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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และ ขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเร่ืองรูปแบบการจัดการความรูเพื่อเสริมความเขมแข็งของชุมชน : กรณีศึกษากลุม
ทองเหลืองสาน อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทการจัดการความรู
ของกลุมทองเหลืองสาน การจัดการความรูกลุมทองเหลืองสาน 4 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการ
กลุม ดานการผลิตและผลิตภัณฑ ดานการตลาด และดานการเงินและการบัญชี และถอดรูปแบบการ
จัดการความรูเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผูใหขอมูลหลัก
ประกอบดวย บุคคล 3 กลุม คือ คณะกรรมการและสมาชิกของกลุมทองเหลืองสานทั้ง 2 ตําบล ผูนํา
ทองถ่ินและเจาหนาที่ของรัฐที่รับผิดชอบผลิตภัณฑ OTOP และสงเสริมวิสาหกิจชุมชน ในบทนี้จะ
แบงการนําเสนอเปน 3 ขั้นตอน คือ การสรุปผลการดําเนินการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัย และ
ขอเสนอแนะดังนี้ 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1  ผลการศึกษาบริบทของการจัดการความรูของกลุมทองเหลืองสานตําบลทาไข 
และบริบทของการจัดการความรูของกลุมทองเหลืองสานตําบลบางขวัญ อําเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  

การศึกษาจากเอกสาร จากการสัมภาษณสมาชิกกลุมทองเหลืองสานไดผลสรุป 
ดังนี้         คือกลุมอาชีพทองเหลืองสานเดี๋ยวนี้มีเพียงกลุมเดียวคือกลุมหัตถกรรมทองเหลืองสานซึ่ง
ในวิทยานิพนธจะกลาวถึงในนาม กลุมทองเหลืองสานตําบลทาไข หรือตอมามีการจัดตั้งเปนกลุม
อาชีพโดยหนวยงานราชการและมาจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชนจะใชเรียกชื่อในนามวิสาหกิจ 

ชุมชนกลุมทองเหลืองสานตําบลทาไขตั้งอยู เลขที่ 56 หมู13บานคลองขุดใหม 
ตําบลทาไข อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราและตอมาไดขยายองคความรูไปตําบลใกลเคียงคือกลุม
ทองเหลืองสาน   บางขวัญ หรือเรียกชื่อวาวิสาหกิจชุมชนกลุมทองเหลืองสานบางขวัญ ตั้งอยูเลขที่ 
32 หมู 1 ตําบลบางขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยในเบื้องแรกจะกลาวถึงสภาพบริบท
พื้นที่ของตําบล   ทาไข บริบทพื้นที่ของการจัดการความรูกลุมทองเหลืองสานตําบลทาไข และ
บริบทพื้นที่ของตําบลบางขวัญ บริบทพื้นที่ของการจัดการความรูของกลุมทองเหลืองสานตําบลบาง
ขวัญเปนลําดับถัดไป ดังนี้ 
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1)  บริบทพื้นท่ีตําบลทาไข อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา ในพื้นที่มีลําคลองอยู    จํานวน
มาก ใชในการสัญจรไปมาคาขายกันทางน้ํา ประชากรสวนใหญเล้ียงเปดและไกจํานวนมากไว
จําหนายพอคาตางถิ่นทําใหมีทาเรือขนสงไขเกือบทุกหมูบาน จึงเปนที่มาของชื่อตําบลทาไข ตําบล
ทาไขมีพื้นที่ติดกับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา หางจากที่วาการอําเภอเมืองฉะเชิงเทราประมาณ 10 
กิโลเมตร เปนตําบลที่มีพื้นที่ขนาดกลาง ประกอบดวย 17 หมูบาน มีจํานวน3,105 ครัวเรือน 
ประชากรทั้งสิ้นจํานวน 9,733 คนเปนชาย 4,630 คน หญิง 5,103คน พื้นที่ทําการเกษตร และเปนที่
อยูอาศัยของคนตางถ่ินที่เขามาประกอบอาชีพอยางอื่นและเดินทางมาแสวงหางานทํา ในเขต
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  สภาพโดยทั่วไปจึงเปนชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบททําใหพื้นที่มีความเจริญ     
มีถนนหนทางที่สะดวก ทุกครอบครัวมีไฟฟาใช ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีประเพณี
สําคัญๆคือประเพณีสงกรานต  เขาพรรษา วันลอยกระทงและวันสําคัญทางศาสนาอื่นๆ เปนตน 

2)  บริบทการจัดการความรูของกลุมทองเหลืองสานตําบลทาไข จากการศึกษา
พบวากลุมทองเหลืองสานตําบลทาไขมีตํานานเกี่ยวกับภูมิปญญาการจักสานทองเหลือง เกิดจากภูมิ
ปญญาและความคิดริเร่ิมในป พ.ศ.2521ของนายวนิตยและนางสรอย ธรรมประทีป สองสามี-ภรรยา
แหงบานคลองขุดใหม หมู13 ตําบลทาไข อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยพัฒนาการสานภาชนะ
ของใชในชีวิตประจําวันดวยไมไผของคนในสมัยกอนเปลี่ยนมาใชเสนลวดทองเหลืองสานแทน 
และไดเพิ่มรูปแบบใหมีความหลากหลายกวา 300 ชนิด มีความทันสมัยและตามความตองการของ
ลูกคาและตลาดเปนสําคัญ นอกจากนี้ทั้งสองคนยังไดถายทอดความรูใหแกคนในหมูบานและตําบล
ใกลเคียงที่สนใจในการสานทองเหลืองเปนอาชีพเล้ียงครอบครัว สงผลทําใหคนในชุมชนมี
ทางเลือกในการประกอบอาชีพและมีรายไดเพิ่มขึ้น และขยายไปยังหมู 1 บานคลองบานใหม ตําบล
บางขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งมีพื้นที่ติดตอกันเพียงแบงเขตดวยคลองบานใหม เทานั้น
ผลิตภัณฑทองเหลืองสานไดรับการคัดสรรเปนผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑระดับ 3-5 ดาว 

3)  บริบทพื้นท่ีตําบลบางขวัญ เปนตําบลที่มีพื้นที่ขนาดกลาง  แบงเขตการปกครอง 
14 หมูบาน มีจํานวน  2,228 ครัวเรือนจํานวนประชากรทั้งสิ้น 6,257 คน เปนหญิง 3,285 คน เปน
ชาย 2,972 คน สภาพพื้นที่เปนพื้นที่ราบลุม มีลําคลองไหลผานประชากรมีอาชีพรับจาง ทํานา เล้ียง
ปลาและอาชีพชางตางๆตั้งแตชางปูน ชางไมฯ มีชางทาสีมากถึง 70% ของอาชีพชางทั้งหมด ใน
ปจจุบันพื้นที่ใชเปนที่อยูอาศัย เนื่องจากอยูใกลเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเพียงระยะทาง 5 
กิโลเมตร จึงมีการขยายที่อยูอาศัยเขามาในพื้นที่ตําบลบางขวัญเชนเดียวกับตําบลทาไขเปนแหลง
รองรับที่อยูอาศัยของแรงงานที่เขามาหากินในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา พื้นที่ตําบลบางขวัญมี
ความเจริญ โรงงานอุตสาหกรรมเขามาตั้งในพื้นที่ มีถนนหนทางในการเดินทางติดตอได
โดยสะดวก  ประชาชนมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน รายไดผานเกณฑ จปฐ. ที่กําหนดไวที่ 20,000 บาท/
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คน/ป ประชาชนมีรายไดโดยเฉลี่ยที่ 65,000 บาท/คน/ป มีการจัดบานเรือนถูกสุขลักษณะ ราษฎร
สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีประเพณีสําคัญ เชนเดียวกับตําบลทาไข 

4)  บริบทของการจัดการความรูของกลุมทองเหลืองสานตําบลบางขวัญ  เริ่มจัดตั้ง
กลุมโดยการสมัครใจของสมาชิกกลุมมารวมกันเองเนื่องจากสมาชิกตางกม็ีความรูไดรับการฝกฝน
จากนางสรอย ธรรมประทีป ประธานกลุมทองเหลืองสาน บานคลองขุดใหม ตําบลทาไขมากอน 
โดยยึดอาชีพรับจางผลิตทองเหลืองมานานนับสิบป ทําใหมีทักษะความเชี่ยวชาญในการสาน
ทองเหลืองที่สวยงาม เมื่อแยกตัวมาจึงมารวมกลุมกันใหมในทองถ่ินของตนเองบานคลองบานใหม 
ท่ีบานเลขที่ 32 หมู 1 ตําบล บางขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมกันผลิตชิ้นงาน  ที่สวยงาม
แปลกตา สูตลาดจนไดรับการยอมรับจากผูที่สนใจทองเหลืองโดยทั่วไป จนมีช่ือเสียง ไดรับการคัด
สรรเปนผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑระดับ 2-4 ดาว  เปนผลิตภัณฑเดนของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

กลุมทองเหลืองสานทั้ง 2 กลุม ไดคิดคนผลิตภัณฑทองเหลืองสานหลายประเภท 
ไดแกประเภทของใช เชน ตะกรา กระจาด กลองใสกระดาษทิชชู กลองใสนามบัตร เชิงเทียน 
ประเภทของประดับตกแตง เชน แจกัน กระเชา กระบุง ประเภทของที่ระลึกทําการผลิต ผลิตภัณฑ
ชนิดตางๆอยางยอสวนใหเล็กลงเปนขนาดจิ๋ว เชน ตะกรา กระบุง กระจาด สุม ไซ ของ บุงกี๋ 
ชะลอม เปนตน 

5)  กระบวนการจัดการความรูของกลุมอาชีพทองเหลืองสาน 
(1) การไดมาของความรู เร่ิมโดยนายแสวง โพธิวรรณ นําความรูและ

ประสบการณที่ไดจากการทํางานในโรงงานกษาปณโดยเริ่มจากการทําชุดน้ําชา ซ่ึงประกอบดวย 
ถาด กาน้ําชา ถวยน้ําชา แกวใสนม รวมเปน 1 ชุด และคอยๆดัดแปลง ทําจานกลม จานรูปไข ชอน 
มีด หมอซุปและเพิ่มขึ้นตามรูปแบบตามที่ลูกคาสั่งใหทํา จนทําใหมีรูปแบบหลากหลายมากขึ้น 

สําหรับการไดมาของความรูในดานลวดลายผลิตภัณฑ นายแสวง โพธิวรรณ
เรียนจบจากโรงเรียนเพาะชางมากอน ทําใหมีความรูความสามารถในดานการเขียนลวดลายแบบ
ไทยๆ โดยจะเขียนลวดลายลงบนผลิตภัณฑที่ผลิตในรูปลายกนก ลายเทพพนม โดยการวาดรูปบน
ภาชนะแลวใชเหล็กตอกลวดลายตามที่วาดไว ทั้ง 4 ดานของภาชนะ แลวเดินเสนเปนลวดลาย
ดอกไมตางๆ เชื่อมเทพพนมแตละดานเพื่อความสวยงาม ภูมิปญญาการจักสานไมไผ และภูมิปญญา
การทอผาไหม นอกจากนั้นจากความคิดริสรางสรรคของประธานกลุมและสมาชิกในกลุม รวมถึง
จากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ จัดโครงการฝกอบรมให  จากการไปศึกษาดูงานในที่ตางๆ   

การไดมาของความรูวิธีการผลิตใชวิธีการแกะแบบออกดูแลวทําตามนั้น         
การไดมาของความรูรูปแบบการจักสาน ไดความรูจากคําแนะนําจากรานที่รับซ้ือ ชื่อวา SN แนะนํา
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ใหลองผลิตเปนกระจาดที่หลอดวยโลหะขางนอกเรียบและขางในมีลักษณะเปนเสนคลายการจัก
สาน โดยผูทําเริ่มแรก คือนายวนิตยไดลองโดยการนํากระจาดของจริงที่มีใชอยูในครัวเรือนนํามา
แกะและทําตามแบบของจริงแลวใหทางรานรับซื้อพิจารณาดู เมื่อทางรานเห็นวาใชไดก็ใหทํามา
จําหนาย ดังนั้นวิธีการผลิตและรูปแบบใหม  ในปจจุบันดูจากผลิตภัณฑที่มีจําหนายในทองตลาดซื้อ
มาเปนแบบ เชน ภาชนะไมกลึง กะละมัง พวกเซรามิคและดูจากการออกรานดูจากสินคาที่นํามา
จําหนายดวยกันในงานแสดงสินคาตางๆทําใหไดแนวคิดใหมๆนํามาดัดแปลงใหมีแบบรวมสมัย
มากขึ้น  

ความรูที่สําคัญ คือตองรูวิธีการสาน วิธีทําในแตละขั้นตอน เนื่องจากเปนงาน
ฝมือตองอาศัยความอดทนและความใจเย็น การใสขอบหรือใสหูตองผูกใหสวย เทคนิคการทําฝาให
สามารถครอบตัวผลิตภัณฑไดพอดี หรือสามารถครอบตัวผลิตภัณฑทุกอันไดหมดและตองรูวิธีการ
หุบปากพวกกระบุง การโนมคอแจกันใหไดรูป การสานขึ้นรูปเมื่อถึงตรงปาก ตรงคอ การใสหู ใส
ขอบ การผูก ตองใชความชํานาญในการโนมใหไดรูปหรือหลักการใสขอบหรือปาก จะตองสงใหผู
ที่ชํานาญทําตอ     

(2) การสรางความรูในการผลิตนั้นความรูท่ีจําเปนมีอยูแลว คือ วิธีการสาน
และขั้นตอนการสานในกรณีที่ความรูที่จําเปนไมมีหรือขาดอยู เชน หากไมรูวิธีการสานก็จะใชหา
ความรูหรือดัดแปลงความรูดั้งเดิม โดยการแกะแบบจักสานไมไผหรือของใชในบานมาเปนแบบ
เพื่อดูวิธีการสานการวางรูปโครงสรางของใชในแตละอยาง แลวทําตามแบบนั้น ถาหากไมมีความรู
เดิม ก็จะหาซื้อแบบ หุน จากพวกภาชนะหรือ พวกไมกลึงขึ้นรูปที่มีการจําหนายในทองตลาดหรือ
ตามงานแสดงสินคาโชวที่พบเห็นวาสามารถนํามาเปนแบบประยุกตใชในการผลิตทองเหลืองสาน
ได การดึงความรูที่จําเปนเชนการออกแบบลวดลายทองเหลืองสาน เพื่อใหดูแปลกตาจากของเดิมที่
มีอยู ก็จะใชวิธีเอาภูมิปญญาดั้งเดิมที่มีติดตัวมาในดานการทอผาไหม ของประธานกลุมทองเหลือง
สาน ตําบลบางขวัญ มีพื้นเพเปนคน อําเภอสังขละ จังหวัดสุรินทรที่เคยสานสุมไซ หาปลาและ    
การทอผาไหมไวใชเอง มาดัดแปลงออกแบบลวดลายในการสานทองเหลืองทําใหมีลวดลาย
สวยงามมากขึ้น เพราะการออกแบบลวดลายใหมๆเปนสิ่งที่จําเปนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมีแบบ
และลวดลายที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหมากที่สุด  

(3) การนําความรูไปใช การนําความรูไปใชของกลุมหัตถกรรมทองเหลือง
สานตําบลทาไขไดมีการถายทอดความรูระหวางกันโดยจะใชวิธีพูดคุยกัน ในระยะแรกๆการ
ถายทอดความรูกันภายในครอบครัวและสูญาติพี่นองกอน โดยคนที่สานเปนเริ่มแรกแลวก็จะ
ชักชวนลูกๆหลานคนในครอบครัวใหฝกทําเพื่อหารายไดเล้ียงดูครอบครัว เปนการเรียนรูโดยการ
เห็นการทําภายในครัวเรือน เฝาดูทุกๆวันเมื่อมีความสนใจก็จะลองปฏิบัติดูก็สามารถทําได           
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เมื่อผลิตภัณฑที่ผลิตไดเปนที่ตองการของตลาดมากขึ้นจนกําลังการผลิตไมเพียงพอกับความ
ตองการของตลาด เพราะผลิตภัณฑทองเหลืองสานเปนงานฝมือตองใชเวลาในการผลิตไมสามารถ
ใชเครื่องจักรทําได  และแรงงานภายในครอบครัวไมสามารถผลิตไดทันก็จะหาคนภายนอกมา      
ฝกปฏิบัติเปนการจางทําโดยเริ่มจากเพื่อนบานที่อยูใกลๆกันหากมีความสนใจก็เขามาขอเรียนรูและ
ฝกทําเพื่อเปนอาชีพเสริมบาง การฝกปฏิบัตินั้นหากสมาชิกยังไมมีความรู ความชํานาญ วิธีการ
ถายทอด จะใชวิธีการสอนใหฝกปฏิบัติจริงโดยสอนและใหปฏิบัติตามในแตละขั้นตอน โดยผูสอน
จะใชวิธีดูและการสังเกตจากผลงานในขณะฝกปฏิบัตินั้นเลยหากยังเห็นวาไมดีจะแนะนําใหแกไข
จนสามารถปฏิบัติได และใหฝกปฏิบัติซํ้าๆ จนเกิดทักษะ สอดคลองกับงานวิจัยของ Jonjoubsong 
(อินเทอรเน็ต, 2008) ในชวงแรกๆใหทําที่กลุมกอนเพราะจะตองถูกตรวจสอบและแนะนํา กอน
อยางใกลชิด เมื่อมีทักษะและความชํานาญมากขึ้น ก็จะใหสมาชิกนําวัตถุดิบกลับไปทําที่บานแลว
รวบรวมชิ้นงานที่ทํามาสงที่กลุมทองเหลืองทุกอาทิตย โดยประธานกลุมจะทําหนาที่ตรวจสอบ
ความประณีตและความถูกตองของชิ้นงานตามรูปแบบที่ทํา เมื่อตรวจพิจารณาจากชิ้นงานแลวเห็น
วาชิ้นงานมีความถูกตองสวยงามและมีความประณีตก็จะรับไว ถาไมสวยงามหรือไมประณีตก็ให  
ทําการแกไขกอนรับงานทุกครั้งไป 

ในปจจุบันกลุมหัตถกรรมทองเหลืองสาน ตําบลทาไขประธานกลุมไดเปน
ผูออกแบบและคิดลวดลายเองและคิดรวมกับสมาชิกในกลุมบาง แลวจึงแนะนําใหชางฝมือปฏิบัติ
ตาม และคอยสังเกตผลการปฏิบัติงานหากมีขอบกพรองจะแนะนําใหแกไขจนถูกตองทันทีเพื่อให
เกิดความเรียบรอยสวยงาม  นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันของสมาชิกภายในกลุมถึง   
เคล็ดลับการผลิตภาชนะที่มีฝาปดใหสามารถปดฝาไดและสนิทไดมาตรฐานกันสามารถใชปดได 
ทุกใบที่มีขนาดเทากัน ซ่ึงแตเดิมการผลิตจะมีลักษณะฝาใครฝามันใชปดรวมกันไมได หรือบางครั้ง
ปดครอบตัวเองไมลงบาง   

สําหรับกระบวนการถายทอดความรู กลุมทองเหลืองบางขวัญไดรับการ             
ฝกปฏิบัติจริงจากการฝกฝนของประธานกลุมหัตถกรรมทองเหลืองสานของตําบลทาไข ตอมาเมื่อ
มาตั้งกลุมใหมเองสมาชิกก็จะชวยกันคิดสรางสรรคใหผลิตภัณฑมีความโดดเดนไมซํ้าแบบใครกลุม
ทองเหลืองบางขวัญ จะมีความสามารถในการออกแบบและลวดลายใหมๆขึ้นมาเสมอ เนื่องจากมี
ภูมิปญญาทองถ่ินในการทอผาไหมติดตัวมาเพราะเดิมเปนคนพื้นเพมาจากจังหวัดสุรินทร สามารถ
นํามาปรับใชในงานจักสานทองเหลืองได เมื่อคิดลวดลายและลองทาํกอนเมื่อประสบผลสําเร็จก็จะ
เรียกสมาชิกในกลุมมา แลวตนเองทําการสาธิตใหสมาชิกดูและใหลงมือฝกปฏิบัติจริงไปตาม
ขั้นตอนพรอมๆกัน โดยการสังเกต ผลของการฝกปฏิบัติของสมาชิกวาผลงานที่ทําไดเปนไปตามที่
กําหนดในแตละขั้นตอน มีความถูกตองและความเรียบรอยหรือไม โดยใหฝกปฏิบัติจริงที่กลุม
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อาชีพกอน ใหฝกซ้ําๆจนเกิดทักษะและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนไดในที่สุด จากนั้นจึงใหไปสาน
ที่บานของสมาชิกเองแลวนําผลงานมาสงเมื่อเสร็จแลว ประธานกลุมก็จะทําการตรวจสอบทุก
ชิ้นงานกอนหากใชไดก็ผาน หากช้ินงานยังไมถูกตองหรือยังไมเรียบรอยจะถูกใหแกไขกอนเสมอ
ทุกครั้งไป ซ่ึงการประเมินผลตามผลงานปฏิบัติจริงและเกิดความพึงพอใจทุกฝาย การแลกเปลี่ยน
เรียนรู สมาชิกมีการถายทอดความรู จะถามเรื่องกระบุงปากใหญ เล็ก เพราะอะไร เคาไมเขาใจ    
ตองไปหาสาเหตุ ทําไมถึงไมดี ไมงาม ไมสวย ไมวากัน ติเพื่อกอ อาจเกิดจากสาเหตุคนใหมสาน 
บางทีเร่ิมทําใหม ปากก็อาจจะหุบๆบาง บานๆบางธรรมดา ไมมีปญหา     

(4)  การเก็บรักษาความรู การเก็บรักษาความรูเกี่ยวกับวัตถุดิบทองเหลืองสาน
แหลงซ้ือวัตถุดิบกลุมทองเหลืองสานตําบลทาไข ใชการเก็บความรูก็โดยวิธีการบอกตอๆกันมา
ตั้งแตยุคแผนทองเหลืองตีขึ้นรูป จนถึงปจจุบันก็ยังใชวิธีการถามเรื่อยๆ โดยเลือกรานที่มีเนื้อ
ทองเหลืองที่เกรดดี เพราะกลุมหัตถกรรมทองเหลืองสานจะใชเสนทองเหลืองที่เนื้อดีในการผลิต 
เพราะไมตองมาชุบใหม  ดานของกลุมทองเหลืองบางขวัญแหลงซื้อวัตถุดิบอยูที่แถวเจริญกรุงซึ่ง
ไดรับการถายทอดมาจากนายบุญยัง สมมารถเพราะเปนลูกจางขับรถสงของและซื้อของจากกลุม
หัตถกรรมทองเหลืองทาไขอยูหลายป   

การเก็บรักษาความรูเกี่ยวกับวิธีการผลิต จะใชวิธีการจดจําเอาไวในสมองของ
แตละคนจากการปฏิบัติซํ้าๆจนเกิดความชํานาญ ความคลองมือ รูวิธีการสาน การดึงเสนลวดตองดึง
ใหเสนลวดตึงเหยียด   

การเก็บความรูเกี่ยวกับรูปแบบของผลิตภัณฑ สมาชิกบางคนจะใชวิธีการ
สรางแบบเปนหุนไวแลวใชการสานตามหุนที่สรางขึ้น หรือบางคนจะใชไมกระดานสี่เหล่ียมแลว
ตอกตะปูเพื่อเปนแบบไวตามขนาดที่จะทํา เพื่อไววางเสนลวดทองเหลืองหรือเสนตอกทองเหลือง
เพื่อขึ้นรูป บางครั้งเห็นวิธีการเขียนลงบนกระดาษ  เวลาขึ้นรูปทําของจะนําเสนทองเหลืองวางตาม
เสนที่ขีดเปนแบบไวบนกระดาษ แลวทําตามนั้นในสวนการขึ้นฐาน สมาชิกบางคนจะเขียนบันทึก
ไววาวิธีทําตองใสตอกกี่เสน สานกี่แถวจดบันทกึเก็บไว  บางคนเก็บแบบที่สานไวเปนตัวอยางเลย 
และถายรูปเก็บไวในแฟมรูปถาย ภาพสไลด และสมาชิกรุนใหมที่จะบอกวาเก็บโดยการถายภาพ
และขึ้นอินเทอรเนต  มีการถายทําเปนสารคดีของโทรทัศนชองตางๆ มีการแพรภาพออกอากาศ     
และจัดเก็บไวในรูปแบบของฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  เก็บไวในรูปผลิตภัณฑตั้งโชว    

สําหรับกลุมอาชีพทองเหลืองสานที่ตําบลบางขวัญจะอยูในรูปของการถายทํา  
สารคดี จากสื่อตางๆ เชน ทางโทรทัศน  สมาคมนักถายภาพ เขามาทําสารคดี การออกไปสาธิตใน
งานแสดงสินคาที่หนวยงานราชการติดตอไปแสดงและจําหนายสินคาเปนสวนใหญ การเก็บในรูป
ของแบบพมิพ และการบันทึกภาพ  
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5.1.2 ผลการศึกษาการจัดการความรูของกลุมทองเหลืองสาน 4 ดาน คือ ดานการจัดการ
องคความรูดานการบริหารจัดการกลุมทองเหลืองสาน ดานการจัดการความรูการผลิตและ
ผลิตภัณฑ ดานการจัดการองคความรูการตลาด และดานการจัดการความรูดานการเงินและดานการ
บัญชีท่ีทําใหเกิดความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน 

ผลของการศึกษาการจัดการความรูของกลุมทองเหลืองสานทั้ง  4 ดาน มีดังนี้ 
1)   การจัดการองคความรูดานการบริหารจัดการของกลุมทองเหลืองสาน                

ไดทําการศึกษาสาระสําคัญ 5 ประเด็นหลัก  คือ การรวมกลุมการจัดโครงสรางระบบงาน             
แนวทางในการพัฒนา การพัฒนาศักยภาพ และเครือขาย ผลการศึกษา มีดังนี้ 

(1)   การรวมกลุม  จากการศึกษาพบวาการรวมกลุมอาชีพเปนไปโดยการ
สมัครใจของสมาชิกมีการจัดตั้งขึ้นมาเองเพื่อเปนการรวมกลุมคนที่สนใจในการประกอบอาชีพใน
ลักษณะเดียวกันมารวมกันเพื่อสรางอาชีพเล้ียงครอบครัวเปนการสรางรายไดสรางงานใหแกชุมชน
เองโดยไมมีหนวยงานใดเขามาชวยในการจัดตั้ง ตอมาเมื่อประเทศชาติเกิดปญหาวิกฤติเศรษฐกิจขึ้น
กิจการใหญตองปดกิจการเปนจํานวนมากแตกลุมอาชีพที่อยูกระจายในทุกพื้นที่ยังสามารถดําเนิน
กิจกรรมตางๆไดและเปนกลไกที่ชวยเหลือแรงงานที่ตกงานไดมีงานทําสามารถเยียวยาเปนฐานที่
สรางงานสรางรายไดที่แข็งแกรงจนทําใหประเทศชาติและธุรกิจตางๆคอยฟนตัวไดในที่สุด จึงเปน
จุดที่รัฐบาลเห็นความสําคัญและออกกฎหมายมารองรับใหกลุมอาชีพมีศักยภาพที่ดําเนินดวยทุน
ทางสังคมและภูมิปญญาใหสามารถดําเนินงานอยางมีหลักวิชาการในดานการบริหารจัดการ 
การตลาดและการบัญชีเพื่อเปนการยกระดับใหสูงขึ้น และเขาถึงแหลงทุนไดงายขึ้น จึงมีการออก
พระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชนขึ้นใหกลุมอาชีพที่จดทะเบียนสามารถไดรับการสงเสริมและ
สนับสนุนทางดานวิชาการและเงินทุนได 

(2)  การจัดโครงสรางระบบงาน  จากการศึกษาพบวากลุมทองเหลืองสานเมื่อ
จดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชนแลวจะมีประชุมเพื่อคัดเลือกสมาชิกเขามาทําหนาที่ เปน
คณะกรรมการกลุม พบวาในการเลือกผูที่มาทําหนาที่ประธานกลุมตองเปนคนที่มีความรู
ความสามารถเปนที่ยอมรับของสมาชิกทุกคน และสมาชิกใหการเชื่อถือไววางใจวาสามารถทํางาน
ได และใหการเคารพและเชื่อฟง เปนคนที่เกงและคลองตัวสูงในการติดตอประสานงานและ
สามารถหาแหลงขอมูลขาวสารเพื่อนํามาใชปรับเปลี่ยนการผลิตทองเหลืองสานใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดและมีเครือขายที่ดีเพื่อเปนทั้งแหลงเชื่อมโยงขอมูลขาวสาร แหลงในการขาย
ผลิตภัณฑเพื่อสามารถกระจายสินคาสูผูบริโภคโดยตรงสามารถทําไดงายขึ้น สวนคณะกรรมการอื่น
แตงตั้งตามความถนัดของสมาชิกแตละคนใหขึ้นมาชวยในการรับผิดชอบในการดําเนินงานดาน
ตางๆ เปนไปตาม โครงสรางที่ทางราชการเขามาใหความรูและสนับสนุนใหมีการบริหารจัดการที่ดี
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เปนระบบขึ้นแบงภาระหนาที่และความรับผิดชอบเพื่อเปนการรวมคิด  รวมทําใหมีความ
เจริญกาวหนายิ่งขึ้น จากการศึกษาพบวาหนาที่สวนใหญประธานเปนผูรับภาระเพียงคนเดียวสมาชิก
อ่ืนทําหนาที่ผลิตและใหความรวมมือเมื่อประธานรองขอ 

(3)  แนวทางในการพัฒนา   จากการศึกษาผลการวิเคราะหSWOT ของ
วิสาหกิจชุมชน กลุมทองเหลืองสานบางขวัญพบวาจักสานทองเหลืองเปนงานหัตถกรรมพื้นบาน    
ที่ใชองคความรูหรือภูมิปญญาดั้งเดิมมาสรางงานสรางอาชีพใหแกคนในชุมชนไดเปนอยางดีเปน
อุตสาหกรรมในครัวเรือนที่สมาชิกทํางานอยูกับครอบครัวสามารถดูแลครอบครัวและสรางอาชีพ
ไปไดพรอมๆกันไมตองออกไปทํางานตางถ่ินเปนการทํางานที่มีช่ัวโมงการทํางานที่ยืดหยุนมีอิสระ   
ทําใหสมาชิกสามารถคิดสรางสรรคชิ้นงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคอยูตลอดเวลาจึงทําใหสามารถจําหนายผลิตภัณฑได เ ร่ือยๆจนถึงทุกวันนี้                 
กลุมผลิตภัณฑทองเหลืองสานไดรับการรับรองทําใหผูบริโภคเชื่อถือและยอมรับมากขึ้นจากการ
ไดรับคัดสรรเปนผลิตภัณฑ OTOP หนึ่งในหาผลิตภัณฑหลักที่ขึ้นชื่อของจังหวัดฉะเชิงเทรา และ
ไดรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช. 73/2546) วิสาหกิจชุมชนกลุมทองเหลืองสานบางขวัญ
มีจุดออนในดานของเงินทุนหมุนเวียน มีนอยตองทําการผลิตไปจําหนายไปซึ่งมองในแงใชเงินทุน
หมุนเวียนใหเกิดประโยชนก็ไดเพราะในสภาพเศรษฐกิจที่ยังไมดีจําหนายไดนอยไมควรผลิตไว
มากๆจะทําใหเงินทุนหมุนเวียนจมอยูในสินคาหรือวัตถุดิบมากเกินไป  ปจจุบันตองประสบปญหา
ทางดานเศรษฐกิจไมดทีําใหผลิตภัณฑจําหนายไดนอยลง วิสากิจชุมชน กลุมทองเหลืองสานทั้งสอง
กลุมใชกลยุทธแบบเดียวกัน คือการจําหนายอยูกับที่ที่ศูนยแสดงและจําหนายผลิตภัณฑ OTOP     
ไมออกไปจําหนายในที่ตางๆเนื่องจากมีคาใชจายในการออกไปจําหนายสินคาที่หนวยงานราชการ
จัดขึ้นไมคุมกับรายไดที่ไดรับจึงหยุดออกไปจําหนายและผลิตจําหนายตามคําส่ังซ้ือของลูกคาเปน  
สวนใหญ  ซ่ึงแนวทางในการพัฒนาคือวิสาหกิจชุมชน กลุมทองเหลืองสานบางขวัญควรมีการจัดตั้ง
กลุมสัจจะออมทรัพยเพื่อการผลิต จะเปนการสะสมทุนภายในของสมาชิกและของวิสาหกิจชุมชน
เองจะทําใหเกิดความแข็งแกรงในดานทุนในอนาคตและยังสามารถใชเปนหลักประกันในการกูยืม
จากแหลงกลุมสัจจะออมทรัพยเพื่อการผลิตของจังหวัดไดเพื่อนํามาเปนทุนหมุนเวียนเปนเครือขาย
ทางดานเงินทุนหมุนเวียนที่ดีทางหนึ่ง  มีอุปสรรคในดานของวัตถุดิบที่ไมมีในทองถ่ินและตอง
จัดหาซ้ือจากภายนอกและราคาวัตถุดิบนับวันราคาสูงขึ้นอยางตอเนื่อง อาจจะตองหาวัสดุอ่ืนเขามา
ปรับใชผสมผสานที่ลงตัวและอยางเหมาะสมดวยและยังคงความสวยงามเพื่อเปนการลดตนทุนการ
ผลิต  

ดานโอกาส  วิสาหกิจชุมชน  กลุมทองเหลืองสานควรมุงทําการคาทาง              
E-commerce เปนหลักเนื่องจากเปนการลงทุนนอยแตไดผลอยางกวางขวางในแงที่ลูกคาสามารถ
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เขาถึงขอมูลผลิตภัณฑที่ทางวิสาหกิจทําการผลิตขึ้นควรมีการใหรหัสสินคาแตละประเภท ราคาที่
จําหนาย ชื่อ สถานที่ติดตอและเบอรโทรศัพทไว สวนใหญจะเปนชื่อกลุมและประธานวิสาหกิจ
ชุมชนใหไวสําหรับลูกคาใชในการติดตอ จะทําใหการติดตอคาขายงายขึ้นเพียงแตมีคอมพิวเตอรไว
คอยเปดเครื่องไวตรวจสอบขอมูลการติดตอและยอดสั่งซื้อและกําหนดเงื่อนไขขอตกลงไววาจะ
ปฏิบัติตอกันอยางไร เปนการประหยัดคาใชจายลงมากแตไดผลตอบแทนสูงแตตองมีการปรับปรุง
หนาเว็บไซตใหสวยงามใหเปนที่นาสนใจและเชื่อมตอเว็บไซตตางๆเพื่อเปนโครงขายลูกคา
สามารถเขาถึงไดงายในสวนของวิสาหกิจชุมชนกลุมทองเหลืองสานตําบลทาไขมีความพรอมใน
ศักยภาพเกือบทุกดาน เนื่องจากประธานวิสาหกิจชุมชนมีความสามารถในการดําเนินธุรกิจมา
ยาวนาน ทั้งในดานการตลาด เทคโนโลยี และดานภาษาที่ใชส่ือสารกับลูกคาตางประเทศได
พอสมควรซึ่งมีความรูและความสามารถอยางเพียงพอจนทําใหวิสาหกิจชุมชนกลุมทองเหลืองสาน
ตําบลทาไขสามารถกาวสูสากลไดและประสบผลสําเร็จจนถึงทุกวันนี้ 

(4) ศักยภาพของชุมชน  ผลของการศึกษาพบวาวิสาหกิจชุมชนกลุม
ทองเหลืองสานตําบลทาไขมีศักยภาพสูงทั้งในดานความรู การหาขอมูลขาวสารโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเขาชวยในการเขาถึงขอมูล และนํามาใชดัดแปลงผลิตภัณฑที่สอดคลองตรงกับความ
ตองการของตลาด ลูกคาสามารถเขาถึงไดงายหากลูกคาเขาไปคนหาไมวาจะใชคําสําคัญตาง ๆ (key 
word) ที่เกี่ยวผลิตภัณฑ OTOP จะสามารถเชื่อมโยงเขาถึงผลิตภัณฑทองเหลืองสานของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมทองเหลืองสานตําบลทาไขไดแทบทั้งสิ้น บนหนาเว็บไซตจะมีการจัดองคประกอบที่
สวยงามอยางมืออาชีพทําใหเกิดความสะดุดตา ถือวาวิสาหกิจชุมชน กลุมทองเหลืองสานตําบลทา
ไขเปนกลุมอาชีพที่มีความสามารถสูระดับสากลไดทีเดียวเพราะประธานมีศักยภาพและมีองค
ความรูสูงที่ไดจากการบมเพาะธุรกิจมาจากครอบครัวมาอยางยาวนานสามารถดําเนินงานอยางชาญ
ฉลาดสามารถปรับตัวตามยุคตามสมัยตามสภาวะเศรษฐกิจไดอยางดีเยี่ยมและยังคงรักษาระดับ
คุณภาพที่ดี เพราะเชี่ยวชาญในการหาขาวสารและวิเคราะหสถานการณไดอยางถูกตองจึงยังคง
รักษาความเปนเจาตํารับตํานานการผลิตทองเหลืองสานรายแรกจากรุนสูรุนที่สืบทอดมาอยาง
ยาวนานและขณะเดียวกันกลุมยังมีเงินทุนในการดําเนินงานที่สูงจากการที่ไดสะสมจากการทําธุรกิจ
มากวา 50 ป จัดไดวาวิสาหกิจชุมชน กลุมทองเหลืองสานตําบลทาไขเปนวิสาหกิจหนึ่งที่เขมแข็ง 
พึ่งตนเองไดมีความแข็งแกรงและมีความเหนือช้ันในดานการบริหารจัดการสูงมากที่เดียวที่สามารถ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็งไดเปนอยางดี ในสวนของวิสาหกิจชุมชนกลุมทองเหลืองสานบางขวัญยัง
ตองพัฒนาศักยภาพในบางดานเพิ่มขึ้น  

ส่ิงที่วิสาหกิจชุมชนกลุมทองเหลืองสานบางขวัญมีความแข็งแกรงและโดด
เดนมากในดานการผลิตการออกแบบลวดลายเกงกวาวิสาหกิจชุมชนกลุมทองเหลืองสาน    ตําบล
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ทาไขมาก เนื่องจากสมาชิกทุกคนในกลุมลวนมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญสูงในดานการผลิตจน
แทบจะหาที่ติไมไดแตละคนจะมีความถนัดและเกงในแตละดานแตที่ยังขาดคือในดานการหาขอมูล
ขาวสารเพื่อสามารถปรับตัวใหทันการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจหรือการเขาแขงขันการคัด
สรรสุดยอดผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ทําใหพลาดโอกาสที่ดีทั้งๆที่มีศักยภาพในดานการ
ออกแบบและลวดลายสูงมาก  แตเปนเพราะขาดขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการปรับเปลี่ยน
ผลิตภัณฑอยางสรางสรรค มีรูปแบบ ลวดลาย สวยงาม ทันสมัยตรงกับความนิยมของตลาด มีขนาด
สัดสวนเหมาะสมสะดวกตอการใชงาน ความเขากันไดขององคประกอบใหสะทอนความเปนเลิศ
ของภูมิปญญาไทยอยางสอดคลองลงตัวกับสภาพเศรษฐกิจดวย เนื่องจากการออกแบบผลิตภัณฑ  
ไมเปนที่สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนไปหรือตามความมุงหวังของการคัดสรร
ผลิตภัณฑ OTOP จึงทําใหเกิดการเสียเปรียบคูแขงขันเพราะขาดการหาขอมูลหรือการเขาถึง
แหลงขอมูลขาวสารและขาดดานการใชเทคโนโลยีเขามาชวยใหเกิดประโยชนซ่ึงยังไมไดนํามาใช
หรือใชไดนอยมากซึ่งในยุคปจจุบันตองนํามาใชอยางมืออาชีพจึงจะประสบความสําเร็จ ดังนั้น
วิสาหกิจชุมชนกลุมทองเหลืองสานบางขวัญจึงยังไมอาจกาวสูสากลไดอยางเต็มตัว นอกจากนี้ควร
มีการเรงระดมการออมทรัพยเพื่อการผลิตเพื่อเปนการสรางฐานเงินทุนดําเนินงานสามารถพึ่งตนเอง
ไดตลอดไป 

(5)  เครือขาย  ขอคนพบที่ไดจากการศึกษาดานเครือขายของวิสาหกิจชุมชน   
กลุมทองเหลืองสาน พบวา วิสาหกิจชุมชน กลุมทองเหลืองสานทั้งสองแหงมีสวนเสริมความ
เขมแข็งใหกับชุมชน ในการสรางอาชีพ สรางงานและสรางรายไดแกคนในชุมชน และคนในชุมชน
มีสวนรวมในดานการผลิตโดยใชแรงงานฝมือคนในทองถ่ินซึ่งเขามาเปนเปนสมาชิกและ               
มีเครือขายทางการผลิตผลิตภัณฑของคนในชุมชนที่ไมไดเขามารวมเปนสมาชิกอยางวิสาหกิจ
ชุมชน กลุมทองเหลืองสานตําบลทาไข มีเครือขาย อสม.  

ในสวนวิสาหกิจชุมชนกลุมทองเหลืองสานบางขวัญ กลุมสตรีในพื้นที่ทําการ
ผลิตผลิตภัณฑประเภทชิ้นงานงายๆทําใหไดแรงงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น มีเครือขายวิสาหกิจชุมชน
ผูประกอบการผลิตภัณฑ OTOP นําผลิตภัณฑทองเหลืองสาน กระบุง กระเชาไปใสผลิตภัณฑพวก
ดอกไมประดิษฐ ตนขาวประดิษฐเปนการตอยอดและเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑของผูประกอบการเอง   
ซ่ึงเปนสิ่งที่ควรขยายใหมีกวางขวางมากขึ้น จะทําใหเกิดการเชื่อมโยงพึ่งพาอาศัยกันเปนการเพิ่ม
มูลคาใหแกผลิตภัณฑโดยรวม นอกจากนั้นควรมีการตั้งกลุมสัจจะออมทรัพยเพ่ือการผลิตจะทําให
เกิดความมั่นคงทางดานเงินทุนของวิสาหกิจชุมชนเองและเปนเครือขายทางดานเงินทุนระหวาง
เครือขายผูประกอบการรวมเปนสมาชิกตอกันก็จะเกิดความเขมแข็งพึ่งตนเองไดในกลุม
ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนในที่ สุด  รวมถึงการเปนเครือขายแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑของ
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ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนนําไปจําหนายในพื้นที่ของตนอันเปนชองทางการกระจายผลิตภัณฑ  
ที่ดีที่สุดและเสียคาใชจายนอยลงใหผูบริโภคสามารถเลือกผลิตภัณฑไดหลากหลายทั่วทุกภูมิภาค 
อันจะทําใหเกิดการเจริญเติบโตสรางเศรษฐกิจของประเทศอยางเขมแข็งอีกทางหนึ่งตามนโยบาย 
กินของไทย ใชของไทย เงินทองไมร่ัวไหลออกนอกประเทศและเปนการชวยพัฒนาผลิตภัณฑไป
ไดเร่ือยๆ 

2)   การจัดการความรูดานการผลิตและผลิตภัณฑของกลุมทองเหลืองสาน 
ผูวิจัยไดแบงสาระในการศึกษาออกเปน 6 ประเด็นหลัก คือ ภูมิปญญา การ

สรางสรรค วัตถุดิบ การพัฒนารูปแบบและลวดลาย การผลิตและตัวผลิตภัณฑและการเรียนรูการ
ผลิต ไดขอคนพบดังนี้  

(1)  ภูมิปญญา  กลุมอาชีพตางๆ ของชุมชนที่ใชภูมิปญญาเปนฐาน    จึงตอง
สรางความรูกักเก็บความรูและแบงปนความรูที่ทุกคนสามารถเรียนรูและเขาถึงไดอยางงายดายให
สามารถแขงขันได มีศักยภาพ มีความไดเปรียบที่ยั่งยืนตลอดไป ดังนั้นส่ิงที่ตองใหความสําคัญ
เพื่อที่จะพัฒนาไปสูฐานเศรษฐกิจความรู คือ ภูมิปญญาทองถ่ินหรือภูมิปญญาไทย       ซ่ึงเปนทุกสิ่ง
ทุกอยางที่คนในทองถ่ิน คิดไดเองเปนสติปญญาของคนในทองถ่ิน คิดเองทําเอง โดยอาศัยศักยภาพ
ที่มีอยู แกปญหาการดําเนินชีวิตไดในทองถ่ินอยางเหมาะสมกับยุคสมัย ซ่ึงควรไดมีการบริหาร
จัดการใหคงอยู มีการรวบรวมเผยแพรและสงเสริมใหสามารถนําไปประยุกตใช มีการพัฒนามาก
ขึ้น และสุดทายสามารถนําออกไปสูโลกธุรกิจการคาในประเทศและระหวางประเทศได ดังภูมิ
ปญญาของคนในบานคลองขุดใหม หมู 13 ตําบลทาไข และภูมิปญญาของคนในบานคลองบาน
ใหม หมู 1 ตําบลบางขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราที่นําเอาแบบมาจากการจักสานไมไผ
รูปแบบตางๆที่มีอยูในชุมชนมาทําการดัดแปลงโดยใชเสนทองเหลืองมาทําการสานเปนผลิตภัณฑ
ทองเหลืองสานที่สวยงามและเปนที่ยอมรับของคนทั่วไป  

(2)  การสรางสรรค  คนในชุมชนไดมารวมตัวตามความสนใจจัดตั้งเปนกลุม
ทองเหลืองสาน รวมกันสรางสรรคชิ้นงานทองเหลืองสาน โดยใชภูมิปญญาของทองถ่ิน  ดาน     
การจักสานนํามาประยุกตใชกับวัสดุที่เปนเสนทองเหลือง จนทําใหประชาชนในหมูบาน      มีอาชีพ 
มีรายไดเพิ่มขึ้น และใชเวลาวางใหเปนประโยชน ภูมิปญญาที่นํามาเปนฐานในการคิดสรางสรรคได
นําเอาภูมิปญญา  การจักสานไมไผที่มีการสานตามวัตถุประสงคการใชงาน การสาน  ที่มีลวดลาย
เฉพาะแตละชนิดของเครื่องใช เชน ลายขัดธรรมดาของตะแกรงชอนปลา ลวดลายกระดงผัดขาว 
ลวดลายเสนตอกเล็กๆของกระจาดใสผลไม ทําใหประชาชนในทองถ่ินดั้งเดิม    มีทักษะใน        
ดานการจักสานสืบทอดกันมายังประชาชนรุนหลังๆเปนทุนเดิมอยูแลวมาคิดสรางสรรคดัดแปลงตอ
ยอดใหมเพิ่มขึ้น 
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(3)  วัตถุดิบ  ในการผลิตชิ้นงานทองเหลืองสาน จะใชวัตถุดิบจากภายนอก
ทองถ่ิน โดยไปซื้อวัตถุดิบในกรุงเทพมหานครแถวยานเจริญกรุง สะพานเหล็ก รานบริพัตรโลหะ
กิจเปนรานจําหนายในลักษณะการขายหนารานหากจะซื้อจากแหลงผลิตโดยตรงตองไปซื้อเสน
ทองเหลืองจากโรงงานที่สมุทรปราการ ลวดทองเหลืองจะมีลักษณะเปนขดลวดหนักประมาณขดละ 
4-5 กิโลกรัม ราคาประมาณกิโลกรัมละ 400-500 บาทในยุคปจจุบัน เสนลวดทองเหลือง  เบอร 26 
เปนเสนชนิดที่มีเปอรเซ็นตทองเหลืองมากกวาทองแดง ซ่ึงมีคุณสมบัติเวลาใชจะไมคอยดํา         
เสนทองเหลืองมี 2 ลักษณะ คือ เสนทองเหลืองดิบที่เปนเสนตอก มีคุณสมบัติ เปราะ หักงาย และ
เสนลวดทองเหลืองสุกจะมีลักษณะเหนียวกวา นอกจากนี้ยังมีวัตถุดิบอื่นๆที่ใชอีก คือ ลวดนิเกิล 
กิโลกรัมละ 600-700 บาท  ทองแดงกิโลกรัมละ 800บาทตอกิโลกรัม อลูมิเนียม สแตนเลส ราคาขึ้น
ลงตามทองตลาด น้ํากรดสําหรับกัดทองเหลือง ลิตรละ 40 บาทและน้ํายาเคลือบเงา ลิตรละ 30-40 บาท 

(4)  การเรียนรูรูปแบบและลวดลาย  กลุมทองเหลืองสานไดนําแบบและ
ลวดลาย จากการจักสานไมไผทั้งกระดงกระจาด ตะแกรงอื่นๆมาใชตามที่กลาวมาแลว ประธาน
กลุมทองเหลืองสานบางขวัญไดนําภูมิปญญาการทอผาไหมที่ไดจากถิ่นกําเนิดเดิมที่สุรินทรนํามา
คัดลาย เปนลายไทย ลายรูปทรงเรขาคณิต นํามาประยุกตใชใหเกิดลวดลายที่แปลกแตกตางไปจากที่
นางสรอย ธรรมประทีป เคยออกแบบไว ทําใหเกิดการพัฒนาลวดลายใหมๆเพิ่มขึ้น นอกจากนี้
รูปแบบและลวดลายใหมๆยังไดจากคําสั่งซื้อจากลูกคาที่ส่ังใหผลิต หรือจากคําติชมของลูกคา
รวมถึงการพบเห็นผลิตภัณฑอ่ืนๆ ที่จําหนายตามทองตลาดนํามาเปนแบบประยุกตในงานจักสาน
ทองเหลืองทําใหมีผลิตภัณฑที่มีรูปทรงและลวดลายที่แปลกใหมเปนที่สนใจแกลูกคาทําใหสามารถ
จําหนายไดเร่ือยๆ บางครั้งไดลวดลายใหมโดยบังเอิญจากการสานผิดแลวลองทําตามที่สานผิดก็ได
ลวดลายขึ้นมาใหมได รวมถึงลักษณะการทํางานที่เปนงานหัตถกรรมที่ทําตามครัวเรือนคอนขางจะ
มีความอิสระสูง มีชั่วโมงการทํางานที่ยืดหยุนไมตองเรงรีบเพราะทําในชวงวางก็เปนสิ่งหนึ่งที่ทําให
มีเวลาทําไปแลวคิดสรางสรรคปรับเปลี่ยนไปไดเร่ือยๆก็เปนสวนชวยทําใหเกิดความคิดสรางสรรค
ขึ้นมาไดเชนกันรวมถึงสมาชิกกลุมทองเหลืองสานทั้งสองกลุมมีความสนิทสนมกันทํางานรวมกัน
และรวมคิดรวมปรึกษากันในการปรับเปลี่ยนทั้งรูปแบบและลวดลายก็ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค
ใหมๆเพิ่มขึ้นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันทั้งสมาชิกภายในกลุมและสมาชิกระหวางกลุมทั้งสองดวย 

(5)  การผลิตและตัวผลิตภัณฑ  การผลิตทองเหลืองสานเปนงานหัตถกรรมที่
ทําดวยฝมือเปนสวนใหญ  การสานตองมีทักษะประสบการณสูง มีสมาธิ อดทน ใจเย็นจึงจะได
ช้ินงานที่ประณีต งดงาม ตองเปนงานที่ผูสานมีความสนใจและชอบจึงจะทําไดดี    จากการศึกษา
พบวาตองมีการฝกหัดทําซ้ําๆจนเกิดทักษะและสามารถปฏิบัติไดหากเปนรูปแบบและลวดลาย
ใหมๆตองทําเรื่อยๆจึงจะจําไดหากทิ้งไมไดสานเปนเวลานานจะทําใหลืมตองมีการจดบันทึกไว
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หรือเก็บรูปแบบที่ทําไวเปนแมแบบเพื่อนํามาใชในการผลิตในครั้งตอๆไป สมาชิกบางคนเคยชินแต
ผลิตลายเดิมๆก็มักจะไมชอบเรียนรูส่ิงใหมเพราะจะทําไดชาเมื่อทําไดแลวแตขาดการทําหรือผลิต
อยางตอเนื่องก็จะลืมสุดทายหันไปทําลายเดิมๆที่เคยทํามาแตกอน การเรียนรูการสานทองเหลือง
สวนใหญเกิดจากความสนใจอยากเรียนรูจึงจะทําไดและเปนการสืบทอดกันภายในครอบครัวจะ
สามารถทําไดเหมือนเปนการซึมซับเขาไปในกระแสเลือดที่เดียว จากการเขาไปศึกษาพบวา
ลูกหลานสามารถสานไดทุกคนแตจะสนใจสืบทอดตอแคไหนนั้นไมทราบ สวนใหญทําไดเพราะ
เห็นทําจนชินตาทําไดเองสวนใหญจะเริ่มจากสานงานชิ้นเล็กและลายงายๆไปกอน เมื่อสานไดจะได
เงินคาสานก็เปนแรงจูงใจไดทางหนึ่ง ในดานของตัวผลิตภัณฑเปนผลิตภัณฑที่มีเอกลักษณมีคุณคา
ทางภูมิปญญาเปนที่นาสนใจและสามารถพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายในรูปแบบตางๆ 
อยางมีคุณภาพ และมีศักยภาพสามารถจําหนายสูตลาดตางประเทศไดมีรูปแบบตางๆที่ใหลูกคา
สามารถเลือกซื้อมีมากกวา 300 ชนิด ตะกรารูปไขขนาด 14 นิ้วเปนของดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 

(6) การพัฒนาการผลิต  สมาชิกกลุมทองเหลืองสานทุกคนตองใหความสําคัญ
กับการจัดการความรูมากยิ่งขึ้นมีการนําความรูในดานการสานทองเหลืองมาใชใหเกิดประโยชน 
สรางคุณคาในรูปแบบของผลิตภัณฑ ใหเกิดนวัตกรรมหรือกระบวนการที่เกื้อหนุนใหวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมทองเหลืองสานเกิดความไดเปรียบในการแขงขันและดํารงอยูไดอยางมั่นคง เพราะ
ความรู ทักษะและประสบการณที่มีอยูในตัวสมาชิกทุกคนเปนทรัพยากรที่มีคาใชแลวมีแตงอกเงย
สงผลดีตอวิสาหกิจชุมชนกลุมทองเหลืองสาน ลูกคาและชุมชนจนถึงประเทศชาติไดกอใหเกิดการ
พัฒนาการผลิตใหมๆขึ้น และควรคํานึงถึงการรักษามาตรฐานผลิตภัณฑและคุณภาพของผลิตภัณฑ
ใหดียิ่งขึ้นไป 

3) การจัดการองคความรูดานการตลาดของกลุมทองเหลืองสาน  ปจจุบันรัฐบาล
ใหการสงเสริมธุรกิจชุมชนจนสามารถเติบโตข้ึนมาก ดวยการสนับสนุนเงินทุน เทคโนโลยี การ
โฆษณาประชาสัมพันธ และการชวยเหลืออีกหลายอยางทําใหผูประกอบการผลิตภัณฑ OTOP ได
เติบโตขึ้นจนทําใหผลิตภัณฑ OTOP เร่ิมพัฒนายกระดับคุณภาพที่ดีขึ้น  ทั้งมาตรฐานการผลิต            
การพัฒนาบรรจุภัณฑสงผลทําใหคนไทยเกิดความเชื่อมั่นใหความสนใจในการซื้อผลิตภัณฑมากขึ้น 

 กลยุทธทางดานการตลาด คือวิธีการหาเครือขายหรือพันธมิตร เพื่อสามารถ
ขยายการจําหนายผลิตภัณฑทําใหมีรายไดจากจําหนายเพิ่มขึ้นและเปนการประหยัดเงินทุน และ
คาใชจายเนื่องจากเกิดรวมมือกันทํากิจกรรมธุรกิจ ได 4 วิธีการโดย  

 (1) ใหเครือขายชวยสนับสนุนเสนอขายผลิตภัณฑใหแกลูกคา (endorse) โดย
การฝากสินคาไปจําหนาย หรือการสงเอกสารหรือวางใบปลิว หรือใบแทรกในเอกสารที่เครือขาย
จําหนายหรือจัดสงผลิตภัณฑตัวอยางใหลูกคาเปนการแนะนําผลิตภัณฑ เปนการใชฐานลูกคา
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เครือขาย โดยการใหสิทธิพิเศษกับลูกคาของครือขายและตองใหผลตอบแทนกับเครือขายในรูป     
คาแนะนําลูกคา ซ่ึงจะจายตอเมื่อไดลูกคาหรือสามารถจําหนายผลิตภัณฑไดแลว หรืออาจใชวิธีการ
แลกเปลี่ยนฐานลูกคาซึ่งกันและกัน  

 (2) ใหเครือขายแนะผูประกอบการในเครือขายใหแกลูกคา ( referral ) หรือ
เปนการรวมกลุมกับพันธมิตรเพื่อทําใหผลิตภัณฑกลุมสมบรูณ (consortium )วิธีการนี้จะตองมี
แนะนําลูกคาซ่ึงกันและกัน หรืออาจจะมีการรวมกลุม เชน บริษัทขายเครื่องจักร รวมกับบริษัท      
รับบริการติดตั้งซอมขนยาย รวมกับบริษัทที่ขายซัพพลาย เชน เคมี น้ํามันหลอล่ืน กระดาษรายงาน 
แลวนําเสนอเปน package สําเร็จรูปใหลูกคา หรือ โชวรูมรถยนต รวมกับบริษัท การเงิน (finance) 
ประกันภัย ติดฟลม พนกันสนิม เคลือบเงาสี มาเปนแบบครบเครื่อง หรือใหลูกคา บานจัดสรรที่ขาย
บานใหม รวมกับ บริการขนยาย ตกแตงภายใน ตกแตงสวน บริการซักอบรีด ทําความสะอาดบาน 
ใหกับลูกคาโครงการ วิธีการนี้รวมถึงรานขายปลีกเชน รานขายมือถือ อยูในบริเวณใกลกับ รานขาย
แผนปดหนาจอ รานขายหูฟงไรสาย รานขายซองมือถือ รานขายแผนหนวยความจํา หรือ       
memory card เพื่อใหบริการลูกคาแบบครบวงจร เปนตน   

 (3) นําผลิตภัณฑคนอื่นมาตอยอดเพื่อใหสมบูรณขึ้นโดยการนําผลิตภณัฑของ
คนอื่นมาเติมเต็ม เชน การเปดรานอาหาร อาจจะนําขนมหรือของฝากจากผูผลิตรายอื่นๆ มาขาย  
หนาราน หรือ ธุรกิจสปา อาจนําเพลงบรรเลงเพื่อการผอนคลาย หนังสือดูแลสุขภาพดวยตนเอง 
ผลิตภัณฑอาหารเสริม หรือ เครื่องสําอางบํารุงผิว น้ํามันอโรมา มาจําหนายเพิ่มเติมใหลูกคาที่        
รักสุขภาพ ดูแลตัวเอง เปนตน โดยตองดูวา ลูกคาตองการอะไรบางเพื่อใหลูกคาไดรับการ
ตอบสนองที่สมบูรณแบบที่เรียก solution โดยผูประกอบการตองกําหนดภาพปลายทางของ
ผลิตภัณฑตนเองใหได วาเมื่อลูกคาใชผลิตภัณฑแลวยังตองการสิ่งใดที่จะเติมเต็มประกอบในการใช
ผลิตภัณฑนั้นอีก  

 (4) การไปตอยอดใหผลิตภัณฑคนอื่น เปนการมองหา วาผลิตภัณฑและ
บริการของผูประกอบการสามารถไปตอยอดใหคนอื่นๆไดหรือไม โดยผูประกอบการตอง นําเสนอ
กับพันธมิตรหรือเครือขายวา ผลิตภัณฑของตนนั้นจะไปตอยอดอะไรไดบาง และจะใหสวนแบง
กําไรอยางไร หรือ อาจจะใหซ้ือผลิตภัณฑไดในราคาสง แลวไปบวกกําไรเพิ่มได เชน เปนชาง
แตงหนาอาจไปรวมกับบริษัทเครื่องสําอาง เวลาไปออกงาน หรือการจําหนายเบเกอรร่ี อาจไปตอ
ยอดใหรานอาหาร ขายเครื่องสัญญาณกันขโมยอาจไปตั้งตัวอยางที่บานตัวอยางหรือสํานักงานขาย
โครงการบานจัดสรร เปนตน อยางวิสาหกิจชุมชน กลุมทองเหลืองสานบางขวัญจําหนาย กระบุง 
กระเชาใหแกวิสาหกิจชุมชนประเภทดอกไมประดิษฐนําไปใสตนขาวประดิษฐ หรือดอกไมดิน
ประดิษฐ เปนตนจะชวยใหลูกคาเกิดความนาสนใจมากขึ้น นับเปนวิธีการหาพันธมิตรมาชวยสราง
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รายไดให ซ่ึงนับวาเปนส่ิงสําคัญมากกับธุรกิจชุมชน ที่มีเงินไมมากในการทําตลาด หรือไมมีเงิน
มากในการลงทุนดวยวิธีนี้จะเปนการสรางรายไดจากคูคาหรือพันธมิตรเปนทางออกที่ดีโดยเฉพาะ
สถานการณปจจุบันนี้ ก็สามารถหนีกลไกราคาและวงจรตกต่ําได แลวขนาดของผลิตภัณฑ พบวา
กระแสการบริโภคผลิตภัณฑจะมีขนาดเล็กลง ราคาถูกลง 

 สวนมากนักธุรกิจ OTOP ใหความสนใจไปที่การผลิตใหไดคุณภาพ ปรับ
รูปลักษณบรรจุภัณฑและตัวสินคาเองใหดีขึ้น โดยที่ไมไดเนนที่การเตรียมตัวเปนนักขาย นักการ
ตลาด และนักวางแผนอยางจริงจัง ซ่ึงจากการศึกษาพบวา ผูประกอบการยังชอบที่จะผลิตออกมา
กอนตามกําลังการผลิตเดิมที่เคยทํา หรือผลิตตามใบสั่งซื้อที่ลูกคาสั่งมานั้นโดยที่ไมออกไปขายหรือ
หาตลาดเอง (insight out) จะทําใหเสียโอกาสในการมาปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑใหตรงกับความ
ตองการของตลาด  หากตองการเปนนักธุรกิจมืออาชีพตองสามารถหาผูซ้ือหรือตลาดปลายทางได
เองก็จะมีกําไรมากขึ้น โดยเปลี่ยนแปลงทําการตลาดเชิงรุกเพื่อเรงรัดใหผลิตภัณฑทองเหลืองสานมี
โอกาสเขาสูตลาดอยางรวดเร็วเปนระบบกวาเดิม เนื่องจากในธุรกิจชุมชนจะเนนไปที่การรวมตัว
เพื่อผลิตในครัวเรือน และเนนความชํานาญในดานการผลิตมาก มิไดวางเปาหมายในเรื่องการขาย 
และการจัดจําหนายอยางชัดเจน แตดวยสถานการณที่เปล่ียนไป ๆ ที่ผานมา คือ ตองเปนนักธุรกิจ 
OTOP เดินไปหาแหลงจําหนายใหมๆ ดวยตนเองบาง และศึกษาวาลูกคานั้นตองการลักษณะใด 
หรือตลาดแหงนั้นๆตองการผลิตภัณฑลักษณะใดแลวนํามาปรับเปลี่ยนการผลิตใหสอดคลองกับ
ความตองการของลูกคา อยางวิสาหกิจชุมชน กลุมทองเหลืองสานบางขวัญ ทําการหาตลาดจําหนาย
เองจากเครือขายผูประกอบการ OTOP ดวยกันชักชวนกันไปจําหนาย เชน ที่ตลาดน้ําบางคลา และ
วัดสมานรัตนาราม เองโดยไมรอใหทางราชการหาตลาดใหอยางเดียวและลูกคาที่จําหนายวัดสมาน
รัตนารามจะเปนลูกคาที่เชื่อโชคลาง ตองผลิต สุม ไซ ของ เปนวัตถุมงคลไปจําหนาย เปนตน การ
พัฒนาตลาดในปจจุบันตองบุกไปขางหนามากขึ้น ไมตองรอคอยผูซ้ือเหมือนเดิมโดยรัฐบาลตองใช
การประชาสัมพันธไปทั่วโลก การเชิญลูกคาในอนาคตที่เปนเปาหมายมาชมงานแสดงนิทรรศการ
ระดับสากลในประเทศไทย และการนําสินคาโอทอปออกแสดงในประเทศหรือหางสรรพสนิคาที่มี
ช่ือเสียงตางๆ เชน ญี่ปุน ฝร่ังเศส อังกฤษ เปนตน ทําใหนักธุรกิจ OTOP ตื่นตัวและปรับตัวใหทัน
กับกระแสตลาด เปนยุทธการการตลาดเชิงรุก หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือ การผลิตสินคาแลวไมขายไป
แบบตามมีตามเกิด  
                                               4)   การจัดการความรูด านการเงินและการบัญชี   การที่ก ลุม
ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑตนเองมาสูระดับ  2 –5 ดาว ก็จะทําใหเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้น หนีการเปนแคสินคาพื้นฐานที่ลูกคาใชในการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ คือ ราคาถูก และลดแลกแจกแถม หนทางในการเพิ่มขีดความสามารถ คือตอง พัฒนาการ
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ออกแบบ ทํานวัตกรรม การสรางเครือขายเพื่อลดตนทุนและตอยอด โดยเอาโจทยลูกคาเปนที่ตั้ง 
ออกแบบ ตามแบบที่ลูกคาตองการ โดยมองภาพปลายทางตองชัด และทําใหลูกคาเห็นภาพ
ปลายทางนั้นวาลูกคาจะไดอะไรที่นอกเหนือจากพื้นฐาน โดยไมจําเปนตองทําเองหมดทุกอยางทํา
เฉพาะที่ถนัด สวนอื่นอาจจะตองใหนําของผูประกอบการหรือนักธุรกิจคนอื่นๆมาประกอบเปน
ภาพรวมปลายทางใหแกลูกคาตามที่กลาวมาแลวในดานการตลาด 

                        ในแงการบัญชีและการเงิน สามารถนํามาใชตรวจสอบดูวา ตลาดหรือลูกคา
กลุมใดคือลูกคาหลักหรือลูกคาประจําที่ควรจะรักษาไว ลูกคาที่จะเปนฐานใหญในอนาคตหรือกําลัง
มาแรงคือ ตลาดใดโดยศึกษาขอมูลและจํานวนรายไดยอนหลังไปดูจากฐานขอมูลในดานการเงิน
และจากตัวเลขที่บันทึกบัญชีไวแลว เพื่อหาขอมูลของลูกคาอันดับตนๆ 10-20% ของลูกคาทั้งหมด
เพื่อดูวารายไดที่ไดรับจากกลุมนี้เปนเทาใด ทําใหทราบไดวา ลูกคาประจํากลุมนี้สรางรายไดให
ธุรกิจมากนอยขนาดไหน เพื่อจะไดมุงไปยังกลุมลูกคาที่มีศักยภาพและทําการสงเสริมการขายไดถูก
เปาหมายยิ่งขึ้น และนําขอมูลเหลานี้มาจัดทําแผนธุรกิจ และวางแผนการจําหนายเพื่อหาจุดคุมทุนวา
ตองมียอดการจําหนายเทาใดจึงจะคุมกับการลงทุน และจะไดรูวาควรมียอดขายตั้งแตหนวยที่เทาไร
หรือยอดจําหนายจํานวนเงินที่เทาไหรจึงจะทําใหผูประกอบการเริ่มมีกําไรและสามารถอยูรอดได 

5.1.3  รูปแบบการจัดการความรูเสริมของกลุมอาชีพทองเหลืองสาน ตําบลทาไขและ
ตําบลบางขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

วิสาหกิจชุมชนกลุมทองเหลืองสานทั้งสองแหง ถือเปนการสรางเศรษฐกิจชุมชน
ที่นําไปสูการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนนั้นเม่ือพิจารณาถึงปจจัยและความหมายที่ทําใหเกิด
ความเขมแข็งของชุมชน ไดแก  การพึ่งตนเองโดย  1)  การไดมาซึ่งปจจัยที่จําเปนในการดํารงชีวิต             
2)  ความสามารถในการหาทางเลือกที่เหมาะสมตอการปรับตัวเขากับสถานการณที่ เปล่ียนแปลง     
3)  มีพัฒนาการที่ดีขึ้น  4)  คุณภาพชีวิตของบุคคลครอบครัว 5) เศรษฐกิจ  6) ศีลธรรม-จริยธรรม               
7)  การปกครองตนเอง 8)  ส่ิงแวดลอม  9)  ความยั่งยืน  10) มีการสืบทอดในแงตัวภูมิปญญา ก็ถือ
ไดวา วิสาหกิจชุมชนกลุมทองเหลืองสานมีสวนในการเสริมความเขมแข็งของชุมชน เพราะมีการ
รวมกลุมของคนในชุมชนมีการนําภูมิปญญาที่มีการสั่งสมมาจากบรรพบุรุษนํามาสรางอาชีพ
กอใหเกิดการสรางงานและสรางอาชีพตามศักยภาพและทุนของชุมชนเอง ตอมาหนวยงานภาครัฐที่ 
เห็นศักยภาพทุนในสังคมที่มีอยูมาชวยพัฒนาใหเกิดการพัฒนาอันเปนประโยชนตอกลุมอาชีพ
โดยตรงมีการออกพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อการเปนกลุมอาชีพที่ถูกตองตาม
กฎหมายสามารถรับการชวยเหลือจากหนวยงานราชการได 

วิสาหกิจชุมชนกลุมทองเหลืองสาน ถือเปนศูนยกลางในการสงเสริมความ
สามัคคีและการชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกันและความรวมมือทางวิชาการเพื่อใหวิสาหกิจชุมชนมี
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ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานไมวาในดานคุณภาพของสินคาหรือผลิตภัณฑ 
การบริหารจัดการ และการพัฒนาการตลาด โดยมีหนวยงานภาครัฐเขามาชวยสงเสริม ซ่ึงมี
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมีบทบาทหลักในการใหความชวยเหลือและสนบัสนนุ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัด โดยประสานความรวมมือของหนวยงานตางๆในจังหวัดดวยการ      
บูรณาการกิจกรรมโครงการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ จัดใหมีการฝกอบรม
การถายทอดความรูที่เปนประโยชนและเปนสิ่งจําเปนตอการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน เชนการ
ฝกอบรมดานการจัดการ การบัญชี การภาษีอากร หรือการถายทอดความรูหรือเทคโนโลยีดานการ
ผลิตและการตลาด เพื่อยกระดับใหมีความเขมแข็งและพึ่งตนเองได รวมถึงการสงเสริมตอเนื่องถึง
การใหความรูและการสนับสนุนในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนในระดับสูงขึ้นตามความ
พรอมและความตองการของกิจการวิสาหกิจชุมชนในดานการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑของ
กิจการวิสาหกิจชุมชนและการออกแบบที่ทันสมัยตามความตองการของตลาด  

การรวมมือซ่ึงกันและกัน ใหความชวยเหลือในดานการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีในดานตางๆทั้งในดานคุณภาพ การผลิต การจัดการ และการตลาด เพื่อสรางความพรอม
ใหแกกิจการวิสาหกิจชุมชนในระดับที่สูงตอไป  รวมถึงสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกัน
ระหวางเครือขายวิสาหกิจชุมชน ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมอื่นเพื่อขยายและสรางความมั่นคงใหแก
กิจการวิสาหกิจชุมชน มีคณะกรรมการสงเสริมการดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับการรักษา
คุณภาพผลิตภัณฑและการรับรองเกี่ยวกับแหลงกําเนิด สวนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพหรือ
คุณลักษณะอื่นใดของสินคาหรือการรับรองเกี่ยวกับคุณภาพชนิดหรือคุณลักษณะอื่นใดของบริการ
เพื่อใหสินคาหรือบริการของกิจการวิสาหกิจชุมชนเปนที่นาเชื่อถือ รวมทั้งปลอดภัยตอผูบริโภค
หรือผูใชบริการ รวมถึงพิจารณาใหคําปรึกษาใหความชวยเหลือแกกิจการวิสาหกิจชุมชนในการขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายรับรองตามกฎหมายวาดวยเครื่องหมายการคาหรือใหคําปรึกษาใหความ
ชวยเหลืออ่ืนใดเพื่อใหความคุมครองแกสินคาหรือบริการของกิจการวิสาหกิจชุมชน 

 
 
 

 

5.2  อภิปรายผล 
                         

ในการศึกษากลุมอาชีพทองเหลืองสานในอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราผูวิจัยพบ
หลักการสําคัญที่เปนหัวใจในการดําเนินงานในการพัฒนากลุมอาชีพเพื่อการพึ่งตนเองที่ยั่งยืน  3 
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องคประกอบคือ ภูมิปญญา (Knowledge Assets) ศักยภาพชุมชน (Community Capacity) และ องค
ความรูในการปฏิบัติงานจริง (Actual Assets) ซ่ึงทั้ง 3 องคประกอบนี้ไมสามารถขาดองคประกอบ
ใดองคประกอบหนึ่งได ในการเริ่มสรางฐานเศรษฐกิจในชุมชนนั้นตองเริ่มจากการศึกษาภูมิปญญา
ในชุมชน การนําภูมิปญญามาคิดพัฒนาตอยอดความรู บมเพาะความรูทางธุรกิจ ยกสามารถระดับ
เปนองคความรูที่นําไปใชไดในการปฏิบัติการจริงทางธุรกิจชุมชน ซ่ึงทั้งนี้ชุมชนตองมีศักยภาพใน
การดําเนินงาน ถาชุมชนไมมีวิสัยทัศนในการปฏิบัติงาน ขาดความศรัทธาและความไววางใจ ไมมี
คานิยมรวมกัน ขาดบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน ไมรับผิดชอบในพันธกิจที่ไดรับมอบหมายก็จะ
ไมสามารถที่จะดําเนินงานใหไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยังยืนและพึ่งตนเองได องคประกอบทั้ง
สามดานจึงตองมีการขับเคลื่อนไปดวยกัน ภายใตบริบทการสนับสนุนทั้งดานนโยบาย เงินทุน 
วิชาการและเทคโนโลยีจากภาครัฐและเอกชน การมีผูนําที่ดี มีความความคิดริเริ่มสรางสรรค การ
เขาถึงขอมูลขาวสาร การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมรวมทั้งการมี
วัฒนธรรมองคกรที่ยึดโยงใหคนอยูรวมกันและมีความสัมพันธใกลชิดกับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ
เชนการผลิต การออมทรัพย การลงทุน การแขงขันและวิธีการทํางาน 

5.2.1  ภูมิปญญา (Knowledge Assets) หรือองคความรู ของชุมชนจะไมเกิดประโยชน 
และคุณคา ถาชุมชนไมนําไปใช ภูมิปญญาที่มีอยูในชุมชนจึงตองมีผูริเร่ิม สรางสรรค โดยนําไปคิด 
เพื่อตอยอดใหเปนชิ้นงานใหมๆ  และนําสิ่งที่คิดไปทดลองปฏิบัติจริง จนไดรูปแบบที่ตองการและ
เปนที่พอใจแกผูพบเห็นทําใหมีคนสนใจและตองการเรียนรูวิธีการทํา จึงทําใหเกิดกระบวนการ
เรียนรูขึ้น ซ่ึงการเรียนรูสามารถทําไดหลายวิธี เชน จากการเฝาดู การสังเกต การทดลองทํา จนเกิด
กระบวนการเรียนรู การถายทอดความรู และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูขึ้น จากคนในครอบครัว 
เพื่อนบาน จนสูชุมชนและชุมชนอื่น และมีการบอกเลาความรูไวในรูปแบบตางๆ  

 ภูมิปญญาทองเหลืองสานในยุคแรกเปนเปนความรูที่เกิดจากภายนอกและไดมีการ
นํามาเขามาสูชุมชนโดยนายแสวง โพธิวรรณ คนของชุมชนที่มีการเคลื่อนยายที่อยูเพราะเหตุผลทาง
เศรษฐกิจทําใหไดเรียนรูวิธีการทําทองเหลืองขึ้นรูปจากโรงงานกษาปณ ซ่ึงปจจุบันเปนสํานัก
กษาปณหนวยงานสังกัดกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง เมื่อยายกลับมายังถ่ินฐานเดิมก็นําความรู
และทักษะที่ไดรับมาทําเองประกอบอาชีพเล้ียงครอบครัว ตอมานายวนิตย ธรรมประธีปและ       
นางสมพจน จันนุบิน ผูผลิตเครื่องจักสาน ไดนําความรูการสานเครื่องจักสานมาจากประสบการณ
ทําทองเหลืองตีขึ้นรูป ภูมิปญญาการจักสานไมไผหวาย ภูมิปญญาการทอผาไหม โดยในอดีตทั้ง
สองทํางานเปนลูกจางฝายผลิตและชางฝมือในราน SN ราชเทว ี

 ความคิดหรือการคิดอยางเปนระบบเปนหลักการสําคัญในการตอยอดภูมิปญญา
ไปสูการปฏิบัติจริง ซ่ึงเปนความสามารถพิเศษของบุคคล การคิดและทดลองสรางรูปแบบใหม ๆ 
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ตองเกิดขึ้นตอเนื่องตลอดเวลาการคิดทําใหเกิด องคความรูใหมและไมหยุดอยูกับที่ ซ่ึงการคิดทําให
เกิดการดัดแปลงในเรื่องของการผลิตและตัวผลิตภัณฑเชนดัดแปลงจากกระจาดทองเหลืองขึน้รปูมา
เปน       การสานกระจาดทองเหลือง ปรับปรุงเสนสานเพื่อใหมีขนาดที่หลากหลายขึ้นและ
เหมาะสมกับภาชนะแตละชนิด ใชวัสดุอ่ืนทดแทนทองเหลือง เนื่องจากทองเหลืองมีราคาแพง เชน 
นิเกิล อลูมิเนียม ดีบุก ทองแดง คิดคนวิธีการรักษาวัสดุใหอยูในสภาพเดิม คิดคนวิธีการชุบ
ทองเหลืองใหแวววาว รูวิธีการคัดเลือกวัสดุที่มีคุณภาพดี และราคาไมแพง 

 การคิดทําใหมีการสรางผลิตภัณฑใหม เชนแตเดิมสานตระกรามีการทดลองสาน
เปนของใชอ่ืนๆ เชนแจกัน โคมไฟ กลองใสกระดาษทิชชูและกลองใสนามบัตร มีการออกแบบ
ลวดลายใหม เพื่อปรับใหเหมาะกับสมัยนิยม โดยใชลวดลายบนผาทอมือ ลวดลายจากภาชนะและ
ของใชที่สานดวยไมไผและหวาย มีการสานของใชที่จําลองมาจากของเกาแกตั้งแตสมัยโบราณเชน
ตะเกียงเจาพายุโบราณ     

 จากการศึกษาบทเรียนของกลุมทองเหลืองสานพบวา ความรูมีการขับเคลื่อนอยู
ตลอดเวลามีการเพิ่มเติมความรู มีการตอยอดความรู มีการดัดแปลงและประยุกตใชความรูและมีการ
แสวงหาความรูเพิ่มเติมและองคความรูที่ไดพัฒนาขึ้นโดยผูริเร่ิมสรางสรรคไดมีการนําไปถายทอด
กันโดยเร่ิมจากการถายทอดภายในครอบครัวจาก ปู ยา ตา ยาย มาสู ลูกและหลาน ซ่ึงวิธีการ
ถายทอดการเรียนรูจะเปนแบบสอนโดยการปฏิบัติ การทดลองทํา รูปแบบการสอนใชวิธีการ
ธรรมชาติคือการเฝาดู ทดลองทํา ปรับปรุงวิธีการ จนทําไดดีและจึงทดลองคิดสรางสรรคแบบเอง 
ซ่ึงเปนกระบวนการปฏิบัติการในรูปแบบของกระบวนการ  P-D-C-A วงจรเดมมิ่ง คือ ขั้นตอนการ
พัฒนางาน โดยเริ่มจากการวางแผน/กําหนดเปาหมาย (P : Plan) แลวนําแผนงานไปปฏิบัติ             
(D : Do) ทําการตรวจสอบผลการปฏิบัติวาบรรลุเปาหมายที่วางไวหรือไม (C : Check) ถายังไม
บรรลุเปาหมายก็ทําการแกไข/ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ หรือทบทวนเปาหมาย แตถาบรรลุเปาหมาย
แลว ก็สามารถปรับปรุงคาเปาหมายที่ทาทายมากยิ่งขึ้นตอไป (A : Act) 

 กระบวนการถายทอดความรูเปนรูปแบบธรรมชาติใชวิธีการสังเกต การเลียนแบบ         
การทดลองปฏิบัติ การสอนงาน การฝกอบรม การลองผิดลองถูกและหลายครั้งความรูเกิดจากการ
เห็นและจดจํามาทําที่เรียกวาเปนการเรียนรูแบบครูพักลักจํา  เปนตน  และเมื่อมีการปฏิบัติซํ้าๆ     
ทําใหผูปฏิบัติเกิดความรูและทักษะ และเมื่อปฏิบัติไปเรื่อยๆ จะทําใหเกิดความชํานาญขึ้นจนกระทั่ง
เปนความรูความสามารถที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล 

 เมื่อบุคคลมีความรูและทักษะในการปฏิบัติทําใหเกิดการคิดสรางสรรคผลงาน
ใหมๆ    โดยการใชจินตนาการ การใชความรูจากภายนอก ก็จะทําใหเกิดระบบแนวความคิดใหม
และนําไปสูการทดลองปฏิบัติ จนถึงการเรียนรูและกระบวนการเรียนรู การถายทอดความรู กระทั่ง
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ผสมผสานกันเปนทักษะและความสามารถที่สะสมไวเพื่อสราง ในการผลิตชิ้นงานใหมๆและเปน
วงจรไมส้ินสุด นั้นหมายความวาการพัฒนาเปนชิ้นงานใหมๆจะเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา    

 การสงเสริมใหชุมชนตระหนักถึงความสําคัญขององคความรูที่มีอยูในทองถ่ิน
นั้นๆ     ทั้งที่เปนความรูในระดับบุคคลและระดับชุมชนที่เปนองคความรูที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะที่
ฝงลึกอยูในชุมชนนั้นๆ เปนความรูที่มีการสั่งสมมาเปนระยะเวลานานผานการลองผิดลองถูก 
จนกระทั่งพัฒนาเปนแกนทางปญญาและแกนความสามารถที่ยากในการลอกเลียนแบบ โดยชุมชน
อ่ืนหรืออาจจะลอกเลียนแบบไดแตไมสามารถทําไดเหมือนหรือเทียบเทาได เชน ชุมชนทองเหลือง
สานการพฒันาที่เนนใหชุมชนเขาใจและตระหนักถึงประโยชนของฐานองคความรูที่ตนเองมีอยูทั้ง
ในระดับบุคคลและในระดับชุมชนจะเปนการสรางให เกิดการพัฒนาที่ เหมาะสมกับการ
เปล่ียนแปลงมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ภูมิปญญาดังกลาวจะตองพัฒนาใหเปนแกนความรูที่ถูกสรางใหมี
ลักษณะเฉพาะพิเศษ  การแลกเปลี่ยนความรูหรือแลกเปลี่ยนทรัพยสินทางปญญาและการสนับสนุน
สงเสริมการแลกเปลี่ยนและชวยเหลือในเรื่องทรัพยากรและความสามารถของแตละชุมชนระหวาง
กันจะสงผลทําใหเกิดการพัฒนาองคความรูใหม และการใชประโยชนจากทรัพยากรนั้นๆ สูงมาก
ขึ้น สงผลใหชุมชนเกิดความเขมแข็งในระดับที่สูงขึ้นดวย 

 
5.2.2  ศักยภาพชุมชน (Community Capacity)  

ความสามารถของชุมชนในการใชทรัพยสินทางปญญาหรือภูมิปญญาทองถ่ินให
เกิดประโยชนสูงสุด หมายถึง ศักยภาพของคนในการใชทรัพยากรของทองถ่ินเองและการแสวงหา
ทรัพยากรจากทองถ่ินอ่ืนเพื่อใชในการผลิตสินคาที่มีความตางเพื่อสรางใหมีมูลคาสูงสุด                
ในการพัฒนาความสามารถของชุมชน ชุมชนตองมีกลไกที่สงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเคลื่อนยาย
ของทรัพยากรภายในชุมชนนั้น ๆ เชนทรัพยากรที่เปนทรัพยสิน  หมายถึง เงินลงทุน เครื่องมือ 
เครื่องจักร เทคโนโลยี ความสามารถและทักษะของประชาคมในชุมนุมนั้นที่ควรพัฒนาใหมีการ
แลกเปลี่ยนเคลื่อนยายในลักษณะสงเสริมสนับสนุนกันและกัน การไหลเวียน แลกเปลี่ยน หยิบยืม
กันในปจจัยดังกลาวจะทําใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและยังเปนการสรางใหเกิด
ความรวมมือและความเขาใจอันดีภายในชุมชนซึ่งจะสงผลทําใหเกิดเปนการสรางเครือขายชุมชนท่ี
เขมแข็งทั้งในเชิงสังคมและธุรกิจ 

ชุมชนที่มีศักยภาพจําเปนตองมีทรัพยากรที่เปนขอมูลซ่ึงหมายถึง การที่ชุมชนมี
การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขาวสาร ขอมูล กลยุทธ ความรูทั่วไประหวางกัน เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุด การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันนั้นควรอยูภายใตการใหความสําคัญตอกัน โดยเปดโอกาส
ใหสมาชกิของชุมชนมีโอกาสในการแสดงการคิดเห็นมากขึ้นซึ่งอยูในรูปของบุคคลหรือทีมงานก็ได 
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ในการรวมกลุมอาชีพของคนในชุมชนจําเปนตองใหความสําคัญระหวางกันและ
กัน    การมอบอํานาจในการทํางานและการตัดสินใจ สิทธิและบทบาทความเปนผูนํา เปนสิทธิที่
ผูบริหารและบุคคลควรพึงมี เพื่อใหทุกคนเขาใจถึงหนาที่ที่ทุกคนมีตอชุมชนนั้น ๆ การยกยองให
เกียรติการชื่นชมในความขยันที่บุคคลใดกระทําอยูภายใตระบบการจัดการที่มีความยุติธรรม ความ
ผูกพันแนนแฟนของชุมชน เปนการสรางความเขมแข็งและสรางความปกแผนของชุมชน การ
พบปะระหวางสมาชิกในชุมชนนั้นทั้งในรูปแบบการพบปะกันอยางเปนทางการ และไมเปน
ทางการ      การแลกเปลี่ยนแนวคิดที่จะสรางอนาคตใหเกิดขึ้นรวมกัน การที่ผูกพันใกลชิดการมี
จิตสํานึกในความสําเร็จเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาความเขมแข็งและนําไปสูการมีศักยภาพใน
กลุม 

วิสัยทัศน ในการสรางชุมชนศักยภาพเพื่อการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนนั้น
จําเปนตองมีการสรางคนใหมีวิสัยทัศนรวมกันในการดําเนินงานของกลุม การมองปญหารวมกัน 
การมีเปาหมายในการพัฒนาและมีกระบวนการในดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายและการยืนอยู
บนหลักการของการพึ่งตนเองและผลประโชนที่เทาเทียมกัน  

คานิยมในการทํางาน คือบุคคลที่ไมเคยเบื่อหนายตอการทํางาน มีความพึงพอใจ
และสนุกสนานตองานที่ทําเปน อยางมาก ทําใหกลุมประสบความสําเร็จในเวลาที่รวดเร็ว คานิยม
แบงเปน 2 ประเภท คือคานิยมในการปฏิบัติงานใหไดคุณภาพมากที่สุด คานิยมทางดานจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน ความซื่อสัตยตอตนเองและตอผูอ่ืน คานิยมในการสอนงานและเคารพผูรวมงาน
รวมทั้งคานิยมในการประพฤติปฏิบัติตนในกลุมและในสังคม   

ความศรัทธาและความไววางใจซึ่งกันและกัน ไดแก การใหเกียรติซ่ึงกันและกัน   
นอกจากความไววางใจกันแลว  การใหเกียรติซ่ึงกันและกันจะเปนจุดเริ่มตนของการปรับปรุง
ความสัมพันธที่กําลังมีปญหาของสมาชิกในกลุม การใหเกียรติซ่ึงกันและกันผนวกกับความไวใจซ่ึง
กันและกันจะทําใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยดี  การปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีและกรอบ
ของพฤติกรรมองคการจะนําไปสูความเปนระบบในการทํางานและความศรัทธาตอระบบ การมี
ศรัทธาตอระบบยอมทําใหเกิดความเชื่อมั่นวาจะไดรับยุติธรรมและความเปนธรรม โดยระบบ
สามารถที่จะทําใหทุกคนไดผลประโยชน    

บรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน  พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน สรางสินคา
และบริการที่มีคุณภาพเปนเลิศ ดวยความขยัน พากเพียร ละเอียดรอบคอบ และนิสัยที่ดีในการ
ทํางาน พัฒนาความสามารถ ผานการเรียนรู อบรม ส่ังสอนและฝกฝนอยางสม่ําเสมอไมประมาท
และ     ชะลาใจตอส่ิงที่ทําเปดรับการเปลี่ยนแปลง และโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นปฏิเสธพฤติกรรมที่            
ไมสอดคลองกับบรรทัดฐานของกลุม 
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การปฏิบัติตามพันธกิจท่ีไดรับมอบหมาย ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
ในระยะเวลาที่กําหนด ผลักดันใหเกิดการทํางานเปนทีม และปลูกฝงใหคนในกลุมรูจักการ
รับผิดชอบรวมกัน ปฏิบัติตามกฎหมาย, ระเบียบ, กฎเกณฑตาง ๆ ของรัฐ อยางจริงยอมรับและ
แสดงความรับผิดชอบตอผลที่เกิดจากการกระทําของตน ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมเขา
แกไขขอผิดพลาดหรือขอบกพรอง อยางมีหลักการและถูกวิธีในทันที  

ความรูในเรื่องการปฏิบัติงาน (Actual Assets) โครงสราง ระบบ และขบวนการ       
การดําเนินงานของชุมชนที่สามารถใชประโยชนจากทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรทั้งที่จับตองไดและ
จับตองไมได ภูมิปญญาทองถ่ินหรือทรัพยสินทางปญญามาสรางใหเกิดประโยชนสูงสุดทางธุรกิจ 
โดยนํามาใชในการผลิตสินคาที่มีความแตกตาง สะดวก และเพิ่มคุณคาใหกับผลิตภัณฑใหเกิด
ประโยชนสูงสุด โดยกลุมคนชุมชนนําเอาทรัพยากรที่มีทั้งหมดมาใชภายใตกรอบการจัดการที่ดี 
โดยมีผลลัพธในการสรางใหเกิดความแตกตางที่สามารถเพิ่มคุณคาใหมาก 

การสรางระบบการควบคุมการบริหารจัดการที่ดีจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพภายใต
การแลกเปลี่ยนความรูในดานการบริหารจัดการระหวางกันที่ดีจะสงผลไปสูการพัฒนาภาพลักษณ
ของชุมชนนั้น เปนการลดคาใชจายในการดําเนินงานอยางมากและเปนการสรางความผูกพันในการ
ใชทรัพยากรภายในชุมชน   

การผลิตและผลิตภัณฑไมไดหมายถึงการผลิตสินคาเพียงอยางเดียวยังรวมถึง
กระบวนการทางความคิด รวมถึงการบริการการดูแลการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม การรักษาภูมิปญญาไทย การทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การตอยอดภูมิปญญา
ทองถ่ิน การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหกลายเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ มีจุดเดน จุดขายที่รูจักกัน
แพรหลายไปทั่วประเทศและทั่วโลก สินคาทองเหลืองสานเปนสินคาที่ไมแสวงซื้อ เพราะไมไดใช
ในการอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจําวัน จึงจําเปนตองมีการคิดหาความแปลกใหมเพื่อการ
จําหนายอยางตอเนื่อง 

การออกแบบ คือ กิจกรรมการแกปญหาเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายหรือจุดประสงค
ที่ตั้งไว  (Design is  a  goal-directed  problem-solving) โดยมีจุดประสงคที่ตองการแจงผลเปนสิ่ง
ใหมๆ  มีทั้ งที่ออกแบบเพื่อสร างขึ้นใหมใหแตกตางจากของเดิมหรือปรับปรุงตกแตง
ของเดิม ความสําคัญของออกแบบจึงเปนขั้นตอนเบื้องตนที่จะทําใหกระบวนการในการผลิตสินคา
หรือผลิตภัณฑประสบผลสําเร็จในตลาดและตรงตามเปาหมาย รูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑมีอยู
มากมายและมีการพัฒนาตอเนื่องสม่ําเสมอ บางก็อยูในกระแสนิยม บางก็คลายความนิยม บางก็
หวนคืนสูความนิยมซ้ําตามความสนใจของสังคมในเวลานั้น บนความหลากหลายในวิถีทางการ
ออกแบบทําใหผลงานที่เกิดจากแนวทางปฏิบัติท่ีแตกตางกันนั้นถูกสรางสรรคและคลี่คลายสืบทอด
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ตอกันมาตามลําดับ เงื่อนไขในการผลิตงานออกแบบมาจากหลากหลายเชน รูปทรง สีสัน และ
ประโยชนใชสอยเหมาะสมกับสภาพความเปนไปของสังคม ราคาเหมาะสมกับกําลังซื้อของ
กลุมเปาหมายที่เปนผูซ้ือหรือผูใชผลิตภัณฑนั้น ๆและ การตลาดมากอน  

เทคนิควิธีการทํางาน เทคนิควิธีการผลิตที่ดีจะลดขั้นตอนและคาใชจายในบริหาร
การผลิตและชวยรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑใหคงสภาพเดิมไดนาน รักษางาย 

การปฏิบัติการและการบริหารจัดการ (ครบวงจร)  แนวทางหรือวิธีการ
ควบคุมดูแล   ดานการบริหารจัดการ (Operations) ดานการผลิต (Production) ดานการตลาด 
(Marketing)        ดานการเงินและการบัญชี (Finance & Account) 

ในการศึกษารูปแบบการจัดการความรูเพื่อเสริมเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งและจาก
การศึกษากรณีกลุมอาชีพทองเหลืองสานไดแนวคิด ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง                
3 แนวคิดคือ แนวคิดในเรื่องของการนําภูมิปญญา(Knowledge Assets) ของชุมชนไปใชประโยชน 
โดยผานกระบวนการคิด (thinking) การปฏิบัติ (action) การเรียนรู และการแบงปนความรู (learning 
& sharing) จนสั่งสมเปนทักษะและความชํานาญ (skills and ability) ซ่ึงถาขาดกิจกรรมในลักษณะ
เชนนี้ภูมิปญญาจะไมมีการสั่งสมและถายทอดไปสูคนในรุนหลังและสูญหายไปในที่สุด แนวคิด
หลักประการที่สองคือการสรางศักยภาพใหเกิดขึ้นในชุมชน (Community Capacity)  เพื่อใหชุมชน
มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการนําภูมิปญญาใหเกิดประโยชนสูงสุดประสานใหชมุชนมีขีด
ความสามารถในการทํางานในมิติที่สูงขึ้น การใหความรู ทักษะเจตคติดานอนุรักษ  แกชุมชน รวม
ไปถึงการใหสมาชิกมีสวนรวมในการวิเคราะห การวางแผนและการตัดสินใจ ในการวัดผลการ
ดําเนินงานของชุมชน การพัฒนาศักยภาพของชุมชนเปนการดําเนินงานที่ไมเรงรอนสอดคลองกับ
วัฒนธรรมและคานิยมของชุมชน สําหรับแนวทางในการพัฒนาสรางศักยภาพของชุมชน ผูวิจัย
พบวาชุมชนที่มีศักยภาพเพื่อรับมือกับการพัฒนาไปสูเศรษฐกิจชุมชนตองมีคุณลักษณะดังนี้คือ การ
มีวิสัยทัศน (vision) รวมกันมองปญหาและอนาคตรวมกัน การที่คนในชุมชนมีคานิยมรวมกัน 
(shared value)ซ่ึงมาจากพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่ยึดถือปฏิบัติรวมกัน การที่คนในชุมชนมี
ความศรัทธาและความไววางใจกัน (trust) บรรทัดฐาน (norms) การมีแนวปฏิบัติที่ยึดถือทางสังคมที่
เปนกรอบในการดํารงชีวิตหรือในการปฏิบัติงานรวมกันทําใหสังคมเปนปกแผนมั่นคง รวมถึงการ
ปฏิบัติตามพันธกิจของตนเองตามที่ไดรับมอบหมาย (high value commitment) ดวย ความ
รับผิดชอบที่มีตอตนเอง ครอบครัวและชุมชนซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  Naomi & Koichi 
(2008)  

แนวคิดประการที่สามคือการนําภูมิปญญาไปสูการปฏิบัติจริง (Actual Assets) เปน
หลักการสําคัญในการจัดการความรูของชุมชนหลังจากที่มีการบมเพาะความรู ทักษะจนมี
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ความสามารถที่จะนําไปสูการประยุกตใชความรูเพื่อธุรกิจทําใหเกิดตัวผลิตภัณฑ (product) มีการ
ออกแบบ (design) ที่เปนเอกลักษณของทองถ่ิน มีเทคนิควิธี (techniques)ในการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุดลดตนทุน ลดเวลาและคาใชจายโดยคงไวซ่ึงคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ  และมี
การปฏิบัติงานและระบบการบริหารจัดการ (operating and management system) เพื่อยกระดับสูการ
เปนมืออาชีพและการแขงขันในระดับชุมชนและระดับประเทศ  

การพัฒนาทางเศรษฐกิจแตละประเทศพัฒนาไดรวดเร็วที่แตกตางกัน มิใชเหตุผล
ในทางเศรษฐกิจเทานั้น แตเกี่ยวพันกับบทบาทความเชื่อและคานิยม ซ่ึงเปนวัฒนธรรมสวนหนึ่ง
ของสังคมมีอยู  ดังนั้นคานิยม วัฒนธรรมเดนๆของแตละสังคม มีความสัมพันธใกลชิดกับ
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจ ซ่ึงพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ อันไดแก การผลิต การออมทรัพย การลงทุน 
การแขงขันและการจัดสรรเวลา เปนตน ซ่ึงมิใชเกิดจากเศรษฐกิจอยางเดียว หากแตมีรากเหงาลึกไป
ถึงระบบความเชื่อ คานิยม และโลกทัศน ซ่ึงสมาชิกของแตละสังคมไดรับการเรียนรูถายทอดสืบ
ตอมาจาก       บรรพบุรุษ โดยผานสถาบันครอบครัว เครือญาติ การศึกษา ศาสนาและอื่นๆ ดวย  

จากผลการศึกษาวิสาหกิจชุมชน  กลุมทองเหลืองสาน  อําเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา     ไดทําการถอดรูปแบบการจัดการความรูเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน : 
กรณีศึกษากลุมทองเหลืองสาน อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ปจจัยที่ทําใหวิสาหกิจชุมชน 
กลุมทองเหลืองสานประสบผลสําเร็จและเขมแข็งอยูที่ประธานวิสาหกิจชุมชน กลุมทองเหลืองสาน
ทั้งสองกลุม เพียงคนเดียวเปนสําคัญในการดําเนินงานจะทําหนาที่เกือบทุกดาน ตั้งแตการจัดซื้อ
วัตถุดิบเสนทองเหลือง การผลิตการออกแบบรูปแบบและลวดลาย การบริหารจัดการกลุม การ
บันทึกบัญชี   การจําหนายดังนั้นประธานกลุมจึงเปนผูที่มีความรอบรูมากที่สุดจึงกลายเปนผูที่มี
อํานาจมากที่สุดเชนกันโดยปริยาย ซ่ึงจากการศึกษาพบวาผูนํากลุมหรือประธานเปนกลไกรที่สําคัญ
ตอความเขมแข็งของวิสาหกิจชุมชน กลุมทองเหลืองสานทั้งสองแหง ที่ตองมีความเกงรอบรูอยาง
มืออาชีพเทานั้นจึงจะประสบผลสําเร็จ ตองมีฐานความรูในดานการศึกษาที่สูงพอสมควรในระดับที่
สามารถเชื่อมโยงกับเครือขายทั้งที่เปนบุคคลและเครือขายอิเล็กทรอนิกสดานสารสนเทศ ตองมี
ทักษะทั้งดานภาษาและเทคโนโลยีเพื่อเปนแหลงในการหาขอมูลขาวสารเพื่อการปรับเปลี่ยนการ
ดําเนินงานและสามารถใชเปนชองทางทางการตลาดในยุคปจจุบัน และตองหาขอมูลขาวสาร
ภายนอกทั้งในดานการตลาด สภาพเศรษฐกิจ และรสนิยมของลูกคาที่ เปลี่ยนไป เพื่อนํามา
ปรับเปลี่ยนการผลิตผลิตภัณฑใหสอดคลองกัน เพราะดานการผลิตที่เปนหัวใจหลักของวิสาหกิจ
ชุมชน กลุมทองเหลืองสานที่ดําเนินธุรกิจในดานการผลิตผลิตภัณฑ โดยมีวัตถุประสงคในการผลิต
เพื่อจําหนายจะตองศึกษาขอมูลใหการผลิตสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจที่ผันผวนและความ
ตองการของตลาดที่มีการปรับเปลี่ยนไป จะอาศัยแคเพียงทักษะหรือความสามารถเพียงอยางใดอยาง
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หนึ่งเทานั้นไมเปนการเพียงพอในการทําธุรกิจในยุคปจจุบันเพราะตองมีการแขงขันในทุกระดับ
ของการทําธุรกิจ ถาหากไมสามารถชนะคูแขงในระดับทองถ่ินไดก็จะเปนการยากที่จะกาวในระดับ
ที่สูงขึ้น กลาวโดยสรุปการที่วิสาหกิจจะเขมแข็งขึ้นอยูปจจัยหลัก4 ประการคือ 1)  ดานความรู
ความสามารถของผูนํา  2) ดานทักษะการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ  3)  ดานการมีเครือขายที่
หลากหลาย  และ 4) ส่ิงที่สําคัญที่สุดคือ ขอมูลขาวสารที่เปนปจจุบัน 

สถาบันทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  (2546,  หนา 104) ได
กําหนดใหความเขมแข็งของชุมชนประกอบดวย 5 องคประกอบหลัก คือ ความสามัคคีและการให
ความรวมมือของสมาชิกในชุมชน ผลงานการดําเนินงานของกลุม วิธีการบริหารกลุม ความสามารถ
และความมีพลังในการแกปญหา แนวทางการพัฒนาชุมชน หรือการแกไขภายในชุมชน ในดาน
ปจจัยกําหนดความเขมแข็งของชุมชน  มี  5 ประการคือ   การมีผูนําที่ เขมแข็ง  การจัดสรร
ผลประโยชนจากการรวมกลุม การจัดสรรงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลสูชุมชนหรือ
หมูบาน ความเห็นของผูใหญบานหรือปราชญชุมชนเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ และ แหลง
เงินทุนหลักที่ใชในการดําเนินกิจกรรมของกลุม อยางเชน ผูนําที่ เขมแข็ง จะตองมีความรู
ความสามารถ ประสบการณ ความทุมเท เสียสละ การจัดสรรผลประโยชนจากการรวมกลุม 
ผลประโยชนสวนใหญตกอยูกับทุกคนในชุมชนหรือสังคมโดยรวม การจัดสรรงบประมาณจาก 
อบต. สูชุมชนหรือหมูบาน  ตองมีการจัดสรรตามจํานวนประชากรหรือตามความจําเปนตามสูตร
การจัดสรรที่โปรงใส ความเห็นของผูใหญบานหรือปราชญชุมชนเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ 
ตองเห็นดวยทุกประการ และแหลงเงินทุนหลักที่ใชในการดําเนินกิจกรรมของกลุม ตองมาจาก
ภายในทั้งหมด  และการประเมินเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของกลุม ถามีความเขมแข็ง จะตองมี
ผลงานเพิ่มขึ้น เปนตน 

ความพยายามพึ่งตนเองในดานเศรษฐกิจของชุมชนโดยรวมตัวกันเพื่อเพิ่มอํานาจ
ในการตอรองราคาสินคาหรือดานสิทธิเสรีภาพอื่นๆ หากชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดดานเศรษฐกิจ
จะทําใหทรัพยากรถูกนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและไมทําลายสิ่งแวดลอม นําเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช และที่สําคัญหากประชาชนพึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจความรูสึกเปนเจาของและพึง
พอใจในสังคมของตนจะทําใหเกิดความสุขความหวงแหนในพื้นที่และเกิดการสรางความสามัคคี
ระหวางคนในสังคม (สุพรรณี ไชยอําพรและสนิท สมัครการ, 2542, หนา, 33 ) ในดานสังคม 
ประสบการณของการพึ่งตนเองถือเปนการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถเห็นผลเชิงประจักษใน
การพัฒนาของประชาชน ในดานการพัฒนา ความพยายามพึ่งตนเองชวยใหประชาชนไดเขามามี
สวนรวมในกระบวนการตางๆมากยิ่งขึ้น    ทําใหเกิดความเชื่อมั่นในตน มีความภาคภูมิใจอันจะ
นํามาสูความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเปนเจาของมากขึ้น นําไปสูการพัฒนาสังคมและประเทศชาติและ
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การมีระบบการจัดการจึงเปนองคประกอบที่สําคัญที่จะชวยใหชุมชนสามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืน 
ดังนั้นจะมีความสอดคลองตรงกันในดานความสามารถของผูนําหรือประธานวิสาหกิจชุมชนสงผล
ตอความเขมแข็งของกลุมอาชีพและชุมชน การจัดสรรผลประโยชนจากการรวมกลุมที่เปนธรรม
และทั่วถึง การมีสวนรวมกอใหเกิดความรักความหวงแหนอยางเปนเจาของและตองมีทุน
ดําเนินงานของตนเอง  ที่จะสงผลตอความเขมแข็งและพึ่งตนเองไดซ่ึงวิสาหกิจชุมชนกลุม
ทองเหลืองสานตองนําไปเปนส่ิงที่พึงตระหนักเพื่อใหสามารถอยูไดอยางยั่งยืนและสรางเศรษฐกิจ
ชุมชนไดอยางยืนยาวตอไป 
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 

5.3.1  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนตอไป ดังนี้ 
(1)  กลุมทองเหลืองสานควรมีการจัดตั้งกลุมสัจจะออมทรัพย เพื่อการผลิต เพื่อ

สรางความมั่นคงทางดานเงินทุนหมุนเวียนและเปนฐานการออมใหแกสมาชิกเพื่อใหเกิดความ
มั่นคงในการดําเนินงานความมั่นคงแกสมาชิกและตอชุมชนเอง จะสงผลกอใหเกิดการพึ่งตนเองได
ในที่สุด ไมตองพึ่งทุนจากภายนอกชุมชน 

(2)  ควรมุงทําการตลาด E-commerceโดยนําเทคโนโลยี สารสนเทศ มาใชในดาน
การจําหนายเพราะจะทําให สามารถทําการตลาดไดอยางกวางขวางและรวดเร็ว ลูกคาสามารถเขาถึง
ขอมูลตัวผลิตภัณฑสามารถเลือกชมไดกอนตัดสินใจ และไมจําเปนตองมีหนารานเพื่อเปนสถานที่
จําหนาย และ มีคาใชจายต่ํากวาการทําตลาดแบบปกติทั่วไป หากทําเองไมได มีผูชํานาญในการ    
รับจัดทําเว็ปไซดใหอยางมืออาชีพรูปภาพออกมามีสีสรรสวยงามเปนที่จูงใจใหลูกคาตัดสินใจสั่งซือ้
มากขึ้น แตตองมีการเสียคาใชจายในสวนนี้บาง รวมทั้งยังเปนแหลงจัดเก็บความรูในดานรูปแบบ
และลวดลายของผลิตภัณฑทองเหลืองสานที่ดีของวิสาหกิจชุมชนทองเหลืองสานทั้งสองแหงไดอีก
ทางหนึ่ง 

(3)  ตองมุงเนนการพัฒนาบุคลิกการเปนนักการตลาด มากกวาเนนในดานการ
ปรับปรุงการผลิต ควร ออกไปหาแหลงจําหนายเองใหมากขึ้นเปนการตลาดเชิงรุก    

(4)  ตองมีการหาเครือขายหรือพันธมิตรใหมากขึ้นเปนการขยายชองทางการ
จําหนายไดอยางกวางขวางเปนการลดตนทุนในดานคาใชจายในการขายและเหมาะสมกับธุรกิจ
ชุมชนอยางวิสาหกิจชุมชน กลุมทองเหลืองสานในยุคปจจุบันเปนการพึ่งพาอาศัยกันแลกเปลี่ยน
สินคาในการขายซึ่งกันและกันหรือเปนการตอยอดผลิตภัณฑทําใหเกิดมูลคาเพิ่มขึ้น 
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(5)  ตองมีแหลงขอมูลขาวสารที่ดีและกวางขวางเพื่อใหในการปรับเปลี่ยนการ
ดําเนินงานใหทันกับการเปลี่ยนแปลง 

(6)  ตองมีการจัดสรรผลประโยชนจากการรวมกลุมโดยรวมอยางยุติธรรม 
โปรงใส และทั่วถึงนับวาเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งของการอยูรวมกัน 

(7)  ใหมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือทุกเดือนในเรื่องของการบริหารงานกลุมและ
เครือขายเพื่อสรางความชัดเจนและสรางความเขาใจที่ดี การสนทนาถึงปญหาที่เกิดขึ้นและหาทาง
รวมกันในการแกปญหา จะชวยสรางสัมพันธภาพที่ดีในกลุม และควรรวมมือกันผลิต แลกเปลี่ยน
เรียนรูมากกวาการการแขงขันกันเองในกลุมหรือระหวางกลุม 

 
5.3.2  ขอเสนอแนะในเรื่องการวิจัยคร้ังตอไป 

(1)  วิจัยพัฒนาการจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลภูมิ
ปญญาของกลุมอาชีพทอทองเหลืองสาน 

(2)  วิจัยพัฒนาการสงเสริมดานการศึกษาที่จําเปน การใชภาษา และการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ E- commerce  


