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บทคัดยอ
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูภูมิปญญาทองถิ่นหัตถกรรม OTOP 5 ดาว และ            

เพ่ือศึกษาการจัดการความรูภมูปิญญาทองถ่ินหัตถกรรม OTOP 5 ดาวกรณี สนิคาเรือใบจําลอง จงัหวัดเชียงใหม  

เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมหัตถกรรมจากไม แมวินเรือจําลอง 101 หมู  9 ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง     

จงัหวดัเชยีงใหม โดยใชวธิกีารสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม ทาํการสุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยเลือก

คณะกรรมการและสมาชิกกลุม 14  คน  ที่ปรึกษากลุม 4  คน  วิเคราะหขอมูลดวยการบรรยายเชิงพรรณนา

  ผลการศึกษาพบวา 1) การศึกษาความรูภูมิปญญาทองถ่ินหัตถกรรมเรือใบจําลองพบวา ที่มาของ

ภูมิปญญาทองถิ่นแบงได 2 ลักษณะ คือ 1.1) มาจากความรูดั้งเดิมที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งเปนความรู      

ที่เกี่ยวกับพื้นฐานในการดํารงชีวิตที่มีความสัมพันธกับวิถีธรรมชาติ  1.2) มาจากความรูใหมที่ประยุกต            

จากภูมิปญญาทองถ่ินเปนความรูที่รับการสงเสริมและพัฒนาโดยหนวยงานภาครัฐจากภายนอก ความรูทั้ง  

2 ลักษณะนั้นมีที่มาที่สําคัญ คือ เปนความรูที่ไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษ  ความรูที่อยูในตัวบุคคล  

ที่มีการฝกฝนและปฏิบัติดวยตนเอง ความรูที่ไดรับการสนับสนุนและสงเสริมจากหนวยงานภาครัฐ ความรู     

ที่มีการพัฒนามาเปนความรูเฉพาะกลุม  ความรูที่มีเอกลักษณกลุมบงบอกถึงความเปนทองถิ่นอยางแทจริง 

และ  2) การจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินหัตถกรรมเรือใบจําลองตามกรอบกระบวนการจัดการความรู       

มีดังนี้ 2.1) การบงชี้ความรูเกี่ยวกับการกําหนดผลิตภัณฑผานการคิดและตัดสินใจรวมกันของสมาชิกกลุม 
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2.2) การสรางและแสวงหาความรูที่มาจากภายในกลุมและภายนอกเพื่อใหเกิดความรูเฉพาะของกลุม             

2.3)  การจัดความรูใหเปนระบบกลุมผูผลิตเรือใบจําลองยังไมมีการจัดการความรูใหเปนระบบที่ชัดเจน

เน่ืองจากความรูสวนใหญไดมาจากภูมิปญญาของชุมชนที่ไดมาจากประสบการณ 2.4) การประมวลและ   

กล่ันกรองความรู  ยังขาดความชัดเจนเนื่องจากความรูสวนใหญนั้นเปนความรูแบบไมชัดแจงมักไดรับ            

การประมวลและเกบ็ไวในความจาํของบคุคลมากกวา 2.5) การเขาถงึความรู รปูแบบในดานการจดัเก็บความรู

ของกลุมสวนใหญอยูในรูปแบบของการจดจําผานตัวบุคคล รองลงมาคือการจัดเก็บโดยการบันทึกภาพ

กระบวนการผลิต และวัสดุอุปกรณที่ใชในการผลิต และการเก็บเปนตัวอยางช้ินงาน  2.6) การแบงปน            

แลกเปลีย่นความรู มกีารแลกเปล่ียนความรูอยางไมเปนทางการโดยเฉพาะการแลกเปลีย่นความรูภายในกลุม

เพื่อใหสมาชิกมีความรูและทักษะในการผลิตมากข้ึน และ 2.7) การเรียนรู การถายทอดความรู มีรูปแบบ         

การถายทอดอยางเปนทางการและไมเปนทางการโดยกระบวนการจัดการความรูดงักลาวมลีกัษณะเปนวงจร

ที่เมื่อถายทอดความรูแลวสามารถยอนกลับไปกําหนดความรูในรูปแบบอื่นๆ ไดอยางตอเน่ือง ดังนั้นควรมี     

การเก็บรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่นไวในรูปความรูที่ชัดแจง เชน การจัดทําในรูปแบบสื่อตางๆ 

สําคัญ
 การจัดการความรู   ภูมิปญญาทองถิ่น   OTOP 5 ดาว  จังหวัดเชียงใหม

Abstract
  This study was proposed to study local wisdom as well as to study knowledge management 

of local wisdom of a five-star mock-up sailboat (OTOP) in Chiang Mai. The study was applied a 

qualitative method by collecting data from wooden-handicraft product group called Mae Win Mock-up 

Sailboat in Mae Wang, Chiang Mai. Primary and secondary data were collected from fourteen group 

members and four group consultants via in-depth interview as well as focus group with purposive 

sampling. Data collected were analyzed based on descriptive method. 

 The results were indicated as follow; 1) Local intellect mock-up sailboat was derived from 

two aspects of local wisdom: 1.1) traditional wisdom concerning living in accordance with nature, 

and 1.2) new knowledge which was derived from the traditional one and was supported by the 

government. Both reflected the origins of local wisdom as stated below. Knowledge that was inherited 

through generations, knowledge that was resulted from personal practice, knowledge that was 

supported by government cooperation, knowledge that was properly developed as the local unique. 

2) Knowledge management of local wisdom concerning mock-up sailboat was stated below. 2.1) 

Knowledge identification about product setting was conducted through thinking and decision making 

among the group members. 2.2) Constructive knowledge was developed both in group and          
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outgroup so as to create unique knowledge of the group. 2.3) There was still lack of systematic 

knowledge management within the group, for a great deal of knowledge was derived from               

personal experience. 2.4) Knowledge codification was not precise since most knowledge was like 

implicit wisdom. 2.5) Knowledge access based on the group's knowledge storage was in form of 

personal memory as well as photograph taking. 2.6) Knowledge sharing was conducted either 

formally or informally, especially ingroup knowledge sharing. This was done to strengthen local 

wisdom and manufacturing skills among members. 2.7) Knowledge learning and knowledge transfer 

were achieved both formally and informally. The processes of knowledge management was like a 

cycle that could be turned back to reset knowledge in other forms. Therefore, there should be 

explicit knowledge storage such as media storage.

Keywords
 Knowledge Management, Local Wisdom, 5 Stars OTOP, Chiang Mai Province

บทนํา
  การจดัการความรูเปนการรวบรวมองคความรูทีม่อียูในองคกรซึง่กระจัดกระจายอยูในตวับุคคลหรือ

เอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบเพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรู         

รวมท้ังปฏบิตังิานไดอยางมปีระสิทธิภาพ อนัจะสงผลใหองคกรมคีวามสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดยความรู   

ม ี2 ประเภท คอื 1) ความรูทีฝ่งอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือ

สญัชาติญาณของแตละบุคคลในการทาํความเขาใจในสิง่ตาง ๆ  เปนความรูทีไ่มสามารถถายทอดออกมาเปน

คําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห                      

บางครัง้ จงึเรยีกวาเปนความรูแบบนามธรรม  2) ความรูทีช่ดัแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูทีส่ามารถ

รวบรวมถายทอดไดโดยผานวิธีตางๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร  ทฤษฎี  คูมือตางๆ และบางครั้ง

เรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม การจัดการความรูเปนกระบวนการแบบหน่ึงท่ีจะชวยใหองคกรเขาใจถึง         

ขั้นตอนที่ทําใหเกิดกระบวนการจัดการความรู หรือพัฒนาการของความรูที่จะเกิดขึ้นภายในองคกร (วิจารณ 

พานิช, 2548)  

   ภมูปิญญาทองถ่ิน เปนความรูทีเ่กดิจากประสบการณในชีวติของคนเราผานกระบวนการศกึษา สงัเกต

คิดวิเคราะหจนเกิดปญญาและตกผลึกมาเปนองคความรูที่ประกอบกันข้ึนมาจากความรูเฉพาะหลาย ๆ  เร่ือง 

ความรูดังกลาวไมไดแยกยอยออกมาเปนศาสตร เฉพาะสาขาวิชาตาง ๆ อาจกลาวไววาภูมิปญญาทองถ่ิน    

จัดเปนพื้นฐานขององคความรูสมัยใหมที่จะชวยในการเรียนรู การแกปญหา การจัดการ และการปรับตัวใน     

การดําเนินชีวิตของคนเรา ภูมิปญญาทองถิ่นเปนความรูที่มีอยูทั่วไปในสังคม ชุมชนและในการตัวของผูรูเอง 

หากมีการสืบคนหาเพื่อศึกษาและนํามาใชก็จะเปนท่ีรูจักกันและเกิดการยอมรับ ถายทอด และพัฒนาไปสู  

คนรุนใหมตามยุคตามสมัยได (จักรพันธ  โสมะเกษตริน, 2555)
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 ดังนั้น การจัดการความรู “ภูมิปญญาทองถิ่น” จึงไมใชการไปเก็บรวมเนื้อหาภูมิปญญาทั้งหมด     

เพราะโดยสภาพขอเทจ็จรงิเปนเรือ่งทีม่คีวามหลากหลาย มขีอมูลมากมาย และมีการพัฒนาการอยูตลอดเวลา 

แตอาจทําใหรูอยางกวาง ๆ วา มีเนื้อหากลุมใดบาง ใครทํา อยูที่ไหน หรือสามารถสืบคนไดจากที่ใด หากแต

สิง่ทีต่องมองทะลลุงไป คอื กระบวนการไดมาของความรูหรอืปรัชญาแนวคดิทีอ่ยูเบือ้งหลงัความรูนัน้ ๆ  ทีค่วร

มีการเก็บและจัดการใหเปนระบบ ดังน้ัน สถานการณการจัดการความรู “ภูมิปญญาทองถิ่น” จึงไมควร            

หลดุลอยออกจากฐานของความรูนัน้ เพราะจะทําใหไมสามารถงอกงามหรือพฒันาตอได การจดัการภมูปิญญา

ทองถิ่นเปนเรื่องที่คนในชุมชนหรือทองถิ่นนั้นจะตองเปนผูมีสวนสําคัญในสราง สืบสาน หรือพัฒนาความรู

ภูมิปญญานั้น ใหสามารถเชื่อมโยงตอกับสมัยใหม หรือมีการประยกุตใหสมสมัย มิฉะนั้น ความรูภูมิปญญา

ที่สั่งสมกันมาก็อาจขาดการสืบทอดและตายไปในที่สุด (นุชจรีย   ทิวาวัลย, 2556)

 หตัถกรรมเรอืใบจําลองเปนภมูปิญญาทองถ่ินของชมุชนบานสบวนิ หมูที ่9  ตาํบลแมวนิ  อาํเภอแมวาง  

จงัหวดัเชยีงใหม  ซึง่ไดรบัรางวลั OTOP 5 ดาว ของจงัหวดัเชียงใหม  หตัถกรรมเรอืใบจําลอง เปนตวัอยางหนึง่

ทีแ่สดงใหเหน็ภมูปิญญาอนัเฉลยีวฉลาดของคนในทองถิน่ทีส่ามารถนําสิง่ทีม่อียูในชมุชนมาประยุกตทาํเปน

ของตกแตงเพ่ือจําหนายเปนการเพ่ิมรายไดใหแกคนในชุมชน  จะเห็นไดวาหัตถกรรมเรือใบจําลอง เร่ิมมา   

จากการประดิษฐของเลนไมในชมุชน ซึง่มมีานานแลวและไดมกีารพัฒนามาทําเรอืใบจําลอง และมีการพัฒนา

รูปแบบของเรือใบจําลองมาโดยตลอดเวลา โดยอาศัยการถายทอดความรูจากคนรุนหน่ึงไปสูคนอีกรุนหน่ึง  

การดํารงชีวิตประจําวันของชาวบานสวนใหญไมไดเอาการรูหนังสือมาเกี่ยวของ  การเรียนรูตางๆ  อาศัยวิธี

การฝกหัดและบอกเลาซ่ึงไมเปนระบบในการบันทึก   สะทอนใหเห็นการเรียนรู ความรูที่สะสมทีส่บืทอดกันมา

จากอดตีมาถงึปจจบุนัหรอืทีเ่รยีกกนัวาภมูปิญญาทองถิน่ ดงันัน้ กระบวนการถายทอดความรู และการจดัการ

ความรูจึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่ทาํภูมิปญญาทองถิ่นนั้นคงอยูตอเนื่องและยั่งยืน

 ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความรูภูมิปญญาทองถิ่นหัตถกรรม OTOP 5 ดาว กรณีสินคาเรือใบจําลอง 

จังหวัดเชียงใหม  และศึกษาการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นหัตถกรรม OTOP 5 ดาว กรณี สินคาเรือใบ

จาํลอง จงัหวดัเชยีงใหมเพ่ือยกระดบัองคความรูสูสงัคมอยางยัง่ยนืซึง่มคีวามสําคญัยิง่ทีจ่ะใหภมูปิญญาทองถิน่

หัตถกรรม OTOP 5 ดาว  สินคาเรือใบจําลอง จังหวัดเชียงใหมนั้นคงอยูตลอดไป

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาความรูภูมิปญญาทองถ่ินของหัตถกรรม OTOP 5 ดาว กรณีสินคาเรือใบจําลอง         

จังหวัดเชียงใหม

 2.  เพ่ือศึกษาการจดัการความรูภมูปิญญาทองถ่ินหัตถกรรม OTOP 5 ดาว กรณสีนิคาเรอืใบจาํลอง 

จังหวัดเชียงใหม
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ทบทวนวรรณกรรม
 การจัดการความรู (Knowledge Management: KM) หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูใน

องคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถ

เขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกร       

มีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด (วิจารณ พานิช, 2548)  

 กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) เปนกระบวนการแบบหนึ่ง        

ที่จะชวยใหองคกรเขาใจถึงขั้นตอนที่ทําใหเกิดกระบวนการจัดการความรู หรือพัฒนาการของความรูที่จะเกิด

ขึ้นภายในองคกร ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ดังนี้ (สํานักงาน ก.พ.ร, 2548)

 1. การบงช้ีความรู เปนการพิจารณาวาจะทําอยางไรใหองคกรบรรลุเปาหมาย โดยจะคัดเลือกวา

จะใชเครือ่งมอือะไร และขณะนีเ้รามีความรูอะไรบาง อยูในรปูแบบใด อยูทีใ่คร โดยอาจจะพิจารณาวาองคกร

มีวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาหมายคืออะไร

 2. การสรางและแสวงหาความรู ซึ่งสามารถทําไดหลายทาง เชน การสรางความรูใหม แสวงหา

ความรูจากภายนอก รักษาความรูเกา กําจัดความรูที่ใชไมไดแลว

 3. การจัดความรูใหเปนระบบ เปนการวางโครงสรางความรู เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเก็บ        

ความรูอยางเปนระบบเพื่อการเรียกใชงานไดอยางรวดเร็วและถูกตองในอนาคต

 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู เชน การปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน ใชภาษา

เดียวกัน และปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณและเหมาะสม

 5. การเขาถึงความรู เปนการทําใหผูใชความรูเขาถึงความรูทีต่องการไดงายและสะดวก โดยการใช

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หรือการประชาสัมพันธบน Web board

 6. การแบงปนแลกเปลีย่นความรู ทาํไดหลายวิธกีารซ่ึงจะแบงไดสองกรณไีดแก Explicit Knowledge 

อาจจะจดัทาํเปนเอกสาร ฐานความรู และเทคโนโลยสีารสนเทศตางๆ หรือ Tacit Knowledge จดัทาํเปนระบบ ทมี

ขามสายงาน กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหงการเรียนรู ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน        

การยืมตัว และเวทีการแลกเปลี่ยนความรู เปนตน

 7. การเรียนรู ควรทาํใหการเรียนรูเปนสวนหนึง่ของงาน เชน การเรียนรูจากสรางองคความรู การนาํ

ความรูไปใชใหเกิดการเรียนรูและประสบการณใหมๆ และนําความรูที่ไดไปหมุนเวียนตอไปอยางตอเนื่อง

 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
  กนกพร ฉมิพล ี(2555) ศกึษารปูแบบการจดัการความรูภมูปิญญาทองถิน่ดานหตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน: 

กรณศีกึษาวสิาหกจิชุมชน จงัหวดันครราชสีมา ผลการศกึษาพบวา 1) ความรูภมูปิญญาทองถิน่ดานหตัถกรรม

เคร่ืองจักสานเกี่ยวของกับความรูความสามารถและประสบการณที่บรรพบุรุษไดสรางสรรคและถายทอดสืบ

ตอกันมาจนกลายเปนองคความรูประจําทองถ่ินที่ผานกระบวนการเรียนรูทางสังคมและการปลูกฝง วิธีคิด    

การดาํเนนิชีวติประจําวันใหแกลกูหลาน เพ่ือปฏบิตัสิบืตอกันมา 2) กระบวนการจดัการความรูภมูปิญญาทองถิน่

ดานหัตถกรรมเครื่องจักสาน ประกอบไปดวย 5 ขั้นตอนท่ีสําคัญ ไดแก 2.1) การกําหนดความรูเก่ียวกับ          

การกําหนดผลิตภัณฑ ผานการคิดและตัดสินใจรวมกันของสมาชิกกลุม  2.2) การแสวงหาและยึดกุมความรู
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ทีม่าจากภายในกลุมและภายนอก เพือ่ใหเกดิความรูเฉพาะของกลุม 2.3) การแลกเปล่ียนความรูอยางไมเปน

ทางการ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนความรูภายในกลุม เพื่อใหสมาชิกมีความรูและทักษะในการผลิตมากขึ้น 

2.4) การจัดเก็บความรูในตัวบุคคล และ 2.5) การถายทอดความรู มีรูปแบบการถายทอดอยางเปนทางการ

และไมเปนทางการ โดยกระบวนการจัดการความรูดังกลาวมีลักษณะเปนวงจรที่เมื่อถายทอดความรูแลว 

สามารถยอนกลับไปกําหนดความรูในรูปแบบอ่ืนๆ ไดอยางตอเนื่อง และ 3) เง่ือนไขท่ีทําใหการจัดการ          

ความรูภูมิปญญาทองถ่ินดานหัตถกรรมเครื่องจักสานประสบความสําเร็จ มี 4 เงื่อนไขที่สําคัญ ไดแก 3.1) 

ความรูดานการจัดการความรู 3.2) วัฒนธรรมองคการ 3.3) ภาวะผูนํา และ 3.4) โครงสรางพื้นฐาน 

  ศิรประภา โคบายาชิ (2555) ศึกษาวิจัย เรื่อง การจัดการองคความรู ภูมิปญญาทองถิ่น                            

ดานการจักสานผลิตภัณฑจากผักตบชวาของกลุมแมบาน หมูบานตอมดง ตําบลบานตอม อําเภอเมือง      

จังหวัดพะเยา การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัย พบวา สมาชิกกลุมหัตถกรรมจักสานฯ ไดรับ   

พระมหากรุณาธิคณุจากสมเด็จพระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ในเรือ่งการถายทอด ความรูการจกัสาน

ผกัตบชวา ตัง้แตทรงสนับสนุนใหจดัต้ังกลุมอาชีพจักสานผักตบชวา ขึน้เม่ือป พ.ศ. 2527 และปจจุบนัประสบ

ปญหาวัตถุดิบมีคุณภาพต่ําไมมีการพัฒนา รูปแบบลายสานท่ีทันสมัย และขาดตลาดท่ีจะรองรับผลผลิต    

ทําใหคนในชุมชนและเยาวชนรุนใหมไมใหความสําคัญตอการจักสานผักตบชวา 

    อรุณลักษณ ทุมมากรณ (2555) ศึกษาวิจัย เรื่อง การจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นไมแกะสลัก

โซฟามังกรบานคลองเตย ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ผลของการวิจัย         

พบวา 1) กระบวนการถายทอดความรู กลุมผูรบัการถายทอดไดแก ญาตพิีน่อง เพือ่นบานใกลเคยีงและขยายผล

ไปยงันักเรยีนในชุมชน รปูแบบการถายทอด คอื สาธติจัดอบรม ปฏิบตัจิริงแบบตัวตอตัว เรียนรูโดยการสงัเกต 

และจัดเน้ือหาเขาไปในหลักสูตรการงานพื้นฐานอาชีพสําหรับสอนนักเรียน มีการรวมกลุมของผูรู ในการ       

แกะสลักโซฟามังกรที่ศูนยหัตถกรรมพ้ืนบานซึ่งเปนแหลงความรูสําหรับการศึกษาดูงานแกคนที่สนใจท่ัวไป 

วิธีการถายทอด คือ สอนดวยวาจาอยางไมเปนทางการและใหลงมือปฏิบัติดวยตนเองทุกขั้นตอนจนเกิด      

ความชํานาญ 2) การจัดการความรูพบวา มีการสรางองคความรูโดยความรวมมือของชาวบานคือ จัดตั้งศูนย

สงเสริมหัตถกรรมพ้ืนบานเพื่อรวมกลุมผูผลิตไมแกะสลักโซฟามังกร มีการประมวลและพัฒนาความรู           

อยางตอเนือ่งโดยศกึษาดงูานการแกะสลกัในจงัหวดัตาง ๆ  นาํความรูทีไ่ดมาถายทอดใหกบัชางแกะสลกัดวยกนั 

เพ่ือการพัฒนาช้ินงานของตนเองใหมีความแปลกใหมอยูตลอดเวลาเปนการเพ่ิมมูลคาและความโดดเดน       

ใหกับช้ินงาน และชุมชนมีการจัดเก็บความรูในรูปแฟมขอมูล แฟมภาพแผนพับ และตองการจัดเก็บขอมูล   

ในรูปของฐานขอมูลท่ีสามารถสืบคนและแสดงผลขอมูลไดตามท่ีตองการ (อยูในระหวางการดําเนินการ)   

ขอมูลสวนใหญจะอยูในเครื่องคอมพิวเตอรของศูนยขอมูลหมูบาน โดยการจัดทํา VCD ขั้นตอนการแกะสลัก

อยางละเอียด พรอมทั้งจัดทําเปนรูปเลมเพื่อใหชุมชนไดจัดเก็บและเผยแพรใหกับบุคคลที่สนใจทั่วไป 

 จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยจะทําการศึกษาการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นหัตถกรรม 

OTOP 5 ดาว กรณ ีสนิคาเรือใบจาํลอง จงัหวดัเชยีงใหม ตามกรอบแนวคิดกระบวนการจดัการความรู 7 ขัน้ตอน 

คือ การบงชี้ความรู การสรางและแสวงหาความรู การจัดระบบความรู การประมวลและกล่ันกรองความรู      

การเขาถึงความรู การแบงปนและแลกเปลี่ยนความรู และการเรียนรูการใชประโยชนจากความรู
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วิธีการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ สถานที่ดําเนินการวิจัย คือ กลุมหัตถกรรมจากไม แมวินเรือ

จําลอง 101 หมู 9  ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ประชากร คือ สมาชิกกลุมหัตถกรรมจากไม 

คณะกรรมการกลุม และปรึกษากลุม ทาํการสุมตัวอยางแบบไมอาศยัความนาจะเปนโดยใชเทคนคิแบบเจาะจง

โดยเลอืก คอื คณะกรรมการและสมาชกิกลุม 14  คน  ทีป่รกึษากลุม 4 คน  เก็บรวบรวมขอมลูโดยการสมัภาษณเชงิลกึ  

และการสัมภาษณแบบสนทนากลุม ใชวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) ทั้งดานขอมูล 

ดานผูวิจัย และดานวิธีการเก็บขอมูล ทําการวิเคราะหขอมูลดวยการบรรยายเชิงพรรณนาโดยการวิเคราะห

สังเคราะหขอมูล  จําแนกและจัดประเภทขอมูลตามกรอบแนวคิดกระบวนการจัดการความรู 7 ขั้นตอน 

ผลการวิจัย
 1. ความรูภมูปิญญาทองถ่ินหตัถกรรม OTOP 5 ดาว กรณี สนิคาเรือใบจาํลอง จงัหวัดเชียงใหม  

  การศึกษาความรูภูมิปญญาทองถิ่นหัตถกรรมเรือใบจําลองพบวา ที่มาของภูมิปญญาทองถิ่น   

ที่ศึกษานั้น สามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 1) มาจากความรูดั้งเดิมท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ิน ซึ่งเปน    

ความรูที่เก่ียวกับพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตที่มีความสัมพันธกับวิถีธรรมชาติซึ่งเปนการดํารงชีวิตของชาวบาน

ในสมัยกอน โดยในปจจุบันกลุมไดมีการนําความรู ดังกลาวมาปรับปรุงสินคาใหมีรูปแบบที่สวยงาม                

หลากหลาย  ทันสมัย  มีเอกลักษณ ภายใตการดํารงไวซึ่งการใชวัตถุดิบและวิธีการผลิตในแบบด้ังเดิม             

เปนหลัก และ 2) มาจากความรูใหมที่ประยุกตจากภูมิปญญาทองถิ่นเปนความรูที่รับการสงเสริมและพัฒนา

โดยหนวยงานภาครฐัจากภายนอก ทีเ่ปนการพฒันาตามนโยบายของรัฐทีต่องการใหชมุชนเกดิการพัฒนาตนเอง 

แกไขปญหาดานเศรษฐกิจใหกบัคนในชุมชนตามมาตรฐานคุณภาพชวีติทีก่าํหนดจากภาครฐั โดยมีหนวยงาน

เขามาสงเสรมิการศึกษาดูงาน การรวมกลุม การสงวทิยากรเขามาสอนความรูดานในพืน้ที ่ ทัง้นีก้ารศกึษาพบ

วาความรูทั้ง 2 ลักษณะนั้นมีที่มาที่สําคัญ คือ เปนความรูที่ไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษ ความรูที่อยู

ในตวับคุคลทีม่กีารฝกฝนและปฏบิตัดิวยตนเอง ความรูทีไ่ดรบัการสนบัสนนุและสงเสรมิจากหนวยงานภาครัฐ  

ความรูที่มีการพัฒนามาเปนความรูเฉพาะกลุม ความรูที่มีเอกลักษณกลุมและมีความโดดเดนซึ่งตองมี             

การพฒันาจากเอกลกัษณทีบ่งบอกถึงความเปนทองถิน่อยางแทจริงซ่ึงเปนความรูทีม่าจากภมูปิญญาทองถิน่

ดั้งเดิมที่ไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษและนํามาปรับปรุงใหเหมาะสมกับยุคสมัยซึ่งการปรับปรุงนั้น       

อยูภายใตการฝกฝนและการปฏิบัติดวยตนเองโดยเนนรูปแบบดั้งเดิมใหเปนเอกลักษณของชุมชนเพื่อเปน

ผลิตภัณฑชุมชน  

  สาํหรับลักษณะการถายทอดความรูภมูปิญญาทองถ่ินหัตถกรรมเรอืใบจาํลองของชมุชนนัน้ ขึน้

อยูกบัเงือ่นไขหลายอยางทีเ่ขามาเกีย่วของ แตเง่ือนไขทีส่าํคัญท่ีสดุท่ีทาํใหการถายทอดความรูนัน้ไปยังบุคคล

อื่นไดมากหรือนอยนั้นขึ้นอยูกับลักษณะของความรูภูมิปญญาทองถิ่นเปนสําคัญซ่ึงบางความรูภูมิปญญา    

ทองถ่ินน้ันมีลักษณะท่ีมีการถายทอดไดอยางงายดาย โดยการสอน สาธิตใหปฏิบัติตาม ซึ่งเปนภูมิปญญา     

ทีใ่ชวตัถดุบิทีม่ใีนทองถ่ินและมีกระบวนการผลิตทีไ่มซํา้ซอนเพยีงแตตองใชทกัษะ ความชํานาญ ความอดทน
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และการเห็นคุณคาของภูมิปญญาดังกลาวอยางแทจริง  จากการศึกษาสามารถจําแนกลักษณะของ                 

การถายทอดความรูภูมิปญญาทองถิ่นของกลุมได 2 ลักษณะ คือ 1) การถายทอดความรูภูมิปญญาทองถิ่น

ดั้งเดิมในอดีต ไดแก การบอกเลาตอกันมา การฝกปฏิบัตจิากการสังเกต และการปฏิบัตจิากการฝกฝนของ

บรรพบุรุษ โดยเปาหมายหลักในการถายทอด คือ ทายาทหรือคนในครอบครัว เปนการถายทอดความรูของ     

ที่ปรึกษากลุมซ่ึงเปนปราชญของชุมชนที่มีความรูภูมิปญญาทองถิ่นในการทําหัตถกรรมเรือใบจําลอง  และ   

2) การถายทอดความรูภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดมีการพัฒนามาแลวในปจจุบัน ไดแก การปฏิบัติจากการฝกฝน

ของกลุมแมบาน (ถายทอดในกลุม) และการไปเปนวิทยากรรับเชิญไปสาธิตวิธีการผลิตในอําเภอใกลเคียง      

การสอนใหแกลูกหลานผานงานฝมือ การเปนวิทยากรสอนใหแกนักเรียนจากโรงเรียนในชุมชน ซึ่งเปาหมาย

ในการถายทอดมหีลากหลายมากข้ึน ไดแก ทายาทหรอืคนในครอบครัว แมบานในชุมชน บคุคลทัว่ไปทีส่นใจ 

และเด็กนักเรียนเปนตนซ่ึงเปนการถายทอดความรูของของคณะกรรมการกลุมและสมาชิกกลุมท่ีมีความรู      

ในการทาํหตัถกรรมเรอืใบจาํลอง  นอกจากนีพ้บวา ปญหาการถายทอดภูมปิญญาทองถ่ินดานหตัถกรรมเรอืใบ

จาํลองสวนใหญเกิดจากการไมมบีุคลากรมาสืบสานงานหัตถกรรมประจาํทองถิน่ เน่ืองจากคนรุนใหมหนัเขา

สูระบบภาคแรงงาน โดยไมเห็นความสําคัญของการหัตถกรรมประจําทองถิ่นเทาท่ีควร รวมไปถึงยังประสบ

กบัปญหาท่ีผูทีม่คีวามรูภมูปิญญาทองถิน่น้ันไมสามารถฝกสอนและถายทอดได เน่ืองจากตองประกอบอาชีพ

เพื่อหารายไดใหเทาทันกับคาครองชีพที่สูงขึ้น

 2.  การจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นหัตถกรรม OTOP 5 ดาว กรณีสินคาเรือใบจําลอง 

จังหวัดเชียงใหม        

   การบงชี้ความรู  การกําหนดความรูดานผลิตภัณฑ พบวากลุมหัตกรรมไมแมวิน เรือจําลองมี

การกําหนดจากการคิดและตัดสินใจจากการใชวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในทองถิ่นมาใชใหเกิด

ประโยชน และการกําหนดจากความตองการสืบสานภูมิปญญาทองถ่ินที่มาต้ังแตบรรพบุรุษ รวมไปถึงการ

ผลักดันของผูนํากลุม (ประธานกลุม) ที่มีความรูความสามารถอยางแทจริง โดยเปนแบบอยางใหกับสมาชิก

ภายในกลุม มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และสามารถประสานสมาชิกในกลุมรวมถึงหนวยงานองคกรตางๆ      

ไดเปนอยางด ีเปนทีย่อมรบัในชมุชน ทัง้นีก้ารกาํหนดความรูดานผลิตภณัฑเรือใบจาํลองตองผานการรวมคดิ

และการตัดสินใจของกลุมเปนสําคัญ

  การสรางและแสวงหาความรู ของกลุมหัตถกรรมเรือใบจาํลอง ม ี 2 ทาง คอื การแสวงหาความรู

ภายในจากการเรียนรูของสมาชิกกลุมฯ ซึ่งเกิดจากดูจากแบบเรือที่ลูกคานํามาใหดูเปนตัวอยาง และชวยกัน

ถอดแบบเพื่อผลิตตามความตองการของลูกคา การสอบถามผูรูในชุมชน และการดูตัวอยางของผลิตภัณฑ

กลุมอ่ืน ๆ แลวนํามาทดลองเรียนรูและปฏิบัติอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีกลุมมีแนวทางการแสวงหาความรู                    

โดยพึ่งตนเองเปนหลักและสําหรับการแสวงหาความรูจากภายนอกองคกรนั้น เปนการศึกษาดูงาน และ         

การอบรม/สัมมนา ขึ้นอยูกับการสนับสนุนจากภาครัฐและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ การจัดความรูใหเปนระบบ  

กลุมหัตถกรรมเรือใบจําลอง ยังไมมีการจัดการความรูใหเปนระบบที่ชัดเจนเนื่องจากความรูสวนใหญ                 

ไดมาจากภูมิปญญาของชุมชนที่ไดมาจากประสบการณ ยังไมมีการวางโครงสรางความรูเพ่ือเตรียมพรอม

สําหรับการเก็บความรูอยางเปนระบบในอนาคต 
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  การประมวลและกล่ันกรองความรู  ดานการประมวลความรูเปนหมวดหมูของกลุมนัน้ยงัขาด

ความชัดเจน เนือ่งจากความรูสวนใหญนัน้เปนความรูแบบไมชดัแจง (Tacit Knowledge) มกัไดรบัการประมวล

และเก็บไวในความจําของบุคคลมากกวา ดังน้ันการจัดการความรูในดานการประมวลความรูเปนหมวดหมู

ของกลุมน้ันเปนเพียงการประมวลในแบบงาย ซึ่งยังไมมีระบบการประมวลความรูอยางชัดเจนเทาท่ีควร 

เนื่องจากเปนความรูที่อยูในตัวบุคคลมากกวา ซึ่งสมาชิกของกลุมยังไมสามารถผลิตสินคาไดครบทุกขั้นตอน 

และทุกชนิดที่กลุมผลิต

  การเขาถึงความรู   รูปแบบในดานการจัดเก็บความรูของกลุม สวนใหญอยูในรูปแบบของ      

การจดจําผานตัวบุคคล รองลงมา คือ การจัดเก็บโดยการบันทึกภาพกระบวนการผลิต และวัสดุอุปกรณ            

ที่ใชในการผลิตและการเก็บเปนตัวอยางชิ้นงาน ไมอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวยเทาใดนักเพราะมอง

เปนเรื่องใหมและสิ้นเปลือง 

  การแบงปนแลกเปล่ียนความรู  กลุมหัตถกรรมเรือใบจาํลองมีการถายทอดความรูทัง้ในแบบ

ที่เปนทางการและไมเปนทางการ การถายทอดความรูอยางเปนทางการโดยประธานกลุมมักไดรับเชิญเปน

วทิยากรในการสาธติวิธกีารผลิตใหกบัหนวยงานของภาครฐัของจังหวดัเชยีงใหม  และมีการสาธติวิธกีารผลิต 

ณ ทีท่าํการกลุม ในชวงทีม่หีนวยงานเขามาศึกษาดูงานในพ้ืนที ่สาํหรบัการถายทอดความรูอยางเปนทางการ 

เกดิขึน้โดยครใูนโรงเรยีนพืน้ทีใ่กลเคยีงพาเดก็นกัเรียนมาหดัทาํเรือไม  สวนใหญจะสอนการทําเรือไมแบบงาย  

และบางครั้งมีกลุมนักศึกษาจากสถาบันตาง ๆ เขามาขอขอมูลและขอฝกหัดทําเรือไมจําลองเพื่อเปน                 

การสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น

  การเรียนรู ของกลุมหตัถกรรมเรอืใบจาํลองไดนาํความรูนัน้ไปใชประโยชนในการตดัสนิใจแกไข

ปญหา และปรบัปรงุขัน้ตอน และวธิกีารผลติไดอยางมปีระสทิธภิาพ  มกีารประยกุตใชวธิกีารผลติใหมรีปูแบบ

ที่หลากหลาย และมีเอกลักษณจนประสบความสําเร็จ   

การอภิปรายผลการวิจัย 
 1. ความรูภมูปิญญาทองถ่ิน หตัถกรรม OTOP 5 ดาว กรณี สนิคาเรือใบจําลอง จงัหวัดเชียงใหม  

  การศึกษาความรูภูมิปญญาทองถิ่นหัตถกรรมเรือใบจําลองพบวา ที่มาของภูมิปญญาทองถิ่นมี 

การถายทอดความรูภมูปิญญาทองถ่ิน 2 ลกัษณะ คอื 1) การถายทอดความรูภมูปิญญาทองถ่ินดัง้เดิมในอดตี 

ไดแก การบอกเลาตอกันมา การฝกปฏิบัติจากการสังเกตและการปฏิบัติจากการฝกฝนของบรรพบุรุษ               

โดยเปาหมายหลักในการถายทอด คือ ทายาทหรือคนในครอบครัว และ 2) การถายทอดความรูภูมิปญญา

ทองถิ่นท่ีไดมีการพัฒนามาแลวในปจจุบัน ไดแก การปฏิบัติจากการฝกฝนของกลุมแมบาน (การถายทอด

ภายในสมาชิกกลุม) และการไปเปนวทิยากรรบัเชญิไปสาธติวธิกีารผลติในอาํเภอใกลเคียง การสอนใหแกลกูหลาน

ผานงานฝมือ การเปนวิทยากรสอนใหแกนักเรียนจากโรงเรียนในชุมชน ซึ่งเปาหมายในการถายทอด                      

มหีลากหลายมากข้ึน ไดแก ทายาทหรอืคนในครอบครัว แมบานในชมุชน บคุคลท่ัวไปท่ีสนใจ และเดก็นกัเรียน 

เปนตน   ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับ (อรุณลักษณ ทุมมากรณ, 2555) ที่พบวากระบวนการถายทอด
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ความรู กลุมผูรับการถายทอดไดแก ญาติพี่นอง เพื่อนบานใกลเคียงและขยายผลไปยังนักเรียนในชุมชน           

รูปแบบการถายทอด คือ สาธิตจัดอบรม ปฏิบัติจริงแบบตัวตอตัว เรียนรูโดยการสังเกต และจัดเนื้อหาเขาไป

ในหลักสูตรการงานพืน้ฐานอาชพีสําหรับสอนนักเรียน และผลการศกึษาดังกลาวสอดคลองกบั (กนกพร ฉมิพลี, 

2555) ที่พบวา ความรูภูมิปญญาทองถิ่นดานหัตถกรรมเครื่องจักสานเกี่ยวของกับความรูความสามารถและ

ประสบการณที่บรรพบุรุษไดสรางสรรคและถายทอดสืบตอกันมา จนกลายเปนองคความรูประจําทองถ่ิน          

ทีผ่านกระบวนการเรยีนรูทางสงัคมและการปลกูฝงวธิคีดิ การดาํเนนิชวีติประจาํวนัใหแกลกูหลาน เพือ่ปฏบิตัิ

สืบตอกันมา  นอกจากนี้ พบวาปญหาการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นดานหัตถกรรมเรือใบจําลอง   สวนใหญ

เกิดจากการไมมีบุคลากรมาสืบสานงานหัตถกรรมประจําทองถ่ิน เน่ืองจากคนรุนใหมหันเขาสูระบบ                

ภาคแรงงานโดยไมเห็นความสําคัญของการหัตถกรรมประจําทองถิ่นเทาที่ควรรวมไปถึงยังประสบกับปญหา           

ที่ผูที่มีความรูภูมิปญญาฯ นั้นไมสามารถฝกสอนและถายทอดได เนื่องจากตองประกอบอาชีพเพื่อหารายได

ใหเทาทันกับคาครองชีพที่สูงขึ้น ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับ (ศิรประภา โคบายาชิ, 2555) ที่พบวา 

สมาชิกกลุมหัตถกรรมจักสานฯ ปจจุบันประสบปญหาวัตถุดิบมีคุณภาพตํ่าไมมีการพัฒนา รูปแบบลายสาน

ที่ทันสมัย และขาดตลาดที่จะรองรับผลผลิต ทําใหคนในชุมชนและเยาวชนรุนใหมไมใหความสําคัญตอ          

การจักสานผักตบชวา

 2. การจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นหัตถกรรม OTOP 5 ดาว กรณีสินคาเรือใบจําลอง 

จังหวัดเชียงใหม

        การจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นของหัตถกรรมเรือใบจําลองตามกรอบกระบวนการจัดการ

ความรู 7 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนที่ 1 การบงชี้ความรู  การกําหนดความรูดานผลิตภัณฑ  กลุมมีการกําหนด

จากการคิดและตัดสินใจจากการใชวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชน 

และการกําหนดจากความตองการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นที่มาตั้งแตบรรพบุรุษ รวมไปถึงการผลักดันของ

ผูนํากลุมที่มีความรูความสามารถอยางแทจริง ทั้งนี้การกําหนดความรูดานผลิตภัณฑเรือใบจําลองตอง          

ผานการรวมคิดและการตัดสินใจของกลุมเปนสําคัญ  ขั้นตอนท่ี 2 การสรางและแสวงหาความรูของ                  

กลุมหตัถกรรมเรอืใบจาํลอง ม ี2 ทาง คอืการแสวงหาความรูภายในจากการเรียนรูของสมาชกิกลุม ซึง่เกิดจาก

การดูแบบเรือท่ีลูกคานํามาใหดูเปนตัวอยาง และชวยกันถอดแบบเพ่ือผลิตตามความตองการของลูกคา          

การสอบถามผูรูในชุมชน และการดตูวัอยางของผลติภณัฑกลุมอืน่ ๆ  แลวนาํมาทดลองเรียนรู และปฏิบตัอิยาง

ตอเน่ือง โดยกลุมตองมีแนวทางการแสวงหาความรูโดยพึ่งตนเองเปนหลัก และสําหรับการแสวงหาความรู

จากภายนอกองคกรน้ัน เปนการศึกษาดูงาน และการอบรม/สัมมนา ขึ้นอยูกับการสนับสนุนจากภาครัฐ         

และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ขั้นตอนท่ี 3 การจัดความรูใหเปนระบบ  กลุมหัตถกรรมเรือใบจําลอง ยังไมมี           

การจัดการความรูใหเปนระบบที่ชัดเจนเน่ืองจากความรูสวนใหญไดมาจากภูมิปญญาของชุมชนท่ีไดมาจาก

ประสบการณ ยังไมมีการวางโครงสรางความรูเพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการเก็บความรูอยางเปนระบบใน   

อนาคตและขั้นตอนที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู  พบวาการประมวลความรูเปนหมวดหมูของ        

กลุมน้ันยังขาดความชัดเจน เน่ืองจากความรูสวนใหญนั้นเปนความรูแบบไมชัดแจง (Tacit Knowledge)    
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มักไดรับการประมวลและเก็บไวในความจําของบุคคลมากกวา ดังนั้นการจัดการความรูในดานการประมวล

ความรูเปนหมวดหมูของกลุมนั้นเปนเพียงการประมวลในแบบงาย ซึ่งยังไมมีระบบการประมวลความรู         

อยางชัดเจนเทาที่ควร เนื่องจากเปนความรูที่อยูในตัวบุคคลมากกวา ซึ่งสมาชิกของกลุม ยังไมสามารถผลิต

สนิคาไดครบทกุขัน้ตอน และทกุชนดิทีก่ลุมผลติ ผลการศึกษาดงักลาวสอดคลองกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุี 

(2549) ผลการวิจัยพบวาการนําเอาความรู จากผู ผลิต ซึ่งเปนความรู ในตัวคน (Tacit Knowledge)                     

และนํามาจัดการความรูใหเปนความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนการเพ่ิมองคความรูใหแก            

แหลงคนควาซ่ึงนาํไปสูความเปนหองสมดุ มชีวีติทีม่คีณุคา  ขัน้ตอนที ่5 การเขาถงึความรู   รปูแบบในดานการจดัเกบ็

ความรูของกลุมสวนใหญอยูในรูปแบบของการจดจําผานตัวบุคคล รองลงมา คือ การจัดเก็บโดยการบันทึก

ภาพกระบวนการผลิต และวัสดุอปุกรณที่ใชในการผลิตและการเก็บเปนตัวอยางชิ้นงาน ไมอาศัยเทคโนโลยี

สมัยใหมเขามาชวยเทาใดนักเพราะมองเปนเรื่องใหมและสิ้นเปลือง ผลการศึกษาสอดคลองกับ  อรุณลักษณ 

ทมุมากรณ  (2555) ทีพ่บวาชมุชนมีการจัดเกบ็ความรูในรปูแฟมขอมลู แฟมภาพแผนพบั และตองการจัดเกบ็

ขอมูลในรปูของฐานขอมูลท่ีสามารถสืบคนและแสดงผลขอมลูไดตามทีต่องการ (อยูในระหวางการดาํเนินการ) 

ขอมูลสวนใหญจะอยูในเครื่องคอมพิวเตอรของศูนยขอมูลหมูบาน พรอมทั้งจัดทําเปนรูปเลมเพื่อใหชุมชนได

จัดเก็บและเผยแพรใหกับบุคคลที่สนใจท่ัวไป ขั้นตอนท่ี 6 การแบงปนแลกเปล่ียนความรู  วิสาหกิจชุมชน     

กลุมหตัถกรรมเรอืใบจําลองน้ันมีการถายทอดความรูทัง้ในแบบทีเ่ปนทางการและไมเปนทางการ การถายทอด

ความรูอยางเปนทางการโดยประธานกลุมมักไดรับเชิญเปนวิทยากรในการสาธิตวิธีการผลิตใหกับหนวยงาน

ของภาครัฐของจังหวัดเชียงใหม  และมีการสาธิตวิธีการผลิต  ณ ที่ทําการกลุม ในชวงที่มีหนวยงานเขามา

ศึกษาดูงานในพื้นท่ี สําหรับการถายทอดความรูอยางเปนทางการ โดยครูในโรงเรียนพื้นท่ีใกลเคียงพา               

เด็กนักเรียนมาหดัทําเรือไม  สวนใหญจะสอนการทาํเรือไมแบบงาย และบางคร้ัง มกีลุมนักศึกษาจากสถาบนั

ตาง ๆ เขามาขอขอมูลและขอฝกหัดทําเรือไมจําลองเพ่ือเปนการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน ขั้นตอนที่ 7           

การเรียนรู ของกลุมหัตถกรรมเรือใบจําลองไดนําความรูนั้นไปใชประโยชนในการตัดสินใจแกไขปญหา  และ

ปรบัปรงุขัน้ตอน และวธิกีารผลติไดอยางมปีระสทิธภิาพ  มกีารประยกุตใชวธิกีารผลติใหมรีปูแบบท่ีหลากหลาย 

และมีเอกลักษณจนประสบความสําเร็จ  ผลการศึกษาสอดคลองกับ  อรุณลักษณ ทุมมากรณ  (2555)                 

ที่พบวา การจัดการความรู มีการสรางองคความรู โดยความรวมมือของชาวบาน คือ จัดต้ังศูนยสงเสริม

หตัถกรรมพืน้บานเพ่ือรวมกลุมผูผลติดานไมแกะสลักโซฟามงักร มกีารประมวลและพัฒนาความรูอยางตอเนือ่ง

โดยการศึกษาดูงานการแกะสลักในจังหวัดตาง ๆ นําความรูที่ไดมาถายทอดใหกับชางแกะสลักดวยกัน           

เพ่ือการพัฒนาช้ินงานของตนเองใหมีความแปลกใหมอยูตลอดเวลาเปนการเพ่ิมมูลคาและความโดดเดน        

ใหกับชิ้นงาน นอกจากนี้ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับ (กนกพร ฉิมพลี , 2555) ที่พบวา กระบวนการ

จัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นดานหัตถกรรมเครื่องจักสาน ประกอบไปดวย 5 ขั้นตอนที่สําคัญตอเนื่องกัน

ไดแก (1) การกําหนดความรูเกี่ยวกับการกําหนดผลิตภัณฑ ผานการคิดและตัดสินใจรวมกันของสมาชิกกลุม 

(2) การแสวงหาและยึดกุมความรูที่มาจากภายในกลุมและภายนอก เพื่อใหเกิดความรูเฉพาะของกลุม             

(3) การแลกเปลี่ยนความรูอยางไมเปนทางการ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนความรูภายในกลุม เพื่อใหสมาชิก
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มีความรูและทักษะในการผลิตมากขึ้น (4) การจัดเก็บ (4) ความรูในตัวบุคคล และ (5) การถายทอดความรู     

มรีปูแบบการถายทอดอยางเปนทางการและไมเปนทางการ โดยกระบวนการจดัการความรูดงักลาวมลีกัษณะ

เปนวงจรที่เมื่อถายทอดความรูแลว สามารถยอนกลับไปกําหนดความรูในรูปแบบอื่นๆ ไดอยางตอเนื่อง 

สรุป
 จากผลการวิจัยพบวาการถายทอดความรูภูมิปญญาทองถิ่น เปนการปฏิบัติจากการฝกฝนของ        

กลุมแมบาน (การถายทอดภายในสมาชกิกลุม) และการไปเปนวทิยากรรับเชิญสาธติวธิกีารผลติในอาํเภอใกลเคียง 

การสอนใหแกลูกหลานผานงานฝมือ การเปนวิทยากรสอนใหแกนักเรียนจากโรงเรียนในชุมชน  นอกจากน้ี  

ยงัพบวา ความรูภมูปิญญาทองถิน่หตัถกรรมเรือใบจาํลอง เกีย่วของกบัความรูความสามารถและประสบการณ

ทีบ่รรพบรุษุไดสรางสรรคและถายทอดสบืตอกันมา จนกลายเปนองคความรูประจําทองถิน่ท่ีผานกระบวนการ

เรียนรูทางสังคมและการปลูกฝงวิธีคิด การดําเนินชีวิตประจําวันใหแกลูกหลาน เพื่อปฏิบัติสืบตอกันมา            

อีกทั้งยังพบวา กลุมหัตถกรรมเรือใบจําลอง ยังไมมีการจัดการความรูใหเปนระบบที่ชัดเจนเน่ืองจากความรู

สวนใหญไดมาจากภูมปิญญาของชุมชนทีไ่ดมาจากประสบการณ ยงัไมมกีารวางโครงสรางความรู  เพ่ือเตรยีมพรอม

สําหรับการเก็บความรู อยางเปนระบบในอนาคต  ขอเสนอแนะควรทําการรวบรวมจัดเก็บความรูอยาง             

เปนระบบโดยการจดบันทึกข้ันตอนกระบวนการตางๆ ในการทําหัตถกรรมเรือใบจําลอง  สวนการประมวล   

และกล่ันกรองความรู  ดานการประมวลความรูเปนหมวดหมูของกลุมนั้นยังขาดความชัดเจน เนื่องจาก         

ความรูสวนใหญนัน้เปนความรูแบบไมชดัแจงมักไดรบัการประมวลและเกบ็ไวในความจําของบคุคลมากกวา 

เน่ืองจากเปนความรูที่อยูในตัวบุคคลซ่ึงเปนสมาชิกของกลุม และสมาชิกบางคนยังไมสามารถผลิตสินคา       

ไดครบทุกขั้นตอนและทุกแบบที่กลุมผลิต

 จากผลการวิจัยผูวิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่น

หัตถกรรม OTOP 5 ดาว กรณีสินคาเรือใบจําลอง จังหวัดเชียงใหมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้   

 1. กลุมหัตถกรรมเรือใบจาํลอง ควรขยายกลุมเปาหมายในการถายทอดมหีลากหลายมากขึน้ ไดแก 

ญาติพี่นอง เพื่อนบานใกลเคียง บุคคลทั่วไปที่สนใจ และขยายผลไปยังนักเรียนในชุมชนอื่นๆ โดยรูปแบบ     

การถายทอดคอื การสาธติ  การจัดอบรม การปฏบิตัจิรงิแบบตวัตอตวั  การเรียนรูโดยการสังเกต และจัดเน้ือหา

เขาไปในหลักสูตรการงานพื้นฐานอาชีพสําหรับสอนนักเรียนในโรงเรียน

 2. การถายทอดความรูภูมิปญญาทองถ่ิน ควรใชรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัยจึงจะเกิด

ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน  ใหผูเรียนเขาไปศึกษาในชุมชนนั้นๆ  โดยมีการสอนแบบตัวตอตัวโดยผูมี

ความเชี่ยวชาญในชุมชนนั้น  เปนการสรางคานิยม และกระตุนใหเกิดการรักวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น

 3. ควรการนําเอาความรูจากผูผลิตเรือใบจําลอง ซึ่งเปนความรูที่อยูในตัวคนนํามาจัดการความรู

พัฒนาระบบการจัดเก็บความรูใหเปนความรูที่ชัดแจงโดยใหสมาชิกกลุม หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ            

หรือองคกรทางการศึกษาเขามาชวยในการจัดเก็บบันทึกเปนลายลักษณอักษร  และการประมวลความรู          

ใหเปนหมวดหมูที่เปนรูปธรรมน้ันตองอาศัยการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกเขามาสงเสริมใหมี                 

การคิดที่เปนระบบ 
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 4. เมื่อนํากระบวนการจัดการ ความรู 7 ขั้นตอนมาใชไดจะกอใหเกิดผล คือ 1) การรวบรวมขอมูล

องคความรูจัดทําชุดความรูภูมิปญญาทองถ่ินดานหัตถกรรมเรือใบจําลองเพื่อเผยแพรใหกับผูที่สนใจ                   

2) มเีครือขายการแลกเปลีย่นเรยีนรูเพิม่ขึน้ 3) กลุมสมาชกิหตัถกรรมเรือใบจาํลองมคีวามรูความชาํนาญเกิดทกัษะ 

ในการพัฒนา สามารถประยุกตรปูแบบผลิตภัณฑไดหลากหลายตรงกับตองการของตลาด 4) จาํนวนสมาชิก 

กลุมสมาชิกหัตถกรรมเรือใบจําลองเพิ่มขึ้น 5) สมาชิกกลุมมีรายไดเสริมและมีความเขมแข็ง ขอเสนอแนะ   

ควรสงเสรมิใหเกดิการจัดการความรูภายในกลุม และใหความรูในเร่ืองการจัดการความรูแกสมาชกิภายในกลุม 

         สําหรับขอเสนอแนะในการพัฒนาของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ มีดังนี้

 1. สถาบันการศึกษาควรมีการสงเสริมการจัดทําหลักสูตรภูมิปญญาทองถ่ินดานหัตถกรรมเรือใบ

จาํลองโดยมีการทาํเปนหลกัสูตร คูมือท่ีชัดเจน โดยผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญ และมกีารปฏิบตัิ

อยางจริงจังในการพัฒนาหลักสูตรดังกลาวอยางตอเนื่อง

 2. หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรมีการสนับสนุนการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นใหมากขึ้น 

โดยมกีารจดัหนวยงานทีร่บัผดิชอบไวอยางชดัเจน เชน การสงเสรมิดานความรูความเขาใจเกีย่วกบัการจดัการ

ความรู เปนตน และไมควรมกีารดาํเนินงานทีซ่ํา้ซอนกันซ่ึงการสนับสนุนดังกลาวตองเปนรูปแบบการสนบัสนุน

ใหกลุมสามารถปฏิบัติไดดวยตนเองเปนหลัก

 3. หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของควรมีการกําหนดตัวช้ีวัดการจัดการความรูที่ เปนรูปธรรม                   

อยางละเอียดและชัดเจนมากข้ึน เพ่ือใหการดําเนินงานพัฒนาดานการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินน้ัน

สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
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