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 จากผลการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษา

กระบวนการถ่ายทอดความรู้ทางการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มอาชีพในภาคอีสาน 

(A study of a procedure for conveying the 

knowledge on  Product design suitable for 

the occupational groups in the Isaan Region) 

ซึ่งผู้เขียนได้ด�าเนินการวิจัยในช่วงปี พ.ศ. 2551 - 

2553 โดยทนุนกัวจิยัหน้าใหม่ ประจ�าปีงบประมาณ 

2551 จากกองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและ

ท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 

ผู้เขียนเห็นว่า หลายปีที่ผ่านมาภาครัฐได้มีการจัด

อบรมเพือ่ถ่ายทอดความรูท้ีเ่กีย่วเนือ่งกบัการพฒันา

ผลิตภัณฑ์ชุมชนมานานหลายปี ทั้งนี้อาจนับตั้งแต่

มีแนวนโยบาย หนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในปี  

พ.ศ. 2545 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจากข้อมูล

เบื้องต้นพบว่า การถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมา มักประสบปัญหาในการพัฒนา

ทักษะด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบ

อาชีพในชุมชน ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากผู้ถ่ายทอด

ความรู้ขาดทักษะในการถ่ายทอดความรู้ และขาด

ความรูท้างการออกแบบผลติภณัฑ์ ดงันัน้ในงานวจิยั

ค�าน�า
ในหวัข้อดงักล่าว ผูว้จิยัจงึได้วตัถปุระสงค์ในการวจิยั

ไว้ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพของกลุ่มอาชีพในท้องถิ่น 

ภาคอสีาน 2) เพือ่ศกึษาและทดลองใช้เทคนคิ วธิกีาร

ตามกระบวนการถ่ายทอดความรู้ทางการออกแบบ

กบักลุม่อาชพีต่างๆ ในภาคอสีาน 3) เพือ่สรปุผลการ

ประยุกต์ใช้กระบวนการที่มีความเหมาะสมกับการ

ถ่ายทอดความรูท้างการออกแบบให้กบักลุม่อาชพีใน

ภาคอีสาน ผลการวิจัยดังกล่าว พบว่า พฤติกรรมใน

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพของกลุ่มอาชีพในหลาย

ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการ

ต่อยอดภมูปัิญญาในท้องถิน่ การได้รบัการสนบัสนนุ

ด้านความรู้และทักษะจากหน่วยงานภาครัฐ และ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม  ส�าหรับการ

ศึกษาและทดลองใช้เทคนิค วิธีการถ่ายทอดความรู้

ทางการออกแบบกบักลุม่อาชพีต่างๆ ในภาคอสีานที่

เหมาะสมนั้น ผู้ให้การอบรมต้องอาศัยอาศัยเทคนิค 

วิธีการถ่ายทอดความรู้ 4 ประการ คือ การบรรยาย  

การสาธิต   การฝึกปฏิบัติ  และการอภิปราย ซึ่งใน

ทุกขั้นตอนเน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วม โดยส่งเสริม

ให้มีกระบวนการกระตุ้นการคิดและการแสดงออก 
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จากการสรุปกระบวนการถ่ายทอดความรู้ในการ

ออกแบบที่เหมาะสม ผู้วิจัย พบว่า  กระบวนการ

ถ่ายทอดความรูท้างการออกแบบผลติภณัฑ์ทีเ่หมาะ

สมกับกลุ่มอาชีพในภาคอีสาน ควรประกอบด้วย  

6 ขั้นตอนหลัก ตามล�าดับ ดังนี้ 1) การบรรยาย

ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์  

2) การฝึกทักษะในการวาดเส้น 3) การบรรยาย

ความรูท้างการตลาด 4) การฝึกปฏบิตักิารออกแบบ 

5) การผลติต้นแบบและการประเมนิแบบมส่ีวนร่วม 

6) การทดลองตลาดและประเมินแบบมีส่วนร่วม   

ซึ่งผลการวิจัยนี้  ผู ้ เขียนเห็นว ่าเป ็นข ้อมูลที่มี

ประโยชน์ต่อผู้ท�าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้านการ

ออกแบบให้กลับกลุ่มอาชีพต่างๆในภาคอีสาน หรือ

ที่นิยมเรียกกันติดปากว่า วิทยากร OTOP ซึ่งใน 

ปี พ.ศ. 2554 ผู้เขียนจึงได้เขียนข้อเสนอโครงการ

ต ่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อขอจัดท�า 

โครงการจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารในหวัข้อ เทคนคิการ 

เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางการออกแบบ 

ผลิตภัณฑ ์ชุมชน  เพื่อ เผยแพร ่สู ่หน ่วยงาน 

ที่มีบทบาทในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

        ในการด�าเนินการครั้งนี้ ผู ้เขียนเห็นว่า  

การถ่ายทอดความรู ้ที่ได้ผลจะต้องเกิดจากการ

สือ่สารทีต่รงกนัทัง้สองทางทัง้ผูส่้งสาร และผูร้บัสาร 

ผู ้ส่งสารจะต้องมีความรู ้เป็นต้นทุนเดิมอยู ่ก่อน 

หลังจากนั้นจึงใช้ทักษะในการถ่ายทอดความรู ้  

การจะถ่ายทอดความรู้ได้ดีและได้ผลจะต้องมีการ

เรียนรู้และฝึกฝนก่อน เพราะการถ่ายทอดความ

รู้เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ มีทั้งความเป็นวิชาการ 

และไม่ใช่วิชาการ ในหนังสือเล่มนี้จะช่วยเป็นข้อมูล 

พืน้ฐานประกอบการฝึกและการเรยีนรูร่้วมกนัตลอด

การอบรม ขอให้ท่านผู้อ่านหนังสือเล่มนี้ โปรดใช้

เนื้อหาเพื่อเป็นแนวทาง ส่วนความเชี่ยวชาญต้อง

หมั่นฝึกฝนและประยุกต์ใช้ ขอให้โชคดีทุกท่านครับ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชาย  สิกขา
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1กระบวนการสร้างนักออกแบบในท้องถิ่น

บทที่ 1
แนวคิดการสร้าง
นักออกแบบผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

 ในหนงัสอื กระบวนการสร้างนกัออกแบบ

ในท้องถิ่น เล่มนี้ ผู้เขียนมีเจตนารมณ์ที่จะให้เป็น

ข้อมูลประกอบการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ 

เทคนิคการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งผู้เข้าอบรมประกอบ

ด้วยบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ที่มีบทบาทในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งนี้ อาจอยู่ในสังกัดหน่วย

งานกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

คณาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่างๆ หรือบุคคล

ทั่วไปที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนช่วยในการ

พฒันาผลติภณัฑ์ชมุชน โดยผูเ้ขยีนเชือ่ว่า หากหน่วย

งานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ชุมชนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ

ในการถ่ายทอดความรูท้างการออกแบบจ�านวนมาก 

จะสามารถเป็นแรงผลักดันและขับเคลื่อนให้กลุ่มผู้

ผลติสามารถทีจ่ะออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ด้วย

ตนเองได้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น ทั้งนี้

จากส่วนหนึ่งของปัญหาพบว่า การพัฒนาด้านรูป

แบบผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างเชื่องช้า และต้องอาศัย

นกัออกแบบผลติภณัฑ์จากสถาบนัการศกึษา/หน่วย

งานต่างๆในการให้ความช่วยเหลือในการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมา

มักพบว่า มีความส�าเร็จในเชิงธุรกิจน้อยมาก ทั้งนี้

อาจสบืเนือ่งมาจาก ความไม่ชดัเจนในศกัยภาพของ

กลุ่มอาชีพ ความไม่ต่อเนื่องในการพัฒนาและให้

ความช่วยเหลือ และอื่นๆ ดังนั้น หากปรับเปลี่ยน

วธิกีารใหม่โดยเตมิเตม็ความรูท้างด้านการออกแบบ

ให้กบักลุม่อาชพีเพือ่ให้เป็นผูอ้อกแบบได้ด้วยตนเอง  

น่าจะเป็นสิ่งที่ยั่งยืนในการพัฒนามากกว่าให้หน่วย

งานภาครัฐมาออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นครั้งๆ  

แนวคดินี ้จะสามารถขบัเคลือ่นได้กต่็อเมือ่มวีทิยากร

หรอืผูถ่้ายทอดความรูน้ีสู้ก่ลุม่อาชพี และบคุคลทีน่่า

จะเหมาะสมที่สุด ก็คือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง 

เช่น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ส่งเสริม

อุตสาหกรรม ครู-อาจารย์ในพื้นที่ เป็นต้น
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      ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ผู้เขียนขอ

น�าเสนอเนื้อหาที่ควรรู้ ดังนี้

1.1 นักออกแบบผลิตภัณฑ์

 การออกแบบ ( DESIGN ) มาจากรากศพัท์

ลาตนิ ค�าว่า DESIGN มาจากDESIGNARE  หมายถงึ 

ก�าหนด ออกมา กะ หรือ ขีดเขียน ท�าเครื่องหมายไว้ 

การออกแบบ คือ การก�าหนดความนึกคิด (IDEA) 

ตามความต้องการตามรูปแบบของการสร้างสรรค์ 

และรู้จักแก้ไขปรับปรุง สิ่งที่มีอยู่เดิมโดยอาศัยองค์

ประกอบต่างๆ ให้เกิดความเหมาะสม ได้ประโยชน์  

(FUNCTION) และความงาม (BEAUTY) ตามยคุสมยั

ค�าว่า ออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง การใช้ความ

คิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให ้มีความ 

แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมในลักษณะต่างๆ เช่น รูป

แบบ รปูทรง ลกัษณะการใช้งาน กลไกในการท�างาน 

และอื่นๆ โดยอาศัยหลักการและทฤษฎีทางการ

ออกแบบ

 นกัออกแบบ หรอืทีน่ยิมเรยีกว่า designer 

(อ่านว่า ดีไซน์เนอร์) หมายถึง ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ

ในการออกแบบสิ่งของต่างๆ และสามารถดัดแปลง

และแก้ไขแบบให้สวยได้ ทัง้นีห้ากเป็น นกัออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ ก็หมายความว่า เป็นบุคคลที่มีความ

เชี่ยวชาญในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ และการ

ที่จะเป็นนักออกแบบได้ก็ต้องมีพื้นฐานความรู้ที่ดี  

มีผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับของผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้อง

 ความรู้ที่นักออกแบบผลิตภัณฑ์ควรรู้

 นกัออกแบบผลติภณัฑ์ทีด่ต้ีองอาศยัข้อมลู

ในการออกแบบ การออกแบบที่ขาดข้อมูลมักส่งผล

ต่อผลงานการออกแบบ ซึง่อาจมคีวามสวยงามแบบ

ตามใจนักออกแบบ แต่ไม่อาจผลิตในเชิงธุรกิจได้  

ดังนั้น นักออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องเป็นผู ้ที่รอบรู ้

ในหลายเรื่อง ซึ่งมีความรู้ที่ต้องเสาะแสวงหาและ

เรียนรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 6 ประการ ดังนี้

 1) ความรู ้ด้านการตลาด และกลยุทธ์

ทางการตลาด เช่น ต้องมีความรู้เกี่ยวกับกลไกทาง

การตลาด ความเคลือ่นไหวทางการตลาด การก�าหนด 

ต�าแหน่งสินค้า การก�าหนดราคา เป็นต้น

 2) ความรูเ้กีย่วกบัผูบ้รโิภค เช่น พฤตกิรรม

ผู ้บริโภค แรงจูงใจในการซื้อสินค้าของผู ้บริโภค 

ปัจจัยในการซื้อสินค้าของผู้บริโภค การวิเคราะห์

กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย เป็นต้น

 3) ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น 

การจดทะเบียนสิทธิบัตร กฎหมายระหว่างประเทศ 

กฎหมายควบคุมสินค้า กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

เป็นต้น

 4) ความรู ้เกี่ยวกับวัสดุ กระบวนการ

ผลิต และศักยภาพในการผลิต เช่น วัสดุในการผลิต

สินค้า ความเหมาะสมในการเลือกวัสดุในการผลิต  

ความยัง่ยนืของวสัดใุนการผลติ วสัด ุอปุกรณ์ เครือ่ง

มอืในการผลติ กระบวนการผลติ เทคนคิในการผลติ 

และความสามารถของผู้ผลิต เป็นต้น

 5) ความรูเ้กีย่วกบัการสร้างมลูค่าเพิม่ให้

กับสินค้า รวมทั้งการสร้างแบร์นให้กับสินค้า เช่น 

การบรรจุภัณฑ์ การขนส่งสินค้า การสร้างแบร์น 

ให้กับสินค้าเพื่อสร้างการจดจ�าให้กับผู ้บริโภค  

การออกแบบโลโก้ การออกแบบฉลากสนิค้า การจดั

แสดงสินค้า กิจกรรมการส่งเสริมการขาย เป็นต้น

 6) ความรูเ้กีย่วกบักระแสความเปลีย่นแปลง 

ต่างๆทีเ่กดิขึน้ เช่น กระแสลดภาวะโลกร้อน กระแส

อนรุกัษ์สิง่แวดล้อมและธรรมชาต ิกระแสการรณรงค์

ประหยัดพลังงาน กระแสความนิยมภูมิปัญญา
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ท้องถิ่น กระแสการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียน เป็นต้น

 ความรูข้้างต้น ถอืเป็นความรูท้ีน่กัออกแบบ

ต้องติดตามเรียนรู้อยู่เสมอ ซึ่งในปัจจุบันถือเป็น 

เรือ่งง่าย เพราะมสีือ่ต่างๆ ให้เรยีนรูม้ากมาย สะดวก

ต่อการตดิตามค้นคว้า ดงันัน้นกัออกแบบทีด่ ีจ�าเป็น

ที่จะต้องเป็นนักจัดเก็บข้อมูลที่ดีด้วย 

 ทักษะที่นักออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องมี

 ทักษะเป็นสิ่งที่มีติดตัวนักออกแบบ ซึ่ง

ส่วนใหญ่มักเกิดเป็นความเชี่ยวชาญที่เกิดจากการ

ฝึกฝน ฝึกจนเป็นส่วนหนึง่ในบคุลกิของนกัออกแบบ  

โดยทกัษะทีน่กัออกแบบต้องฝึกฝนเรยีนรูอ้ยูเ่สมอมี 

5 ประการ ดังนี้

 1) ทกัษะทางความคดิ เป็นทกัษะความคดิ

สร้างสรรค์ทีม่ฐีานมาจากความรูต่้างๆ ทีน่กัออกแบบ 

จะต้องรู ้จักการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ก่อนที่จะ

สังเคราะห์มาเป็นแนวคิดในการออกแบบเชิง

สร้างสรรค์ การที่นักออกแบบจะเป็นนักคิดที่ชาย

ฉลาดสามารถสร้างสรรค์งานต่างๆ ได้ ต้องอาศัย

ความรู้และประสบการณ์ เพื่อมาเสริมศักยภาพของ

ตนเอง

 2) ทักษะทางการวาด เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝน

ให้เกิดความช�านาญ การวาดถือเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่าง

มากของนักออกแบบ แม้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์จะก้าวหน้าเพียงใดก็ตาม การวาดยัง

เป็นสิง่ทีฉ่บัไวทีส่ดุในการถ่ายทอดความคดิ สามารถ

ที่จะบันทึกและน�าเสนอแนวคิดได้อย่างรวดเร็ว 

 3) ทกัษะในการใช้เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ 

เป็นการสร้างงานออกแบบโดยใช้โปรแกรมต่างๆ ถอื

เป็นสิ่งจ�าเป็นของนักออกแบบในหลายขั้นตอน นับ

ตั้งแต่การสืบค้นข้อมูล การบันทึกข้อมูล การสร้าง

แนวคดิต่างๆ จนกระทัง้การสร้างแบบน�าเสนอข้อมลู

และน�าสูก่ารผลติ ซึง่เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ทีม่กีาร

พัฒนาอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้งานออกมาดีขึ้นและ

เร็วขึ้น

 4) ทักษะในการผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ 

เป็นทักษะในการสร้างงานต้นแบบก่อนผลิตจริง ซึ่ง

นกัออกแบบต้องมทีกัษะความรูใ้นการผลติงานเบือ้ง

ต้นเพือ่ใช้ในการน�าเสนองานก่อนทีจ่ะมกีารผลติจรงิ 

ทั้งนี้การผลิตต้นแบบจะช่วยลดการสูญเสียในหลาย

ด้าน

 5) ทักษะในการน�าเสนองาน เป ็น

ทักษะสุดท้ายของนักออกแบบที่จะต้องอธิบายงาน

ออกแบบของตนเอง โดยต้องใช้ทักษะในการพูด  

การสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ เพื่อที่จะให้ผู้ร่วมงานหรือ

ลูกค้าเห็นด้วยกับแนวคิดของตนเอง

       จากข้อมลูข้างต้น จะเหน็ว่าการเป็นนกัออกแบบ

ต้องอาศัยทั้งความรู้และทักษะเป็นองค์ประกอบ

ส�าคัญ เรียกว่า ยิ่งท�ามากยิ่งเชี่ยวชาญมาก ดังนั้น

การทีจ่ะเกดิความเชีย่วชาญได้กต้็องอาศยัความตัง้ใจ

และความเพียรเป็นตัวช่วย

1.2 วิทยากร และวิทยากรกระบวนการ

 กระบวนการ หมายถงึ ขัน้ตอนหรอืวธิกีาร

ด�าเนินงานที่มีล�าดับชัดเจนสามารถน�าไปประยุกต์

ใช้ได้ 

 ส่วนค�าว่า วิทยากร มาจาก ค�าว่า วิทยา 

แปลว่า ความรู้ สนธิกับ ค�าว่า อากร แปลว่า บ่อเกิด 

หรือแหล่งที่เกิด ดังนั้น วิทยากร จึงมีความหมายว่า 

ผู้ที่มีความรอบรู้หรือผู้ที่เป็นบ่อเกิดความรู้ ดังนั้น 

วทิยากร (Trainer) จงึเป็นผูท้ีถ่กูผูเ้ข้ารบัการอบรม 

คาดหวังว่าจะได้รับความรู ้จากผู ้ที่เป็นวิทยากร 

วิทยากรจึงต้องมีหน้าที่กระท�าการใน 3 สิ่ง คือ  
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 4) ทักษะในการพูด การอธิบาย ชัดเจน  

และง่ายแก่การจดจ�า

 5) ทกัษะในการใช้สือ่ เพือ่การสือ่สารทีม่คีณุภาพ

 6) ทักษะในการสร้างบรรยากาศ ต้องรู้จัก

สังเกตและรักษาบรรยากาศให้ดีตลอดการถ่ายทอด

ความรู้

 การเป็นวิทยากรที่ดี 

 การทีจ่ะก้าวสูก่ารเป็นวทิยากรทีด่ ีนอกจาก

จะต้องมีทักษะพื้นฐานที่ดีแล้วจะต้องยึดถือจรรยา

บรรณ ค�าพดู และการแสดงออกด้วย ค�าพดูวทิยากร

มีทั้งคุณ และโทษในเวลาเดียวกัน ถ้าไม่รู้กาลเทศะ 

หรือรู้จักหลักคุณธรรมในการใช้ค�าพูด คือ รู้สิ่งใด

ควรพูด หรือไม่ควรพูด สิ่งใดควรเว้นไว้ไม่ต้องพูด 

ค�าพูดที่หลุดจากปากเราไปมักจะกลายเป็นนายเรา

ในทนัท ีดงันัน้ในค�าพดูต้องพดูชดัถ้อยชดัค�า มคีวาม

เหมาสมแก่โอกาส ซึ่งต้องดูโอกาสเวลาที่เหมาะกับ

ค�าพูด ส่วนค�าว่า จรรยาบรรณวิทยากร นั้นมีความ

หมายรวมถึง ความประพฤติ การปฏิบัติตน ทั้ง

ด้านความคิด และ การกระท�า การให้เกียรติผู้ฟัง  

การแสดงออกถึงความพร้อมในการที่จะรับฟังข้อ

เสนอ ในทุกขณะเมื่อมีข้อซักถาม ข้อสงสัย สิ่งที่

วิทยากรไม่ควรน�ามาพูด คือ ภูมิหลังผู้เข้าอบรม 

เรือ่งส่วนตวัของคนอืน่ หรอืหยบิยกเรือ่งส่วนตวัของ 

ผูอ้ืน่มาประกอบอ้างองิในเชงิลบ ดงันัน้ในการเตรยีม

การอย่างดี เตรียมการอย่างเข้าใจ เตรียมการอย่าง

มีข้อมูล จึงถือเป็นข้อแรกของการเป็นวิทยากรที่ดี  

ซึ่งมีหลักการตามล�าดับ ดังนี้

 1) ต้องเตรยีมเนือ้หาทีจ่ะพดูหรอือบรมให้พร้อม

 2) ต้องมีการวางแผนเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่

เนื้อหา เช่น การใช้เกม การใช้กิจกรรมเสริมต่างๆ

1) ท�าให้ผู้ที่ไม่มีความรู้ มีความรู้ 2) ท�าให้ผู้ที่มี

ทัศนคติไม่ดี มีทัศนคติที่ดี และ 3) ท�าให้ผู ้ที่ท�า 

ไม่ได้ ท�าได้ 

       เมื่อน�าค�าว่า วิทยากร มารวมกับค�าว่า 

กระบวนการ เป็น วทิยากรกระบวนการ จงึหมายถงึ 

ผู้ที่สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกันโดยมีขั้นตอน

และวิธีการที่เชื่อมโยงการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

โดยผู้ที่จะเป็นวิทยากรกระบวนการได้นั้นจะต้องมี

ไหวพริบในการกระตุ้นและสร้างบรรยากาศให้เกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ถ้าขั้นตอนใดรู้สึกว่า

มคีวามเครยีดมากเกนิไปกจ็ะต้องหากจิกรรมทีท่�าให้

เกิดความผ่อนคลาย ค�าว่า วิทยากรกระบวนการ  

ทีผ่่านมาเป็นค�าทีม่นียิมใช้เรยีกผูท้ีด่�าเนนิการประชมุ 

ผู้ที่ด�าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

       ส�าหรบัในการถ่ายทอดความรูท้างการออกแบบ

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน บทบาทของผู้ท�าหน้าที่

ในการถ่ายทอดอาจมีอยู่ทั้งสองบทบาท คือ ในบาง

เนื้อหาอาจต้องท�าหน้าที่เป็น วิทยากร และในบาง

เนือ้อาจต้องใช้การมส่ีวนร่วม อาจต้องใช้เทคนคิของ

การเป็น วทิยากรกระบวนการ เพือ่ให้เกดิการมส่ีวน

ร่วมมากที่สุด

 ทักษะของวิทยากร 

 ทักษะเป็นสิ่งที่ต้องแสดงออกและปฏิบัติ 

โดยวิทยากรควรที่จะต้องมีทักษะต่างๆ ต่อไปนี ้

เพื่อเป็นพื้นบานอันส�าคัญ หากทักษะพื้นฐานไม่ดี

ก็ยากต่อการท�าหน้าที่วิทยากร ในที่นี้ผู้เขียนขอให้

หลักส�าคัญของทักษะไว้ 6 ประการ ดังนี้

 1) ทกัษะในการใช้ความคดิ ไวพรบิ ปฏภิาณ

 2) ทักษะในการจดจ�า วิทยากรที่ดีต้องไม่

เป็นคนขี้ลืมหรือความจ�าเสื่อมอยู่บ่อยๆ

 3) ทักษะในความเป ็นประชาธิปไตย  

การยอมรับฟังความคิดเห็น
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 3) มีความเป็นกันเอง พร้อมช่วยเหลือและ

ให้ค�าแนะน�า 

 4) เป็นคนช่างสงัเกต รูจ้กัสงัเกตพฤตกิรรม

ของผูเ้ข้าอบรม และสามารถปรบัเปลีย่นเนือ้หาหรอื

วิธีการอบรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ตลอด

เวลา 

 5) มีความกระตือรือร้น คล่องแคล่ว และ

ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลา 

 6) มีความมั่นใจในการพูด และเชื่อมั่นใน

ข้อมูลที่น�าเสนอ 

 7) ใช ้ภาษาพูดจาอย ่างชัดเจน และ 

มีอารมณ์ขัน เพื่อสร้างบรรยากาศให้ไม่น่าเบื่อ

 8) แต่งกายให้ดสูะอาด เหมาะกบัเวลา และ

สถานที่

 9) รู้จักการน�าประสบการณ์ หรือตัวอย่าง

มาประกอบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

 10) ต้องตระหนกัอยูเ่สมอว่า ผูเ้ข้าอบรมได้

รับประโยชน์อะไรในแต่ละช่วงเวลา

 ในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู ้นั้น 

คงไม่อาจอาศัยแต่เพียงหลักการและทฤษฎีได้  

ผู ้ที่ต ้องการจะพัฒนาสู ่ความส�าเร็จต ้องอาศัย  

ชั่วโมงบิน เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์

1.3 ความส�าคัญของการถ่ายทอดความรู ้ทาง 

การออกแบบให้กับกลุ่มอาชีพในท้องถิ่น

 การถ่ายทอดความรู ้หมายถงึ การเชือ่มโยง

องค์ความรูจ้ากแหล่งความรูห้นึง่ไปยงัอกีแหล่งหนึง่ 

โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เกิดการรับรู้หรือเรียนรู้ใน

ความรู้ที่ส่งออกไป

 การถ่ายทอดความรูถ้อืเป็นธรรมชาตอิย่าง

หนึง่ของมวลมนษุย์ ทีต้่องการส่งผ่านสิง่ทีต่นเองเคย

ประสพสู่บุคคลอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่สิ่งที่ส่งผ่านให้รับรู้  

เรียนรู้ เข้าใจ หรือเกิดทักษะมักจะเป็นประโยชน์ต่อ

ตวัผูร้บั หากความรูท้ีส่่งผ่านไม่ซบัซ้อนมกัไม่ต้องการ

เทคนิควิธีการในการส่งผ่านมาก  แต่หากเป็นสิ่งซับ

ซ้อนมากก็จ�าเป็นที่จะต้องใช้เทคนิควิธีการมากเช่น

เดียวกัน 

 ความรูท้างการออกแบบผลติภณัฑ์ ถอืเป็น

องค์ความรู้ที่มีความซับซ้อน เพราะเป็นความรู้เชิง 

สหวิชาการ ที่ประกอบด้วยความรู้ทางการตลาด  

ความรู้ทางศิลปะและศิลปประยุกต์ และความรู้

ที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ที่จะออกแบบ ดังนั้น

การถ่ายทอดความรู ้ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์

จึงจ�าเป็นต้องอาศัยศาสตร์ต่างๆ ในการถ่ายทอด 

ศาสตร์เหล่านี้อาจเป็นการบูรณาการจากหลาย

เทคนิควิธีการร่วมกัน โดยยึดผู้ที่จะรับความรู้เป็น

ส�าคัญ

 สมชาต ิ  กจิยรรยง (2546 : 138) เคยกล่าว

ไว้ว่า การประยุกต์ใช้เทคนิค  วิธีการต่างๆ ให้เหมาะ

สมกบักระบวนการถ่ายทอดความรูน้ัน้  นบัเป็นเรือ่ง

ทีส่�าคญัอย่างยิง่  ทัง้นี ้เพราะการประยกุต์ใช้เทคนคิ  

วิธีการที่เหมาะสมนั้น  สามารถช่วยให้เกิดการเรียน

รู้และการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ซึ่งได้แก่  ความ

รู้ทักษะ และเจตคติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 ประเวส วะสี  กล่าวไว้ในหนังสือ ใช้หัวลุย 

ของ ธัญญา ผลอนันต์ (2541 : C) ว่าถ้าพูด

ถึงการพัฒนาสมอง อาจนึกถึงสมองที่เป็นวัตถุ  

ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่ถ้าพูดถึง “กระบวนการ”  

อันได้แก่ กระบวนการเรียนรู้ ซึ่งมาพัฒนาสมองอีก 

ทีห่นึง่ มนษุย์มสีมองทีศ่กัยภาพในการเรยีนรูส้งูมาก

สามารถเรียนรู้ให้บรรลุอะไรก็ได้ การเรียนรู้จึงเป็น 

สิง่ทีป่ระเสรฐิทีส่ดุของมนษุย์  ทกุคนจงึควรแสวงหา

วิธีการที่ดีที่สุด เพื่อช่วยให้เพื่อนมนุษย์ได้พบการ

เรียนรู้ที่ดีที่สุด
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 วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537 : 129) กล่าวว่า  

ผูถ่้ายทอดความรูอ้าจพจิารณาคดิค้นน�าวธิถ่ีายทอด

หลายรูปแบบมาใช้ เช่น การอภิปรายการแบ่ง

กลุ่มย่อย กลุ่มสนใจ การศึกษาเฉพาะกรณี รวม

ทั้งการแก้ปัญหาร่วมกัน การใช้สถานการณ์จ�าลอง  

กระบวนการกลุ่ม หรือ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์มาเป็น

ส่วนช่วยเสริมการเรียนรู้ให้ดีขึ้น

 คณะท�างาน จัดท�าและพัฒนาหลักสูตร

วิทยากรกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ชุมชน (2544 : 5) กล่าวไว้ว่า ปัญหาของชาวบ้าน 

ในชนบทบางแห่ง คือ การไม ่กล ้าแสดงออก  

แม้เหน็ด้วยหรอืไม่เหน็ด้วยกต็าม  ท�าให้การวางแผน

ถ่ายทอดความรูค้วามเข้าใจในเรือ่งต่างๆ ไม่สามารถ

ประเมนิได้ในทนัท ี วทิยากรผูใ้ห้ความรูจ้งึต้องท�าให้

ชาวบ้านกล้าแสดงออกในความคิดเห็นต่างๆ ให้ได้ 

ด้วยกระบวนการต่างๆ เพื่อให้สามารถประเมินได ้

ทกุขัน้ตอน ซึง่จะท�าให้มกีารปรบัเปลีย่นกระบวนการ

ที่เหมาะสมเกิดความต่อเนื่อง

 จากแนวคิดข ้ างต ้นแสดงให ้ เห็นว ่ า 

กระบวนการถ่ายทอดความรู้นั้นเป็นสิ่งส�าคัญต่อ

การพัฒนาคุณภาพของคน  และการถ่ายทอดความ

รู้ต้องมีการศึกษาค้นคว้าเทคนิควิธีการที่เหมาะสม 

กับเนื้อหาวิชา สอดคล้องกับวัฒนธรรมของคนใน

แต่ละพื้นที่ ซึ่งมีความแตกต่างระหว่างบุคคล และ

แตกตามวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น

 ในรัฐบาลทุกยุคสมัยได้มีแนวนโยบายด้าน

การส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนมาโดยตลอด  

เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในแต่ละพื้นที่มีส่วนร่วมใน

การบริหารจัดการและพัฒนาสินค้าของกลุ่มด้วย

ตนเอง  ให้มีความเข้มแข็งก้าวหน้าในด้านการตลาด  

สามารถพึ่งพาตนเองได้  ด้วยเหตุที่หลายปีที่ผ่านมา

รัฐบาลได้ทุ่มเทงบประมาณในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ชุมชนเป็นจ�านวนมหาศาล ทั้งด้านการจัดอบรม  

สัมมนา  การศึกษาดูงาน  การจัดแสดงสินค้า  และ

การจดัมหกรรมจ�าหน่ายสนิค้า  กจิกรรมส่งเสรมิและ

สนบัสนนุการพฒันาผลติภณัฑ์ชมุชนหลายโครงการ

ประสบผลส�าเรจ็  แต่กม็หีลายโครงการทีไ่ม่คุม้ค่ากบั

การลงทุน

 และข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มอาชีพใน

ท้องถิ่นพบว่ามีการจัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก

หลายหน่วยงานประเด็นในการจัดมีความซ�้าซ้อน

กันมาก วิทยากรขาดเทคนิควิธีการในการถ่ายทอด

ความรู้  ท�าให้กลุ่มอาชีพที่เข้าอบรมเกิดความเบื่อ

หน่าย  ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงทุน

 ผู ้ เขียนเคยมีประสบการณ์ในการเป็น 

ผู ้ถ่ายทอดความรู ้ทางการออกแบบนานหลายปี

พบว่า กระบวนการถ่ายทอดความรู้ถือเป็นปัจจัย

ที่มีความส�าคัญต้องอาศัยความรู้จากหลายสาขา

มาประกอบกระบวนการ เช่น จิตวิทยาการเรียนรู้  

นันทนาการ ศาสตร์การเป็นวิทยากรกระบวนการ

และความรู้วิชาชีพทางการออกแบบ นอกจากนั้น

บางครั้งยังต้องใช้เทคนิคต่างๆ เข้าช่วยเช่น เทคนิค

การประชุมแบบมีส่วนร่วมหรือเทคนิค AIC การใช้ 

SWOT ในการวิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ การจัด

ระบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพื้นฐานความรู้ของ

คนที่เข้าร่วมกิจกรรม จะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่มี

ประสิทธิภาพและส่งผลต่อการปฏิบัติในระยะยาว
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บทที่ 2
หลักการ และทฤษฎี
การถ่ายทอดความรู้ และการเรียนรู้ของมนุษย์

 การศกึษากระบวนการ วธิกีาร และจติวทิยา 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบส�าคัญในการ

ถ่ายทอดความรูใ้ห้กบักลุม่ผูป้ระกอบอาชพีในชมุชน

เขตพื้นที่ภาคอีสาน ของประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นวัยผู้ใหญ่หรือวัยท�างาน มีธรรมชาติในการเรียน

รู ้แตกต่างจากเด็กในวัยเรียนโดยทั่วไป ข้อมูลที่

ศกึษาดงักล่าวถอืเป็นข้อมลูเบือ้งต้นทีจ่ะน�าไปสูก่าร

ออกแบบกระบวนการถ่ายทอดความรู ้โดยเนือ้หาที่

ควรรู้มีดังนี้  

 1) ความหมายและขอบข่ายของการ

ถ่ายทอดความรู้

 2) องค์ประกอบของการถ่ายทอดความรู้

 3) กระบวนการในการเรียนรู้

 4) กระบวนการคิดและการรับรู้

 5) กระบวนการคิดสร้างสรรค์

 6) หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่

ทั้ง 6 ประเด็น มีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้

2.1 ความหมายและขอบข่ายของการถ่ายทอด

ความรู้

 ค�าว ่า ความรู ้ (Knowledge) ตาม

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542  

ให้ความหมายว่า สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่า

เรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความ

สามารถเชงิปฏบิตัทิกัษะ ความเข้าใจหรอืสารสนเทศ

ที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจากการ

ได้ยิน ได้ฟัง หรือปฏิบัติองค์วิชาในแต่ละสาขา 

 วิจารณ์ พานิช (อ ้างอิงใน สิริรักษณ์  

ยิ้มประสาทพร, 2548 : 16)   กล่าวว่า เป็นการยาก

ที่จะให้นิยาม ค�าว่า ความรู้ ด้วยถ้อยค�าสั้นๆ ยิ่งใน

ความหมายที่ใชใ้นด้านการจัดการความรู้ ยิ่งมีความ

หมายหลายนัยและหลายมิติ เช่น ความรู้คือสิ่งที่

น�าไปใช้จะไม่หมดหรือสึกหรอมีแต่จะงอกเงยหรือ 

งอกงามขึ้น ความรู ้คือสารสนเทศที่น�าไปสู ่การ

ปฏบิตั ิ ความรูเ้ป็นสิง่ทีค่าดเดาไม่ได้  ความรูเ้กดิขึน้  

ณ จุดที่ใช้ความรู้นั้น ความรู้เป็นสิ่งที่ขึ้นกับบริบท

และกระตุ้นให้เกิดขึ้นโดยความต้องการ เป็นต้น
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 ประพนธ์ ผาสุขยืด (2549 : 21) ได้แบ่ง

ความรู้ออกเป็น  2  ประเภทใหญ่ๆ  คือ

 ประเภทที่ 1 ความรู้ที่เห็นได้ชัดเจนเป็น

รูปธรรม (Explicit Knowledge) เป็นความรู้

ที่อยู่ในต�ารับต�ารา เช่น พวกหลักวิชาหรือทฤษฎี

ทั้งหลาย อันได้มาจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์   

ผ่านกระบวนการพิสูจน์  ผ่านกระบวนการวิจัย   

เรามักเรียกกันทั่วๆไปว่าเป็น ความรู้ชัดแจ้ง

 ประเภทที่ 2 เป็นความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัว

คน (Tacit  Knowledge) เป็นสิง่ทีเ่หน็ได้ไม่ชดั เป็น

ความรูท้ีม่าจากการปฏบิตั ิ บ้างกจ็ดัว่าเป็นเคลด็วชิา 

เป็นภูมิปัญญา เป็นสิ่งที่มาจากการใช้วิจารณญาณ  

ปฏภิาณไหวพรบิ  เป็นเทคนคิเฉพาะตวัของผูป้ฏบิตัิ

แต่ละท่าน ถงึแม้ความรูป้ระเภททีส่องนีจ้ะเหน็ได้ไม่

ชัดเหมือนความรู้ประเภทแรก แต่ก็เป็นสิ่งส�าคัญที่

ท�าให้งานบรรลุผลส�าเร็จได้

 จากค�าอธิบายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ความ

รู้ นั้นมีหลายแบบ ความรู้นั้นเป็นทั้งความจริง ความ

เชือ่ สารถงอกเงยได้  ความรูเ้ป็นสิง่ทีม่นษุย์แสวงหา 

พัฒนาและถ่อยทอดเพื่อให้มีการสืบต่อความรู้ 

 การถ่ายทอดความรู้ เป็นการเชื่อมโยงองค์

ความรูจ้ากแหล่งความรูห้นึง่ไปยงัอกีแหล่งหนึง่ โดย

มวีตัถปุระสงค์ทีต้่องการจะให้เกดิการรบัรูห้รอืเรยีน

รู้ในความรู้ที่ส่งออกไป การถ่ายทอดความรู้มีหลาย

ลักษณะ มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย

และขอบข่ายของการถ่ายทอดความรู้ไว้ดังนี้

 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2551 : 193) 

กล่าวว่า การถ่ายทอดความรู ้ มีความหมายใน  

2 ลักษณะ คือ

 1) การทีผู่เ้รยีนสามารถน�าความรูท้ีไ่ด้เรยีน

ไปแล้ว ไปใช้ได้กบัความรูใ้หม่หรอืทีเ่รยีกว่า การถ่าย

โยงการเรียนรู้ (Transfer of Learning) 

 2) การที่ผู ้สอนสามารถน�าความรู้นั้นมา 

สู่ผู้เรียนด้วยวิธีสอนต่างๆ เป็นการถ่ายทอดความรู้

จากผู้สอนมาสู่ผู้เรียน

 จากแนวคิดดังกล ่าว อาจสรุปได ้ว ่า  

การถ่ายทอดความรู้ หมายถึง การน�าความรู้จาก

อีกบุคคลหนึ่ง ถ่ายโยงไปสู่อีกบุคคลหนึ่งโดยวิธีการ

ต่างๆ เพื่อให้ผู้รับความรู้สามารถน�าความรู้ไปใช้ให้

เกิดประโยชน์ได้ และความรู้นั้นถือเป็นความรู้ใหม่

ส�าหรับผู้รับความรู้

2.2 องค์ประกอบของการถ่ายทอดความรู้

 ส�าหรบัองค์ประกอบในการถ่ายทอดความ

รู้ มีนักวิชาการหลายท่าน พบว่า มีองค์ประกอบที่

ส�าคัญ 4 ส่วน คือ ผู้ถ่ายทอดความรู้หรือผู้ให้ความ

รู้เทคนิค เทคนิควิธีการถ่ายทอดความรู้ ผู้รับการ

ถ่ายทอดความรู้  และเทคนิควิธีการเรียนรู้ ซึ่งสรุป

ประเด็นส�าคัญ ได้ดังนี้

 2.2.1 ผู้ถ่ายทอดความรู้ หรือผู้ให้ความรู้

 อุปสรรค คือ สิ่งที่มาสกัดกั้นไม่ให้การ

ถ่ายทอดความรูใ้ห้บรรลผุลและเกดิปัญหาในการให้

ความรู ้ ซึง่อาจเกดิจากผูถ่้ายทอดความรู(้สมติ สชัฌุ

กร, 2547 : 80) ในกรณีต่างๆ ต่อไปนี้

 1) ขาดทกัษะในการถ่ายทอด  อาจมสีาเหตุ

มาจากการไม่ได้ฝึกฝนในการถ่ายทอดประสบการณ์

ให้แก่ผูใ้ดมาก่อน จงึอาจถ่ายทอดความรูจ้�านวนมาก

เกินไปหรือสอนเร็วเกินไป
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 2) ขาดความจริงใจในการถ่ายทอด เป็น 

เพราะผู้ถ่ายทอดความรู้ เพียงท�าตามหน้าที่ที่ได้

รับค�าสั่งให้มาขาดความเต็มใจรวมทั้งมีทัศนคติที่ไม่

ดีต่อผู้รับการสอน

 3) ขาดการสือ่สารทีด่ ีเป็นเพราะผูถ่้ายทอด

ความรู ้กบัผูร้บัมขีอบข่ายแห่งการรบัรูไ้ม่ตรงกนัหรอื

ขาดประสบการณ์ร่วมกัน เช่น การใช้ศัพท์เฉพาะ  

โดยไม่อธิบาย ท�าให้ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้

ความเข้าใจกันได้  

 4) ขาดการกระตุ้น เป็นเพราะผู้ถ่ายทอด

ความรู้ ขาดแรงจูงใจในการสอน เนื่องจากคิดว่า

เป็นการเพิ่มภาระ

 5) ขาดการประเมนิ เป็นเพราะไม่ได้ก�าหนด

ให้มีการติดตามและประเมินผลการสอนอย่างเป็น

ระบบ

 6) ขาดความรับผิดชอบ เป็นเพราะผู ้

ถ่ายทอดความรู ้ ไม่ได้ค�านึงถึงผลของการสอน  

จึงไม่มีการติดตามให้การสอนบรรลุวัตถุประสงค์

 7) ขาดเทคนิคในการสอน เป็นเพราะผู้

ถ่ายทอดความรู ้ไม่ได้รบัการสอนงานให้รูว้ธิกีารสอน

 8) ขาดความรู้ความช�านาญในงานที่สอน  

เป็นเพราะนานๆจะมีการสอน  จึงไม่มีความช�านาญ

จัดเจนเพียงพอ

       2.2.2  เทคนิค วิธีการถ่ายทอดความรู้

 เทคนิค วิธีการถ่ายทอดความรู้เป็นการ

ด�าเนินงาน ตามแผนการถ่ายทอด (Lesson  Plan) 

ซึ่งควรประกอบด้วยประเด็นส�าคัญในการถ่ายทอด  

(Teaching  Point)  และการจัดล�าดับการถ่ายทอด

อย่างเป็นขัน้ตอนเปรยีบเสมอืนขัน้บนัได ทีจ่ะน�าผูร้บั

การถ่ายทอดความรู้ไปสู่ความรู้ ความเข้าใจ  ตามที่

ผู ้ถ่ายทอดได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ในแต่ละประเด็น  

จะกว้างเพียงใดนั้น  ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เข้ารับ 

ความรู้ เช่น ถ้าผู้เข้ารับความรู้ไม่เคยมีพื้นฐานความ

รู้ในเรื่องนั้นมาก่อน ผู้ถ่ายทอดก็จ�าเป็นที่จะต้องมี

การปูพื้นฐานอย่างละเอียด  ซึ่ง  สมชาติ กิจบรรยง  

(2546 : 99) ได้ให้แนวคิดไว้ว่า การถ่ายทอด

ความรู ้ควรมีการจัดท�าแผนการด�าเนินการและ 

รูปแบบของแผนงานควรประกอบด้วย ความ

คิดรวบยอด/หลักการ (Concept) จุดประสงค์  

(Objectives) คุณสมบัติที่ต้องการเน้น เนื้อหา 

(Content)  กิจกรรม  สื่อการสอน และการประเมิน

ผล  (Evaluation) นอกจากนั้นยังได้แนะน�าเทคนิค 

วิธีการที่ท�าให้ผู้ฟังหรือผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้  

เกิดความเข้าใจและจ�าได้ง่าย  9  วิธี ดังนี้

 1)  การใช้ภาพประกอบ  (Analogs)   

หมายถึง ผู ้ให้ความรู ้ควรให้ความรู ้โดยใช้ภาพ

ประกอบ โดยแยกส่วนต่างๆ ให้เห็นง่ายๆ  

 2) การเล่านทิานผกูเป็นเรือ่ง (Anecdotes)  

หมายถงึ การเล่านทิานหรอืเรือ่งสัน้ขึน้มาเพือ่เปรยีบ

เทียบให้เกิดความเข้าใจ

 3) การใช้ค�าย่อ (Mnemonic Codes) 

หมายถงึ การใช้ค�าย่อเพือ่ท�าให้เกดิความเข้าใจทีง่่าย

ขึ้น

 4) การเชือ่มสองสิง่ให้เข้าด้วยกนั (Associations) 

หมายถงึ ต้องเชือ่มสองสิง่เข้าด้วยกนั เพือ่ท�าให้จ�าได้

ง่าย เช่น สีแดง หมายถึง อันตราย เป็นต้น

 5) การใช ้ เพลง กาพย ์  โคลงกลอน  

(Rhymes)  หมายถงึ การใช้เพลง กาพย์ โคลง กลอน 

เพื่อให้จ�าได้ง่าย 

 6)  การใช้ตารางกราฟ  (Decision Tables) 

หมายถึง การสอนโดยแสดงตาราง หรือกราฟ เพื่อ

ท�าให้เข้าใจได้ง่าย   
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 7) การยกตัวอย่างที่ใกล้ตัว (Concrete)  

หมายถงึ การยกตวัอย่างสิง่ทีผู่เ้ข้ารบัควารูเ้ข้าใจได้ง่ายๆ

 8) การสอนเป็นล�าดบัขัน้ตอน (Algorithms) 

หมายถึง การสอนเป็นขั้นตอน เช่น การบวกเลข 

เป็นต้น

 9) การกล่าวถึงสังคมและวัฒนธรรมของ

กลุ่มท�าให้เข้าใจง่าย (Generalizion) หมายถึง  

การยกสิ่งที่แพร่หลายหรือเป็นสัญลักษณ์ของส่วน

รวม เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เช่น คนไทยยิ้มและมี

มิตรภาพ เป็นต้น

 ข้อมูลข้างต้น เป็นสิ่งที่ผู้สอน ผู้บรรยาย  

หรือผู้ถ่ายทอด จ�าเป็นที่จะต้องจัดกิจกรรม เพื่อ

ให้เกิดความสนใจ กระตือรือร้น ร่วมมือที่จะเรียนรู้   

มีบรรยากาศที่ดี และได้รับประโยชน์จากการเข้า

ร่วมกิจกรรม  

 2.2.3 ผู้รับการถ่ายทอดความรู้

 ส�าหรับผู้รับความรู้ หรือรับการถ่ายทอด

ที่มีปัญหาในการเรียนรู้ มักมีที่มาจากหลายสาเหตุ  

(สมิต สัชฌุกร,  2547 : 81) ดังนี้

  1) พื้นฐานความรู้น้อย เข้าใจเนื้อหายาก  

ความรู้ไม่เพียงพอที่จะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

  2) มีอคติต่อผู้สอน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 

ผู้เรียนบางคนมีความรู้สึกไม่ชอบผู้สอนหรือดูถูก

ความสามารถของผู้สอน  

  3) ขาดความพร้อม ทั้งร่างกายและจิตใจ  

เป็นเพราะผู้รับการสอนมีสุขภาพไม่สมบูรณ์หรือมี

จิตใจที่สับสนวุ่นวาย

  4) ขาดความพร้อมในการเรียนรู้ เป็น

เพราะผูร้ับการสอนไม่ได้รับการแจ้งถึงวตัถปุระสงค์

ของการสอน จงึอาจมคีวามคดิเป็นปฏปัิกษ์ต่อการสอน

 5)  ไม่ยอมรับในตัวผู้สอน  เป็นเพราะผู้รับ

การสอนประเมนิว่าผูส้อนไม่มคีวามรูเ้พยีงพอแก่การ

ที่จะถ่ายทอด

 6) ติดกับความรู ้ เดิมไม ่ยอมรับการ

เปลี่ยนแปลง  ผู้รับการสอนบางคนเคยปฏิบัติงาน

อย่างไรก็พอใจที่จะท�าตามแบบแผนและวิธีการเดิม  

จึงมักต่อต้านการเปลี่ยนแปลง

 7) ไม ่ เห็นความส�าคัญของการสอน  

เป็นเพราะผู้รับการสอนคิดว่าตนมีความรู้มาก่อน 

หรือประเมินว่าสิ่งที่จะเรียนรู้เป็นงานง่ายๆ

 8) ขาดแรงจูงใจ เป็นเพราะไม่ได้รับโอกาส

และเห็นโอกาสที่จะได้ประโยชน์

 9) ขาดสมาธใินการรบั เป็นเพราะผูร้บัการ

สอนมคีวามเอาใจใส่และความตัง้ใจทีจ่ะรบัการสอน

น้อยหรือบางคนเป็นโรคสมาธิสั้น

 10) มปัีญหาส่วนตวั  ผูร้บัการสอนบางคนมี

ความกงัวลในเรือ่งต่างๆ  ทัง้ปัญหาครอบครวั  ปัญหา

ทางการเงิน ปัญหาความขัดแย้งกับบุคคลต่างๆ   

จึงไม่พร้อมที่จะรับการเรียนรู้

 11) ไม่กล้าถามในเรื่องที่ไม่เข้าใจ เป็น

เพราะมีความอายและคิดว ่าการถามเป็นสิ่งที่

แสดงออกว่าตนไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ

 12) อวดรู้ทั้งๆ ที่รู้ไม่จริง  เป็นเพราะผู้รับ

การสอนบางคนมีประสบการณ์ในงานหลายด้าน   

จึงมักมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง  โดยที่ยังไม่รู้

 13) ขาดความสามารถในการรับรู้ เป็น

เพราะมีความเป็นไปได้ว่าบางคนมีความพิการใน

เรื่องประสาทรับรู้  หรือมีลักษณะงุ่มง่าม
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                สาเหตุข้างต้น เป็นสิ่งที่ผู้ถ่ายทอดควร

ท�าความเข้าใจ และหาแนวทางแก้ไข เนื่องจากผู้รับ

ความรู้มีความหลากหลาย และมีความแตกต่างกัน 

การรู้สาเหตุของปัญหาที่แท้จริงจะช่วยให้การขจัด

ปัญหาง่ายขึ้น 

 2.2.4 เทคนิค วิธีการเรียนรู้

 การเรียนรู ้อาจเกิดได้จากวิธีการเรียนรู ้

หลายวิธี ซึ่งให้ผลในการเรียนรู้แตกต่างกันออกไป  

วิธีการเรียนรู้ที่พบโดยทั่วไปมีดังนี้

 1) การสังเกต (Learning by Observing)  

 2) การลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing)

 3) การฝึกอบรม (Learning by Training)

 4) การวิจัย (Learning by Research)

 5) การลองผิดลองถูก (Trial and error)

 พฤตกิรรมในการเรยีนรูข้องคน ดงัตวัอย่าง

ข้างต้น มกัเป็นไปตามแต่กรณแีละโอกาส ส�าหรบัใน

การจัดกระบวนการเรียนรู้ ผู้จัดต้องพิจารณาปัจจัย

ต่างๆที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เช่น วัตถุประสงค์

ในการเรียนรู ้ เนื้อหาวิชาที่จะถ่ายทอดความรู ้  

วัฒนธรรมในการเรียนรู ้ที่ผ่านมา ศักยภาพของ 

ผู้เรียน  และช่วงเวลาที่เหมาะสม 

 ในกรณีดงักล่าว สมติ สชัฌุกร (2547 : 39) 

เคยเขียนไว้ในหนังสือ เทคนิคการสอนงาน ว่า 

บทบาทของผู ้สอนในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปมาก

แล้ว ปัจจุบันการสอนเปลี่ยนเป็นการเฝ้าติดตาม

วิวัฒนาการแห่งการเรียนรู ้ของผู ้เข้ารับการสอน   

รูปแบบของการเรียนรู้จึงมีได้หลายแบบ  ดังนี้

 1) การเรียนรู้แบบที่ขึ้นกับผู้สอน (Trainer 

Centered) เป็นลักษณะที่ผู ้สอนท�าหน้าที่เป็น

ศนูย์กลางของการเรยีนรูแ้ละเป็นผูเ้ชีย่วชาญในเรือ่ง

ที่สอน

 2) การเรียนรู้แบบที่ขึ้นกับกลุ่ม (Group 

Centered) เป็นการเรียนรู้ที่มีการริเริ่มขึ้นอยู่กับ

ผู ้รับการสอนงาน บางครั้งท�าให้การเรียนรู ้ไม่มี

ทิศทาง ปล่อยให้ผู้รับการสอนงานปราศจากการ

ชี้แนะ

 3) การเรยีนรูแ้บบขึน้กบัทัง้ผูใ้ห้ความรูแ้ละ

ผู้รับความรู้  (Group  Task)  เป็นการเรียนรู้ที่ผู้สอน

อยูใ่นฐานะผูว้างแผน ประสานงาน  และประเมนิผล  

ส่วนผู้รับการสอนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติและคิดตามไป

ด้วย ประการส�าคญัผูส้อนจะต้องเป็นผูจ้ดัการในการ

เรียนรู้  

 แนวคิดข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การเรียน

รู้ที่ได้ผลควรค�านึงถึงผู ้เรียนหรือผู้รับความรู้เป็น

ส�าคัญ โดยผู้สอนต้องน�าข้อมูลของผู้เรียนมาใช้ใน

การวางแผนก่อนทีจ่ะถ่ายทอดความรู ้เพือ่ให้ผูเ้รยีน

ได้ลงมือปฏิบัติเรียนรู้และเกิดกระบวนการคิดตาม 

 สอดคล้องกับ พระเทพเวที หรือพระ

ประยุทธ์ ปยุตฺโต(อ้างอิงใน บูรชัย ศิริมหาสาคร, 

2545 : 5) ทีเ่คยกล่าวไว้ว่า แนวคดิใหม่ทางการศกึษา  

ซึ่งแตกต่างจากที่เป็นอยู่คือ แนวคิดในการจัดการ

ศกึษาทีเ่น้นมนษุย์เป็นศนูย์กลางของการพฒันา  โดย

ผสมผสานแนวคิดทางการศึกษาของนักการศึกษา

ชาวตะวันตก  ซึ่งเป็นภูมิปัญญาเทศ  เข้ากับแนวคิด

ในทางพุทธศาสนา  ซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทย  โดยสรุป

เป็นหลักการได้  3  ประการ  คือ  

 1. การเรยีนรูต้้องเริม่ต้นทีต่นเอง (Self Learning)

 2. การเรยีนรูต้้องควบคูก่ารปฏบิตั ิ(Learning 

by Doing)

 3. การเรียนรู้ต้องควบคู่ความสนุกสนาน  

(Enjoy Learning)



12 กระบวนการสร้างนักออกแบบในท้องถิ่น

 ส่วนนักวิจัยทางการศึกษาสมัยใหม่ ได้มี

งานวิจัยเกี่ยวกับอัตราส่วนของความจ�าอันเป็นผล

มาจากการเรยีนรูโ้ดยผ่านประสาทสมัผสัต่างๆ  ดงันี้

 อ่าน (Read)  จ�าได้ร้อยละ 10

 ฟัง (Hear)   จ�าได้ร้อยละ 20

 เห็น (See)   จ�าได้ร้อยละ 30

 เห็น+ฟัง    จ�าได้ร้อยละ 50

 พูดอธิบาย (Say) จ�าได้ร้อยละ 70

 พูดอธิบาย+ท�า (Do) จ�าได้ร้อยละ 90

 และในบทบาทของผู้เรียนและผู้สอนตาม

กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางของ

การพฒันา พบว่า อตัราส่วนของความจ�ามาจากการ

ฟังค�าบรรยายร้อยละ 20 การพดูอภปิรายร้อยละ 30 

และการลงมือปฏิบัติจริงร้อยละ 50

 ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจสรุปได้ว ่า  

การถ่ายทอดความรู้ที่เน้นมนุษย์หรือผู้รับความรู ้

เป็นศูนย์กลางนั้น ควรให้ความส�าคัญกับการลงมือ

ปฏิบัติจริง โดยความรู้ต้องได้คู่กับการปฏิบัติจึงจะ

ท�าให้เกิดการจดจ�าและน�าไปใช้ได้จริง

2.3 กระบวนการในการเรียนรู้

 กระบวนการในการเรียนรู ้  ก็ เหมือน

กระบวนการท�างานทั่วไป คือ มีตั้งแต่ Input – 

Process – Output และ Outcome ถ้าเปรียบกับ

ทางพุทธศาสตร์ คือ การที่เรามี สติ ควบคุมตั้งแต่

การรับรู้  Input  ต่างๆ ผ่าน หู  ตา  จมูก  ฯลฯ  มี

กระบวนการทีเ่กดิขึน้ในใจ  คอื  สงบ  อยูก่บัปัจจบุนั  

เมือ่คดิอย่างมสีต ิ กจ็ะเกดิการเรยีนรู ้ การเรยีนรูม้กั

เกดิจากการลงมอืปฏบิตั ิ การอ่านอย่างเดยีวเป็นแค่  

รับรู้  การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อได้ลงมือท�า

 การจัดล�าดับแห่งการเรียนรู้

 ในการจดักระบวนการเรยีนรู ้ อาจประกอบ

ด้วยหลายสิง่ซึง่สมัพนัธ์กนัเป็นขัน้ตอน (สมติ สชัฌกุร, 

2547 : 39)  ดังต่อไปนี้

 1) ความต้องการเรียนรู้ (Need)

 2) สิ่งเร้า (Stimulus)

 3) การสนองตอบ (Response)

 4) แรงเสริม (Reinforcement)

 5) การเรียนรู้ (Learning)

 6) การเปลีย่นแปลงทางพฤตกิรรม (Changing 

in Behavior)

 จากข้อมลูข้างต้น อาจน�ามาจดัเป็นขัน้ตอน

ในการจัดกระบวนการให้ความรู้เป็น 5 ขั้น ดังนี้

 1) น�าเรื่อง (Introduction)

 2) เสนอเรื่อง (Presentation)

 3) ฝึกหัด/ลงมือปฏิบัติ (Practice)

 4) ทดสอบ (Test)

 5) ทบทวน (Review)

 ในการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการถ่ายโยงการ

เรียนรู้นั้น ผู้เรียนนอกจากเรียนบทเรียน เนื้อหาวิชา 

ทักษะปฏิบัติแล้ว สิ่งที่ผู ้สอนจะต้องท�าเกิดความ

เข้าใจกค็อื จะต้องให้ผูเ้รยีนเข้าใจหลกัการ  กฎเกณฑ์  

และสามารถน�ามาดัดแปลงใช้ได้โดยพยายามให้ผู้

เรียนได้ฝึกการใช้หลักการและการแก้ปัญหา ซึ่งมี

ดังนี้

 1)  เมือ่เรยีนแล้วต้องเหน็ความสมัพนัธ์ของ

สิ่งที่เรียน

 2) ต้องมีความเข้าใจหลักการ กฎเกณฑ์

ต่างๆ ได้โดยการยกตัวอย่างหลายๆแบบได้

 3) ควรฝึกการใช้โดยการแก้ปัญหาใน

สถานการณ์ต่างๆ
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   4)  ควรมคีวามรูพ้ืน้ฐานทีแ่ม่นย�า  และการ

เรียนรู้ควรมีความต่อเนื่อง

              จากข้อมูลต่างๆ จะถูกน�ามาจัดท�าเป็น

แผนการสอนหรือแผนการในการถ่ายทอดความ

รู้ ซึ่ง อุทุมพร จามรมาน (2541 : 14) ได้กล่าวถึง  

กระบวนการวางแผนการสอน ว่า มีสิ่งที่ผู้สอนต้อง

ค�านึง และน�ามาเป็นข้อพิจารณา 2 ประการ คือ

 1)  ความรู ้ ซึง่แยกออกเป็น  ความรูใ้นทาง

กายภาพ  (ธรรมชาติ)  ทางสังคม และทางตรรกะ

 2) วิธีการ เป ็นการก�าหนดวิธีการที่

จะน�าความรู ้นั้นไปสู ่วัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ  

ซึง่แยกเป็น 2 อย่าง  คอื 1)  วตัถปุระสงค์ของเนือ้หา   

(ContentObjective) ต้องการให้ผู้เรียนรู้อะไรบ้าง  

2) วตัถปุระสงค์ของกระบวนการ  (Process  Objective) 

ผู้เรียนจะเรียนรู้อย่างไรจึงจะบรรลุยังวัตถุประสงค์

ที่ตั้งไว้

 การจัดท�าแผนการสอน

 แผนการสอนหรอืแผนการในการถ่ายทอด

ความรู้ คือแผน จัดท�าขึ้นเพื่อช่วยให้เรารู้ถึงสิ่งที่จะ

ต้องตระเตรียมก่อน รวมทั้งสิ่งที่จะช่วยประกอบ

และต้องใช้ อาจจะใช้ทั้ง 3 ระยะ (สมิต สัชฌุกร,   

2547  : 45) ได้แก่

 1) ก่อนการสอน ผู ้สอนจะต้องเตรียม

เนื้อหาที่จะสอนและก�าหนดระยะเวลาในการสอน

ให้เพียงพอ  โดยศึกษาและวิเคราะห์ความรู้เดิมของ

ผู้รับ เตรียมการในเรื่องต่างๆให้มีความพรักพร้อม

 2) ระหว่างการสอน  ผูส้อนจะต้องวางแผน

ที่จะทบทวนความรู้เดิมของผู้รับ  และวางแผนสร้าง

บรรยากาศให้เกดิความพร้อมเพือ่การเรยีนรู ้ และใช้

แบบซอยงานเป็นแนวทางส�าหรับผู้สอน

 3) หลงัการสอน  ผูส้อนจะต้องตดิตามการ

ปฏบิตังิานของผูร้บัการสอนว่าท�าได้ถกูต้องครบถ้วน

ตามที่ได้สอนไว้หรือไม่  รวมทั้งอาจจะสอบถามผู้รับ

การสอนถึงปัญหาและอุปสรรคในการเรียนรู้

 ส�าหรับวิธีสอนและถ่ายทอดความรู ้ให้ 

ผู้เรียนอาจมีหลายแบบหลายวิธี ทั้งนี้ แล้วแต่ความ

มุ่งหมายของผู้สอนว่าจะใช้วิธีใด จึงจะเกิดการเรียน

รู ้อย่างมีประสิทธิภาพ ส�าหรับวิธีสอนที่เป็นการ

ถ่ายทอดความรูส้�าหรบับคุคลทัว่ไป ทีน่่าสนใจมดีงันี้

 การบรรยาย  (Lecturing)  

 เป็นการสอนทีน่ยิมปฏบิตัแิละใช้กบัจ�านวน

ผู้เรียนที่แตกต่างกัน การใช้วิธีบรรยายจะใช้ได้ดี 

ในกรณี ดังนี้

 1) เมื่อต้องการบรรยายให้จ�าได้ในระยะ

เวลาจ�ากัด

 2) เมื่อต้องการถ่ายทอดความรู้ความคิด

เห็นของผู้สอน

 3) เมื่อความรู้นั้นเป็นความคิดเห็นและ

ประสบการณ์ของผุ้สอน  ซึ่งผู้เรียนหากค้นคว้าที่อื่น

จะเสียเวลาค้นไม่ได้

 4) ใช้สอนบรรยายร่วมกับวิธีอื่นๆ

 การบรรยาย มักจะอยู ่ที่มุ ่งในเรื่องของ 

เนื้อหา ผู้สอนต้องมีการเตรียมการ เพื่อว่าเวลา

บรรยายจะได้ต่อเนื่องไม่สับสน ผู้บรรยายจ�าเป็น

ต้องมีเนื้อหาความรู้ชัดเจนและแม่นในเนื้อหา รู้จัก

จงัหวะในการบรรยาย และควรจะใช้วธิกีารบรรยาย 

(ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์,  2551 : 198) ดังนี้
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 1) การน�าเข้าสู่บทเรียน อาจโดยการน�า

ความรู ้เดิม เร้าความสนใจให้นักเรียนเห็นความ

สัมพันธ์ของวิชา ส่งเสริมให้นักเรียนมั่นใจและ 

ตั้งใจเรียน

 2) เนื้อหาในการบรรยาย ซึ่งจะต้อง

ค�านงึถงึความสมัพนัธ์ระหว่างการบรรยายทลีะตอน

กับการบรรยายทั้งหมด ให้ต่อเนื่องกันตามล�าดับ   

โดยใช้วิธีการต่างๆ  เช่น  การเปรียบเทียบการผสม

ผสานระหว่างเนื้อหา

 3) เทคนิคการบรรยาย ควรจะมีการเร้า

ความสนใจของผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ เช่น  

เสียง รูปภาพ เพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย การใช้

อุปกรณ์การสอนช่วยให้ผู้เรียนได้เปลี่ยนอิริยาบถ  

และการซักถามช่วยให้ผู้เรียนได้ร่วมแสดงความคิด

เห็นด้วย

 4) การสรุปค�าบรรยาย การสรุปนี้จะช่วย

ให้ผูเ้รยีนได้มคีวามเข้าใจดขีึน้ รวมทัง้การตอบข้อซกั

ถามหรือให้ผู้เรียนออกความคิดเห็น โดยทั่วไปแล้ว 

การบรรยายจะใช้ได้ดร่ีวมกบัวธิสีอนแบบอืน่ๆเพราะ

การบรรยายนานเกินไป จะเกิดความเบื่อหน่ายและ

ไม่เร้าความสนใจของผู้เรียน และท�าให้ผู้เรียนไม่มี

กิจกรรมร่วมด้วย

 การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ (Experiential 

learning)

 เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

จากการลงมือกระท�า เน้นผู้เรียนเป็นผู้สร้างความ

รู้ใหม่ โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ปรับเปลี่ยนตัวเอง ตาม

กระบวนการเรียนรู้  อาจกล่าวได้ว่า การเรียนรู้จาก

ประสบการณ์เป็นวงจรของการลองกระท�า ดังภาพ

ประกอบ

 วงจร “การลองกระท�า” หรือการเรียน

รู้จากประสบการณ์เริ่มที่ 1) การเรียนรู้รับปัญหา  

(aware of problem)  2) คิดหาแนวทาง  (getting 

an idea)  3) ลองกระท�า (trying out a response) 

4) ผู ้ เรียนเกิดประสบการณ์จากผลของการ 

กระท�า (experiencing the consequences) และ

ในที่สุด 5) ผู้เรียนสร้างความรู้ของตนเอง  โดยอาจ

เป็นการยืนยันในความรู้เดิมว่าสอดคล้องและใช้ได้

ในสถานการณ์ใหม่หรือปรับเปลี่ยนความรู้เดิมเป็น

ความรู้ใหม่ (either confirming or modifying 

pervious conception) ที่ผู้เรียนผู้ใหญ่น�าไปใช้

เมื่อเผชิญปัญหาใหม่อีก จึงเป็นการเคลื่อนที่กลับ

ไปเริ่มต้นขั้นที่หนึ่งของวงจรใหม่อีก ที่ส�าคัญที่สุด

คือ กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์นี้ ท�าให้

สร้างความรู้ในรูปการปรับเปลี่ยนความรู้ของผู้เรียน

กลายเป็นการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามหมาย มคีณุค่าและ

ภาพที ่2.1 แผนภมูแิสดงวงจร การลองกระท�า ในการเรยีน

รู้จากประสบการณ์ของ Dewey
ที่มา : ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ (2544 : 40) พัฒนาจากแนวคิดของ 

Dewey ใน Lewis and Williams, 1994

1. การรับรู้ปัญหา

2. คิดหาแนวทาง

3. ลองกระท�า

4. เกิดประสบการณ์อันเป็น

ผลจากการกระท�า

5. เกิดการยืนยันความรู้เดิม

หรือปรับเปลี่ยนเป็นความรู้ใหม่
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ภาพที่ 2.2 แผนภูมิแสดงกระบวนการ Organic  Model
ที่มา : ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ (2544 : 65) พัฒนาจากแนวคิดของ  

Knowles,  1970

ใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจ�าวัน ที่เป็นประโยชน์

สูงสุดของวงจร “การลองกระท�า”  คือ ท�าให้ผู้

เรียนมีประสบการณ์คิดและการกระท�า จนกระทั่ง

คิดไตร่ตรองจนเกิดความหมาย ครั้งแล้ว ครั้งเล่า   

จนก ่อ ให ้ เกิ ดการ เรี ยนรู ้ วิ ธี การ เรี ยนรู ้ จ าก

ประสบการณ์  

 นักวิชาการที่ยอมรับกันทั่วไปและสนใจ

การเรียนรู้จากประสบการณ์อีกท่านหนึ่งคือ Kolb  

(Sutherland, 1997 อ้างใน ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, 

2544 : 41) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์อย่างกระชับว่า “…เป็นกระบวนการ

สร้างความรู้โดยการปรับเปลี่ยนประสบการณ์...”  

นอกจากนั้น ยังกล่าวถึง คุณลักษณะที่ส�าคัญของ

การเรียนรู้จากประสบการณ์ไว้ดังนี้คือ  1)  การ

เรียนรู้เป็นกระบวนการ (process) มิใช่ผลผลิต  

(product),  2) การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ต่อ

เนื่องบนพื้นฐานของประสบการณ์  3) กระบวนการ

เรียนรู้เป็นการปรับเปลี่ยนความรู้เดิมที่ขัดแย้งกับ

ประสบการณ์ใหม่  4) การเรียนรู้เป็นกระบวนการ

โดยรวมของการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับโลกปัจจุบัน  

5) การเรียนรู้เป็นกระบวนการกระท�าซึ่งกันและกัน  

(transaction) ระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อม

และ  6) การเรียนรู้เป็นกระบวนการสร้างความรู้  

(process of creating knowledge)

 จากความหมายและคุณลักษณะที่ส�าคัญ

ของการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ Kolb เสนอในปี  

ค.ศ. 1984 แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าสอดคล้องกับ

แนวคิดของ Dewey แทบเป็นเนื้อเดียวกัน  

 นอกจากนั้นยังพบว่า ในปี ค.ศ.1970  

Knowles (อ้างใน ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, 2544 : 65) 

ได้เสนอประสบการณ์เรียนรู้เป็นแม่แบบของการ

ออกแบบในรูปอื่นๆที่เรียกว่า Organic Model   

ซึ่งมี 7 ขั้นตอนคือ 1) การสร ้างบรรยากาศ   

2) จัดโครงสร้างทางกายภาพให้เอื้ออ�านวยในการ

ร่วมกันวางแผน  3) ผู้สอนอ�านวยความสะดวกหรือ

ช่วยให้ผู ้เรียนวิเคราะห์ความต้องการของตนเอง   

4) ผูส้อนและผูเ้รยีนร่วมกนัก�าหนดวตัถปุระสงค์ของ

การเรียนรู้  5)ร่วมกันตัดสินใจเลือกและวางแผน

กิจกรรมการเรียนรู ้  6) ด�าเนินตามแผน และ  

7) ผูเ้รยีนประเมนิความก้าวหน้าของตนเองเป็นระยะ  

จนกระทัง่เสรจ็สิน้กจิกรรมการเรยีนรูผู้เ้รยีนประเมนิ

ตนเองในขั้นสุดท้าย  

1. สร้างบรรยากาศ

2. จัดสภาพทางกายภาพ

Re – assessm
ent

of Learning need

3. ร่วมวิเคราะห์ความต้องการ

4. ก�าหนดเป็นวัตถุประสงค์

5. ร่วมวางแผน

6. ด�าเนินกิจกรรมการเรียนรู้

7. ประเมินความก้าวหน้า
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 ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการมีความ

ส�าคญัทัง้สิน้  การปฏบิตัต้ิองสอดคล้องกบัความเชือ่

เบื้องต้น  ดังต่อไปนี้

 ขั้นตอนที่ 1 สร้างบรรยากาศความเป็น

กันเอง เป็นการแสดงการยอมรับในเอกลักษณ์  

ของผู้เรียนแต่ละบุคคล แสดงความยินดีที่ได้รู้จัก

และยอมรับในความแตกต่างและความเป็นตนของ

แต่ละบุคคล  ซึ่งเป็นการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ของแต่ละบุคคล  ความรู้สึกนี้จะพัฒนาต่อไป

เป็นความรูส้กึเคารพซึง่กนัและกนั  เป็นความรูส้กึไว้

วางใจซึง่กนัและกนั  ซึง่จะเป็นผลดต่ีอไปคอืกล้าแลก

เปลี่ยนความคิดเห็น

 ขั้นตอนที่ 2 จัดโครงสร้างทางกายภาพ  

ห้องที่มีบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการ ขนาดของโต๊ะ

และเก้าอี้เหมาะสม นั่งสบาย การจัดโต๊ะและเก้าอี้  

หลีกเลี่ยงการจัดแบบห้องบรรยาย ต้องจัดให้อยู่ใน

ลักษณะล้อมวงคุยกัน เพื่อเอื้อต่อการสื่อสารแบบ

สองทางของสมาชิกทุกคน ขณะพูด ทุกคนได้มอง

เห็นผู้พูด ทั้งนี้เพื่อมุ่งกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ที่สะสมติดตัวมา 

 ขั้นตอนที่ 3 ผู้สอนอ�านวยความสะดวก

ให้ผู ้เรียนวิเคราะห์ความต้องการของตนเอง นั่น

คือผู้เรียนต้องบอกว่าต้องการสิ่งใดได้และถ้าหาก

ติดขัด ผู้สอนต้องช่วยแนะน�าวิธีการหรือเครื่องมือ

ในการวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน การที่ผู้

เรียนเป็นผู้ระบุความต้องการของตนเอง มีข้อดีแรก

คือ ศักดิ์ศรีของมนุษย์  ที่ได้ระบุความต้องการของ

ตนเอง ข้อดีต่อมาคือ  เกิดความมุ่งมั่นผูกพันต่อเป้า

หมายที่ตนเองเป็นผู้ก�าหนด

 ขัน้ตอนที ่ 4  ผูส้อนช่วยให้ผูเ้รยีนก�าหนด

วัตถุประสงค์ที่เป็นจริงได ้ในทางการศึกษา ในการ

เขียนความต้องการให้อยู ่ในรูปของวัตถุประสงค์

การศึกษาที่เหมาะสม ผู้เรียนบางคนอาจสามารถ

เขียนได้เอง หากติดขัด ผู้สอนต้องช่วยแนะน�าและ

ให้ความสะดวก ข้อดีของการที่ผู้เรียนเป็นผู้ก�าหนด

วตัถปุระสงค์ของการศกึษาของตนเอง กเ็ช่นเดยีวกนั

ข้อดีของการวิเคราะห์ความต้องการของตนเอง  คือ  

ภูมิใจในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนเอง และ

ความผูกพันมุ่งมั่นและการยอมรับในสิ่งที่ตนระบุ 

 ขัน้ตอนที ่5 การเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนเลอืก

วธิกีารเรยีนรู ้เลอืกกจิกรรมการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนชอบ

และมั่นใจที่จะกระท�า หากติดขัด ผู้สอนต้องแนะ

ทางเลือก  ช่วยบอกข้อดี  ข้อจ�ากัดของแต่ละวิธีการ 

เรียนรู้ มอบการตัดสินใจให้อยู่ในความรับผิดชอบ

ของผู้เรียน  สอดคล้องกับการรับรู้ตนเอง  ที่จะชี้น�า

ตนเองและเปิดโอกาสให้ได้ใช้ประสบการณ์เดมิมาใช้

ในการเรียนรู้อย่างเต็มที่

 ขั้นตอนที่ 6 ผู้เรียนด�าเนินกิจกรรมการ

เรยีนรู ้ โดยมผีูส้อนเป็นพีเ่ลีย้งเพือ่ให้เกดิความมัน่ใจ  

เมื่อติดขัด  หรือต้องการความช่วยเหลือ  ผู้เรียนกับ

ผู้เรียนกับผู้สอนมีโอกาสเรียนรู้จากกันและกัน 

 ขัน้ตอนที ่ 7  ประเมนิความก้าวหน้าของ

การเรยีนรู ้ ด้วยตนเองเป็นระยะเพือ่ให้ผูเ้รยีนตดัสนิ

ใจในการกระท�าของตนเองตามกิจกรรมการเรียนรู้

ได้ถ้าจ�าเป็นต้องดัดแปลงหรือยืดหยุ่น ส�าหรับการ

ประเมินในขั้นสุดท้ายเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญมาก ที่ผู้

เรียนจะทราบว่าตนเองถึงจุดหมายที่ตนก�าหนดไว้

แล้วหรือยัง  ยังขาดอีกเท่าไร  การประเมินตนเอง  

ขั้นนี้ จะมีข้อดีที่กลายเป็นการวิเคราะห์ความ

ต้องการหรอืความขาดของผูเ้รยีนด้วยตนเองอกีครัง้  

ถ้ายังไปไม่ถึงจุดหมายที่ต้องการ ผู้เรียนทราบว่า
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ขาดอีกเท่าไร  ผู้เรียนเป็นผู้ระบุความขาดหรือความ

ต้องการเอง ท�าให้เกดิความต้องการทีจ่ะเรยีนรูต่้อไป  

ท�าให้วงจรของกระบวนการเรียนรู้จากขั้นตอนที่  7  

ย้อนไปบรรจบเป็นขั้นตอนที่  3  

 โดยสรุป การออกแบบประสบการณ ์

การเรียนรู้ สามารถตอบสนองความเชื่อเบื้องต้น 

และมนุษยนิยมได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังเป็น

แม่แบบที่จะดัดแปลงที่จะเลือกบรรจุเนื้อหา และ

วิธีการ/เทคนิคที่หลากหลายได้ตามความเหมาะสม 

ตามสภาพบริบทแวดล ้อมและคุณสมบัติของ 

กลุ่มผู้เรียนที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4  กระบวนการคิดและการรับรู้ 

 ในแต่ละวันมนุษย์ต้องอยู่ท่ามกลางสภาพ

แวดล้อมทีเ่ตม็ไปด้วยข้อมลูข่าวสาร  และเมือ่มนษุย์  

รับรู้ ข้อมูลข่าวสาร ก็จะจัดเก็บข้อมูลข่าวสารนั้น  

การจัดเก็บข้อมูลข่าวสารเริ่มจากการที่มนุษย์เห็น

สิ่งเร้า  เช่น  รูปภาพ  ประสาทสัมผัสทางตา ก็จะ

รบัรูภ้าพนัน้  แล้วส่งข้อมลูภาพทีม่องเหน็ผ่านระบบ

ประสาทสู ่สมอง ซึ่งต้องผ่านกระบวนการต่างๆ   

การอ่าน  การจ�า  การสร้างภาพในใจ  การเปรียบ

เทียบภาพที่เห็นกับภาพอื่นๆ  ที่เคยจ�าได้หรือรับรู้

มาก่อน  เป็นต้น

 สกลธ์ ภู่งามดี (2545 : 15) เคยให้ความ

หมายเกี่ยวการรู ้คิดของมนุษย์ไว้ว่า ค�าว่า รู ้คิด  

(Cognition) ในวงการจิตวิทยามีความหมาย 

โดยรวม  คอื  กระบวนการทางจติ  ทางด้านความจ�า  

ความรู้ หรือแม้กระทั่งการประมวลข้อมูลข่าวสาร  

การศกึษาหาความรู ้ การแก้ปัญหา และการวางแผน

ในอนาคต ดังนั้น ค�าว่า จิตวิทยารู้คิด จึงหมายถึง 

การศึกษากระบวนการทางจิตด้วยระเบียบวิธีการ

ทางวิทยาศาสตร์ เป้าหมายหนึ่งของแนวคิดนี้คือ  

การทดลองและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้วย

ระเบยีบวธิทีางวทิยาศาสตร์  เพือ่อธบิายการท�างาน

ของกระบวนการทางจิต  เช่น กระบวนการต่างๆ

ทางจิตท�างานร่วมกันอย่างไร ทั้งนี้ในระยะแรกๆ

ของการพฒันาแนวคดินีเ้น้นศกึษาและอธบิายเฉพาะ

ด้านความรูค้วามคดิของมนษุย์เท่านัน้  แต่ปัจจบุนันี้

แนวคดินีไ้ด้ถกูน�าไปใช้ในเกอืบทกุสาขาของจติวทิยา

 แนวคิดหลักของแนวคิดด้านการประมวล

ข้อมูลข่าวสาร  จะเน้นว่ากระบวนการความคิดเป็น  

ผลลพัธ์ ของกระบวนการท�างานภายในมนษุย์ทีเ่ริม่

จากวยัต้นๆของชวีติ  กระบวนการท�างานทีว่่านี ้ เช่น  

การรับรู้  การเรียนรู้  การตั้งใจ  ความสนใจ  การจ�า 

การกวาดสายตาศกึษาสิง่รอบตวั และการสงัเคราะห์

สิ่งต่างๆที่สัมผัสได้ การท�างานอย่างต่อเนื่องของ

กระบวนการต่างๆเหล่านี้  จะท�าให้มนุษย์สามารถ

ประมวลผลข้อมูล และน�าออกมาใช้ได้ทั้งในแง่

ปรมิาณและคณุภาพทีข่ึน้อยูก่บัวยัและประสบการณ์

ของแต่ละคน

 การพัฒนาสมรรถภาพในการประมวล

ข ้อมูลข ่ าวสารของมนุษย ์นั้ น  จะมีลักษณะ 

คล้ายคลึงกัน โดยมนุษย์จะสามารถจัดข้อมูลผ่าน

เข้าไปไว้ในส่วนของความจ�าชั้นต้น (Working  

Memory) ซึ่งจะจัดข้อมูลได้มากขึ้นตามวัย ทั้งนี้  

เด็กเล็กจะมีวิธีจัดเก็บและเรียกข้อมูลข่าวสารไม่ 

มากนกั  ในขณะทีเ่ดก็โตและผูใ้หญ่จะมวีธิทีีซ่บัซ้อน

ขึน้  เช่น  สามารถก�าหนดช่วงเวลาของความสนใจให้

แน่วแน่และยาวนานขึน้  รูจ้กัวางแผนเพือ่การจดจ�า

สิ่งที่ต้องการได้ล่วงหน้า  เป็นต้น

 การพัฒนาประสิทธิภาพในการประมวล

ข่าวสาร  ในแต่ละบุคคล  จะมีวิธีที่แตกต่างไปและ

วิธีที่รู้จักกันดี คือ วิธีการปรับตัว  (Self-modifica-

tion)  หรือวิธีการอัตโนมัติ  (Automatization)  ซึ่ง
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หมายถึงการฝึกฝนให้จดจ�าข้อมูลและเรียกออกมา

ใช้ได้โดยอัตโนมัติ เช่น การคิดเลข การอ่านหนังสือ   

การขับรถ  เป็นต้น

 การรับรู้ของมนุษย ์ 

 การรู ้สึกและการรับรู ้จะเกิดขึ้นได้นั้น   

เริ่มจากมีสิ่งเร้าที่อาจเป็นเหตุการณ์หรือวัตถุต่างๆ

ที่อยู ่รอบๆตัวมนุษย์ซึ่งจะเป็นพลังงานเร้าท�าให้

อวัยวะรับความรู้สึกรับข้อมูลจากเหตุการณ์หรือ

วัตถุนั้น ส่งผ่านไปเป็นกระแสประสาทขึ้นสู่สมอง  

ทั้งนี้  พลังงานเร้าอาจเป็น  แสง  เสียง  ความร้อน  

เป็นต้น และอวัยวะรับความรู ้สึกแต่ละประเภท

จะรับพลังงานได้เฉพาะด้าน เช่น หูรับเฉพาะเสียง  

ผิวหนังรับเฉพาะอุณหภูมิสัมผัส ตารับเฉพาะแสง 

ฯลฯ  ทัง้นี ้ ข้อมลูจะกลายเป็นสิง่เร้าอวยัวะรบัความ

รู้สึกให้เปลี่ยนพลังงานเหล่านี้  เป็นกระแสประสาท

ไปสู่สมอง และสมองจะเกิดความรู้สึก เช่น มองเห็น  

ได้ยิน  สัมผัสได้  ฯลฯ  แต่จะเห็นอะไร  ได้ยินอะไร  

หรือรู้สึกว่าสัมผัสอะไรอยู่นั้น  หมายถึง  ได้เกิด

การตีความหมายและเกิด การรับรู ้ ขึ้นแล้ว ดังนั้น   

การรับรู ้จึงเป็นกระบวนการขั้นสูง  ซึ่งหากไม่มี

อวยัวะรบัความรูส้กึกจ็ะไม่เกดิการรบัรูใ้ดๆ  อย่างไร

กต็าม  หากมอีวยัวะรบัความรูส้กึ  แต่ไม่มกีารตคีวาม

หมายของข้อมลูทีเ่ข้าสูส่มองกไ็ม่เกดิการรบัรูเ้ช่นกนั 

ทัง้นีม้ปัีจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการรบัรูท้ีน่่าสนใจ (สกลธ์ 

ภู่งามดี,  2545  : 21) ดังนี้ 

 ประสบการณ์ การที่มนุษย์สามารถบอก

ได้ว่าสิ่งที่เห็นนั้น  คือ ดอกไม้  หรือบอกได้ว่าเสียง

ที่ได้ยินเป็นเสียงนกร้อง หรืออื่นๆ นั้น จะต้องมี

ประสบการณ์หรือรู้จักสิ่งเหล่านั้นมาก่อน ดังนั้น  

การตีความในสิ่ งที่ มนุษย ์ รู ้ สึ กจึ งต ้องอาศัย

ประสบการณ์

 อารมณ์ในแต่ละขณะ เป็นอีกปัจจัยที่

เกี่ยวข้องกับการรับรู้ เช่น ในขณะที่มีอารมณ์โกรธ

จะไม่กลัวอะไร และสามารถกระท�าสิ่งต่างๆโดย

ปราศจากการยั้งคิดหรือเหตุผล ทั้งนี้เนื่องจากการ

รับรู ้ในขณะนั้นตกอยู ่ใต้อิทธิพลของความโกรธ   

ซึ่งท�าให้การรับรู้บิดเบือนไปจากความเป็นจริง

 ปัจจัยอื่นๆ เช่น แรงจูงใจ การเรียนรู ้  

ทัศนคติ  ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยทางจิตวิทยาที่เข้ามา

เกี่ยวข้องกระบวนการรับรู้ทั้งสิ้น

2.5 กระบวนการคิดสร้างสรรค์

 ธีระชัย  สุขสด (2544 : 70) เคยกล่าวถึง

การคดิสร้างสรรค์ไว้ว่า การสร้างสรรค์เป็นวธิคีดิของ

มนุษย์หรือวิธีแห่งปัญญา วิธีดังกล่าวน�ามาใช้ใน 

การคิด การแก้ไขและการไตร่ตรอง แล้วน�ามา

ปรับปรุงให้เกิดพัฒนาการ ทั้งนี้ ในงานออกแบบ

ต่างๆ ถือว่า การสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์กับการ

ออกแบบที่ต้องใช้ควบคู่กับการปฏิบัติการจริง  

สิ่งเร้า (เช่น วัตถุ เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง)

พลังงานที่เกิดจากข้อมูลที่เป็นสิ่งเร้า  (1)

อวัยวะรับความรู้สึก

กระแสประสาทสู่สมอง  (2)

ภาพที่ 2.3 แผนภูมิแสดงกระบวนการรับรู้ของมนุษย์
ที่มา : สกลธ์ ภู่งามดี (2545  : 22)
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 องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์

 ความคิดสร้างสรรค์  มิใช่เพียงแต่ความคิด

ริเริ่มเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  ทั้งนี้  ทฤษฎีโครงสร้าง

ทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด (Guilford) ได้อธิบาย

ถึงองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ว่า เป็น

ความสามารถทางสมองที่สามารถคิดได้กว้างไกล

และหลายทิศทาง ซึ่งประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม  

(Originality) ความคดิคล่องแคล่ว (Fluency)  ความ

ยืดหยุ่นในการคิด  (Flexibility)  และความละเอียด

ลออ  (Elaboration)

 ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์

 ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ที่จะกล่าวใน 

ทีน่ี ้ผูเ้ขยีนได้ศกึษาจากงานเขยีนของ สกลธ์ ภู่งามดี 

(2545  : 22) ซึ่งได้ยกตัวอย่างให้เห็นถึง ทฤษฎีของ

วัลลัส (Wallas) ทฤษฎีของเทย์เลอร์ (Taylor) และ

ทฤษฎีของซิกมุนด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud)   

สมารถสรุปประเด็นส�าคัญได้ดังนี้  

 ทฤษฎีของวัลลัส (Wallas’ Theory)   

เน้นว่า การจะเกิดความคิดสร้างสรรค์นั้นต้องใช้

สมองทั้งซีกซ้ายและขวา โดยมีขั้นตอนการเกิด   

4  ขั้นตอน  ดังนี้

  ขั้นที่ 1 การเตรียมตัว  (Preparation)  

และรวบรวมข้อมูล

  ขัน้ที ่2 การครุน่คดิ  (Incubation)  เช่น

เดยีวกบัระยะฟักไข่  ซึง่อาจจะฟักเป็นตวัหรอืไม่กไ็ด้

  ขั้นที่ 3 การเกิดประกายความคิด  

(Illumination  or  Insight)  เป็นระยะที่คิดค�าตอบ

ได้ทันที  โดยอาจดูเหมือนว่าไม่ได้คิด

  ขัน้ที ่4 การพสิจูน์ (Verification)  และ

การทดสอบแนวคิดในการทดลองซ�้าหลายๆครั้ง  

เพื่อให้ได้ผลเป็นข้อสรุปและกฎเกณฑ์ที่แน่นอน

 ทั้งนี้  การเกิดความคิดสร้างสรรค์ที่ต้อง

ใช้ทั้งสมองซีกซ้ายและขวานั้น แสดงให้เห็นได้ดัง

แผนภูมิต่อไปนี้

 ทฤษฎขีองเทย์เลอร์  เน้นว่า  ผลของความ

คิดสร้างสรรค์นั้นไม่จ�าเป็นจะต้องเป็นขั้นสูงสุดและ

ไม่จ�าเป็นจะต้องค้นคว้าประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ  โดยที่ยัง

ไม่มีผู้ใดคิดมาก่อน หรือไม่จ�าเป็นต้องสร้างทฤษฎี

ที่ใช้ความคิดด้านนามธรรมอย่างสูง  แต่ความคิด

สร้างสรรค์ของคนเรานั้น อาจจะเป็นขั้นใดขึ้นหนึ่ง

ใน  6  ขั้น  ต่อไปนี้คือ

 ขั้นที่  1 เป ็นความคิดสร ้างสรรค ์ขั้น 

ต ้นสุด หรือเป็นสิ่งธรรมดาสามัญอันหมายถึง  

เป็นพฤตกิรรมหรอืการแสดงออกของตนอย่างอสิระ

โดยไม่จ�าเป็นจะต้องอาศัยความคิดริเริ่ม และทักษะ

อย่างใด อาจเป็นเพียงการแสดงออกอย่างอิสระ

เท่านั้น

 ขั้นที่ 2 เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีการ

ทดลองสร้างผลงานซึ่งใช้ทักษะเฉพาะทาง โดยไม่

จ�าเป็นต้องเป็นสิง่ใหม่ เช่น การสร้างอปุกรณ์ท�าสวน

เพื่อการใช้งานในบ้านจากวัสดุเหลือใช้  เป็นต้น

 ขั้นที่ 3 เป็นความคิดสร้างสรรค์ผลงาน

ที่แสดงให้เห็นว่า ผู ้สร้างสรรค์ได้แสดงความคิด

สร้างสรรค์ใหม่ของตนเองซึง่ไม่ได้ลอกเลยีนแบบใคร

 ขั้นที่ 4 เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีการ

ประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ  ซึ่งไม่ซ�้าแบบใคร  และแสดงให้

เห็นความสามารถที่แตกต่างไปจากผู้อื่น

 ขัน้ที ่ 5  เป็นความคดิสร้างสรรค์ทีส่ามารถ

น�าสิ่งที่คิดไว้แล้วนั้นมาปรับปรุงให้สมบูรณ์

 ขั้นที่  6  เป็นความคิดสร้างสรรค์ขั้นสูงสุด  

ที่แสดงถึงความสามารถในการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เป็น

นามธรรมขั้นสูงสุด เช่น การสร้างทฤษฎี หรือ หลัก

การใหม่ เป็นต้น
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 ทฤษฎีของฟรอยด์ กล่าวไว้ว่า ความคิด

สร้างสรรค์เริ่มจากความขัดแย้งซึ่งแสดงออกโดย

พลังจิตใต้ส�านึก และขณะที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น

นั้น  คนที่มีความคิดสร้างสรรค์จะมีความคิดที่อิสระ

เกิดขึ้นมากมาย  แต่ในคนที่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์

จะไม่มีสิ่งนี้  

 จากแนวคิดข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ความ

คิดสร้างสรรค์ของมนุษย์นั้นมีหลายระดับ  มีที่มาใน

ลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั แต่ละคนมคีวามคดิสร้างสรรค์

ที่แตกต่างกัน และการคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวน

การที่มีขั้นตอน

2.6 หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่

 การเรียนรู้ของผู้ที่อยู่ในวัยท�างานจะแตก

ต่างจากการเรียนรู้ของเด็กที่อยู่ในวัยเรียน แม้ว่า

ผู้ใหญ่ก็จะต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตแต่ไม่ใช่การ

เรยีนรูอ้ย่างเป็นทางการ  เป็นการเรยีนรูต้ามอธัยาศยั

อนัหมายถงึการเรยีนรูท้ีไ่ม่มใีครมาบงัคบั แต่จะเรยีน

รู้ตามความต้องการของตนเอง

 ในการจ�าแนกวัยของมนุษย์ เฮวิกเฮิร์สท์ 

(Havighurst, 1953. อ้างใน มกราพันธุ์  จูฑะรสก, 

2548 : 5) นักจิตวิทยาพัฒนาการผู้เป็นที่รู้จักกัน

อย่างกว้างขวางในทฤษฎี งานพัฒนาการประจ�า

วัยของเขา (Developmental  Tasks) ได้ถือเอา

ก�าหนดเวลาที่บุคคลเป็นผู้ใหญ่โดยสมบูรณ์ เมื่อ

เขาได้พบกับความส�าเร็จอย่างบริบูรณ์ในชีวิตแล้ว  

ซึง่มกัจะเกดิขึน้ในต้องปลายของชวีติ  ตามวฒันธรรม

ของชาวตะวันตกจุดมุ่งหมายส�าคัญของชีวิตมักจะ

ถูกก�าหนดไว้ในชีวิตผู้ใหญ่

 เฮวกิเฮริสท์  ได้ก�าหนดช่วงชวีติของบคุคล

เป็น  6  ช่วงด้วยกัน

  วัยเด็กตอนต้น : 

   อายุตั้งแต่เกิดถึง  6 ปี

  วัยเด็กตอนปลาย : 

   อายุตั้งแต่  6 – 12   ปี

  วัยรุ่น :

   อายุตั้งแต่  12 – 18 ปี

  วัยผู้ใหญ่ตอนต้น :

   อายุตั้งแต่  18 – 35 ปี

  วัยกลางคนหรือวัยผู้ใหญ่ :

   อายุตั้งแต่  35 – 60 ปี

  วัยชราหรือผู้ใหญ่ตอนปลาย :

   อายุตั้งแต่  60 ปีขึ้นไป

 ผู ้ที่ปฏิบัติภารกิจในวัยผู ้ใหญ่ประสบผล

ส�าเร็จโดยสมบูรณ์ จึงมักจะมีลักษณะดังนี้

 1. เป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

 2. รู้จักสร้างหลักฐานฐานะทางเศรษฐกิจ

ให้มั่นคง

 3. มีความสุขกับการที่ได้เป็นผู้ใหญ่ ได้

อบรมสัง่สอนลกูจนเป็นผูใ้หญ่ มคีวามสขุ รูจ้กัรบัผดิ

ชอบ

 4. รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 5. มคีวามผกูพนัและรบัผดิชอบต่อสามภีรรยา

 6. ยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับสภาพการ

เปลี่ยนแปลงทางร่างกายของตนเอง

 7. สามารถปรับตัวต่อพ่อแม่ที่สูงอายุได้

อย่างเหมาะสม

          การได้ทราบลักษณะความแตกต่างที่ส�าคัญ

ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่จะน�าไปสู่การวางแผนการ

สอนผู้ใหญ่ให้เหมาะสมได้ มกราพันธุ์ จูฑะรสก  

(2548 : 8) ได้ศกึษาแนวคดิของ แมลโคล์ม เอส  โนลส์ 
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และได้สรุปข้อแตกต่างเป็นตารางเปรียบให้เห็นเด่น

ชัดขึ้น ระหว่างลักษณะของเด็ก และลักษณะของ

ผู้ใหญ่ ดังตารางต่อไปนี้

 ความต้องการของผู้ใหญ่

 เกีย่วกบัความต้องการโดยทัว่ไปของผูใ้หญ่ 

มกราพันธุ์  จูฑะรสก (2548 : 9) กล่าวไว้ว่าผู้ใหญ่

โดยทัว่ไปมกัจะมคีวามต้องการหลกั 3 ประการ ดงันี้

 1) ความต้องการที่รู ้จักหรือตระหนักใน

ตนเอง  และพฒันาตนเอง  เพือ่การปรบัตวัและปรบั

อาชีพให้ทันต่อความเจริญเปลี่ยนแปลงของสังคม

 2) ความต้องการที่จะประสบผลส�าเร็จ  

เจริญพัฒนาในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

 3) ความต้องการทีจ่ะสร้างความสมัพนัธ์กบั

ผู้อื่น และรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อสังคม

 ทั้งนี้ อาจสรุปได้ว่า การที่ผู้ใหญ่มีความ

ต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมนั้น มีเหตุผลพื้นฐาน

อย่างน้อย  3  ประการ

ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่

ลักษณะความแตกต่างระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ตามข้อตกลงเบื้องต้น

ข้อตกลงเบื้องต้น

1.ความเข้าใจตนเอง

2.ประสบการณ์

3.ความพร้อม

4.การมองเห็นคุณค่าของเวลา

5.ลักษณะการเรียนรู้          

ไม่เป็นอิสระ ยังต้องพึ่งผู้อื่น

มีน้อย  มีคุณค่าไม่มากนัก

เกิดจากการพัฒนาทางชีววิทยาและ

ความต้องการทางสังคม

ท�าเพื่ออนาคต  สามารถ                         

เลื่อนไปหรือคอยได้

ใช้เนื้อหาวิชาเป็นศูนย์กลางเน้น

เนื้อหา

เป็นอิสระ  สามารถน�าตนเองได้

มมีาก เป็นแหล่งความรูท้ีม่คีณุค่ายิง่

เกิดจากภารกิจพัฒนาการตาม

บทบาททางสังคม

ท�าเพื่อผลปัจจุบัน  ต้องการน�าไป

ใช้ได้ทันที

ใช้ปัญหาเป็นศูนย์กลางเน้นวิธีการ

แก้ปัญหา

วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่

ที่มา : มกราพันธุ์  จูฑะรสก (2548 : 8)

 1) มีเป้าหมายเฉพาะบางอย่างอยู่ในใจ   

เช่น  มีจุดมุ่งหมายเพื่ออาชีพการงาน หรือเพิ่มพูน

วิทยฐานะของตน

   2) ต้องการเข้าร่วมกจิกรรมทางสงัคม  ได้มี

กิจกรรมท�าร่วมกับผู้อื่นบ้าง แสวงหากิจกรรมใหม่ๆ

เพื่อแก้เหงา  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 3) ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพราะสนใจ 

อยากรู ้อยากเห็น มิ ได ้ค�านึงถึงปริญญาหรือ

ประกาศนียบัตร แต่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ของตน

                สมิต สัชฌุกร(2547 : 68) ได้กล่าวถึง 

การถ่ายทอดความรู้หรือสอนงานต่างๆให้ผู้ใหญ่ ว่า 

จะต้องอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจในการเรียนรู้ของ

ผู้ใหญ่  ดังต่อไปนี้
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 1) เรียนรู้ได้ดีเมื่อต้องการ เพื่อบรรลุความ

มุ่งหมายบางอย่าง

 2) สนใจเฉพาะสิ่งที่ต้องการรู้

 3) ความรูท้ีไ่ด้รบัต้องสามารถน�าไปใช้ได้ทนัที

 4) ชอบการเรียนรู้จากการกระท�า

 5) ศูนย์กลางการเรียนรู้อยู่ที่ปัญหา

 6) ประสบการณ์มีผลต่อการเรียนรู้

 7) บรรยากาศต้องเป็นกันเอง

 8) ต้องการการแนะแนวมากกว่ารายละเอยีด

 เทคนิคและวิธีการสอนหรือการถ่ายทอด

ความรู้ให้ผู้ใหญ่

 ส�าหรับค�าว่า  วิธี  (Method)  และเทคนิค  

(Technique) หรือกลวิธีนั้น มกราพันธุ์ จูฑะรสก 

(2548 : 9) เคยกล่าวไว้ว่า เป็นค�าที่ใช้ควบคู่หรือปน

กนัอยูเ่สมอ  จนแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นวธิกีาร  และ

อะไรเป็นเทคนคิ  เพือ่ความเข้าใจตรงกนัในการสอน

หรือการถ่ายทอดความรู้ จึงได้ให้ค�าจ�ากัดความไว้ 

ดังนี้

 วิธีการ  หมายถึง  วิธีการจัดผู้เรียนเพื่อให้

เกดิการเรยีนรู ้ โดยพจิารณาตามสถานการณ์ในขณะ

สื่อความหมาย  ซึ่งแยกได้เป็น  3  ประเภทคือ

 1) การจัดการเรียนเป ็นรายบุคคล  

หมายถึง การจัดผู้เรียนเพื่อที่จะให้เรียนได้คนเดียว 

เช่น  การศึกษาหรือเรียนรู้ด้วยตนเอง  การสอนโดย

ใช้บทเรยีนส�าเรจ็รปู การสอนทางไปรษณย์ี การสอน

โดยใช้ระบบการศกึษาทางไกล  หรอืการสอนแบบตวั

ต่อตัวโดยเน้นการฝึกปฏิบัติ

 2) การจัดการเรียนเป็นกลุ่ม หมายถึง   

การจัดผู้เรียนเพื่อให้เรียนเป็นกลุ่มย่อย 6 – 10  คน 

เช่น การจัดกลุ ่มผู ้เรียนเล็กๆ การจัดกลุ ่มเพื่อ

อภปิราย  หรอืเพือ่ศกึษาค้นคว้าในบางเรือ่ง  เป็นต้น  

และการจดัผูเ้รยีนเป็นกลุม่ใหญ่  ขนาดชัน้เรยีนปกติ

ตั้งแต่  10  คนขึ้นไป

 3)  การจดัการเรยีนในสถานการณ์มวลชน  

หมายถงึ  การจดัการเรยีนให้แก่กลุม่คนจ�านวนมากๆ  

หรือเป็นมวลชน  กลุ่มประเภทนี้บางทีมีอยู่แล้วตาม

ธรรมชาติหรือตามปกติวิสัย  แต่ต้องรู้ว่าผู้เรียนกลุ่ม

เป้าหมายที่จะให้รับความรู้เป็นใคร

 เทคนิคหรือกลวิธีการถ่ายทอดความรู ้  

หมายถึง ศิลปะในการถ่ายทอดความรู้ หรือการกระ

ท�า เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนที่ก�าหนดไว้เป็น

รายบคุคล  เป็นกลุม่ย่อย กลุม่ใหญ่ และมวลชนตาม

ลักษณะของเนื้อหาที่จะสอน  ซึ่งเทคนิคหรือกลวิธี

นี้จะต้องเลือกเอาตามความเหมาะสม  อาจจะใช้

เทคนิคเดียวในเนื้อหาต่างกัน  หรือใช้หลายเทคนิค

ในเนื้อหาเดียวกันก็ได้

 ข้อควรค�านึงในการถ่ายทอดความรู้ให้

ผูใ้หญ่

 ในการถ่ายทอดความรู ้หรือสอนงานให้

ผู้ใหญ่ ควรมีข้อค�านึง(สมิต สัชฌุกร,  2547 : 69) 

ดังนี้

 1) ผู้ใหญ่ไม่ต้องการจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง  

เพราะมสีิง่ทีเ่ข้ามาสูค่วามสนใจ  และมคีวามต้องการ

ในหลายเรื่องจึงไม่อยู่ในสถานภาพเหมือนเด็กในวัย

เรียนที่ขวนขวายใฝ่รู้ในทุกเรื่อง ผู้ใหญ่จะมีจุดมุ่ง

หมายบางอย่างในการเรียนรู้ เช่น รู้เพื่อจะน�าไปใช้

ในงานบางเรื่อง

 2) เมือ่ผูใ้หญ่ต้องการจะรูส้ิง่ใดกจ็ะมุง่ความ

สนใจไปในเรื่องที่ตนให้ล�าดับความส�าคัญมากกว่า

เรื่องอื่นๆ
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 3) เมือ่สอนหลกัการหรอืทฤษฎจีบแล้วต้อง

สอนภาคปฏบิตัทินัท ี ให้เกดิการรวมเข้าด้วยกนัเป็น

หน่วยเดียวกัน

 4) ผู้ใหญ่มีการเลือกรับรู้ตามที่ตนต้องการ

จะรู้ต่างจากเด็กในวัยเรียนจะรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่

เข้ามาสู่การรับรู้

 5) ผู ้ใหญ่มีการเลือกสิ่งเร้าที่น�าไปลอก

เลยีนแบบอนัเป็นผลเนือ่งจากรบัรูต้ามแรงจงูใจและ

เงื่อนไขที่ต่างกัน

 การลดแรงต้านของผู้ใหญ่

 การที่จะท�าให้ผู้ใหญ่สนใจใคร่จะเรียนรู้ก็

นับว่าเป็นการยากอยู่แล้ว แต่การที่จะท�าให้ผู้ใหญ่

เกิดการยอมรับให้มีการสอนต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ยาก

มาก ดังนั้นการสอนผู้ใหญ่จึงต้องพยายามลดแรง

ต้าน  (สมิต สัชฌุกร,  2547 : 72) ดังต่อไปนี้

 1) ต้องท�าให้ไม่รู้สึกว่าถูกสอน

 2) ต้องชี้ให้เห็นประโยชน์จากการเรียนรู้

 3) ต้องท�าให้เห็นเป็นเรื่องง่ายๆ

 4) ต้องแสดงว่าเป็นการเรียนรู้ต่อยอด

 5) ต้องไม่กล่าวต�าหนิเป็นอันขาด

 6) ต้องทนรับฟังการพูดสู่รู้

 7) ต้องแสดงการตอบรับพอใจเป็นระยะๆ

 การใช้แรงเสริมในการสอนผู้ใหญ่

 การให้แรงเสรมิในระหว่างการสอนงานด้วย

ค�าชมและการบรรยายว่าผู้ใหญ่มีประสบการณ์สูง  

หากได้น�าเทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วยในการท�างานก็

จะเป็นผลดยีิง่ขึน้  โดยทีไ่ม่ต้องทิง้ประสบการณ์เดมิ

ไปทัง้หมด  จะช่วยให้ผูใ้หญ่ยอมรบัการสอนงานมาก

ขึ้น

 การถามตอบปัญหาและอุปสรรคในการ

ท�างานก็เป็นวิธีที่ผู้ใหญ่จะได้แสดงออกถึงความคิด

เห็น  และเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เป็นการ

เรียนรู ้ร่วมกัน สร้างความไว้วางใจในกันและกัน

ระหว่างผู้สอนกับผู้รับการสอน

 การให้ผู ้ใหญ่ฝึกปฏิบัติ ควรจะเริ่มจาก

ขั้นตอนที่สะดวกและไม่ยุ่งยากมากนัก จนคุ้นเคย

กับการปฏิบัติดีแล้วจึงน�าเข้าสู ่การปฏิบัติที่ยาก

ขึ้นเรื่อยๆ เพื่อมิให้ผู ้ใหญ่เกิดความท้อแท้ในการ

ฝึกปฏิบัติงานใหม่ และจะต้องตอบข้อสงสัยอย่าง 

นุ่มนวล  ไม่แสดงออกถึงความร�าคาญแม้จะเป็น

ค�าถามที่บ้องตื้น

 การตรวจสอบการฝึกปฏิบัติของผู ้ใหญ่   

จะต้องใช้วิธีการที่แนบเนียนละเว้นค�าพูดว่า ผิด  

แต่ควรจะใช้ค�าพูดในทางบวกว่า ที่ถูกต้องควรท�า

อย่างนี ้และไม่ควรกล่าวย�้าบ่อยๆ แต่ใช้วธิแีสดงการ

ท�างานที่ถูกต้องให้ดูเป็นตัวอย่าง

 ทันทีที่ผู ้ใหญ่ท�างานได้ถูกต้องตั้งแต่ต้น

จนจบควรให้ลองท�าซ�้าทันที และเมื่อท�าได้ถูกต้อง

เป็นการตอกย�้าความเข้าใจในงานจะต้องกล่าว

ยกย่องว่า การมีประสบการณ์ในงานมามากท�าให้

เรียนรู้งานใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

 โดยสรุปวิธีการเรียนรู ้ของผู้ใหญ่ควรยึด

หลักปฏิบัติ  (สมิต สัชฌุกร,  2547 : 73) ดังนี้

 1) ต้องให้ผูใ้หญ่เข้าใจวตัถปุระสงค์และเป้า

หมายของการเรยีนรูว่้าจะน�าไปใช้ในการท�างานเรือ่ง

ใดโดยเฉพาะ

 2)  ต้องก�าหนดเป้าหมายให้ชดัเจน เป็นรปูธรรม

 3)  ต้องให้ผู้ใหญ่ตระหนักถึงความจ�าเป็น

ในการเรียนรู้
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 4) ต้องชี้ให้เห็นถึงผลดีที่จะได้รับจากการ

เรียนรู้

 5) ต้องเน้นให้เหน็แนวทางในการปรบัใช้ใน

หน้าที่งาน

 6) ต้องพิจารณาการใช้ถ้อยค�าในการสอน

งานให้ง่ายและเหมาะสมแก่วยัของผูใ้หญ่ทีร่บัการสอน

 7) ต้องไม่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอนงาน  

เว้นแต่เป็นศัพท์เรียกอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่คุ้น

เคยอยู่แล้ว

 องค์ประกอบที่ท�าให้ผู้ใหญ่ประสบความ

ส�าเร็จในการเรียนรู้

 ปัจจัยที่ช่วยท�าให้ตัวผู ้เรียน  ผู ้ฟังหรือ 

ผู้รับสาร ที่ผู้ถ่ายทอดสื่อออกไปเข้าใจได้ สบายรู้   

ดแูล้วจดจ�าได้  ขึน้อยูก่บัตวัผูร้บั  กบัตวัผูส่้งสารทีส่ือ่

ออกไป  ขอแยกให้เห็นเป็นข้อๆ (สมชาติ กิจบรรยง,  

2546 : 164) ดังนี้

 1) บคุลกิภาพของผูส้อน  ในการปรากฏตวั  

ได้แก่ รูปกาย การแต่งกาย กิริยาท่าทาง

 2) ประสบการณ์ของผู้สอน ได้แก่ ระยะ

เวลา  หรือชั่วโมงบินในการถ่ายทอดของผู้ถ่ายทอด

 3) วิธีการสอนของผู้สอน ได้แก่ เทคนิค

ต่างๆ ที่ใช้ในการถ่ายทอดของวิทยากร

 4) ความยากง่ายของเนื้อหา  เนื้อหาที่ยาก  

เข้าใจยาก  สอนกย็าก  ต้องใช้เทคนคิต่างๆในการฝึก

อบรมเข้าช่วย

 5) อปุกรณ์และเอกสารหรอืหนงัสอื จะช่วย

เพิม่ช่องทางการรบัรู/้เรยีนรูใ้ห้แก่ผูเ้ข้ารบัการอบรม

 6) ความสนใจของผู้เรียน ได้แก่ สมาธิ  

บรรยากาศ สภาพแวดล้อม ระบบแสงเสียง และ

สภาพห้อง หรือสถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรม

 7) ความตั้ งใจของผู ้ เรียน ขึ้นอยู ่กับ  

สมรรถภาพทางกาย  ความสนใจ  ร่วมมือ ระยะห่าง

ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม

 8)  ความถนดัของผูเ้รยีน  ขึน้อยูก่บัพืน้ฐาน

ประสบการณ์  และความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม

 หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่

 ผู้ใหญ่ในที่นี้  หมายถึง  ผู้ที่ผ่านการท�างาน

มาแล้ว หรอืผ่านการเรยีนในการศกึษาภาคบงัคบัมา

แล้ว ดังนั้น ผู้ถ่ายทอดในการที่จะถ่ายทอดให้คนที่

มีประสบการณ์ในการท�างานอยู่บ้างแล้ว เกิดความ

สนใจ ร่วมมือ ติดตาม จ�าเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงหลัก

การรับรู้ และเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ในประเด็นต่างๆ   

(สมชาติ กิจบรรยง,  2546  : 165) ดังนี้

 1)  ชอบเรยีนรูจ้ากการอยากด ูและต่อด้วย

การเรียนรู้ที่เข้าใจง่าย  

 2) ต้องการได้เนื้อหาสาระ  

 3) การเรยีนรูต้้องคละเคล้าความสนกุ  และ

การมีอารมณ์ขันสอดแทรก

 4) ควรมีการปลุกสมองให้คิด และมีการ

ท้าทายทางความคิดหรือเกิดการแข่งขัน

 5) ต้องมีส่วนช่วยในการพิชิตปัญหา  

 6) ต้องการกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนคุ้น

หน้าคุ้นตากัน

 7) ส่วนใหญ่มักมีค่านิยมว่า ฉันถูกเสมอ   

ไม่อยากให้เห็นว่าเป็นเด็กที่ต้องจ�้าจี้จ�้าไช

 8) ต้องการข้อคดิ ข้อเสนอในมมุมองใหม่ๆ  

จากวิทยากรผู้ถ่ายทอด

 9) ชอบเรยีนรู ้ทัง้ในมมุกว้างและลกึในเวลา

เดียวกัน

 10) มุ่งความส�าเร็จ  และคาดหวังว่าน่าจะ

สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้ในการปฏิบัติงาน 
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 การสร้างบรรยากาศในการถ่ายทอด

ความรู้

 สมชาต ิกจิบรรยง (2546  : 167) เคยกล่าว

ไว้ว่า บรรยากาศในการถ่ายทอดความรูส้ามารถสร้าง

ได้จากสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้

 1)  สภาพแวดล้อมของสถานที่ เช่น  ขนาด

ห้องทีพ่อเหมาะ  ระบบแสงเสยีงทีส่มบรูณ์  อปุกรณ์

ต่างๆอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี

 2) การอ�านวยความสะดวกในด้านต่างๆ 

เช่น ด้านบุคลากร ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ

การจัด และด้านการใช้สถานที่ อุปกรณ์  ได้แก่ ห้อง

ประชุม และเครื่องมือต่างๆ

 3) ใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์เหมาะสมทันสมัย

 4) ใช้กิจกรรมละลายพฤติกรรม เพื่อสร้าง

บรรยากาศแห่งการแสดงออก

 5) ใช้เทคนิคการถ่ายทอดความรู ้ที่ยึด

วิทยากรเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะการสร้างอารมณ์

ขันจากตัวผู้ถ่ายทอดเอง  

 6) ใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบผสมผสาน 

เป็นการใช้เทคนคิผสมผสานกนั 4 เทคนคิใหญ่ๆ  คอื 

เทคนคิทีพ่ฒันาเฉพาะตวับคุคล เทคนคิทีย่ดึบทบาท

ผู้เข้ารับรู้ เทคนิคที่เน้นบทบาทของวิทยากร และ 

เทคนิคที่เน้นการใช้สื่อหรือโสตทัศนูปกรณ์

 หลักการในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง

บรรยากาศที่ดี

 เมื่อเข้าใจองค์ประกอบที่ท�าให้ผู้รับรู้  หรือ 

ผู ้เรียนประสบความส�าเร็จและทราบถึงหลักการ

เรียนรู้ของผู้ใหญ่แล้ว ลองหันมามองถึงแนวทาง

หรือหลักการในการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู ้

ของผู้ใหญ่ ซึ่งมีสิ่งที่น่าสนใจ (สมชาติ กิจบรรยง,   

2546 : 169) ดังนี้

 1) สร้างแรงจูงใจ โดยใช้เทคนิค หรือวิธี

การถ่ายทอดทีผ่สมผสาน และเลอืกใช้สือ่ทีเ่หมาะสม

 2) ค�านึงถึงความสามารถในการเรียนรู ้

โดยปกตคิวามสามารถ  ความสนใจ  ใส่ใจ  หรอืตัง้ใจ

ของผูเ้รยีน  จะมคีวามสนใจสงูใน  15  นาทแีรก  แล้ว

ศกัยภาพในการรบัรูจ้ะลดน้อยถอยลง  หากไม่มกีาร

จัดกิจกรรมสอดแทรก

 3) ค�านึงถึงประสบการณ์ในอดีตของ

ผู้เรียน เป็นการศึกษาข้อมูลว่าผู้เรียนรู้มีพื้นฐาน  

ประสบการณ์ การได้ยิน ได้ฟัง ได้สัมผัสด้านใด  

เรื่องใด วิธีใดมาบ้างแล้ว โดยปกติคนเราชอบได้ยิน 

ได้ฟังเรื่องใกล้ๆ ตัว  เช่น  ปัญหาในงานท�างาน  ชีวิต

ครอบครัว สังคม ผู้ถ่ายทอดจึงควรพูดถึงเรื่องใกล้

ตัวผู้ฟังมากกว่าเรื่องไกลตัว

 4) ให้มส่ีวนร่วมในการเรยีนรู้ ด้วยการจดั

กิจกรรมกลุ่ม หรือจัดเทคนิคการฝึกอบรมให้ผู้ฟังมี

ส่วนร่วม ยึดบทบาทของตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

เปิดโอกาสให้ผูฟั้งได้แลกเปลีย่นความรู ้ความคดิเหน็ 

หรือหาข้อสรุป

 5) สร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง และ

สร้างความท้าทาย ในการเริ่มต้นและในระหว่าง

การถ่ายทอดความรู้ หลักการ วิชาการ วิธีการ หรือ

ประสบการณ์ใดๆ กต็าม ผูถ่้ายทอดควรจะเสรมิสร้าง

บรรยากาศที่เป็นกันเอง พร้อมทั้งสร้างกิจกรรมให้ผู้

ฟังอยากรู้อยากลอง ท้าทายหรือการประลองฝีมือ   

มกีารแข่งขนั หรอืความสนกุสนานปะปนตามสมควร

 6) แนะแนวหรือชี้น�ามากกว่าการสอน

แนวทางในการถ่ายทอด เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ 

ส�าหรับผู้ใหญ่นั้น มิใช่การสอนของครูในโรงเรียน

ส�าหรับเด็กๆ  ในชั้นเรียน  บทบาทของการถ่ายทอด

ของผู้ถ่ายทอดจะออกมาในทางลักษณะของพี่เลี้ยง  

ผู้ชี้แนะหรือผู้สรุปมากกว่าการสอนแบบจ�้าจี้จ�้าไช
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 7)  ให้มีอิสระในการคิดและการท�า  

ผู้ถ่ายทอดควรเปิดโอกาสและเวลาให้ผู้ฟังมีโอกาส

ทบทวน แลกเปลี่ยนปรึกษาหารือ รวมทั้งการ

แสดงออกตามทางพฤติกรรมในห้องฝึกอบรมได้

อย่างอสิระ  แต่ต้องมขีอบเขตตามบทบาทของผูเ้รยีน  

เช่น  ไม่ตะโกนส่งเสียงดัง หรือรบกวนสมาธิผู้อื่น 

 8) ใช้วิธีการและเทคนิคหลายๆ อย่าง  

การพัฒนาคนสมัยใหม่ นิยมใช้การฝึกอบรมแบบ

ผสมผสานที่ประกอบด้วยเทคนิคหรือวิธีการฝึก

อบรมหลายๆวิธีปะปนกัน เช่น กิจกรรมละลาย

พฤตกิรรม  เกมบรหิาร  เกมเพือ่การเรยีนรู ้ กจิกรรม

กลุม่ สมัมนา บทบาทสมมต ิเพลง แบบทดสอบ  รวม

ทั้งสื่อหรือโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ

 9) สมัพนัธ์หรอืสอดคล้องกบัสภาพปัญหา

ที่เห็นอยู่ ตามทีเ่คยกล่าวไว้ในข้อต้นๆ ว่า  ผูถ่้ายทอด

ควรค�านึงถึงประสบการณ์ในอดีตของผู้เรียน โดย

การเชื่อมโยงความรู้ และประสบการณ์ให้สัมพันธ์

กับสภาพปัญหาของงาน  หรือของสังคมที่เป็นอยู่

 10) สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ทันที 

เนือ้หาทีว่ทิยากรสือ่ไปยงัผูฟั้งนัน้ ควรจะท�าให้ผูฟั้งผู้

เรยีนรูส้ามารถน�าไปประยกุต์ดดัแปลง ตกแต่ง  ท�าให้

ก้าวหน้า  สามารถปฏิบัติได้จริง  และเกิดประโยชน์

ทั้งคน องค์กร สังคม และประเทศชาติ

 แนวปฏิบัติส�าหรับผู้ท�าหน้าที่ถ่ายทอด

ความรู้ให้ผู้ใหญ่

 ศักดิ์ชาย  สิกขา (2544 : 21) ได้เขียนไว้ใน

หนงัสอื การจดัประชมุแบบมส่ีวนร่วมเพือ่การพฒันา

ว่า ผู้ถ่ายทอดความรู้ถือเป็นกลไกที่ส�าคัญ หากผู้เข้า

ร่วมกิจกรรมขาดการยอมรับ ความเชื่อถือในตัวผู้ให้

ความรู้แลว้ความศรทัราจะไม่เกิด ส่งผลให้การเรยีน

รู้ไม่บังเกิดผลด้วย ดังนั้น ผู้ถ่ายทอดความรู้จึงควร

มีแนวทางในการปฏิบัติตน ซึ่งอาจถือเป็นจรรยา

บรรณของผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ใหญ่ในชุมชน  

ซึ่งประกอบด้วยประเด็นส�าคัญ ดังนี้ 

 1) ความประพฤติหรือการปฏิบัติตนต้อง

ท�าให้เป็นที่ยอมรับ

 2) การพูดจาให้มีหลักการน่าเชื่อถือ

 3) ไม่กล่าวพาดพิงโจมตีใครให้เกิดความ

เสียหาย

 4) แต่งกายให้สุภาพเหมาะสมกับหัวข้อใน

การบรรยาย

 5) ตรงต่อเวลาที่นัดหมายทุกครั้ง

 6) ให้เกียรติในความคิดเห็นของทุกคนเท่า

เทียมกัน

 7) เรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมของผู้เข้า

ร่วมกิจกรรม 

 8) สร้างความเป็นกันเอง และเปิดใจกว้าง

 หลักการทั้งหมดข้างต้นที่สืบค้นข้อมูลมา

มีความสอดคล้องกับค�ากล่าวที่ว่า “ถ้าหากฝาตุ่ม

ยังไม่เปิดก็อย่าเพิ่งเทน�้า” การท�างานอย่างเข้าใจ 

การเสริมสร้างแรงกระตุ้นจูงใจให้เกิดความอยากรู้

ก็เช่นเดียวกัน ต้องอาศัยแรงกระตุ้นหรือสิ่งล่อใจ ซึ่ง

ผู้ถ่ายทอดจะต้องท�าให้ผู้ฟังปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

ด้วยเทคนิคหรือยุทธวิธีต่างๆ ตามที่กล่าวมาแล้ว  

เพือ่เปิดประตหูวัใจให้ผูฟั้งยอมรบั ยนิดร่ีวมมอื  หรอื

รู้สึกเป็นกันเอง มีความรู้สึกผ่อนคลาย มีการแข่งขัน 

ฝ่าฟันด้วยความสนกุสนานหรอืท้าทาย ย่อมจะท�าให้

ทัศนคติของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการปรับเปลี่ยน

มุมมองใหม่ ไม่ใช่มองว่า การเข้าร่วมกิจกรรมคือ  

การลงโทษ  การท�ากิจกรรมคือ  ความน่าเบื่อหน่าย  

การท�ากิจกรรมคือ  บทบาทที่ทุกข์ทรมาน
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2.7 สรุปการศึกษากระบวนการถ่ายทอดความรู้

 จากข้อมูลที่ศึกษาข้างต้น ผู้เขียนพบว่า  

มข้ีอมลูทีเ่ป็นประโยชน์ในหลายประการ ซึง่สามารถ

สรุปโดยสังเขปได้ดังนี้

  ด้านการศึกษากระบวนการ พบว่า การที่

ผู้สอนสามารถน�าความรู้นั้นมาสู่ผู้เรียนด้วยวิธีสอน

ต่างๆ เป็นถือเป็นการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอน

มาสู่ผู้เรียน แต่หากการที่ผู้เรียนสามารถน�าความ

รู้ที่ได้เรียนไปแล้ว ไปใช้ได้กับความรู้ใหม่เรียกว่า  

การถ่ายโยงการเรียนรู้  ส�าหรับการถ่ายทอดความรู้ 

พบว่า ความรู้ของมนุษย์สามารถเกิดขึ้นได้ในหลาย

วธิ ี และมอีงค์ประกอบทีส่�าคญั 4 ส่วน คอื ผูถ่้ายทอด

ความรูห้รอืผูใ้ห้ความรูเ้ทคนคิ วธิกีารถ่ายทอดความ

รู้ ผู้รับการถ่ายทอดความรู้ และเทคนิค วิธีการเรียน

รู ้ ดังนั้นในการออกแบบกระบวนการต้องมีการ

พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องใน 4 ส่วนนี้ด้วย

 นอกจากนั้นยังพบว่า กระบวนการในการ

เรยีนรูข้องมนษุย์  กเ็หมอืนกระบวนการท�างานทัว่ไป  

คือ มีตั้งแต่ Input – Process – Output และ  

Outcome   มกีารจดักระบวนการก่อนการสอนหรอื

เตรียมข้อมูลก่อนสอน การสอน  และหลังการสอน   

ทัง้นี ้ในการจดักระบวนการเรยีนรูอ้าจประกอบด้วย

หลายสิง่ซึง่สมัพนัธ์กนัเป็นขัน้ตอน เช่น ความต้องใน

การเรียนรู้   สิ่งเร้า  การสนองตอบ แรงเสริม  การ

เรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม ทั้งนี้ 

อาจน�ามาจัดเป็นขั้นตอนกระบวนการถ่ายทอด

ความรู้ 5 ขั้น ดังนี้  1)  น�าเรื่อง (Introduction)  

2) เสนอเรื่อง (Presentation) 3) การฝึกหัดและ

ลงมือปฏิบัติ (Practice) 4) การทดสอบ (Test)  

และ5) การทบทวน (Review)

 ด้านการศึกษาจิตวิทยาในการเรียนรู ้  

พบว่า การเรียนรู้ของผู้ใหญ่มีความแตกต่างของ

นักเรียนหรือนักศึกษาในสถาบันการศึกษาค่อนข้าง

มาก เช่น เรียนรู้ได้ดีเมื่อต้องการ สนใจเฉพาะสิ่งที่

ต้องการรู ้ความรูท้ีไ่ด้รบัต้องสามารถน�าไปใช้ได้ทนัที  

ชอบการเรียนรู้จากการกระท�า เป็นต้น 

 นอกจากนั้นยังพบว่า การถ่ายทอดความ

รู้หรือสอนงานให้ผู้ใหญ่ ควรมีข้อค�านึง ในหลาย

ประการ เช่น ผู้ใหญ่ไม่ต้องการจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง  

เพราะมีสิ่งที่เข้ามาสู่ความสนใจและมีความต้องการ

ในหลายเรื่อง ผู้ใหญ่จะมีจุดมุ่งหมายบางอย่างใน

การเรยีนรู ้เมือ่ผูใ้หญ่ต้องการจะรูส้ิง่ใดกจ็ะมุง่ความ

สนใจไปในเรื่องที่ตนให้ล�าดับความส�าคัญมากกว่า

เรื่องอื่นๆ เมื่อสอนหลักการหรือทฤษฎีจบแล้วต้อง

สอนภาคปฏบิตัทินัท ี ให้เกดิการรวมเข้าด้วยกนัเป็น

หน่วยเดียวกัน และผู้ใหญ่มีการเลือกรับรู้ตามที่ตน

ต้องการจะรู ้เป็นต้น ดงันัน้ในการถ่ายทอดความรูใ้ห้

กบัผูใ้หญ่ ซึง่ในการวจิยัครัง้นี ้ คอื ชาวบ้านทีร่วมกนั

เป็นกลุม่อาชพี ผูถ่้ายทอดความรูต้้องให้ผูใ้หญ่เข้าใจ

วตัถปุระสงค์และเป้าหมายของการเรยีนรูว่้าจะน�าไป

ใช้ในการท�างานเรื่องใดโดยเฉพาะ ต้องก�าหนดเป้า

หมายให้ชดัเจนเป็นรปูธรรม  ต้องให้ผูใ้หญ่ตระหนกั

ถึงความจ�าเป็นในการเรียนรู้ ต้องชี้ให้เห็นถึงผลดีที่

จะได้รับจากการเรียนรู้  ต้องเน้นให้เห็นแนวทางใน

การปรับใช้ในหน้าที่งาน และต้องพิจารณาการใช้

ถ้อยค�าในการสอนงานให้ง่ายและเหมาะสมแก่วัย

ของผู้ใหญ่ที่รับการสอน

 ข้อมลูทีไ่ด้จากการศกึษาในครัง้นีผู้เ้ขยีนจะ

ได้น�าเป็นข้อพิจารณาในการออกแบบกระบวนการ

ในการถ่ายทอดความรู้ทางการออกแบบต่อไป 
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บทที่ 3
การศึกษาการเรียนรู้ของชุมชน
เพื่อสร้างหลักสูตรถ่ายทอดความรู้

 การเรียนรู ้นอกจากจะมีความส�าคัญ

ต ่อบุคคลทั่ ว ไปแล ้ว  ยั งมีความส�าคัญอย ่าง

มากต ่อคนในชุมชน เพราะการเรียนรู ้ท�าให ้

เกิดความรู ้  ความเข ้าใจในการด�ารงชีวิตส ่วน

ตัวและร ่วมกับบุคคลอื่น การเพิ่มพูนทักษะ

ต ่ า งๆ  การปรับ เปลี่ ยน เจตคติที่ เ หมาะสม 

เป็นต้น การเรียนรู้ในชุมชนมีหลายประเภทและ

หลายวิธีการ แต่การเรียนรู้ที่ส�าคัญและมีผลอย่าง

ยิ่งต่อการพัฒนาชุมชนและเครือข่ายการเรียนรู้ใน

ชุมชน  คือ  การเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน  นักพัฒนา

ในสาขาต่างๆ จึงควรมีความรู้  ความเข้าใจ  ในการ

เรยีนรูร่้วมกนัของชมุชน เพือ่จะได้น�าความรูสู้ช่มุชน

ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้นในการวิจัย

ในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่อง

กับชุมชนก่อนจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ทาง 

การออกแบบ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

3.1 การศกึษากระบวนการเรยีนรูใ้นชมุชน 

 นธิ ิ เอยีวศรวีงศ์ (อ้างใน ภาสกร  อนิทมุาร. 

บรรณาธกิาร, 2547 : 53) เคยกล่าวไว้ว่า  ความรูข้อง

ชุมชน หรือความรู้ท้องถิ่นนั้น มีลักษณะ 4 ประการ 

ดังนี้

 1) เป็นความรูใ้นเชงิปฏบิตั ิ เพือ่ตอบปัญหา

บางอย่าง เช่น การประกอบอาชีพ การอยู่อาศัย  

การรักษาโรค เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องกับการด�ารงชีวิต

ในชุมชน โดยการบรรลุสัมฤทธิผลในเรื่องนั้นๆ คือ

ผลลัพธ์ของการเรียนรู้

 2) เป็นความรู้ที่เกี่ยวกับศาสนธรรม  คือมี

พื้นฐานมาจากหลักของศาสนา  เกี่ยวกับมุมมองต่อ

โลกหรอืต่อชวีติทีใ่ช้ความรูใ้นเชงิเมตตา  เอือ้เฟ้ือเผือ่

แผ่กัน  แบ่งปันกัน  ไม่ใช่เพื่อการแข่งขัน

 3) ไม่อ้างความเป็นสากล  คือไม่อ้างว่า

ความรูข้องชมุชนในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่เหมอืนกนัหมด

ทัง้โลก  แต่เป็นความรูท้ีต่อบปัญหาเฉพาะชมุชนท้อง

ถิ่นของตน ไม่มีทฤษฎีตายตัว ถ้าชุมชนอื่นจะเอา

ไปใช้ต้องประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน  

เพราะชุมชนแต่ละชุมชนมีบริบทของตนเองที่แตก

ต่างจากชุมชนอื่นๆ
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 4) มักจะไม่อยู่ในรูปของลายลักษณ์อักษร  

แต่อยูใ่นรปูของวฒันธรรม  ประเพณ ี หรอืแบบแผน

ความสมัพนัธ์ของคนในชมุชนหรอืวถิชีวีติของคนใน

ชุมชน  ไม่ได้อยู่ในต�าราหรือเอกสารใดๆ

                          

 กระบวนการสร้างและสบืทอดความรูข้อง

ชุมชน

 กระบวนการสร้างและสืบทอดความรู้ของ

ชุมชนเป็นกระบวนการที่น่าสนใจเพราะมีลักษณะ

ที่แตกต่างจากการสืบทอดที่มีการจัดการโดยทั่วไป  

ซึ่ง นิธิ เอียวศรีวงศ์ (อ้างใน ภาสกร อินทุมาร. 

บรรณาธกิาร,  2547 : 53) เคยสรปุไว้ว่า กระบวนการ

สืบทอดความรู้ของชุมชนมีลักษณะของการสืบต่อ

ดังนี้

 1) ความรู ้ของชุมชนมาจากปัญหาร่วม

กันของคนในชุมชน ส่งผลให้คนในชุมชนร่วมกัน

แก้ไขปัญหาจนประสบความส�าเร็จ ซึ่งเป็นความ

รู้สาธารณะหรือของส่วนรวม ไม่ใช่ของบุคคลใด 

บุคคลหนึ่ง

 2) เป็นความรู้ที่ถ่ายทอดมาจากชุมชนอื่น  

อันเป็นผลจากความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ทั้งทาง

ด้านเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคมและวัฒนธรรม ไม่

ได้จ�ากัดตัวเองอยู่ในชุมชนของตนเพียงชุมชนเดียว

 3) สบืทอดผ่านระบบครอบครวัและชมุชน

เป็นหลัก โดยมีบ้าน องค์กรทางศาสนาหนุนเสริมใน

รูปแบบของการขัดเกลาทางสังคม  การจัดกิจกรรม

ทางสังคม พิธีกรรมต่างๆ  ท�าให้ความรู้ของชุมชน

ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง

 4) อทิธพิลของผูเ้ชีย่วชาญหรอืความรูพ้เิศษ

ที่ชุมชนยอมรับ คนในชุมชนจึงขอเรียนรู้เพื่อน�ามา

ใช้ประโยชน์ในการด�ารงชีวิต ทั้งความรู้ที่เป็นของ

ชุมชนเองและความรู้ที่อยู่ภายนอกชุมชน

 เกี่ยวกับการเรียนรู้ในชุมชน ประเวศ  วะ

สี  (อ้างใน ปาริชาติ  วลัยเสถียร. บรรณาธิการ,  

2548  : 62 – 67) เคยยกตัวอย่างและแสดงความ

คิดเห็นไว้ว่า  ธรรมชาติคือ  การเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา  มนุษย์จึงต้องมีการเรียนรู้เป็นเครื่องมือ

ที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงได้ การเรียนรู้จึงเป็น

ปัจจัยส�าคัญส�าหรับการอยู่รอดของมนุษย์เป็นสิ่ง

ที่ท�าให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์และเป็นเครื่องชี้ถึง

ความเป็นมนษุย์  มนษุย์มสีมองเกีย่วกบัการเรยีนรูใ้น

ปริมาณที่มาก  จึงสามารถเรียนรู้ได้มาก ในปัจจุบัน

มนษุย์ได้มกีารปรบัเปลีย่นการเรยีนรู ้เป็นการเรยีนรู้

แบบใหม่ที่เป็นการปรับเปลี่ยนมนุษย์ ทั้งโครงสร้าง

ในสมองและโครงสร้างทางสังคม ท�าให้เกิดการ

เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน บนพื้นฐานของความสมดุล  

โดยเริ่มต้นจากความเห็นชอบเพื่อการอยู่ร่วมกัน  

ความคิดชอบในการอยู ่ร่วมกัน ต้องเปลี่ยนจาก

การน�าตัวเองเป็นตัวตั้ง เป็นการน�าศีลธรรมการอยู่

ร่วมกันเป็นตัวตั้ง และเชื่อมด้วยแนวคิดการพัฒนา

อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของแนวคิดเรื่องชุมชน คือ  

การอยู่ร่วมกัน แนวคิดเรื่องความสุข คือ มีการ

พฒันาอย่างบรูณาการทัง้หมด เช่น  เศรษฐกจิ จติใจ  

ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม

และสุขภาพ เป็นต้น  แนวคิดเรื่องการเรียนรู้ คือ  

การเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน และแนวคิดเรื่องการ

เสรมิสร้าง  คอื  ไม่ใช่การไปสอน  แต่เป็นการไปหนนุ

เสริมเรื่องการเรียนรู้ของชุมชน การเรียนรู้แบบใหม่  

จึงเป็นการใช้ชุมชนเป็นตัวตั้ง และเป็นยุทธศาสตร์

ที่ส�าคัญ เพราะถ้าหากเน้นบุคคลหรือครอบครัวก็

จะไม่มีพลังเพียงพอที่จะต่อต้านกระแสโลกาภิวัตน์    

ที่ ไหลบ่าเข ้ามาได ้ แต ่ชุมชนมีขนาดและพลัง

พอเหมาะที่จะเป็นจุดยุทธศาสตร์ได้เป็นอย่างดี  

เนือ่งจากชมุชนเปรยีบเทยีบได้กบัร่างกายของมนษุย์
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ซึง่เป็นระบบทีส่มัพนัธ์กนั  ไม่แยกจากกนัโดยมเีซลล์  

(Cell  Wall)  ท�าหน้าทีค่ดัเลอืกว่าจะน�าอะไรเข้าและ

น�าอะไรออกเท่าไร  เพื่อรักษาสมดุลของเซลล์เอาไว้  

โดยมกีารปรบัให้เข้าสูภ่าวะดลุยภาพอยูเ่สมอ  เมือ่ใด

ที่ขาดดุลยภาพ  ก็จะท�าให้เกิดปัญหาขึ้น  ซึ่งชุมชน

ก็เป็นเช่นเดียวกัน  กล่าวได้ว่า  ชุมชนก็คือผนังเซลล์

ที่ท�าหน้าที่กลั่นกรองสิ่งต่างๆ  จากภายนอกที่จะน�า

เข้ามาในชุมชน  ในครอบครัว

 ส�าหรับการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน มีผู้ให้

ค�าจ�ากัดความที่น่าสนใจหลายท่าน ดังนี้

 การเรยีนรูร่้วมกนัของชมุชน เป็นกระบวน 

การเรียนรู ้ที่มีวัตถุประสงค์ คือ การเรียนรู ้เพื่อ 

ตัวเอง เพื่อสิ่งนอกตัวที่สัมพันธ์กับตัวเองทั้งที่ใกล้

และไกล และเรียนรู้เพื่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเอง

กับสิ่งนอกตัวและสามารถจัดความสัมพันธ์เกื้อกูล

กันได้ (ประเวศ  วะสี,  2542  :  31)

 การเรียนรู ้ ร ่วมกันของชุมชน  เป ็น 

กระบวนการเรียนรู ้อันมีรากฐานอยู ่ที่ประเพณี

วัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งไม่ได้แยกระหว่างการเรียน

รู ้กับวิถีชีวิต การรู ้และการปฏิบัติ เนื้อหาและ

กระบวนการเรียนรู้เป็นหนึ่งเดียว เป็นส่วนส�าคัญที่

ท�าให้มนษุย์ได้มศีกัยภาพในการพฒันา สามารถด�ารง

ชีวิตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและพึ่งตนเองได ้

(พรพิไล  เลิศวิชา,  2541 : 7)

 การเรียนรู ้ร่วมกันของชุมชน เป็นการ

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่กระบวนการสร้างความรู้

ผ่านตัวผู้เรียนเอง หรือเป็นการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียน

เป็นศนูย์กลาง  ซึง่เป็นการเรยีนรูท้ีส่ามารถพฒันาทัง้

องค์ความรู้ เจตคติ ทักษะและพฤติกรรมของผู้เรียน

ได้สูงสุด เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ที่ดึงประสบการณ์  

ศั กยภาพของผู ้ เรี ยนออกมาใช ้ อย ่ า ง เต็ มที่   

(กรมการพัฒนาชุมชน,  2547  :  6)

 การเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน หมายถึง   

สิ่งที่เรียนรู้จากคนอื่นและผ่านการแลกเปลี่ยนกับ

คนอืน่ทีไ่ม่แยกขาดจากส�านกึสาธารณะ  เป็นจดุเริม่

ต้นของการพฒันาชมุชนในวถิทีางทีท่�าให้ประชาชน

รูส้กึเป็นเจ้าของชมุชน  การสร้างความเป็นชมุชนจงึ

เป็นสิ่งเดียวกันกับการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการ

เรยีนรูข้องชมุชน  ชมุชนทีอ่ดุมไปด้วยชวีติสาธารณะ   

มสีขุภาพด ี หรอืมปีระชาสงัคมเข้มแขง็จงึเป็นชมุชน

แห่งการเรียนรู้  การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมเป็นก

ระบวนการที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  เพราะการเรียน

รู้ไม่ใช่เป็นการเรียนเพื่อรู้  แต่จะต้องเป็นการเรียน

เพื่อสามารถปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้  และปฏิบัติ

ได้อย่างช�านชิ�านาญรวมทัง้ต้องเรยีนรูท้ีจ่ะอยูร่่วมกบั 

ผูอ้ืน่  โดยมส่ีวนร่วมในกจิกรรมสาธารณะด้วย  ขณะ

เดียวกันการมีส่วนร่วมก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยเช่น

เดียวกัน  (ปาริชาติ  วลัยเสถียร  และคณะ,  2543  

:  7 – 8)

 องค์ประกอบของการเรียนรู้ร่วมกันของ

ชุมชน

 เมือ่พจิารณาจากปรชัญาและแนวความคดิ  

ความหมาย  ลกัษณะและกระบวนการของการเรยีน

รูร่้วมกนัของชมุชนแล้ว  อาจสรปุได้ว่าองค์ประกอบ

ทีส่�าคญัของการเรยีนรูร่้วมกนัของชมุชนน่าจะมอีงค์

ประกอบที่เกี่ยวข้องหลายประการ ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคดิของ สนธยา พลศร ี(2550 : 145) ทีเ่คยกล่าว

ไว้ว่า องค์ประกอบของการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน 

น่าจะมีองค์ประกอบ 5 ประการ คือ
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 1) ผูเ้รยีน  ผูเ้รยีนในการเรยีนรูร่้วมกนัของ

ชุมชน

 2)  ประสบการณ์ของผู้เรียน การเรียนรู้

ร่วมกันของชุมชนเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์

เดมิของผูเ้รยีนทีเ่ป็นคนในชมุชน ซึง่อาจจะคล้ายคลงึ

กันหรือแตกต่างกันก็ได้

 3) กระบวนการเรียน การเรียนรู้ร่วมกัน

ของชุมชนเกิดขึ้นอย่างเป็นล�าดับขั้นตอน

 4)  กิจกรรมในการเรียน การเรียนรู้ร่วม

กนัของชมุชนมกีจิกรรมทีส่�าคญั คอื การแลกเปลีย่น

ความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน

 5) ทุนของชุมชน การเรียนรู้ร่วมกันของ

ชมุชนเป็นการเรยีนรูท้ีแ่ตกต่างออกไปจากการเรยีน

รู้โดยทั่วไป ทรัพยากรที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ร่วมกัน  

นอกจากคนในชุมชนแล้วยังได้แก่ ทุนของชุมชน  

คือ ทุนทางธรรมชาติ  ทุนทางเศรษฐกิจและทุนทาง

สังคม  ซึ่งเป็นทรัพยากรส�าคัญของชุมชนที่ท�าให้

ทราบถึงศักยภาพหรือพลังของชุมชน

 การจดักระบวนการเรยีนรูร่้วมกนัของชมุชน

 กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนใน

บางชุมชนอาจจะเกิดขึ้นทั้งจากการรวมตัวกันของ

คนในชุมชนเอง เพราะวิถีการด�ารงชีวิตของชุมชน

สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันขึ้น และเกิดจาก

การจัดกระบวนการเรียนรู ้โดยบุคคลนอกชุมชน  

เช่น นักพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชน เป็นต้น   

ซึ่ ง ก ร ะบวนกา ร เรี ยน รู ้ ทั้ ง ส อ งแบบนี้ จ ะมี

ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนั้น จะขึ้นอยู ่กับ

กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเป็นส�าคัญ โดยการจัด

กระบวนการเรยีนรูอ้าจจะด�าเนนิการได้  3  ขัน้ตอน  

คอื  ขัน้เตรยีมการก่อนการจดัการเรยีนรู ้ ขัน้ด�าเนนิ

การจดัการเรยีนรู ้ และขัน้หลงัจากการจดัการเรยีนรู้

 การส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน

โดยทั่วไป

 โดยทัว่ไปการส่งเสรมิการเรยีนรูร่้วมกนัของ

ชุมชนอาจจะด�าเนินการได้หลายวิธี ดังที่ปาริชาติ  

วลยัเสถยีร และคณะ (2543  :  10 – 11) เคยจ�าแนก

ไว้ดังนี้

 1) การลงมือปฏิบัติจริง เป็นการเรียน

รู้ที่ไม่แยกออกจากการด�ารงชีวิตของคนในชุมชน  

สามารถสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นพร้อมกับการมี

สว่นรว่มในการท�างานพัฒนาชมุชนในขั้นตอนต่างๆ

ได้  ซึง่อาจจดัการเรยีนรูไ้ด้โดยการสาธติและทดลอง

 2) การเรียนรู้จากประสบการณ์  เป็นการ

เรียนรู ้ จากประสบการณ ์ทั้ งของตนเองและ

ประสบการณ์ของผู้อื่น ซึ่งอาจจัดการเรียนรู้ได้โดย

การศึกษาดูงานอย่างมีจุดหมาย มีการวิเคราะห์   

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การสรุปบทเรียน  ซึ่งมีการ 

เตรยีมการอย่างดทีัง้ผูท้ีไ่ปศกึษาดงูานและผูท้ีใ่ห้การ

ศึกษาดูงาน

 3) การเรียนรู ้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  

เป็นการเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน หรือ สถาบันใน

ชุมชน  แล้วน�ามาผสมผสานกับองค์ความรู้สมัยใหม่

ให้เหมาะสมกับสภาพและเงื่อนไขของชุมชน

 4)  การเรยีนรูจ้ากสถานการณ์จ�าลองหรอื

ตวัอย่าง  ได้แก่  กรณศีกึษาการแสดงบทบาทสมมตุิ  

การแสดงละคร  เกม  กิจกรรม

 5)  การเรียนรู้จากการถ่ายทอด  เป็นการ

เรียนรู้จากการถ่ายทอดเนื้อหาความรู้โดยตรง เช่น  

การให้ข้อมูลข่าวสาร การบอกเล่า การบรรยาย   

การอภิปราย  นิทรรศการและสื่อต่างๆ
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 การส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน

ระดับบุคคล

 ในการส่งเสรมิให้คนเกดิการเรยีนรูน้ัน้ อาจ

กระท�าได้หลายวธิ ีประเวศ  วะส ี (2542  :  42 – 43) 

เคยเสนอว่า การส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับบุคคล

ควรใช้กระบวนการทางปัญญา  10  ประการ  ดังนี้

 1) การฝึกสังเกต คือ สังเกตสิ่งที่พบเห็น

หรือสิ่งแวดล้อมซึ่งจะท�าให้บุคคลเกิดปัญญามาก  

โดยโลกทรรศน์  วิธีคิด  สติ  สมาธิ จะมีผลอย่างมาก

ต่อการสังเกตและสิ่งที่สังเกต

 2) การฝึกบันทึก  เป็นการฝึกบันทึกในสิ่ง

ที่สังเกต  ซึ่งอาจจะโดยการบันทึกข้อความ  วาดรูป  

ถ่ายภาพนิง่  ถ่ายภาพเคลือ่นไหวกไ็ด้  เพราะการฝึก

บันทึกเป็นการพัฒนาปัญญาทางหนึ่ง

 3) การฝึกน�าเสนอต่อทีป่ระชมุกลุม่  เมือ่มี

การท�างานเป็นกลุม่  บคุคลไปเรยีนรูอ้ะไรมา  บนัทกึ

อะไรมาก็น�ามาเสนอให้ผู้อื่นรู้เรื่อง

 4) ฝึกการฟัง การฟังคนอืน่จะท�าให้บคุคล

ฉลาดยิง่ขึน้ สิง่ทีช่่วยในการฟังกค็อื  ฉนัทะ  สต ิ และ

สมาธิ

 5) ฝึกการถาม – ตอบ  เมื่อมีการน�าเสนอ

และการฟังแล้ว  ควรฝึกการถาม – ตอบ  ด้วย  

เพราะเป็นการฝึกใช้เหตุผล  วิเคราะห์  สังเคราะห์  

ท�าให้เกิดความแจ่มแจ้งในเรื่องนั้นๆ

 6) ฝึกการตั้งสมมุติฐานและตั้งค�าถาม  

เมือ่เรยีนรูอ้ะไรไปแล้ว บคุคลต้องสามารถตัง้ค�าถาม

ได้ว่า สิ่งนี้คืออะไร สิ่งนั้นเกิดจากอะไร อะไรมี

ประโยชน์ ท�าอย่างไรจะส�าเรจ็ประโยชน์อนันัน้  และ

มีการฝึกการตั้งค�าถาม ซึ่งถ้าหากกลุ่มช่วยกันคิด

ค�าถามที่มีคุณค่าและมีความส�าคัญสมาชิกก็อยากที่

จะได้ค�าตอบ

 7) ฝึกการค้นหาค�าตอบ เมื่อมีค�าถามเกิด

ขึ้น บุคคลก็ควรไปค้นหาค�าตอบจากแหล่งความรู้

ต่างๆ  เช่น  จากหนังสือ  ต�ารา  อินเทอร์เน็ต ไป

คุยกับคนเฒ่าคนแก่หรือผู้รู ้ในเรื่องนั้นๆ เป็นต้น  

การค้นหาค�าตอบท�าให้สนุกได้ความรู้มาก ถ้าหาก

ค้นหาค�าตอบไม่ได้ก็ต้องหาค�าตอบด้วยการวิจัย 

ต่อไป

 8) การวิจัย เป็นการวิจัยเพื่อหาค�าตอบ

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับ  

การวิจัยท�าให้ค้นพบความรู้ใหม่ ท�าให้บุคคลเกิด

ความภูมิใจ  สนุกและมีประโยชน์มาก

 9) การเชื่อมโยงบูรณาการ เพื่อให้เห็น

ความเป็นทั้งหมดและเห็นตัวเอง เพราะธรรมชาติ

ของสรรพสิ่งล ้วนเชื่อมโยง ไม่แยกเป็นส่วนๆ  

เมื่อเรียนรู้อะไรมาควรเชื่อมโยงบูรณาการให้เห็น

ความเป็นทั้งหมดและเห็นตัวเอง ซึ่งจะน�าบุคคลไป

สู่อิสรภาพและความสุข เพราะหลุดพ้นจากความ

บีบคั้นของความรู้

 10) ฝึกการเขียนเรียบเรียงทางวิชาการ  

เป็นการเรียบเรียงความรู ้ใหม่ที่ได้มาให้ประณีต 

ยิง่ขึน้ ท�าให้การศกึษาค้นคว้าหาหลกัฐานทีม่าอ้างองิ

ของความรู้ถี่ถ้วยแม่นย�ามากขึ้น  การเรียบเรียงทาง

วชิาการเป็นการพฒันาปัญญาของบคุคลอย่างส�าคญั  

และเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ในวงกว้างออกไป
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 การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม

 การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม (Participation 

Development) เป็นการพัฒนาที่ประชาชนมี

ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้น

สุดกระบวนการ คือ การมีส่วนร่วมในการศึกษา

ชุมชนเพื่อค้นหาปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาความ

ต้องการของชุมชน โดยการพัฒนานั้นต้องตรงกับ

ความต้องการสอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิต

หรือวัฒนธรรมของคนในชุมชน  คนจึงเข้าร่วมด้วย

ความสมัครใจและประสบความส�าเร็จ ในการนี้  

เฉลียว  บุรีภักดี  และคณะ (2545  :  115) ได้มี

ความเหน็ว่า การพฒันาแบบมส่ีวนร่วมควรมรีปูแบบ

ที่ส�าคัญ  3  รูปแบบ ดังนี้  

 1) การมส่ีวนร่วมแบบชายขอบ  (Marginal 

Participation)  เป็นการมีส่วนร่วมที่เกิดจากความ

สัมพันธ์เชิงอ�านาจไม่เท่าเทียมกัน กล่าวคือมีฝ่าย

หนึ่งรู้สึกด้อยอ�านาจกว่า มีทรัพยากรหรือความรู้

ด้อยกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง  เป็นต้น

 2) การมีส่วนร่วมแบบบางส่วน  (Partial 

Participation) เป็นการมีส่วนร่วมที่เกิดจากการ

ก�าหนดนโยบายของรัฐ โดยที่ไม่รู ้ความต้องการ

ของประชาชน ดังนั้นการมีส่วนร่วมจึงเป็นเพียง

ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการด�าเนิน

กิจกรรมบางส่วนบางเรื่องเท่านั้น

 3) การมีส่วนร่วมแบบสมบูรณ์ (Full   

Participation) เป็นการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน

ของการพัฒนาด้วยความเท่าเทียมกันของทุกฝ่าย   

จดัเป็นการมส่ีวนร่วมในการพฒันาอย่างแท้จรงิของ

ประชาชนตามแนวความคิดและหลักการพัฒนา

ชุมชน เมื่อน�ามาใช้ในการเรียนรู้จะสนับสนุนและ 

ส่งเสริมให้กระบวนการเรียนรู ้ร่วมกันของชุมชน

ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 ปัจจยัพืน้ฐานทีส่่งเสรมิกระบวนการเรยีน

รู้ด้วยการได้ปฏิบัติจริง

 ในกระบวนการเรยีนรูด้้วยการได้ปฏบิตัจิรงิ  

มปัีจจยัพืน้ฐานทีท่�าให้เกดิการส่งเสรมิซึง่กนัและกนั

ระหว่างคณุภาพของการเรยีนรูแ้ละความรวดเรว็ของ

การเรยีนรู ้ดงัต่อไปนี ้(ทวศีกัดิ ์นพเกสร, 2545 : 92)

 1) การสะท้อนประสบการณ์ของผูร่้วมเรยีนรู้

 2) การมเีวลาเพยีงพอส�าหรบักระบวนการเรยีนรู้

 3) การน�าประเดน็ทีต้่องรบีด�าเนนิการมาเรยีนรู้

 4) การที่ผู้เรียนสามารถมองเห็นผลลัพธ์

ของการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้น

 5) การที่ผู้เรียนยอมให้มีการเปลี่ยนแปลง

และความเสี่ยงเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผล

 6) การกระตุ้นผู้เรียนและสนับสนุนการ

ปรึกษาหารือกันระหว่างผู้เรียน

 7) ผู้เรียนสามารถตั้งค�าถามถึงสมมุติฐาน

ของการปฏิบัติได้

 8) ผู้เรียนได้รับการป้อนข้อมูลและความ

เหน็ย้อนกลบัจากผลของการแก้ไขปัญหาจากผูเ้รยีน

รู้ร่วมกันและคนอื่นๆ

 9) กระบวนการเรียนรู ้ต้องไม่พึ่งพาแต่ 

ผู้เชี่ยวชาญเพียงอย่างเดียว เพราะจะท�าให้ผู้เรียน

อ่อนแอ ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง

 10) การด�าเนินงานร่วมกันในแนวราบคือ

มคีวามเท่าเทยีมกนั  ซึง่จะเสรมิสร้างการเรยีนรูร่้วม

กันได้มากยิ่งขึ้น

 11) การที่ผู ้เรียนรู้จักส�ารวจตนเองและ

ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ

 12) การให้ผูเ้รยีนสามารถท�างานกบัปัญหา

และบรบิททีไ่ม่คุน้เคยได้  เพราะจะส่งเสรมิให้ผูเ้รยีน

ปรบัตวัเปลีย่นแปลงจากประสบการณ์เดมิได้ง่ายขึน้  

เกิดแนวคิดใหม่ได้ง่ายขึ้น
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 13) การเรยีนรูเ้กดิขึน้จากองค์ประกอบของ

กระบวนการเรยีนรูเ้ชงิประสบการณ์ทัง้  4  ประการ

อย่างครบถ้วน  คือ  องค์ประสบการณ์  องค์สะท้อน  

องค์สรปุหลกัการพืน้ฐานและองค์ประยกุต์หลกัการ

หรือทดลองปฏิบัติจากหลักการ

 การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

 การเรยีนรูด้้วยการได้ปฏบิตัจิรงิจะประสบ

ความส�าเรจ็หรอืไม่เนือ่งจากปัจจยัสนบัสนนุทีส่�าคญั

ดังต่อไปนี้  (ทวีศักดิ์  นพเกสร,  2545  :  15 – 17)

 1) การก�าหนดปัญหาหรอืเป้าหมายร่วมกนั  

เป็นการร่วมกนัก�าหนดเป้าหมายคอืการแก้ไขปัญหา

ในชุมชนให้หมดไป

 2) วิทยากรกระบวนการ (Facilitator)  

เป็นผู้ด�าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้บรรลุเป้า

หมาย

 3) พันธสัญญาที่จะเรียนรู ้จากการ 

แก้ปัญหา  เป็นความตั้งใจ  ความแน่วแน่ในการที่

จะเรยีนรูจ้ากการแก้ไขปัญหาร่วมกนั  ไม่ใช่โดยความ

คิดของคนเพียงบางคน

 4) ความตั้งใจปฏิบัติและการออกแบบ

งานทีจ่ะท�า เป็นความมุง่มัน่ในการด�าเนนิงานพฒันา  

และร่วมกนัก�าหนดแผนงาน  รปูแบบงานทีจ่ะท�าให้

เหมาะสมและสอดคล้องกับผลของการเรียนรู้

 5) กระบวนการและการออกแบบค�าถาม  

เป็นการด�าเนนิงานอย่างเป็นล�าดบัขัน้ตอน และการ

ออกแบบค�าถามที่ชัดเจนเหมาะสมทั้งประเด็นของ

ค�าถาม  และการสะท้อนกลับ

 6) กลุ่มและการออกแบบกลุ่ม เป็นการ

เรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ซึ่งความส�าเร็จของ

การเรยีนรูเ้ป็นกลุม่จะขึน้อยูก่บัการออกแบบกลุม่ได้

อย่างเหมาะสม และเอือ้อ�านวยให้เกดิการเรยีนรู ้ 

 ประโยชน์ของกระบวนการเรยีนรูด้้วยการ

ได้ปฏิบัติจริง

 การเรียนรู้ด้วยการได้ปฏิบัติจริงมีคุณค่า

หรือประโยชน์แก่ผู้เรียนดังนี้ (ทวีศักดิ์ นพเกสร,  

2545  :  17)

 1)  ท�าให้เกิดมิตรภาพท่ามกลางความยาก

ล�าบาก  เพราะมีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันใน

การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  ช่วยกันแก้ไขปัญหาเวลาที่

สมาชิกด้วยกันประสบความเดือดร้อน

 2)  ท�าให้เกิดความตื่นตัว  ตื่นรู้  ตระหนัก

และเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง  เนื่องจากการ

สะท้อนจนเกิดความเข้าใจตนเองและปัญหาของ

ชุมชนอย่างถ่องแท้

 3)  ส่งเสริมความสามารถในการคิด  การ

สะท้อนที่เป็นระบบจนสามารถตั้งค�าถามที่น�าไปสู่

การเรียนรู้และแก้ไขปัญหาได้จริง

 4)  ท�าให้คนในชุมชนเกิดการท�างานเป็น

ทีมและการสื่อสารที่ดีต่อกัน

 การกระตุน้ให้เกดิการรวมตวักนัของกลุม่  

 จากข้อมูลข้างต้น สามารถน�ามาพิจารณา

จัดกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มได้ 

ซึ่งอาจด�าเนินการดังนี้

 1) ให้ร่วมคิดร่วมท�าเรื่องที่เป็นประเด็น

ปัญหาใกล้ตวั และใช้แนวทางการพฒันาทีไ่ม่ยากนกั

ก่อน

 2) จัดกิจกรรมที่ให้ร่วมคิดร่วมท�าในการ

แก้ไขปัญหา เช่น ปัญหายาเสพ การจดัท�าแผนแม่บท

ชมุชน เป็นต้น ซึง่มลีกัษณะเป็นการวางแผนแบบล่าง

ขึ้นบน

 3)  การสร้างบรรยากาศให้เปิดรบัฟังปัญหา

ชาวบ้าน ไม่ใช่ตัดสินใจเพียงล�าพังคนเดียว
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 4) ถ้าชาวบ้านขาดพลังในการแก้ไขปัญหา

ของชุมชนในบางปัญหา ควรชี้แนะเท่าที่จ�าเป็น

เท่านั้น  อย่าชักน�าชาวบ้านเป็นอันขาด

 5) ให้ร่วมคิดร่วมท�ากิจกรรมจากง่ายไป

ยากที่ค่อยๆประสบความส�าเร็จ เพราะจะน�าไปสู่

การเรยีนรู ้ความมัน่ใจและชมุชนทีเ่ข้มแขง็ ยัง่ยนืใน

อนาคต

 6) การใช้สิ่งจูงใจกระตุ้นให้เกิดการมีส่วน

ร่วม เช่น การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน การ

ประชาสัมพันธ์ผลของการพัฒนาที่เกิดจากการมี

ส่วนร่วมของประชาชน  การประกวด  การให้รางวลั   

การใช้นักพัฒนากระตุ้น  เป็นต้น

3.2 แนวนโยบายภาครฐัทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการพฒันา

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

 ผลิตภัณฑ์ชุมชนถือเป ็นงานที่มาจาก

ภมูปัิญญาท้องถิน่โดยแท้  ในห้วงเวลาทีป่ระเทศชาติ

ก�าลงัเผชญิปัญหาวกิฤตทางเศรษฐกจิ  ประชาชนทกุ

ระดับประสบปัญหาต่างๆ   ปัญหาหนึ่งที่ประชาชน

ระดับรากหญ้า  ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศถูก

รุมเร้า  คือ  ปัญหาความยากจน  

 จากการที่กรมพัฒนาชุมชน กระทรวง

มหาดไทยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดโออิตะ(Oita) 

ประเทศญี่ปุ ่น ซึ่งเป็นเจ้าของทฤษฎี หนึ่งต�าบล 

หนึ่งผลิตภัณฑ์ ได้ร่วมกันจัดประชุมขึ้นและมีการ

ชี้แจงนโยบายหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เมื่อวัน

ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2544  ที่ท�าเนียบรัฐบาล

มีผู ้เข้าร่วมประชุมจากหลายฝ่าย ประกอบด้วย 

ผูบ้รหิารระดบัสงูของ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

พาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง

อุตสาหกรรม และองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระ

ส�าคัญ คือ โครงการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

เป ็นการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น  

เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ โดย

ให้ประชาชนมีส่วนในการสร้างงาน สร้างรายได้  

เพื่อน�าทัพยากรภูมิปัญญามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์

และบรกิารทีม่จีดุเด่นและมมีลูค่าเพิม่เป็นทีต้่องการ

ทัง้ตลาดในประเทศและต่างประเทศ ทัง้ยงัสอดคล้อง

กับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่นนั้นด ้วย  

(ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล และนิทัศน์ คณะวรรณ,  

2545 : 10)

            ต่อมารัฐบาลได้ประกาศสงครามกับความ

ยากจนโดยแถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่า จะจัดให้มี

โครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แต่ละ

ชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนา

สนิค้า   โดยรฐัพร้อมทีจ่ะเข้าช่วยเหลอืในด้านความรู้

สมยัใหม่  และการบรหิารจดัการเพือ่เชือ่มโยงสนิค้า

จากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

ด้วยร้านค้าเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต  เพื่อส่งเสริม

และสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้าง

ชุมชนให้เข้มแข็ง  พึ่งตนเองได้  และให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการสร้างรายได้มีจุดเด่นและมูลค่าเพิ่ม   

เป็นทีต้่องการของตลาดทัง้ในและต่างประเทศ  และ

ได้ก�าหนดระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะ

กรรมการอ�านวยการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่ง

ชาติ  พ.ศ.2544  ประกาศ  ณ  วันที่  7  กันยายน  

2544  ขึ้น  โดยก�าหนดให้มีคณะกรรมการอ�านวย

การหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ หรือเรียก

โดยย่อว่า กอ.นตผ. ซึ่งฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  

พันต�ารวจโท ทักษิณ ชินวัตรได้มอบหมายให้รอง

นายกรัฐมนตรี  ท�าหน้าที่ประธานกรรมการ  และ

ให้คณะกรรมการ  กอ.นตผ.  มีอ�านาจหน้าที่ใน

การก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ละแผนแม่บท

การด�าเนินงาน หนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ก�าหนด
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มาตรฐานและหลักเกณฑ์การคัดเลือกรวมทั้งมี

การน�าขึน้ทะเบยีนผลติภณัฑ์ดเีด่นของต�าบล  มกีาร

จดัสรรงบประมาณแผ่นดนิสนบัสนนุให้มกีารด�าเนนิ

งานเป็นไปตามนโยบายยุทธศาสตร์และแผนแม่บท 

อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 

(เครือวัลย์  มีเกียรติ,  2548 : 119 -120)

  3.2.1 หลักการพื้นฐานของหนึ่งต�าบล

หนึ่งผลิตภัณฑ์

 หนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tam-

bon One Product) หรือ OTOP เป็นแนวทาง

หนึ่งที่จะสร้างความเจริญแก่ชุมชน ให้สามารถยก

ระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น 

โดยการผลิตหรือจัดหาทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น  

ให ้กลายเป ็นสินค ้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด ่นเป ็น

เอกลักษณ์ของตนเองที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมใน

แต่ละท้องถิ่นสามารถจ�าหน่ายในตลาดทั้งภายใน

และต่างประเทศ  โดยมหีลกัการพืน้ฐาน  3  ประการ 

คือ

 1) ภมูปัิญญาท้องถิน่สูส่ากล  (Local  Yet  

Global)  ผลติสนิค้าและการให้บรกิารทีใ่ช้ภมูปัิญญา

และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยอมรับในระดับสากล

 2) พึ่งตนเองและสร้างสรรค์ (Self– 

Reliance-Creativity) ท�าความฝันให้เป็นจริงด้วย

กระบวนการหนึ่งต�าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์  โดยสร้าง

กิจกรรมที่อาศัยศักยภาพของท้องถิ่น

 3) สร้างทรัพยากรมนุษย์ (Human   

Resource Development)  ฟูมฟักประชาชนให้

สู ้ชีวิตด้วยความท้าทายและจิตวิญญาณแห่งการ

สร้างสรรค์  ด้วยการพัฒนาฝึกอบรมให้ความรู้และ

จัดให้มีการสนับสนุนหลายๆ ด้าน 

 3.2.2 วัตถุประสงค์ของโครงการหนึ่ง

ต�าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์

 จากนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา

และตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะ

กรรมการอ�านวยการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

แห่งชาติ  พ.ศ.  2544  การด�าเนินงานตามโครงการ

หนึ่งต�าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1) สร้างงาน สร้างรายได้ แก่ชุมชน

 2) สร้างความเข้มแขง็แก่ชมุชน  ให้สามารถ

คิดเอง ท�าเองในการพัฒนาท้องถิ่น

 3) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

 4) ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 5) ส่งเสริมความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ของ

ชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยให้มีความ

สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่น
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ภาพที่ 3.1 กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่มา : ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ   

           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2549 - 2551
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ภาพที่ 3.2 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการหนึ่ง

ต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

 3.2.3 การให้การสนบัสนนุจากหน่วยงาน

ภาครัฐ

 หลกัการของหนึง่ต�าบล  หนึง่ผลติภณัฑ์นัน้   

จะไม่เน้นการให้เงนิสนบัสนนุ  แก่ท้องถิน่   เนือ่งจาก  

ประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่าการให้เงินมักจะไป

ท�าลายความสามารถในการพึง่ตนเอง  รฐับาลให้การ

สนบัสนนุด้านเทคนคิ   เพือ่พฒันาคณุภาพผลติภณัฑ์

ตลอดจนช่วยเหลือในด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ใน

การตลาดท้องถิ่นจะได้รับความช่วยเหลือ  ด้านการ

สร้างมลูค่าเพิม่ของผลติภณัฑ์อย่างเตม็ใจจากหน่วย

งานต่างๆ เช่น ส�านักงานพัฒนาชุมชนส�านักงาน

สหกรณ์และการเกษตร  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม

ระดับภูมิภาค  สถาบันการศึกษาต่างๆ    

 ในปี พ.ศ. 2550 ได้มนีโยบายให้มกีารระดม

แนวคดิจากทกุภาคส่วนในรปูแบบคณะท�างานเครอื

ข่ายองค์ความรู้(KBO) ที่ระดมทุกภาคส่วนให้ความ

ช่วยเหลือ

 3.2.4 นโยบายสนับสนุนโครงการหนึ่ง

ต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

 1 )  มาตรฐานผลิ ตภัณฑ ์ คุณภาพ 

ระดับโลก ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นต้องมีขึ้นต้องมี

คุณภาพได้มาตรฐาน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

สอดคล้องกับวัฒนธรรมและจุดเด่นเฉพาะ เป็นที่

ยอมรับของตลาดภายในประเทศและตลาดโลก 

 2) มเีอกลกัษณ์เป็นทีล่อืชือ่เพยีงหนึง่เดยีว 

ต้องมีการระดมความคิดในการคิดค้นและพัฒนา

ผลติภณัฑ์  เพือ่ให้ได้สิง่ทีด่ทีีส่ดุเท่าทีจ่ะช่วยกนัท�าได้   

โดยค�านึงถึงการรื้อฟื้นวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละ

ท้องถิ่นให้สอดคล้องอย่างเหมาะสมไม่ซ�้าแบบกัน  

และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะหมู่บ้านหรือต�าบลให้เป็น

ที่ยอมรับ

 3) พฒันาทรพัยากรมนษุย์และการปรบัปรงุ 

เทคโนโลยี การสร้างบุคคลที่มีความคิดกว้างไกล   

มีความรู ้ความสามารถให้เกิดขึ้นในสังคม มีการ

วางแผนการตลาด มุ่งเน้นการผลิตและบริการโดย

ค�านึงถึงผู้บริโภคเป็นหลัก

 3.3.5 กิจกรรมหลักของโครงการหนึ่ง

ต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

 1) ขยายสนิค้าท้องถิน่ไปยงัตลาด   ผลติภณัฑ์ 

ต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เพื่อ

เป็นการอนรุกัษ์จดุเด่นของท้องถิน่  และขยายตลาด

สู่เครือข่ายท้องถิ่น และตลาดโลก

 2) ผลติและคดิค้นเองในท้องถิน่ โดยอาศยั

ความรู้ความสามารถของคนในชุมชน ให้ความร่วม

มือรับผิดชอบ มีหน่วยงานของจังหวัด กระทรวง   

กรม   กอง เป็นผูค้อยให้ค�าแนะน�า   และคอยให้การ

สนับสนุนในด้านของเทคโนโลยีและการคิดค้น

อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ
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                3) การสร้างบคุลากรทีม่คีณุภาพของ

ท้องถิน่ ท้องถิน่นัน้ๆ  ต้องมกีารเลอืกเฟ้นบคุลากรที่

มีความรู้  สามารถมองการณ์ไกล   สามารถวางแผน

งานในระยะยาว เป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น   

และเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อช่วยเหลือกันแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตขึ้น

 3.2.6 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ มผช. 

เป็นมาตรฐานที่ช่วยส่งเสริมให้สินค้า หนึ่งต�าบล 

หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นที่ยอมรับและสามารถประกัน

คุณภาพให้กับผู ้บริโภคได้ ทั้งในระดับประเทศ

และในระดับสากล ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่เชื่อม

โยงผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู ่ตลาดผู ้บริโภคทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ โดยมีส�านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ สมอ. เป็นหน่วยงาน

ที่จัดท�ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อรองรับการ

พฒันาคณุภาพผลติภณัฑ์ชมุชนหรอืผลติภณัฑ์ระดบั

พืน้บ้าน ตามนโยบายจดัตัง้โครงการ หนึง่ต�าบล หนึง่

ผลติภณัฑ์ของรฐั  เพือ่เสรมิสร้างให้แต่ละชมุชนได้ใช้

ภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาคุณภาพจนเป็นเอกลักษณ์

ของท้องถิ่น 

             จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่า หน่วย

งานภาครัฐได้ริเริ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  

จากเดิมที่เคยผลิตเพื่อการใช้สอยในวิถีชีวิตของ

ชุมชน ด้วยปัญหาต่างๆ และปัจจัยที่ท�าให้สังคม

เปลี่ยนไป จึงส่งผลให้เกิด โครงการหนึ่งต�าบล    

หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในปี พ.ศ. 2544 โดยคาดหวังว่า จะ

เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหา และสามารถสร้าง

งาน สร้างอาชพีในชมุชน และทีส่�าคญัชมุชนสามารถ

พึง่พาตนเองได้ ซึง่มคีวามสอดคล้องกบังานวจิยันี ้ที่

มุง่หวงัถ่ายทอดความรูใ้ห้ชมุชนมคีวามรูแ้ละทกัษะที่

จ�าเป็นเพื่อให้สามารถพัฒนางานด้วยตนเองได้และ

สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว 

            ทัง้นีใ้นแนวนโยบายภาครฐั ได้มกีารประสาน

งานต่อเนื่องมาทุกรัฐบาล เช่น ในปี พ.ศ. 2550 ได้ม ี

นโยบายให้มีการระดมแนวคิดจากทุกภาคส่วน

เพื่อให้ความช่วยเหลือในรูปแบบคณะท�างานเครือ

ข่ายองค์ความรู้ (KBO) และมีการคัดสรรสุดยอด

หนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ 

ตั้งแต่1-5 ดาว  มีการจัดงานแสดงสินค้า และจัด

อบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพให้กับ

กลุ่มอาชีพต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งภาครัฐได้จัด 

งบประมาณให้กับหลายหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในการด�าเนินงาน ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3.3 การส�ารวจข้อมูลการพฤติกรรมในการเรียนรู้

เพื่อพัฒนาอาชีพของกลุ่มอาชีพในภาคอีสาน

 การศึ กษาพฤติ กรรมในการ เรี ยนรู ้  

เพื่อพัฒนาอาชีพของกลุ ่มอาชีพในท้องถิ่นภาค

อีสาน ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์กลุ่มอาชีพในท้อง

ถิ่นภาคอีสาน จ�านวน 50 แห่ง โดยผู้ตอบเป็น

ประธานกลุ่มอาชีพหรือกรรมการบริหารกลุ่มอาชีพ 

เป็นผู้มีบทบาทในการพัฒนากลุ่มอาชีพในชุมชน  

ซึ่งมีประเด็นหลักในการถาม 4 ประเด็น ดังนี้

 ประเดน็ที ่1 ด้านจ�านวนครัง้ต่อปีทีเ่ข้ารบั

การอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ 

 ในการนีผู้ว้จิยัได้เลอืกก�าหนดช่วงปีทีศ่กึษา 

คือ ระหว่าง ปี พ.ศ. 2544 - 2551  โดยถือว่า ปี 

พ.ศ. 2544 เป็นปีแรกที่หน่วยงานภาครัฐริเริ่ม

นโยบาย หนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และเริ่มท�า

โครงการน�าร่องในการจัดอบรมให้ความรู้กับภาค

ประชาชน จนถึงปีที่ผู ้วิจัยเริ่มเก็บข้อมูลเบื้องต้น
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โดยการสัมภาษณ์ในพื้นที่ต่างๆ ในเขตพื้นที่ จังหวัด

ของภาคอีสาน ปัจจุบันโครงการดังกล่าวเป็น

โครงการต่อเนื่องที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนและมี

การจดังบประมาณสนบัสนนุต่อเนือ่งจนกระทัง้ถงึปี  

พ.ศ. 2553 เป็นปีที่ผู้วิจัยก�าลังด�าเนินการสรุปผล

 สรุปผลจากตารางที่ 3.1 พบว่า ตัวแทนจากกลุ่มอาชีพ เคยเข้ารับการฝึกอบรม เรียงล�าดับจาก

จ�านวนมากไปหาน้อย คือ ไม่สามารถระบุจ�านวนครั้งได้ชัดเจน 14 ราย ส่วนใหญ่จะเคยผ่านการอบรม

อย่างน้อย 2, 3, และ 5 ครั้ง ซึ่งมีผู้ตอบจ�านวน 7 รายเท่ากัน เมื่อท�าการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน พบว่า ตัวแทนจากกลุ่มอาชีพเข้ารับการอบรมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.17 ครั้ง/ปี/คน และมีค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.646 

ตารางที่ 3.1 แสดงจ�านวนและร้อยละของการเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ 

การวิจัย และคาดว่า น่าจะมีมีการประสานงาน

ต่อในทุกรัฐบาล ผลการศึกษาในประเด็นที่ 1 ด้าน

จ�านวนครั้งที่เคยเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ 

ดังตารางที่ 3.1

จ�านวนครั้งที่เคยเข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละปี 

(พิจารณาเฉลี่ยต่อปีในช่วง ปี พ.ศ. 2544-2551)

1 ครั้ง

2 ครั้ง

3 ครั้ง

4 ครั้ง

5 ครั้ง

6 ครั้ง

8 ครั้ง

10 ครั้ง

ไม่สามารถระบุจ�านวนครั้งทั้งหมดได้

รวม

จ�านวนผู้ตอบ

4

7

7

4

7

2

1

4

14

50

8.0

14.0

14.0

8.0

14.0

4.0

2.0

8.0

28.0

100.0

ร้อยละ
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 ประเด็นที่ 2 ด้านประสบการณ์ในรับการอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ

 เป็นการศึกษาเพื่อค้นหาประสบการณ์ในการเข้ารับการอบรมที่ผ่านมา โดยศึกษารวบรวม 

ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2544-2551 ผลการศึกษาดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 3.2  แสดงปีที่เริ่มเข้ารับการอบรมและรวมประสบการณ์ในการอบรมที่ผ่านมา 

ปีที่เริ่มเข้ารับการอบรม 8 ปีย้อนหลัง

(ระหว่าง ปี พ.ศ. 2544-2551)

พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2545

พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

รวม

จ�านวนคน

1

5

9

5

3

2

1

3

29 

ร้อยละ

3.45

17.24

31.34

17.24

10.34

6.90

3.45

10.34

100

รวมประสบการณ์

ในการอบรม

8 ปี

7 ปี

6 ปี

5 ปี

4 ปี

3 ปี

2 ปี

1 ปี

-

 จากตารางข้างต้น เป็นการสรุปผลจากผู้ตอบแบบสอบถาม 50 ราย จ�าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ  

กลุ่มที่เคยเข้ารับการอบรมก่อนปี พ.ศ. 2544  จ�านวน 11 ราย และกลุ่มที่เคยเข้ารับการอบรมในระหว่าง  

ปี พ.ศ. 2544-2551 จ�านวน 29 ราย ซึ่งสามารถจ�าแนกกลุ ่มที่เคยเข้ารับการอบรมในระหว่าง  

ปี พ.ศ. 2544-2551 ได้ดังนี้ คือ ปีที่มีผู้เริ่มเข้ารับการอบรมมากที่สุด คือ ปี พ.ศ. 2546 รองลงมา คือ  

ปี พ.ศ. 2547 และน้อยที่สุด คือ ปี พ.ศ. 2544  และ พ.ศ. 2550  หากพิจารณาด้านประสบการณ์ในการเข้า

รับการอบรม พบว่า ตัวแทนกลุ่มอาชีพโดยส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการเข้ารับการอบรม ในช่วง 5-7 ปี 
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             ประเด็นที่ 3 ด้านความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการรับการถ่ายทอดความรู้

              เป็นการศึกษาถึงความพึงพอใจที่ผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้จากการจัดอบรมในแต่ละครั้ง  

ซึง่เป็นความคาดหวงัในประเดน็ต่างๆ ทีต้่องการ  โดยเชือ่ว่าหากได้รบัในประเดน็ทีค่าดหวงัแล้วจะเกดิความ

พึงพอใจ  ในการเก็บข้อมูลโดยวิธีสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ได้สัมภาษณ์จากตัวแทนกลุ่มอาชีพ 50 ราย โดยผู้ตอบ

สามารถเลือกตอบได้มากกว่าหนึ่งประเด็น เรียงล�าดับตามระดับความคิดเห็น ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 3.3  แสดงจ�านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�าแนกตามความพึงพอใจ 

ประเด็นความพึงพอใจที่เกิดขึ้น

จากการรับการถ่ายทอดความรู้

1. สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง

2. ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง

3. สีลาการพูดของวิทยากร

4. หน่วยงานจัดน่าเชื่อถือ

5. สื่อ/ของตัวอย่างที่น�าเสนอ

6. สถานที่ สิ่งแวดล้อมดี

7. กิจกรรมต่างๆ น่าสนใจ

8. ช่วงเวลาที่จัดเหมาะสม

9. ล�าดับ ขั้นตอนดี

10. ค่าตอบแทน ค่าเดินทาง

จ�านวน

47

37

21

34

20

27

31

28

27

20

ร้อยละ

94.0

74.0

42.0

68.0

40.0

54.0

62.0

56.0

54.0

40.0

 จากตารางข้าต้น พบว่า ประเด็นความพึงพอใจ สามารถเรียงล�าดับสาเหตุของความพึงพอใจจาก

มากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ประเด็นที่ผู้เข้ารับการอบรมพึงพอใจมากที่สุด คือ สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้

จริง คิดเป็นร้อยละ 94.0 รองลงมา คือ ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง คิดเป็นร้อยละ 74.0 และน้อยที่สุด คือ  

ค่าตอบแทน ค่าเดินทาง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในการจัดอบรมแต่ละครั้งผู้ที่ท�าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ควรให้

ความส�าคัญกับการน�าไปใช้ประโยชน์จริง มีความสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งควรด�าเนินการโดย

หน่วยงานที่ได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งการจัดการถ่ายทอดความรู้ควรที่จะมีการจัด

กิจกรรมเสริมให้การเรียนรู้เกิดความน่าสนใจ 
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 ประเด็นที่ 4 ด้านข้อเสนอแนะและความต้องการในการจัดการถ่ายทอดความรู้

 เป็นการศึกษาถึงประเด็นต่างๆที่ส่งผลต่อการถ่ายทอความรู้ ซึ่งเป็นการสอบถามแบบปลายเปิด 

ให้ตัวแทนกลุ่มอาชีพเสนอความคิดเห็นในส่วนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งผลสรุปจาก

การสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 50 รายสามารถเรียงตามล�าดับความถี่ในประเด็นที่เสนอแนะได้ดังนี้

ตารางที่ 3.4  แสดงจ�านวนของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�าแนกตามประเด็นข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการจัดการการถ่ายทอดความรู้

1. ควรมีการดูแลอย่างต่อเนื่อง

2. ความรู้ที่ได้รับควรน�าไปใช้ได้จริง

3. จัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมให้กับชุมชน

4. ควรจะเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการ

5. การอบรมควรลงพื้นที่จริง เพื่อจะได้รับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ

6. ควรมีการจัดให้การศึกษา ดูงานกลุ่มต่างๆ ด้วย

7. การอบรมไม่ค่อยเพียงพอต่อความต้องการ อยากให้จัดอบรมเพิ่มเติม

8. ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

9. ควรจัดฝึกอบรมในทุกฤดูกาล

10. คัดเลือกเฉพาะกลุ่มที่ต้องการฝึกอบรมอย่างจริงจัง

11. ควรมีการติดตามผลเมื่ออบรมเสร็จแล้ว

12. แต่ละหน่วยงานไม่ควรอบรมซ�้าซ้อนกัน

13. อยากให้มีการอบรมที่เข้าถึงประชาชน

14. อยากให้มีการจัดอบรมในชุมชนได้ได้รับความรู้ทุกคน

15. ควรจัดอบรมการออกแบบงานในลักษณะต่างๆ

16. ต้องการความรู้การบัญชี การบริหารการตลาด

17. ให้เพิ่มค่าตอบแทนและค่าเดินทาง

18. ต้องการเครื่องมือ อุปกรณ์ในการผลิต

19. ความรู้ที่ให้ในการฝึกอบรม อยากให้กระชับมากกว่านี้

20. ขยายช่วงเวลาในการฝึกอบรม

21. อยากให้หาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ชุมชน

22. ให้กลุ่มเสนอปัญหา แนวทางแก้ไขของกลุ่ม เพื่อจะได้ปรับปรุงการท�างาน

จ�านวน

6

6

6

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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 จากตารางที่ 3.4 พบว่า ข้อเสนอแนะใน

ด�าเนินการจัดการถ่ายทอดความรู้ สามารถเรียง

ล�าดับจากมากไปหาน้อย โดยแยกออกเป็น 3 ระดับ 

ดังนี้  1) ควรมีการดูแลอย่างต่อเนื่อง จัดหาแหล่ง

เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมให้กับชุมชน และความรู้ที่

ได้รับควรน�าไปใช้ได้จริง  2) ควรจะเน้นการอบรม

เชิงปฏิบัติการ การอบรมควรลงพื้นที่จริง เพื่อจะได้

รับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ ควรมีการจัดให้การ

ศกึษา ดงูานกลุม่ต่างๆ ด้วย ไม่ค่อยเพยีงพอต่อความ

ต้องการ อยากให้จัดอบรมเพิ่มเติม และให้ความรู้

เกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 3) ควรจัดฝึกอบรม

ในทกุฤดกูาล คดัเลอืกเฉพาะกลุม่ทีต้่องการฝึกอบรม

อย่างจริงจัง ควรมีการติดตามผลเมื่ออบรมเสร็จ

แล้ว แต่ละหน่วยงานไม่ควรอบรมซ�้าซ้อนกัน อยาก

ให้มีการอบรมที่เข้าถึงประชาชน อยากให้มีการจัด

อบรมในชุมชนได้ได้รับความรู้ทุกคน ควรจัดอบรม

การออกแบบงานในลักษณะต่างๆ ต้องการความรู้

การบัญชี การบริหารการตลาด ให้เพิ่มค่าตอบแทน

และค่าเดินทาง ต้องการเครื่องมือ อุปกรณ์ในการ

ผลิต ความรู้ที่ให้ในการฝึกอบรม อยากให้กระชับ

มากกว่านี้ ขยายช่วงเวลาในการฝึกอบรม อยาก

ให้หาตลาดรองรบัผลติภณัฑ์ชมุชน และให้กลุม่เสนอ

ปัญหา แนวทางการแก้ไขของกลุม่ เพือ่จะได้ปรบัปรงุ

การท�างาน  

3.4 การศกึษากลุม่ความรูแ้ละทกัษะทีเ่กีย่วข้องกบั

การออกแบบผลิตภัณฑ์

                 วิชาชีพทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็น

วิชาชีพที่เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้มาจาก

หลายสาขาวิชา เช่น สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชา

ศิลปกรรม  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และสาขาวิชาสังคมศาสตร์  ซึ่งไม่ใช่การใช้ความรู้

ด้านศิลปะเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการประยุกต์ศิลป์

ในการเรียนรู ้งานด้านการออกแบบจึงเป็นไปใน

ลักษณะของสหวิชาการ ซึ่งในการก�าหนดขั้นตอน

ในการถ่ายทอดความรู้ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ผู้วิจัยได้ศึกษากลุ่มความรู้ทางการออกแบบเพื่อคัด

เลือกประเด็นส�าคัญที่สมควรน�ามาใช้ในการน�ามา

ถ่ายทอดความรู้ ดังนี้

 ความหมายและขอบข่ายของงานออกแบบ

 ท�านอง จันทิมา(2537 : 2) เคยให้ค�าจ�ากัด

ความไว้ว่า การออกแบบ หมายถงึ การใช้ความคดิใน

การเลอืกใช้วสัด ุเพือ่สร้างสรรค์งานศลิปะให้มหีน้าที่

ใช้สอยตามความต้องการ ทั้งในด้านอัตถประโยชน์

และความงามในรูปร่างลักษณะตลอดทั้งรูปทรง 

 จากผลการศกึษาทัง้ 4 ด้านข้างต้น สามารถ

สรุปได้ว่า ตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างในภาคอีสานโดย

ทัว่ไปในรอบปีต่างๆ ทีผ่่านมาจะได้เข้ารบัการอบรม

โดยเฉลี่ย 4 ครั้งต่อปี  ปีที่มีการจัดอบรมและมีผู้เริ่ม

เข้ารับการอบรมมากที่สุด คือ ปี พ.ศ. 2546 และ  

ปี พ.ศ. 2547 ประสบการณ์ในการเข้ารับการ

อบรม ของตัวแทนกลุ่มอาชีพ นับถึงปี พ.ศ. 2551  

ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 5-7 ปี ประเด็นที่ผู้เข้ารับการ

อบรมพึงพอใจมากที่สุด คือ สามารถน�าไปใช้

ประโยชน์ได้จริง รองลงมา คือ ตรงกับปัญหาที่เกิด

ขึน้จรงิ ส่วนข้อเสนอแนะในด�าเนนิการ ตวัแทนกลุม่

เหน็ว่าผูม้หีน้าทีส่่งเสรมิและสนบัสนนุกลุม่อาชพีควร

ให้ความส�าคัญมากที่สุด คือ ควรมีควรมีการดูแล

อย่างต่อเนือ่ง ควรมกีารจดัหาแหล่งเงนิทนุหมนุเวยีน

เพิ่มเติมให้กับชุมชน และควรให้ความรู้ที่สามารถ

น�าไปใช้ได้จริง ซึ่งข้อมูลทั้งหมดผู้วิจัยจะได้น�าไป

เป็นข้อพิจารณาในการจัดกระบวนการถ่ายทอด 

ความรู้ต่อไป
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ทั้งนี้ได้แบ่งหลักเกณฑ์ที่ควรยึดถือในงานออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ที่ดีออกเป็น 7  ประการ คือ  หน้าที่ของ

การน�าไปใช้สอย การประหยัด ความคงทน วัสดุ 

โครงสร้าง ความงาม และลักษณะเฉพาะอย่าง

 ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า ผลิตภัณฑ์เป็น

วัตถุสิ่งของที่ใช้ตอบสนองความต้องการในด้าน

ต่างๆ ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ ซึ่งกว่าจะเห็น

เป็นผลิตภัณฑ์ต้องผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์  

การออกแบบ และการทดลองสร้างต้นแบบหรอืการ

ลองผิดลองถูก จนกว่าจะถูกใจผู้ใช้งาน  หลักเกณฑ์

ในการออกแบบผลิตภัณฑ์จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วย

ลดการสูญเสียในการสร้างต้นแบบ 

 ศักดิ์ชาย สิกขา (2552 : 194) เคย

กล่าวไว้ว ่า นอกจากพื้นฐาน ประการข้างต้น  

ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกหลายประการที่ผู้ออกแบบจะ

ต้องคิดค�านึงและน�ามาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 

เช่น ราคาในการผลิตและการจ�าหน่าย การขนส่ง  

การบรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าหรือ

ผลิตภัณฑ์  ความปลอดภัยในการใช้งานรวมทั้งผลก

ระทบอืน่ทีเ่กีย่วข้อง โดยเกณฑ์ในการพจิารณาส่วน

ใหญ่มกัมาจากการศกึษาความต้องการของผูบ้รโิภค

ก่อน จึงน�าสู่แนวทางการผลิต และการจ�าหน่าย

โดยล�าดับ จากการศึกษาผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน 

พบว่า ผลติภณัฑ์ทีไ่ด้รบัการตอบสนองจากผูบ้รโิภค

ในปัจจุบัน มีอยู่ 3 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์ทันสมัย 

หรือสมัยใหม่ (Modern Style) ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย 

(Contemporary Style) ผลิตภัณฑ์อมตะ หรือ

ผลิตภัณฑ์ที่ยังคงนิยมใช้อยู ่ตั้งแต่อดีตจนกระทั่ง

ปัจจุบัน (Classic Style) ส�าหรับในงานออกแบบ

ผลติภณัฑ์มกันยิมออกแบบผลติภณัฑ์สมยัใหม่ และ

ผลติภณัฑ์ร่วมสมยัโดยมองว่า ผลติภณัฑ์ในประเภท

อมตะเป็นความยุ ่งยากในการเปลี่ยนพฤติกรรม

ผู ้บริโภค อีกทั้งผลิตภัณฑ์ในกลุ ่มดังกล่าวมีการ

ตกผลึกทางความคิดมานานจนเรียกว่า เป็นมรดก

ทางภูมิปัญญา ดังนั้นทั้งผลิตภัณฑ์สมัยใหม่และ

ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจึงเป็นแนวทางในการออกแบบ

และเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค หลักคิดในการ

ออกแบบของ 2 แนวทางมีความแตกต่างกันค่อน

ข้างมาก โดยหลักคิดของการออกแบบสมัยใหม่เน้น

ความแปลกใหม่ สร้างนวัตกรรมใหม่เป็นแนวคิด

แบบสากลตอบสนองผู้บริโภคทั่วไป แต่หลักคิดใน

การออกแบบผลติภณัฑ์ร่วมสมยักลบัให้ความส�าคญั

กับรากเหง้าหรือความเป็นมาของการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ โดยมีมุมมองในการเชื่อมโยงวัฒนธรรม

ท้องถิ่นกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ บนความ

เชื่อที่ว่าคุณค่าของผลิตภัณฑ์คือ ความเป็นมาของ

ผลิตภัณฑ์มีกลิ่นไอของความเป็นพื้นถิ่น ดังนั้นไม่ว่า

จะออกแบบอย่างไรผู้ตัดสินที่แท้จริงก็คือ ผู้บริโภค

ในการเลือกใช้สิ่งของแต่ละครั้งซึ่งเป็นไปได้มากที่ผู้

บริโภคจะให้ ความส�าคัญกับทั้ง 2 แนวทางที่ใช้ใน

การออกแบบ เพราะผู้บริโภคก็มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

กับการตัดสินใจที่หลากหลายเช่นเดียวกัน

                   ส�าหรับในการออกแบบผลิตภัณฑ์

ร่วมสมัยมีค�าว่า สิ่งดลใจ(Inspiration) เข้ามา

เกีย่วข้องเสมอ สาคร คนัธโชต ิ(2528 : 33) เคยเขยีน

ไว้ในหนังสือ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  

ว่า ผู้ออกแบบจะต้องรู้จักการเลือกใช้รูปทรงของ 

สิง่ต่างๆ มาเป็นสิง่ดลใจให้เกดิความคดิสร้างสรรค์ใน

การออกแบบต่างๆ ในทางวชิาการถอืว่ารปูทรงต่างๆ

เป็นคร ูเช่น รปูทรงจากธรรมชาต ิรปูทรงของมนษุย์ 

รูปทรงสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น และรูปทรง

ทางเลขาคณิต ในกรณีดังกล่าว ท�านอง จันทิมา 
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(2537 : 3) ได้เขียนไว้ในหนังสือ การออกแบบ ว่า  

นักออกแบบส่วนมากถือว่าธรรมชาติเป็นครูคนแรก

ทีม่แีม่บทของต้นแบบไม่ว่าพชื  สตัว์ แมลง ตลอดจน

สิง่ของทีไ่ด้จากธรรมชาต ิแต่การน�ามาใช้ไม่ได้น�ามา

ใช้โดยตรง แต่นกัออกแบบได้น�ามาแก้ไขให้เหมาะสม 

และ มาโนช กงกะนนัน์ (2549 : 46) ได้กล่าวถงึ การ

สร้างงานออกแบบ ในหนงัสอื ศลิปะการออกแบบว่า 

นักออกแบบแต่ละคนอาจมีแรงบันดาลใจแตกต่าง

กัน ทั้งนี้ขึ้นกับประสบการณ์และจินตนาการ แรง

บันดาลใจเป็นพลังอันเร้นลับ และมีคุณค่ามหาศาล 

ทั้งนี้อาจเกิดขึ้นจาก 3 ทาง คือ จากตัวเราโดยผ่าน

ทางสมอง เรียกว่า จินตนาการ อีกทางจากภายนอก

คือการรับรู้จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทาง

สุดท้ายคือ จากจากสังคมและวัฒนธรรม  จากมุม

มองและแนวคิดของทั้ง 3 ท่านที่เขียนไว้ต่างช่วงปี

แสดงให้เหน็ว่า กระบวนการคดิในงานออกแบบอาจ

มีที่มาจากหลายวิธีการแต่หนึ่งในวิธีการเหล่านั้นที่

ได้รับการยอมรับมาโดยตลอด คือการเสาะแสวงหา

สิ่งดลใจใหม่ๆ เพื่อมาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ

เพื่อสร้างทางเลือกให้กับผู ้บริโภคที่หลากหลาย  

ซึ่งต้องหาจุดร่วมที่พอดี ดังที่ ดนัย บุญยะรัตเวช 

(2548 : 171) เคยให้แนวคิดไว้ว่า การออกแบบที่

ปลอดภัยแบบกลางๆ ไม่บ่งบอกคุณลักษณะใดๆ

นั้น ปรากฏว่า กลับกลายว่าเป็นสิ่งไม่โดนใจใครเลย  

ไม่ว่ากลุม่ไหน แต่ถ้าเลอืกเจาะกลุม่ผูบ้รโิภคบางกลุม่

ขนาดหนกัมากเกนิไป คนอืน่ๆ กอ็าจรูส้กึว่าไม่ถกูรบั

เชญิกเ็ป็นได้ ดงันัน้ต้องอาศยัตวัประกอบสร้างความ

สมดุล หาความพอดีที่ถูกใจคน และสะท้อนออกมา

ทุกสรรพสิ่งรอบตัว

 จากความหมายและขอบข่ายของงาน

ออกแบบผลิตภัณฑ์ ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า บุคคล

ที่จะมาท�าหน้าที่ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ไม่ได้

อาศัยเพียงความรู้ทางด้านงานศิลปะ เพียงด้าน

เดียวแต่ยังต้องมีความรู้ทางด้านการศึกษาผู้บริโภค  

ด้านกระบวนการทางความคิด ด้านศิลปวัฒนธรรม 

ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่าน ได้บอกถึงลักษณะหรือ

คุณสมบัติของคนที่มาท�าหน้าที่ในการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ไว้หลายลักษณะดังนี้

 ธรีะชยั สขุสด(2544 : 39) ได้แบ่งคณุสมบตัิ

ในการออกแบบ ออกเป็น  2 ลักษณะ คือ

 ลกัษณะที ่1 เป็นคณุสมบตัใินด้านวชิาชพี 

โดยกล่าวว่า ผู้ออกแบบจะต้องไม่เพียงแต่มีความ

คิดสร้างสรรค์เท่านั้น แต่ควรมีประสบการณ์หรือ

ความช�านาญในด้านอื่นๆ ด้วย เช่น จิตรกร วิศวกร  

ช่างเครื่องกล นักประดิษฐ์หุ่นจ�าลอง นักขายของ 

พ่อค้า และควรมีความรู้ด้านกราฟิก ชนิดของวัสดุ 

กรรมวิธีการผลิต และยังต้องเป็นนักค้นคว้าวิจัย  

นักสถิติด้วย การท�างานต้องท�าเป็นทีมและมีการ

ประชุมระดมความคิดกัน

 ลกัษณะที ่2 เป็นคณุสมบตัปิระจ�าตวั โดย

กล่าวว่า เป็นลักษณะเฉพาะที่อาจเกิดจากลักษณะ

นิสัยที่มีมาช้านาน หรือบางอย่างเกิดจากการ

ฝึกฝนที่เป็นระบบ ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้และฝึกฝน

ประสบการณ์ คุณสมบัติดังกล่าวอาจประกอบด้วย 

การเป็นนักคิดนักประดิษฐ์ การมีรสนิยมด้านศิลปะ 

การเป็นคนช่างสงัเกต การชอบศกึษาหาความรู ้และ

การเป็นคนมีเหตุผล เป็นต้น

 ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา ได้แบ่งคุณสมบัติ

ของผู้ท�าหน้าที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ว่ามี  2 

ลักษณะ คือ

 ลกัษณะที ่1 มปีระสบการณ์ท�างานทีห่ลาก

หลายมากกว่าหนึ่งด้าน เช่น การตลาด การผลิต  

การเงินหรือการบัญชี เป็นต้น
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 ลักษณะที่ 2 มีนิสัยกล้าเสี่ยง และสามารถ

ที่จะท�าทุกอย่างให้สินค้าออกสู่ตลาดให้ได้

 กระบวนการการออกแบบ

 จากความหมายและขอบข่ายของงาน

ออกแบบ  ตลอดจนคุณสมบัติของผู ้ที่จะมาท�า

หน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ ถือเป็นปัจจัยเบื้องต้น

ที่ควรมีการท�าความเข้าใจก่อนที่จะด�าเนินการ

ออกแบบ ส�าหรับในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ท�า

หน้าที่ไม่อาจออกแบบโดยไม่ใช้หลักการและทฤษฎี

เข้ามาเกี่ยวข้อง หนึ่งในหลักการและทฤษฎีที่ส�าคัญ  

ก็คือ การใช้กระบวนการท�างานที่มีความถูกต้อง

และเหมาะสม ส�าหรับในกระบวนการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์มีนักวิชาการหลายท่านได้เคยเสนอ

แนะแนวทางในการด�าเนินการไว้หลายทฤษฎี ทั้งนี้ 

พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง (2550 : 17)  เคยกล่าวไว้ว่า 

ค�าว่ากระบวนการ หมายถึง ส่วนย่อยๆ ที่น�ามาเรียง

กัน ส่วนค�าว่า วิธี หมายถึง แบบหรือหนทางที่จะท�า  

ดั งนั้ น  หากพิจารณาความหมายของค� าว ่ า 

กระบวนการออกแบบ แบบที่ 1 กระบวนการออกแบบ แบบที่ 2

1) Analysis : การวิเคราะห์แยกแยะหาความ

สัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

2) Synthesis : การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

สร้างสรรค์ผลงาน

3)Evaluation : การประเมินผลเพื่อเลือกสิ่งที่ดีไป

ผลิตและจ�าหน่าย
ที่มา : Nigel  Cross (1984 : 9-11)

1) Accept Situation : การเตรียมรับสภาพ รับ

ปัญหา และท�าความเข้าใจในงานที่จะท�า

2) Analyse : วิเคราะห์

3) Define : ก�าหนดขอบเขต

4) Ideate : คิดค้นออกแบบ

5) Select : คัดเลือก

6) Implement : พัฒนาแบบ

7) Evaluation : ประเมิลผล
ที่มา : Don and Bagnal (1976 : 17-21)

กระบวนการ จึงน่าจะหมายถึง วิธีที่จะท�าโดย

ล�าดับหรือขั้นตอนท�างานที่มีล�าดับก่อน-หลัง ที่ใช้

แปลงเหตุปัจจัยกลุ่มหนึ่ง ให้กลายเป็นผลปัจจัย

อีกกลุ่มหนึ่ง ส�าหรับค�าว่ากระบวนการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ นวลน้อย  บุญวงษ์ (2539 : 133)  

เคยกล่าวไว้ว่า กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์

เป็นระบบเป็นวิธีที่ช่วยลดความผิดพลาดในการ

ท�างานและมีความเหมาะสมกับการแก้ปัญหาใน

งานออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเฉพาะปัญหาที่

มีข้อมูลเป็นปริมาณมากเป็นโจทย์ที่ต้องการผู้ร่วม

งานจากต่างสาขาและเป็นงานที่ต้องการความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ในระดับสูง ดังนั้นเพื่อให้การวางขั้น

ตอนการท�างานการออกแบบจ�าเป็นต้องค้นหาหรือ

คัดเลือกกระบวนการทางการออกแบบที่มีความ

เหมาะสมลกัษณะงานและปัจจยัทีเ่กีย่วข้อง ซึง่จะขอ 

ยกตัวอย่างทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกระบวนการออกแบบ 

เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับใช้ ซึ่งมีหลักการ

และทฤษฎีที่น่าสนใจได้ ดังนี้

ตารางที่ 3.5 การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์
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กระบวนการออกแบบ แบบที่ 3

กระบวนการออกแบบ แบบที่ 5

กระบวนการออกแบบ แบบที่ 4

กระบวนการออกแบบ แบบที่ 6

1)Turk Clarification : การประมวลข้อมูลที่

เกี่ยวข้อง

2) Concept Generation : การหาความคิดรวบ

ยอด

3) Evaluation and Refinement :  การวเิคราะห์ 

ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

4) Detailed Design : การเขียนแบบและลงใน

รายละเอียด

5) Communication of Results : การเผยแพร่ 

และการสื่อสาร
ที่มา : Bonollo, E. And Lewis, W.P. (1996 : 4-19)

1) การก�าหนดขอบเขตของปัญหา : ศึกษาเงื่อนไข

ที่เกี่ยวข้อง

2) การค้นคว้าหาข้อมูล : รวบรวมข้อมูลและจัด

ระบบข้อมูล

3) การวเิคราะห์ : แยกแยะ เปรยีบเทยีบ หาความสมัพนัธ์

4) การสร้างแนวความคิดหลัก : ครอบคลุมปัญหา    

แปลกใหม่

5) การออกแบบร่าง : ร่างจ�านวนมากและหลากหลาย

6) การคัดเลือก : เปรียบเทียบและใช้หลักเกณฑ์ใน

การเลือก

7) การออกแบบรายละเอียด : พัฒนาจนลงราย

ละเอียดส่วนต่างๆ

8) การประเมินผล : ผลิตและหาความถูกต้องก่อน 

จ�าหน่าย
ที่มา : นวลน้อย บุญวงษ์ (2539 : 138-139)

1) การระบุความต้องการของลูกค้า : วิจัย ส�ารวจ 

ตลาด และเก็บข้อมูล

2) การระบุข้อก�าหนดของแบบผลิตภัณฑ์ :  

หาวิธีตอบสนองความต้องการของลูกค้า

3) การสร้างแนวคิดของผลิตภัณฑ์ : สร้างแนวคิด 

เป็นข้อความหรือรูปภาพหลายๆ แบบ

4) การทดสอบแนวคิด  เลือกแบบ สร้าง  

ข้อก�าหนดย่อย ทดสอบ

5) การออกแบบรายละเอียด : เขียนแบบและ

อธิบายส่วนต่างๆ

6) การทดสอบและสร้างต้นแบบ : การจ�าลองและ 

ทดลองผลิต
ที่มา : มณฑรี  ศาสนนันท์ (2546 : 30-33)

1) การก�าหนดและท�าความเข้าใจในปัญหา หรือ

โจทย์ในการออกแบบ : หาข้อมูลภาคสนามการ

ส�ารวจความคิดเห็น

2) การหาแนวความคิดแรกเริ่ม : การคิดสร้างสรรค์  

การสเก็ตภาพ สร้างความหลากหลาย

3) การพัฒนาปรับแต่งปัญหา : มุ่งแก้ปัญหาใน   

รายละเอียด

4) การวิเคราะห์ : หาความเหมาะสมในด้านต่างๆ

5) การตัดสินใจ : ยอมรับแบบโดยพิสูจน์แบบ

6) การแสดงผลงานด้วยสื่อต่างๆ : การเขียนแบบ  

ผลิตต้นแบบ
ที่มา : ออส่วน และสวเรศ เกตุสุวรรณ : (2543 : 25-27)

ตารางที่ 3.5 การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ต่อ)
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 จากตารางข้าต้น พบว่า กระบวนการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นกระบวนการหรือวิธีการ

ด�าเนินงานที่ใช้ในการด�าเนินงานของผู้ท�าหน้าที่ใน

การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด ประกอบ

ด้วยขั้นตอนที่ส�าคัญหลายขั้นตอน เช่น การศึกษา

ข้อมูลทางการตลาด การระบุความต้องการของ

ลูกค้า การประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  การศึกษา

เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง การก�าหนดและท�าความเข้าใจ

ในปัญหาหรือโจทย์ในการออกแบบ การวิเคราะห์

และการสังเคราะห์ข้อมูล การหาแนวความคิดแรก

เริ่ม การหาความคิดรวบยอด การระบุข้อก�าหนด

ของแบบผลิตภัณฑ์ การเขียนแบบและลงในราย

ละเอยีด ร่างจ�านวนมากและหลากหลาย การตดัสนิ

ใจยอมรับแบบโดยพิสูจน์แบบการพัฒนาแบบ การ

จ�าลองและทดลองผลิต การประเมินผล การเผย

แพร่ และการสื่อสาร เป็นต้น ขั้นตอนเหล่านี้แสดง

ให้เห็นว่า ผู้ออกแบบต้องด�าเนินการโดยใช้ความรู้

ในหลายด้าน เช่น ด้านการตลาด  ด้านการคิดค้น

และใช้ความคดิสร้างสรรค์ ด้านการวาดเส้นร่างแบบ

ที่เกิดจากแนวคิด ด้านการเขียนแบบที่สามารถลง

รายละเอียดเพื่อน�าสู่การผลิต ด้านการผลิตต้นแบบ 

ด้านการประเมินผลิตภัณฑ์  และด้านการเผยแพร่

สินค้า  ทั้งนี้ในทางปฏิบัติอาจเป็นเรื่องยากที่จะให้

ผู้ท�าหน้าที่ออกแบบเชี่ยวชาญในทุกด้านที่กล่าวถึง 

การแก้ไขปัญหาจึงมักนิยมท�างานในลักษณะเป็น

ทมีและอาศยัผูเ้ชีย่วชาญช่วยในด้านทีย่งัไม่ถนดัหรอื

เข้าใจ ซึง่จะท�าให้ผลงานการออกแบบผลติภณัฑ์ใหม่

มีความมั่นใจในการน�าเข้าสู่ตลาดมากขึ้น

 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่           

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกชนิดล้วน

เริ่มต้นมาจากแนวความคิดทั้งสิ้น  และมักเป็นการ

ท�างานร่วมกันเป็นทีม โดยเปิดโอกาสให้คนกลุ่ม

ต่างๆ ทีม่คีวามรูแ้ละทกัษะต่างกนัช่วยกนัคดิช่วยกนั

พฒันา  แต่ทัง้นีแ้นวคดิใหม่ทีไ่ด้มานัน้จะต้องเหมาะ

สมกับสภาพแวดล้อมของการด�าเนินธุรกิจนั้นด้วย  

จึงจะเกิดประโยชน์แท้จริงได้

 ในป ัจจุบัน  การเพิ่ มขึ้ นของจ� านวน

ประชากร  ท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อม  

ระบบ และวิถีการด�าเนินชีวิตของมนุษย์ที่หลาก

หลายและละเอียดอ่อนขึ้น ดังนั้น การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ทางการตลาด

สมัยใหม่ได้นั้น ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องสามารถ

ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในแง่

มมุทีก่ว้างขึน้ ทัง้ในแง่ของความสะดวกสบายในการ

ใช้งาน ขนาดที่กะทัดรัด การเคลื่อนย้ายที่สะดวก  

ความสุขทางใจที่ได้รับจากการใช้  หรือมีไว้ในครอบ

ครอง  รวมทั้งค่านิยมทางสังคม  และอื่นๆ ด้วย ซึ่ง 

วัชรินทร์ จรุงจิตสมุทร (2548 : 69-101)ได้กล่าวถึง 

การออกแบบผลติภณัฑ์ใหม่ในลกัษณะเชญิชวนหรอื

กระตุน้ให้ผูบ้รโิภคเกดิการตอบสนองร่วมบนแนวคดิ

เดียวกัน ว่า ประกอบด้วย ดังนี้

 การเชิญชวนด้านเหตุผล (Rational   

Appeal)  เป็นการน�าเสนอแนวคิด  เพื่อสร้างความ

สนใจส่วนบุคคลของผู้บริโภค โดยพยายามแสดง

ว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาใหม่นั้น จะให้ประโยชน์

อะไรแก่ผู้ใช้  เช่น  ประหยัดน�้ามันกว่า  กินไฟน้อย

กว่า  ทนทานกว่า  น�้าหนักเบากว่า  พกพาสะดวก

กว่า  ติดตั้งหรือใช้งานง่ายกว่า  เป็นต้น
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 การเชิญชวนด้านอารมณ์ (Emotional  

Appeal)  เป็นการน�าเสนอแนวคิด  เพื่อกระตุ้นให้

ผู้บริโภคเกิดอารมณ์ความรู้สึกที่พึงพอใจ  เมื่อได้ใช้

ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาใหม่นั้น  เช่น  เกิดการผ่อน

คลาย  เกิดความตื่นเต้นเร้าใจ  เกิดความสนุกสนาน  

เกิดความมั่นใจ  เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน  เป็นต้น

 การเชญิชวนด้านศลีธรรม (Moral Appeal) 

 เป็นการน�าเสนอแนวคดิเพือ่กระตุน้ให้ผูบ้รโิภครูส้กึ

ว่าเหมาะสมเมื่อได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาใหม่

นั้น  เช่น  มีส่วนช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ  มีส่วนร่วม

รับผิดชอบสังคม  เกิดความรักครอบครัว  เกิดความ

รักชาติ  เป็นต้น

 ความจริงแล้วมนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้

โดยปราศจากนวัตกรรม  แต่เมื่อประวัติศาสตร์

หมันเวียนเปลี่ยนไป  แนวโน้มการพึ่งพิงนวัตกรรม

ใหม่ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ  จนกลายเป็นองค์ประกอบ

จ�าเป็นส�าหรบัอารยธรรมของเรา ดงันัน้ หากต้องการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ประสบความส�าเร็จ ให้

พัฒนาเฉพาะสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการจะซื้อเท่านั้น  

นักออกแบบอาจจะชอบความคิดของตัวเองเหมือน

แม่ที่เห็นลูกของตัวเองน่ารัก  แต่คนอื่นๆ จะชอบ

ความคิดของเราหรือไม่  ยังเป็นค�าตอบคลุมเครือที่

ต้องรอการพิสูจน์  ดังนั้น  การค้นหาสิ่งต่างๆ  ที่คน

ส่วนใหญ่ต้องการ แล้วจงึผลติมนัขึน้มา ดจูะเป็นทาง

เลือกที่เหมาะสม

 สรุปผลการศึกษากลุ่มความรู้และทักษะที่

เกี่ยวข้องกับงานออกแบบผลิตภัณฑ์

 จ ากผลการศึ กษาความหมายและ

ขอบข่าย คุณสมบัติของผู้ท�าหน้าที่ในการออกแบบ 

กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ และหลักการใน

การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเป็นข้อสรุปเป็น 

กลุ่มความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ตามที่ผู ้วิจัยได้สรุปโดยสังเขปข้างต้น 

สามารถสรุปกลุ่มความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 กลุ่มความรู้ ที่ควรท�าความเข้าใจ และ 

น�าสู่การประยุกต์ใช้งานประกอบด้วย

 1) ความรู้ด้านการตลาด ประกอบด้วย 

การศึกษา การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล

ทางการตลาด การวิเคราะห์ผู้บริโภค การวางแผน

การตลาด และกลยุทธ์ทางการตลาด

 2) ความรู ้ด ้านการกระบวนการคิด

สร้างสรรค์ ประกอบด้วย การศกึษาข้อมลูผลติภณัฑ์

เดมิทัง้ด้านวสัด ุกระบวนการผลติ รปูแบบผลติภณัฑ์ 

สภาพปัจจุบัน ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้อง  จากนั้นน�าสู่

การคดิค้นด้วยวธิกีารต่างๆเพือ่หาความคดิรวบยอด

ในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ

 3) ความรูด้้านการออกแบบ ประกอบด้วย  

หลักการออกแบบ  กระบวนการออกแบบ 

การสร้างแบบร่างแนวคิด  การเขียนแบบ  การน�า

เสนองาน และอื่นๆ

 กลุม่ทกัษะความสามารถ ทีค่วรฝึกปฏบิตัิ 

และน�าสู่การประยุกต์ใช้งานประกอบด้วย

 1) ทักษะในการคิด ประกอบด้วย การฝึก

คดินอกกรอบ การคดิเชงิสร้างสรรค์ การคดิวเิคราะห์ 

และอื่นๆ เพื่อน�าสู่การสร้างสรรค์ผลงานใหม่

  2) ทักษะในการวาด ประกอบด้วย  

การวาดเส ้นเพื่อถ ่ายทอดความคิดลงบนแผ่น

กระดาษ ซึ่งเรียกว่า การสร้างแบบร่างแนวคิด    

การเขียนแบบ ซึ่งเป็นการเขียนที่ลงรายละเอียด

สามารถน�าเสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ เช่น การน�า

เสนอต่อฝ่ายผลิต การน�าเสนอต่อผู้ที่มีส่วนตัดสินใจ 

การน�าเสนอเพื่อขอค�าแนะน�าปรึกษา เป็นต้น 
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ทั้งนี้ อาจสร้างแบบได้ทั้งการเขียนด้วยมือ หรือบน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกก็ได้

 3) ทักษะการผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์   

ประกอบด้วย การน�าแบบที่ผ่านการคัดเลือกหรือ

ประเมินความเป็นไปได้ทางการตลาดและการผลิต

แล้วมาทดลองผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งบางครั้ง

ต้องผลิตหลายรอบหรือหลายครั้งจนกว่าจะผ่าน

การประเมินความพึงพอใจจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

การผลติต้นแบบบางครัง้อาจผลติโดยผูผ้ลติโดยตรง  

หรือโดยผู้ออกแบบ หรือผู้ที่มีทักษะความเชี่ยวชาญ

ก็ได้ แต่ในขั้นตอนสุดท้ายต้องสามารถผลิตได้ด้วยผู้

ผลิตเป้าหมาย การผลิตต้นแบบนี้อาจใช้ช่วงเวลาใน

การผลิตแตกต่างกัน ต้นทุนการผลิตที่แตกต่างกัน 

ทั้งนี้ เป็นไปตามแบบ วัสดุ กระบวนการผลิต และ

ศักยภาพของผู้ผลิต

 4) ทักษะการน�าเสนองาน  ประกอบด้วย 

การน�าแบบแนวคิดเสนอต่อผู ้มีส ่วนเกี่ยวข้อง  

การน�าเสนอแบบต่อผู้ผลิต ซึ่งทักษะที่ใช้คือ การพูด  

การอภิปราย  การจับประเด็นเพื่อน�าสู่การปรับปรุง

แก้ไขผลิตภัณฑ์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 จากกลุ่มความรู้และทักษะข้างต้น ผู้วิจัย

จะได้น�ามาเป็นข้อพิจารณาในการออกแบบความ

รู้ส�าหรับการถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มอาชีพต่อ

ไป ทั้งนี้ หากพิจารณาจากประเด็นข้างต้น จะพบ

ว่า มีหลายประเด็นที่กลุ่มอาชีพมีประสบการณ์มา

ก่อนแล้วในบางเนื้อหา เช่น  ความรู้ด้านการตลาด  

การน�าเสนองาน   การผลิตต้นแบบ  ซึ่งเกิดจากการ

สมัผสัด้วยตนเอง และหน่วยงานภาครฐัเคยจดัอบรม

ให้อย่างต่อเนือ่ง  ในการถ่ายทอดความรูอ้าจเป็นการ

ทบทวน หรือเสริมความรู้ที่ใหม่ขึ้น ส่วนความรู้และ

ทักษะที่ควรเน้น และขาดประสบการณ์ คือ ความรู้

ด้านการกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ความรู้ด้านการ

ออกแบบ ทักษะในการคิด ทักษะในการวาด 

3.5 การออกแบบกระบวนการถ่ายทอดความรู้

ทางการออกแบบ

 การจัดกระบวนการเรียนรู้

 เพือ่ให้การออกแบบกระบวนการถ่ายทอด

ความรู้ทางการออกแบบสามารถส่งผลต่อการเรียน

รู ้ของผู ้เข้ารับการถ่ายทอดความรู ้หรือผู ้เรียนซึ่ง

โดยเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้ที่ต้องการให้ผู้

เรียนเกิดความเข้าใจ เกิดทักษะทางการออกแบบ 

และให้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้กับงานออก

แบผลิตภัณฑ์ใหม่ของตนเอง ในการนี้ ผู้วิจัยได้น�า

แนวคิดของนักวิชาการหลายท่านมาเป็นข้อสรุปใน

การออกแบบกระบวนการ ดังเช่น

 ทกัษณิา แขมมณ ี(2551  :  96) เคยเขยีนไว้

ในหนงัสอื ศาสตร์การสอนว่า การเรยีนรูท้ีด่คีวรเกดิ

จากการสร้างพลงัความรูใ้ห้เกดิขึน้ในตนเองและด้วย

ตนเองของผู้เรียน หากผู้เรียนมีโอกาสได้สร้างความ

คดิและน�าความคดิของตนเอง  ไปสร้างสรรค์ชิน้งาน

โดยอาศยัสือ่และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม จะท�าให้เหน็

ความคิดนั้นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และเมื่อผู้เรียน

สร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาในโลก ก็หมายถึงการสร้าง

ความรู้ขึ้นในตนเองนั่นเอง  ความรู้ที่ผู้เรียนสร้างขึ้น

ในตนเองนี้  จะมีความหมายต่อผู้เรียน  จะอยู่คงทน  

ผูเ้รยีนจะไม่ลมืง่าย และจะสามารถถ่ายทอดให้ผูอ้ืน่

เข้าใจความคดิของตนได้ด ีนอกจากนัน้ความรูท้ีส่ร้าง

ขึน้เองนี ้ ยงัจะเป็นฐานให้ผูเ้รยีนสามารถสร้างความ

รู้ใหม่ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
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 แฮร์โรว์  (Harrow,  1972  :  96 – 99)  

เคยจดัล�าดบัขัน้การเรยีนรูข้องมนษุย์ทางด้านทกัษะ

ไว้  5  ขั้น  โดยเริ่มจากระดับที่ซับซ้อนน้อยไปจนถึง

ระดับที่มีความซับซ้อนมาก  ดังนั้นการถ่ายทอด

ความรู ้อาจล�าดบัขัน้ตัง้แต่การเลยีนแบบ  การลงมอื

กระท�าตามค�าสั่ง  การกระท�าอย่างถูกต้องสมบูรณ์  

การแสดงออกและการกระท�าอย่างเป็นธรรมชาติ  

ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 ขั้นการเลียนแบบ เป็นขั้นที่ให ้

ผู้เรียนสังเกตการณ์กระท�าที่ต้องการให้ผู้เรียนท�าได้  

ซึ่งผู้เรียนย่อมจะรับรู้หรือสังเกตเห็นรายละเอียด

ต่างๆ ได้ บางครั้งอาจไม่ครบถ้วน แต่อย่างน้อยผู้

เรียนจะสามารถบอกได้ว่า ขั้นตอนหลักของการก

ระท�านั้นๆ  มีอะไรบ้าง

 ขั้นที่ 2 ขั้นการลงมือกระท�าตามค�าสั่ง  

เมือ่ผูเ้รยีนได้เหน็และสามารถบอกขัน้ตอนของการก

ระท�าที่ต้องการเรียนรู้แล้ว ให้ผู้เรียนลงมือท�าโดย

ไม่มีแบบอย่างให้เห็น ผู้เรียนอาจลงมือท�าตามค�า

สั่งของผู้ถ่ายทอดความรู้ การลงมือปฏิบัติตามค�า

สั่งนี้  แม้ผู้เรียนจะยังไม่สามารถท�าได้อย่างสมบูรณ์  

แต่อย่างน้อยผูเ้รยีนกไ็ด้ประสบการณ์ในการลงมอืท�า  

และค้นพบปัญหาต่างๆ  ซึง่ช่วยให้เกดิการเรยีนรูแ้ละ

การปรับการกระท�าให้ถูกต้องสมบูรณ์ขึ้น

 ขั้นที่ 3 ขั้นการกระท�าอย่างถูกต้อง

สมบูรณ์ ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู ้เรียนจะต้องฝึกฝนจน

สามารถท�าสิ่งนั้นๆได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์  โดยไม่

จ�าเป็นต้องมีแบบอย่างหรือมีค�าสั่งน�าทางการกระ

ท�า  การกระท�าที่ถูกต้องแม่นตรง  พอดี  สมบูรณ์

แบบเป็นสิ่งที่ผู้เรียนจะต้องสามารถท�าได้

 ขั้นที่ 4 ขั้นการแสดงออก ขั้นนี้เป็น

ขั้นที่ผู ้เรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนมากขึ้น จนกระทั่ง

สามารถกระท�าสิ่งนั้นได้ถูกต้องสมบูรณ์แบบอย่าง

คล่องแคล่ว รวดเร็ว ราบรื่น และด้วยความมั่นใจ

 ขัน้ที ่5 ขัน้การกระท�าอย่างเป็นธรรมชาติ 

ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนสามารถกระท�าสิ่งนั้นๆอย่าง

สบายๆ เป็นไปอย่างอัตโนมัติโดยไม่รู้สึกว่าต้องใช้

ความพยายามเป็นพิเศษ ซึ่งต้องอาศัยการปฏิบัติ

บ่อยๆ ในสถานการณ์ต่างๆ ที่หลากหลาย 

 ผลที่ผู ้เรียนจะได้รับจากการเรียนผู้เรียน

จะเกิดการพัฒนาทางด้านทักษะปฏิบัติ จนสามารถ

กระท�าได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

 นอกจากนัน้ เดวส์ี (Davies, 1971 : 50 – 56) 

ได้น�าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะไว้ว่า  

ทักษะส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยทักษะย่อยๆ

จ�านวนมาก การฝึกให้ผูเ้รยีนสามารถท�าทกัษะย่อยๆ

เหล่านัน้ได้ก่อน  แล้วค่อยเชือ่มโยงต่อกนัเป็นทกัษะ

ใหญ่ จะช่วยให้ผู ้เรียนประสบผลส�าเร็จได้ดีและ

รวดเร็วขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้

 ขั้นที่ 1 ขั้นสาธิตทักษะหรือการกระท�า  

ขัน้นีเ้ป็นขัน้ทีใ่ห้ผูเ้รยีนได้เหน็ทกัษะหรอืการกระท�า

ที่ต้องการให้ผู้เรียนท�าได้ในภาพรวม  โดยการสาธิต

ให้ผู้เรียนดูทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ  ทักษะหรือการก

ระท�าที่สาธิตให้ผู้เรียนดูนั้น  จะต้องเป็นการกระท�า

ในลักษณะที่เป็นธรรมชาติ ไม่ช้าหรือเร็วเกินปกติ  

ก่อนการสาธติ  ครคูวรให้ค�าแนะน�าแก่ผูเ้รยีนในการ

สังเกต  ควรชี้แนะจุดส�าคัญที่ควรให้ความสนใจเป็น

พิเศษในการสังเกต

 ข ั้นที่ 2 ขั้นสาธิตและให้ผู ้เรียนปฏิบัติ

ทักษะย่อย  เมื่อผู้เรียนได้เห็นภาพรวมของการกระ

ท�าหรือทักษะทั้งหมดแล้ว  ผู้ถ่ายทอดความรู้ควร

แตกทกัษะทัง้หมดให้เป็นทกัษะย่อยๆ  หรอืแบ่งสิง่ที่
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กระท�าออกเป็นส่วนย่อยๆและสาธติส่วนย่อยแตล่ะ

ส่วนให้ผู้เรียนสังเกตและท�าตามไปทีละส่วนอย่าง

ช้าๆ

 ขั้นที่ 3 ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย   

ผูเ้รยีนลงมอืปฏบิตัทิกัษะย่อยโดยไม่มกีารสาธติหรอื

มีแบบอย่างให้ดู หากติดขัดจุดใด ผู้ถ่ายทอดความรู้

ควรให้ค�าชีแ้นะ และช่วยแก้ไขจนกระทัง่ผูเ้รยีนท�าได้  

เมื่อได้แล้วผู้ถ่ายทอดความรู้จึงเริ่มสาธิตทักษะย่อย

ส่วนต่อไป และให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อยนั้นจน

ท�าได้  ท�าเช่นนี้เรื่อยไปจนกระทั่งครบทุกส่วน

 ขั้นที่ 4 ขั้นให้เทคนิควิธีการ  เมื่อผู้เรียน

ปฏิบัติได้แล้ว  ผู้ถ่ายทอดความรู้อาจแนะน�าเทคนิค

วิธีการที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถท�างานนั้นได้ดีขึ้น  

เช่น ท�าได้ประณตีสวยงามขึน้ ท�าได้รวดเรว็ขึน้  ท�าได้

ง่ายขึ้น  หรือสิ้นเปลืองน้อยลง เป็นต้น

 ขัน้ที ่5 ขัน้ให้ผูเ้รยีนเชือ่มโยงทกัษะย่อยๆ 

เป็นทักษะที่สมบูรณ์ เมื่อผู ้เรียนสามารถปฏิบัติ

แต่ละส่วนได้แล้ว จึงให้ผู ้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย   

ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ และฝึกปฏิบัติหลายๆ

ครั้ง จนกระทั่งสามารถปฏิบัติทักษะที่สมบูรณ์ได้

อย่างช�านาญ

 ผลที่ผู ้ เรียนจะได ้รับจากการเรียนจะ

ท�าให้ผู้เรียนจะสามารถปฏิบัติทักษะได้อย่างดี มี

ประสิทธิภาพ

 องค์ประกอบของกระบวนการถ่ายทอด

ความรู้

 ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มอาชีพที่

ผ่านมา มักเป็นการใช้กระบวนการในการฝึกอบรม 

ซึ่งมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินการ

หลายประการ ทั้งนี้ ชาญ สวัสดิ์สาลี (ม.ป.ป. : 71)  

เคยจ�าแนกไว้ว่า มอีงค์ประกอบทีส่�าคญัควรพจิารณา

หรือตรวจสอบ 4 ประการ  คือ

 1) วทิยากร มคีวามรอบรูใ้นเนือ้หาวชิานัน้

หรือไม่ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้

ให้ผู้ฟังเข้าใจเพียงไร  ฯลฯ

 2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สนใจและเอาใจ

ใส่ต่อการเข้าฝึกอบรมหรือไม่ มีการซักถาม แสดง

ความคิดเห็นหรือให้ความร่วมมือต่างๆ ในช่วงของ

ด�าเนินการฝึกอบรมหรือไม่ ฯลฯ

 3) เอกสารประกอบการบรรยาย  แต่ละ

เนื้อหาควรมีเอกสารประกอบการบรรยายหรือไม่

เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบการบรรยาย

สอดคล้อง  และสนับสนุนกับวัตถุประสงค์หลักของ

หัวข้อนั้นๆ หรือไม่ ฯลฯ

 4) สภาพแวดล้อม และสิ่งอ�านวยความ

สะดวกต่างๆ  มีการจัดสถานที่ฝึกอบรม  รวมถึงโต๊ะ  

เก้าอี้  เหมาะสมหรือไม่  อุณหภูมิ  และการถ่ายเท

อากาศเหมาะสมหรือไม่ อุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ใน

การฝึกอบรม  มีเพียงพอหรือไม่ ฯลฯ

 นอกจากนัน้ ชาญ สวสัดิส์าล ี(ม.ป.ป. : 71) 

ยังได้กล่าวถึงผลจากการฝึกอบรม(Outputs)

ว่า อาจแบ่งได้เป็น  4  ประเภทใหญ่ๆ  คือ

 1)  การเรยีนรู ้ (Learning)  ผูเ้ข้ารบัการฝึก

อบรมได้เรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการจะเรียนรู้ในหลักสูตร

ฝึกอบรมนี้หรือไม่  ฯลฯ

 2) ปฏิกิริยา (Reaction) ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมเห็นว่า ทุกหัวข้อในหลักสูตรฝึกอบรมนี้  

เหมาะสมและเพยีงพอหรอืไม่  ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม

เห็นว่า การจัดด�าเนินการฝึกอบรมครั้งนี้เหมาะสม

หรือไม่ ฯลฯ
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 3) พฤติกรรม (Behavior) ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมได้น�าเอาความรู้ต่างๆ  ที่ได้รับจากการฝึก

อบรมครัง้นี ้ ไปปรบัใช้ในการปฏบิตังิานหรอืไม่  ฯลฯ

 4) ผลลัพธ ์(Outcomes  หรือ  Results) 

การปฏบิตังิานของผูผ่้านการฝึกอบรม  มผีลต่องานที่

ปฏบิตัอิย่างไร การปฏบิตังิานของผูผ่้านการฝึกอบรม

มีประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผลเพิ่มขึ้นกว่าเดิม 

หรือไม่ ฯลฯ

 ทั้งนี้  อาจสรุปได ้ว ่า ในกระบวนการ

ถ่ายทอดความรู ้ไม่ว่าจะเป็นระดับใด จะมีองค์

ประกอบที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอยู่  3  ประการด้วย

กันคือ ผู้รับความรู้  ผู้ให้ความรู้ และปฏิสัมพันธ์

ระหว่างผู้รับความรู้และผู้ให้ความรู้ การถ่ายทอด

ความรู้แต่ละครั้ง อาจมีความแตกต่างกันไปตาม

วัตถุประสงค์ของ เนื้อหาสาระ การเสาะแสวงหา

ความรู้หรือกลวิธีสอนที่ผู ้ให้ความรู้เลือกน�ามาใช้

ให้เหมาะสมกับผู้รับความรู้ วิธีถ่ายทอดส่วนมากที ่

ใช้กัน ได้แก่ การบรรยาย การอภิปราย การบรรยาย 

และอภิปราย การสาธิต การทดลองค ้นคว ้า   

การฝึกปฏิบัติ เป็นต้น

 การพฒันาระบบการถ่ายทอดความรูแ้ละ

การจัดเก็บข้อมูลในการทดลอง

 โดยทั่ ว ไป การเรียนรู ้  ถือ เป ็นการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีความถาวร โดยมีผล

มาจากความเข้าใจ การฝึกหัด การเก็บความรู้เป็น 

กระบวนการภายในทีเ่กดิขึน้ ทัง้นี ้อาจจะสงัเกตเหน็

ได้ยากเช่นเดยีวกบัพฤตกิรรมภายในอืน่ๆ เช่น  ความ

รูส้กึ ความคดิ แต่ยงัมวีธิกีารทีจ่ะศกึษาโดยอาศยัการ

สังเกตภายใน เป็นการบอกเล่าของตนเอง เพราะ

ถือว่าตนเองมีโอกาสมีความรู ้สึกและรู ้ว ่าตนคิด

อย่างไร  จ�าอะไรได้บ้าง  เก็บความรู้อะไรเอาไว้บ้าง

และสามารถเล่าได้  เขยีนให้ผูอ้ืน่รูไ้ด้  และอกีวธิหีนึง่

คือ  การสังเกตพฤติกรรม เป็นการศึกษาพฤติกรรม

ภายนอก  โดยให้คนทีต้่องการจะรูพ้ฤตกิรรมภายใน

เป็นผู้แสดงออก ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือก

ใช้การเก็บข้อมูลโดยการสังเกตเป็นหลัก ควบคู่กับ 

การใช้แบบสอบถาม สาเหตทุีใ่ช้การสงัเกตเป็นเครือ่ง

มอืในการวจิยั พบว่า  ในการใช้แบบสอบถามเพือ่เกบ็

ข้อมูลเชิงลึกในแต่ละขั้นตอนการใช้แบบสอบถาม

ไม่สามารถกระท�าได้ และเป็นปัจจัยแทรกซ้อนที่

ส่งผลต่อขั้นตอนหลักท�าให้ขาดความต่อเนื่อง และ

สิ่งส�าคัญจากการทดสอบใช้แบบสอบถามที่ผ่านมา

มักไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เนื่องจากขัดต่อ

พฤตกิรรมของชาวบ้านในการอ่านและการจดัล�าดบั

ความคดิเหน็ เช่น หากเลอืกระดบัความคดิเหน็ใดมกั

จะเลอืกระดบันัน้ทกุประเดน็ค�าถาม ดงันัน้การใช้วธิี

การสังเกตเป็นเครื่องมือวิจัยหลักจึงน่าจะเหมาะสม

ที่สุด แม้จะมีความยุ่งยากในการต้องใช้ผู้ที่มีความ

ช�านาญในการบันทึกทุกขั้นตอน ซึ่งเกี่ยวกับการ

ใช้แบบสังเกตนี้มีนักวิชาการหลายท่านให้ความคิด

เห็นไว้ ดังนี้

 พิสณุ ฟองศรี (2551 : 130) กล่าวว่า  

การสังเกตมีข้อดีที่ส�าคัญ คือ สามารถใช้เมื่อใช้

เครื่องมืออื่นไม่ได้ เช่น ผู้ให้ข้อมูลไม่ให้ความร่วมมือ  

พูดหรือเขียนไม่ได้ ข้อเสีย คือ ต้องใช้เวลานาน และ

เก็บข้อมูลได้ครั้งละไม่มาก ผู ้สังเกตต้องมีความ

เชี่ยวชาญ

 ชาย โพธิสิตา (2550 : 349) กล่าวว่า 

ในบรรดาวิธีเก็บข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ไม่ว่าจะ

เป็นเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพก็ตาม การสังเกต

เป็นวิธีเดียวที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้สัมผัสกับ

ประสบการณ์ที่ศึกษาแบสดๆ ในขณะที่ท�าการ
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รวบรวมข้อมลู คณุสมบตัข้ิอนีถ้อืว่าเป็นข้อได้เปรยีบ

เชงิญาณวทิยากไ็ด้ เพราะการทีน่กัวจิยัได้ยนิกบัห ูได้

เหน็กบัตาว่าเกดิอะไรขึน้กบัปรากฏการณ์ทีต่นศกึษา

นั้น ยอมมีนัยเข้าถึงความจริง ความรู้ ข้อมูล อย่าง

มั่นใจมากกว่า นอกจากนี้นักวิจัยยังสามารถตรวจ

สอบความถกูต้องตรงประเดน็ภายในข้อมลูได้มากว่า

ด้วย

 จากความเห็นข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้จัดท�า 

แผนงาน และตารางในการบันทึกในทุกขั้นตอน

ในการทดลอง ซึ่งกระบวนการในการน�ามาใช้ใน

การทดลองครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น�าแนวคิดของ ขั้นตอน  

(สมิต สัชฌุกร,  2547 : 39)  มาประยุกต์ใช้ในการ

สร้างกระบวนการ จากข้อมูล กระบวนการในการ

เรียนรู ้ของมนุษย์ ที่มีความเหมือนกระบวนการ

ท�างานทัว่ไป  คอื  มตีัง้แต่  Input – Process – Out-

put  และ  Outcome  เช่น มีการจัดกระบวนการ

ก่อนการสอนหรือเตรียมข้อมูลก่อนสอน การสอน  

และหลงัการสอน   ทัง้นี ้ในการจดักระบวนการเรยีน

รู้อาจประกอบด้วยหลายสิ่งซึ่งสัมพันธ์กันเป็นขั้น

ตอน เช่น ความต้องในการเรยีนรู ้  สิง่เร้า  การสนอง

ตอบ แรงเสริม  การเรียนรู้  และการเปลี่ยนแปลง

ทางพฤตกิรรม ทัง้นี ้อาจจดัเป็นขัน้ตอนกระบวนการ

ถ่ายทอดความรู ้5 ขัน้ ดงันี ้ 1) น�าเรือ่ง  2) เสนอเรือ่ง 

3) การฝึกหัดและลงมือปฏิบัติ 4) การทดสอบ และ 

5)การทบทวน  ซึง่น�ามาจบัคูก่บัเนือ้หาทจีะถ่ายทอด 

และสัดส่วนเวลาที่คาดว่าจะใช้ ดังตารางต่อไปนี้

 จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นหมวดหมู่ของเนื้อหาที่จะน�ามาถ่ายทอดความรู้และขั้นตอน

กระบวนการถ่ายทอดความรู้ 5 ขั้น เมื่อน�ามาเข้าตารางและจัดหมวดหมู่โดยเรียงล�าดับตามความส�าคัญ

ของเนือ้หาทีต้่องมกีารเรยีนรูต้ามขัน้ตอนและความสมัพนัธ์ของเนือ้หาทีต่่อเนือ่งกนั พบว่า สามารถจดัเรยีง

ล�าดบักนัได้ ดงันัน้ เพือ่ให้เหน็ค่าน�้าหนกัของเนือ้หาทีต้่องการถ่ายทอดความรู ้ซึง่พจิารณาจากวตัถปุระสงค์

ในการถ่ายทอด และประสบการณ์ทีเ่ดมิของกลุม่อาชพีผูว้จิยัจงึได้ประมาณค่าร้อยละลงตามสดัส่วน โดยใช้

ช่วงเวลาเป็นตัวบงชี้ให้เห็นถึงค่าน�้าหนักในการถ่ายทอดที่แตกต่างกัน

ตารางที่ 3.6 เปรียบเทียบขั้นตอนการถ่ายทอดความรู้กับเนื้อหาวิชา

ที่

1

2

3

4

5

ขั้นตอนในการถ่ายทอดความรู้

น�าเรื่อง (Introduction)

เสนอเรื่อง (Presentation)

ฝึกหัด/ลงมือปฏิบัติ (Practice)

ทดสอบ (Test)

ทบทวน (Review)

เนื้อหา

-แนวโน้มและทศิทางในการพฒันาผลติภณัฑ์ชมุชน

-การตลาด และหลักการออกแบบ

-การออกแบบเบื้องต้น(การวาดเส้น)

-การออกแบบผลิตภัณฑ์(การร่างแบบ)

-การผลิตต้นแบบ

-การประเมินแบบร่างแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่

-การประเมินและปรับปรุง

การคาดคะเน

สดัส่วนเวลาทีใ่ช้

5 %

20 %

30 %

40 %

5 %
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 ในการนี้เพื่อให้ในทุกขั้นตอนสามารถชี้วัดได้ ผู้วิจัยได้น�ามาลงตารางอีกครั้ง เพื่อก�าหนดวิธีการ

ถ่ายทอด พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และการวัดผล  ควบคู่กับความรู้ที่ต้องการถ่ายทอด ซึ่งตารางดังกล่าว

จะช่วยให้เห็นภาพรวมของการด�าเนินการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังตารางแสดงดังต่อไปนี้

ตารางที่ 3.7 แสดงการวิเคราะห์ความรู้ที่จะใช้ในการถ่ายทอด

ความรู้

ที่ต้องการถ่ายทอด

1) แนวโน้มและทิศทาง

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ชุมชน

2) การตลาด

3) หลักการออกแบบ

เบื้องต้น

4) การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์

5) การประเมินแบบร่าง

แนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่

6) การผลิตต้นแบบ

7) การประเมินและ

ปรับปรุง

วิธีการถ่ายทอด

การบรรยาย

(ต้องท�าให้รู้ และเห็น

ความส�าคัญ)

การบรรยาย

(ชีใ้ห้เหน็ส่วนทีเ่กีย่วข้อง

และจ�าเป็นต้องรู้)

การบรรยาย การสาธิต 

และการฝึกออกแบบ

(เน้นการลองผดิ ลองถกู)

การบรรยาย การสาธิต 

และการฝึกออกแบบ

ผลิตภัณฑ์จริง (เน้นน�า 

ปัจจัยที่เกี่ยวมาใช้

ออกแบบ)

การอภิปราย

(เน้นน�าหลักการมาใช้

ประเมิน)

การฝึกปฏิบัติ

(ประยุกต์จากทักษะ

ฝีมือเดิม)

การอภิปราย

(สร้างการยอมรับ)

พฤติกรรมที่พึง

ประสงค์

ความเข้าใจในภาพรวม

ความเข้าใจถึงเป้าหมาย

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

มีทักษะในการขีดเส้น 

การประกอบเส้นและ 

การวาดภาพผลิตภัณฑ์

มีทักษะด้านการคิด

มีทักษะการวาด

มีทักษะการวางแผน 

การผลิต

การเปิดใจและการ

ยอมรับ

การสร้างความมั่นใจใน

การผลิตตามแบบ

การสร้างความมั่นใจใน

การผลิตเพื่อจ�าหน่าย

การวัดผล

การสังเกต

การสังเกต

การสังเกต การมี

ส่วนร่วม และการวัดผล

ส�าเร็จของงาน

การประเมินโดยใช้หลัก

เกณฑ์การออกแบบ

และวัดผลส�าเร็จ 

ของงาน

การสังเกต 

การมีส่วนร่วมและการ

แสดงออก

การสังเกต

การสังเกต
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 จากตารางข้างต้น  เป็นวิเคราะห์กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งผู้วิจัยได้น�าข้อมูล 

จากตารางที่ 3.6 มาวิเคราะห์เพื่อหาความเหมาะสมในการน�าไปจัดท�าหลักสูตรการอบรมถ่ายทอด 

ความรู้และทักษะทางการออกแบบ ให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ ในภาคอีสาน โดยน�าความรู้ที่จะถ่ายทอด 

เป็นตัวตั้งและใช้พฤติกรรมที่พึงประสงค์เป็นตัวตาม ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลัก  

คือ ต้องการให้กลุ่มอาชีพในภาคอีสานที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะที่สามารถ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองได้ ทั้งนี้ทุกขั้นตอนได้ค�านึงถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวเนื่อง จากนั้นจึงได้น�ามาจัด

ท�าเป็นหลักสูตร เพื่อใช้ในการถ่ายทอความรู้ โดยปรับปรุงจากแบบฟอร์ม มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา

การอบรมหลักสูตร ความรู้และทักษะ

ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ส�าหรับกลุ่มอาชีพในทางภาคอีสาน

หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป

1.  ผู้รับผิดชอบเนื้อหาหรือผู้สอน 

 1) ผู้สอนด้านการตลาด

 2) ผู้สอนด้านการวาดเส้น

 3) ผู้สอนด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน

2. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

 1) มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพหัตถกรรมในชุมชน

 2) สามารถสื่อความหมายโดยใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนได้

 3) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรอบรม : เมื่อผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะเกิด

การเรียนรู้/ความสามารถ/สมรรถนะที่ต้องการในด้านต่างๆ  ดังนี้

 1) สามารถคิดสร้างสรรค์งานออกแบบผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพตนเองได้

 2)  สามารถเข้าใจกลไกทางการตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาด

 3) สามารถร่างแบบแนวคิดผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผลิตได้

 4) สามารถน�าแบบผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการคิดไปสู่กระบวนการผลิตต้นแบบได้

 ด้านพุทธิพิสัย : เกิดความเข้าใจ ในกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ใน

การปฏิบัติงานได้
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มาตรฐานการเรียนรู้

และเนื้อหาหรือทักษะ

1.พื้นฐาน : มีความรักท้องถิ่น เห็น

คุณค่าของสภาพแวดล้อมและ

วัฒนธรรมในท้องถิ่น มีความมุ่งมั่นที่

จะท�างานให้ส�าเร็จ  มีน�้าใจ เห็นแก่

ประโยชน์ส่วนรวม รู้จักการเปิดใจ

กว้าง และสามารถแสดงออก

2. ความรู้ : แนวโน้มทางการตลาดใน

ยุคปัจจุบัน กลไกทางการตลาด  

การวางแผนการตลาด ความต้องการ

ของผู้บริโภค ขั้นตอนการออกแบบ 

วิธีการถ่ายทอดความรู้

แบบบรรยายและจัดกิจกรรม

กลุ่มสัมพันธ์

การยกตัวอย่าง กรณีศึกษา

การจัดกิจกรรม/เกม

ใช้การหลักการถ่ายทอดความรู ้

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

วิธีการวัดและประเมินผล

-ประเมินผลพฤติกรรมที่

แสดงออกในการท�ากิจกรรม

-ตรวจสอบการตรงเวลาการและ

ด�าเนินกิจกรรมเสร็จตรงเวลา

-ประเมินการรับฟังความคิดเห็น 

การสังเกต

 ด้านจิตพิสัย : เห็นคุณค่าของการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเกิดความต้องการในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มของตนเอง

 ด้านทกัษะพสิยั : มทีกัษะในการคดิ การวาดเส้น การออกแบบ ก่อนน�าสูก่ารผลติผลติภณัฑ์ใหม่

 คณุลกัษณะของผูเ้ข้ารบัการอบรมทีพ่งึประสงค์ของหลกัสตูรทีต้่องการสอดแทรกในการอบรม 

ได้แก่ มีความรักท้องถิ่น เห็นคุณค่าของสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมในท้องถิ่น มีความมุ่งมั่นที่จะท�างาน

ให้ส�าเร็จ  มีน�้าใจ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้จักการเปิดใจกว้างในการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง  รู้จัก

การท�างานเป็นทีม และสามารถแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์

หมวด 3 ลักษณะและการด�าเนินการ

ค�าอธิบายหลักสูตรการอบรม

 การอบรมนี้ เป็นการอบรมในระดับผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรมในชุมชน โดยเนื้อหา

ในการอบรม แยกออกเป็น 2 ส่วน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ ประกอบด้วย แนวโน้มทางการตลาดใน

ยุคปัจจุบัน กลไกทางการตลาด การวางแผนการตลาด ความต้องการของผู้บริโภค ขั้นตอนในการท�างาน

ออกแบบผลติภณัฑ์ใหม่  และด้านทกัษะ ประกอบด้วย การคดิ  การวาด การออกแบบ การผลติ และการน�า

เสนองาน  ส�าหรับการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้จากค�าบรรยายโดยใช้สื่อต่างๆ และการทดลองฝึกปฏิบัติตาม

ขั้นตอน  ในช่วงท้ายเป็นการประเมินผลงาน

หมวด 4 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม
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มาตรฐานการเรียนรู้

และเนื้อหาหรือทักษะ

3. ทักษะทางปัญญา

สามารถคิดวิเคราะห์ แสดงความคิด

เห็น ใช้ความรู้ในการพัฒนาปรับปรุง

การปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบในการท�างานมอบ

หมาย การปรับตัวในการท�างาน  

การวางตัว การแสดงความคิดเห็น 

ในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม

วิธีการถ่ายทอดความรู้

การแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม

ย่อย และการน�าเสนองานต่อ

กลุ่มใหญ่

กิจกรรมภาคปฏิบัติ

งานกลุ่ม

การแบ่งงานและก�าหนดความ

รับผิดชอบ

วิธีการวัดและประเมินผล

ประเมินจากการโต้-ตอบ

การสังเกต

การประเมินผลการรายงานกลุ่ม

ประเมินจากการมีส่วนร่วม

ประเมินความรับผิดชอบงาน

กลุ่ม

หมวด 5 แผนการอบรมและการประเมินผล

1.แผนการสอน จ�านวนเวลาอย่างน้อย 1 วันหรือ 8 ชั่วโมง หรือ 480 นาที ส�าหรับผู้เข้าอบรม 20 คน

ขั้นตอนที่

1

2

3

หัวข้อ/รายละเอียด

แนวโน้มทางการตลาด  : การตลาด 

สภาพปัจจุบัน ปัญหา 

-การออกแบบเบื้องต้น

การฝึกปฏิบัติการวาดเส้นเบื้องต้น

(เส้นตรงแนวตั้ง-แนวนอน เส้นทแยง

มุมซ้าย-ขวา เส้นฟันปลา เส้นโค้ง  

วงกลม วงรี การประกอบเส้นสองมิติ 

และสามมิติ  การลอกแบบ)

-การตลาด และหลักการออกแบบ

จ�านวนเวลา

30 นาที

120 นาที

60 นาที

กิจกรรม

และสื่อที่ใช้

การบรรยาย 

การใช้ภาพ 

บรรยาย

การสาธิต

การปฏิบัติ

การบรรยาย การ

ใช้ภาพ และการใช้

ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง

ผู้ถ่ายทอด

ความรู้

ผู้สอนด้านการ

ตลาด

ผู้สอนด้านการ

วาดเส้น

ผู้สอนด้านการ

ตลาด
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้

 ใช้วิธีการสังเกต(Observe Schedule) ในแต่ละขั้นตอน ตามประเด็น ดังนี้

 1) ความสนใจและความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

 2) การแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนหรือซักถาม

 3) ผลส�าเร็จของงานในแต่ละขั้นตอนที่มีการใช้กิจกรรม

หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการถ่ายทอดความรู้

1. ต�าราและเอกสารหลักที่ใช้ในถ่ายทอดความรู้

นวลน้อย บุญวงษ์. 2539. หลักการออกแบบ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ท�านอง จันทิมา.  2537. การออกแบบ.  กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช.

ธีระชัย สุขสด. 2544. การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. กรุเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์.

มาโนช กงกะนันทน์. 2549.  ศิลปะการออกแบบ. นนทบุรี : เอ-บุ๊ค ดิสทริบิวชั่น.

หมายเหตุ : ช่วงเวลาข้างต้นเป็นการก�าหนดช่วงเวลาขั้นต�่าเพื่อใช้ในการทดลองถ่ายทอดความรู้ ตามเงื่อนไขทั่วไป  

ที่ภาครัฐใช้ในการจัดอบรมในปัจจุบัน

ขั้นตอนที่

4

5

6

7

หัวข้อ/รายละเอียด

-การออกแบบผลิตภัณฑ์

(การร่างแบบแนวคิด การคัดเลือก 

-การประเมินแบบร่างแนวคิด

-การผลิตต้นแบบ

-การประเมินและปรับปรุง

รวมจ�านวนเวลาตลอดการอบรม

จ�านวนเวลา

90 นาที

30 นาที

ตามความ

เหมาะสม

30 นาที

480 นาที

กิจกรรม

และสื่อที่ใช้

บรรยาย

การสาธิต

การปฏิบัติ

การน�าเสนอและ

อภิปราย

การน�าเสนอ 

การอภิปราย 

การปฏิบัติ

การน�าเสนอและ

อภิปราย

ผู้ถ่ายทอด

ความรู้

ผู้สอนด้านการ

ออกแบบ

ผู้สอนด้านการ

ออกแบบและ

ด้านการตลาด

ผู้สอนด้านการ

ออกแบบ

ผู้สอนด้านการ

ออกแบบ
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ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา. 2552. ผลิตภัณฑ์ใหม่ การตลาดและการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : 

 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศักดิ์ชาย สิกขา. 2552. ต่อยอดภูมิปัญญา หัตถกรรมพื้นบ้าน. อุบลราชธานี : 

 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

2. เอกสารและข้อมูลที่ควรศึกษาเพิ่มเติม 

ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล และนิทัศน์ คณะวรรณ. 25445. การตลาด 1 ต�าบล 1 ผลิตภัณฑ์ และธุรกิจ 

 SMEs. พิมพ์ครั้งที่ 4.  กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

วัชรินทร์ จรุงจิตรสมุทร. 2549. หลักการและแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์. กรุงเทพมหานคร : 

 แอ๊ปป้า พริ้นท์ติ้ง.

ทักษิณา แขมมณี. 2551. ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดการกระบวนการเรียนรู้ที่มี

 ประสิทธิภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 7, กรุงเทพมหานคร : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เสรี วงษ์มณฑา. 2542.  พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร : ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์.

 จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยได้แบ่งการอธิบายหลักสูตรในการถ่ายทอดความรู้ทางการออกแบบ 

ออกเป็น 6 หมวด คือ หมวด1 ข้อมูลทั่วไป หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  หมวด 3 ลักษณะและ

การด�าเนินงาน หมวด 4 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรมหมวด 5 แผนการอบรมและ

การประเมินผล หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการถ่ายทอดความรู้  ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการทดลองและ

ปรับปรุงแก้ไขต่อไป
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บทที่ 4
กระบวนการถ่ายทอดความรู้
ทางการออกแบบ

 ส�าหรับการศึกษา กระบวนการถ่ายทอด

ความรู ้ทางการออกแบบ ในช่วงปีงบประมาณ 

2551-2553 ผู้เขียนได้ท�าวิจัยในหัวข้อ การศึกษา

กระบวนการถ่ายทอดความรู ้ทางการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มอาชีพในภาคอีสาน 

โดยได้ด�าเนินการทดลองเพื่อค้นหารูปแบบของการ

ถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างหลาย

กลุ่ม ซึ่งในการทดลองแต่ละครั้งท�าให้ได้ความรู้

และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งในการนี้ ผู้เขียน

ขอน�าเสนอผลการศึกษาตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงการ

ทดลองครัง้สดุท้ายก่อนทีจ่ะได้ข้อสรปุ เพือ่จะได้เป็น

แนวทางในการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ ดังนี้

4.1 การก�าหนดรูปแบบของหลักสูตรในการ

ถ่ายทอดความรู้ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์

 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างหลักสูตร

ถ่ายทอดความรูท้างการออกแบบผลติภณัฑ์ ผูเ้ขยีน 

ได้แบ่งขั้นตอนในการถ่ายทอดความรู ้ออกเป็น  

7 ขัน้ตอนหลกั ซึง่มรีายละเอยีดในแต่ละขัน้ตอน ดงันี้

 ขั้นที่ 1 เป็นการบรรยาย ในหัวข้อ แนว

โน้มทางการตลาด  

 พฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ : ต้องการให้ผูเ้ข้า

รับการอบรมเกิดความเข้าใจในภาพรวม

ทางด้านการตลาด  กลไกทางการตลาด และเกดิการ

ทบทวนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มในแง่มุมสภาพปัจจุบัน 

ปัญหา เพือ่ให้เหน็ปัญหา และแนวทางในการพฒันา

ร่วมกัน

 เนื้อหาโดยสังเขป : สภาวะทางการตลาด 

การน�าเสนอตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในกลุ่มหรือ

ประเภทเดียวกัน  การแสดงให้เห็นความเชื่อมโยง

ของกลไกทางการตลาด  การน�าผลติภณัฑ์ทีผ่ลติมาท

บทวน และวิเคราะห์ เพื่อการปรับปรุง โดยเน้นการ

มีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์

 ขั้นที่ 2 เป็นการบรรยาย หลักออกแบบ

เบื้องต้น และการฝึกปฏิบัติการ วาดเส้นเบื้องต้น

 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ : ต้องการให้ผู้เข้า

รับการอบรมเกิดความเข้าใจในทุกขั้นตอนของการ
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ออกแบบ และมีทักษะเบื้องต้นที่สามารถน�าไปฝึก

ปฏิบัติให้เกิดความเชี่ยวชาญได้

 เนื้อหาโดยสังเขป : หลักการออกแบบ 

การฝึกปฏิบัติการวาดเส้นต่างๆ เช่น เส้นตรงแนว

ตั้ง-แนวนอน เส้นทแยงมุมซ้าย-ขวา เส้นฟันปลา 

เส้นโค้ง วงกลม วงรี และอื่นๆ จากนั้นน�าเส้นต่างๆ 

มาประกอบเป็นภาพสองมิติ และสามมิติ  

 ขั้นที่ 3 เป็นการบรรยาย หลักการตลาด 

และหลักการออกแบบ

 พฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ : ต้องการให้ผูเ้ข้า

รับการอบรมเกิดความเข้าใจและเห็นความส�าคัญ

ของการตลาด ความส�าคัญของผู้บริโภค และการ

ออกแบบทีส่อดคล้องกบัความต้องการของผูบ้รโิภค

 เนือ้หาโดยสงัเขป : หลกัทางการตลาด การ

วิเคราะห์การตลาดก่อนการออกแบบ การวิเคราะห์

ผลิตภัณฑ์และวิเคราะห์กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย 

 ขั้นที่ 4 เป็นฝึกปฏิบัติการ ออกแบบ

ผลิตภัณฑ์

 พฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ : ต้องการให้ผูเ้ข้า

รับการอบรมมีทักษะในการคิด เพื่อสร้างสรรค์ผล

งาน และสามารถเขียนภาพเพื่อสื่อความหมายได้

 เนื้อหาโดยสังเขป :  ฝึกทักษะด้านการคิด 

ทักษะการวาดภาพผลิตภัณฑ์

 ขั้นที่ 5 เป็นการประเมินแบบร่างแนวคิด

โดยน�าเสนองานและอภิปรายผล

 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ : ต้องการให้ผู้

เข้ารับการอบรมมีทักษะในการน�าเสนองาน และ 

การเปิดใจกว้างและการยอมรับความคิดเห็นที่ 

แตกต่าง เพื่อให้เกิดการพัฒนา  

 เนื้อหาโดยสังเขป  :  วิธีการน�าเสนองาน 

วธิกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ทกัษะการวางแผนการผลติ

และการคัดเลือกแบบที่เหมาะสมกับการผลิต

 ขั้นที่ 6 เป็นปฏิบัติการ ผลิตต้นแบบ

  พฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ : ต้องการให้ผูเ้ข้า

รบัการอบรมเกดิการเรยีนรูก้ารผลติผลติภณัฑ์ทีแ่ตก

ต่างจากที่เคยผลิตมาก่อน และมีทักษะในการผลิต

ผลิตภัณฑ์ใหม่

 เนื้อหาโดยสังเขป : การฝึกปฏิบัติการ

 ขั้นที่ 7 เป็นการประเมินและปรับปรุง

 พฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ : ต้องการให้ผูเ้ข้า

รับการอบรมเกิดความเข้าใจในการสร้างมูลค่าเพิ่ม 

และปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ยังบกพร่อง 

 เนื้อหาโดยสังเขป : การใช้หลักเกณฑ์

ในการประเมินผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพิ่มใน

การจัดจ�าหน่าย เช่น การออกแบตราสัญลักษณ์  

การออกแบบฉลาก การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และ

การสร้างแบรนด์ให้กับสินค้า เป็นต้น

      ซึ่งใน 7 ขั้นตอนข้างต้น ผู้เขียนได้น�ามาปรับ

ใช้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ ซึ่งมีผลการทดลองและมีการ

ปรับปรุงแก้ไขในขั้นตอนต่างๆ ตามล�าดับ ดังนี้

 1)  กลุ่มอาชีพ บ้านโนนสมบูรณ์ อ�าเภอ

เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

 2) กลุม่อาชพี บ้านแสงอดุม อ�าเภอบณุฑรกิ 

จังหวัดอุบลราชธานี 

 3) กลุ่มอาชีพ บ้านท่าล้ง ต�าบลห้วยไผ่ 

อ�าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 

 4) กลุม่อาชพี ในโครงการของศนูย์ส่งเสรมิ

อุตสาหกรรมภาคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
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4.2 การทดลองถ่ายทอดความรู ้กบักลุม่ตวัอย่างที ่1

 กลุ่มตัวอย่างที่ 1 เป็นกลุ่มอาชีพจักสาน

ไม้ไผ่ และเชือกไนล่อน 

 บ้านโนนสมบรูณ์ ต�าบลโนนสมบรูณ์ อ�าเภอ

เสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา เป็นชมุชนทีม่ภีมูปัิญญา

หลากหลาย มีผู้สูงอายุที่มีฝีมือในงานจักสานไม้ไผ่ 

นิยมสานตะกร้า กระติบข้าวที่มีรูปทรงเฉพาะถิ่น 

และสานสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ในครัวเรือน ต่อมา

มีตัวแทนชาวบ้านไปดูงานการแสดงสินค้า OTOP  

เกิดแนวคิดและเห็นตัวอย่างการใช้เชือกไนล่อน

หลากสีสานสานเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ จึงมี

การจดจ�ารูปแบบมาทดลองผลิต และมีการขยาย

ผลผลิตเป็นงานเสริมในครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่

ผลิตเป็นถาดผลไม้และกระติบข้าว ในช่วงที่จัด

อบรมในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2551 ชาวบ้านได้มี

การจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพแล้ว โดยรวมงานจักสาน

ไม้ไผ่และงานสานเชือกไนล่อนเป็นกลุ่มเดียวกัน  

ที่ผ่านมาประสบปัญหาการผลิต การจัดจ�าหน่าย  

ขาดรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับผู ้บริโภค ในการ

อบรมครั้งนี้เป็นการจัดโดยบูรณาการกับโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบผลิตภัณฑ์สัญจร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยากรประกอบ

ด้วยผู ้เขียน(ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชาย  

สิกขา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทับใจ  สิกขา 

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปประยุกต์

และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูศักดิ์ สุจริตจันทร์ ซึ่งในการ

จัดอบรมครั้งนี้ มีผู้สมัครเข้ารับอบรมจ�านวน 52 คน 

ก�าหนดการอบรม 1 วัน ผลจากการทดลองตามขั้น

ตอนสามารถสรุปได้ตามตาราง ดังนี้

ตารางที่ 4.1 การทดลองถ่ายทอดความรู้ทางการออกแบบ กรณีบ้านโนนสมบูรณ์ จังหวัดนครราชสีมา 

ขั้นตอนและภาพกิจกรรม

1. แนวโน้มทางการตลาด

การน�าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์เดิม

วิธีการ

เป็นการบรรยาย : แนวโน้มทาง 

การตลาด กระตุ้นให้เห็นความส�าคัญ

โดยใช้วิธีการเขียนประเด็นบน 

แผ่นกระดาษ

การน�าเสนอของผู้เข้ารับการอบรม และ

ให้ข้อมูลสภาพปัจจุบัน ปัญหา

การบันทึกข้อมูลจากการสังเกต

-ผู้เข้าอบรมมีความสนใจ

-มีส่วนร่วมในการซักถาม 4-5 ราย

-มีความกระตือรือร้นในการน�าเสนอ

ผลิตภัณฑ์เดิม เป็นตะกร้าหลากสี ก่องข้าว  

ถาดใส่อาหารจากเชือก

-ส่วนใหญ่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น 

อย่างหลากหลาย
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ตารางที ่4.1 การทดลองถ่ายทอดความรูท้างการออกแบบ กรณบ้ีานโนนสมบรูณ์ จงัหวดันครราชสมีา (ต่อ)

ขั้นตอนและภาพกิจกรรม

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

2. การออกแบบเบื้องต้น

การระดมความคิดสร้างแบบ

5.การประเมินแบบร่างแนวคิด 

โดยน�าเสนองานและอภิปรายผล

3. การบรรยาย หลักการตลาด

4. ฝึกปฏิบัติการ ออกแบบ

ผลิตภัณฑ์

วิธีการ

เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 

อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เดิมโดยใช้เทคนิค SWOT

-การจัดแบ่งกลุ่มระดมความคิด 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม

เป็นการบรรยาย ให้เห็นความสัมพันธ์

ของการตลาดกับการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ และสร้างแนวคิดในการ

ออกแบบ เพื่อการฝึกออกแบบ

เป็นน�าแบบร่างแนวคิดของแต่ละคน มา

อภิปรายในกลุ่มย่อย แล้วรวมแนวคิด

พัฒนาเป็นแบบผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

เป็นการน�าแบบผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการ

พิจารณาคัดเลือกจากกลุ่มมาน�าเสนอ

เพื่อให้เห็นแนวคิดในการผลิต  

และการตลาด

การบันทึกข้อมูลจากการสังเกต

-มีความสนใจในการร่วมกิจกรรมกลุ่มย่อย

-มีความพึงพอใจและยอมรับในมติ

-การออกแบบเป็นสิ่งแปลกใหม่ ผู้สูงอายุไม่

เห็นความส�าคัญ ส่วนวัยกลางคนและ 

กลุ่มวัยรุ่นมีความสนใจในการฝึกวาดเส้น

-มีความสนใจในการรับฟังและ 

การแลกเปลี่ยน

-การทดลองออกแบผลิตภัณฑ์จริงทุกคนมี

ความสนใจและมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการผลิต

-พบมีผู้มีอิทธิพลทางความคิดประจ�ากลุ่ม 

และผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือ 

ในภาพรวมโดยส่วนใหญ่ยอมรับในเสียง 

ส่วนใหญ่

-ผู้ทีมีอายุน้อยกว่ามักถูกคัดเลือกในการน�า

เสนอและมีแนวคิดของตนเองเพิ่มเติม



67กระบวนการสร้างนักออกแบบในท้องถิ่น

ตารางที ่4.1 การทดลองถ่ายทอดความรูท้างการออกแบบ กรณบ้ีานโนนสมบรูณ์ จงัหวดันครราชสมีา (ต่อ)

ขั้นตอนและภาพกิจกรรม

การให้ค�าแนะน�าในการด�าเนินงาน

การติดตามผลการด�าเนินงาน (1ปี)

วิธีการ

เป็นให้ค�าแนะน�าเพิ่มเติม ในการผลิต 

และการสร้างมูลค่าเพิ่ม และการส่ง

เสริมการขาย

หลังอบรมถ่ายทอดความรู้ประมาณ ปี 

ได้มีการติดตามผล พบว่า มีการพัฒนา

จ�านวนน้อยราย ซึ่งมียอดจ�าหน่ายดี แต่

เนื่องจากผู้ที่มีการพัฒนาส่วนใหญ่มีอายุ

มากจึงท�าให้ไม่สามารถขยายสู่ตลาดได้

การบันทึกข้อมูลจากการสังเกต

-ผู้เข้าอบรมมีความสนใจ แต่ยังขาดความ

มั่นใจในด้านการตลาด

-มีผู้สมัครใจจะน�าแบบไปทดลองผลิต

มากกว่าครึ่งของผู้รับการอบรม

-พบผู้ผลิตที่น�าหลักการออกแบบมาใช้เป็น

รูปธรรมจ�านวนน้อยราย และส่วนใหญ่เป็น 

ผู้สูงอายุที่ประสบผลส�าเร็จในการขาย  

แต่ก�าลังผลิตมีน้อย

 ผลสรุปจากการทดลองถ่ายทอดความรู้

ทางการออกแบบ กลุ่มตัวอย่างที่ 1 

 กรณบ้ีานโนนสมบรูณ์ จงัหวดันครราชสมีา 

ผู้เขียนจัดเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีสังเกตและได้จัดแบ่ง

หน้าทีใ่นการด�าเนนิงาน ซึง่วทิยากรในครัง้นีม้จี�านวน 

3 คน ผลจากการสงัเกตผูเ้ขยีนได้น�ามาวเิคราะห์ร่วม

กับข้อเสนอแนะอื่นๆ จากแบบสอบถามปลายเปิด 

ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็น เช่น นอกจาก

ออกแบบ น่าจะฝึกผลิตด้วย อยากให้มีการมาอบรม

อีก อยากให้จัดปีละ 2 ครั้ง น่าจะจัดอบรมสัก 2 วัน

ไม่คอ่ยมหีนว่ยงานมาอบรมให้อยากให้มอีบรมแบบ

นี้บ่อยๆไม่มีเงินซื้อเครื่องมือใหม่ๆ อยากให้มีหน่วย

งานช่วยเหลือ อยากให้อบรมให้อีก การอบรมมี

ต้นแบบแปลกใหม่ให้ดูเยอะดี

 ซึ่งผลจากการทดลองจัดอบรมในครั้งนี้  

ผู้เขียนสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้

 ปัญหาในการควบคุมตัวแปร

 1) จ�านวนผู้เข้าอบรมมีมากเกินไป ยากแก่

การให้ค�าแนะน�า และไม่สมดุลกับจ�านวนวิทยากร

 2) ผู้เข้าอบรมมีความแตกต่างด้านวัยมาก

ตั้งแต่ 16 – 70 ปี ส่งผลให้เกิดการหลบเลี่ยงงาน

 3) ช่วงเวลาสั้นเกินไป ส่งผลให้ไม่สามารถ

น�าสู่กระบวนการผลิตต้นแบบได้

 4) สถานที่จัดอบรม บริเวณศาลาวัดติด

บริเวณถนนมีเสียงดังรบกวน ท�าให้เบี่ยงเบนความ

สนใจ
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 ปัญหาด้านขัน้ตอนในการถ่ายทอดความรู้

 1) ไม่สามารถควบคุมเวลาได้ ซึ่งต้องปรับ

เปลี่ยนเวลาตามจ�านวนผู้เข้าอบรม

 2) เวลาในการฝึกวาดเส้นน้อยส่งผลต่อการ

ออกแบบที่ไม่ได้ผลเท่าที่ควร

 3) การติดตามผลและให้ความช่วยเหลือ

ช้าส่งผลต่อการขาดช่วงและความล้มเหลวในการ

พัฒนา

        แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาในการ

ทดลองครั้งต่อไป

 1) ควรมีการจ�ากัดคุณสมบัติผู้เข้ารับการ

อบรม ให้มีวัยที่ใกล้เคียงกัน และเป็นผู ้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้อง

 2) ปรบัปรงุในบางขัน้ตอนให้กระชบัยิง่ขึน้

 3) ควรขยายเวลาจดัอบรม โดยเฉพาะช่วง

การผลิตต้นแบบ ควรพิจารณาตามความยากง่าย

ของการผลิต และควรมีการติดตามร่วมแก้ไขปัญหา

การผลิต

 4) ควรมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

 ข้อสังเกตอื่นๆ พบว่า ของตัวอย่างที่ใช้

ประกอบค�าอธิบายสามารถดึงดูดความสนใจได้ดี 

การสร้างความคุ้นเคยโดยร่วมกิจกรรมต่างช่วยลด

แรงกดดันและส่งผลให้เกิดการแสดงออกได้ดียิ่งขึ้น 

4.3 การทดลองถ่ายทอดความรู ้กบักลุม่ตวัอย่างที ่2

 กลุ่มตัวอย่างที่ 2 เป็นกลุ่มอาชีพสตรี

จักสานหวดไม้ไผ่

 บ้านแสงอุดม อ�าเภอบุณฑริก จังหวัด

อุบลราชธานี เป็นหมู่บ้านสานหวดเพียงอย่างเดียว

ทั้งหมู่บ้าน มีระยะทางห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 

ประมาณ 100 กม. มีสมาชิกกลุ่มอาชีพจ�านวน  

35 คน จุดเด่นอยู่ที่วัตถุดิบ โดยใช้ไม้พุง ซึ่งเป็นไม้ไผ่

สายพนัธ์หนึง่ทีม่ช่ีวงล�าปล้องยาว สามารถหาได้ตาม

ภูเขาใกล้หมู่บ้าน และมีคนน�ามาขาย  บางรายปลูก

ไว้ในบริเวณบ้าน หวดที่เคยผลิต มี 3 แบบ คือ หวด

ขาว (จักตอกแบน) ราคาส่ง 7-8 บาท ราคาปลีก  

10 บาท หวดลาย (จักตอกแบนสลับกับติวไม้ไผ่) 

ราคาส่ง 9-10 บาท ราคาปลกี 15 บาท หวดแคง (จกั

ตอกตะแคง) ราคาส่ง 15-16 บาท ราคาปลกี 20 บาท 

ศักยภาพกลุ่ม มีผู้น�ากลุ่ม การรวมกลุ่ม และระบบ

การบริหารจัดการภายในกลุ่มที่เข้มแข็ง มีความ

กระตือรือร้นและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์

เดิม มีข้อจ�ากัด ขาดทักษะด้านลวดลายการสาน 

ขาดทกัษะการขึน้รปูทรงทีแ่ตกต่างจากการสานหวด 

และขาดเงินทุนหมุนเวียน ผู้เขียนได้เริ่มจัดอบรม

ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2551  ตามโครงการ 

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะ

วิทยากรประกอบด้วยผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร. ประทับใจ  สิกขา สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี และนายแสวง พิมพะนา ผู้เชี่ยวชาญ

งานหัตถกรรมจักสานจากบ้านโนนน้อย ต�าบล 

บุ่งหวาย อ�าเภอวารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ในการจัดอบรมครั้งนี้ มีสมาชิกกลุ่มแม่บ้านสาน

หวดสมัครใจเข้ารับการอบรม จ�านวน 20 คน   

จัดอบรมหัวข้อ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ร่วมสมัย  จ�านวน 2 วัน ผลจากการทดลองตามขั้น

ตอนที่ปรับปรุงใหม่ สามารถสรุปได้ตามตาราง ดังนี้
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ตารางที่ 4.2 การทดลองถ่ายทอดความรู้ทางการออกแบบ กรณี บ้านแสงอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

ขั้นตอนและภาพกิจกรรม

1. การบรรยายและน�าเสนอ

ของตัวอย่าง

2. การฝึกวาดเส้น

4. การคัดเลือกแบบรายกลุ่ม

5. การน�าเสนอและให้ข้อเสนอแนะ

3. การฝึกออกแบบ

วิธีการ

-การบรรยาย หัวข้อ แนวโน้มทางการ

ตลาด ด้านงานหัตถกรรมเครื่อง

จักสาน พร้อมน�าเสนอผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างจากแหล่งอื่นที่มีการพัฒนา

แล้ว เพื่อให้มองเห็นทิศทางการพัฒนา                                

(60 นาที)

-แนะน�าจุดเริ่มต้นของการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่

-สาธิตการวาดเส้นในลักษณะต่างๆ 

และให้มีการฝึกปฏิบัติตามขั้นตอน

(120 นาที)

-การเลือกแบบที่มีความเป็นไปได้จาก

แบบทั้งหมด โดยเปิดโอกาสให้มีการ

แสดงความคิดเห็น

-การลงรายละเอียดในแบบเพื่อศึกษา

แนวทางการผลิต (60 นาที)

วันที่สอง ของการอบรม

-ฝึกปฏิบัติการสานด้วยลายดอกพิกุล

และลายถักขอบในลักษณะต่างๆ โดย

เชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญจากหมู่บ้านอื่น 

เพื่อสาธิตและฝึกปฏิบัติ (60 นาที)

-การฝึกคิดตามจินตนาการโดยค�านึง

ถึงการตลาดและการผลิต ให้ทุกคน

ออกแบบโดยอิสระ 

-การให้ค�าแนะน�าเพิ่มเติม และเสริม

ความรู้ทางการตลาด (60 นาที)

การบันทึกข้อมูลจากการสังเกต

-มีความสนใจในระดับมาก

-เกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่

-ทุกคนให้ความร่วมมือในการทดลองฝึก 

วาดเส้น

-ขาดความมั่นใจในการวาดในช่วงแรก

-ใช้การชมเชย ส่งผลให้กล้าแสดงออก 

มากขึ้น ผลงานดีขึ้น

-มีแบบที่หลากหลาย และมีการลงมติเลือก

แบบในการผลิตเป็น ถาดผลไม้ โคมไฟ 

กล่องกระดาษช�าระ

-พบปัญหาในการผลิตตามแบบที่ต้องการ 

เนื่องต้องใช้ลายสานที่ไม่เคยสานมาก่อน คือ 

ลายดอกพิกุล

-มีความสนใจค่อนข้างมาก

-มีทักษะการผลิตเพิ่มเติมสามารถใช้ได้จริง

-มีความคิดสร้างสรรค์หลากหลาย

-การยอมรับ เหตุผล
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ตารางที่ 4.2 การทดลองถ่ายทอดความรู้ทางการออกแบบ กรณี บ้านแสงอุดม จังหวัดอุบลราชธานี (ต่อ)

ขั้นตอนและภาพกิจกรรม

6. การผลิตตามแบบ

7. การให้ค�าแนะน�าปรึกษา 

และเสริมทักษะ

9. การประเมินผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

10. การวางแผนการตลาดและ

การผลิต

8. การปรับปรุงแก้ไข

เปรยีบเทยีบผลติภณัฑ์ชิน้ที ่1 และชิน้ที ่2

วิธีการ

-ใช้ทักษะความรู้ใหม่ในการผลิตต้นแบบ

-มีการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน  

(180 นาที) 

-การเสริมความรู้และทักษะในการ

ตกแต่งให้ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม

-การสอนทักษะการร้อย การถักเพิ่มเติม

(60 นาที)

-การประเมินผลงาน พบว่า หลังการ

อบรมมีชิ้นงานที่สามารถน�าสู่การ

จ�าหน่ายได้หลายชิ้น (60 นาที)

-หลังการอบรม ได้มีการติดตามผล  

3 ครั้ง และมีการแนะน�าเพิ่มเติม ท�าให้

ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจ�านวนมาก ได้มี

การประชุมวางแผนกับตัวแทนกลุ่มน�า

สินค้าออกสู่ตลาด โดยฝากจ�าหน่ายตาม

ห้างสรรพสินค้า

-เป็นการแก้ไขปัญหาการผลิตร่วมกัน

เนื่องจากมีความแตกต่างทางด้านทักษะ

ฝีมือ มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ไม่ตรงตาม

แบบหลายชิ้น (60 นาที)

การบันทึกข้อมูลจากการสังเกต

-พบว่า มีผู้ที่มีทักษะฝีมือโดดเด่นในกลุ่มที่

สามารถผลิตได้ดี 2 ราย

และอาสาเป็นผู้สอนในกลุ่มให้เกิดความ

เชี่ยวชาญ

-มีความตื่นตัวต่อการผลิตผลงานมาก

-เป็นความรู้ใหม่ที่ทุกคนสนใจ

-ผู้เข้ารับการอบรมมีความตั้งใจที่จะน�าสู่การ

ผลิตเพื่อการจ�าหน่าย โดยจะให้ผู้ที่เก่งที่สุด

ในกลุ่มเป็นพี่เลี้ยงในการผลิต และมีการ 

นัดหมายในการมาผลิตร่วมกัน

-มีการประเมินราคาผลิตภัณฑ์และเกิดการ

ผลิตอย่างต่อเนื่อง และผลิตภัณฑ์ใหม่มีราคา

ค่าตอบแทนสูงกว่าผลิตภัณฑ์เดิม

-ในเบื้องต้นกลุ่มมีข้อคิดเห็นให้ผลิตจ�าหน่าย

ทั้งผลิตภัณฑ์เดิมและใหม่ 

-ผู้ที่ไม่สามารถผลิตได้ตามแบบเกิดความ

ท้อแท้ ไม่อยากท�าต่อ

-มีผู้ที่สามารถผลิตได้อาสาเป็นพี้เลี้ยงช่วย

แนะน�าการผลิตท�าให้ได้ผลงาน
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ตารางที่ 4.2 การทดลองถ่ายทอดความรู้ทางการออกแบบ กรณี บ้านแสงอุดม จังหวัดอุบลราชธานี (ต่อ)

ภาพที่ 4.1 ผลงานการผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ของกลุ่ม

ตัวอย่างที่ 2

 ผลสรุปจากการทดลองถ่ายทอดความรู้

ทางการออกแบบ กลุ่มตัวอย่างที่ 2 

 ก ลุ ่ ม อ า ชี พ สต รี จั ก ส านหวด ไม ้ ไ ผ ่  

บ้านแสงอุดม อ�าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 

เป็นกลุ ่มผู ้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มาจาก

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้  

มีการจัดเก็บข้อมูลโดยวิธีการสังเกต ในแต่ละ 

ขั้นตอนสามารถสรุปผลการทดลองได้ดังนี้

 ปัญหาในการควบคุมตัวแปร

 1) สถานที่จัดอบรม ติดถนนมีเสียงดัง

รบกวน ท�าให้เบี่ยงเบนความสนใจในขณะรถผ่าน

 2) สถานที่ค่อนข้างคับแคบ เนื่องจากใช้

พื้นที่หน้าบ้านประธาน

 3) ช่วงเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป มักพบ

ปัญหาผูเ้ข้าอบรมขอกลบัไปท�าธรุะภายในครอบครวั

จ�านวนมาก ท�าให้การฝึกขาดความต่อเนื่อง

       ปัญหาด้านขั้นตอนในการถ่ายทอดความรู้

 1) ไม่สามารถควบคุมเวลาได้ ซึ่งต้องปรับ

เปลี่ยนตามศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

กล่องใส่กระดาษทิชชู

ถาดผลไม้

โคมไฟแบบนอน โคมไฟแบบตั้ง

โคมไฟแบบตั้ง

ขั้นตอนและภาพกิจกรรม

11. การโฆษณาและจัดจ�าหน่าย

วิธีการ

-เป็นการน�าผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด

ในร้านค้า และห้างสรรพสินค้าใน

จังหวัด ท�าให้มีผู้รู้จักและมียอด 

สั่งสินค้าเพิ่ม

การบันทึกข้อมูลจากการสังเกต

-มีการคิดสร้างสรรค์ ปรับปรุงรูปแบบให้

หลากหลายยิ่งขึ้น

-มียอดจ�าหน่ายในระดับดี
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 2) การออกแบบที่อยู่บนพื้นฐานความรู้

และทักษะเดิม บางครั้งเป็นข้อจ�ากัดให้ไม่สามารถ

ออกแบบผลติภณัฑ์ใหม่ได้ ต้องมกีารแทรกจดัอบรม

ทักษะการผลิตใหม่เพิ่มเติม

 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาในการ

ทดลองครั้งต่อไป

 1) ควรให้ความส�าคัญกับการเลือกสถาน

ที่ในการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ โดยเน้นสถานที่

ที่ไม่มีเสียงภายนอกรบกวน และมีพื้นที่เพียงพอต่อ

การฝึกปฏิบัติ

 2) ปรบัปรงุในบางขัน้ตอนให้กระชบัยิง่ขึน้

 3) ควรศึกษาความยากง่ายของการผลิต 

ก่อนการจัดอบรม ซึ่งจะท�าให้สามารถควบคุมเวลา

ได้ดีขึ้น

 4) ควรมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

 5) ในบางกรณคีวรมกีารศกึษาศกัยภาพใน

การผลิตของกลุ่มก่อน

 ข้อสังเกตอื่นๆ พบว่า ของตัวอย่างที่

ใช้ประกอบค�าอธิบายสามารถดึงดูดความสนใจ 

ได้ดี การเสริมแรกโดยการใช้ค�าชมให้ก�าลังใจมีผล 

ต่อความตั้งใจในการฝึกปฏิบัติ

4.4 การทดลองถ่ายทอดความรู ้กบักลุม่ตวัอย่างที ่3

 กลุ่มตัวอย่างที่ 3 เป็นกลุ่มหัตถกรรม

จักสานบ้านท่าล้ง 

 บ้านท่าล้ง ต�าบลห้วยไผ่ อ�าเภอโขงเจียม  

จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ห่างจากอ�าเภอโขงเจียม 

ระยะทาง 22 กิโลเมตร มีจ�านวน  62  ครัวเรือน

มีจ�านวนประชากร ชาย  172  คน หญิง 144 คน

รวมทั้งสิ้น  316 คน ในอดีตเป็นชนชาวบรู นิยมพูด

ภาษาดั้งเดิมคือ ภาษาบรู บ้านท่าล้งตั้งขึ้นครั้งแรก

เมื่อปี พ.ศ.2455โดยการน�าของนายเมิน ละครวงษ์  

นายเตียน แก ้วใส ได ้น�าราษฎรที่ เป ็นญาติ 

จ�านวน10ครัวเรือนจากบ้านลาดเสือ บ้านนางาม 

แขวงนครจ�าปาศักดิ์ มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บริเวณท่า

ลงไปสู่แม่น�้าทางฝั่งขวาของแม่น�้าโขง เพื่อประกอบ

อาชีพท�าสวนและท�าไร่ ในเวลาต่อมามีญาติอพยพ

ครอบครวัข้ามแม่น�า้โขงมาสมทบท�าให้มจี�านวนครวั

เรือนเพิ่มมากขึ้นตามล�าดับ การคมนาคมไปได้ทั้ง

ทางบกและทางน�า้ เรยีนรูก้ารน�าไม้ไผ่สร้างผาทีม่ใีน

บริเวณพื้นที่หมู่บ้านจักตอกโดยจะเลือกเอาเฉพาะ

เนือ้ไม้ชัน้รองจากผวิมารดีหรอืเหลาให้เป็นเส้นตอก 

เรียกว่า ติวไม้ไผ่  มีสีเขียวอ่อนกลิ่นหอม จักสาน

เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนประกอบไปด้วย กระติบข้าว  

แอบข้าว กระจาด กระบงุ  กระเป๋าสะพาย ผลติภณัฑ์

แต่ละชิ้นมีความสวยงามประณีต ปัญหาที่พบ

โดยทั่วไป เช่น การเตรียมตอกท�าได้ล�าบาก เสีย 

เวลามาก มอดกัด ฐานกระติบท�าให้ผุผังเร็วไม่

ทนทาน ขาดการพัฒนาลวดลาย และรูปทรงใหม่ๆ 

ไม่มีจุดวางขายที่ชัดเจน

 ในการทดลองถ่ายทอดความรู ้ในครั้งนี้  

ผู ้ เขียนได้เริ่มจัดอบรมในวันที่  27 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2551 ตามโครงการ คลินิกเทคโนโลยี 

มหาวิ ทยาลั ยอุ บลราชธานี  คณะวิ ทยากร 

ประกอบด ้วยผู ้ เขี ยน ผู ้ ช ่ วยศาสตราจารย ์  

ดร. ประทบัใจ สกิขา และ อาจารย์ เสกสนัต์  ศรสีนัต์  

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปประยุกต์

และการออกแบบ มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีสมาชกิ

กลุ่มหัตถกรรมจักสานบ้านท่าล้งที่สมัครใจเข้าร่วม

โครงการอบรม จ�านวน 27 คน สถานที่จัดอบรม

ศาลาริมน�้าบ้านท่าล้งจัดอบรมหัวข้อ การออกแบบ

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย  จ�านวน 1 วัน และ
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มีการติดตามให้ค�าแนะน�าปรึกษาหลังการอบรม  

ผลจากการทดลองอบรมตามขัน้ตอนทีป่รบัปรงุใหม่ 

สามารถสรุปได้ตามตาราง ดังนี้

ตารางที่ 4.3  การทดลองถ่ายทอดความรู้ทางการออกแบบ กรณีบ้านท่าล้ง จังหวัดอุบลราชธานี

ขั้นตอนและภาพกิจกรรม

1. การศึกษาศักยภาพชุมชน

2. การให้ความรู้ด้านการ

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

4.การประกอบเส้นสร้างรูปทรง

3.การฝึกทักษะในการวาดเส้น 

(เส้นตรงแนวนอน แนวตั้ง เส้น

ทะแยงมุม วงกลม วงรี)

วิธีการ

-การศึกษาข้อมูลวัตถุดิบ กระบวนการ

ผลิต รูปแบบผลิตภัณฑ์สภาพปัจจุบัน 

และปัญหา ก่อนจัดท�ากระบวนการหรือ

ขั้นตอนในการจัดฝึกอบรม

การจัดอบรมในวันแรก

-แนะน�าให้ความรู้ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่สามารถตอบสนอง 

นักท่องเที่ยว

 -ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีลักษณะ

ใกล้เคียง (30 นาที)

-ฝึกน�าเส้นต่างๆมาประกอบเป็นรูปทรง

เลขาคณิต

-ฝึกเขียนรูปทรงง่ายๆจากของตัวอย่าง

รอบตัว เช่น แก้วน�้า กล่องไม้ขีดไฟ

(30 นาที)

-แนะน�าจุดเริ่มต้นของการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่

-สาธิตการวาดเส้นในลักษณะต่างๆ 

และให้มีการฝึกปฏิบัติตามขั้นตอน

(60 นาที)

การบันทึกข้อมูลจากการสังเกต

-พบว่า เป็นการผลิตรูปแบบผลิตภัณฑ์ชนิด

เดียวทั้งหมู่บ้าน คือกระติบข้าว ไม่มีปัญหา

การตลาดมีนักท่องเที่ยวมาที่หมู่บ้านตลอดปี

-มีผู้มีทักษะฝีมือในการสานลายต่างๆ

-เคยมีการเข้ารับการอบรมหลายครั้ง

-ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง

-หลายคนมีความมั่นใจที่จะท�าได้หากมี

ต้นแบบให้ลอก

-มีความพึงพอใจที่สามารถเขียนได้

-มีผู้สูงอายุบางราย ไม่ยอมเขียนโดยอ้างไม่

เคยมาก่อน และไม่สามารถเขียนได้ 

- ส่วนใหญ่ไม่สามารถเขียนได้ตามวิทยากร

ที่สาธิตการแก้ปัญหา ลดระดับการสาธิตให้

เป็นไปในรูปแบบง่ายๆ ให้ใกล้กับระดับฝีมือ

ชาวบ้าน ส่งผลให้มีการลงมือท�ามากขึ้น
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ตารางที่ 4.3  การทดลองถ่ายทอดความรู้ทางการออกแบบ กรณีบ้านท่าล้ง จังหวัดอุบลราชธานี (ต่อ)

ขั้นตอนและภาพกิจกรรม

5. การศึกษางานตัวอย่างและ

ลอกแบบจากของจริง

6. การระดมความคิดเพื่อ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่

7.การผลิตต้นแบบ

8. การประเมนิผลติภณัฑ์และน�าไป

ปรับปรุงแก้ไขเพื่อผลิตจ�าหน่าย

9. การตดิตามผล และให้ค�าแนะน�า

ปรกึษา

วิธีการ

-ฝึกเขียนภาพจากผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง

-จักกิจกรรมยกย่องชมเชยและให้

ก�าลังใจเพื่อเสริมแรง

(30 นาที)

-ฝึกวาดภาพผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด โดย

พิจารณาจากความเป็นไปได้ในการผลิต 

และประโยชน์ใช้สอยในวิถีสังคมใหม่

 (30 นาที)

-เป็นการผลิตตามแบบที่เขียนขึ้น  

โดยเรียนรู้และศึกษาการผลิตจากผู้ที่มี

ความมีประสบการณ์ในกลุ่ม

-เกิดการสอนงาน และแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้  (180 นาที)

-เป็นการน�าผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ใช้เวลา

ในการผลิต ประมาณ 3 ชั่วโมง  

มาน�าเสนอและอภิปรายร่วมกัน

(30 นาที)

-เป็นการติดตามผลหลังการอบรม 1 

สัปดาห์ เพื่อให้ค�าแนะน�าปรึกษาหลัง

การพัฒนาต้นแบบ

การบันทึกข้อมูลจากการสังเกต

-สามารถลอกแบได้ใกล้เคียงกับของจริง

-ส่วนใหญ่มีความตั้งใจในการวาดภาพ

-ส่วนใหญ่เรียนรู้การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่

จากการศึกษาผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง แล้วน�ามา

ปรับปรุงแก้ไขรูปทรงใหม่

-มีความพยามยามในการผลิตตามแบบ และ

ประสบปัญหาในการผลิตส่งผลให้มีการแก้ไข

ปรับปรุงรูปแบบระหว่างการผลิต 

-ส่วนใหญ่ไม่สามารถผลิตได้เสร็จเรียบร้อย

ตามแบบ แต่สามารถน�าไปผลิตต่อได้ 

-ผู้เข้ารับการอบรมมีความตั้งใจที่จะน�า

แนวคิดและทักษะที่ได้ไปผลิตเป็นสินค้า

จ�าหน่ายในชุมชน

-มีการน�าสู่การผลิตเพื่อการจ�าหน่ายในบาง

รายการ เช่น กล่องกระดาษช�าระ  ตลับใส่

อาหาร/ขนม เป็นต้น ส่วนรายการอื่น  

รอการสั่งจากลูกค้า

-มีปัญหาการผลิตเล็กน้อย เช่น การก�าหนด

ขนาด การก�าหนดราคา
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ภาพที่ 4.2 ผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ของกลุ่มตัวอย่างที่ 3

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

ที่ใส่ของ/แจกัน โคมไฟแบบแขวน โคมไฟแบบแขวนกล่องใส่กระดาษทิชชู่ตลับใส่อาหาร/ขนม

 ผลสรุปจากการทดลองถ่ายทอดความรู้

ทางการออกแบบ กลุม่ตวัอย่างที ่3 

 กลุ่มหัตถกรรมจักสานบ้านท่าล้ง  ต�าบล 

ห้วยไผ่  อ�าเภอโขงเจยีม  จงัหวดัอบุลราชธาน ี เป็น 

กลุ่มอาชีพที่มีความรู้ความสามารถในงานจักสาน 

ในพืน้ทีเ่ป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่นีกัท่องเทีย่วตลอดปี 

สามารถผลติสนิค้าจ�าหน่ายในพืน้ทีไ่ด้ แต่ทีผ่่านมามกั

นยิมผลติกระตบิข้าวเพือ่การจ�าหน่าย ซึง่ไม่สอดคล้อง

กบัประโยชน์ใช้สอยของนกัท่องเทีย่วชาวต่างประเทศ

และทีอ่าศยัในสงัคมเมอืง ในการถ่ายทอดความรูใ้น

ครั้งนี้ ผู้เขียนได้เน้นการสร้างแนวคิดในการพัฒนา

ผลติภณัฑ์ใหม่ ซึง่ในช่วงของการจดัอบรมผูเ้ขยีนได้จดั

เกบ็ข้อมลูแบบสงัเกต ในแต่ละขัน้ตอนสามารถสรปุผล

การทดลองได้ดงันี้

 ปัญหาด้านขัน้ตอนในการถ่ายทอดความรู้

 1) ในขัน้ตอนการผลติต้นแบบ ผูผ้ลติมทีกัษะ

การผลติแตกต่างกนั ส่งผลต่อคณุภาพของงาน

 2) การตดิตามผลหลงัการอบรมมส่ีวนส�าคญั

ต่อการผลติและการประยกุต์ใช้

        แนวทางการปรบัปรงุและพฒันาในการทดลอง

ครัง้ต่อไป

 1) ในขั้นตอนการผลิตต้นแบบควรให้เป็น

ไปตามศักยภาพผู้ผลิตแต่ละบุคคล และเปิดโอกาส

ให้สามารถผลติและสร้างสรรค์งานตามศกัยภาพของ

แต่ละบคุคล

 2) ควรให้ความส�าคญักบัการตดิตามผลและ

ให้ค�าปรกึษาอย่างต่อเนือ่ง

        ข้อสงัเกตอืน่ๆ พบว่า ในขัน้ตอนของการผลติ

ต้นแบบ ผูผ้ลติสามารถสร้างสรรค์ผลงานให้ดขีึน้ได้ 

4.5 การทดลองถ่ายทอดความรู ้กบักลุม่ตวัอย่างที ่4

 กลุม่ตวัอย่างที ่ 4 เป็นกลุม่ผูผ้ลติผ้าไหม 

ทอมอืจงัหวดัอบุลราชธานี

 กลุม่ผูผ้ลติผ้าไหมทอมอืจงัหวดัอบุลราชธานี 

เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 

7 จงัหวดัอบุลราชธาน ี ได้จดัท�าโครงการ ออกแบบ

ผลิตภัณฑ์และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อ

สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ โดยมีผู้เข้าร่วมเข้ารับ

การอบรมเป็นตัวแทนผู้ผลิตผ้าไหมทอมือในจังหวัด
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อบุลราชธานจี�านวน 30 ราย โครงการดงักล่าวเป็น

โครงการต่อเนื่องจัดกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเดือน 

เมษายน-กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งคาดหวังว่า  

ผลงานจากการอบรมในครัง้นีจ้ะสามารถน�าสูก่ารผลติ

ในระยะยาว ผู้เขียนได้มีส่วนรับผิดชอบในด้านการ

ถ่ายทอดความรูท้างการออกแบบและตดิตามประเมนิ

ผลตลอดโครงการ โดยตามแผนการด�าเนนิงาน ได้จดั

ให้มกีารถ่ายทอดความรูด้้านการออกแบบผลติภณัฑ์

ใหม่ที่ศูนย์สงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จังหวัด

อบุลราชธานจี�านวน 1 วนั การผลติต้นแบบทีแ่ผนก

คหกรรม วทิยาลยัอาชวีะศกึษาจงัหวดัอบุลราชธานไีม่

เกนิ 7 วนั  การประเมนิผลงานเพือ่การแก้ไขปรบัปรงุ

จ�านวน 1 วัน และน�าเสนอผลงานการออกแบบ  

จดัท�าต้นแบบจากผ้าไหม โดยเน้นการประเมนิตดิตาม

ผลอีกจ�านวน 1 วัน คือวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 

2553 ที่โรงแรมภายในจังหวัดอุบลราชธานี รวมใช้

เวลาด�าเนินการทั้งสิ้น 9 วัน คณะวิทยากรในส่วน

ของการถ่ายทอดความรูท้างการออกแบบ ประกอบ

ด้วยผูเ้ขยีน ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ประทบัใจ  สกิขา 

และ อาจารย์ เสกสนัต์  ศรสีนัต์  สาขาวชิาออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และอาจารย์ เดชา  

อนนัต์อทิธ ิมหาวทิยาลยัศลิปากรผลจากการทดลอง

ตามขัน้ตอนทีป่รบัปรงุใหม่ สามารถสรปุได้ตามตาราง 

ดงันี้

ตารางที ่4.4 การทดลองถ่ายทอดความรูท้างการออกแบบ กรณกีลุม่ผูผ้ลติผ้าไหมทอมอืจงัหวดัอบุลราชธานี 

ขั้นตอนและภาพกิจกรรม

1. การบรรยายความรู้ทั่วไป

2. การออกแบบตามแนวคิด

วิธีการ

-บรรยาย ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวเนื่องกับ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น แนวโน้ม

ทางการตลาด  ทิศทางในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า ตัวอย่างการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้า

สื่อ : ของจริง และภาพกราฟิก

-การทดลองออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่

ตามแนวคิดของผู้ผลิต 

(เป็นการทดสอบก่อนฝึกอบรม เพื่อ

ประเมินความรู้เดิม ใช้ในกรณีผู้เข้ารับ

การอบรมเป็นผู้มีประสบการณ์ในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์มาก่อน)

การบันทึกข้อมูลจากการสังเกต

-ผู้เข้าอบรมให้ความสนใจรูปแบบผลิตภัณฑ์

ใหม่ และมีข้อคิดเห็นในการพัฒนา

-ผู้เข้าอบรมใช้จินตนาการในการร่างแบบ

ตามแนวคิดของตนเอง
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ตารางที ่4.4 การทดลองถ่ายทอดความรูท้างการออกแบบ กรณกีลุม่ผูผ้ลติผ้าไหมทอมอืจงัหวดัอบุลราชธาน ี(ต่อ)

ขั้นตอนและภาพกิจกรรม

3. การน�าเสนอผลงานเบื้องต้น

4. การแนะน�าหลักการออกแบบ

5.การสาธิตการออกแบบ 

และวาดเส้น

6.การสาธิตการวาดเส้น

7. การฝึกปฏิบัติตามขั้นตอน

วิธีการ

-เป็นการน�าเสนองานที่ตนออกแบบและ

ตอบข้อซักถามจากผู้เข้ารับการอบรม

-การแนะน�าหลักการออกแบบ และ

เกณฑ์ในการพิจารณาผลิตภัณฑ์

ก่อนน�าเข้าสู่ตลาด

-การแนะน�าขั้นตอนในการออกแบบ

-การสาธิตการออกแบบเบื้องต้น

เพื่อให้เห็นกระบวนการในการออกแบบ

ในภาพรวมก่อนลงมือฝึกปฏิบัติ

-การสาธิตตามขั้นตอน

-การฝึกวาดเส้นอย่างง่าย

การบันทึกข้อมูลจากการสังเกต

-ผู้น�าเสนอส่วนใหญ่พบปัญหาในการผลิต

และรูปแบบส่วนใหญ่เป็นการน�าแนวคิด 

จากผลิตภัณฑ์เดิมที่มีจ�าหน่ายอยู่แล้วตาม

ท้องตลาด

-ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและเห็นความ

ส�าคัญของการออกแบบ

-ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและขั้นตอนของ

การวาดเส้น เพื่อสร้างแบบร่างแนวคิด

-ผู้เข้าอบรมเริ่มการเรียนรู้

-ผู้เข้าอบรมได้ลงมือฝึกปฏิบัติการออกแบบ

โดยเริ่มจากกิจกรรมง่ายๆ
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ตารางที ่4.4 การทดลองถ่ายทอดความรูท้างการออกแบบ กรณกีลุม่ผูผ้ลติผ้าไหมทอมอืจงัหวดัอบุลราชธาน ี(ต่อ)

ขั้นตอนและภาพกิจกรรม

8. การประกอบเส้นเลขาคณิต

9. การประกอบเป็นวัตถุสิ่งของ

10. การลอกแบบของจริง

11. การบรรยายหลักการตลาด

12. การศึกษาวัสดุ และการผลิต

วิธีการ

-การฝึกเชื่อมโยงเส้นต่างๆ ให้เกิด 

รูปทรงสองมิติ

-การฝึกเชื่อมโยงเส้นต่างๆให้เกิดรูปทรง

สามมิติ โดยน�าสิ่งของใกล้ตัวที่มีรูปทรง

ง่ายๆ มาใช้ในการฝึกเขียน เช่น แก้วน�้า 

กล่องต่างๆ

-การสาธิตการวาดภาพผลิตภัณฑ์จาก

ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง

-แบ่งกลุ่มการวาดผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง

-การบรรยาย หลักทางการตลาด การ

วิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค 

และแนวทางการออกแบบผลิตใหม่ที่

ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

-การศึกษาวัสดุ หรือผ้าไหมทอมือที่น�า

มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่

การบันทึกข้อมูลจากการสังเกต

-ผู้เข้าอบรมได้สนุกกับการเรียนรู้และ 

ฝึกทักษะ

-ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการวาดภาพ

และสนใจที่จะเขียนรูปภาพต่างๆ มากขึ้น

-ผู้เข้าอบรมมีความสนุกกับการประชันฝีมือ

การวาดภาพในกลุ่มและมีการวิพากษ์ฝีมือ

การวาดของแต่ละคนในกลุ่มย่อย

-เป็นการพักการฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างแนวคิด

ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถน�าสู ่

การปฏิบัติจริง

-ผู้เข้าอบรมมีความสนใจในผ้าสีและผ้าลาย

ต่างๆ โดยได้คัดเลือกไว้เพื่อใช้ในงาน

ออกแบบ
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ตารางที ่4.4 การทดลองถ่ายทอดความรูท้างการออกแบบ กรณกีลุม่ผูผ้ลติผ้าไหมทอมอืจงัหวดัอบุลราชธาน ี(ต่อ)

ขั้นตอนและภาพกิจกรรม

13. การออกแบบผลิตภัณฑ์

14. การน�าเสนอและอภปิรายแบบ

15. การแก้ไขแบบ

16. การผลติต้นแบบ

17. การพฒันาแก้ไขต้นแบบ

วิธีการ

-เป็นการน�าผ้าที่ผ่านการคัดเลือกมา

ศึกษาถึงความเหมาะสมในการแปรรูป

เป็นผลิตภัณฑ์

-ทดลองร่างแบบแนวคิดโดยอาศัยความ

รู้ทางการตลาดและหลักการออกแบบ

-เป็นการน�าเสนอผลงานการออกแบบ

และรับฟังค�าแนะน�าปรึกษาจาก 

ผู้วิทยากรด้านการออกแบบและ 

ด้านการตลาด

-เป็นการปรับปรุงแก้ไขแบบตามค�า

แนะน�าเพื่อน�าสู่การผลิตต้นแบบหลัง

การอบรม

หลังการอบรมการออกแบบ

-เป็นการน�าแบบมาผลิตต้นแบบที่แผนก

คหกรรม วิทยาลัยอาชีวะศึกษาจังหวัด

อุบลราชธานี  โดยใช้เวลาตามความยาก

ง่ายและศักยภาพของแต่ละบุคคล  และ

มีอาจารย์ประจ�าแผนกให้ค�าแนะน�า

ปรึกษาในการผลิต

-เป็นการปรับปรุงแก้ไขหลังการผลิตโดย

ผู้ออกแบบหรือผู้ผลิตพิจารณาผลงาน

ด้วยตนเอง 

การบันทึกข้อมูลจากการสังเกต

-ผู้เข้าอบรมต้องการความเป็นส่วนตัวในการ

คิดรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่

-ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการแลกเปลี่ยนเรียน

รู้ในการสร้างแบบผลิตภัณฑ์ใหม่

-ผู้เข้าอบรมมีการแก้ไขแบบเพื่อให้สามารถ

ผลิตได้จริง 

-ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้การผลิตตามแบบ

และเกิดประสบการณ์ในการผลิต

-เห็นคุณค่าของการออกแบบก่อนการผลิต

-ผู้เข้าอบรมใช้ความรู้จากการอบรมพิจารณา

ปรับปรุงแก้ไขด้วยตนเอง
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ตารางที ่4.4 การทดลองถ่ายทอดความรูท้างการออกแบบ กรณกีลุม่ผูผ้ลติผ้าไหมทอมอืจงัหวดัอบุลราชธาน ี(ต่อ)

ภาพที่ 4.3 ผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ของกลุ่มตัวอย่างที่ 4

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

กระเป๋า

ชุดผ้าปูโต๊ะ

กระเป๋า

กระเป๋า

กระเป๋า

กระเป๋า

กระเป๋า

ชุดเสื้อกระโปรง

กระเป๋า

กระเป๋า

ขั้นตอนและภาพกิจกรรม

18. การน�าเสนอต้นแบบต่อ 

ผู้เชี่ยวชาญ

19. การแก้ไขและผลิตจ�าหน่าย

20. การประเมินติดตามผล

วิธีการ

-การจัดแสดงผลงานและประเมิน

ผลงานต้นแบบโดยผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์จากผ้า นักการตลาด และ 

นักวิชาการเพื่อให้ค�าแนะน�าก่อนน�า

สินค้าเข้าสู่ตลาด

-ผลิตภัณฑ์บางรายการมีการปรับปรุง

แก้ไขเพิ่มเติม

หลังการผลิต 1 เดือน

-มีการประเมินติดตามผล

-มีการน�าเสนอผลการผลิตและการ

จ�าหน่าย

-มีการถ่ายทอดความรู้เพิ่มเติม

การบันทึกข้อมูลจากการสังเกต

-ผู้ผลิตได้รับค�าแนะน�าเพิ่มเติมและมีความ

มั่นใจก่อนลงทุนผลิตเพื่อการจ�าหน่าย

-ผู้ผลิตบางรายได้น�าไปผลิตเพื่อจ�าหน่าย

-ผู้ผลิตบางรายมีการปรับปรุงแก้ไข

-ผู้ผลิตส่วนใหญ่มีการน�าไปผลิตเพื่อการ

จ�าหน่ายสามารถสร้างรายได้ให้กลุ่ม

-ผู้ผลิตบางรายได้ขยายรูปแบบให้มีความ

หลากหลายยิ่งขึ้นและมียอดจ�าหน่ายสูงขึ้น
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ตารางที่ 4.5 สรุปผลการทดลองถ่ายทอดความรู้ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์

กิจกรรม

1. การบรรยายความรู้ทั่วไป

(วิธีการพัฒนา และสินค้าคู่แข่ง)

2. การออกแบบตามแนวคิด

3. การน�าเสนอผลงานเบื้องต้น

4. การแนะน�าหลักการออกแบบ

วิธีการและช่วงเวลา

การเกริ่นน�า การกระตุ้น และ

บรรยาย (30 นาที)

ทดสอบก่อนเรียน (30 นาที)

ฝึกการน�าเสนอ 3-5 นาที/คน 

(30นาที)

การบรรยายเชิงชี้แนะ (30 นาที)

การจ�าแนกขั้นตอนหลัก

การบรรยายความรู้ทั่วไปที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

การฝึกทักษะในการวาดเส้น

การฝึกทักษะในการวาดเส้น

การฝึกทักษะในการวาดเส้น

 ผลสรุปจากการทดลองถ่ายทอดความรู้

ทางการออกแบบ กลุ่มตัวอย่างที่ 4 

 กลุ่มตัวอย่างที่ 4 เป็นกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหม 

ทอมือจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม

ในครั้งนี้มีความแตกต่างจากกลุ่มผู ้ผลิตที่ผ่านมา 

เนื่ อ งจาก เป ็ นการคั ด เลื อกมาจากตั วแทน 

กลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมในจังหวัด ซึ่งพื้นฐานความรู้เดิม

เป็นผู้มีประสบการณ์ในการผลิตและการจ�าหน่าย

ค่อนข้างสูง เคยผ่านการอบรมในด้านต่างๆ มานาน 

และเป็นบคุคลทีก่ลุม่พจิารณาแล้วว่ามคีวามสามารถ

ในด้านต่างๆ ดงันัน้ในการถ่ายทอดความรูจ้งึมคีวาม

จ�าเป็นที่จะต้องมีการประเมินความรู้ทางด้านการ

ออกแบบก่อนรบัการอบรม การถ่ายทอดความรูเ้น้น

เสรมิจดุทีย่งัเป็นจดุอ่อนในการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ 

เช่น ทกัษะการสร้างแนวคดิ ทกัษะการวาดภาพจาก

แนวคดิ เป็นต้น ซึง่ในช่วงของการจดัอบรมผูเ้ขยีนได้

จัดเก็บข้อมูลแบบสังเกต ในแต่ละขั้นตอนสามารถ

สรุปผลการทดลองได้ดังนี้

 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาในการ

ทดลองครั้งต่อไป

 การถ่ายทอดความรู้ควรปรับหลักสูตรให้

มีความยืดหยุ่น สามารถเสริมความรู้ที่ผู้เข้ารับการ

อบรมส่วนใหญ่ต้องการเพิ่มเติมได้ ซึ่งจะท�าให้เกิด

ความคุ้มค่ากับการใช้เวลาในการจัดอบรม โดยยึด 

ผู้เข้ารับการอบรมเป็นส�าคัญ 

 ข้อสังเกตอื่นๆ พบว่า ในขั้นตอนของการ

ผลิตต้นแบบ ผู้ผลิตสามารถสร้างสรรค์ผลงานดีขึ้น

มากและมีความส�าเร็จที่คุ ้มค่ากับการเข้ารับการ

อบรม 

4.6 การประเมินผลและสรุปผลการทดลอง

 จากผลสรุปของการทดลองถ ่ายทอด

ความรู้ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มอาชีพ

ในภาคอีสานทั้ง 4 ครั้ง จากผู้เข้ารับการถ่ายทอด

ความรู้โดยจ�านวนเฉลี่ย 25-30 คน/ครั้ง ซึ่งผู้เข้า

รับการถ่ายทอดความรู้ส่วนใหญ่มีอายุในช่วงตั้งแต่  

35 – 60 ปี ถอืเป็น วยักลางคนหรอืวยัผูใ้หญ่ ตามการ

จ�าแนกวัยของ เฮวิกเฮิร์สท์ นักจิตวิทยาพัฒนาการ  

(มกราพันธุ ์  จูฑะรสก,  2548 : 5 ; อ้างถึง   

Havighurst,  1953)  ซึ่งผลารทดลองกระบวนการ

ในครั้งนี้ พบว่า มีกิจกรรมที่เหมาะสมกับการด�าเนิน

การทั้งหมด 20 กิจกรรม และจ�าแนกเป็นขั้นตอนได้  

6 ขั้นตอน สามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.5 สรุปผลการทดลองถ่ายทอดความรู้ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์

กิจกรรม

5.การสาธติการออกแบบและวาดเส้น

6.การสาธิตการวาดเส้น

7.การฝึกปฏิบัติตามขั้นตอน

8.การประกอบเส้นเลขาคณิต

9.การประกอบเป็นวัตถุสิ่งของ

10.การลอกแบบของจริง

11.การบรรยายหลักการตลาด

12.การศึกษาวัสดุ และการผลิต

13.การออกแบบผลิตภัณฑ์

14. การน�าเสนอและอภปิรายแบบ

15.การแก้ไขแบบ

16.การผลิตต้นแบบ

17.การพัฒนาแก้ไขต้นแบบ

18.น�าเสนอต้นแบบต่อผูเ้ชีย่วชาญ

19.การแก้ไขและผลิตจ�าหน่าย

20.การประเมินติดตามผล

วิธีการและช่วงเวลา

แสดงให้เห็นขั้นตอน (30นาที)

แสดงจุดเริ่มต้น (15นาที)

ฝึกทักษะ (60นาที)

แสดงให้เห็น 2 มิติ (30นาที)

แสดงให้เห็น 3 มิติ (30นาที)

สร้างความมั่นใจ (30นาที)

บรรยายฝึกให้คิด (60นาที)

เรียนรู้และวิเคราะห์สิ่งที่มี 

(15นาที)

การบูรณาการความรู้ (30นาที)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (60นาที)

การเปิดใจ ยอมรับ (30นาที)

การฝึกทดสอบแนวคิด  

(ไม่ก�าหนด)

การใช้หลักเหตุผล (ไม่ก�าหนด)

การสรุปและเพิ่มมูลค่า  

(ไม่ก�าหนด)

การสร้างความมั่นใจในจุดเริ่มต้น

(ช่วงเวลาตามความเหมาะสม)

การทบทวนและขยายตลาด

(ช่วงเวลาตามความเหมาะสม)

การจ�าแนกขั้นตอนหลัก

การฝึกทักษะในการวาดเส้น

การฝึกทักษะในการวาดเส้น

การฝึกทักษะในการวาดเส้น

การฝึกทักษะในการวาดเส้น

การฝึกทักษะในการวาดเส้น

การฝึกทักษะในการวาดเส้น

การบรรยายความรู้ทางการตลาด

การฝึกปฏิบัติการออกแบบ

การฝึกปฏิบัติการออกแบบ

การฝึกปฏิบัติการออกแบบ

การฝึกปฏิบัติการออกแบบ

การผลิตต้นแบบและการประเมิน

การผลิตต้นแบบและการประเมิน

การผลิตต้นแบบและการประเมิน

การทดลองตลาดและประเมิน

แบบมีส่วนร่วม

การทดลองตลาดและประเมิน

แบบมีส่วนร่วม

 จากตารางข้าต้น สามารถน�ามาจดัเป็นกระบวนการในการถ่ายทอดความรู ้ได้ 6 ขัน้ตอนหลกั ดงันี้ 

 1) การบรรยายความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 2) การฝึกทักษะในการวาดเส้น 

 3) การบรรยายความรู้ทางการตลาด 

 4) การฝึกปฏิบัติการออกแบบ 

 5) การผลิตต้นแบบและการประเมินแบบมีส่วนร่วม 

 6) การทดลองตลาดและประเมินแบบมีส่วนร่วม  
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          ซึ่งทั้ง 6 ขั้นตอนอาจแยกจัดออกเป็น  

3 ระยะ ดังนี้

 ระยะที่ 1 ระยะออกแบบ 

 เป็นการด�าเนินการตามขั้นตอนที่ 1-4 ใช้

เวลาอย่างน้อย 1 วัน

 ระยะที่ 2 ระยะผลิตต้นแบบ 

 เป็นการด�าเนินการในขั้นตอน 5 ใช้เวลา

ตามความยากง่ายของแบบ

          ระยะที ่3 ระยะทดลองตลาดและประเมนิผล 

 เป็นการด�าเนินการในขั้นตอน 6 ใช้เวลา

ตามกลไกทางการตลาด

 ซึ่งทั้ง 3 ระยะ เป็นการถ่ายทอดความรู้

ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมการด�าเนิน

งานและเชือ่มประสานกบัส่วนต่างๆทีเ่กีย่วข้อง เพือ่

ให้เกดิความมัน่ใจว่า ผลติภณัฑ์ทีไ่ด้รบัการออกแบบ

และพัฒนาใหม่สามารถเข้าสู่ตลาดได้จริง ดังนั้น

อาจกล่าวได้ว่า บทบาทหน้าที่ของผู้ท�าหน้าที่อาจ

ไม่เป็นเพียงการถ่ายทอดความรู้ตามก�าหนดการ

ในโครงการจัดอบรมต่างๆ แต่ครอบคลุมถึงการ

ถ่ายทอดความรู้จะเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนและมีการ

ร่วมแก้ไขปัญหาทีเ่กีย่วเนอืงกบังานออกแบบจนกว่า

สินค้าจะมีการผลิตเพื่อการจ�าหน่ายได้จริงตามเป้า

หมายที่ก�าหนดไว้ 

           จากข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้าในการทดลอง

ถ่ายทอดความรู้จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีปัจจัยที่

เกีย่วข้องกบัผลสมัฤทธิใ์นการจดักระบวนการในการ

ถ่ายทอดความรู้ ซึ่งผู้มีส่วนในการจัดการถ่ายทอด

ความรู้ควรให้ความส�าคัญและถือเป็นข้อควรค�านึง

ในการจดัการถ่ายทอความรูท้กุครัง้ ซึง่องค์ประกอบ

ส�าคัญ 6 ประการ ดังนี้

 1) บทบาทของวิทยากรผู ้ ท� าหน ้ าที่

ถ่ายทอดความรู ้ เช่น ความรู ้และประสบการณ์

ที่ตรงกับเนื้อหา การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  

การเป็นนักประชาธิปไตยรู้จักการให้เกียรติในความ

คิดและการกระท�าของบุคคลอื่น การยอมรับความ

แตกต่างระหว่างบุคคล การส่งเสริมการมีส่วนร่วม  

ความเข้าใจในวัฒนธรรมของผู ้รับการถ่ายทอด 

ความรู้  การใช้หลักจิตวิทยาการสอนผู้ใหญ่ และ

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 2) การล�าดับเนื้อหาจากง ่ายไปยาก 

เช่น การหาจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้จากพื้นฐาน 

ความรู้เดิม การพูดหรือการบรรยายโดยเริ่มจากสิ่ง

ใกล้ตัว การประยุกต์ใช้หรือยกตัวอย่างจากสิ่งที่อยู่

รอบข้างสามารถมองเห็นและสามารถสัมผัสได้

 3) การสร้างบรรยากาศแห่งการเรยีนรู ้เช่น 

การจัดสภาพห้องที่เหมาะสม การเลือกสถานที่ที่

เหมาะสม การจัดระบบสื่อในการน�าเสนอที่เหมาะ

สมกับสถานที่และเนื้อหา  การใช้เครื่องขยายเสียง

ในกรณีที่จ�าเป็น การจัดกิจกรรมเสริมเพื่อสร้าง

บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นต้น

 4) การเสริมแรงเพื่อสร้างพลังแห่งการ 

เรยีนรู ้เช่น การชมเชย การให้รางวลั การมอบหมาย

บทบาทส�าคัญในการจัดอบรม การจัดแสดงผลงาน 

เป็นต้น

 5) การยืดหยุ ่นโดยยึดผู ้รับความรู ้เป็น

ศูนย์กลาง เช่น การรับฟังข้อคิดเห็น การปรับ

กระบวนการในบางขั้นตอน การยืดหยุ่นเวลาตาม

ศักยภาพผู้เข้าอบรม การให้โอกาสในการแสดง

ความคิดและปรับปรุงเงื่อนไขหากเหตุผลเหมาะสม 

เป็นต้น
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 6) การให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 

เช่น การลงพื้นที่ให้ค�าแนะน�า การจัดหาผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะทางให้ความช่วยเหลอื การประสานงานแหล่ง

จ�าหน่ายเพือ่ทดลองตลาด การประสานความร่วมมอื

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การโทรศัพท์ติดต่อสื่อสาร

ในช่วงที่เหมาะสม เป็นต้น

 ในองค์ประกอบทั้ง 6  ประการ จะเป็นแรง

ขับเคลื่อนสู่ความส�าเร็จ ทั้งนี้ในหลายประเด็นควร

มีการเรียนรู้เพิ่มเติมจากผู้รู้ เอกสาร ต�ารา ซึ่งการ 

กระท�าซ�้าๆ และการบันทึกข้อมูลจากการสังเกตใน

แต่ละครั้งจะน�าสู่การปรับปรุงแก้ไขและส่งผลต่อ

ความเชี่ยวชาญในการด�าเนินงาน
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บทที่ 5
การสรุป และการอภิปราย

5.1 สรุป

 จากข้อมูลที่ได้จากการวิจัยที่ผู ้เขียนได้

ด�าเนินการไว้ในช่วงปี 2551-2553 ตามที่ผู้เขียน

ได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัยไว้ 3 ประการคือ  

1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเรียนรู ้เพื่อพัฒนา

อาชีพของกลุ ่ มอาชีพ ในท ้องถิ่ นภาคอี สาน  

2) เพื่อศึกษาและทดลองใช้เทคนิค วิธีการตาม

กระบวนการถ่ายทอดความรู้ทางการออกแบบกับ

กลุ่มอาชีพต่างๆ ในภาคอีสาน 3) เพื่อสรุปผลการ

ประยุกต์ใช้กระบวนการที่มีความเหมาะสมกับการ

ถ่ายทอดความรู้ทางการออกแบบให้กับกลุ่มอาชีพ

ในภาคอีสาน ซึ่งสามารถสรุปประเด็นส�าคัญได้ ดังนี้

 ก ารศึ กษาพฤติ กรรมในการ เรี ยนรู ้  

เพือ่พฒันาอาชพีของกลุม่อาชพีในท้องถิน่ภาคอสีาน  

ผู้เขียนได้ด�าเนินการสัมภาษณ์และใช้แบบสอบถาม

กับตัวแทนกลุ่มอาชีพในท้องถิ่นภาคอีสาน จ�านวน  

50  แห ่ ง ใน เขตพื้ นที่ ภ าคอี ส าน  ซึ่ งพบว ่ า  

1) ด้านจ�านวนครั้งที่เคยเข้ารับการฝึกอบรมที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ส�ารวจ 

สถิ ติ ในช ่ ว งป ี  พ .ศ .  2545 -2551  พบว ่ า 

มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.17 ครั้ง/ปี และช่วงปีที่มี

การจัดอบรมมากที่สุด คือ ปีพ.ศ. 2546 และ 

2547 ตามล�าดับ น้อยที่สุดคือ ปี พ.ศ. 2550   

2) ด้านสาเหตุของความพึงพอใจจะเกิดขึ้นจากเข้า

การอบรม   มากที่สุดคือ สามารถน�าไปใช้ประโยชน์

ได้จริง อันดับรองลงมาคือ ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

จริง และน้อยที่สุดคือ ค่าตอบแทน ค่าเดินทาง  

3) ด้านข้อเสนอแนะในการจัดการให้ความรู้ พบว่า 

มีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ คือ ภาครัฐควรมีการดูแล

อย่างต่อเนื่อง จัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม

ให้กับชุมชน และความรู้ที่ได้รับควรน�าไปใช้ได้จริง 

ควรจะเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรมควร

ลงในพื้นที่จริง ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา

บรรจภุณัฑ์ ควรมกีารตดิตามผลเมือ่อบรมเสรจ็แล้ว 

แต่ละหน่วยงานไม่ควรอบรมซ�้าซ้อนกัน อยากให้มี

การอบรมที่เข้าถึงประชาชน เป็นต้น
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 ส่วนการศึกษาและทดลองใช้กระบวนการ

ถ่ายทอดความรู้ทางการออกแบบให้กับกลุ่มอาชีพ

ต่างๆ ในภาคอีสาน จ�านวน 4 กลุ่มอาชีพ ผลการ

ทดลอง จากผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ในแต่ละ

ครั้งมีจ�านวนเฉลี่ย 25-30 คน/ครั้ง ผู้เข้ารับการ

ถ่ายทอดความรู ้ส่วนใหญ่มีอายุในช่วงวัยตั้งแต่  

35 – 60 ปี  ซึง่ถอืเป็นวยักลางคนหรอืวยัผูใ้หญ่ ตามการ

จ�าแนกวัยของ เฮวิกเฮิร์สท์ นักจิตวิทยาพัฒนาการ  

(มกราพันธุ ์  จูฑะรสก,  2548 : 5 ; อ้างถึง   

Havighurst,  1953)  ผลการทดลองกระบวนการ

ที่ออกแบบ พบว่า มีกิจกรรมที่เหมาะสมกับการ

ด�าเนินการทั้งหมด 20 กิจกรรม จ�าแนกเป็น 6 ขั้น

ตอนหลัก ดังนี้

 ขั้นที่  1 การบรรยาย ความรู ้ทั่วไปที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 ขั้นที่ 2 การฝึกทักษะในการวาดเส้น 

 ขัน้ที ่3 การบรรยาย   ความรูท้างการตลาด

 ขั้นที่ 4 การฝึกปฏิบัติการออกแบบ 

 ขั้นที่ 5 การผลิตต้นแบบ และการประเมิน

แบบมีส่วนร่วม 

 ขัน้ที ่6 การทดลองตลาด และประเมนิแบบ

มีส่วนร่วม  

 ซึ่งทั้ง 6 ขั้นตอนมีความสอดคล้องกับ

แนวคดิในการถ่ายทอดความรูข้องวยัผูใ้หญ่ ซึง่มนีกั

วิชาการหลายท่านได้เสนอแนวคิดไว้ดังนี้  

 สมชาติ กิจบรรยง(2546 : 169) ได้เสนอ

หลกัการในการจดักจิกรรมเพือ่การเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ 

ไว้ 10 ประการคือ 1) สร้างแรงจูงใจ โดยใช้เทคนิค  

หรือวิธีการถ่ายทอดที่ผสมผสาน 2) ค�านึงถึงความ

สามารถในการเรียนรู้ โดยปกติ จะมีความสนใจ

สูงใน 15 นาทีแรก แล้วศักยภาพในการรับรู้จะ

ลดน้อยถอยลงหากไม่มีการจัดกิจกรรมสอดแทรก  

3)  ค�านงึถงึประสบการณ์ในอดตีของผูเ้รยีน เป็นการ

ศึกษาข้อมูลว่าผู้เรียนรู้มีพื้นฐาน ประสบการณ์ใด  

เรื่องใด  วิธีใดมาบ้างแล้ว 4) ให้มีส่วนร่วมในการ

เรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมกลุ่ม  ยึดบทบาทของตัว 

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  5) สร้างบรรยากาศที่เป็น

กันเอง  และสร้างความท้าทาย ในการเริ่มต้นและ

ในระหว่างการถ่ายทอดความรู ้ พร้อมทั้งสร้าง

กิจกรรมให้อยากรู้อยากลอง  6)  แนะแนวหรือชี้น�า

มากกว่าการสอน บทบาทของผู้ถ่ายทอดจะออกมา

ในทางลักษณะของพี่เลี้ยง ผู้ชี้แนะหรือผู้สรุป 7) ให้

มอีสิระในการคดิและการท�า เปิดโอกาสและเวลาให้ 

มีโอกาสทบทวน แลกเปลี่ยนปรึกษาหารือ รวมทั้ง

การแสดงออก  8) ใช้วธิกีารและเทคนคิหลายๆ อย่าง 

แบบผสมผสานที่ประกอบด้วยเทคนิคหลายๆวิธี

ปะปนกนั  เช่น  กจิกรรมละลายพฤตกิรรม  กจิกรรม

กลุ่ม  บทบาทสมมติ  9)  สัมพันธ์หรือสอดคล้องกับ

สภาพปัญหาทีเ่หน็อยู ่โดยการเชือ่มโยงความรู ้ และ

ประสบการณ์ให้สัมพันธ์กับสภาพปัญหาที่เป็นอยู่ 

10) สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ทันที และสามารถ

น�าไปประยุกต์ดัดแปลง ตกแต่ง ท�าให้ก้าวหน้า  

สามารถปฏิบัติได้จริง  

 สมิต สัชฌุกร(2547 : 69) ได้เสนอแนวคิด

ในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ใหญ่ไว้ 5 ประการ คือ                

1)  ผูใ้หญ่ไม่ต้องการจะรูท้กุสิง่ทกุอย่าง  เพราะมสีิง่ที่

เข้ามาสูค่วามสนใจและมคีวามต้องการในหลายเรือ่ง 

ผู้ใหญ่จะมีจุดมุ่งหมายบางอย่างในการเรียนรู้ เช่น   

รู้เพื่อจะน�าไปใช้งาน  2) เมื่อผู้ใหญ่ต้องการจะรู้สิ่ง

ใดก็จะมุ่งความสนใจไปในเรื่องที่ตนให้ล�าดับความ

ส�าคัญมากกว่าเรื่องอื่นๆ   3)  เมื่อสอนหลักการหรือ

ทฤษฎีจบแล้วต้องสอนภาคปฏิบัติทันที  โดยให้เกิด
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การรวมเข้าด้วยกันเป็นหน่วยเดียวกัน  4) ผู้ใหญ่

มีการเลือกรับรู้ตามที่ตนต้องการจะรู้  5) ผู้ใหญ่

มีการเลือกสิ่งเร้าที่น�าไปลอกเลียนแบบอันเป็นผล

เนื่องจากรับรู้ตามแรงจูงใจและเงื่อนไขที่ต่างกัน

 จากผลการทดลองเพื่อค้นหาความเหมาะ

สมในการถ่ายทอดความรู ้ทางการออกแบบให้

กับกลุ่มอาชีพต่างๆ ในภาคอีสาน อาจสรุปได้ว่า 

ในการน�ากระบวนการถ่ายทอดความรู ้ทางการ

ออกแบบไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มอาชีพในภาคอีสาน  

ผู ้ด�าเนินการถ่ายทอดความรู ้หรือที่นิยมเรียกกัน

ทั่วไปว่า วิทยากร สามารถน�าขั้นตอนทั้ง 6 ขั้น

ตอนนี้ไปประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ทางการ

ออกแบบให้กับกลุ่มอาชีพได้ ทั้งนี้ ในการด�าเนิน

การถ่ายทอดความรู้ควรที่จะต้องค�านึงถึงปัจจัยที่

เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งประกอบด้วย ความรู้และทักษะ

ทางการออกแบบของผู้ถ่ายทอดความรู ้ ความรู ้

และประสบการณ์ทางด้านการตลาด ความรู้และ

ความเข้าใจในชุมชนที่รับการถ่ายทอดความรู้ ความ

เข้าใจในพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ และความ

สามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้น�า

กิจกรรมนี้ไปใช้หากขาดความรู้ในทักษะใดอาจเพิ่ม

เติมจ�านวนผู้ร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ตาม

ความเหมาะสม และในแง่ของการจัดการถ่ายถอด

ความรู้ ผู้เขียนพบว่า นอกจากการก�าหนดขั้นตอน

ในการถ่ายทอดความรูแ้ล้ว ยงัมมีอีงค์ประกอบทีผู่ท้�า

หน้าที่จัดการถ่ายทอดต้องค�านึงถึง ซึ่งถือเป็นหัวใจ

ส�าคัญของการจัดการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งประกอบ

ด้วยองค์ประกอบในการจดัการความรู ้6 ประการคอื

 1) บทบาทของวทิยากรผูท้�าหน้าทีถ่่ายทอด

ความรู้ 

 2) การล�าดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก 

 3) การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 

 4) การเสรมิแรงเพือ่สร้างพลงัแห่งการเรยีนรู้ 

 5) การยดืหยุน่โดยยดึผูร้บัความรูเ้ป็นศนูย์กลาง 

 6) การให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

 โดยทัง้ 6 องค์ประกอบข้างต้น จะเกือ้หนนุ

ซึ่งกันและกัน ซึ่งผลจากการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง

บ่งชี้ให้เห็นว่า ความสนใจของผู้รับการถ่ายทอด 

ความรู้  การยอมรับที่จะเรียนรู้ ผลส�าเร็จของการ

ถ่ายทอดความรู ้มักมีความเกี่ยวเนื่องกับ6 องค์

ประกอบข้างต้น ดังนั้นในการด�าเนินการ ผู้จัดการ

ถ่ายทอดความรู ้มีความจ�าเป็นที่จะต้องควบคุม

ตัวแปรนี้ แม้ว่าในบางครั้งอาจมีข้อจ�ากัด แต่ควรลด

ปัญหาให้เหลือน้อยที่สุด

5.2 การอภิปราย

 หากท่านผู้อ่านได้อ่านมาตั้งแต่ตอนต้นจะ

พบว่า ในงานวิจัยที่มีการด�าเนินงานวิจัยที่น�ามาจัด

พิมพ์เผยแพร่ในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความรู้ใน 

3 ส่วนคอื ความรูด้้านการสอนหรอืด้านการถ่ายทอด

ความรู้  ความรู้ด้านการศึกษาชุมชน  ความรู้ด้าน

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยความรู้ทั้ง  

3 ส่วน ผู้เขียนได้ใช้เป็นปัจจัยส�าคัญในการก�าหนด

ขัน้ตอนเพือ่สร้างกระบวนการในการถ่ายทอดความรู้

ให้กบัชาวบ้านทีร่วมตวัจดัตัง้เป็นกลุม่อาชพีในชมุชน  

ซึง่แต่ละชมุชนจะมคีวามถนดัในการประกอบอาชพี

ทีแ่ตกต่างกนั กลุม่อาชพีทีผู่เ้ขยีนเลอืกศกึษาวจิยัใน

ครั้งนี้เป็นกลุ่มอาชีพในเขตพื้นที่ภาคอีสาน ที่มีวิถี

ชีวิต ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม

และลักษณะงานหัตถกรรมแตกต่างจากภูมิภาคอื่น 

ซึ่งส่วนใหญ่ พบว่า มักมีปัญหาด้านการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เข้าสู ่ตลาด การส่งเสริมและพัฒนาไม่

สอดคล้องกับความต้องการ และในการวิจัยที่ได้ 
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เผยแพร่นี้ ได้มุ ่งเน้นส่งเสริมการให้ความรู ้กับ 

ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพหัตถกรรมในชุมชนหรือที่

เรียกโดยทั่วไปว่า กลุ่มอาชีพ ให้มีทักษะและความรู้

ความสามารถในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

ให้กลุ่มอาชีพของตนเองได้

    และผลการวิจัยที่เผยแพร่นี้ อยู ่บนพื้นฐาน

การเรียนรู้ของผู้ใหญ่  ซึ่งสอคล้องกับแนวคิดของ                

สมิต สัชฌุกร(2547 : 68) ที่ได้กล่าวถึง หลักการ

ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ใหญ่ ว่า ผู้ใหญ่จะเรียนรู้ได้ดี

เมื่อต้องการ  สนใจเฉพาะสิ่งที่ต้องการรู้  ความรู้

ที่ได้รับต้องสามารถน�าไปใช้ได้ทันที ชอบการเรียน

รู้จากการกระท�า ศูนย์กลางการเรียนรู้อยู่ที่ปัญหา   

ประสบการณ์มผีลต่อการเรยีนรู ้บรรยากาศต้องเป็น

กันเอง ต้องการการแนะแนวมากกว่ารายละเอียด

 ดงันัน้ ในการน�าผลการวจิยัไปใช้ ควรมกีาร

ศึกษาในรายละเอียดให้ครบถ้วน งานวิจัยนี้จะเป็น

ประโยชน์ต่อผูท้ีท่�าหน้าทีน่กัพฒันา นกัวชิาการ และ

นกัออกแบบทีม่หีน้าทีเ่ป็นวทิยากรฝึกอบรม ซึง่จาก

ข้อมลูทีผ่่านมามกัพบว่า นยิมจดัหลกัสตูรการอบรม

ในช่วงเวลาประมาณ 2-3 วัน ตามงบประมาณที่ได้

รับ และในการจัดอบรมหลายครั้งมักนิยมจัดอบรม

ในหัวข้อ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังนั้น

ในการด�าเนนิการจดัอบรมในหวัข้อดงักล่าว ผูม้หีน้า

ที่ในการถ่ายทอดความรู้สามารถปรับช่วงเวลาได้

ตามความเหมาะสม แต่หากผู้มีหน้าที่ในการด�าเนิน

โครงการควรพิจารณาความยากง่ายของประเภท

ผลิตภัณฑ์ และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละ

ชุมชนเป็นส�าคัญ 
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เอกสารประกอบการอบรม

การตลาด กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผศ. ดร. ศักดิ์ชาย  สิกขา 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบรอบด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน

 จากกระแสความแปรเปลี่ยนระหว่างสิ่งเก่ากับสิ่งใหม่ ในอดีตงานพื้นบ้านเป็นงานที่มีคุณค่าสูง 

นอกจากจะเป็นของใช้ในครวัเรอืนแล้ว ผูค้นในอดตีแทบทกุคนยงัต้องศกึษาเรยีนรูเ้พือ่การผลติขึน้ใช้เองด้วย 

ดังที่พูดสืบต่อกันมาว่า ผู้หญิงทอผ้า ผู้ชายจักสาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในอดีตมีการแบ่งหน้าที่การท�างาน

กันอย่างชัดเจน หากผู้หญิงไม่รู้จักการทอผ้า ก็คงไม่สามารถออกเรือนหรือแต่งงานกับใครได้ ส่วนผู้ชาย

หากไม่มีฝีมือในการท�างานจักสานก็คงล�าบากในการหาเลี้ยงชีพทั้งตนเองและครอบครัว แต่ด้วยวันเวลา

ที่เปลี่ยนไป ทั้งงานจักสานและงานทอผ้าได้ปรับเปลี่ยนวิถีไปเป็นสินค้า OTOP ที่มุ่งเน้นสร้างสร้างรายได้

ให้กับคนในชุมชน งานทอผ้าและงานจักสานจึงเป็นงานทักษะฝีมือที่สามารถท�าได้เฉพาะคนบางกลุ่ม บาง

พืน้ที ่ซึง่ถอืว่าเป็นข้อดขีองแนวนโยบายภาครฐัทีช่่วยต่อลมหายใจให้กบังานฝีมอืในชมุชน ในเอกสารฉบบันี้ 

จะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนก่อนที่จะน�าสู่แนวทางในการพัฒนาเพื่อค้นหา

ความยั่งยืนในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านมีสถานะอยู่  4  สถานะ คือ

 1. ผลิตภัณฑ์ที่ยังคงการใช้สอยในรูปแบบเดิม

 งานหัตถกรรมหลายอย่างเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่อาจหาวัสดุอื่นมาทดแทนได้ หรือหากทดแทนได้ก็

อาจไม่เป็นที่นิยม เช่น กระติบข้าว หวดนึ่งข้าวเหนียว กระด้ง ข้อง ตะกร้า ผ้าทอมือ และอื่นๆ หากมอง

รอบด้านจะพบว่าไม่เพียงแต่การผลิตจะไม่มีอัตราลดลงแต่กับมีการขยายการผลิตเพิ่มมากขึ้นเป็นธุรกิจใน

ครัวเรือน
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กระติบข้าวเหนียว ข้องลอย สวิง งานหัตถกรรมพื้นบ้านที่ยังอยู่ในความนิยมของชาวบ้าน

ข้อง   กะต่า กระติบ ที่มีการปรับรายละเอียดบางส่วน

 2. ผลิตภัณฑ์ที่มีการปรับปรุงบางส่วน

 เป็นงานหัตถกรรมที่ยังคงมีการใช้สอยอยู่ แต่ด้วยเหตุที่มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ บางครั้งเบื่อ

ในความจ�าเจท�าให้เกิดการลองผิดลองถูกสร้างงานให้มีความหลากหลายเป็นทางเลือกเพิ่มเติม งานชิ้นใด

ลองท�าแล้วรู้สึกดูดีมีคนสนใจก็จะถูกผลิตจ�าหน่ายและมีการลอกเลียนหรือแบบดัดแปลง ซึ่งถือว่าท�าให้ 

งานหัตถกรรมในรูปแบบเดิมมีการพัฒนา

 3. ผลิตภัณฑ์ที่ถูกประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

 เป็นงานหัตถกรรมที่เคยใช้มาแต่อดีตบางอย่างประสบปัญหาในการหาวัสดุพื้นถิ่นมาผลิตเพราะ

ป่ามีพื้นที่ลดน้อยลง ท�าให้มีความจ�าเป็นต้องใช้วัสดุอื่นทดแทน ดังนั้น จึงมีการประยุกต์วัสดุสมัยใหม่เข้า

ร่วมในกระบวนการผลิตด้วย งามบ้าง ไม่งามบ้าง ตามสภาพของผู้ผลิต นอกจากนั้นยังมีผลิตผลิตภัณฑ์

ใหม่อกีหลายชนดิทีป่รบัเปลีย่นรปูทรง ลวดลายใหม่ โดยวธิกีารประยกุต์โดยอาศยัอตัลกัษณ์ของผลติภณัฑ์

เดิม  ซึ่งสาเหตุที่ต้องมีการประยุกต์ให้มีการใช้งานในรูปแบบใหม่มักมีสาเหตุมาจากมีการใช้ประโยชน์ 

ลดน้อยลง และรูปแบบการใช้สอยไม่เหมาะสมกับความต้องการในปัจจุบัน หากปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่

จะท�าให้เกิดการใช้สอยที่คุ้มค่ามากกว่า เช่น หีบใส่เสื้อผ้า หมวก/งอบ ฝักมีดที่ใช้งานในลักษณะต่างๆ  

อาจถูกปรับเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ตอบสนองการใช้งานในรูปแบบใหม่ เช่น โคมไฟ กล่องใส่กระดาษ

ช�าระ กล่องใส่ของ ถาดต่างๆ  เป็นต้น
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การประยุกต์รูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่โดยอาศัยอัตลักษณ์จากผลิตภัณฑ์เดิม

โฮงขี้ไต้  ครกไม้  ขันหมาก/เชี่ยนหมาก ปัจจุบันเลิกใช้งานแล้ว

 4. ผลิตภัณฑ์ที่สูญหายไปจากการใช้สอยอย่างสิ้นเชิง

 งานหัตถกรรมจากที่เคยตอบสนองในการใช้สอยเป็นอย่างดีมาแต่อดีต ปัจจุบันไม่อาจคงอยู่ได้

เพราะความก้าวหน้าทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจ�าเป็นต้องมกีารเลกิใช้แบบสิน้เชงิ หลายอย่างได้

หายไปจากการใช้สอยในปัจจบุนั ซึง่ปรากฏให้เหน็ตามพพิธิภณัฑ์ต่างๆ  หรอืตามบนัทกึทีม่กีารเขยีนจดจ�าไว้ 

เช่น คันโซ่ใช้วิดน�้าในท้องนา ปัจจุบันใช้เครื่องสูบน�้าแทน เชี่ยนหมากหายไปเพราะคนรุ่นใหม่ไม่นิยมการ

เคี้ยวหมาก กระบมที่เคยใช้ในขั้นตอนการนึ่งข้าวเหนียว โฮงขี้ไต้ใช้จุดขี้ไต้ให้แสงสว่างในยามค�่าคืน ครกไม้

ที่เคยใช้ต�าส้มต�า  และอีกมากมายหลายอย่างที่สูญหายไปกลายเป็นของหายากที่ควรอนุรักษ์

 นี่คือ สภาวการณ์ที่เกิดขึ้นกับงานหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยในปัจจุบัน ซึ่งมีทั้งประเภทที่ยังคงใช้

อยู ่ต้องปรบัเปลีย่นไป  และหายไปจากการใช้งานแม้ว่าทกุอย่างจะเป็นสิง่ของทีผ่ลติเองได้ในชมุชนกย็งัทน

ต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกไม่ได้

 คุณค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทงานหัตถกรรมพื้นบ้าน

 หากมองในแง่คุณค่าของงานหัตถกรรมจะพบว่า งานหัตถกรรมพื้นบ้านมีคุณค่าที่น่าสนใจใน 

หลายประเด็น ดังนี้
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 1. คุณค่าทางด้านจิตใจ

 สิ่งของทุกอย่างในโลกเมื่อมีการใช้สอยด้วยระยะเวลาที่ยาวนาน ความผูกพันของคนกับสิ่งของ

เหล่านั้นจะอยู่ในจิตใจอย่างยาวนาน เห็นสิ่งของท�าให้เกิดจินตนาการถึงอดีตนึกถึง บรรพบุรุษที่มีการใช้ 

มีการสืบทอดการผลิตมาอย่างยาวนาน ดังนั้น  ผู้คนในท้องถิ่นใดหากเป็นคนที่รักและผูกพันกับถิ่นเกิดจะ

มีความภูมิใจในท้องถิ่น  และความเป็นตัวตนของตนเอง เมื่อเห็นสิ่งของที่มีการใช้มาแต่อดีต จะเกิดความ

สุขใจ ช่วยเตือนสติไม่ให้เป็นคนหลงตน ลืมตัว นี่คือ เสน่ห์ของงานศิลปะพื้นบ้าน

 2. คุณค่าทางด้านวิธีคิด

 การคดิสร้างสรรค์งานของผูค้นแต่ละเผ่าพนัธุไ์ม่ใช่เป็นการคดิครัง้เดยีวจบและยดึถอืปฏบิตัจินชัว่

ลูกชั่วหลาน แต่เป็นการคิดแบบต่อยอดไปเรื่อยๆ จนกว่าจะนิ่ง หากเห็นว่าดีที่สุดในช่วงนั้นจึงหยุดคิด การ

หยดุคดิคอื การตกผลกึทางความคดิ ดงันัน้ งานศลิปะพืน้บ้านโดยส่วนใหญ่จงึเป็นงานทีต่กผลกึแล้วตกผลกึ

อีก การมองดูงานศิลปะพื้นบ้านเราจะมองเห็นคุณค่าของงานด้วยความชื่นชมในวิธีคิดว่า คนที่คิดตั้งแต่ต้น

จนถึงคนสุดท้ายช่างเยี่ยมยอดอะไรอย่างนี้ แม้ว่าคนคิดคนท�าจะไม่ต้องการชื่อเสียงหรือจดสิทธิบัตรอะไร

เอาไว้ก็ตาม

 3. คุณค่าทางด้านประโยชน์ใช้สอยและความงาม

 งานหตัถกรรมพืน้บ้านแทบทกุชิน้ ส่วนใหญ่มเีป้าหมายทีป่ระโยชน์ใช้สอยเป็นส�าคญั เปิดโอกาสให้

ผู้ผลิตได้สร้างสรรค์ดัดแปลงตามใจชอบ ความงาม ความประณีต ความสามารถ ในการเลือกและดัดแปลง

วัสดุขึ้นอยู่กับตัวบุคคล ดังนั้น งานหัตถกรรมจึงมีความหลากหลาย  ไม่ใช่เฉพาะรูปทรง ลวดลาย แต่ความ

งามยังเป็นแบบเฉพาะถิ่น และเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลด้วย

 4. คุณค่าทางด้านการสืบทอดฝีมือ

 ฝีมอืในการผลติเป็นสิง่ทีไ่ม่อาจเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง เป็นการเรยีนการสอนทีไ่ม่มหีลกัสตูร คนสอน

ไม่มตี�าราและไม่จบมหาวทิยาลยั แต่ใจกว้างเพยีงพอทีจ่ะสอนใครต่อใครด้วยความภมูใิจ มมีากมายทีศ่ษิย์เก่ง

กว่าอาจารย์ บางครั้งที่มองเห็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน เราได้แต่สงสัยว่าชาวบ้านเขาสอนต่อๆ กันมาได้อย่างไร

จึงพัฒนามาถึงขั้นนี้ได้

 ขอยกตัวอย่างเพียง 4 ประเด็นพอให้ท่านผู้อ่านได้คิดตามไปด้วยกันว่า งานหัตถกรรมพื้นบ้านนี้

เป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาเลยและคงไม่เป็นที่น่าแปลกใจว่าคนทั่วโลกท�าไม่จึงเห็นคุณค่างานหัตถกรรมไม่แตก

ต่างกัน

 อย่างไรก็ตาม ความไม่ธรรมดาของงานหัตถกรรม ก็ไม่ควรจะหยุดนิ่งอยู่เพียงของเดิม เอาแต่

ชื่นชมฝีมือของบรรพบุรุษ การพัฒนาจ�าเป็นต้องเกิดขึ้น แต่จะพัฒนาอย่างไรให้เป็นไปได้ ทั้ง 2 ทาง คือ  

1) มขีองใหม่ ได้ใช้อย่างคุม้ค่า  2) มกีลิน่ไอของงานศลิปหตัถกรรมพืน้บ้าน ทีแ่ฝงไว้ด้วยความงาม และคณุค่า 

ทางจิตใจในอดีต

 การหยิบเอาบางสิ่งบางอย่างมาเป็นแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่บางครั้ง

ก็ได้ผลงานที่ดี แต่บางครั้งก็ดูเหมือนว่าขาดความสมบูรณ์ เหมือนการปรุงอาหารที่เราไม่รู้คุณสมบัติของ 
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เครื่องปรุงต่างๆ แล้วน�ามาปรุงตามมีตามเกิด อรรถรสในการเสพไม่มี และไร้รสชาติ ดังนั้น การน�าเอาสิ่ง

ใดมาใช้ประกอบการออกแบบจึงต้องดูให้มาก ศึกษาให้ครบถ้วน จึงเลือกส่วนที่เหมาะสมและคิดว่าดีที่สุด

มาใช้ประโยชน์

 แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทงานหัตถกรรมพื้นบ้าน

 หลายปีที่ผ่านมาผู้เขียนได้เริ่มต้นงานถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม

และพัฒนางานหัตถกรรม ด้วยเหตุที่มีใจรักและชอบเป็นการส่วนตัวได้เรียนรู้และติดตามความเคลื่อนไหว

เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด

 ความรู้ทีได้จากการสัมผัสงานหัตถกรรมด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ซึมซัมและชื่นชอบงาน

หัตถกรรมเป็นชีวิตจิตใจ สิ่งที่ได้น�ามาเขียนไว้ในหนังสือ หัตถกรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น “สานกับ

มือ” เป็นเล่มแรกใน  ปีพ.ศ. 2543  หลังจากนั้นก็ได้รับการเชิญจากหน่วยงานราชการและชุมชน ในการไป

ถ่ายทอดความรู้  เพื่อพัฒนางานหัตถกรรมพื้นบ้านอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปี 2545 เมื่อมีนโยบายของ

รัฐ เกี่ยวกับการส่งเสริมสินค้า OTOP เพื่อกระตุ้นให้งานหัตถกรรมพื้นบ้านได้รับการส่งเสริมและพัฒนาใน

รูปของธุรกิจชุมชน  โดยคณะกรรมการอ�านวยการหนึ่งต�าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.) น�าผลิต

ชุมชนมาจ�าแนกประเภทออกเป็น  6  ประเภท ด้วยกันคือ

  1. ประเภทอาหาร

  2. ประเภทเครื่องดื่ม

  3. ประเภทผ้า และเครื่องแต่งกาย

  4. ประเภทเครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง

  5. ประเภทศิลปประดิษฐ์ และของที่ระลึก

  6. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา

 ทั้ง 6 ประเภทได้รับการสนับสนุน  และส่งเสริมจากหน่วยงานราชการเกือบเรียกได้ว่าทุก

กระทรวง หน่วยงานที่มีบทบาทส�าคัญมากที่สุดก็คือ พัฒนาชุมชน การพัฒนาในรูปแบบของ OTOP  

จะเป็นไปในรูปแบบของการสร้างรายได้ให้กับชุมชนนั้นก็หมายความว่า ต้องเป็นรูปแบบของธุรกิจชุมชน

เท่านัน้  ปัญหาทีเ่กดิขึน้มคีวามแตกต่างกนัไป เช่น การตลาด คณุภาพ รปูแบบผลติภณัฑ์  การบรรจภุณัฑ์ ระบบ 

การเงิน – การบัญชีและการบริหารจัดการ

 การแก้ไขปัญหา รัฐได้ให้ความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง  ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการในทุกรูปแบบ   

โดยเฉพาะการให้ความรู้ และฝึกอบรมกับทุกชุมชน ถือได้ว่าเป็นงานหนักของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ดังนั้นจึง

อยากจะบอกท่านผู้อ่านว่า ค�าว่า OTOP นั้น  มีความหมายและส่งผลต่องานหัตถกรรมพื้นบ้านโดยตรงเลย 

ทีเ่ดยีว  โดยเฉพาะในประเภทที ่3, 4  และ 5  เป็นงานหตัถกรรมโดยตรง และทัง้ 6 ประเภทกค็อื  ผลติภณัฑ์

ชุมชนที่ชาวบ้านทุกคนรู้จักเป็นอย่างดี



102 กระบวนการสร้างนักออกแบบในท้องถิ่น

 แนวทางการสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชน  โดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นงานหัตถกรรม 

จากประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้มีโอกาสท�าหน้าที่บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับหลาย

ชมุชน ผูเ้ขยีนได้กลบัมาทบทวนทกุครัง้ว่าสิง่ทีเ่ราน�าเสนอไปเกดิผลอย่างไร  ให้อะไรกบัประชาชน  ในฐานะ

นักวิชาการในมหาวิทยาลัยคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชน  ซึ่งมองเห็นว่ากระบวนการบรรยาย 

เพื่อให้ความรู้นั้นต้องแตกต่างจากการบรรยายทั่วไป  เพราะผลแห่งการบรรยายต้องน�าไปสู่การปฏิบัติที่

เป็นรปูธรรมให้มากทีส่ดุ ไม่ใช่สกัแต่พดูให้ครบเวลา ครบหลกัสตูร ดงันัน้ จงึน�าแนวคดินีม้าน�าเสนอต่อท่าน

ผู้อ่านโดยหวังว่า บางแง่บางมุมอาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมสายงานเดียวกัน ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยน

มุมมองร่วมกัน

 วิพากย์ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภท งานหัตถกรรมพื้นบ้าน

 ตามมุมมองของผู้เขียนผลิตภัณฑ์ชุมชนถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเราอาจจะเรียกว่า

เป็น “ต้นทุนทางปัญญา” ก็คงไม่ผิดเพราะเป็นสิ่งที่สั่งสม สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนการสืบทอดนี้จะ

เป็นการเรียนรู้  โดยธรรมชาติ  เช่น  เรียนรู้เพราะอยากจะรู้  อยากจะเป็น  เรียนรู้เพราะต้องใช้ประโยชน์

จากทกัษะฝีมอื ต้นทนุทางปัญญานีไ้ด้รบัการพฒันามาโดยล�าดบั  ในแต่ละภมูภิาคจะมคีวามแตกต่างกนัไป

ตามวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิประเทศ จึงมีผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทงานหัตถกรรมที่แตกต่างกันบ้างเหมือน

กันบ้าง เช่น ภาคเหนือของไทยงานหัตถกรรมจะเน้นความสวยงาม ลวดลายและประโยชน์ใช้สอย แต่ภาค

อีสานของไทยจะเน้นความเรียบง่าย สวย ซื่อ ความส�าคัญอยู่ที่ประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก ความเป็นไป

เหล่านี้สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน  ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการตามความเปลี่ยนแปลงของโลก  ดังเช่น  

ปัจจบุนัความเจรญิทางด้านวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยไีด้ส่งผลต่อผลติภณัฑ์ที ่เป็นงานหตัถกรรมอย่างมาก   

โลกของพลาสตกิได้เข้ามาแทนทีโ่ลกของงานจกัสานมากมายหลายชนดิ  อย่างทีท่กุคนต้องยอมรบัในเหตผุล

 ผู้เขียนเห็นว่าการปรับตัวของงานหัตถกรรมจ�าเป็นต้องมีจุดเปลี่ยนในสภาวะที่เหมาะสมรูปแบบ

และวธิกีารสบืทอดภมูปัิญญาอาจจะต้องมกีารปรบัเปลีย่นวธิกีารสบืทอดไปบ้าง  ซึง่ไม่ใช่การปรบัเปลีย่นแบบ

สิน้เชงิ  แต่ปรบัเปลีย่นแบบมเีหตแุละผลและรกัษารากฐานทางปัญญานีไ้ว้ เพือ่ให้คงรปูของศลิปหตัถกรรม

ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ส่วนการพัฒนางานทางด้าน OTOP เป็นส่วนส�าคัญอย่างหนึ่งที่ท�าให้เกิด

ความหลากหลายของงานหัตถกรรม  คงต้องจ�าแนกแนวคิดให้ออกว่างานหัตถกรรมพื้นบ้านคือ  ศิลปะที่

เป็นภมูปัิญญาท้องถิน่ต้องมรีปูแบบความประณตีและเอกลกัษณ์เฉพาะถิน่ ส่วนงานทีผ่ลติเป็นสนิค้า OTOP  

เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของธุรกิจชุมชนเป้าหมายอยู่ที่ลูกค้า / ผู้บริโภค ท�าอย่างไรจึงจะตรงใจ 

ขายคล่อง  โดยทั้ง 2 ส่วน จ�าเป็นต้องมีการพัฒนาควบคู่กันไป  ทั้งในแง่ของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและการ

พัฒนาในเชิงพาณิชย์
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 มองปัญหาผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทงานหัตถกรรมพื้นบ้าน

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนมีเป้าหมายเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ซึ่งเดิมคือ ภูมิปัญญาชาวบ้านที่มี

มาในอดีต  น�ามาปัดฝุ่นปรับปรุงพัฒนาให้เป็นสินค้าในเชิงพาณิชย์ เพราะหากน�าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเพื่อการ

ใช้สอยกนัเองในชมุชนมาจ�าหน่ายบางผลติภณัฑ์อาจจะดไูม่เหมาะสม ตรงใจและตรงตามความต้องการของ

ผูซ้ือ้  ดงันัน้การปรบัปรงุและพฒันาจ�าเป็นต้องมกีระบวนการทีเ่หมาะสมให้สอดคล้องกบัความต้องการและ

กลไกของตลาด  ซึ่งมีความจ�าเป็นต้องให้ความรู้เพิ่มเติมกับชุมชนหลายตลบอกว่าสิ่งใดที่ชาวบ้านยังไม่รู้  

ควรใช้เทคนิคการอบรมเป็นแนวคิดที่ถูกเพียงส่วนเดียว เพราะความหมายของการสร้างองค์ความรู้นั้น

มีความหมายมากกว่าการอบรม เพราะหลายครั้งเราจะเห็นว่า การอบรมนั้นสูญเปล่า เนื่องจากปัจจัย

หลายอย่างเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลว เช่น  ศักยภาพของวิทยากร เทคนิคการถ่ายทอด  องค์ความรู้   

การสร้างบรรยากาศแห่งการเรยีนรู ้ และสิง่ส�าคญัทีส่ดุคอื  การให้ความรูไ้ม่ตรงกบัสิง่ทีผู่ร้บัต้องการ ปัญหา

ของผลติภณัฑ์ชมุชนประเภทงานหตัถกรรมพืน้บ้านในปัจจบุนันัน้ยงัคงมงีานให้ท�าอกีมาก หลงัจากได้รบัการ

พัฒนามานานหลายปี (นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 เป็นต้นมา) ซึ่งในปัจจุบันก็จะเป็นการตั้งรับเพื่อสร้างความ

พร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 หากทบทวนจะพบว่า ยังมีสิ่งที่ควรพัฒนาปรับปรุง

ต่อในหลายประเด็นโดยล�าดับ ดังนี้

 1. การบรรจุภัณฑ์

 หากต้องการน�าผลติภณัฑ์เข้าสูร่ะบบธรุกจิ  เพือ่จ�าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ  บรรจภุณัฑ์

เป็นเรื่องจ�าเป็นอย่างมาก  เพราะหากมองในแง่ลูกค้า  นี่คือ  การให้เกียรติผู้บริโภค  หากมองในแง่ของ 

ผู้ผลิต  นี่คือ  จุดของการโฆษณาประชาสัมพันธ์  ยกระดับสินค้าและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ซื้อ จะมองใน

แง่ใดก็ตาม  สิ่งส�าคัญที่สุด  บรรจุภัณฑ์ก็คือ  สิ่งที่ใช้ปกป้องคุ้มครองสินค้า  บ่งชี้สินค้า  และให้รายละเอียด

สนิค้า รวมทัง้ท�าให้ผูซ้ือ้จดจ�าได้ด ี ปัจจบุนัยงัคงต้องมกีารพฒันาอกีมาก  บรรจภุณัฑ์ทีเ่หมาะสมอาจจะอยู่

ในรูปแบบของการผลิตขึ้นใช้เอง  ด้วยวิธีการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  หรือการใช้บริการจากธุรกิจร้านค้าที่ผลิต

บรรจุภัณฑ์จ�าหน่าย  ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมในด้านต่างๆ ของชุมชนและความเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์

 2.คุณภาพผลิตภัณฑ์

 เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ผลิตภัณฑ์ชุมชนนั้นมีความหลากหลาย คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นเรื่อง

ส�าคัญมาก  ในแง่ของการออกแบบผลิตภัณฑ์  คุณภาพของผลิตภัณฑ์ควรจะประกอบด้วย อายุการใช้งาน/

ความคงทน  ความปลอดภัยต่อการใช้งาน  ความสะอาดและเหมาะสมต่อการน�ามาใช้ประโยชน์  ทั้งนี้ใน

การพฒันาคณุภาพผลติภณัฑ์จ�าเป็นต้องมกีารศกึษาเป็นรายกรณโีดยอาศยัผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านเป็นผูใ้ห้ค�า

แนะน�าปรกึษา เช่น คณุภาพของอาหาร ทีต้่องเน้นความสะอาด รสชาตขิองความอร่อย ส่วนงานหตัถกรรม

อาจต้องให้ความส�าคญักบัความคงทนแขง็แรง รปูแบบทีเ่หมาะสมต่อการใช้งานและการเลอืกใช้วสัด ุเป็นต้น
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 3. การตลาด

 บางครั้งเราจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่ดูดี และสวยงามน่าซื้อต้องมีการเลิกกิจการไปหลายต่อหลาย

ราย  เพราะเราคดิว่า การผลติอะไรกไ็ด้ทีด่ีๆ  คงจะมคีนซือ้แน่นอน  นัน่เป็นหารคดิไปเอง ซึง่มคีวามเสีย่วสงู   

การสร้างผลติภณัฑ์ใหม่แต่ละชิน้  การตลาดจะมบีทบาทส�าคญัตัง้แต่ก่อนการผลติจนหลงัการผลติ ผลติภณัฑ์

ชุมชนหลายแห่งจึงมักประสบปัญหา เพราะผู้น�ามักท�าทุกเรื่องตั้งแต่ระบบการเงิน – การบัญชี การผลิต   

การหาวัตถุดิบ  การโฆษณาและการตลาด  ดังนั้นการจัดการที่ดีจะท�าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน คิดร่วมกัน  

จะท�าให้ได้คนเก่งมาช่วยการตลาด  หากการตลาดดีจะส่งผลต่อก�าลังใจของคนผลิต  การตลาดดีหมายถึง

การวางแผนการขายดี  มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนมีการก�าหนดราคาที่พอดี  มีการจัดหาแหล่งขายที่มั่นคง

และสุดท้ายมีรายได้/รายรับที่ชัดเจน ซึ่งในปัจจุบันต้องใช้ค�าว่า ใช้การตลาดน�าการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

เพราะการตลาดของสินค้าแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน แหล่งจ�าหน่ายสินค้ามีความแตกต่างกัน เพราะ

ที่ผ่านมาในหลายพื้นที่ของแต่ละจังหวัดขาดความเข้าใจในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน มุ่งเน้น

แต่เพียงการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสินค้าแต่ไม่เคยคิดจะจัดหาแหล่งจ�าหน่ายสินค้าให้กับผู้ผลิต 

ไม่เคยคิดว่ากลุ่มผู้บริโภคตัวจริงคือใคร และจะน�าเสนอสินค้าสู่ลูกค้าเป้าหมายได้อย่างไร ซึ่งบางพื้นที่อาจ

จะต้องกลับมาทบทวนถึงแหล่งท่องเที่ยวของตนเอง เช่น วัดส�าคัญในเขตจังหวัด สถานที่พักผ่อนที่นักท่อง

เที่ยวนิยมชมชอบ เพื่อสร้างตลาดการค้าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน

 4. ปัญหาทั่วไป

 เป็นสิง่ทีค่วรพฒันาควบคูก่นัไป เช่น  การปรบัปรงุระบบการผลติ การโฆษณาสนิค้า การวางระบบ

การเงินการบัญชี การสร้างแบรนด์สินค้า รวมทั้งการบริหารจัดการ  ปัญหาต่างๆ ไม่อาจแก้ไขได้ในช่วง

เวลาเดียวและไม่ใช่การแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆกันในทุกเรื่องแต่ต้องเป็นการแก้ปัญหาอย่างมีแผนงานต้อง

มีการท�า SWOT เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรคหรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นรายๆ ไป  

เพราะสิง่เหล่านีจ้ะท�าให้รูปั้ญหาทีแ่ท้จรงิ จากนัน้จงึจดัล�าดบัความส�าคญัในการแก้ไขปัญหาอนัจะส่งผลต่อ

การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต

 การตลาดกับผลิตภัณฑ์ชุมชน

 การตลาด หมายถึง  ทุกอย่างที่ท�าเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า  และก่อให้เกิดการขายและ 

มีผลก�าไรเกิดขึ้น  ซึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท�าความเข้าใจข้อมูล

ทางการตลาด สิ่งที่ควรรู้มีหลายส่วน ดังนี้

 กลไกทางการตลาด

 ตลาดไม่ใช่เป็นแต่เพียงการน�าสิ่งของไปวางจ�าหน่ายเท่านั้น แต่การตลาดเป็นกลไกหลายอย่างที่

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมต้องรู้  ซึ่งตลาดจะประกอบด้วยกลไกต่างๆ ที่ช่วยให้เกิดการซื้อ ขายสินค้า 

ดังนี้
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  1. การจัดหาสินค้า/บริการในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ

  2. การก�าหนดราคาสินค้า / บริการที่ท�าให้ลูกค้าเกิดความพอใจและยินดีที่จะจ่าย

  3. การน�าส่งสินค้า / บริการสินค้าไปสู่ลูกค้าด้วยความปรอดภัย

  4. การให้ข้อมูลและดึงดูดใจเพื่อให้ลูกค้าเกิดการซื้อสินค้าและรับบริการ

 ข้อมูลส�าคัญทางการตลาด

 ตลาดที่ดีและมีประสิทธิภาพจะเป็นส่วนส�าคัญในการสร้างความน่าเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการ  

ซึ่งกิจกรรมทางการตลาดควรมีข้อมูลที่ชัดเจนในประเด็นต่อไปนี้

  1. จะขายอะไร  ผลิตอะไร ผลิตอย่างไร

  2. สินค้าราคาเท่าไร ก�าลังซื้อของลูกค้าเป็นอย่างไร

  3. กลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภคคือใคร

  4. ลูกค้าหรือผู้บริโภคอยู่ที่ไหน

  5. วิธีการน�าสินค้าและบริการสู่ลูกค้าท�าได้อย่างไร

 กลยุทธ์การตลาด

 ผู้ประกอบการจะต้องรู้จักการจัดท�าแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนิน

งานด้านการตลาดให้บรรลุตามเป้าหมายหรือเจตนารมณ์และเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการด�าเนิน

งาน  ผู้ประกอบการจ�าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ  ในกระบวนการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ เพื่อให้เห็นช่อง

ทางและโอกาสในการประกอบธุรกิจโดยพิจารณาจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมได้ และควบคุมไม่ได้ 

อาจใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT คือ  วิเคราะห์ให้รู้ จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) และอุปสรรค (T)  

โดยจดุแขง็และจดุอ่อนจะเป็นการมองตลาดของตนเอง  ส่วนโอกาสและอปุสรรคเป็นการมองหาช่องทางใน

การเปิดตลาดเพื่อสร้างความมั่นใจในการด�าเนินธุรกิจ  ซึ่งอธิบายได้ดังนี้

 จุดแข็ง คือ ข้อดี ข้อได้เปรียบเทียบที่ท่านมีต่อคู่แข่งขัน เช่น  มีลูกจ้างที่มีความช�านาญในการขาย 

มีท�าเลดี มีผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

 จุดอ่อน คือ ข้อด้อย ข้อเสียเปรียบ เช่น ท่านไม่มีเงินพอในการโฆษณา  ประชาสัมพันธ์  รูปแบบ

สินค้ายังล้าสมัย  สินค้าไม่มีให้เลือกมากนัก

 โอกาส คือ เรื่องราวและสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นและคาดว่าจะส่งผลดีในทางการตลาด

 อุปสรรค คือ เรื่องราวและสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นและอาจส่งผลเสียต่อการตลาด
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 ผู้บริโภค

 ผูบ้รโิภค ในความหมายโดยทัว่ไป หมายถงึ ผูใ้ช้ผลติภณัฑ์หรอืผูร้บับรกิารในขัน้สดุท้าย ซึง่อาจซือ้

สนิค้าเพือ่ใช้ส่วนตวัหรอืเพือ่คนอืน่กไ็ด้ ในทางการตลาดถอืว่า ผูบ้รโิภค คอื บคุคลส�าคญัทีท่�าให้เกดิการซือ้ 

ขาย ดงันัน้ในการทีจ่ะพฒันาผลติภณัฑ์ใดๆ ผูบ้รโิภคจะเป็นส่วนส�าคญัทีส่ดุทีจ่ะต้องค�านงึถงึเป็นอนัดบัต้นๆ 

ซึ่งมีประเด็นควรท�าความเข้าใจ ดังนี้

 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

 เป็นการค้นหาพฤตกิรรมการซือ้  หรอืการใช้ของผูบ้รโิภคเพือ่ทราบถงึลกัษณะความต้องการ และ

พฤติกรรมของผู้บริโภค  ค�าตอบที่ได้จะช่วยให้นักการตลาด  จัดกลยุทธ์การตลาดได้อย่างเหมาะสม

 พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสนองตอบความต้องการและ

ความจ�าเป็นของผู้บริโภค เพื่อเกิดความพอใจ พฤติกรรมของผู้บริโภค มีความส�าคัญอย่างมากต่องาน

ออกแบบ นั้นก็คือ ท�าอย่างไรจะตรงใจผู้บริโภค

 ลักษณะของผู้บริโภค

 ค�าว่า “ผูบ้รโิภค” หมายถงึ ผูท้ีม่คีวามต้องการในการซือ้  มอี�านาจในการซือ้จนท�าให้เกดิพฤตกิรรม

ในการซื้อ  และพฤติกรรมในการใช้  ซึ่งมีสาระส�าคัญ ดังนี้

 1. ความต้องการในการซื้อ (Needs) ตราบใดที่บุคคลหนึ่งๆ ยังมีความต้องการสินค้าบริการหรือ

ผลติภณัฑ์อย่างใดอย่างหนึง่  กจ็ะเรยีกบคุคลนัน้ว่าเป็นผูบ้รโิภคสนิค้า บรกิาร หรอืผลติภณัฑ์นัน้ เช่น  บคุคล

หนึ่งจ�าเป็นต้องดื่มกาแฟเป็นประจ�า  บุคคลดังกล่าวนี้ คือ ผู้บริโภคของสินค้าดังกล่าว  ในขณะที่อีกบุคคล

หนึ่งไม่ดื่มกาแฟ  แต่มักจะเล่นกีฬาเป็นประจ�า  นั้นหมายถึงบุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริโภคของสินค้าประเภท

อุปกรณ์กีฬา เป็นต้น  นอกจากนี้  ความต้องการในการซื้อยังหมายถึง  สิ่งที่เป็นนามธรรม  เช่น  ตราบใด

ที่มนุษย์ยังต้องการความสายความงาม ความต้องการนั้น จะท�าให้ผลิตภัณฑ์เสริมความงามจะขายได้

 2. อ�านาจในการซื้อ (Purchasing Power) ความต้องการในการซื้อสินค้าหรือบริการเพียงอย่าง

เดยีวไม่สามารถท�าให้ผูผ้ลติสนิค้าหรอืบรกิารประสบความส�าเรจ็ได้  ผูบ้รโิภคต้องมอี�านาจซือ้  อนัหมายถงึ

ตัวเงินของผู้บริโภค และใช้ตัวเงินนั้นจับจ่ายสินค้าตามอ�านาจซื้อที่มีอยู่เพื่อสนองความต้องการ

 3. พฤติกรรมการซื้อ (Purchasing Behavior) พฤติกรรมดังกล่าวนี้ เกิดจากการตัดสินใจของ

ผู้บริโภคหลักเกิดความต้องการในการซื้อและมีอ�านาจในการซื้อ  พฤติกรรมที่ว่านี้ หมายถึง เกณฑ์ในการ

ตัดสินใจซื้อ ช่วงเวลาที่ซื้อและใครเป็นผู้ซื้อ

 4. พฤติกรรมการใช้ (Using Behavior)  พฤติกรรมนี้เกิดขึ้นต่อเนื่อง และเชื่อมโยงกับพฤติกรรม

ซือ้ เช่น เมือ่ซือ้สบูส่มนุไพรส่วนผสมทีถ่กูใจและราคาถกู  รวมทัง้มพีฤตกิรรมการใช้ทีบ่่อย  กอ็าจท�าให้สนิค้า

ที่ซื้อมานั้นหมดเร็ว และท�าให้เกิดพฤติกรรมในการซื้อครั้งต่อไปเร็วขึ้น
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 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค  ประกอบด้วย  5  ปัจจัย  ซึ่งแต่ละปัจจัยมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง

จนส่งผลเป็นลูกโซ่ซึ่งกันและกัน  เริ่มตั้งแต่ปัจจัยแรกไปสู่ปัจจัยที่สอง  เป็นเช่นนี้จนถึงปัจจัยสุดท้าย ดังนี้

 ปัจจัยที่ 1 : ลักษณะทางการกาย (Physiological Condition) หมายถึง ลักษณะทางสรีระ

ที่ท�าให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการสินค้าหรือบริการ เช่น ผู้บริโภคมีเส้นผมแห้งกระด้าง ความต้องการที่ 

เกิดขึ้น  อาจเป็นตัวยาที่มีคุณสมบัติบ�ารุงเส้นผม  ครีมนวดผมผสมสมุนไพร  เป็นต้น

 ปัจจัยที่ 2 : เงื่อนไขทางจิตวิทยา (Psychological  Condition) หมายถึง  ความต้องการที่เกิด

จากสภาพจิตใจซึ่งเป็นปัจจัยภายในของมนุษย์ที่มีผลต่อการตัดสินใจ  เช่น  ภายในใจของผู้บริโภคต้องการ

แสดงถึงความเป็นผู้รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ก็จะอาจเลือกซื้อหรือใช้สินค้าที่ท�าจากวัตถุดิบ

ธรรมชาต ิ ไม่มผีลต่อสภาพแวดล้อม หรอืจากผูผ้ลติทีเ่ป็นกลุม่อาชพีในชมุชนต่างๆ เพือ่สนบัสนนุภมูปัิญญา

ชาวบ้าน เป็นต้น

 ปัจจัยที่ 3 : ครอบครัว (Family) ปัจจัยที่ว่านี้เป็นรากฐานส�าคัญในการปลูกฝังนิสัยและสร้างค่า

นยิมให้แก่คนในครอบครวั  และมผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภค  โดย ครอบครวั ถอืว่าเป็นหนึง่ในกระบวนการ

กล่อมเกลาทางสังคม  ที่กล่อมเกลา หล่อหลอมหรือสร้างพฤติกรรมต่างๆ ของคนในครอบครัว หรือกล่าว

ได้ว่าครอบครวัเป็นหน่วยสงัคมหน่วยหนึง่ ทีม่บีทบาทในการเตรยีมคนซึง่มฐีานะเป็นผูบ้รโิภคเข้สูส่งัคม เช่น 

ในครอบครัวที่มีพ่อแม่มีนิสัยมัธยัสถ์ สมาชิกในครอบครัวก็มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมในการบริโภคแบบ

มัธยัสถ์เช่นเดียวกันด้วย

 ปัจจัยที่ 4 : สังคม (Social Group) ปัจจัยดังกล่าวนี้ เป็นสภาพแวดล้อมของผู้บริโภคที่ผลักดันให้

มีการปรับพฤติกรรมของตนให้สอดคล้องกับบรรทัดฐาน (Norm) ของสภาพแวดล้อมนั้น ทั้งนี้  เพื่อแสดง

ความเป็นกลุ่มหรือพวกเดียวกัน  และน�าไปสู่การยอมรับของสังคมนั้น  เช่น  สังคมที่เน้นการใช้ประโยชน์

สูงสุดจากสิ่งที่สมาชิกในสังคมนั้นมีอยู่แม้ว่าของสิ่งนั้นจะคุณภาพดีหรือไม่ดีก็ตาม ก็จะมีพฤติกรรมตาม

แนวทางของสังคมที่ตนสังกัดตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อสินค้า การเลือกใช้บริการของสถานที่

ต่างๆก็ตาม

 ปัจจยัที ่5 : วฒันธรรม (Culture) ปัจจยัทีว่่านีเ้ป็นแนวทางปฏบิตัทิีค่นในสงัคมยอมรบัและปฏบิตัิ

ตาม โดยจะครอบง�าสงัคม  ดงันัน้ วฒันธรรมจงึเป็นปัจจยัหนึง่ในการก�าหนดบรรทดัฐานของคนในสงัคมด้วย 

อย่างไรกต็าม  วฒันธรรมสามารถเปลีย่นแปลงได้และไม่อยูอ่ย่างถาวร เช่น การรบัวฒันธรรมการกนิอาหาร

ด้วยช้อน  เนื่องจากเห็นว่าเป็นวิธีการกินอาหารที่สุภาพ จึงน�ามาใช้ในสังคม วัฒนธรรม การใช้โทรศัพท์มือ

ถอืเนือ่งจากเหน็ว่าสะดวกต่อการสือ่สารแม้ว่าจะมค่ีาใช้จ่ายเพิม่ขึน้กต็าม วฒันธรรมการดืม่กาแฟเนือ่งจาก

ติดใจในรสชาติและคิดว่าเป็นการผ่อนคลายที่ได้ดื่มประกอบการสนทนาหรือท�ากิจกรรมต่างๆ เป็นต้น
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  ปัจจัยทั้ง 5 ข้างต้น นอกจากจะมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคแล้ว  ยังเป็นข้อมูลส�าคัญ

ประการหนึ่งส�าหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค  กลุ่มเป้าหมาย และน�าไปสู่การออกแบบงาน

ศิลปะในสาขาต่างๆ  เพื่อดึงดูดความสนใจหรือท�าให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมในการซื้อได้ต่อไป

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์

 ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สินค้าหรือบริการที่ผู้ประกอบการผลิตหรือจัดหาเพื่อสนองความต้องการ  

ที่แตกต่างกัน ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย สินค้าและบริการ ความแตกต่างของสินค้าและบริการ โดยสินค้า

และบริการมีความหมาย ดังนี้

  สินค้า หมายถึง สิ่งที่จับต้องได้ เป็นรูปธรรม

  บรกิาร หมายถงึ สิง่ทีจ่บัต้องไม่ได้ เป็นนามธรรมเป็นกจิกรรม ผลประโยชน์ หรอืความพงึพอใจ 

ที่สนองความต้องการแก่ลูกค้า

  คณุภาพของผลติภณัฑ์  คณุภาพทีไ่ด้มาตรฐานและการสร้างคณุลกัษณะที ่โดดเด่นอย่างชดัเจน

ของสนิค้าหรอืบรกิาร ทีแ่ตกต่างกนั หรอืเหนอืกว่าสนิค้าของคูแ่ข่งขนั ทัง้นีผู้ป้ระกอบการต้องระลกึไว้เสมอ

ว่า คุณภาพเป็นสิ่งจ�าเป็นพื้นฐานและเป็นอาวุธส�าคัญในการแข่งขันทางการตลาด มีองค์ประกอบ ดังนี้

  1. ความน่าเชื่อถือ ผู้จ�าหน่ายสินค้าจะต้องแสดงถึงความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ

  2. การตอบสนอง ต้องท�าด้วยความตัง้ใจและเตม็ใจ ช่วยเหลอืลกูค้าหรอืผูม้าตดิต่อ อยูต่ลอดเวลา

  3. การสร้างความมั่นใจ ต้องท�าให้ลูกค้าเกิดความเชื่อใจ

  4. การดูแลเอาใจใส่ ความเอาใจใส่ต่อผู้ลูกค้าเป็นรายบุคคล

  5. การจัดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศต้องเป็นสิ่งที่จะเสริมสินค้าให้โดดเด่นน่าสนใจ

 การส่งเสริมการขาย

 การส่งเสริมการขาย หมายถึง การก�าหนดแนวทางและวิธีการค้า ให้สินค้าและบริการ ไปยังลูกค้า 

โดยใช้งบประมาณทีม่อียูอ่ย่างประหยดั และเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ การส่งเสรมิการขายอาจกระท�าได้หลาย

วิธีดังนี้

  1. การโฆษณาในรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นป้ายโปสเตอร์ แผ่นพับ ใบโฆษณาต่างๆ

  2. การจัดวางสินค้าเป็นการใช้ศิลปะในการจัดแสดงสินค้าให้น่าสนใจ ดูมีคุณค่า

  3. การให้ข้อเสนอพิเศษเป็นการหาวิธีการผูกใจลูกค้าให้เกิดการตัดสินใจเร็วขึ้น

  4. การสาธิตเพื่อให้มั่นใจในผลิตภัณฑ์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะเด่นของแต่ละผลิตภัณฑ์

 การบรรจุภัณฑ์

 ข้อพิจารณาในการออกแบบบรรจุภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์ที่ดีนั้น จะต้องสามารถผลิตและน�าไปบรรจุ

ได้ด้วยวิธีการสะดวก  ประหยัดและรวดเร็ว  การเลือกบรรจุภัณฑ์มีข้อพิจารณาดังต่อไปนี้
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  1. ลักษณะของสินค้าคุณสมบัติทางกายภาพประกอบด้วย ขนาด รูปทรง ปริมาตร และต้อง 

รู้  น�้าหนัก/ปริมาตร เพื่อจะได้เลือกวัสดุในการท�าบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันรักษาได้ดี

  2. ตลาดเป้าหมาย ต้องศึกษาความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย เพื่อจะได้เลือกบรรจุภัณฑ์ที่

ตรงกบัความต้องการของตลาดหรอืกลุม่ค้าการพฒันาบรรจภุณัฑ์ ให้สนองกบัความต้องการของกลุม่เป้าหมาย

  3. วธิกีารจดัจ�าหน่าย การจ�าหน่ายโดยตรงจากผูผ้ลติไปสูผู่บ้รโิภคเลย ย่อมต้องการบรรจภุณัฑ์ 

ลักษณะหนึ่ง แต่หากจ�าหน่ายผ่านคนกลาง เป็นคนกลางประเภทใด  มีวิธีการซื้อของเข้าร้านอย่างไร   

วางขายสินค้าอย่างไร เพราะพฤติกรรมของร้านค้าย่อมมีอิทธิพลต่อโอกาสขายของผลิตภัณฑ์นั้นๆ รวมทั้ง

พิจารณาถึงผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันที่จ�าหน่ายในแหล่งเดียวกันด้วย

  4. การขนส่ง มีหลายวิธีและใช้พาหนะต่างกัน  รวมทั้งระยะทางในการขนส่งความทนทานและ

ความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์  การค�านึงถึงวิธีที่จะใช้ในการขนส่งก็เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบให้เกิดผลเสีย

น้อยที่สุด รวมถึงความประหยัดและปัจจัยเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศด้วย

  5. การเก็บรักษา การเลือกบรรจุภัณฑ์จะต้องพิจารณาถึงวิธีการเก็บรักษา สภาพของสถานที่

เก็บรักษา รวมทั้งวิธีการเคลื่อนย้ายในสถานที่เก็บรักษาด้วย

  6. ลกัษณะการน�าไปใช้งาน ต้องน�าไปใช้งานได้สะดวกเพือ่ประหยดัเวลา  แรงงานและค่าใช้จ่าย

  7. ต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ เป็นปัจจัยที่จะต้องค�านึงถึงเป็นอย่างมาก  และจะต้องค�านึงถึง 

ผลกระทบทีม่ต่ีอยอดขายหรอืความสญูเสยีค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ด้วยบรรจภุณัฑ์ดอีาจต้องจ่ายสงูแต่ดงึความสนใจ

ของผูซ้ือ้ ย่อมเป็นสิง่ชดเชยทีค่วรเลอืกปฏบิตั ิ รวมถงึผลการชดเชยในกระบวนการผลติ การบรรจทุีส่ะดวก  

รวดเร็ว  เสียหายน้อย ท�าให้ประหยัดและลดต้นทุนการผลิตได้

ตัวอย่าง การบรรจุภัณฑ์ส�าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
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 หน้าที่ของรายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์

  - สร้างทัศนคติที่ดีงามต่อผลิตภัณฑ์และผู้ผลิต

  - ชี้แจงและบ่งชี้ให้ผู้บริโภคทราบถึงชนิด ประเภทของผลิตภัณฑ์

  - แสดงเอกลักษณ์เฉพาะส�าหรับผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ

  - แสดงสรรพคุณและวิธีใช้ของผลิตภัณฑ์

 ข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์

 การออกแบบบนบรรจภุณัฑ์ เป็นการบอกถงึเรือ่งราวของสิง่ทีบ่รรจอุยูภ่ายในให้ผูบ้รโิภคทราบถงึ

ข้อมูลต่างๆ ที่มี  ทั้งผลดีและผลเสียของผลิตภัณฑ์  ข้อมูลที่ควรน�าเสนอมี ดังนี้

 - ชื่อผลิตภัณฑ์

 - ตราสัญลักษณ์ เพื่อให้จัดจ�าและสร้างความน่าเชื่อถือ

 - ส่วนประกอบหรือส่วนผสมโดยประมาณ

 - ขั้นตอนหรือวิธีใช้

 - การเก็บรักษาหรือจัดควรระวังต่างๆ

 - วันที่ผลิตและวันหมดอายุ

 - ค�าบรรยายสรรคุณ และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิต

 การสร้างแบรนด์ให้กับสินค้า/ผลิตภัณฑ์

 แบรนด์ (Brand) หรือ ยี่ห้อ หรือ ตราสินค้า มีมาช้านานแล้ว ตั้งแต่มนุษย์ครองโลก จากวันที่เรา

ลืมตาดูโลก ทุกคนได้มีแบรนด์เป็นของตนเอง สร้างจุดขายให้กับตนเอง โดยเปรียบเทียบความแตกต่างกับ

คนอื่น ความแตกต่างจะเป็นสิ่งบ่งบอกถึงความเป็นมา

 แบรนด์ เป็นการรวมระหว่างลักษณะและคุณค่าทางกายภาพ กับคุณค่าทางจิตวิทยาของสินค้าที่

เป็นเหตุท�าให้สินค้าภายใต้แบรนด์มีความแตกต่างจากสินค้าอื่น หากให้ค�านิยามของค�าว่า แบรนด์ สิ่งแรก

ที่ต้องค�านึงถึงก็คือ แบรนด์ที่ไม่ใช่แบรนด์เนม(Brand Name) ที่เป็นเพียงชื่อสินค้าที่สามารถจับต้องได้  

แต่เป็นแบรนด์ที่จับต้องไม่ได้ เกิดขึ้นและสถิตอยู่ในสมองของคน ภาพรวมของแบรนด์จึงเกิดจากการผสม

ผสานของหลายส่วน ดังนี้

  1. ชื่อสินค้า

  2. ตราประจ�าสินค้า

  3. เงื่อนไขในการซื้อขาย

  4. บรรจุภัณฑ์ 

  5. จุดเด่นของสินค้า
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  6. ประโยชน์ในการใช้สอย

  7. คุณประโยชน์ทางจิตวิทยา

  8. การสร้างประสบการณ์ หรือความเคยชินจากการใช้สินค้า

  9. การสร้างความหมายในการใช้สินค้า

  10. การสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า

 ดงันั้น จึงไม่ต้องแปลกใจในการเลอืกซือ้สินค้าของตวัเราเอง ท�าไมเราจึงเลอืกสนิค้าบางชนิดมาใช้ 

ทั้งที่บางครั้งราคาแพงกว่า หากซื้อยากกว่า นี่คือ ความส�าคัญของแบรนด์

 การสร้างยี่ห้อ หรือ แบรนด์ ที่ดีนั้นควรเริ่มจากการค้นหา ตัวตน ที่ชัดเจนของสินค้า การผลิตงาน

หตัถกรรมของเรามรีปูแบบทีเ่หมอืนหรอืแตกต่างจากคูแ่ขงอย่างไร การค้นหาตวัตนจะท�าให้พบจดุแขง็ของ

ตัวสินค้าและต้องสามารถสื่อความหมายให้ออกถึงความเป็นตัวตน เป้าหมายและความมุ่งหวังต้องชัดเจน

สมาชกิในกลุม่ต้องมองและเข้าใจไปในทศิทางเดยีวกนั การท�าการตลาดอย่างต่อเนือ่ง การควบคมุคณุภาพ

ให้ได้มาตรฐาน และสามารถตอบสนองลูกค้าหรือผู้บริโภคได้ตรงจุดจะท�าให้แบรนด์ที่สร้างมีความยั่งยืน

 เมือ่หนักลบัมามองสนิค้าบ้านเรา ว่าเราให้ความส�าคญักบัการสร้างแบรนด์มากน้อยเพยีงใด เกอืบ

จะบอกได้ว่า มเีปอร์เซน็ต์ทีน้่อยมาก ส่วนใหญ่เน้นความส�าคญัทีค่ณุภาพ รปูแบบผลติภณัฑ์ และการแสวงหา

แหล่งจ�าหน่าย ซึ่งยังขาดความเข้าใจที่ชัดเจนจึงอยากจะเสนอแนวคิดว่า แก่นของการบริหารแบรนด์นั้นมี

ความส�าคัญมาก หากจะให้ประสบความส�าเร็จอยู่ที่การท�าให้สินค้าและบริการมีความแตกต่างจากคู่แข่ง

ทั้งหมด ส�าหรับการวางกลยุทธ์การสร้างแบรนด์อาจต้องอาศัยความเข้มข้นทางการตลาดเป็นกลไกส�าคัญ

โดยผสมผสานกับปัจจัยทางการตลาด 4 ประการ ดังนี้

  1. การสร้างจุดขายที่เร้าใจ

  2. การสร้างภาพในใจให้กับผู้คนที่ชัดเจน

  3. การสร้างผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้และมีสิ่งใหม่ ๆ

  4. การสร้างโฆษณาเชิงบูรณาการให้เป็นที่จดจ�า

 บางครั้งการสร้างแบรนด์ไม่จ�าเป็นต้องมองหาความคิดที่ยิ่งใหญ่เสมอไป เพราะบางครั้งประเด็น

เพียงเล็กๆ บางประเด็นก็สามารถสร้างความแตกต่างที่โดดเด่นอย่างชัดเจนได้ บางแบรนด์แค่มีสีเป็น

เอกลักษณ์ บางแบรนด์มีแค่รูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ บางแบรนด์มีบริการที่เป็นเอกลักษณ์ บางแบรนด์มี

บรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ บางแบรนด์ก็ใช้วิธีเชื่อมโยงสินค้ากับคนดัง บางแบรนด์ก็อิงกระแสเหตุการณ์ 

สถานการณ์ทีก่�าลงัเป็นทีน่่าสนใจ เช่น โลกร้อน เพราะท�าให้ผูบ้รโิภคมองเหน็ความแตกต่างทีเ่ป็นเอกลกัษณ์

ชัดเจน
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 สุดท้ายก็อยากจะฝากหลักส�าคัญในการสร้างแบรนด์ไว้ 3 ประการ ดังนี้คือ 1) อย่ามีจุดขาย

มากเกินไป 2) ต้องรู้จักเอาเรื่องราว/ต�านานมาสะท้อนจุดขาย 3) แบรนด์ไม่จ�าเป็นต้องแข่งขันด้วยสิ่งที่ดี

กว่า แต่ต้องแข่งขันด้วยสิ่งที่แตกต่าง เนื่องจากแบรนด์ทุกแบรนด์มีลูกค้าประจ�าได้ เพราะมีความโดนใจ 

กลุ่มเป้าหมาย

              ส�าหรับเนื้อหา การตลาด กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้เขียนขอจบลงตรงนี้ก่อน ซึ่งผู้เขียน

ขอย�า้อกีครัง้ว่า ในการพฒันาผลติภณัฑ์ใดๆ หวัใจส�าคญั คอื การศกึษาข้อมลูทางการตลาดก่อน หากตลาด

ไม่ชัดเจน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็จะไร้เป้าหมาย สุดท้ายคือ การปิดกิจการ



ภาคผนวก ข
เอกสารประกอบการฝึกอบรม

การวาดเส้น
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การวาดเส้น เพือ่ใช้ในการออกแบบผลติภณัฑ์ชมุชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชาย สิกขา  Tel. 0817900290

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 ในกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด ผู้ที่ท�าหน้าที่ในการออกแบบและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปมักจะต้องมีทักษะพื้นฐานอย่าน้อย 5 ประการ คือ ทักษะการคิด ทักษะการ

วาด ทกัษะการใช้เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ ทกัษะการผลติต้นแบบ และทกัษะการน�าเสนอ ซึง่ทกุคนสามารถ 

เรียนรู้และพัฒนาได้ ดังนี้

 การฝึกทักษะทางความคิดเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์

 ค�าว่า การออกแบบ หมายถึง การใช้ความคิดในการเลือกใช้วัสดุ และน�ามาผลิต เพื่อให้เกิดเป็น

ผลงานทีม่ปีระโยชน์ใช้สอย  โดยให้ความส�าคญักบัอตัถประโยชน์และความงาม ซึง่มหีลกัเกณฑ์ทีต้่องยดึถอื   

เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์มีหลักยึดอย่างน้อย  7 ประการ คือ หน้าที่ใช้สอย  ความประหยัดในด้านต่างๆ  

ความคงทนต่อการใช้งาน วัสดุที่เหมาะสมกับการผลิต โครงสร้างที่แข็งแรง ความงามที่ตรงใจผู้ใช้งาน และ

มีลักษณะเฉพาะอย่าง หรืออัตลักษณ์

 ส�าหรับค�าว่า  ผลิตภัณฑ์  โดยความหมายทั่วไปแล้วหมายถึง วัตถุสิ่งของที่ใช้ตอบสนองต่อ

ความต้องการของมนุษย์ในด้านต่างๆทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ ซึ่งกว่าจะเห็นเป็นผลิตภัณฑ์ต้องผ่าน

กระบวนการคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ และการทดลองสร้างต้นแบบหรือการลองผิดลองถูก จนกว่า

จะถูกใจผู้ใช้งาน หลักเกณฑ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วยลดการสูญเสียในการสร้าง

ต้นแบบ 

 ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ในกระบวนการคิดเพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกจากจะต้องคิด 

ในประเด็นต่างๆที่กล่าวถึงในตอนต้นแล้ว  ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกหลายประการที่ผู ้ออกแบบจะต้องคิด

ค�านึงและน�ามาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาด้วย  เช่น ราคาในการผลิตและการจ�าหน่าย การขนส่ง  
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การบรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์  ความปลอดภัยในการใช้งานรวมทั้งผลกระ

ทบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเกณฑ์ในการพิจารณาส่วนใหญ่มักมาจากการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคก่อน  

จึงน�าสู่แนวทางการผลิต และการจ�าหน่ายโดยล�าดับ   จากการศึกษาผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันพบว่า ผลิตภัณฑ์

ที่ได้รับการตอบสนองจากผู้บริโภคในปัจจุบัน มีอยู่ 3 ประเภท คือ

 1) ผลติภณัฑ์ทนัสมยั หรอืสมยัใหม่ (Modern Style) เช่น ผลติภณัฑ์จากพลาสตกิต่างๆ ผลติภณัฑ์

จากวสัดสุงัเคราะห์ และผลติภณัฑ์ต่างๆ ทีใ่ช้ระบบไฟฟ้าหรอืเทคโนโลยสีมยัใหม่ เป็นต้น 2) ผลติภณัฑ์ร่วม

สมัย (Contemporary Style) เช่น โคมไฟจากงานจักสานไม้ไผ่ กระเป๋าถือจากผ้าขาวม้าและหนังเทียม 

เป็นต้น  3) ผลิตภัณฑ์อมตะ หรือผลิตภัณฑ์ที่ยังคงนิยมใช้อยู่ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน (Classic Style)   

เช่น กระติบข้าวเหนียว หวดนึ่งข้าวเหนียว กระด้ง เป็นต้น ส�าหรับในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยม

ในงานออกแบบผลติภณัฑ์ในปัจจบุนั มกันยิมออกแบบผลติภณัฑ์สมยัใหม่ และผลติภณัฑ์ร่วมสมยัโดยมอง

ว่า ผลติภณัฑ์ในประเภทอมตะเป็นความยุง่ยากในการเปลีย่นพฤตกิรรมผูบ้รโิภค อกีทัง้ผลติภณัฑ์ในกลุม่ดงั

กล่าวมกีารตกผลกึทางความคดิมานานจนเรยีกว่า เป็นมรดกทางภมูปัิญญา ดงันัน้ทัง้ผลติภณัฑ์สมยัใหม่และ

ผลติภณัฑ์ร่วมสมยัจงึเป็นแนวทางในการออกแบบและเป็นทางเลอืกให้กบัผูบ้รโิภค หลกัคดิในการออกแบบ

ของ 2 แนวทางมคีวามแตกต่างกนัค่อนข้างมาก โดยหลกัคดิของการออกแบบสมยัใหม่เน้นความแปลกใหม่ 

สร้างนวัตกรรมใหม่เป็นแนวคิดแบบสากลตอบสนองผู้บริโภคทั่วไป แต่หลักคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์

ร่วมสมัยกลับให้ความส�าคัญกับรากเหง้าหรือความเป็นมาของการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมีมุมมองในการ

เชือ่มโยงวฒันธรรมท้องถิน่กบัการออกแบบผลติภณัฑ์ใหม่ บนความเชือ่ทีว่่าคณุค่าของผลติภณัฑ์คอื ความ

เป็นมาของผลิตภัณฑ์มีกลิ่นไอของความเป็นพื้นถิ่น ดังนั้นไม่ว่าจะออกแบบอย่างไรผู้ตัดสินที่แท้จริงก็คือ ผู้

บริโภคในการเลือกใช้สิ่งของแต่ละครั้งซึ่งเป็นไปได้มากที่ผู้บริโภคจะให้ ความส�าคัญกับทั้ง 2 แนวทางที่ใช้

ในการออกแบบ เพราะผู้บริโภคก็มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่หลากหลายเช่นเดียวกัน

 ส�าหรับกระบวนการฝึกคิดในการออกแบบในที่นี้ ผู ้เขียนขอเสนอรูปแบบการคิดอย่างง่ายๆ  

ที่ทุกคนสามารถน�ามาใช้ได้จริง  3 วิธี ดังนี้  

  1) การคิดเปรียบเทียบ  เป็นวิธีการง่ายๆ โดยเรียนรู้หลักและวิธีคิดจากงานออกแบบของ

บุคคลอื่น โดยค้นหาจุดเด่นหรือจุดสนใจที่เป็นประโยชน์แล้วน�ามาศึกษาเปรียบเทียบกับงานของตนเองที่

ก�าลังผลิต ค้นหาวิธีการผสมผสานให้เกิดรูปแบบผลิตใหม่ที่เกิดจากการประยุกต์ ดัดแปลงจนมีความลงตัว

และเหมาะสม

  2) การคิดจากจินตนาการ  เป็นการสร้างมุมมองใหม่ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมของมนุษย์

ที่เราต้องการจะออกแบบผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการ ผู้ออกแบบต้องมีความเชื่อว่า มีผลิตภัณฑ์อีก

หลายชนิดที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของมนุษย์ หากมองว่าทุกอย่างดีหมดทุกอย่างแล้ว

จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการคิกทันที ดังนั้น ต้องเริ่มต้นด้วยการค้นหาปัญหา วิธีการนี้จะท�าให้นึกถึง 

สิ่งต่างได้ง่ายและรวดเร็ว
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  3) การคิดจากทรัพยากรรอบตัว  เป็นวิธีการคิดแบบมองใกล้ จากสองวิธีการข้างต้นถือเป็น

วิธีการมองไกล  โดยหลักการคิดในการออกแบบโดยทั่วไป ก็คือ การมองรอบด้านและมองทุกระยะจนกว่า

จะได้สิ่งที่ดีที่สุด วิธีการคิดจากทรัพยากรรอบตัวก็คือ การมองทุกวัสดุที่สามารถหาได้ ไม่ว่าจะหาได้ด้วย

วิธีการไม่ต้องลงทุนหรือลงทุนก็ตาม แล้วมองควบคู่กับวิธีการผลิตที่จะเป็นไปได้ ทดลองเขียนสิ่งที่เป็น

ไปได้ออกมาให้ได้มากที่สุด หลังจากนั้นจึงลดทอน ตัดออก เหลือแบบที่ดีที่สุดเพื่อน�ามาปรับปรุงแก้ไข  

วิธีการนี้ ถือเป็นวิธีการที่ได้ผลอีกวิธีการหนึ่ง

 

 หลักและวิธีคิดข้างต้น ถือเป็นวิธีที่ค่อนข้างได้ผลที่ผู้เขียนเคยทดลองใช้มาหลายปี แม้ว่าในทาง

ทฤษฎีจะยังมีอีกหลายวิธีก็ตาม ข้อแนะน�าส�าหรับการฝึกคิด ก็คือ การคิดไปด้วย เขียนไปด้วย เพราะ

ความคดิของคนเรานัน้ลมืได้ง่าย ต้องเขยีนทนัททีีค่ดิได้  เคยมคีนกล่าวว่า ความคดิดดีมีรีาคามากว่าทองค�า   

ดังนั้น จงให้ความส�าคัญกับความคิดของเราในทุกครั้งที่คิดออก

การฝึกทักษะวาดเส้น เพื่อวาดผลิตภัณฑ์

 ทกัษะการวาด ถอืเป็นทกัษะทีต้่องอาศยัความช�านาญ และต้องใช้เวลาในการฝึกฝน ซึง่เป็นทกัษะ

ทีเ่ชือ่มต่อจากทกัษะการคดิ เมือ่คดิได้ คดิออกตามกระบวนการคดิสร้างสรรค์แล้วผูอ้อกแบบมคีวามจ�าเป็น

ที่จะต้องถ่ายทอดความคิดนั้นออกมาให้มองเห็น และวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือ วิธีการถ่ายทอดลงบนแผ่น

กระดาษ การถ่ายทอดลงบนกระดาษ ก็คือ การใช้ทักษะการวาด โดยผู้วาดอาจมีเป้าหมายเพื่อ ตนเอง

สามารถมองเห็นภาพจากความคิดที่ชัดเจนยิ่งขึ้น หรือต้องการให้บุคคลอื่นมองเห็นแนวคิดของตนเองแล้ว

ช่วยแก้ไขปรบัปรงุให้ดขีึน้ การวาดให้ใกล้เคยีงกบัความคดิจงึเป็นสิง่ทีต้่องมกีารฝึกฝนเพือ่ลดความผดิเพีย้น

จากความคิดที่ตนเองคิด 

 ความรู้พื้นฐานก่อนลงมือวาด

 ก่อนวาด ในที่นี้ ผู้เขียนขอใช้ค�าว่า วาดเส้น เพื่อให้ตรงกับสิ่งที่จะแนะน�าในล�าดับต่อไป เส้น ตาม

ความหมายโดยทั่วไป คือ จุดหลายจุดที่เรียงกันเป็นแถว และถ้ามีหลายแถวก็จะเกิดความรู้สึกเคลื่อนไหว

ไปมาในทิศทางต่างๆ และแสดงให้เห็นจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้าย ถือเป็นเครื่องมือชิ้นแรกที่สื่อความหมาย

ในภาษาเขียน หากแบ่งอย่างกว้างๆ จะพบว่า เส้นมี 3 ลักษณะ คือ เส้นตรง เส้นโค้ง และเส้นหยัก ส�าหรับ

ในงานออกแบบการวาดเส้นเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ช่วยวาด โดยทั่วไปก็คือ กระดาษ กับดินสอ 

หรือบางท่านอาจจะถนัดปากกามากกว่า เพราะในปัจจุบันปากกามีตัวเลือกมากขึ้น ทั้งขนาดของเส้น หมึก

แบบต่างๆ รวมทั้งรูปทรงการจับที่แสนสบาย หลายคนจึงนิยมที่จะวาดเส้นโดยใช้ปากกา 

 ในยคุปัจจบุนั การวาดเส้นยงัเปน็ทกัษะทีม่คีวามจ�าเป็นต่อมนษุย์ หากแต่บางครัง้มนษุย์มนษุย์ลง

ลืมวิ่งตามเทคโนโลยีจนไม่มีเวลาที่จะหยุดคิด ลืมตัวคิดว่ากล้องถ่ายรูป  หรือเทคโนโลยีต่างท�าแทนได้ทุก

อย่าง ส่งผลให้บางครั้งนึกอะไรออกไม่รู้จะบันทึกออกมาได้อย่างไรเพราะสมองไม่ได้ติดเครื่องพิมพ์ หรือไม่
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บางครั้งไปประสบกับบางสิ่งบางอย่างอยากจะบันทึกเก็บไว้เพื่อน�ามาศึกษาให้ละเอียดถึงกลไกที่ซับซ้อนก็

ไม่สามารถกระท�าได้ สิ่งเหล่านี้ การวาดสามารถเข้ามาแก้ปัญหาได้ทั้งสิ้น แต่การวาดใช่ว่า นึกอยากวาดก็

จะวาดให้เป็นรปูได้เลย ทกุอย่างต้องมกีารเรยีนรูแ้ละฝึกฝน ในการจดัอบรมหรอืการเรยีนการสอนเกีย่วกบั

การวาดโดยส่วนใหญ่กระท�าได้เพยีงการให้หลกัการทีถ่กูต้อง ส่วนความช�านาญ ความเชีย่วชาญจนวาดได้ดี 

ต้องต่างคนต่างฝึก และต้องฝึกอย่างต่อเนื่องด้วย เพราะทักษะแขนงนี้หากทิ้งนานวันก็ลืมได้ หรือฝีมือตก

ได้เช่นกัน

 ความส�าคัญที่จะต้องรู้ก่อนการฝึกวาดเส้น หากเปิดต�าราแล้วอาจต้องใช้เวลาเรียนนาน เพราะ

ต้องรู้เกี่ยวกับกระดาษ  ประเภทของหมึก ปากา ดินสอ อุปกรณ์ในการวาดต่างๆ ส�าหรับในที่นี้ ผู้เขียนจะ

ขอแนะน�าก่อนเฉพาะส่วนที่จ�าเป็นต้องรู้จริงๆเช่น กรรมวิธีการลากเส้นแบบต่างๆ เคล็ดลับในกาวาด และ 

เส้นแบบต่างๆที่มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ หลังจากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการฝึกวาดเส้นตาม 

ขั้นตอนต่อไป

 กรรมวิธีการลากเส้น

 การลากเส้นให้เกิดเป็นลักษณะต่าง ๆ  นั้น นอกจากวัสดุแล้ว ลักษณะอาการที่ลากก็มีส่วนที่ท�าให้

เกิดความแตกต่างของเส้นอีกด้วย เช่น  การวางต�าแหน่งของมือ การจับดินสอหรือปากกา สิ่งต่างๆ เหล่านี้ 

ล้วนส่งผลให้เกิดเป้นความเคลื่อนไหวของเส้นที่แตกต่างกันทั้งสิ้น

 การลากเส้น เพือ่ให้เกดิรปูภาพตามทีค่าดหวงั ผูว้าดต้องใช้ทกัษะทางมอืในหลายลกัษณะ ในเบือ้ง

ต้น สิ่งที่ควรรู้คือการใช้มือ  การใช้ข้อมือ การใช้หัวไหล่ การใช้ช่วงแขน เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้การควบ

เส้นในลกัษณะต่างๆดขีึน้ และลดอาการเมือ่ยหล้า จาดอาการเกรง็เมอืวาดไปนานๆ ซึง่มลีกัษณะทีน่่าสนใจ 

4 ประการ ดังนี้ 

  1) การลากโดยการเคลื่อนไหวของข้อมือเป็นเส้นสั้น ๆ

ลักษณะของการจับปากกา/ดินสอในการลากเส้น

ระยะของการจับ การวางต�าแหน่งมือ
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  2) การลากโดยการเคลื่อนไหวหัวไหล่หรือทั้งช่วงแขนจะได้เส้นยาว

  3) ลากโดยการเคลื่อนไหวของของข้อมือ เส้นจะโค้ง ๆ

  4) การลากผสมผสานอย่างอิสระ จะได้ความหลากหลายของลักษณะเส้น

 เคล็ดลับเกี่ยวกับทักษะการใช้มือในการวาด

  1) การควบคุมการหายใจ เส้นที่ดีมักมาจากจิตใจที่สงบนิ่ง จิตใจที่ไม่มีสมาธิมักให้เส้น

ออกมาที่สับสน ไม่ปะติดปะต่อ ผู้วาดบางคนจึงมักนิยมกลั้นลมหายใจในช่วงของการลากเส้นส�าคัญ

  2) ระดับการจับที่เปลี่ยนไปตามลักษณะเส้น เช่น เส้นที่ต้องการการลากสะบัดมักจับ

ปากกาในช่วงยาว จุดที่เน้นหนักต้องจับช่วงสั้น เป็นต้น

  3) การใช้อุปกรณ์เสริมในบางกรณี เช่น เชือกผูกปากกาโดยอีกด้านท�าเป็นจุดหมุนเพื่อใช้

วาดเส้นโค้งหรือวงกลม  ใช้ตัวดินสอเป็นตัวกะระยะหรือเทียบสัดส่วน เป็นต้น

 ความเข้าใจเรื่อง เส้น ที่มีต่ออารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์   

 เส้น ต่างๆที่มีอยู่ตามธรรมชาติ หรือส้นที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้น ในทางจิตวิทยาแล้วถือว่ามีส่วน

ต่อความรู้สึก และอารมณ์ ซึ่งสามารถสังเกตได้อย่างง่ายๆ จากสิ่งก่อสร้างต่างๆ หรือวัตถุสิ่งของต่างๆ  

ที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น รูปทรงของรถยนต์ที่ส่วนโค้งงอ รูปทรงบ้านทรงไทยที่มีส่วนโค้งงอของหลังคา    

รูปทรงของแก้วไวท์  รูปทรงของใช้ในครัวเรือน  และอื่นๆ 
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ตารางที่ 1 เส้นและอิทธิพลที่มีต่ออารมณ์ ความรู้สึกของมนุษย์เส้นพื้นฐานที่ควรรู้และท�าความเข้าใจมี

ลักษณะต่างๆ  ดังนี้

ที่

1

2

3

4

5

6

7

8

ลักษณะ เส้น อารมณ์ ความรู้สึกของมนุษย์ที่มีต่อเส้น

เส้นตรง  แนวตั้ง 

เส้นที่ตั้งแนวตั้งฉาก 90 องศากับพื้นราบ มีความหมายถึง

ความยุติธรรม ให้ความรู้สึกมั่นคง  แข็งแรง สง่างาม  

น่าเกรงขาม ซื่อตรง  

เส้นตรง แนวนอน 

เป็นเส้นที่มีทิศทางในแนวนอน ให้ความรู้สึกราบเรียบ สุภาพ 

สงบ ความกว้าง นิง่ พกัผ่อน ความจดืชดื ขาดความมชีวีติชวีา

เส้นทแยง หรอืเส้นเฉยีง

เป็นเส้นทีท่ศิทางในแนวเฉยีง มคีวามหมายแสดงถงึความรูส้กึ

เคลือ่นไหว  ความมชีวีติชวีา ไม่อยูน่ิง่  ไม่แน่นอน ไม่แขง็แรง 

รนุแรง ลกัษณะขาดความสมดลุ

เส้นขนาน 

เป็นการน�าเส้นตรงมาจบัคูเ่ป็นกลุม่เส้น ให้ความรูส้กึราบเรยีบ 

สงบนิง่

เส้นตดักนั 

เป็นเส้นทีท่ศิทางในแนวเฉยีงซ้าย ขวาตดักนั ให้ความรูส้กึแขง็

แรง ประสานกลมกลนื ความราบเรยีบ

เส้นโค้ง 

เป็นเส้นแนวนอนทีโ่ค้งงอรปูคลืน่ ให้ความรูส้กึนุม่นวล อ่อน

ช้อย อ่อนโยนนุม่นวล-ร่าเรงิ มกีารเคลือ่นไหวไปมา มชีวีติ

เส้นหยกั หรอืซกิแซก็ 

เป็นเส้นทีม่กีารเปลีย่นทศิทางกะทนัหนั  ไม่ว่าบน ล่าง ซ้าย 

ขวา ให้ความรูส้กึเคลือ่นไหว รนุแรง เปลีย่นแปลง ตืน่เต้น  

ไม่แน่นอนขดัต่อความรูส้กึธรรมดา

เส้นรอบวง

เป็นส้นโค้งอกีลกัษณะหนึง่ทีม่จีดุบรรจบระหว่างจดุเริม่ต้นและ

จดุสดุท้าย ให้ความรูส้กึถงึขอบเขต ทีนุ่ม่นวล ไม่เข้มงวด ดสูวย 

งดงาม
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ตารางที่ 2 ลักษณะของเส้นและวิธีการฝึกวาด

 กระบวนการฝึกปฏิบัติการวาดส้นผลิตภัณฑ์ อย่างง่าย

 การวาดที่ผู้เขียนจะแนะน�าเพื่อการฝึกฝนต่อไปนี้ จะเป็นรูปแบบง่ายๆ ที่เริ่มจากง่ายๆ ไปหาส่วน

ที่ยาก ผู้เรียนต้องเรียนรู้ตามขั้นตอน ดังนี้

  1. ฝึกวาดเส้นต่างๆ  ที่มีความหมายต่อรู้สึกของมนุษย์     

  ความรู้สึกของมนุษย์ที่ได้รับจากการใช้เส้นพื้นฐานต่างๆ มีดังนี้

ที่

1

2

3

4

ภาพ ค�าอธิบาย และค�าแนะน�าการฝึกวาด

ความหมาย : เส้นตรงทีล่ากขนานในแนวราบจะให้ความรูส้กึ

ทางความยาว ทีแ่สดงถงึการแผ่ขยาย และความสงบเงยีบ

การฝึก : เส้นแรกควรก�าหนดจดุต้นทางปลายทางแล้วลากจาก

จดุเริม่ต้นไปจนถงึจดุสดุท้ายโดยไม่ต้องยกปากกา เส้นทีส่อง

และเส้นต่อๆไปให้ท�าเช่นเดยีวกนัแต่ต้องรกัษาระดบัคูข่นาน  

ฝึกซ�า้บ่อยให้ช�านาญและแม่นย�า

ความหมาย : เส้นทีล่ากตรงตัง้ฉากกบัพืน้ราบ จะให้ความรูส้กึ

มัน่คง แขง็แรง รูส้กึแคบมคีวามถี ่ความห่างบอกระยะ

การฝึก : เส้นแรกควรก�าหนดจดุหวัท้ายไว้ก่อน วางมอืใน

ต�าแหน่งทีถ่กูต้อง แล้วลากจากบนลงล่าง เส้นต่อๆ ไปต้อง

รกัษาระดบัคูข่านไปเรือ่ยๆ

ความหมาย : เส้นตรงเอยีง หรอืเฉยีง จะให้ความรูส้กึและ

ความหมายของการแสดงทศิทางน�าทาง

การฝึก : เส้นแรกจะเริม่ด้านใดก่อนกไ็ด้ ความส�าคญัอยูท่ีว่ธิี

การจบัปากกา การควบคมุมอืเพือ่รกัษาระดบัเส้นทีคู่ข่นานกนั

ความหมาย : เส้นทีล่ากซกิแซก็ เป็นเส้นทีห่กัเหไปมา จะให้

ความรูส้กึของความรุน่แรง ความรวดเรว็ มกีารเคลือ่นไหว

การฝึก : เส้นทีว่าดสามารถวาดได้ในทกุทศิทาง เป็นการฝึก

ควบคมุมอืทีผู่ว้าดต้องการให้มรีะดบัหกัเหต่างๆ ทัง้แบบระดบั

เท่ากนั ต่างกนั วกวนในรปูแบบต่างๆ
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ตารางที่ 2 ลักษณะของเส้นและวิธีการฝึกวาด (ต่อ)

ตารางที่ 3 การประกอบเส้นและวิธีการฝึกวาดภาพสองมิติ

 2. ฝึกประกอบเส้น เพื่อขึ้นรูปทรงสองมิติ หรือรูปทรงแบน  

             เป็นการน�าเส้นที่ฝึกจากข้างต้นมาเชื่อมโยงให้เกิดรูปทรง ทดลองฝึกวาดจากใช้สามเส้น และพลิก

แพลงเส้นหลายๆแบบให้เกิดรูปทรงดังตัวอย่าง  ต่อไปนี้

ที่

ที่

5

6

7

1

ภาพ

ภาพ

ค�าอธิบาย และค�าแนะน�าการฝึกวาด

ค�าอธิบาย และค�าแนะน�าการฝึกวาด

ความหมาย : เส้นตรงทีล่ากหกัมมุไปมาเกดิรปูทรงบ้าง  

ทบัซ้อนกนับ้างกจ็ะท�าให้เกดิความรูส้กึถงึระยะใกล้-ไกล 

ในการวางต�าแหน่ง

การฝึก : เน้นการวาดให้เกดิมติทิีท่บัซ้อน มรีะยะโดยใช้เส้น

และรปูทรงอย่างง่ายๆ เป็นอสิระในการวาดสามารถใช้ความคดิ

สร้างสรรค์ได้เตม็ที่

ความหมาย : เส้นทีล่ากหมนุวนทัง้ในลกัษณะเหลีย่มหรอืเป็น

วงจะท�าให้รูส้กึถกึความลกึ ความซบัซ้อน ชวนพศิวง น�าสูจ่ดุที่

เป็นศนูย์กลาง

การฝึก : เน้นการใช้มอืทีต้่องควบคมุทัง้ความหนกัเบาของเส้น 

การคูข่นาน และรปูทรงทีไ่ม่บดิเบีย้วจากรปูทรงด้านใน

ความหมาย : เส้นทีล่ากให้โค้งคดกนัอย่างสม�า่เสมอ จะให้

ความรูส้กึอ่อนนุม่ การเคลือ่นไหว

การฝึก : ใช้ความพลิว้และอ่อนของข้อมอื ปลายนิว้ทีจ่บัปากกา 

เพือ่รกัษาระดบัเส้นทีพ่ลิว้ไหว โดยไม่ต้องยกปลายปากกา

รปูสามเหลีย่ม เป็นการน�าเส้นทแยงมมุซ้าย-ขวา มาใช้ร่วมกบั

เส้นแนวนอน เกดิเป็นรปูสามเหลีย่ม 

การฝึก : ควรทดลองวาดให้หลากหลายทัง้สามเหลีย่มด้านเท่า

และด้านไม่เท่ากนั ฝึกให้เกดิความช�านาญ
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ตารางที่ 4 เส้นกับการสร้างภาพสามมิติ

ตารางที่ 3 การประกอบเส้นและวิธีการฝึกวาดภาพสองมิติ (ต่อ)

 3. ฝึกประกอบเส้น เพื่อขึ้นรูปทรงสามมิติ หรือรูปทรงที่เกิดจากมุมมองในระดับต่างๆ  

 เป็นการสร้างภาพเสมือนของจริง ให้สมมุติการมองวัตถุสิ่งของในระดับต่างๆ หากใช้ของจริงร่วม

ในการฝึกวาดด้วยจะท�าให้เข้าใจเร็วยิ่งขึ้น  ผู้ฝึกต้องเข้าใจว่า การมองเห็นวัตถุของมนุษย์สามารถมองได้

หลายมุม การมองได้หลายมุม ต้องเลือกมุมที่มองเห็นรายละเอียดได้มากที่สุด ดังนั้นการวาดในลักษณะนี้

คือการเลือกมุมมองในการวาดที่คนทั่วไปต้องการมองเห็น ลองดูตัวอย่างการวาดต่อไปนี้

ที่

ที่

1

2

3

4

ภาพ

ภาพ

ค�าอธิบาย

ค�าอธิบาย และค�าแนะน�าการฝึกวาด

การจัดเส้นตรง โดยการน�าเอาเส้นชนิดหนึ่งมาจัดหรือ

หลายๆ ชนิดมาจัดรวมกัน เป็นกล่องรูปทรงเลขาคณิต เช่น

รูปทรงสี่เหลี่ยม รูปทรงสามเหลี่ยม หรือทรงกระบอก ให้

มองเห็นหลายด้านพร้อมๆ กัน

รปูสีเ่หลีย่ม เป็นการน�าเส้นตรงแนวตัง้ มาใช้ร่วมกบัเส้นแนว

นอน ให้เกดิเป็นรปูสีเ่หลีย่ม 

การฝึก : ควรทดลองวาดให้หลากหลายทัง้สีเ่หลีย่มด้านเท่า

และด้านไม่เท่ากนัในลกัษณะทีห่ลากหลาย ฝึกให้เกดิความช�านาญ

รปูวงกลมและวงร ีเป็นการฝึกวาดทัง้แบบรยีาวและให้กลม 

โดยพยามควบคมุวาดให้ได้ทัง้สองแบบ โดยปลายทีเ่ป็นจดุเริม่

ต้นและจดุสิน้สดุให้บรรจบพอดี

การฝึก : ควรทดลองวาดโดยควบคมุมอืและปลายปากกา/

ดนิสอให้สามารถหมนุได้เป็นวง ซึง่ต้องกะระยะและขนาดไว้ใน

ใจก่อนลงมอื เพือ่หาความถนดัให้ตนเอง

รปูทรงผลติภณัฑ์ โดยน�าเส้นต่างๆมาสร้างรปูทรง ทัง้นีอ้าจ

ทดลองดดัแปลงจากสิง่ทีเ่หน็ตามธรรมชาต ิหรอืรปูทรงทีคุ่น้

เคยเพือ่สร้างรปูทรงทีแ่ปลกใหม่ด้วย จะช่วยท�าให้เหน็ว่าการ

วาดรปูทรงต่างๆไม่ใช่สิง่ยาก

การฝึก : ควรทดลองวาดโดยเริม่จากลอกเลยีนแบบแล้วพฒันา

มาเป็นการสร้างสิง่ใหม่ โดยเขยีนเป็นภาพสองมติง่ิายก่อน
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ตารางที่ 4 เส้นกับการสร้างภาพสามมิติ (ต่อ)

ที่

2

3

4

5

ภาพ ค�าอธิบาย

การผสมผสานวงกลม วงรีและเส้นตรง โดยเรียนรู้จากรูป

ทรงของแก้วน�้าที่สัมผัสอยู่ทุกวัน  ลองมองแก้วน�้าในระดับที่

ต่างกัน เช่น มุมบน กลาง ต�่า ไล่ไปที่ละระดับอย่างช้าๆ จะ

เห็นปากแก้วเปลี่ยนจากวงกลม วงรี จนเป็นเส้นตรง

การผสมผสานหลายเส้นรวมกัน เช่น วงกลม วงรี เส้นทแยง

มุม เส้นโค้งและเส้นตรง โดยเรียนรู้จากถ้วยกาแฟ และช้อน

เริ่มต้นจากการร่างโครงสร้างง่ายๆ จากเส้นตรงก่อน

การผสมผสานหลายเส้นรวมกัน โดยเรียนรู้จากแก้วรูปทรง

ต่างๆ เริ่มจากการกะระยะสัดส่วนที่แตกต่างจากนั้นร่างด้วย

เส้นตรงอย่างง่ายๆ แล้วจึงค่อยแต่งเส้นที่เป็นรายละเอียด       

การผสมผสานหลายเส้นรวมกัน โดยเรียนรู้จากสิ่งของ 

รอบตัว เช่น กระเป๋า รองเท้า และสิ่งต่างๆ ท�าเช่นเดียวกับ

ที่ผ่านมา แล้วค่อยลงรายละเอียดให้เสมือนจริง มีความเป็น

ธรรมชาติ ตามสภาพที่เป็นจริง

 4. ฝึกวาดเงาที่เกิดจากแสงตกกระทบวัตถุ เพื่อเน้นให้เกิดรูปทรงสามมิติ

 เป็นการฝึกลงเงาให้เห็นภาพผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  ซึ่งต้องเข้าใจว่า ผลิตภัณฑ์หลายชนิดไม่ได้

มีผลเกลี้ยงเกลาดังตัวอย่าง แต่หลายชนิดมีลาย มีพื้นผิวที่ขรุขระ มีสูง-ต�่า มีลวดลาย  มีลีลาที่แตกต่างกัน 

ดังนั้นการให้เงาจะท�าให้เห็นรายละเอียดยิ่งขึ้น ให้ลองฝึกเริ่มจากง่ายๆ ก่อน จากนั้นจึงทดลองเขียนอะไร

ที่ยากขึ้น เช่น งานจักสาน ลายผ้า ฯลฯ

ตารางที่ 5 แสงและเงากับรูปทรง

ที่

1

ภาพ ค�าอธิบาย

เงาตกกระทบ

เป็นการสังเกตทิศทางของแสง ด้านที่โดนแสงมากก็จะสว่าง

มาก โดนแสงน้อยก็จะสว่างน้อย ส่วนที่ไม่โดนแสงหรือถูก

บดบังก็จะมืด
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 ในเอกสารชุดนี้  ขอจบลงตรงนี้ก่อน เพราะขั้นตอนต่อไปของการเรียนรู้การออกแบบและพัฒนา

ผลติภณัฑ์กค็อื  การฝึกผลติต้นแบบผลติภณัฑ์  และการเรยีนรูแ้ละความเข้าใจกลไกทางการตลาด  ซึง่ทกัษะ

ความรู้ทั้งสองด้านนี้ ต้องเรียนรู้จากผลิตภัณฑ์จริง โดยในแต่ละผลิตภัณฑ์จะมีหลักและวิธีคิดที่แตกต่างกัน  

ซึ่งต้องใช้วิธีวิเคราะห์เป็นรายผลิตภัณฑ์ ในโอกาสนี้ ขอให้ทุกท่านฝึกทักษะข้างต้นให้เข้าใจและน�ามาใช้ให้

คล่องก่อนนะครับ 

ตารางที่ 5 แสงและเงากับรูปทรง

ที่

2

3

4

ภาพ ค�าอธิบาย

ทิศทางของแสงและการเกิดเงาบนวัตถุทรงกลม

เป็นการศึกษาทิศทางของแสงที่ตกกระทบบนวัตถุทรงกลม 

โดยวัตถุทรงกลมอยู่นิ่งและมีแสงจากหลอดไฟเคลื่อนจาก 

บนสุด ลงมาท�ามุมเฉียง และมาอยู่ในแนวราบในระดับ

เดียวกัน ส่งผลให้เกิดเงาต่างกัน

ความเข้มและเบาบางของเส้นที่เกิดจากแสงและเงา

ความเข้มของแสงที่มาตกกระทบกับวัตถุ ไม่ได้ท�าให้เกิดเงา

ระหว่างด�ากับขาว หรือมืดกับสว่างเท่านั้น แต่ยังท�าให้เกิด

การไล่โทนสีจากขาวไปเทา เทาอ่อน เทาเข้ม จนกระทั้งด�า

อย่างน้อย 9 ระดับ ดังนั้นในการวาดและการลงเงาที่ต้องการ

ให้เหมือนจริงที่สุด จึงต้องศึกษาเรื่องแสงให้มาก

การเกลี่ยเส้นในลักษณะต่างๆ

การวาดเส้นบนพื้นผิวที่มีความแตกต่างกัน และต้องการความ

เข้ม ความสว่างต่างกัน จ�าเป็นต้องเรียนรู้เรื่องการเกลี่ยเส้นใน

ทิศทางต่างๆ นอกจากจะท�าให้เกิดแสงเงา ยังท�าให้เกิดความ

สวยงามบนพื้นผิวด้วย





ภาคผนวก ค
การน�าเสนอผลงานการวิจัย

เรื่อง การศึกษากระบวนการถ่ายทอดความรู้ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่เหมาะสมกับกลุ่มอาชีพในภาคอีสาน
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ภาพกิจกรรมการน�าเสนอผลงานวิจัย
 การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2

“รากหญ้ากับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

และการน�าเสนอผลงานการวิจัย ในหัวข้อ

การศึกษากระบวนการถ่ายทอดความรู้ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

กับกลุ่มอาชีพในภาคอีสาน (A study of a procedure for conveying the knowledge on  

Product design suitable for the occupational groups in the Isaan Region)

รองศาสตราจารย์ ดร. ช่วงโชติ พันธุเวช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

กล่าวเปิดงาน

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวส วสี
บรรยายพิเศษ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช
บรรยายพิเศษ

บรรยากาศในการน�าเสนอผลงานวิจัย

การน�าเสนอผลงานวิจัยของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชาย สิกขา

การรับเกียรติบัตรรับรองผลงานวิจัยในกลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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บทคัดย่อ

 หลายปีที่ผ่านมาภาครัฐได้มีการจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนมา

นาน นับตั้งแต่มีแนวนโยบาย หนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่า การถ่ายทอดความรู้

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มักประสบปัญหาในการพัฒนาทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบ

อาชีพในชุมชน การศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมใน

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพของกลุ่มอาชีพในท้องถิ่นภาคอีสาน2) เพื่อศึกษาและทดลองใช้เทคนิค วิธีการ

ตามกระบวนการถ่ายทอดความรู้ทางการออกแบบกับกลุ่มอาชีพต่างๆ ในภาคอีสาน 3) เพื่อสรุปผลการ

ประยุกต์ใช้กระบวนการที่มีความเหมาะสมกับการถ่ายทอดความรู้ทางการออกแบบให้กับกลุ่มอาชีพใน

ภาคอสีาน การวจิยันีเ้ป็นการวจิยัและพฒันา โดยผูว้จิยัเลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจงจากกลุม่อาชพีทีผ่ลติ

งานหัตถกรรมในท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะของการผลิตผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน ท�าเลที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ต่างกัน   

โดยเลอืกพืน้ทีศ่กึษาทดลองและจดัเกบ็ข้อมลูจาก 4  กลุม่อาชพี ผลจากการวจิยั พบว่า การเรยีนรูเ้พือ่พฒันา

อาชีพของกลุ่มอาชีพในท้องถิ่นภาคอีสานที่ผ่านมา เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการต่อยอดภูมิปัญญาในท้อง

ถิน่ การได้รบัการสนบัสนนุด้านความรูแ้ละทกัษะจากหน่วยงานภาครฐั และการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่าง

กลุ่ม  ส�าหรับการศึกษาและทดลองใช้เทคนิค วิธีการถ่ายทอดความรู้ทางการออกแบบกับกลุ่มอาชีพต่างๆ 

ในภาคอีสาน พบว่า ต้องอาศัยอาศัยเทคนิค วิธีการถ่ายทอดความรู้ 4 ประการ คือ การบรรยาย  การสาธิต   

การฝึกปฏิบัติ  และการอภิปราย ซึ่งในทุกขั้นตอนเน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วม โดยส่งเสริมให้มีกระบวนการ

กระตุ้นการคิดและการแสดงออก จากการสรุปกระบวนการในขั้นตอนสุดท้าย ผู้วิจัย พบว่า  กระบวนการ

ถ่ายทอดความรูท้างการออกแบบผลติภณัฑ์ทีเ่หมาะสมกบักลุม่อาชพีในภาคอสีาน ควรประกอบด้วย 6 ขัน้

ตอนหลกั ตามล�าดบั ดงันี ้1) การบรรยายความรูท้ัว่ไปทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาผลติภณัฑ์ 2) การฝึกทกัษะ

ในการวาดเส้น 3) การบรรยายความรูท้างการตลาด 4) การฝึกปฏบิตักิารออกแบบ 5) การผลติต้นแบบและ

การประเมินแบบมีส่วนร่วม 6) การทดลองตลาดและประเมินแบบมีส่วนร่วม  ซึ่งผลการวิจัยนี้ จะได้มีการ

เผยแพร่สู่หน่วยงานที่มีบทบาทในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นต่อไป

ค�าส�าคัญ :  การถ่ายทอดความรู้ 1, การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2, กลุ่มอาชีพในภาคอีสาน 3

ABSTRACT

 There has long been training organized by the government sector for conveying 

the knowledge on community product development since the time of the One Tambon 

One Product policy.  From this kind of training, it was found that the conveyance of 

the knowledge on product development so far has often encountered problems in the  

development of the product design skill in community workers.  For this research, there 

are 3 objectives: 1) to study the learning behavior in order to develop occupations for 

the occupational groups in the Isaan region, 2) to examine and experiment with the 
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techniques and methods in the procedure for conveying the knowledge on design to the  

occupational groups in the Isaan region, 3) to summarize the results of applying the  

appropriate procedure to the conveyance of the knowledge on design to the occupational 

groups in the Isaan region.  This research is a research and development with the sample 

selected purposively from groups creating local handcrafts of different manufacturing 

styles and locations.  The area of study was selected and the data were collected from 

4 occupational groups.  The research results yield that the learning for the occupational 

development of the local occupational groups in the Isaan region has so far been due 

to the background in local wisdom, the support from the government sector regarding  

knowledge and skills, and the learning exchange between groups.  As for the  

examination and experimentation of the techniques and methods for conveying the 

knowledge on design to the occupational groups in the Isaan region, it was found that  

4 methods of knowledge conveyance are needed: lecturing, demonstration, practice, 

and discussion.  For each step, the emphasis is on participatory activities, with the  

encouragement of a process for the stimulation of thinking and expression.   

The summarization of the procedure in the last part yielded that a procedure for  

conveying the knowledge on product design appropriate for the occupational groups in 

the Isaan region should consist of 6 steps: 1) lecturing on general knowledge on product 

development, 2) drawing skill training, 3) lecturing on marketing knowledge, 4) design 

practicing, 5) participatory model development and evaluation, 6) participatory mar-

ket experimentation and evaluation.  The results of this research will be publicized to  

agencies responsible for the development of local products in the future. 

Keywords : Knowledge Conveyance 1, Product Design 2, Occupational Groups in the  

Isaan Region3
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