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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง  การจัดการความรู้ด้านกระบวนการผลิตหัตถกรรมไทยเพ่ือสืบสานวัฒนธรรมฝั่ง
ธนบุรี  : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบ้านรักษ์ดิน ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องดังนี้  

ตอนที่ 1 หลักการแนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้  
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับฝั่งธนบุรี  
ตอนที่ 3 วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชนบ้านรักษ์ดิน 
ตอนที่ 4 หลักการแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการผลิต 
ตอนที่ 5 หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
ตอนที่ 6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

ตอนที ่1 หลักการแนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้  
 1.1 ประวัติการจัดการความรู้ 

 ในปี คศ. 1994 ปีเตอร์ ดรักเกอร์ (Peter Drucker) ได้กล่าวว่าในยุคศตวรรษที่ 20 เป็นยุคที่มี
การเปลี ่ยนแปลงทางสังคมอย่างรุนแรงมาก เพราะสังคมได้เปลี ่ยนแปลงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ขณะเดียวกันได้เกิดกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้เพิ่มมากขึ้น ความรู้ที่ปีเดอร์ ดรักเกอร์ กล่าวถึงนี้เป็น
ความรู้ที ่นำไปใช้ประยุกต์ในการทำงาน ผู้บริหารต้องมีการจัดการความรู้ในองค์กรและมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย ค่านิยม สิ่งแวดล้อม การตลาด และสมรรถนะหลักขององค์กรด้วยเพื่อมุ่งทำให้เกิด
ความรู้ในองค์กรด้วยเพื่อมุ่งทำให้เกิดความรู้ในองค์กร หรือที่เรียกว่า องค์กรแห่งความรู้ ปั จจุบันหลาย
ประเทศมุ่งพัฒนาตนไปสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ซึ่งได้นำความรู้มาใช้อย่างแพร่หลาย ในการทำงานและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นในองค์กรตลอดจนสร้างความอยู่รอดและความได้เปรียบใน
การแข่งขันท่ียั่งยืน 

เนื่องจากความรู้มีความเกี่ยวข้องกับสารสนเทศและข้อมูล ดังนั้น จึงต้องทำความเข้าใจกับ
ความหมายของคำว่า ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ ดังนี้ 
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 1. ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ได้จากการสังเกตโดยยังไม่ผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์ทางสถิติ ซึ่งเรียกว่า ข้อมูลดิบ เช่น จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น จำนวนวันในการขาด
งาน เป็นต้น 

2. สารสนเทศ (Information) เป็นข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง เช่น จำนวนสถิติการขาดงาน ที่คำนวณเป็นค่าร้อยละ แล้วเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย   
เป็นต้น 
 3. ความรู้ (Knowledge) คือ สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิดเปรียบเทียบเชื่อมโยงกับความรู้
อ่ืน จนเกิดเป็นความเข้าใจ จนเกิดเป็นความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ 
 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.1 ความสัมพันธ์ของข้อมูลสารสนเทศและความรู้ 

ที่มา: (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2548) 

 ในภาพรวมสรุปได้ว่า ข้อมูล สารสนเทศ และความรู ้มีความเกี ่ยวข้องกัน เมื ่อสารสนเทศ

เปลี่ยนแปลงไปทำให้มีความรู ้ใหม่เกิดขึ้นอีกมากมาย ความรู้จึงมีความสำคัญและจำเป็นสำหรับยุค

ฐานความรู้ในปัจจุบัน 

          1.2 ความหมายของความรู้ 

ความรู้ความหมายได้หลายลักษณะ ดังนี้ 
 ความรู้ หมายถึง การตระหนักและรับรู้ถึงความจริง ข้อเท็จจริงหรือข้อสารสนเทศที่เกิดขึ้นใน
รูปแบบของประสบการณ์หรือการเรียนรู้หรือผ่านกระบวนการคิดแบบมีเหตุและผล 

ความรู้ 

(Knowledge) 

 

สารสนเทศที่มีการนำ 
วิจารณญาณ ความคิด 

และปัญญาของมนุษย์มา 
วิเคราะห์เพื่อช่วยในการ
ทำงานหรือแก้ปัญหา 

 

สารสนเทศ 

(Information) 

 

ข้อมูลที่ผ่านการ 
ประมวลผลแล้วมี 
ความหมายต่อผู้ใช้ 

ข้อมูล 

(Data) 

 

ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลดิบ

ที่ยังไม่ได้ประมวลผล 

ไม่มีความหมายต่อผู้ใช้ 
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 ความรู้ เป็นสิ่งที่นำไปใช้แล้วจะไม่มีวันหมด หรือสึกหรอ แต่จะงอกเงยหรืองอกงามข้ึน 
 ความรู้คือ สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิด เปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรู้อ่ืนจนเกิดเป็นความ
เข้าใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์สู่การปฏิบัติได้ 
 ความรู้ เป็นสิ่งที่มีอยู่ทั่วไปในสังคม และแหล่งข้อมูลต่างๆ ตลอดจนองค์กรและตัวบุคคล ดังนั้น
จึงควรมีการนำความรู้มาเผยแพร่ให้คนได้รับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างเป็นระบบ 
 
 1.3 ความหมายของการจัดการความรู้ 

การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการที่เป็นเครื่องมือหรือวิธีการเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าของ
กิจการในองค์กร กลุ่ม บุคคล หรือเครือข่ายของกลุ่มบุคคล  การรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร จากตัว
บุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึ งความรู้ พัฒนาตนเองให้
เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันส่งผลให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ 
 การจัดการความรู้ เป็นการสนับสนุนให้พนักงานในองค์กร รวบรวม ค้นหาแลกเปลี่ยนความรู้ 
 การจัดการความรู้ เป็นกลยุทธ์ในการทำให้คนที่ได้รับความรู้ที่ต้องการ ภายในเวลาที่เหมาะสม 
 การจัดการความรู้ เป็นการใช้ความรู้เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ
เหนือคู่แข่ง ชิงความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 การจัดการความรู้ เป็นกลยุทธ์ในการที่ทำให้คนได้รับความรู้ที่ต้องการ ภายในเวลาที่เหมาะสม 
และช่วยในการแลกเปลี่ยนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด 
          สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ให้ความหมายว่า การจดัการความรู ้เป็น
การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจาย อยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็น
ระบบหรือให้ทุกคนในองค์การสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลให้องค์การมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 

 วิจารณ์  พานิช (2547)  ได้ให้ความหมายของคำว่า  “การจัดการความรู้”  ว่า  หมายถึง  
กระบวนการที่ดำเนินการร่วมกันโดยผู้ปฏิบัติงานในองค์การหรือหน่วยงานย่อยขององค์การ เพ่ือสร้างและ
ใช้ความรู้ในการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกว่าเดิม โดยมีเป้าหมายพัฒนางานและคน 

 
 1.4 ความหมายของการจัดการความรู้ในองค์กร 

 องค์กร หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มารวมตัวกัน โดยมีเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน และดำเนิน
กิจกรรมบางอย่างร่วมกันอย่างมีข้ันตอน 
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 การจัดการความรู้ในองค์กร หมายถึง การรวบรวมความรู้ที่กระจัดกระจายในองค์กรมาพัฒนาให้
เป็นองค์ความรู้ และมีถ่ายทอดแบ่งปันกันอย่างมีระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้ใช้ประโยชน์จากการ
แบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน 
 1.5 ประเภทของความรู้   

ความรู้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  ได้แก่  ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit  Knowledge)  เป็นความรู้ที่

เกิดจากประสบการณ์  การเรียนรู้หรือพรสวรรค์ต่าง ๆ  อธิบายออกมาได้ยากแต่สามารถพัฒนาและแบ่งปัน

ได้   ความรู้ที่ชัดแจ้ง  (Explicit  Knowledge)  ความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผล  สามารถถ่ายทอดออกมาใน

รูปแบบต่าง ๆ  ได้  เช่น  หนังสือ  คู่มือ  เอกสาร  เมื่อพิจารณาสัดส่วนความรู้ทั้ ง  2  ประเภท  พบว่า

อัตราความรู้ที่ฝังอยู่ในคนมากกว่าความรู้แบบชัดแจ้ง  ถึง 80 :20 เปรียบเสมือนปรากฏการณ์ธรรมชาติ  

เช่น  ภูเขาน้ำแข็ง   ที่เปรียบความรู้ชัดแจ้งเป็นน้ำแข็ง ส่วนที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาเพียง 20 %  แต่ความรู้ที่ฝัง

อยู่ในคนเป็นน้ำแข็งส่วนที่จมอยู่ใต้น้ำถึง 80 %   ซึ่งนักวิชาการของไทยได้ให้ความสำคัญกับเรื ่องนี้  

ดังเช่น  ประเวศ วะสี (2548)  ได้ให้ความเห็นว่า “หากเรานำความรู้ที่อยู่ในตัวคนเป็นฐาน  ความรู้ใน

ตำรามาประกอบ  มาปรับแต่ง  มาต่อยอด  ก็จะเป็นการจัดการความสัมพันธ์ของความรู้ที่ส่งเสริมทุกคน  

เพราะถ้าเราถือความสำคัญของความรู้ของคน คนทุกคนจะกลายเป็นคนมีศักดิ์ศรี มีเกียรติ ”   

 1.6 จุดมุ่งหมายและองค์ประกอบของการจัดการความรู้   
      1.6.1 จุดมุ่งหมาย 
      การจัดการความรู้มีจุดมุ่งหมายดังต่อไปนี้     เพื่อให้องค์การตระหนักถึงความสำคัญของ

ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลต่าง ๆ  และในองค์การ  รวมทั้งการนำความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์ให้เกิดผลมาก
ที่สุด (Bennett & Bennett, 2003)  องค์การโดยทั่วไปมีการแบ่งงานตามหน้าที่  บุคลากรที่ทำงานสั่งสม
ความรู้และประสบการณ์ในการทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  หากองค์การไม่มีการจัดการความรู้
แล้ว ความรู้และประสบการณ์ที่แต่ละคนมีก็กระจัดกระจาย ไม่มีการรวบรวมอย่างเป็นระบบ  เพื่อให้มี
การเข้าถึงและใช้ร่วมกันได้ในภายหลัง เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาวัฒนธรรมของการให้ความสำคัญกับ
ความรู้  (Knowledge-intensive  culture)  ซึ่งได้แก่  ความปรารถนาในการแลกเปลี่ยนความรู้และมี
พันธะผูกพันในการจัดการความรู้ในทุกระดับขององค์การ    เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับ
ความรู้  ไม่ว่าจะเป็นระบบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน  ระบบการหมุนเวียนคน   ในการทำงาน  และระบบ
การให้รางวัล     มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ  เพิ่มพูนความรู้และ
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เร่งให้เกิดความรู้ทั ้งภายในและระหว่างองค์การ  เช่น  การมีอินทราเน็ต  ( Intranet)  เพื่อใช้ติดต่อ
แลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์การ 
       1.6.2 องค์ประกอบสำคัญของวงจรความรู้    

      สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของความรู้ว่า 
ประกอบด้วย    คน   ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด    เทคโนโลยี   เป็นเครื่องมือ  เพื่อให้คน
สามารถค้นหา  จัดเก็บ  แลกเปลี่ยน  นำความรู้ไปใช้อย่างได้อย่างง่ายและรวดเร็วขึ้น และกระบวนการ
ความรู้  เป็นการบริหารจัดการเพ่ือนำความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้    ทำให้เกิดการปรับปรุงและเกิด
นวัตกรรม 

 
 1.7 แนวทางการจัดการความรู้ 

แนวทางการจัดการความรู้มีหลายแนวทางจากผลงานของ ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์ (2548)  
ซึ่งได้รวบรวมความรู้ของนักคิด  นักวิชาการต่าง ๆ   ไว้หลายแนวทาง  ได้แก่ แนวทางของ (Earl, 2001) , 
(Alavi & Leidner, 2002) , (Swan, 2003)  และแนวทางการจัดการความรู้ที่ได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ใน
ประเทศไทย ได้แก่  แนวทางการจัดการความรู้ Tuna  Model  ของ (Nonaka, 2001)  และแนวทาง 
Xerox  Model  ของ บริษัท  Xerox Corporation (1999)   เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยจะได้นำแนวทางดังกล่าว
มาใช้เป็นกรอบในการวิจัยการจัดการความรู้กระบวนการผลิตและการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนฝั่ง
ธนบุรีในงานวิจัยนี้ต่อไป 

 
 1.8 กระบวนการจัดการความรู้ 

กระบวนการจัดการความรู้ประกอบด้วย การหาข้อมูล รวบรวมข้อมูล คัดเลือกความรู้ที่จำเป็น
สำหรับการใช้ประโยชน์ การจัดหมวดหมู่ความรู้ให้เหมาะสมต่อการใช้งานการจัดเก็บความรู้เพ่ือให้ง่ายต่อ
การค้นหา การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดความรู้ การจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ สังเคราะห์ 
เพ่ือสร้างความรู้ใหม่  การประยุกต์ใช้ความรู้  และการเรียนรู้ จากการใช้ความรู้ 
 ขั้นตอนของการจัดการความรู้ ที่ช่วยให้องค์กรเรียนรู้ให้เร็วกว่าคู่แข่ง คือ ต้องเป็นฝ่ายรุกและมี
วิสัยทัศน์ที่เหนือกว่าคู่แข่ง และต้องมีความเข้าใจพื้นฐานของการจัดการความรู้ สุดท้ายต้องลงมือปฏิบัติ
ด้วยความกระตือรือร้น วิเคราะห์และประเมินผลสำเร็จ ตลอดจนมีการให้รางวัลตอบแทนเพื ่อเป็น
แรงจูงใจให้กับพนักงานที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 เป้าหมายของการจัดการความรู้ มีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ คือ 

1. พัฒนางานให้มีคุณภาพ และมีผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

13 
 

2. พัฒนาคนให้ศักยภาพและเกิดคุณค่ามากยิ่งขึ้น 
3. พัฒนาฐานความรู้และทุนปัญญาขององค์กร 

 ในคู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 
ได้อธิบายถึงกระบวนการจัดการความรู้ไว้ว่ามีท้ังหมด 7 ขั้นตอน ดังแสดงไว้ในภาพประกอบ  

 
ภาพที ่2.2 กระบวนการจัดการความรู้ 
ที่มา: (สำนักงาน กพร.และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2548) 
 1.9 การจัดระบบการจัดการความรู้ 

การจัดระบบการจัดการความรู้ ควรบูรณาการเข้ากับงานประจำและต้องไม่ทำให้ภาระงาน
เพ่ิมขึ้น ซึ่งไม่มีกฎตายตัวแน่นอน  วิจารณ์ พานิช (2547) ได้แนะนำ 2 ทฤษฎี ที่สำคัญในการจัดระบบการ
จัดการความรู้ ได้แก่ ทฤษฎีขนมชั้น มีแนวคิดว่าระบบการจัดการความรู้เป็นระบบที่แยกออกจากงาน
ประจำ แยกออกจากระบบการพัฒนาคน จึงทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนมีงานเพิ่มขึ้น จนในที่สุดการจัดการ
ความรู้ก็ล้มเหลวไม่คุ ้มค่ากับการลงทุน อีกทฤษฎีหนึ่ง คือ ทฤษฎีขนมเปียกปูน คือ ระบบการจัดการ
ความรู้จะถูกแทรกและกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน กับงานประจำและ ระบบอ่ืน ๆ กล่าวคือมีการจัดการความรู้
แทรกอยู่ทั่วไปอย่างมองไม่เห็นทฤษฎีขนมเปียกปูนจะนำไปสู่ความสำเร็จ วิธีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีขนม

2. การสร้างและแสวงหาความรู ้ 
(Knowledge Creation and Acquisition) 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู ้ 
(Knowledge Codification and Refinement) 

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 

6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) 

7. การเรียนรู ้(Learning) 
ความรู้น้ันท าให้เกิดประโยชน์กับองคก์รหรือไม่ 

ท าให้องค์กรดีขึน้หรือไม่ 

มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่ 

เราน าความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรอืไม่ 

ความรู้อยู่ทีใ่คร  อยู่ในรูปแบบอะไร 
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร 

จะแบ่งประเภท หัวข้ออย่างไร 

จะท าให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร 

เราต้องมีความรู้เร่ืองอะไร 
เรามีความรู้เร่ืองน้ันหรือยัง 

1. การบ่งชี้ความรู้  

(Knowledge Identification) 
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เปียกปูน คือ ให้คณะทำงานการจัดการความรู้ กระจายอยู่ในทุกส่วนขององค์กร และผลจากทุกกิจกรรม
ของการจัดการความรู้ต้องส่งผลไปยังการพัฒนางาน พัฒนาคน และการพัฒนาองค์กรเพื่อให้การจัดการ
ความรู้มีความต่อเนื่องในภาพรวมได้ 

 
 1.10 ความสำคัญของการจัดการความรู้ 

 จากปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้พบว่า หลายๆ องค์กรต้องสูญเสียความรู้ไปพร้อมๆ กับบุคลากรที่
ลาออกหรือเกษียณอายุ พนักงานใหม่อาจทำงานผิดพลาด ซ้ำซากในสิ่งเดิมๆ หลายครั้ง การพัฒนาองค์กร
ไม่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจยุคใหม่ ทำให้ผลกำไรลดลง และการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าขาดประสิทธิภาพ จากการที่พนักงานลาออกบ่อยทำให้ผู้บริหารต้องใช้เวลาอีกระยะ
หนึ่งในการพัฒนาพนักงานใหม่ให้มีความรู้และประสบการณ์จนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือตอบคำถามที่ว่าทำไมต้องมี
การจัดเก็บความรู้เพ่ือสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก ดังนี้ 

วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในองค์กร 
 1. พนักงานทำงานผิดพลาดเรื่องเดิมๆ ถ้ามีการจัดเก็บความรู้ที่ดี จะทำให้ลดการผิดพลาดในเรื่อง
เหล่านี้ 
 2. ความรู้ที่สูญหายไปกับพนักงานที่ลาออก หรือเกษียณอายุ ถ้ามีการจัดเก็บความรู้จะทำให้
ความรู้อยู่คู่กับองค์กรต่อไป 
 3.  พนักงานขาดความตระหนักในการนำความรู้ที่ดีๆ ขององค์กรนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกองค์กร 
 1. ถ้าองค์กรไม่มีการพัฒนาความรู้ ต่อยอดความรู้ จะทำให้องค์กรล้าหลัง ไม่ทันต่อคู่แข่งขัน 
 2. กระแสการเปลี่ยนแปลงสากลของโลกนี้จะเน้นที่ความรวดเร็ว ถ้าองค์กรไม่มีการถ่ายทอด
ความรู้ให้กัน จะทำให้องค์กรไม่สามารถทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ 

ประโยชน์ของการนำความรู้ไปใช้ 
 ประโยชน์ของการนำความรู้ไปใช้ มีดังต่อไปนี้ 
 1. ส่งเสริมศีลธรรมพื้นฐานของสังคม คือ การเคารพศักดิ์ศรี ความเท่าเทียมกันและเป็นการ
เคารพในความสามารถและคุณค่าท่ีมีอยู่ของแต่ละบุคคล 
 2. มีการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันรวมถึงแบ่งปันความรู้ 
 3. ช่วยเพิ่มศักยภาพของพนักงานและองค์กร ให้สามารถแข่งขันได้ 
 4. เพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
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 5. เพ่ือสร้างองค์กรความรู้ใหม่ๆ ขึ้นมา 
 6. ส่งเสริมให้พนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 7. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 
 8. ช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่ามากยิ่งข้ึน 
 

 1.11 ปัจจัยท่ีทำให้การจัดการความรู้ประสบความสำเร็จ 
 ความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการจัดการความรู้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ ดังนี้ 
 1. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำในการดำเนินการการจัดการความรู้ 
 2. ผู้บริหารให้ความสำคัญโดยการกำหนดวิสัยทัศน์ในการจัดการความรู้ให้ชัดเจน 
 3. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานเห็นความสำคัญ เห็นคุณค่าของความรู ้ และร่วม
แลกเปลี่ยนความรู้ 
 4. องค์กรเลือกใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้หลากหลายวิธีเช่น ใช้การเล่าเรื่องสภากาแฟ เพื่อนช่วย
เพ่ือน ระบบพ่ีเลี้ยงเป็นต้น 
 5. องค์กรเลือกเครื่องมือในการจัดการความรู้ได้ เหมาะสมกับทักษะและความต้องการของผู้รับ
ความรู้ 
 6. สร้างตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลเพื่อทำให้ทราบสถานะของการจัดการความรู้ ว่าจะต้องมีการ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างไรบ้าง 
 
 1.12 องค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 Peter M. Senge (1990) (อ้างถึงใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , 2555: 1) 
ได้กำหนดองค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ไว้ 5 ประการ ได้แก่ 
 1. ความเป็นเลิศส่วนบุคคล จะสามารถขยายความคิดสร้างสรรค์ผลงานที่เขาต้องการได้อย่าง
ต่อเนื่อง สามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นเหมือนกับคนท่ัวไปโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 2. โลกทัศน์ เป็นการจินตนาการเก่ียวกับสิ่งต่างๆ มีการคิดอย่างเป็นระบบโลกทัศน์ทำให้รับรู้และ
เข้าใจองค์กรในมุมมองที่แตกต่างกัน การจัดการเรียนรู้ช่วยให้คนมีโลกทัศน์ที่มองโลกในความเป็นจริงได้ 
 3. วิสัยทัศน์ที่ทุกคนมีส่วนร่วม คือ การทำให้วิสัยทัศน์ขององค์กรมีทิศทางไปสู่จุดมุ่งหมายที่
ชัดเจนและจับต้องได้ 
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 4. การเรียนรู้เป็นทีม คือ การประสานงานที่ดีระหว่างสมาชิกในทีม มีการสนทนาอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู ้สภาพความเป็นจริงในปัจจุบันตลอดจนเรียนรู ้วิธีปฏิบัติเพื ่อให้
ข้อผิดพลาดลดน้อยลง 
 5. การคิดอย่างเป็นระบบ เป็นการปรับเปลี่ยนจิตใจในหลายด้าน จากการมองโลกแบบแยกส่วน
มาเป็นการมองภาพรวม เปลี่ยนจากคนที่เฉื่อยชามาเป็นผู้ที่กระตือรือร้นมองเห็นความสัมพันธ์เชิงพึ่งพา
กันระหว่างส่วนต่างๆ แบบใยแมงมุม การมองเชิงระบบเป็นการมองเชิงระยะยาวพร้อมการเปลี่ยนเงื่อนไข
ของการรับรู้โดยเคลื่อนย้ายส่วนที่เป็นอุปสรรคออกไปแล้วทำให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 

 1.13 โมเดลการจัดการความรู้ (โมเดลปลาทู) 

 โมเดลปลาทูการจัดการความรู้ (KM Model) เป็นโมเดลที่ใช้ในการจัดการความรู้ ซึ่งช่วยให้ผู้อ่าน

เข้าใจภาพรวมทั้งหมดของการจัดการความรู้ โดยเฉพาะกระบวนการและบทบาทของบุคคลเกี่ยวข้องกับ

การจัดการความรู้ เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้ จะเปรียบการจัดการความรู้

เหมือนกับปลาทู ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนหัว ลำตัวและหาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1.1 ส่วนหัวปลา คือส่วนของผู้บริหารที่ต้องมีการกำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ของการจัดการความรู้ 
ว่าองค์กรจะมีทิศทางไปทางไหน ทำการจัดการความรู้เพื่ออะไร การกำหนดวิสัยทัศน์การจัดการความรู้ 
ต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ฝ่ายบริหารต้องทำความเข้าใจให้ได้ว่าการจัดการความรู้ที่จะสร้าง
ขึ้นมีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้างจึงควรมีภาพร่างเพื่อให้ทุกคนเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันแล้วสื่อสารให้
ทุกคนได้รับรู้ 
 1.2 ส่วนลำตัวเปรียบได้กับการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เช่น การบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติ 
เพ่ือจะได้ลองฝึกการเล่าเรื่องและสร้างคลังความรู้ ผ่านการปฏิบัติจริงแต่ต้องทำกันบ่อยๆ จนกระบวนการ
นี้ซึมซับเข้าไปในวิถีชีวิตและเป็นวัฒนธรรมขององค์กร ส่วนนี้เป็นส่วนที่เป็นหัวใจของการจัดการความรู้ 
เป็นส่วนที่สำคัญและยากที่สุดเพราะต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานในองค์กรยอมรับและพร้อมใจ
ที่จะแบ่งปันความรู้ 
 1.3 ส่วนที่เป็นหางปลา เปรียบได้กับองค์ความรู้ที่องค์กรได้เก็บสะสมไว้ การจัดการในส่วนนี้ต้อง
อาศัยเทคโนโลยีช่วยในการจัดเก็บความรู้ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการเรียกใช้เช่น การเก็บความรู้
โดยใช้เทคโนโลยีในอินเตอร์เน็ต ซีดี เว็บบอร์ด อีเมล์ ซึ ่งสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ได้ทันทีโดยไม่มี
ข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาและระยะทาง ทำให้พนักงานสามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งข้ึน 
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 ถ้าหน่วยงานที่มีคลังความรู้และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาก แสดงว่าหน่วยงานนั้นมีหางปลาทูที่
ใหญ่กว่าส่วนอื่น ดังนั้นแต่ละหน่วยงานจึงมีปลาทูที่มีรูปร่างไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับความต้องการและ
จุดเน้นของแต่ละหน่วยงาน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 โมเดลปลาทู 
ที่มา: (ประพนธ์ ผาสุกยืด, 2547) 
 

2. ปัญหาการใช้โมเดลการจัดการความรู้ 
     ส่วนหวัปลา: ปัญหาของการใช้โมเดล คือ  

1. ผู้บริหารไม่สนใจในการจัดทำการจัดการความรู้ในองค์กร 
2. ผู้บริหารไม่มีวิสัยทัศน์ จึงไม่สามารถกำหนดทิศทางในองค์กร 
3. ผู้บริหารไม่มีความชำนาญในเรื่องการจัดการความรู้ 
4. ผู้บริหารคิดว่าการจัดความรู้เป็นการสิ้นเปลือง และสูญเปล่า 
5. ผู้บริหารไม่มีภาวะผู้นำ ทำให้พนักงานไม่ปฏิบัติตาม 
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     สว่นตัวปลา: ปัญหาของการใช้โมเดล คือ 
1. พนักงานไม่เห็นความสำคัญในการจัดการความรู้ 
2. พนักงานมีปัญหาเรื่องการสื่อสาร 
3. พนักงานไมยอมรับในตัวผู้ถ่ายทอดความรู้ 
4. พนักงานขาดแรงจูงใจในการเข้าร่วมทำกิจกรรมการจัดการความรู้ 
5. พนักงานคิดว่าการจัดการความรู้ทำให้เสียเวลาในการทำงานปัจจุบันของตน 
6. พนักงานไม่มีการแบ่งปันความรู้ต่อกัน 
7. พนักงานไม่เห็นคุณค่าของการแบ่งปันความรู้ 
ส่วนหางปลา: ปัญหาของการใช้โมเดล คือ 
1. พนักงานบางส่วนไม่มีทักษะการใช้เทคโนโลยี 
2. องค์กรไม่มีการจัดเก็บความรู้ที่เป็นระบบ 
3.  บุคคลสำคัญท่ีช่วยให้โมเดลปลาทูประสบความสำเร็จ 

   ผู้สร้างโมเดลปลาทูได้อุปโลกน์บุคคลสำคัญที่ทำให้โมเดลปลาทูขับเคลื่อนไปได้ มีอยู่ 6 
คน ได้แก่ คุณเอ้ือ คุณอำนวย คุณกิจ คุณลิขิต คุณประสาน และคุณวิศาสตร์ 
  3.1 คุณเอ้ือ : มีชื่อเต็มว่า เอ้ือระบบ เป็นผู้บริหารระดับสูง ทำหน้าที่ ดังนี้ 
       1) ร่วมมือกับคุณอำนวย เพื่อกำหนดเป้าหมายการจัดการความรู้ ให้คุณกิจโดยคุณ
เอื้อ และเพื่อนๆ จะต้องร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายของการจัดการความรู้ให้ชัดเจนโดย
เชื่อมโยงเข้ากับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ขององค์กร 
       2) จัดบรรยากาศ ที่เอื้ออำนาจให้กับสมาชิกคนอื่นๆ  
       3) จัดให้มีแผนการดำเนินงานการจัดการความรู้และมีการปรับปรุงแผนเป็นระยะๆ 
พร้อมจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพ ทรัพยากรในที่นี้หมายถึง 
เงิน เวลา บุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดทำแผนงานการจัดการความรู้ให้เข้ากับกิจกรรมดา้น
อ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
       4) ติดตามและรับรู ้การเคลื ่อนไหลผลการดำเนินงาน ชื ่นชมความสำเร็จ ให้
คำแนะนำและรางวัลเพื่อให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จ มีการรายงานผลของการจัดการ
ความรู้พร้อมประเมินผลเพ่ือส่งเสริมความสำเร็จ 
       5) แบ่งปันทักษะการเรียนรู้ เพ่ือให้พนักงานเห็นคุณค่าของทักษะดังกล่าว 
  สรุป : คุณเอื้อ ควรทำให้การจัดการความรู้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติจนเกิด
วัฒนธรรมให้ทุกคนเป็นผู้นำในการพัฒนาวิธีการทำงานและนำความรู้มาแบ่งปันกัน 
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  3.2 คุณอำนวย : ทำหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ้ และอำนวยความ
สะดวกทั้งในเชิงกิจกรรม เชิงระบบ และเชิงวัฒนธรรมตลอดจนทำหน้าที่เชื่อมระหว่างผู้มีความรู้กับผู้ที่
ต้องการความรู้ ตลอดจนมุ่งยกระดับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร คุณอำนวยต้องมีบุคคลที่พนักงาน
ทุกคนยอมรับ เป็นผู้เติมพลัง จุดประกาย ประสานเชื่อมโยงการสร้างพ้ืนที่ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ขยายภาพความสำเร็จในอนาคต 
  3.3 คุณกิจ : เป็นผู้ดำเนินงานกิจกรรมการจัดการความรู้ ประมาณร้อยละ 90 ของ
ทั้งหมด คุณกิจต้องมีทักษะด้านการฟังอย่างลึกซึ่ง มีทักษะในการพูดด้วยถ้อยคำที่อ่อนน้อมถ่อมตน และ
เคารพต่อความคิดเห็นของผู้อื่น ทักษะในการคิดบวก ทักษะในการสังเกตและการบันทึก 
  3.4 คุณลิขิต : เป็นผู้ทำหน้าที่จดบันทึกในกิจกรรมจัดการความรู้ ทักษะสำคัญของคุณ
ลิขิต ได้แก่ จับใจความและบันทึกเรื่องราว 
  3.5 คุณประสาน : เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างองค์กร หรือ
หน่วยงานภารกิจสำคัญคือ ประสานงานเพื่อจัดให้มีข้อตกลงของการจั ดการความรู้ในองค์กร ร่วมกัน
กำหนดกติกา ข้อตกลงเครือข่าย และบุคคลในองค์กร โดยประสานงานกับคุณวิศาสตร์ 
  3.6 คุณวิศาสตร์ : เป็นผู้ออกแบบและดำเนินการระบบไอที ให้เหมาะสมกับการจัดการ

ความรู้ และจัดอบรมการใช้ระบบไอทีให้กับกลุ่มคุณอำนวย คุณกิจ รวมถึงพัฒนาระบบไอทีให้เหมาะสม

ง่ายต่อการใช้งาน 

 

 1.14 สรรพวิธีสู่การจัดการองค์ความรู้ 

การสร้างองค์ความรู ้ให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร ผู ้บริหารต้องใช้ความพยายามในการเลือกใช้
เครื่องมือให้เหมาะสมกับพนักงานและให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการจัดการความรู้ขององค์กร มี
หัวข้อสำคัญดังนี้ 

1. ขั้นตอนกระบวนการจัดการความรู้ 
     เมื่อองค์กรได้กำหนด กลยุทธ์และทิศทางในการจัดการความรู้ขึ้นมาแล้ว ผู้บริหารต้องผลักดัน
ให้กลยุทธ์เหล่านั้นเกิดขึ้นได้ โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เข้าช่วย ตลอดจนการสร้างบรรยากาศและส่งเสริมให้
เกิดความร่วมมือให้มากยิ่งขึ ้น Asian Productivity Organization (APO) (2010: 3-5) และ บดินทร์ 
วิจารณ์ (2547: 45-46) ได้เสนอวิธีการและเครื่องมือการจัดการความรู้ไว้ให้องค์กรได้พิจารณาเลือกใช้ให้
เหมาะสม โดยแบ่งวิธีการและเครื่องมือตามกระบวนการของการจัดการความรู้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
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 ขั้นตอนที่ 1 การค้นหาว่า องค์กรมีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใครหรือแหล่งใด และ
ความรู้ที่จำเป็นต่อองค์กรมีอะไรบ้าง (Identifying the Knowledge) 
 วิธีการและเครื่องมือ 

1.1 การประเมินความรู้ในปัจจุบันและอนาคต 
1.2 การรวมกลุ่มพูดคุย (Knowledge Cafes) เช่น กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
1.3 ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice) 
1.4 การสืบค้นด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย 
1.5 การใช้หลักความร่วมมือจากหลายฝ่าย 
1.6 ระบบพ่ีเลี้ยง 
1.7 การสร้างแผนที่ความรู้ (Knowledge Mapping) 
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างความรู้ (Creating Knowledge) เป็นการดึงความรู้ที่องค์กรจำเป็นต้องมี

ออกจากตัวบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหลายๆ ด้าน ออกมารวมกันเพ่ือจัดเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้
งาน 

วิธีการและเครื่องมือ 
2.1 การระดมสมอง (Brainstorming) 
2.2 การเรียนรู้และการสร้างสรรค์ (Learning and Idea Capture) 
2.3 การทบทวนการเรียนรู้ (Learning Reviews) 
2.4 การทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Reviews) 
2.5 การจัดสถานกายภาพของสถานที่ทำงาน (Collaborative Physical) 
2.6 การวมกลุ่มพูดคุย (Knowledge Cafes) 
2.7 ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice) 
2.8 การบันทึกเรื่องราวของตนเองลงในเว็บไซต์ (Blogs) 
2.9 การเผยแพร่องค์ความรู้ด้วยภาพและเสียง 
2.10การใช้เครื่องมือต่างๆ สืบค้น 

                2.11การใช้หลักความร่วมมือจากหลายฝ่าย 
                2.12ระบบพ่ีเลี้ยง 

ขั้นตอนที่ 3 การจัดเก็บความรู้ (Storing Knowledge) เป็นการจัดเก็บความรู้ที่ดึงมาจาก 
แหล่งความรู้ต่างๆ  

วิธีการและเครื่องมือ 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

21 
 

                3.1 การทบทวนการเรียนรู้ 
3.2 การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน 
3.3 การรวมกลุ่มพูดคุย (Knowledge Cafes) เช่น กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
3.4 ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice) 
3.5 การจัดหมวดหมู่เนื้อหาความรู้ (Taxonomy) 
3.6 ระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้ในการเก็บบันทึกประวัติเอกสาร (Document Libraries) 
3.7 การบันทึกเรื่องราวของตนเองลงในเว็บไซต์ (Blogs) 
3.8 การผลิตสื่อความรู้ทั้งภาพและเสียง 
3.9 การจัดกลุ่มความรู้ (Knowledge Clusters) 
3.10การจัดสถานกายภาพของสถานที่ทำงาน (Collaborative Physical Workspaces) 

ขั้นตอนที่ 4 การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ (Sharing Knowledge) 
 วิธีการและเครื่องมือ 

4.1 เพ่ือนช่วยเพื่อน (Peer Assist) คือ เชิญคนมาช่วยเหลือ ซึ่งสามารถป้องกันไม่ให้ 
มีความผิดพลาดจากสิ่งที่เกิดมาแล้ว 

4.2 การทบทวนการเรียนรู้ 
4.3 การทบทวนความรู้หลังปฏิบัติงาน คือการทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว ว่ามีอะไร 

ที่ส่งผลให้ได้เรียนรู้จากความสำเร็จและความล้มเหลวที่เกิดขึ้น 
4.4 การเล่าเรื่อง (Storytelling) 
4.5 ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice) 
4.6 การจัดสถานกายภาพของสถานที่ทำงาน (Collaborative Physical  

Workspaces) 
4.7 การรวมกลุ่มพูดคุย (Knowledge of Practice) 
4.8 ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice) 
4.9 การจัดหมวดหมู่เนื้อหาความรู้ (Taxonomy) 
4.10 ระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้ในการเก็บบันทึกประวัติเอกสาร  

(DocumentLibraries) 
4.11 การบนัทึกเรื่องราวของตนเองลงในเว็บไซต์ (Blogs) 

  4.12 การเผยแพร่องค์ความรู้ด้วยภาพและเสียง 
  4.13 การสร้างเครือข่ายทางความรู้ (Knowledge Clusters) 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

22 
 

  4.14 การจัดสถานกายภาพของสถานที่ทำงาน (Collaborative Physical  
Workspaces) 

  4.15 ระบบที่สามารถอำนวยความสะดวก ในการค้นหาข้อมูลเฉพาะเรื่อง  
(Knowledge Portal) 

  4.16 ระบบพ่ีเลี้ยง 
   4.17การเทียบเคียง (Benchmarking) 
ขั้นตอนที่ 5  การนำความรู้ไปใช้ 

วิธีการและเครื่องมือ  
5.1 เพ่ือนช่วยเพื่อน (Peer Assist) 
5.2 การจัดสถานกายภาพของสถานที่ทำงาน (Collaborative Physical  

Workspaces) 
5.3 การรวมกลุ่มพูดคุย (Knowledge Cafes) เช่น กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
5.4 ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice) 
5.5 การจัดหมวดหมู่เนื้อหาความรู้ (Taxonomy) 
5.6 ระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้ในการเก็บบันทึกประวัติเอกสาร (Document  

Libraries) 
5.7 การบันทึกเรื่องราวของตนเองลงในเว็บไซต์ (Blogs) 
5.8 การสร้างเครือข่ายทางความรู้ (Knowledge Clusters) 
5.9 แหล่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (Expert Locator) 
5.10แผนสมรรถนะด้านความรู้ของพนักงาน (Knowledge Worker  

Competency Plan) 
5.11ระบบพ่ีเลี้ยง 
5.12ระบบที่สามารถอำนวยความสะดวก ในการค้นหาข้อมูลเฉพาะเรื่อง  

(Knowledge Portal) 
จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า วิธีการจัดการองค์ความรู้ในแต่ละขั้นตอนสามารถนำสรรพวิธี

หลายๆ วิธีมาบูรณาการร่วมกันได้ หรือจัดเป็นกิจกรรมซ้ำๆ กันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บางสรรพวิธีที่
องค์การส่วนใหญ่ใช้กัน ได้แก่ 

1. การฝึกอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการจัดการความรู้
เพื่อให้เพียงพอแก่การดำเนินการในกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป (วิจารณ์  พานิช, 2547:72) หลักสำคัญของการ
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ฝึกอบรมคือ ไม่ควรแยกการฝึกอบรมออกจากการปฏิบัติจริงของการจัดการความรู้ และการปฏิบัติงาน
ประจำ โดยมีหน่วยพัฒนาบุคลากรเข้ามาร่วมดำเนินการ 

2. การจัดตลาดนัดความรู้ เป็นกิจกรรมกึ่งฝึกอบรมกึ่งฝึกปฏิบัติจริง หลักในการจัดตลาดนัด
ความรู้มี 2 ข้อ คือ  

2.1 ผู้เข้ามาในตลาดนัด ต้องเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ ไม่ใช่เป็นผู้สนใจ
หรือไม่มีความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติการจัดการความรู้ 

2.2 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ต้องทำการบ้านมาก่อน คือ ต้องทำความเข้าใจให้
ชัดเจนในเรื่องเป้าหมาย ทรัพยากรที่ใช้สนับสนุน การออกแบบตลาดนัดว่าจะนำความรู้ด้านไหนมา
แลกเปลี่ยนกันบ้าง การเตรียมสถานที่และเครื่องใช้ต่างๆ  

3. ชุมชนนักปฏิบัติหรือชุมชนแหล่งการเรียนรู้ เป็นเครือข่ายที่ประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มต่างๆ  ที่
มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่เป็นทางการ แต่บุคคลกลุ่มนี้จะมีความใกล้ชิดมีความสนใจและมีพื้นฐานหลาย
อย่างที่ใกล้เคียงกัน ลักษณะที่ไม่เป็นทางการนี้จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ขึ้น
ได้มาก (บดินทร์ วิจารณ์, 2547:106-109) 

ชุมชนนักปฏิบัติจะต้องมีผู้ริเริ่ม Etienne Wenger (2002) ให้ความหมายว่ากลุ่มคนที่รวมตัวกัน
โดยมีแรงปรารถนาร่วมกันในการพัฒนาหรือเสริมสร้างความร่วมมือโดยผ่านการปฏิสัมพันธ์ภายในชุมชน
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือนำความรู้ไปใช้ในงานประจำของตน (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2548: 55-57) ชุมชน
นักปฏิบัติมุ่งสร้างขยายและแลกเปลี่ยนความรู้โดย ผู้ซื้อหรือผู้เข้าร่วมจะเลือกองค์ความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ตามความสนใจของตนจากผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความรู้ 

ข้อจำกัดของชุมชนนักปฏิบัติ คือ การเห็นความสำคัญของความรู้ของตนเองอาจทำให้เกิดการ
แบ่งแยกภายในองค์กรได้ หรือการคิดตามกลุ่ม เนื่องจากในชุมชนมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดทำให้การ
สรุปหรือการตัดสินใจ เป็นไปตามอิทธิพลของกลุ่มโดยไม่พิจารณาข้อมูลที่แท้จริง 

ตัวอย่างเช่น การจัดตลาดนัดความรู้ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มคน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน
ด้วยความสมัครใจ เพ่ือค้นหารวบรวม และเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติที่ดี เทคนิคต่างๆ  ในการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ตลาดนัดความรู้มีลักษณะคล้ายตลาดนัดทั่วไป ซึ่งจะมีผู้ขายหรือ
กลุ่มผู้ให้ความรู้และผู้ซื้อคือ กลุ่มคนที่ต้องการสินค้าหรือความรู้ คนทั้งสองกลุ่มจะมาพบปะพูดคุยกันเพ่ือ
ต่อยอดความรู้และนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาองค์กร (บูรชัย ศิริมหาสาคร, 2550: 182-185) 

4. การใช้ที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมาก โดยมุ่งเน้นที่พนักงานใหม่ที่จำเป็นต้องมี
การสอนงานอย่างรวดเร็ว เพื่อให้พนักงานใหม่ปฏิบัติงานได้ในทันที โดยพี่เลี้ ยงเป็นผู้แนะนำและสอน
วิธีการทำงานให้ 
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ข้อดีของวิธีนี้ คือ เป็นวิธีที่ประหยัดและใช้เวลาสั้น ตลอดจนได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ ถ้าหากพ่ี
เลี้ยงและพนักงานใหม่ สามารถปรับตัวเข้ากันได้ 

ปัญหาของการใช้วิธีนี้ คือ พี่เลี้ยงและพนักงานใหม่ มีวัยและประสบการณ์ที่ต่างกัน ทำให้เกิด
ปัญหาเรื่องการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้ 

5. เพ่ือนช่วยเพื่อน (Peer Assist) เป็นการแสวงหา “กัลยานิมิต (Peer)” ที่มีความรู้ความสามารถ
มาช่วยแบ่งปันความรู้ วิธีการนี้เริ่มต้นจากการสำรวจหาข้อมูลว่า มีใครบ้างที่มีวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
โดยเฉพาะในเรื่องราวที่เราต้องการ ซึ่งอาจจะเป็นคนในหน่วยงานหรือนอกหน่วยงานก็ได้ จากนั้นก็ติดต่อ
ขอเรียนรู้วิธีการทำงานจากบุคคลนั้น เช่น ขอไปศึกษาดูงาน ขอโทรศัพท์หรืออีเมล์ไปถาม เชิญมาบรรยาย
ให้ฟัง หรือใช้วิธีการอื่นๆ กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนนี้ ไม่ใช่ลอกเลียนแบบวิธีการของเขาทั้ งหมดแต่ต้อง
เรียนรู้แนวคิด และแนวปฏิบัติของเขาแล้วนำมาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการทำงานของเรา 

6. การสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) หรือการยืมตัวบุคลากรมาช่วยงาน (Secondment) เป็น
เครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (Development Tools) การสับเปลี่ยนงานเป็นการ
ย้ายบุคลากรไปทำงานในหน่วยงานต่างๆ ซึ่งอาจอยู่ภายในสายงานเดียวกันหรือข้ามสายงาน ให้ไป
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันในแต่ละช่วยเวลาเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติระหว่าง
กัน ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ที่กว้างขวางในงานที่หลากหลาย วิธีการนี้มีประสิทธิผลในการกระตุ้นให้
เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของทั้งสองฝ่ายให้ผู้ถูกย้ายเกิดการพัฒนาทักษะที่หลากหลาย
มากขึ้น สำหรับการยืมตัวบุคลากรมาทำงานชั่วคราวนั้นเป็นการย้ายบุคลากรหรือในหน่วยงานเพ่ือให้ผู้ถูก
ยืมตัวถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ของตนเองให้หน่วยงานเป็นการกระจายความรู้ที่ได้ผลในระยะสั้นใน
ขณะเดียวกันผู้ถูกยืมตัวก็ได้เรียนรู้จากบุคลากรในหน่วยงานอื่นซึ่งสามารถนำมาพัฒนางานของตนเอง 
หรือสร้างความรู้ใหม่ๆ ได้ 

7. การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน เป็นการรวมกลุ่มกันเพ่ือสนทนาว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง สาเหตุที่
เกิดเหตุการณ์นั้น ตลอดจนการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อให้สมาชิกในกลุ ่มได้เรียนรู้จากผลการ
ปฏิบัติงานทั้งด้านความสำเร็จและความล้มเหลว 

8. การเสวนาเป็นการพูดคุย เพื่อปรับฐานความคิดโดยการฟังความคิดเห็นที่หลากหลายจากผู้
ร่วมเสวนา เพื่อให้สมาชิกเห็นภาพที่ใกล้เคียงกัน หลังจากนั้นจึงมีการประชุมเพื่อแก้ปัญหาหรือหาข้อยุติ
ต่อไปได้ง่ายขึ้น 

9. ฐานความรู้บทเรียนและความสำเร็จ เป็นการจัดเก็บองค์ความรู้ ที่ได้จากทุกๆ ส่วนขององค์กร 
เช่น ประสบการณ์หรือจากโครงการ จากกลุ่มที่ปรึกษา ซึ่งฐานความรู้นี้ช่วยพนักงานเกิดกา รเรียนรู้ได้
โดยตรง 
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10. แหล่งผู้รู้ในองค์กร เป็นการกำหนดแหล่งผู้รู้ในองค์กรว่า เมื่อต้องการสอบถามหรือต้องการ
เรียนรู้ใดเรื่องหนึ่ง จะต้องไปติดต่อที่ใคร หรือหน่วยงานไหน 

11. การเล่าเรื่อง เป็นการเล่าประสบการณ์ ปัญหา เพ่ือให้เกิดการค้นหาคำตอบจากผู้ฟัง 
12. เวทีถามตอบ เป็นการตั้งคำถามเพื่อให้ผู้รู้ที่อยู่ในกลุ่มช่วยตอบคำถาม ถ้าองค์กรได้จัดตั้ง

แหล่งผู้รู้ในองค์กรไว้แล้ว คำถามท่ีเกิดข้ึนสามารถส่งตรงไปยังแหล่งผู้รู้ในองค์กรได้ทันที 
13. การจัดตั้งทีมข้ามสายงาน (Cross-Functional Team) เป็นการจัดตั้งคณะทำงานจากหลาย

สายงานเพื่อมาทำงานร่วมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่กำหนดขึ้นภายใต้ความเชื่อที่ว่า การทำงานในแต่ละ
เรื่อง ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญจากหลาย ๆ ด้านมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทำงานร่วมกัน จึงจะประสบ
ความสำเร็จ เช่น การจัดตั้งทีมเพื่อทำกิจกรรม 5ส. ที่ต้องจัดทีมงานที่มีความสามารถที่หลากหลายมา
ร่วมกันทำงาน 

เนื่องจากวิธีการจัดการความรู้ผู้บริหารสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม จึงเป็นที่น่าสนใจว่า
องค์กรส่วนใหญ่นิยมใช้วิธีการใดมากที่สุด ผู ้เขียนจึงได้ศึกษาเรื ่องสรรพวิธีการจัดการความรู ้ใน
ภาคอุตสาหกรรม กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศไทย ซึ่งเก็บตัวอย่างจากผู้บริหารระดับสูงและ
ระดับกลางในนิคมอุตสาหกรรม มีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 2 ,782 ราย ทั่วประเทศไทย ที่ยังคง
ดำเนินกิจการอยู่ (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,2555:1) เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ผล
การศึกษาอยู่ในระหว่างการดำเนินการ อย่างไรก็ตามองค์กรจะเลือกใช้วิธีการใดอาจต้องใช้หลักการมีส่วน
ร่วมจากสมาชิกหรือพนักงานในองค์กรนำเสนอขึ้นมาแล้วพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสม 
 

 1.15 เกณฑ์การเลือกวิธีจัดการความรู้ 
 การเลือกเครื่องมือและวิธีการจัดการความรู้ที่เหมาะสมช่วยให้การค้นหา การเข้าถึงตลอดจนมี
การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เกณฑ์การเลือกวิธีการจัดการความรู้ ส่วน
ใหญ่พิจารณาจากหลายองค์ประกอบ ดังภาพที่ 2.4 ชนิดของความรู้ ลักษณะขององค์กร เช่น ขนาด
องค์กร ลักษณะการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร ทรัพยากรที ่มีอยู่และทรัพยากรที ่ต้องใช้ (สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2555:1) 
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ภาพที่ 2.4 เกณฑ์การเลือกวิธีจัดการความรู้ 

ที่มา: (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2555) 

 จากภาพ 2.4 การเลือกวิธีการจัดการความรู้ควรพิจารณาหลักเกณฑ์ท่ีสำคัญ ได้แก่ 
 1. ชนิดของความรู้ ควรพิจารณาลักษณะของความรู้ที่ต้องการค้นหาหรือแลกเปลี่ยนกันว่ามี
ล ักษณะเป็นอย่างไร ถ้าความรู ้ท ี ่ต ้องการจากผู ้เช ี ่ยวชาญมีล ักษณะเป็นความรู ้แฝงเร ้น ( Tacit 
Knowledge) คือ เป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน อาจต้องใช้วิธีการเล่าเรื่องการเสวนาเป็นการพูดคุย ระบบพ่ี
เลี้ยง เพ่ือนช่วยเพื่อน (Peer Assist) เป็นต้น 
 2. ลักษณะขององค์กร ประเด็นที่ควรพิจารณา ได้แก่ 
  2.1 ขนาดองค์กร ต้องเลือกใช้วิธีการจัดการความรู้ให้เหมาะสมกับจำนวนบุคลากร ที่จะ
เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้ง 
  2.2 ลักษณะการทำงาน องค์กรส่วนใหญ่โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการผลิต
พนักงานจะมีระยะเวลาการทำงานเป็นกะแตกต่างกันไป ดังนั้นการเลือกวิธีการจัดการความรู้ ต้อง
พิจารณาให้พนักงานกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ได้เต็มเวลามากที่สุด โดย
การเข้าร่วมกิจกรรมต้องไม่ส่งผลกระทบต่อภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ 

ชนิดของความรู้ 

ทรัพยากร ลักษณะของ 
องค์กร 

วัฒนธรรมองค์กร 

เกณฑ์การ
เลือก 

วิธีการจัดการ 
ความรู้ 
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  2.3 สถานที่ตั้งขององค์กร เช่น หากสถานที่ตั้งมีพ้ืนที่อยู่ใกล้ชุมชนจะช่วยส่งเสริมให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี องค์กรจะรู้ว่าคนในชุมชนต้องการสิ่งใดและไม่ต้องการสิ่งใด 

3. วัฒนธรรมองค์กรมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดก าร
ความรู้ เช่น หากองค์กรจัดให้มีห้องสมุดที่มีการส่งเสริมสื่อความรู้และเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลที่
สะดวกรวดเร็ว บุคลากรก็จะมีบุคลิกลักษณะที่ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งองค์กรต้องสั่งสมความเชื่อ วิธีคิดที่ดี
งาม มีการให้คุณค่า วิธีการทำงานและวิถีชีวิตที่เหมาะสมจึงจะทำให้องค์กรมีวัฒนธรรมตามที่ต้องการได้ 
ทั้งนี้ต้องอาศัยระยะเวลาหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงความเชื่อของบุคคลจึงจะสามารถสร้างวัฒนธรรม
องค์การที่ดงีามให้เกิดข้ึนได้ ดังภาพ 2.5 
 
 
 
ระดับ 
  การ 
เปลี่ยน 
 แปลง 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                ระยะเวลา 
ภาพที่ 2.5 วัฒนธรรมองค์กรกับการจัดการความรู้ 
ที่มา: (ประทีป วีระพัฒนริรันดร์, 2553) 
 4. ทรัพยากรที่มีอยู่และทรัพยากรที่ต้องใช้ การเลือกวิธีการจัดการความรู้ เรื่องพิจารณาถึงวัสดุ
อุปกรณ์ หรือสถานที่ งบประมาณท่ีต้องใช้ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง หากเป็นทรัพยากรที่หาได้ง่ายหรือ
มีอยู่แล้วในองค์กรก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ดี เพราะทำให้ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณส่วนอื่นขององค์กร 

6. วัฒนธรรมองค์กร 

5. วิถีชีวิต 

4. วิธีการทำงาน 

3. วิธีให้คุ้มค่า 

2. วิธีคิด 

1. ความเชื่อ 
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          5. ตัวอย่างขั้นตอนการเตรียมการสรรพวิธีเพื่อนช่วยเพื่อน  สรรพวิธีเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นการ
ช่วยเหลือบุคลอื่นทั้งในและนอกองค์กรในลักษณะของการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างตนกับผู้อื่น เพื่อนำ
ความรู้นั้น ๆ ไปป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดล้มเหลวในการปฏิบัติงาน ดังแสดงได้ในภาพ 2.6 สถาบัน
พัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (2555:1) ได้อธิบายขั้นตอน สรรพวิธี เพื่อนช่วยเพื่อนไว้ดังนี้ 
 
                   ลงมือทำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.6 การแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีเพ่ือนช่วยเพื่อน 
ที่มา: (สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล, 2555) 
 ขั้นตอนการเตรียมการ 
 1. สมาชิกในทีม หรือนอกทีม กำหนดปัญหาที่ต้องการขอความช่วยเหลือจากเพ่ือน 
 2. หาคนที่คาดว่าจะแก้ปัญหาให้ทีมได้สำเร็จ 
 3. เชิญคนมาประชุม ฟังปัญหา ด้วยจำนวนคนที่เหมาะสม 
 4. ขณะดำเนินการกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน ควรเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้แสดงความคิดเห็น
อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา มีการอภิปรายในประเด็นที่ตอบวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ 
 สรุปผลลัพธ์ที่ต้องการให้ชัดเจนโดยเน้นที่ความรู้ที่ช่วยสร้างความเข้าใจเพื่อให้สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ต่อไปได้ นั่นคือ แต่ละครั้งไม่จำเป็นต้องได้ผลลัพธ์ที่สำเร็จรูปมาก็ได้ 
 
 1.16 ความล้มเหลวในการใช้สรรพวิธีที่ผิด 
 เนื่องจากสรรพวิธีในการจัดการความรู้มีอยู่หลากหลายวิธี หากเลือกใช้สรรพวิธีที่ไม่เหมาะสมมา
ใช้ย่อมทำให้เกิดผลเสียต่อกิจกรรมการจัดการความรู้เป็นอย่างมาก ได้แก่ 

สิ่งที่คุณรู้และเชี่ยวชาญ สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ร่วมกัน 

สิ่งที่คุณและผู้อื่นรู้และ 

เชี่ยวชาญ 

สิ่งที่ผู้อื่นรู้และเชี่ยวชาญ 
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 1. พนักงานในองค์กรเกิดความเบื่อหน่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป 
 2. การเลือกสรรพวิธีที่ผิดพลาดทำให้ทำให้การจัดการความรู้อาจหยุดซะงักได้ 
 3. เป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรในการจัดการดำเนินงาน การจัดการความรู้ขององค์กรและ
ประเทศชาติ 
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ไม่มีใจเป็นกลาง ไม่เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 5. ความเสียเปรียบทางการค้า ถ้าสรรพวิธีต่าง ๆ ไม่ได้รับความสนใจหรือเกิดล้มเหลวกลางคัน
ควรจะมีการตักเตือนกัน 
 
 
 1.17 ความสำเร็จในการเลือกใช้สรรพวิธีที่ถูก 
  1. ผู้รับความรู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเพ่ิมข้ึน 
  2. ระบบฐานข้อมูลได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ 
  3. ความรู้ได้รับการเผยแพร่ได้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมใหม่ 
  4. องค์กรได้บุคลากรที่มีคุณภาพอันส่งเสริมให้องค์กรได้เปรียบทางการแข่งขันสามารถ
ผลิตสินค้าและบริการที่ตลาดยอมรับ 
 
 การสร้างจัดการองค์ความรู้ในรูปแบบของสื่อ 

 การจัดการองค์ความรู้นั ้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการรวบรวมความรู้จากผู้ที่มีความรู้ความ

เชี่ยวชาญและประสบการณ์ให้สามารถนำมาใช้และเป็นการรักษาองค์ความรู้ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาไว้ให้กับ

อนุชนรุ่นหลัง  ดังนั้นการเผยแพร่ความรู้ที ่จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบจึงเป็นสิ่งที่ ควรให้ความสำคัญซึ่ง

หลักการในการเผยแพร่ความรู้โดยผ่านสื่อในรูปแบบต่างจึงมีความจำเป็น ซึ่ง กิดานันท์ มลิทอง (2558  : 

109) ได้นำเสนอแนวทางหลักการการเลือกสื่อที่ใช้ในการสอนและการถ่ายทอดความรู้ไว้ดังนี้  

 หลักการเลือกสื่อการสอน 
      ในการเลือกสื่อการสอน ผู้สอนจะต้องตั้งวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในการเรียนให้แน่นอนก่อน 
เพ่ือใช้วัตถุประสงค์นั้นเป็นตัวชี้นำในการเลือกสื่อการสอนที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีหลักการอ่ืน ๆ ที่ใช้
ในการประกอบการพิจารณา เช่น 
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1. สื่อนั้นต้องสัมพันธ์กับเนื้อหาบทเรียนและจุดมุ่งหมายที่จะสอน 
2. เลือกสื่อที่มีเนื้อหาถูกต้อง ทันสมัย น่าสนใจและเป็นสื่อที่จะให้ผลต่อการเรียนการสอน
มากที่สุดช่วยให้ผู้เรียน เข้าใจเนื้อหาวิชานั้นได้ดี เป็นลำดับขั้นตอน 
3. เป็นสื่อที่เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น ความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียน 
4. สื่อนั้นควรสะดวกในการใช้ มีวิธีใช้ไม่ซับซ้อนยุ่งยากจนเกินไป 
5. ต้องเป็นสื่อที่มีคุณภาพเทคนิคการผลิตสื่อที่ดี มีความชัดเจนและเป็นจริง 
6. มีราคาไม่แพงจนเกินไป หรือถ้าจะผลิตเองต้องคุ้มกับเวลาและการลงทุน 
 
นอกจากนี้แล้วการจะเลือกสื่อมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ผู้สอน 

จะต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
                   1. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและจุดมุ่งหมายในการเรียนการสอน 
                   2. จุดมุ่งหมายในการนำสื่อมาใช้ เช่น  
                          - ประกอบหรือร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
                         - ใช้นำเข้าสู่บทเรียน  
                         - ใช้ในการประกอบคำอธิบาย  
                         - ใช้เพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์แก่ผู้เรียนหรือ 
                         - ใช้เพื่อสรุปบทเรียน 
                   3. ต้องเข้าใจลักษณะของเฉพาะของสื่อแต่ละชนิดว่าสามารถเร้าความสนใจ และ
ให้ความหมายต่อประสบการณ์การเรียนรู้แก่นักเรียนได้อย่างไรบ้าง เช่น 
                       - หนังสือเรียนและสื่อสิ่งพิมพ์ ใช้เพ่ือเป็นความรู้พื้นฐานและอ้างอิง 
                       - ของจริงและของจำลอง ใช้เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง 
                       - แผนภูมิ แผนภาพและแผนสถิติ ใช้เพ่ือต้องการเน้นหรือเพ่ือแสดงให้เห็น
ส่วนประกอบหรือเปรียบเทียบข้อมูล 
                       - สไลด์ ใชเ้พ่ือเสนอภาพนิ่งขนาดใหญ่ให้ผู้เรียนเห็นทั้งชั้นหรือใช้เพื่อการเรียน
รายบุคคลก็ได้ 
          4. ต้องมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งของสื่อการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอก
สถาบันการศึกษา 
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 หลักเกณฑ์การเลือกสื่อการสอน  
          Carlton W.H. Erickson (อ้างใน กิจดานันท์  มลิทอง, 2558 : Internet) นักวชิาการ
ทางด้านการใช้สื่อ กล่าวถึงเกณฑ์การเลือกสื่อการสอนดังนี้ 
  1. สื่อการสอนมีประโยชน์ต่อหน่วยการสอนและมีกิจกรรมในการแก้ปัญหาหรือ
ให้ประสบการณ์เฉพาะหรือไม่ 
  2. เนื้อหาวิชาทีจ่ะสื่อความหมายด้วยการใช้สื่อการสอนนี้เป็นประโยชน์และ
สำคัญแก่นักศึกษาในชุมนุมและสังคมหรือไม่ 
  3. สื่อการสอนมีความเหมาะสมกับจุดประสงค์ของการสอน หรือเป้าหมายของ
ผู้เรียนหรือไม่ 
  4. สื่อการสอนช่วยให้มีการตรวจสอบระดับความแตกต่างของจุดประสงค์ของ
การสอน ในด้านเกีย่วกับความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติและทักษะการฝึกปฏิบัติหรือไม่ 
  5. สื่อการสอนช่วยให้นักศึกษาได้คิดตอบสนอง อภิปรายและศึกษาค้นคว้า
หรือไม่ 
  6. สื่อการสอนได้ช่วยแก้ปัญหาในการเรียนเนื้อหา และช่วยเสริมกิจกรรม
นักศึกษาหรือไม่ 
  7. สื่อการสอนช่วยให้การเสนอแนวคิดมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 
  8. สื่อการสอนได้ช่วยในการเสนอเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับระดับอุณหภูมิ น้ำหนัก 
ความลึก ระยะทาง การกระทำกลิ่น เสียง สี ความมีชีวิตและอารมณ์ได้ดีหรือไม่ 
 9. สื่อการสอนมีความแน่นอนและทันสมัยหรือไม่ 
 10. สื่อการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์ของการสอนที่พึงปรารถนาได้หรือไม่ 
 11. สื่อการสอนช่วยให้แสดงถึงรสนิยมยินดีหรือไม่ 
 12. สื่อการสอนสามารถใช้ในห้องเรียนธรรมดาได้หรือไม่ ความรู้ในเนื้อหาในสื่อการสอน
มีตัวอย่างมากพอหรือไม่ 
          หลักเกณฑ์ของการเลือกสื่อการสอน ของ Carlton W.H. Erickson ทั้ง 13 ประการ
ข้างต้น พอสรุปเป็นหลักสำหรับการพิจารณาเลือกสื่อเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนได้ดังนี้ 
 1. รูปแบบของขบวนการเรียนการสอน (Types of Learning) 
 2. ระดับของประสิทธิภาพของสื่อ (Degrees of Proficiency) 
 3. ประเภทของสื่อ (Types of Media) 
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 4. ราคาในการผลิต (Production Cost) 
 5. การเลือกสื่อให้สัมพันธ์กับรูปแบบการเรียน (Learning Type-Media Matches) 
 

ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเขตธนบุรี 

เมืองธนบุรี หรือ บางกอกในอดีต คือ ฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีในปัจจุบัน ซึ่งเคยเป็นแผ่นดิน
เดียวกันมาก่อน ๆ เป็นที่ราบสามเหลี่ยมปากน้ำเจ้าพระยาที่อุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำเจ้าพระยา และลำคลอง
ต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั่วบริเวณ ดังนั้นจึงมีข้อสันนิษฐานว่าคำว่า “บางกอก” นั้นอาจจะเพ้ียนมาจากเดิมว่า 
“บางเกาะ” ด้วยความที่พื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยจากแม่น้ำลำคลองต่างๆ   เดิม
แม่น้ำเจ้าพระยาไหลคดเคี้ยวมากตั้งแต่นนทบุรี ลงมายังพระนคร กล่าวคือ แม่น้ำเจ้าพระยาจะไหลจาก
ทางเหนือ ผ่านเขตเมืองนนทบุรีลงมาถึงสะพานปิ่นเกล้า แล้วไหลวกไปทางตะวันตกเข้ามาทางคลอง
บางกอกน้อย อ้อมผ่านตลิ่งชัน บางระมาดแล้ววกกลับเข้าคลองบางกอกใหญ่ (หรือคลองบางหลวง) แล้ว
ไหลลงทางใต้ไปออกทะเลอ่าวไทย เป็นลักษณะรูปเกือกม้า ซึ่งความคดเคี้ยวของแม่น้ำนี้ ทำให้สองฟากฝั่ง
ของแม่น้ำกลายเป็นที่ดอนซึ่งเหมาะแก่การตั้งบ้านเรือน และกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่  ซึ่งเรียกกัน
ภายหลังว่า “ย่านบางกอก” แต่ในเวลาเดียวกัน ก็ทำให้เสียเวลาในการเดินทางไปมา ระหว่างกรุงศรี
อยุธยากับหัวเมืองชายทะเลตะวันออก  ดังนั้นในสมัยของสมเด็จพระไชยราชาธิราช (พ.ศ. 2077 – 2089 
) จึงโปรดให้ขุดคลองลัดบางกอกขึ้น เพื่อเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาเดิม ที่ ไหลอ้อมเข้าไปทางคลองบางกอก
น้อย ออกคลองบางกอกใหญ่ (คือขุดตั้งแต่หน้าสถานีรถไฟบางกอกน้อย จนถึงหน้าวัดอรุณราชวรารามใน
ปัจจุบัน) การขุดคลองลัดดังกล่าวทำให้กระแสน้ำเปลี่ยนทางเดิน น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนใหญ่ จึงไหล
ไปทางคลองขุดใหม่ และเซาะตลิ่งสองข้างจนกว้างขึ้น กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาใหม่ (บริเวณที่ผ่านหน้า
โรงพยาบาลศิริราช และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกวันนี้) ส่วนลำน้ำเดิมก็ค่อยๆ ตื้นเขินขึ้นลดขนาดลง
เป็นลำคลอง ได้แก่ คลองบางกอกน้อย คลองชักพระ (คลองตลิ่งชัน) คลองบางขุนศรี คลองบางเชือกหนัง 
คลองวัดประดู่ และคลองบางกอกใหญ่ ดังที่เห็นในปัจจุบัน  เมื่อขุดคลองลัดสำเร็จ เมืองบางกอกหรือเมือง
ธนบุรีจึงถือกำเนิดขึ้น ทางฝั่งตะวันตก หัวมุมคลองบางกอกใหญ่ กลายเป็นเมืองที่มีความสำคัญทาง
ยุทธศาสตร์ และได้รับการยกฐานะข้ึน เป็นเมืองหน้าด่านทางทะเล ทำหน้าที่ป้องกันศัตรูที่จะเข้ามาทางใต้
ของกรุงศรีอยุธยา พร้อมทั้งตรวจตราจัดเก็บภาษีสินค้าที่ผ่านเข้าออก โดยปรากฏชื่อครั้งแรกในพระราช
พงศาวดาร ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ (พ.ศ. 2091 – 2111) ว่า “เมืองธนบุรีศรีมหาสมุทร” แต่
โดยทั่วไปนิยมเรียกกันสั้นๆ เพียง “ธนบุรี” ส่วนชื่อ “เมืองบางกอก” นั้นคงเป็นชื่อสามัญ ที่ชาวบ้านและ
ชาวต่างประเทศนิยมเรียก ดังปรากฏชื่อบางกอกในแผนที่และเอกสารของชาวต่างชาติ    เมืองธนบุรีมี
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ความสำคัญเพ่ิมขึ้นในฐานะเมืองหน้าด่านทางทะเล โดยเฉพาะเมื่อการค้ากับต่างประเทศ เจริญรุ่งเรืองขึ้น
ถึงขีดสุด ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2199 – 2231) เนื่องจากเป็นเมืองท่าพักเรือ
ต่างชาติ ที่เดินทางขึ้นล่องระหว่างกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนารายณ์ฯ จึงโปรดให้กองทหารฝรั่งเศส 
ขึ้นมาสร้างป้อมขึ้นทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเพ่ือป้องกันข้าศึกซึ่งมาทางทะเล โดยเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ (คอนส
แตนตินฟอลคอน) เป็นผู้กำกับการสร้าง เมื่อสร้างป้อมเสร็จจึงพระราชทานนามว่า “ป้อมวิไชยเยนทร์” 
และโปรดเกล้าฯ ให้ทหารต่างชาติทั้งโปรตุเกส และฝรั่งเศสมาประจำที่ป้อม ภายหลังที่สมเด็จพระ
นารายณ์ฯ สวรรคต ป้อมทั้งสองของเมืองธนบุรี (ป้อมฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก) กลายเป็นสมรภูมิรบ
ระหว่างฝ่ายไทย กับกองทหารฝรั่งเศสที่ประจำป้อม ซึ่งในท้ายที่สุดฝรั่งเศสเป็นฝ่ายที่ต้องยอมแพ้ และ
ถอนกำลังออกจากราชอาณาจักรไทย จากนั้นสมเด็จพระเพทราชาโปรดเกล้าฯ ให้รื้อป้อมบางกอกทางฝั่ง
ตะวันออก โดยให้คงเหลือแต่ป้อมทางฝั่งตะวันตก (ป้อมวิไชยเยนทร์) ไว้เท่านั้น ในคราวกรุงศรีอยุธยาเสีย
ให้แก่พม่าในปี พ.ศ. 2310 พม่าได้ยึดเมืองบางกอกและแต่งตั้งให้นายทองอิน (คนไทยที่ไปเข้ากับฝ่าย
พม่า) รักษาป้อมและเมืองบางกอก และหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าทรงกอบกู้เอกราชได้สำเร็จ จึงโปรดฯ ให้
บูรณะเมืองธนบุรีเพื่อใช้เป็นราชธานี  (สภาองค์กรชุมชน, 2558) 

2.1 ข้อมูลพื้นฐาน เขตธนบุรี 
วิสัยทัศน์ เขตธนบุรี 

“ เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  
ชุมชนสะอาด ปลอดภัย ประชาชนมีสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี” 

คำขวัญประจำเขต 
“ เมืองอนุสาวรีย์พระเจ้าตาก   หลากถ่ินท่องเที่ยวงามตา  

วัดกัลยาณ์หลวงพ่อโต  วัดบุคคโลพระพักตร์งาม  
กราบไหว้เจ้าตากสินวัดอินทาราม   ลือนามงามอาชีพศิลป์ไทย” 

2.2 ประวัติความเป็นมา 
  เขตธนบุรีเดิมมีฐานะเป็นอำเภอชั้นในขึ้นกับกรมนครบาล ตั้งที่ว่าการอำเภอในพ้ืนที่ของ        วัด

ราชคฤห์ จึงเรียกอำเภอนี้ว่า อำเภอราชคฤห์(ปัจจุบันสำนักงานเขตย้ายมาตั้งอยู่บริเวณวัดเวฬุราชิณ) 
ต่อมาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2459 ได้มีพระบรมราชโองการเปลี่ยนชื่ออำเภอราชคฤห์เป็น อำเภอ
บางยี่เรือ จังหวัดธนบุรี เนื่องจากมีท่ีตั้งอำเภออยู่ในเขตตำบลบางยี่เรือ 

และในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2482 สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการยุบ
จังหวัดธนบุรีรวมกับจังหวัดพระนครให้มีฐานะเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี ดังนั้น เพ่ือรักษาคำว่า "ธนบุรี" 
ซึ ่งเคยเป็นเมืองหลวงและเพื่อเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (สมเด็จพระเจ้าตากสิน

http://th.wikipedia.org/wiki/11_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2459
http://th.wikipedia.org/wiki/17_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2482
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5_%E0%B8%9B._%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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มหาราช) ประกอบกับอำเภอบางยี่เรือนี้เคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดธนบุรีด้วย จึงได้มีพระ
ราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่ออำเภอบางยี่เรือเป็น อำเภอธนบุรี และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร ในเวลาต่อมา 

ครั้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ได้มีประกาศกรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวง
และตั้งแขวงใหม่ในเขตธนบุรี เนื่องจากผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายให้แบ่งแขวงขนาดใหญ่ให้ย่อย
ลง เพื่อความชัดเจนในการให้บริการของสำนักงานเขต โดยได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงบุคคโล แขวงบางยี่
เรือ และแขวงตลาดพลู นำมาจัดตั้งเป็นแขวงสำเหร่และแขวงดาวคะนอง  (สภาองค์กรชุมชน, 2558) 
      

 ลักษณะภูมิประเทศ 
         เขตธนบุรี เป็นเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 8566 ตารางกิโลเมตร สภาพทั่วไปเป็นที่
ราบลุ่ม ที่แม่น้ำลำคลองไหลผ่านทั่วถึงกันตลอดท้องที่ 
ขอบเขตบริเวณ 
                   ทิศเหนือ               ติดต่อ เขตบางกอกใหญ่ 
                   ทิศใต ้                 ติดต่อ เขตจอมทอง / ราษฎร์บูรณะ / เขตบางคอแหลม 
                   ทิศตะวันออก          ติดต่อ เขตคลองสาน 
                   ทิศตะวันตก            ติดต่อ เขตภาษีเจริญ /  เขตจอมทอง 
ผลกระทบในพ้ืนที่ 
         เนื่องจาก เขตธนบุรี  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองบางหลวง จึง
มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมในช่วงหน้าฝนและช่วงน้ำหลาก บ้างแต่ก็เป็นช่วงสั้น ๆประมาณ 7 – 10 วัน 
                                                                                   

2.3 ประชากร 
          เขตธนบุรีมีจำนวนประชากร   127,708  คน 
                     ผู้สูงอายุ    จำนวน     10,462   คน 
                     ผู้พิการ     จำนวน       1,075   คน 
                     ผู้ว่างงาน   จำนวน          -      คน 
                     เด็ก – เยาวชน               -      คน 
           มีแกนนำเยาวชนจากชุมชนต่าง ๆ ส่งเข้าเป็นคณะกรรมการและสมาชิกสภาเยาวชน เขตธนบุรี
ร่วมกันทำกิจกรรมเกี่ยวกับเยาวชนและการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด สร้างเครือข่ายกับสภาเยาวชน เขต
อ่ืน ๆ ในกรุงเทพมหานคร 

http://th.wikipedia.org/wiki/5_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2546
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2.4 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

         ประชากรในพื้นที่ เขตธนบุรี มีปัญหาหนี้สิน ประมาณ 60 % โดยแยกเป็นหนี้สินนอกระบบ 
ประมาณ 70 %  ในระบบ ประมาณ 30 %  ปัญหาหนี ้ส ินเกิดจากรายได้ไม่สมดุลย์ก ับรายจ่าย 
 
 2.6 วัฒนธรรมพื้นบ้าน 

-  ประเพณีชุมชนชาวมอญ ของชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม (วัดมอญ) สำนักงานเขตธนบุรีและ
ชาวบ้านในชุมชนยังร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีนี ้ไว้เป็นอย่างดี  โดยกิจกรรมจะมีขึ ้นในช่วงกลางเดือน 
เมษายน ของทุกปี รูปแบบกิจกรรมชาวชุมชนจะแต่งตัวตามประเพณี ของชาวมอญ ทำบุญตักรบาตร
ร่วมกันที่วัดจันทร์ประดิษฐาราม เชิญชวนผู้มาร่วมงานรับประทานข้าวแช่ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่ชาวบ้านนับ
ถือ และเล่นน้ำสงกรานต์ รวมทั้งมีการละเล่น และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวมอญ กิจกรรมจะจัด
ประมาณ 3 – 7 วัน 

-   ประเพณีวันสงกรานต์ วัดราชคฤห์วรวิหาร 
-   ประเพณีวันลอยกระทง วัดประยูรวงศาวาส 

         -    รวมทั้งการอนุรักษ์ประเพณี วันสำคัญทางศาสนา ต่าง ๆ ของทุกศาสนา ในเขตธนบุรี 
  
 2.7 สถานที่สำคัญและวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
        วัด   ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ได้แก่    

วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั ้นโท ตั ้งอยู ่ปากคลองบางกอกใหญ่ฝั่ง
ใต้  หน้าวัดติดแม่น้ำเจ้าพระยาฝั ่งตะวันตก อยู ่ในแขวงวัดกัลป์ยาณ์ เขตธนบุรี สร้างในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่  3  โดยเจ้าสัวโต หรือเจ้าพระยานิกรบดินทร์ ต้นสกุล 
กัลยาณมิตร บุตรพระยาชัยวารี ( นายมั่น แซ่อึ้ง) ได้อุทิศบ้านเรือน และซื้อดินสร้างวัดนี้ขึ้น แล้วถวายให้
เป็นพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามอันเป็นสิริมงคลว่า  “วัด
กัลยาณมิตร” 

วัดอินทาราม วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี  ตั้งอยู่ถนนเทิดไท แขวงบางยี่เรือ เป็นวัดเก่า
สร้างในสมัยอยุธยา ไม่ปรากฏว่าสร้างเมื่อใด และใครเป็นผู้สร้าง เป็นวัดเล็กที่ทรุดโทรมมาก แต่เป็น
สถานทีร่่มรื่นอยู่ริมคลอง เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จมาทางเรือ ได้พบวัดนี้โดยบังเอิญ จึงพอ
พระราชหฤทัย ทรงมีพระราชดำรัสให้บูรณปฏิสังขรณ์ทั่วทั้งอาราม เป็นต้นว่าขยายที่ดินธรณีสงฆ์ ให้มี
บริเวณกว้างกว่าเดิม ขุดคูวัด บูรณะพระอุโบสถ / พระวิหาร / พระเจดีย์ และสร้างเสนาสนะ แล้วทรง
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สถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ หลังจากนั้นได้เสด็จมาทรงศีลบำเพ็ญ กรรมฐาน ประทับ
แรม ณ พระตำหนัก ในวัดนี้เสมอ ๆ นอกจากนี้พระองค์ยังทรงโปรดให้มีการประกอบพระราชกุศล ณ วัด
นี้เสมอ วัดอินทารามนี้ เป็นที่ฝังพระบรมศพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเป็นที่บรรจุพระ
สรีรังคานของพระองค์บริเวณชุกชีของพระประธานในพระอุโบสถหลังเก่า 
     วัดจันทาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ถนนเทิดไท แขวงบางยี่เรือ ตามหลักฐานจาก
หอสมุดแห่งชาติ วัดนี้สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระยาสุรเสนา (ขุนเณร) เป็นผู้สร้างวัด เดิมชื่อวัดบางยี่
เรือกลาง หรือวัดกลาง ปัจจุบันชาวบ้านจะนิยมเรียกว่า “ตลาดวัดกลาง” เป็นสถานที่ค้าขายทั้งปลีกและ
ส่ง อาหารสด อาหารหวาน ขนม ต่าง ๆ จะเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 02.00 – 10.00 นาฬิกา ของทุกวัน  

วัดเวฬุราชิน เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี  ตั้งอยู่ถนนเทิดไท แขวงบางยี่เรือ สร้างในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ ตอนต้น เจ้าพระยาพลเทพ (เอี่ยม) ต้นตระกูล “ชูโต” เป็นผู้สร้างในช่วงรัชกาลที่ 3 เมื่อ
สร้างเสร็จถวายเป็นพระอารามหลวง ในสมัยรัชกาลที ่4 เดิมชื่อ “วัดใหม่ท้องคุ้ง” เพราะอยู่ใกล้บริเวณคุ้ง
น้ำ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ที่ 4 ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า “ วัดเวฬุราชิน”  แปลว่าวัด
ซึ่งเกิดจากหนี้ภาษีไม้ไผ่ของพระราชา ภายในอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังที่ช่องหน้าต่างเป็นภาพชาดก พระ
ประธานเป็นพระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร มีพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวา พระโมคคัลลานะอยู่เบื้องซ้าย   

วัดราชคฤห์วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชนิดวรวิหาร สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนปลาย 
หรือหรือก่อนสมัยกรุงธนบุรี โดยพวกนายกองมอญ ที่อพยพเข้ามาฝั่งพระบรมโพธิสมภาร และได้ตั้ง
บ้านเรือนอยู่ใน แขวงบางยี่เรือ ร่วมกันสร้างวัดนี้ขึ้นเมื่อสร้างเสร็จจึงเรียกชื่อตามสถานที่ตั้งว่า “วัดบางยี่
เรือมอญ” หรือ “วัดมอญ” และต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้
ยกฐานะข้ึนเป็นพระอารามหลวงและพระราชทานนามว่า “วัดราชคฤห์” 

วัดประดิษฐาราม เป็นวัดที่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ถนนอิสรภาพ  แขวงหิรัญรูจี เดิมชื่อ
ว ่า“วัดบ้านสวน” สร้างเมื ่อประมาณ พ.ศ. 2293 ก่อนกรุงศรีอยุธยาแตก 17 ปี ไม่ปรากฏนาม
ผู้สร้าง  พื้นที่รอบ ๆ บริเวณวัดส่วนใหญ่เป็นสวน เช่นสวนมะพร้าว / หมาก / ผลไม้ต่าง ๆ สมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ( ช่วง บุนนาค) ได้รวบรวมชาวมอญที่อยู่บริเวณวัดนี้เข้าไปเป็น ทหารเรือ
ฝีพาย เรียกว่าทหารเรือหลวง หรือทหารเรือบ้านสมเด็จ แล้วได้ชักชวนชาวมอญที่ปลูกบ้านเรือนอยู่
ใกล้เคียงกันร่วมบูรณะวัดบ้านสวน และเรียกว่า “วัดมอญรามัน” แต่ชาวบ้านนิยมเรียกวัด “วัดมอญ” 
และได้เปลี่ยนแปลงชื่อเป็น “ วัดรามัญประดิษฐ์” หลังจากนั้นมีการปริวรรตทางภาษา โดยผู้นำขณะนั้น 
คือ จอมพล ป. พิบูลย์สงคราม ได้เปลี่ยนมาเป็นคำไทย ๆ ว่า“วัดประดิษฐาราม” มาจนทุกวันนี้         
 

สุเหร่า 
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           มัสยิดบางหลวง ( กุฎีขาว) ตั้งอยู่ถนนเทศบาล สาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์  ในชุมชนกุฎีขาว สร้าง
ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 สร้างโดยพ่อค้าชื่อ “โต๊ะหยี” ได้รวบรวมสมัครพรรคพวกก่อสร้างมัสยิดนี้ขึ้น เป็น
อาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูนทั้งหลัง มีหน้าบันประดับด้วยปูนปั้นลายศิลปะ 3 ชาติ คือ  - ศิลปะปูนปั้น 
“เครื่องลำยอง” เป็นของไทย  - ศิลปะปูนปั้น “ก้านและใบไม้” เป็นของฝรั่งเศส  - ศิลปะปูนปั้น “ดอก
เมาตาน” เป็นของจีน  ศิลปะทั้ง 3 นี้ นำมาประดับที่กรอบประตู และหน้าต่างทุกบาน ของมัสยิด ตัว
อาคารและผนังที่เป็นปูนทาสีขาวทั้งหมด ส่วนที่เป็นไม้ทาสีเขียว ส่วนที่เป็นเครื่องบนทั้งหมด เช่นคาน 
รอด และแผ่นเพดานจะวางไว้ในร่องบังคับ โดยไม่ตอกตะปู สามารถถอดออกได้เป็นแผ่น ๆ มีบันไดขึ้น
หน้ามัสยิด 2 ข้าง ประกอบด้วยศิลปะไทย “บังขั้น” มีหน้ามุขเข้าห้องละมาด พื้นห้องละมาดปูด้วย
กระเบื้องหน้าวัวสีแดง พื้นภายนอกปูด้วยกระเบื้องปูนซีเมนต์ ขนาดของมัสยิดกว้าง 12 เมตร ยาว 24 
เมตร สูง 16 เมตร เป็นมัสยิด “มัสยิดที่ก่ออิฐถือปูนทรงไทยแห่งเดียวของโลก” 

 มัสยิดสวนพูล ตั้งอยู่ถนนเทิดไท แขวงบางยี่เรือ ในชุมชนสวนพูล เป็นมัสยิดที่ใช้ประกอบพิธีทาง
ศาสนาของชาวไทยนับถือศาสนาอิสลาม 
  โบสถ ์
           โบสถ์ ซางตาครู้ส (วัดกุฎีจีน) ตั้งอยู่บนถนนเทศบาล สาย 2  ในชุมชนกุฎีจีน เป็นโบสถ์ของชาว
คริสต์นิกายโรมันคาทอริก ซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้พระราทานที่ดินให้ชาวโปรตุเกสที่อพยพ
หนีภัยมาจากกรุงศรีอยุธยา ให้เข้ามาตั้งถิ่นฐาน และร่วมกันสร้างโบสถ์ขึ้นเป็นศูนย์กลางของชุมชน มี
ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบ “นิโอคลาสสิต และเรอเนอซองส์  ระฆังโบสถ์แห่งนี้พิเศษคือสามารถตีเป็น
เพลงได ้เป็นโบสถ์ท่ีสวยงามน่าท่องเที่ยวยิ่ง 
         คริสตจักรสำเหร่ ตั้งอยู่ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่ ใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนากิจ ของชาวไทย
นับถือศาสนาคริสต์ เปิดทุกวันเสาร์ อาทิตย ์และวันสำคัญทางศาสนา 
  โรงเรียนในพ้ืนที่ เขตธนบุรี 
        -    โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร มีจำนวน 17 โรงเรียน                  
        -    โรงเรียนมัธยม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีจำนวน  4  โรงเรียน     
 มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญา ตรี โท เอก  2 มหาวิทยาลัยคือ 
         -   มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
         -   มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 
 โรงเรียนเอกชน มีจำนวน 22 โรงเรียน 
 ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย ( กศน. ) 
สถานีตำรวจ 
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สถานีตำรวจนครบาลสำเหร่ 
สถานีตำรวจนครบาลบุคคโล 
สถานีตำรวจนครบาลตลาดพูล 
สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 
สถานีตำรวจนครบาลบุปผาราม 
อยู่ในท้องที่รับผิดชอบของกองบังคับการ ตำรวจนครบาล 8 ( บกน . 8 )  

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ( เชิงอนุรักษ ์) 
1.   วัดต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา  ได้แก่     วัดกัลยาณมิตร วัดอินทาราม  วัดจันทาราม 

(วัดกลาง) วัดเวฬุราชิน    วัดขุนจันทร์   วัดบุคคโล    
2.   มัสยิดบางหลวง 
3.   โบสถ:์ซางตาครู้ส 
4.   ชุมชนเก่าแก่   ได้แก่  ชุมชนกุฎีจีน  ชุมชนกุฎีขาว   ชุมชนบางไส้ไก่   ชุมชนวัดใหญ่ศรี

สุพรรณ ชุมชนวัดประดิษฐาราม 
 

ตอนที่ 3 วิสาหกิจชุมชน  

วิสาหกิจชุมชนเกิดข้ึนจากการนำเอาแนวทางเศรษฐกิจชุมชนหรือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมา
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ คำว่า “วิสาหกิจชุมชน” นั้นสามารถใช้คำว่า “ธุรกิจชุมชน” แทนได้ 
อันเนื่องมาจากว่าชุมชนไม่ใช่รัฐดังนั้นสถาน-ประกอบการที่ชุมชนเป็นเจ้าของก็ต้องจัดว่าเป็นของ
เช่นเดียวกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าหากใช้คำว่าธุรกิจนั่นก็หมายถึงการแสวงหากำไรเป็นที่ตั้ง แต่
สถานประกอบการที่ชุมชนเป็นเจ้าของนั้นกลับมีแนวคิดที่เน้นการพึ่งพาอาศัยกันมากกว่าการแสวงหา
กำไร ดังนั้นจึงควรใช้คำว่า “วิสาหกิจชุมชน” เช่นเดียวกับ “รัฐวิสาหกิจ” ที่หลายคนรู้จัก โดยวิสาหกิจ
ชุมชนนั้นจัดเป็นกลุ่มกิจกรรมของชุมชนที่ชุมชนคิดได้จากการเรียนรู้ ไม่ใช่กิจกรรมเดี่ยว ๆ ที่ทำเพ่ือมุ่งสู่
ตลาดใหญ่ และไม่ใช่กิจกรรมที่ซับซ้อนอะไร ล้วนแล้วแต่เป็นการทำกินทำใช้ทดแทนการซื้อจากตลาดได้ 
และเป็นการจัดการระบบการผลิตและบริโภคท่ีมีอยู่ในชีวิตประจำวัน เช่น การจัดการเรื่องข้าว หมู เห็ด 
เป็ด ไก่ ผัก ผลไม้ น้ำยาสระผม สบู่ น้ำยาล้างจาน หรืออ่ืน ๆ ที่ชุมชนทำได้เองโดยไม่ยุ่งยากนัก การทำกิน
ทำใช้ทดแทนการซื้อเป็นการลดรายจ่ายและยังช่วยให้ระบบเศรษฐกิจใหญ่เข้มแข็งข้ึน นอกจากนี้ยังเป็น
การจัดระบบเศรษฐกิจใหม่ให้เป็นฐานที่เป็นจริงในชุมชน เพราะถ้าชุมชนเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ กระแส
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเปรียบเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนเสาเข็มของตึกท่ีทำ
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ให้ตึกม่ันคงแข็งแรงเศรษฐกิจของประเทศก็จะเข้มแข็งและอยู่ได้ ที่ผ่านมาระบบเศรษฐกิจในประเทศ
เปรียบเหมือนการสร้างตึกที่มีฐานแคบ ถ้าฐานไม่แข็งแรง ตึกก็พังลงมา ดังนั้น วิสาหกิจชุมชนจึงมี
ความสำคัญในการสร้างฐานมั่นคงให้กับประเทศได้ โดยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้าให้เข้มแข็งและ
กระจายโอกาสการประกอบอาชีพให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน
ส่วนใหญ่ของประเทศสามารถพ่ึงตนเองได้มากขึ้น (คณะกลุ่มชาวนาและแรงงานชุมชนท้องถิ่น, 2558) 

     “วิสาหกิจชุมชน” จัดเป็นองค์กรภาคประชาชนที่ไม่มีรูปแบบ ไม่ได้เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ การสนับสนุนจึงไม่เป็นระบบและไม่มีเอกภาพ ส่งผลให้มีปัญหาในการดำเนินงานเพราะ
วิสาหกิจชุมชนบางแห่งไม่เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานรัฐหรือภาคเอกชน และบางครั้งมีการสนับสนุนจาก
ภาครัฐแต่ไม่ตรงความต้องการที่แท้จริง พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 จึงได้ถูก
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548 เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

    3.1 ความหมายของวิสาหกิจชุมชน 

วิสาหกิจชุมชน (Small and Micro community Enterprise--SMCE) หมายถึง “การ
ประกอบการขนาดเล็กและขนาดจิ๋ว เพ่ือจัดการทุนของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือการพึ่งพาตนเองและ
ความเพียงพอของครอบครัวและชุมชน ทุน ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแต่เพียงเงิน แต่รวมถึงทรัพยากร ผลผลิต 
ความรู้ ภูมิปัญญา ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางสังคม (กฎเกณฑ์ทางสังคมที่ร้อยรัดผู้คนให้อยู่ร่วมกันเป็น
ชุมชน เป็นพี่น้องไว้ใจกัน) ให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน ยังประโยชน์ให้ชุมชนผู้เป็นเจ้าของวิสาหกิจนั้น
เป็นหลัก” 
          วสิาหกิจชุมชน หมายถึง การประกอบการ ซึ่งรวมถึงกระบวนการคิด การจัดการผลผลิต และ
ทรัพยากรทุกขั้นตอนโดยมีภูมิปัญญาขององค์กรชุมชนหรือเครือข่ายขององค์กรชุมชนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมและการเรียนรู้ของชุมชน ซึ่งมิได้มีเป้าหมายเพียงเพ่ือการสร้างกำไรทางการเงินเพียงอย่างเดียว แต่
รวมถึงกำไรทางสังคม ได้แก่  ความเข้มแข็งของชุมชนและความสงบสุขของสังคมด้วย 
            วิสาหกิจชุมชน คือ การประกอบการโดยชุมชนที่มีสมาชิกในชุมชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทั้ง
ด้านการผลิต การค้า และการเงิน และต้องการใช้ปัจจัยการผลิตนี้ให้เกิดดอกผลทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม 
ด้านเศรษฐกิจ คือ การสร้างรายได้และอาชีพ ด้านสังคม คือ การยึดโยงร้อยรัดความเป็นครอบครัวและ
ชุมชนให้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ แบ่งทุกข์แบ่งสุขซึ่งกันและกัน โดยผ่านการประกอบกระบวนการ
ของชุมชน 
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วิสาหกิจชุมชน (community enterprise) หมายถึง กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า 
การให้บริการหรือการอ่ืน ๆ ที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกัน
ประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใด หรือไม่เป็นนิติบุคคล เพ่ือสร้างรายได้และเพ่ือ
การพ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน 
          สำหรับความหมายของวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 นั้น 
วิสาหกิจชุมชน หมายความว่า “กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้าการให้บริการ หรือการอ่ืน ๆ ที่
ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะ
เป็นรูปนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพ่ือสร้างรายได้และเพ่ือการพึ่งพาตนเองของครอบครัว 
ชุมชนและระหว่างชุมชน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนประกาศกำหนด” 
 ความหมายของวิสาหกิจชุมชนโดยสรุป คือ การประกอบการเพื่อการจัดการ "ทุนของชุมชน" 
อย่างสร้างสรรค์เพ่ือการพ่ึงตนเอง "ทุนของชุมชน" ไม่ได้หมายถึงแต่เพียงเงิน แต่รวมถึงทรัพยากร ผลผลิต 
ความรู้ ภูมิปัญญา ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม (กฎเกณฑ์ทางสังคมที่ร้อยรัดผู้คนให้อยู่ร่วมกันเป็น
ชุมชน เป็นพ่ีเป็นน้องไว้ใจกัน) 
     3.2  ความสำคัญของวิสาหกิจชุมชน 

วิสาหกิจชุมชนนั้นเป็นเรื่องเก่าแต่นำมาคิดใหม่ มีการทำอย่างมีแบบแผน มีระบบ มีขั ้นตอน 
เริ่มต้นจากการเรียนรู้ การคิดก่อนแล้วค่อยลงมือทำ วิสาหกิจชุมชนเน้นความร่วมมือในการทำกิจกรรม
เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ แตกต่างจากอุตสาหกรรมชุมชนและธุรกิจชุมชนซึ่งเน้นที่กระบวนการผลิต 
การแปรรูป การบริหารจัดการ ที่มุ่งสู่ตลาดใหญ่  
      วิสาหกิจชุมชนเป็นระบบที่มีความหลากหลายของกิจกรรมเป็นกระบวนการสร้ างสรรค์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน เป็นการประกอบการบนพื้นฐานของการใช้ความรู้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม
และทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างรู้คุณค่า เพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัวชุมชนและระหว่างชุมชน 
โดยมุ่งประโยชน์ทางสังคมแก่ชุมชนมากกว่าการแสวงหากำไรสูงสุด และมุ่งต่อการรักษาระบบนิเวศน์ของ
สังคมโดยรวม ถ้าเปรียบกับอุตสาหกรรมชุมชนและธุรกิจชุมชนกับการทำการเกษตร ก็คล้ายกับการปลูก
พืชเชิงเดี่ยว ขณะที่วิสาหกิจชุมชนจะคล้ายกับการปลูกพืชผสมผสาน 
      นอกจากนี้ วิสาหกิจชุมชนจะเน้นในเรื่องของวิธีคิดและกระบวนการเรียนรู้มากที่สุด ปัญหาที่ผ่าน
มาของชุมชนนั้นเป็นปัญหาวิธีคิดมากกว่าวิธีทำ ชุมชนสามารถผลิตได้มากมาย แต่ขายไม่ออก ขาดทุน หา
ตลาดไม่ได้ เพราะเริ่มต้นจากวิธีทำ จากสูตรสำเร็จ จากการเลียนแบบ การทำวิสาหกิจชุมนั้น จึงควร
เริ่มต้นจัดทำเพื่อให้พอกินพอใช้ก่อนแล้วค่อยพัฒนาไปสู่การจัดการเชิงธุรกิจ เมื่อพอเพียงและพ่ึงตนเองได้
ก็สามารถผลิตให้เหลือเผื่อตลาดได้ และการคิดจะนำผลผลิตออกสู่ตลาดนั้นต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
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เอกลักษณ์ท้องถิ่นที่มาจากการรู้จักใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพหรือทรัพยากรในท้องถิ่น
บวกกับความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสม โดยควรเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่เพื่อที่จะ
สร้างรากฐานเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งก่อน ทำกินทำใช้ก่อน ทำทดแทนสิ่งที่จะต้องซื้อให้ได้มากที่สุด 
หากต้องการที่จะนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ก็ควรเรียนรู้การจัดการ และกลไกทางการตลาดให้
ดี ไม่หวังพึ่งพาตลาดเป็นหลัก แต่ควรพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองให้ได้มากที่สุด วิสาหกิจชุมชนกับการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน 
      วิสาหกิจชุมชนเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที ่จะช่วยขับเคลื ่อนเศรษฐกิจชุมชนโดยนำเอา
เศรษฐศาสตร์ชุมชนหรือเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ยกตัวอย่างเช่น ในตำบลหนึ่ง
วิสาหกิจชุมชน 20-30 อย่าง และทำการผลิตเพ่ือบริโภคในท้องถิ่น ลดการซื้อจากภายนอกลงได้ประมาณ
หนึ่งในสี่ วิสาหกิจชุมชนที่ตอบสนองความจำเป็นพื้นฐานและวงจรชีวิตของชุมชนจะทำให้เกิดระบบ
เศรษฐกิจชุมชน ระบบที่พึ่งพาตนเองได้ ชุมชนมีรายรับมากกว่ารายจ่ายผลิตอาหารและปัจจัยพื้นฐานได้
เอง   ถ้าไม่มีวิสาหกิจชุมชน ไม่มีเศรษฐกิจชุมชน ชุมชนก็ได้แต่รอรับความช่วยเหลือจากรัฐหรือจาก
ภายนอก ต้องขึ้นอยู่กับคนอื่นพึ่งตนเองไม่ได้ กลายเป็นระบบอุปถัมภ์ที่ชุมชนต้องพึ่งพาคนอื่นตลอดไป 
ยกตัวอย่าง ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปลูกยางเป็นหลักและทำสวนผลไม้บ้าง มี
รายได้จากการปลูกยางและสวนผลไม้ปีละประมาณ 100 ล้านบาท มีรายจ่ายประมาณ 200 ล้านบาท ทำ
ให้อยู่ในวังวนของหนี้สินที่เพิ่มขึ้นทุกปี  แต่วันนี้ชาวบ้านเหล่านี้ได้เรียนรู้ ได้เข้าใจสภาพชีวิตความเป็นอยู่
ของตนเองดีขึ้น ได้รู้ว่าทำไมต้องเป็นหนี้มากขนาดนั้น จึงตัดสินใจทำแผนวิสาหกิจชุมชนจากที่ทำเริ่มต้น 
2-3 อย่างมาเป็น 60 อย่างในปัจจุบัน มีการจัดระบบชุมชนใหม่โดยใช้ทุนของชุมชนให้มากที่สุด ทำให้เกิด
ระบบอาหาร ระบบของใช้ ระบบทุน ระบบการผลิต ระบบการจัดการการผลิตและระบบตลาดขึ้นมา โดย
ระบบต่าง ๆ เหล่านี้มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โรงงานยาง การเลี้ยงไก่ กบ ปลา การปลูกผัก สมุนไพร ยาสระ
ผม ปุ๋ย น้ำหมักชีวภาพ ทั้งนี้ยังไม่ได้รวมกับการท่องเที่ยวชุมชนและกิจกรรมด้านสุขภาพต่าง ๆ ซึ่งตำบล
ไม้เรียงกำลังพัฒนาเริ่มต้นมาพร้อม ๆ กัน เหล่านี้ถือว่าอยู่ในระบบและวิถีชุมชนที่พวกเขากำหนดเองและ
ให้ชุมชนได้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 
 
        3.3 ลักษณะของวิสาหกิจชุมชน 
         จากความหมายของวิสาหกิจชุมชนข้างต้นนั้น วิสาหกิจชุมชนจึงมีลักษณะที่สำคัญอยู่ 7 อย่าง
ด้วยกัน ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบของวิสาหกิจชุมชน คือ 
        1.   ชุมชนเป็นเจ้าของกิจการเอง แต่อย่างไรก็ดี คนนอกอาจมีส่วนร่วมโดยอาจมีการถือหุ้นได้เพ่ือ
การมีส่วนร่วม ร่วมมือ และให้ความช่วยเหลือ แต่ไม่ใช่หุ้นใหญ่ทำให้มีอำนาจในการตัดสินใจ 
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        2.   ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน ซึ่งอาจจะนำวัตถุดิบบางส่วนมาจากภายนอกได้แต่เน้น
การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้มากท่ีสุด 
        3.   ริเริ่มสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมของชุมชน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชนซึ่งมีความรู้ภูมิ
ปัญญา หากมีกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมเกิดมีความเชื่อมั่นในตัวเองก็จะริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้
โดยไม่เอาแต่เลียนแบบหรือแสวงหาสูตรสำเร็จ 
        4.   มีฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับภูมิปัญญาสากล ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานทุนที่
สำคัญ เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยปรับประยุกต์ให้ทันสมัย ผสมผสานกับความรู้ภูมิปัญญา
สากลหรือจากที่อ่ืน 
        5.   มีการดำเนินการแบบบูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ไม่ใช่ทำแบบโครงการ
เดี่ยว คล้ายกับปลูกพืชเดี่ยว แต่เป็นการทำแบบวนเกษตร คือ มีหลาย ๆ กิจกรรมประสานผนึกพลัง 
(synergy) และเก้ือกูลกัน (cluster) 
        6.   มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจหลัก การเรียนรู้คือหัวใจของกระบวนการพัฒนา วิสาหกิจชุมชน 
หากไม่มีการเรียนรู้ก็จะมีแต่การเลียนแบบ การหาสูตรสำเร็จโดยไม่มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ หากไม่มี
การเรียนรู้ก็จะไม่มีวิสาหกิจชุมชนบนฐานความรู้ แต่บนฐานความรู้สึก ความอยาก ความต้องการตามที่สื่อ
ในสังคมกระตุ้นให้เกิด ทำให้ความอยากกลายเป็นความจำเป็นสำหรับชีวิตไปหมด 
        7.   มีการพึ่งตนเองเป็นเป้าหมาย การพ่ึงตนเองคือเป้าหมายอันดับแรกและสำคัญที่สุดของ
วิสาหกิจชุมชน ถ้าหากพลาดเป้าหมายนี้คือพลาดเป้า วิสาหกิจชุมชนจะกลายเป็นธุรกิจที่มีเป้าหมายที่
กำไรก่อนที่จะคิดทำให้รอด ไม่พัฒนาเป็นขั้นเป็นตอนให้เกิดความมั่นคงก่อนที่จะก้าวไปพัฒนาธุรกิจ  
(คณะกลุ่มชาวนาและแรงงานชุมชนท้องถิ่น, 2558) 

3.4 ประเภทของวิสาหกิจชุมชน 

          ในการแบ่งประเภทของวิสาหกิจชุมชน สามารถมองได้หลายมิติ กล่าวคือ แบ่งตามลักษณะการ
ประกอบการเป็นหลักและแบ่งตามการจัดระดับและขั้นตอนการพัฒนาการประกอบการของวิสาหกิจ
ชุมชน 
           การแบ่งตามลักษณะการประกอบการเป็นหลัก สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท ดังนี้ 
           1. วิสาหกิจชุมชนพื้นฐาน เป็นการผลิตเพื่อการใช้ในท้องถิ่นเป็นหลัก ซึ่งมีอยู่ 5 อย่าง คือ ข้าว 
อาหาร สมุนไพร ของใช้ ปุ๋ย ซึ่งอยู่ในขีดความสามารถของชาวบ้านทั่วไปจะทำได้ เป็นของต้องกินต้องใช้ 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

43 
 

ประจำวัน มีมูลค่ามากกว่าครึ่งของค่าใช้จ่ายทั้งปีของ แต่ละครัวเรือน แต่ชาวบ้านทั่วไป ไม่ว่าอยู่ใกล้เมือง
หรือไกลเมืองต่างก็ซื้อกินซื้อใช้ 
           2. วิสาหกิจชุมชนก้าวหน้า เป็นวิสาหกิจชุมชนที่สามารถนำออกสู่ตลาดใหญ่    ได้เพราะมี
ลักษณะเฉพาะตัว มีเอกลักษณ์ท้องถิ่น บางอย่างอาจมีสูตรเด็ดเคล็ดลับหรือคุณภาพดีในระดับมาตรฐาน 
สามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าทั่วไปได้ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ก็คือหนึ่งในวิสาหกิจชุมชน
ก้าวหน้า 
      ส่วนการแบ่งตามการจัดระดับและขั้นตอนการพัฒนาการประกอบการของวิสาหกิจชุมชน 
สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท ดังนี้   
           1.  ระดับครอบครัว คือ วิสาหกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง เป็นการประกอบกิจกรรมเพื่อกินใช้ใน
ครอบครัว เพื ่อทดแทนการพึ่งพาจากภายนอก เช่น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรไว้ใช้กินใน
ครอบครัว 
          2.  ระดับชุมชนและเครือข่าย คือ วิสาหกิจชุมชนแบบพอเพียง เป็นการประกอบกิจการ โดยกลุ่ม 
เพ่ือตอบสนองการอุปโภคบริโภคในชุมชนและเครือข่าย ซึ่งสามารถที่จะพัฒนาให้เป็นวิสาหกิจชุมชนแบบ
ก้าวหน้าได้ เพ่ือที่จะแข่งขันกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าทั่วไปได้ 
      ทั้งนี้การประกอบการวิสาหกิจชุมชนไม่ได้เน้นเพ่ือกำไรสูงสุด แต่จะเน้นที่การลดค่าใช้จ่าย การ
สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกและคนในชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนความแตกต่างของวิสาหกิจชุมชน
กับสิ่งที่ชุมชนทำมาก่อน 

        3.5 ทุนของวิสาหกิจชุมชน 

         ทุนของวิสาหกิจชุมชนนั้นมีทั้งทุนที่เป็นเงิน ทุนที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ทุนที่เป็น
ผลผลิต ทุนความรู้ ภูมิปัญญา ทักษะต่าง ๆ วัฒนธรรม ทุนทางสังคม หรือความเป็นพ่ีน้อง ความไว้ใจกัน
ของชุมชน เครือข่ายความสัมพันธ์ของสมาชิกชุมชนวิสาหกิจชุมชนจะใช้ทุนตัวเองเป็นหลัก แต่ก็ไม่ปฏิเสธ
เงินจากภายนอก เพียงแต่รับเงินทุนจากภายนอกบนพ้ืนฐานความคิดใหม่ คือ การพ่ึงตนเอง พ่ึงทุนที่ตนเอง
มีเป็นหลัก โดยเงินทุนจากภายนอกจะเข้าไปสมทบทุนของชุมชน ในขณะที่ชุมชนมีทรัพยากร ความรู้   มี
ปัญญาและอ่ืน ๆ ซึ่งตีเป็นเงินหรือประเมินค่าไม่ได้ แต่ในกรณีท่ีชุมชนมีความต้องการเพ่ิมทุนเพ่ือลงทุนใน
วิสาหกิจชุมชน โดยสามารถไปขอกู้จากธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซ่ึง
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้จัดงบ   ประมาณไว้ถึง 10,000 ล้านบาท  เพ่ือรองรับ
วิสาหกิจชุมชนหรือกองทุนต่าง ๆ ที่มีนโยบายในช่วยเหลือการประกอบการวิสาหกิจชุมชน (เสรี พงศ์พิศ, 
2548) 
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3.6 การจัดการการผลิตและการตลาดของวิสาหกิจชุมชน 

        การจัดการการผลิตและการตลาดเป็นเรื่องท่ีชุมชนต้องเรียนรู้ โดยเรียนรู้ว่าจะจัดการอย่างไรให้
ชุมชนมาร่วมกันวางแผนการผลิต การตลาด การบริโภคร่วมกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ และในที่สุดก็ทำซ้ำกัน
ผลิตล้นเกินและขายไม่ออกชุมชนต้องสร้างวงจรเศรษฐกิจชุมชนขึ้นมาใหม่ เชื่อมโยงทุกเรื่องที่ทำได้ 
อาหาร ข้าวของเครื่องใช้ และทำแบบประสานพลังให้เกิดผลทวีคูณ ไม่ใช่ทำเพ่ือแข่งขันกันขาย เหมือนทำ
กล้วยฉาบทั้งตำบล ทำแชมพูทุกหมู่บ้าน หรือคนปลูกข้าวก็ปลูกได้ข้าวมาก็เอาไว้กินส่วนหนึ่ง ที่เหลือก็ขาย
ให้กับพ่อค้า พ่อค้าก็เอาไปแปรรูปแล้วเอาข้าวสารกลับไปขายในหมู่บ้าน คนปลูกข้าวขายข้าวเปลือกราคา
ถูก แต่คนซื้อข้าวสารกลับซื้อข้าวในราคาแพง 
      ในการที่จะทำตลาดของวิสาหกิจชุมชนนั้น ต้องมีเป้าหมายในการผลิตก่อนว่า ต้องการทำการผลิต
เพ่ือบริโภคภายในครอบครัว ในชุมชนหรือระหว่างชุมชน ทำการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการและ
จัดการผลผลิตให้ได้ก่อน ถ้าผลผลิตนั้นไปได้ดีแล้วจึงค่อยเพ่ิมปริมาณการผลิตหรือหากว่าผลิตภัณฑ์บางตัว
ในชุมชนนั้นมีความโดดเด่นมีคุณภาพ มีลักษณะเฉพาะตัวพอที่นำออกไปจำหน่ายสู่ท้องตลาดได้ ก็เป็น
เรื่องของกลไกการตลาดที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งตลาดวิสาหกิจชุมชนนั้น แบ่ง
ได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
         1.ตลาดพอเพียง หมายถึง ตลาดท้องถิ่น ตลาดภายในชุมชนและระหว่างชุมชน หรือในเครือข่าย 
         2.ตลาดผูกพัน หมายถึง ตลาดที่มีการตกลงหรือเซ็นสัญญาซื้อขายระหว่างองค์กร หน่วยงานนอก
ชุมชน เช่น โรงพยาบาลหนึ่งตกลงซื้อข้าวกล้องจากชุมชนปีหนึ่ง 10 ตัน รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งตกลงซื้อผ้า
ฝ้ายทอมือจากชุมชนปีละ 10,000 เมตร เพ่ือให้พนักงานตัดชุดใส่วันศุกร์ เป็นต้น 
         3.ตลาดทั่วไป หมายถึง ตลาดที่ต้องแข่งขันกับคนอ่ืน ในเมือง หรือส่งออกไปต่างประเทศ 
 

3.7 ความพร้อมของชุมชนเพื่อการทำวิสาหกิจชุมชน 
             ความพร้อมของชุมชนเพ่ือการทำวิสาหกิจชุมชนนั้น อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติของชุมชนที่มีจุด
แข็ง 3 อย่าง  กล่าวคือ 
         1) ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นชุมชนที่ยังมีป่า มีดิน น้ำ ธรรมชาติ ที่มากด้วยสิ่งที่มีคุณค่า
ต่อชีวิต เป็นอาหาร เป็นยา เป็นของใช้ต่าง ๆ ถ้าหากค้นให้พบคุณค่า สิ่งเหล่านั้นก็จะมีมูลค่า ดูแต่หญ้า
แห้วหมู หญ้าคา หญ้าแพรก ซึ่งคนยุคใหม่วันนี้เรียกกันว่า “วัชพืช” และพยายามทำลายด้วยสารเคมีก็
ล้วนมีคุณค่าเป็นยาอายุวัฒนะ เป็นยาขับปัสสาวะ ลดความดัน สามารถใช้แทนยาสมัยใหม่ได้ 
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         2) ภูมิปัญญาของท้องถิ่น แม้ว่าในปัจจุบันเรื่องภูมิปัญญาของท้องถิ่นจะหายไปพร้อมกับคนรุ่น
เก่า แต่ก็ยังมีเหลืออยู่ไม่น้อยหากรู้จักค้นหานำมาประยุกต์และผสมผสานกับความรู้ใหม่ ๆ ในปัจจุบันก็
อาจจะได้สิ่งที่มีคุณค่าและมูลค่า 
         3) เครือข่ายของความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในชุมชน คนในชุมชนนั้นต้องมีความร่วมมือร่วมใจกัน
จัดการองค์กรชุมชนและเครือข่าย สามารถพึ่งพาอาศัยกัน ร่วมกันจัดการทรัพยากร ผลผลิตต่าง ๆ แบ่ง
กันผลิตและร่วมกันบริโภค เป็นชุมชนพ่ึงตนเองได้ 

 
3.8 วิสาหกิจชุมชนกับแผนแม่บทชุมชน 

         เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนเกิดจากการเรียนรู้และการจัดการแบบใหม่ ซึ่งการทำแผนชุมชนถือว่า
เป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนได้ค้นหาศักยภาพตนเอง 
และสามารถพัฒนาศักยภาพดังกล่าวไปสู่การพึ่งตนเองได้ แผนแม่บทชุมชนใช้เครื่องมือในการทำวิจัย
ชุมชนที ่เรียกว่า “ประชาพิจัย” หรือชื ่อเต็มว่า “ประชาพิจัยและพัฒนา (People Research and 
Development--PR&D) ซึ่งหมายถึง การวิจัยของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน  เพราะฉะนั้น แผน
แม่บทชุมชนจึงไม่ได้เป็นการนั่งคิดเอาเอง เป็นแผนที่เกิดจาก “ข้อมูล” แต่ก็ไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นเพียงปัญหา
และความต้องการของชุมชนเท่านั้น แต่รวมถึงข้อมูลที่เก่ียวกับชุมชนและสถานการณ์โลกในปัจจุบันที่มีผล
ต่อวิถีชีวิตของชุมชน ประวัติความเป็นมา รวมไปถึงรากเหง้าที่ช่วยกันสืบค้นเพื่อค้นหาเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เรียนรู้ว่ามีทรัพยากรอะไรบ้าง โดยเฉพาะทรัพยากรที่มอียู่
ในชุมชน มีผลผลิต รายรับ รายจ่าย มากน้อยเท่าใดในชุมชน เพื่อที่จะได้ค้นหาสภาพแวดล้อมที่แท้จริง
และหาทางแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน (เสรี พงศ์พิศ, 2552) 
      ในการทำแผนแม่บทชุมชนนั้น แต่ละชุมชนก็ใช้ระยะเวลาไม่เท่ากัน ปกติใช้เวลาประมาณ 5-6 
เดือน ถ้าหากไม่มีปัญหาและอุปสรรคมากเกินไป แต่หากชุมชนมีปัญหามาก มีความแตกแยก เป็นกลุ่ม
เป็นพวก รวมกันไม่ติด หรือคนน้อย คนอื่นไปทำงานต่างถิ่นกันหมด ในกระบวนการเรียนรู้ก็อาจเป็นปี
หรือมากกว่า อย่างไรก็ตามวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม คือ ให้ชาวบ้านเป็นคนคิดทำแผนเองทุกขั้นตอน เพ่ือ
เป็นแผนชีวิตของชุมชนเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่บอกว่าชุมชนต้องการจะไปไหนและทำอย่างไรให้ไปถึง
จุดหมาย เป็นแผนที่ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์พร้อมกับแผนงานและโครงการต่าง ๆ ที่ ชุมชนร่วมกันคิด
ร่วมกันทำด้วยทุนตนเองและหากมีทุนของทางราชการหรือองค์กรภายนอกไปเสริมการดำเนินงานของ
ชุมชนจึงจะทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น แทนที่จะสะสมทุนของชุมชนเองเป็นระยะเวลานาน หลายชุมชนได้
แผนแม่บทแต่ไม่เกิดวิสาหกิจชุมชนเนื่องจากกระบวนการเรียนรู้ไม่มีประสิทธิภาพพอ ฐานคิดไม่แน่นรวม
ไปถึงการบริหารจัดการแผนแม่บทในชุมชนไม่เกี่ยวเนื่องหรือกิจกรรมไม่สนับสนุนเกื้อกูลกัน การทำแผนที่
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ดีนอกจากจะรู้ปัญหา ความต้องการของชุมชนแล้ว ยังจะได้รู้ว่ามีทุนท้องถิ่นอะไรบ้าง เช่น บางชุมชนจับ
ปลากระตักได้คิดเป็นมูลค่าปีละ 5 ล้านบาท แต่ซื้อน้ำปลากินปีละ 700,000 บาท แต่ถ้าพวกเขานำปลา
กระตักมาแปรรูปเป็นน้ำปลาก็จะสามารถทดแทนการซื้อจากตลาดได้ การมีข้อมูลการบริโภคอุปโภคก็จะ
ทำให้การจัดการการผลิตและการอุปโภคบริโภคได้สามารถที่จะช่วยให้วางแผนได้ ว่าควรผลิตเท่าไร จึงจะ
เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน การมีข้อมูลบริโภค รายรับ รายจ่าย หนี้สิน เป็นสิ่งที่สำคัญมาก 
เพราะทำให้ชุมชนตระหนักถึงสภาพที่แท้จริงของชุมชน อันเกิดจากพฤติกรรมของตนเอง และสามารถที่
จะทำให้ชุมชนนั้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตจากการที่เคยซื้อกิน สามารถที่จะลงมือทำเอง 
ปลูกเอง เลี้ยงเอง แปรรูปเอง และบริโภคเองได้ 
      วิสาหกิจชุมชนนั้นมีหลายระดับทั้งระดับครอบครัว ชุมชนและเครือข่ายระหว่างชุมชนในตำบล
เดียวกันหรือระหว่างตำบล แล้วแต่จะมีการจัดการอย่างไร บางแห่งร่วมกันผลิต ร่วมกันบริโภค บางแห่ง
กระจายกันผลิตแล้วร่วมกันบริโภค บางแห่งร่วมกันเรียนรู้ให้มีกลุ่มผลผลิต แล้วชุมชนร่วมกันบริโภค หรือ
บางเรื่องครอบครัวเอาไปทำเอง ทำกันแบบผสมผสานหลายลักษณะ แต่การทำแผนแม่บทชุมชนจะทำกัน
ในระดับตำบล เพราะเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้ร่วมกันคิดร่วมกันทำ จัดการผลิต การตลาด การ
บริโภคได้ดีกว่าการทำเพียงหมู่บ้านเดียวการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของวิสาหกิจชุมชน 
      การส่งเสริมให้ชาวบ้านทำกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะขาดการส่งเสริมให้ลดรายจ่าย ผลก็คือ ยิ่ง
รายได้เพิ่มรายจ่ายก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ทำให้เกิดหนี้สินพอกพูนจนแก้ไขไม่ได้ ดังนั้นการเพิ่มรายได้
และการลดรายจ่ายจึงถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด การลดรายจ่ายอาจจะไม่เห็นผลถ้าคิดในเรื่องเดียวหรือเดือน
เดียว แต่ถ้าคิดในหลาย ๆ เรื่องรวมกันพบว่า เป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียว เช่น ครอบครัวหนึ่งเคยใช้จ่ายเดือน
ละ 4,000 บาท เมื่อครอบครัวนี้ลดรายจ่ายเป็น 3,000 บาท จะลดค่าใช้จ่ายได้ 1,000 บาท ในหนึ่งปี
สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 12,000 บาท ทำนองเดียวกันถ้าคิดในแง่ของชุมชน ข้อมูลการเพิ่มขึ้นของ
รายได้ก็ยิ่งมากขึ้น การทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพใช้แทนการใช้ปุ๋ยเคมี สามารถประหยัดได้ถึงหลายล้าน
บาทต่อตำบล การทำกินเอง ทำใช้เอง เป็นการลดการใช้จ่ายลงได้มาก และทำให้รายรับเพิ่มขึ้นอย่างเห็น
ได้ชัด หรือใครมีปัญหาหนี้สินก็สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้เร็วขึ้น (เสรี พงศ์พิศ, 2552) 

3.9 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
        คำว่า “เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน” มีความหมายหลายอย่างตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่รวมตัวกันเป็นองค์กรชุมชนเพื่อประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน ในขณะที่ชาวบ้านทั่วไปและองค์กรพัฒนาเอกชนใช้คำนี้เพ่ือหมายถึง องค์กรชุมชนต่าง ๆ ที่สัมพันธ์
กันเป็นเครือข่าย แม้จะมีความหมายต่างกัน แต่เนื้อหาสำคัญอันเดียวกัน คือ ความสัมพันธ์ระหว่างคนหรือ
องค์กรในท้องถิ่น ซึ่งเกิดขึ้นเพราะมีคนเชื่อมโยงเครือข่าย เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนั้นมี 2 ประเภท คือ 
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(1) เครือข่ายภายใน เป็นเครือข่ายที่มีการจัดการความสัมพันธ์ในระดับหมู่บ้าน ตำบล และ (2) เครือข่าย
ภายนอก เป็นเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์ในระดับอำเภอ จังหวัด ภาค แต่เนื่องจากระบบโครงสร้างสังคม
สมัยใหม่ไม่ค่อยเอื้อให้คนในชุมชนมีความสัมพันธ์กันเหมือนเมื่อก่อน คนในหมู่บ้านเดียวกันไปมาหาสู่ 
ช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน พึ ่งพาอาศัยธรรมชาติ ไม่ต้องออกไปหากินไกล ๆ ทำให้คนใกล้ชิดกัน วันนี้
สถานการณ์เปลี่ยนไป จำเป็นต้องมีคนเชื่อมคน เชื่อมองค์กร เพ่ือให้ผู้คนมีความสัมพันธ์กันและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันเหมือนที่เคยทำในอดีตแต่ต่างกันในรูปแบบ ซึ่งต้องพัฒนาให้เหมาะสมต่อไป 
      เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมีความสำคัญมาก ถ้ามีคนรวมกันตั้งเป็นองค์กรในชุมชนและเชื่อมโยงกัน
ในตำบลหรือระหว่างตำบลก็จะเกิดพลัง ถ้ามีการจัดการที่ดีก็จะทำให้วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง 
เพราะจะมีการจัดการเรื่องการผลิต การบริโภค ใครจะผลิตอะไร จัดการอย่างไร ถ้ามีเครือข่ายกว้างก็จะ
ทำให้จัดการการผลิตหลายอย่างได้คล่องตัว เช่น ปลูกผักแค่ไม่กี่แปลงก็กินได้ทั้งหมู่บ้าน ถ้าปลูกผักกัน
หลายคนก็คงต้องมีตลาดที่กว้างกว่า ซึ่งในกรณีนี้ตลาดเครือข่ายจะช่วยได้มาก ทำให้ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ 
ผลิตปุ๋ย และอย่างอื่นได้ปริมาณมากและราคาก็จะถูกลง ในปีหนึ่ง ๆ แต่ละตำบลใช้จ่ายในเรื่ องของข้าว
ปลาอาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ ปุ๋ยตำบลละกว่า 50 ล้านบาท บางแห่งมากกว่า 100 ล้านบาท ถ้ามีการ
จัดการดีตลาดท้องถิ่นก็จะเป็นของชุมชน วิสาหกิจชุมชนที่ดีชาวบ้านจะเป็นคนกำหนดราคาเองได้ โดยไม่
ต้องไปถามพ่อค้าว่าจะซื้อเท่าไร ตลาดวิสาหกิจชุมชน ดังนั้น ชุมชนจึงควรเป็นผู้กำหนดราคาเอง 
วิสาหกิจชุมชนกับโครงการต่าง ๆ ของรัฐ 
      วิสาหกิจชุมชนนั้นเกี่ยวข้องกับโครงการของรัฐบาลที่ได้ดำเนินการมาแล้วอย่างเช่น โครงการหนึ่ง
ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 1 ล้านบาท โครงการพักชำระหนี้ 
กล่าวคือ เนื่องจากการคิดและการจัดการวิสาหกิจชุมชนทำให้ชุมชนมีระบบการคิด การจัดการที่ชัดเจน 
แยกแยะได้ว่าอะไรทำเพื่อกิน เพื่อใช้สินค้าอะไรดีพอที่จะเอาออกสู่ตลาดใหญ่แล้วเรียกผลิตภัณฑ์ที่
ชาวบ้านมีความภาคภูมิใจในการนำเสนอสู่ตลาดใหญ่ว่า “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” 
      ในแง่ของการจัดการกองทุนชุมชน เงินกองทุนหมู่บ้าน 1 ล้านบาท เป็นแนวทางที่ชุมชนสามารถ
นำไปเสริมความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันการขาดการจัดการกองทุนที่ดี 
ขาดความรู้ ความเข้าใจ มุ่งเน้นเพียงแต่การเพิ่มรายได้ อาจก่อให้เกิดหนี้สินเป็นปัญหาที่จะตามมา ดังนั้น 
การจัดระเบียบเศรษฐกิจใหม่ของชุมชน เรียนการรู้จักตนเอง ชุมชน โลก รวมไปจนถึงการพัฒนาศักยภาพ 
ด้วยการจัดการอย่างพอเพียง ทำให้สามารถลดรายจ่ายและมีรายได้สูงขึ้น ในกรณีที่เป็นหนี้ระบบการ
จัดการนี้สามารถท่ีจะแบ่งรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนไปใช้หนี้ได้   (เสรี พงศ์พิศ, 2548) 
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      3.10 แนวทางการดำเนินการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
         จากพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ได้กำหนดให้กรมส่งเสริม

การเกษตรเป็นแกนกลางในการดำเนินการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีหน้าที่เป็น
ผู้ให้การรับรองสถานภาพของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย และเป็นสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มีบทบาทหน้าที่ 3 ส่วนด้วยกัน คือ (คณะกลุ่มชาวนาและแรงงานชุมชนท้องถิ่น, 
2558) 
          (1) เป็นหน่วยงานในการรับจดทะเบียน/เพิกถอนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย และเลิกกิจการ 
          (2) เป็นสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และ 
          (3) ดำเนินการให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายอย่างครบวงจรและเป็น
เอกภาพ โดยแนวทางในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มีดังนี้  
        1. การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายจะดำเนินการในลักษณะของการบูรณาการทั้งภายใน
หน่วยงานและร่วมกับภาคภาคีทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและ
พึ่งตนเองได้ โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตรทำหน้าที ่เป็นแกนกลาง เพื ่อให้เกิดการรวมพลัง ในการ
ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับภาคีต่าง ๆ 
        2. การยื่นขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย จะเป็นไปโดยความสมัครใจและความพร้อม
ของชุมชน โดยไม่ได้ตั้งเป้าหมายจำนวนวิสาหกิจชุมชนที่จะต้องมายื่นจดทะเบียนในแต่ละปี  แต่สิ่งสำคัญ 
คือ จะต้องสร้างความเข้าใจให้ประชาชนและชุมชนได้รับทราบถึงสิทธิประโยชน์ วิธีการและขั้นตอนในการ
ขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 อย่างทั่วถึง 
        3. เจ้าหน้าที่ในภาครัฐ และเอกชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรมีบทบาทเป็นผู้เชื่อมประสานกับ
วิสาหกิจชุมชนในเรื่อง การเชื่อมประสานเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ (facilitator) การเชื่อมประสานเพ่ือให้เกิด
กระบวนการเปลี่ยนแปลง (catalyst) และการเชื่อมประสานเพ่ือให้เกิดเครือข่าย (networker) 
        4. การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจะมุ่งเน้นส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของชุมชน
ในการบริหารจัดการทุนของชุมชน ทั้งท่ีเป็นเงิน ทรัพยากร ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 
และเก้ือหนุนกิจการของชุมชนมากกว่าสนับสนุนในรูปของปัจจัยและเงินให้เปล่าแก่ชุมชน 
        5. พัฒนาระบบข้อมูลวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารและ
ความรู้ในระหว่างวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างวิสาหกิจชุมชนกับหน่วยงาน
สนับสนุนที่เกี่ยวข้อง 
        6. พัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบในทุกจังหวัดในปี พ.ศ. 2548 
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3.11 ประโยชน์ที่ได้รับจากการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

            เมื่อได้มีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแล้วตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 
2548 จะทำให้ได้รับประโยชน์ ดังนี้ 
         1. เกิดการรวมตัวกันของคนในชุมชนในการประกอบกิจการในระดับชุมชนเป็นวิสาหกิจชุมชน
และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย 
         2.  มีสิทธิในการขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนความต้องการที่แท้จริงจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

          3. มีสิทธิในการได้รับการส่งเสริมหรือการสนับสนุนการพัฒนากิจการตามมาตรการที่
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจัดให้มี คือ วิสาหกิจชุมชนระดับปฐมภูมิ ซึ่งมีการประกอบกิจการ
อย่างครบวงจร ทำให้วิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้แล้วได้มีการพัฒนาที่สูงขึ้น 
วิสาหกิจชุมชนประสงค์จะรวมตัวกันจัดตั้งเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือดำเนินการจัดตั้งเป็นองค์กร
ธุรกิจใด ๆ การพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ และมีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ
ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับเงินทุน การจัดการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์และเป็นไปตาม
ความต้องการของวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งแก้ไขกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่อุปสรรคต่อการดำเนินงานและ
นำไปสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้และพร้อมสำหรับการพัฒนาเพื่อที่จะแข่งขัน
ทางการค้าในอนาคต (คณะกลุ่มชาวนาและแรงงานชุมชนท้องถิ่น, 2558) 

3.12   พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
   ความเป็นมา 
             ในชุมชนมีการรวมตัวกันเพ่ือประกอบธุรกิจในระดับรากหญ้าอยู่มากมาย ซึ่งเป็น 
ธุรกิจที่ยังมีขนาดไม่ถึงวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SME) หรือสหกรณ์ แต่เป็นธุรกิจที่สามารถ
ช่วยเหลือเศรษฐกิจของประเทศได้ในระดับหนึ่ง ธุรกิจในระดับนี้ยังมีปัญหาที่ประสบอยู่ คือ  
             - ไม่เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานรัฐหรือเอกชนอื่น ๆ เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับ  
             - การสนับสนุนจากภาครัฐไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริง เนื่องจากข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย และ
ความต้องการไม่ชัดเจน รัฐบาลจึงกำหนดให้มีการออกกฎหมายรองรับการประกอบการ 
  หลกัการ  
           เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ซึ่ง
จำนวนหนึ่งอยู่ในระดับที่ไม่พร้อมจะเข้ามาแข่งขันทางการค้า ให้ได้รับการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การสร้างรายได้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการ และพัฒนา
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รูปแบบของวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาไปสู่การเป็น
ผู้ประกอบการของหน่วยธุรกิจที่สูงขึ้น 

การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
      กฎหมายกำหนดให้มีการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอย่างครบวงจร 

1. ระดับปฐมภูมิ ส่งเสริมการจัดตั้ง การให้ความรู้ การศึกษาวิจัย ในการนำทุนชุมชนมาใช้
เหมาะสม การร่วมมือกันในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ 

2. ระดับสูงขึ้น ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การรักษาคุณภาพ การศึกษาวิจัยเทคโนโลยีและ
การตลาด การสร้างความเชื่อถือทางธุรกิจ และความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค การประสานงานแหล่งเงนิทุน 
เพ่ือให้สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือพัฒนาไปสู่การประกอบธุรกิจขนาดย่อม และขนาดกลาง ต่อไป 

3. การส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน รัฐจะให้การสนับสนุนการจัดตั ้งการประกอบการ 
การตลาด ความสัมพันธ์และความร่วมมือกันระหว่างเครือข่าย หรือภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอ่ืน                  
เพ่ือขยายและสร้างความมั่นคงให้แก่กิจการวิสาหกิจชุมชน 
 ประโยชน์ของวิสาหกิจชุมชน 

1. การรวมตัวกันของเกษตรกรในการประกอบธุรกิจในระดับชุมชน มีความมั่นคง ได้รับการ
รับรองตามกฎหมาย 

2. การส่งเสริมความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาความสามารถในการจัดการ ตรงตามความ
ต้องการที่แท้จริง 

3. ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ มีความพร้อมที่ จะพัฒนาสำหรับการ
แข่งขันทางการค้าในอนาคต 

การบริหารจัดการที่ดีเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน หมายถึง การจัดการสิ่งต่าง ๆในกระบวนการ
ดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้ประสบความสำเร็จด้วยดี ประกอบด้วย (บพิตร ปริปุณณาก, 2558) 

1. วางแผนดี คือ การคิดก่อนทำ รวมถึงการคิดวางแผนหรือเตรียมการไว้ล่วงหน้าเป็นการคิดการ
ประกอบกิจการและการตกลงใจร่วมกันภายในกลุ่มไว้ให้แน่ชัด 

2. แบ่งงานดี คือ การจัดแบ่งงานให้เหมาะสมว่าจะต้องประกอบด้วยกี่ฝ่าย แต่ละฝ่ายต้องทำ
อะไรบ้างให้ได้ผลอย่างไรและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต้องทำอะไรบ้างจึงจะเรียกว่าทำหน้าที่ได้ดี 

3. จัดคนดี คือ การคัดเลือกและมอบหมายผู้ที่มีคุณสมบัติมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงาน
ให้เข้าอยู่ในตำแหน่งต่างๆ ให้เพียงพอและพอดี 

4. สั่งการดี คือ สั่งการได้ชัดแจ้งเป็นที่เข้าใจ และเป็นที่พอใจของผู้รับคำสั่ง 
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5. สร้างกำลังใจดี คือ ทำให้ทุกคนที่ทำงานด้วยกันมีกำลังใจสูง ในการทำงานอยากจะทำงาน ให้
ดีและสำเร็จ รู้สึกสนุก และมีความภูมิใจในงานท่ีทำ 

6. แก้ปัญหาดี คือ เมื่อมีปัญหาหรือข้อขัดข้องเกิดขึ้น ก็ไม่ตกใจหรือกังวลมากเกินไป             แต่
สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและหาแนวทางแก้ไขท่ีเหมาะสม 

7. ตัดสินใจดี คือ รู ้จักวิเคราะห์ข้อเท็จจริงเหตุผลและทางเลือกต่าง ๆก่อนการตัดสินใจแล้ว
ตัดสินใจเลือกทางท่ีเห็นว่าดีที่สุด 

8. ทำบัญชีดี คือ มีการทำบัญชีอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบันโปร่งใสสมาชิกทุกคนสามารถตรวจสอบ
ได้เช่น บัญชีรายรับ รายจ่ายทรัพย์สิน หนี้สินรวมถึงบัญชีสินค้าที่อยู่ในสต็อกและบัญชีวัตถุดิบหรือปัจจัย
การผลิตคงเหลือ เป็นต้น 

9. ติดตามงานดี คือ มีการตรวจสอบ ติดตามงานเป็นระยะๆ เพื่อดูว่ากิจการงานต่างๆ ก้าวหน้า
ไปอย่างไร ได้ผลอย่างไรมีปัญหาข้อขัดข้องอะไรบ้าง มีช่องทางปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาในแต่ละเรื่อ ง
อย่างไร และนำมาพิจารณาไตร่ตรองเพื่อกำหนดแนวทาง และวิธีการที่จะทำให้การประกอบกิจการโดย
ส่วนรวมเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆ 

ปัจจัยท่ีทำให้การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนประสบความสำเร็จ 
1. สมาชิกมีความเข้าใจเป้าหมายร่วมกันให้ความร่วมมือกับส่วนรวมและมีคุณธรรม  5 ประการ

ได้แก่ ซื่อสัตย์ เสียสละรับผิดชอบร่วมกัน เห็นอกเห็นใจและไว้วางใจกัน 
 2. ผู้นำหรือแกนนำมีความเข้มแข็ง ซื่อสัตย์เสียสละ สนใจใฝ่เรียนรู้สื ่อสารกับสมาชิกอย่าง
ต่อเนื่องให้กำลังใจสมาชิกและผู้ร่วมงานอย่างสม่ำเสมอ 

3. การบริหารจัดการเน้นเป้าหมายเพ่ือพ่ึงพาตนเอง มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน แบ่งงานตาม
ความสามารถ โปร่งใสยืดหยุ่น ปรับตัวได้ มีศูนย์ประสานงาน 

4. การติดต่อสื่อสารเป็นประจำต่อเนื่องสม่ำเสมอ รับฟังความคิดเห็นของทุกคน ร่วมอภิปราย
หรือมีการถกเถียงกันด้วยเหตุผล 

5. การสนับสนุนจากภายนอก สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชน มีความต่อเนื่อง 
ยืดหยุ่นควรเน้นกระบวนการเรียนรู้โดยให้ชุมชนเรียนรู้วิธีคิดมากกว่าให้ทำตามสูตรสำเร็จหรือเลียนแบบ
วิธีทำ 

ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
1. สมาชิกขาดความเข้าใจเรื่องวิสาหกิจชุมชนหวังได้สิทธิประโยชน์มากๆ ขาดความเชื่อมั่นใน

วิสาหกิจชุมชนและแกนนำ 
2. ผู้นำหรือแกนนำเชื่อใจกันมากเกินไป สื่อสารกันไม่เข้าใจไม่ซื่อสัตย์ ขาดความเชื่อม่ันในสมาชิก 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

52 
 

3. การบริหารจัดการขาดการบริหารที ่ดี กำหนดเป้าหมายไม่สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริง
กฎระเบียบเปลี่ยนแปลงบ่อย คณะทำงานมีน้อย ขาดคนรุ่นหลังรับช่วงงาน 

4. การติดต่อสื่อสาร การสื่อสารระหว่างผู้นำกับสมาชิกมีน้อยหรือไม่ทั่วถึง 
5. การสนับสนุนจากภายนอกไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สนับสนุนไม่ทัน

สถานการณ์ มีความขัดแย้งทางการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
แผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
แผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่บอกว่าวิสาหกิจชุมชนต้องการจะไปทิศทางไหน 

และจะไปถึงที่นั่นได้อย่างไร ประกอบด้วยวิสัยทัศน์หรือสิ่งที่ ต้องการจะเป็น พร้อมด้วยวิธีการซึ่งก็คือ
แผนงานโครงการต่าง ๆ ที่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนร่วมกันคิด ร่วมกันทำ โดยคำนึงถึงทุนของตนเองเป็น
หลักได้แก่ ทุนทางสังคม ทุนความรู้ภูมิปัญญา  ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทรัพยากรและเงินทุน         แต่ถ้า
หากมีทุนจากหน่วยงานราชการหรือองค์กรภายนอกเข้ามาสนับสนุน ก็จะเป็นการเติมเต็มหรือเสริมหนุน
ให้การดำเนินงานต่างๆ ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น 

แผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่ดี  เกิดจากการเรียนรู้และการจัดระบบระเบียบความคิดใหม่ โดยอยู่
บนฐานข้อมูลที่เป็นจริง และความรู้ที่ถูกต้อง ที่เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิก  ดังนั้นการจัดทำ
แผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จึงไม่ใช่การคิดเอาเอง แต่เป็นการค้นหาศักยภาพสภาพปัญหาและความ
ต ้องการท ี ่แท ้จร ิ ง  และม ีการกำหนดแนวทางว ิธ ีการดำเน ินงานได ้อย ่างถ ูกต ้องเหมาะสม                   
(บพิตร ปริปุณณาก, 2558) 

ประโยชน์ของแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
1. มีกรอบและทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน 
2. การทำงานมีประสิทธิภาพสะดวก และรวดเร็ว 
3. การทำงานเป็นระบบมีการแบ่งงาน การประสานงาน การควบคุมงาน และการประเมินผล 
4. ประหยัดงบประมาณ เวลา และลดการสูญเสียในสิ่งที่ไม่จำเป็น 
5. การทำงานไม่เกิดความซ้ำซ้อน 

การจัดทำแผนพัฒนาการบริหารงานวิสาหกิจชุมชน แผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ควรครอบคลุม
หลายๆ ด้าน ดังนี้ 

1. แผนพัฒนากิจการ/ธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน เช่น การระดมทุน การขยายกิจการ  การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์  การปรับปรุงโรงเรือน อาคารสถานที่ เป็นต้น 

2. แผนพัฒนาบุคลากร เช่น การให้ความรู้แก่สมาชิก  การพัฒนาศักยภาพของแกนนำ เป็นต้น 
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3. แผนพัฒนาด้านสังคมหรือการมีส่วนร่วมกับชุมชน เช่น การส่งเสริมการออม เพื่อความมั่นคง
ของครอบครัวสมาชิก การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนหรือสาธารณประโยชน์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม เป็นต้น 

การเรียนรู้เพื่อจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
แนวคิดและแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาของภาคประชาชนที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็น

การจัดทำแผนแม่บทชุมชนหรือแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนพบว่ า ผู ้นำชุมชนได้ให้ความสำคัญกับ
กระบวนการเรียนรู้ใน 3 เรื่องหลักดังต่อไปนี้ 

1. การรู้จักตนเอง 
เป็นการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนรู้และตระหนักในศักยภาพและข้อจำกัดของตน  รู้ปัญหาและสาเหตุ

ของปัญหาในชุมชน หลักสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ในขั้นนี้ คือการเรียนรู้บนฐานข้อมูลและข้อเท็จจริง
ของชุมชน ฉะนั้น ผู้เข้าร่วมกระบวนการนี้ จึงต้องช่วยกันค้นคว้าสำรวจ เก็บและบันทึกข้อมูลต่างๆ ด้วย
ตนเอง เช่น หนี้สิน รายได้ รายจ่าย ผู้รู้ ทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตความรู้ และองค์กรในชุมชน เป็นต้น 
ข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ได้นี้จะถูกนำมาสรุปและวิเคราะห์ร่วมกันในเวทีเรียนรู้ 

2. การรู้จักโลก 
เน้นให้ชุมชนได้รู ้เห็นความเป็นไปของโลกภายนอก หรือสิ ่งที ่เกิดขึ ้นนอกชุมชนทั้งในและ

ต่างประเทศเป้าหมายสำคัญของการเรียนรู้นี้คือการแสวงหาความรู้ความคิดใหม่คุณค่าใหม่และการจัดการ
ใหม่ ที่ชุมชนจะได้ประโยชน์มากกว่าเสียประโยชน์ เหมือนอย่างที่ผ่านมา  เวทีเรียนรู้ในรูปของการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การประชุมสัมมนา การเสวนาและการศึกษาดูงานได้ถูกนำมาใช้
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายนี้ 

3. การกำหนดทิศทางตนเอง 
เป็นการประมวลความรู ้ที ่ได้จากการเร ียนรู ้ทั ้งหมด คือการรู ้จ ักตนเองและการรู้ จ ักโลก            

มากำหนดทิศทางของชุมชนที่จะก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและปลอดภัย  ซึ่งทิศทางที่กำหนดขึ้นก็คือแผน
แม่บทชุมชนหรือแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนนั่นเองโดยมีแผนงาน โครงการต่าง ๆเป็นสิ่งกำหนดแนวทาง
และมาตรการที่จะเดินไปสู่เป้าหมายของชุมชนตามทิศทางที่กำหนดไว้ 

กระบวนการในการจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
การจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจำเป็นจะต้องมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนที่

ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันซึ่งเรียกรวมกันว่ากระบวนการจัดทำแผนพัฒนาประกอบด้วย 6 ขั้นตอนดังนี้   (บพิตร 
ปริปุณณาก, 2558) 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

54 
 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานข้อมูลปัญหาของชุมชนและสาเหตุข้อมูลศักยภาพ
ของชุมชน ผู้นำแกนนำความรู้ภูมิปัญญาทรัพยากร ทุนทางสังคมและเงินทุน เป็นต้น  ข้อมูลหมายรวมถึง 
ข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนและชุมชน สถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีผลกระทบต่อวิถีชุมชน ประวัติความ
เป็นมาของวิสาหกิจชุมชน และชุมชนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดความภูมิใจ ทรัพยากรที่
หลากหลาย ความรู้ภูมิปัญญา ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ เงินทุน หนี้สิน รายรับรายจ่าย ปัญหาของวิสาหกิจ
ชุมชนและชุมชน ตลอดจนความต้องการที่แท้จริงของวิสาหกิจชุมชน 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการนำเอาข้อมูลมาจัดระบบระเบียบ เพื่ออธิบายถึงปรากฏการณ์
ต่างๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผลเชื ่อมโยงกัน ดังนั ้นการได้ข้อมูลที ่เป็นข้อเท็จจริงจะช่วยให้การจัดทำ
แผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนมีประสิทธิภาพ และแผนที่ได้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงของ
ชุมชน 

3. การเลือกตัดสินใจที่จะกำหนดแนวทางหรือแผนปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนเหมาะสม   และมี
ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามแผน 

4. จัดเวทีประชาพิจารณ์ คือการนำแผนเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ เพ่ือให้สมาชิกร่วมกันพิจารณาถึง
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และขอความเห็นชอบจากสมาชิก 

5. การปฏิบัติตามแผนโดยการนำแผนมาศึกษาให้เข้าใจ แล้วแบ่งงานให้แต่ละฝ่ายหรือมอบหมาย
ให้ผู ้ที ่รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่หรือตามความสามารถโดยแกนนำต้องพยายามทำให้มีการพบปะ
พูดคุยกัน ให้เกิดการประสานงานและเกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

6. การติดตามและการประเมินผล เพ่ือติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนตลอดจน
แก้ไขปัญหา อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นซึ่งมีทั้งการติดตามประเมินผลก่อนดำเนินการ เป็นการประเมินความ
พร้อม เช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์และความพร้อมด้านอื่นๆ การติดตามประเมินผลระหว่างดำเนินการเพ่ือ
รับทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค เป็นการควบคุมกำกับให้การปฏิบัติงานดำเนินไปตามแผน และ
การประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการเป็นการสรุปผลสำเร็จของโครงการที่เกิดขึ้น  ซึ่งมีทั้งด้านบวกและ   
ด้านลบ 

หลักการเขียนโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ควรมีรายละเอียดดังนี้ 
โครงการจะทำอะไร  มีหลักการและเหตุผล โครงการมีความสำคัญอย่างไร ทำไมต้องทำ 

มีวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายของโครงการที่อยากให้เกิดข้ึนคืออะไร มีวิธีดำเนินการทำอย่างไร  (อาจมีหลาย
ขั้นตอน/วิธีการหรือหลายกิจกรรม)     กำหนดเวลาเริ่มต้นทำเม่ือไร  คาดว่าจะเสร็จเมื่อใดค่าใช้จ่ายแหล่ง
เงินจะมาจากไหน จำนวนเท่าไร เป้าหมายทำเสร็จแล้วจะได้ผลอย่างไร   จำนวนเท่าใดผลที่คาดว่าจะได้
ถ้าสำเร็จ วิสาหกิจชุมชนจะดีขึ้นอย่างไรหรือมีรายได้เพิ่มเท่าไรผู้รับผิดชอบเป็นใครใครจะดูแลเรื่องไหน 
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การติ ดตามประเม ินผลควบค ุมการทำงานอย ่ าง ไรจะว ัดความสำเร ็ จอย ่ า ง ไร  และอ ื ่ นๆ                           
(เสรี พงศ์พิศ, 2545). 

โดยสรุปการบริหารจัดการที่ดีของวิสาหกิจชุมชนที่ดี ต้องมีการจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจ 
ชุมชน มีการบริหารจัดการด้านการผลิต ด้านบุคลากร ด้านการเงิน ได้แก่การจัดทำระบบบัญชี รวมทั้ง
ด้านการตลาดที่มีช่องทางการตลาดใหม่ๆ โดยมีการจัดทำโครงการในการพัฒนาวิสาหกิจในด้านต่างๆด้วย   
 
ตอนที่ 4 หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการผลิต 

     4.1 ความหมาย 
การผลิต คือ การสร้างเศรษฐ์ทรัพย์และบริการต่างๆ เพื่อบำบัดความต้องการของมนุษย์ การผลิตสิ่งของ
และบริการทุกอย่าง จะต้องเป็นการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจขึ้นใหม่ การผลิตหรือการสร้างประโยชน์
ทางเศรษฐกิจข้ึนใหม่ อาจจัดอยู่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ต่อไปนี้ (อรคพัฒน์ บัวลม, 2557)  

1. การสร้างรูปร่างผลิตผลขึ้นใหม่ คือ การทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของปัจจัย การผลิต
ต่างๆ เพื่อให้เกิดสินค้าตามลักษณะและรูปร่างที่ต้องการเพื่อเพิ่มความพอใจให้แก่ผู้ใช้ และผู้บริโภคมาก
ที่สุด 

2. การเคลื่อนย้ายผลิตผล คือการเปลี่ยนที่ของผลิตผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และอำนาจบำบัด
ความต้องการมากขึ้น 

3. การเก็บผลิตผลไว้รอเวลาที่ต้องการคือการเก็บสินค้าบางอย่างไว้นานๆเพื่อเพิ่มประโยชน์และ
เพ่ิมมูลค่า 

4. การทำให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์เปลี่ยนมือ เช่น การทำหน้าที่เป็นนายหน้าขายบ้าน เท่ากับเป็น
การช่วยดำเนินการโอนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ในบ้านจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง เจ้าของบ้านใหม่จะเกิดความ
พอใจที่ได้บ้านมาเป็นกรรมสิทธิ์ของตน 

4.2 ปัจจัยการผลิต 
ในการผลิตจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยการผลิต ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
1. ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ที่ดินรวมถึงสภาพธรรมชาติที่อยู่ใต้ดิน บนดินและเหนือดิน 
2. แรงงาน หมายถึง การทำงานทุกชนิดที่ก่อให้เกิดสินค้าและบริการ แรงงานนี้รวมถึง แรงงาน

ด้านการใช้กำลังกายและกำลังความคิดของมนุษย์ อันก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วย 
3. ทุน ในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง สินค้า หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการผลิต 
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4. ผู้ประกอบการ ได้แก่ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยโดยตรง เป็นผู้ให้ความริเริ่มในนโยบาย
ต่างๆหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายในส่วนสำคัญในอันที่จะทำให้ การผลิตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
     4.3 ลำดับขั้นในการผลิต 

1. การผลิตขั้นปฐมหรือการผลิตขั้นแรก ได้แก่ การผลิตทางด้านการเกษตร การทำป่าไม้ การ
ประมง การทำสวน ทำไร่ ซึ่งเป็นการผลิตแบบดั้งเดิมของมนุษย์ตั้งแต่สมัยโบราณ 

2. การผลิตขั้นมัธยมหรือขั้นที่สอง ได้แก่ การผลิตทางด้านหัตถกรรม และอุตสาหกรรม การผลิต
ขั้นนี้ จะนำเอาผลิตผลในขั้นปฐมมาดัดแปลง เพ่ือถนอมหรือผลิตเป็นสินค้าอ่ืน 

3. การผลิตขั้นอุดมหรือขั้นที่สาม ได้แก่ การให้บริการด้านการขนส่ง การค้าส่ง การค้าปลีก การ
ธนาคาร และการประกันภัย ซึ่งเป็นงานที่ช่วยให้การผลิตไปถึงมือผู้บริโภค หลังจากผลิตขั้นที่สองเสร็จ 
    4.4  กระบวนการผลิต (Production process)  

หมายถึง มีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ อันได้แก่ ปัจจัยนำเข้า ( Input), กระบวนการแปลง
สภาพ (Conversion Process) และผลผลิต (Output) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1) ปัจจัยนำเข้า (Input) คือทรัพยากรขององค์การที่ใช้ผลิตทั้งที่เป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตน 
(Tangible Assets) เช่น วัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน(Intangible Assets) เช่น 
แรงงาน ระบบการจัดการ ข่าวสาร ทรัพยากรที่ใช้จะต้องมีคุณสมบัติและประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสม 
และมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ เพ่ือให้สินค้าสำเร็จรูปสามารถแข่งขันทางด้านราคาได้ในท้องตลาด 

2) กระบวนการแปลงสภาพ (Conversion Process) เป็นขั้นตอนที่ทำให้ปัจจัยนำเข้าที่ผ่านเข้า
มามีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ได้แก่ 

- รูปลักษณ์ (Physical) โดย การผ่านกระบวนการผลิตในโรงงาน 
- สถานที่ (Location) โดย การขนส่ง การเก็บเข้าคลังสินค้า 
- การแลกเปลี่ยน (Exchange) โดย การค้าปลีก การค้าส่ง 
- การให้ข้อมูล (Informational) โดย การติดต่อสื่อสาร 
- จิตวิทยา (Psychological) โดย การนันทนาการ ฯลฯ 

           3) ผลผลิต (Output) เป็นผลได้จากระบบการผลิตที่มีมูลค่าสูงกว่าปัจจัยนำเข้าที่รวมกันอัน
เนื ่องมาจากที ่ ได ้ผ ่านกระบวนการแปลงสภาพ ผลผลิ ตแบ่งเป ็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  สินค้า 
(Goods) และบริการ (Service 
      4.5  การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 

  จุดประสงค์ของการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต เนื่องจากสภาพสภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน
เราจะเห็นได้ว่า ปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และไม่มีทีท่าว่าจะลดลงกลับมาสู่สภาวะใน

http://www.logisticafe.com/tag/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95/
http://www.logisticafe.com/tag/production-process/
http://www.logisticafe.com/tag/input/
http://www.logisticafe.com/tag/conversion-process/
http://www.logisticafe.com/tag/output/
http://www.logisticafe.com/tag/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95/
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อดีต ทำให้ส่งผลกระทบต่อราคาต้นทุนต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยต่อต้นทุนการผลิตสินค้า เช่น ราคาขนส่ง, ราคา
วัตถุดิบ และอื่น ๆ ทำให้ทางผู้ประกอบการต้องมาสนใจในเรื่องการจัดการระบบการผลิตให้ดีขึ้น โดยเริ่ม
จากการใช้ทรัพยากรที่มีใช้อยู่ให้เป็นประโยชน์และคุ้มค่าที่สุดเพื่อรักษาและป้องกันผลกำไรที่ได้รับให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ นั่นคือ ไม่ลดลงไปต่ำกว่าผลกำไรที่ทางผู้ประกอบการกำหนดไว้หรือจุดคุ้ มทุน 
(Break-even Point) ในการผลิตเพราะฉะนั้นเพื่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการเอง ทางผู้ประกอบการ
ควรจะมีการพิจารณาถึงการใช้ทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจำกัด (บุคคลากร , สิ่งของ, เงินทุน, ข้อมูลข่าวสาร 
และเวลา) ให้คุ้มค่าทีสุด เพ่ือจะได้นำมาใช้ในการเพ่ิมผลผลิตนั้นเอง 

ต้นทุนการผลิต (Operating Cost or Manufacturing Cost) 

ต้นทุนการผลิตคือ ค่าใช้จ่าย (Expense) ที่ใช้ไป ที่ใช้ไปในการทำการผลิตสินค้าซึ่งจะต้องมีการ
จ่ายเป็นประจำทุกครั้งมีการทำการผลิตสินค้า ซึ่งจะแตกต่างจากค่าใช้จ่ายที่ใข้ในการลงทุนเพราะจะ
จ่ายเงินแค่ครั้งเดียว นอกจากนั้นต้นทุนการผลิตนี้จะถือว่าเป็นต้นทุนทั้งหมดของสินค้าไม่ได้ เพราะว่า
ต้นทุนทั้งหมดของสินค้านั้นจะรวมต้นทุนการผลิตกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการบริหารและการตลาดเข้า
ด้วยกัน ดังนั้นในการประมาณต้นทุนการผลิตจะไม่นำค่าใข้จ่ายต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารและการตลาด ซึ่ง
เราสามารถทำการประมาณการได้ดังที่ Black (1960) ได้แยกองค์ประกอบของต้นทุนการผลิต และ
สัดส่วนของแต่ละองค์ประกอบดังนี้  

1. ต้นทุนการผลิตทางตรง  
1) วัตถุ (Materials) วัตถุดิบ (Raw Materials) 10-50% ของต้นทุนทั้งหมดของ 

ผลผลิตพลอยได้ (By-product and scrap credit) ขึ้นอยู่กับบัญชีราคา  
2) ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค(Utilities) ได้จากบทความท่ัวไป หรือ เทียบกับข้อมูลเก่า 

ของผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน  
3) ค่าแรงงาน (Labor) ได้จากบทความท่ัวไป หรือ เทียบกับข้อมูลเก่าของผลิตภัณฑ์ 

ที่คล้ายกัน  
4) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมดูแลคนงาน(Supervision) 10-25% ของต้นทุนแรงงาน  
5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานนอกเหนือจากเงินเดือน(Payroll charges) 30-45%  

ของต้นทุนแรงงาน กับค่าใช้จ่ายในการควบคุมดูแลคนงาน  
6) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง (Maintenance) 2-10% ของเงินในการลงทุนครั้งแรก  
7) ค่าวัสดุสิ้นเปลือง(Operating Supplies) 0.5-1% ของเงินในการลงทุนครั้งแรก  
8) การทดลอง (Laboratory) 10-20% ของค่าแรงต่อปี  



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

58 
 

9) การกำจัดของเสีย (Waste disposal) ได้จากบทความท่ัวไป หรือ เทียบกับข้อมูล 
เก่าของผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน  

10) ค่าสิทธิบัตร(Royalties) 1-5% ของราคาขาย  
11) เงินทุนสำรอง (Contingencies) 1-5% ของต้นทุนการผลิตทางตรง  

2. ต้นทุนการผลิตทางอ้อม  
1) ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) 5-10% ของเงินในการลงทุนครั้งแรก  
2) ค่าภาษีที่ดิน (Real estate taxes) 1-2% ของเงินในการลงทุนครั้งแรก  
3) การประกันภัย (Insurance) 0.5-1% ของเงินในการลงทุนครั้งแรก  
4) อัตราดอกเบี้ย (Interest) 10-12% ของเงินในการลงทุนครั้งแรก  
5) ค่าโสหุ้ย (General plant overhead) 50-70% ของต้นทุนแรงงาน, การ 

ควบคุมดูแลพนักงาน และการซ่อมบำรุง  
3. ต้นทุนในการจัดส่งสินค้า  

1) การบรรจุ (Packaging) ประมาณจากต้นทุนบรรจุภัณฑ์  
2) การขนส่ง (Shipping) จากบริษัทขนส่ง หรือ 1-3% ของราคาชาย  

4.6 แนวทางการเพิ่มผลผลิต  
เมื่อกล่าวถึงแนวทางการเพ่ิมผลผลิตนั้น เราสามารถที่จะทำการเพ่ิมผลผลิตได้หลายรูปแบบ เช่น 

การลดเวลาในการผลิต (Cycle Time), การลดต้นทุนของวัตถุดิบ (Material cost) ที่ใช้ในการผลิต, การ
ลดจำนวนของเสีย (Defect Reduction) และอื่น ๆ ซึ่งตามที่ Sumanth (1985) ได้กล่าวถึงประเภทของ
เทคนิคในการเพิ่มผลผลิตไว้ด้วยกัน 5 ประเภท ดังนี้ คือ  

1. เทคนิคการเพิ่มผลผลิตโดยพิจารณาจากการทำงาน – เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีการการศึกษาการ
ทำงาน (Work Study) มาทำการวิเคราะห์การทำงาน และหลักการทางการเศรษฐศาสตร์ (Ergonomics)  

2. เทคนิคการเพิ่มผลผลิตโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน – เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เช่น CAD มาช่วยในการออกแบบ, CAM มาช่วยในการออกแบบ วางแผน และควบคุม
กระบวนการผลิต , Simulation Program เข้ามาวิเคราะห์การทำงานของผลิตภัณฑ์ และหุ่นยนต์เข้ามา
ช่วยในการผลิต  

3. เทคนิคการเพิ่มผลผลิตโดยพิจารณารูปแบบการทำงานของพนักงาน – เกี่ยวกับการใช้กิจกรรม
กลุ่ม เช่น กลุ่มควบคุมคุณภาพ (QCC) เข้ามาช่วยลดจำนวนของเสีย และการใช้ระบบค่าแรงจูงใจในการ
เพ่ิมผลผลิต  
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4. เทคนิคการเพิ่มผลผลิตโดยพิจารณาคุณค่าและรูปแบบของผลิตภัณฑ์  – เกี่ยวกับการใช้เรื่อง
วิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering) ในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด และการใช้ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
ในการผลิต  

5. เทคนิคการเพิ่มผลผลิตโดยพิจารณาระบบการจัดการของวัสดุ  – เกี่ยวกับการจัดการวัสดุ, 
ระบบวางแผนความต้องการวัสดุ (Material requirement planning, MRP) และระบบทันเวลาพอดี 
(Just in time, JIT)  
    สำหรับแนวทางที่ใช้ในการปรับปรุงการผลิตจะแบ่งเป็น 3 แนวทางหลัก ๆ คือ 1) การเปลี่ยน
รูปแบบการออกแบบการวางบนแผ่นวัตถุดิบ 2) การปรับเปลี่ยนขนาดของแผ่นวัตถุดิบ และ3) การเปลี่ยน
รูปแบบการวางบนแผ่นวัตถุดิบ และ การเปลี่ยนขนาดของวัตถุดิบ (อรคพัฒน์ บัวลม, 2557)  

 
ตอนที ่5 หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ (Management) 
 
 ความหมายและความสำคัญของการบริหารจัดการ 

ความหมายของการบริหารจัดการ   มีนักวิชาการได้ให้ความหมายกันไว้มากมาย ตามแนวทางที่
แต่ละท่านได้ศึกษามา เช่น 

Mary Parker Follett (1939) ได้ให้ความหมายว่าการบริหารการจัดการเป็นเทคนิคการ 
ทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน  

 George R.Terry (1979) ได้กล่าวว่าการบริหารการจัดการ   เป็นกระบวนการของการวาง
แผนการจัดองค์การการกระตุ้นและการควบคุมให้บรรลุจุดมุ ่งหมายร่วมกัน โดยใช้ทรัพยากรบุคคล      
และอ่ืน ๆ  
 James A.F.Stoner (1982) ได้ให้ความหมายว่า การจัดการคือ กระบวนการ  (process)  ของ
การวางแผน (planning)  การ จัดองค์การ (organization) การสั ่งการ (leading) และการควบคุม 
(controlling) ความพยายามของสมาชิกใน องค์การและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่
องค์การกำหนดไว้ 

ดังนั ้นการบริหารจัดการจึงมีความหมายที่ครอบคลุมถึงกระบวนการทำงานให้สำเร็จตาม
วัตถุประสงค์โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้แก่คนเงิน และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 

แนวคิดทฤษฎีด้านการบริหารจัดการ  
การบริหารจัดการสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ด้าน คือ ด้านการจัดการ ด้านการเงิน ด้านการผลิต 

และด้านการตลาด โดยในแต่ละด้านมีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้ 
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1.  ด้านการจัดการ ตามทฤษฎีของ Harold Koontz (อ้างถึงใน สมยศ  นาวีการ, 2540) แบ่งเป็น  
5 ประเภท คือ  

 1.1 การวางแผน (planning) หมายถึง กระบวนการในการใช้ความคิดอย่างรอบคอบ 
เพื่อทําการตัดสินใจว่าจะทําอะไร (what) ทําไมจึงทํา (why) จะทําเมื่อไหร่ (when) ทําใน พื้นที่ไหน 
(where) ใครเป็นผู้รับผิดชอบ (who) และจะดําเนินการอย่างไร (how)   

1.2 การจัดองค์การ (organizing) หมายถึง  การจัดโครงสร้างของงานต่างๆ  ตลอดจน 
อํานาจหน้าที่ในการทำงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  เพื่อช่วยให้งานขององค์กรบรรลุผลสําเร็จได้ 

 1.3 การจัดคนเข้าทํางาน (staffing)  หมายถึง  การคัดเลือกและการบรรจุคนเข้าทํางาน
และรักษาประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในตําแหน่งต่าง ๆ ในองค์กรซึ่งผู ้บริหารต้องวางแผน
กําลังคนสําหรับตําแหน่งต่างๆ  แล้วประเมินกําลังคน ที่มีอยู่ จากนั้นดําเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีความ
เหมาะสมและฝึกอบรมให้บุคลากรมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น   

1.4  การสั่งการ (directing)  หมายถึง การใช้ความสามารถชักจูงคนของผู้บริหาร ให้ 
ปฏิบัติงานอย่างดีท่ีสุด ให้องค์กรสามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ได้   

1.5 การควบคุม (control)  หมายถึง  การกํากับให้สามารถรับประกันได้ว่ากิจกรรม  
ต่างๆ ที่ดําเนินงานไปนั้น สามารถเข้ากันได้กับแผนงานที่วางไว้ 

 2.  ด้านการเงิน (system of internal control)  หมายถึงกระบวนการที่ใช้ควบคุมดูแล การใช้
ทรัพย์สินต่างๆ ของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับ ความจําเป็นในการ
ปฏิบัติงานแต่ละอย่าง เพ่ือบรรลุถึงเป้าหมายของบริษัทท่ีกําหนดไว้ ตัวแปรที่ นํามาใช้พิจารณา  ได้แก่ 

 2.1  แหล่งที่มาของเงินทุน(sourecs of total assets)  ประกอบด้วย  1) แหล่งที่มา
ของสินทรัพย์ทั้งหลายได้แก่ เงินสด หลักทรัพย์ระยะสั้น ลูกหนี้การค้า ตั๋วเงินรับ และ สินค้าคงเหลือ           
2)  แหล่งที่มาของหนี้สิน ได้แก่ หนี้สินระยะสั้น หนี้สินระยะยาว ตลอดจน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   3) ส่วนของ
ผู้ถือหุ้นเพิ่ม ได้แก่ การลงทุนเพ่ิมของผู้ถือหุ้น และกําไรสะสมของผู้ถือหุ้น  

 2.2  แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน (source of the use of assets)  อันจะพิจารณาถึงการ  
ใช้ไปของเงินทุนในส่วนของสินทรัพย์  หนี้สิน  และส่วนของผู้ถือหุ้น   

2.3  ผลการดําเนินงานของบริษัท (the financial operation)  ซึ่งจะพิจารณาถึงผล
การดําเนินงานของบริษัท  

  3.  ด้านการผลิต (production management) หมายถึง  การพิจารณาศึกษากิจกรรม 
ทางการผลิตที่จําเป็นและมีผลต่อการก่อให้เกิดการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ  ปัจจัยที่ใช้นํามาศึกษา  
ได้แก่ วัตถุดิบของการผลิต การควบคุมการผลิต และคุณภาพการผลิต 
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 4.  ด้านการตลาด (marketing mix หรือ 4 P’s)  ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัว แปร
ทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกัน เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ป ระกอบด้วย  
ผลิตภัณฑ์ (product) ราคา (price)  ช่องทางการจัดจําหน่าย (place) และการส่งเสริมการตลาด 
(promotion)   

4.1 ผลิตภัณฑ์ (product) หมายถึง  สิ่งเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือสนองความต้องการของ 
ลูกค้า ให้พึงพอใจ ประกอบด้วย สินค้า (goods)  บริการ (services)  ความคิด (ideas) สถานที่ (place) 
องค์กร (organizations) หรือบุคคล (persons) โดยที่ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ และมีมูลค่า 
(utility and value)  ในสายตาลูกค้าจึงจะมีผลให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ 

4.2  ราคา (price) หมายถึง สิ่งที่บุคคลต้องจ่ายสําหรับสิ่งที่ได้มา ซึ่งแสดงถึงมูลค่าใน 
รูปเงินตรา หรืออาจหมายถึงจํานวนเงินหรือสิ่งอื่นที่จําเป็นต้องใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
การกําหนดกลยุทธ์ด้านราคา   ต้องคํานึงถึงการยอมรับของลูกค้าในมูลค่าของผลิตภัณฑ์  

4.3 ช่องทางการจัดจําหน่าย (place)   หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วย  
สถาบันการตลาด และกิจกรรม ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ และบริการจากสถานที่ผลิต ไปยังตลาด   ทํา
ให้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการสามารถหาได้ง่ายสําหรับการบริโภค สถาบันที่นําผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย
ก็คือสถาบันการตลาด  ส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายสินค้า  ประกอบด้วย  การขนส่ง การคลัง และ
การเก็บรักษาสินค้า 

4.4 การส่งเสริมการตลาด (promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่าง 
ผู้ขายกับ ผู้ซื้อ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ  การติดต่อสื่อสาร  เครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร 
มีหลายประการ ซึ่งอาจเลือกใช้หนึ่งอย่าง หรือใช้ประสมประสานกันโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม กับ
ลูกค้า  ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายรวมกันได้  เครื่องมือส่งเสริมการตลาดที่สําคัญ คือ การ
โฆษณา (advertising) การขายโดยใช้พนักงานขาย (personal selling) และการส่งเสริมการขาย (sales 
promotion) 
 
 ปัจจัยหรือทรัพยากรการบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการทุกประเภทจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารจัดการที่
สำคัญ  ได ้แก่ บ ุคลากร(man) งบประมาณ (money) ว ัสด ุอ ุปกรณ์ (material) และการจ ัดการ 
(management)  หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า 4M’s ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร เพราะการบริหารจะ
ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพมีปริมาณเพียงพอ ต้องได้รับงบประมาณ
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สนับสนุนการดำเนินการเพียงพอ ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะกับความต้องการของแผนงานและโครงการ
และต้องมีระบบการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 ธงชัย  สันติวงษ์ (2543, น. 7-8)  และสมคิด บางโม (2546, น. 61–62) ยังได้กล่าวถึงปัจจัยใน
การจัดการที่เป็นมูลเหตุที่สำคัญและผู้บริหารทุกคนต้องสนใจในงานด้านการบริหารจัดการ คือ 

1)  คน  (man)  ทรัพยากรบุคคลที่ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งที่จะก่อผลสำเร็จให้กับกิจการได้
อย่างมาก  ทั้งนี้ในแง่ของปริมาณและคุณภาพ   

2) เครื่องจักร (machine)  คือ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่จัดหาและซื้อมาอย่างพิถีพิถัน   เพื่อใช้
ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า 

3) เงินทุน (money)  นับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ให้การสนับสนุนในการจัดหาทรัพยากรเพื่อหล่อ
เลี้ยงและเอ้ืออำนวยให้กิจกรรมขององค์การดำเนินไปโดยไม่ติดขัด   

4) วัสดุสิ่งของ (material) ถือเป็นปัจจัยที่มีปริมาณและมูลค่าสูงไม่ต่างไปจากปัจจัยตัวอื่น ๆ 
เพราะวัตถุดิบและสิ่งของเหล่านี้จะต้องมีการจัดหามาใช้ดำเนินการผลิต  

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การบริหารจัดการเป็นเรื่องของการผสมผสานหรือบูรณาการทรัพยากรการ
จัดการ ประกอบด้วย คน (man) เงิน (money)  วัสดุอุปกรณ์  (material) วิธีการ (method) ตลาด 
(market) โดยมีข้อมูลข่าวสาร (information)  และเวลา (time) ที่เหมาะสม 

การเป็นแบบปฏิบัติที่ดี (Best practice ) ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือ การบริหารจัดการที่ดี ทำ 
ให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งการจัดการตามหลักบริหารถือเป็นแนวคิดสำคัญใน
การบริหารองค์กร ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำกรอบแนวคิดการจัดการตามหลักการบริหารมาใช้ในการ
กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
 
 การจัดการตามหลักการบริหาร (Administrative management)  

แนวคิดด้านการจัดการตามหลักกำรบริหารนี้เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในประเทศทางยุโรป  โดยเน้น
ลักษณะการบริหารจัดการงานในองค์การเป็นหลัก ซึ่งมีผู้สนใจแนวคิดนี้เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะกับ
องค์การขนาดใหญ่หรือระบบราชการ อย่างไรก็ตามแนวคิดการจัดการตามหลักการบริหารได้นำไปใช้
อย่างกว้างขวางในระยะเวลาต่อมา ดังเช่นนักทฤษฎีต่างๆดังนี้ (Certo, Samuel C.,2000) 

เฮนริ ฟาโยล (Henri Fayol :1841-1925) ฟำโยลเป็นบิดสด้านการจัดการตามหลักการบริหาร 

เขาเป็นนักอุตสาหกรรมชาวฝรั่งเศส ได้เสนอแนวควำมคิดเกี่ยวกับหลักกำรบริหารงาน 14 ประการ ซึ่งถือ
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ว่าเป็นหลักการจัดการที่มีประสิทธิภาพของ Fayol (Fayol’s principles of effective management) 

ดังนี้ (Certo, Samuel C.,2000)  

1. การแบ่งงานกันทำ (Division of work)  
2. อำนาจและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ (Authority and Responsibility)  
3. ความมีระเบียบวินัย (Discipline)  
4. ความมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว (Unity of command)  
5. การมีเป้าหมายเดียวกัน (unity of direction)  
6. ผลประโยชน์ส่วนตัวมีควำมสำคัญน้อยกว่ำผลประโยชน์ขององค์กำร (Subordination of 

individual to the general interest )  
7. ค่าตอบแทนและวิธีกำรจ่ำยค่ำตอบแทน (Remuneration and methods)  
8. การรวมอำนำจ (Centralization)  
9. สายการบังคับบัญชา (Scalar chain)  
10. คำสั่ง (Order)  
11. หลักความเสมอภาค (Equity)  
12. ความมั่นคงในงาน (Stability of tenure)  
13. ความคิดริเริ่ม (Initiative)  
14. ความสำมัคคี (Esprit de corps)  

 
 แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการบริหาร POSDCoRB  

ประวัติความเป็นมา 

เกิดเมื่อวันที่ 17 มกราคม ค.ศ. 1892 ที่เมือง Osaka ประเทศญี่ปุ ่นเป็นชาว American แต่
เนื่องจากบิดาเป็นMissionary ที่นั่น Gulick จึงอาศัยอยู่ที ่ Osaka  ต่อมานักวิชาการด้านรัฐประสาสน
ศาสตร์มีความเห็นร่วมกันว่า ทฤษฎีแนวความคิดหลักการบริหารได้เจริญถึงจุดสุดยอดในปี ค.ศ. 1937 อัน
เป็นปีที ่ Gulick และ Urwick ได้ร ่วมกันเป็นบรรณาธิการหนังสือชื ่อ Papers on the Science of 
Administration : Notes of the Theory of Organization โดยเสนอแนวคิดกระบวนการบริหาร ซึ่ง
เป็นที่ ชื่อว่า ‘ POSDCoRB” อันเป็นคำย่อของภาระหน้าที่ที่สำคัญของนักบริหาร 7 ประการ   . 

ทฤษฎี : กระบวนการบริหาร POSDCoRB 
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กูลิค และ เออร์วิกค์ ได้รวบรวมแนวคิดทางด้านการบริหารต่าง ๆ เอาไว้ในหนังสือชื่อ “Paper 
on the Science of Administration ) โดยเสนอแนวคิดกระบวนการบริหาร ซึ่งเป็นที่รู ้จักกันดีชื ่อว่า 
“POSDCoRB” ภาระหน้าที่ที่สำคัญของนักบริหาร 7 ประการ คือ (ธงชัย  สันติวงษ์, 2543  และสมคิด 
บางโม, 2546) 

     1.  Planning  การวางแผน 

       เป็นการวางเค้าโครงกิจกรรมซึ่งเป็นการเตรียมการก่อนลงมือปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินการสามารถ
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     2.  Organizing  การจัดองค์การ 

       เป็นการกำหนดโครงสร้างขององค์การ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับงาน เช่น การแบ่งงาน (Division 
of Work) เป็นกรม กอง หรือแผนก โดยอาศัยปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือจัดตามลักษณะเฉพาะของ
งาน (Specialization) 

     3.  Staffing   การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน 

       เป็น เรื่องท่ีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนั่นเอง ทั้งนี้เพ่ือให้บุคลากรมาปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการจัด แบ่งหน่วยงานที่กำหนดไว้ 

     4.  Directing   การอำนวยการ 

        เป็นภาระกิจในการใช้ศิลปะในการบริหารงาน เช่น ภาวะผู้นำ (Leadership)  มนุษยสัมพันธ์ 
(Human Relations) การจูงใจ (Motivation)  และการตัดสินใจใจ (Decision making) เป็นต้น 

     5.  Coordinating  การประสานงาน 

          เป็นการประสานให้ส่วนต่าง ๆ ของกระบวนการทำงานมีความต่อเนื่องกัน เพื่อให้การดำเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และราบรื่น 

     6.  Reporting  การรายงาน 

         เป็นกระบวนการและเทคนิคของการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามชั้นได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน โดย
ที่มีีความสัมพันธ์กับการติดต่อสื่อสาร (Communication)  ในองค์การอยู่ด้วย 

     7.  Budgeting  การงบประมาณ 

           เป็นภารกิจที่เก่ียวกับการวางแผนการทำบัญชีการควบคุมเก่ียวกับการเงินและการคลัง 
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ภาพท่ี 2.7 กระบวนการบรหิาร POSDCoRD 

ที่มา: กระบวนการบรหิาร POSDCoRD, https://bovisualize.files.wordpress.com/2013/01/posdscorb.jpg 

 

 ข้อดีข้อเสียของ POSDCoRB 

 ข้อดี 

 ·      องค์กรมีโอการประสบผลสำเร็จบรรลุเป้าหมาย มีสายบังคับบัญชาเดียว 

 ·      สมาชิกองค์กรมีความเข้าใจวัตถุประสงค์องค์กร และ แบ่งสายงานชัดเจน ไม่สับสน 

 ·      ในหน่วยงานเดียวกัน มีความเข้มแข็ง เพราะเลือกสายอาชีพเดียวกันมาร่วมกันทำงาน 

 ·      ใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า ถูกที่ถูกงาน 

 ·      การประสานงานระหว่างหน่วยงานมีความสะดวก 

 ·      จัดเตรียมงบประมาณสนับสนุนแต่ละส่วนได้อย่างเหมาะสม 

 ข้อเสีย 

·     เมื่อมีสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจน บางหน่วยงานอาจเลี่ยงปฎิบัติงานจนกว่าผู้บริการจะสั่ง
การลงมาโดยตรง 

·     อุปกรณ์หรือเครื่องมือบางชนิดที่อยู่นอกเหนือหน่วยงานตนเอง อาจต้องรอจนกว่าหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบมาเป็นเมื่อการดำเนินงานให้ 

·      ทุกคนล้วนอยากอยู่ในหน่วยงานบริหารหลัก ทำงานใกล้ชิดผู้บริหาร อาจเกิดความขัดแย้ง 

https://bovisualize.files.wordpress.com/2013/01/posdscorb.jpg
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 แนวคิดการบริหารจัดการ POLC 
การบริหารจัดการ  4  ด้าน  หรือ  POLC  (Bartol & Martin, 1991)  อันประกอบด้วย  ด้าน

การวางแผน  (Planning)  ด้านการจัดองค์การ  (Organizing)  ด้านการนำ  (Leading)  และด้านการ
ควบคุม  (Controlling)  ว่ามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการชุมชนมากน้อยเพียงใด  (Bartol & 
Martin, 1991) 
 หน้าที่ทางการบริหาร 
 ปัจจุบันแนวทางพ้ืนฐานที่ผู้บริหารในแต่ละองค์การต้องปฏิบัติ  คือ  การวางแผน, การจัดองค์การ
,  การชี้นำและการควบคุม  ซึ่งการวางแผน  (Planning)  จะเก่ียวข้องกับการกำหนดเป้าหมายขององค์กร  
การกำหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้  รวมทั้งการ
พยายามพัฒนาแผนงานต่าง ๆ เป็นลำดับขั้น  (Hierarchy of plans)  เพื่อให้สามารถบูรณาการกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน  ในขณะที่การจัดองค์การ  (Organizing)  จะเป็นเรื่องของผู้บริหารที่ต้อง
รับผิดชอบในการออกแบบโครงสร้างขององค์การ  นั่นคือ  การกำหนดว่างานอะไรบ้างที่ต้องกระทำ, ใคร
เป็นผู้ปฏิบัติ,  จะรวมงานเป็นกลุ่มงานเดียวกันได้หรือไม่,  ใครควรขึ้นต่อใคร,  รายงานต่อใคร  ตลอดจน
การกำหนดระดับของการตัดสินใจ  เป็นต้น  ส่วนการนำ  (Leading)  เป็นภารกิจทางด้านการจัดการอีก
ประการหนึ่งในการประสานงานและอำนวยการให้กับสมาชิกในองค์การ  โดยการชักจูงหรือโน้มน้าวจิตใจ  
ตลอดจนการกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงพฤติกรรมที่ต้องการ, การดูแลสั่งการในกิจกรรมของผู้อื่น,  
การเลือกช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ให้ประสิทธิผลสูงสุด  รวมทั้งการพยายามแก้ไขความขัดแย้งระหว่าง
สมาชิกในองค์การที่มักเรียกกันว่า  “การบริหารความขัดแย้ง  (Conflict Management)”  และหน้าที่
การบริหารในส่วนสุดท้าย  คือ  การควบคุม  (Controlling)  จะเริ่มดำเนินการปฏิบัติต่อเมื่อเป้าหมายต่าง 
ๆ ขององค์การถูกกำหนดขึ้นก่อนแล้ว  ในขณะที่การทำงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายดังกล่าวอาจเกิด
ข้อผิดพลาดขึ้นได้  ดังนั้น  เพื่อเป็นการประกันความผิดพลาดต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น  ผู้บริหารต้องคอย
สอดส่องดูแลใส่ใจกับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา  ผลการปฏิบัติงานในปัจจุบันสามารถที่จะ
เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานในอดีต  หากพบว่ามีข้อน่าสงสัยเกิดขึ้น  ยังสามารถกลับตัวไปเริ่มตน้ที่
จุดเริ่มต้นใหม่ได้ทัน  ดังนั้นสรุปได้ว่าการควบคุม  ก็คือ  การตรวจสอบ  (Monitoring)  เปรียบเทียบ  
(Comparing)  และแก้ไข  (Correcting)  ผลการปฏิบัติงานขององค์การให้สามารถดำเนินการต่อไปได้
อย่างถูกต้องตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  (Robbins & Coulter, 1999, pp. 11 – 12  อ้างถึงใน  ตุลา  
มหาพสุธานนท์, 2547, หน้า 46)  องค์ประกอบพื้นฐานของการบริหารจัดการทั้ง  4  ประการดังกล่าวต่าง
ก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันสามารถนำมาแสดงได้ดังภาพที่  2.8  (Bartol & Martin, 1991) 
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                  การวางแผน 

                             (Planning) 

 

  กาควบคุม      การจัดองค์การ 

         (Controlling)        (Organizing) 

 

                การนำ 

                   (Leading) 

ภาพที่  2.8  องค์ประกอบของการบริหารจัดการ POLC   

ที่มา: (Bartol & Martin, 1991) 

 การวางแผน  (Planning) 
  การวางแผนเป็นเรื่องของการกำหนดความต้องการ  วิธีการดำเนินการและความหมาย  
ผลการดำเนินการในอนาคต  โดยใช้หลักวิชาการ  เหตุผล  มีข้อมูลตัวเลขประกอบ  มีการเสนอปัญหาเพ่ือ
ขจัดอุปสรรคที่จะมาถึงเป้าหมายข้างหน้าได้  ทำให้ผู้ปฏิบัติรู้ได้ว่าจะทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อใด  กับใครทำ
อย่างไรและทำเพ่ืออะไรได้อย่างชัดเจน  ซึ่งนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและได้ผล 
 การจัดองค์การ  (Organizing) 
  องค์กรเป็นที่รวมของคนและงานต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรขององค์การปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มที ่เต็มความสามารถ  จึงจำเป็นต้องแบ่งหน้าที ่การทำงาน  และมอบหมายให้ร ับผิดชอบตาม
ความสามารถและความถนัด  จึงเห็นว่าการจัดองค์การมีความจำเป็น  และก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้าน  
คือ  ประโยชน์ต่อองค์การ  ประโยชน์ต่อผู้บริหาร  และประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน 
 การนำ  (Leading) 
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  เป็นการใช้อิทธิพลเพื่อจูงใจพนักงานให้ปฏิบัติงานและนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย
ที่ระบุไว้  หรือเป็นกระบวนการจัดการให้สมาชิกในองค์กรทำงานร่วมกันได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพราะ
ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่ซับซ้อนและเข้าใจถ่องแท้ได้ยาก  การนำหรือการสั่งการจึงต้องใช้ความสามารถ
หลายเรื่องควบคู่กันไป  อาทิ  ภาวะความเป็นผู้นำของผู้บริหาร  การจูงใจการติดต่อสื่อสารในองค์กร  
และการทำงานเป็นทีม  เป็นต้น 
 การควบคุม  (Controlling) 
  การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กร  ถือว่าเป็นกระบวนการตรวจสอบ  หรือติดตามผล
และประเมินการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของพนักงาน  เพื่อรักษาให้องค์กรดำ เนินไปในทิศทางสู่
เป้าหมายอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์หลักขององค์กร  ในเวลาที่กำหนดไว้  องค์กรหรือธุรกิจที่ประสบ
ความล้มเหลว  อาจเกิดจากการขาดการควบคุม  หรือมีการควบคุมที่ไร้ประสิทธิภาพและหลายแห่งเกิด
จากความไม่ใส่ใจในเรื่องของการควบคุม  ละเลยเพิกเฉย  หรือในทางกลับกันคือมีการควบคุมมาก  จน
เกิดความผิดพลาดขององค์กรเอง  การควบคุมจึงเป็นหน้าที่หลักทางการบริหารที่มีความสำคัญ  ตั้งแต่
เริ่มต้นจนจบกระบวนการทางการบริหาร 
กระบวนการบริหาร  (Process) 
 

  สิ่งท่ีนำเข้า(input)         ควบคุม   วางแผน          ผลลัพธ์  (Out put) 

-ทรัพยากรมนุษย ์                        C       P           -ประสิทธิภาพ 

-เงิน                     -ประสิทธิผล 

-ทรัพยากร                         -คุณภาพ 

 กายภาพ (วัตถุดิบ                        -ความพอใจ          

เครื่องจักรวิธีการ   สั่งการ  จัดองค์กร   

                           D       O 

ภาพที่  2.9  แสดงกระบวนการของกิจกรรมที่ต่อเนื่องและประสานงานกันของการบริหารจัดการ 
ที่มา: (Bartol & Martin, 1991) 
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 กระบวนการบริหาร  (PROCESS)  คือ  หน้าที่หรือกิจกรรมขั้นพื้นฐานที่ผู้บริหารต้องกระทำใน
ปัจจุบันมีหน้าที่  4  ประการ  ได้แก่  POLC 
 การวางแผน  (Planning: P)  เป็นหน้าที่แรกของการจัดการ  โดยการกำหนดวัตถุประสงค์ของ
องค์การและวิธีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ วางไว้  การวางแผนจะต้องอาศัยประสบการณ์  การ
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต  การวางแผนมีความสำคัญ  เพราะทำให้ลดความเสี่ยง
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต  ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการ  ไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการ
ปฏิบัติงาน  ทำให้เกิดการประหยัดทำให้เกิดการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การ  การ
วางแผนเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารระดับกลาง  หรือผู้บริหาร
ระดับต้น  แผนที่ดีจะต้องสามารถนำไปปฏิบัติได้  มีความยืดหยุ่น  สามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงได้  และเป็นที่ยอมรับของบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนนั้น 
 การจัดองค์การ  (Organizing: O)  คือ  การกำหนดโครงสร้างขององค์การ  เพ่ือให้การดำเนินงาน
เป็นไปอย่างมีระเบียบ  เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้  โครงสร้างขององค์การ  ปกติจะแสดงในรูปของ
แผนภูมิขององค์การการกำหนด  โครงสร้างขององค์การจะต้องสอดคล้องกับลักษณะของกิจการดังนั้น
โครงสร้างของแต่ละองค์การจึงอาจไม่เหมือนกัน  ในโครงสร้างขององค์การ  จะต้องระบุหน้าที่และความ
รับผิดชอบ  สายบังคับบัญชา  ทำให้สมาชิกในองค์การได้รู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นที่
เกี่ยวข้อง  แสดงให้เห็นถึงการติดต่อประสานงานระหว่างแผนงานต่าง ๆ ในองค์การหลักการในการจัด
โครงสร้างองค์การ  พิจารณาวัตถุประสงค์ขององค์การ  แบ่งงานกันทำ  โดยอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านแยกสายการปฏิบัติงานจากสายงานที่ปรึกษากำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบจากระดับบน
ไปยังระดับล่าง  กำหนดจำนวนคนใต้บังคับบัญชาในอัตราที่เหมาะสม  โครงสร้างองค์การควรมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจที่แปรเปลี่ยนตลอดเวลา  พิจารณาการทำงานที่ต้อง
อาศัยความต่อเนื่องของเวลา 
 การชี้นำ  (Leading : L)  คือ  การสั่งการและการจูงใจให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างเต็มใจ  โดย
มีจุดหมายปลายทางท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 
 การควบคุม  (Controlling: C)  คือ  การพยายามทำให้ผลของการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน
ที่ได้กำหนดไว้  ระบบการควบคุมประกอบด้วย 
 1.  การกำหนดมาตรฐานของผลงานในด้านปริมาณ  คุณภาพ  การใช้ต้นทุน  หรือค่าใช้จ่ายที่เสีย
ไป  ระยะเวลาที่ใช้ 
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 2.  การสังเกตการณ์ปฏิบัติงานและการวัดผล  โดยการเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของคนงาน  และ
นำข้อมูลที่ได้รับประเมินผลการปฏิบัติงาน  โดยการประเมินผลควรทำทั้งแบบไม่เป็นทางการและแบบเป็น
ทางการ   

ทักษะทางด้านการจัดการของผู้บริหารที่ดี 
1. ทักษะของการมีความรอบรู ้และเชี ่ยวชาญในศาสตร์ด้านการบริหารจัดการต่างๆ 

(Knowledge in Management) ด้านการจัดการทุกด้าน ทักษะในการบริหารทรัพยากร ทุน วัตถุดิบ 
สินค้า รวมถึงเทคนิคการแก้ไขปัญหาและชั้นเชิงด้านกลยุทธ์ 

2. ทักษะทางด้านการคิดเชิงระบบ (Conceptual Thinking) ด้านการคิดเชิงวิเคราะห์, เชิง
วิพากษ์ และเชิงสังเคราะห์ (Analytical, Critical and Synthetic Thinking) คือการขยายมุมมองให้
กว้าง เข้าใจแก่นแท้ของปัญหาหรืออุปสรรคแล้วค้นหาวิธีแก้อย่าง เป็นระบบและให้ตรงจุดของปัญหา
เพราะไม่แล้วการแก้ปัญหาจะไม่เป็นผลพร้อมทั้งสูญเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ 

3. ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน Social หรือ Human Skills โดยทั่วไปผู้บริหารมักจะมี
พื้นฐานด้านการบริหารคนหมู่มากอยู่แล้วแต่เรื่องของบุคคลนั้นมีรายละเอียดปลีกย่อยลึกลงไปเพราะใน
คนแต่ละคนมีความชำนาญ ความสามารถ ความรู้ ทัศนะคติที่แตกต่างกันดังนั้นเมื่อต้องทำงานร่วมกันก็
หลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งไม่ได้ นี้คือเหตุผลที่ทำให้ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื ่นเป็นทักษะที่
ผู ้บริหารต้องแตกฉานรวมทั้งทักษะของภาวะผู้นำ (Leadership Skills) และความรู้ทางด้านจิตวิทยา 
(Knowledge of Psychology) เป็นส่วนหนึ่งของ Human Skills นอกจากจะต้องมีความเข้าใจตนเอง
เป็นอย่างดีแล้ว การมีความรอบรู้และเข้าใจอย่างดีในบริบทของ Social Awareness และ Relationship 
Management การให้เกียรติกับคนทำงานทุกระดับ, การเอาใจใส่ในความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงาน, การเน้น
การทำงานเป็นทีม และการสร้างความยุติธรรมและเสมอภาคในองค์กร ก็เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่าง
มากเช่นกัน 

4. Executive Skills หรือทักษะในการจัดการงานให้สำเร็จ จริงๆแล้วทักษะทางด้านนี ้มี
องค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วนที่สำคัญ คือ 

ส่วนที่ 1 คือส่วนของตัวบุคคลเช่น ความมุ่งม่ันที่จะทำให้สำเร็จ (Determination), การมองโลกใน
แง่บวก (Positive Thinking), การมีความชอบและสนใจในงานที่ทำอย่างจริงจัง (Passion), และความ
ทุ่มเทเอาใจใส่ในทุกกระบวนการทำงาน (Devotion) ส่วนที่ 2 คือ การมุ่งไปสู่จุดสำคัญของการปฏิบัติงาน
ที่จะทำให้เกิดผลคือ การสร้างสมดุลระหว่างความพึงพอใจของคนทำงานกับผลของงาน , การมุ่งไปที่การ
สร้างและปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการทำงาน, การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ, 
การคัดเลือก พัฒนาและรักษาบุคลากรที ่มีคุณธรรมและคุณภาพ , การประชุมที ่มีส ่วนร่วมและมี
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ประสิทธิผลและสุดท้ายการมีระบบการให้การยอมรับ ,การตอบแทนและการจูงใจที่ดี ซึ่งกระบวนการ
เหล่านี ้เป็นจุดเล็กๆที ่จะเชื ่อมประสานให้กระบวนการบริหารจัดการหลักอื ่นๆ เช่น การวางแผน , 
การงบประมาณ, การอำนวยการ, การปฏิบัติงาน, การควบคุม และการติดตามงาน นั้นสำเร็จและเป็นไป
ได้ด้วยดี บทสรุป แต่จะอย่างไรก็ตามการจัดการเป็นในหนึ่งของหลายๆภาคส่วนธุรกิจ ผู้บริหารยังต้องส่อง
กระจกอีกหลายด้านกว่าจะสะท้อนปัญหาทางธุรกิจได้ครบ เมื่อประสบปัญหาทุกครั้งผู้บริหารส่วนใหญ่มัก
พูดกับตัวเองว่า เราจะต้องผ่านมันไปให้ได้ มากกว่าเราจะผ่านมันอย่างไร คำพูดนี่อาจดูแปลกๆในหลาย
มุมมอง บางคนอาจมองว่าไม่แก้ไขในทันทีแล้วจะมันผ่านไปได้ไง มัวมานั่งคิดเราจะต้องผ่านมันไปให้ได้
แล้วเมื่อไรล่ะ ลองพิจารณาดูดีๆนะค่ะ คำว่าเราจะต้องผ่านมันไปให้ได้ เป็นการส่งพลังทางใจผ่านคำพูด 
ซึ่งอาจเหมาะสมกับสถานการณ์ในบางองค์กรไม่ได้หมายถึงว่าคิดแต่ไม่ทำ แต่คำว่า เราจะผ่านมันอย่างไร 
เป็นการส่งการกระทำผ่านคำพูด ต้องบอกก่อนทั้งสองคำนี้เหมาะสมกับการจัดการทั้งสองคำเพียงแต่
ต่างกันตรงสถานการณ์เฉพาะหน้าที่แต่ละองค์กรประสบอยู่ ดังนั้นพลังใจควรมาพร้อมพลังกาย ถึงจะส่ง
ผลสัมฤทธิ์ในระยะยาว ผู้บริหารทุกคนย่อมมีเจตจำนงค์ที่ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคทุกรูปแบบเพื่อให้องค์กร
ของตัวเองนั่นแปรสภาพจากองค์กรที่ดีสู่องค์กรที่ยังยืนและเป็นองค์กรอมตะ แต่จะมีเรือเดินทะเลซักกี่ลำ
ที่จะรอดผ่านพายุที่เหมือนตั้งใจซัดให้เรือคว่ำอยู่ร่ำไป ถึงต้องคอยมียามชายฝั่งคอยรายงานระดับพายุอยู่
เสมอๆก็ไม่ต่างอะไรกับการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาและอุปสรรคที่ไม่ทราบจะมาเมื่อไรและ
รุนแรงเพียงใด ระบบการจัดการต่างๆก็เหมือนยามที่บอกสถานะความรุนแรงให้รับรู้และพร้อมรับมือเสมอ 
(วรรณพร พุทธภูมิพิทักษ์ และ กัญญามน อินหว่าง. 2554) 

 
ตอนที่ 6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

นิศรา จันทร์เจริญสุข (2558)  ทำงานวิจัยเรื่องแนวทางการจัดการความรู้ของธุรกิจชุมชนบ้านกิ่ว
แลน้อยและบ้านกิ่วแลหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การบริหารจัดการธุรกิจชุมชนให้
ประสบความสำเร็จได้ ต้องให้สมาชิกในชุมชนเห็นความสำคัญของการสืบทอด อนุรักษ์ทางวัฒนธรรม 
และร่วมพัฒนางานหัตถกรรมให้อยู่คู่กับชุมชน การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยการจัดการความรู้ เริ่ม
จากการ 1.บ่งชี้ความรู้การออกแบบงานหัตถกรรม 2.การสร้างและแสวงหาความรู้  จากการสังเกต การ
ซักถามและการฝึกอบรม 3.การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ โดยการบันทึกความรู้ การสรุปความรู้ในรูปสื่อ
เอกสาร และสื่ออื่นๆอย่างเป็นรูปธรรม 4.การประมวลและกลั่นกลองความรู้ โดยเรียบเรียงสรุปเผยแพร่ 
ในสื่อต่างๆ  โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูลง่ายและรวดเร็ว เช่น เว็บไซท์ หรือ
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สื่อวีดิทัศน์ลงใน   ยูทูป เป็นต้น และ 5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการแบ่งปัน  เพื่อสืบทอดวัฒนธรรม 
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป 

อภิชาติ ใจอารีย์ (2557)  ทำการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปร

รูปหน่อไม้ ของชุมชนบ้านพุเตย จังหวัดกาญจนบุรี   ซึ่งการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการ

จัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปหน่อไม้ใน 3 องค์ประกอบ คือ องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กระบวนการจัดการความรู้ และปัจจัยเงื่อนไขแห่งความสาเร็จในการจัดการความรู้ของชุมชนบ้านพุเตย  

จังหวัดกาญจนบุรี ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึก การพูดคุยอย่างไม่เป็น

ทางการ การศึกษาจากเอกสารและหลักฐานต่างๆ การสำรวจชุมชน และการสนทนากลุ่มย่อยกับผู้ให้

ข้อมูลหลัก จำนวน 24 คน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ตัวแทนกลุ่มแม่บ้าน และตัวแทน

ชาวบ้านใช้กระบวนการวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูล  (content analysis) ผลการศึกษา พบว่า 1) องค์

ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปหน่อไม้ของชุมชนบ้านพุเตย  มีที่มา 2 ลักษณะ คือ (1) ภูมิปัญญา

ดั้งเดิม และ (2) ความรู้ใหม่ที่ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาดั้งเดิมกับวิทยาการสมัยใหม่ที่ได้รับการส่งเสริม

จากหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยรูปแบบผลิตภัณฑ์ 4 ชนิด คือ หน่อไม้ดอง หน่อไม้ต้ม หน่อไม้แห้ง 

และหน่อไม้ซุป ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความสามารถของคนในชุมชน  และความอุดมสมบูรณ์ของ

ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น จนกลายเป็นองค์ความรู้ประจาท้องถิ่นที่ผ่านกระบวนการเลือกสรร การ

เรียนรู้และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และเป็นวิถีชุมชนที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา 2) กระบวนการจัดการความรู้ 

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การกำหนดความรู้ โดยผ่านการพิจารณาว่าเป็นความรู้ดั้งเดิมหรือ

ความรู้ใหม่ที่ประยุกต์จากภูมิปัญญาเดิม (2) การแสวงหาความรู้ ที่มาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน

ชุมชนและการส่งเสริมจากหน่วยงานภายนอก (3) การแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ ผ่านการ

พูดคุยและปรึกษาหารือ เพ่ือการแก้ปัญหาในกระบวนการแปรรูป (4) การจัดเก็บความรู้ ส่วนใหญ่เป็นการ

จัดเก็บความรู้ในตัวบุคคล ไม่มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และ (5) การถ่ายทอดความรู้ ส่วนใหญ่

มีลักษณะอย่างไม่เป็นทางการ ผ่านสมาชิกภายในครัวเรือน และ 3) เงื่อนไขสู่ความสาเร็จของการจัดการ

ความรู้ที ่สำคัญ ได้แก่ (1) ความรู้ด้านการจัดการความรู้ (2) วัฒนธรรม/วิถีชุมชน (3) ผู้นำชุมชน (4) 

ทรัพยากรท้องถิ่น และ (5) โครงสร้างพื้นฐาน  
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ชุติมา สัจจานันท์ และคณะ (2554 : บทสรุปผู้บริหาร)  ทำการวิจัยเรื ่อง การสังเคราะห์องค์
ความรู ้ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้   ซึ ่งการวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาวิจัยถอด
ประสบการณ์การจัดการห้องสมุดมีชีวิต และเพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้ห้องสมุดมีชีวิต รูปแบบอุทยานการ
เรียนรู้ แหล่งข้อมูลหลักคือ เอกสาร และผู้เกี่ยวข้อง ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ผู้เกี่ยวข้อง
กับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) รวมจำนวนทั ้งสิ ้น 102 คนประกอบด้วย กลุ ่มผู ้ก่อตั ้งและ
คณะกรรมการบริหาร จำนวน 5 คน กลุ่มผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าส่วนของสอร. จำนวน 10 คน นัก
วิชาชีพที่ปฏิบัติงานในสอร. จำแนกตามส่วนงานทั้ง 4 ส่วน จำนวน 15 คน กลุ่มบรรณารักษ์ และบุคคล
ทั่วไปที่เก่ียวข้องกับสอร.ทางด้านวิชาการ จำนวน 10 คน ผู้ใช้บริการ ผู้ศึกษาดูงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ห้องสมุดมีชีวิตของสอร. จำนวน 50 คน และกลุ่มเครือข่ายห้องสมุดมีชีวิตจำนวน 12 คน เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกและการสนทนากลุ่ม เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูล 
แบบสัมภาษณ์ และแบบสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ จัดกลุ่มเนื้อหาและการบรรยาย
เชิงพรรณนา  ผลการวิจัยพบว่าการก่อร่างสร้างความคิดอุทยานการเรียนรู้เกิดขึ้น เพ่ือตอบโจทย์สำคัญ
ของประเทศไทยเรื่องการอ่าน หนังสือและห้องสมุด โดยมีโจทย์ระดับชาติ โจทย์ระดับท้องถิ่น และโจทย์
ของคนทำงานที่ชัดเจนเพื่อร่วมแก้ปัญหาของสังคมไทยทั้งด้านการศึกษาและสังคม การร่วมสร้างสังคม
การเรียนรู้ โดยมีนโยบายระดับชาติเป็นเครื่องมือกำกับและได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอย่างจริงจัง ทำ
หน้าที่เป็น “ข้อต่อเติมเต็ม” หรือ “ข้อต่อของสังคม” สร้างเสริมงานที่ขาดอยู่ และจากการปฏิบัติใน
ลักษณะ “งานทดลองชิ้นใหญ่” สอร.ได้มีบทบาทการเป็นองค์กรที่สร้างปัญญาให้สังคมไทย ในด้านการ
สร้างความรู้ การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรม
หลักสี่ด้าน ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริม
ทักษะชีวิตและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   ห้องสมุดมีชีวิต 
เป็นการเติมชีวิตให้ห้องสมุดโดยมุ่งเน้น “ความใหม่และทันสมัย” “ความสวยงาม” “ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน” “ความหลากหลาย” “ความเคลื่อนไหว” และ “ความสะดวก” ความสำเร็จทองห้องสมุดมี
ชีวิตเกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้การบริหารจัดการแนวใหม่ ครอบคลุม   

การจัดทำยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม การสร้างความร่วมมือและเครือข่าย การ
บริหารจัดการโครงการ การบริหารจัดการปัญหา และการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ การตลาด การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร การใช้ศักยภาพจากแหล่งความรู ้และความเชี ่ยวชาญจาก
หน่วยงานภายนอก การติดตามและประเมินผลและสำเร็จได้ด้วยพลังรากฐาน คือกลุ่มคนทำงาน และพลัง
เครือข่าย 
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ความสำเร็จของการก่อตั้งและดำเนินงานอุทยานการเรียนรู้เกิดจากการตกผลึกความรู ้และ
ประสบการณ์ของทีมงาน เครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ บนรากฐานของ
การบูรณาการองค์ความรู้ สหวิทยาการ นำมาสู่ต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ที่มี
บทบาทท้ังในการเป็นห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม โดยมีองค์ประกอบสำคัญสามด้าน 
คือ ด้านกายภาพ ด้านสาระและกิจกรรม และด้านการบริหารจัดการ ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการ
เรียนรู้จึงอาจจัดเป็นนวัตกรรมห้องสมุดที่ให้บริการประชาชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิ ตโดยผู้ใช้เป็น
ศูนย์กลางในบริบทของสังคมไทย ทั้งโดยองค์รวมและในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของ
ห้องสมุด ด้านนวัตกรรมกระบวนการดำเนินงานห้องสมุด และด้านนวัตกรรมการบริหารห้องสมุดมีชีวิต 
โดยรวมนำไปสู่นวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านมิติห้องสมุดเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ภาพลักษณ์ใหม่ของห้องสมุดและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู ้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมจนเป็นที ่ประจักษ์  
โดยเฉพาะในด้านการสร้างนิสัยรักการอ่าน นักอ่าน นักคิด นักปฏิบัติ การจุดประกายความคิด แรง
บันดาลใจและสร้างความตื่นตัวเรื ่องห้องสมุดมีชีวิต การเป็นแหล่งศึกษาดูงาน สอนงาน ฝึกงาน และ
ประเด็นการวิจัยต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตและวิธีการสร้างสรรค์การเรียนรู้  การเป็นต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต
รูปแบบอุทยานการเรียนรู้ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของประชาชน และเป็นพลังขับเคลื่อนการร่วมสร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้ 

กนกพร ฉิมพลี (2555) ทำการวิจัยเรื ่อง รูปแบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ ่นด้าน

หัตถกรรมเครื่องจักสาน: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมาการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน: กรณีศึกษาวิสาหกิจ

ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา มีวิธีดำเนินการวิจัยโดยการศึกษาจากเอกสารอ้างอิงและการศึกษาภาคสนาม

ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย 4 กลุ่มได้แก่ 1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสานหมวกใบตาลบ้านคล้า อำเภอ    

พิมาย 2) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวา อำเภอจักราช 3) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึง

มิตรภาพ อำเภอโนนสูง และ 4) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากใบตาลบ้านยายพา อำเภอชุมพวง การ

เก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม  ไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง การสัมภาษณ์เชิงลึก

จำนวน 20 คน การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยแบ่งรูปแบบการจัดสนทนากลุ่มเป็น 2ลักษณะคือ 

ลักษณะที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ กลุ่มละประมาณ 3 ครั้ง ครั้งละ 4-9 คนผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ

รวมทัง้หมด 52 คนจากการศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน 
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มีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ คือ ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กระบวนการจัดการความรู้ และเงื่อนไขที่

มีผลต่อการจัดการความรู้ ผลการศึกษาพบว่า 1) ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน

เกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดสืบต่อกันมา  

จนกลายเป็นองค์ความรู้ประจำท้องถิ่นที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมและการปลูกฝังวิธีคิด การ

ดำเนินชีวิตประจำวันให้แก่ลูกหลาน เพื่อปฏิบัติสืบต่อกันมา 2) กระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนที่สำคัญได้แก่ (1) การกำหนดความรู้

เกี่ยวกับการกำหนดผลิตภัณฑ์ ผ่านการคิดและตัดสินใจร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม จากนั้นจึงนำไปสู่ (2) การ

แสวงหาและยึดกุมความรู้ที่มาจากภายในกลุ่มและภายนอก เพ่ือให้เกิดความรู้เฉพาะของกลุ่ม และนำไปสู่ 

(3) การแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในกลุ่ม เพื่อให้

สมาชิกมีความรู้และทักษะในการผลิตมากขึ้น และเป็นที่มาของ (4) การจัดเก็บความรู้ในตัวบุคคล และ 

(5) การถ่ายทอดความรู้ มีรูปแบบการถ่ายทอดอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยกระบวนการ

จัดการความรู้ดังกล่าวมีลักษณะเป็นวงจรที่เมื่อถ่ายทอดความรู้แล้ว สามารถย้อนกลับไปกำหนดความรู้ใน

รูปแบบอื่นๆ ได้อย่างต่อเนื่อง และ 3) เงื่อนไขที่ทำให้การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม

เครื ่องจักสานประสบความสำเร็จ มี 4 เงื ่อนไขที ่สำคัญ ได้แก่ (1) ความรู ้ด้านการจัดการความรู้ (2) 

วัฒนธรรมองค์การ (3) ภาวะผู้นำและ (4) โครงสร้างพื้นฐาน รวมไปถึงข้อค้นพบที่สำคัญของการวิจัย คือ 

“การพึ่งตนเอง” ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตเครื่องจักสาน ซึ่งจากองค์ประกอบหลักทั้ง 3 ประการนั้น 

นำไปสู่การพึ่งตนเองของกลุ่มองค์การชุมชนได้อย่างเหมาะสม โดยมีหลักการที่สำคัญได้แก่ การมีผู้นำที่

เข้มแข็ง มีความสามัคคี การยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต และการมีใจรักในด้านการจัก

สาน 

 ปิยนุช ยอดสมสวย และคณะ (2552)  ทำการวิจัยเรื่อง การศึกษาภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน ใน
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาข้อมูลทั่ว ไป บทบาทของหมอ
พื้นบ้าน โรค อาการเจ็บป่วย และวิธีการรักษาของหมอพื้นบ้านที่อาศัยอยู่ใน อำเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายกวิธีดำเนินการวิจัย เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์ โดยเก็บข้อมูลจาก
หมอพื้นบ้านที่ปัจจุบันยังให้การรักษาและดูแลสุขภาพให้กับประชาชน  และนำเสนอข้อมูลเป็นค่าความถี่
ผลการศึกษา หมอพ้ืนบ้านที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อำเภอองครักษ์ที่ให้การรักษาและดูแลสุขภาพกับประชาชนมี
จำนวน 19 คน เหตุจูงใจสำคัญท่ีทำให้มาเป็นหมอพ้ืนบ้าน คือ การที่มีบรรพบุรุษเป็นหมอพ้ืนบ้าน ความรู้
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ที่ใช้ในการรักษาส่วนใหญ่จะบันทึกไว้ในความทรงจำ คนไข้ที่มารับการรักษามีทั้งคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
องครักษ์และจังหวัดใกล้เคียง ในการรักษาโรคหมอพื้นบ้านจะเริ่ม จากการซักประวัติคนไข้ร่วมกับการ
ตรวจร่างกาย โดยจะใช้ศาสตร์พื้นบ้านของแต่ละบุคคล ในการรักษาหมอพื้นบ้านส่วนใหญ่จะใช้สมุนไพร
ตำรับ ร่วมกับการใช้คาถา นอกจากนั้นหมอพื้นบ้านบางท่านจะมีข้อปฏิบัติพิเศษ ได้แก่ การถือศีล หมั่น
ทำบุญ และไม่ดื่มแอลกอฮอล์ โดยจะพบในกลุ่มหมอพื้นบ้านที่ใช้คาถาในการรักษาร่วมกับการจ่ายยา
สมุนไพร สรุปผลการวิจัย จะเห็นว่าภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน เป็นศาสตร์ในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนที่อาศัยความเชื่อ ความศรัทธาและอาศัยทรัพยากรในท้องถิ่น เป็นหลัก มีการรักษาทั้งกายและ
ใจควบคู่กันไป การรักษาเป็นเรื่องของบุญคุณ ไม่ใช่การเรียกร้องค่าตอบแทน และจากการดำเนินการวิจัย
ในครั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าองค์ความรู้ดังกล่าวไม่มีการบันทึกข้อมูลเก็บไว้  ทำให้องค์ความรู้จะสูญสิ้นไปพร้อม
กับหมอพ้ืนบ้าน ซึ่งหากเป็นเช่นนี้การแพทย์พ้ืนบ้านคงเสื่อมคุณค่าและสูญสิ้นไปในที่สุด 

 เฉลิมพล จตุพร (2550)  ได้ศึกษาการพัฒนาอย่างยั ่งยืนของเกษตรกร ชุมชน และ
วิสาหกิจชุมชน ที่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยผลการศึกษาพบว่าในส่วนของวิสาหกิจ
ชุมชน จะต้อง  ปรับปรุงการดำเนินงานในเรื่องการตลาด การบริหารการผลิต กระบวนการจัดการสินค้า 
และความรับผิดชอบต่อชุมชน     
  สุดาณี คาดี และคณะ (2547) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้เพื่อขยายผลการ

ผลิต    แปรรูปน้ำมันงาปลอดสารเคมี สู่วิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเอง ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลวิจัยพบว่า         

องค์ความรู้ในการปลูกงาและสกัดน้ำมันงา ได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวไทย 

ใหญ่ โดยสถาบันครอบครัวเป็นแหล่งก่อเกิดการเรียนรู้สั่งสมจนกลายเป็นองค์ความรู้ และมีการพัฒนา

ต่อเนื ่ององค์ความรู ้ในการสกัดน้ำมันงาจากเดิมโดยอาศัยความคิดริเร ิ ่มสร้างสรรค์ โดยพัฒนา 

กระบวนการสกัดน้ำมันงาจากเดิม แบบใช้ครกไม้กับแรงงานวัวควาย ในการสกัด มาเป็นการใช้ครกไม้ กับ

พลังน้ำหรือกังหันน้ำ และแบบประยุกต์โดยใช้ครกไม้กับพลังงานไฟฟ้าในการสกัดน้ำมันงา   

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่างานวิจัยที่ศึกษามีทั้งด้านการจัดการความรู้ของ

ธุรกิจชุมชน รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสังเคราะห์องค์ความรู้ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ

อุทยานการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน รวมทั้ง

การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การศึกษาภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน  ศึกษาการดำเนินงานของ

วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ การจัดการองค์ความรู้เพื่อขยายผลการผลิตแปรรูปน้ำมันงาปลอดสารเคมี สู่

วิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเอง การศึกษาการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเกษตรกร ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน  การ
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ดำเนินงานวิจัยดังกล่าว มีการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้เครื่องมือและวิธีการเชิงคุณภาพเช่น 

การสัมภาษณ์  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสนทนากลุ ่ม และการวิเคราะห์เอกสารในการสกัด          

องค์ความรู้จากบุคคลซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมีลักษณะของการสืบทอดอย่างไม่

เป็นทางการไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคลมา โดย

ขั้นตอนกระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การกำหนดความรู้ (2) การแสวงหา

ความรู้ (3) การแลกเปลี่ยนความรู้ (4) การจัดเก็บความรู้ และ (5) การถ่ายทอดความรู้ และมีปัจจัยสู่

ความสำเร็จของการจัดการความรู้ที่สำคัญ คือ(1) ความรู้ด้านการจัดการความรู้ (2) วัฒนธรรม/วิถีชมุชน 

(3) ผู้นำชุมชน (4) ทรัพยากรท้องถิ่น และ (5) โครงสร้างพื้นฐาน  ซึ่งจากงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถ

นำมาเป็นแนวทางในการศึกษาเพ่ือจัดการความรู้ด้านหัตถกรรมไทยของฝั่งธนบุรี ในงานวิจัยนี้ต่อไป 




