.1  R: Repair (ซํอมแซม)  4.62 0.50 มากที่สุด 
    2.2  I: Interpolation (สอดแทรก)  4.80 0.44 มาก 
    2.3  S: Support (สํงเสริม) 4.80 0.44 มาก 
    2.4  C: Creativity (สร๎างสรรค๑)  4.80 0.44 มาก 
                                             รวม 4.00 0.47 มาก 

3. ภาพรวมของรูปแบบ   4.40 0.54 มาก 
                                  รวมทั้งหมด 4.24 0.41 มาก 

 
จากตารางที่ 21 พบวํา ผู๎ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นตํอรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชน

หัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลางในภาพรวม อยูํในระดับ

มาก ( X  = 4.24, S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณารายด๎าน ด๎านที่สูงที่สุด คือ ภาพรวมของรูปแบบ ( X  = 
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4.40, S.D. = 0.54) รองลงมาการกําหนดองค๑ประกอบของรูปแบบ ( X  = 4.19, S.D. = 0.48) และ 

องค๑ประกอบของรูปแบบการจัดการความรู๎ ( X  = 4.00, S.D. = 0.47)   
 

ตารางที่ 22 คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นตํอองค๑ประกอบของรูปแบบการ
จัดการความรู๎ รายข๎อ  
                                                                                                                     (n = 5) 

องค๑ประกอบของรูปแบบการจัดการความรู ๎
 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ 

R: Repair (ซํอมแซม)    
1. มีเครื่องมือที่หลากหลายเพื่ออํานวยความสะดวกเพื่อเข๎าถึง
แหลํงความรู ๎

4.34 0.45 มากที่สุด 

2. มีการหาความรู๎ใหมํๆ อยํางตํอเนื่องเพื่อปรับตัวให๎เทําทันกับ
สถานการณ๑ 

4.70 0.84 มากที่สุด 

3. สร๎างจุดเดํนผลิตภัณฑ๑ใหค๎งอยูํและเป็นที่จดจําของ
นักทํองเที่ยว 

4.62 0.50 มากที่สุด 

4. รักษาความมีคณุคําของเครื่องจกัสานให๎คงอยู ํ 4.24 0.44 มาก 
รวม 4.95 0.11 มากที่สุด 

I: Interpolation (สอดแทรก)     
1. มีการถํายทอดความรู๎แกํนักเรียนผํานระบบโรงเรียน 4.80 0.44 มากที่สุด 
2. มีศูนย๑ฝึกหัดในชุมชนเพื่อฝึกหดัเยาวชนและผู๎ที่สนใจ 4.40 0.54 มากที่สุด 
3. มีการถํายทอดผํานสื่อตํางๆ 4.95 0.60 มากที่สุด 
4. มีการบันทึกรวบรวมเรื่องราวเป็นลายลักษณ๑อักษร 4.80 0.44 มาก 

รวม 4.75 0.25 มากที่สุด 

S: Support (สํงเสริม)     
1. เอกลักษณ๑ความเป็นภูมปิัญญา/แสดงความเป็นไทย 4.33 0.48 มาก 
2. มีความรู๎และความเข๎าใจในการจัดการความรู ๎ 4.80 0.44 มาก 
3. เห็นความสําคัญและสนับสนุนการจัดการความรู๎ 4.70 0.30 มากที่สุด 
4. สามารถชักจูงคนในชุมชนให๎เหน็แกํประโยชน๑สํวนรวม 4.19 0.40 มาก 

รวม 4.70 0.20 มากที่สุด 
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ตารางที่ 22 คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นตํอองค๑ประกอบของรูปแบบ 
การจัดการความรู๎ รายข๎อ (ตํอ) 

                                                                          (n = 5) 

องค๑ประกอบของรูปแบบการจัดการความรู ๎
 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ 

C: Creativity (สร๎างสรรค๑)    
1. มีความคงไว๎ศลิปหัตถกรรม/ความเป็นศลิปะไทย 4.80 0.44 มาก 
2. มีการจัดหาเครื่องมือท่ีทันสมัยเพื่อการสื่อสารแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎และสืบค๎นความรู ๎

4.40 0.54 มากที่สุด 

3. มีการพัฒนาข๎อมูลในฐานข๎อมลูให๎เป็นระบบและทันสมัยอยูํ
เสมอ 

4.75 0.64 มากที่สุด 

4. ประสานงานสื่อมวลชนในการชวํยเผยแพรํและแลกเปลี่ยน
ความรู๎หตัถกรรมจักสาน 

4.80 0.44 มาก 

รวม 4.75 0.17 มากที่สุด 
รวมท้ังหมด 4.78 0.14 มากที่สุด 

 
 
ตารางที่ 23 คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นตํอองค๑ประกอบของรูปแบบการ
จัดการความรู๎ รายรวมและรายด๎าน 
                                                                                                                     (n = 5) 

องค๑ประกอบของรูปแบบการจัดการความรู ๎
 

           ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
1. R: Repair (ซํอมแซม) 4.95 0.11 มากที่สุด 
2. I: Interpolation (สอดแทรก) 4.75 0.25 มากที่สุด 
3. S: Support (สํงเสริม) 4.70 0.20 มากที่สุด 
4. C: Creativity (สร๎างสรรค๑) 4.75 0.17 มากที่สุด 

                                รวม 4.78 0.14 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 23 พบวํา ผู๎ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นตํอรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรม

จักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลางในภาพรวม อยูํในระดับมากที่สุด       
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( X  = 4.78, S.D. = 0.14) เมื่อพิจารณารายด๎าน ด๎านที่สูงที่สุด คือ ด๎านการซํอมแซม ( X  = 4.95, 

S.D. = 0.11) รองลงมาด๎านการสอดแทรก ( X  = 4.75, S.D. = 0.25) และด๎านการสร๎างสรรค๑ ( X  = 

4.75, S.D. = 0.17) และด๎านที่ต่ําท่ีสุด คือ ด๎านสํงเสริม ( X  = 4.70, S.D. = 0.20) 

สํวนคําถามปลายเปิดมีข๎อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่มีตํอรูปแบบฯ นั้นทางผู๎ทรงคุณวุฒิเห็นวําเป็น
รูปแบบที่มีความเหมาะสม รวมถึงการนําไปใช๎ได๎จริง เนื่องจากบํงบอกรายละเอียดของแตํละสํวนมี
หลักการ วัตถุประสงค๑ และโครงสร๎างของรูปแบบ และผลที่จะได๎จากรูปแบบมีความชัดเจนและ
สอดคล๎อง  

ดังนั้นผลการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย เพ่ือสังเคราะห๑รูปแบบการจัดการ
ความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลางและ
รับรองรูปแบบด๎วยการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ ฯ ซึ่งมีความเหมาะสม อยูํในระดับมาก

ที่สุด ( X  = 4.78, S.D. = .14) จึงเห็นได๎วํารูปแบบดังกลําวสามารถนําไปใช๎ในการทดลองตํอไปได๎ 
ขั้นตอนนี้จึงตอบวัตถุประสงค๑ข๎อ 2  
 
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู้ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร้างสรรค์
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตภาคกลาง  

โดยการนําไปทดลองใช๎ซึ่งมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้ 1) การประชุมผู๎เชี่ยวชาญวิพาก
รูปแบบ 2) การจัดอบรมเพ่ือยกระดับการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑
เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง 3) ผลประเมินความพึงพอใจในการทดลองใช๎รูปแบบการ
จัดการความรู๎ในชุมชนหัตถกรรมจักสานบ๎านตลาดใหมํ ขอนําเสนอในแตํละประเด็น ดังนี้ 

1. การประชุมผู้เชี่ยวชาญวิพากรูปแบบ 
ผู๎วิจัยได๎จัดทําการประชุมผู๎เชี่ยวชาญวิพากรูปแบบ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2559 ที่ชุมชน

หัตถกรรมจักสานบ๎านตลาดใหมํ โดยมีผู๎เข๎ารํวมวิพากรูปแบบ ได๎แกํ ผู๎นํากลุํมหัตถกรรมจักสานบาง
เจ๎าฉํา ผู๎นํากลุํมหัตถกรรมจักสานบ๎านหันสัง ผู๎นํากลุํมหัตถกรรมจักสานบ๎านตลาดใหมํ ปราชญ๑/ ผู๎รู๎
ด๎านหัตถกรรมจักสาน จํานวน 2 ทําน และนักวิชาการที่เกี่ยวข๎องกับภูมิปัญญาด๎านจักสาน จํานวน 2 
ทําน รวมทั้งหมด จํานวน 7 ทําน สรุปได๎ดังนี้  
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ผู๎นํากลุํมหัตถกรรมจักสานบางเจ๎าฉํา กลําววํา 
 

“รูปแบบที่นําเสนอมานั้น ดูเป็นรูปแบบที่งํายๆ แตํทําคํอนข๎างยาก เพราะจะหาคน
ที่สนใจด๎านจักสานนั้นไมํคํอยมี คนรุํนใหมํก็ออกไปทํางานในกรุงเทพกันหมด ทีนี้เราต๎องมา
คิดตํอยอดกันอีกวําทําอยํางไรถึงจะทําให๎ประสบความสําเร็จเมื่อนํารูปแบบไปใช๎ เริ่มตั้งแตํ
กระบวนการสอดแทรกเลย วําจะสอดแทรกความรู๎ ความสนใจ ความเอาใจใสํ และอีก
หลายๆอยําง วําจะสอดแทรกอยํางไร” 

    (ผู๎นํากลุํมหัตถกรรมจักสานบางเจ๎าฉํา, 8 พฤษภาคม 2559) 
ผู๎นํากลุํมหัตถกรรมจักสานบ๎านหันสัง กลําววํา 
 

“เห็นด๎วยกับการมีรูปแบบ จะได๎เห็นสิ่งที่เป็นรูปธรรม นามธรรมเสียที ฉันเองก็ทํา
อยูํแล๎วแตํไมํครบ นึกข้ึนได๎ก็ทํา ทีนี้เห็นทีจะต๎องทําให๎ครบเสียที” 

(ผู๎นํากลุํมหัตถกรรมจักสานบ๎านหันสัง, 8 พฤษภาคม 2559) 
 
ผู๎นํากลุํมหัตถกรรมจักสานบ๎านตลาดใหมํ กลําววํา 
 

 “จักสานที่พบเห็นสํวนใหญํก็จะสอนหรือถํายทอดกันเลย ใครสนใจเรียนก็สอน โดย
ไมํได๎คํานึงถึงเรื่องรูปแบบ สอนกันแบบตามมีตามเกิดหรือตามความต๎องการของผู๎ที่สนใจ
อยากทําเป็น ที่ผํานมาสํวนใหญํนักทํองเที่ยวที่สนใจ จริงๆแล๎วทําตามกระแสมากกวํา พอ
กลับไปก็ลืม คราวนี้เห็นทีจะต๎องทําตามกระบวนการเสียแล๎ว เห็นด๎วยกับเรื่องรูปแบบ สั้นๆ
งํายๆ แตํคํอนข๎างมีพลัง” 

(ผู๎นํากลุํมหัตถกรรมจักสานบ๎านตลาดใหมํ, 8 พฤษภาคม 2559) 
 

ปราชญ๑/ ผู๎รู๎ด๎านหัตถกรรมจักสานทํานที่ 1 กลําววํา 
 

 “ตั้งแตํสอนการจักสานมา ไมํเคยมีรูปแบบ สอนไปตามเรื่องตามราวที่เป็นมา ไมํได๎
สนใจวําจะต๎องทําอยํางนี้อยํางนั้น สํวนใหญํที่สอนก็จะสอนเพ่ือนําไปทําเครื่องมือเครื่องใช๎ใน
ครัวเรือน เชํน สุํม ข๎อง กระชอน เป็นต๎น บางคนสานเกํง ชอบสานก็จําทําเป็นอาชีพเสริมไป
เลย ทําให๎มีรายได๎เข๎าไปอีก เห็นด๎วยกับรูปแบบ” 

(ปราชญ๑/ ผู๎รู๎ด๎านหัตถกรรมจักสานทํานที่ 1, 8 พฤษภาคม 2559) 
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ปราชญ๑/ ผู๎รู๎ด๎านหัตถกรรมจักสานทํานที่ 2 กลําววํา 
“ความรู๎ด๎านจักสานเกี่ยวข๎องกับความรู๎ความสามารถและประสบการณ์ที่บรรพบุรุษ

ได๎สร๎างสรรค์และสืบทอดกันมา จนกลายเป็นความรู๎ประจําท๎องถิ่นที่ผํานกระบวนการเรียนรู๎
ทางสังคมและวิธีการคิด แตํยังไมํเป็นรูปแบบมากนัก ” 

(ปราชญ๑/ ผู๎รู๎ด๎านหัตถกรรมจักสานทํานที่ 2, 8 พฤษภาคม 2559) 
นักวิชาการท่ีเกี่ยวข๎องกับภูมิปัญญาด๎านจักสานทํานที่ 1 กลําววํา 
 

 “รูปแบบการจัดการความรู๎ควรนําเทคโนโลยีสมันใหมํเข๎ามาใช๎ เชํน คอมพิวเตอร์ 
หรือการจัดเก็บความรู๎ลงในเอกสาร จะทํางานได๎สะดวกรวดเร็วขึ้น” 

(นักวิชาการท่ีเกี่ยวข๎องกับภูมิปัญญาด๎านจักสานทํานที่ 1, 8 พฤษภาคม 2559) 
 

นักวิชาการท่ีเกี่ยวข๎องกับภูมิปัญญาด๎านจักสานทํานที่ 2 กลําววํา 
 

“รูปแบบสํวนใหญํจะคิดทํากันเอง โดยถ๎าสมาชิกคนใดสนใจก็จะสอนกันเอง เห็น
ด๎วยกับรูปแบบที่ได๎ทีการพัฒนาขึ้น” 

(นักวิชาการท่ีเกี่ยวข๎องกับภูมิปัญญาด๎านจักสานทํานที่ 1, 8 พฤษภาคม 2559) 
 

จากการสังเคราะห๑รูปแบบกระบวนการถํายทอดความรู๎หัตถกรรมจักสานจากผู๎เชี่ยวชาญ 
สํวนใหญํเกิดจากการไมํมีบุคคลากรมาสืบสาน เนื่องจากคนรุํนใหมํหันเข๎าสูํระบบภาคแรงงานโดยไมํ
เห็นความสําคัญของหัตถกรรม จากการศึกษา พบวํา ความรู๎สํวนใหญํมาจากความรู๎ดั้งเดิมที่เป็นภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น ซึ่งเป็นความรู๎ที่เกี่ยวกับพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตที่มีความสัมพันธ๑กับวิถีธรรมชาติของ
ชาวบ๎านในสมัยกํอน และความรู๎ที่พบอีกด๎านหนึ่งมาจากความรู๎ใหมํที่ประยุกต๑จากภูมิปัญญาท๎องถิ่น
เป็นความรู๎ที่ได๎รับการถํายทอดมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งสอดคล๎องกับ กนกพร ฉิมพลี (2555) ศึกษาเรื่อง 
รูปแบบการจัดการความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านหัตถกรรมเครื่องจักสาน: กรณี ศึกษาวิสาหกิจชุมชน 
จังหวัดนครราชสีมา พบวํา ความรู๎ที่อยูํในตัวบุคคลที่มีการฝึกฝนและปฏิบัติด๎วยตนเองบางพ้ืนที่มีตํอ
ยอดความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นดั้งเดิมให๎มีการพัฒนาให๎เหมาะสมตามยุคและสมัยให๎มากขึ้น จน
กลายเป็นเอกลักษณ๑ของท๎องถิ่น และมีการถํายทอดไปยังลูกหลานตํอไปในอนาคตทําให๎ความรู๎ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นด๎านหัตถกรรมเครื่องจักสาน มีความสําคัญยิ่งตํอการผลักดันให๎มีการจัดการความรู๎ที่
เหมาะสม จากผลการศึกษาดังกลําวสอดคล๎องกับศึกษาของนรินทร๑ รักนุ๎ย (2549) ศึกษาเรื่อง 
การศึกษาเครื่องจักสานจังหวัดสุพรรณบุรี: กรณีศึกษากลุํมบ๎านโพธิ์ศรีตําบลบางปลาม๎า อําเภอบาง
ปลาม๎า จังหวัดสุพรรณบุรี พบวํา เครื่องจักสานกลุํมบ๎านโพธิ์ศรี ซึ่งได๎กํอตั้งกลุํมขึ้นมาเพ่ือรวบรวม
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ชาวบ๎านเชื้อสายไทยพวนที่มีความรักในงานศิลปะสาน เน๎นการอนุรักษ๑เครื่องจักสานลวดลายโบราณ
ประยุกต๑เข๎ากับรูปทรงได๎อยํางกลมกลืน เป็นเอกลักษณ๑เฉพาะถิ่นที่มีประเพณีและวัฒนธรรมแบบ
ด้ังเดิมควบคูํกับการตั้งถิน่ฐานเป็นสิ่งสําคัญโดยวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตที่สัมพันธ๑กับเครื่องจักสาน  

 
 จากการศึกษา ผู๎วิจัยได๎พบวํา รูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบ
สร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง ประกอบด๎วย 5 ขั้น ได๎แกํ 1) หาความรู๎ 2) ให๎
ความรู๎ 3) วิธีการเรียนรู๎ 4) การจัดเก็บความรู๎ และ 5) การนําความรู๎ไปใช๎ แตํละขั้นประกอบด๎วย
องค๑ประกอบ 4 ด๎าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

ด้านการซ่อมแซม 
งานจักสานไม๎ไผํเป็นงานศิลปะอยํางหนึ่งเพราะจะต๎องสร๎างงานที่ออกมาจากจิตใจที่รักใน

งานสร๎างสรรค๑ จรรโลงเอกลักษณ๑และวัฒนธรรมในท๎องถิ่น แสดงถึงวิถีชีวิตของคนแตํละท๎องถิ่นไว๎ ทํา
ให๎รู๎วํางานที่ทําออกมานั้นมาจากที่ใด 

 
ผู๎นํากลุํมหัตถกรรมจักสานบางเจ๎าฉํา กลําววํา 
 

“วัตถุดิบและแรงงานทั้งหมดมาจากชุมชน พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีการแบํง
หน๎าที่กันทํา มีการประชุมพบปะกันประจําทุกเดือน มีความเอ้ืออารีตํอกัน มีการแบํงหน๎าที่
กันทําอยํางชัดเจน มีการถํายทอดภูมิปัญญาให๎กับคนรุํนหลัง เชํนเยาวชน รายได๎จากการ
จําหนํายมีการแบํงไว๎สํวนกลางเพ่ือใช๎ในการพัฒนาหมูํบ๎าน และชุมชน สร๎างงานสร๎างรายได๎
ให๎กับคนในชุมชน และสมาชิกเครือขําย” 

 
ผู๎นํากลุํมหัตถกรรมจักสานบ๎านหันสัง กลําววํา 
 

“หัตถกรรมจักสานมีทั้งที่ต๎องซํอมแซมในหลายๆด๎าน ไมํวําจะเป็นด๎านวัตถุ ด๎าน
การตลาด ด๎านการจัดการความรู๎และด๎านอ่ืนๆอีกหลายๆด๎าน ทําให๎ชุมชนต๎องหันมาใสํใจใน
งานจักสานให๎มากข้ึนเพื่อทําไปแล๎วให๎เกิดความเป็นจริงขึ้นมา” 

 
ผู๎นํากลุํมหัตถกรรมจักสานบ๎านตลาดใหมํ กลําววํา 
 

“ตั้งแตํทําจักสานมายังไมํเคยคิดถึงการซํอมแซมเลย ถ๎าพังก็ทําให๎ เมื่อพูดถึงเรื่อง
การถํายทอดความรู๎สํวนใหญํแล๎วจะไมํมีการซํอมแซม เพราะสํวนใหญํที่ทําก็เกิดจากการ
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วํางงาน บางคนไมํได๎คิดจริงจังเสียด๎วยซ้ํา จนกระทั่งมาได๎รางวัลโอทอป ทําให๎ผู๎ที่มีความรู๎อยูํ
แล๎วหันมาใสํใจกับงานจักสานเดินเข๎ามาหาเราขอรํวมทํางานด๎วย อันนี้ถือได๎วําเป็นการ
ซํอมแซมได๎ใชํไหม” 

 
ปราชญ๑/ ผู๎รู๎ด๎านหัตถกรรมจักสาน ทํานที่ 1 กลําววํา 
 

“การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมชุมชนภายใต๎เจตจํานงแหํงรัฐในการพัฒนาประเทศสูํความ

ทันสมัย ทําให๎เครื่องจักสานซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมในวิถีชีวิตของชาวไทยเปลี่ยนแปลงไป

จากการผลิตที่ใช๎กันในครัวเรือนไปสูํการผลิตเพ่ือการค๎า เมื่อเครื่องจักสานถูกประดิษฐ์ขึ้นเพ่ือ

การค๎าในสังคมทันสมัย เครื่องจักสานจึงถูกสร๎างขึ้นให๎มีความหมายที่แสดงให๎เห็นถึง

ภาพลักษณ์ รสนิยม ฐานะตําแหนํงทางสังคม และรูปแบบการดํารงชีวิตของผู๎ที่นําเครื่องจัก

สานมาใช๎ในครัวเรือน หรือเพ่ือการตกแตํงบ๎านเรือนของตน วิธีการสานเครื่องจักสานจึง

เปลี่ยนแปลงไปโดยการผสมผสานความต๎องการของผู๎บริโภคในระบบตลาดกับศิลปะที่เป็น

ตัวตนของผู๎ประดิษฐ์เครื่องจักสาน จึงต๎องมีการซํอมแซมและปรับปรุงสิ่งที่มีอยูํเพ่ือให๎คน

สมัยใหมํ หรือคนในยุคปัจจุบันได๎ใช๎สอยในรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป แตํคุณคําทางจิตใจ

ยังคงต๎องมีอยูํในผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานนั้น” 

ปราชญ๑/ ผู๎รู๎ด๎านหัตถกรรมจักสาน ทํานที่ 2 กลําววํา 
 

“เห็นด๎วยกับการที่จะมีการซํอมแซมความรู๎ เพ่ือให๎เกิดเป็นรูปธรรมขึ้น มีวงจรของ
การจักสารเกิดข้ึน จะได๎ขยายผลในการสํงตํอความรู๎ตํอไปในข๎างหน๎า” 
 
นักวิชาการท่ีเกี่ยวข๎องกับภูมิปัญญาด๎านจักสาน ทํานที่ 1 กลําววํา 
 

“ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเมื่อเครื่องจักสานถูกสานขึ้นเพ่ือสนองความต๎องการ
ของผู๎บริโภคในระบบเศรษฐกิจเพื่อการค๎าแสดงให๎เห็นวําชาวไทยมีวิถีการดํารงชีวิตอยูํภายใต๎
สังคมการผลิตเพ่ือยังชีพ กระบวนการประดิษฐ์เครื่องจักสานจึงถูกสร๎างให๎มีความหมายทาง
วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตที่พ่ึงพิงธรรมชาติ ระบบคุณคําทางปัญญา ความเชื่อ ภายใต๎
คามคิดหรือโลกทัศน์ของผู๎ประดิษฐ์เครื่องจักสาน ” 
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นักวิชาการท่ีเกี่ยวข๎องกับภูมิปัญญาด๎านจักสาน ทํานที่ 2 กลําววํา 
 

“การซํอมแซมที่พบทั่วไปยังเป็นการขยายผลในครัวเรือนของตนเองมากกวํา เป็น
การซํอมแซมจากรุํนสูํรุํนก็วําได๎ ดังนั้นจึงคิดวําถ๎าจะให๎ดีต๎องจัดหาผู๎รู๎มาชํวยถํายทอดให๎
ชัดเจนมากข้ึน หรือจัดการอบรมให๎ความรู๎แกํชุมชนบํอยๆ เพ่ือจะได๎เป็นการกระตุ๎นความคิด
หรือจิตใต๎สํานึกให๎ชํวยกันอนุรักษ์งานจักสาน” 
 
ด้านการสอดแทรก 

 การสอดแทรกความรู๎หัตถกรรมจักสาน จากการลงพ้ืนที่ผู๎วิจัยได๎พบวํา ความรู๎ด๎าน
หัตถกรรมจักสานในบางพ้ืนที่ยังไมํมีการสอดแทรกความรู๎ให๎กับชุมชนมากนักหรือแทบจะไมํเห็น
ความสําคัญเลย ดังนั้นจึงควรมีการสอดแทรกความรู๎โดยการนําความรู๎เดิมที่เป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่นมา
ปรับปรุงและพัฒนาให๎ความรู๎แกํชุมชน ดังคํากลําวของ 
 

ผู๎นํากลุํมหัตถกรรมจักสานบางเจ๎าฉํา กลําววํา 
 

“หัตถกรรมจักสานจะต๎องมีการสอดแทรกความทันสมัยและสวยงาม เชํน การปรับ
รูปแบบของหมวกสํวนใหญํจะคิดเองทํากันเอง ซึ่งบางครั้งได๎รับการแนะนําจากลูกค๎าวํา  
หมวกใบเล็กท่ีสามารถทําเป็นของชํารํวยและเครื่องประดับสําหรับติดผม โดยถ๎าสมาชิกคนใด
สนใจทําก็จะสอนกันเอง แตํไมํบังคับให๎ทุกคนต๎องทําเป็น เราให๎อิสระในการทํา” 

 
ผู๎นํากลุํมหัตถกรรมจักสานบ๎านหันสัง กลําววํา 
 

“วิธีการในการสอแทรกความรู๎ของกลุํมจักสานนั้นจะมีลักษณะแบบผสมผสาน คือ
หนํวยงานภาครัฐเข๎ามาสนับสนุนในการสอดแทรกและยึดกุมความรู๎ด๎านการจักสาน หลังจาก
นั้นทางกลุํมได๎มีการสอดแทรกความรู๎เพ่ิมเติมเองจากการเรียนรู๎รํวมกันและนํามาทดลอง
ปฏิบัติ  ” 

 
 
 
 
 



  213 

ผู๎นํากลุํมหัตถกรรมจักสานบ๎านตลาดใหมํ กลําววํา 
 

“ชุมชนของเราเพ่ิงเริ่มติดตลาดโอทอป มีการไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิต และมี
การเรียนรู๎โดยการจดจําผลิตภัณฑ์ในกลุํมอ่ืน ๆ แล๎วนํามาทดลองปฏิบัติ และเรียนรู๎รํวมกัน
ภายในกลุํม ถือได๎วําเป็นการสอดแทรกความรู๎อยํางหนึ่งที่ทุกคนต๎องสืบเสาะหากันเอง” 

 
ปราชญ๑/ ผู๎รู๎ด๎านหัตถกรรมจักสาน ทํานที่ 1 กลําววํา 
 

“ใครถนัดในการทําผลิตภัณฑ์ชิ้นใดก็จะมีการสอนให๎กับสมาชิกในกลุํ มที่ยังไมํ
สามารถผลิตชิ้นงานได๎ ซึ่งในการสอดแทรกความรู๎ของกลุํมจะมีการพูดคุยในกลุํมยํอย เพราะ
บ๎านของสมาชิกแตํละคนอยูํไมํ ไกลกัน สามารถเดินไปมาหาสูํกันได๎ การรวมกลุํมกันแตํละ
ครัง้จะมีการไปพูดคุยที่บ๎านสมาชิกคนใดนั้นขึ้นอยูํกับความสะดวกของสมาชิก ซึ่งสมาชิกกลุํม
จักสาน (2558) อธิบายรํวมกันวํา บางครั้งนั่งทําคนเดียวเบื่อๆ ก็มารวมกลุํมกันทํา ซึ่งทําให๎
ไมํเหงา คุยกันด๎วยทําไปด๎วย ใครยังทําแบบไหนไมํถนัดก็สอนกันเอง ก็ทําให๎คนที่ทําไมํเกํง
สามารถทําได๎เกํงขึ้น” 
 
ปราชญ๑/ ผู๎รู๎ด๎านหัตถกรรมจักสาน ทํานที่ 2 กลําววํา 
 

“การรวมกลุํมเพ่ือสอดแทรกแลกเปลี่ยนความรู๎กันนั้นจะมีแบบไมํเป็นทางการ คุย
กันธรรมดาและออกมารวมกลุํมกันคํอนข๎างบํอยประมาณสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เพราะบ๎านอยูํ
ใกล๎กัน และเวลามาคุยได๎ปรึกษากันได๎ทุกเรื่อง ทั้งในการผลิต เรื่องครอบครัว และใครอยาก
มาก็มา ไมํมีการบังคับกัน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  214 

นักวิชาการท่ีเกี่ยวข๎องกับภูมิปัญญาด๎านจักสาน ทํานที่ 1 กลําววํา 
 

“มีการใช๎ความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นดั้งเดิมมาพัฒนาให๎มีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ โดยการสอดแทรกความรู๎ของกลุํมจักสานนั้นมีคํอนข๎างน๎อย เนื่องจากสมาชิกสํวน
ใหญํสามารถผลิตกันเองได๎ และรูปแบบไมํมีความซับซ๎อน ซึ่งสมาชิกแตํละคนสามารถหา
วัตถุดิบได๎เองเพราะมีในท๎องถิ่นจํานวนมาก รวมไปถึงลักษณะการผลิตของกลุํมเป็นลักษณะ
ของตํางคนตําง ๆ ทําที่บ๎านของสมาชิกแตํละคน ซึ่งจะมีการมารวมตัวกันเมื่อมีการประชุม
กลุมํ และเม่ือมีหนํวยงานเข๎ามาศึกษาดูงานในพ้ืนที่สมาชิกจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
มาสาธิต” 

 
นักวิชาการท่ีเกี่ยวข๎องกับภูมิปัญญาด๎านจักสาน ทํานที่ 2 กลําววํา 
 

“การสอดแทรกความรู๎เป็นกระบวนการที่ไมํเป็นทางการเน๎นการสอดแทรกความรู๎
แบบซํอนเร๎น คือ ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring System) โดยเป็นวิธีการในการสอดแทรก
แลกเปลี่ยนความรู๎อยํางใกล๎ชิดแบบตัวตํอตัว ซึ่งทางสมาชิกสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู๎
ในเรื่องตาํง ๆ และมีการทํากิจกรรมอื่น รํวมกันควบคูํกันไปด๎วย” 

 
ด้านการส่งเสริม 
แม๎วํางานหัตถกรรมจักสานจะมีพัฒนาการในเรื่องเทคโนโลยีพ้ืนบ๎าน หากแตํปัจจุบันได๎เกิด

ปัญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ กระบวนการจักสาน  มีเทคนิค และวิธีการทําที่ยุํงยากสลับซับซ๎อน
สิ้นเปลืองเวลา และต๎นทุนสูง หรืออาจกลําวได๎วําชํางจักสานที่ดีต๎องมีท้ังทักษะทางศิลปะและมีความรู๎
ความเข๎าใจในด๎านการออกแบบผลิตภัณฑ๑ประกอบกันจึงจะทําให๎งานหัตถกรรมจักสานมีความ
สมบูรณ๑ถูกต๎องและตอบสนองประโยชน๑ใช๎สอยของผู๎ใช๎เป็นอยํางดี ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคตํอการ
สืบทอดและการสืบค๎นข๎อมูลงานหัตถกรรมจักสานในปัจจุบันเป็นอยํางมาก  โดยเฉพาะงานหัตถกรรม
จักสานที่ยังคงใช๎กระบวนการผลิตและรูปแบบตามประเพณีนิยมแบบโบราณซึ่งนับวันกําลังลดน๎อยลง
ไปทุกขณะ ทั้งนี้เพราะขาดการสืบทอดจากคนรุํนใหมํ  ขาดการสนับสนุนอยํางจริงจังจากหนํวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ในขณะที่ประชาชนบางสํวนนิยมบริโภคผลิตภัณฑ๑ที่หาซื้อได๎งํายราคาถูก  ตาม
ท๎องตลาดโดยไมํใสํใจคุณคําทางสุนทรียะ และภูมิปัญญาของบรรพชนในอดีตที่สั่งสมสืบตํอกันมา
ยาวนานจนกลายเป็นวัฒนธรรมอันแสดงถึงอัตลักษณ๑ชุมชนได๎อยํางชัดเจนแหลํงผลิตงานหัตถกรรม
จักสานในปัจจุบันมีหลายแหํง กระจัดกระจายอยูํทั่วไปแตํที่สําคัญที่สามารถสืบค๎นประวัติศาสตร๑และ
พัฒนาการได๎อยํางชัดเจน (บุญเรือง สมประจบ, 2550) 
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ผู๎นํากลุํมหัตถกรรมจักสานบางเจ๎าฉํา กลําววํา 
 

“ชุมชนสํวนมากมีอาชีพหลักในการทําการเกษตร วํางจากการทําการเกษตรจึงนํา
ทรัพยากรที่มีอยูํในท๎องถิ่น เชํน ไม๎ไผํ นํามาทําเป็นเครื่องจักสานเพ่ือใช๎ในครัวเรือนของตนที่
เหลือจึงนําออกมาแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของอยํางอ่ืน และขายออกไปเพ่ือนํารายได๎มาจุนเจือ
ครอบครัว แตํด๎วยกระแสนิยมของผู๎บริโภคและการประชาสัมพันธ์ของหนํวยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชนทําให๎คนไทยหันมานิยมใช๎ของไทย กินของไทย ตลอดจนชํองทางการจัดจําหนําย
ผลิตภัณฑ์ ทําให๎กิจกรรมการประดิษฐ์เครื่องจักสานมีมาตรฐานการออกแบบที่ทันสมัย ใช๎
งานได๎หลากหลาย แตํอยํางไรก็ตามก็ยังมีขีดจํากัดทางด๎านการตลาด เนื่องจากผู๎บริโภคสํวน
ใหญํยังขาดความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเครื่องจักสาน ไมํตระหนักถึงคุณคําทางศิ ลปะ 
กระบวนการสํงเสริมของภาครัฐจึงไมํครบวงจรเทําที่ควรจะเป็น” 

 
ผู๎นํากลุํมหัตถกรรมจักสานบ๎านหันสัง กลําววํา 
 

“เครื่องจักสานของไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะ มีความคงทนสวยงาม มีทั้งที่ใช๎สอย
ภายในครัวเรือน เครื่องมือทํามาหาเลี้ยงชีพ และเครื่องประดับตกแตํงบ๎าน หนํวยงานของ
รัฐจึงควรเข๎ามาสํงเสริมและสนับสนุนการผลิตให๎สามารถเป็นอาชีพภายในชุมชนได๎ อีกทั้ง
ต๎องมีการประชาสัมพันธ์แหลํงที่มาของเครื่องจักสาน และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข๎องกับการจัก
สาน รวมถึงสถานที่จัดจําหนํายให๎แกํนักทํองเที่ยว จนกลายเป็นของฝากประจําถิ่นเป็น
ความภาคภูมิใจของคนในท๎องถิ่น” 
 
ผู๎นํากลุํมหัตถกรรมจักสานบ๎านตลาดใหมํ กลําววํา 
 

“มีหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องให๎การสนับสนุนให๎มีการสร๎างกลุํมอาชีพเพ่ือผลิตเครื่องจัก
สานและมีการอนุรักษ์เครื่องจักสานของไทยอยํางแท๎จริง สํงเสริมให๎เด็กและเยาวชนใน
ชุมชนได๎เรียนรู๎การประดิษฐ์เครื่องจักสานเพ่ือเป็นการสืบทอดองค์ความรู๎ตํอจากคนรุํนเกํา 
และเพ่ือให๎เกิดสํานึกรักความเป็นท๎องถิ่น มีการสํงเสริมประชาสัมพันธ์โดยการจัดตั้งร๎านค๎า
ชุมชนที่เข๎าถึงงํายและเห็นสินค๎าท่ีผลิตขึ้นอยํางชัดเจน” 
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ปราชญ๑/ ผู๎รู๎ด๎านหัตถกรรมจักสาน ทํานที่ 1 กลําววํา 
 

“ควรสํงเสริมให๎สถานศึกษา โรงเรียนตํางๆที่อยูํในบริเวณชุมชน มีหลักสูตรการ
เรียนรู๎การประดิษฐ์เครื่องจักสาน เพ่ือให๎เกิดการสืบทอดองค์ความรู๎ภูมิปัญญา และการ
สร๎างจิตสํานึกในการอนุรักษ์แกํเด็กและเยาวชนสืบไป” 

 
ปราชญ๑/ ผู๎รู๎ด๎านหัตถกรรมจักสาน ทํานที่ 2 กลําววํา 
 

“ผู๎ที่มีบทบาทในการสํงเสริมงานหัตถกรรมจักสานไม๎ไผํควรให๎ความสําคัญกับการ
ประยุกต์ใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นควรศึกษาถึงปัจจัยตํางๆที่มีอิทธิพลตํอการพัฒนางาน
หัตถกรรมไม๎ไผํ ซึ่งจะชํวยให๎การพัฒนางานหัตถกรรมไม๎ไผํมีสอดคล๎องกับความต๎องการ
ของผู๎ผลิตและความต๎องการของผู๎บริโภค” 

 
นักวิชาการท่ีเกี่ยวข๎องกับภูมิปัญญาด๎านจักสาน ทํานที่ 1 กลําววํา 
 

“การสํงเสริม ได๎มีสํวนราชการตํางๆ เข๎ามาให๎การสนับสนุนและสํงเสริมพัฒนา
รูปแบบและกระบวนการผลิต ได๎แกํ องค์การบริหารสํวนตําบล สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
เมือง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ฯลฯ สนับสนุน
งบประมาณ จัดฝึกอบรมทําผลิตภัณฑ์ไม๎ไผํขั้นเพ่ิมทักษะ สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนฯ เป็น
ต๎น” 

 
นักวิชาการท่ีเกี่ยวข๎องกับภูมิปัญญาด๎านจักสาน ทํานที่ 2 กลําววํา 
 

“ปัจจุบันได๎มีการพัฒนาที่กระบวนการผลิต รูปแบบ ความคงทน และความสวยงาม 
เป็นที่ต๎องการของตลาดตลอดจนมีการขยายกําลังการผลิตไปยังหมูํบ๎าน/ตําบล ที่อยูํใกล๎เคียง 
เพ่ือให๎มีกําลังผลิตที่เพียงพอกับการรับคําสั่งซื้อของตลาดได๎” 
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ด้านการสร้างสรรค์ 
เครื่องจักสานมีคุณคําทางเศรษฐกิจตํอตนเองและชุมชน เนื่องจากเป็นอาชีพที่สร๎างรายได๎ 

และในบางพื้นท่ีเป็นผลิตภัณฑ๑ที่มีชื่อเสียงของชุมชน นอกจากนี้เครื่องจักสานยังมีคุณคําเชิงสัญลักษณ๑
ด๎วย เนื่องจากวัตถุประสงค๑การจัดตั้งกลุํมอาชีพเครื่องจักสานภายในชุมชนไมํได๎มองทางด๎านเศรษฐกิจ
แตํเพียงด๎านเดียว ชุมชนยังเอาแนวความคิดสร๎างสรรค๑มาใช๎ในการจัดการ และแนวทางการจัดการให๎
สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาลที่พยายามสํงเสริมสนับสนุนให๎ชุมชนพัฒนาทรัพยากรทางด๎าน
วัฒนธรรมที่มีอยูํดั้งเดิมและมีการนําเอาทรัพยากรนั้นมาตํอยอดโดยใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ของคนใน
ชุมชนที่มีอยูํจนเกิดผลิตภัณฑ๑ที่มีความทันสมัย แม๎วันเวลาจะพํานเลยไปก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ๑
รวมไปถึงการนําเอาเทคโนโลยีมาใช๎ในการผลิตให๎มีความทนทานและรวดเร็วขึ้น และนอกจากนั้นได๎มี
การนําเอาทรัพยากรที่มีอยูํมาตํอยอดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ๑ตํางๆอีกด๎วย 

การตํอยอดภูมิปัญญาที่ได๎รับมาจากบรรพบุรุษแล๎วนํามาสืบสานอยํางรู๎คุณคําเชํนเดียวกับ
คนในชุมชนที่เรียนรู๎วํา วัฒนธรรม ความเชื่อ นั้นสร๎างผลิตภัณฑ๑ที่มีคุณคําอยํางนําสนใจ รวมทั้งการ
นําอัตลักษณ๑ของแตํละท๎องถิ่น มาทําเป็นสินค๎าของฝาก ของที่ระลึก ตลอดจนสร๎างสรรค๑รูปแบบ
สินค๎าและบริการใหมํๆ ซึ่งล๎วนสะท๎อนให๎เห็นความตระหนักในคุณคําภูมิปัญญาบ๎านเกิดอยํางแท๎จริง 

 
ผู๎นํากลุํมหัตถกรรมจักสานบางเจ๎าฉํา กลําววํา 
 

“ไมํเพียงแตํสินค๎าเกษตรเทํานั้นที่ได๎รับจัดการองค์ความรู๎ แตํยังมีสินค๎าที่สืบ
เนื่องมาจากวัฒนธรรมและความเชื่อท๎องถิ่น เชํน ในเรื่องการจักสาน ที่พร๎อมสร๎างสรรค์ให๎
เป็นสินค๎าชุมชนอยํางนําสนใจ” 
 

ผู๎นํากลุํมหัตถกรรมจักสานบ๎านหันสัง กลําววํา 
 

“งานสร๎างสรรค์เป็นงานที่นําสนใจ เป็นงานใหมํที่ทําให๎หัตถกรรมจักสานไมํหายไป
จากความทรงจําของผู๎คน ซึ่งปัจจุบันนักทํองเที่ยวสํวนใหญํก็จะซื้อเครื่องจักสานที่เป็นของ
ฝากอยูํแล๎ว การสร๎างสรรค์งานจักสานจึงต๎องมีการพัฒนาตํอยอดอยํางสม่ําเสมอในทุกๆ
ด๎าน” 
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ผู๎นํากลุํมหัตถกรรมจักสานบ๎านตลาดใหมํ กลําววํา 
 

“การตระหนักถึงความสําคัญและมีการทําความเข๎าใจในการจัดการความรู๎อยําง
สร๎างสรรค์จะสํงผลการให๎ดําเนินงานในการจัดการความรู๎นั้นประสบความสําเร็จอยํางมี
ประสิทธิภาพ งานจักสานนั้นเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่อยูํคูํกับชุมชน และสมาชิกบางสํวนได๎รับ
การถํายทอดมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งเป็นต๎นทุนเดิมอยูํแล๎ว เพียงแตํเราเอามาจัดใหมํให๎เกอด
เป็นสินค๎าใหมํอยํางสร๎างสรรค์ เชํน ปรับขนาดของรูปแบบให๎เล็กลงทําเป็นของฝากหรือของ
ชํารํวย ปรับราคาให๎ถูกลง เป็นต๎น” 

 
ปราชญ๑/ ผู๎รู๎ด๎านหัตถกรรมจักสาน ทํานที่ 1 กลําววํา 
 

“สมาชิกกลุํมสํวนใหญํเป็นแมํบ๎านที่ต๎องการมีรายได๎เสริมจากการทํานา ในชํวงที่
หมดฤดูกาลการทํานาก็จะมาชํวยกันผลิตสินค๎า ลักษณะการผลิตสํวนใหญํเป็นการนําไปผลิต
กันเองที่บ๎าน แตํเวลามีหนํวยงานเข๎ามาดูงานก็จะมารวมตัวกัน หรือในชํวงที่ต๎องนําสินค๎าไป
ออกงานตามสถานที่ตํางๆ มีการเข๎ามาประชุมกันเพ่ือรวบรวมสินค๎า ลักษณะเชํนนี้ทําให๎การ
ผลิตจะซ้ําแบบเดิม น๎อยครั้งที่จะมีการคิด การปรึกษากัน แตํถ๎าการทํางานรวมกลุํมกันจะทํา
ให๎เกิดความคิดท่ีแตกตํางออกไปมากกวํา ดังนั้นการสร๎างสรรค์ผลงานจึงเกิดยาก” 
 
ปราชญ๑/ ผู๎รู๎ด๎านหัตถกรรมจักสาน ทํานที่ 2 กลําววํา 
 

“งานสร๎างสรรค์เป็นการตํอยอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น โดยมีการนํามาความรู๎เดิมมา
ผสมผสานกับความรู๎ใหมํ  ผํานการกระบวนการเรียนรู๎รํวมกันภายในกลุํมอยํางชัดเจน ทําให๎
ชุมชนหัตถกรรมจักสานต๎องพัฒนาความรู๎อยูํตลอดเวลา” 
 

นักวิชาการท่ีเกี่ยวข๎องกับภูมิปัญญาด๎านจักสาน ทํานที่ 1 กลําววํา 
 

“ตั้งแตํทํางานเกี่ยวกับงานภูมิปัญญา ตลอดระยะเวลาการทํางานจะพบวํางานภูมิ
ปัญญา โดยเฉพาะงานจักสานเริ่มได๎รับความนิยมมากขึ้น ถือได๎วําเป็นงานสร๎างสรรค์อยําง
หนึ่งของประเทศ ดูได๎จากงานของบางเจ๎าฉําที่มีชื่อเสียงโดํงดังไปถึงตํางประเทศ ดังนั้นพวก
เราจึงควรหันมาชํวยกันรักษาและสํงเสริมให๎กับคนรุํนหลังตํอๆไป” 
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นักวิชาการท่ีเกี่ยวข๎องกับภูมิปัญญาด๎านจักสาน ทํานที่ 2 กลําววํา 
 

“ความรู๎ที่มาจากภูมิปัญญาท๎องถิ่นดั้งเดิมท่ี ได๎รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษและ
นํามาปรับปรุงให๎ เหมาะสมกับยุคสมัย ถือเป็นการสร๎างสรรค์และการปรับปรุงอยูํภายใต๎การ
ฝึกฝนและการปฏิบัติด๎วยตนเอง  โดยเน๎นรูปแบบดั้งเดิมให๎เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เพื่อให๎
มีการพัฒนาภูมิปัญญาท๎องถิน่ให๎เกิดสืบตํอไปในอนาคตและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป” 
 
จากการวิเคราะห๑ตํอยอดภูมิปัญญาในเรื่องการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานอยําง

สร๎างสรรค๑ ทําให๎ผู๎วิจัยได๎พบวํา การจัดการความรู๎ของหัตถกรรมจักสานนั้นตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน 
สํวยใหญํแล๎วเป็นการจัดการความรู๎ที่มีมาแตํเดิม ยังไมํคํอยมีรูปแบบที่แนํนอน แล๎วแตํวําชุมชนไหนจะ
กําหนดขึ้นมาเอง แตํละชุมชนก็จะอิงความเป็นเอกลักษณ๑ของตนเองเอาไว๎ให๎คงอยูํ มีการเปลี่ยนแปลง 
เสริมสร๎าง พัฒนาขึ้นบ๎างตามบริบทของวิถีชีวิตความเป็นอยูํ ทําให๎เกิดเป็นความรู๎ใหมํๆขึ้นตามบริบท
ของชุมชน ซึ่งสอดคล๎องกับ Smith and McKeen (2003) ศึกษาเรื่อง The Evolution of the KM 
Function มีการเสนอเพ่ิมเตมิวํา การกําหนดความรู๎ต๎องอาศัยบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถและมี
ความคิดใหมํ ๆ ในการกําหนดวิสัยทัศน๑ เพ่ือให๎เกิดความรู๎ใหมํที่จะสนับสนุนความสําเร็จขององค๑กรได๎ 
โดยองค๑กรที่เน๎นบรรยากาศการเรียนรู๎รํวมกันและการนําความรู๎ของแตํละบุคคลมาให๎ประโยชน๑ ให๎
มากที่สุด จะเป็นการเพิม่คําความผูกพันตํอองค๑กรได๎อีกด๎วย 

 
2. การจัดอบรมเพื่อการจัดการความรู้ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร้างสรรค์เพื่อ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตภาคกลาง 
จากข๎อมูลพื้นฐานการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริม

การทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง ที่ได๎ผู๎วิจัยได๎วิเคราะห๑สํวนขาดและนําผลมาจัดลําดับความสําคัญ 
จําเป็นต๎องจัดการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู๎ให๎กับผู๎สนใจ จึงได๎กําหนดหัวข๎อเกี่ยวกับการจัดการความ
รู๎จักสานขึ้น โดยเชิญวิทยากร คือ กํานันสุรินทร๑ นิลเลิศ กํานันตําบลบางเจ๎าฉํา ผู๎เชี่ยวชาญด๎านจัก
สานบรรยายในหัวข๎อ “การจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสาน” ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 
9.00 - 12.30 น. ที่ชุมชนหัตถกรรมจักสานบ๎านตลาดใหมํ  

เครื่องมือที่ใช๎เป็นแบบทดสอบกํอนและหลังอบรม แบบประเมินความพึงพอใจในการอบรม 
กลุํมเปูาหมายในการอบรมประกอบด๎วย สมาชิกกลุํมจักสานบางเจ๎าฉํา กํอนการอบรมให๎ผู๎รับการ
อบรมจัดทําแบบทดสอบกํอนการอบรม (Pre-test) และหลังเสร็จสิ้นการอบรมให๎ผู๎รับการอบรมจัดทํา
แบบทดสอบหลังการอบรม (Post-test) และประเมินผลการอบรม รวมถึงมีการติดตามผลหลังการ
อบรม 
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การนําเสนอการจัดอบรมความรู๎ ผู๎วิจัยได๎แบํงการนําเสนอออกเป็น 2 สํวน ได๎แกํ 
ผลเปรียบเทียบความรู๎กํอนและหลังอบรม และผลประเมินความพึงพอใจในการอบรม ดังนี้ 

ผลเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังอบรม 
ผลการเปรียบเทียบความรู๎ของผู๎เข๎าอบรมกํอนและหลังการอบรม จํานวน 30 คน โดยใช๎

แบบทดสอบวัดความรู๎ (กํอนการอบรม-หลังการอบรม) จํานวน 1 ชุด จํานวน 20 คะแนน ผู๎วิจัย
ทดสอบโดยใช๎สถิติ Dependent Sample t-test ซึ่งผลการวิเคราะห๑ปรากฏรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางที่ 24 การเปรียบเทียบความรู๎กํอนและหลังอบรมเกี่ยวกับการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสาน 
 

การทดสอบ จ านวน คะแนนเต็ม X  S.D. t Sig 

กํอนการอบรม 30 20 10.72 1.853 22.95 0.000* 
หลังการอบรม 30 20 15.18 1.415   

 *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 24 พบวําผู๎เข๎ารับการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยกํอนการอบรมเทํากับ 10.82 และคะแนน
เฉลี่ยหลังการอบรมเทํากับ 15.18 จากการทดสอบทางสถิติโดยการทดสอบคําที พบวํา คะแนน
ความรู๎หลังการอบรมสูงกวําคะแนนความรู๎กํอนการอบรมอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

3. ผลประเมินความพึงพอใจหลังการอบรมการทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู้ใน
ชุมชนหัตถกรรมจักสานบางเจ้าฉ่า  
  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการอบรมโดยใช๎แบบสอบถาม ประกอบด๎วย ผล
การวิเคราะห๑ข๎อมูลปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม และผลประเมินความพึงพอใจของผู๎เข๎า
รับการอบรม ดังนี้  

การวิเคราะห๑ข๎อมูลปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม จํานวน 30 คน โดยจําแนก
ตาม เพศ อายุ การศึกษา รายได๎ และอาชีพ ผู๎วิจัยวิเคราะห๑โดยใช๎คํา ความถี่ (Frequency) และคํา
ร๎อยละ (Percentage) ผลการวิเคราะห๑ปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 25 
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ตารางที่ 25 จํานวนและร๎อยละของข๎อมูลปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
                                                                                                                (n= 30) 

ข้อ สถานภาพพ้ืนฐาน จ านวน 
 

ร้อยละ 

 1 เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
9 
21 

 
30.0 
70.0 

2 อายุ      
     ต่ํากวํา20 ปี 
     20-29 ปี  
     30-39 ปี 
     40-50 ปี   
     สูงกวํา 50 ปีขึ้นไป  

 
3 
2 
4 
15 
6 

 
10.0 
6.7 
20.0 
50.0 
13.3 

3 วุฒิการศึกษา        
     ต่ํากวํามัธยมศึกษาตอนปลาย  
     ปวช/ปวส/อนุปริญญา 
     ปริญญาตร ี   
     สูงกวําปริญญาตร ี

 
24 
5 
1 
0 

 
80.0 
16.7 
3.3 
0.0 

4 รายได ๎  
     ต่ํากวําห๎าพันบาท 
     5,000-10,000 บาท   
     10,001-15,000 บาท 
     สูงกวํา 15,000 บาท 

 
15 
15 
0 
0 

 
50.0 
50.0 
0.0 
0.0 

5 อาชีพ 
     รับจ๎าง 
     รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
     บริษัท/ทํางานสํวนตัว 
     อื่นๆ 

 
25 
2 
3 
- 

 
83 
7 
10 
- 

 
จากตารางที่ 25 พบวําผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย 

9 คน คิดเป็นร๎อยละ 30.0 เพศหญิง 21 คน คิดเป็นร๎อยละ 70.0 มีอายุมากสุด 40-50 ปี 15 คน คิด
เป็นร๎อยละ 50.0 รองลงมา สูงกวํา 50 ปีขึ้นไป 6 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.0 และต่ําสุด 20-29 ปี 2 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 6.7 มีวุฒิการศึกษามากสุด ต่ํากวํามัธยมศึกษาตอนปลาย 24 คน คิดเป็นร๎อยละ 80.0 
รองลงมา ปวช/ปวส/อนุปริญญา 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 16.7 และต่ําสุด ปริญญาตรี 1 คน คิดเป็นร๎อย
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ละ 3.3 มีรายได๎มากสุด ต่ํากวําห๎าพันบาท และ 5,000-10,000 บาท อยํางละ 15 คน คิดเป็นร๎อยละ 
50.0 และมีอาชีพมากสุด รับจ๎าง 25 คน คิดเป็นร๎อยละ 83 รองลงมามีอาชีพ บริษัท/ทํางานสํวนตัว 3 
คน คิดเป็นร๎อยละ 10 และน๎อยสุดมีอาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 7 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 
การวิเคราะห๑การประเมินความพึงพอใจของผู๎ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นผู๎เข๎ารับการอบรม 

จํานวน 30 คน ผู๎วิจัยวิเคราะห๑โดยใช๎ คําเฉลี่ย (Mean) และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ซึ่งผลการวิเคราะห๑ปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 26 
ตารางที่ 26 คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจหลังการอบรมรายด๎าน  

                     n=30 
ข้อที ่ รายการ X S.D. แปลผล 

 ด้านวิทยากร    
1 การเตรียมตัวและความพร๎อมของวิทยากร 4.72 0.45 มากที่สุด 
2 การถํายทอดของวิทยากร 4.36 0.48 มาก 
3 ใช๎ภาษาที่เหมาะสมและเข๎าใจงําย 4.34 0.47 มาก 
                      รวม 4.18 0.52 มาก 

 ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร    
4 สถานท่ีมีความเหมาะสม 4.60 0.49 มากที่สุด 

5 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.50 0.50 มากที่สุด 
6 อาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม 4.94 0.24 มากที่สุด 
                      รวม 4.46 0.49 มากที่สุด 
 ด้านความรู้ความเข้าใจ    
7 ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนีก้่อนการอบรม 1.67 0.62 น๎อย 

8 ความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องนี้หลังการอบรม 4.16 0.42 มาก 

9 สามารถอธิบายรายละเอียดได ๎ 4.38 0.49 มาก 
                      รวม 4.28 0.45 มาก 
 ด้านการน าความรู้ไปใช้    

10 เนื้อหาในการอบรมเป็นความรู๎ที่สามารถนําไปใช๎ได๎ 4.34 0.47 มาก 
11 สามารถนําความรู๎ไปเผยแพรํ/ถํายทอดแกํชุมชนได๎ 4.52 0.50 มากที่สุด 

12 ผลของการอบรมสามารถนําไปใช๎ปฏิบัติงานได๎ 4.46 0.50 มาก 
                      รวม 4.27 0.15 มาก 

                      รวมท้ังหมด 4.45 0.31 มาก 
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จากตารางที่ 26 แสดงให๎เห็นข๎อมูลความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการอบรมหลังการอบรม โดย
มีข๎อมูลในแตํละด๎านที่นําสนใจ ดังนี้ 

ด๎านวิทยากร พบวํา ในภาพรวมผู๎เข๎ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยูํในระดับมาก ( X  = 
4.45, S.D. = 0.31) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยูํในระดับมาก

ท่ีสดุ 1 ข้อ ได้แก่ การเตรียมตัวและความพร๎อมของวิทยากร ( X  = 4.72, S.D. = 0.45) รองลงมาผู๎

เข๎ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยูํในระดับมาก ได๎แกํ การถํายทอดของวิทยากร ( X  = 4.36, S.D. = 

0.48) และใช๎ภาษาท่ีเหมาะสมและเข๎าใจงําย ( X  = 4.35, S.D. = 0.47) 
ด๎านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร พบวํา ในภาพรวมผู๎เข๎ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยูํใน

ระดับมาก ( X  = 4.46, S.D. = 0.49) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความพึงพอใจ

อยูํในระดับมาก ท่ีสุดทุกข๎อ โดยเรียงลําดับจากมากไปน๎อย ได๎แกํ อาหารและเครื่องดื่มมีความ

เหมาะสม ( X  = 4.94, S.D. = 0.24) สถานที่มีความเหมาะสม ( X  = 4.60, S.D. = 0.49) และ

ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม ( X  = 4.50, S.D. = 0.50) 
ด๎านความรู๎ความเข๎าใจ พบวํา ในภาพรวมผู๎เข๎ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยูํในระดับ

มาก ( X  = 4.28, S.D. = 0.45) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยูํใน

ระดับน๎อย 1 ข๎อ ได๎แกํ ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนีก้่อนการอบรม ( X  = 1.67, S.D. = 0.62) 

นอกนั้นอยูํในระดับมาก ได๎แกํ สามารถอธิบายรายละเอียดได๎ ( X  = 4.38, S.D. = 0.49) และความรู๎

ความเข๎าใจในเรื่องนี้หลังการอบรม ( X  = 4.16, S.D. = 0.42) 
ด๎านการนําความรู๎ไปใช๎ พบวํา ในภาพรวมผู๎เข๎ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยูํในระดับ

มาก ( X  = 4.27, S.D. = 0.15) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยูํใน

ระดับมากที่สุด 1 ข๎อ ได๎แกํ สามารถนําความรู๎ไปเผยแพรํ/ถํายทอดแกํชุมชนได๎ ( X  = 4.52, S.D. = 

0.50) นอกนั้นอยูํในระดับมาก ได๎แกํ ผลของการอบรมสามารถนําไปใช๎ปฏิบัติงานได๎ ( X  = 4.46, 

S.D. = 0.50) และเนื้อหาในการอบรมเป็นความรู๎ที่สามารถนําไปใช๎ได๎ ( X  = 4.34, S.D. = 0.47) 
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ตารางที่ 27 คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจหลังการอบรมในภาพรวมและราย
ด๎าน              

   (n = 30) 
ด้านที ่ รายการ X  S.D. การแปลผล 

1 ด๎านวิทยากร 4.11 .64 มาก 
2 ด๎านสถานท่ี/ระยะเวลา/อาหาร 4.13 .81 มาก 

3 ด๎านความรูค๎วามเข๎าใจ 4.05 .46 มาก 
4 ด๎านการนําความรูไ๎ปใช๎ 3.89 .74 มาก 

                                      รวม 4.10 .65 มาก 

 
จากตารางที่ 27 พบวํา ผลการประเมินความพึงพอใจหลงัการอบรมในภาพรวมผู้ เข้ารับ

การอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.10, S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา 

ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในมากที่สุด ได๎แกํ ด๎านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร ( X  = 4.13, 

S.D. = 0.81) รองลงมา ด๎านวิทยากร ( X  = 4.11, S.D. = 0.64) ด๎านความรู๎ความเข๎าใจ ( X  = 

4.05, S.D. = 0.46) และน้อยสดุ ด๎านการนําความรู๎ไปใช๎ ( X  = 3.89, S.D. = 0.74) 
 

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการจัดการความรู้ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบ
สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตภาคกลาง  

ผู๎วิจัยได๎สอบถามและวัดความพึงพอใจตํอรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจัก
สานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง ในศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชนจักสานบ๎าน
ตลาดใหมํ ผู๎วิจัยแบํงการนําเสนอออกเป็น 2 สํวน ประกอบด๎วยผลการประเมินเชิงปริมาณและผลการ
ประเมินเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

1. ผลการประเมินเชิงปริมาณ 
ผลการประเมินผลเชิงปริมาณ เป็นการเก็บข๎อมูลด๎วยแบบสอบถามความพึงพอใจของ

สมาชิกชุมชนจักสานบ๎านตลาดใหมํ จํานวน 30 คน โดยจําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา รายได๎ 
อาชีพ ผู๎วิจัยวิเคราะห๑โดยใช๎คําความถี่ (Frequency) และคําร๎อยละ (Percentage) ซึ่งผลการ
วิเคราะห๑ปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 28  
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ตารางที่ 28 จํานวนและร๎อยละของข๎อมูลปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
                                                                                                              (n= 30) 

ข้อ รายการ จ านวน 
 

ร้อยละ 

 1 เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
7 
23 

 
23 
77 

2 อาย ุ        
     ต่ํากวํา20 ปี   
     20-29 ปี  
     30-39 ปี 
     40-50 ปี   
     สูงกวํา 50 ปีขึ้นไป 

 
2 
3 
12 
10 
3 

 
6 
10 
40 
34 
10 

3 การศึกษา       
     ต่ํากวํามัธยมศึกษาตอนปลาย   
     ปวช/ปวส/อนุปริญญา 
     ปริญญาตร ี   
     สูงกวําปริญญาตร ี

 
20 
5 
4 
1 

 
67 
16 
14 
3 

4 รายได ๎  
     ต่ํากวําห๎าพันบาท 
     5,000-10,000 บาท   
     10,001-15,000 บาท 
     สูงกวํา 15,000 บาท 

 
15 
12 
3 
- 

 
50 
40 
10 
- 

5 อาชีพ 
     รับจ๎าง 
     รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
     บริษัท 
     อื่นๆ 

 
25 
3 
2 
- 

 
84 
10 
6 
- 

 
จากตารางที่ 28 พบวํา ข๎อมูลปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นสมาชิกชุมชน

จักสานบ๎านตลาดใหมํ จํานวน 30 คน เป็นเพศชาย 7 คน คิดเป็นร๎อยละ 23 เป็นเพศหญิง 23 คน คิด
เป็นร๎อยละ 77 มีอายุมากสุดระหวําง 30-39 ปี จํานวน 12 คน คิดเป็นร๎อยละ 40 รองลงมามีอายุ
ระหวําง 40-50 ปี จํานวน 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 34 มีอายุระหวําง 20-29 ปี จํานวน 3 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 10 มีอายุ สูงกวํา 50 ปีขึ้นไป จํานวน 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 10 และมีอายุน๎อยสุด ต่ํากวํา20 
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ปี จํานวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 6 มีวุฒิการศึกษามากสุด ต่ํากวํามัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 20 
คน คิดเป็นร๎อยละ 67 รองลงมามีวุฒิการศึกษา ปวช/ปวส/อนุปริญญา จํานวน 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 
16 ปริญญาตรี จํานวน 4 คน คิดเป็นร๎อยละ 14 และน๎อยสุด สูงกวําปริญญาตรี จํานวน 1 คน คิด
เป็นร๎อยละ 3 มีรายได๎มากสุด ต่ํากวําห๎าพันบาท จํานวน 15 คน คิดเป็นร๎อยละ 50 รองลงมามีรายได๎ 
5,000-10,000 บาท จํานวน 12 คน คิดเป็นร๎อยละ 14 และน๎อยที่สุดมีรายได๎ 10,001-15,000 บาท 
จํานวน 3 คน คิดเป็นร๎อนละ 10 และมีอาชีพมากสุด ได๎แกํ รับจ๎าง จํานวน 24 คน คิดเป็นร๎อยละ 84 
รองลงมา รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 10 และน๎อยที่สุด บริษัท 
จํานวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 6 
 การวิเคราะห๑การประเมินความพึงพอใจของผู๎ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุํมจัก
สานบ๎านตลาดใหมํ จํานวน 30 คน ผู๎วิจัยวิเคราะห๑โดยใช๎คําเฉลี่ย (Mean) และสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งผลการวิเคราะห๑ปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 29-30 
ตารางที่ 29 คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจตํอการจัดการความรู๎ด๎านหาความรู๎ ด๎าน
ให๎ความรู๎ ด๎านวิธีการเรียนรู๎ ด๎านการจัดเก็บความรู๎และด๎านการนําความรู๎ไปใช๎ รายด๎านและรายข๎อ 

         (n=30) 
 

ข้อ 
 

ข้อค าถาม 
 
X 

 
S.D. 

 
แปลผล 

 ด้านหาความรู้    
1 ควรค๎นหาความรู๎ที่หลากหลายที่มาจากแหลํงตํางๆ เชํน ห๎องสมุด สือ่ตํางๆ  4.40 .49 มาก 
2 มีการหาความรู๎จากบคุคลที่มคีวามรู๎ โดยการพูดคยุ ศึกษาดูงาน หรอืสนทนา 4.60 .49 มากที่สุด 
3 มีการศึกษาข๎อมลูใหมํๆของหัตถกรรมจักสานอยํางตํอเนื่อง 4.60 .49 มากที่สุด 

4 มีการพูดคุยถึงวิธีการจักสาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในกลุมํอยูํเสมอ 4.42 .52 มาก 
                                      รวม 4.50 .20 มากที่สุด 

 ด้านให้ความรู ้    
5 จักสานมีการถํายทอดความรู๎ที่เป็นรูปแบบหรือเป็นลายลักษณ๑อักษร 4.65 .48 มากที่สุด 
6 จักสานเป็นความรู๎ทีไ่ด๎มาจากประสบการณ๑ของคนในอดีตที่สําคญัและมีคณุคํา 4.57 .50 มากที่สุด 
7 ความรู๎ควรเริม่ที่ครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันแหํงแรกของทุกคน  4.42 .50 มาก 
8 การถํายทอดความรู๎หัตถกรรมจักสานมีการจัดเข๎าในหลักสตูร 4.57 .50 มากที่สุด 

                                      รวม 4.55 .21 มากที่สุด 

 

ตารางที่ 29 คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจตํอการจัดการความรู๎ด๎านหาความรู๎ ด๎าน
ให๎ความรู๎ ด๎านวิธีการเรียนรู๎ ด๎านการจัดเก็บความรู๎และด๎านการนําความรู๎ไปใช๎ รายด๎านและ
รายข๎อ (ตํอ) 
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         (n=30) 
 

ข้อ 
 

ข้อค าถาม 
 
X 

 
S.D. 

 
แปลผล 

 ด้านวิธีการเรียนรู้    
9 จักสานควรเน๎นการถํายทอดเป็นรายบุคคลและเป็นการสอนปฏิบัต ิ 4.25 .44 มาก 

10 มีการสํงเสรมิการทําจักสานเพื่อใหส๎มาชิกนําความรู๎ที่อยูํในตัวออกมาเป็น
ความรู๎ที่อยูํในรูปของเอกสาร 

4.66 .48 มากที่สุด 

11 ควรสนับสนุนการมีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็นใหมํๆในการทํางานของ
สมาชิกกลุํมจักสาน 4.25 .44 มาก 

12 ควรมีการนําความรู๎ที่ได๎จากแหลํงตํางๆมาพัฒนาเป็นสิ่งใหมํๆให๎เกิดขึ้นในการ
จักสาน 4.68 .47 มากที่สุด 

                                      รวม 4.46 .25 มาก 
 ด้านจัดเก็บความรู้    

13 ทํานมีความพึงพอใจกับการจัดเกบ็ข๎อมูลอยํางเป็นระบบเพราะสามารถค๎นหา
ได๎งํายเมื่อต๎องการ 4.40 .49 มาก 

14 ควรมีการบันทึกประสบการณ๑และความชํานาญของสมาชิกเก็บไว๎ในรูปแบบ
ของสื่อตํางๆ เพื่อนํามาใช๎ได๎อีกภายหลัง 4.34 .48 มาก 

15 ควรมีสมาชิกท่ีมีความรู๎ด๎านเทคโนโลยีอยูํประจําในกลุํมจักสาน 4.37 .49 มาก 

16 อุปกรณ๑ที่ใช๎ในการจัดเก็บความรูม๎คีวามทันสมัยตลอดเวลา 4.45 .50 มาก 
                                            รวม 4.36 .17 มาก 
 ด้านน าความรู้ไปใช้    

17 มีการนําความรู๎ที่ได๎มาตํอยอดในปัจจุบัน นําไปปฏิบัติให๎บรรลุเปูาหมาย 4.20 .40 มาก 
18 มีการสื่อสารให๎สมาชิกในกลุํมรับทราบเกี่ยวกับการจัดเก็บความรู๎และวิธีการ

นําความรู๎ออกมาใช๎ด๎วยเทคโนโลยีใหมํๆที่ทันสมัย 4.60 .49 มากที่สุด 
19 มีการจัดนําความรู๎มาปรับเป็นแนวทางในการทํางาน นํามาใช๎ในชีวิตประจําวัน

ได๎เป็นอยํางดี 4.60 .49 
 

มากที่สุด 

20 มีการใช๎องค๑ความรู๎สมัยใหมํมาพัฒนาตํอยอดงานจักสาน 4.48 .50 มาก 
                                            รวม 4.47 0.18  มาก 

 
จากตารางที่ 29 ผลการประเมินความพึงพอใจตํอการจัดการความรู๎ด๎านหาความรู๎ ด๎านให๎

ความรู๎ ด๎านวิธีการเรียนรู๎ ด๎านการจัดเก็บความรู๎และด๎านการนําความรู๎ไปใช๎  แสดงผลในด๎านตํางๆ 
ดังนี้ 

ด๎านหาความรู๎ พบวํา ในภาพรวมการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานของผู๎ตอบแบบ 

สอบถาม ในภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด (x  =4.50, S.D. =.20) เมื่อพิจารณารายข๎อ พบวํา ความพึง
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พอใจด๎านจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานของผู๎ตอบแบบสอบถามมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมากที่สุด 2 
ข๎อ โดยมีคําเฉลี่ยเทํากัน ดังนี้ คือ ข๎อ 2 มีการหาความรู๎จากบุคคลที่มีความรู๎ โดยการพูดคุย ศึกษาดู

งาน หรือสนทนา (x  =4.60, S.D. =.49) และข๎อ 3 มีการศึกษาข๎อมูลใหมํๆของหัตถกรรมจักสานอยําง

ตํอเนื่อง (x  =4.60, S.D. =.49) นอกนั้นอยูํในระดับมากโดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 

ได๎แกํ ข๎อ 4 มีการพูดคุยถึงวิธีการจักสาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในกลุํมอยูํเสมอ (x  =4.42, 

S.D. =.52) และข๎อ 1 ควรค๎นหาความรู๎ที่หลากหลายที่มาจากแหลํงตํางๆ เชํน ห๎องสมุด สื่อตํางๆ (x  
=4.40, S.D. =.49) 

ด๎านให๎ความรู๎ พบวํา ในภาพรวมการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานของผู๎ตอบแบบ 

สอบถาม ในภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด (x  =4.55, S.D. =.21) เมื่อพิจารณารายข๎อ พบวํา ความพึง
พอใจด๎านจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานของผู๎ตอบแบบสอบถามมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมากที่สุด 3 
ข๎อ โดยมีคําเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหาน๎อย ดังนี้ ได๎แก ข๎อ 5 จักสานมีการถํายทอดความรู๎ที่เป็น

รูปแบบหรือเป็นลายลักษณ๑อักษร (x  =4.65, S.D. =.48) ข๎อ 6 จักสานเป็นความรู๎ที่ได๎มาจาก

ประสบการณ๑ของคนในอดีตที่สําคัญและมีคุณคํา (x  =4.57, S.D. =.50) และข๎อ 8 การถํายทอด

ความรู๎หัตถกรรมจักสานมีการจัดเข๎าในหลักสูตร (x  =4.57, S.D. =.50) และมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก

หนึ่งข๎อ ได๎แกํ ข๎อ 7 ความรู๎ควรเริ่มที่ครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันแหํงแรกของทุกคน (x  =4.42, S.D. 
=.50) 

ด๎านวิธีการเรียนรู๎ พบวํา ในภาพรวมการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานของผู๎ตอบแบบ 

สอบถาม ในภาพรวมอยูํในระดับมาก (x  =4.46, S.D. =.25) เมื่อพิจารณารายข๎อ พบวํา ความพึง
พอใจด๎านจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานของผู๎ตอบแบบสอบถามมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมากที่สุด 2 
ข๎อ โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย ได๎แกํ ข๎อ 12 ควรมีการนําความรู๎ที่ได๎จากแหลํงตํางๆ

มาพัฒนาเป็นสิ่งใหมํๆให๎เกิดข้ึนในการจักสาน (x  =4.68, S.D. =.47) และข๎อ 10 มีการสํงเสริมการทํา

จักสานเพ่ือให๎สมาชิกนําความรู๎ที่อยูํในตัวออกมาเป็นความรู๎ที่อยูํในรูปของเอกสาร (x  =4.66, S.D. 
=.48) นอกนั้นอยูํในระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ยเทํากัน ได๎แกํ ข๎อ 9 จักสานควรเน๎นการถํายทอดเป็น

รายบุคคลและเป็นการสอนปฏิบัติ (x  =4.25, S.D. =.48) และข๎อ 11 ควรสนับสนุนการมีสํวนรํวมใน

การแสดงความคิดเห็นใหมํๆในการทํางานของสมาชิกกลุํมจักสาน (x  =4.25, S.D. =.48) 
ด๎านจัดเก็บความรู๎ พบวํา ในภาพรวมการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานของผู๎ตอบแบบ 

สอบถาม ในภาพรวมอยูํในระดับมาก (x  =4.36, S.D. =.17) เมื่อพิจารณารายข๎อ พบวํา ความพึง
พอใจด๎านจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานของผู๎ตอบแบบสอบถามมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมากทุกข๎อ 
โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย ได๎แกํ ข๎อ 16 อุปกรณ๑ที่ใช๎ในการจัดเก็บความรู๎มีความ

ทันสมัยตลอดเวลา (x  =4.45, S.D. =.50) ข๎อ 13 ทํานมีความพึงพอใจกับการจัดเก็บข๎อมูลอยํางเป็น
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ระบบเพราะสามารถค๎นหาได๎งํายเมื่อต๎องการ (x  =4.40, S.D. =.49) ข๎อ 15 ควรมีสมาชิกที่มีความรู๎

ด๎านเทคโนโลยีอยูํประจําในกลุํมจักสาน (x  =4.37, S.D. =.49) และข๎อ 14 ควรมีการบันทึก
ประสบการณ๑และความชํานาญของสมาชิกเก็บไว๎ในรูปแบบของสื่อตํางๆ เพ่ือนํามาใช๎ได๎อีกภายหลัง 

(x  =4.34, S.D. =.48) 
ด๎านการนําความรู๎ไปใช๎ พบวํา ในภาพรวมการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานของผู๎ตอบ

แบบ สอบถาม ในภาพรวมอยูํในระดับมาก (x  =4.47, S.D. =.18) เมื่อพิจารณารายข๎อ พบวํา ความ
พึงพอใจด๎านจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานของผู๎ตอบแบบสอบถามมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมากที่สุด 2 
ข๎อ โดยมีคําเฉลี่ยเทํากัน ได๎แกํ ข๎อ 18 มีการสื่อสารให๎สมาชิกในกลุํมรับทราบเกี่ยวกับการจัดเก็บ

ความรู๎และวิธีการนําความรู๎ออกมาใช๎ด๎วยเทคโนโลยีใหมํๆที่ทันสมัย (x  =4.60, S.D. =.49) และข๎อ 

19 มีการจัดนําความรู๎มาปรับเป็นแนวทางในการทํางาน นํามาใช๎ในชีวิตประจําวันได๎เป็นอยํางดี (x  
=4.60, S.D. =.49) นอกนั้นอยูํในระดับมาก ได๎แกํ ข๎อ 20 มีการใช๎องค๑ความรู๎สมัยใหมํมาพัฒนาตํอ

ยอดงานจักสาน (x  =4.48, S.D. =.50) และข๎อ 17 มีการนําความรู๎ที่ได๎มาตํอยอดในปัจจุบัน นําไป

ปฏิบัติให๎บรรลุเปูาหมาย (x  =4.20, S.D. =.40) 
ตารางที่ 30 คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจตํอการจัดการความรู๎โดยรวมและราย
ด๎าน   

     (n = 30) 

ข้อที่                             รายการ X  S.D. การแปลผล 

 
1.       

 
ด๎านการหาความรู ๎ 4.50 0.20 มากที่สุด 

2.       ด๎านการให๎ความรู ๎ 4.55 0.21 มากท่ีสุด 

3.        ด๎านวิธีการเรียนรู ๎ 4.46 0.25 มาก 
4.      ด๎านการจดัเก็บความรู๎ 4.36 0.17 มาก 

5     ด๎านการนําความรูไ๎ปใช๎ 4.47 0.18 มาก 
             รวม 5.59 0.13 มากที่สุด 

 
 

จากตารางที่ 30 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจตอ่การจดัการความรู้หัตถกรรมจัก

สานในภาพรวม สมาชิกมีความพึงพอใจอยูํในระดับมากที่สุด ( X  = 5.59, S.D. = 0.13) เมื่อพิจารณา

รายด๎านพบวํา สมาชิกมีความพึงพอใจอยูํในระดับมากที่สุด 2 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการให๎ความรู๎ ( X  = 

4.55, S.D. = 0.21) และด๎านการหาความรู๎ ( X  = 4.50, S.D. = 0.20) นอกนั้นอยูํในระดับมากทุก



  230 

ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการนําความรู๎ไปใช๎ ( X  = 4.47, S.D. = 0.18) ด๎านวิธีการเรียนรู๎ ( X  = 4.46, S.D. 

= 0.25) และด๎านการจัดเก็บความรู๎ ( X  = 4.36, S.D. = 0.17) 
2. ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
สําหรับผลการประเมินเชิงคุณภาพเป็นการถอดบทเรียนสรุปผล (After action review: 

AAR) ข๎อเสนอแนะและสิ่งที่ได๎เรียนรู๎จากงานวิจัยในพ้ืนที่ การประชุมผู๎เชี่ยวชาญวิพากษ๑รูปแบบ การ
อบรม พบวํา 

การดําเนินการวิจัยหลังจากได๎มีการสัมภาษณ๑เชิงลึก ( Indepth Interview) ปราชญ๑ด๎าน
หัตถกรรมจักสาน นักทํองเที่ยวไทย/ ตํางประเทศ ผู๎รู๎ด๎านการจัดการความรู๎ มาในชํวงหนึ่ง การ
ประชุมผู๎เชี่ยวชาญวิพากษ๑รูปแบบ การอบรมในพ้ืนที่การวิจัย ผู๎วิจัยได๎กําหนดกรอบในการถอด
บทเรียน เพ่ือให๎เห็นบทเรียนในรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑
เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง ดังนี้ 

1. ผลการสัมภาษณ๑เชิงลึก (Indepth Interview) พบวํา  
     1.1 ภาพรวมของการถํายทอดองค๑ความรู๎เพ่ือสืบทอดภูมิปัญญาจักสาน พบวํา 

หัตถกรรมงานจักสานนั้น สํวนใหญํจะเป็นการรวมกลุํมเพ่ือสร๎างผลประโยชน๑รํวมกันจากนั้นจะชํวย
สํงเสริมความรู๎สูํท๎องถิ่น โดยมีภาครัฐให๎ความรํวมมือในการเผยแพรํความรู๎ในวงกว๎าง ซึ่งในการ
เผยแพรํภูมิปัญญาจักสานอาจจะอยูํในรูปแบบการสาธิตงานหัตถกรรมประกอบการบรรยายและให๎ผู๎ที่
สนใจในงานหัตถกรรมฝึกปฏิบัติจริงและและสิ่งสําคัญที่สุดก็คือ อยากให๎คนรุํนหลังที่เป็นเยาวชนเห็น
คุณคําของงานจักสานและอยากจะให๎สืบทอดตํอไป ที่ประชุมเห็นวําควรมีการสํงเสริม หรือให๎การ
สนับสนุน ให๎ความรู๎กับกับกลุํมจักสาน ดังที่ ผู๎เชี่ยวชาญด๎านจักสาน กลําววํา 

“จักสานหวายบ๎านตลาดใหมํ เดิม ชาวบ๎านตําบลตลาดใหมํมีอาชีพทํานา เมื่อ
วํางเว๎นจากฤดูทํานา ชาวบ๎านมักใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ด๎วยการนําหวายไม๎ไผํและใบ
ลานมาสาน ตะกร๎า กระบุง ชะลอม ฯลฯ โดยมุํงผลิตภาชนะดังกลําว สําหรับใช๎ภายใน
ครัวเรือน แตํในปัจจุบันชาวบ๎านไมํคํอยมีเวลาได๎จักสานเครื่องใช๎ไม๎สอยด๎วยตัวเอง จึงหันมา
ซื้อเครื่องจักสานที่มีจําหนํายในท๎องตลาดมาใช๎ในครัวเรือนแทน กศน. อําเภอวิเศษชัยชาญ 
เล็งเห็นความสําคัญของงานหัตถกรรมในชุมชนท๎องถิ่น จึงได๎จัดกิจกรรมการฝึกอบรมให๎
ความรู๎ในการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ภายในตําบลตลาดใหมํ โดยเปิดรับผู๎สนใจเข๎ามารวมกลุํม
ฝึกสอนทักษะอาชีพด๎านการจักสาน กศน. อําเภอวิเศษชัยชาญ ได๎สนับสนุนงบประมาณด๎าน
การจัดซื้อวัตถุดิบ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหมํๆ โดยคัดเลือกผู๎เชี่ยวชาญด๎านงานจัก
สานในท๎องถิ่นและภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาเป็นวิทยากรผู๎สอนให๎กับชาวบ๎านในตําบลตลาดใหมํ "  
    (ผู๎เชี่ยวชาญด๎านจักสานทํานที่ 1, 10 พฤษภาคม 2559) 
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นอกจากนี้ ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชนจักสานบ๎านตลาดใหมํ กศน. อําเภอวิเศษชัยชาญ ได๎เข๎ามามี
สํวนรํวมในการสนับสนุนกิจกรรมตํางๆ ของศูนย๑ฝึกอาชีพฯ แหํงนี้ พร๎อมกับเผยแพรํประชาสัมพันธ๑
สินค๎าของชุมชนจักสานบ๎านตลาดใหมํ ให๎เป็นที่รู๎จักของผู๎ซื้อทุกระดับ พร๎อมนําสินค๎าออกแสดงและ
จําหนํายตามศูนย๑ราชการตํางๆ เว็บไซต๑ไทยตําบล.คอม ทําให๎ผลิตภัณฑ๑เครื่องจักสานของชุมชนแหํงนี้ 
เป็นที่สนใจของผู๎ซื้อจํานวนมาก มียอดผลิตเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง โดยมีตลาดรองรับที่แนํนอน ซึ่งเป็น
กลุํมลูกค๎าขาประจํา ลูกค๎าใหมํ ตลาดภายในจังหวัด ตลาดภูมิภาค และลูกค๎าตลาดสํงออกด๎วย  

     1.2 งานจักสานเป็นงานฝีมือที่อาศัยเรียนรู๎จากการสืบทอดกันภายในครอบครัว จากปูุ 
ยํา ตา ยาย สอนลูกหลานให๎ได๎รู๎วิธีการจักสาน อาทิ ให๎ชํวยผําไม๎ไผํ จักตอก และหัดสาน เล็กๆ น๎อยๆ 
จนเกิดความชํานาญ แตํคนรุํนหลังๆ ไมํคํอยสนใจงานประเภทนี้มากนัก สํวนใหญํไปทํางานโรงงานกัน
หมด จึงควรมีการอบรมให๎เกิดการเรียนรู๎เกิดขึ้น ดังคํากลําวของผู๎เชี่ยวชาญด๎านจักสาน กลําววํา 

 
“เครื่องจักสาน ถือได๎วําเป็นแขนงหนึ่งในงานหัตถกรรม แม๎ทุกวันนี้จะมีเครื่องมือ

เครื่องใช๎ ที่ทําจากโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น แตํก็ยังมีเครื่องมือเครื่องใช๎หลายชนิด ที่ไมํ
สามารถมาใช๎แทนเครื่องจักสานได๎ เชํน เครื่องจักสานประเภทกํองข๎าวที่กลําวแล๎ว ไมํมี 
ภาชนะอ่ืนใดใสํข๎าวเหนียวนึ่งได๎ดีเทํากลํองข๎าว และกระติบที่สานด๎วยไม๎ไผํ ไมํมีเครื่องจับ
ปลาที่ ทําด๎วยวัตถุดิบอยํางอ่ืนมาแทนที่ ลอบ ไซ สุํม ที่ สานด๎วยไม๎ไผํได๎ สิ่งเหลํานี้ แสดงให๎
เห็นคุณลักษณะ พิเศษของเครื่องจักสานที่มีคุณคําในตัวเอง ยากที่ จะใช๎งานหัตถกรรมและ
อุตสาหกรรมอยํางอ่ืน ทดแทนได๎” 

(ผู๎เชี่ยวชาญด๎านจักสานทํานที่ 2, 10 พฤษภาคม 2559) 
     1.3 เพ่ือการเรียนรู๎ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและวัฒนธรรมท๎องถิ่นของชุมชนและเพ่ือ

ปลูกจิตสํานึกความหวงแหนในมรดกวัฒนธรรมของชุมชน รวมทั้งเป็นการจัดหารายได๎จากการ
จําหนํายผลผลิตของชุมชนอันจะนําไปสูํรากฐานการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ดังนั้นควรมีการทําบันทึก
เก็บไว๎เป็นลายลักษณ๑อักษรเพื่อให๎คนรุํนหลังได๎เรียนรู๎ ดังคํากลําวของผู๎นํากลุํมจักสานหันสัง กลําววํา 

 
“เห็นวําเราควรอนุรักษ์เครื่องจักสานให๎เยาวชนรุํนหลังได๎ทําเป็น ได๎สืบสานประเพณี

วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาของคนไทย จึงได๎เปิดบ๎านสอนนักเรียนในจังหวัด และใกล๎เคียงที่
สนใจจะสืบทอดงานหัตถกรรมจักสานไม๎ไผํเป็นผลิตภัณฑ์ ให๎ได๎เข๎าเรียนรู๎ ฝึกทักษะ เพ่ือสืบ
สานภูมิปัญญาจักสาน และสร๎างรายได๎ในครอบครัวได๎ด๎วยเหตุนี้ จึงควรมีการจัดทําเรื่องราว
เกี่ยวกับงานจักสานให๎เป็นลายลักษณ์อักษร ปัจจุบันได๎มีนักเรียนกลุํมศิลปะประดิษฐ์ สาระ
การงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี จากโรงเรียนในจังหวัด ได๎รวมกลุํมกันมาศึกษาเรียนรู๎
งานหัตถกรรมด๎านการจักสาน งานฝีมือแบบภูมิปัญญาชาวบ๎าน ที่กํอนหน๎านี้เคยแพรํหลาย 
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แตํปัจจุบันมีให๎เห็นไมํมากนัก และเด็กรุํนใหมํไมํคํอยให๎ความสําคัญงานทางด๎านหัตถกรรม
มากนัก” 

(ผู๎นํากลุํมจักสานหันสัง, 10 พฤษภาคม 2559) 
 
2. การสนับสนุนการสํงเสริมด๎านหัตถกรรมการจักสานอยํางสร๎างสรรค๑ ต๎องการให๎ทุกคนได๎

มีสํวนรํวมในการสนับสนุนหัตถกรรมจักสานอยํางจริงจังไมํใชํแตํจะรอจากหนํวยงานภาครัฐหรือ
เอกชนเทํานั้น โดยเริ่มจากครอบครัวสอนลูกหลานให๎รู๎จักเครื่องใช๎ในครัวเรือนที่ทํามาจากไม๎ไผํบอก
ความสําคัญปลูกฝังให๎ลูกหลานได๎รู๎ถึงประโยชน๑และคุณคํา เครื่องจักสานไทยในภาคตํางๆ นั้นมี
มากมายหลายชนิดและมีเอกลักษณ๑เฉพาะถิ่นที่แตกตํางกันไป ลักษณะเฉพาะถิ่นของเครื่องจักสาน
เหลํานั้น สะท๎อนให๎เห็นสภาพภูมิศาสตร๑ของแตํละท๎องถิ่น สภาพ การดํารงชีวิต ขนบประเพณี ความ
เชื่อ ตลอดจนถึงการนับถือศาสนาของกลุํมชนที่ผลิตเครื่องจักสาน เครื่องจักสานจึงเป็น
ศิลปหัตถกรรมมีคุณคําในฐานะที่เป็นหลักฐานทางประวัติ ศาสตร๑ของชุมชนท๎องถิ่นตํางๆ ได๎ดีอยําง
หนึ่ง รูปแบบของเครื่องจักสานมีความเรียบร๎อย มีความเหมาะสมกับประโยชน๑ใช๎สอย สะอาดไมํมีเส๎น
ขน เสี้ยน ฝุุนผง รา รํองรอยตํานิใดๆ ดูแลรักษางําย ไมํเป็นพิษหรือทําลาย มีความแข็งแรงคงทน 
รูปทรง มีลักษณะทางด๎านรูปทรงที่สม่ํา เสมอ ไมํบิดเบี้ยวเอนเอียง ดูแล๎วมั่งคงแข็งแรง ขนาด 
ผลิตภัณฑ๑มีขนาดที่สมมาตร สมสัดสํวน เหมาะสมกับการใช๎งานจริง ดังคํากลําวของผู๎นํากลุํมจักสาน
ตลาดใหมํ กลําววํา 

 
“ปี 2528 ชาวบ๎านตําบลตลาดใหมํประมาณ 20 คน ได๎รวมตัวกันจัดตั้งกลุํมอาชีพ 

เพ่ือเป็นการสร๎างงานและเสริมสร๎างรายได๎แกํครอบครัว รวมทั้งรํวมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
โดยเรียกชื่อกลุํมวํา กลุํมออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจักสานบ๎านตลาดใหมํ ตํอมาได๎มีหนํวย งาน
ราชการได๎เข๎ามาให๎ความชํวยเหลือหลายด๎านทั้งการสนับสนุนด๎านงบประมาณ การฝึกอบรม
เสริมทักษะการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให๎ทันสมัย จนสามารถสํงผลิตภัณฑ์เข๎าประกวด
ได๎รับรางวัลมากมาย และได๎รับการยกระดับเป็ นผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดและ
ระดับประเทศในเวลาตํอ มา สินค๎าของชุมชนแหํงนี้ เป็นประเภทงานจักสานหวาย และไม๎ไผํ
หลายรูปแบบ เชํน กระเป๋าถือสตรี กระเป๋าสตรีขอบทอง ปูานน้ําชา ตะกร๎าหูหิ้ว โคมไฟ 
ตะกร๎อ และของชํารํวยประเภทตํางๆ”  

      (ฐิติพัชร๑ รวยทรัพย๑, 10 พฤษภาคม 2559) 
 
3. ผลการปรับปรุงรูปแบบการจัดการความรู๎ ภายหลังจากนํารูปแบบไปทดลองใช๎โดยการ

ขับเคลื่อนการจัดการความรู๎ในชุมชนบ๎านตลาดใหมํ ที่ประชุมเห็นวําภาพรวมของรูปแบบ “RISC 
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Model” อยูํในเกณฑ๑ดี ครอบคลุมในทุกประเด็น มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ในทางปฏิบัติ สามารถ
นําไปใช๎ประโยชน๑ได๎จริง โดยรูปแบบมีความสมบูรณ๑ครบถ๎วน ไมํต๎องแก๎ไขสํวนใดเพ่ิมเติม ดังคํากลําว
ของ ผู๎นําชุมชนจักสานบางเจ๎าฉํา ที่กลําววํา 

 
“การจัดการความรู๎เป็นพลวัตไมํหยุดนิ่งปรับเปลี่ยนตลอดเวลามีความเชื่อมโยงมี

การสะสม สั่งสมความรู๎มาแตํในอดีตมีการกระจายความรู๎มีการถํายทอดความรู๎และมีการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือการปรับสมดุลในการพัฒนาการสังคม” 

      (สุรินทร๑ นิลเลิศ, 10 พฤษภาคม 2559) 
 

นอกจากนี้ผู๎เชี่ยวชาญด๎านจักสานยังกลําวเสริมวํา  
 

“RISC Model มีความเหมาะสมและเป็นไปได๎ในทางปฏิบัติ ครอบคลุมทุกประเด็น 
มีความสมบูรณ์ครบถ๎วน แตํจะทําให๎สําเร็จและสมบูรณ์ได๎ พวกเราต๎องชํวยกันทําให๎โมเดลนี้
เกิดการเรียนรู๎รํวมกันทุกฝุาย” 

(ผู๎เชี่ยวชาญด๎านจักสานทํานที่ 1, 10 พฤษภาคม 2559) 
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ผู๎วิจัยได๎สรุปผลการประเมินเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ๑เชิงลึก (Indepth Interview)  
ดังแผนภาพที่ 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 4 สรุปผลการประเมินเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ๑เชิงลึก (Indepth Interview) 
 

 

การสัมภาษณ์เชิงลกึ 
(Indepth Interview) 

การถํายทอดองค๑ความรู๎เพื่อสืบทอดภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น 

งานจักสานเป็นงานฝมีือท่ีอาศัยเรยีนรู๎จาก
การสืบทอดกันภายในครอบครัว จากปูุ ยํา 
ตา ยาย สอนลูกหลานใหไ๎ดร๎ู๎วิธีการจักสาน 

ปลูกจิตสํานึกความหวงแหนในมรดก
วัฒนธรรมของชุมชน ควรมีการบนัทึกเป็น
ลายลักษณ๑อักษร 

การสนับสนุนการส่งเสริม
ด้านหัตถกรรมการจักสาน
อย่างสร้างสรรค์ 

การปรับปรุงรูปแบบการ
จัดการความรู้ 
“RISC Model” 

นําไปทดลองใช๎เพื่อ
ขับเคลื่อนในชุมชนบ๎าน
ตลาดใหม ํ

โดยภาครัฐและเอกชน 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบ
สร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง ผู๎วิจัยดําเนินการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development) โดยใช๎ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Method Research) ด๎วย
การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) ซึ่งประกอบด๎วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ๑ และ
การสนทนากลุํม รํวมกับการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) มีวัตถุประสงค๑ 3 ประการ
คือ 1) เพ่ือศึกษาบริบท ปัจจัย สภาพการณ๑การจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบ
สร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการความรู๎ของ
ชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง 3) เพ่ือประเมินและ
ปรับปรุงรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง  
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบ
สร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานสภาพทั่วไปของหัตถกรรมจักสาน 
  การศึกษาข๎อมูลพ้ืนฐานสภาพทั่วไปของหัตถกรรมจักสาน ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลพ้ืนฐาน
จากเอกสาร ตําราวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องและข๎อมูลจากแบบสอบถาม การสนทนากลุํม 
บริบทพ้ืนที่ต๎นแบบ และการสัมภาษณ๑เชิงลึก เพ่ือกําหนดนิยาม องค๑ประกอบของรูปแบบและการ
นําไปใช๎ได๎จริง พบวํา 
  1. ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสภาพทั่วไปของหัตถกรรมจักสาน  

     1.1 ศึกษาแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของชุมชนต้นแบบ 2 ชุมชน 
พบวํา 
  1.1.1 ด๎านการหาความรู๎การถํายทอด ไมํมีการบันทึกไว๎เป็นลายลักษณ๑อักษร  

1.1.2 ด๎านการให๎ความรู๎วิธีการถํายทอดเน๎นการถํายทอดเป็นรายบุคคลหรือตัวตํอ
ตัว และเป็นการสอน สาธิตให๎ดู 
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1.1.3 ด๎านวิธีการเรียนรู๎ เป็นการสอนควบคูํกับการบอกเลํา และมีการซักถามเมื่อไม๎
ข๎าใจการสอนเป็นการปฏิบัติที่ผู๎ถํายทอดความรู๎หัตถกรรมเครื่องจักสานได๎บอกกํอนที่จะสอนให๎ลงมือ
ปฏิบัติ  

1.1.4 ด๎านการจัดเก็บความรู๎ มีการบูรณการจัดเก็บความรู๎ไว๎ในรูปแบบของสื่อตํางๆ 
1.1.5 ด๎านการนําความรู๎ไปใช๎ ใช๎สื่อในการถํายทอดความรู๎   

      1.2 ข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) นักท่องเที่ยว 
พบวําการวิเคราะห๑ข๎อมูลแบบสอบถามนักทํองเที่ยว ในภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง 

( X  = 4.49, S.D. = 0.13) เมื่อพิจารณารายข๎อ พบวํา ข๎อคําถามสํวยใหญํมีคําอยูํในระดับมาก 18 

ข๎อ ข๎อที่มีคําสูงที่สุด ได๎แกํ ข๎อ 1) ทํานให๎ความสนใจงานหัตถกรรมจักสาน ( X  = 4.54, S.D. = 
0.49) ข๎อ 4) ถํายทอดหัตถกรรมเครื่องจักสานควรเน๎นการถํายทอดเป็นรายบุคคลและเป็นการสอน

ปฏิบัติ ( X  = 4.57, S.D. = 0.49) ข๎อ 6) การให๎ความรู๎ควรเริ่มที่ครอบครัว  โรงเรียน  สังคมและ

ประเทศ ที่ควรรํวมมือสร๎างความตะหนักในการคงไว๎ซึ่งภูมิปัญญา ( X  = 4.58, S.D. = 0.49) ข๎อ 7) 

เครื่องจักสานสะท๎อนถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนและท๎องถิ่นของภาคกลาง ( X  = 4.41, S.D. = 0.49)  

ข๎อ 8) การสนับสนุนให๎มีผู๎ใช๎ผลิตภัณฑ๑จักสานมากยิ่งขึ้น ( X  = 4.44, S.D. = 0.49)  
ข๎อ 9) รูปแบบของผลิตภัณฑ๑ของฝากควรเล็ก ราคาถูกและควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ให๎มีสีสันตํางๆ 

มากขึ้น ( X  = 4.45, S.D. = 0.49) ข๎อ 10) ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเครื่องจักสานสามารถแก๎วิกฤตให๎กับ

สังคมท๎องถิ่นได๎ ( X  = 4.42, S.D. = 0.49) ข๎อ 17)  การจัดการความรู๎ที่เป็นต๎นแบบของจักสานมี

การพัฒนาให๎มีสิ่งใหมํๆ เชํน ลวดลายเกิดขึ้นเสมอ ( X  = 4.44, S.D. = 0.49)  และอยูํในระดับปาน
กลาง 2 ข๎อ ได๎แกํ ข๎อ 5) ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็นความรู๎ที่ได๎มาจากประสบการณ๑ของคนในอดีตที่มี

คุณคํา ( X  = 4.13, S.D. = 0.34)  และข๎อ 20) การจัดเก็บความรู๎ควรเก็บไว๎ในสื่อตํางๆแทนที่เก็บไว๎

ในตัวบุคคล ( X  = 4.92, S.D. = 0.26) 
     1.3 ข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) กลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการจัก

สาน  
พบวําระดับความสนใจการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานของผู๎ตอบแบบสอบถามที่

เป็นกลุํมเปูาหมายผู๎ประกอบการโดยรวมอยูํในระดับ มากที่สุด (x  =4.55, S.D. =.029) เมื่อพิจารณา
รายด๎าน พบวํา สภาพการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานของผู๎ตอบแบบสอบถามที่ เป็น
กลุํมเปูาหมายผู๎ประกอบการรายด๎าน มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมากที่สุด 3 ข๎อ โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ย

จากมากไปหาน๎อย ดังนี้ ข๎อ ข๎อ 2 ด๎านให๎ความรู๎ (x  =4.61, S.D. =.233) ข๎อ 1 ด๎านหาความรู๎ (x  

=4.51, S.D. =.200) และข๎อ 5 ด๎านนําความรู๎ไปใช๎ (x  =4.51, S.D. =.189) นอกนั้นมีคําเฉลี่ยอยูํใน
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ระดับมาก โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย ดังนี้ ข๎อ 3 ด๎านวิธีการเรียนรู๎ (x  =4.49, S.D. 

=.244) และข๎อ 4 ด๎านการจัดเก็บความรู๎ (x  =4.47, S.D. =.237) 
     1.4 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ปราชญ์

ชาวบ้าน 
 ด๎านหาความรู๎ พบวํา เป็นลักษณะที่เรียกวํา “ครูพักลักจํา” เป็นการถํายทอดความรู๎

แบบรุํนสูํรุํน เชํน มีคุณยายเป็นคนสอนให๎ทํา มีบิดาเป็นผู๎ถํายทอดความรู๎ให๎ หรือมีความสนใจ แอบดู
ผู๎ใหญํในบ๎านสานเครื่องใช๎ที่ใช๎ในชีวิตประจําวัน เป็นการหาความรู๎ด๎วยตัวเอง จําแล๎วนํามาหัดสานเอง 
นอกจากนี้ยังฝึกการจักสานจากปราชญ๑นอกพ้ืนที่อีกด๎วย 

 ด๎านให๎ความรู๎ พบวํา ครูภูมิปัญญาคอยถํายทอดวิชาการจักสานให๎กับคนที่ต๎องการ
เรียนรู๎ นักทํองเที่ยว นักเรียนและประชาชนที่ต๎องการจะเรียนรู๎ เป็นการสอนแบบตัวตํอตัว โดยเปิดให๎
มีการสอนที่บ๎านในตอนเย็น ตอนกลางวันบางวันมีเข๎าไปสอนนักเรียนในโรงเรียน  นอกจากนี้ทดลอง
สานเองโดยดูตามตัวอยํางท่ีซื้อมาจากตลาด การถํายทอดแบบรุํนสูํรุํน เริ่มมีแบบแผน โดยมีผู๎ที่มีความ
เชี่ยวชาญเป็นคนถํายทอด สอนให๎กับผู๎ที่มีใจรัก เน๎นการถํายทอดเป็นรายบุคคลเละเป็นการสอน
ปฏิบัติ 

 ด๎านวิธีการเรียนรู๎ พบวํา มีการจัดหาครูเข๎าไปสอนให๎กับเยาวชนในสถานศึกษาเพ่ือที่
เด็กจะได๎เรียนรู๎ความเป็นมาของการจักสานวํามีมาคูํกับคนไทยมาตั้งแตํเกิด เป็นการถํายทอดอยํางมี
หลักการ สอนตัวตํอตัวและเป็นหมูํคณะ สอนแบบการสาธิตให๎ดู ถํายทอดความรู๎โดยการสอนตัวตํอ
ตัวที่บ๎าน และสอนแบบเป็นกลุํมให๎กับนักเรียน การถํายทอดความรู๎เริ่มมีแบบแผน มีกระบวนการ
เกิดขึ้น มีการใช๎วัสดุอุปกรณ๑เกี่ยวกับการทําหัตถกรรมเครื่องจักสานสอนและสาธิตให๎ อาศัยวิธีการ
ฝึกหัดและบอกเลําซึ่งไมํเป็นระบบในการบันทึก เป็นการถํายทอดจากบรรพบุรุษโดยฝึกหัดบุตรหลาน
ให๎จักสานจนเกิดความชํานาญและทําตํอกันมาจนกลายเป็นอาชีพและต๎องใช๎เวลาในการปฏิบัติ 

 ด๎านจัดเก็บความรู๎ พบวํา มีการจัดเก็บความรู๎โดยตัวบุคคล มีถํายทอดให๎กับลูกหลาน 
แตํยังไมํมีการบันทึกเป็นเอกสาร เป็นการบอกเลํา ดังนั้นจึงสอนคนให๎มากขึ้น เมื่อสอนมากขึ้นความรู๎
ได๎ ไมํสูญหายไปจากชีวิตประจําวัน  จัดเก็บความรู๎ โดยตัวบุคคลเป็นความรู๎ที่ฝั งลึก (Tacit 
Knowledge) ยังไมํมีการจดบันทึกหรือเก็บไว๎ตามสื่อตํางๆ เชํน ฐานข๎อมูล ซีดี ตํอมาเริ่มมีการจด
บันทึกในรูปของสมุดบันทึก เริ่มจัดเก็บแบบมีแบบแผน มีการบันทึก 

 ด๎านนําความรู๎ไปใช๎ พบวํา มีการนําความรู๎ไปใช๎โดยถํายทอดความรู๎ให๎กับเยาวชนและ
นักทํองเที่ยวสนับสนุนเปิดเป็นแหลํงเรียนรู๎ สาธิตการจักสาน  เข๎าไปสอนในสถานศึกษา จัดให๎มี
กิจกรรมให๎แกํนักทํองเที่ยวได๎ลงมือปฏิบัติจริง การจัดให๎มีการอบรมแกํเยาวชนในหมูํบ๎าน นําความรู๎
ไปเผยแพรํให๎กับนักเรียนหรือผู๎ที่อยากรู๎อยํางสม่ําเสมอ มีการตํอยอดโดยนําความรู๎ไปเผยแพรํให๎กับ
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สมาชิกในหมูํบ๎านและเพ่ือนบ๎าน มีนักทํองเที่ยวที่สนใจมาเรียนรู๎ ออกสอนให๎ความรู๎ในหลายอําเภอ 
นําไปตํอยอดการจักสาน มีหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเข๎ามาชํวยเหลือหาครูภูมิปัญญามาสานตํอบรรยาย
ให๎กับชุมชนอ่ืนฟัง เป็นการสืบทอดฝีมือแบบสืบตํอกันในระบบครอบครัวมีการตํอยอดโดยการผลิต
เพ่ือขายทําให๎เกิดรายได๎แกํชุมชน มีการอบรม ถํายทอดให๎กับชุมชน โรงเรียน วัด และสถานที่สําคัญ 
ๆ ของภาครัฐและเอกชนเป็นแหลํงเรียนรู๎งานหัตถกรรมสาขาตําง ๆ การจัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพรํ
ผลงานและงานหัตถกรรม ผํานสื่อสิ่งพิมพ๑ 

     1.5 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ 
ความรู้ 
 พบวํา ผู๎เชี่ยวชาญที่เป็นผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก มีความเห็นใกล๎เคียงกันในเรื่องการจัดการ
ความรู๎หัตถกรรมจักสาน มีการเรียนรู๎และถํายทอดภูมิปัญญาความรู๎ เป็นการถํายทอดแบบรุํนสูํรุํน 
เป็นการปฏิบัติมากกวําที่จะเรียนรู๎จากหนังสือ เป็นความรู๎ที่เกิดจากการสอนกันเอง สอนกันแบบตั ว
ตํอตัว มีบางครั้งที่ได๎จัดนําวิทยากรมาสอนให๎ เพื่อให๎เกิดการพัฒนาทางด๎านการคิดให๎หลากหลายมาก
ขึ้น นอกจากนี้ รูปแบบการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานอยํางสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยว
เป็นรูปแบบที่สั้นๆ เข๎าใจงําย เหมาะสําหรับนักทํองเที่ยวที่จะมาเรียนรู๎ ควรทําสื่อการสอนเป็นแผํน
พับหรือวีดีโอให๎กับผู๎ที่สนใจได๎นํากลับเอาไปเรียนรู๎เองกับบ๎าน การจัดการความรู๎เป็นกระบวนการใน
การสํงเสริม การสร๎าง การแลกเปลี่ยน มีการการพัฒนาความรู๎ใหมํทั้งที่เป็นความรู๎ที่ชัดแจ๎งและ
ความรู๎ฝังลึก เมื่อกลําวถึงการชํวยเหลือ ก็ควรจะมีการซํอมแซม ในสํวนที่ขาดโดยการสนับสนุนต๎อง
เกิดจากความรํวมมือทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความจริงใจในการรํวมมือกันอยํางบูรณาการเพ่ือชํวย
พัฒนาอยํางตํอเนื่อง โดยควรเริ่มพัฒนาจากการสร๎างแรงบันดาลใจและความมุํงมั่นตั้งใจของกลุํมจัก
สาน อบรมให๎ความรู๎และประสานแหลํงเงินทุน ต๎นทุนต่ํา เพ่ือสร๎างความแข็งแกรํงในการแขํงขันใน
ตลาดทั้งในประเทศและตํางประเทศ 

     1.6 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
 สภาพทั่วไปของหัตถกรรมการจักสานเพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยว พบวํา หัตถกรรมจัก
สานมีความจําเป็นตํอชีวิตความเป็นอยูํของประชาชนในท๎องถิ่น เป็นเครื่องมือ เครื่องใช๎พ้ืนบ๎าน ที่ทํา
ขึ้นจากวัสดุพ้ืนบ๎าน  หัตถกรรมจักสานบางอยํางอาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และวิธีการผลิต 
ตลอดจนการใช๎วัสดุไปบ๎างเพ่ือให๎สัมพันธ๑กับความเปลี่ยนแปลงของสังคม และชีวิตปัจจุบัน 
 ความต๎องการเกี่ยวกับการจัดการความรู๎หัตถกรรมการจักสาน พบวํา ความรู๎ในการ
ถํายทอด สํวนใหญํเป็นการถํายทอดจากรุํนสูํรุํนไมํมีการจดบันทึก ควรมีการสร๎างรูปแบบการถํายทอด
ที่เป็นลายลักษณ๑อักษรและการถํายทอดความรู๎ควรมีขั้นตอนในการถํายทอดให๎ชัดเจน  
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 การสนับสนุนการสํงเสริมด๎านหัตถกรรมการจักสานอยํางสร๎างสรรค๑ พบวํา จักสานไมํ
เป็นที่รู๎จักของกลุํมผู๎ใช๎ผลิตภัณฑ๑ตํางๆ ต๎องมีการนําเสนองานจักสานในรูปแบบตํางๆ เชํน การโฆษณา 
การจัดงานแสดงสินค๎า เป็นต๎น นอกจากนี้ควรมีการออกแบบเครื่องหมายการค๎าให๎โดดเดํนและจดจํา
ได๎งําย และสะดุดตาแกํผู๎พบเห็น  จุดมุํงหมายในการผลิตทีเ่ปลี่ยนแปลงไปจากการทําเพ่ือประโยชน๑ใช๎
สอยในครัวเรือน เป็นหัตถกรรมประยุกต๑โดยดัดแปลงให๎ก๎าวหน๎าตามกาลสมัยและผลิตให๎ได๎ปริมาณ
มากเป็นไปตามความต๎องการของท๎องตลาด และผลิตภัณฑ๑จักสานที่มีชิ้นใหญํ ราคาแพง ควรทําชิ้น
เล็กๆที่มีราคาถูกลง เชํน ทําเป็นของฝาก เป็นต๎น 
 2. การศึกษาเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือ
สํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง พบวํา องค๑ประกอบของรูปแบบชํวยทําให๎ชุมชนจักสานมีการ
พัฒนาตํอยอดมากขึ้น รูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือ
สํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง ศึกษาตามกรอบแนวคิดภายใต๎การผสมผสานของรูปแบบการ
จัดการความรู๎ของ Marquardt (1996), Mckeen and Smith (2003), Nonaka and Takeuchi 
(1994), Trapp (1999) โดยรูปแบบที่ศึกษาขึ้นนั้นมีองค๑ประกอบหลัก 4 ประการ คือ “RISC 
Model” ได๎แกํ การซํอมแซม (Repair) การสอดแทรก (Interpolation) การสํงเสริม (Support) และ
การสร๎างสรรค๑ (Creativity) 

 
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาเป็นการสร้างรูปแบบการจัดการความรู้ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบ

สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตภาคกลาง 
1. ที่มาของรูปแบบ “RISC Model” ผู๎วิจัยศึกษาและออกแบบรูปแบบการจัดการความรู๎

ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง  ตามหลักการ
และแนวคิดของ Kruse (2008: 1) Dick and Carey (2005:1-8) Joyce and Weil (2009: 9) โดยมี
องค๑ประกอบ ดังนี้ 

1.1 R: Repair (ซํอมแซม) หมายถึง เป็นการแก๎ไขปรับปรุง เพ่ิมเติมของที่ชํารุดให๎
กลับคืนสูํสภาพเดิม  

1.2 I: Interpolation (สอดแทรก) หมายถึง การให๎หรือแทรกใสํสิ่งตํางๆที่ตั้งใจใสํไว๎
ควบคูํกับสาระความรู๎ในการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสาน 

1.3 S: Support (สํงเสริม) หมายถึง เป็นการเกื้อหนุน ชํวยเหลือสนับสนุนให๎ดีขึ้น 
1.4 C: Creativity (สร๎างสรรค๑) หมายถึง การที่บุคคลสร๎างสรรค๑“สิ่งใหมํ“ เชํน 

ผลผลิต การแก๎ปัญหา นวัตกรรม หรืองานศิลปะ ฯลฯ ซึ่งมีคุณคํา 
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2. การรับรองโดยการตรวจสอบรํางรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสาน
แบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง 

พบวํา ผู๎เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นตํอรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสาน

แบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลางในภาพรวม อยูํในระดับมากที่สุด     ( X  = 

4.78, S.D. = 0.14) เมื่อพิจารณารายด๎าน ด๎านที่สูงที่สุด คือ ด๎านการซํอมแซม ( X  = 4.95, S.D. = 

0.11) รองลงมาด๎านการสอดแทรก ( X  = 4.75, S.D. = 0.25) และด๎านการสร๎างสรรค๑ ( X  = 4.75, 

S.D. = 0.17) และด๎านที่ต่ําที่สุด คือ ด๎านสํงเสริม ( X  = 4.70, S.D. = 0.20)   
สํวนคําถามปลายเปิดมีข๎อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่มีตํอรูปแบบฯ นั้นทางผู๎เชี่ยวชาญเห็นวําเป็น

รูปแบบที่มีความเหมาะสม รวมถึงการนําไปใช๎ได๎จริง เนื่องจากบํงบอกรายละเอียดของแตํละสํวนมี
หลักการ วัตถุประสงค๑ และโครงสร๎างของรูปแบบ และผลที่จะได๎จากรูปแบบมีความชัดเจนและ
สอดคล๎อง  

ดังนั้นผลการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย เพ่ือสังเคราะห๑รูปแบบการจัดการ
ความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลางและ
รับรองรูปแบบด๎วยการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ ฯ ซึ่งมีความเหมาะสม อยูํในระดับมาก

ที่สุด ( X  = 4.78, S.D. = .14) จึงเห็นได๎วํารูปแบบดังกลําวสามารถนําไปใช๎ในการทดลองตํอไปได๎ 
ขั้นตอนนี้จึงตอบวัตถุประสงค๑ข๎อ 2  
 
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู้ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร้างสรรค์

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตภาคกลาง  
1. การประชุมผู้เชี่ยวชาญวิพากรูปแบบ  
พบวํา รูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริม

การทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง ประกอบด๎วย 5 ขั้น ได๎แกํ 1) หาความรู๎ 2) ให๎ความรู๎ 3) วิธีการเรียนรู๎ 
4) การจัดเก็บความรู๎ และ 5) การนําความรู๎ไปใช๎ แตํละขั้นประกอบด๎วย 4 ด๎าน โดยมีรายละเอียด
ตามองค๑ประกอบ ดังนี้  

ด้านการซ่อมแซม 
งานจักสานไม๎ไผํเป็นงานศิลปะอยํางหนึ่งเพราะจะต๎องสร๎างงานที่ออกมาจากจิตใจที่รักใน

งานสร๎างสรรค๑ จรรโลงเอกลักษณ๑และวัฒนธรรมในท๎องถิ่น แสดงถึงวิถีชีวิตของคนแตํละท๎องถิ่นไว๎ ทํา
ให๎รู๎วํางานที่ทําออกมานั้นมาจากที่ใด ดังนั้นเมื่อกลุํมหัตถกรรมจักสานกลุํมใดที่ขาดก็จะต๎องมีการทํา
การซํอมแซมให๎สมบูรณ๑อยํางสม่ําเสมอ 
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ด้านการสอดแทรก 
 การสอดแทรกความรู๎หัตถกรรมจักสาน จากการลงพ้ืนที่ผู๎วิจัยได๎พบวํา ความรู๎ ด๎าน
หัตถกรรมจักสานในบางพ้ืนที่ยังไมํมีการสอดแทรกความรู๎ให๎กับชุมชนมากนักหรือแทบจะไมํเห็น
ความสําคัญเลย ดังนั้นจึงควรมีการสอดแทรกความรู๎โดยการนําความรู๎เดิมที่เป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่นมา
ปรับปรุงและพัฒนาให๎ความรู๎แกํชุมชน  

ด้านการส่งเสริม 
แม๎วํางานหัตถกรรมจักสานจะมีพัฒนาการอยําง คือ กระบวนการจักสาน  มีเทคนิค และ

วิธีการทําที่ยุํงยากสลับซับซ๎อนสิ้นเปลืองเวลา และต๎นทุนสูง หรืออาจกลําวได๎วําชํางจักสานที่ดีต๎องมี
ทั้งทักษะทางศิลปะและมีความรู๎ความเข๎าใจในด๎านการออกแบบผลิตภัณฑ๑ประกอบกันจึงจะทําให๎งาน
หัตถกรรมจักสานมีความสมบูรณ๑ถูกต๎องและตอบสนองประโยชน๑ใช๎สอยของผู๎ใช๎เป็นอยํางดี ซึ่งเป็น
ปัญหาและอุปสรรคตํอการสืบทอดและการสืบค๎นข๎อมูลงานหัตถกรรมจักสานในปัจจุบันเป็นอยํางมาก  
โดยเฉพาะงานหัตถกรรมจักสานที่ยังคงใช๎กระบวนการผลิตและรูปแบบตามประเพณีนิยมแบบโบราณ
ซึ่งนับวันกําลังลดน๎อยลงไปทุกขณะ ทั้งนี้เพราะขาดการสืบทอดจากคนรุํนใหมํ  ขาดการสนับสนุน
อยํางจริงจังจากหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในขณะที่ประชาชนบางสํวนนิยมบริโภคผลิตภัณฑ๑ที่
หาซื้อได๎งํายราคาถูก และภูมิปัญญาของบรรพชนในอดีตที่สั่งสมสืบตํอกันมายาวนาน 

ด้านการสร้างสรรค์ 
เครื่องจักสานมีคุณคําทางเศรษฐกิจตํอตนเองและชุมชน เนื่องจากเป็นอาชีพที่สร๎างรายได๎ 

และในบางพื้นท่ีเป็นผลิตภัณฑ๑ที่มีชื่อเสียงของชุมชน นอกจากนี้เครื่องจักสานยังมีคุณคําเชิงสัญลักษณ๑
ด๎วย เนื่องจากวัตถุประสงค๑การจัดตั้งกลุํมอาชีพเครื่องจักสานภายในชุมชนไมํได๎มองทางด๎านเศรษฐกิจ
แตเํพียงด๎านเดียว ชุมชนยังเอาแนวความคิดสร๎างสรรค๑มาใช๎ในการจัดการ และแนวทางการจัดการให๎
สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาลที่พยายามสํงเสริมสนับสนุนให๎ชุมชนพัฒนาทรัพยากรทางด๎าน
วัฒนธรรมที่มีอยูํดั้งเดิมและมีการนําเอาทรัพยากรนั้นมาตํอยอดโดยใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ของคนใน
ชุมชนที่มีอยูํจนเกิดผลิตภัณฑ๑ที่มีความทันสมัย แม๎วันเวลาจะพํานเลยไปก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ๑
รวมไปถึงการนําเอาเทคโนโลยีมาใช๎ในการผลิตให๎มีความทนทานและรวดเร็วขึ้น และนอกจากนั้นได๎มี
การนําเอาทรัพยากรที่มีอยูํมาตํอยอดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ๑ตํางๆอีกด๎วย 

2. การจัดอบรมเพื่อการจัดการความรู้ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร้างสรรค์เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตภาคกลาง 
 พบวําผู๎เข๎ารับการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยกํอนการอบรมเทํากับ 10.82 และคะแนนเฉลี่ยหลัง
การอบรมเทํากับ 15.18 จากการทดสอบทางสถิติโดยการทดสอบคําที พบวํา คะแนนความรู๎หลังการ
อบรมสูงกวําคะแนนความรู๎กํอนการอบรมอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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3. ผลประเมินความพึงพอใจหลังการอบรมการทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู้ใน
ชุมชนหัตถกรรมจักสานบางเจ้าฉ่า  

พบวา่ ผลการประเมินความพงึพอใจหลงัการอบรมในภาพรวมผู้ เข้ารับการอบรมมีความ

พึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.10, S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา ผู๎เข๎ารับการ

ฝึกอบรมมีความพึงพอใจในมากที่สุด ได๎แกํ ด๎านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร ( X  = 4.13, S.D. = 

0.81) รองลงมา ด๎านวิทยากร ( X  = 4.11, S.D. = 0.64) ด๎านความรู๎ความเข๎าใจ ( X  = 4.05, S.D. 

= 0.46) และน้อยสดุ ด๎านการนําความรู๎ไปใช๎ ( X  = 3.89, S.D. = 0.74) 
 
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการจัดการความรู้ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบ   
      สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตภาคกลาง  

ผู๎วิจัยได๎สอบถามและวัดความพึงพอใจตํอรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจัก
สานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง ในศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชนจักสานบ๎าน
ตลาดใหมํ ผู๎วิจัยแบํงการนําเสนอออกเป็น 2 สํวน ประกอบด๎วยผลการประเมินเชิงปริมาณและผลการ
ประเมินเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

1. ผลการประเมินเชิงปริมาณ 
พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการความรู้หัตถกรรมจักสานในภาพรวม 

สมาชิกมีความพึงพอใจอยูํในระดับมากที่สุด ( X  = 5.59, S.D. = 0.13) เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา 

สมาชิกมีความพึงพอใจอยูํในระดับมากที่สุด 2 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการให๎ความรู๎ ( X  = 4.55, S.D. = 

0.21) และด๎านการหาความรู๎ ( X  = 4.50, S.D. = 0.20) นอกนั้นอยูํในระดับมากทุกด๎าน ได๎แกํ ด๎าน

การนําความรู๎ไปใช๎ ( X  = 4.47, S.D. = 0.18) ด๎านวิธีการเรียนรู๎ ( X  = 4.46, S.D. = 0.25) และ

ด๎านการจัดเก็บความรู๎ ( X  = 4.36, S.D. = 0.17) 
2. ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
สําหรับผลการประเมินเชิงคุณภาพเป็นการถอดบทเรียนสรุปผล ข๎อเสนอแนะและสิ่งที่ได๎

เรียนรู๎จากงานวิจัยในพื้นที่ การประชุมผู๎เชี่ยวชาญวิพากษ๑รูปแบบ การอบรม พบวํา 
การดําเนินการวิจัยหลังจากได๎มีการสัมภาษณ๑เชิงลึก ( Indepth Interview) ปราชญ๑ด๎าน

หัตถกรรมจักสาน นักทํองเที่ยวไทย/ ตํางประเทศ ผู๎รู๎ด๎านการจัดการความรู๎ มาในชํวงหนึ่ง การ
ประชุมผู๎เชี่ยวชาญวิพากษ๑รูปแบบ การอบรมในพ้ืนที่การวิจัย คณะผู๎วิจัยได๎กําหนดกรอบในการถอด
บทเรียน ไว๎ 3 ประเด็น เพ่ือให๎เห็นบทเรียนในรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสาน
แบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง พบวํา 
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1. ผลการการสัมภาษณ๑เชิงลึก (Indepth Interview) พบวํา 
    1.1 การถํายทอดองค๑ความรู๎เพ่ือสืบทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น พบวํา หัตถกรรมงานจักสาน

นั้น สํวนใหญํจะเป็นการรวมกลุํมเพื่อสร๎างผลประโยชน๑รํวมกันจากนั้นจะชํวยสํงเสริมความรู๎สูํท๎องถิ่น 
โดยมีภาครัฐให๎ความรํวมมือในการเผยแพรํความรู๎ในวงกว๎าง ซึ่งในการเผยแพรํภูมิปัญญาท๎องถิ่น
อาจจะอยูํในรูปแบบการสาธิตงานหัตถกรรมประกอบการบรรยายและให๎ผู๎ที่สนใจในงานหัตถกรรมฝึก
ปฏิบัติจริงและและสิ่งสําคัญท่ีสุดก็คือ อยากให๎คนรุํนหลังที่เป็นเยาวชนเห็นคุณคําของงานจักสานและ
อยากจะให๎สืบทอดตํอไป 

     1.2 งานจักสานเป็นงานฝีมือที่อาศัยเรียนรู๎จากการสืบทอดกันภายในครอบครัว จากปูุ 
ยํา ตา ยาย สอนลูกหลานให๎ได๎รู๎วิธีการจักสาน อาทิ ให๎ชํวยผําไม๎ไผํ จักตอก และหัดสาน เล็กๆ น๎อยๆ 
จนเกิดความชํานาญ แตํคนรุํนหลังๆ ไมํคํอยสนใจงานประเภทนี้มากนัก สํวนใหญํไปทํางานโรงงานกัน
หมด จึงควรมีการอบรมให๎เกิดการเรียนรู๎เกิดขึ้น 

     1.3 เพ่ือการเรียนรู๎ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและวัฒนธรรมท๎องถิ่นของชุมชนและเพ่ือ
ปลูกจิตสํานึกความหวงแหนในมรดกวัฒนธรรมของชุมชน รวมทั้งเป็นการจัดหารายได๎จากการ
จําหนํายผลผลิตของชุมชนอันจะนําไปสูํรากฐานการพัฒนาชุมชนที่ยั่ งยืน ดังนั้นควรมีการทําบันทึก
เก็บไว๎เป็นลายลักษณ๑อักษรเพื่อให๎คนรุํนหลังได๎เรียนรู๎ 

   2. การสนับสนุนการสํงเสริมด๎านหัตถกรรมการจักสานอยํางสร๎างสรรค๑ ต๎องการให๎ทุกคน
ได๎มีสํวนรํวมในการสนับสนุนหัตถกรรมจักสานอยํางจริงจังไมํใชํแตํจะรอจากหนํวยงานภาครัฐหรือ
เอกชนเทํานั้น โดยเริ่มจากครอบครัวสอนลูกหลานให๎รู๎จักเครื่องใช๎ในครัวเรือนที่ทํามาจากไม๎ไผํบอก
ความสําคัญปลูกฝังให๎ลูกหลานได๎รู๎ถึงประโยชน๑และคุณคํา เครื่องจักสานไทยในภาคตํางๆ นั้นมี
มากมายหลายชนิดและมีเอกลักษณ๑เฉพาะถิ่นที่แตกตํางกันไป ลักษณะเฉพาะถิ่นของเครื่องจักสาน
เหลํานั้น สะท๎อนให๎เห็นสภาพภูมิศาสตร๑ของแตํละท๎องถิ่น สภาพ การดํารงชีวิต ขนบประเพณี ความ
เชื่อ ตลอดจนถึงการนับถือศาสนาของกลุํมชนที่ผลิตเครื่องจักสาน เครื่องจักสานจึงเป็น
ศิลปหัตถกรรมมีคุณคําในฐานะที่เป็นหลักฐานทางประวัติ ศาสตร๑ของชุมชนท๎องถิ่นตํางๆ ได๎ดีอยํา ง
หนึ่ง รูปแบบของเครื่องจักสานมีความเรียบร๎อย มีความเหมาะสมกับประโยชน๑ใช๎สอย สะอาดไมํมีเส๎น
ขน เสี้ยน ฝุุนผง รา รํองรอยตํานิใดๆ ดูแลรักษางําย ไมํเป็นพิษหรือทําลาย มีความแข็งแรงคงทน 
รูปทรง มีลักษณะทางด๎านรูปทรงที่สม่ํา เสมอ ไมํบิดเบี้ยวเอนเอียง ดูแล๎วมั่งคงแข็งแรง ขนาด 
ผลิตภัณฑ๑มีขนาดที่สมมาตร สมสัดสํวน เหมาะสมกับการใช๎งานจริง 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยและข๎อค๎นพบดังที่กลําวมาในผลการวิจัยนั้น ผู๎วิจัยจะอธิบายผลตาม
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย ดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานสภาพทั่วไปของหัตถกรรมจักสาน 

ด๎านการจัดการความรู๎ พบวํา ในภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด (x  =4.55, S.D. =.029) เมื่อ
พิจารณารายด๎าน พบวํา สภาพการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานของผู๎ตอบแบบสอบถามที่เป็น
สมาชิกชุมชนหัตถกรรมจักสาน รายด๎านมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมากที่สุด 3 ข๎อ โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ย

จากมากไปหาน๎อย ดังนี้ ข๎อ ข๎อ 2 ด๎านให๎ความรู๎ (x  =4.61, S.D. =.233) ข๎อ 1 ด๎านหาความรู๎ (x  

=4.51, S.D. =.200) และข๎อ 5 ด๎านนําความรู๎ไปใช๎ (x  =4.51, S.D. =.189) นอกนั้นมีคําเฉลี่ยอยูํใน

ระดับมาก โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย ดังนี้ ข๎อ 3 ด๎านวิธีการเรียนรู๎ (x  =4.49, S.D. 

=.244) และข๎อ 4 ด๎านการจัดเก็บความรู๎ (x  =4.47, S.D. =.237) และผลจากการสังเคราะห๑ความ
ต๎องการในการจัดการความรู๎ พบวํา การจัดการความรู๎ของหัตถกรรมจักสานมีการกําหนดความรู๎มา
จากองค๑ความรู๎ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากการสังเกต จดจํา นํามา
ฝึกฝน ทดลองทําเองที่บ๎านหรือที่เรียกวํา “ครูพักลักจํา” โดยแหลํงความรู๎มาจากคนอ่ืน มีการ
ถํายทอดและแลกเปลี่ยนความรู๎ทั้งเป็นทางการและไมํเป็นทางการ มีการถํายทอด การพบปะพูดคุย
การเผยแพรํแสดงผํานสื่อ การเก็บความรู๎สํวนใหญํจะเก็บทักษะความรู๎ ประสบการณ๑ไว๎ในตัวบุคคล
ตํางคนตํางทําไมํมีการจดบันทึกไว๎เป็นลายลักษณ๑อักษร ทําให๎ขาดผู๎รับผิดชอบในการจัดเก็บความรู๎ 

จากผลการวิจัยดังกลําวแสดงให๎เห็นวําหัตถกรรมจักสานมีความต๎องการในการจัดเก็บ
ความรู๎และมีการจัดการความรู๎ที่อาศัยการสังเกต จดจํา ฝึกฝนทักษะ ซึ่งล๎วนแตํเป็นการจัดการความรู๎
แบบชาวบ๎านทั้งสิ้น โดยมีผู๎นําชุมชน/ ผู๎นํากลุํมจักสานหรือผู๎เฒําในหมูํบ๎านที่เป็นจักสานจะเป็นผู๎
ถํายทอดหรือกําหนดความรู๎เพ่ือให๎บรรลุเปูาหมาย ในปัจจุบันมีการสร๎างหรือแสวงหาความรู๎ใหมํๆให๎
เทําทันเหตุการณ๑ มีการนํามาถํายทอดและแลกเปลี่ยน จัดเก็บและพัฒนา ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัย
ของเสนาะ กลิ่นงาม (2551: 267) ที่พบวําปัจจัยสําคัญประการหนึ่งในการจัดการความรู๎คือ การ
แสวงหาความรู๎ โดยให๎ความสําคัญในเรื่องที่อาจารย๑มีความสามารถในเรื่องการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศในการแสวงหาความรู๎จากแหลํงตํางๆ และอาจารย๑มีความสามารถในการใช๎ความรู๎ที่
แสวงหามาได๎มาใช๎ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานและยังสอดคล๎องกับงานของกนก
พร ฉมิพลี (2555: 305-310) ที่พบวํา กระบวนการจัดการความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นหัตถกรรมจักสาน 
ประกอบไปด๎วย 5 ขั้นตอนที่สําคัญ ได๎แกํ การกําหนดความรู๎ การแสวงหาความรู๎ การแลกเปลี่ยน
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ความรู๎ การจัดเก็บความรู๎และการถํายทอดความรู๎ โดยกระบวนการการจัดการความรู๎มีลักษณะเป็น
วงจรที่เมื่อถํายทอดความรู๎แล๎วสามารถย๎อนกลับไปกําหนดความรู๎ในรูปแบบอ่ืนๆได๎อยํางตํอเนื่อง  

นอกจากนี้ผลงานวิจัยยังพบอีกวําการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานยังมีปัญหาในการ
จัดเก็บความรู๎ เพราะสํวนใหญํเก็บความรู๎ที่ตัวบุคคลยังไมํมีการทําเป็นลายลักษณ๑อักษรหรือเก็บไว๎ใน
สื่อที่สามารถเอาออกมาใช๎งานได๎งํายตามความต๎องการ เชํน ในคอมพิวเตอร๑ ในแผํนซีดี ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะปราชญ๑ด๎านหัตถกรรมจักสานสํวนใหญํจะเป็นผู๎สูงอายุในหมูํบ๎าน ไมํมีความรู๎ทางด๎าน
คอมพิวเตอร๑ ดังนั้นการจัดเก็บความรู๎จึงยังไมํมีในสื่อตํางๆที่ทันสมัย จึงเป็นหน๎าที่ของหนํวยงานหรือ
เยาวชนรุํนหลังต๎องชํวยกันจัดทําและบันทึกไว๎เป็นลายลักษณ๑อักษร เพ่ือให๎สมาชิกหรือผู๎ที่สนใจที่จะ
เรียนรู๎สามารถนําเอาความรู๎ออกมาใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและจะเป็นความรู๎ที่อยูํคูํกับองค๑กรหรือ
ชุมชนตลอดไป ซึ่งสอดคล๎องกับนิยาม ความหมายการจัดการความรู๎ของประเวศ วะสี (2550: 47-48) 
ที่กลําววํา การจัดการความรู๎ หมายถึง การจัดการให๎มีการค๎นพบความรู๎ ความชํานาญที่แฝงเร๎นในตัว
คนหาทางออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ตกแตํงให๎งํายตํอการใช๎สอยและมีประโยชน๑เพ่ิมขึ้นมา มีการตํอ
ยอดให๎งดงามและใช๎ได๎เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและกาลเทศะยิ่งขึ้นและมีความรู๎ใหมํหรือ
นวัตกรรมใหมํเกิดขึ้นจากการเอาความรู๎ที่ไมํเหมือนกันมาเจอกัน และยังสอดคล๎องกับแนวคิดของมา
ราลี (Marali, 2001: 44-45) ที่พบวําการเก็บความรู๎เป็นการนําความรู๎ที่ฝังลึกในคน (Tacit 
Knowledge) ที่ได๎จากการสร๎างความรู๎มาจัดเก็บในรูปแบบตํางๆ เพ่ือให๎สะดวกตํอการใช๎ การเก็บ
ความรู๎ในขั้นตอนนี้จะทําให๎ได๎ความรู๎ประเภทความรู๎เปิดเผย (Explicit Knowledge) ออกมา 
 
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาเป็นการสร้างรูปแบบการจัดการความรู้ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบ

สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตภาคกลาง 
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือ

สํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง พบวํา 
ด๎านหาความรู๎ พบวํา ในภาพรวมการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานของผู๎ตอบแบบ 

สอบถามที่เป็นสมาชิกชุมชนหัตถกรรมจักสาน ในภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด (x  =4.51, S.D. 
=.200) การหาความรู๎สํวนใหญํมีองค๑ความรู๎ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษจากรุํนสูํรุํน โดยมีเครือญาติ
เป็นผู๎ถํายทอด หาความรู๎เพ่ิมเติมจากการสังเกต จดจํา นํามาฝึกฝนทดลองทํา ความรู๎สํวนใหญํสร๎าง
และแสวงหาด๎วยตนเอง โดยการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู๎ การประชุม อบรม สัมมนากับผู๎รู๎ปราชญ๑
ชาวบ๎าน เป็นการกําหนดความรู๎มาจากการนําความรู๎ที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและความรู๎
จากสถานการณ๑ปัจจุบัน สภาพแวดล๎อม ความต๎องการหรือบางครั้งมาจากหนํวยงานภาครัฐ ในการหา
ความรู๎ปัญหาที่พบคือ สมาชิกขาดการมีสํวนรํวม บางรายทําเป็นแตํไมํให๎ความรํวมมือ อาจ
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เนื่องมาจากรายได๎น๎อย ดังนั้นหนํวยงานภาครัฐและเอกชนควรแนะนําให๎การสนับสนุนเกี่ยวกับการหา
ความรู๎ เชํน การฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานและสร๎างองค๑ความรู๎ใหมํๆให๎เกิดขึ้น 

ด๎านให๎ความรู๎  พบวํา  ในภาพรวมการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานของผู๎ตอบ

แบบสอบถามที่เป็นสมาชิกชุมชนหัตถกรรมจักสานในภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด (x  =4.61, S.D. 
=.233) เป็นการให๎ความรู๎โดยการพูดคุย การสอนงาน อยํางเป็นทางการและไมํเป็นทางการ และมี
การถํายทอดและแลกเปลี่ยนความรู๎กันเองในชุมชนหรือในกลุํมจักสาน นอกจากนี้มีการฝึกฝนให๎กับ
เยาวชนที่สนใจทั้งในชุมชน นักทํองเที่ยวที่สนใจและในสถานศึกษา โรงเรียนตํางๆ โดยผํานสื่อที่ใช๎
ถํายทอดในท๎องถิ่นและมีภาครัฐจัดทําเอกสารเผยแพรํ สร๎างแหลํงเรียนรู๎ภูมิปัญญาหัตถกรรมจักสาน 
จัดให๎มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน 

ด๎านวิธีการเรียนรู๎ พบวํา ในภาพรวมการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานของผู๎ตอบ

แบบสอบถามที่เป็นสมาชิกชุมชนหัตถกรรมจักสานในภาพรวมอยูํในระดับมาก (x  =4.49, S.D. 
=.244) หัตถกรรมจักสานวิธีการที่พบสํวนใหญํจะเป็นวิธีการแบบเดิมๆ แบบรุํนสูํรุํน กระบวนการ
ถํายทอดความรู๎หัตถกรรมเครื่องจักสาน ประกอบด๎วยเนื้อหาที่ถํายทอด ไมํมีการบันทึกไว๎เป็นลาย
ลักษณ๑อักษร แตํผู๎เรียนได๎เรียนรู๎เนื้อหาตามลําดับขั้นตอนการปฏิบัติที่ผู๎ถํายทอดความรู๎หัตถกรรม
เครื่องจักสานได๎บอกกํอนที่จะสอนให๎ลงมือปฏิบัติ และมีการบูรณการเนื้อหาหลายเรื่องในการ
ถํายทอดเข๎าด๎วยกัน ซึ่งสอดคล๎องกับมนทิพวรรณ ทรัพย๑ศิริ (2556) ที่กลําววํา ในด๎านการจัดความรู๎
การสานลายกระติบบ๎านคําเตย พบวํา ยังเป็นองค๑ความรู๎ที่ยังฝังลึกอยูํในตัวบุคคล เป็นความรู๎ที่ได๎รับ
การถํายทอดจากบรรพบุรุษรุํนสูํรุํน ไมมีการบันทึกเป็นลายลักษณ๑อักษร ในด๎านการแลกเปลี่ยน
ความรู๎ยังคงมีการแลกเปลี่ยนกันเฉพาะภายในชุมชน ในด๎านการคิดค๎นลายที่เป็นเอกลักษณ๑ของชุมชน
ยังไมมํี ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาของโอภาส บรรณศรี (2553) ได๎ศึกษาเรื่อง การจัดการความรู๎อาชีพ
จักสาน ศึกษากรณีกลุํมอาชีพจักสานกระติบข๎าวโพนทอง ตําบลดงขวาง อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
พบวํา กระบวนการจัดการความรู๎อาชีพจักสานของกลุํมอาชีพจักสานกระติบข๎าวบ๎านโพนทอง คือ 1) 
ด๎านการจัดเกบ็ความรู๎ให๎เป็นระบบ พบวํา เป็นองค๑ความรู๎ฝังลึกในตัวบุคคลซึ่งเป็นความรู๎ที่ได๎รับการ
ถํายทอดความรู๎มาจากบรรพบุรุษรุํนสูํรุํน เป็นความรู๎ภูมิปัญญาชาวบ๎านหรือภูมิปัญญาท๎องถิ่นในเรื่อง
การจักสานด๎วยวัตถุดิบจากไม๎ไผที่ใช๎จักสานเป็นผลิตภัณฑ๑เครื่องมือเครื่องใช๎ในชีวิตประจํา วันมา
ยาวนาน มีคณะกรรมการบริหารกลุํมอยํางชัดเจน 2) ด๎านการแบํงปันแลกเปลี่ยน เผยแพรํการถําย
โอนความรู๎ พบวํา มีการแบํงปันแลกเปลี่ยน เผยแพรํความรู๎เกิดขึ้นเฉพาะภายในกลุํมและภายใน
ชุมชน 3) ด๎านการใช๎ประโยชน๑และการนํามาประยุกต๑ใช๎ในงาน มีการคิดค๎นพัฒนารูปแบบและ
ลวดลายของการจักสานให๎มีความโดดเดํนมากขึ้น ให๎เป็นเอกลักษณ๑ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะของ
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ชุมชนและท๎องถิ่น เกิดเป็นผลิตภัณฑ๑รูปแบบใหมํๆที่มีความหลากหลายและสามารถนําผลิตภัณฑ๑ไป
ใช๎ประโยชน๑ได๎ตามต๎องการ 

ด๎านจัดเก็บความรู๎ พบวํา ในภาพรวมการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานของผู๎ตอบ

แบบสอบถามที่เป็นสมาชิกชุมชนหัตถกรรมจักสานในภาพรวมอยูํในระดับมาก (x  =4.47, S.D. 
=.237) หัตถกรรมจักสานสํวนใหญํไมํมีการจัดเก็บหรือจดบันทึกความรู๎ไว๎เป็นลายลักษณ๑อักสอน โดย
จะจัดเก็บความรู๎ ทักษะ ประสบการณ๑ที่เป็นความรู๎ฝังลึกอยูํในตัวบุคคลซึ่งจะนํามาบอกเลําในสํวนที่
ประสบความสําเร็จเทํานั้น ยังไมํมีการจัดทําฐานข๎อมูลมีแตํการจัดทําสมุดเยี่ยมชม ปัญหาในการ
จัดเก็บความรู๎ก็คือ ขาดผู๎รับผิดชอบในการจัดเก็บเอกสาร ขาดเทคโนโลยีในการจัดเก็บข๎อมูล อุปกรณ๑
และสถานที่ในการจัดเก็บไมํพร๎อม ขาดความรู๎ในการจัดเก็บ หนํวยงานภาครัฐและเอกชนควร
สนับสนุนให๎ความรู๎ เครื่องมือ ในการจัดเก็บบันทึกข๎อมูลอยํางเป็นระบบและควรมีการฝึกอบรมให๎
ความรู๎ในการจัดเก็บความรู๎ 

ด๎านการนําความรู๎ไปใช๎ พบวํา ในภาพรวมการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานของผู๎ตอบ

แบบสอบถามที่เป็นสมาชิกชุมชนหัตถกรรมจักสานในภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด (x  =4.51, S.D. 
=.189) เป็นการปรับประยุกต๑ความรู๎ให๎ทันกับสถานการณ๑ปัจจุบัน มีการลองผิดลองถูก มีการนํา
ความรู๎ สื่อใหมํๆเข๎ามาปรับใช๎ให๎เข๎ากับบริบทของชุมชนหรือกลุํมหัตถกรรมจักสาน โดยการนําเอา
ทักษะที่ถนัดกับความรู๎ในการพัฒนามาใช๎หรือเป็นการที่ผู๎รับสามารถเลือกใช๎แตํเฉพาะความรู๎ที่ตน
ต๎องการซึ่งชํวยให๎ลดปัญหาการได๎รับข๎อมูลที่ไมํต๎องการใช๎ ซึ่งสอดคล๎องกับ Becerra-Fernandez et 
al. (2004) ที่กลําววํา การใช๎ประโยชน๑ความรู๎ที่ได๎จากการค๎นหาองค๑ความรู๎ การจัดเก็บองค๑ความรู๎ 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ มาประกอบการพิจารณาการตัดสินใจเพ่ือให๎การดําเนินงานในอนาคตมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยประโยชน๑ที่ได๎จากการจัดการความรู๎ คือ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของ
องค๑กรหรือธุรกิจ สมาชิกในองค๑กรได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันลดต๎นทุนและเพ่ิมผลผลิตให๎กับองค๑กร  

จากการศึกษา วิเคราะห๑และสังเคราะห๑ข๎อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถาม การสนทนากลุํม
และการสัมภาษณ๑เชิงลึกกับข๎อมูลทุติยภูมิแนวคิด ทฤษฎีและการวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ผู๎วิจัยนํามากําหนด
องค๑ประกอบรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวในเขตภาคกลางและออกแบบรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบ
สร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง “RISC Model” โดยมีหลักการและแนวคิดการ
ออกแบบรูปแบบตามแนวคิดของตามหลักการพัฒนารูปแบบ Kruse (2008: 1) Dick and Carey 
(2005:1-8) Joyce and Weil (2009: 9)  
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รูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง ผู๎วิจัยใช๎ชื่อวํา “RISC Model” ประกอบด๎วย หลักการ วัตถุประสงค๑ 
องค๑ประกอบของการจัดการความรู๎และองค๑ประกอบรํวม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. หลักการของรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือ
สํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง คือ สร๎างการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบ
สร๎างสรรค๑ 

2. วัตถุประสงค๑ของรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑
เ พ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง  คือ การพัฒนาการจัดการความรู๎ รูปแบบเดิมสูํ
ประสบการณ๑ใหมํ โดยการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จากปราชญ๑ชาวบ๎านและผู๎รู๎ด๎านหัตถกรรมจักสาน
  3. องค๑ประกอบของการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือ
สํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง รูปแบบ “RISC Model” โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

     3.1 การซํอมแซม (Repair) หมายถึง เป็นการแก๎ไขปรับปรุง เพ่ิมเติมของที่ชํารุดให๎
กลับคืนสูํสภาพเดิม  

     3.2 การสอดแทรก (Interpolation) หมายถึง การให๎หรือแทรกใสํสิ่งตํางๆที่ตั้งใจใสํไว๎
ควบคูํกับสาระความรู๎ในการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสาน 

     3.3 การสํงเสริม (Support) หมายถึง เป็นการเกื้อหนุน ชํวยเหลือสนับสนุนให๎ดีขึ้น 
     3.4 การสร๎างสรรค๑ (Creativity) หมายถึง การที่บุคคลสร๎างสรรค๑“สิ่งใหมํ“ เชํน ผลผลิต 

การแก๎ปัญหา นวัตกรรม หรืองานศิลปะ ฯลฯ ซึ่งมีคุณคํา 
 

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู้ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร้างสรรค์
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตภาคกลาง  

 เครื่องมือที่ใช๎เป็นแบบทดสอบกํอนและหลังอบรม แบบประเมินความพึงพอใจในการอบรม 
กลุํมเปูาหมายในการอบรมประกอบด๎วย สมาชิกกลุํมจักสานบางเจ๎าฉํา กํอนการอบรมให๎ผู๎รับการ
อบรมจัดทําแบบทดสอบกํอนการอบรม (Pre-test) และหลังเสร็จสิ้นการอบรมให๎ผู๎รับการอบรมจัดทํา
แบบทดสอบหลังการอบรม (Post-test) และประเมินผลการอบรม รวมถึงมีการติดตามผลหลังการ
อบรม พบวําผู๎เข๎ารับการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยกํอนการอบรมเทํากับ 10.82 และคะแนนเฉลี่ยหลังการ
อบรมเทํากับ 15.18 จากการทดสอบทางสถิติโดยการทดสอบคําที พบวํา คะแนนความรู๎หลังการ
อบรมสูงกวําคะแนนความรู๎กํอนการอบรมอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการอบรม พบวํา ด๎านวิทยากร พบวํา ใน

ภาพรวมผู๎เข๎ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยูํในระดับมาก ( X  = 4.45, S.D. = 0.31) เม่ือพิจารณา
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รายข้อ พบว่า ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยูํในระดับมากท่ีสดุ 1 ข้อ ได้แก่ การเตรียมตัวและ

ความพร๎อมของวิทยากร ( X  = 4.72, S.D. = 0.45) รองลงมาผู๎เข๎ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยูํใน

ระดับมาก ได๎แกํ การถํายทอดของวิทยากร ( X  = 4.36, S.D. = 0.48) และใช๎ภาษาที่เหมาะสมและ

เข๎าใจงําย ( X  = 4.35, S.D. = 0.47) 
ด๎านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร พบวํา ในภาพรวมผู๎เข๎ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยูํใน

ระดับมาก ( X  = 4.46, S.D. = 0.49) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความพึงพอใจ

อยูํในระดับมาก ท่ีสุดทุกข๎อ โดยเรียงลําดับจากมากไปน๎อย ได๎แกํ อาหารและเครื่องดื่มมีความ

เหมาะสม ( X  = 4.94, S.D. = 0.24) สถานที่มีความเหมาะสม ( X  = 4.60, S.D. = 0.49) และ

ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม ( X  = 4.50, S.D. = 0.50) 
ด๎านความรู๎ความเข๎าใจ พบวํา ในภาพรวมผู๎เข๎ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยูํในระดับ

มาก ( X  = 4.28, S.D. = 0.45) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยูํใน

ระดับน๎อย 1 ข๎อ ได๎แกํ ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนีก้่อนการอบรม ( X  = 1.67, S.D. = 0.62) 

นอกนั้นอยูํในระดับมาก ได๎แกํ สามารถอธิบายรายละเอียดได๎ ( X  = 4.38, S.D. = 0.49) และความรู๎

ความเข๎าใจในเรื่องนี้หลังการอบรม ( X  = 4.16, S.D. = 0.42) 
ด๎านการนําความรู๎ไปใช๎ พบวํา ในภาพรวมผู๎เข๎ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยูํในระดับ

มาก ( X  = 4.27, S.D. = 0.15) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยูํใน

ระดับมากที่สุด 1 ข๎อ ได๎แกํ สามารถนําความรู๎ไปเผยแพรํ/ถํายทอดแกํชุมชนได๎ ( X  = 4.52, S.D. = 

0.50) นอกนั้นอยูํในระดับมาก ได๎แกํ ผลของการอบรมสามารถนําไปใช๎ปฏิบัติงานได๎ ( X  = 4.46, 

S.D. = 0.50) และเนื้อหาในการอบรมเป็นความรู๎ที่สามารถนําไปใช๎ได๎ ( X  = 4.34, S.D. = 0.47) 
 
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการจัดการความรู้ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบ   
      สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตภาคกลาง  

ผู๎วิจัยได๎สอบถามและวัดความพึงพอใจตํอรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจัก
สานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง ในศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชนจักสานบ๎าน
ตลาดใหมํ ผู๎วิจัยแบํงการนําเสนอออกเป็น 2 สํวน ประกอบด๎วยผลการประเมินเชิงปริมาณและผลการ
ประเมินเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
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1. ผลการประเมินเชิงปริมาณ 
พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการความรู้หัตถกรรมจักสานในภาพรวม 

สมาชิกมีความพึงพอใจอยูํในระดับมากที่สุด ( X  = 5.59, S.D. = 0.13) เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา 

สมาชิกมีความพึงพอใจอยูํในระดับมากที่สุด 2 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการให๎ความรู๎ ( X  = 4.55, S.D. = 

0.21) และด๎านการหาความรู๎ ( X  = 4.50, S.D. = 0.20) นอกนั้นอยูํในระดับมากทุกด๎าน ได๎แกํ ด๎าน

การนําความรู๎ไปใช๎ ( X  = 4.47, S.D. = 0.18) ด๎านวิธีการเรียนรู๎ ( X  = 4.46, S.D. = 0.25) และ

ด๎านการจัดเก็บความรู๎ ( X  = 4.36, S.D. = 0.17) 
2. ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
สําหรับผลการประเมินเชิงคุณภาพเป็นการถอดบทเรียนสรุปผล ข๎อเสนอแนะและสิ่งที่ได๎

เรียนรู๎จากงานวิจัยในพื้นที่ การประชุมผู๎เชี่ยวชาญวิพากษ๑รูปแบบ การอบรม พบวํา 
 การดําเนินการวิจัยหลังจากได๎มีการสัมภาษณ๑เชิงลึก ( Indepth Interview) ปราชญ๑ด๎าน

หัตถกรรมจักสาน นักทํองเที่ยวไทย/ ตํางประเทศ ผู๎รู๎ด๎านการจัดการความรู๎ มาในชํวงหนึ่ง การ
ประชุมนักวิชาการวิพากษ๑รูปแบบ การอบรมในพ้ืนที่การวิจัย คณะผู๎วิจัยได๎กําหนดกรอบในการถอด
บทเรียน ไว๎ 3 ประเด็น เพ่ือให๎เห็นบทเรียนในรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสาน
แบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง 

1. ผลการการสัมภาษณ๑เชิงลึก (Indepth Interview) พบวํา 
    1.1 การถํายทอดองค๑ความรู๎เพ่ือสืบทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น พบวํา หัตถกรรมงานจักสาน

นั้น สํวนใหญํจะเป็นการรวมกลุํมเพื่อสร๎างผลประโยชน๑รํวมกันจากนั้นจะชํวยสํงเสริมความรู๎สูํท๎องถิ่น 
โดยมีภาครัฐให๎ความรํวมมือในการเผยแพรํความรู๎ในวงกว๎าง ซึ่งในการเผยแพรํภูมิปัญญาท๎องถิ่น
อาจจะอยูํในรูปแบบการสาธิตงานหัตถกรรมประกอบการบรรยายและให๎ผู๎ที่สนใจในงานหัตถกรรมฝึก
ปฏิบัติจริงและและสิ่งสําคัญท่ีสุดก็คือ อยากให๎คนรุํนหลังที่เป็นเยาวชนเห็นคุณคําของงานจักสานและ
อยากจะให๎สืบทอดตํอไป 

     1.2 งานจักสานเป็นงานฝีมือที่อาศัยเรียนรู๎จากการสืบทอดกันภายในครอบครัว จากปูุ 
ยํา ตา ยาย สอนลูกหลานให๎ได๎รู๎วิธีการจักสาน อาทิ ให๎ชํวยผําไม๎ไผํ จักตอก และหัดสาน เล็กๆ น๎อยๆ 
จนเกิดความชํานาญ แตํคนรุํนหลังๆ ไมํคํอยสนใจงานประเภทนี้มากนัก สํวนใหญํไปทํางานโรงงานกัน
หมด จึงควรมีการอบรมให๎เกิดการเรียนรู๎เกิดขึ้น 

     1.3 เพ่ือการเรียนรู๎ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและวัฒนธรรมท๎องถิ่นของชุมชนและเพ่ือ
ปลูกจิตสํานึกความหวงแหนในมรดกวัฒนธรรมของชุมชน รวมทั้งเป็นการจัดหารายได๎จากการ
จําหนํายผลผลิตของชุมชนอันจะนําไปสูํรากฐานการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ดังนั้นควรมีการทําบันทึก
เก็บไว๎เป็นลายลักษณ๑อักษรเพื่อให๎คนรุํนหลังได๎เรียนรู๎ 
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2. การสนับสนุนการสํงเสริมด๎านหัตถกรรมการจักสานอยํางสร๎างสรรค๑ ต๎องการให๎ทุกคนได๎
มีสํวนรํวมในการสนับสนุนหัตถกรรมจักสานอยํางจริงจังไมํใชํแตํจะรอจากหนํวยงานภาครัฐหรือ
เอกชนเทํานั้น โดยเริ่มจากครอบครัวสอนลูกหลานให๎รู๎จักเครื่องใช๎ในครัวเรือนที่ทํามาจากไม๎ไผํบอก
ความสําคัญปลูกฝังให๎ลูกหลานได๎รู๎ถึงประโยชน๑และคุณคํา เครื่องจักสานไทยในภาคตํางๆ นั้นมี
มากมายหลายชนิดและมีเอกลักษณ๑เฉพาะถิ่นที่แตกตํางกันไป ลักษณะเฉพาะถิ่นของเครื่องจักสาน
เหลํานั้น สะท๎อนให๎เห็นสภาพภูมิศาสตร๑ของแตํละท๎องถิ่น สภาพ การดํารงชีวิต ขนบประเพณี ความ
เชื่อ ตลอดจนถึงการนับถือศาสนาของกลุํมชนที่ ผลิตเครื่องจักสาน เครื่องจักสานจึงเป็น
ศิลปหัตถกรรมมีคุณคําในฐานะที่เป็นหลักฐานทางประวัติ ศาสตร๑ของชุมชนท๎องถิ่นตํางๆ ได๎ดีอยําง
หนึ่ง รูปแบบของเครื่องจักสานมีความเรียบร๎อย มีความเหมาะสมกับประโยชน๑ใช๎สอย สะอาดไมํมีเส๎น
ขน เสี้ยน ฝุุนผง รา รํองรอยตํานิใดๆ ดูแลรักษางําย ไมํเป็นพิษหรือทําลาย มีความแข็งแรงคงทน 
รูปทรง มีลักษณะทางด๎านรูปทรงที่สม่ํา เสมอ ไมํบิดเบี้ยวเอนเอียง ดูแล๎วมั่งคงแข็งแรง ขนาด 
ผลิตภัณฑ๑มีขนาดที่สมมาตร สมสัดสํวน เหมาะสมกับการใช๎งานจริง 

3. ผลการปรับปรุงรูปแบบการจัดการความรู๎ ภายหลังจากนํารูปแบบไปทดลองใช๎โดยการ
ขับเคลื่อนการจัดการความรู๎ในชุมชนบ๎านตลาดใหมํ ที่ประชุมเห็นวําภาพรวมของรูปแบบ “RISC 
Model” อยูํในเกณฑ๑ดี ครอบคลุมในทุกประเด็น มีความเหมาะสมเป็นไปได๎ในทางปฏิบัติ สามารถ
นําไปใช๎ประโยชน๑ได๎จริง โดยรูปแบบมีความสมบูรณ๑ครบถ๎วน ไมํต๎องแก๎ไขสํวนใดเพ่ิมเติม 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. จากผลการวิจัย พบวํา ควรศึกษาและเก็บรวบรวมข๎อมูลภูมิปัญญาของไทยในด๎านตํางๆ 
ของท๎องถิ่น จังหวัด ภูมิภาค และประเทศโดยเฉพาะอยํางยิ่งภูมิปัญญาที่เป็นภูมิปัญญาของท๎องถิ่น มุํง
ศึกษาให๎รู๎ความเป็นมาในอดีต และสภาพการณ๑ในปัจจุบัน ดังนั้น จึงควรชํวยกันปลูกจิตสํานึกให๎คนใน
ท๎องถิ่นตระหนักถึงคุณคําแกํนสาระและความสําคัญของภูมิปัญญาท๎องถิ่น  สํงเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมตํางๆ สร๎างจิตสํานึกของความเป็นคนท๎องถิ่นนั้นๆ ที่จะต๎อง
รํวมกันอนุรักษ๑ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ๑ของท๎องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให๎มีพิพิธภัณฑ๑ท๎องถิ่นหรือ
พิพิธภัณฑ๑ชุมชนขึ้น เพ่ือแสดงสภาพชีวิตและความเป็นมาของชุมชน อันจะสร๎างความรู๎และความ
ภูมิใจในชุมชนท๎องถิ่นด๎วย โดยการเลือกสรรภูมิปัญญาที่กําลังสูญหาย หรือที่สูญหายไปแล๎วมาทําให๎มี
คุณคําและมีความสําคัญตํอการดําเนินชีวิตในท๎องถิ่น โดยเฉพาะพ้ืนฐานทางจริยธรรม คุณธรรม และ
คํานิยมใคร 
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2. จากผลการวิจัย พบวํา การพัฒนา ควรริเริ่มสร๎างสรรค๑และปรับปรุงภูมิปัญญาให๎
เหมาะสมกับยุคสมัยและเกิดประโยชน๑ในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยใช๎ภูมิปัญญาเป็นพ้ืนฐานใน
การรวมกลุํมการพัฒนาอาชีพควรนําความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร๑ และเทคโนโลยีมาชํวยเพ่ือตํอยอดใช๎ใน
การผลิต การตลาด และการบริหาร ตลอดจนการปูองกันและอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม 
      3. จากผลการวิจัย พบวํา การถํายทอด โดยการนําภูมิปัญญาที่ผํานมาเลือกสรรกลั่นกรอง
ด๎วยเหตุและผลอยํางรอบคอบและรอบด๎าน แล๎วไปถํายทอดให๎คนในสังคมได๎รับรู๎ เกิดความเข๎าใจ 
ตระหนักในคุณคํา  คุณประโยชน๑และปฏิบัติ ได๎อยํางเหมาะสม โดยผํานสถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา และการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมตํางๆ รวมทั้งการสํงเสริมกิจกรรม โดยการ
สํงเสริมและสนับสนุนให๎เกิดเครือขํายการสืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาของชุมชนตํางๆ  เพ่ือจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่นอยํางตํอเนื่อง 
      4. จากผลการวิจัย พบวํา การเผยแพรํแลกเปลี่ยน โดยการสํงเสริมและสนับสนุนให๎เกิดการ
เผยแพรํและแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอยํางกว๎างขวาง โดยให๎มีการเผยแพรํภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นตํางๆ ด๎วยสื่อและวิธีการตํางๆ อยํางกว๎างขวาง รวมทั้งกับประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ควร
สนับสนุนให๎ชุมชน โรงเรียน วัด และสถานที่สําคัญ ๆ ของภาครัฐและเอกชนเป็นแหลํงเรียนรู๎งาน
หัตถกรรมสาขาตําง ๆ สนับสนุนให๎มีการจัดวิชาที่เก่ียวกับหัตถกรรมไว๎ในหลักสูตรการเรียน 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ชุมชนหัตถกรรมจักสานมีความต๎องการจัดเก็บความรู๎ ดังนั้นหนํวยงานและผู๎เกี่ยวข๎อง
ควรดําเนินการพัฒนาการจัดอบรมการจัดเก็บความรู๎และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให๎สามารถ
นําไปใช๎ในการจัดเก็บความรู๎ได๎เป็นที่เป็นทาง 
 2.  ควรมีการจัดเวทีเรียนรู๎เกี่ยวกับหัตถกรรมจักสาน เพ่ือให๎คนรุํนหลังเกิดจิตสํานึกและ
อนุรักษ๑ภูมิปัญญาหัตถกรรมจักสาน 
 3. ควรสํงเสริมให๎เยาวชนรุํนใหมํๆ ได๎เรียนรู๎โดยจัดให๎มีครูภูมิปัญญาเข๎ามาถํายทอดความรู๎
สํงเสริมให๎ความรู๎กับเด็กให๎เห็นคุณคําและความสําคัญของเครื่องจักสาน 
 4. ควรมีการเสริมสร๎างปราชญ๑ท๎องถิ่น โดยการสํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ของชาวบ๎าน ผู๎ดําเนินงานให๎มีโอกาสแสดงศักยภาพด๎านภูมิปัญญา ความรู๎ความสามารถอยํางเต็มที่ มี
การยกยํองประกาศเกียรติคุณในลักษณะตํางๆ 
 5. สื่อที่ใช๎ในการถํายทอด เป็นบุคคลที่ที่มีความเชี่ยวชาญถํายทอดและใช๎วัสดุอุปกรณ๑
เกี่ยวกับการทําหัตถกรรมเครื่องจักสานสอนและสาธิตให๎ปฏิบัติ ซึ่งจะสามารถใช๎เสื่อได๎ ผู๎ถํายทอดต๎อง
วํางและพร๎อมที่จะสอน ดังนั้นจึงควรใช๎สื่อที่เป็นเทคโนโลยีชํวย เชํน การทําวีดีโอ การทําคูํมือ การจัด
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บอร๑ด เนื้อเกี่ยวกับกระบวนการทําหัตถกรรมเครื่องจักสานตั้งขั้นตอนการหาวัตถุดิบ  และการ
นํามาใช๎ การสานลายตํางๆ การทํารูปทรงตํางๆ ให๎มีความชัดเจนสามารถปฏิบัติตามได๎  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการเทียบเคียง (Benchmarking) จัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานในภาคอ่ืนๆ ที่มี
บริบทใกล๎เคียงหรือแตกตํางกัน 
 2. ควรมีการวิจัยการจัดการความรู๎ภูมิปัญญาพ้ืนบ๎านอื่นของภาคกลาง 
 3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานในภาคอ่ืนๆ ที่มี
ลักษณะใกล๎เคียงกัน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือการวิจัย 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) 

 
รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  5 ท่าน 
 1. ชื่อผู้เชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย๑ ดร. พิทักษ๑ ศิริวงษ๑ 
     ต าแหน่ง  คณะบดีวิทยาการจัดการ  
     สถานที่ท างาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี 
 

2. ชื่อผู้เชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย๑ ดร. ศิริณา จิตจรัส 
     ต าแหน่ง  ประธานหลักสูตรภาคการศึกษาตลอดชีวิต 
     สถานที่ท างาน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร๑ 

  
 3. ชื่อผู้เชี่ยวชาญ ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร. ไชยยศ ไพรวิทยศิริธรรม 
     ต าแหน่ง  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝุายวิชาการและวิจัย 
    รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
     สถานที่ท างาน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร๑ 
 

4. ชื่อผู้เชี่ยวชาญ ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร. สุปรยีา สิทธิกุล 
     ต าแหน่ง  อาจารย๑คณะศึกษาศาสตร๑ 
     สถานที่ท างาน สถาบันพละ วิทยาเขตยะลา 
 
 5. ชื่อผู้เชี่ยวชาญ อาจารย๑ ดร. นฤมล รอดเนียม 
     ต าแหน่ง  อาจารย๑ 
     สถานที่ท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร๑ธานี 
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ภาคผนวก ข 

เครื่องมือการวิจัย 
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แบบสอบถามนักท่องเที่ยว 
 

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวในเขตภาคกลาง 
 

 
 
ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้ใช๎เพ่ือเก็บรวบรวมข๎อมูลในการวิจัย ผู๎วิจัยใครํขอความรํวมมือจากทํานในการ
ตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง และตามความรู๎สึกของทํานอยํางแท๎จริง เพ่ือสามารถนําไปใช๎ให๎
เกิดประโยชน๑สูงสุด คําตอบของทํานและข๎อมูลสํวนตัวของทํานทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ 
2. แบบสอบถามเป็นลักษณะคําถามแบบเลือกตอบ 5 ระดับความคิดเห็น  

ผู๎วิจัยหวังเป็นอยํางยิ่งวํา จะได๎รับความอนุเคราะห๑จากทํานเป็นอยํางดีและขอขอบพระคุณมา  ณ  
โอกาสนี้ 

 
                            นางสาวพิรัชฌา ระรวยรืน่ 
   นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
                  สาขาวิชาพัฒนศึกษา    
               มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามนักท่องเที่ยว 
 

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวในเขตภาคกลาง 
 
 
 

ค าอธิบาย: แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชน
หัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เ พ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลางเพ่ือเป็นข๎อมูล
ประกอบการพัฒนารูปแบบ แบํงออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู๎ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับหัตถกรรมจักสานอยํางสร๎างสรรค๑ เพ่ือสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 1. เพศ       ชาย    หญิง 
 
 2. อายุ       ต่ํากวํา20 ปี  20-29 ปี           30-39 ปี 
          40-50 ปี  สูงกวํา 50 ปีขึ้นไป 
 
          3. วุฒิการศึกษา      ต่ํากวํามัธยมศึกษาตอนปลาย  ปวช/ปวส/อนุปริญญา 
          ปริญญาตรี    สูงกวําปริญญาตรี 
 
 4. อาชีพ      รับจ๎าง    รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
           บริษัท/เอกชน   อ่ืนๆ 
 
 5. รายได ๎       ต่ํากวํา 5,000 บาท  5,000-10,000 
           10,001-15,000 บาท  สูงกวํา 15,000 บาท 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับหัตถกรรมจักสานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวในเขตภาคกลาง 
 
ค าอธิบาย: ให๎ใสํเครื่องหมาย / ในชํองวํางที่ตรงกับความคิดเห็นของทําน 
  5 หมายถึง  มีความเห็นด๎วยมากที่สุด 
  4 หมายถึง  มีความเห็นด๎วยมาก 
  3 หมายถึง  มีความเห็นปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีความเห็นด๎วยน๎อย 
1 หมายถึง  มีความเห็นด๎วยน๎อยที่สุด 
 

ล าดับ ข้อค าถาม  ระดับ ความ คิดเห็น  
  5 4 3 2 1 

1 ทํานให๎ความสนใจงานหัตถกรรมจักสาน      

2 งานจักสานควรมีการถํายทอดความรู๎ที่เป็น
รูปแบบหรือเป็นลายลักษณ๑อักษร 

     

3 ระดับการถํายทอดความรู๎หัตถกรรมจักสาน
ควรมีการจัดเข๎าในหลักสูตรเชํนเดียวกับ
นาฏศิลป์  

     

4 ถํายทอดหัตถกรรมเครื่องจักสานควรเน๎นการ
ถํายทอดเป็นรายบุคคลและเป็นการสอน
ปฏิบัติ 

     

5 ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็นความรู๎ที่ได๎มาจาก
ประสบการณ๑ของคนในอดีตที่มีคุณคํา 

     

6 การให๎ความรู๎ควรเริ่มที่ครอบครัว  โรงเรียน  
สังคมและประเทศ ที่ควรรํวมมือสร๎างความ
ตะหนักในการคงไว๎ซึ่งภูมิปัญญา  

     

7 เครื่องจักสานสะท๎อนถึงวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนและท๎องถิ่นของภาคกลาง 

     

8 การสนับสนุนให๎มีผู๎ใช๎ผลิตภัณฑ๑จักสานมาก
ยิ่งขึ้น 
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ล าดับ ข้อค าถาม  ระดับ ความ คิดเห็น  

  5 4 3 2 1 
9 รูปแบบของผลิตภัณฑ๑ของฝากควรเล็ก ราคา

ถูกและควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ให๎มีสีสัน
ตํางๆ มากขึ้น  

     

10 ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเครื่องจักสานสามารถแก๎
วิกฤตให๎กับสังคมท๎องถิ่นได๎ 

     

11 คุณคําเครื่องจักสานสอดแทรกวัฒนธรรมและ
ประเพณีท๎องถิ่นของภาคกลาง 

     

12 เพ่ือสนับสนุนอาชีพจักสาน ทํานมีสํวนรํวมใน
การประชาสัมพันธ๑ของกลุํมจักสาน 

     

13 ราคาหัตถกรรมจักสานมีความเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ๑ 

     

14 ลักษณะทั่วไปของหัตถกรรมจักสานต๎อง
ประณีตมีความสวยงามและความนําสนใจ 

     

15 รูปแบบหัตถกรรมจักสานต๎องแปลกใหมํ
สะดุดตา 

     

16 จักสานมีการจัดการความรู๎ให๎เป็นระบบ      
17 การจัดการความรู๎ที่เป็นต๎นแบบของจักสานมี

การพัฒนาให๎มีสิ่งใหมํๆ เชํน ลวดลายเกิดขึ้น
เสมอ 

     

18 คนที่เรียนรู๎จักสานต๎องมีความชอบและสนใจ
เป็นอยํางมาก 

     

19 การถํายทอดจักสานมีแบบแผน ขั้นตอนที่
ชัดเจน 

     

20 การจัดเก็บความรู๎ควรเก็บไว๎ ในสื่อตํางๆ
แทนที่เก็บไว๎ในตัวบุคคล 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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แบบสอบถามสมาชิกกลุ่มจักสาน 
 

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวในเขตภาคกลาง 
 
 
 

ค าอธิบาย: แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชน
หัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เ พ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลางเพ่ือเป็นข๎อมูล
ประกอบการพัฒนารูปแบบ แบํงออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู๎ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับหัตถกรรมจักสานอยํางสร๎างสรรค๑ เพ่ือสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 1. เพศ       ชาย    หญิง 
 
 2. อายุ       ต่ํากวํา20 ปี  20-29 ปี           30-39 ปี 
          40-50 ปี  สูงกวํา 50 ปีขึ้นไป 
 

3. วุฒิการศึกษา      ต่ํากวํามัธยมศึกษาตอนปลาย  ปวช/ปวส/อนุปริญญา 
          ปริญญาตรี    สูงกวําปริญญาตรี 
 
 4. อาชีพ      รับจ๎าง    รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
           บริษัท/เอกชน   อ่ืนๆ 
 
 5. รายได ๎       ต่ํากวํา 5,000 บาท  5,000-10,000 
           10,001-15,000 บาท  สูงกวํา 15,000 บาท 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับหัตถกรรมจักสานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวในเขตภาคกลาง 
ค าอธิบาย: ให๎ใสํเครื่องหมาย / ในชํองวํางที่ตรงกับความคิดเห็นของทําน 
  5 หมายถึง  มีความเห็นด๎วยมากที่สุด 
  4 หมายถึง  มีความเห็นด๎วยมาก 
  3 หมายถึง  มีความเห็นปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีความเห็นด๎วยน๎อย 
1 หมายถึง  มีความเห็นด๎วยน๎อยที่สุด 
 
ล าดับ ข้อค าถาม  ระดับ ความ คิดเห็น  

  5 4 3 2 1 

 ด้านหาความรู้      
1 มีการค๎นหาความรู๎ที่หลากหลายที่มาจากแหลํง

ตํางๆ เชํน ห๎องสมุด สื่อตํางๆ  
     

2 มีการหาความรู๎จากบุคคลที่มีความรู๎ โดยการ
พูดคุย ศึกษาดูงาน หรือสนทนา 

     

3 มีการศึกษาข๎อมูลใหมํๆของหัตถกรรมจักสาน
อยํางตํอเนื่อง 

     

4 มีการพูดคุยถึงวิธีการจักสาน แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันภายในกลุํมอยูํเสมอ 

     

 ด้านให้ความรู้      
5 จักสานควรมีการถํายทอดความรู๎ที่เป็นรูปแบบ

หรือเป็นลายลักษณ๑อักษร 
     

6 ภูมิปัญญาท๎องถิ่นจักสานเป็นความรู๎ที่ได๎มาจาก
ประสบการณ๑ของคนในอดีตที่มีคุณคํา 

     

7 การให๎ความรู๎ควรเริ่มที่ครอบครัว  โรงเรียน  
สังคมและประเทศ ที่ควรรํวมมือสร๎างความตะ
หนักในการคงไว๎ซึ่งภูมิปัญญา  

     

8 การถํายทอดความรู๎หัตถกรรมจักสานควรมีการ
จัดเข๎าในหลักสูตรเชํนเดียวกับนาฏศิลป์ 
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ล าดับ ข้อค าถาม  ระดับ ความ คิดเห็น  

  5 4 3 2 1 
 ด้านวิธีการเรียนรู้      

9 ถํายทอดหัตถกรรมเครื่องจักสานควรเน๎นการ
ถํายทอดเป็นรายบุคคลและเป็นการสอนปฏิบัติ 

     

10 มีการสํงเสริมบรรยากาศในการทําจักสานเพื่อให๎
เกิดแรงกระตุ๎นให๎สมาชิกนําความรู๎ที่อยูํในตัว
ออกมาเป็นความรู๎ที่อยูํในรูปของเอกสาร 

     

11 สมาชิกในกลุํมมีสํวนรํวมในการแสดงความ
คิดเห็นและแสวงหาความคิดใหมํในการทํางาน 

     

12 มีการนําความรู๎ที่ได๎จากแหลํงตํางๆมาพัฒนาเป็น
สิ่งใหมํๆในการจักสาน 

     

 ด้านจัดเก็บความรู้      

13 มีการจัดเก็บข๎อมูลอยํางเป็นระบบ สามารถ
ค๎นหาได๎งํายเมื่อต๎องการ 

     

14 มีการบันทึกประสบการณ๑และความชํานาญของ
สมาชิกเก็บไว๎ในสํวนตํางๆ เพื่อนํามาใช๎ได๎อีก
ภายหลัง 

     

15 ด๎านเทคโนโลยี มีสมาชิกที่มีความรู๎อยูํประจํา      

16 มีความพร๎อมในด๎านอุปกรณ๑ที่ใช๎ในการจัดเก็บ
ความรู๎ 

     

 ด้านน าความรู้ไปใช้      

17 มีการนําความรู๎ที่ได๎มาตํอยอดในปัจจุบัน นําไป
ปฏิบัติให๎บรรลุเปูาหมาย 

     

18 มีการสื่อสารให๎สมาชิกในกลุํมรับทราบเกี่ยวกับ
การจัดเก็บความรู๎และวิธีการนําความรู๎ออกมาใช๎ 

     

19 มีการจัดนําความรู๎มาปรับเป็นแนวทางในการ
ทํางาน 

     

20 มีการใช๎องค๑ความรู๎สมัยใหมํมาพัฒนาตํอยอดงาน
จักสาน 
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แบบสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน 
 

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวในเขตภาคกลาง 
 
 

ค าอธิบาย: ให๎ตอบแบบสัมภาษณ๑เป็นประเด็นด๎านการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสาน 5 ด๎าน ตาม
ความคิดเห็นของทําน ดังนี้ 
1. ด๎านหาความรู๎  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ด๎านให๎ความรู๎  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ด๎านวิธีการเรียนรู๎ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
4. ด๎านการจัดเก็บความรู๎  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ด๎านการนําความรู๎ไปใช๎ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ 
 

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวในเขตภาคกลาง 
.................................................................... ............................................................................................  
ค าอธิบาย: แบบสัมภาษณ๑ฉบับนี้เป็นแบบสัมภาษณ๑เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชน
หัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เ พ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลางเพ่ือเป็นข๎อมูล
ประกอบการพัฒนารูปแบบ เป็นแบบสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎าง แบํงออกเป็น 2 ตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสาน 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ของชุมชนหัตถกรรมจักสาน 
1. ทํานคิดวําหัตถกรรมจักสานควรมีการเรียนรู๎และถํายทอดภูมิปัญญาความรู๎อยํางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ทํานคิดวํารูปแบบการจัดการความรู๎หัตถกรรมจักสานอยํางสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยว
ควรเป็นอยํางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 3. ในความเห็นของทําน หนํวยงานภาครัฐและเอกชนควรให๎การสนับสนุนและอบรมความรู๎
ให๎กับกลุํมจักสานอยํางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ทํานคิดวํากระบวนการการจัดการความรู๎ของกลุํมหัตถกรรมจักสานควรเป็นอยํางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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5. ทํานมีวิธีการอยํางไรบ๎างที่จะชักจูงให๎ประชาชนเห็นความสําคัญของหัตถกรรมจักสานทําให๎เกิด
ความสนใจในการเรียนรู๎หัตถกรรมจักสาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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แบบสนทนากลุ่ม 
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

 
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวในเขตภาคกลาง 
 
1. สภาพทั่วไปของหัตถกรรมการจักสานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ความต้องการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. การสนับสนุนการส่งเสริมด้านหัตถกรรมการจักสานอย่างสร้างสรรค์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหัตถกรรมการจักสานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ 
 

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวในเขตภาคกลาง 
............................................................................................................................. ................................... 
ค าอธิบาย: แบบสัมภาษณ๑ฉบับนี้เป็นแบบสัมภาษณ๑เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชน
หัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เ พ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลางเพ่ือเป็นข๎อมูล
ประกอบการพัฒนารูปแบบ เป็นแบบสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎าง แบํงออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1 สภาพพ้ืนฐานสํวนบุคคล 
ตอนที่ 2 ข๎อมูลความคิดเห็นของผู๎ตอบแบบสอบถามที่มีตํอรูปแบบการจัดการความรู๎ ของชุมชน
หตัถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง  
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
ตอนที่ 1 สภาพพื้นฐานส่วนบุคคล 
 1. เพศ    

ชาย    หญิง 
 2. อายุ   
    40-50 ปี  สูงกวํา 50 ปีขึ้นไป 
3. ระยะเวลาในการทํางาน  
  น๎อยกวํา 10 ปี  มากกวํา 10 ปี 
4. ระดับการศึกษา      
   ต่ํากวําปริญญาเอก ปริญญาเอก 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อรูปแบบการจัดการความรู้ของชุมชน
หัตถกรรมจักสานแบบสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตภาคกลาง 
 
ค าอธิบาย: ให๎ใสํเครื่องหมาย / ในชํองวํางที่ตรงกับความคิดเห็นของทําน 
  5 หมายถึง  มีความเห็นด๎วยมากที่สุด 
  4 หมายถึง  มีความเห็นด๎วยมาก 
  3 หมายถึง  มีความเห็นปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีความเห็นด๎วยน๎อย 
1 หมายถึง  มีความเห็นด๎วยน๎อยที่สุด 
 

รูปแบบการจัดการความรู้  ระดับ ความ คิดเห็น  
 5 4 3 2 1 

1. การกําหนดองค๑ประกอบของรูปแบบ      

   1.1  หลักการของรูปแบบ            
   1.2  วัตถุประสงค๑ของรูปแบบ      

2. องค๑ประกอบของรูปแบบการจัดการความรู๎      

    2.1  Repair (ซํอมแซม)        
    2.2  Interpolation (สอดแทรก)       

    2.3  Support (สํงเสริม)       

    2.4  Creativity (สร๎างสรรค๑)      
3. ภาพรวมของรูปแบบ        

 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ... 
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สอบถามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อรูปแบบการจัดการความรู้ ของชุมชน
หัตถกรรมจักสานแบบสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตภาคกลาง 
 
ค าอธิบาย: ให๎ใสํเครื่องหมาย / ในชํองวํางที่ตรงกับความคิดเห็นของทําน 
  5 หมายถึง  มีความเห็นด๎วยมากที่สุด 
  4 หมายถึง  มีความเห็นด๎วยมาก 
  3 หมายถึง  มีความเห็นปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีความเห็นด๎วยน๎อย 
1 หมายถึง  มีความเห็นด๎วยน๎อยที่สุด 
 

องค์ประกอบรูปแบบการจัดการความรู้  ระดับ ความ คิดเห็น  
 5 4 3 2 1 

R: Repair (ซํอมแซม)      

1. มีเครื่องมือที่หลากหลายเพื่ออํานวยความ
สะดวกเพ่ือเข๎าถึงแหลํงความรู๎ 

     

2. มีการหาความรู๎ใหมํๆอยํางตํอเนื่องเพ่ือปรับตัว
ให๎เทําทันกับสถานการณ๑ 

     

3. สร๎างจุดเดํนผลิตภัณฑ๑ให๎คงอยูํและเป็นที่จดจํา
ของนักทํองเที่ยว 

     

4. รักษาความมีคุณคําของเครื่องจักสานให๎คงอยูํ      

I: Interpolation (สอดแทรก)      
1. มีการถํายทอดความรู๎แกํนักเรียนผํานระบบ
โรงเรียน 

     

2. มีศูนย๑ฝึกหัดในชุมชนเพื่อฝึกหัดเยาวชนและผู๎
ที่สนใจ 

     

3. มีการถํายทอดผํานสื่อตํางๆ      

4. มีการบันทึกรวบรวมเรื่องราวเป็นลายลักษณ๑
อักษร 
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องค์ประกอบรูปแบบการจัดการความรู้  ระดับ ความ คิดเห็น  

 5 4 3 2 1 
S: Support (สํงเสริม)      

1. เอกลักษณ๑ความเป็นภูมิปัญญา/ แสดงความ
เป็นไทย 

     

2. มีความรู๎และความเข๎าใจในการจัดการความรู๎      

3. เห็นความสําคัญและสนับสนุนการจัดการ
ความรู๎ 

     

4. สามารถชักจูงคนในชุมชนให๎เห็นแกํประโยชน๑
สํวนรวม 

     

C: Creativity (สร๎างสรรค๑)      

1. มีความคงไว๎ศิลปหัตถกรรม/ความเป็นศิลปะ
ไทย 

     

2. มีการจัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และสืบค๎นความรู๎ 

     

3. มีการพัฒนาข๎อมูลในฐานข๎อมูลให๎เป็นระบบ
และทันสมัยอยูํเสมอ 

     

4. ประสานงานสื่อมวลชนในการชํวยเผยแพรํ
และแลกเปลี่ยนความรู๎หัตถกรรมจักสาน 

     

 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม 
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริม

การท่องเที่ยวในเขตภาคกลาง 
................................................................................................................................................................  
ค าชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย X ลงในคําตอบที่ทํานคิดวําถูกที่สุดเพียง 1 คําตอบ ระยะในการ
ทดสอบ 20 นาที 
 
1. การจัดการความรู๎ หมายถึง 
 ก. กระบวนการจัดการความรู๎ให๎งํายตํอการค๎นหา 
 ข. วิธีจัดเก็บข๎อมูลความรู๎ให๎เป็นระเบียบ 
 ค. กระบวนการจัดการความรู๎ที่มีอยูํหรือเรียนรู๎มาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดตํอองค๑กร 
 ง. วิธีการจัดการข๎อมูลความรู๎ที่ต๎องอาศัยกระบวนการการมีสํวนรํวมของทุกฝุายที่เก่ียวข๎อง 
2. องค๑ประกอบของการจัดการความรู๎ตรงกับข๎อใด 
 ก. การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
 ข. กระบวนการจัดการความรู๎ 
 ค. คน 
ง. เทคโนโลย ี
3. ความรู๎ชัดแจ๎งและความรู๎ฝังลึกเหมือนหรือแตกตํางกันอยํางไร 
 ก. เหมือนกัน คือ เป็นความรู๎ที่เขียนอธิบายออกมาเป็นตัวอักษร เชํน คูํมือปฏิบัติงาน 
หนังสือ ตํารา    
 ข. ตํางกัน คือ เป็นความรู๎ที่ฝังอยูํในตัวคน ไมํได๎ถอดออกมาเป็นลายลักษณ๑อักษร หรือ
บางครั้งก็ไมํสามารถถอดเป็นลายลักษณ๑อักษร  
 ค. ไมํถูกท้ังสองข๎อ 
4. เปูาหมายของการจัดการความรู๎คืออะไร 

ก. พัฒนาคนและพัฒนางาน 
ข. พัฒนาองค๑กร 
ค. ถูกทุกข๎อ 

5. ข๎อใดถูกต๎องมากท่ีสุด 
ก. การจัดการความรู๎หากไมํทํา จะไมํรู๎ 
ข. การจัดการความรู๎ถือเป็นเปูาหมายของการทํางาน 
ค. การจัดการความรู๎คือการจัดการความรู๎ที่มีในเอกสาร ตํารา มาจัดให๎เป็นระบบ 
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6. ความรู๎ที่ชัดแจ๎ง (Explicit Knowledge) ตรงกับข๎อใด 
ก. การใช๎การบริหารจัดการที่เน๎นการมีสํวนรํวม 
ข. ประสบการณ๑การบริหารจัดการที่เน๎นการมีสํวนรํวม 
ค. การปฏิบัติจริงในการบริหารจัดการที่เน๎นการมีสํวนรํวม 

7. ความรู๎ในข๎อใดที่เป็นความที่ฝังลึกในตัวบุคคล (tacit Knowledge) 
ก. ทฤษฎีการประเมินผู๎เรียนที่เน๎นการประเมินตามสภาพจริง 
ข. แนวทางการประเมินผู๎เรียนที่เน๎นการประเมินตามสภาพจริง 
ค. ประสบการณ๑ในการประเมินผู๎เรียนที่เน๎นการประเมินตามสภาพจริง 

8. กระบวนการจัดการความรู๎มีข้ันตอนที่สําคัญกี่ข้ันตอน 
ก. 6 ขั้นตอน 
ข. 7 ขั้นตอน 
ค. 8 ขั้นตอน 

9. กระบวนการใดที่เป็นการใช๎ความรู๎ให๎เกิดประโยชน๑กับองค๑กรมากท่ีสุด 
ก. การแบํงปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
ข. การสร๎างและแสวงหาความรู๎ 
ค. การเข๎าถึงความรู๎ 

10. เครื่องมือในข๎อใด ที่ใช๎ในการแลกเปลี่ยนความรู๎ที่ฝังลึกในตัวบุคคล 
ก. บอร๑ดประชาสัมพันธ๑ 
ข. เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
ค. เรื่องเลําเร๎าพลัง (Story Telling) 

11. เปูาหมายสําคัญของการเลําเรื่อง เรื่องเลําเร๎าพลังคือข๎อใด 
ก. การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน 
ข. ผู๎ฟังได๎ความรู๎จากการปฏิบัติซึ่งเป็นความรู๎ที่ฝังลึกในตัวผู๎ปฏิบัติ 
ค. การสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดีกับบุคลากรที่ทํางานในลักษณะเดียวกัน 

12. หัตถกรรมจักสานมีมาตั้งแตํเมื่อใด 
ก. ตั้งแตํสมัยสุโขทัย 
ข. ตั้งแตํสมัยอยุธยา 
ค. ตั้งแตํโบราณกาล 

13. วสัดุที่นํามาทําจักสานได๎แกํข๎อใด 
ก. หวาย ไม๎ไผํ 
ข. พลาสติก  ค. ถูกทุกข๎อ 
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14. ข๎อตํอไปนี้ขอ๎ใดที่ไมํจัดวําเป็นงานจักสาน 
ก. กระบุง 
ข. ตะกร๎า 
ค. ถังน้ํา 

15. การออกแบบเครื่องจักสานใครเป็นคนกําหนด 
ก. ผู๎นํากลุํม 
ข. นายก อ.บ.ต. 
ค. ผู๎วําราชการจังหวัด 

16. องค๑ความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น หมายถึง ข๎อใด 
ก. ความรู๎ที่ได๎รับการถํายทอดมาจากบรรพบุรุษ 
ข. ความรู๎ที่อยูํในตัวบุคคลที่มีการฝึกฝนและปฏิบัติด๎วยตนเอง 
ค. ความรู๎ที่ได๎รับการสนับสนุนและสํงเสริมจากหนํวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข๎อง 

17. การแสวงหาและยึดกุมความรู๎หมายถึง 
ก. การศึกษาดูงานเกี่ยวกับหัตถกรรมเครื่องจักสานในพ้ืนที่อ่ืน  
ข.การเข๎ารับการอบรมและสัมมนาเก่ียวกับการผลิตเครื่องจักสาน 
ค.ถูกทั้งสองข๎อ 

18. การถํายทอดความรู๎ของหัตถกรรมจักสานใช๎วิธีการใด 
ก. เป็นการถํายทอดจากรุํนสูํรุํน 
ข. เป็นการบอกเลํา 
ค. ถูกทั้งสองข๎อ 

19. การจัดเก็บความรู๎ของจักสานมีการจัดเก็บไว๎อยํางไร 
ก. เก็บไว๎ในตัวบุคคล 
ข. ทําเอกสารไว๎เฉพาะกลุํม 
ค. ถูกทั้งสองข๎อ 

20. การแลกเปลี่ยนความรู๎ในกลุํมใช๎วิธีการใด 
ก. ไมํมีการแลกเปลี่ยน 
ข. มีการสอบถามจากวิทยากรภายนอกในเรื่องการจัดการความรู๎ 
ค. การศึกษาจากเอกสารและสื่อตํางๆ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม 
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริม

การท่องเที่ยวในเขตภาคกลาง 
............................................................................................................................. ................................... 
ค าอธิบาย: แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจผู๎เข๎ารับการอบรมรูปแบบ
การจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาค
กลางเพ่ือเป็นข๎อมูลประกอบการพัฒนารูปแบบ แบํงออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1 สภาพพ้ืนฐานสํวนบุคคล 
ตอนที่ 2 ข๎อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู๎ตอบแบบสอบถามที่มีตํอรูปแบบการจัดการความรู๎ ของ
ชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง  
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
ตอนที่ 1 สภาพพื้นฐานส่วนบุคคล 
 1. เพศ    

ชาย    หญิง 
 2. อายุ   

ต่ํากวํา20 ปี  20-29 ปี  30-39 ปี 
    40-50 ปี  สูงกวํา 50 ปีขึ้นไป 
3. วุฒิการศึกษา  
  ต่ํากวํามัธยมศึกษาตอนปลาย  ปวช/ปวส/อนุปริญญา  
  ปริญญาตรี    สูงกวําปริญญาตรี      
4. รายได ๎      
   ต่ํากวําห๎าพันบาท   5,000-10,000 บาท 
       10,001-15,000 บาท   สูงกวํา 15,000 บาท 
 5. อาชีพ 
       รับจ๎าง     รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
       บริษัท/ทํางานสํวนตัว   อ่ืนๆ 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อรูปแบบการจัดการความรู้
ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตภาคกลาง  
 
ค าอธิบาย: ให๎ใสํเครื่องหมาย / ในชํองวํางที่ตรงกับความคิดเห็นของทําน 
  5 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
  4 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
  3 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีความพึงพอใจน๎อย 
1 หมายถึง  มีความพึงพอใจน๎อยที่สุด 
 

ความพึงพอใจ  ระดับ ความ พึง พอใจ 
 5 4 3 2 1 

ด้านวิทยากร      

การเตรียมตัวและความพร๎อมของวิทยากร      
การถํายทอดของวิทยากร      

ใช๎ภาษาท่ีเหมาะสมและเข๎าใจงําย      

ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร      
สถานที่มีความเหมาะสม      

ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม      

อาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม      
ด้านความรู้ความเข้าใจ      

ความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องนี้กํอนการอบรม      
ความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องนี้หลังการอบรม      

สามารถอธิบายรายละเอียดได๎      

ด้านการน าความรู้ไปใช้      
เนื้อหาในการอบรมเป็นความรู๎ที่สามารถนําไปใช๎ได๎      

สามารถนําความรู๎ไปเผยแพรํ/ถํายทอดแกํชุมชนได๎      

ผลของการอบรมสามารถนําไปใช๎ปฏิบัติงานได๎      
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................................ ....
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
.............................................................. ..................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน 
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริม

การท่องเที่ยวในเขตภาคกลาง 
............................................................................................................................. ................................... 
ค าอธิบาย: แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนรูปแบบการ
จัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง
เพ่ือเป็นข๎อมูลประกอบการพัฒนารูปแบบ แบํงออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1 สภาพพ้ืนฐานสํวนบุคคล 
ตอนที่ 2 ข๎อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชน
หัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง  
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
ตอนที่ 1 สภาพพื้นฐานส่วนบุคคล 
 1. เพศ    

ชาย    หญิง 
 2. อายุ   

ต่ํากวํา20 ปี  20-29 ปี  30-39 ปี 
    40-50 ปี  สูงกวํา 50 ปีขึ้นไป 
3. วุฒิการศึกษา  
  ต่ํากวํามัธยมศึกษาตอนปลาย  ปวช/ปวส/อนุปริญญา  
  ปริญญาตรี    สูงกวําปริญญาตรี      
4. รายได ๎      
   ต่ํากวําห๎าพันบาท   5,000-10,000 บาท 
       10,001-15,000 บาท   สูงกวํา 15,000 บาท 
 5. อาชีพ 
       รับจ๎าง     รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
       บริษัท/ทํางานสํวนตัว   อ่ืนๆ 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อรูปแบบการจัดการความรู้ของชุมชน
หัตถกรรมจักสานแบบสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตภาคกลาง  
ค าอธิบาย: ให๎ใสํเครื่องหมาย / ในชํองวํางที่ตรงกับความคิดเห็นของทําน 
  5 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
  4 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
  3 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีความพึงพอใจน๎อย 
1 หมายถึง  มีความพึงพอใจน๎อยที่สุด 
 

ความพึงพอใจ  ระดับ ความ พึง พอใจ 

 5 4 3 2 1 

ด้านหาความรู้      
1. ควรค๎นหาความรู๎ที่หลากหลายที่มาจากแหลํงตํางๆ 
เชํน ห๎องสมุด สื่อตํางๆ  

     

2. มีการหาความรู๎จากบุคคลที่มีความรู๎ โดยการพูดคุย 
ศึกษาดูงาน หรือสนทนา 

     

3. มีการศึกษาข๎อมูลใหมํๆของหัตถกรรมจักสานอยําง
ตํอเนื่อง 

     

4. มีการพูดคุยถึงวิธีการจักสาน แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันภายในกลุํมอยูํเสมอ 

     

ด้านให้ความรู้      
5. จักสานมีการถํายทอดความรู๎ที่เป็นรูปแบบหรือเป็น
ลายลักษณ๑อักษร 

     

6. จักสานเป็นความรู๎ที่ได๎มาจากประสบการณ๑ของคนใน
อดีตทีส่ําคัญและมีคุณคํา 

     

7. ความรู๎ควรเริ่มที่ครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันแหํงแรกของ
ทุกคน  

     

8. การถํายทอดความรู๎หัตถกรรมจักสานมีการจัดเข๎าใน
หลักสูตร 
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ความพึงพอใจ  ระดับ ความ พึง พอใจ 

 5 4 3 2 1 
ด้านวิธีการเรียนรู ้      

9. จักสานควรเน๎นการถํายทอดเป็นรายบุคคลและเป็นการ
สอนปฏิบัติ 

     

10. มีการสํงเสริมการทําจักสานเพื่อให๎สมาชิกนําความรู๎ที่อยูํ
ในตัวออกมาเป็นความรู๎ที่อยูํในรูปของเอกสาร 

     

11. ควรสนับสนุนการมีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็น
ใหมํๆในการทํางานของสมาชิกกลุํมจักสาน 

     

12. ควรมีการนําความรู๎ที่ได๎จากแหลํงตํางๆมาพัฒนาเป็นสิ่ง
ใหมํๆให๎เกิดข้ึนในการจักสาน 

     

ด้านจัดเก็บความรู้      

13. ทํานมีความพึงพอใจกับการจัดเก็บข๎อมูลอยํางเป็นระบบ
เพราะสามารถค๎นหาได๎งํายเมื่อต๎องการ 

     

14. ควรมีการบันทึกประสบการณ๑และความชํานาญของ
สมาชิกเก็บไว๎ในรูปแบบของสื่อตํางๆ เพ่ือนํามาใช๎ได๎อีก
ภายหลัง 

     

15. ควรมีสมาชิกที่มีความรู๎ด๎านเทคโนโลยีอยูํประจําในกลุํม
จักสาน 

     

16. อุปกรณ๑ท่ีใช๎ในการจัดเก็บความรู๎มีความทันสมัย
ตลอดเวลา 

     

ด้านน าความรู้ไปใช้      

17. มีการนําความรู๎ที่ได๎มาตํอยอดในปัจจุบัน นําไปปฏิบัติให๎
บรรลุเปูาหมาย 

     

18. มีการสื่อสารให๎สมาชิกในกลุํมรับทราบเกี่ยวกับการ
จัดเก็บความรู๎และวิธีการนําความรู๎ออกมาใช๎ด๎วยเทคโนโลยี
ใหมํๆท่ีทันสมัย 

     

19. มีการจัดนําความรู๎มาปรับเป็นแนวทางในการทํางาน 
นํามาใช๎ในชีวิตประจําวันได๎เป็นอยํางดี 

     

20. มีการใช๎องค๑ความรู๎สมัยใหมํมาพัฒนาตํอยอดงานจักสาน      
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................................ ....
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
.............................................................. ..................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
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ภาคผนวก ค 
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินรูปแบบ 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินรูปแบบ 
 
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน 
 1. ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย๑ วิบูลย๑ ลี้สุวรรณ 
     ต าแหน่ง  ศาสตราจารย๑ 
     สถานที่ท างาน คณะอักษรศาสตร๑ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร๑ 
 

2. ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย๑ สุชาติ เถาทอง 
     ต าแหน่ง  ศาสตราจารย๑ 
     สถานที่ท างาน คณะศิลปกรรมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมอบูรพา 

100/ 310 หมูํบ๎านปรารถนา ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัด 
ชลบุร ี

 
 3. ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย๑ ดร. ศิริณา จิตจรัส 
     ต าแหน่ง  ประธานหลักสูตรภาคการศึกษาตลอดชีวิต 
     สถานที่ท างาน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร๑ 
 
 4. ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร. สธุรรม รัตนโชติ 
     ต าแหน่ง  อาจารย๑ประจําวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 
     สถานที่ท างาน มหาวิทยาลัยรังสิต  
 
 5. ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย๑ ดร. ภูริต โศภนคณาภรณ๑ 
     ต าแหน่ง  อาจารย๑ 
     สถานที่ท างาน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร๑ 
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ภาคผนวก ง 
รายช่ือผู้ให้ข้อมูลหลัก 
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รายช่ือผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ปราชญ์ชาวบ้าน 

 
1. คุณปูาบุปผา อ้ันจินดา 

ที่อยูํ ไมํมีเลขที่อยูํในพื้นท่ีวัดบางแคกลาง ตําบลบางแค อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
2. คุณปราณี มูลผลา 

ที่อยูํ กลุํมจักสานชุมชนยํอยที่ 1 ตั้งอยูํที่ 60 หมูํ 1 ตําบลพนัสนิคม อําเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี 
3. คุณรุจี ตันวิพัฒน๑ 

ที่อยูํ กลุํมเกษตรกรรมมหาสอน (จักสานหวาย) 27 หมูํ 5 ต.มหาสอน อ.บ๎านหมี่ จ.ลพบุรี 
15110 
4. คุณสุชิน จุ๎ยสกุลที่อยูํ  

ที่อยูํ 59 หมูํ 14 ตําบลพัฒนานิคม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
5. คุณมาลี เมตะมุ  

ที่อยูํ คลอง 18 ตําบลหมอนทอง อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
6. คุณพิกุล 

ที่อยูํ 142/2 หมูํ 2 ซ. หนองปลาไหล อําเภอปากทํอ จังหวัดราชบุรี 
7. คุณลุงเมี้ยน จํายเครํง 

ที่อยูํ หมูํ 6 ตําบลยี่ล๎น อําเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอํางทอง  
8. คุณลุงสมาน อารีสิทธิ์ 

ที่อยูํ กลุํมศิลปหัตถกรรมจักสาน อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
9. คุณดารณี เอ้ือมเอํย 

ที่อยูํ 29/2 หมูํ 1 ตําบลหนองปลง อําเภอเขาย๎อย จังหวัดเพชรบุรี 
10. คุณปูาประจวบ อํอนมูล 

ที่อยูํ 9 หมูํ 4 ตําบลแมํหม๎าย อําเภอบางปลาม๎า จังหวัดสุพรรณบุรี 
11. คุณทิพย๑ เรืองใจดี 

ที่อยูํ กลุํมจักสานบ๎านบํอหวี หมูํที่ 4 ตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
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รายช่ือผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ 

 
1. คุณปราณี มูลผลา 

ที่อยูํ กลุํมจักสานชุมชนยํอยท่ี 1 ตั้งอยูํที่ 60 หมูํ 1 ตําบลพนัสนิคม อําเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุร ี
2. ผู๎แทนฝุายจักสานเรือนจําเขากลิ้ง  
 ศูนย๑เรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง ต.วังจันทร๑ อ.แกํงกระจาน จ.เพชรบุรี 
3. ศ. สุชาติ เถาทอง 

ที่อยูํ 100/310 ม.2 หมูํบ๎านปรารถนา แยกอํางศิลา ต.เสม็ด อ.เมือง จังหวัดชลบุรี  
โทร. 0-3836-3047 

4. กํานันสุรินทร๑ นิลเลิศ 
ที่อยูํ กลุํมจักสานบางเจ๎าฉํา ตําบลโพธิ์ทอง อําเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอํางทอง 

5. ศ. วิบูลย๑ ลีสุ้วรรณ 
ที่อยูํ หมวดวิชาทัศนศิลป์ คณะอักษรศาสตร๑ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก จ 
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์รูปแบบ 
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รายช่ือรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์รูปแบบ 
(Policy Meeting) 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 ท่าน 
 1. ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ศ. สุชาติ เถาทอง 
     ต าแหน่ง  ศาสตราจารย๑ 
     สถานที่ท างาน 100/310 ม.2 หมูํบ๎านปรารถนา แยกอํางศิลา ต.เสม็ด อ.เมือง 
จังหวัดชลบุร ีโทร. 0-3836-3047 

2. ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ศ. วิบูลย๑ ลี้สวุรรณ 
     ต าแหน่ง  ศาสตราจารย๑ 
     สถานที่ท างาน หมวดวิชาทัศนศิลป์ คณะอักษรศาสตร๑ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 3. ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ กํานันสุรินทร๑ นิลเลิศ 
     ต าแหน่ง  ผู๎นํากลุํมหัตถกรรมจักสานบางเจ๎าฉํา 
     สถานที่ท างาน กลุํมหัตถกรรมจักสานบางเจ๎าฉํา อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอํางทอง 
 4. ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ คุณปราณี มูลผลา 
     ต าแหน่ง  ประธานกลุํมจักสานอําเภอพนัสนิคม 
     สถานที่ท างาน กลุํมจักสานชุมชนยํอยที่ 1 ตั้งอยูํที่ 60 หมูํ 1 ตําบลพนัสนิคม
อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
 5. ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ คุณฐิติพัชร๑ รวยทรัพย๑ 
     ต าแหน่ง  ประธานกลุํมออมทรัพย๑เพ่ือการผลิตจักสานบ๎านตลาดใหมํ 
     สถานที่ท างาน 65/4 หมูํที่ 2 ตลาดใหมํ อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอํางทอง 

6. ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ คุณประสงค๑ ขาวเหลือง  
     ต าแหน่ง  ประธานกลุํม‛กลุํมหัตถกรรมจักสานไม๎ไผํศูนย๑หันสัง“ 
     สถานที่ท างาน เลขที่ 19/1 หมูํ 1 ตําบลหันสัง อําเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 7. ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ คุณพรชัย บุญรื่น 
     ต าแหน่ง  ประธานกลุํมวิสาหกิจชุมชนสานศิลป์บางเจ๎าฉํา 

     สถานที่ท างาน 77 หมูํ 8 ตําบลบางเจ๎าฉํา อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอํางทอง 14120  
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ภาคผนวก ฉ 
ภาพกิจกรรมสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
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1. คุณป้าบุปผา อ้ันจินดา  
 

 

 
 

คุณปูาบุปผา อ้ันจินดา สัมภาษณ๑เมื่อ 8 กุมภาพันธ๑ 2558  
 

 

 
  
 
 
 

 
 

 
คุณปูาบุปผา อ้ันจินดา สัมภาษณ๑เมื่อ 12 กุมภาพันธ๑ 2558  
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2. คุณปราณี มูลผลา  
 
 
 

   
 
 

   
 

 
คุณปราณี มูลผลา สัมภาษณ๑เมื่อ 15 กุมภาพันธ๑ 2558 
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3. คุณรุจี ตันวิพัฒน์  
 

 
 

 
 

 

คุณรุจี ตันวิพัฒน๑ สัมภาษณ๑เมื่อ 22 มีนาคม 2558 
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4. คุณสุชิน จุ้ยสกุล  
 
 

 
 

        
 
 

คุณสุชิน จุ๎ยสกุล สัมภาษณ๑เม่ือ 28 มีนาคม 2558 
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6. คุณมาลี เมตะมุ  
 

 
 

 
 

 
 
 

คุณมาลี เมตะมุ สัมภาษณ๑เมื่อ 5 เมษายน 2558 
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7. คุณพิกุล  
 
 

 
 

 
 
 

คุณพิกุล สัมภาษณ๑เมื่อ 7 เมษายน 2558 
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8. คุณลุงเมี้ยน จ่ายเคร่ง  
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

คุณเมี้ยน จํายเครํง สัมภาษณ๑เมื่อ 10 เมษายน 2558 
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10. คุณลุงสมาน อารีย์สิทธิ์ 
 

 
 

 
 

 
 

คุณสมาน อารีสิทธิ์ สัมภาษณ๑เมื่อ 20 เมษายน 2558 
 



  300 

12. คุณดารณี เอื้อมเอ่ย  
 

  
 

 
 

   
 

คุณดารณ ีเอ้ือมเอํย สัมภาษณ๑เม่ือ 29 เมษายน 2558 
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13. คุณป้าประจวบ อ่อนละมูล 
   

 
 

 
 

 
 

คุณประจวบ อํอนมูล สัมภาษณ๑เม่ือ 27 พฤษภาคม 2558 
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15. นายทิพย์ เรืองใจดี  
 

 
 

คุณทิพย๑ เรืองใจดี สัมภาษณ๑เมื่อ 17 มิถุนายน 2558 
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สัมภาษณ์นักท่องเที่ยว 
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นักทํองเทียวสัมภาษณ๑เมื่อ สิงหาคม 2558 
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ภาพกิจกรรมโฟกัสกรุ๊ป 
 
 

 
 

 
 
 

ประชุมกลุํมเมื่อ 16 พฤษภาคม 2558 
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ภาพกิจกรรมการสาธิตการจักสาน 
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ที่มา: ผู๎วิจัย “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือ
สํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง” 

 
 

 
 

 
 

 
 
ที่มา: ผู๎วิจัย “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนหัตถกรรมจักสานแบบสร๎างสรรค๑เพ่ือ

สํงเสริมการทํองเที่ยวในเขตภาคกลาง” 
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ภาคผนวก ช 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
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การตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) 

แบบสอบถามส าหรับสมาชิกกลุ่มจักสาน 
 

ข้อ  คะแนน คนที่   คะแนน ค่า 

 1 2 3 4 5 รวม IOC 
1 1 0 1 1 1 4 0.8 

2 1 1 1 1 1 5 1.0 

3 1 1 1 0 1 4 0.8 
4 1 0 1 1 1 4 0.8 

5 1 1 1 1 1 5 1.0 
6 1 1 1 1 1 5 1.0 

7 0 1 1 0 1 3 0.6 

8 1 1 1 1 1 5 1.0 
9 1 0 1 1 1 4 0.8 

10 1 0 1 1 1 4 0.8 

11 1 1 1 1 1 5 1.0 
12 1 1 1 1 1 5 1.0 

13 1 1 1 1 1 5 1.0 

14 1 1 1 0 1 4 0.8 
15 1 1 1 1 1 5 1.0 

16 1 1 1 1 1 5 1.0 
17 0 1 1 0 1 3 0.6 

18 1 1 1 1 0 4 0.8 

19 0 1 1 1 1 4 0.8 
20 1 1 1 1 1 5 1.0 
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การตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) 

แบบสอบถามส าหรับนักท่องเที่ยว 

 

ข้อ  คะแนน คนที่   คะแนน ค่า 

 1 2 3 4 5 รวม IOC 
1 1 1 1 1 1 5 1.0 

2 1 1 1 1 1 5 1.0 

3 1 1 1 1 1 5 1.0 
4 1 0 1 1 1 4 0.8 

5 1 1 1 1 1 5 1.0 
6 1 1 1 1 1 5 1.0 

7 0 1 1 0 1 3 0.6 

8 1 1 1 1 1 5 1.0 
9 1 1 1 1 1 5 1.0 

10 1 1 1 1 1 5 1.0 

11 1 1 1 1 1 5 1.0 
12 1 1 1 1 1 5 1.0 

13 1 1 1 1 1 5 1.0 

14 1 1 1 0 1 4 0.8 
15 1 1 1 1 1 5 1.0 

16 1 1 1 1 1 5 1.0 
17 0 1 1 1 1 4 0.8 

18 1 1 1 1 1 5 1.0 

19 1 1 1 1 0 4 0.8 
20 1 1 1 1 1 5 1.0 
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การตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

ข้อ  คะแนน คนที่   คะแนน ค่า 

 1 2 3 4 5 รวม IOC 
1 1 1 1 1 1 5 1.0 

2 1 1 1 1 1 5 1.0 

3 1 1 1 1 1 5 1.0 
4 1 1 1 0 1 4 0.8 

5 1 1 1 1 1 5 1.0 
6 1 1 1 1 1 5 1.0 

7 1 1 0 1 0 3 0.6 

8 1 1 1 1 1 5 1.0 
9 1 1 1 1 1 5 1.0 

10 1 1 1 1 1 5 1.0 

11 1 1 1 1 1 5 1.0 
12 1 1 1 1 1 5 1.0 

13 1 1 1 1 1 5 1.0 

14 1 1 1 0 1 4 0.8 
15 1 1 1 1 1 5 1.0 

16 1 1 1 1 1 5 1.0 
17 1 1 1 0 1 4 0.8 

18 1 1 1 1 1 5 1.0 

19 1 0 1 1 1 4 0.8 
20 1 1 1 1 1 5 1.0 
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เอกพงศ๑ อินเกื้อ และคณะ (2554). การศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตหัตถกรรมจักสานสําหรับ 
สร๎างแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ๑เพ่ือความยั่งยืนของจังหวัดอํางทอง, งานวิจัยนี้ได๎รับทุน
สนับสนุนจากงบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ 2554 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑และ
การออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 
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ประวัติผ๎ูเขียน  

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล พิรัชฌา ระรวยรื่น 

วัน เดือน ปี เกิด 6 กุมภาพันธุ๑ 2505 
สถานที่เกิด จังหวัดอํางทอง 

ที่อยู่ปัจจุบัน 707/6 ซอยเพชรเกษม 28 แขวงคูหาสวรรค๑ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

10160 
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