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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาความรูชุมชนของกลุมทอผาพื้นเมือง ระดับ 4 ดาว จํานวน 13 กลุม 

ในจังหวัดเลย เพื่อศึกษาปจจัยตางๆ ท่ีมีความสัมพันธกับการจัดการความรูของกลุมทอผาพื้นเมือง 

และเพื่อเปนแนวทางในการจัดการความรูชุมชนดานอื่นๆ ใหเกิดการจัดการความรูท่ีเปนระบบ โดย

ใชวิธีการวจัิยเชิงคุณภาพ และใชเทคนิคเดลไฟลในการเก็บรวบรวมขอมูล  มีผูเช่ียวชาญมาจากกลุม

ทอผาจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 10 ของจํานวนสมาชิก และ มีผูเช่ียวชาญจากสาํนักงานพฒันา

ชุมชนอกีจํานวน 2 คน รวมท้ังสิ้น 10 คน การวเิคราะหผลใชคาทางสถิติ ไดแก คาความถี่  คาฐาน

นิยม คามัธยฐาน คาเฉลี่ย และคาพิสัยระหวางควอไทล  

ผลการศกึษาพบวา ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท้ัง 10 คน มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เปน

บวก จึงวิเคราะหผลไดวา ความสมัพนัธ ดานความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญโดยสวนใหญเปน ไปใน

ทิศทางเดียวกัน  และสรุป แนวทางในการจัดการความรูชนุชน ของ กลุมทอผาพื้นเมือง  ควรมี

กระบวนการคือ 1. การกาํหนดความรู โดยแบงเปน ความรู เบ้ืองตน และความรู สมัยใหม 2. การ

แสวงหาความรู 3. การสรางความรู 4. การบันทึกความรู  5. การประยุกตใชความรู และ 6. การ

แบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู  
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Abstract 

 

The objective of this research were to study local knowledge of  13 4-star local 

weaving groups, Loei province, to study several factors that affected the knowledge 

management of local weaving group and to purpose model of the knowledge management 

for other local knowledge by using qualitative research method. The data collection was 

done through by Delphi technique. The expert persons were 10 persons consist of 8 

persons from local weaving groups, 10% from total members, and 2 persons from 

Community Development Department. Statistical techniques used were frequency ,mode, 

median, mean and interquartile range.  

The result was found that correlation coefficient between opinions of 10 experts are 

positive, so that the relationship between most of opinions of experts are in the same 

direction. In the conclusion, approach to knowledge management of local weaving group 

should consist of 1. Knowledge Identification including basic knowledge and modern 

knowledge, 2. Knowledge Acquisition, 3. Knowledge Creation, 4. Knowledge Storage, 5. 

Knowledge Application, and 6. Knowledge Sharing. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

ภูมปิญญาชาวบาน (คลังปญญาไทย, 2550)  เปนความรูความสามารถท่ีไดรับการสั่งสม

ถายทอดกันมา ตั้งแตสมัยโบราณจนถึงในยุคปจจุบัน  มีการนําความรูและประสบการณของตนเอง

มาประยุกตใช ใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ซ่ึงภูมิปญญาชาวบานมีการ

จําแนกเปนประเภทตางๆ (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ) ดังน้ี ภูมิปญญา

ชาวบานดานการทํามาหากนิ ภูมปิญญาชาวบานดานการรักษาโรค ภูมิปญญาชาวบานดานการกนิ

อยู ภูมิปญญ าชาวบานดานศลิปกรรม ภูมปิญญาชาวบานดานภาษาและวรรณกรรม ภูมปิญญา

ชาวบานดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณ ีและภูมปิญญาชาวบานดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงภูมิปญญาชาวบานสวนใหญมักจะเปนความรูแบบฝงลึก 

(Tacit Knowledge) การถายทอดจากรุนสูรุน จึงเปนการปฏิบัติใหดู แลวทําตาม เน่ืองจากรุนลูกรุน

หลานสวนใหญ เปลี่ยนไปทําอาชีพอื่น ท่ีมีรายไดมากกวา จึงทําใหความรูบางสวนสูญหายไปตาม

กาลเวลา 

 การทอผาของผูหญิงในชนบท เปนหน่ึงในภูมิปญญาชาวบานท่ีไดรับการถายทอดมาจาก

บรรพบุรษุ นอกจากเปนการทอ ผาเพื่อเปนเคร่ืองนุงหมใชในครัวเรือนแลว การทอผายังเปนการ

ถายทอดท้ังศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมประเพณีอันดีงาม ท่ีบรรพบุรุษใชในการอบรมสั่งสอน

ลูกหลานผูหญิงของครอบครัว ซ่ึงผาทอท่ีทอเก็บไวจะนํามาใชในงานสําคัญเชน งานบุญตางๆ งาน

แตงงาน เปนตน และการทอ ผายังเปนการสรางอาชีพใหกับผูหญิง เพื่อเปนรายไดเสริมใหแก

ครอบครัวอีกดวย 

 ในแผนพฒันาเศรษฐกจิฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2525-2529) รัฐบาลเสนอแผนการปรับโครงสราง

การเกษตร การเพิม่ประสทิธภิาพในการใชทรัพยากรธรรมชาต ิ และการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดย

สงเสริมจากสถาบันในชนบท (สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ , 

2551) จึงเกิดการรวมตัวเพื่อจัดตั้งกลุมอาชีพตางๆ ข้ึน เพื่ อชวยเหลือซ่ึงกันและกันในดานการผลิต 

การจําหนาย การเพิม่รายได การขยายความรู การฝกอบรม การจัดการดาํเนินธรุกจิใหมี
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ประสิทธิภาพ เชน กลุมทอผา เปนตน จากสภาพปญหาเศรษฐกิจท่ีคาครองชีพสูงข้ึน ในป  พ.ศ. 

2544  รัฐบาลมีนโยบายใหโครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) (คณะกรรมการอาํนวยการ

หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ, 2547) ข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหชุมชนมีความเขมแข็ง มีรายได และ

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี เพื่อใหชุมชนท่ีพฒันาผลติภัณฑ OTOP ไดรบัการพฒันาคณุภาพ มาตรฐาน และ

มีมูลคาเพิ่มสูงข้ึน และเพื่อใหชุมชนสามารถจํา หนายผลติภัณฑ OTOP ท้ังในประเทศ และ

ตางประเทศได 

  กลุมทอผาในจังหวัดเลยไดสงผลิตภัณฑ OTOP เขารวมจัดอันดับสินคามาอยางตอเน่ือง 

ตั้งแตป พ.ศ. 2546 เปนตนมา  ซ่ึงผลการจัดอันดับในป  พ.ศ. 2549 (คณะกรรมการอาํนวยการหน่ึง

ตําบล หน่ึงผลิตภัณฑแหงชาติ  ,2549) กลุมทอผาของจังหวัดเลยถูกจัดระดับ 4 ดาว จํานวน 13 

กลุม ระดับ 3 ดาว จํานวน 3 กลุม และ ระดับ 2 ดาว จํานวน 17 กลุม ซ่ึงไมมีกลุมทอผาในจังหวัด

เลย สามารถพฒันาสนิคาไดถงึระดบั  5 ดาว จากการศกึษาของ ผศ .ไชยวุฒิ มนตรีรักษ และพงษ

เดช สารการ , 2546 : 103-104) ไดศึกษาถึงการประเมินกิจกรรมหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑจังหวัด

เลยพบวา มีปญหาในดานตลาดท่ีมีนอย ชุมชนไมมีความรูเกี่ยวกับระบบธุรกิจ สมาชิกตองการ

ประโยชนระยะสั้น ไมมีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณและภูมิปญญาในกลุมผลิตภัณฑ

เดยีวกนั และมี ปญหาการบริหารจัดการกลุม ผศ.ดร.ภัทรธริา  ผลงาม (2551 : บทคัดยอ) ไดศึกษา

ถงึการพฒันาศกัยภาพและมาตรฐานผลติภัณฑ OTOP : กรณีศึกษาในกลุมทอผาพื้นเมือง อ.นา

ดวง จ .เลย พบวา ปญหาในการทอผามีปญหาในเร่ืองของวัตถุดิบมีราคาแพง หายาก ตองซ้ือจาก

ทองถิ่นอื่น อุปกรณไมเพียงพอตอสมาชิก สมาชิกขาดทักษะในการผลติและการยอมผ าท่ีมี

มาตรฐาน ขาดบุคลากรในดานการออกแบบลายผา และขาดความรูเกีย่วกบัลวดลายใหมๆ  ท่ี

ทันสมัย ปญหาเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารจัดการกลุม และปญหาดานการตลาดท่ีกลุมทอผา

ขาดบุคลากรท่ีทําหนาท่ีประชาสัมพันธ และสงเสริม การขาย จึงทําใหกลุม ทอผาไมมีลูกคาประจําจึง

ทําใหปญหาดานชองทางการจัดจําหนายดวย  

 จากความสําคัญของภูมิปญญาชาวบานในการทอผาพื้นเมืองจังหวัดเลย และเพื่อรักษาไว

ไมใหความรูในการทอผาสญูหายไปตามกาลเวลา และจากปญหาตางๆ ของกลุมทอผา  OTOP จาก

งานวิจัยท่ีไดกลาวมาขางตน ทําใหกลุมทอผาพื้นเมืองในจังหวัดเลยยังไมสามารถไปถึงระดับ 5 ดาว 

ผูวิจัยจึงทําการศึกษาวิจัยท่ีจะสรางโมเดลการจัดการความรูสําหรับกลุมทอผาระดับ 4 ดาว จังหวัด

เลย เพื่อท่ีจะนําไปประยุกตใชในกลุมทอผาใหสามารถพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพมากข้ึนแ ละให

มีคุณภาพถึงระดับ 5 ดาวตอไป 
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 
o เพื่อศึกษาความรูชุมชนของกลุมทอผาพื้นเมือง ในจังหวัดเลย 

o เพื่อศึกษาปจจัยตาง ๆ ท่ีมีความสัมพันธกับการจัดการความรูของกลุมทอผา

พื้นเมือง 

o เพื่อเปนรูปแบบในการจัดการความรูชมุชนในความรูอืน่ๆ ใหเกดิการจัดการความรู

ท่ีเปนระบบ 

 

 

1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

ไดรับทราบขอมูลตาง ๆ ของกลุมทอผาพื้นเมืองท่ีไดอันดับ 4 ดาว ของจังหวัดเลย ใน

เร่ืองการจัดการความรูของกลุมทอผาพื้นเมือง การแลกเปลี่ยนความรู การถายทอดความรูระหวาง

สมาชิกในกลุม เพื่อนําไปสรางเปนโมเดลการจัดการความรูสําหรับกลุมทอผาพื้นเมือง  

 

 

 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 

o ปจจัยพื้นฐานของการบริหารจัดการกลุมทอผา มีความสัมพันธกับการจัดการ

ความรูในการทอผาพืน้เมืองในระดบั 4 ดาว จังหวัดเลย 

o ความรูของสมาชิกในกลุมทอผาพื้นเมือง มีความแตกตางกัน 
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1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 

โดยมีขอบเขตการวิจัยดังน้ี 
 

1.5.1 ขอบเขตดานเวลา 
 

ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดเลือกชวงเวลาในการเก็บขอมูลระหวางเดือน 

เมษายน 2551 – กนัยายน 2551 เปนชวงฤดูแลง เป นชวงเวลาท่ีสมาชิกของกลุมทอผา ไมได

ทํางานทางดานการเกษตร จึงใชเวลาสวนใหญในการทอผาเพื่อเตรียมสินคาไวจําหนายในชวงฤดู

หนาว ซ่ึงเปนฤดูทองเท่ียวของจังหวัดเลย 
 

1.5.2 ขอบเขตดานประชากร 
 

ศึกษากลุมทอผาท่ีไดรับการจัดอันดับ 4 ดาว ในจังหวัดเลย จากการจัดอันดับประจําป 

2549  มีจํานวน 13 กลุมดังน้ี  

1. กลุมทอผาไทเลย บานกางปลา   ต.ชัยพฤกษ อ.เมือง จ.เลย 

2. กลุมทอผาพื้นบาน ไทเลย   ต.นาแขม อ.เมือง จ.เลย 

3. กลุมแมบานเกษตรกร ทอผาธุง ต.นาดวง อ.นาดวง จ.เลย 

4. กลุมอาชีพสตรีทอผาพื้นเมือง ต.นาดวง อ.นาดวง จ.เลย 

5. กลุมสตรีทอผาพื้นเมืองบานไทดํา ต.เขาแกว อ.เชียงคาน จ.เลย 

6. กลุมทอผาฝายพื้นเมือง  ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย 

7. กลุมทอผานางจุฑาทิพ พุทธทองศรี ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 

8. กลุมทอผาพื้นเมือง บานปากปวน ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย 

9. กลุมแมบานเกษตรกร วังกกเดื่อ ต.หนองหญาปลอง อ.วังสะพุง จ.เลย 

10. กลุมสตรีสหกรณ บานศรีฐาน  ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย 

11. กลุมทอผาพื้นเมือง ภูหลวง  ต.หนองคนั อ.ภูหลวง จ.เลย 

12. กลุมทอผาบานสนัตภิาพพฒันา ต.โนนปาซาง อ.ผาขาว จ.เลย 

13. กลุมทอผาไหม บานหนองนํ้าใส  ต.ผาอินทรแปลง กิ่งอ.เอราวณั จ.เลย 

 

ซ่ึงผูใหขอมูลหลักในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก 

1. หัวหนากลุมทอผาท้ัง 13 กลุม 

2. สมาชิกกลุมทอผา 

3. เจาหนาท่ีจากสาํนักงานพฒันาชุมชน ซ่ึงทํางานเกี่ยวกับ OTOP จังหวัดเลย 
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1.5.3 ขอบเขตเนื้อหา 

 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาถึง 

1. ปจจัยท่ีใชในการจําแนกกลุมทอผา ไดแก จํานวนปท่ีกลุมทอผาเปดดําเนินการ  

จํานวนสมาชิกท่ีมีรายไดประจําจากกลุมทอผา  รายไดจากกลุมทอผาโดยเฉลี่ยตอเดือนตอคน  

จํานวนลวดลายเฉพาะของกลุมทอผาท่ีสามารถจัดจําหนายได  จํานวนคร้ังของการเขาอบรมเพือ่รับ

ความรูใหมเกี่ยวกับการทอผา การบริหารจัดการกลุมทอผา ในชวงเวลา  3  ปท่ีผานมา  และ มีการ

บันทึกความรูของกลุม โดยสมาชิกของกลุมเปนผูบันทึกความรู 

2. ปจจัยท่ีทําใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จ ไดแก ปจจัยในดานตัวบุคคล 

บรรยากาศและวฒันธรรมชุมชน การมีสวนรวมกบัชุมชน ผลงานและองคความรูทีน่าํเสนอตอ

สาธารณะ  

 

 

1.6 นิยามศัพท 
 

กลุมทอผา หมายถึง กลุมแมบานท่ีทอผาพื้นเมือง ในจังหวัดเลย 

ระดบั 4 ดาว หมายถึง อันดับท่ีไดรับการจัดอันดับสินคาโอทอป จากกรมการพัฒนาชุมชน 

กระทรวงมหาดไทย ตามเกณฑการจัดอันดับประจําป 2549 

รายไดจากการทอผา หมายถึง รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือนท่ีไดรับจากการทอผา 

การไดรบัการฝกอบรม หมายถึง สมาชิกของกลุมทอผา ไดรับการฝกอบรมในเร่ืองตางๆ 

เกี่ยวกับการทอผาพื้นเมืองในรอบ 3 ป 

การไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานอื่น หมายถึง การไดรับความชวยเหลือจาก

หนวยงานราชการ และเอกชน ซ่ึงอาจเปนการใหความรู หรือ ใหวสัดอุปุกรณเพือ่ใชในการ

ผลิต 

การจัดการความรู หมายถงึ การรวบรวม จัดระบบ จัดเกบ็ ประยุกตใช และแบงปนความรู 

เพื่อใหสมาชิกกลุมทอผาไดเกดิการเรียนรูรวมกนั และนําความรูไปประยุกตใชใหสามารถ

ผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพได 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ในการวิจัยเร่ืองการจัดการความรูชุมชนของกลุมแมบาน : กรณีศึกษา กลุมทอผาพื้นเมือง

ระดับ 4 ดาว จังหวัดเลย ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อนํามาเปน

แนวทางในการสรางกรอบแนวคดิในการทําวจัิยตามลําดับหัวขอดังน้ี 

2.1 ความรู 

2.1.1 ความหมายของความรู 

2.1.2 ระดับของความรู 

2.1.3 ประเภทของความรู 

2.2 การจัดการความรู 

2.2.1 ความหมายของการจัดการความรู 

2.2.2 องคประกอบของการจัดการความรู 

2.2.3 ประโยชนของการจัดการความรู 

2.3 ภูมปิญญาชาวบาน 

2.3.1 การถายทอดภูมปิญญาชาวบาน 

2.4 ผาพื้นเมือง 

2.4.1 กระบวนการผลติ 

2.4.2 การยอมสี 

2.4.3 ลวดลาย 

2.4.4 อุปกรณท่ีใชในการทอ 

2.5  โครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ 
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2.5.1 หลกัเกณฑในการคดัสรรและจัดระดบัการพฒันาผลติภัณฑ 

2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

2.7 กรอบแนวคดิในการวจัิย 

 

 

2.1 ความรู 

ความรูท่ีไดศึกษาจากเอกสารท่ีนําเสนอน้ี ประกอบดวย ความหมายของความรู ระดับของ

ความรู และประเภทของความรู ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

2.1.1 ความหมายของความรู 

ฮเิดโอะ ยามาซาคิ  (Hideo Yamazaki อางถึงในบุญดี  บุญญากิจ 2548:14) ไดอธิบาย

นิยามของคาํวา “ความรู” ในรูปแบบของปรามิด ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.1  ปรามิดแสดงลําดับข้ันของความรู 

 

จากรูปท่ี 2.1 แสดงใหเห็นวา ความรูมี 4 ประเภท และเรียงตามลําดับข้ันจากสวนลางสุดข้ึน

ไปจนถึงสวนบนของปรามิด ซ่ึงแตละระดับมีความสัมพันธท่ีเกี่ยวเน่ืองกัน ดังน้ี  

ขอมูล (Data) เปนขอมูลดิบ ท่ียังไมไดผานกระบวนการวิเคราะหเพื่อแปลความหมาย สวน

สารสนเทศ (Information) เปนขอมูลท่ีผานการตีความ วิเคราะหและใหความหมายแลว เพื่อนําไปใช

ประโยชนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง สวนความรู (Knowledge) เปนสารสนเทศท่ีผานกระบวนการคดิ 

ปญญา 
(Wisdom)

ความรู (Knowledge)

สารสนเทศ (Information)

ขอมูล (Data)DPU
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เปรียบเทียบ เช่ือมโยงความรูอื่นจนเกิดความเขาใจ และนําไปใชประโยชนได สวนปญญา  

(Wisdom) เปนการประยุกตใชความรู เพือ่ใชในการแกปญหา หรือสามารถพฒันาความรูจนเกดิ

พฒันาเปนความคิด แนวปฏิบัติ หรือ สิ่งประดิษฐใหมได ซ่ึงเรียกวาเปนนวัตกรรม (Innovation) 

ดาเวนพอรท (Davenport&Prusak. 1997:8) กลาววา ความรู หมายถงึ กรอบของการ

ประสมประสานระหวางประสบการณ คานิยม ความรอบรูในบริบท และความรูแจงอยางชํ่าชอง เปน

การประสมประสานท่ีใหกรอบสาํหรับการประเมินคา และการนําเอาประสบการณกบัสารสนเทศใหม 

ๆ มาผสมรวมเขาดวยกัน มันเกิดข้ึนและถูกนําไปประยุกตในใจของคนท่ีรู สําหรับในแงขององคกร

น้ัน ความรูมักจะสั่งสมอยูในรู ปของเอกสาร หรือแฟมเก็บเอกสารตางๆ รวมไปถึงสั่งสมอยูในการ

ทํางาน อยูในกระบวนการ อยูในการปฏิบตังิาน และอยูในบรรทัดฐานขององคกรน่ันเอง  

เกษม  วัฒนชัย(ฉลาด จันทรสมบัติ. 2548 : 16 อางอิงมาจาก เกษม  วัฒนชัย . 2544 : 39) 

กลาววา ความรู หมายถึง การรวบรวมความคิดของมนุษยจัดใหเปนหมวดหมูและประมวลสาระท่ี

สอดคลองกัน โดยนํามาใชใหเกิดประโยชน ดังน้ันสิ่งท่ีเปนสาระในระบบขอมูลขาวสารคือความรู 

ความรูใหมตองสรางข้ึน บนฐานของความรูเดิมท่ีมีอยู ความรูใหมจึงเกิดจากฐานการวิจัยเพื่อสราง

องคความรูใหม 

สรุปไดวา ความรู หมายถึง  การรวบรวมขอมูล ประสบการณ มาประสมประสานกนัผาน

กระบวนการคิด แลวนํามาใชใหเกิดประโยชน และเม่ือมีประสบการณใหมกับขอมูลใหมเขามา แลว

นําความรูเดิมมาประยุกตใชรวมกัน ทําใหเกิดเปนความรูใหม  

 

2.1.2 ระดับของความรู 

ความรูแบงเปน 4 ระดับ ตามท่ี  James Brain Quinn ไดเสนอไวดังน้ี (อางถึงใน พรธดิา 

วิเชียรปญญา. 2547 : 24) 

ระดับท่ี 1 : Know-what (รูวาคืออะไร) เปนความรูในเชิงการรับรู ท่ีเปนทฤษฎี 

เปรียบเสมือนกับความรูของผูจบปริญญาตรีมาใหมๆ ท่ีมีความรูเฉพาะจากสิ่งท่ีเรียนมา ทําใหเม่ือ

นําไปใชงาน อาจจะใชได หรือ ใชไมได 
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ระดับท่ี 2 : Know-how (รูวิธีการ) เปนความสามารถในการนําความรูไปประยุกตใชในการ

ปฏิบัติ เปรียบเสมือนกับความรูของผูจบปริญญาตรี และ มีประสบการณทํางานมาระยะหน่ึง ท่ี

สามารถนําความรูไปประยุกตกับบริบทของตนเองได 

ระดับท่ี 3 : Know-why (รูเหตุผล) เปนความรูเชิงเหตุผล ที่เขาใจในเหตุผลภายใต

เหตกุารณและสถานการณตางๆ เปนผูมีประสบการณทํางานมาระยะหน่ึง ซ่ึงเกิดความรูฝงลึก 

สามารถนําความรูมาแลกเปลี่ยนกับผูอื่นหรือถายทอดใหแกผูอื่นได พรอมท้ังสามารถรับความรูท่ีได

จากผูอื่นไปประยุกตใชกับบริบทของตนเองได 

ระดับท่ี 4 : Care-why (ใสใจกับเหตุผล) เปนความรูในระดับคุณคา ความเช่ือ ท่ีสรางสรรค

มาจากตนเอง ซ่ึงเปนผูท่ีสามารถวิเคราะห ความรูท่ีตนเองมีอยู กับความรูท่ีไดรับมาใหเกิดองค

ความรูใหม เพื่อนําไปประยุกตใชกับการทํางานได 

2.1.2 ประเภทของความรู 

Michael Polanyi และ Ikujiro  Nonaka (อางถึงใน บูรชัย  ศริมิหาสาคร . 2550 : 63-64)ได

เสนอแนวคดิในการจําแนกประเภทของความรูออกเปน 2 ประเภทคอื Tacit Knowledge และ 

Explicit Knowledge โดยใหความหมายของความรูท้ัง 2 ประเภทดังน้ี 

1. Tacit Knowledge เปนความรูท่ีอยูในตัวบุคคล เกิดจากการเรียนรู สั่งสม

ประสบการณ หรือพรสวรรค ซ่ึงสือ่สารหรือถายทอดออกมาในรูปของสตูร ตวัเลข หรือลายลกัษณ

อักษรไดยาก แตความรูชนิดน้ีสามารถท่ีจะพัฒนาและแบงปนกันได เปนความรูท่ีกอใหเกิดความ

ไดเปรียบในการแขงขัน  

2. Explicit Knowledge เปนความรูทีเ่ปนเหตเุปนผล สามารถรวบรวม 

ถายทอด บันทึกในรูปแบบตางๆ ไดเชน หนังสือ คูมือ เอกสารและรายงานตางๆ ท่ีผูคนสามารถ

เขาถึงไดงาย  

 

มีผูเช่ียวชาญไดเปรียบเทียบความรูกับภูเขานํ้าแข็งไววา Explicit Knowledge เปรียบกบั

ภูเขานํ้าแข็งเหนือนํ้า ซ่ึงมองเห็นไดงาย แตมีเพียงสวนนอย ประมาณ 20% ของท้ังหมด และ Tacit 

Knowledge เปรียบเปนภูเขานํ้าแข็งใตนํ้า มองเห็นไดยาก จึงเปนสวนใหญของท้ังหมด ป ระมาณ 

80% 
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2.2 การจัดการความรู 

2.2.1 ความหมายของการจัดการความรู  

ศ.นพ.วิจารณ  พาณิช กลาววา  การจัดการความรูเปนกจิกรรมท่ีซบัซอนและกวางขวาง จึง

ใหนิยามหลายขอ เพื่อใหครอบคลุมความหมาย ไดแก 

• การรวบรวม การจัดระบบ การจัดเกบ็ และการเขาถึงขอมูลเพื่อสรางเปน

ความรู เทคโนโลยีดานขอมูลและดานคอมพิวเตอร เปนเคร่ืองมือชวยเพิ่มพลัง

ในการจัดการความรู แตเทคโนโลยีดานขอมูลและคอมพิวเตอรโดยตัวของมัน

เองไมใชการจัดการความรู 

• การจัดการความรูเกี่ยวของกับการแบงปนความรู (Knowledge Sharing) ถาไม

มีการแบงปนความรูแลว ความพยายามในการจัดการความรูจะไมประสบ

ผลสําเร็จ พฤติกรรมภายในองคการเกี่ยวกับวัฒนธรรม พลวัต และวิธีปฏิบัติ มี

ผลตอการแบงปนความรู ประเด็นดานวัฒนธรรมและสังคม มีความสําคัญอยาง

ย่ิงตอการจัดการความรู 

• การจัดการความรูตองการผูทรงความรูความสามารถในการตคีวามและ

ประยุกตใชความรู ในการสรางนวตักรรมและเปนผูนาํทางในองคการ รวมท้ัง

ตองการผูเช่ียวชาญในสาขาใดสาขาหน่ึงสําหรับชวยแนะนําวิธีประยุกตใชการ

จัดการความรู ดังน้ันกิจกรรมเกี่ยวกับคน ไดแกการดึงดูดคนเ กงและดี การ

พฒันาคน การตดิตามความกาวหนาของคน และการดงึคนมีความรู

ความสามารถไวในองคการ ถอืเปนสวนหน่ึงของการจัดการความรู  

• การจัดการความรู เปนเร่ืองของการเพิ่มประสิทธิผลขององคการ การจัดการ

ความรูเกิดข้ึนเพราะมีความเช่ือวาจะชวยสรางความมีชีวิตชีวา แ ละความสาํเร็จ

ใหแกองคการ การประเมินตนทุนทางปญญา และผลสาํเร็จของการประยุกตใช

การจัดการความรู เปนดชันี บอกวาองคการมีการจัดการความรูอยางไดผล

หรือไม 

จาก Km Forum (The Knowledge Management Forum, 2002) ไดมีผูแสดงความหมาย

ของการจัดการความรูไวหลากหลายความคิด ซ่ึงสรุปไดดังน้ี 
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Newman,Brian(Bo) กลาววา การจัดการความรูเปนกลุมของกระบวนการท่ีเกี่ยวกับการ

สราง การเผยแพรและการนําความรูไปใชใหเกดิประโยชน  

Bertels, Thomas กลาววา การจัดการความรูเปนการจัดการขององคกรท่ีนาํไปสูการสราง

ฐานความรูใหมขององคกรอยางตอเน่ือง ไดแกการสรางโครงสรางขององคกรท่ีสนับสนุนการจัดการ

ความรู การอาํนวยความสะดวกใหกบัสมาชิกขององคกร การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชโดยให

ความสาํคญักบัการทํางานเปนทีมและการเผยแพรความรู 

Tannembaum (อางอิงใน พรธิดา วิเชียรปญญา หนา 30) ไดเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับ

การจัดการความรูดังน้ี 

• การรวบรวม การจัดระเบียบ การจัดเก็บ และการเขาถึงขอมูล เพื่อสรางเปน

ความรูและทําใหเกดิการใชประโยชนอยางเหมาะสม สารสนเทศและเท คโนโลยี

เกี่ยวกับคอมพิวเตอรจะสามารถสนับสนุนใหการจัดการความรูมีพลังและ

อาํนาจได 

• การแบงปนความรู หากปราศจากการแบงปน ความพยายามในการจัดการ

ความรูจะลมเหลว ในการแบงปนความรูน้ีตองอาศัยวัฒนธรรมองคการเปน

สําคัญ เพราะมีอิทธิพลอยางสูงตอความสําเร็จของการจัดการความรู 

• การอาศัยบุคคลท่ีมีความรูหรือความเฉลียวฉลาด 

• การเพิ่มประสิทธิผลขององคการ การจัดการความรูเปนสิ่งท่ีสนับสนุนให

องคการตางๆ อยูรอดและประสบความสําเร็จได 

2.2.2 องคประกอบของการจัดการความรู  

วจิารณ  พาณชิ (2548 : 3, อางถึงใน ฉลาด จันทรสมบัติ, 2548 : 16) มีดังน้ี 

1. การจัดการความรูเปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการแปรขอมูล (data) เปนสารสนเทศ 

(information) และแปรจากสารสนเทศเปนความรู (knowledge) และใชความรู

เพื่อปฏิบัติการ (Action) โดยท่ีไมหยุดแคระดับความรู แตยกระดับไปถึงปญญา  

(Wisdom) คุณคาความดีความงาม 
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2. ระดับของขอมูล มีการบันทึกขอมูลจากการทํางาน มีการคนหาหรือขุดคน 

(mining) รวบรวมขอมูล นํามาตรวจสอบกรองเอาไวเฉพาะขอมูลท่ี

นาเช่ือถือและสําคัญตองานองคกร นํามาจัดหมวดหมู เพื่อใหประมวลเปน

ขอมูลไดงาย จัดเก็บเปนฐานขอมูลไดอยางเปนระบบ ใหคนหาไดงาย 

นําไปสูการจัดบริการขอมูล มีกิจกรรมเพื่อถายทอดและแลกเปลี่ยนขอมูล  

3. กระบวนการแปลหรือประมวลขอมูลไปเปนขอสารสนเทศ ประกอบดวย

การกรองเอาไวเฉพาะขอมูลท่ีแมนยํา และเกี่ยวของกับเร่ืองน้ัน นํามา

ตีความหรือจัดรูปแบบ (Pattern) ภายใตกรอบบริบท (Context) ของเร่ือง

น้ันๆ 

4. ในระดับขอสนเทศ มีการเลือกจัดหมวดหมู จัดหีบหอ (ใหเหมาะสมและ

ยวนใจผูใช) จัดเก็บ ใหบริการถายทอดแลกเปลี่ยน และนําไปใชประโยชน  

5. กระบวนการแปรขอสนเทศไปเปนความรู เปนกระบวนการภายในและ

กระบวนการระหวางคน โดยนําขอสนเทศมาตคีวาม เปรียบเทียบ ตาม

บริบทขององคกร เปาหมายขององคกรและสิ่งแวดลอมขององคกร ไดเปน

ความรู โดยท่ีความรูน้ันอาจมีพลังในระดับการทํานาย  

6. ในระดับความรู มีการดําเนินการสงเสริมหรือสรางเงื่อนไข ใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนความรู (Knowledge sharing) ภายในองคกร ไมมีการปดบัง

ความรู มีการยกระดบัความรู ใหลึกซ้ึงหรือเช่ือมโยงย่ิงข้ึน อาจยกระดับข้ึน

ไปถงึความเขาใจในกระบวนทัศนใหม มีการนําความรูไปประยุกตใช 

ประกอบการกาํหนดนโยบาย ประกอบการตดัสนิใจเลอืกแนวทางใด

แนวทางหน่ึง ในหลายๆ ทางเลอืก หรือใชในการทํางานใหประสบ

ความสาํเร็จ สมความมุงหมาย แลวเกดิการเรียนรู รวมกนัจากการกระทํา

น้ัน (เกิดปญญา) และภาคผูมสีวนรวม ในการจัดการความรูไดรบัผลจาก

ความสําเร็จและเกิดปติสุข 

7. เม่ือมีการประยุกตใชความรู เพื่อกิจการใดกิจการหน่ึง มีการสังเกตและเก็บ

ขอมูลจากกจิกรรมน้ัน นําไปแปรเปนขอสนเทศ และความรู สาํหรับนําไป

ประยุกตใชใหเกิดผลงานท่ีดีย่ิงข้ึน เปนวัฏจักรหมุนเวียนไมรูจบ เปนวัฏ

จักรแหงการจัดการความรู เพือ่พฒันาการและปญญา 
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8. การจัดการความรูมีอยูแลวตามธรรมชาติในทุกคน ทุกองคกร ทุกเครือขาย 

และทุกสังคม เปนการจัดการความรูท่ีทําโดยไมมีระบบแบบแผนแต ยังขาด

พลัง 

พรธิดา วิเชียรปญญา (2547:55) ไดสรุปเชิงเปรียบเทียบองคประกอบหรือกระบวนการการ

จัดการความรู จากผูเสนอแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบ หรือกระบวนการของการจัดการความรู ดัง

ตาราง 

 

ตารางท่ี 2.1 ตารางเปรียบเทียบกระบวนการการจัดการความรู จากผูเสนอแนวคดิ

เกี่ยวกับกระบวนการของการจัดการความรู 

องคประกอบ/กระบวนการ 
Marquardt  

(1996) 

Trapp 

(1999) 

Probst& 

Others(2000) 

Kucza 

(2001) 
Turban 

Identification of Needs for knowledge       √   

Knowledge Goal   √       

Knowledge Identification   √ √     

Knowledge Acquisition √ √ √     

Knowledge Development   √ √     

Knowledge Transfer/Distribution/Sharing √ √ √   √ 
Knowledge Usage √ √ √   √ 
Knowledge Preservation   √     √ 
Knowledge Evaluation/Review   √     √ 
Knowledge Controlling   √       

Knowledge Creation √     √ √ 
Knowledge Collection       √   

Knowledge Storage and Retrieval √     √ √ 
Knowledge Pull       √   

Knowledge Push       √   

Knowledge Update       √   

Knowledge Retention     √     

Knowledge Refine         √ 
Knowledge Monitor         √ 
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จากตารางท่ี 2.1 สรุปไดวา องคประกอบหรือกระบวนการการเรียนรู ท่ี มีผูเสนอความคิดมา

ท้ัง 5 ทานน้ัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการการเรียนรูท่ีสอดคลองกันมากกวา 3 ทานใน

หัวขอตางๆ ดังน้ี 

1. การจัดหาความรู (Knowledge Acquisition)  เปนการแสวงหาความรู จากแหลงความรู

ตางๆ ท้ังภายในและภายนอกองคกร เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองคกร ไดแก 

แหลงความรูจากภายนอก เชน การจางท่ีปรึกษา การรวบรวมขอมูลจากลกูคาและ

คูแขง การสรางพันธมิตรเพื่อรวมลงทุน เปนตน แหลงความรูจากภายในองคกร เชน 

การฝกอบรมสมัมนา การประชุม การเรียนรูจากประสบการณโดยการปฏิบตั ิเปนตน  

2. การสรางความรู (Knowledge Creation) เปนการพฒันาและการสรางความรูใหมจาก

ทักษะและความสัมพันธระหวางคนในองคกร การเกิดความรูใหมเกิดจากความเขาใจ

อยางลึกซ้ึงของแตละบุคคล ไดแก การเรียนรูจากการปฏิบัติ การเรียนรูจาก

ประสบการณ การเรียนรูจากการแกปญหาอยางเปนระบบ เปนตน  

3. การจัดเกบ็และการคนคนื (Knowledge Storage and Retrieval) เปนการจัดเก็บความรู 

ท่ีมีอยูในองคกร เพื่อใหบุคลากรในองคกรเขามาสืบคนไดตามความตองการ จึงตอง

คํานึงวิธีการเก็บรักษาขอมูลและสารสนเทศไวอยางดีท่ีสุด โดยในการจัดเก็บน้ัน

สามารถบันทึกเปนฐานขอมูล หรือบันทึกเปนลายลักษณอักษรท่ีชัดเจนได  

4. การถายทอดความรูและการใชประโยชน (Knowledge Transfer and Utilization) คือ

การกระจายความรูและถายทอดไปอยางรวดเร็วและเหมาะสมท่ัวท้ังองคกร เกิดการ

แลกเปลีย่นเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน เชน การสือ่สารโดยการเขียน การ

ฝกอบรม การประชุม การสือ่สารภายในองคกร เปนตน 
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Nanoka & Takeuchi (อางถึงใน บูรชัย ศิริมหาสาคร 2550: 66-67) ไดเสนอ SECI Model 

เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปน Explicit และ Tacit ได แลวทําใหกลายเปนองคความรูใหม 

 

 

 

Socialization 

 

 

 

internalization 

Externalization Combination 

 

 

รูปท่ี 2.2 SECI Model 

 

จากรูปท่ี 2.2 การเปลี่ยนสถานะของความรูเพื่อใหเกิดเกลียวความรู (Knowledge spiral) 

สามารถทําได 4 รูปแบบคอื 

1. Socialization (Tacit->Tacit) เปนการแลกเปลีย่นและสรางความรูท่ีมีอยูในตัว

บุคคล(Tacit) จากความรูของบุคคลท่ีมาแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน จาก

ประสบการณตรงของแตละคน 

2. Externalization(Tacit->Explicit) เปนการสรางและถายทอดความรูท่ีมีอยูในตัว

บุคคล แลวเผยแพรเปนลายลักษณอักษร เปนการแปลง ความรูท่ีมีอยูในตัวบุคคล 

ใหกลายเปนความรูท่ีอยูในรูปแบบ(Explicit) เชน เอกสาร รายงาน คูมอื  เปนตน 

เพือ่นํามาใชในการทํางาน 

Tacit 

Tacit 

Tacit 

Tacit 

Explicit 

Explicit 

Explicit 

Explicit 
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3. Combination (Explicit->Explicit) เปนการแปลงความรูท่ีเปนรูปแบบ ดวยการ

รวบรวมความรูประเภทท่ีเปนรูปแบบ เชน เอกสาร เปนตน  จากสื่อตางๆ อยาง

หลากหลาย มาสรางเปนความรูประเภท Explicit แบบใหม เพือ่นํามาใชในการ

ทํางานขององคกร 

4. Internalization (Explicit->Tacit) เปนการแปลงความรูแบบ Explicit มาเปน

ความรูแบบ Tacit โดยการนําความรูเชิงทฤษฎีไปสูการปฏิบัติงาน เม่ือปฏิบัติงาน

จนเกิดความชํานาญ จึงทําใหเกิดความรูใหมเพิ่มข้ึน 

 

2.2.3 ประโยชนของการจัดการความรู  

เปาหมายหลักของการจัดการความรู คือ เพื่อนําความรูในองคกรท่ีมีอยูมาใชใหเกิด

ประโยชนสูงสูด  

Bacha (2000 อางถึงใน พรธิดา วิเชียรปญญา. 2547:41 อางถึงในนฤมล พฤกษศิลป และ 

พชัรา หาญเจริญกจิ. 2543:65) ไดกลาวถึงประโยชนของการจัดการความรูไวดังน้ี 

1. ปองกันความรูสูญหาย การจัดการความรูทาํใหองคกรสามารถรักษาความ

เช่ียวชาญ ความชํานาญ และความรูทีอ่าจสญูหายไปพรอมกบัการเปลีย่นแปลงของ

บุคลากร เชน การเกษียณอายุทาํงาน หรือ การลาออกจากงาน เปนตน 

2. เพิม่ประสทิธภิาพในการตดัสนิใจ โดยประเภท คณุภาพ และความสะดวกในการ

เขาถึง ความรู เปนปจจัยสําคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ เน่ืองจากผูท่ี

มีหนาท่ีตัดสินใจตองสามารถตัดสินใจไดอยางรวดเร็วและมีคุณภาพ 

3. ความสามารถในการปรับตัวและมีความยืดหยุน การทําใหผูปฏิบัติงานมีความ

เขาใจในงานและวัตถุประสงคของงาน โดยไมตองมีการควบคุม ห รือมีการ

แทรกแซงมากนัก จะทําใหผู ปฏิบัติงานสามารถทํางานในหนาท่ีตางๆ ไดอยางมี

ประสทิธภิาพ และเกดิการพฒันาจิตสาํนึกในการทํางาน 

4. ความไดเปรียบในการแขงขัน การจัดการความรูชวยใหองคกรมีความเขาใจลูกคา 

แนวโนมของการตลาดและการแขงขัน ทําใหสามารถลดชองวางและเพิ่มโอกาสใน

การแขงขันได 
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5. การพฒันาทรัพยสนิ เปนการพฒันาความสามารถขององคกรในการใชประโยชน

จากทรัพยสินทางปญญาท่ีมีอยู ไดแก สิทธิบัตร เคร่ือง หมายการคา และลิขสิทธิ์ 

เปนตน 

6. การยกระดบัผลติภัณฑ เปนการนําการจัดการความรูมาใชเปนการเพิม่

ประสิทธิภาพการผลิต และบริการ ซ่ึงจะเปนการเพิ่มคุณคาใหแกผลิตภัณฑน้ันๆ 

อีกดวย 

7. การบริหารลกูคา การศกึษาความสนใจและความตองการของลกูคาจะเปนการสราง

ความพึงพอใจและเพิ่มยอดขายและสรางรายไดใหแกองคกร 

8. การลงทุนทางทรัพยากรบุคคล การเพิม่ความสามารถในการแขงขันผานการเรียนรู

รวมกนั การจัดการดานเอกสาร การจัดการกบัความรูทีไ่มเปนทางการ เปนการเพิ่ม

ความสามารถใหแกองคกรในการจางและฝกฝนบุคลากร 

 

2.3  ภูมิปญญาชาวบาน 

ภูมปิญญาชาวบาน(สริกิร  ไชยมา . 2544:2) กลาววา เปนองคความรูของชาวบาน หรือทุก

สิ่งทุกอยางท่ีชาวบานคิดคนจากสติปญญา ความสามารถของชาวบานเอง เพื่อใชในการแกไขปญหา 

หรือใชในการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย โดยมีกระบวนการสั่งสม สืบทอด และ

กลั่นกรองกนัมาเปนเวลายาวนานจนเปนเอกลกัษณของทองถิน่ 

ภูมปิญญาชาวบาน หรือภูมิปญญาทองถิ่น (Local Wisdom)(อางถงึใน สามารถ จันทรสรูย . 

2534 : 88) หมายถงึ พืน้เพรากฐานของความรูของชาวบาน หรือกลาวไดวา ภูมปิญญาชาวบาน 

หมายถึงทุกสิ่งทุกอยางท่ีชาวบานคิดไดเองท่ีนํามาใชแกปญหา เปนสติปญญา เปนองคความรู

ท้ังหมดของชาวบาน ท้ังกวาง ท้ังลึก ท่ีชาวบานสามารถคิดไดเอง ทําเอง โดยอาศัยศักยภาพท่ีมีอยู

แกปญหาการดําเนินชีวิตไดในทองถิ่นอยางสมสมัย  

ภูมิปญญามี 2 ลักษณะคือ 

1. ลักษณะท่ีเปนนามธรรม เปนปรัชญาในการดําเนินชีวิต เปนเร่ืองเกี่ยวกับการเกิด แก 

เจ็บ ตาย คุณคาและความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจําวัน 
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2. ลกัษณะท่ีเปนนามธรรม เปนเร่ืองเกีย่วกบัเฉพาะดานตางๆ เชน การทํามาหากนิ 

การเกษตร หัตถกรรม ศิลปดนตรี และ อื่นๆ 

 

ภูมิปญญาเหลาน้ีสะทอนออกมาใน 3 ลักษณะท่ีสัมพันธใกลชิดกันคือ 

1. ความสัมพันธอยางใกลชิดกัน คือ ความสัมพันธระหวางคนกับโลก สิ่งแวดลอม สัตว 

พชื ธรรมชาติ 

2. ความสัมพันธกับคนอื่นๆ ท่ีรวมกันในสังคม หรือในชุมชน 

3. ความสัมพันธกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ สิ่งท่ีไมสามารถสัมผัสไดท้ังหลาย 

ท้ังหมดน้ีคือชีวิตของชาวบาน สะทอนออกมาถึงภูมิปญญาไทย ในการดําเนินชีวิตอยาง

มีเอกภาพเหมือนสามมุมของรูปสามเหลีย่ม ภูมปิญญาจึงเปนรากฐานในการดาํเนิน

ชีวติของชาวบาน 

 

2.3.1  การถายทอดภมูปิญญาชาวบาน 

 วิธีการถายทอดภูมิปญญาชาวบาน (สามารถ จันทรสรูย. 2534: 90) ไดจําแนกไว 2 วิธีคือ 

1. การถายทอดภูมิปญญาแกเด็ก เปนการถายทอดผานทางกิจกรรมท่ีสนุกสาน ดึงดูดใจ 

เชน การละเลน การเลานิทาน เปนตน ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีมุงเนนจริยธรรมท่ีเปนสิ่งท่ีควร

ทําและไมควรทํา 

2. การถายทอดภูมิปญญาแกผูใหญ ซ่ึงมีการถายทอดหลายรูปแบบ ท้ังผานทางพิธีกรรม 

เชน พิธีสูขวัญ พิธีกรรมทางศาสนา เปนตน นอกจากน้ี ยังมีการถายทอดในรูปแบบ

ของบันเทิง เชน คํารองของลิเก ลําตัดของภาคกลาง โนรา หนังตะลุงของภาคใต กลอน

ลาํ คาํผญา คาํสอยของภาคอสีาน คาํซอ ของภาคเหนือ เปนตน โดยท่ีคํารองเหลาน้ีจะ

กลาวถึงประวัติศาสตรทองถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น คติธรรม คําสอนของ

ศาสนา การเมืองการปกครอง การประกอบอาชีพ การักษาโรคพืน้บาน รวมท้ังปฏิบตัิ

ตนตามจารีตประเพณตีางๆ  
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2.4 ผาทอพืน้เมอืง 

ผาทอพื้นเมืองของไทย สวนใหญผลิตข้ึนจากวัตถุท่ีสําคัญ 2 ชนิดคือ ฝายและไหม ถึงแมใน

ปจจุบนัจะมีการนําเทคนิคพเิศษ ตลอดจนการนําวตัถดุบิใหมๆ  มาใชในการทอผา เชน เสนใย

วิทยาศาสตร เพื่อความสะดวกในการจัดหา และ การใชดิ้นเงิน ดิ้นทอง เพื่อเพิ่มความสวยงาม และ

ตรงตามความตองการของลกูคามากข้ึน ฝายและไหม ยังเปนวัตถุดิบท่ีสําคัญในการทอผา  

2.4.1 วัตถุดบิในการผลติ 

 วัตถุดิบท่ีใชในการทอผาพื้นเมืองมี 2 ชนิดคือฝาย และ ไหม 

 ฝาย (เอกสารแนะนํากลุมทอผาไทเลย บานกางปลา ) เปนเสนใยท่ีใชในการทอผามาตั้งแต

สมัยโบราณ ซ่ึงในจังหวัดเลยสามารถปลูกฝายเพื่อใชเปนวัตถุดิบในการทอผาได การปลกูฝายนิยม

ปลูกในฤดูฝน ในชวงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน หรือ ระหวางปลาย เดือนกรกฎาคม ถงึ 

เดือนสิงหาคม ในชวง เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธนัวาคม ฝายจะแกและแตกปุย ระยะเวลาท่ีใชใน

การปลูกผาย จนกระท่ังเก็บได ใชเวลาประมาณ 6-7 เดือน การเก็บจะคัดเอาแตฝายท่ีมีเมล็ดติด ผึ่ง

แดดจนแหงแลวนํามาอิ้ว หรือ หีบ เพื่อบีบเอาเมล็ดออกจากปุยฝาย แลวนํามาปด ใชคันโตงหรือกอ

ดีดฝายใหเปนปุย และนํามาแผเปนแผนมวนเปนหลอดดายไมลอฝาย จากน้ันนําเขาเคร่ือ งปนคือ

หลาหรือไน เพื่อดึงฝายใหกลายเปนเสนใยหรือเสนด าย การปนน้ีเรียกตามภาษาทองถิน่วาเข็นฝาย 

เม่ือเสนดายมีจํานวนมากพอท่ีจะนํามารวมกันเปนปอย ท่ีเรียกวา ทําเข็ดทําไข ใชเคร่ืองมือคือเปย

แลวนํายอมสี กอนท่ีจะยอมสี ตองนําไจฝายไปแชขาวจาวท่ีน่ึงสุ ก แลวนํามาดีดดวยทอนไมให

นํ้าขาวเขาไปผสมกับเสนดายกอน จึงนําไปตากแหงเพื่อใหเสนดายคงทน วิธีน้ีเรียกวา ฆาฝาย เม่ือ

ยอมสีเสร็จแลว ก็นําเสนดาย หรือเสนฝาย เขาไปท่ีเคร่ืองมือหมุน ซ่ึงเรียกวา กง กับอัก หรือ กวัก 

เพื่อเข็นหรือปนดายใหเรียบเสมอ และแนนย่ิงข้ึน จึงนําไปคนหรือสืบหลักคน คือท่ีขึงดายกอนนําไป

ทอเปนผาตอไป 

 ไหม (ผาไทย, 2545 : 8-12) เปนเสนใยท่ีเกิดจากแมลงประเภทผีเสื้อ ซ่ึงตัวหนอนไหมจะ

กินใบหมอน ทําใหชาวบานท่ีเลี้ยงไหมตองปลูกสวนหมอนไปดวย วงจรชีวิตของไหมประกอบดวย 

ระยะท่ีเปนไข ระยะตัวหนอน ระยะดักแด และระยะผีเสื้อ คุณสมบัติพิเศษของตัวไหมคือ ชวงระยะท่ี
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เปนดักแด ตัวหนอนจะสรางรั งไหมหอหุมตัวเอง ซ่ึงตองนํารังไหมมาตม แลวสาวเอาเสนใยสีเหลือง

ทองข้ึนมา ซ่ึงรังไหมมีความเหนียวและมันวาวสวยงาม เหมาะตอการนําไปทอเปนผืนผา  

 พันธุไหมในประเทศไทยท่ีนิยมเลี้ยง มี 3 ชนิดคือ 

1. ไหมพันธุไทย เปนไหมพื้นเมือง ชาวบานเลี้ยงเพื่อใชทอผาไหมพื้นบาน  รังไหมของ

ไหมพันธุไทยสีออกเหลืองตุน มีขนาดเล็ก หัว ทายแหลม คลายกระสวยใหผลผลิตต่ํา 

เสนไหมมีขนาดโต แตมีความแข็งแรงเหนียวแนน 

2. ไหมพันธุไทยลูกผสม เปนพันธุไหมที่เกิดจากการผสมระหวางไหมพันธุไทยกับไหม

พันธุตางประเทศ รังไหมพันธุน้ีมีสีเหลืองสด ขนาดใหญ ใหผลผลิตสูงกวาไหมพันธุไทย 

และเสนใยมีขนาดเล็กกวาไหมพื้นเมือง 

3. ไหมพันธุตางประเทศลูกผสม เปนพันธุไหมจากการผสมระหวางพันธุญี่ปุนและพันธุจีน 

รังไหมมีสีขาว ขนาดใหญ ลักษณะกลมรีคลายรูปไข เปลือกรังหนา ใหผลผลิตสูง เสนใย

ละเอียดเหนียวแนน นิยมเลี้ยงเพื่อสงไปจําหนายโรงงาน 

 

2.4.2 การยอมสี 

การยอมสีดาย (ผาไทย, 2545 : 27-28)  เพื่อนําไปทอผาน้ัน ในปจจุบัน มีท้ังการยอมโดย

ใชสีจากเคมี และสีจากวัสดุธรรมชาติ  ซ่ึงสีจากธรรมชาติท่ีใชในการยอม ไดแก ราก ตน เปลือก ใบ 

ดอก ผล เมล็ด แกน เปนตน ซ่ึงสีจากธรรมชาติน้ัน สีสันไมฉูดฉาด  

 การยอมสีมี 2 ชนิด คอื การยอมรอน และการยอมเย็น การยอมรอนคอืการนําสไีปตมให

รอนกอนทําการยอม สวนการยอมเย็นน้ัน เปนการนําเสนดายลงไปจุมในนํ้ายอมไดโดยไมตองตม  

 กอนท่ีจะนําเสนใยไปยอมสีธรรมชาติน้ัน จะตองมีการฟอกเสนใยใหขาวสะอาดเสียกอน 

เน่ืองจากไหมและฝายมักมีไขมันเกาะติดอยูกับเสนใย เม่ือนํามายอมจะทําใหสีไมคอยติด ตองมีการ

ดองไหมหรือฟอกไหมดวยการตมไหมในนํ้าดางจากข้ีเถา หรือ การฟอกฝาย ดวยการแชฝายในนํ้า

ใหฝายอิ่มนํ้า แลวทุบดวยทอนไมไลไขมันและสิ่งสกปรก แลวจึงนําไหมหรือฝายน้ันไปผึ่งแดดหรือ

ผึ่งลมใหแหง รอข้ึนตอนการยอมตอไป 
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 การยอมสีธรรมชาติน้ันตองยอมสีหลายคร้ัง เพื่อใหสีจับติดเสนไหมจนไดสีท่ีพอใจ ตัวอยาง

การเลือกสียอมธรรมชาติใหเหมาะกับเสนใย 

 สีแดงเลือดนก หรือสีสม ไดจากผลสะตี 

 สีเหลือง ไดจาก ไม เปลือกขนุน , แกนแข และ ขม้ิน ใชยอมเสนใยท่ีเปนฝาย สวนเสนใยท่ี

เปนไหม จะใชสีเหลืองจากตนกาแล 

 สีสม ไดจากตนคําแสด สามารถใชยอมไดท้ังฝายและไหม 

 สีดํา ไดจากผลมะเกลือ, ผลกระจาย ใชยอมไดท้ังฝายและไหม 

 สีฟา ไดจากตนคราม เหมาะสําหรับยอมเสนใยท่ีเปนฝาย ถาเปนสีครามจากตนฮอม ใช

ยอมไดท้ังฝายและไหม 

 สีเขียว ใชเปลือกมะมวง, เปลือกสิ้นฟา, ใบหูกวาง, เปลือกสมอ บดละเอียดละลายนํ้าตม 

 สีนํ้าตาล ไดจากเปลือกประดู, เครือโกย, ผลหมาก 

 สเีทา ใชเปลือกกระบก, เหงากลวย 

 สีมวงเทา ไดจากเปลือกหวา 

 สีมวงออน ไดจากผลหวา 

 

2.4.3  ลวดลาย 

2.4.3.1 มัดหม่ี  

การมัดหม่ี (ทรงศักดิ์  ปรางควัฒนกุล , 2536 : 22-23) เปนกรรมวิธีการทอผา ท่ีใชเทคนิค

การมัดและการยอม กอนนําเสนดายหรือไหมไปทอเปนผนื ซ่ึงจะมัดใหเกิดลวดลายกอน แลวจึง

นําไปยอมสี สวนท่ีถูกมัดไวจะไมติดสี ทําใหเกิดลวดลายข้ึน ถาตองการหลายสี ก็ตองมัดและยอม

ทับหลายคร้ัง จนกวาจะไดสีครบตามท่ีตองการ การมัดหม่ี สามารถมัดหม่ีไดท้ังเสนยืนและเสนพุง 

ถาเปนมัดหม่ีดายเสนยืน จะกําหนดความย าวของผาบนหลักหม่ีดายเสนยืน ถาเปนมัดหม่ีดายเสน
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พุงจะกําหนดความยาวของผาบนหลักหม่ีดายเสนพุง ซ่ึงสามารถทําซํ้าไปมาไดหลายคร้ัง ทําให

สามารถทอผาไดไมจํากดัความยาว 

สีท่ีนิยมใชยอมมักเปนสีธรรมชาติท่ีเหมาะกับการยอมฝาย สีท่ีนิยมมากท่ีสุดไดแกสีคราม 

โดยใชคูกับสีฝายธรรมชาติหรือขาว มัดหม่ีเสนดายพุงท่ีทําจากไหมนิยมใชสีเขียว ซ่ึงมาจากสีเหลือง

ขม้ินผสมสีครามจาง และสีแดงจากคร่ัง สวนสีสม สีเขียว และสีมวงมาจากการยอมทับ  

2.4.3.2 จก 

จก เปนการทอลวดลายบนผืนผาโดยเพิ่มเสนพุงพิเศษเขาไปบนผืนผาขณะทอ การเพิ่ มเสน

พุงน้ีจะเพิ่มเปนชวงๆ คลายกับการปกผสมการทอ เพื่อทําใหเกิดลวยลายท่ีแตกตางออกไป  โดยใช

ไม หรือ น้ิวมือ ยกดายเสนยืนแลวสอดเสนพุงพิเศษ เพื่อสรางลวดลาย 

เสนพุงพิเศษนิยมใชดายหลายๆสี สลับกันใหเกิดลวดลาย มักใชไหมบนผืนผาฝายหรือผา

ไหม หรือใชดิ้นเงิน ดิ้นทองบนผืนผาไหม 

วิธีการจกในแตละแหงอาจไมเหมือนกัน บางแหงจกลายจากทางดานหนาผา แตบางทองถิ่น

ใชวิธีกลับเอาดานหลังของผาข้ึนขางบนขณะทอ  

2.4.3.3 ขิด 

ขิดเปนการเพิ่มดายเสนพุงพิเศษ เชนเดียวกับจก เพื่อสรางลวดลายข้ึนมา ซ่ึงเปนการใช

ไมขิด หรือ สะกิดเสนดายพุงไปตามแนวเสนดายยืนบนผืนผา การสอดเสนดายพุงมีความถี่หางไม

เทากัน ทําใหเกิดลวดลายรูปแบบตางๆ  ในสมัยกอนยังไมมีการใชตะกอพิเศษ ชางสามารถทอ

ลวดลายไดเพียง 2 คร้ังเทาน้ัน เม่ือมีการพัฒนาตะกอพิเศษข้ึนมา ทําใหชางสามารถทอไดไ มจํากัด

จํานวนคร้ัง 
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2.4.4 อปุกรณทีใ่ชในการทอ 

 กี่หรือหูกทอผา (เอกสารแนะนํากลุมทอผาไทเลย บานกางปลา ) เปนเคร่ืองมือหลักท่ีใชใน

การทอผาใหเปนผืน ซ่ึงกี่แตละหลังจะประกอบดวยอุปกรณตางๆ ดังรูป 

 

รูปท่ี 2.3 กี่ทอผา 

ท่ีมา : เอกสารแนะนํากลุมทอผาไทเลย บานกางปลา ต.ชัยพฤกษ อ.เมือง จ.เลย 

 จากรูปท่ี 2.3 แสดงถึงสวนประกอบตางๆ ของกี่ทอผาไดดังน้ี 

หมายเลข 1 ไมเหยียบหูก จะผูกไวกับตะกอ เม่ือเหยียบลงไป ทําใหตะกอถูกดึงลง เสนยืน

ก็จะสลับกันใหมีชองเพื่อใหกระสวยนําเสนพุงลอดผานได 

หมายเลข 2 ไมแปนหูก สําหรับใหชางทอน่ังทอผา 

หมายเลข 3 ฟม มีลักษณะเปนกรอบไมสี่เหลี่ยมผืนผา กวางประมาณ 14-16 ซม. ยาว

ประมาณ 90-105 ซม. ตรงกลางจะเปนซ่ีเล็กๆ คลายหวี ระยะหางระหวางซ่ีหางเทากัน แตละชอง

จะใชดายเครือหูกสอดเขาไป ซ่ึงเปนการจัดเสนดายใหอยูหางกันตามความละเอียดของเน้ือผา  ฟม

เปนตัวกระทบใหเสนดายพุงติดกัน โดยมีท้ังหมด 1241 ชอง 
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หมายเลข 4 เขาหรือตะกอ ทําหนาท่ีแยกเครือหูกออก เพื่อใหกระสวยนําดายวิ่งผานไปมา 

หมายเลข 5 ไมไขว ทําหนาท่ีชวยใหเสนดายยืนเรียงเปนระเบียบ และดึงใหเสนดายยืนตึง

ข้ึน เพื่อใหการทอผาไดลวดลายตามท่ีชางทอตองการ และเน้ือผามีเน้ือแนนเทากันท้ังผืน 

หมายเลข 6 ไมค้ําฟน ทําหนาท่ีชวยในการมวนเก็บผา ในสวนท่ีทอเสร็จแลว 

หมายเลข 7 ไมหาบหูก ทําหนาท่ีไวสําหรับผูกยึดฟม กับตะกอ ไวกับกี่  

หมายเลข 8 เชือกฟม ทําหนาท่ีผูกฟมไวกับไมหาบหูก 

หมายเลข 9 เชือกเขา ทําหนาที่ผูกเขาหรือตะกอไวกับไมหาบหูก 

หมายเลข 10 เสนดายยืน   

 

2.4.5  ขัน้ตอนการทอ มีข้ันตอนดังน้ี 

1. นําดายไปยอมสีตามตองการ 

2. นําดายท่ียอมสีแลวมาปนใสหลอด 

3. คนเครือหูก หรือ เดินดาย โดยนําหลอด จํานวน 80 หลอด มาใสบนราวตั้งหลอด แลว

ดึงดายจากหลอดทุกหลอดมารวมกัน จากน้ันก็เดินดาย เม่ือเดินดายเสร็จจะไดเครือหูก

ประมาณ 67 เมตร 

4. นําเครือหกูมารอยลงไปในฟม  

5. เม่ือรอยฟมเสร็จแลว ทําการเก็บตะกอ หรือเก็บเขา โดยการเก็บตะกอจะผูกดายเปนหูก

ทีละเสน 

6. เม่ือเก็บตะกอเสร็จแลว จะนําเครือหูกไปมวนไม และมัดใสกี่ใหเรียบรอย พรอมกับหวี

เครือหูก ใหเปนระเบียบ เพื่อเตรียมพรอมท่ีจะไปใชทอตอไป 

7. การทอผาน้ัน จะมี กระสวยเปนตัวนําดาย ซ่ึงกระสวยใสดายท่ีเปนเสนพุง ใชในการทอ

ผาโดยปกตปิระมาณ 30 ซม. กระสวยจะนําเสนดายสลับไปมาซายขวา เพื่อสอดดายให

ขัดกับเครือหูก แลวกระทบฟมเพื่อใหเสนดายเรียงเขากันแนนและเปนระเบียบ เม่ือทอ

เสร็จ จะไดผายาวประมาณ 60 เมตร 
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2.5 โครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ (One Tambon One 

Product)  

 โครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ  (คณะกรรมการอาํนวยการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ

แหงชาติ,  2547) เปนโครงการท่ีรฐับาลสงเสริมใหชาวบานในแตละตาํบล สรางอาชีพในการผลติ

สินคา เพื่อจําหนาย โดยสรางสินคาท่ีเปนสินคาของตําบลน้ันๆ โดยไดริเร่ิมในสมัยท่ี  พ.ต.ท.ดร.

ทักษณิ  ชินวตัร เปนนายกรัฐมนตรี ในป  พ.ศ. 2544 ซ่ึงผลิตภัณฑหมายถึงผลิตภัณฑ บริการ และ

กจิกรรมตางๆ อาทิเชน การรักษาสิง่แวดลอม การแสดงศลิป การนําเสนอประเพณ ีวฒันธรรม 

ตลอดจนการทองเท่ียวในเชิงอนุรกัษ เปนตน โดยมีแนวทางในการดาํเนินงานบนพืน้ฐานของ

หลักการ 3 ขอดังน้ี 

1. ภูมิปญญาทองถิ่นสูสากล (Local Yet Global) ผลิตสินคาและบริการ ท่ีใชภูมิปญญาและ

วฒันธรรมทองถิ่น ใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

2. พึ่งตนเองและคิดอยางสรางสรรค (Self-Reliance-Creativity) ทําความฝนใหเปนจริง 

ดวยกระบวนการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ โดยสรางกิจกรรมท่ีอาศัยศักยภาพของ

ทองถิ่น 

3. การสรางทรัพยากรมนุษย(Human Resource Development) ฟุมฟกประชาชนใหสู

ชีวิตดวยความทาทายและจิตวิญญาณแหงการสรางสรรค 

 

2.5.1 หลกัเกณฑในการคดัสรรและจัดระดบัการพฒันาผลติภณัฑ   

ประกอบดวย 3 สวน ไดแก 

สวน ก หลักเกณฑการพิจารณาดานผลิตภัณฑและความเขมเข็งของชุมชน (30 คะแนน) 

1. ดานการผลติ 

2. ดานการพฒันาผลติภัณฑ 

3. ดานความเขมแข็งของชุมชน 
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สวน ข หลกัเกณฑการพจิารณาดานความเปนไปไดทางการตลาด (25 คะแนน) 

1. ดานการตลาด 

2. ดานเร่ืองราวของผลิตภัณฑ 

สวน ค หลักเกณฑการพิจารณาดานคุณภาพผลิตภัณฑ (45 คะแนน) 

1. การตรวจสอบ/วเิคราหคณุภาพตามประเภทผลติภัณฑ 

2. โอกาสทางการตลาดสูสากล 

จากน้ัน นําคะแนนรวมมาแบงเปนระดบั ได 5 ระดับดังน้ี 

1. ระดับ 5 ดาว ไดคะแนนตั้งแต 90 คะแนนข้ึนไป หมายถึงเปนสินคาท่ีมีคุณภาพ

มาตรฐาน หรือมีศกัยภาพในการสงออก 

2. ระดับ 4 ดาว ไดคะแนนตั้งแต 80-89 คะแนน หมายถึงเปนสินคาท่ีมีศักยภาพ เปน

ท่ียอมรับระดบัประเทศ และสามารถพฒันาสูสากล 

3. ระดับ 3 ดาว ไดคะแนนตั้งแต 70-79 คะแนน หม ายถึงเปนสินคาท่ีมีคุณภาพ

ระดับกลาง ท่ีสามารถพัฒนาสูระดับ 4 ดาวได 

4. ระดับ 2 ดาว ไดคะแนนตั้งแต 50-69 คะแนน หมายถงึ เปนสนิคาท่ีสามารถพฒันา

สูระดับ 3 ดาว มีการประเมินศกัยภาพเปนระยะ 

5. ระดับ 1 ดาว ไดคะแนนต่ํากวา 50 คะแนน หมายถงึ เปนสนิคาท่ีไมสามารถพฒันา

สูระดับ 2 ดาว เน่ืองจากมีจุดออนมาก และพฒันายาก 
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2.6   งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 ธงชัย พาบุ (2552) ไดศึกษาถึงการจัดการความรูธุรกิจสุดยอดหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ 

สรุปผลการศกึษาไดวา สภาพการจัดการความรูของธุรกิจสุดยอดหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑท่ีประสบ

ผลสาํเร็จน้ัน ความรูสวนใหญ เปนความรูโดยนัย  (Tacit knowledge) ท่ีฝงอยูในตัวคน จึงจัดกลุม

การจัดการความรูเปน 3 กลุม คือ 1. การกาํหนดความรู การสรางและการจัดหาความรู 2. การ

จัดเกบ็ความรู การเผยแพรความรู และการใชความรู และ 3. การวดัผลการจัดการความรู  

 ไดศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการจัดการความรูธุรกิจสุดยอดหน่ึงตําบล  หน่ึง

ผลิตภัณฑ ประกอบดวย ปจจัยหลกั 4 ประการคอื ภาวะผูนาํ สมาชิกในกลุม วฒันธรรม และ

ภาพลักษณตราสินคา และมีปจจัยรองคือ ความสัมพันธกับลูกคา และ เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสือ่สาร 

 พรรษมน คลังกลาง (2545) ไดศึกษาถึงพัฒนาการของกลุมสตรีทอผา :  กรณศีกึษาบาน

กางปลา ตําบลชัยพฤกษ อําเภอเมือง จังหวัดเลย สรุปผลการศึกษาไดวา การท่ีกลุมสตรีทอผาจะมี

ความคงอยูและพัฒนาไปสูความเขมแข็งน้ัน องคประกอบท่ีมีความสําคัญเกิดจากความเปนผูนําของ

ผูนํากลุม ท่ีมคีวามเสยีสละและสามารถประสานงานกบัหนวยงานตางๆได  

สุดารัตน  ภัทรดุลยพิทักษ  และคณะ (2548) ไดศึกษาถึง การจัดการความรูภูมิปญญา

ทองถิ่นผาฝายยอมสีเปลือกไมบานโนนศึกษา ตําบลนาอุดม อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด 

สรุปผลการศกึษาไดวา สามารถนําควา มรูไปสงเสริมและสนับสนุนความรูผาฝายยอมสีเปลือกไม

ของชุมชนใหคงอยู และสามารถถายทอดสูเยาวชนรุนหลังหรือผูท่ีสนใจได ในรูปแบบของ E-

learning ผาฝายยอมสีเปลือกไม โดยไดรวบรวมและจัดการความรูแลวนําไปเผยแพรเพื่อใหความรู

ไมเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา 

 ชุตมิา เมฆวัน (2549) ไดศึกษาถึงการจัดการความรูของกลุมธุรกิจชุมชนในจังหวัดรอยเอ็ด 

สรุปผลการศึกษาไดวา ในดานการจัดการความรูของกลุมธุรกิจชุมชน กลุมธุรกิจชุมชนสวนมาก

สามารถระบุถึงความรูโดยการเลือกและตัดสินใจผลิตผลิตภัณฑของกลุมธุรกิจชุมชนได มีการ

แสวงหาความรูสวนใหญมาจากการอบรม มีการนําความรูทีไ่ดมาพฒันาความรูของกลุมธรุกจิชุมชน

ได มีกระบวนการถายทอดโดยใชการสาธติ การอบรม และ การใชเอกสาร /ขอมูล/แผนพับ มีการ
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จัดเก็บความรูโดยจดจําผานตัวบุคคล จากตัวอยางช้ินงาน และ จากการบันทึก ในการจัดการความรู

น้ัน ยังมีปญหาในการจัดการความรูไดแก การเลือกและตัดสินใจผลิตโดยขาดการวิเคราะหดาน

ตลาด ขาดการแสวงหาความรูทักษะการผลิตท่ีเพียงพอ ทําฝมือในการผลิตยังไมไดมาตรฐาน  การ

ถายทอดความรูยังไมสามารถถายทอดใหสมาชิกทุกคนได การจัดเก็บความรู ส มาชิกจดจําความรู

คลาดเคลื่อน  

จารุพร มีทรัพยทอง (2550) ไดศึกษาถึงสภาพปญหาและความตองการพัฒนาผลิตภัณฑผา

ทอพื้นบานของกลุมสตรีทอผาบานกางปลา ตําบลชัยพฤกษ อําเภอเมือง จังหวัดเลย จากการศึกษา

พบวา ปญหาของกลุม ไดแก ปญหาเงินทุนของกลุม ปญหาในเร่ืองความ รูและทักษะในการทอผา 

ปญหาดานสถานท่ี ปญหาดานกฎระเบียบกตกิา ปญหาดานคณุภาพของผลติภัณฑ ปญหาดานการ

แปรรูป และปญหาดานการตลาด ในสวนของการตองการพฒันาผลติภัณฑนัน้ ไดแก ตองการ

พฒันาดานปจจัยการผลติ ดานกระบวนการผลติ และดานผลติภัณฑ  

ดวงฤทัย อรรคแสง (2552)  ไดศึกษาถึง กระบวนการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นผา

ไหมมัดหม่ียอมสธีรรมชาต ิจากการศกึษาพบวา ในกระบวนการผลติผาไหมมัดหม่ียอมสธีรรมชาติ

น้ันมี 4 ขั้นตอนไดแก การปลูกหมอน การเลี้ยงไหม การเตรียมเสนไหมและการทอ มีกระบวนการ

จัดการความรูในการอนุรกัษ สืบทอดและเผยแพร 4 ข้ันตอน ไดแก การสรางความรู การจัดเก็บ

ความรู การเผยแพรความรูและการใชความรู 

ศิริสุภา  เอมหยวก  (2550) ไดศึกษาถึงการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นการทอผาบาน

คลองเตยตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก จากการศึกษาสรุปไดวา แน วทางในการ

จัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นบานคลองบางเตย น้ัน ในมุมมองของสมาชิกกลุมแมบานทอผาบาน

คลองเตย และกลุมวันทาผาขิต มีความเห็นตรงกันวา ควรจัดการความรูดานภูมิปญญาการทอผา

ดั้งเดิม เร่ิมตั้งแตการเตรียมเสนดาย ไปจนถึงลวดลายผาโบราณ และการจัดการค วามรูดานการทอ

ผาสมัยใหม ท่ีผนวกเร่ืองการบริหารจัดการรวมดวย และควรมีผูเช่ียวชาญเขามาใหคําแนะนําเพื่อ

ชวยเพิ่มมูลคาการผลิตและสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู สําหรับในมุมมองของผูทรงคุณวุฒิ

และผูเช่ียวชาญดานผลิตภัณฑสิ่งทอ และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ น้ัน แนวทางท่ีเปนไปไดคือ 

ตัวอยางวัฒนธรรมการเรียนรูใหเกิดข้ึนในองคกรอยางตอเน่ือง การกําหนดกิจกรรมรูปแบบตางๆ ท่ี

สงเสริมการสรางความรู และสงเสริมใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยนําขอมูลท่ีไดมา

สงัเคราะหเปนสารสนเทศ และอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศชวยเพิม่พลงัในการจัดการความรู 
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2.7  กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวจัิยท่ีเกีย่วของ พบวา การจัดการความรูชมุชนของ

กลุมแมบาน : กรณีศึกษา กลุมทอผาพื้นเมืองระดับ 4 ดาว จังหวัดเลย  ประกอบดวย กระบวนการ

จัดการความรู เช่ือมโยงกับปจจัยท่ีทําใหการจัดการความรูประสบผลสําเร็จ   

2.7.1 กระบวนการจัดการความรู 

จากการศกึษาทฤษฎีเกีย่วกบักระบวนการจัดการความรู พบวานักวชิาการ หลายทาน ได

เสนอกระบวนการจัดการความรูทีเ่ปนกระบวนการหลกั จึงไดสรุปมาเปนกรอบแนวคิดดังน้ี 

1. การกาํหนดความรู (Knowledge Identification)  

2. การแสวงหาความรู (Knowledge Acquisition) 

3. การสรางความรู (Knowledge Creation) 

4. การบันทึกความรู (Knowledge Storage) 

5. การประยุกตใชความรู (Knowledge Application) 

6. การแบงปนแลกเปลีย่นเรียนรู (Knowledge Sharing) 

 

2.7.2 ปจจัยทีท่าํใหการจัดการความรูประสบความสาํเร็จ  

ปจจัยท่ีทําใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จ (บุญดี บุญญากิจและคณะ , 2548 : 59-

62)  ประกอบดวย 

1. ภาวะผูนาํและกลยุทธ (Leadership and Strategy) 

ผูบริหารองคกรตองเขาใจแนวคิดและตระหนักถึงประโยชนท่ีองคกรจะไดรับจากการ

จัดการความรู เพื่อท่ีจะสามารถสื่อสารและผลักดันใหมีการจัดการความรูในองคกร  

2. วฒันธรรมองคกร (Culture) 

วฒันธรรมการแลกเปลีย่นและแบงปนความรูระหวางบุคลากรภายในองคกร เปนสิง่

สําคัญท่ีจะทําใหการจัดการความรูในองคกรประสบความสาํเร็จ เน่ืองจากบุคลากรมีทศันคตไิมยอม

ท่ีจะแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน เน่ืองจากกลัวสูญเสียความสําคัญของตนเองในองคกร 
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3. เทคโนโลยีสารสนเทศทางดานการจัดการความรู (Technology) 

เทคโนโลยีสารสนเทศมีสวนสาํคญัในการชวยใหบคุลากรในองคกรสามารถคนหา

ความรู ดึงเอาความรูมาใช ชวยในการวิเคราะหขอมูลตางๆ  รวมถึงชวยใหขอมูลความรูตางๆ ถูก

จัดเก็บอยางเปนระเบียบ 

4. การวดัผล (Measurement) 

การวดัผลของการจัดการความรูชวยใหองคกรสามารถทบทวน ประเมินผล และทําการ

ปรับปรุงกลยุทธและกิจกรรมตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการจัดการความรู  

5. โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) 

โครงสรางพื้นฐานหรือระบบรองรับท่ีทําใหบุคลากรในองคกรใหมีการแลกเปลี่ยนความรู

กันอยางสะดวก ซ่ึงเปนไดท้ังสิ่งท่ีจับตองได เชน สถานท่ี หรือ เคร่ืองมืออุปกรณตางๆ เปนตน หรือ

สิ่งท่ีจับตองไมได เชน ระบบงานท่ีเอื้อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู และกลไกในการแลกเปลี่ยน

ความรูตางๆ ในการทํางานประจําวนั เปนตน 

จากแนวคิดและทฤษฎีท้ัง 2 เร่ือง ผูวิจัยนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ซ่ึงผล

จากการ วจัิยจะนําไปสูการพฒันารูปแบบของการจัดการความรูชุมชนของกลุมแมบาน : กรณีศึกษา 

กลุมทอผาพื้นเมืองระดับ 4 ดาว จังหวัดเลย ดังรายละเอียดในกรอบแนวคิดดังน้ี 
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กรอบแนวคดิ 

 

 

 

 

 

 

กลุมทอผาพื้นเมืองระดับ 4 ดาว 

กลุมที่มีความรูไม

หลากหลายและไมได

มีการเก็บความรูเปน

ระบบ 

กลุมที่มีความรูไม

หลากหลายและมกีาร

เก็บความรูเปนระบบ 

กลุมที่มีความรู

หลากหลายและไมมี

การเก็บความรูเปน

ระบบ 

กลุมที่มีความรู

หลากหลายและมกีาร

เก็บความรูเปนระบบ 

ปจจัยที่ทําใหการ

จดัการความรูประสบ

ความสําเร็จ 

กระบวนการจดัการความรู 

รูปแบบการจดัการความรูชุมชน

ของกลุมแมบาน DPU
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บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงการจัดการความรูชุมชนของกลุมแมบาน : กรณีศึกษา 

กลุมทอผาพื้นเมืองระดับ 4 ดาว จังหวัดเลย และ วิเคราะหปจจัยในการจัดการความรูท่ีสงใหกลุมทอ

ผาประสบความสาํเร็จ และนํามาออกแบบเปนรูปแบบการจัดการความรูของกลุมทอผา โดยมีวิธีการ

ดําเนินการวิจัยดังน้ี 

3.1 ระเบียบวิธีการวิจัย 

 

ระเบียบวิธีวิจัยท่ีใชในการวิจัยน้ี ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เก็บ

รวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) และสังเกตการณ (Observation) 

โดยสัมภาษณหัวหนากลุมทอผา OTOP ระดับ 4 ดาว จังหวัดเลย จํานวน 13 กลุม นําขอมูลท่ีไดมา

วิเคราะหเพื่อจําแนกกลุมทอผาออกเปน 4 กลุมดังน้ี 

 

1.  กลุมท่ีมีความรูไมหลากหลาย และไมไดมีการเก็บความรูเปนระบบ  

2.  กลุมท่ีมีความรูไมหลากหลาย และมีการเกบ็ความรูเปนระบบ 

3.  กลุมท่ีมีความรูหลากหลาย และไมไดมีการเก็บความรูเปนระบบ  

4.  กลุมท่ีมีความรูหลากหลาย และมีการเก็บความรูเปนระบบ  
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เงื่อนไขท่ีใชในการจําแนกกลุมทอผา มีดังน้ี 

1. จํานวนปท่ีกลุมทอผาเปดดําเนินการ 

2. จํานวนสมาชิกท่ีมีรายไดประจําจากกลุมทอผา  

3. รายไดจากกลุมทอผา โดยเฉลี่ยตอเดือนตอคน 

4. จํานวนลวดลายเฉพาะของกลุมทอผาท่ีสามารถจําหนายได  

5. จํานวนคร้ังของการเขาอบรมเพื่อรับความรูใหมเกี่ยวกับการทอผา การ

บริหารจัดการกลุมทอผา ในชวงเวลา 3 ปท่ีผานมา 

6. มีการบันทึกความรูของกลุม โดยสมาชิกของกลุมเปนผูบันทึกความรู  

 

เม่ือวิเคราะหจําแนกกลุมทอผาแลว สําหรับกลุมท่ีมีความรูหลากหลาย และมีการเก็บความรู

เปนระบบน้ัน จะมีกา รเก็บขอมูลเพิ่มเติม โดยใช แบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลจากผูเช่ียวชาญท้ังจาก

สมาชิกของกลุมทอผา และ ผูเช่ียวชาญจากสํานักงานพัฒนาชุมชน  

 

3.2 ขั้นตอนการวิจัย 

 

การวิจัยแบงออกเปน 4 ระยะ ดังน้ี 

ระยะท่ี 1 เปนการศกึษาจากเอกสารในเร่ืองของการจัดการความรู การจัดระดบัสนิคา  

OTOP และจากเอกสารจากกลุมทอผา 

ระยะท่ี 2 การศึกษาในระยะน้ี ใชการสัมภาษณเชิงลึกหัวหนากลุมทอผา และสังเกตจาก

สถานท่ีทําการของกลุม เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการความรู การจัดการบริหารกลุม 

และปจจัยท่ีทําใหกลุมสามารถทอผาไดระดับ 4 ดาว นําขอมูลท่ีไดไปจําแนกเปน 4 กลุม 

ระดับท่ี 3 ศึกษารูปแบบการจัดการความรูกลุมทอผาจากกลุมท่ี 4 ท่ีมีความรูหลากหลาย 

และมีการเกบ็ความรูเปนระบบ ท่ีไดจากการจําแนกในระยะท่ี 2 ตามกระบวนการจัดการความรูเปน

กรอบการศกึษา ประกอบดวย การกาํหนดความตองการความรู การสราง  การจัดหาความรู การ

จัดเกบ็ความรู การกระจาย ความรู และการใชความรู โดยใชแบบสอบถามปลายเปด โดยให

ผูเช่ียวชาญไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระตอรูปแบบการจัดการความรู มีจํานวน 10 คน โดยเลือก
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มาจากสมาชิกของกลุมทอผาท่ีมีประสบการณทอผาอยางนอย 40 ปข้ึนไป และผูเช่ียวชาญท่ีทํางาน

ดานการใหความรู การจัดกิจกรรมตางๆ สําหรับกลุมทอผาพื้นเมืองในจังหวัดเลย ดังน้ี  

3.2.1 สมาชิกกลุมทอผา     จํานวน 6 คน 

3.2.2 หัวหนากลุมทอผา     จํานวน 2 คน 

3.2.3 ผูทรงคุณวุฒิท่ีทํางานเกี่ยวของกับกลุมทอผาพื้นเมือง จํานวน 2 คน 

ระยะท่ี 4 การยืนยันในรูปแบบการจัดการความรู โดยผูวิจัยนําคําตอบจากระยะท่ี 2 มาสราง

แบบสอบถามปลายปด เพื่อยืนยันรูปแบบกับผูเช่ียวชาญกลุมเดิมอีกคร้ัง  เพือ่ยืนยันความเหมาะสม

และความนาเช่ือถือของรูปแบบการจัดการความรู 

 

 

3.3 ประชากรท่ีใชในการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดวย 

ประชากร คือ กลุมทอผา  OTOP ระดับ 4 ดาว จังหวัดเลย 2 กลุม ไดแก กลุมทอผาไทเลย 

บานกางปลา ต .ชัยพฤกษ อ .เมือง จ.เลย มีสมาชิก 52 คน และ กลุมทอผาไหม หนองนํ้าใส  มี

สมาชิก 30 คน และ ผูเช่ียวชาญท่ีทํางานเกี่ยวกับกลุม OTOP 2 คน 

กลุมตัวอยาง 

3.3.1 สมาชิกกลุมทอผา ผูวิจัยคัดเลือกจากสมาชิกของกลุม และหัวหนากลุมน้ันๆ  โดย

คิดเปนรอยละ 10 ของจํานวนสมาชิกของกลุม ซ่ึงการคัดเลือกตวัแทนของสมาชิก

กลุมทอผาน้ัน กลุมทอผาเปนผูเสนอรายช่ือ ดังน้ี 

1. กลุมทอผาไทเลย บานกางปลา จํานวน 5 คน 

2. กลุมทอผาไหม หนองนํ้าใส จํานวน 3 คน 

3.3.2 ผูเช่ียวชาญท่ีทํางานเกี่ยวกับ OTOP 2 คน เปนเจาหนาท่ีของสาํนักงานพฒันา

ชุมชน ซ่ึงเปนผูท่ีมีประสบการณในการทํางานกบักลุม OTOP ในจังหวัดเลย 
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3.4 เครื่องมือและเทคนิคท่ีใชในการวิจัย 

 

3.4.1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย  มี 3 ชนิดคือ 

 

3.4.1 แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง เปนเคร่ืองมือสําหรับการเก็บรวมรวบขอมูลสภาพ

การจัดการความรู การบริหารจัดการกลุมทอผา โดยใชสัมภาษณหัวหนากลุมทอผา

ระดับ 4 ดาวทุกกลุม 

3.4.2 แบบสอบถามปลายเปด เปนเคร่ืองมือสําหรับการเก็บรวมขอมูลการจัดการความรู 

ซ่ึงเปนแบบสอบถามท่ีใหผูเช่ียวชาญสามารถแสดงความคิดเห็นในการจัดการ

ความรูของกลุมทอผา 

3.4.3 แบบสอบถามปลายปด ไดจากคําตอบแบบสอบถามปลายเปด นํามาสังเคราะหเปน

แบบสอบถามชุดท่ี 2 เพื่อเปนการยืนยันความรูของผูเช่ียวชาญอีกคร้ัง วามีความ

คิดเห็นเปนไปในแนวทางเดียวกันหรือไม 

 

3.4.2  เทคนิคที่ใชในการวิจัย 

 

เทคนิคท่ีใชในการวิจัยเปนเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) เปนเทคนิคท่ีหาขอมูลจาก

ความคิดเห็นของกลุมผูเช่ียวชาญในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ดวยการตอบคําถาม โดยผูเช่ียวชาญตองตอบ

แบบสอบถามครบทุกข้ันตอน โดยแบบสอบถามรอบท่ี 1 เปนแบบสอบถามปลายเปด และ 

แบบสอบถามในรอบตอๆ ไป เปนแบบสอบถามปลายปด แบบมาตราสวนประมาณคา  
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3.5 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลแบงเปน 3 ข้ันตอน ดังน้ี 

3.5.1 การเกบ็รวบรวมขอมูลสภาพการจัดการความรูของกลุมทอผา OTOP ระดับ 4 ดาว 

โดยใชการสัมภาษณเชิงลึกหัวหนากลุมทอผารายบุคคล และสังเกตจาก

สภาพแวดลอมการทํางานจากท่ีทาํการของกลุม 

3.5.2 เม่ือไดขอมูลจากข้ันตอนท่ี 1 มาสรางแบบสอบถามปลายเปดเพื่อใหผูเช่ียวชาญได

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูในการทอผาพื้นเมือง 

3.5.3 เม่ือไดขอมูลจากข้ันตอนท่ี 2 นํามาวิเคราะหโดยใชคาความถี่ของแตละหัวขอ และ

สรางแบบสอบถามปลายปด เพื่อใหผูเช่ียวชาญยืนยันความรู  ซ่ึงแบบสอบถามน้ีมี

การใหคะแนนเปน 5 ชวงคะแนนดังตัวอยาง 

 

1. สมาชิกในกลุมทอผา ควรมีความรูในเร่ืองใด 

ระดับความคิดเห็น 

นอย

ท่ีสุด 

(-2) 

นอย 

(-1) 

ปาน

กลาง 

(0) 

มาก 

(1) 

มาก

ท่ีสุด 

(2) 

 

 

 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดนํามาวิเคราะหโดยใชคาทางสถิติในการวิเคราะหดังน้ี 

3.6.1 คาความถี่ (Frequency) 

3.6.2 คาฐานนิยม (Mode) 

3.6.3 คามัธยฐาน (Median) 

3.6.4 คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) 

3.6.5 คาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range) 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

  

การวิจัยคร้ังน้ีไดศึกษาถึงการจัดการความรูชุมชนของกลุมแมบาน : กรณีศึกษา กลุมทอผา

พื้นเมือง ระดับ 4 ดาว จังหวัดเลย ซ่ึงผูวิจัยไดแสดงผลการวิเคราะหขอมูลโดยแบงเปน 4 ตอนดังน้ี 

 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐาน ของกลุมทอผาระดับ 4 ดาว จังหวัดเลย ไดแกขอมูลเกี่ยวกับกลุม 

ขอมูลเกี่ยวกับสมาชิก และความหลากหลายของความรูเกี่ยวกับผาพื้นเมือง 

  

ตอนท่ี 2 ศึกษาความรูชุมชนของกลุมทอผาพื้นเมือง ในจังหวัดเลย 

 

ตอนท่ี 3 ศึกษาปจจัยตาง ๆ ท่ีมีความสัมพันธกับการจัดการความรูของกลุมทอผาพื้นเมือง 

 

ตอนท่ี 4 รูปแบบในการจัดการความรูชมุชน 
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ตอนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐาน ของกลุมทอผาระดับ 4 ดาว จังหวดัเลย ไดแกขอมลู

เก่ียวกับกลุม ขอมูลเกี่ยวกับสมาชิก และความหลากหลายของความรูเกี่ยวกับผา

พ้ืนเมือง 

 

จากการศึกษาขอมูลพื้นฐานของกลุมทอผาท่ีไดรับการจัดอันดับ 4 ดาว ในจังหวัดเลย จาก

การจัดอันดับประจําป 2549  มีจํานวน 13 กลุมดังน้ี  

1. กลุมทอผาไทเลย บานกางปลา   ต.ชัยพฤกษ อ.เมือง จ.เลย 

2. กลุมทอผาพื้นบาน ไทเลย   ต.นาแขม อ.เมือง จ.เลย 

3. กลุมแมบานเกษตรกร ทอผาธุง ต.นาดวง อ.นาดวง จ.เลย 

4. กลุมอาชีพสตรีทอผาพื้นเมือง ต.นาดวง อ.นาดวง จ.เลย 

5. กลุมสตรีทอผาพื้นเมืองบานไทดาํ ต.เขาแกว อ.เชียงคาน จ.เลย 

6. กลุมทอผาฝายพื้นเมือง  ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย 

7. กลุมทอผานางจุฑาทิพ พุทธทองศรี ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 

8. กลุมทอผาพื้นเมือง บานปากปวน ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย 

9. กลุมแมบานเกษตรกร วังกกเดื่อ ต.หนองหญาปลอง อ.วังสะพุง จ.เลย 

10. กลุมสตรีสหกรณ บานศรีฐาน  ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย 

11. กลุมทอผาพื้นเมือง ภูหลวง  ต.หนองคนั อ.ภูหลวง จ.เลย 

12. กลุมทอผาบานสนัตภิาพพฒันา ต.โนนปาซาง อ.ผาขาว จ.เลย 

13. กลุมทอผาไหม บานหนองนํ้าใส  ต.ผาอินทรแปลง กิ่งอ.เอราวณั จ.เลย 

 

เพื่อจัดกลุมความรูของกลุมทอผาพื้นเมือง เปน 4 กลุม จึงไดจําแนกตามเงื่อนไขดังน้ี 

 

1. จํานวนปท่ีกลุมทอผาเปดดําเนินการ 

2. จํานวนสมาชิกท่ีมีรายไดประจําจากกลุมทอผา 

3. รายไดจากกลุมทอผาโดยเฉลี่ยตอเดือนตอคน 

4. จํานวนลวดลายเฉพาะของกลุมทอผาท่ีสามารถจัดจําหนายได 

5. จํานวนคร้ังของการเขาอบรม เพื่อรับความรูใหม เกีย่วกบัการทอผา การบริหาร

จัดการกลุมทอผา ในชวงเวลา 3 ปท่ีผานมา 

6. มีการบันทึกความรูของกลุม โดยสมาชิกของกลุมเปนผูบันทึกความรู 
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สามารถจําแนกออกมาไดดงัน้ี 

 

กลุมที่ 1 เปนกลุมทีค่วามรูไมหลากหลาย และ ไมมกีารจัดเก็บเปนระบบ  

 

 จากการศึกษาพบวา จากกลุมทอผา  ระดับ 4 ดาว จังหวัดเลย จํานวน 13 กลุม มีกลุมท่ีมี

ความรูไมหลากหลายและไมมกีารจัดเกบ็เปนระบบ จํานวน 3 กลุม ไดแก  

1. กลุมทอผานางจุฑาทิพ พุทธทองศรี อ .เชียงคาน จ.เลย เน่ืองจากผลิตภัณฑของกลุม สวน

ใหญเปนผาทอท่ีนํามาจากกลุมทอผาอื่นมาแปรรูป  

2. กลุมแมบานเกษตรกร วังกกเดื่อ อ .วังสะพุง จ .เลย เน่ืองจากผลิตภัณฑ ของกลุมมาจาก

การถักไหมพรม และไมไดทอผาเพื่อการจําหนาย  

3. กลุมทอผาพื้นเมือง ภูหลวง เน่ืองจากผลิตภัณฑของกลุ ม สวนใหญเปนผาทอท่ีนาํมาจาก

กลุมทอผาอื่นมาแปรรูป  

 

สําหรับกลุมท่ี 2-4 รายละเอยีดตามตารางท่ี 4.1  
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ลําดับ ชื่อกลุมทอผา 
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ลุม
ทอ

ผา
เป

ด

ดํา
เนิ

นก
าร

(ป
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ขอ
งก

าร
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ม

เพ
ื่อรั
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วา

มรู
ให

ม 
ใน

ชว
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า 
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ปท

ี่ผา
นม

า(
ครั้

ง)
 

มกี
าร

บนั
ทกึ

คว
าม

รู 

0-
5 

6-
10

 

>1
0 

0-
10

 

11
-2

0 

>2
0 

0-
20

00
 

20
01

-4
00

0 

>4
00

0 

0-
5 

6-
10

 

>1
0 

0-
1 

2-
3 

>4
 

ม ี ไม
ม ี

1 กลุมทอผาไทเลย บานกางปลา      29     30     x     x     x x   

2 กลุมทอผาพื้นบาน ไทเลย ต.นาแขม   10   10     x     x         x   x 

3 กลุมแมบานเกษตรกร ทอผาธุง ต.นาดวง   10   8     x     x       x     x 

4 กลุมอาชีพสตรีทอผาพื้นเมือง ต.นาดวง     11 5     x     x       x     x 

5 กลุมสตรีทอผาพื้นเมืองบานไทดํา      14 3     x       x     x     x 

6 กลุมทอผาฝายพื้นเมือง ต.จอมศรี     11 0     x     x     x       x 

7 กลุมทอผาพื้นเมือง บานปากปวน      14 5     x       x     x     x 

8 กลุมสตรีสหกรณ บานศรีฐาน     11 8     x       x     x     x 

9 กลุมทอผาบานสันติภาพพัฒนา      19   20     x     x     x     x 

10 กลุมทอผาไหม บานหนองนํ้าใส      17 10       x     

 

x     x x   

 

ตารางท่ี 4.1 ขอมูลการจําแนกกลุมทอผาระดับ 4 ดาว จังหวัดเลย 
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กลุมที่ 2 กลุมทีม่คีวามรูไมหลากหลาย และมีการจัดเก็บเปนระบบ  

 จากการศกึษาพบวาไมมีกลุมใด ท่ีถูกจัดกลุมเปนกลุมท่ีมีความรูไมหลากหลาย และมีการ

จัดเก็บเปนระบบ 

กลุมที่ 3 กลุมทีม่คีวามรูหลากหลาย และไมมกีารจัดเก็บเปนระบบ 

  จากการศกึษาพบวา กลุมทอผา ระดับ 4 ดาว จังหวัดเลย มีการดําเนิ นการมานาน ตัง้แต 

10 ปข้ึนไป มีลวดลายเฉพาะกลุมท่ีสามารถจัดจําหนายได มีการเขาอบรมเพื่อรับความรูใหม

เกี่ยวกับการทอผา การบริหารจัดการกลุมทอผาอยางตอเน่ือง แตไมมีการบันทึกความรูท่ีทางกลุม

ทอผาเปนผูบันทึกเอง  ตามรายละเอยีดตารางท่ี 2 ทําใหแตละกลุม มีความรูท่ีหลากหลาย แตยังไม

มีการการจัดเก็บเปนระบบ เน่ืองจากสมาชิกในกลุมสวนใหญเปนผูสูงอายุ การถายทอดความรูจึง

เปนการปฏิบัติใหดู แลวให ทดลองทําตาม ไมมีการจดบันทึกไว ซ่ึงกลุมทอผาท่ีถูกจัดกลุมไวในกลุม

ท่ี 3 น้ี มีจํานวน 8 กลุม ดังน้ี 

1. กลุมทอผาพื้นบานไทเลย ต.นาแขม อ.เมือง จ.เลย 

2. กลุมแมบานเกษตรกร ทอผาธุง ต.นาดวง อ.นาดวง จ.เลย 

3. กลุมอาชีพสตรีทอผาพื้นเมือง ต.นาดวง อ.นาดวง จ.เลย 

4. กลุมสตรีทอผาพื้นเมืองบานไทดํา ต.เขาแกว อ.เชียงคาน จ.เลย 

5. กลุมทอผาฝายพื้นเมือง ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย 

6.  กลุมทอผาพื้นเมือง บานปากปวน  ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย 

7. กลุมสตรีสหกรณบานศรีฐาน ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย 

8. กลุมทอผาบานสนัตภิาพพฒันา  ต.โนนปาซาง อ.ผาขาว จ.เลย 

กลุมที่ 4 กลุมทีม่คีวามรูหลากหลาย และมีการจัดเก็บเปนระบบ 

 จากการศึกษาพบวากลุมทอผา ระดับ 4 ดาว จังหวัดเลย มีกลุมท่ีมีความรูหลากหลาย ตาม

รายละเอียดท่ีตารางท่ี 4.1 แสดงใหเห็นวา กลุมทอผามีความรูท่ีหลากหลาย มีลวดลายเฉพาะกลุมท่ี

จําหนายได และมีการจัดเกบ็ความรูบางสวนเปนระบบ เชน มีการบันทึกข้ันตอนการทอเปนภาพ 

และจัดทําเปนเอกสาร มีการบันทึกลวดลายผาไวในสมุ ด มีการจัดทําตัวช้ีวัดเพื่อการพัฒนาของกลุม 

เปนตน ซ่ึงมีกลุมทอผาท่ีมีการจัดเก็บความรูจํานวน 2 กลุม คือ 

1. กลุมทอผาไทเลย บานกางปลา ต.ชัยพฤกษ อ.เมือง จ.เลย 

2. กลุมทอผาไหม บานหนองนํ้าใส ต.ผาอินทรแปลง กิ่งอ.เอราวณั จ.เลย 
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ตอนที่ 2 ศกึษาความรูชุมชนของกลุมทอผาพ้ืนเมือง ในจังหวัดเลย 

 

จากการจําแนกกลุมทอผาในตอนท่ี 1 ไดมีการศึกษาความรูชุมชนของกลุมทอผาท่ีมีความรู

หลากหลาย และมีการจัดเก็บเปนระบบ ดังน้ี 

  

กลุมทอผาไทเลย บานกางปลา 

 

• ลกัษณะทางกายภาพ 

 

กลุมทอผาบานกางปลา ท่ีตั้งเลขท่ี 177 หมูท่ี 9 บานกางปลา ต .ชัยพฤกษ อ .เมือง 

จ.เลย โดยมีนางฉลาด เสาวนนท เปนประธานกลุมทอผา การทํางานของสมาชิกกลุมทอผา 

สวนใหญสมาชิกมาทอผารวมกัน ณ ท่ีทําการของกลุม ซ่ึงเปนท้ังแหลงผลิตและ จัดจําหนาย 

มีลักษณะเปนบาน 2 ช้ัน ช้ันลาง สําหรับนําผาท่ีทอแลวมาแสดง ช้ัน 2 เปนท่ีอยูอาศัย สวน

หลังบาน เปนพื้นท่ีของการผลิต ซ่ึงประกอบดวยการทอ และการตัดเย็บ มีกี่ทอผา 30 หลัง 

และมีจักรเย็บผา 2 หลัง  

 

• สภาพสงัคม ความเชือ่ ประเพณ ีวัฒนธรรม 

 

กลุมทอผาบานกางปลา ปจจุบันมีสมาชิก 52 คน เปนเพศหญิง 46 คน เพศชาย 6 

คน มีอาชีพหลกัเปนเกษตรกร ทํานา ทําไร ทําสวน อาชีพเสริม ทอผา ทุกคนนับถอืศาสนา

พุทธ ทุกวันพระจะไปทําบุญท่ีวัดประจําหมูบาน และมีกิจกรรมสงเสริมขนบธรรมเนียม

ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นเสมอ ไดแก งานประเพณีบุญเดือน 6 งานบุญประเพณีแห

พระเวสสันดร ประเพณีแหเทียนตนประสาทผึง้วนัเขาพรรษาและออกพรรษา เปนตน 
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• ความเปนมาของกลุม 

 

กลุมทอผาบานกางปลา กอตั้งข้ึนเม่ือ พ .ศ. 2524 โดยหมูบานกางปลาไดรับ

คัดเลือกใหเปนหมูบานแผนดินธรรม แผนดินทอง จึงมีการสงเสริมใหชุมชนทอผาใชเอง 

ตอมากรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาด ไทย ไดเขามาสงเสริมสนับสนุน ใหมีการ

รวมกลุมจัดตั้งกลุมทอผาพื้นเมือง การยอมสี และการข้ึนลาย ในป พ .ศ. 2526 สมเด็จพระพี่

นางเธอฯ ไดเสด็จมาเย่ียมกลุมทอผา ทําใหกลุมสามารถทอผาจําหนายไดจํานวนมาก 

ในชวงน้ีมีการสั่งทอผาจากประเทศญี่ปุน โดย เนนการใชวัสดุธรรมชาต ิในป พ.ศ. 2539 

ผูวาราชการจังหวัดในขณะน้ัน(นายพรีะ มานะทัศน ) ตองการสงเสริมการใชผาพื้นบาน โดย

ใหขาราชการสวมใสผาพื้นบาน จึงมีการสัง่ทอผาเปนจํานวนมาก ในป พ.ศ. 2540 ไดรับ

การสนับสนุนจากโครงการเงนิกูยมื มิยาซาวา ใน การจัดหาอุปกรณไดแก กี่กระตุก และ

อปุกรณการทอ ในปพ .ศ. 2542 รองผูวาราชการในขณะน้ัน (นายสถิต ภักดิ์ศรีแพง ) ได

จัดหาวิทยากรจากศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด มาสอนการตัดเย็บเสื้อผา ในป พ.ศ. 

2543 กรมการพัฒนาชุมชนไดสนับสนุนกลุมทอผา โดยจัดซ้ือดายให เปนจํานวนเงิน 

60,000 บาท การทํางานของกลุม ในอดีตไมมีการแบงหนาท่ีในการทํางาน เม่ือตองสง

ผลิตภัณฑเขาจัดอันดับ จึงมีการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบใหแกสมาชิก แบงเปนแผนก

ยอมสี แผนกทอผา แผนกปนหลอดดาย แผนกจําหนาย และแผนกซอมบํารุงโดยแบงตาม

ความถนัดของแตละบุคคล  

 

• ภาครัฐกับการสงเสริมกลุม 

 

ภาครัฐไดใหการสงเสริมสนับสนุนกลุมทอผามาอยางตอเน่ืองตั้งแตเร่ิมกอตั้ง ในป 

พ.ศ. 2524  หนวยงานท่ีเขามาชวยเหลืออยางตอเน่ือง ไดแก สาํนักงานพฒันาชุมชน 

มหาวทิยาลยัราชภัฏเลย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย และอบต .ชัยพฤกษ ซ่ึง ในชวงแรกของ

การดาํเนินงาน สาํนักงานพฒันาชุมชน และอบต .ชัยพฤกษเขามาชวยเหลือในการจัดหา

อปุกรณการทอตางๆ และวัตถุดิบ เชน ดาย กี่ เปนตน แตในปจจุบันทางพัฒนาชุมชนเห็น

วา กลุมทอผามีความเขมแข็ง สามารถเปนพี่เลี้ยงใหแกกลุมอื่นได จึงไมไดสนับสนุนในเร่ือง

ของอุปกรณอีก แต ใหความชวยเหลือดานการเพิ่มพูนความรู ตามเน้ือหา หรือความรูท่ีทาง
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กลุมไดแจงความตองการ เน่ืองจากกลุมทอผาอยูหางจากตัวเมืองเพียง 5 กิโลเมตรเทาน้ัน 

จึงทําใหการเดินทางมายังหมูบานทําไดสะดวก ดังน้ันการเรียนการ สอนจึงเกิดข้ึนท่ีกลุมทอ

ผา และทุกคร้ังท่ีมีวิทยากรมาสอน ทางกลุมยังชักชวนชาวบานท่ีไมไดอยูในกลุม หรือ

ชาวบานหมูบานใกลเคียงใหมาเรียนรวมกันอีกดวย ในเน้ือหาของการอบรมแบงเปน ยุค ได

ดังน้ี  

ยุคท่ี 1 เปนการอบรมในเร่ืองของการข้ึนลาย เน่ืองจากชาวบานมีความรูเฉพาะลาย

ดั้งเดิมท่ีสอนกันมาตั้งแตบรรพบุรุษ แตไมสามารถประยุกตเปนลายใหมๆ ได ซ่ึงในการ

อบรมคร้ังน้ี วทิยากรมาสอน และ พัก กบัชาวบานประมาณ 3 เดือน โดยเปนวิทยากรท่ีทาง

สาํนักงานพฒันาชุมชนจัดหาให  

ยุคท่ี 2 เปนความรูในดานการแปรรูปผลติภัณฑ เชน การตัดเย็บเสื้อผา กระเปา 

เปนตน เน่ืองจากตอนน้ันสมาชิกไมมีความรูทางดานงานตัดเย็บ ทุกคร้ังท่ีตองแปรรูป ตอง

ไปจางชางเย็บผาในหมูบานตัดเย็บให ทําใหตนทุนของสินคาสูง ทางศนูยการศกึษานอก

โรงเรียนจึงจัดหาวิทยากรมาสอนการตัดเย็บใหกับสมาชิกกลุมทอผา   

ยุคท่ี 3 เปนความรูทางดานการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ เชนเพิ่มความรูทางดาน

งานเพนท งานสกรีนกับผาฝาย เปน เทคนิคการยอมสีตางๆ การประยุกตใชดายชนิดอื่น ๆ 

นํามาทอผสมกับฝาย เชน เสนไหม ดายไหมพรม ดิ้นเงิน ดิ้นทอง เปนตน ทําใหทางกลุม

สามารถพฒันาลายผาไดเอง นําฝายผสมกับดายชนิดอื่นได  นอกจากความรูเกี่ยวกับการ

พัฒนาผลิตภัณฑแลว ยังมีความรูในดานการบริหารจัดการกลุม เชน ระบบบัญชี เพื่อใชใน

การควบคมุตนทุนการผลติ เปนตน  

ในสวนของสถาบันการศกึษา ทาง มหาวทิยาลยัราชภัฎเลย และวทิยาลยั

อาชีวศึกษาเลย ไดเขามาใหความรูในเร่ืองของผา การพัฒนาผลิตภัณฑ เชน การเพนท 

การสกรีน เปนตน ตามท่ีทางกลุมได ติดตอไปยังสํานักงานพัฒนาชุมชน และทางสํานักงาน

ไดประสานไปยังสถาบันการศึกษาเพื่อเชิญเปนวิทยากร 

 

• เปาหมายของกลุม 

 

ตองการพัฒนาใหมีคุณภาพย่ิงข้ึน เพื่อใหสามารถจําหนายไดมากข้ึน 
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• การบริหารจัดการในกลุม มีดังน้ี 

 

1. มีการเลือกตั้งในตําแหนงบริหารของกลุม มีการแบงหนาท่ีของสมาชิก โดยแบงความ

รับผิดชอบตามความถนัด ไดแก ฝายขาย ฝายผลิต และฝายซอมบํารุง ซ่ึงฝายขาย

ประกอบดวยสมาชิก 3 คน มีหนาท่ีตดิตอประสานงานกบัรานคาท่ีรับผลิตภัณฑไป

จําหนาย และกบัหนวยงานราชการ 1 คน มีหนาท่ีขายประจําราน  1 คน และ มีหนาท่ี

ไปออกบูทตามงานแสดงสินคาตาง ๆ 1 คน ฝายผลิตแบงเปนกลุมยอยไดแก งานยอม 

งานปนหลอดและปนดาย งานคนเครือหกู งานทอ และงานแปรรูป  ซ่ึงสมาชิกแตละ

คนทํางานตามความรับผิดชอบของตน ฝายสุดทายคือฝายซอมบํารุง ซ่ึงเปนงานของ

สมาชิกผูชาย มีหนาท่ีซอมบํารุงอุปกรณท่ีชํารุด  

 

2. มีการประชุมสมาชิกปละ 4 คร้ัง  

 

3. การจัดหาอปุกรณสาํหรับการทอผา ทางกลุมทอผาเปนผูจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ

ใหกับสมาชิก เม่ือทอผาเสร็จแลวจึงนําผามาสงใหกลุมทอผาเปนผูจําหนาย  ซ่ึงฝายท่ีใช

เปนวัตถุดิบน้ัน ทางกลุม มีการปลกูฝายเพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิต แตฝายท่ีปลูก ไว

ไมเพียงพอ และไมทันตอการผลิต จึงตองหาวัตถุดิบจากแหลงอื่น ท้ังจากอําเภอ

ใกลเคียงไดแก อ.เชียงคาน ซ่ึงเปนแหลงปลูกฝายท่ีใหญท่ีสุดของจังหวัดเลย และจาก

ตางจังหวัด ไดแก  จ.หนองบัวลําภู จ.ขอนแกน และ จ.อุดรธานี เปนตน ซ่ึงฝายจากแต

ละแหงมีจุดเดนท่ีตางกัน ทําใหตองใชฝายจากหลายแหง 

 

4. ขอตกลง กฎเกณฑของกลุม   ในกรณีท่ีมีการทําผิดกฎ จะมีการวากลาวตักเตือน และ

ถาสมาชิกยังทําผิดอีก ก็ถือวาหมดสภาพการเปนสมาชิก สําหรับ ขอตกลงท่ีเปน

ผลประโยชนของสมาชิก ไดแก รายได และสวัสดิการ เปนตน แบงไดดังน้ี 

4.1 รายได มีการจายคาตอบแทนแตกตางกัน แบงไดดังน้ี 

 ฝายขาย มีสมาชิกท่ีทํางานประจําเต็มเวลา 1 คน ไดคาจางเดือนละ 5,000 

บาท และสมาชิกท่ีทํางานไดคาจางเปนรายวนั วนัละ 200 บาท จํานวน 2 

คน  
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 ฝายผลิต สมาชิกไดคาจางตามงานท่ีไดรับมอบหมายดังน้ี งานยอม เปน

งานเหมาจายตามเครือ รายไดเฉลี่ยเดือนละ 2,000-3,000 บาท งานปน

หลอดและปนดาย ไดเครือละ 100 บาท งานคนเครือหกู เครือละ 50 บาท 

งานทอไดคาแรงเมตรละ 30-50 บาทตามความยากงายของลาย  

 ฝายตัดเย็บและแปรรูป สมาชิกไดคาจางตามช้ินงาน รายไดเฉลี่ย  3,000-

5,000 บาทตอเดือน  

4.2 สวัสดิการของสมาชิก ไดแก การชวยเหลือคารักษาพยาบาล ในกรณีเจ็บปวย 

การจัดงานปใหม และใหของขวัญในวันปใหม 

 

5. กจิกรรมสนัทนาการ เน่ืองจากสมาชิกสวนใหญเปนผูสูงอายุ เพื่อใหรางกายแข็งแรงและ

ผอนคลายจากการทํางานท้ังวัน จึงมีการจัดกิจกรรมใหกับสมาชิก ไดแก กิจกรรมเตน

แอโรบิกทุกวันตอนเย็น 

 

6. กิจกรรมอื่นๆ เน่ืองจาก ทางกลุมทอผาตองการชวยเหลือนักเรียนท่ียากจน จึงให

ทุนการศกึษาแกนกัเรียนโรงเรียนบานกางปลา 3 ทุน คือทุนละ 300 บาท 500 บาท 

และ 1,000 บาท ตอป 

 

• ดานตลาด ประชาสมัพนัธ 

 

กลุมทอผามีรานคาของตนเองท่ีทําการของกลุมทอผา ซ่ึงนักทองเท่ียวสามารถเขามา

เลือกซ้ือสินคา พรอมท้ังดูการผลิตได นอกจากน้ียงัมีหนวยงานราชการและกลุมทอผาจาก

หมูบานอื่น จังหวัดอื่น มาดูงานอยู เปนประจํา ทําใหสินคาขายไดตลอดท้ังป โดยเฉพาะอยางย่ิง

ในชวงฤดูหนาว ท่ีนักทองเท่ียวเขามาเท่ียวในจั งหวัดเลย เปนจํานวนมาก นอกจากการ ขายท่ี

รานคาประจํากลุมแลว ยังนําไปสินคาไป ฝากขายตามรานขายของท่ีระลกึในตวัเมือง ตามจุด

ทองเท่ียวของจังหวัด ไดแก แกงคุดคู พระธาตุศรีสองรักษ เปนตน ซ่ึงสินคาท่ีวางขายไม

เพียงแตขายในจังหวัดเลยเทาน้ัน ยังมีสินคาบางสวนท่ี มีลูกคาประจําจากตางจังหวัดมารับสนิคา

เพื่อไปจําหนายตอ ซ่ึงลูกคา ประจํารูจักกลุมทอผาจากการเขามาเท่ียวในจังหวัด แลวมาซ้ือ

สินคาท่ีรานคาของกลุม และจากการนําสนิคาไปแสดงท่ีงาน OTOP ท่ีเมืองทองธานี 
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การสนับสนุนจากทางราชการน้ัน ทางกลุมทอผามีโอกาสไดไปแสดงสินคาตามงาน

ตางๆ ท่ี ทางจังหวัดจัดข้ึน ไดแกงานเมืองเลย  OTOP ศนูยสินคา OTOP ท่ีทางราชการจัดให 

การออกบูทในงานแสดงสินคาตางๆ ท้ัง ท่ีเมืองทองธานี และงานประจําจังหวัดของจังหวัดอื่น ๆ 

ท่ีทางสาํนักงานพฒันาชุมชนไดชวยตดิตอประสานงานให 

 

 

• ความสําเร็จของกลุม มีดังน้ี 

 

1. ผลงานไดรบัการรับรองมาตรฐาน 4 ดาว  

2. ไดรบัการรับรองมาตรฐานของกระทรวงอตุสาหกรรม ไดแก มาตรฐานผลติภัณฑชมุชน

ผาทอมือลายขัดพืน้ฐาน ชนิดเสนดายใยธรรมชาติ (เสนดายฝาย)  ผานเกณฑการ

ประเมินในระดบัด ีในการบริหารจัดการกลุมและสมาชิก ในการบริหารดานการตลาด

และลูกคา ในการบริหารจัดการดานการผลติและงานสนับสนุนการผลติ ในการบริหาร

จัดการดานบัญชีและการเงิน และในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจสูความย่ังยืน  

3. ไดใบรับรองการใชเคร่ืองหมายมาตรฐานสนิคาเกษตรแปรรูป(เคร่ืองหมาย “Q”) 

 

• กาวตอไปของกลุม 

 

กลุมทอผาตองการพฒันาใหไดรบัการรับรองมาตรฐาน 5 ดาว 
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กลุมทอผาไหม หนองนํ้าใส 

 

• ลกัษณะทางกายภาพ 

 

กลุมทอผาไหม บานหนองนํ้าใส ตั้งอยูท่ี 158 หมู 8 บานหนองนํ้าใส ต .ผาอนิทรแปลง อ .

เอราวณั จ.เลย โดยมีนางอํานวย นอยตรีมูล เปนประธานกลุม  ท่ีทําการของกลุมเปนอาคาร

ช้ันเดียว และมีพื้นท่ีจํากัด ติดตั้งกี่ทอผาไดเพียง 10 หลัง จึงมีสมาชิกบางสวนตองนํา

วัตถุดิบไปทอผาท่ีบาน โดยท่ีประชุมกลุมมีมติใหการทอผาไหมมาทอท่ีกลุม สวนการทอผา

ฝายใหนําไปทอท่ีบาน จึงนําผาท่ีทอเสร็จแลวเก็บไวท่ีบานของเหรั ญญิกกลุม ซ่ึงเปนรานคา

ในการจําหนายผลิตภัณฑของกลุมดวย 

 

• สภาพสงัคม ประเพณ ีวัฒนธรรม 

 

กลุมทอผาไหมบานหนองนํ้าใส สมาชิกท้ังหมด 48 คน แตมีสมาชิกท่ีทอผาสงใหกับกลุม

เปนประจําเพยีง 20 คนเทาน้ัน อาชีพหลกัของสมาชิกเปนเกษตรกร นับถอืศาสนาพทุธ มี

กิจกรรมเขารวมการทําบุญตามประเพณตีางๆ ของหมูบาน 

• ความเปนมาของกลุม 

 

กลุมทอผาไหม บานหนองนํ้าใส เร่ิมจากการรวมกลุมกันเปนกลุมเลี้ยงไหม ตั้งแตปพ .ศ. 

2536 ซ่ึงตอมา ในป พ .ศ. 2540 จึงตั้งเปนกลุมทอผาไหมบานหนองนํ้าใสข้ึน โดยมี

สํานักงานพัฒนาชุมชนเปนพี่เลี้ยง และใหคําแนะนํามาโดยตลอด ในชวงแรกของการตั้ง

กลุม มีสมาชิก 15 คน โดยมีนางสาย ซินโซ เปนประธาน มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความรัก 

ความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจ เอื้ออาทรซ่ึงกันและกั น และใหสมาชิกมีรายไดเพิ่ม ไม

ตองไปทํางานท่ีอื่น ซ่ึง อบต .ผาอินทรแปลงไดสรางศูนยทอผาและใหทุนในการจัดหา

อุปกรณ และวัตถุดิบ เชน เสนไหม กี่ ฟม เปนตน ในป พ .ศ. 2543 ไดรับเงินสนับสนุน 

200,000 บาทในการจัดหาอุปกรณและวัตถุดิบ ในป พ .ศ. 2544 มีสมาชิกเพิ่มเปน 25 คน 

และมีการเลอืกตัง้ประธานกลุมคนใหม เน่ืองจากประธานคนเดมิขอลาออกจากตาํแหนง 

นางอํานวย นอยตรีมูล จึงเปนประธานกลุมตั้งแตน้ันมาจนถึงปจจุบัน ในป พ .ศ. 2545 
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ไดรับเงินสนับสนุน 300,000 บาท เพื่อนําไปจัดหาอุปกรณ วัตถุดิบในการทอผา ยอมผา 

และจัดตั้งรานคาเพื่อจําหนายสียอมไหม ปจจุบันไดจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชน  

 

• ภาครัฐกับการสงเสริมกลุม 

 

ภาครัฐไดใหการสนับสนุนกลุมทอผา ตั้งแตเร่ิมจัดตั้งกลุม ในปพ .ศ.2540 โดยในชวงแรก

ของการจัดตั้งกลุม ภาครัฐใหความชวยเหลือในเร่ืองสถานท่ี อุปกรณ และวัตถุดิ บ ซ่ึง

หนวยงานแรกท่ีสนับสนุนคอื ในป พ .ศ.2540 อบต. ผาอินทรแปลง ไดสรางศูนยทอผาให 

และใหทุนซ้ืออุปกรณและวัตถุดิบ ไดแก เสนไหม กี่ทอผา ฟม จํานวน 30,000 บาท ในป 

พ.ศ. 2543 ไดรบัเงนิสนับสนุนจากสาํนักงานพฒันาชุมชนจํานวน 200,000 บาท เพื่อเปน

ทุนในการซ้ืออุปกรณเพิ่มเติม และซ้ือวัตถุดิบสําหรับการทอผาไหม ในป พ .ศ. 2545 ไดเงิน

สนับสนุนจากโครงการกระตุนเศรษฐกจิของรัฐบาล เปนจํานวน 300,000 บาท เพื่อเปนทุน

ในการซ้ืออุปกรณ และเปนทุนสําหรับจัดตั้งรานคาของกลุม นอกเหนือจากการสนับสนุน

ทางดานเงนิทุนแลว ในการสนับส นุนทางดานความรูนัน้ สาํนักงานพฒันาชุมชนไดจัดหา

วิทยากรมาอบรมความรูใหกับสมาชิกอยางตอเน่ือง ซ่ึงในชวงแรกของการกอตั้งกลุม จะ

เปนความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงไหม การผลิตเสนไหม แตเน่ืองจากเสนไหมท่ีทางกลุมผลิตเอง

น้ัน ไมเพียงพอตอการผลิต และมีคุณภาพไมดี  สาํนักงานพฒันาชุมชนจึงประสานงานกบั

ศูนยหมอนไหม เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแกน ใหสมาชิกของกลุมไปดูงาน และเรียนรู

วิธีการเลี้ยงไหม ซ่ึงในปจจุบันทางกลุมซ้ือตัวไหมจากทางศูนยหมอนไหมมาเลี้ยง ทําใหได

ไหมท่ีมีคุณภาพดี หลังจากน้ันทางกลุมประสบปญหาในเร่ืองก ารยอมสี แลวสีตก ทาง

สาํนักงานพฒันาชุมชนจึงหาวทิยากรเขามาอบรมความรูในเร่ือง  การยอมสีโดยใชวัสดุ

ธรรมชาติ และสีไมตก ใหท่ีศูนยทอผาของกลุม ในสวนของภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเลยไดเขามาใหความรูในการสรางลวดลายใหมๆใหกับกลุมทอผา จากเดิมท่ีสมาชิก

สามารถทอได 14 ลาย สมาชิกสามารถนําความรูทีไ่ดเรียนมารวมกนัสรางลวดลายใหม

เพิ่มข้ึนไดอีก 5 ลาย ผลิตภัณฑของกลุมเปนผาไหมท่ียังไมไดแปรรูป สําหรับนําไปตัดชุด 

ในปจจุบัน สํานักงานพัฒนาชุมชนยังใหการสนับสนุนและชวยเหลือกลุมทอผาไหมอยาง

ตอเน่ือง ท้ังเงินทุ นในการซ้ือวัตถุดิบ และอุปกรณ รวมถึงความรูท่ีทําใหการทํางานมี

ประสทิธภิาพมากข้ึน 
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• เปาหมายของกลุม 

 

ตองการพัฒนาใหมีคุณภาพย่ิงข้ึน เพื่อใหสามารถจําหนายไดมากข้ึน  

 

• การบริหารจัดการในกลุม มีดังน้ี 

 

1. มีการเลือกตั้งในตําแหนงบริหารของกลุม มีการแบงหนาท่ีเปนฝายผลิตและฝายขาย ซ่ึง

ประธานกลุมรับผดิชอบในงานตดิตอกบัหนวยงานราชการ การออกบูทตามท่ีสาํนักงาน

พัฒนาชุมชนติดตอประสานงานให รานคาท่ีไปฝากวางสินคาและติดตอกับสมาชิกท่ีรับ

ผาไปจําหนายตอ เหรัญญกิรั บผิดชอบการขายท่ีรานคาของกลุม และฝายผลิต 

เน่ืองจากกลุมทอผาไหมตองการจําหนายผาไหมท่ีมีคุณภาพ ผาไหมของกลุมตองมีการ

ตรวจสอบคุณภาพกอนท่ีจะนําไปจําหนาย เพื่อปองกันไมใหสมาชิกนําไหมมาจากท่ีอื่น 

ท่ีมีคุณภาพไมดีมาใช จึงมีคัดเลือกสมาชิกในกลุมใหเปนคณะ กรรมการตรวจสอบผา 3 

คน ถาผาไหมผานการตรวจสอบแลว ทางกลุมจึงจะนําผาไหมไปจําหนาย  

 

2. มีการประชุมสมาชิกเดอืนละ 1 คร้ัง  

 

3. การจัดหาอุปกรณของกลุม ผลิตภัณฑของกลุมเปนผาไหม จึงนําตัวไหมมาจากศูนย

หมอนไหม เฉลิมพระเกียรติฯ มาเลี้ยงและผลิตเปนเสนไหม โดยท่ีสมาชิ กมาเบิกไหม

จากทางกลุมไปทอ แตสมาชิกตองเปนคนซ้ือสียอมเอง เม่ือทอผาไหมเสร็จแลว สมาชิก

นําผามาสงท่ีกลุมเพื่อจัดจําหนายตอไป  

 

4. ขอตกลง กฎเกณฑของกลุม 

 

กลุมทอผาไหม มีการกําหนดกฎระเบียบและขอบังคับของกลุมอยางชัดเจน วา ถา

สมาชิกมีความประพฤติท่ีไมเหมาะสมและ ในท่ีประชุมของกลุมมีมติ 2 ใน 3 ใหออก

จากกลุม ก็ถือวาหมดสภาพการเปนสมาชิก ขอตกลงเกี่ยวกับคาตอบแทนสมาชิกน้ัน 
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ไมมีสมาชิกคนใดไดรับคาจางเปนรายเดือน แตจะมีรายไดเม่ือมีการขายผาได ซ่ึงใน

การทอผา 1 มวน มีความยาว 30 เมตร จะแบงรายไดเปนของสมาชิ ก 20 เมตร และ

เปนของกลุม 10 เมตร  

 

5. สวัสดิการของสมาชิก ไดแก การใหสมาชิกกูเงินจากกลุม มีการปนผลใหสมาชิก  

 

6. กิจกรรมอื่นๆ กลุมทอผาไหมสมทบทุนในการทําบุญประจําปของหมูบานปละ 600 บาท 

และ สมทบทุนในกิจกรรมวันเด็ก ปละ 200 บาท 

 

• ดานตลาด ประชาสมัพนัธ 

 

กลุมทอผาไหม มีรานคาของกลุมอยูท่ีบานของเหรัญญิกของกลุม เน่ืองจากกลุมทอผา

อยูหางไกลจากแหลงทองเท่ียว จึงมีลูกคาเขาไปเลือกซ้ือสินคานอย ซ่ึงตลาดหลักของกลุม

เปนรานคาในกรุงเทพท่ีรับผาจากกลุมไปจําหนายและแปรรูป ทําใหการผลิตของกลุม สวน

ใหญเปนการทอเพื่อสงไปขายกรุงเทพ 

การสนับสนุนจากทางราชการน้ัน กลุมทอผาไหม หนองนํ้าใส ไปออกบูทในงาน

แสดงสนิคาตางๆ ตามท่ีทางสาํนักงานพฒันาชุมชนตดิตอประสานงานให เชน งานประจําป

ของจังหวัดเลย และงานประจําปของจังหวัดใกลเคียง เปนตน นอกจากน้ียังมีผาไหม

วางขายในราน OTOP ท่ีทางสํานักงานพัฒนาชุมชนจัดใหดวย 

 

• ความสําเร็จของกลุม มีดังน้ี 

 

1. ผลงานไดรบัการรับรองมาตรฐาน 4 ดาว  

2. ไดรับใบรับรองผลิตภัณฑผาไหมไทย “ตรานกยูงพระราชทาน” 

 

• กาวตอไปของกลุม 

 

กลุมทอผาตองพฒันาใหไดรบัการรับรองมาตรฐาน 5 ดาว 

DPU



52 
 

ตอนที่ 3  ศึกษาปจจัยตาง ๆ ที่มีความสัมพันธกับการจัดการความรูของกลุมทอ

ผาพ้ืนเมือง  

 

3.1 ปจจัยทีท่าํใหการจัดการความรูประสบความสาํเร็จ  

 

กลุมทอผาไทเลย บานกางปลา 

 

• ปจจัยทีท่าํใหการจัดการความรูประสบความสาํเร็จ มีดังน้ี 

 

1. ปจจัยในดานตัวบุคคล 

 

1.1 ผูนํา เปนผูท่ีมีวิสัยทัศน ในยุคเร่ิมแรกท่ีเร่ิมกอตั้งน้ัน หนวยงานของรัฐยังไมไดเขา

มาสนับสนุนเทาไหรนกั ผูนาํกลุมพยายามหาตลาดเอง โดยนําสนิคาไปฝากรานคา

ในตัวเมืองขายบาง ฝากคนในหมูบานท่ีไปทํางานท่ีอื่นนําไปขายบาง เม่ือทางรัฐ

เขามาสนับสนุน โดยใหไปออกบูทแสดงสินคาในงานตางๆ ท่ั วประเทศ และทุก

คร้ังท่ีมีการประชุมสัมมนากับกลุมทอผา OTOP จังหวัดอื่น ผูนําของกลุมก็สราง

เครือขายโดยมีการแลกเปลี่ยนสินคาจําหนายกับจังหวัดอื่น ทําใหยอดขายสูงข้ึน 

สมาชิกมีรายไดอยางตอเน่ือง เม่ือสินคาขายไดมากข้ึน การทอผาของสมาชิกไม

เพียงพอตอการจําหนาย จึงมีการ ขยายการทอผาไปยังหมูบานใกลเคียงโดย

ลวดลายท่ีตองการความปราณีตจะใหสมาชิกในกลุมทอผาไทเลย บานกางปลา 

เปนผูทอ สวนลวดลายท่ีทองาย ไมตองใชความปราณีตมาก เชนผาขาวมา ผาหม 

เปนตน จะใหกลุมทอผาหมูบ านใกลเคียงเปนผูทอ ทําใหกระจายรายไดไปหมูบาน

อื่นดวย และเพื่อเปนการใหกําลังใจแกสมาชิก ผูนําจัดงานเลี้ยงปใหม พรอมท้ัง

จัดหาของขวัญใหกับสมาชิกทุกป ซ่ึง ในปจจุบันผูนํากลุมยังรับตําแหนงเปนกาํนัน

ตําบลชัยพฤกษอีกตําแหนงหน่ึงดวย  
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1.2 ท่ีปรึกษาและผูสนับสนุน ในภาครัฐบาล ไดแก สาํนักงาน พาณิชยจังหวัดเลย 

สาํนักงานพฒันาชุมชนจังหวัดเลย สาํนักงานอตุสาหกรรมจังหวัดเลย อบต.

ชัยพฤกษ ซ่ึงใหความชวยเหลือในเร่ืองอุปกรณ  ความรูและการตลาด ในภาค

การศึกษา ไดแก มหาวทิยาลยัราชภัฏเลย และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ใหความ

ชวยเหลือในดานความรูการทอผาและการแปรรูป  

 

1.3 ผูตาม มีความสามารถในการทอผาดมีาก และทํางานอยางเตม็ท่ี พรอมท่ีพฒันา

ตนเองเสมอ เม่ือมีวิทยากรเขามาฝกอบรมให ก็พยายามเรียนรูอยางเต็มท่ี และ

เปนผูตามท่ีดี ใหความรวมมือกับผูนําเปนอยางดี ไมวาจะเปน วทิยากรถายทอด

ความรูใหกับนักเรียน การไดรับมอบหมายใหเปนวิทยากรไปอบรมใหกับกลุมทอ

ผาอื่น และ การทํากจิกรรมตางๆ เชนการตอนรับแขกท่ีมาเย่ียมชมกลุม การทํา

กิจกรรมรวมกับชุมชน เปนตน 

 

2. บรรยากาศและวฒันธรรมชุมชน  

 

สมาชิกสวนใหญทํางานในท่ีทําการกลุม ซ่ึงทานขาวกลางวันรวมกันทุกวัน มีความ

ไววางใจกัน จึงยินดีท่ีจะรับฟงการติชมจากสมาชิกคนอื่น ทําใหผาท่ีผลิตไดมีคุณภาพท่ี

ดี และสมาชิกทุกคนสามารถทอผาไดมีคุณภาพท่ีใกลเคียงกัน  

 

3. การมีสวนรวมกบัชุมชน  

 

โดยทางกลุมมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน เพือ่เผยแพ รความรูในการทอผา

ใหกับคนรุนหลัง และจัดหาวิทยากรไปการสอนการทอผาเพื่อเผยแพรความรูใหกับ

นักเรียนโรงเรียนบานกางปลา ซ่ึงเปนโรงเรียนประจําหมูบานท่ีมกีารเรียนการสอน

ตั้งแต ป.1 จนถึงม. 3 โดยท่ีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตั้งแต ม .1 จนถึง ม.3 น้ัน ในแต

ละภาคเรียนตองมาเรียนการยอมสี การทอผา การปลูกฝาย ท่ีกลุมทอผา เพื่อให

นักเรียนไดเรียนรูจากสภาพการทํางานจริง  
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4. ผลงานและองคความรูทีน่าํเสนอตอสาธารณะ 

 

ลวดลายผาท่ีทางกลุมสามารถทอได และจําหนายไดมีท้ังหมด 19 ลาย ผา และลายท่ีได

ผานการรับรองไดมาตรฐาน คือผาทอมือลายขัดพื้นฐาน 

 

กลุมทอผาไหม หนองนํ้าใส 

 

• ปจจัยทีท่าํใหการจัดการความรูประสบความสาํเร็จ  มีดังน้ี 

 

1. ปจจัยในดานตัวบุคคล 

1.1 ผูนํา  เปนผูท่ีมีวิสัยทัศน โดยเขาไปติดตอประสานงานกับสํานักงานพัฒนาชุมชน

อยางตอเน่ือง ซ่ึงในการจัดตั้งกลุมในชวงแรกน้ัน  ทางกลุมไมมีงบประมาณในการ

จัดหาสถานท่ี อุปกรณ วัตถุดิบตางๆ ผูนํากลุมจึงแจงความจํานงไปยังอบต .ผา

อินทรแปลง ซ่ึงทางอบต .ผาอนิทรแปลงยินดสีนับสนุนการสรางศนูยทอผาและ

งบประมาณในการจัดหาอุปกรณ วัตถุดิบให เม่ือมีสมาชิกมากข้ึน ทางกลุมจึง

ตองการอุปกรณและวัตถุดิบมากข้ึน จึงแจงความจํานงไปยังสํานักงานพัฒนาชุมชน 

ซ่ึงทางสาํนักงานพฒันาชุมชน ชวยตดิตอประสานงานและจัดหางบประมาณใหมา

อยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน นอกจากในเร่ืองของงบประมาณแลว ผูนํายังเล็งเห็น

ปญหาในการผลิต ท่ีทําใหทางกลุมขายผาไหมไดนอย และผาไหมมีคุณภา พไมดี 

จึงไดประสานงานกบัทางสาํนักงานพฒันาชุมชน  ในเร่ืองของความรูท่ีทางกลุม

ตองการพัฒนาใหดีข้ึน เชน การเลี้ยงไหม การยอมสี การสรางลวดลายใหม เปนตน 

ในสวนของงานขาย ผูนํากลุมเปนผูติดตอประสานงานกับรานคาท่ีรับผาไปจําหนาย

ตอเองท้ังหมด ซ่ึงทําใหสมาชิกของกลุมมีรายไดอยางตอเน่ืองท้ังป 

 

1.2 ท่ีปรึกษาและผูสนับสนุน ในภาครัฐบาล หนวยงานท่ีเขามาเปนท่ีสนับสนุนและเปน

ท่ีปรึกษาอยางตอเน่ืองคือ สํานักงานพัฒนาชุมชน อบต.ผาอินทรแปลง ซ่ึงเขามา

สนับสนุนในเร่ืองของเงินทุนและความรูตามท่ีทางกลุมแจงความจํานง สวนในภาค

การศกึษา ไดแก มหาวทิยาลยัราชภัฏเลย เขามาเปนท่ีปรึกษาในเร่ืองของลวดลาย

ผา  
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1.3 ผูตาม มีความสามารถในการทอผาไหมดมีาก แตยงัมีการทํางานท่ียงัไมเปนระบบ 

ซ่ึงมีสมาชิกบางคนไมปฏิบัติตามกฎ สมาชิกเขารวมกิจกรรมท่ีทางกลุมจัดข้ึนนอย 

ทําใหการใหรวมมือกับผูนํา เปนเพียงสมาชิกบางสวนเทาน้ัน  

 

2. บรรยากาศและวฒันธรรมของชุมชน 

 

สมาชิกของกลุมมีท้ังทํางานท่ีศูนยทอผาของกลุม และ ทํางานท่ีบาน ซ่ึงสมาชิกท่ีทอผา

ท่ีศูนยทอผาของกลุมทานขาวกลางวันรวมกันทุกวัน มีโอกาสในการพูดคุย แนะนํา 

แลกเปลี่ยนความรูกันไดงาย ซ่ึงลวดลายท่ีพัฒนาข้ึนใหม เกิดจากสมาชิกท่ีมาทํางานท่ี

ศูนย ไดทดลองพัฒนาข้ึน 

 

3. การมีสวนรวมกับชุมชน 

 

ทางกลุมไดใหสมาชิกไปเปนวิทยากรสอนวิธีการมัดหม่ีใหกับนักเรียนช้ัน ป .6 ของ

โรงเรียนประจําหมูบาน ซ่ึงในแตละป จะมีนักเรียนมาฝกการมัดหม่ีท่ีกลุม ถาผลงาน

ของนักเรียนคนใด สามารถมัดหม่ีไดดี ทางกลุมจะจายคาจางใหกับนักเรียนคนน้ัน 

 

4. ผลงานและองคความรูทีน่าํเสนอตอสาธารณะ 

 

ลวดลายผาท่ีทางกลุมสามารถทอได และจําหนายไดมีท้ังหมด 19 ลาย ผา และลายที่ได

ผานการรับรองไดมาตรฐาน คอืผาไหมมัดหม่ีหม่ีขอหม่ีตา 
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ตอนที่ 4 รูปแบบในการจัดการความรูชุมชน 

 ในการจัดการความรูชุมชนของกลุมแมบาน : กรณีศึกษา กลุมทอผาพื้นเมือง ระดับ 4 ดาว 

จังหวัดเลยน้ัน ไดศึกษาถึงกระบวนการจัดการความรู เช่ือมโยงกับปจจัยท่ีทําใหการจัดการความรู

ประสบความสําเร็จดังน้ี 

 

4.1 รูปแบบการจัดการความรู  

 จากตอนท่ี 3 ไดนาํเสนอปจจัยตาง ๆ  ท่ีมีความสัมพันธกับการจัดการความรูของกลุมทอผา

พื้นเมือง ดังรูปท่ี  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 แสดงปจจัยท่ีทําใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จ  

  

 

 

 

ปจจัยที่ทําใหการจัดการ

ความรูประสบความสาํเรจ็ 

บุคลากร 

ผูนํา 
ที่ปรึกษา 

สมาชิก 

วัฒนธรรมองคกร 

การมีสวนรวมกับ

ชุมชน DPU



57 
 

ในการจัดการความรูมกีระบวนการจัดการความรูสาํหรับกลุมทอผาพืน้เมือง ประกอบดวย 6 

ข้ันตอนคอื การ กาํหนดความรู  การแสวงหาความรู  การสรางความรู  การประยุกตใชความรู การ

ถายทอดความรู  การบันทึกความรู ผูวิจัยจึงขอนําเสนอรูปแบบการจัดการความรูชุมชนของกลุม

แมบาน ดังรูปท่ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2 รูปแบบการจัดการความรูชุมชนของกลุมแมบาน  

1. การกาํหนดความรู เปนการสาํรวจความรูเดมิท่ีกลุมทอผามีอยูแลว เชน ประวัติ

ความเปนมาของกลุมทอผา การทอผา การยอมสี เปนตน  เม่ือสํารวจความรูเดิมของกลุมทอผาแลว 

จึงใหมีการบันทึกความรู 

2. การแสวงหาความรู เปนการสาํรวจตนเอง วากลุมทอผาขาดความรูในดานใด และ

ควรไดรับความรูจากแหลงใด เชน เขารับการอบรม เขารวมประชุมกับเครือขาย OTOP ไปดูงาน 

เปนตน 

3. การสรางความรู  เปนการนําความรูใหมท่ีสมาชิกไดรบั และนํามาประยุ กตใชกับ

ความรูเดิม ซ่ึงเชน วิธีการยอมสีไมใหสีตก การประยุกตเปนลวดลายใหม เปนตน  แลวจึงบันทึก

ความรูไว ใหสมาชิกท่ีสนใจมาศึกษาในภายหลังได 

การประยุกตใช

ความรู 

ผูนํา 

วัฒนธรรมองคกร 

การกําหนดความรู การบนัทกึความรู 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

การแสวงหาความรู 

การสรางความรู 

สมาชกิ 

- การเลาเร่ือง 

- บันทึกดวยลายมือ, 

เอกสารตาง ๆ และ

ภาพถาย 
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4. การประยุกตใชความรู เปนผลของการนําความรูใหมมาประยุกตใช แลวมีผลตอการ

ดําเนินงานของกลุมทอผา เชน ทําใหไดสินคาท่ีมีคุณภาพมากข้ึน ทําใหสมาชิกมีรายไดเพิ่มข้ึน เปน

ตน 

5. การแบงปนแลกเปลีย่นเรียนรู เปนการ แลกเปลี่ยนความรูท้ังระหวางสมาชิกในกลุม

ทอผาเดียวกัน ซ่ึงความรูท่ีนํามาแลกเปลีย่นกัน โดยผานการเลาเร่ือง พูดคุยกัน เน่ืองจากวัฒนธรรม

องคกรของสมาชิกกลุมทอผาน้ัน มีกิจกรรมการทานอาหารกลางวันรวมกันทุกวัน จึงทําใหสมาชิก

ทุกคนมีความสนิทสนมและไวใจกัน จึงไดมีการแลกเปลี่ยนความรูกันอยางไมเปนทางการ อยาง

สมํ่าเสมอ 

6. การบันทึกความรู เปนการจัดเก็บความรูใหเปนระบบ ซ่ึงการบันทึกของกลุมทอผา 

ยังไมไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ เน่ืองจากสมาชิกในกลุมทอผา สวนใหญเปนผูสูงอายุ 

จึงมีเพียงเอกสารท่ีบันทึกดวยลายมือ ภาพถาย และ เอกสารท่ีไดจากการเขาอบรม เทาน้ัน 
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4.2  ผลการวิเคราะหความคดิเหน็จากผูเชีย่วชาญเก่ียวกับการจัดการความรู จากการ

สอบถามรอบที ่1 

จากการสอบถามจากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท้ัง 10 ทาน สามารถวิเคราะหไดดังน้ี 

จากการสอบถามรอบท่ี 1  
 

1. การกําหนดความรู 
 

จากคาํถาม สมาชิกในกลุมทอผา ควรมีความรูในเร่ืองอะไรบาง  
 

ลําดับ ความรู ความถี่ 

1 ลวดลายผา 7 

2 การทอผา 7 

3 การตลาด การประชาสมัพนัธ 6 

4 การยอมสี 6 

5 การปนหลอด 6 

6 การมัดหม่ี 6 

7 อุปกรณท่ีใชในการทอผาและวิธีการใชงาน 5 

8 วัตถุดิบในการทอผาเชน ไหม ฝาย เปนตน 5 

9 การกรอดาย 4 

10 การพฒันาบรรจุภณัฑ 4 

11 การคนเครือ 3 

12 การบริหารจัดการกลุม 3 

13 การรักษาเน้ือผา 2 

14 การคัดเลือกและการซ้ือวัตถุดิบ 2 

15 บัญชีรายรับ รายจาย 2 

16 ประวัติความเปนมาของกลุมทอผา 1 

17 การแปรรูปผลติภัณฑ 1 

18 การตอเสนดาย 1 

 

ตารางท่ี 4.2 ตารางคาความถี ่การกาํหนดความรู จากการสอบถามรอบท่ี 1 
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จากการศึกษาพบวาความรูเกี่ยวกับการทอผา ท่ีสมาชิกควรรูมากท่ีสุดคือ ความรูเร่ือง

ลวดลายผา และการทอผา ซ่ึงมีความถี่มากท่ีสุดเทากับ 6 และความรูท่ีเปนมีอันดับรองลงมาคือ

การตลาด ประชาสัมพันธ การยอมสี การปนหลอด สวนความรูท่ีผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาสําคัญ

นอยท่ีสุดคือ ประวัติความเปนมาของกลุมทอผา การแปรรูป และการตอเสนดาย 

 

2. การแสวงหาความรู 

 

จากคาํถามสมาชิกในกลุมทอผา มีวธิกีารไดรับความรู จากวิธีใดบาง  

 

ลําดับ วิธีการไดรับความรู ความถี่ 

1 ไดรับความรูจากวิทยากร 10 

2 ไดรบัความรูจากการประชุมกบัเครือขาย OTOP 4 

3 ไดรับความรูจากการไปดูงาน 4 

4 ไดรับความรูจากสื่อตางๆ เชน ทีวี เปนตน 3 

5 ไดรบัความรูจากบรรพบุรษุ 1 

 

ตารางท่ี 4.3 ตารางคาความถี ่การแสวงหาความรู จากการสอบถามรอบท่ี 1 

 

จากการศึกษาพบวา วิธีการไดรับความรูท่ีผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาสอดคลองกันมาก

ท่ีสดุคอื การไดรบัความรูจากวทิยากร เน่ืองจากการเขามาสอนของวทิยากรน้ันเปนการนําความรูที่

เปนเทคนิคใหมและวิธีการท่ีทันสมัย ซ่ึงสมาชิกของกลุมทอผาไดรับความรูท่ีทันสมัย ทําใหสามารถ

ทอผาใหมีคุณภาพดีข้ึน และมีการใชสี การสรางลวดลาย ท่ีสวยงามมากข้ึน รองลงมาคือ การไดรับ

ความรูจากการประชุมกบัเครือขาย OTOP และการไดรับความรูจากการไปดูงานท่ีกลุม OTOP อื่น 

สวนการไดรับความรูจากบรรพบุรุษ ซ่ึงความรูบางเร่ืองไมทันสมัย เชน การใชสี การยอมสีไมใหตก 

เปนตน จึงทําใหการไดรับความรูจากบรรพบุรุษมีคาความถี่นอยท่ีสุด  
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3. การสรางความรู 

 

จากคาํถาม สมาชิกในกลุมทอผา มีการนําความรูท่ีไดรับมาประยุกตใชกับงานท่ีไดรับ

มอบหมายอยางไร 

 

ลําดับ การประยุกตใชความรู ความถี่ 

1 การยอมสีไมใหสีตก 6 

2 การมัดหม่ีลวดลายใหมๆ 4 

3 การเลือกวัตถุดิบเชน ดาย ไหม เปนตน 3 

4 ประยุกตเปนลวดลายใหมๆได 8 

5 แปรรูปเปนผลิตภัณฑใหมๆได 5 

6 เทคนิคการทอใหม 1 

7 การเลือกใชสี 1 

8 เทคนิคการปนดาย โดยใชมอเตอรไฟฟา 1 

 

ตารางท่ี 4.4 ตารางคาความถี ่การสรางความรู จากการสอบถามรอบท่ี 1 

 

จากการศึกษาพบวา ความรูท่ีสมาชิกกลุมทอผาไดรับ สามารถนําไปประยุกตใชไดมากท่ีสุด

คือการสรางลวดลายใหมๆ ได รองลงมาคือ การยอมสีไมใหสีตก สวนความรูท่ีสมาชิกนําไป

ประยุกตใชนอยท่ีสุดคือ เทคนิคการทอใหม การเลือกใชสี และ เทคนิคการปนดายโดยใชมอเตอร

ไฟฟา 
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4. การประยุกตใชความรู 

 

จากคาํถาม การนําความรูมาประยุกตใช มีผลตอการดําเนินงานของกลุมทอผาอยางไร  

 

ลําดับ ผลท่ีไดจากการประยุกตใชความรู ความถี่ 

1 ช่ือเสียงของกลุมเปนท่ีรูจักมากข้ึน 2 

2 กลุมทอผาเปนศูนยการเรียนรูของนักเรียนและผูสนใจท่ัวไป 1 

3 ทําใหคุณภาพของเน้ือผาดีข้ึน 4 

4 ทําใหสามารถทอผาไดหลายขนาดมากข้ึน 3 

5 ทําใหมีผลผลิตมากข้ึน 4 

6 ทําใหยอดขายของกลุมเพิ่มมากข้ึน 3 

7 ทําใหแปรรูปผลิตภัณฑไดหลากหลายรูปแบบมากข้ึน 4 

8 ทําใหทอผาไดลวดลายสวยข้ึน 2 

9 ทําใหมีลูกคาเพิ่มข้ึน 8 

10 ทําใหลูกคามีความพึงพอใจในสินคา 5 

11 ทําใหสมาชิกของกลุมมีรายไดมากข้ึน 2 

12 ทําใหมีการบริหารจัดการกลุมไดดีข้ึน 2 

 

ตารางท่ี 4.5 ตารางคาความถี ่การประยุกตใชความรู จากการสอบถามรอบท่ี 1 

 

จากการศกึษาพบวา การนําความรูมาประยุกตใชมผีลตอการดาํเนินงานของกลุมทอผามาก

ท่ีสุดคือ ทําใหมีลูกคาเพิ่มข้ึน เน่ืองจากกลุมทอผาสามารถทอผาไดตรงตามความตองการของลูกคา 

จึงมีลูกคาท่ีเคยซ้ือสินคาไป แลวกลับมาเปนลูกคาประจําเพิ่มข้ึน รองลงมาคือ ทําใหลูกค ามีความพงึ

พอใจในสินคา และการนําความรูมาประยุกตใชมีผลตอการดําเนินงานของกลุมทอผานอยท่ีสุดคือ 

กลุมทอผาเปนศูนยการเรียนรูของนักเรียนและผูสนใจท่ัวไป  
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5. การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

จากคาํถาม  สมาชิกในกลุมทอผา มีการแลกเปลีย่นความรู แลกเปลี่ยนประสบการณ กับ

สมาชิกคนอื่นๆ ในกลุมอยางไร 

 

ลําดับ วธิกีารแลกเปลีย่นเรียนรู ความถี่ 

1 การพูดคุยกัน 8 

2 สอนงานกันโดยการปฏิบัติใหดู 6 

3 นําผลงานมาวจิารณ ตชิมกนั 4 

4 ถายเอกสารท่ีไดรบัจากการเขาอบรม แจกจายสมาชิก 1 

5 เขารวมประชุม สัมมนากับกลุม OTOP อื่น 2 

6 สมาชิกท่ีเขาอบรม มาถายทอดตอใหกับสมาชิกคนอื่น 1 

 

ตารางท่ี 4.6 ตารางคาความถี ่การแบงปนแลกเปลีย่นความรู จากการสอบถามรอบท่ี 1 

 

จากการศกึษาพบวา สมาชิกในกลุมทอผามีวธิกีารแลกเปลีย่นเรียนรู  แลกเปลี่ยน

ประสบการณ มากท่ีสุดคือ การพูดคุยกัน เน่ืองจากสมาชิกทํางานในสถานท่ีเดียวกัน และทาน

อาหารกลางวันรวมกันทุกวัน จึงมีความไววางใจท่ีจะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรูกัน รองลงมาคือการ

สอนงานกันโดยการปฏิบัติใหดู และใหทดลองทําตาม สวนวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรูนอยท่ีสุดคือ 

การถายเอกสารท่ีไดรบัจากการเขาอบรมแจกจายสมาชิก และ สมาชิกท่ีเขาอบรมมาถายทอดตอ

ใหกับสมาชิกคนอื่น เน่ืองจากความรูบางหัวขอ เชน ระบบบัญชี เปนตน สมาชิกท่ีเขาอบรมมีหนาท่ี

รับผิดชอบเพียงคนเดียว จึงไมไดถายทอดตอใหกับสมาชิกคนอื่น แตถาเปนหัวขอเกี่ยวกับการ ทอ

ผาน้ัน วิทยากรเขามาสอนท่ีกลุมทอผา สมาชิกสวนใหญไดเขาอบรม จึงไมมีการถายทอดความรูตอ

ใหกับสมาชิกคนอื่น 
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6. การบันทึกความรู 

 

จากคําถาม  ความรูของสมาชิกในกลุม ไดมีการบันทึกไวหรือไม ถามีการบันทึกไว บันทึก

ไวอยางไร 

 

ลําดับ การบันทึกความรู ความถี่ 

1 บันทึกลวดลายผา 7 

2 บันทึกวิธีการยอม 5 

3 บันทึกรายรับ รายจาย 5 

4 บันทึกวิธีการทอผา 3 

5 บันทึกวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ 2 

6 บันทึกประวัติ เร่ืองราวของกลุม 2 

 

ตารางท่ี 4.7 ตารางคาความถี ่การบันทึกความรู จากการสอบถามรอบท่ี 1 

 

จากการศึกษาพบวา ความรูท่ีควรมีการบันทึกไวมากท่ีสุดคือบันทึกลวดลายผา ซ่ึงใน

ปจจุบันมีการบันทึกไวในสมุด แตยังไมมีการจัดเก็บใหเปนระบบ รองลงมาคือ บันทึกวิธีการยอม 

และบันทึกรายรับ รายจาย เพื่อควบคุมตนทุนในการผลิต สวนความรูท่ีสมาชิกมีความเห็นนอยท่ี สุด

คือ การบันทึกวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ และ บันทึกประวัติ เร่ืองราวของกลุม 
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4.3 ผลการวิเคราะหความคดิเหน็จากผูเชีย่วชาญเก่ียวกับการจัดการความรู จากการ

สอบถามรอบที ่2  

จากแบบสอบถามปลายเปดในรอบท่ี 1 นํามาสรางเปนแบบสอบถามในรอบท่ี 2 เพื่อยืนยัน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูของกลุมทอผา ไดดังน้ี 

1. การกําหนดความรู 

จากคาํถาม สมาชิกในกลุมทอผา ควรมีความรูในเร่ืองอะไรบาง 
 

ความรู 
คามัธยฐาน 

(Median) 

ฐานนิยม 

(Mode) 

คาพิสัยระหวาง 

ควอไทล 

(Interquartile Range) 

ประวัติความเปนมาของกลุมทอผา 2 2 1 

การแปรรูปผลติภัณฑ 2 2 1 

การตลาด การประชาสมัพนัธ 2 2 1 

การรักษาเน้ือผา 2 2 1 

อุปกรณท่ีใชในการทอผาและวิธีการใชงาน 2 2 1 

ลวดลายผา 1.5 1 1 

การทอผา 1.5 1 1 

การยอมส ี 1.5 1 1 

การบริหารจัดการกลุม 1 1 1 

บัญชีรายรับ รายจาย 1 1 1 

วัตถุดิบในการทอผาเชน ไหม ฝาย เปนตน 1.5 1 1 

การคัดเลือกและการซ้ือวัตถุดิบ 1.5 1 1 

การตอเสนดาย 1.5 1 1 

การปนหลอด 1.5 2 1 

การกรอดาย 1.5 2 1 

การมัดหม่ี 1.5 2 2 

การคนเครือ 1.5 2 2 

การพฒันาบรรจุภณัฑ 1 1 2 

ตารางท่ี 4.8 ตารางคามัธยฐาน คานิยมและ คาพสิยัระหวางควอไทล การกาํหนดความรู จากการ

สอบถามรอบท่ี 2 
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จากการศกึษาพบวา ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญสอดคลองกันมาก ในความรูท่ีสมาชิกใน

กลุมควรรู ไดแก ประวัติความเปนมาของกลุมทอผา การแปรรูปผลิตภัณฑ การตลาด 

ประชาสมัพนัธ การรักษาเน้ือผา อปุกรณทีใ่ชในการทอผาและวธิกีารใชงาน ลวดลายผา การทอผา 

การยอมสี การบริหารจัดการกลุม บัญชีรายรับ รายจาย วัตถุดิบท่ีใชในการทอผา การคัดเลือกและ

การซ้ือวัตถุดิบ การตอเสนดาย การปนหลอด และการกรอดาย 

 

2. การแสวงหาความรู 

 

จากคําถามสมาชิกในกลุมทอผา มีวิธีการไดรับความรู จากวิธีใดบาง  

 

วิธีการไดรับความรู 
คามัธยฐาน 

(Median) 

ฐานนิยม 

(Mode) 

คาพิสัย

ระหวางควอ

ไทล 

(Interquartile 

Range) 

ไดรับความรูจากบรรพบุรษุ 1 1 1 

ไดรบัความรูจากวทิยากร 1 2 2 

ไดรบัความรูจากการประชุมกบัเครือขาย OTOP 1 0 2 

ไดรบัความรูจากการไปดงูาน 1 0 2 

ไดรับความรูจากสื่อตางๆเชน ทีวี เปนตน 0 0 1 

 

ตารางท่ี 4.9 ตารางคามัธยฐาน คานิยมและ คาพสิยัระหวางควอไทล การแสวงหาความรู จากการ

สอบถามรอบท่ี 2 

 

จากการศกึษาพบวา ความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญสอดคลองกันมาก ใน วิธีการไดรับความรู 

คือ การไดรับความรูจากบรรพบุรุษ เน่ืองจากความรูท่ีบรรพบุรุษถายทอดมาน้ัน เปนความรูท้ังหมด

ตั้งแตเร่ิมปลูกฝาย ปลูกหมอน เลี้ยงไหมผลิตเสนดาย เสนไหม จนกระท่ังทอเปนผืน และ การไดรบั

ความรูจากสื่อตางๆ เชน หนังสือ ทีวี เปนตน 
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3. การสรางความรู 

 

จากคําถาม สมาชิกในกลุมทอผา มีการนําความรูท่ีไดรับมาประยุกตใชกับงานท่ีไดรับ

มอบหมายอยางไร 

 

การประยุกตใชความรู 
คามัธยฐาน 

(Median) 

ฐานนิยม 

(Mode) 

คาพิสัย

ระหวางควอ

ไทล 

(Interquartile 

Range) 

การยอมสีไมใหสีตก 2 2 1 

การเลือกวัตถุดิบเชนดาย ไหม เปนตน 1 1 1 

การปนดายจากใชมือหมุนเปนใชมอเตอรไฟฟา 2 2 1 

การมัดหม่ีลายใหมๆ 1 1 1 

การเลอืกใชสใีนการยอม 1 1 0 

ทําใหคิดคนลายใหมๆได 1 1 1 

การแปรรูปเปนผลติภัณฑใหมๆ  1 0 2 

ไดเทคนิคการทอใหมๆ 0 0 1 

 

ตารางท่ี 4.10 ตารางคามัธยฐาน คานิยมและ คาพสิยัระหวางควอไทล การสรางความรู จากการ

สอบถามรอบท่ี 2 

 

จากการศกึษาพบวา ความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญสอดคลองกันมากท่ีสุด ในการนําความรูท่ี

ไดรับไปประยุกตใชมากท่ีสุดคือ การเลือกใชสีในการยอม จึงไดผลิตภัณฑท่ีมีสีตรงตามความ

ตองการของลูกคา และทําใหสามารถขายสินคาไดเพิ่มข้ึน 
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4. การประยุกตใชความรู 

 

 จากคาํถาม การนําความรูมาประยุกตใช มีผลตอการดาํเนินงานของกลุมทอผาอยางไร  

 

ตารางท่ี 4.11 ตารางคามัธยฐาน คานิยมและ คาพสิยัระหวางควอไทล การประยุกตใชความรู จาก

การสอบถามรอบท่ี 2 

 

จากการศกึษาพบวา ความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญสอดคลองกันมากท่ีสุด ในการประยุกตใช

ความรู แลวมีผลตอการดําเนินงานของกลุมทอผาคือ กลุมทอผากลายเปนศูนยเรียนรูของนักเรียน

และผูสนใจท่ัวไป  

ผลท่ีไดจากการประยุกตใชความรู 
คามัธยฐาน 

(Median) 

ฐานนิยม 

(Mode) 

คาพิสัย

ระหวางควอ

ไทล 

(Interquartile 

Range) 

กลุมทอผาเปนศูนยการเรียนรูของนักเรียนและ

ผูสนใจท่ัวไป 
2 2 0 

ช่ือเสียงของกลุมเปนท่ีรูจักมากข้ึน 2 2 1 

ทําใหมีลูกคาเพิ่มข้ึน 1.5 1 1 

ทําใหมีลูกคามีความพึงพอใจมากข้ึน 1.5 1 1 

ทําใหคุณภาพของเน้ือผาดีข้ึน 1.5 1 1 

ทําใหสามารถทอผาไดหลายขนาดมากข้ึน 1.5 1 1 

ทําใหมีผลผลิตมากข้ึน 1 1 1 

ทําใหแปรรูปผลิตภัณฑไดหลากหลายรูปแบบมาก

ข้ึน 
1.5 2 1 

ทําใหยอดขายของกลุมเพิ่มมากข้ึน 1 1 1 

ทําใหทอผาไดลวดลายสวยข้ึน 1 1 1 

ทําใหมีการบริหารจัดการกลุมไดดีข้ึน 1 1 1 

ทําใหสมาชิกของกลุมมีรายไดมากข้ึน 1 1 1 
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5. การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

จากคาํถาม  สมาชิกในกลุมทอผา มีการแลกเปลีย่นความรู แลกเปลี่ยนประสบการณ กับ

สมาชิกคนอื่นๆ ในกลุมอยางไร 

 

ตารางท่ี 4.12 ตารางคามัธยฐาน คานิยมและ คาพิสัยระหวางควอไทล การแบงปนแลกเปลี่ยน

ความรู จากการสอบถามรอบท่ี 2 

 

จากการศกึษาพบวา ความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญสอดคลองกันมากท่ีสุด ในวิธีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูคือ การพูดคุยกัน การเขารวมประชุมสัมมนากับกลุม OTOP อื่น และเม่ือสมาชิก

บางคนไปอบรมเพิม่เตมิ กน็าํเอกสารมาสาํเนาเพือ่แจกจายสมาชิกคนอืน่ๆ   

วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
คามัธยฐาน 

(Median) 

ฐานนิยม 

(Mode) 

คาพิสัย

ระหวางควอ

ไทล 

(Interquartile 

Range) 

สอนงานกันโดยการปฏิบัติใหดู 1 1 1 

สมาชิกท่ีเขาอบรม มาถายทอดตอใหกับสมาชิกคน

อื่นๆ 
1 1 1 

พูดคุยกัน 1 1 0 

เขารวมประชุม สัมมนา กับกลุม OTOP อื่น 1 1 0 

ถายเอกสารท่ีไดรบัจากการอบรม แจกจายสมาชิก 1 1 0 

เอาผลงานมาวจิารณ ติชมกัน 0 0 1 

DPU



70 
 

6. การบันทึกความรู 

 

 จากคําถาม  ความรูของสมาชิกในกลุม ไดมีการบันทึกไวหรือไม ถามีการบันทึกไว บันทึก

ไวอยางไร 

 

ตารางท่ี 4.13 ตารางคามัธยฐาน คานิยมและ คาพสิยัระหวางควอไทล การบันทึกความรู จากการ

สอบถามรอบท่ี 2 

 

จากการศกึษาพบวา ความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญสอดคลองกันมากท่ีสุด ใน การบันทึก

ความรูคอื การบันทึกลวดลายผา เน่ืองจากสมาชิกสวนใหญของกลุมทอผา เปนผูสูงอายุ ซ่ึงลวดลาย

ในอดีต ถาไมมีการบันทึกไว ความรูอาจสูญหายไปพรอมกับสมาชิก ทางกลุมทอผาจึงได บันทึกไว

ดวยลายมือ  และวาดลวดลายลงบนกระดาษ รองลงมา คอื การบันทึกรายรับ รายจาย เพื่อให

สมาชิกของกลุมไดรับทราบผลการดําเนินงานของกลุมทอผา  

 

 

 

 

 

การบันทึกความรู 
คามัธยฐาน 

(Median) 

ฐานนิยม 

(Mode) 

คาพิสัย

ระหวางควอ

ไทล 

(Interquartile 

Range) 

บันทึกประวัติ เร่ืองราวของกลุม 1 2 1 

บันทึกวิธีการทอ 1 2 2 

บันทึกลวดลายผา 1 1 0 

บันทึกวิธีการยอม 0 0 1 

บันทึกวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ 0 0 1 

บันทึกรายรับ รายจาย 0 0 0 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย  

 การวิจัยเร่ือง “การจัดการความรูชุมชนของกลุมแมบาน : กรณีศึกษา กลุมทอผาพื้นเมือง

ระดับ 4 ดาว จังหวัดเลย”  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดการความรูชุมชนของกลุมทอผาพื้นเมือง

ในจังหวัดเลย เพื่อศึกษาปจจัยตางๆ ท่ีมีความสัมพันธกับการจัดการความรูของกลุมทอผาพื้นเมือง 

และเพื่อเปนแนวทางในการจัดการความรูชุมชนดานอื่นๆ ใหเกิดการจัดการความรูท่ีเปนระบบ 

 กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีคือ กลุมทอผา OTOP ระดับ 4 ดาว จังหวัดเลย 

จํานวน 13 กลุมประชากร  ผูวิจัย เกบ็ขอมูลจากการสมัภาษณ  โดยใชเทคนิคเดลไฟลในการเก็บ

ขอมูล ซ่ึงผูเช่ียวชาญมาจากกลุมทอผาไทเลยบานกางปลา จํานวน 5 คน และกลุมทอผาไหมบาน

หนองนํ้าใส จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 10 ของจํานวนสมาชิกของกลุม และผูเช่ียวชาญจาก

สาํนักงานพฒันาชุมชน จํานวน 2 คน คาสถติทิีใ่ชในการวเิคราะห  ไดแก คาความถี่  และคาเฉลี่ย  

การหาความสัมพันธระหวางตัวแปร โดยวิธีการลําดับสหสัมพันธ มีการวิเคราะหเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางตัวแปร โดยใช t-test 

จาก น้ันนํา ขอมูลเกี่ยวกับกลุมทอผา ขอมูลเกี่ยวกับสมาชิก และความหลากหลายของ

ความรูเกี่ยวกับผาพื้นเมือง มาสรุปผลเพื่อจัดจําแนกกลุมประชากรออกเปน 4 ประเภท ดังน้ี 

o ประเภทท่ี 1 ประเภทกลุมท่ีความรูไมหลากหลาย และไมมีการจัดเก็บเปนระบบ มี

จํานวน 3 กลุม เน่ืองจากผลิตภัณฑไมไดมาจากการทอผา 

o ประเภทท่ี 2 ประเภทกลุมท่ีมีความรูไมหลากหลาย และมีการจัดเก็บเปนระบบ มี

จํานวน 0 กลุม 

o ประเภทท่ี 3 ประเภทกลุมท่ีมีความรูหลากหลาย และไมมีการจัดเก็บเปนระบบ  มี

จํานวน 8 กลุม 

o ประเภทท่ี 4 ประเภทกลุมท่ีมีความรูหลากหลาย และมีการจัดเกบ็เปนระบบ มีจํานวน 2 

กลุม 
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อน่ึง สาํหรับประเภทกลุมท่ี 2 - 4 สามารถสรุปขอมูลเกี่ยวกับกลุมทอผาไดดังน้ี 

 

1. จํานวนปท่ีกลุมทอผาเปดดําเนินการ 

กลุมทอผาพื้นเมืองระดับ 4 ดาว ท่ีเปดดําเนินการนานท่ีสุดคือ กลุมทอผาไทเลย บาน

กางปลามีอายุ 29 ป และ กลุมทอผาพื้นเมืองท่ีมีอายุนอยท่ีสุดคือกลุมทอผาพื้นบานไทเลย 

ต.นาแขม และกลุมทอผาเกษตรกร ทอผาธุง มีอายุ 10 ป ซ่ึ งโดยเฉลี่ยแลวกลุมทอผา

พื้นเมืองระดับ 4 ดาวในจังหวัดเลยมีอายุ 14.6 ป 

 

2. จํานวนสมาชิกท่ีมีรายไดประจําจากกลุมทอผา  

กลุมทอผาพื้นเมืองระดับ 4 ดาวมีสมาชิกท่ีทํางานใหกับกลุมทอผาอยางตอเน่ือง มี

สมาชิกท่ีมีรายไดประจําจากกลุมทอผามากท่ีสุดคือ กลุมทอผาไทเลย บานกางปลามีจํานวน 

30 คน กลุมทอผาท่ีมีสมาชิกท่ีมีรายไดประจําจากกลุมทอผานอยท่ีสุดคือ กลุมทอผาฝาย

พื้นเมือง ต .จอมศรี มีจาํนวน 0 คน การท อผาของกลุมมาจากการสั่งทอเทาน้ัน ซ่ึงในชวง

ของการเก็บขอมูล ไมมีการสั่งทอผาเลยมากกวา 6 เดือนแลว 

 

3. รายไดจากกลุมทอผา โดยเฉลี่ยตอเดือนตอคน 

รายไดจากกลุมทอผาของสมาชิก โดยเฉลี่ยตอเดือนตอคนมากท่ีสุดคือ สมาชิกของกลุม

ทอผาไทเลย บานกางปลา มีรายไดเ ฉลี่ยมากกวา 4,000 บาทตอเดอืนตอคน และรายได

จากกลุมทอผาของสมาชิก โดยเฉลี่ยตอเดือนตอคนนอยท่ีสุดมีจํานวน 7 กลุม มีรายได

เฉลี่ย 0-2,000 บาท  

 

4. จํานวนลวดลายเฉพาะของกลุมทอผาท่ีสามารถจัดจําหนายได  

กลุมทอผาพื้นเมืองระดับ 4 ดาวทุกกลุม มีลวดลายเฉพาะของกลุมทอผาของตนเอง ซ่ึง

กลุมทอผาท่ีมีลวดลายเฉพาะมากท่ีสุดคือกลุมทอผาไทเลย บานกางปลา มีมากกวา 10 

ลาย สวนกลุมทอผาท่ีมีลวดลายเฉพาะท่ีสามารถจําหนายไดนอยท่ีสุดมีจํานวน 4 กลุม มี 0-

5 ลาย 

 

5. จํานวนคร้ังของการเขาอบรมความรูใหมเกีย่วกบัการทอผา การบริหารจัดกา รกลุมทอ

ผา ในชวงเวลา 3 ปท่ีผานมา 

สํานักงานพัฒนาชุมชนไดเขามาสนับสนุนความรูใหมแกกลุมทอผาอยางตอเน่ือง ซ่ึงมี

ท้ังการสงวิทยากรไปอบรมใหท่ีกลุมทอผา และใหทางกลุมทอผาสงตัวแทนเขามาอบรม
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ตามท่ีสํานักงานพัฒนชุมชนจัดข้ึน กลุมทอผาท่ีเขาอบรมมากกวา 4 คร้ัง จํานวน 3 กลุม 

เขาอบรม 2-3 คร้ังจํานวน 6 กลุม และเขาอบรม 0-1 คร้ัง จํานวน 1 กลุม 

 

6. มีการบันทึกความรูของกลุม โดยสมาชิกของกลุมเปนผูบันทึกความรู  

กลุมทอผาท่ีมีการบันทึกความรูของกลุมเองจํานวน 2 กลุมคือ กลุมทอผาไทเลย บาน

กางปลา ไดบันทึกข้ันตอนการทอผาโดยถายภาพทีละข้ันตอน และจัดทําเปนคูมือ  กลุมทอ

ผาไหม บานหนองนํ้าใส บันทึกลวดลายผาดวยลายมือลงบนกระดาษ สวนกลุมทอผาท่ีไมมี

การบันทึกความรูของกลุมเองมีจํานวน 8 กลุม เน่ืองจากความรูท่ีอยู ในรูปแบบของเอกสาร 

เปนเอกสารท่ีไดรบัจากการอบรม สวนความรูเกีย่วกบัการทอผาน้ัน สมาชิกสวนใหญของ

แตละกลุมเปนผูสงูอายุ มีประสบการณการทอผามานาน ทําใหการสรางลวดลายตางๆ การ

ทอผา สรางจากประสบการณจึงไมไดมีการบันทึกในรูปแบบของเอกสาร  

 

สรุปขอมูลจากการสอบถามผูเชีย่วชาญในรอบที ่1 

 

คําถามท่ี 1 สมาชิกในกลุมทอผา ควรมีความรูในเร่ืองอะไรบาง 

 ความรูท่ีสมาชิกในกลุมทอผาควรรูมากท่ีสุดคือ ลวดลายผา การทอผา 

 

คําถามท่ี 2 สมาชิกในกลุมทอผา มีวิธีการไดรับความรู จากวิธีใดบาง 

 วิธีการไดรับความรูท่ีผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นตรงกันมากท่ีสุดคือ การไดรับความรูจาก

วทิยากร 

 

คําถามท่ี 3 สมาชิกในกลุมทอผา มีการนําความรูท่ีไดรับมาประยุกตใชกับงานท่ีไดรับมอบหมาย

อยางไร 

 สมาชิกในกลุมทอผาสามารถนําความรูไปประยุกตใชกบังานประจําวนัไดม ากท่ีสุดคือ การ

ประยุกตเปนลวดลายใหมๆได 
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คําถามท่ี 4  การนําความรูมาประยุกตใช มีผลตอการดําเนินงานของกลุมทอผาอยางไร  

 การประยุกตใชความรูท่ีไดรับมา ทําใหมีผลตอการดําเนินงานของกลุมทอผามากท่ีสุดคือทํา

ใหมีลูกคาเพิ่มข้ึน 

 

คําถามท่ี 5 สมาชิกในกลุมทอผา มีการแลกเปลี่ยนความรู แลกเปลี่ยนประสบการณ กับสมาชิกคน

อื่นๆ ในกลุมอยางไร 

 วิธีการแลกเปลี่ยนความรู แลกเปลี่ยนประสบการณท่ีผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นตรงกันมาก

ท่ีสุดคือ การพูดคุยกัน 

 

คําถามท่ี 6 ความรูของสมาชิกในกลุม ไดมีการบันทึกไวหรือไม ถามีการบันทึกไว บันทึกไวอยางไร 

 การบันทึกความรูท่ีผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นตรงกันมากท่ีสุดคือ การบันทึกลวดลายผา  

 

สรุปขอมูลจากการสอบถามผูเชีย่วชาญในรอบที ่2 

คําถามท่ี 1 สมาชิกในกลุมทอผา ควรมีความรูในเร่ืองอะไรบาง 

 ความรูท่ีผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันมากท่ีสุด คือ ประวัติความเปนมาของกลุม

ทอผา การแปรรูปผลติภัณฑ การตลาด การประชาสมัพนัธ การรักษาเน้ือผา อุปกรณท่ีใชในการทอ

ผาและวิธีการใชงาน ลวดลายผา การทอผา การยอมสี การบริหารจัดการกลุม บัญชีรายรับ รายจาย 

วัตถุดิบในการทอผาเชน ไหม ฝาย เปนตน การคัดเลือกและการซ้ือวัตถุดิบ การตอเสนดาย การปน

หลอด และ การกรอดาย 

 

คําถามท่ี 2 สมาชิกในกลุมทอผา มีวิธีการไดรับความรู จากวิธีใดบาง 

 วิธีการไดรับความรูท่ีผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันมากท่ีสุด คือความรูท่ีไดรับ

การถายทอดจากบรรพบุรษุ และไดรับความรูจากสื่อตางๆ 
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คําถามท่ี 3 สมาชิกในกลุมทอผา มีการนําความรูท่ีไดรับมาประยุกตใชกับงานท่ีไดรับมอบหมาย

อยางไร 

 การประยุกตใชความรูท่ีผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันมากท่ีสุด คือ การเลือกใชสี

ในการยอม 

 

คําถามท่ี 4 การนําความรูมาประยุกตใช มีผลตอการดําเนินงานของกลุมทอผาอยางไร  

 การนําความรูมาประยุกตใช แลวมีผลตอการดําเนินงานของกลุมทอผา ท่ีผูเช่ียวชาญมี

ความคิดเห็นสอดคลองกันมากท่ีสุด คือ กลุมทอผาเปนศูนยการเรียนรูของนักเรียนและผูสนใจท่ัวไป 

 

คําถามท่ี 5 สมาชิกในกลุมทอผา มีการแลกเปลี่ยนความรู แลกเปลี่ยนประสบการณ กับสมาชิกคน

อื่นๆ ในกลุมอยางไร 

วธิกีารแลกเปลีย่นความรูท่ีผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันมากท่ีสุด คือ การพูดคุย

กัน การเขารวมประชุม สัมมนา กับกลุม OTOP อื่น และเม่ือมีสมาชิกเขาอบรมตาง ๆ มีการถาย

เอกสารท่ีไดรบัจากการอบรม แจกจายเพื่อนสมาชิกท่ีไมไดเขาอบรม 

 

คําถามท่ี 6 ความรูของสมาชิกในกลุม ไดมีการบันทึกไวหรือไม ถามีการบันทึกไว บันทึกไวอยางไร  

การบันทึกความรูท่ีผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันมากท่ีสุด คอื การ บันทึกลวดลายผา 

และ การบันทึกรายรับ รายจาย 

 

5.2 สรุปปญหาและขอเสนอแนะ จากผูเชี่ยวชาญ 

o ปญหาเร่ืองตลาด ทําใหสมาชิกเปลี่ยนไปทําอาชีพอื่น จึงเหลือสมาชิกนอย บางกลุม

เหลือแตผูสูงอายุท่ียังทออยู เทาน้ัน  

 

o ปญหาในเร่ืองการบันทึกความรู ความรูสวนใหญเปนความรูแบบฝงลึก สมาชิกสวน

ใหญมักจะไมไดบันทึกขอมูล ทําใหความรูบางอยางอาจสูญหายไป เชน ลวดลายผา 

เปนตน ซ่ึงบางกลุมไมไดมีการบันทึกไวเลย แตสามารถข้ึ นลวดลายไดจาก

ประสบการณ แตการบันทึกขอมูลสวนใหญเปนการบันทึกเปนลายมือ ยังไมไดจัดพิมพ

เปนเอกสาร และ ยังไมไดเผยแพรใหกับสมาชิกทุกคนในกลุม และสมาชิกสวนใหญไมมี
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ความรูเร่ืองการใชคอมพิวเตอร จึงมีการบันทึกโดยทางกลุมทอผาเปนเอกสาร คูมือ 

นอยมาก เอกสารคูมือตางๆ ท่ีมีท่ีกลุม จะเปนเอกสารท่ีไดรับจากการอบรม  

o ปญหาในเร่ืองการเขารับการอบรม การประชุม สมัมนา ระหวางกลุมทอผา ในบาง

หัวขอน้ัน สมาชิกของกลุมจะตองเขารับการอบรมท่ีสํานักพัฒนาชุมชนจัดข้ึน ซ่ึงไมได

จัดท่ีกลุมทอผา บางกลุมทอผาอยูไกลจากสถานท่ีจัดอบรม และบางกลุมสมาชิกท่ียังทํา

อยูเปนผูสูงอายุ ไมสะดวกในการเดินทาง จึงไมสามารถเขารับการอบรมไดอยางท่ัวถึง  

o ปญหาเร่ืองการเขาอบรม เน่ืองจากตัวแทนกลุมหลายกลุม เปนผูสูงอายุ ทําใหตอง

อบรมในหัวขอเดิมๆ หลายคร้ัง แตก็ยังไมสามารถนําไปประยุกตใชได เชน ระบบบัญชี 

เปนตน 

 

 

5.3 อภิปรายผล  

แนวทางในการจัดการความรูชุมชนของกลุมทอผาพื้นเมือง ตามรูปแบบท่ีไดเสนอน้ัน 

สามารถอภิปรายผล ไดดงัน้ี 

1. การกาํหนดความรู (Knowledge Identification) กลุมทอผาสามารถกาํหนดความรูที่

จําเปนสําหรับการทํางานของกลุมได เชน การยอมส ี ลวดลายผา วิธีการทอผา ประวัติ

ความเปนมาของกลุมทอผา การแปรรูปผลติภัณฑ การรักษาเน้ือผา เปนตน  

 

2. การแสวงหาความรู (Knowledge Acquisition) นอกจากความรูการทอผาท่ีไดรบัการ

ถายทอดมาจากบรรพบุรษุแลว ซ่ึงเปนการทอเพือ่ใชเองในครอบครัว และในการ

พิธีกรรมตางๆ แตการทอผาในปจจุบันน้ันเปนการทอผาเพื่อเปนสรางรายไดอีกดวย ทํา

ใหตองคํานึงถึงความพงึพอใจของลกูคา คณุภาพของสนิคา และการบริหารจัดการกลุ ม

ทอผาใหเปนระบบ กลุมทอผาจึงจะสามารถดําเนินตอไปได กลุมทอผาจึงมีวิธีการ

แสวงหาความรูท่ีเหมาะสมกับตนเอง เชน การเขาอบรม สัมมนา เปนตน เม่ือพบวา

กลุมทอผาของตนเองขาดความรูใด ก็ขอความชวยเหลือจากหนวยงานตางๆ เพื่อให

สมาชิกของกลุมทอผามีความรูมากข้ึน  

 

3. การสรางความรู (Knowledge Creation) เม่ือไดรับความรูจากแหลงตางๆ ประกอบกับ

ประสบการณการทอผามานาน ทําใหสมาชิกของกลุมทอผาสามารถนําความรูทีไ่ดรบั

มาประยุกตใชกับการทํางานท่ีตนเองไดรับมอบหมายจนเกิดความรูใหมได เชน การ
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สรางลวดลายใหม การยอมสีไ มใหสีตก การทอดวยวิธีการใหมๆ โดยใชฝาย ผสมกับ 

ดิ้นทอง ดิ้นเงิน เปนตน 

4. การบันทึกความรู (Knowledge Storage) ในกลุมทอผายังไมไดนําระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในการบันทึกความรู ในกลุมท่ีมีการบันทึกความรูน้ัน กลุมทอผาท่ีมี

สมาชิกสวนใหญเปนผูสูงอายุ การบันทึกความรูจงึเปนการเขียน และ วาดภาพลงบน

สมุด ซ่ึงความรูท่ีมีการบันทึกไดแก ลวดลายผา วิธีการข้ึนลายผา เปนตน บางกลุมทอ

ผาท่ีสามารถใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสได ใชคอมพิวเตอรได ก็มีการบันทึกข้ันตอนการ

ทํางาน ไดแก ข้ันตอนการทอผา ข้ันตอนการยอมสี ดาย ดวยกลองถายรูป แลวนํามา

จัดพิมพเปนเอกสาร เปนตน 

5. การประยุกตใชความรู (Knowledge Application) ความรูทีไ่ดจากการอบรม จน

สามารถสรางลวดลายใหมของตนเองไดน้ัน และความรูท่ีทําใหสินคามีคุณภาพท่ีดีข้ึน

น้ัน ทําใหกลุมทอผาสามารถขายสินคาไดมากข้ึน ลูกคามีความพึงพอใจมากข้ึน สมาชิก

ของกลุมทอผายังมีรายไดเพิ่มข้ึนอีกดวย นอกจากน้ียังเปนแหลงเรียนรูสําห รับนักเรียน

และผูท่ีสนใจท่ัวไป เขามาเรียนรู ดูงาน อยางตอเน่ืองอีกดวย  

6. การแบงปนแลกเปลีย่นเรียนรู (Knowledge Sharing) เน่ืองจากสมาชิกของกลุมทอผา 

มักทานอาหารกลางวนัรวมกนัในท่ีทาํงาน มีกจิกรรมรวมกนั จึงมีความสนิทสนมไวใจ

กัน จึงเกิดการแบงปนความรูกันอยูเสมอ มีการนําผลงานของตนเองมาใหสมาชิกคนอืน่

แนะนํา ตชิมกนั มีการสอนงานกนั จึงมีการชักชวนกนัใหทดลองพฒันาลวดลายใหม ทํา

ใหเกิดลวดลายใหมอยางตอเน่ือง 

 

5.4 ขอเสนอแนะจากงานวจิยั 

ขอเสนอแนะจากงานวิจยัในคร้ังน้ี 

o ผูนําชุมชนเปนผูมีบทบาทมากในการท่ีจะทําใหการจัดการความรูไดสําเร็จ ซ่ึงผูนํา

จะตองเปนผูท่ีสมาชิกในกลุมยอมรับ และสามารถติดตอประสานงานกับหนวยงาน

ได ท้ังหนวยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อขอความชวยเหลือท้ังในดานความรู 

การตลาด ประชาสมัพนัธ และ งบประมาณ เพื่ อสนับสนุนใหกลุมทอผาสามารถ

ดาํเนินการตอไปได หากผูนาํไมสามารถประสานงานกบัหนวยงานตางๆ ได 

สมาชิกในกลุมอาจจะไมไดรับความรูใหม ทําใหการผลิตสินคายังมีรูปแบบเดิมๆ ซ่ึง

อาจไมสอดคลองกับความตองการของลูกคาได 

o วัฒนธรรมองคกร สมาชิกในกลุมตองมีความไววา งใจกัน ท่ีจะพูดคุย แลกเปลี่ยน

ความรู ซ่ึงในกลุมทอผาตองสรางบรรยากาศเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูกัน
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ได เชน จัดใหมีการทานอาหารกลางวันรวมกัน สําหรับสมาชิกท่ีมาทอผาท่ี

สวนกลาง จัดกิจกรรมใหสมาชิกมาออกกําลังกายรวมกันในตอนเย็น เพื่อใหสมาชิก

ไดพบเจอ และไดพูดคุยกัน เพื่อใหเกิดความไววางใจกันมากข้ึน เปนตน 

o ในการบันทึกความรูน้ัน สมาชิกสวนใหญเปนผูสูงอายุ จึงไมไดมีการบันทึกความรู

ใหอยูในรูปแบบของเอกสาร บางกลุมทอผาจึงไดมีการเก็บเปนภาพ ถายข้ันตอน

การทํางานตางๆ ไว และ เก็บในรูปแบบของวิดีโอแทน จา กการท่ีกลุมทอผาเปน

ศูนยการเรียนรูสําหรับนักเรียน และผูสนใจท่ัวไป จึงควรบันทึกความรูในสื่ออื่นๆ ท่ี

ไมตองเปนเอกสารก็ได 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

การศกึษาในคร้ังน้ี เปนการสอบถามความคดิเหน็จากผูเช่ียวชาญ เทาน้ัน ในการวจัิยคร้ัง

ตอไป ควรมีสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ จัดเก็บความรูของกลุมทอผา จังหวัดเลย  เพื่อการ

นําความรูไปประยุกตใชงานตอไป 
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แบบสอบถามโครงการวิจยั 

การจัดการความรูชุมชนของกลุมแมบาน : กรณีศึกษา กลุมทอผาพื้นเมืองระดับ 4 ดาว จังหวัด

เลย 

โดย น.ส. อรอุมา มูลวัตร 

อาจารยประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลยัธรุกจิบัณฑิตย  

 

 

ช่ือ-นามสกลุ _______________________________________________________________ 

กลุมทอผา/สถานท่ีทาํงาน______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

คําช้ีแจง 

 การจัดการความรูคือเคร่ืองมือ เพื่อการบรรลุเปาหมายอยางนอย 4 ประการไปพรอมๆ กนั 

ไดแก บรรลเุปาหมายของงาน บรรลเุปาหมายการพฒันาคน บรรลเุปาหมายการพฒันาองคกรไป

เปนองคกรเรียนรู และบรรลุความเปนชุมชน เปนหมูคณะ ความเอื้ออาทรระหวางกันในท่ีทํางาน  

 เปาหมายของการจัดการความรู คอื การท่ีกลุมทอผาพื้นเมืองมีการจัดการความรูรวมกัน มี

ชุดความรูของตนเอง ท่ีรวมกันสรางเอง สําหรับใชงานของตน เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของกลุม

ทอผา และเพื่อเก็บรักษาความรูท่ีถายทอดกันมาตั้งแตสมัยโบราณ ไมใหสูญหายไป 

 

โปรดตอบคําถามใหตรงกับความจริงท่ีเกี่ยวของกับทานมากท่ีสุด 

1. สมาชิกในกลุมทอผา ควรมีความรูในเร่ืองอะไรบาง  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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2. สมาชิกในกลุมทอผา ไดรับความรูใหมๆ จากวิธีใดบาง  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. สมาชิกในกลุมทอผา มีการนําความรูใหมๆ ท่ีไดรับ มาประยุกตใชอยางไร  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4. การนําความรูใหมมาประยุกตใช มีผลตอการดําเนินงานของกลุมทอผาอยางไร  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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5. สมาชิกในกลุมทอผา มีการแลกเปลี่ยนความรู แลกเปลี่ยนประสบการณ กบัสมาชิกคนอืน่ๆ 

ในกลุมอยางไร 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6. ความรูของสมาชิกในกลุม ไดมีการบันทึกไวหรือไม ถามีการบันทึกไว บันทึกไวอยางไร 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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แบบสอบถามโครงการวิจยั 

การจัดการความรูชุมชนของกลุมแมบาน : กรณีศึกษา กลุมทอผาพื้นเมืองระดับ 4 ดาว จังหวัด

เลย 

โดย น.ส. อรอุมา มูลวัตร 

อาจารยประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลยัธรุกจิบัณฑิตย  

 

คําช้ีแจง 

 แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อยืนยันขอมูลการจัดการความรูของกลุมทอผาพื้นเมือง 

จากการตอบคาํถามในรอบท่ี 1 วามีความถูกตองตามความคิดเห็นของผูประเมิน 

  

จากคําถามตอไปน้ี ขอใหทานแสดงความคิดเห็น โดยทําเคร่ืองหมาย √ ลงในชองระดับ

ความคิดเห็นท่ีตองการ 

 

1. สมาชิกในกลุมทอผา ควรมีความรูในเร่ืองใด 

ระดับความคิดเห็น 

นอย

ท่ีสุด   

(-2) 

นอย  

(-1) 

ปาน

กลาง 

(0) 

มาก 

(1) 

มาก

ท่ีสุด 

(2) 

1.1 ประวตัคิวามเปนมาของกลุมทอผา       

1.2 วัตถุดิบในการทอผา เชน ไหม, ฝาย เปนตน      

1.3 การคัดเลือกและการซ้ือวัตถุดิบ      

1.4 อุปกรณท่ีใชในการทอผา และ วธิกีารใชงาน      

1.5 การยอมส ี      

1.6 การปนหลอด      

1.7 การกรอดาย      

1.8 การคนเครือ      

1.9 การมัดหม่ี      

1.10 ลวดลายผา      

1.11 การทอผา      

1.12 การตอเสนดาย      

1.13 การแปรรูป      
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1.14 การรักษาเน้ือผา      

1.15 การตลาด การประชาสมัพนัธ      

1.16 บัญชีรายรับ รายจาย      

1.17 การบริหารจัดการกลุม      

1.18 การพฒันาบรรจุ      

 

ขอเสนอแนะ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

2. สมาชิกในกลุมทอผา ไดรับความรู จากวิธี

ใดบาง  

ระดับความคิดเห็น 

นอย

ท่ีสุด  

(-2) 

นอย  

(-1) 

ปาน

กลาง 

(0) 

มาก 

(1) 

มาก

ท่ีสุด 

(2) 

2.1 ไดรบัความรูจากวทิยากร       

2.2 ไดรบัความรูจากการประชุมกบัเครือขาย OTOP      

2.3 ไดรบัความรูจากการไปดงูาน      

2.4 ไดรับความรูจากสื่อตางๆ เชน ทีวี เปนตน      

2.5 ไดรับความรูจากบรรพบุรษุ      

 

ขอเสนอแนะ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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3. สมาชิกในกลุมทอผา มีการนําความรูใหมๆ ท่ี

ไดรับ มาประยุกตใชอยางไร 

ระดับความคิดเห็น 

นอย

ท่ีสุด  

(-2) 

นอย  

(-1) 

ปาน

กลาง 

(0) 

มาก 

(1) 

มาก

ท่ีสุด 

(2) 

3.1 การเลือกวัตถุดิบ เชน ดาย, ไหม เปนตน       

3.2 การยอมสีไมใหสีตก      

3.3 การมัดหม่ีลายใหมๆ      

3.4 การเลอืกใชสใีนการยอม      

3.5 เทคนิคการปนดายโดยใชมอเตอรไฟฟา      

3.6 ประยุกตเปนลวดลายใหมๆ ได      

3.7 ไดเทคนิคการทอใหมๆ      

3.8  แปรรูปเปนผลิตภัณฑใหมๆได      

 

ขอเสนอแนะ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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4. การนําความรูใหมมาประยุกตใช มีผลตอการ

ดําเนินงานของกลุมทอผาอยางไร 

ระดับความคิดเห็น 

นอย

ท่ีสุด  

(-2) 

นอย  

(-1) 

ปาน

กลาง 

(0) 

มาก 

(1) 

มาก

ท่ีสุด 

(2) 

4.1 ช่ือเสียงของกลุมเปนท่ีรูจักมากข้ึน       

4.2 กลุมทอผาเปนศูนยการเรียนรูของนักเรียน 

นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไป 

     

4.3 ทําใหคุณภาพของเน้ือผาดีข้ึน      

4.4 ทําใหสามารถทอผาไดหลายขนาดมากข้ึน      

4.5 ทําใหมีผลผลิตมากข้ึน      

4.6 ทําใหทอผาไดลวดลายสวยข้ึน      

4.7 ทําใหแปรรูปผลิตภัณฑไดหลากหลายรูปแบบมาก

ข้ึน 

     

4.8 ทําใหยอดขายของกลุมเพิ่มมากข้ึน      

4.9 ทําใหมีลูกคาเพิ่มข้ึน      

4.10 ทําใหลูกคามีความพึงพอใจมากข้ึน      

4.11 ทําใหสมาชิกของกลุมมีรายไดมากข้ึน      

4.12 ทําใหมีการบริหารจัดการกลุมไดดีข้ึน      

 

ขอเสนอแนะ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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5. สมาชิกในกลุมทอผา มีการแลกเปลี่ยนความรู 

แลกเปลีย่นประสบการณ กบัสมาชิกคนอืน่ๆ 

ในกลุมอยางไร 

ระดับความคิดเห็น 

นอย

ท่ีสุด  

(-2) 

นอย  

(-1) 

ปาน

กลาง 

(0) 

มาก 

(1) 

มาก

ท่ีสุด 

(2) 

5.1 การพูดคุยกัน      

5.2 นําผลงานมาวจิารณ ติชมกัน      

5.3 สอนงานกนัโดยการปฏิบัติใหดู      

5.4 เขารวมประชุม สัมมนากับกลุม OTOP อื่น      

5.5 ถายเอกสารท่ีไดรบัจากการอบรม แจกจายสมาชิก      

5.6 สมาชิกท่ีไดรับการอบรม มาถายทอดตอใหกับ

สมาชิกคนอืน่ๆ 

     

 

ขอเสนอแนะ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

 

6. ความรูของสมาชิกในกลุม ไดมีการบันทึกไว

หรือไม ถามีการบันทึกไว บันทึกไวอยางไร 

ระดับความคิดเห็น 

นอย

ท่ีสุด  

(-2) 

นอย  

(-1) 

ปาน

กลาง 

(0) 

มาก 

(1) 

มาก

ท่ีสุด 

(2) 

6.1 บันทึกลวดลายผา      

6.2 บันทึกวิธีการยอม      

6.3 บันทึกวิธีการทอ      

6.4 บันทึกวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ      

6.5 บันทึก รายรับ รายจาย      

6.6 บันทึกประวตั ิเร่ืองราวของกลุม      
 

ขอเสนอแนะ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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ประวัติผูเขียน 

 

 ชื่อ    :  นางสาวอรอุมา  มูลวัตร 

 สถานท่ีเกิด :  จังหวัดเลย 

 จบการศกึษา :  วิทยาศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

  วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร 

 ประวตักิารทํางาน : Factory logistics staff, Unilever Thai Holding,ltd. 

  อาจารยประจํา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลยัธรุกจิบัณฑิตย  
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