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Product of Bamboo Wickerwork Machine Inventor in Uttaradit Province 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางคุณคาของสิ่งประดิษฐเชิงนวัตกรรมเครื่องผาไมไผและเครื่องจักตอกดวย
รูปแบบการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผในเขตพื้นที่จังหวัด
อุตรดิตถ  ดวยการดําเนินงานตามทฤษฎีหวงโซคุณคา (Value Chain) ในดานการบริหารจัดการ ( Management ) 
ดวยการ Matching Product กับ User  จํานวน 2 กลุมเปาหมายคือกลุมเปาหมายการใชประโยชนหลักและ
กลุมเปาหมายเพื่อการขยายผล ดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ( Action Research ) เพื่อการถายทอดเทคโนโลยีแบบมี
สวนรวมระหวางเจาของเทคโนโลยี ทีมผูวิจัยและกลุมผูใชเทคโนโลยี  ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผาไมไผ
ดวยมีดกับเครื่องผาไมไผ พบวาการผาไมไผความยาว 2 เมตร ดวยการใชมีดใชเวลาเฉลี่ย 4.50 นาที แตการผาดวย
เครื่องผาไมไผใชเวลาเฉลี่ย 0.50 นาที  การผาไมไผความยาว 4 เมตร ดวยการใชมีดใชเวลาเฉลี่ย 6.95 นาที แตการ
ผาดวยเครื่องผาไมไผใชเวลาเฉลี่ย 1.08 นาที  และการผาไมไผความยาว 8 เมตร ดวยการใชมีดใชเวลาเฉลี่ย 11.53 
นาที แตการผาดวยเครื่องผาไมไผใชเวลาเฉลี่ย 1.80 นาที  ซึ่งเทากับวาเครื่องผาไมไผสามารถผาไดเร็วกวาการผา
ดวยมีดถึง 10 นาที เมื่อเปรียบเทียบที่ความยาว 8 เมตร  ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจักตอกไมไผดวยมีด
กับเครื่องจักตอก  พบวาการจักตอกหนา 4 มิลลิเมตร ดวยการใชมีดใชเวลาเฉลี่ย1.25 นาที  แตการจักตอกดวย
เครื่องใชเวลาเฉลี่ย 15.40 วินาที   การจักตอกหนา 5 มิลลิเมตร ดวยการใชมีดใชเวลาเฉลี่ย 2.10 นาที  แตการจัก
ตอกดวยเครื่องใชเวลาเฉลี่ย16.00 วินาที  การจักตอกหนา 6 มิลลิเมตร ดวยการใชมีดใชเวลาเฉลี่ย 2.30 นาที  แต
การจักตอกดวยเครื่องใชเวลาเฉลี่ย 16.50 วินาที   และการจักตอกหนา 7 มิลลิเมตร ดวยการใชมีดใชเวลาเฉลี่ย 
2.50 นาท ี แตการจักตอกดวยเครื่องใชเวลาเฉลี่ย 17.30 วินาที  ซึ่งเทากับวาเครื่องจักตอกสามารถทํางานไดเร็วกวา
การจักตอกดวยมีดถึง 3 นาที เมื่อเปรียบเทียบที่ขนาดความหนาที ่ 7 มิลลิเมตร  ผลการประเมินความพึงพอใจที่มี
ตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องผาไมไผพบวาอยูในระดับดีมากที่สุดมีคาเฉลี่ย 4.52  สวนความพึงพอใจตอ
ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักตอกพบวาอยูในระดับดีมากที่สุดมีคาเฉลี่ย 4.51  และผลการประเมินความพึง
พอใจหลังจากการฝกอบรมเพือ่การถายทอดเทคโนโลยีพบวามีความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินโครงการอยู
ในระดับดีมากที่สุดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.86  จากคะแนนเต็มในระดับ 5 คะแนน ตามลําดับ                  
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Abstract 
This research was conducted to create the value of innovative invention of bamboo cleaving 

and wickerwork instruments. This was done in the from of technology transfer to the community in order 
to create added value for wickerwork products in Uttaradit province. Value chain theory was focused on 
the management by using matching product and user method. Two target group were determined : 
main benefit and outcome extension. This action research focused on the participatory technology 
transfer process between technology owner, the team of researchers, and the group of technology 
users. Based on the efficiency comparison of bamboo cleaving by using a knife and cleaving 
instrument, it took 4.50 minutes on average to cleave the bamboo having 2 meters in length whereas the 
bamboo cleaving instrument took only .50 minute. For the bamboo having 4 meters in length, it took 6.95 
minutes on average for the knife and 1.08 minutes for the bamboo cleaving instrument. For the bamboo 
having 8 meters in length, it took 11.53 minutes on average for the knife and 1.80 minutes for the 
bamboo cleaving instrument. It other words, the bamboo cleaving instrument could cleave the bamboo 
having 8 meters in length 10 minutes faster than the knife. With regard to the efficiency comparison of 
bamboo wickerwork by using the knife and wickerwork instrument, it was found that the wickerwork with 
4 mm. thickness done by the knife took 1.25 minutes whereas the wickerwork instrument took only 15.40 
minutes on average. For The wickerwork with 5 mm. in thickness, the knife took 2.10 minutes whereas 
the wickerwork instrument took only 16.00 seconds on average. For the wickerwork with 6 mm. in 
thickness, the knife took 2.30 minutes whereas the wickerwork instrument took only 16.50 seconds on 
average. For the wickerwork with 7 mm. in thickness, the knife took 2.50 minutes whereas the 
wickerwork instrument took only 17.30 seconds on average. It other words, the wickerwork instrument 
could work on the wickerwork with 7 mm. in thickness 3 minutes faster than the knife. It was found that 
the wickerwork production group in Uttaradit province had a highest level of satisfaction with the 
efficiency of bamboo cleaving instrument  ( Χ  = 4.25), wickerwork instrument ( Χ   = 4.51), and the 
project operation ( Χ  = 4.86). 
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คํานํา 

จากการดําเนินโครงการวิจัยรูปแบบการพัฒนามาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑเครื่องจักรสานไมไผของกลุม
โดยใชรูปแบบการวิจัยแบบมีสวนรวม ( PAR : Participatory Action Research ) เพื่อที่จะพัฒนาในดานรูปแบบ
ของผลิตภัณฑ  ดานการพัฒนากรรมวิธีการผลิต  และการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการภายในกลุม  เพื่อจะทํา
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ใหเกิดผลในเชิงของการพัฒนากลุมอาชีพผูผลิตผลิตภัณฑไมไผของตําบลนานกกเปนไปไดอยางหยั่งยืน  และอีกทั้ง
ยังสงผลในการเพิ่มรายไดใหกับประชาชนในพื้นที่เพื่อแกไขปญหาดานอาชีพของชุมชนไดอยางแทจริง โดยไดเสนอ
ขอเสนอโครงการดังกลาวกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ  และไดรับการสนับสนุนใน
รูปแบบของทุนสนับสนุนงานวิจัยภายใน  ซึ่งไดจากการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ  ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 139,000 บาท  โดยคณะผูวิจัยไดดําเนินโครงการวิจัยดังกลาวเสร็จ
สิ้นในขั้นตอนของการการพัฒนากรรมวิธีการผลิตเปนที่เสร็จสิ้นแลวตั้งแตเดือน มกราคม พ.ศ. 2552  ยังคงเหลือแต
ในสวนของการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกลุมและขั้นตอนของการสรางมาตรฐานของผลิตภัณฑเทานั้น  ซึ่ง
ตามแผนงานวิจัยของโครงการไดกําหนดระยะแลวเสร็จไวในเดือนตุลาคม พ.ศ.2552   
 ผลจากการดําเนินงานตามโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ
เครื่องจักสานไมไผ  ต.นานกกก  อ. ลับแล  จ.อุตรดิตถ  ในขั้นตอนของการพัฒนากรรมวิธีการผลิตที่คณะผูวิจัยได
ดําเนินการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนงานโครงการวิจัยไปแลวนั้น  จึงทําใหเกิดผลงานวิจัยในรูปแบบ
ของการพัฒนาเครื่องจักรการผลิตจํานวน 2 เครื่อง  อันประกอบดวย เครื่องผาไมไผ และเครื่องจักรตอก  โดยเปน
เครื่องจักรที่ทางคณะผูวิจัยไดดําเนินการสรางและพัฒนารวมกันกับกลุมผูผลิตเครื่องจักสานผลิตภัณฑไมไผ ของ
ตําบลนานกก และไดทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องจักรการผลิตทั้งสองเครื่องที่พัฒนาขึ้น  โดยจากผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพดานการใชงานของเครื่องพบวาเครื่องจักรทั้งสองสามารถที่จะลดเวลาในการทํางานในขั้นตอนการ
เตรียมวัตถุดิบทั้งในขั้นตอนของการผาและขั้นตอนของการจักรตอกใหเปนเสนไดเปนอยางมาก สวนการประเมิน
ความพึงพอใจในดานการใชงานจากผูใชพบวามีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก ดังนั้นเพื่อเปนการสรางคุณคา 
(Value Creation) ใหเกิดแกผลงานวิจัยเชิงสิ่งประดิษฐซึ่งมาจากการโครงการวิจัยที่คณะผูวิจัยไดดําเนินการเสร็จสิ้น
แลว  สูการนําไปใชประโยชนตอองคกร/ชุมชน ที่มีการรวมกลุมกันในรูปแบบของกลุมอาชีพในชุมชน  อีกทั้งยังเปน
การสนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added) ใหกับผลงานวิจัยเชิงสิ่งประดิษฐใหนําไปสูการใชงานจริงไดตอไป 
เพื่อทําใหเกิดการพัฒนามาตรฐานการผลิตและมาตรฐานผลิตภัณฑของกลุมผูผลิตในระดับชุมชน  ใหมีมาตรฐานที่
สูงขึ้นอีกทั้งยังเปนแนวทางในการที่จะชวยลดตนทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไดตอไปในอนาคต จาก
เหตุผลและความจําเปนรวมไปถึงความตองการที่แทจริงของกลุมผูผลิตผลิตภัณฑเครื่องจักสานในระดับชุม  จึงทํา
ใหคณะผูวิจัยเล็งเห็นความจําเปนในการที่จะจัดทําโครงการวิจัยในรูปแบบของการสรางคุณคาของสิ่งประดิษฐเชิง
นวัตกรรมเครื่องผาไมไผและเครื่องจักรตอก  ดวยรูปแบบการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน  เพื่อการสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับผลิตภัณฑของกลุมผูผลิตผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ  ขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางใน
การสรางคุณคา (Value Creation) ของสิ่งประดิษฐที่ไดจากงานวิจัยทั้งสองชิ้น  เพื่อใหขยายไปสูกลุมผูผลิต
ผลิตภัณฑเครื่องจักสานหรือกลุมอาชีพในระดับชุมชนที่อยูในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ  ใหเขาถึงเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลการผลิตทีเหมาะสมตอไป  

 

อุปกรณและวิธีการ 
ผูวิจัยไดเนนกระบวนการสรางคุณคา Value Chain  ใหกับสิ่งประดิษฐดวยการใชกลไกของศูนยการ

สงเสริมการใชและพัฒนาเครื่องจักรสําหรับกลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชนประเภทเครื่องจักสานไมไผเปนศูนยกลางใน
การถายทอดเทคโนโลยีดวยการใชกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(Action Research) ที่ประกอบดวยทีม
นักวิจัย เจาของเทคโนโลยีและกลุมผูผลิตเครื่องจักสานไมไผ มีระยะดําเนินการ 3 ระยะ ประกอบดวย      
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1. ระยะของการเตรียมการจัดเตรียมความพรอมของโครงการ  ประกอบดวยกิจกรรมดังนี ้  
 1.1 การประสานงานหนวยงาน หรือองคกรในทองถิ่น เพื่อขอใชพื้นที่สําหรับเปนศูนยสงเสริมการใช

และพัฒนาเครื่องจักรสําหรับกลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชนประเภทเครื่องจักสานไมไผ โดยใชพื้นที่ตําบลนานกกก 
อําเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ         
 1.2 จัดทําแบบมาตรฐานการผลิต ที่พรอมเผยแพรสูการนําไปเผยแพรใหกับกลุมผูใชเครื่องจักร
ทําการศึกษาสวนประกอบ  หลักการทําการ และการนําไปใชเพื่อผลิตดวยตนเอง    
 1.3 จัดสรางตนแบบเครื่องจักรสําหรับประกอบการสาธิต เผยแพรและใชงาน จัดทําสื่อประกอบการ
เผยแพร  คูมือการใชงานและแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักร  

2. ระยะของการจัดกิจกรรมและสงเสริมเผยแพรการใชงานเครื่องจักร ประกอบกิจกรรมดังตอไปนี้
 2.1 จัดกิจกรรมการฝกอบรมเพื่อการถายทอดเทคโนโลยีเครื่องผาไมไผและเครื่องจักตอกใหกับกลุม
อาชีพผลิตผลิตภัณฑไมไผตําบลนานกกก อําเภอลับแล หมูที ่ 2, 4 และหมูที ่ 5 และกลุมอาชีพผลิตผลิตภัณฑไมไผ
ภายในจังหวัดอุตรดิตถอีกจํานวน 8 กลุม         
 2.2 ใหกลุมเปาหมายการใชประโยชนหลักไดนําเครื่องจักรกลตนแบบไปใชไปใชงานจริง  เพื่อสงเสริม
สูการพัฒนามาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผ  

3. ระยะของการติดตาม ประเมินผลและหาแนวทางในการพัฒนาเครื่องจักร  ประกอบกิจกรรม
ดังตอไปนี ้

 3.1 จัดทําการติดตามผลหลังจากการใชงาน เพื่อประเมินความพึ่งพอใจของกลุมผูใช และสรุปปญหา
และอุปสรรคจากการใชงานเครือ่งจักร        
 3.2 จัดกิจกรรมพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณในการใชเครื่องจักรเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
เครื่องจักรอื่นๆ ระหวางเจาของเทคโนโลย ี ผูวิจัยและกลุมผูผลิตเครื่องจักสานไมไผ  

   
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล       
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก เครื่องจักรตนแบบ สื่อประกอบการเผยแพร   แบบสอบถามเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของกลุมผูใชเครื่องจักร   แบบประเมินโครงการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยี  และแบบติดตาม
ประเมินผลหลังจากการใชงาน และวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยใชสถิติเชิงพรรณนาเปนจํานวนรอยละ
และคาเฉลี่ย ขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาที่เกี่ยวของ (Content Analysis) 
 
กรอบแนวความคิดหลักของการวิจัย 

กระบวนการดานการจัดการ (Management)  เพื่อสรางคุณคาของสิ่งประดิษฐเชิงนวัตกรรมเครื่องผาไมไผ
และเครื่องจักตอกดวยรูปแบบการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน  เพื่อการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑของกลุม
ผูผลิตผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดหลักของการ
ดําเนินงานไวดังนี ้
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ภาพกรอบแนวคิดในการวิจัยเพือ่สรางคุณคาของสิ่งประดิษฐเชิงนวัตกรรมเครื่องผาไมไผและเครื่องจักตอก 
ดวยรูปแบบการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนเพื่อการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผของกลุม

ผูผลิตในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
ผลการศึกษาความพึงพอใจตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักตอก  พบวา กลุมผูผลิตผลิตภัณฑ

เครื่องจักสานไมไผในจังหวัดอุตรดิตถ มีความพึงพอใจตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักตอกอยูในระดับดี
มากที่สุด  มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.51  โดยมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของเครื่องจักตอกในดานการ
นําไปใชไดตามวัตถุประสงค มีคาเฉลี่ยอยูที ่4.95 รองลงมาไดแก การออกแบบไดตรงตามวัตถุประสงคในการใชงาน 
มีคาอยูที่ 4.92  สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ความสามารถในการเคลื่อนยายไดอยางสะดวกของเครื่องจักตอก มี
คาอยูที ่3.57 สวนดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชงานเครื่องจักตอก  ผูวิจัยไดเก็บขอมูลหลังจากทําการสาธิต
วิธีการใชงาน และใหกลุมผูผลิตผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผในจังหวัดอุตรดิตถ  พบวา กลุมผูเขารวมการถายทอด
และสาธิตวิธีการใชเครื่องจักตอกมีความเขาใจในขั้นตอนการใชงานมากที่สุด มีคาอยูที่ 4.76 อยูในระดับดีมากที่สุด  
รองลงมาไดแก  ความรูความเขาใจในการควบคุมการทํางานของเครื่อง มีคาอยูที่ 4.58 อยูในระดับดีมากที่สุด  สวน
ความเขาใจในดานระบบการทํางาน  กลไกและชิ้นสวน และการซอมแซม และบํารุงรักษาเครื่อง มีคาเฉลี่ยอยูที ่3.80 

กระบวนการดาน Management : การบริหารจัดการผลผลิตการวิจัยและส่ิงประดิษฐเพื่อนําไปสู
การสราง (Value Chain)  ของส่ิงประดิษฐเชิงนวัตกรรมเครื่องผาไมไผและเครื่องจักตอก 

การจัดทําแบบมาตรฐาน
เครื่องจักรเพื่อการผลิต 

การจัดทํากิจกรรมสงเสริมและ
เผยแพรสูกลุมผูใชงาน 

การติดตามผลและตอยอด
เพื่อการพัฒนาเครื่องจักร 

แบบและแผนการ
ผลิตเครื่องจักรที่
เปนมาตรฐาน 

ตนแบบสําหรับ
สาธิตและทดลอง

ใชงาน 

ส่ือสงเสริมและเผยแพร
การใชเครื่องจักร 

แผนการบํารุงรักษาและ
ซอมแซมเครือ่งจักรกล 

การฝกอบรมและ
ถายทอด เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลสูชุมชน 

การติดตามและ
ประเมินผลหลังจาก

การใชงาน 

การหาแนวทางการ
พัฒนาเครื่องจักร

ตนแบบ 

การพัฒนาเครื่องจักร
แบบอื่นๆเพื่อใชเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
เครื่องจักสานไมไผ 

การสรางมูลคาเพิ่มและพัฒนามาตรฐานการผลิตใหกับกลุมผูผลิตผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผใน
เขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ 
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อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ ผลจากการศึกษาความพึงพอใจตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องผาไมไผ  
พบวา กลุมผูผลิตผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผในจังหวัดอุตรดิตถ มีความพึงพอใจตอประสิทธิภาพการทํางานของ
เครื่องผาไมไผอยูในระดับดีมากที่สุด  มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.52  โดยมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพ
ของเครื่องผาไมไผในดานการนําไปใชไดจริง มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.95 รองลงมาไดแก การออกแบบไดตรงตาม
วัตถุประสงคในการใชงาน มีคาอยูที่ 4.89  สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ความสามารถในการเคลื่อนยายไดอยาง
สะดวกของเครื่องผาไมไผ มีคาอยูที่ 3.68  สวนดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชงานเครื่องผาไมไผ  พบวา 
กลุมผูเขารวมการถายทอดและสาธิตวิธีการใชเครื่องผาไมไผมีความเขาใจในขั้นตอนการใชงานมากที่สุด มีคาอยูที ่
4.66 อยูในระดับดีมากที่สุด  รองลงมาไดแก  ความรูความเขาใจในการควบคุมการทํางานของเครื่อง มีคาอยูที่ 4.57 
อยูในระดับดีมาก  สวนความเขาใจในดานระบบการทํางาน  กลไกและชิ้นสวน และการซอมแซม และบํารุงรักษา
เครื่อง มีคาเฉลี่ยอยูที ่3.65 อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ      
 ผลการศึกษาความพึงพอใจหลังจากการฝกอบรมเพื่อการถายทอดเทคโนโลยีเครื่องผาไมไผและเครื่องจัก
ตอกใหกับกลุมผูผลิตผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผในจังหวัดอุตรดิตถ  ผูวิจัยไดเก็บขอมูลหลังจากทําการสาธิต
วิธีการใชงาน และใหกลุมผูผลิตผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผในจังหวัดอุตรดิตถ  ไดรวมฝกปฏิบัติการการใชเครื่อง
และหลังจากนั้นไดทําการวัดความรูความเขาใจโดยการใชแบบประเมิน ซึ่งจากการประเมินผลพบวา กลุมผูเขารวม
การถายทอดและสาธิตวิธีการใชเครื่องผาไมไผและเครื่องจักตอกมีความพึงพอใจใจดานความรูความสามารถของ
อาจารยผูดําเนินโครงการมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.78 อยูในระดับดีมากที่สุด  ดานความพรอมสิ่งสนับสนุนในการ
ดําเนินงานมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.62 อยูในระดับดีมากที่สุด ดานการเตรียมการจัดกิจกรรมอบรมมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.75 
และในดานดานภาพรวมของการดําเนินโครงการมีคาเฉลี่ยอยูที ่4.86 ตามลําดับ    
 ผลการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบดานประสิทธิภาพการทํางานของการผาไมไผดวยมีดกับการผาไมไผดวย
เครื่องผาไมไผ พบวา การผาไมไผดวยมีดเมื่อทําการผาไมไผที่มีความหนา 7 มิลลิเมตรในความยาว 2 เมตร
เสนผาศูนยกลาง 59 มิลลิเมตร จะใชเวลาผาโดยเฉลี่ย 4.25 นาที  สวนการผาไมไผดวยความหนา 9 มิลลิเมตรใน
ความยาว 2 เมตร เสนผาศูนยกลาง 100 มิลลิเมตร จะใชเวลาผาโดยเฉลี่ย 4.76 นาที  สวนการผาไมไผดวยความ
หนา 7 มิลลิเมตรความยาว 4 เมตร เสนผาศูนยกลาง 75 มิลลิเมตร จะใชเวลาผาโดยเฉลี่ย 6.46 นาที  สวนการผา
ไมไผดวยความหนา 10 มิลลิเมตร ความยาว 4 เมตร เสนผาศูนยกลาง 80 มิลลิเมตร จะใชเวลาผาโดยเฉลี่ย 7.43 
นาท ี สวนการผาไมไผดวยความหนา 9 มิลลิเมตร ความยาว 8 เมตร เสนผาศูนยกลาง 100 มิลลิเมตร จะใชเวลาผา
โดยเฉลี่ย 10.93 นาที  สวนการผาไมไผดวยความหนา 10 มิลลิเมตร ความยาว 8 เมตร เสนผาศูนยกลาง 102 
มิลลิเมตร จะใชเวลา 12.14 นาที  สวนการผาไมไผดวยเครื่องผา เมื่อทําการผาไมไผที่มีความหนา 7 มิลลิเมตรใน
ความยาว 2 เมตรเสนผาศูนยกลาง 59 มิลลิเมตร จะใชเวลาผาโดยเฉลี่ย 0.47 นาที  สวนการผาไมไผดวยความหนา 
9 มิลลิเมตรในความยาว 2 เมตร เสนผาศูนยกลาง 100 มิลลิเมตร จะใชเวลาผาโดยเฉลี่ย 0.53 นาที  สวนการผาไม
ไผดวยความหนา 7 มิลลิเมตรความยาว 4 เมตร เสนผาศูนยกลาง 75 มิลลิเมตร จะใชเวลาผาโดยเฉลี่ย 1.06 นาท ี 
สวนการผาไมไผดวยความหนา 10 มิลลิเมตร ความยาว 4 เมตร เสนผาศูนยกลาง 80 มิลลิเมตร จะใชเวลาผาโดย
เฉลี่ย 1.10 นาที  สวนการผาไมไผดวยความหนา 9 มิลลิเมตร ความยาว 8 เมตร เสนผาศูนยกลาง 100 มิลลิเมตร 
จะใชเวลาผาโดยเฉลี่ย 1.58 นาที  สวนการผาไมไผดวยความหนา 10 มิลลิเมตร ความยาว 8 เมตร 
เสนผาศูนยกลาง 102 มิลลิเมตร จะใชเวลา 2.02 นาที   ผลจากการเปรียบเทียบดานความประหยัดเวลาในการ
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ทํางาน  พบวาการใชมีดผาไมไผแบบเดิมนั้นจะใชเวลานานกวาการใชเครื่องผา จากการหาคาเฉลี่ยออกมาพบวา 
การที่ใชเครื่องผาไมไผที่มีความยาว 2-8 เมตร จะใชเวลาอยูระหวาง 0.47 ถึง 2.02 นาที ในขณะที่การใชมีดผาไมไผ
โดยใชความยาว 2-8 เมตร นั้นใชเวลาเฉลี่ยอยูที ่4.25 ถึง 12.14 นาท ี       
 ผลการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบดานประสิทธิภาพการทํางานของการจักตอกไมไผซางดวยมีด  โดยการจัก
ตอกหนาเฉลี่ย 4 มิลลิเมตร จะใชเวลาในการจักตอกเฉลี่ย 1.25 นาที  การจักตอกไมไผหนาเฉลี่ย 5 มิลลิเมตร จะใช
เวลาในการจักตอกเฉลี่ย 2.10 นาที  การจักตอกไมไผหนาเฉลี่ย 6 มิลลิเมตร จะใชเวลาในการจักตอกเฉลี่ย 2.30 
นาที  การจักตอกไมไผหนาเฉลี่ย 7 มิลลิเมตร จะใชเวลาในการจักตอกเฉลี่ย 2.50 นาที สวนการจักตอกไมไผสีสุก
ดวยมีดโดยการจักตอกไมไผที่มีความหนาเฉลี่ย 4 มิลลิเมตร จะใชเวลาในการจักตอกเฉลี่ย 14.10 วินาที  การจัก
ตอกไมไผสีสุกหนาเฉลี่ย 5 มิลลิเมตร จะใชเวลาในการจักตอกเฉลี่ย 14.45 วินาที  การจักตอกไมไผสีสุกหนาเฉลี่ย 6 
มิลลิเมตร จะใชเวลาในการจักตอกเฉลี่ย 15.40วินาที  การจักตอกไมไผสีสุกหนาเฉลี่ย 7 มิลลิเมตร จะใชเวลาในการ
จักตอกเฉลี่ย 15.50 วินาที    สวนประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักตอกเมื่อทําการจักตอกไมไผสีสุกที่มีความ
หนาเฉลี่ย 4 มิลลิเมตร จะใชเวลาในการจักตอกเฉลี่ย 14.10 วินาที  การจักตอกไมไผสีสุกหนาเฉลี่ย 5 มิลลิเมตร จะ
ใชเวลาในการจักตอกเฉลี่ย 14.45 วินาที  การจักตอกไมไผสีสุกหนาเฉลี่ย 6 มิลลิเมตร จะใชเวลาในการจักตอก
เฉลี่ย 15.40วินาที  การจักตอกไมไผสีสุกหนาเฉลี่ย 7 มิลลิเมตร จะใชเวลาในการจักตอกเฉลี่ย 15.50 วินาที    สวน
ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักตอกเมื่อทําการจักตอกไมไผซางที่มีความหนาเฉลี่ย 4 มิลลิเมตร จะใชเวลาใน
การจักตอกเฉลี่ย 15.40 วินาที  การจักตอกไมไผซางหนาเฉลี่ย 5 มิลลิเมตร จะใชเวลาในการจักตอกเฉลี่ย 16.00 
วินาที  การจักตอกไมไผซางหนาเฉลี่ย 6 มิลลิเมตร จะใชเวลาในการจักตอกเฉลี่ย 16.50 วินาที  การจักตอกไมไผ
ซางหนาเฉลี่ย 7 มิลลิเมตร จะใชเวลาในการจักตอกเฉลี่ย 17.30 วินาที ตามลําดับ  
  

สรุปและขอเสนอแนะ 
ผลการสรางมูลคา (Values Added) ทางเศรษฐกิจใหชุมชนกลุมผูใชประโยชนหลักจากสิ่งประดิษฐเชิง

นวัตกรรม จากผลการเปรียบเทียบขอมูลสภาพบริบททั่วไปของกลุมอาชีพผลิตผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผในพื้นที่
ตําบลนานกกก อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ซึ่งเปนกลุมเปาหมายผูใชประโยชนในการใชงานเครื่องผาไมไผและ
เครื่องจักตอก ซึ่งผลจากการศึกษาระยะเวลาในขั้นตอนของการเตรียมเสนตอกสําหรับสานเขงขนาดใหญสําหรับใส
เครื่องผาไมไผและเครื่องจักตอก ซึ่งผลจากการศึกษาระยะเวลาในขั้นตอนของการเตรียมเสนตอกสําหรับสานเขง
ขนาดใหญสําหรับใสผลไมนั้น พบวา การเตรียมเสนตอกดวยวิธีการเดิม(ดวยการใชมีดผาดวยแรงงานคน) ทางกลุม
ผูผลิตจะตองเสียเวลาในการเตรียมเสนตอกสําหรับการสานเขง 1 ใบ นั้นจะตองใชโดยเวลาเฉลี่ยประมาณ 6 ชั่วโมง  
จึงทําใหเหลือเวลาในการที่จะสานเขงเพียง 2 ชั่วโมง (เมื่อเทียบระยะเวลาการทํางาน 1 วัน เทากับ 8 ชั่วโมง ) ดังนั้น
จึงทําใหผูผลิตสามรถสานเขงไดเพียงวันละ 1 ใบ เทานั้น  ดังนั้นจึงเทากับวาผูผลิตจะมีรายไดเพียงวันละ 100 บาท
ตอวัน (เนื่องจากราคาขายเขง 1 เทากับ 100 บาท )  แตเมื่อผูผลิตใชวิธีการเตรียมเสนตอกดวยเครื่องจักตอกและ
เครื่องผาไมไผ พบวา ผูผลิตใชเวลาในการเตรียมเสนตอกสําหรับการผลิตเขง 1 ใบ โดยใชเวลาเฉลี่ยเพียง 2 ชั่วโมง 
เทานั้น  ดังนั้นจึงทําใหผูผลิตสามารถใชเวลาที่เหลืออยูอีก 6 ชั่วโมง จึงทําใหผูผลิตเหลือเวลาที่จะสานเขงเพิ่มมาก
ขึ้น จึงทําใหผูสามารถสานเขงไดเพิ่มขึ้นเปนวันละ 3 ใบ ซึ่งเทากับวาผูผลิตจะมีรายไดเพิ่มขึ้นเปนวันละ 300 บาท 
คิดเปน 2 เทาเมื่อเทียบกับวิธีการเตรียมเสนตอกเพื่อการจักสานดวยวิธีการแบบเดิมโดยมีขอเสนอแนะ ดังนี ้
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   1.  การบริหารจัดการเครื่องจักรในดานการซอมบํารุงควรมีการกําหนดผูดูและและควบคุมอยางชัดเจน โดย
อาจจะจัดทําในรูปแบบของคณะกรรมการซอมบํารุงประจําศูนยฯขึ้นมาโดยเฉพาะ   
 2.  ในการปฏิบัติการตามแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักรดวยตนเองนั้น ผูใชงานเครื่องจักรจะตองปฏิบัติไปใน
ทิศทางเดียวกัน ตามวิธีการที่ระบุเอาไวในคูมือการบํารุงรักษาเครื่องจักร เพื่อใหเกิดมาตรฐานในการบํารุงรักษา
เครื่องจักรดวยตนเองที่เหมือนกัน         
 3.  เพื่อใหมีการถายทอดองคความรูและประสบการณความสําเร็จในดานการบํารุงรักษาเครื่องจักร ทาง
สมาชิกกลุมผูใชประโยชนหลักจากเครื่องจักรควรมีการจัดประชุมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน  เพื่อใหเกิด
การแลกเปลี่ยนประสบการณและพัฒนารูปแบบการบํารุงรักษาเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพขึ้นในอนาคต 
 4.  เพื่อใหเกิดการสรางมูลคา (Values Added) จากการนําเครื่องผาไมไผและเครื่องจักรตอกไปใชงาน ทาง
กลุมผูใชประโยชนหลักควรหาแนวทางการสรางผลิตภัณฑจากไมไผรูปแบบอื่นๆ เชน งานเฟอรนิเจอรจากไมไผ 
เครื่องเรือนจากไมไผ เปนตน  
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