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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาประวัติ กระบวนการผลิตและการบริหาร

จัดการวสิาหกจิชุมชนตนแบบเขตธนบุรี 2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมการจัดการ

ความรู และ 3) ประเมินความเหมาะสมของงานสารสนเทศการจัดการองคความรูในรูปแบบ 

สื่อสิ่งพิมพและวีดิทัศน งานวิจัยฉบับนี้เปนงานวิจัยแบบผสมผสานวิธีกลุมตัวอยาง ไดแก 

ประธานและสมาชิกของศูนยฝกอาชีพหัตถกรรมของจิ๋ว เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

นักวิชาการ และผูแทนชุมชน ซึ่งเปนอาสาสมัคร จํานวน 24 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใชในการวจัิย คอืแบบวเิคราะหเอกสาร แบบสัมภาษณ วเิคราะหขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคารอยละ และการวเิคราะหเนื้อหา 

 ผลการวิจัยพบวา 1) ประวัติและวิถีการดําเนินกิจการกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ

โดยชุมชนมีสวนรวมพบวา ศูนยฝกอาชีพหัตถกรรมของจิ๋วมีแนวทางการผลิตที่มีความแตกตาง

จากคูแขงขันเนนแนวทางวิถีความเปนไทย โดยอยูบนหลักการสําคัญสามประการคือ มุงเนนคุณภาพ 

การบูรณาการและสรางสรรค การสรางเครือขายและการมีสวนรวม 2) ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพ

ของนวัตกรรม การจัดการความรูโดยผูเช่ียวชาญพบวาภาพรวมนวัตกรรมการจัดการความรู 

ที่พัฒนาขึ้นมีระดับความถูกตอง เหมาะสม เปนไปไดและเปนประโยชน อยูในระดับมากที่สุด 

พจิารณาเปนรายดานพบวา ดานองคประกอบสารสนเทศ และดานเนื้อหาสาระมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 

และดานรูปแบบของสารสนเทศ ทางกายภาพมีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด และ 3) ผลการประเมิน 

ความเหมาะสมของงานสารสนเทศการจัดการความรูในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพและวีดิทัศนภาพ

รวมอยูในระดับมากที่สุด พิจารณาเปนรายดานพบวาดานเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตอง 

มคีะแนนเฉลี่ยสูงสดุ และดานทันสมัยในรูปแบบการนําเสนอความรูมคีะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด 
 คําสําคัญ: การจัดการความรู กระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การมีสวนรวมของชุมชนหัตถกรรม

ของจิ๋ว 
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Abstract 

 This research aimed 1) to study background and operation of production process 

and management by community participation of community enterprise model in Dhonburi 

District 2) to develop and checking of knowledge management innovation and 3) toassessment 

of information for knowledge management in terms of media and video. The 24 samples 

selected by specific sampling method were chairman and members of the vocational training 

center of small craft at Dhonburi distr ict, Bangkok,scholars, and the community 

representatives as the volunteers.Research instruments were document analysis forms and 

interview forms. Data were analyzed by using mean, standard deviation, percentage, and 

content analysis. 

 The results showed that 1) background and operation of production process and 

management by community participation found that vocational training center of small craft  

had production guidelines that was different from the competitors by focusing on Thai way of 

living based on 3 factors: quality, integration and creativity and Network. 2) after checking 

the innovation effectiveness from knowledge management by specialists found overview of 

innovation from knowledge management had high level of accuracy, possibility and usability. 

when considering on each aspect, it was found that the information and content had average 

score at the highest level, and forms of physical information had average lowest score at the 

highest level. 3) the assessment of information for knowledge management in terms of 

media and video was at the highest level. When considering on each aspect, it was found 

that the academic contents in terms of accuracy has average score at the highest level and 

in term of modernity of knowledge presentation had average lowest score at the highest level. 

 Keywords: Knowledge Management, Production Process, Management, Community Participation,Craft 
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บทนํา 

 แนวโนมที่สําคัญในการเรียนรูสําหรับอนาคตเปนการเรียนรูอยางตอเนื่องซึ่งเรียนรูไดทุกที่

ทุกเวลาและเปนการเรียนรูที่เนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคลากร 

ในองคการการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูดวยการคนหาจึงจําเปนอยางยิ่งที่นักพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยตองพัฒนา “คน” ในองคกรกอนสิ่งอื่นใดโดยพัฒนาใหเขามีความเชี่ยวชาญ 

ในตนเอง (Personal mastery) และการเรียนรูตลอดชีวิต (Life long learning) เพื่อใหเกิดการพัฒนา

ตนเองทั้งภายในและภายนอก การเพิ่มศักยภาพภายนอกโดยการพัฒนาตนเองตลอดเวลาและเรียนรู

ตลอดชีวิตโดยผานการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการปฏิบัติจริงและแกปญหารวมกับคนอื่น ๆ ทําให

เกดิการเพิ่มคุณคาในงานของตน องคกรและประเทศชาตติอไป ดังนัน้การจัดการความรูที่ฝงอยูในตัวคน 

เปลี่ยนเปนความรูที่เผยแพรในรูปแบบตาง ๆ จึงเปนสิ่งที่สําคัญ การดําเนินการของวิสาหกิจชุมชน 

ที่ทําใหชุมชนเกิด “พลังการเรียนรู” และระบบความรูนี้เปนความรูจากภูมิปญญาชาวบานที่มี

คุณคาควรจัดเก็บเพื่อการศึกษาเรียนรูตอไป “ภูมิปญญาชาวบาน” เปนความรูความสามารถ 

ที่ไดรับการสั่งสมถายทอดกันมา ตั้งแตสมัยโบราณถึงในยุคปจจุบัน ซึ่งภูมิปญญาชาวบาน 

มกีารจําแนกเปน ประเภทตาง ๆ ดังนี้ ภูมปิญญาชาวบานดานการทํามาหากินภูมิปญญาชาวบาน

ดานการรักษาโรค ภูมิปญญาชาวบานดานการกินอยู  ภูมิปญญาชาวบานดานศิลปกรรม 

ภูมิปญญาชาวบานดานภาษาและวรรณกรรม ภูมิปญญาชาวบานดานศาสนาขนบธรรมเนียม

ประเพณี และภูมิปญญาชาวบานดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่ง 

ภูมิปญญาชาวบานที่จัดรวมกลุมเปนวิสาหกิจชุมชนสวนใหญมักจะเปนความรูแบบฝงลึก  

(Tacit Knowledge) การถายทอดจากรุนสูรุนจึงเปนการปฏบิัตใิหดูแลวทําตาม เนื่องจากรุนลูกรุนหลาน

สวนใหญเปลี่ยนไปทําอาชีพอื่นที่มรีายไดมากกวา จงึทําใหความรูบางสวนสูญหายไปตามกาลเวลา 

 ประเทศไทยมกีารจัดตัง้วสิาหกจิชุมชนอยูเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร 

มีวิสาหกิจชุมชนที่ดําเนินการไดในระดับดีเดนที่ควรศึกษาและจัดเก็บความรูเพื่อการเปนตนแบบ

ใหวิสาหกิจชุมชนไดนําเปนแบบอยางมีอยูเพียงจํานวนนอยจากการศึกษาขอมูลเบื้องตน พบวา 

หัตถกรรมของจิ๋วเปนวิสาหกิจชุมชนที่ไดรับการยอมรับและไดรับรางวัลวิสาหกิจชุมชนในระดับ

ดเีดน ตัง้อยูในแขวงบุคคโลเขตธนบุรี ซึ่งกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพหัตถกรรมของจิ๋ววัดบางน้ําชน

ไดจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และ

กลุมอาชีพหัตถกรรมของจิ๋ววัดบางน้ําชนไดรับการคัดเลือกเปนสินคา OTOP ระดับ 3 ดาว 

ในป พ.ศ. 2553 ขอมูลจากสํานักงานเลขานุการ คณะกรรมการการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (2556) 

กลุมอาชีพหัตถกรรมของจิ๋วจัดจําหนายสินคาที่ใชฝมือในการผลิต โดยการยอสวนใหคลาย 

ของจริงใหมากที่สุดซึ่งเปนการเลียนแบบความเปนอยูของชาวบานและเก็บภาพชีวิตลักษณะ

สินคามีความประณีตมีคุณภาพที่ละเอียดออน มีฝมือ รายละเอียดของงานเปน Themes วิถีชีวิต



วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 23 ฉบับที่ 45 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 23 No. 45 July – December, 2017 

20 

ของคน สื่อเปนเรื่องราวออกมาใหเลือกซื้อ และบุคลากรในการผลิตสินคา มีทักษะความเช่ียวชาญ

ชํานาญมไีอเดยีการนําเสนอที่แปลกใหมเพิ่มเตมิอยูเสมอ 

 ดังนั้น คณะผูวิจัยในฐานะที่เปนนักวิชาการดานการศึกษาจึงสนใจศึกษาวิจัยเพื่อจัดการ

ความรูวิสาหกิจชุมชนตนแบบในเขตพื้นที่ธนบุรีเพื่อจัดทําเอกสารเผยแพรในรูปแบบตาง ๆ เพื่อเปน

ประโยชนตอการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนการอนุรักษความรูภูมิปญญาดานหัตถกรรมและเปน 

การบูรณาการสูการเรียนการสอนและพัฒนาชุมชนใหเปนองคการแหงการเรียนรู สรางความภาคภูมิใจ

ใหแกชุมชนและพัฒนาใหเปนอาชีพที่สงเสริมรายไดและเพิ่มมูลคาสินคาใหแกเศรษฐกิจชุมชน 

รวมทัง้อนุรักษภูมปิญญาทองถิ่นเหลานี้ใหเปนมรดกสบืทอดทางวัฒนธรรมตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาประวัติ กระบวนการผลิตและการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนตนแบบ 

เขตธนบุร ี

2. เพื่อพัฒนาและหาประสทิธภิาพของนวัตกรรมการจัดการความรู 

 3. เพื่อประเมินความเหมาะสมของงานสารสนเทศการจัดการองคความรูในรูปแบบ 

สื่อสิ่งพมิพและวดีทิศัน 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 การวจัิยครัง้นี้ศกึษาจากประชากร คือ นักวิชาการและผูแทนชุมชนที่เปนอาสาสมัครซึ่ง

ปฏิบัติงานในศูนยหัตถกรรมของจิ๋ว โดยกลุมตัวอยางไดคัดเลือกจากอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานใน

ศูนยหัตกรรมของจิ๋วมากกวา 10 ป ซึ่งยนิดแีละเต็มใจในการเผยแพรองคความรูตอคณะผูวิจัย 
 

วธิดีําเนินการวจัิย 

 เครื่องมอืการวจัิย 

 เครื่องมือที่ใชในการวจัิยประกอบดวย 

  1. แบบสัมภาษณแบบมโีครงสราง 

  2. แบบวเิคราะหเอกสาร 

  3. แบบประเมินสารสนเทศการจัดการความรูในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพและวีดิทัศน 

โดยผูวิจัยไดสรางและพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบประสิทธิภาพดานความถูกตอง เหมาะสม 

เปนไปได และเปนประโยชน ของความรูที่จัดรวบรวมเปนสารสนเทศในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพและวีดิทัศน

โดยมคีาคาตรงเชิงโครงสราง เทากับ Χ = 5.00, SD = 0.00 
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การรวบรวมขอมูล 

 1. การสํารวจขอมูลเบื้องตนดําเนินการดังนี้ สํารวจแนวคิด ทฤษฎี ที่สนใจศึกษา 

กําหนดประเด็นปญหาที่จะใชเปนกรณีศึกษาสํารวจขอเท็จจริงเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณกรรม 

ที่เกี่ยวของกับงานที่กําลังศึกษาสรางตัวแบบสําหรับการศึกษาวิสาหกิจชุมชนรวมกับการลงพื้นที่

วสิาหกจิชุมชนที่เปนกรณศีึกษา การสํารวจขอมูลในรายละเอียด การถอดความรูในกระบวนการผลิต

และการบรหิารจัดการ 

 2. การเรียบเรียงจัดเปนชุดความรู รูปแบบสื่อการเรียนรูเชน วีดิทัศน บทความ ฯลฯ 

และหาประสิทธิภาพดานความถูกตอง เหมาะสม เปนไปได และเปนประโยชนของสารสนเทศ 

ที่เรยีบเรยีงจัดเปนชุดความรูในรูปแบบของวดีทิัศนและสื่อสิ่งพมิพ 

 3. การนําสารสนเทศที่เรียบเรียงจัดเปนชุดความรูในรูปแบบของวีดิทัศน ไปหา

ประสิทธิผล โดยทดลองใหกลุมนักวิชาการ ชุมชน นักศึกษา ไดทดลองศึกษาความรูจากสื่อสิ่งพิมพ

และวีดิทัศนที่รวบรวมความรู และประเมินผลจากการศึกษา โดยใชแบบประเมินสารสนเทศ 

การจัดการความรูในรูปแบบสื่อสิ่งพมิพและวดีทิัศน 

 4. การนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงแกไขสารสนเทศที่เรียบเรียงจัดเปนชุดความรู

ในรูปแบบของวดีทิัศนและสื่อสิ่งพมิพใหมคีวามสมบูรณ 

 การวเิคราะหขอมูล 

 1. การวิเคราะหเอกสาร จากการศึกษาเอกสาร หลักฐานและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

กับการจัดการความรูวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมของจิ๋ว สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ 

การวเิคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และการสรุปอุปมาน (Analytic induction) 

 2. การวิเคราะหผลการสัมภาษณเชิงลึก กับ แหลงขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูลคอื การวเิคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และการสรุปอุปมาน (Analytic induction) 

 3. การวิเคราะหผลการตรวจสอบประสิทธิภาพดานความถูกตอง เหมาะสม เปนไปได

และเปนประโยชนของสารสนเทศการจัดการความรูในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพและวีดิทัศน สถิติที่ใช 

ในการวเิคราะหขอมูล คอื คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 4. การวิเคราะหประสิทธิผลของสารสนเทศการการจัดการความรูที่พัฒนาขึ้น 

ดานเนื้อหาสาระ ดานดึงดูดใจ และดานประโยชนที่ไดรับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวจัิย 

 ผลการจัดการและเผยแพรความรูดานกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการวิสาหกิจ

ชุมชนตนแบบเขตธนบุรีโดยชุมชนมีสวนรวม 
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 1. ประวัติและวิถีการดําเนินกิจการกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการโดยชุมชน 

มสีวนรวม พบวา 

  1.1 ความเปนมาของวิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพหัตถกรรมของจิ๋ววัดบางน้ําชน  

หัตถกรรมของจิ๋วเปนสวนหนึ่งและวิธีการหนึ่งที่ใชในการเก็บเรื่องราวทางประวัติศาสตรและ

วัฒนธรรมมีมาตั้งแตโบราณกาลแลว ในปจจุบันนี้ของจิ๋วไมไดเปนของเลนเด็กเลนแตอยางเดียว

เปนทั้งของสะสมและของฝากของที่ระลกึที่เกอืบทุกประเทศทั่วโลกไดผลติขึ้น สามารถแบงของจิ๋ว

ออกเปน 2แบบ คอื 

   1.1.1 แบบเล็กจิ๋วที่สุดเทาที่ฝมอืผูทําของจ๋ิวจะทําได เปนการแสดงฝมือของผูทํา 

เชน หัตถกรรมของจิ๋วของชุมชนวัดบางน้ําชน ไดแก การเปาแกวจิ๋วของคุณชูพันธ บรรจงชาติ 

   1.1.2 แบบที่มีมาตราสวน 1 : 6, 1 : 10, 1 : 12, 1 : 100 ซึ่งมาตราสวนนี้แตละ

ประเทศจะใชตางกันแตสากลจะใช 1 : 12 และ 1 : 10 แตตุกตา BABY จะใช 1 : 6 จุดเริ่มตนของ

จิ๋ววัดบางน้ําชน เริ่มมาจากนายชูพันธ บรรจงชาติ เดิมทํางานเปาแกวมากอนและไดดําเนินการ 

ตั้งศูนยฝกอาชีพขึ้นโดยเริ่มจากงานแกวแตเนื่องจากงานเปาแกวเปนงานที่มีความซับซอน 

จึงเปลี่ยนมาผลิตของจิ๋ว โดยการศึกษาดวยตัวเอง โดยนายชูพันธ บรรจงชาติ เปนผูที่มีพื้นฐาน

ดานงานศิลปะซึ่งการปนของจิ๋วมีวัตถุดิบสําคัญคือดินโดยแบงเปนดินทึบและดินแกว นอกจากนี้

ทางกลุมหัตถกรรมของจิ๋ววัดบางน้ําชน ไดมีการสอนทําของจิ๋วขึ้นโดยยึดการทําของจิ๋วมีมาตราสวน

ที่สากลใชกันเพื่อใหตรงกับความตองการของชาวตางชาติ โดยทางกลุมไดผลิตทั้งช้ินงาน 

ที่ประกอบสําเร็จรูปและเปนอุปกรณเพื่อนําไปประกอบเอง โดยแบงการผลิตเปน 4 ประเภทตาง ๆ 

ไดแก ประเภทงานแกว เชน การเปาแกวเปนรูปสัตว สิ่งของตาง ๆ ประเภทงานไม เชน โตะไมจิ๋ว 

เกาอี้จ๋ิว หรือเครื่องใชไมจิ๋ว ประเภทงานโลหะ เชน รถยนตจ๋ิว อุปกรณเครื่องใชจิ๋ว ประเภท 

งานดินวิทยาศาสตร เชน คน สัตว พืชผักจิ๋วตาง ๆ ซึ่งประโยชนหลักของผลิตภัณฑ คือ นําไป 

จัดแสดงและเปนของฝากที่ระลึก หรือเปนงานสะสมของนักสะสมเพราะผลิตภัณฑเปนงาน 

ที่แสดงฝกมือทําใหเห็นถึงความประณีตที่ตองทําอยางละเอียดออนพิถีพิถันโดยสินคากวาจะทํา

ขึ้นไดในแตละช้ินนั้น จะตองอาศัยทักษะ ความชํานาญ และฝมือเฉพาะแตละบุคคลลูกคา 

ที่ซื้อสินคาไป หรือผูที่ไดรับก็จะประทับใจเพราะนอกจากจะแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมและ 

ชีวิตความเปนอยูของคนไทยแลว ยังทําใหยอนรําลึกถึงภาพในวัยเยาวดวยซึ่งงานจิ๋วที่เปน

เรื่องราว เรื่องแรกคอืเรื่อง สลัม (ชุมชนแออัด) ช่ือวา ชุมชนเถิดเทิง หลังจากนั้นจึงจัดเรื่องงานวัด 

จัดแสดงที่เซ็นทรัลเวลิด 

  1.2 การบริหารจัดการของกลุม (Management) กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพ

หัตถกรรมของจิ๋ววัดบางน้ําชนไดจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติสงเสริม

วสิาหกจิชุมชน พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2549 หมายเลขทะเบียน 1 - 10 มีที่ตั้งอยูที่ 563 
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เชิงสะพานกรุงเทพ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โทรศัพท 02 - 8776406 โดยมี

สมาชิกทัง้หมด 10 คน มนีายชูพันธ บรรจงชาต ิเปนประธานมกีารรวบรวมสมาชิก โดยนายชูพันธ 

บรรจงชาติ เปนเจาของเงินทุน ซึ่งนายชูพันธ บรรจงชาติ ประธานกลุมแตเดิมเปนครูสอน

วิทยาศาสตร ไดลาออกมาประกอบอาชีพสวนตัว แตเล็งเห็นชาวบานชุมชนชาวเชิงสะพาน

กรุงเทพ ยากจนและไมมีอาชีพ จึงไดทําการรวมกลุมสมาชิก และสอนชาวบานเปาแกว 

ตามความรูความสามารถที่ตนมีอยู แตไมประสบความสําเร็จ เนื่องจากชาวบานทําไมไดและ 

ทําแตกหมดเปนเหตุใหสิ้นเปลืองวัสดุ ตนจึงเกิดความคิดทําของจิ๋วจําลองจากชีวิตความเปนจริง

และวัฒนธรรมในสมัยโบราณ เปนการอนุรักษชีวิตความเปนอยูและอาชีพของคนไทยในสมัย

โบราณไวถายทอดออกมาเปนเรื่องราว จัดฉากของจิ๋วแตละเรื่องเชน ชุมชนแออัด วิถีชีวิตไทย 

สภาพความเปนอยูอยางไทย โดยสื่อใหชนรุนหลังไดรูถึงวิถีชีวิตของคนสมัยกอนโดยตนเอง 

เปนผูออกเงินทุนและจัดหาวัสดุให จายคาแรงใหชวยใหชาวบานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยตนเอง

เปนผูหาตลาด สรางเวบ็ไซตใหคนรูจักไปทั่วโดยแนวทางการบรกิารจัดการของกลุมแบง ดังนี้ 

   1.2.1 การวางแผน (Planning) เปนหนาที่ของประธานกลุมที่จะตองทําการคาดการณ

ลวงหนาถงึเหตุการณที่จะมผีลกระทบตอธุรกิจและกําหนดขึ้นเปนแผนการปฏิบัติงานหรือวิถีทาง

จะปฏิบัติเอาไวเพื่อสําหรับเปนแนวทางของการทํางานในอนาคตโดยศูนยหัตถกรรมของจิ๋วมีแนวทาง 

การวางแผนการดําเนนิการ ดังนี้ 

    1) วิสัยทัศน ศูนยฝกวิชาชีพหัตถกรรมของจิ๋วชุมชนวัดบางน้ําชน สนับสนุน

การเรียนการสอนวิชาหัตถกรรมของจิ๋ว ใหกับสมาชิกและผูสนใจที่จะศึกษาในวิชาดังกลาวนี้ 

เพื่อที่จะไดสรางสรรคผลงานที่มปีระสทิธภิาพไดมาตรฐานสากล 

    2) ภารกจิ 

     (2.1) คิดคนและพัฒนางานดานหัตถกรรมของจิ๋วโดยการออกแบบ

สรางสรรคงานดานศาสตรและศิลปของงานหัตถกรรมของจิ๋วมาถายทอดใหแกสมาชิกและ

ผูสนใจทัง้ภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับคุณภาพของผลงานใหดยีิ่งขึ้น 

     (2.2) งานฝกอบรมโดยการจัดการฝกอบรมระยะสัน้และระยะยาวใหกับ

สมาชิกและผูสนใจตลอดจนรับจัดการฝกอบรมใหแกหนวยงานตาง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู

ความสามารถทักษะและประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกผูเขารับการฝกอบรม ไดนําไป

ประยุกตใชเพื่อการพัฒนาคุณภาพในการสรางสรรคงานใหมคีุณภาพดยีิ่งขึ้น 

     (2.3) งานดานการขายและบริการโดยนําสินคาจากสมาชิกและผูเรียน

นํามาขายเพื่อใหเกดิรายไดเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
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    3) วัตถุประสงค 

     (3.1) สงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคในการผลิตของจิ๋วใหมีการพัฒนา

ผลติภัณฑและรูปแบบใหมในการผลติของจ๋ิว 

     (3.2) ใหบริการทางวิชาการแกสมาชิกและผูสนใจ โดยใหความสําคัญ

ตามลําดับ ดังนี้ใหบริการวิชาการตอภาครัฐและเอกชนที่สนใจในวิชาหัตถกรรมของจิ๋วคิดสรางสรรค

รูปแบบใหมใหกับสมาชิกและผูสนใจไดเกิดแนวคิดที่จะสรางสรรคงานของจิ๋วแนวทางใหม ๆ

แนะนําและสรางอุปกรณที่สมาชิกและผูสนใจตองการใชและชวยแนะนําในการผลิตจัดนิทรรศการ

และรวมมือกับชมรมของจิ๋วแหงประเทศไทย จัดงานเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานของ

จิ๋วใหกับประชาชน 

     (3.3) จําหนายและผลงานของจิ๋วที่สมาชิกผลิตขึ้นเพื่อเปนรายไดกับ

สมาชิก 

    4) ผลที่คาดวาจะไดรับ สมาชิกจะไดรับความรูและฝกอบรมรูปแบบงาน

ของจิ๋วแบบใหม ๆ ไดแลกเปลี่ยนความคิดไดนําผลงานมาจําหนายเมื่อทางศูนยไดออกรานและ

สมาชิกจะไดรับคาตอบแทนตามจํานวนช้ินงานที่ตนผลิตขึ้น 

    5) กลุมเปาหมายของกจิการมีทั้งเพศชายและหญิง มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป 

ที่เปนทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ มีระดับรายไดตั้งแต 20,000 บาทขึ้นไป มีระดับการศึกษา 

ปานกลาง สูง หรือเปนนักสะสมของจิ๋ว เปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่ชื่นชอบของจิ๋ว หรือ

นักทองเที่ยวที่ช่ืนชอบวัฒนธรรมไทย และตองการเก็บภาพความประทับใจไว หรือเปนผูที่รัก 

การประดับตกแตง เปนผูที่ ช่ืนชอบในความสวยงามรักความสนุกสนาน มีมนุษยสัมพันธที่ดี 

และมักจะเปนผูทีต่องการที่จะมอบของขวัญในโอกาสพเิศษตาง ๆ เปนตน 

    6) ผลิตภัณฑ (Product) กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพหัตถกรรมของจิ๋ว 

วัดบางน้ําชน ไดรับการคัดเลือกเปนสินคา OTOP ระดับ 3 ดาว ในป พ.ศ. 2553 จําหนายสินคา 

ที่ใชฝมือในการผลิต โดยการยอสวนใหคลายของจริงใหมากที่สุดซึ่งเปนการเลียนแบบความเปนอยู 

ของชาวบานและเก็บภาพชีวติและวัฒนธรรมของคนไทยแตละยุคแตละสมัยโดยในการสรางสรรค

ผลงานนั้นตองอาศัยทักษะ ความชํานาญในการออกแบบสรางสรรคแนวคิดของงาน รวมถึงยัง

ตองมคีวามช่ืนชอบสวนตัวดวย สําหรับแนวคดิของผลติภัณฑขึ้นอยูกับ Order ที่ลูกคาสั่งเขามาวา

ตองการ Themes ไปในทิศทางใดในสวนของจิ๋วที่เปนที่ระลึกเปนช้ิน ๆ จะมีการผลิตไวลวงหนา

กอนที่จะไปทําการออกงานแสดงโชวตาง ๆ โดยแนวคิดของผลิตภัณฑจะสอดคลองกัน Themes

ของงานที่จะไปจัดแสดง สําหรับสิ่งประดิษฐของจิ๋วของคุณชูพันธ บรรจงชาติ มีการใชแบรนดวา 

Mini Thai ลูกคาสวนใหญจะรูจักในช่ือของจิ๋วเจเตียง ทํามานานกวา 16 ป ไดคัดเลือกเปนสินคา

OTOP และไดรับคัดเลือกใหเปนสุดยอด OTOP 5 ดาว ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งหัตถกรรมของจ๋ิว
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ชุมชนวัดบางน้ําชน คํานึงถึงการสรางคุณคาเพิ่มของผลิตภัณฑโดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ 

ที่มคีวามหลากหลายแนวคิด หลากหลายขนาดมากขึ้น ดูทันสมัย ตามแฟช่ัน กระแสนิยมมากขึ้น 

มีรูปทรง รูปแบบ สีสัน ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดและลูกคาที่หลากหลาย

มากขึ้นโดยผลิตภัณฑมีจุดเดน คือ ผลิตภัณฑที่มีความละเอียดออนทางดานฝมือและคุณภาพ 

บรรจุภัณฑทันสมัย ทําใหสามารถออกแบบรูปทรง ลวดลาย สีสันใหตรงกับความตองการของ

ลูกคาเองได ซึ่งผลิตภัณฑที่มีความนิยมจะเปนการนําเสนอสิ่งประดิษฐของจิ๋ว ที่เปนลักษณะของ

การเลาเรื่องราว ภาพวิถีชีวิตของคนไทยที่ยอนไปในอดีตที่เราสามารถนึกถึงไดประมาณ 20 ป  

ถึง 30 ป บางอยางเปนงานรวมสมัยที่อาจจะยังพบไดในปจจุบัน แตเปนสิ่งที่ไมสามารถพบเห็น 

ไดมากนัก เชน การละเลนแบบโบราณ การคาขายในอดีต เชน รถเข็นขายกวยเตี๋ยว รถเข็นขาย

น้ําแข็งใส จําลองการคาบรเิวณตลาดน้ํา ฯลฯ 

    7) การตั้งราคา (Pricing) ราคาสินคาอยูในระดับสูงเพราะเนื่องจากสินคา

ตองใชความประณีตและใชฝมือในการผลิตอีกทั้งยังขึ้นอยูกับรูปแบบความยากงาย และลักษณะ

ของสินคาในแตละแบบ รวมไปถึงในเรื่องของบรรจุภัณฑหากบรรจุอยูในบรรจุภัณฑที่วางบนแทนไม

และครอบดวยกระจกใส ก็จะมีราคาสูงกวาที่วางบนแทนไมธรรมดา โดยการตั้งราคาสินคา 

แตละช้ินของทางศูนยฯ นั้น จะตั้งโดยคิดจากตนทุนทั้งหมด + กําไรที่ตองการ = ราคาขาย 

โดยราคาเฉลี่ยตอสินคา 1 ช้ินแลว จะอยูที่ช้ินละตั้งแต 2,500 บาทขึ้นไป หากเปรียบเทียบกับ

คูแขงแลวจะถือวามีราคาที่สูงกวา แตเนื่องจากการใชวัสดุที่เสมือนจริงมากกวา รวมไปถึงฝมือ 

ที่มีความประณตีมากกวา ลูกคาบางกลุมก็จะยอมเสยีสวนตางที่เกดิขึ้นจากตรงนี้ 

    8) การจัดจําหนายและการกระจายสินคา (Place) ลูกคาสามารถซื้อสินคา

ไดจากสถานที่ตาง ๆ ดังนี้ ลําดับแรก ศูนยฝกวิชาชีพหัตถกรรมของจิ๋วชุมชนวัดบางน้ําชน ลําดับที่สอง 

งานจัดแสดงสินคา OTOP ลําดับที่สาม สวนจตุจักรโดยมีคนกลางมารับซื้อสินคาและนําสินคาไป

จําหนายตออีกทอดและลําดับสุดทายหางสรรพสินคาทั่วไปขยายชองทางการจัดจําหนาย

ผลิตภัณฑใหมากขึ้น เชน ถนนสีลม หางสรรพสินคาและตลาดตางประเทศซึ่งการกระจาย

ผลิตภัณฑดวยวิธีนี้จะทําใหผลิตภัณฑสามารถเพิ่มยอดขายไดเพิ่มมากขึ้นในบางกรณีที่สินคา 

เปนชุดขนาดใหญหรือซื้อสินคา Themes หรือสั่งซื้อในปริมาณที่มากก็จะมีบริการจัดสงใหสินคา

จากทางศูนยฯ จะไดรับการเชิญไปจัดแสดงโชวสินคาบอยครั้ง เฉลี่ยแลวเดือนละประมาณ 

1 - 2 ครัง้ ทําใหสนิคาเขาถงึผูบรโิภคไดมากยิ่งขึ้น 

    9) การสงเสริมการตลาด (Promotion) ในเรื่องของการสงเสริมการตลาด

นั้นสวนใหญไดจากการประชาสัมพันธเวลาไปจัดงานแสดงโชวสินคามีการแจกใบปลิวแกผูที่มา 

ชมงาน และใหนามบัตรสําหรับผูที่สนใจสินคาของทางศูนย อีกทั้งยังมีการประชาสัมพันธผานทาง
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เว็บไซดเพื่อใหสินคาเปนที่รูจักในวงกวางมากขึ้นการใหสวนลดแกลูกคาที่ซื้อสินคาในยอดขายสูง

หรอืผูที่ซื้อที่เปนคนกลางไปจําหนายอกีทอดหนึ่ง 

   1.2.2 การจัดองคการ (Organizing) โครงสรางของงานตาง ๆ และอํานาจหนาที่

เพื่อใหทรัพยากรในการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพของกลุมหัตถกรรมของจิ๋วมีคณะ

กรรมการบรหิารกลุมประกอบดวยนายชูพันธบรรจงชาติประธานกรรมการนายสุพจน แสงสาคร

รองประธานทําหนาที่เปนครูสอนนายบุญเลิศพวงทองเลขานุการดูแลดานการประชาสัมพันธ 

นางจินดาณีดวงจิตตดํารงเหรัญญิกดูแลดานการเงินซึ่งสมาชิกที่เปนเปาหมายของกลุม คือ 

เพื่อนครูที่วางงาน มารวมกันสอนคนที่ไมมีงานทําในชุมชน ไดใชเวลาวาง ไดมีโอกาส ไดทํางาน

เพื่อเปนรายไดชวยเหลอืตนเอง และครอบครัว ไมเปนภาระของสังคมและชุมชน 

   1.2.3 การจัดบุคลากรปฏบิัตงิาน (Staffing) การบริหารทรัพยากรมนุษยในศูนย 

ทั้งนี้เพื่อใหบุคลากรมาปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับการจัด แบงหนวยงาน 

ที่กําหนดไวซึ่งศูนยฝกวิชาชีพหัตกรรมของจิ๋วไดมีการจัดบุคลากรปฏิบัติงานโดยแบงตางประเภท

ของงานและตามความถนัด และระดับของความรู เชน ประเภทงานแกว ประเภทงานไม ประเภท

งานโลหะ ประเภทงานดินวิทยาศาสตรโดยบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในศูนยในระยะเริ่มตนเปน

บุคลากรที่อยูในชุมชนในการทํางานตาง ๆ โดยทางศูนยจะมีการฝกพัฒนาตามความถนัดในงาน

แตละประเภท แตในปจจุบันไดขยายไปสู ชุมชนตาง ๆ  นอกเหนือจากชุมชนใกล เคียง 

(Outsourcing) เปนการสรางอาชีพและกระจายรายได 

   1.2.4 การอํานวยการ (Directing) และการประสานงาน (Coordinating) ภารกิจ 

ในการใชศิลปะในการบริหารงาน เชน ภาวะผูนํา (Leadership) มนุษยสัมพันธ (Human Relations) 

การจูงใจ (Motivation) และการตัดสินใจ (Decision making) เปนตนซึ่งศูนยฝกอาชีพหัตถกรรม

ของจิ๋วเปนศูนยฝกอาชีพที่มีขนาดเล็ก การอํานวยการตาง ๆ จึงเปนหนาที่หลักของประธานศูนย 

ในการประสานงานอํานวยการชวยเหลือ ทั้งในดานการวางแผนงานตาง ๆ การแจกจายงาน 

การคิดสรางสรรคผลงาน การติดตอประสานงานโดยการทํางานเปนลักษณะการทําตามความถนัด  

มีการสอนการฝกฝนในงานที่สมาชิกสนใจใหมีทักษะสามารถทํางานของจิ๋วไดสวนการประสานงาน

หัวหนาศูนยมหีนาที่หลักในการประสานงาน ดังนี้ 

     1) ประสานงานกับลูกคา ในการกําหนดความตองการ การตกลงราคา

การขนสง ตลอดจนเงื่อนไขตาง ๆ ทางธุรกจิ โดยคํานงึถงึประโยชนของศูนยฯเปนสําคัญ 

     2) ประสานงานกับสมาชิก ในการจัดทําของจิ๋วตามความตองการของ

ลูกคา ตั้งแตการประชุมแจกจายงาน การเก็บรายละเอียดของสิ่งที่ตองการยอสวนโดยการลง

พื้นที่จริง เก็บขอมูลจากพื้นที่โดยการถายรูป หรือการนําของตนแบบจริงมาศึกษาและนําไปสู 

การจัดทําของจิ๋วตอไป 
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     3) ประสานงานกับผูสงอะไหล ในการสรางสรรคงาน ซึ่งปจจุบัน

สวนประกอบตาง ๆ ที่ใชในการสรางสรรคงานของจิ๋วนั้นมิไดผลิตโดยชุมชนใกลเคียงศูนยเทานั้น

แตมีการกระจายไปตามสถานที่ตาง ๆ ที่มีความสามารถในการผลิต เชน สถานศึกษา กลุมชุมชน 

กลุมแมบานตาง ๆ 

    1.2.5 การรายงาน (Reporting) เปนกระบวนการและเทคนิคของการแจงให

ผูบังคับบัญชาตามช้ันไดทราบถึงผลการปฏิบัติงานโดยที่มีความสัมพันธกับการติดตอสื่อสาร 

(Communication) ในองคการอยูดวยเนื่องจากศูนยฝกอาชีพหัตถกรรมของจิ๋ว มีจํานวนสมาชิก 

ไมมากการรายงานผลการปฏิบัติงานตาง ๆ เปนหนาที่ของประธานศูนยฯซึ่งรูปแบบของ 

การรายงานมลีักษณะสําคัญ ดังนี้ 

     1) การรายงานความพึงพอใจของลูกคาจะมีลักษณะที่ไมเปนทางการ 

ซึ่งประเด็นในการรายงานเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานจะเปนการรายงานเรื่องของความพึงพอใจ

ของลูกคาซึ่งมิไดมีการทําเครื่องมือตามหลักวิชาในการวัดแตเปนการพูดคุยแสดงความรูสึกของ

กลุมลูกคาซึ่งมลีักษณะไมเปนทางการ 

     2) การรายงานงบประมาณรายรับรายจาย ซึ่งเปนสิ่งที่มีความสําคัญจะมี

การรายงานใหเห็นถึงรายรับรายจายประกอบหลักฐานตาง ๆ โดยอยูบนหลักของความถูกตอง

และความไวเนื้อเช่ือใจ 

     3) รายงานถึงสถานภาพความอยูรอดของศูนยแกสมาชิกเพื่อระดม 

หาแนวทางและนําไปสูการกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาและแกไขปญหาตอไป 

    1.2.6 การงบประมาณ (Budgeting) เปนภารกิจที่เกี่ยวกับการวางแผน 

การทําบัญชีการควบคุมเกี่ยวกับการเงินและการคลังศูนยฝกอาชีพหัตถกรรมของจิ๋วไดมี 

การจัดการดานงบประมาณตามขนาดของศูนยโดยมีประธานศูนยเปนผูดูแลงบประมาณ ซึ่งม ี

การบรหิารจัดการดานงบประมาณ ดังนี้ 

     1) การไดมาซึง่งบประมาณนัน้จะมาจากลูกคาที่สั่งสิ้นคาเปนสําคัญโดยมี

การเรียกเก็บเงินคามัดจําประมาณ รอยละ 50 ของราคาช้ินงาน เพื่อนํามาใชในการดําเนินการ

สรางสรรคช้ินงาน 

     2) การลงทุนตาง ๆ จะไมใชระบบสินเช่ือจะเปนการลงทุนดวยเงินสดที่

บรหิารจัดการจากเงนิมัดจํางานที่ลูกคามอบให ทัง้คาวัสดุอุปกรณ คาจางสมาชิกที่จัดทําช้ินงาน 

     3) การจัดทํางบประมาณ รายรับ-รายจาย แสดงตอสมาชิกใหเห็นถึง

สภาพทางการเงินของศูนย 

  จากการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ (Management) ของศูนยฝกอาชีพ

หัตถกรรมของจิ๋ว ตามหลักการแนวคิดของ POSDCRB (Certo, Samuel C.,2000) นั้นสรุปไดวา 
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การบรหิารจัดการศูนยนัน้โดยสวนใหญมหัีวหนาศูนยเปนผูรับผิดชอบหลัก ทัง้ในดานการวางแผนตาง ๆ 

(Planning) อาทิเชน แผนการบริหารจัดการ แผนการเงิน แผนดานการจัดหาบุคคล แผนการตลาด  

การจัดองคกร (Organizing) ไมมีความซับซอนสวนใหญเปนบุคคลที่มีความคุนเคยกันและมีใจรัก

ในงานหัตถกรรมของจิ๋ว การจัดหาบุคลากร (Staffing) เริ่มตนจากบุคคลในชุมชนโดยมุงสราง

อาชีพสรางงานใชเวลาใหเกดิประโยชน จนถงึในปจจุบันไดขยายออกเปนลักษณะของการกระจาย

งานใหกับเครือขายที่มีความชํานาญเฉพาะดานในการชวยดานการผลิตตาง ๆ ตอมาคือ 

การอํานวยการ (Directing) และการประสานงาน (Coordinating) ซึ่งเปนหนาที่หลักของของ

ประธานศูนยชวยเหลอืประสานเครอืขายทั้งลูกคา บุคลกร เครือขายตาง ๆ การตอรองทางธุรกิจ 

เพื่อนําไปสูการสรางสรรคงานของจิ๋วเกิดประสิทธิภาพ และมีการรายงาน (Reporting) ถึงผล 

การปฏิบัติงานตาง ๆ ตลอดจนสถานการณตาง ๆ ใหสมาชิกของศูนยทราบความเคลื่อนไหวเพื่อ

นําไปสูการพัฒนา และสุดทายคือ การบริการจัดการงบประมาณ (Budgeting) ซึ่งทางศูนย 

มีการบริหารจัดการงบประมาณอยางระมัดระวังไมเนนการใชระบบสิ้นเชื่อจากสถาบันทาง

การเงนิแตมรีะบบการเรยีกเก็บคามัดจําจากลูกคาเพื่อการลงทุนในการสรางสรรคผลงานของจิ๋ว 

  1.3 ดานการผลิต (Manufacturing) ศูนยฝกวิชาชีพหัตถกรรมของจิ๋วเริ่มจาก 

การชักชวนสมาชิกในชุมชนมาฝกทาํของจิ๋ว ตอมามีการขยายไปสูกลุมที่มีความสนใจเกิดเปน

เครอืขายที่เอื้อตอการผลติ แลวจงึนํามารวมเปนเรื่องราว โดยมีกระบวนการผลิต (Production Process) 

ไดแก 

   1.3.1 ดานปจจัยนําเขา (Input) การผลิตของจิ๋วของกลุมฯ จะผลิตทั้งชิ้นงาน 

ที่ประกอบสําเร็จรูปและเปนอุปกรณเพื่อนําไปประกอบเอง 

   1.3.2 การแปรเปลี่ยนสภาพ (Transformation) แปรสภาพจากวัตถุดิบสูสินคา 

ศูนยหัตถกรรมของจ๋ิวมแีนวทางการดําเนนิการผลติโดยแบงหนาที่ตามความถนัด 

   1.3.3 ผลผลติ (Product) แบงการผลติออกเปน 2 กลุม คอื 

    1) งานอะไหล ซึ่งเปนงานที่ยังมิไดนําไปประกอบเปนเรื่องราว โดยจําแนก

ไปตามประเภทของงานแตเดิมของจิ๋วจะนําไปจําหนายแบบช้ินเดียวไมเปนเรื่องราวแตในปจจุบัน

ของจิ๋วถูกนํามาถักทอรอยเรยีงเปนเรื่องราวมากกวาจําหนายเปนช้ิน ๆ 

    2) งานที่ประกอบเปนเรื่องราว ซึ่งเปนงานที่นําอะไหล มาประกอบเปน

เรื่องราว ตามความตองการของลูกคา โดยเนนความเปนไทยยอนยุค ซึ่งการผลิตที่มุงเนน 

การจําหนายของจิ๋วเปนหลัก จะจําหนายในงาน OTOP แตสวนใหญในปจจุบันการจัดแสดงของจิ๋ว

ที่เปนเรื่องราวนี้เปนเพียงสวนหนึ่งของธุรกิจของศูนยเทานั้นเปนการจูงใจใหลูกคาซื้อสินคาตัวอื่น

ที่ศูนยนําไปจําหนายรวมกัน 

  1.4 การมสีวนรวมของชุมชน (Community Participations) ซึ่งสรุปได ดังนี้ 
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   1.4.1 การมีสวนรวมในการตัดสินใจกลาวคือ  สมาชิก ในชุมชนมีสิทธิ  

ในการแสดงออกซึ่งความคดิเห็นในการตัดสนิใจในการดําเนนิการตาง ๆ 

   1.4.2 การมีสวนรวมในการปฏิบัติคนในทองถิ่น กลาวคือ ชุมชนมีสวนรวมใน 

การปฏิบัติ การดําเนินงานของกลุมทั้งในการดานการผลิตในกระบวนการตาง ๆ ซึ่งสมาชิกใน

ชุมชนจะไดรับการฝกฝนตามความตองการของตนเองจนเกิดความชํานาญและเช่ียวชาญ  

สวนดานการบริหารจัดการนั้นชุมชนนั้นมีสวนรวมสําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการวางแผน  

และการเปนกําลังคนที่สําคัญใหกับศูนย 

   1.4.3 การมสีวนรวมในผลประโยชนกลาวคอื ชุมชนมีสวนรวมในการรับผลประโยชน

หรอืผลกําไรที่เกดิขึ้นจากการจัดจําหนายสนิคาของทางศูนยและการบริหารจัดการอยางเกิดประสิทธิผล

และประสิทธิภาพ อยางเปนธรรม ซึ่งการมีสวนรวมในการประเมินผลกลาวคือ ชุมชนมีสวนรวม 

ในการสะทอนผลการดําเนินงานในดานตาง ๆ ของศูนย โดยการประเมินผลมีการประเมินผล 

ทัง้ระหวางการดําเนนิงานของแตละช้ินงาน (Ongoing) และ การประชุมสมาชิกเพื่อทําการประเมิน

สรุปในภาพรวม (Evaluation) 

 2. ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรมการจัดการความรูโดยผูเช่ียวชาญ 

ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรมการจัดการความรูโดยผูเช่ียวชาญ พบวา ภาพรวม

นวัตกรรมการจัดการความรูที่พัฒนาขึ้นมีระดับความถูกตอง เหมาะสม เปนไปไดและเปน

ประโยชน อยูในระดับมากที่สุด (Χ = 4.84, SD = 0.61) เมื่อพิจารณาเปนดานพบวาดานองคประกอบ

สารสนเทศ และดานเนื้อหาสาระมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดโดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับระดับ 

มากที่สุด (Χ = 5.00, SD = 0.00) และดานรูปแบบของสารสนเทศทางกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย

ต่ําสุด โดยมคีะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด (Χ = 4.60, SD = 0.54) 

 3. ผลการประเมินความเหมาะสมของงานสารสนเทศการจัดการความรูในรูปแบบ 

สื่อสิ่งพมิพและวดีทิัศน 

 ผลการประเมินความเหมาะสมของงานสารสนเทศการจัดการความรูในรูปแบบ 

สื่อสิ่งพิมพและวีดิทัศนภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( Χ =4.82, SD = 0.19) เมื่อพิจารณา

เปนรายดานพบวาดานเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดโดยมีคะแนนเฉลี่ย

อยูในระดับมากที่สุด ( Χ =4.93, SD = 0.25) และดานทันสมัยในรูปแบบการนําเสนอความรู

มคีะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดโดยมคีะแนนเฉลี่ยอยูในระดับระดับมากที่สุด (Χ =4.67, SD = 0.48) 
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อภปิรายผลการวจัิย 

 1. ประวัติและวิถีการดําเนินกิจการกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการโดยชุมชน 

มีสวนรวมประวัติและวิถีการดําเนินกิจการกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการโดยชุมชน 

มีสวนรวมซึ่งผลการวิจัย พบวา ศูนยฝกอาชีพหัตถกรรมของจิ๋วมีแนวทางการผลิตที่มีความแตกตาง

จากคูแขงขันเนนแนวทางวิถีความเปนไทย โดยอยูบนหลักการสําคัญ 3 ประการคือ มุงเนน

คุณภาพ (Quality) การบูรณาการและสรางสรรค (Integrate and Create) และการสรางเครือขาย

การมีสวนรวม (Network) เนนการบริหารจัดการที่กะทัดรัดเนนการมีสวนรวมของชุมชน 

เปนองคกรแหงการเรียนรูรวมกันพึ่งพาซึ่งกันและกันในการคิดวางแผน (Planning) การทํา (Doing) 

การตรวจสอบ (Checking) และการพัฒนาผลงานใหมปีระสทิธภิาพ (Acting) ทัง้นี้เนื่องมาจาก สมาชิก

ของศูนยฝกอาชีพหัตถกรรมของจิ๋วทุกคนมีความตั้งใจจริงในการอนุรักษภูมิปญญาหัตถกรรม

ของจิ๋วใหสบืทอดตอไป เรยีนรูในการปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันเปนองคกรแหง

การเรยีนรูและทักษะตลอดจน การปรับตัวทางดานการบริหารจัดการการผลิตที่ยังเนนความเปน

วถิไีทยแตเนนคุณภาพ การบูรณาการสรางสรรคและการสรางเครอืขายและการมีสวนรวมเพื่อให

ศูนยฯ นั้นมีความอยูรอดถึงแมจะประสบกับปญหาของการขาดผูสืบทอดซึ่งเปนกําลังสําคัญ

ทางการผลิตและปญหาทางเศรษฐกิจซึ่งกระทบถึงการบริหารจัดการที่จะตองกะทัดรัดแตมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งหลักการสําคัญ 3 ประการ ไดแก มุงเนนคุณภาพ (Quality) การบูรณาการและ

สรางสรรค (Integrate and Create) และการสรางเครือขายการมีสวนรวม (Network) สอดคลอง

กับแนวคิดของ Peter M. Senge (1990) อางถึงใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

(2551) ไดกาํหนดองคประกอบขององคกรแหงการเรียนรูไว 5 ประการ ไดแก ความเปนเลิศสวน

บุคคลจะสามารถขยายความคิดสรางสรรคผลงานที่เขาตองการไดอยางตอเนื่องโดยอาศัย

กระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง โลกทัศน เปนการจินตนาการเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ มีการคิดอยาง

เปนระบบโลกทัศนทําใหรับรูและเขาใจองคกรในมุมมองที่แตกตางกัน วสิัยทัศนที่ทุกคนมีสวนรวม 

คือ การทําใหวิสัยทัศนขององคกรมีทิศทางไปสูจุดมุงหมายที่ชัดเจนและจับตองไดการเรียนรู 

เปนทีม คือ การประสานงานที่ดีระหวางสมาชิกในทีม มีการสนทนาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และเรียนรูสภาพความเปนจริงในปจจุบันตลอดจนเรียนรูวิธีปฏิบัติเพื่อใหขอผิดพลาดลดนอยลง

และการคดิอยางเปนระบบ เปนการปรับเปลี่ยนจติใจในหลายดาน จากการมองโลกแบบแยกสวน

มาเปนการมองภาพรวม เปลี่ยนจากคนที่เฉื่อยชามาเปนผูที่กระตือรือรนมองเห็นความสัมพันธ

เชิงพึ่งพากันระหวางสวนตาง ๆ แบบใยแมงมุม และสอดคลองกับ ธนาภรณ เมทณีสดุดี (2543) 

ไดกลาวถงึลักษณะแนวทางของการมีสวนรวมดังนี้ การรวมคิด การรวมตัดสินใจ การรวมปฏิบัติ

ตามโครงการ และการรวมตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
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 2. ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรมการจัดการความรูโดยผูเช่ียวชาญ 

ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรมการจัดการความรูโดยผูเช่ียวชาญ พบวา ภาพรวม

นวัตกรรมการจัดการความรูที่พัฒนาขึ้นมีระดับความถูกตอง เหมาะสม เปนไปไดและเปน

ประโยชน อยูในระดับมากที่สุด (Χ = 4.84 SD = 0.61) เมื่อพจิารณาเปนดานพบวา ดานองคประกอบ

สาระสนเทศ และดานเนื้อหาสาระมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู ในระดับมากที่สุด 

( Χ =5.00 SD = 0.00) และดานรูปแบบของสารสนเทศทางกายภาพมีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด 

โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด (Χ = 4.60 SD = 0.54) ทั้งนี้เปนเพราะกระบวนการ

ไดมาซึ่งขอมูลที่นํามาใชในการสกัดความรูจากผูรูนั้นมีความเหมาะสมทั้งการลงพื้นที่ใน 

การสัมภาษณเชิงลกึ การสังเกตในขณะลงพื้นที่ทําใหไดเนื้อหาสาระเปนขอมูลที่มีความตรงและมี

ความนาสนใจประกอบกับรูปแบบการนําเสนอความรูมคีวามเหมาะสมครบถวน ซึ่งสอดคลองกับ 

Bennett & Bennett 2003, อางถึงใน อภิชาต ใจอารีย, 2557 ที่กลาววาการจัดการความรู

มจุีดมุงหมาย เพื่อใหสรางความตระหนักถงึความสําคัญของความรูที่มีอยูในตัวบุคคลตาง ๆ และ

ในองคการรวมทั้งการนําความรูนั้นมาใชประโยชนใหเกิดผลมากที่สุดและยังสอดคลองกับ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร. (2548) ใหความหมายวาการจัดการความรู 

เปนการรวบรวมความรูที่มีอยูในสวนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนา

ใหเปนระบบหรือใหทุกคนในองคการสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพอันจะสงผลให

องคการมคีวามสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด 

 3. ผลการประเมินความเหมาะสมของงานสารสนเทศการจัดการองคความรูในรูปแบบ

สื่อสิ่งพิมพและวีดิทัศนผลการประเมินความเหมาะสมของานสารสนเทศการจัดการองคความรู 

ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพและวีดิทัศนภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( Χ =4.82 SD = 0.19) 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดโดยมี

คะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( Χ = 4.93 SD = 0.25) และดานทันสมัยในรูปแบบ 

การนําเสนอองคความรูมีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดโดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด (Χ = 4.67 

SD = 0.48) ซึ่งมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมในดานชองทางเครือขายอินเตอรเน็ต เพื่อเพิ่มความสามารถ 

ในการเขาถงึสารสนเทศในวงกวางมากขึ้น ทัง้นี้เปนเพราะนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมีเนื้อหาสาระทาง

วิชาการถูกตอง มีความทันสมัยในรูปแบบการนําเสนอความรูตลอดจนมีการวิเคราะหและเสนอ

ความรูมีวิธีการที่ทันสมัย มีแนวคิดและการนําเสนอที่ชัดเจน มีเอกภาพ ไมสับสน สามารถทําให

ผูอานติดตามเนื้อหาของผลงานไดโดยสะดวก มีแหลงอางอิงที่ถูกตองและมีการใชภาษา 

ที่ชัดเจนถูกตองตามหลักภาษา ตลอดจนมีความเช่ือมโยงของหัวขอใหความรูใหมเปนประโยชน

ตอการเรียนการสอนและวงวิชาการกระตุนใหเกิดความคิดและการคนควาอยางตอเนื่องและ 

ที่สําคัญถอืเปนสวนหนึ่งของการดํารงรักษาสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับกิดานันท
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มลิทอง (2548) กลาวถึงสื่อที่มีคุณภาพตองสัมพันธกับเนื้อหาบทเรียนและจุดมุงหมายที่จะ

ถายทอดมีเนื้อหาถูกตอง ทันสมัยนาสนใจชวยใหผูเรียน เขาใจเนื้อหาวิชานั้นไดดี เปนลําดับ

ขั้นตอนเหมาะสมกับวัย ระดับช้ัน ความรูและประสบการณของผูเรียนสะดวกในการใช มีคุณภาพ

เทคนิคการผลิตสื่อที่ดี มีความชัดเจนและเปนจริงมีราคาไมแพง หรือถาจะผลิตเองตองคุมกับ

เวลาและการลงทุน 
 

ขอเสนอแนะการวจัิย 

 ขอเสนอแนะสําหรับการปฏบิัต ิ

 ผลการวิจัย พบวา ปญหาที่เกิดขึ้นจากการผลิต คือ แรงงานฝมือที่ใชในการผลิตที่

นับวันมีจํานวนลดนอยลงดังนั้นภาครัฐหรือสวนงานที่เกี่ยวของควรใหการสนับสนุนการผลิตชวง

ฝมอืหัตถกรรมของจิ๋วใหเพียงพอและถอืเปนการอนุรักษหัตถกรรมของจิ๋วใหคงอยูสบืไป 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังตอไป 

 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเฉพาะศูนยฝกอาชีพหัตถกรรมของจิ๋ว เขตธนบุรี ดังนั้น

การศกึษาในครัง้ตอไปควรมกีารศกึษาในกลุมหัตถกรรมของจิ๋วกลุมอื่นๆในวงกวาง 
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