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Abstract 

The objectives of this research were to 1) study the knowledge management 
for collaboration network in fabrics production by the Housewife Group of Dong Yang 
Porn Pibul, Tumbon Ban Deang, Amphor Phibun Rak, Changwat Udon Thani, 2) to 
develop a knowledge management model in Mudmee production and provide 
instruction in Mudmee production, and 3) to examine the method to develop 
cooperation network for Mudmee production and create job for concerned people. 
Population of the study consisted of the members of Mudmee group. Observation,   
in-depth interview, and focus group discussion were utilized to gather data that were 
later analyzed with qualitative data analysis technique in order to create knowledge 
transfer model. Moreover, the researcher set up operational meeting to transfer 
weaving knowledge to interested people.  

 
 Study results indicated that specification of knowledge of weaving process 
involved the preparation of warp and weft cotton, making Ikat cotton, the indigo 
dyeing, and weaving process. The knowledge transfer process came from closed 
people, study visit, training, and setting a shop. The storage knowledge process was 
kept by individual’s memory. The sharing and exchange knowledge originated from 
discussion, and knowledge transfer initiated by doing, practicing, trial and error, and 
consulting method. For the body of knowledge in the knowledge management for 
collaboration network in fabrics production, the study found that the important 
elements were comprised in knowledge in weaving, knowledge in production network 
manage, knowledge in quality control, and knowledge transfer, and lastly knowledge 
in marketing. Researchers have organized activities to transfer knowledge to interested 
people.The problems of knowledge transfer were lack of media and manual for 
participants and Lack of publicity to reach those who want to do weaving. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความสําคัญและที่มาของปัญหา  
 
 การทอผ้าถือเป็นงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่เกิดจากกระบวนการสั่งสมภูมิปัญญาที่ได้เรียนรู้ 
ทดลองและพัฒนาให้เหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่น ความรู้และความเชี่ยวชาญในการทอผ้าได้ถ่ายทอดสืบสาน
ต่อกันมาช้านานในสังคมไทย เป็นศิลปะอย่างหน่ึงที่เกิดจากการทอหลากหลายวิธีทั้งการทอยกดอก การทอจก
และการทอมัดหมี่ ซึ่งเป็นประสบการณ์และความชํานาญที่สั่งสมกันมาหลายร้อยปี รวมทั้งการรู้จักนําวัตถุดิบ
ธรรมชาติมาใช้อย่างชาญฉลาด ผ้าทอมือจึงมีความงดงามหลากหลายทั้งในวิธีการทอ ลวดลายและสีสัน 
และยังเป็นเครื่องนุ่งห่มที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน ตลอดจนประเพณี วัฒนธรรมของผู้สวมใส่ด้วย 
การทอผ้าเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความชํานาญด้านฝีมือ ต้องทอด้วยใจรัก ซึ่งในอดีตเป็นงานฝีมือ     
ที่ต้องทําทุกครัวเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สอยเป็นหลัก เหลือจากนั้นก็นําไปขายหรือแลกเปลี่ยน      
ในชุมชน ต่อมาเริ่มมีผู้สนใจในศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน จึงเกิดความประทับใจในความงดงามและความ   
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการพัฒนา ยกระดับหัตถกรรมผ้าทอพื้นบ้านให้เป็นกิจกรรมใน   
เชิงพาณิชย์ ท้ังมีการปรับเปล่ียนประยุกต์ลวดลาย สีสันให้มีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน ทําให้เกิดการเพ่ิม
มูลค่าและเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น 
 

ผ้ามัดหมี่ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูรณ์ ตําบลบ้านแดง อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 
เป็นการรวมตัวกันในการทอผ้ามัดหมี่เพื่อหารายได้เสริมจากอาชีพทํานา ตั้งแต่ปีพ.ศ.  2527 การทอผ้า
ของกลุ่มแม่บ้านฯ ถือเป็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนส่วนใหญ่ในชุมชน โดยเริ่มแรกเพื่อใช้สอยใน
ชีวิตประจําวันในครัวเรือน ได้แก่ เคร่ืองนุ่งห่ม เสื้อผ้า หมอน และยังใช้ในงานพิธีกรรมสําคัญต่างๆ ด้วย
การทอผ้าจึงเป็นการสืบทอดทางภูมิปัญญาที่มีการถ่ายทอดและสะสมอย่างยาวนาน และในเวลาต่อมาได้
เร่ิมเป็นที่รู้จักของตลาดมากข้ึนในแง่ของความสวยงามของลายผ้า และการมีเอกลักษณ์ของการย้อมสีคราม
ตามธรรมชาติที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา ทางกลุ่มประสบปัญหาหลาย
ด้านไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านวัตถดุิบ ปัญหาการย้อมคราม ปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้านการทอท่ีหาผู้สืบ
ทอดได้ยาก รวมทั้งปัญหาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาด ทําให้กลุ่มแม่บ้านไม่สามารถผลิต
สินค้ามากๆ ตามคําสั่งซื้อของลูกค้า  
  
 เพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาความอยู่รอดของกลุ่ม ทางกลุ่มได้พยายามหาทางออกโดยการปรึกษาหารือกัน
ภายในกลุ่มและขอคําแนะนําจากหน่วยงานภายนอก ทําให้เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการจัดการ
ความรู้ข้ึนมา เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับตลาดภายนอกได้ ทางกลุ่มได้เริ่มแก้ไขปัญหาวัตถุดิบจากผลิตผ้า
มัดหมี่หลายสีซึ่งมีความยุ่งยากในด้านการย้อม มาปรับเปลี่ยนเป็นสีที่ได้รับความนิยมสูงสุดสีเดียว ในด้าน



 

2 
 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางกลุ่มได้ร่วมกันคิดออกแบบลวดลายผ้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
มากถึง 200 กว่าลาย โดยยังคงเอกลักษณ์ลายมัดหมี่ของท้องถ่ินเป็นหลัก นอกจากนี้ทางกลุ่มยังผลิตลาย   
ให้เข้ากับความต้องการของตลาดโดยการผสมผสานลายผ้ามัดหมี่เข้ากับลายของท้องถ่ินอื่น เช่น ลายมัดหมี่   
คู่กับลายไหโบราณ สําหรับจําหน่ายที่พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง หรือลายผ้ามัดหมี่เข้ากับพญานาค ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของจังหวัดหนองคาย สําหรับจําหน่ายที่จังหวัดหนองคาย ส่วนในเร่ืองของการแก้ไขปัญหาเรื่อง
การทอ ทางกลุ่มได้พัฒนาเครือข่ายเพื่อการทอผ้ามัดหมี่ขึ้นมา โดยการส่งคนไปสอนการทอสําหรับผู้ที่
ต้องการหารายได้และอาชีพที่มั่นคง ท้ังในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้าน โดยให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม         
ในปัจจุบันมีเครือข่ายการทอผ้ามัดหมี่มากถึง 200 คน ทําให้จากเดิมในปี พ.ศ. 2553 ผลิตผ้ามัดหมี่ได้  
เดือนละ 500 เมตร จนปัจจุบันสามารถผลิตได้เดือนละ 1,200 เมตร การที่ทางกลุ่มเกษตรกรสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ก็เน่ืองมากจากการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาร่วมกัน มีการประชุมเพ่ือวางแผนการจัดการความรู้ใน
ท้องถ่ินทุกข้ันตอน และมีการนําพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
ในเร่ืองการพัฒนาอาชีพมาใช้ ได้แก่การรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการผลิต เพ่ือวัตถุประสงค์
ที่จะสืบทอดภูมิปัญญาและแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนากลายเป็นเครือข่ายชุมชน และสามารถ
พัฒนาจนเป็นอาชีพหลักที่มีรายได้ที่มั่นคงได้   
 

อย่างไรก็ตาม องค์ความรู้ดังกล่าวเป็นองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวคนแต่ละคน ยังไม่มีการจัดการความรู้
ดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ซึ่งอาจสูญหายไปพร้อมกับตัวบุคคล การในวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษา
กระบวนการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาผ้ามัดหมี ่ เพื่อได้ทราบถึงกระบวนการและปัญหาในการผลิต      
ทราบวิธีการอนุรักษ์ การถ่ายทอดและการตลาดของผ้ามัดหมี่ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ 
ตําบลบ้านแดง อําเภอพิบูลย์รักษ์ จงัหวัดอุดรธานี รวมถึงการจัดทําโมเดลการจัดการความรู้ และจัดทําคู่มือ
ในการถ่ายทอดความรู้ เพ่ือนําผลการศึกษาไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรผู้สนใจ สามารถนําไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ต่อไป และยังเป็นการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
การขยายเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตตามแนวทางของการพฒันาอาชีพของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
วัตถุประสงค ์
 

1. เพ่ือศึกษาการจัดการความรู้ของเครือข่ายความร่วมมือในการผลติผ้ามัดหมี่กลุ่มแมบ้่าน
เกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ ตามแนวทางการดําเนินงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในเรื่องการพัฒนาอาชีพ 

 
2. เพ่ือพัฒนาตัวแบบ (Model) และกระบวนการดําเนินงานของการจัดการความรู้ในการผลิตและ

จัดทําคู่มือในการผลิตผ้ามดัหมี่  
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3. เพ่ือศึกษาตวัแบบ (model) การถ่ายทอดความรู้ในด้านการผลติและการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือในการผลติผ้ามดัหมีใ่ห้กับสมาชิกกลุ่มอื่นๆ ที่สนใจ 

 
ขอบเขตของโครงการ/การดําเนินงาน 

 
 ในการวิจัยคร้ังน้ีได้กําหนดขอบเขตของโครงการ/การดําเนินงาน ดังน้ี  

 
1. ขอบเขตในด้านพ้ืนที ่ ได้แก ่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ หมูท่ี่ 15 ตําบลบ้านแดง 

อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอดุรธานี 
 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา  ไดแ้ก่ กระบวนการจัดการความรู้ของการผลติผ้ามัดหมี ่ และตวัแบบ 
(Model) ในการจัดการความรู้ และคู่มอืในการถ่ายทอดความรู้ 

 
3. ขอบเขตด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ ไดแ้ก่ เกษตรกรที่สนใจเข้ารับการเผยแพร่ความรู้เรือ่ง  

การจัดการความรู้และการผลิตผ้ามัดหมี่   
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 

ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ ตําบลบ้านแดง อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี อําเภอพิบูลย์รักษ์ 
จังหวัดอุดรธานี และในตําบลใกล้เคียงที่ต้องการการส่งเสริมอาชีพท่ีมีความม่ันคง มีรายได้ที่พอเพียง และไม่
ต้องการออกไปทํางานนอกพ้ืนที่ นอกจากน้ีประชาชนในพื้นที่อื่นๆ ยังสามารถเข้ารับการส่งเสริมเพ่ือพัฒนา
กลุ่มผลิตผ้ามัดหมี่ใหม่ๆ ข้ึนมาได้ 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 
1. ได้ทราบถึงกระบวนการการจัดการความรู้ในการผลิตผ้ามัดหมี่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยาง    

พรพิบูลย์ โดยการนําเอาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินมาพัฒนาต่อยอดเพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับผ้าทอมัดหมี่ 
 
2. นําเอาความรู้ การจัดการความรู้และความสําเร็จของเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตผ้ามัดหมี่

ในด้านของการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทอและการเพ่ิมช่องทางการตลาด มาสร้างเป็นตัวแบบ 
(Model) ในการจัดการความรู้และการถ่ายทอดความรู้ รวมถึงการจัดทําคู่มือเพ่ือถ่ายทอดและขยายผล
ให้กับเกษตรกรผู้สนใจนําเอาไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร  
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บทที่ 2 
 

การตรวจเอกสาร: องค์ความรู้และเทคโนโลย ี
 

ในการตรวจเอกสารองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการความรู้ของเครือข่ายความร่วมมือ
ในการผลิตผ้ามัดหมี่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ ตําบลบ้านแดง อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้แนวทางในการดําเนินการวิจัย
ที่ชัดเจน ซ่ึงได้นําเสนอสาระสําคัญดังน้ี 

 
1. การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
2. การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)  
3. แนวคิดทางด้านเครอืข่าย 
4. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

 
ความสําคญัของการจัดการความรู้ 
 
 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการความรู้ได้รับการยอมรับและนํามาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในรูปแบบ
องค์การภาคธุรกิจ ที่ให้ความสําคัญกับกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการความรู้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว      
การจัดการความรู้สามารถนํามาประยุกต์ในองค์การลักษณะอื่นๆ เช่น องค์การชุมชน หรือกลุ่มในชุมชน    
ที่มีการรวมตัวกันเพ่ือบริหารจัดการสินค้าและบริการภายในชุมชนอย่างเป็นระบบ แบบแผน นําความรู้ที่มี
อยู่ในชุมชนมาทําให้เกิดคุณค่า และคุณประโยชน์แก่ชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีตัวความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถ่ินอันเป็นทรัพยากรที่สําคัญนํามาสู่การจัดการแล้วเกิดผลดังกล่าวข้ึน ดังน้ันการจัดการความรู้จึงเป็น
ศาสตร์ที่เป็นพลังสําคัญและเป็นความจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (ธวัช หมัดเต๊ะ, 2547)  
 
ความหมายของการจัดการความรู ้
 
 ในเรื่องการจัดการความรู้ได้มีผู้ให้คํานิยามความหมายคือ การจัดการเพ่ือสร้างความรู้ใหม่ โดยใช้
ความรู้เดิมและประสบการณ์ที่มีอยู่อย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนานวัตกรรมสําหรับสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน (Nonaka and Takeuchi, 1995) เป็นการค้นพบความรู้ ความชํานาญท่ีแฝงเร้นในตัวคน หาทางนํา
ออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตกแต่งให้ง่ายต่อการใช้สอยและมีประโยชน์เพ่ิมข้ึน มีการต่อยอดให้งดงาม และ
ใช้ได้เหมาะสมสภาพความเป็นจริงและกาลเทศะ มีความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเกิดข้ึนจากการเอาความรู้ท่ีไม่
เหมือนกันมาเจอกัน (ประเวศ วะสี, 2550) เน่ืองจากความรู้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ความรู้
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ที่ฝังอยู่ในตัวคน หรือความรู้ที่ฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้เฉพาะบุคคล เกิดจากพรสวรรค์ 
ประสบการณ์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ท่ียากต่อการถ่ายทอด
ออกมาเป็นคําพูด หรือลายลักษณ์อักษร เช่น การทํางานฝีมือ การคิดเชิงวิเคราะห์ เป็นต้น ส่วนความรู้ที่  
ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีการต่างๆ เช่น      
การจดบันทึก ทฤษฎีหรือคู่มือต่างๆ การจัดการความรู้ในองค์กร คือการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร 
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง
ความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมท้ังปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถ
ในเชิงแข่งขันสูงสุด (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ, 2548)    
  
 วิจารณ์  พาณิช (2548) ให้ความหมายไว้ว่า การจัดการความรู้ คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการ ได้แก่ 1) บรรลุเป้าหมายของงาน 2) บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน          
3) บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรการเรียนรู้ และ 4) บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ 
ซึ่งมีการดําเนินการอย่างน้อย 6 ประการได้แก่ 1) การกําหนดความรู้หลักที่จําเป็น 2) การหาความรู้ที่
ต้องการ 3) การปรับปรุง ดัดแปลงความรู้ ให้เหมาะต่อการใช้งาน 4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในงาน           
5) การนําประสบการณ์จากการทํางาน การประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปล่ียนความรู้และสกัด “ขุมทรัพย์”              
6) การจดบันทึก “ขุมความรู้และแก่นความรู้” สําหรับนํามาใช้งาน 
  
โมเดลการจัดการความรู้ 

 
โมเดลการจัดการความรู้จะอธิบายถึงขั้นตอนและปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จและความล้มเหลวของ

การจัดการความรู้ โดยแต่องค์กรจะเลือกใช้โมเดลการจัดการความรู้ที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมผลการปฏิบัติงาน 
(performance) เพ่ิมประสิทธิผล (effectiveness) ประสิทธิภาพ (efficiency) ผลิตภาพ (productivity) 
และการสร้างนวัตกรรมใหม่ (new innovation) รวมทั้งการสร้างคุณค่า (value) ให้กับองค์กร 

 
 โมเดลเกลียวความรู้ SECI-Knowledge Conversion หรือ Spiral Model ของ Nonaka and 
Takeuchi (1995) เป็นการอธิบายการเปลี่ยนแปลงความรู้ (Knowledge Conversion) ระหว่างความรู้
แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) กับความรู้แบบชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ทําให้เกิดความรู้ใหม่ขึ้น 
ซึ่งจะหมุนเกลียวไปเรื่อยๆ อย่างไม่สิ้นสุด เพราะการเรียนรู้จะเกิดขึ้นตลอดเวลา โมเดลเกลียวความรู้ SECI 
ประกอบด้วย  
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      ภาพที ่1  โมเดลเกลียวความรู้ SECI – Knowledge Conversion ของ Nonaka and Takeuchi 
 

1) กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมหรือสังคมประกิต (socialization) ท่ีมีการแลกเปลี่ยนความรู้
เพ่ือดึงความรู้ฝังลึกในบุคคลแต่ละคนออกมา (tacit to tacit) โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก
สิ่งแวดล้อมเดียวกัน การฝึกอบรม หรือให้คําแนะนํา สามารถรับรู้ได้จากการสังเกต เลียนแบบและลงมือ
ปฏิบัติ 

 
2) การถ่ายทอดความรู้ในตนสู่ภายนอก (externalization) เพ่ือแปลงความรู้ฝังลึกของบุคคลให้

เป็นความรู้ขององค์กร โดยการใช้อุปมาอุปมัย การเปรียบเทียบ และการใช้ตัวแบบ จะทําให้มองเห็นภาพได้
ง่ายข้ึน กระบวนการน้ีเป็นหัวใจสําคัญของกระบวนการสร้างความรู้ 

 
3) การผนวกรวมความรู้ชัดแจ้งจากหลายแหล่งเข้าด้วยกัน (combination) คือ การแลกเปลี่ยน

และผสมผสานความรู้ชัดแจ้งผ่านสื่อที่เป็นเอกสารหรือระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะมีบทบาท
อย่างมากในกระบวนการ combination ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้ชัดแจ้งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

 
4) การสร้างความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นในตน (internalization) คือ การเรียนรู้และประสบการณ์ท่ีได้

จากกระบวนการ socialization, externalization และ combination เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งถือว่า
เป็นการตกผลึกความรู้แบบฝังลึกเฉพาะบุคคล  

 
กระบวนการจดัการความรู้ 
 
 สมชาย นําประเสริฐชัย (2558) กล่าวว่า มีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ได้กําหนดกระบวนการ
จัดการความรู้ท่ีหลากหลาย โดยเรียกชื่อที่แตกต่างกัน แม้ว่าจะมีรูปแบบกิจกรรมและเป้าหมายที่ใกล้เคียง
กันก็ตาม สามารถจัดกลุ่มและสรุปเป็นกระบวนการจัดการความรู้ที่ประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ ดังน้ี 

Tacit  Knowledge

Tacit  Knowledge 

Explicit Knowledge

Explicit Knowledge

Socialization  Externalization 

Internalization  Combination 
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1. กําหนดความรู้ (Knowledge Identification) เป็นการกําหนดความรู้ที่มีความรู้ท่ีต้องการ 
รูปแบบของความรู้ และแหล่งของความรู้ การกําหนดความรู้ช่วยให้บุคคลและองค์กรสามารถประเมิน
ศักยภาพของตนเองได้จากความรู้ที่มีและความรู้ที่ต้องการ รวมทั้งเป็นแนวทางสําหรับการวางแผนใน    
การพัฒนาและได้มาซึ่งความรู้ด้วย 

 
 2. การแสวงหาความรู้ (Knowledge acquisition) เป็นการแสวงหาความรู้ที่ต้องการจากภายนอก
องค์กรว่าสามารถได้ความรู้ที่ต้องการมาจากใคร หน่วยงานใด หรือจากแหล่งความรู้ใด มีวิธีการให้ได้มาซึ่ง
ความรู้ที่จะนําไปใช้ในการพัฒนาอย่างไร เช่น การซื้อองค์ความรู้จากภายนอก การทํางานร่วมกับพันธมิตร
ธุรกิจ การจัดจ้างหน่วยงานภายนอกดําเนินการหรือการจัดจ้างที่ปรึกษา เป็นต้น 
 
 3. การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) เป็นการพัฒนาความรู้ นําเอาความรู้ที่ได้มาบริหาร
จัดการให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการ การพัฒนาความรู้มุ่งเน้นท่ีการพัฒนา
ทักษะความชํานาญใหม่ สินค้าหรือบริการใหม่ๆ แนวความคิดที่ดีกว่า และกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
มากกว่าเดิม ซึ่งทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
 
 4. การแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge exchange) ในกระบวนการจัดการความรู้ในกลุ่มน้ีมี
พ้ืนฐานมากจากความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ การถ่ายทอด การแบ่งปัน การกระจาย การเผยแพร่ 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นกระบวนการสําคัญที่ช่วยให้บุคคลหรือองค์กรสามารถนําความรู้ที่แบ่งปันไป
ใช้ประโยชน์ได้เพ่ิมมากข้ึน และช่วยทําให้ได้รับความรู้ใหม่เพ่ิมเติมข้ึนมา ในกระบวนการนี้ครอบคลุมการ
ถ่ายทอดความรู้ระหว่างบุคคล กลุ่ม และองค์กร และการถ่ายทอดความรู้แฝงและความรู้แบบชัดแจ้งจากต้น
ทางหรือแหล่งความรู้ (knowledge source) ไปยังปลายทางความรู้หรือเป้าหมายความรู้ (knowledge 
destination) เช่น กิจกรรมรุ่นพ่ีสอนน้อง เป็นการถ่ายทอดความรู้จากบุคคลไปยังบุคคลหรือกลุ่ม 
 
 5. การจัดเก็บหรือการรักษาความรู้ (Knowledge storage maintenance update and 
verification) เป็นการจัดเก็บ ดูแล ปรับปรุงและตรวจสอบความรู้ให้มีความถูกต้องและทันสมัย 
กระบวนการนี้มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องทั้งก่อนและระหว่างการจัดเก็บความรู้ด้วย เป้าหมาย
ของการจัดเก็บความรู้น้ัน ทําเพ่ือให้สามารถนําความรู้มาแบ่งปันได้สะดวกย่ิงข้ึน รวมถึงความสามารถนํา
ความรู้กลับมาใช้สร้างประโยชน์ใหม่ๆ ให้กับองค์กรได้ เช่น การขายความรู้แก่หน่วยงานภายนอกที่ต้องการ 
หรือการนําความรู้ที่จัดเก็บมาต่อยอดความรู้เพ่ือลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 
 
 6. การประยุกต์ใช้ความรู้หรือการนําความรู้กลับมาใช้ใหม่ (Knowledge application and 
utilization reuse) การใช้ความรู้เป็นสิ่งสําคัญที่สุด เพราะไม่ว่าองค์กรจะมีความรู้มากหรือน้อยเพียงใด 
หากไม่สามารถใช้ได้ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น การใช้ความรู้และการนําความรู้กลับมาใช้ใหม่
จําเป็นต้องมีการวางแผนและจัดการเพ่ือให้การใช้ความรู้เกิดประโยชน์ที่เหมาะสม 
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ปัจจัยสูค่วามสําเร็จในการจัดการความรู้ 
 
 นิยามของความสําเร็จในการจัดการความรู้ข้ึนอยู่กับเป้าหมายของการจัดการความรู้ เป้าหมาย 
ของการจัดการความรู้ควรมุ่งไปท่ีเป้าหมายและวิสัยทัศน์หลักขององค์กร องค์กรจึงจะประสบความสําเร็จ 
(วิจารณ์ พาณิช, 2548) การจัดการความรู้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อจะสร้างผลผลิตความรู้โดยตรง แต่เป็นกระบวนการ
ที่มีผลต่อการจัดการความรู้ ซึ่ง Marquardt (1996) ได้เสนอแนวคิดไว้ว่า การจัดการความรู้จะมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เมื่อดําเนินการตามกระบวนการทั้ง 6 ข้ันตอน โดย
การดําเนินงาน ไม่จําเป็นต้องเกิดตามลําดับ ดังน้ี  
 

1. การแสวงหาความรู้ (Acquisition) 
2. การสร้างความรู้ (Creation) 
3. การจัดเก็บความรู้ (Storage) 
4. การวิเคราะห์และทําเหมืองความรู้ (Analysis and Data Mining) 
5. การถ่ายโอนและเผยแพรค่วามรู้ (Transfer and Dissemination)  
6. การประยุกต์ใช้และการทําให้ข้อมูลถูกตอ้งและเที่ยงตรง (Application and Validation) 

  
ประโยชน์ของการจัดการความรู้ 
 
 แนวคิดเร่ืองการจัดการความรู้ได้ก่อนประโยชน์ต่อหลายภาคส่วน ท้ังในระดับบุคคล ชุมชน
ปฏิบัติการและองค์กร (Dalkir, 2005) สามารถสรุปประโยชน์ของการจัดการความรู้ ได้ดังน้ี 
 
 1. ประโยชน์ของการจัดการความรู้ตอ่บุคคล 
 

1.1 ทําให้บุคคลปฏิบัติงานและประหยดัเวลาเพราะมีการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาท่ีดีข้ึน
1.2 กอ่ให้เกิดพันธะสัญญาของกลุ่มที่อิงเหตุผลในองค์การ 
1.3 ทําให้บุคคลในองค์การมีติดต่อสือ่สารกันตลอดเวลา 
1.4 กอ่ให้เกิดโอกาสและความท้าทาย 
 

2. ประโยชน์ของการจัดการความรู้ตอ่ชมุชนปฏิบัติการ 
 

2.1 กอ่ให้เกิดการพัฒนาเรื่องทักษะความชาํนาญ 
2.2 ส่งเสริมใหม้ีที่ปรึกษาที่มคีวามสามารถเท่าเทียมกัน 
2.3 เอือ้อํานวยให้เกิดเครือข่ายและการร่วมมือมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2.4 ทําให้เกดิการพัฒนาภาษาที่ใชส้ือ่สารร่วมกันของกลุ่ม 
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 3. ประโยชน์ของการจัดการความรู้ตอ่องค์การ 
 

3.1 ช่วยขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์การ 
3.2 ทําให้แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ทันท ี
3.3 ช่วยเผยแพร่วิธีการทํางานท่ีดีทีส่ดุขององค์การ 
3.4 ช่วยปรับปรุงความรู้ที่ฝังลึกในผลิตภัณฑ์และบริการ 
3.5 เป็นการบ่มเพาะแนวคดิที่หลากหลายและเพิ่มโอกาสสําหรับการสร้างนวัตกรรม 
3.6 ทําใหอ้งค์การมีความสามารถเพื่อการแข่งขันมากข้ึน 
3.7 ทําให้เกดิองค์ความรู้ขององค์การ 

 
แนวคิดทางด้านเครือข่าย 

 
ความหมายของเครือข่าย 
 

พัชรินทร์ สิรสุนทร (2552: 13-14) ได้อธิบายไว้ว่า เครือข่าย (Network) หรือเครือข่ายทางสังคม 
(Social Network) บางคร้ังถูกเรียกว่า แนวร่วมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Alliance) หรือหุ้นส่วนการทํางาน 
(Partnership) หมายความถึง การเชื่อมโยง สัมพันธ์กันอย่างหลวมๆ ของปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์กร ชมรม 
สมาคม และสถาบัน ที่อาจมีความแตกต่างกันในด้านความคิด ความเชื่อ ประสบการณ์ พันธกิจ และเป้าหมาย 
แต่สมาชิกเครือข่ายมีความสมัครใจที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามความสนใจ ภายใต้กฎเกณฑ์และบริบทที่
สอดคล้องกับวิถีการดําเนินชีวิตและความต้องการ มีการประสานประโยชน์และขยายเครือข่ายระหว่าง
สมาชิกออกไปในวงกว้าง การร่วมกิจกรรมของสมาชิกในเครือข่ายไม่ได้ทําให้เกิดการสูญเสียอัตลักษณ์และ
ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิต วัฒนธรรม หรือเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินกิจกรรม
ประจําวันของสมาชิก 
 

กลไกการเชื่อมโยงกระบวนการเครือข่ายทางสังคม ได้แก่ พ้ืนที่สาธารณะ กัลยาณมิตรทางปัญญา 
และเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning Social Network) และความเกาะเก่ียวกันของสมาชิกใน
เครือข่ายย่อย (Node) และความหนาแน่นของชุมทางเครือข่าย (Hub) ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับ
เครือข่ายใหญ่ซึ่งมีความสลับซับซ้อน โยงใยกันอย่างกว้างขวางตามแผนงานหรือกิจกรรม 
 
การจัดการเครอืข่าย 
 

Robert Agranoff และ Michael McGuire (2001. อ้างใน อัจฉรา พุฒิมา, 2555: 15-16) ได้
ทําการศึกษาเรื่อง “Big Questions in Public Network Management Research” เพ่ือศึกษาการ
จัดการเครือข่ายภาครัฐ พบประเด็นที่ต้องทําความเข้าใจเบ้ืองต้น 7 ประการ คือ  
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1) ธรรมชาติภาระงานของการจัดการเครือข่าย การจัดการเครือข่ายจะมีประสิทธิผลจะต้อง
ค้นหาวิธีการหลอมรวมองค์การภาคเอกชนและองค์การภาครัฐทั้งหลายเข้าไว้ด้วยกัน ดังน้ัน การกําหนด 
เป้าหมายร่วมกันของเครือข่ายหรือคุณค่าสาธารณะ (public value) จึงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการจัดการ
เครือข่าย รวมถึงการจัดประเภทของเครือข่ายและการใช้งานเครือข่ายอย่างเหมาะสาม ทั้งน้ีการกําหนด
ประเภทของเครือข่ายน้ันข้ึนอยู่กับระดับความเกี่ยวข้องของภาครัฐและการตอบสนองต่อเป้าหมายที่
แตกต่างกัน  

 
2) กระบวนการกลุ่มในการประสานความร่วมมือ ทักษะที่จําเป็นอย่างหนึ่งของบุคลากรที่ทํางาน

แบบเครือข่าย คือ การเจรจาต่อรอง (negotiation) และการประสานความร่วมมือ (Collaboration) กับ
หน่วยงานหรือองค์การภายนอก 

 
3) ความยืดหยุ่นของเครือข่าย การสร้างเครือข่ายโดยอาศัยพันธมิตรจากภาคเอกชนท่ีมีความ

คล่องตัวสูงจะช่วยให้ภาครัฐสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดียิ่งขึ้น 
 
4) ความรับผิดชอบของตัวแทนในเครือข่าย การกําหนดผู้รับผิดชอบหลักในเครือข่ายมีความสําคัญ

และส่งผลต่อความสําเร็จของเครือข่าย ภาครัฐจําเป็นต้องพิจารณาอย่างถ่ีถ้วนในการมอบหมายหน้าที่ผู้ประสานงาน
ทั้งหมดให้ภาคเอกชน หรือจะดําเนินการเอง หรือดําเนินการร่วมกัน 

 
5) ปัจจัยท่ีส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่าย ช่องทางการสื่อสาร การประสานกิจกรรมระหว่าง

ผู้มีส่วนร่วมในเครือข่าย การสร้างความสัมพันธ์ภายในเครือข่าย การจัดการความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม 
ตลอดจนการออกแบบค่าตอบแทน ล้วนเป็นปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 

 
6) พลังเครือข่ายที่ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหากลุ่ม หรือความสามารถเครือข่ายที่มีผลต่อการ

กระทําของคู่ความร่วมมือ (partners) หรือองค์การ (organization) ภายใต้สถานการณ์ที่คู่ความร่วมมือ
หรือองค์การต้องรับผิดชอบต่อบทบาทขององค์การและเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วยพลังเครือข่ายต่อการ
ขับเคลื่อนเครือข่าย (power to mobilize) และพลังเครือข่ายต่อกลยุทธ์เครือข่าย (power to strategies)  

 
7) ผลลัพธ์ของการจัดการเครือข่าย เครือข่ายเป็นการเกิดข้ึนเมื่อคนมีการเชื่อมไปยังหน่วยงาน

ภายในองค์การ เชื่อมโยงกับองค์การอื่นๆ หรือแม้แต่การเชื่อมโยงข้ามขอบเขตทางด้านกายภาพ ดังน้ันสิ่งที่
ได้จากการจัดการเครือข่ายจึงไม่ใช่แค่เพียงข้อมูลข่าวสารและความรู้เท่าน้ัน แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงสังคม 
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หลกัการทํางานแบบเครือข่าย 
 

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (2547) ได้อธิบายไว้ว่า การทํางานร่วมกันถือเป็นภารกิจที่สําคัญของการ
รวมตัวกันเป็นเครือข่าย กล่าวคือ ความเป็นเครือข่ายมีความสัมพันธ์กับงานและสัมพันธภาพระหว่างกัน ซึ่ง
งาน/ภารกิจและความเป็นภาคีต่อกันน้ัน จะนําไปสู่การเรียนรู้และการสร้างกระบวนการความเคล่ือนไหว
ทางสังคมโดยแต่ละเครือข่ายก็มีกระบวนการทํางานที่แตกต่างกันไปตามสถานการณ์และเป้าหมายที่กําหนด 
ซึ่งกระบวนการทํางานของเครือข่ายต่างๆ มีลักษณะร่วมกันใน 4 ประเด็น คือ 

 
1) กระบวนการทํางานที่เชื่อมประสานจากจุดเล็กและขยายไปสู่หน่วยใหญ่ ในกระบวนการทํางาน

ของเครือข่ายน้ัน ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายระดับใดหรือประเภทใดส่ิงที่เครือข่ายต่างๆ ดําเนินการในลักษณะที่
คล้ายคลึงกัน คือ การทํางานที่เชื่อมประสานจากประเด็นเล็กๆ แล้วขยายไปสู่การทํางานที่หลากหลายขึ้น 
โดยเป็นการขยายทั้งกิจกรรม พ้ืนที่ และเป้าหมายการดําเนินการ เป็นกระบวนการแสวงหาแนวร่วมใหม่ 
เครือข่ายใหม่ ที่จะช่วยให้เครือข่ายน้ันได้มีความรู้ ประสบการณ์และมีพลังอํานาจในการต่อรองกับกลุ่ม
ผลประโยชน์ต่างๆ โดยเป็นการที่ทุกฝ่ายเข้ามาศึกษาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพัฒนากิจกรรม
ร่วมกัน 
 

การเริ่มต้นจากจุดเล็กและขยายเป็นหน่วยใหญ่ดังกล่าว เป็นกระบวนการหนึ่งของการทํางานใน
เครือข่าย โดยเป็นทั้งข้ันตอนของการก่อตัวและกระบวนการทํางาน ซึ่งเครือข่ายที่มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง
และมีความเข้มแข็งน้ัน ส่วนหน่ึงมากจากการไม่มองข้ามจุดเล็ก เริ่มต้นจากการทํางานในสิ่งที่รู้และเข้าใจ
แล้วค่อยๆ เชื่อมประสานกับองค์การอื่น เครือข่ายอื่นในประเด็นกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งเป็นผลให้การ
ทํางานของเครือข่ายน้ันมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในพ้ืนที่มากขึ้นและกระบวนการ
ทํางานที่เชื่อมประสานของเครือข่ายในลักษณะน้ี เป็นการทํางานที่ควบคู่ไปท้ังการทํางานในระดับพ้ืนที่และ
การสานต่อไปในระดับนโยบาย 
 

2) การรักษาสัมพันธภาพที่สร้างความรู้ ความหมาย และโลกทัศน์ร่วมกัน การที่เครือข่ายจะดําเนิน
ต่อไปได้น้ัน การรักษาสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกและภาคีเครือข่ายเป็นสิ่งที่มีความสําคัญ เพราะถ้าไม่มี
การรักษาสัมพันธภาพระหว่างกันแล้ว กิจกรรมและความเคล่ือนไหวของเครือข่ายอาจมีการยุติลง เพราะ
ขาดภาคีร่วมดําเนินการ ดังน้ัน ในกระบวนการทํางานและการจัดการเครือข่ายจะต้องคํานึงถึงการรักษา
สัมพันธภาพท่ีสร้างความรู้ ความหมาย และโลกทัศน์ร่วมกล่าวคือ หลังจากที่ภาคีในเครือข่ายเห็นความ
จําเป็นของเครือข่ายว่า มีประโยชน์ต่อการพัฒนาเครือข่ายและพัฒนาสังคม สิ่งท่ีคนในเครือข่ายน้ันจะพึงมี
ต่อกัน คือ การสร้างความรู้ และความหมายในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เพราะคนในเครือข่ายเดียวกัน
ย่อมจะรู้ความหมายของเครือข่ายมากกว่าคนอื่นๆ การสร้างความรู้ ความหมายในเครือข่ายเป็นการสร้าง
โลกทัศน์หรือมุมมองในการพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็ง และเป็นการขยายแนวคิดและกระบวนการให้
กว้างขวางออกไป โดยการสื่อสารจะเป็นช่องทางที่นําไปสู่การสร้างพันธกรณีและการประสานผลประโยชน์
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ร่วมกัน การสื่อสารทั้งทางตรงและทางอ้อมของปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์การ จะทําให้เครือข่ายมองเห็นภาพ
ความเคลื่อนไหว และการสร้างความรู้ใหม่อย่างต่อเน่ือง ซึ่งสามารถนําไปพัฒนาความเป็นเครือข่ายให้มี
ความเข้มแข็ง 
 

3) การเสริมสรา้งกระบวนการเรียนรู้และการปรับตัว การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการ
ปรับตัวเข้าหากัน เป็นสิ่งที่เครือข่ายส่วนใหญ่ไดด้ําเนินการ เพราะการเรียนรู้และการปรับบทบาทเข้าหากัน
น้ันเป็นทั้งแนวคิดและวิธีการปฏิบัติ กล่าวคือ การที่เครือข่ายจะมีความเติบโตและมีความมั่นคงจะตอ้งมีการ
แสวงหาความรู้ มีการสะสมประสบการณ์ และมีการปรับบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์และการทาํงาน
ร่วมกับกลุ่ม องค์การ เครือข่ายและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดการยอมรับในกระบวนการทํางานที่
หลากหลาย 
 

4) การพัฒนากิจกรรมและความเคลื่อนไหวเพื่อสร้างขบวนการทางนวัตกรรมและวาทกรรม       
ในการพัฒนา ความเป็นเครือข่ายในยุคใหม่ นอกจากจะเป็นการสร้างความเป็นภาคีร่วมบนเส้นทางของ
นวัตกรรมการเรียนรู้แล้วนั้น การสร้างความเป็นเครือข่ายดังกล่าว ยังก่อให้เกิดกระบวนการทํางานใน
รูปแบบใหม่ที่ผู้คนในสังคมไม่จําเป็นต้องเห็นหน้าตาและพบปะซึ่งกันและกันหรืออาศัยพื้นที่ดําเนินการ 
เพียงแต่มีความรู้สึกร่วมว่า จะต้องร่วมมือและช่วยเหลือพึ่งพากัน ก็สามารถสร้างความเป็นเพื่อน เป็นพ่ี  
เป็นน้อง และความเป็นเครือข่ายได้ การเกิดขึ้นของนวัตกรรมเป็นกระบวนการทํางานของเครือข่ายใน
รูปแบบใหม่ ท่ีเน้นการประสานความร่วมมือและการช่วยเหลือพ่ึงพาในคราวที่จําเป็นเท่าน้ัน โดยต่างคนต่าง
อยู่และทํางานของตนแต่เมื่อมีปัญหาเกิดกับสังคมทุกฝ่ายก็มาร่วมมือกัน โดยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การติดต่อสื่อสาร กระบวนการดังกล่าว ก่อให้เกิดวาทกรรมในการพัฒนาที่จะนําไปสู่การสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในสิ่งใหม่ โดยการใช้วาทกรรมใหม่ๆ ข้ึนมาแทนคําพูดเดิมๆ ซึ่งความหมายที่แท้จริง ก็คือ การจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพขององค์การ และการใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม 
 

นอกจากนี้แล้ว อดิเทพ ทองศรี (2556) ได้อธิบายว่า ความหมายของเครือข่ายการทํางานในทาง 
รัฐประศาสนศาสตร์จะมีความแตกต่างไปจากความหมายของเครือข่ายทางสังคม (Social network)      
นักสังคมวิทยาศึกษาเครือข่ายโดยมีหน่วยวิเคราะห์หลักในระดับปัจเจกบุคคล (individual) หรือระดับกลุ่ม 
(group) และมีเป้าหมายสําคัญที่ต้องการเชื่อมโยง (mapping) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มต่างๆ 
ในเครือข่าย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงแบบแผนปฏิสัมพันธ์และปัจจัยท่ียึดเหน่ียวความสัมพันธ์ดังกล่าว เช่น 
ศึกษาถึงความหลากหลายของรูปแบบความสัมพันธ์ (multiplexity) ระหว่างตัวแสดงในเครือข่าย        
การเชื่อมโยงและการกระจายตัวของความสัมพันธ์ (centrality and connectedness) ความเข้มข้นของ
ความสัมพันธ์ (density) การวิเคราะห์จุดที่ยังขาดการเชื่อมต่อระหว่างตัวแสดง (structural hole) ความ
เป็นกลุ่มก้อน (clique) ของบุคคลหรือกลุ่ม ค่านิยมและความไว้เน้ือเชื่อใจกัน (norms and trustworthy) 
ฯลฯ เป็นต้น 
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สําหรับเครือข่ายการทํางานในทางรัฐประศาสนศาสตร์น้ันมักกําหนดระดับของการวิเคราะห์อยู่ที่
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานในเครือข่าย (inter-organizational relationship) ของเครือข่าย
และมักให้ความสนใจถึงการจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ (structural relationship) ของเครือข่ายและกลไก
การทํางานภายในเครือข่าย ได้แก่ ภาวะผู้นํา การตัดสินใจ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและทรัพยากร 
และการสื่อสารระหว่างหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น ทั้งน้ีเป้าหมายสําคัญคือ การศึกษาวิเคราะห์ว่าการจัดโครงสร้าง
ความสัมพันธ์และระบบการทางานของเครือข่ายจะมีส่วนช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการหรือแก้ไข
ประเด็นปัญหาสาธารณะด้านต่างๆ ได้อย่างไร และทํางานแบบเครือข่ายจะส่งผลกระทบทางลบต่อหลัก
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะของกลไกภาครัฐหรือไม่ 

 
อน่ึง นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์นิยมใช้คาว่า “เครือข่ายเชิงนโยบาย (Policy Networks)” ซึ่ง

หมายถึงสภาวะที่ตัวแสดงต่างๆ ในระบบการเมือง (political actors) มีปฏิสัมพันธ์กันในแนวระนาบ 
(horizontal) กล่าวคือตัวแสดงหรือกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ สามารถมีอิทธิพลหรือมีส่วนโน้มน้าวการกําหนด
นโยบายสาธารณะของตวัแสดงอื่นๆ ให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการได้โดยตรง โดยท่ีไม่จําเป็นต้องกระทําผ่าน
ระบบตัวแทนทางการเมืองในแนวตั้ง (vertical representation) ดังแนวคิดดั้งเดิมในกระบวนการกําหนด
นโยบายสาธารณะ (เช่น จากประชาชนไปสู่กลุ่มผลประโยชน์ ไปสู่ผู้แทน/ นักการเมือง ไปสู่กระบวนการ
ตัดสินใจในระบบการเมืองที่เป็นทางการ) ทั้งน้ีรูปแบบของการแสดงอิทธิพลของตัวแสดงต่างๆ ในเครือข่าย
เชิงนโยบายที่มีต่อผู้มีอํานาจตัดสินใจทางการเมืองอาจเกิดขึ้นในลักษณะที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็
ได้ แต่ความหมายของเครือข่ายในทางรัฐประศาสนศาสตร์จะมีมิติทางสาธารณะท่ีกว้างกว่าค่านิยามทั่วไปที่
ใช้ในทางรัฐศาสตร์ กล่าวคือ เครือข่ายเชิงนโยบายจะให้ความสนใจที่จํากัดอยู่เพียงเฉพาะกระบวนการ
กําหนดนโยบายสาธารณะ(Policy formulation) เป็นสําคัญ ส่วนขอบเขตของเครือข่ายการทํางานในทาง
รัฐประศาสนศาสตร์น้ัน นอกจากจะให้ความสําคัญกับกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะและการตัดสินใจ
ร่วมกันระหว่างตัวแสดงต่างๆ แล้วยังให้ความสําคัญกับเครือข่ายในการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy 
implementation) เพ่ือให้เกิดผลสําเร็จตามที่ต้องการ (Policy evaluation) อีกด้วย นักบริหารงานภาครัฐจะ 
ให้ความสนใจว่าตัวแสดงต่างๆ ในเครือข่ายมีส่วนเก่ียวข้องในการตัดสินใจอย่างไร มีส่วนร่วมในการลงมือ
ปฏิบัติหรือลงมือทํางานกันเช่นใด มีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรหรือข้อมูลข่าวสาร และร่วมกันตรวจสอบหรือ
ประเมินผลสําเร็จในการดําเนินงานกันอย่างไร 
 

วีระศักดิ์ เครือเทพ (2550) ได้กล่าวว่า แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) 
ยุคปัจจุบันได้ให้ความสนใจเก่ียวกับวิธีการแก้ไขปัญหาสาธารณะโดยใช้เครือข่ายการทํางาน แนวคิดดังกล่าว
สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐทําหน้าที่ผลักดันและขับเคลื่อนกลไกในภาคส่วนต่างๆ ในสังคมเพ่ือให้เกิดการทํางาน
ร่วมกันกับกลไกภาครัฐในการจัดการปัญหาสาธารณะที่เกิดข้ึน เครือข่ายการทํางานจึงเป็นวิธีการบริหารงาน
ประเภทหนึ่งที่มีส่วนช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาสาธารณะและเพ่ิมระดับการเข้าถึงของ
หน่วยงานภาครัฐในการจัดการกับปัญหาต่างๆ 
 



 

14 
 

 

McGuire and Agranoff (2001) กล่าวว่า การทํางานแบบเครือข่ายหมายถึงการจัดรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานจํานวนหลายแห่งเพ่ือการมุ่งแก้ไขปัญหาที่หน่วยงานแห่งใดแห่งหน่ึงไม่
สามารถลงมือแก้ไขหรือจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้โดยลําพัง  
 

Smith and Wohlstetter (2006) อธิบายว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงต่างๆ ภายในเครือข่าย
มีลักษณะของความสมัครใจ (voluntary) โดยที่ไม่มีองค์กรหน่ึงองค์กรใดบังคับหรือสั่งการองค์กรอื่นๆ     
ในเครือข่ายได้ ทั้งน้ี ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่สามารถนําไปสู่การแลกเปลี่ยนทรัพยากรในการดําเนินงาน
หรือการตัดสินใจร่วมกันระหว่างตัวแสดงต่างๆ ภายในเครือข่าย 
 

จากคํานิยามดังกล่าวข้างต้นมีองค์ประกอบหลักของเครือข่ายการทํางานที่ควรได้รับการพิจารณา
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนอย่างน้อย 6 ประการ ดังต่อไปนี้ (อดิเทพ ทองศรี, 2556) 
 

1) เครือข่ายการทํางานมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือต้องการแก้ไขปัญหาสาธารณะหรือเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการดําเนินงานอย่างใดอย่างหน่ึงร่วมกันในนามของส่วนรวม (Shared objective) หาก
เครือข่ายการทํางานได้รับการจัดตั้งข้ึนโดยปราศจากซึ่งเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ร่วมกันระหว่างตัวแสดง
หรือองค์กรต่างๆ ที่ชัดเจนแล้ว ประสิทธิผลของการแก้ไขปัญหาและความต่อเน่ืองในการดําเนินงานของ
เครือข่ายย่อมมิอาจเกิดข้ึนได้ 

 
2) การสร้างเครือข่ายการทํางานเป็นการจัดความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างในการบริหารงานระหว่าง

องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดการทํางานร่วมกันไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน มิใช่เป็นการยุบรวม
หน่วยงานต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นหน่วยงานเดียว ในระบบเครือข่ายน้ันองค์กรต่างๆ ยังคงมีตัวตนท่ีมีความ
เป็นเอกลักษณ์ (identity) และมีความเป็นอิสระ (autonomy) จากองค์กรอื่นๆ หากแต่การที่องค์กรต่างๆ 
จะสามารถร่วมมือกันเป็นเครือข่ายการทํางานได้น้ันจําเป็นต้องลดระดับของความเป็นอิสระจากกันและ
กันลงบางส่วน เครือข่ายการทํางานจึงเป็นการจัดความสัมพันธ์ในการทํางานร่วมกันระหว่างองค์กรต่างๆ   
ที่สามารถสร้างความสมดุลระหว่างความเป็นอิสระขององค์กรต่างๆ กับความพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

 
3) การที่หน่วยงานต่างๆ มีความสัมพันธ์กันแบบพึ่ งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน (reciprocal 

relationship) กล่าวคือ ตัวแสดงใดตัวแสดงหน่ึงแต่เพียงลําพังอาจมีศักยภาพ เทคโนโลยี ข้อมูล บุคลากร 
หรือทรัพยากรที่ไม่เพียงพอต่อการดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ การร่วมมือกันทํางานเป็น
เครือข่ายจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและความรู้ความสามารถหรือข้อมูลต่างๆ 
จนอยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการจัดการกับปัญหาที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4) เครือข่ายการทํางานเกิดข้ึนจากความสมัครใจ (voluntary) ของตัวแสดงต่างๆ เพ่ือร่วมมือ   

ร่วมใจดําเนินการบางอย่างเพ่ือให้วัตถุประสงค์บางประการบรรลุผล ความสมัครใจในการร่วมมือกัน
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ดําเนินงานเช่นน้ีหมายความถึงสภาวะที่ไม่มีตัวแสดงหนึ่งตัวแสดงใดมีอํานาจควบคุมหรือสั่งการให้ตัวแสดง
อื่นๆ ปฏิบัติตามความต้องการของตนได้ การทํางานในระบบเครือข่ายต้องอาศัยการเจรจาต่อรอง        
การประนีประนอม และการสื่อสารทําความเข้าใจระหว่างตัวแสดงต่างๆ ภายในเครือข่าย เพ่ือจูงใจให้   
เกิดการดําเนินงานที่สามารถนําไปสู่การบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของเครือข่ายท่ีต้องการร่วมกันได้ 

 
5) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงภายในเครือข่ายเกิดข้ึนในลักษณะที่เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ ทั้งน้ีเน่ืองจากการแก้ไขปัญหาสาธารณะบางประการจําเป็นต้องอาศัยอํานาจรัฐเข้าจัดการ ซึ่งจะ
ดําเนินการได้อย่างชอบธรรมก็ต่อเมื่อหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามท่ีกฎหมายกําหนดเข้าร่วมจัดการ
กับปัญหาดังกล่าว เครือข่ายการทํางานจึงมักประกอบไปด้วยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเป็นตัวแสดงหลัก
ตัวหน่ึง อย่างไรก็ตาม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานรัฐกับตัวแสดงอื่นๆ มักเป็นไปในลักษณะที่ไม่เป็น
ทางการ กล่าวคือ หน่วยงานภาครัฐย่อมไม่สามารถใช้อํานาจสั่งการเหนือตัวแสดงอื่นๆ ในเครือข่ายเฉกเช่น
การสั่งงานผ่านสายการบังคับบัญชาตามปกติ ประเด็นสําคัญในเรื่องน้ีก็คือการผสานวิธีการทํางานระหว่าง
ตัวแสดงในภาคที่เป็นทางการและภาคที่ไม่เป็นทางการเพื่อให้การดําเนินของเครือข่ายขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางที่พึงประสงค์ร่วมกัน 
 

6) เครือข่ายการทํางานที่สามารถดําเนินงานได้อย่างยั่งยืนจะต้องสามารถนําไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงานหรือเพ่ือการจัดการกับปัญหาสาธารณะได้อย่างเป็นรูปธรรม เครือข่ายการทํางานมิได้
เกิดข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพียงเพ่ือการปรึกษาหารือโดยท่ีมิได้มีการลงมือแก้ไขปัญหาต่างๆ แต่ประการใด 
(all talks but no action) ในความเป็นจริงน้ันเครือข่ายการทํางานต้องสามารถแสดงให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจนว่า การร่วมมือกันในระบบเครือข่ายก่อให้เกิดประโยชน์กลับคืนสู่สังคมหรือก่อให้เกิดผลดีมากกว่า  
สิ่งที่ตัวแสดงต่างๆ ได้ลงทุนลงแรงไป มิเช่นน้ันความร่วมมือดังกล่าวย่อมไม่สามารถดํารงอยู่ได้ในระยะยาว 
 
การสร้างและพัฒนาเครือขา่ย 
 

การสร้างเครือข่ายน้ัน อาจจําแนกเป็นกระบวนการสร้างเครือข่ายตามข้ันตอน ดังน้ี  
 

ข้ันที่ 1 การตระหนักถึงความจําเป็นในการสร้างเครือข่าย (Realization) เป็นข้ันตอนที่ผู้ปฏิบัติงาน 
หรือฝ่ายจัดการตระหนักถึงความจําเป็นในการสร้างเครือข่าย เพ่ือที่จะทํางานให้บรรลุเป้าหมาย  

 
ข้ันที่ 2 การติดต่อกับองค์กรที่จะเป็นสมาชิกหรือภาคีสมาชิก (Courtship) หลังจากตัดสินใจเลือก

องค์กรที่เหน็ว่าเหมาะสมจะเข้าร่วมเครือข่ายได้แล้ว ก็เป็นข้ันตอนของการติดต่อ เพ่ือชักชวนให้เข้าร่วมเป็น
เครือข่ายในการทํางาน ซึ่งข้ันตอนน้ีเป็นการสร้างความคุ้นเคยและการยอมรับ รวมทั้งความไว้วางใจระหว่าง
กัน และถือว่าเป็นข้ันตอนของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน อาจเรียกว่า เป็นข้ันตอนการ
เตรียมกลุ่มหรือเตรียมเครือข่าย (Pre-group) 
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ข้ันที่ 3 ข้ันตอนการสร้างพันธกรณีร่วม (Commitment) เป็นข้ันตอนการสร้างความผูกพันร่วมกัน 
หมายถึง การตกลงในความสัมพันธ์ต่อกัน ข้ันตอนน้ีเป็นการตกลงว่าจะทํางานร่วมกัน อาจกระทําได้โดยการ
แลกเปลี่ยนความรู้ภายในกลุ่ม หรือแลกเปลี่ยนความรู้กับองค์กรภายนอก เช่น ศึกษาดูงาน เชิญวิทยากรมา
ถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น 
 
 ข้ันที่ 4 ข้ันตอนการพัฒนาความสัมพันธ์ (Building) เป็นข้ันตอนที่การสร้างเครือข่ายปรากฏผลงาน
เป็นรูปธรรม เป็นข้ันตอนของการเริ่มทํากิจกรรมโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน ขณะเดียวกันมีการตกลงร่วมกันใน
การบริหารจัดการกลุ่ม โดยการกําหนดวัตถุประสงค์ บทบาทสมาชิก เป็นต้น อาจเรียกขั้นตอนน้ีว่า ชั้นกลุ่ม
กิจกรรม (action group) 
 

ข้ันที่ 5 หลังจากข้ันตอนการพัฒนาความสัมพันธ์ จนนําไปสู่การทํากิจกรรมร่วมกันเมื่อผลงาน
ปรากฏเป็นรูปธรรม องค์กรเครือข่ายรู้สึกว่าได้รับประโยชน์จากการเข้าเป็นเครือข่าย ความสัมพันธ์ของ
เครือข่ายจะแน่นแฟ้นข้ึนพร้อมกับการเรียนรู้ร่วมกัน หรืออาจปรากฏในรูปของการขยายกิจกรรมหรือ    
การขยายกลุ่มตามพ้ืนที่หรือตามลักษณะกิจกรรม 
 

พัชรินทร์ สิรสุนทร (2552) ได้ทําการศึกษาเรื่อง “การพัฒนากระบวนการเครือข่ายทางสังคม   
เพ่ือส่งเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาเพ่ือสุขภาพ ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ประเทศไทย” พบว่า ข้ันตอนของ
การสร้างเครือข่ายหรือกระบวนการเครือข่ายทางสังคมน้ัน เกิดข้ึนโดยคํานึงถึงความหลากหลาย บริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมของสมาชิกเครือข่าย ความต้องการ ความสนใจ และความสมคัรใจของสมาชิกที่มีความ
แตกต่างกัน แต่มีเป้าหมายเดียวกัน แต่ละข้ันตอนมีพลวัตและสามารถปรับเปลี่ยนได้ ข้ึนอยู่กับสภาพปัญหา 
ความต้องการ และบริบททางสังคมและเศรษฐกิจของเครือข่าย ทางสังคม ซึ่งสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนได้ 
ดังน้ี 
 
 ข้ันท่ี 1 ข้ันริเริ่ม เป็นข้ันตอนที่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในประเด็นปัญหา หรือความต้องการ เช่น ผู้นํา
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐต้องกําหนดนโยบายสาธารณะท่ีมีความ
ชัดเจนในการสร้างเครือข่ายน้ันๆ 

 
ข้ันที่ 2 ข้ันกระตุ้น ชักชวน เป็นข้ันตอนของการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ชักชวน และการกระตุ้น

ให้สมาชิกเครือข่ายทุกเพศ ทุกวัย กลุ่ม ชมรม สมาคม องค์กร และสถาบัน ตระหนักถึงความสําคัญของ
ปัญหาผ่านสื่อทุกแขนง และทุกช่องทางประชาสัมพันธ์ และทุกรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

 
ข้ันที่ 3 ข้ันการก่อตัว เป็นข้ันตอนที่เกิดจากการสร้างและขยายขอบเขตความสัมพันธ์ทางสังคมของ

กลุ่ม องค์กร สถาบัน และสมาคมที่อยู่ในกระบวนการ มักก่อเกิดจากความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการของ
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กลุ่มบุคคลเล็กๆ ที่มีความสนใจในประเด็นปัญหาก่อนเชื่อมโยงและขยายวงกว้างออกไปอย่างต่อเน่ืองในรูป
ของเครือข่าย 

 
ข้ันที่ 4 ข้ันการสื่อสารสาธารณะ ประกอบด้วยการบอกเล่า กระจายข่าว และส่งผ่านข้อมูลทั้งวิธี

และช่องทางที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในประเด็นที่เก่ียวข้องกับ เป้าหมาย (Goals) วัตถุประสงค์ 
(Objective) แนวทางการปฏิบัติ กฎ และระเบียบข้ันพ้ืนฐาน กระบวนการตัดสินใจ แนวทางการวางโครงสร้าง
ของเครือข่าย และการจัดหาทุนดําเนินการ กระบวนการบริหารและจัดการ เพ่ือให้สมาชิกเครือข่ายได้รับรู้
และรับทราบ และตระหนักถึงความสําคัญในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  

 
ข้ันที่ 5 ข้ันการเคลื่อนไหวทางสังคม เป็นขั้นตอนที่การเคลื่อนไหวทางสังคมและการดําเนินกิจกรรม

ของกระบวนการเครือข่าย เป็นการดําเนินการควบคู่กันไประหว่างการรักษาสัมพันธภาพ การปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม และการดําเนินกิจกรรม ตลอดจนการรักษาพันธกรณีของสมาชิก ในข้ันตอนนี้ ระบบความสัมพันธ์
ของสมาชิกจะมีความซับซ้อนเพ่ิมมากขึ้น เป็นระบบมากข้ึน เกิดการเคลื่อนไหวและกิจกรรมมากมายเพ่ือให้
เครือข่ายคงอยู่และไม่ถดถอยลง 
 

ข้ันที่ 6 ข้ันการกําหนดแผนการดําเนินงาน การวางแผนถือเป็นหัวใจที่จะนําไปสู่ความสําเร็จของ
การดําเนินกระบวนการเครือข่ายทางสังคม เพราะช่วยพัฒนาการคิดเชิงระบบของสมาชิกภาคีเครือข่ายที่
อาศัยเป้าหมายเป็นตัวตั้ง และใช้ระบบความสัมพันธ์ของภาคีเครือข่ายเป็นกลไกทางสังคมเพ่ือไปสู่
ความสําเร็จ การร่วมกําหนดแผน การร่วมคิด และร่วมวางแผนที่เป็นรูปธรรม จึงมีส่วนสําคัญที่ทําให้
กระบวนการเครือข่ายดําเนินไปได้อย่างต่อเน่ืองและราบร่ืน  
 
 ข้ันที่ 7 ขั้นพัฒนาโครงสร้างและระบบ กล่าวคือ โครงสร้างของกระบวนการเครือข่ายและระบบ 
ควรขึ้นอยู่กับความต้องการของเครือข่ายย่อย สภาพปัญหา ความสนใจ และบริบททางสังคมวัฒนธรรมของ
เครือข่าย สําหรับกระบวนการเครือข่ายทางสังคมที่เป็นทางการมักมีการจัดกระทําแผน รายงานและบันทึก
การประชุมไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนตายตัว ซึ่งกระบวนการในลักษณะดังกล่าว
จะพบมากในภาครัฐ และภาคเอกชนบางส่วน โดยภาคเอกชนจะพบว่ามีการผสมผสานโครงสร้างและระบบ
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเข้าในกระบวนการเครือข่ายมากที่สุด สําหรับกระบวนการเครือข่ายทาง
สังคมที่พบในภาคประชาชน มักมีโครงสร้างและระบบที่ไม่เป็นทางการ มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากกว่า
ที่พบในภาคีส่วนอื่นๆ กิจกรรมและการดําเนินการส่วนใหญ่ ตลอดจนการขับเคลื่อนกระบวนการมักเป็นไป
ตามสะดวก และปรับเปล่ียนได้ง่าย ใช้งบประมาณไม่มาก แต่เกิดจากการ “ลงขัน” หรือ “เอาแรง” ของ
สมาชิกเครือข่าย 
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ข้ันที่ 8 ขั้นการขยายตัว ประกอบด้วยการเพ่ิมจํานวนสมาชิก ผู้เข้าร่วมในกระบวนการเครือข่าย
ทางสังคม การประสานความร่วมมือ การขยายหรือสร้างความหลากหลายของประเภทกิจกรรมที่ใช้      
การแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ และเทคนิคใหม่ๆ ในการพัฒนากระบวนการเครือข่าย 

 
ข้ันที่ 9 ข้ันระดมทุน ในที่น้ีหมายรวมท้ังทุนท่ีอยู่ในรูปของตัวเงิน วัสดุและอุปกรณ์ ทุนทางสังคม 

ได้แก่ กลุ่ม องค์กร สถาบัน และเครือข่ายทางสังคม ตลอดจนระบบความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่าย 
และทุนทางวัฒนธรรม ได้แก่ การสร้างและพัฒนาค่านิยม ความเชื่อ วิสัยทัศน์ และความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
ตลอดจนนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
ข้ันที่ 10 ขั้นรักษาพันธกรณี เป็นขั้นตอนของการสืบสานพลังความร่วมมือของเครือข่าย 

ประกอบด้วย การกําหนดวัตถุประสงค์และข้อตกลงร่วมกัน สําหรับการสร้างข้อตกลงร่วมกันควรดําเนินการ
ในประเด็นของกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ การบริหารเครือข่าย และผลประโยชน์ และวางแผนดําเนินงานของ
กระบวนการเครือข่ายทางสังคมว่าจะดําเนินการในเรื่องใด ประเด็นใด ระยะเวลาเท่าไร ใครคือแกนนํา
เครือข่าย และการกําหนดบทบาทหน้าที่ ตลอดจนการจัดวางผังกระบวนการเครือข่าย 
 

ข้ันที่ 11 ขั้นเกิดชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้ ชุมชนในความหมายน้ี ไม่ใช่ชุมชนเชิงพ้ืนที่ทางกายภาพ 
หรือชุมชนตามเขตการปกครองแต่เป็นชุมชนปฏิบัติการเพ่ือการเรียนรู้ (Community of Practice)      
การ เข้าร่วมกระบวนการเครือข่ายทางสังคม จึงเป็นสิ่งที่สมาชิกเครือข่ายสามารถกระทําได้ตลอดเวลาตาม
ความสนใจ ความสมัครใจ และตามความพร้อม เวลาและสถานที่ดําเนินกระบวนการเครือข่ายจึงสามารถ
เคลื่อนย้ายและปรับเปลี่ยนได้โดยง่าย ตามความพร้อม และความต้องการของสมาชิก 
 
รูปแบบของการบริหารงานท้องถิน่ในระบบเครือข่าย 
 

วีระศักดิ์ เครือเทพ (2550) ได้พิจารณาถึงเง่ือนไขหลักสองประการของการทํางานแบบเครือข่าย 
อันได้แก่ 
 

1) ระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (Civic involvement) ซึ่งหมายถึง เครือข่ายการทํางาน
เพ่ือแก้ไขปัญหาท้องถ่ินน้ันได้เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหา
ดังกล่าวมากหรือน้อยเพียงใด 

 
2) ระดับการกระจายตัวของข้อมูล ทรัพยากร และความรับผิดชอบต่อผลสําเร็จของงาน (Sharing 

of information, resources, and responsibility) ซึ่งหมายถึงการบริหารเครือข่ายท้องถ่ินในการจัดการ
ปัญหาดังกล่าวนําไปสู่การกระจายตัวของข้อมูลข่าวสาร ทรัพยากร และความรับผิดชอบต่อผลสําเร็จของ
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งานระหว่างตัวแสดงต่างๆ อย่างชัดเจนหรือไม่เพียงใด ซึ่งสามารถจัดแบ่งรูปแบบการบริหารงานท้องถิ่นใน
ระบบเครือข่ายออกเป็น 4 ประเภท ดังน้ี 
 

1) เครือข่ายการปรึกษาหารือ (Consultative Model) 
 

เครือข่ายการทํางานในลักษณะน้ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังคงมีบทบาทหลักในการลง
มือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ดี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจเปิดโอกาสให้ประชาชนสะท้อนความ
คิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะที่มีต่อการจัดการกับปัญหาดังกล่าว บางคร้ัง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจ
เปิดโอกาสให้องค์กรหรือหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมคิดร่วมปรึกษาเก่ียวกับการกําหนดมาตรการหรือ
แนวทางในการจัดการกับปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างเหมาะสม แต่ท้ายที่สดุ ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะเป็นผู้ตัดสินใจกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมในการแก้ไขปัญหา เลือกใช้เฉพาะข้อมูลข่าวสารที่ช่วยให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และไม่เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ ในชุมชนมีส่วนในการตัดสินใจหรือ
ร่วมลงมือลงแรงมากเท่าใดนัก เครือข่ายในลักษณะดังกล่าวจึงมีจุดเด่นในด้านการทํางานที่รวดเร็ว มีข้อมูล
ข่าวสารจากภายนอกที่มากกว่าการบริหารราชการแบบดั้งเดิม อีกทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ตัดสินใจและลงมือทํางานได้อย่างคล่องตัว 
 

โดยทั่วไปน้ัน เครือข่ายการทํางานในลักษณะน้ีมักดํารงอยู่ในระยะเวลาอันสั้น กล่าวคือ 
เครือข่ายการปรึกษาหารือมักจะส้ินสุดลงเมื่อปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไข ภายใต้บรรยากาศของความ
ร่วมมือในลักษณะเช่นน้ี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเปรียบเสมือนกับผู้ประกอบการ ซึ่งทําหน้าที่จับต้น
ชนปลายในประเด็นปัญหาต่างๆ ให้สอดคล้องลงตัวกับมาตรการในการแก้ไขปัญหา โดยอาศัยข้อมูลข่าวสาร
จากแหล่งต่างๆ ภายนอกผนวกเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการตัดสินใจ เช่น เครือข่ายการวางแผนสํารวจ
ความต้องการสาธารณะ เครือข่ายการปรึกษาหารือในการสร้างศูนย์การเรียนรู้นอกห้องเรียน 
 

2) เครือข่ายการจ้างเหมา (Contracted Model) 
 

เครือข่ายการทํางานในลักษณะของการจ้างเหมาพัฒนาข้ึนจากรูปแบบการทําสัญญาจ้าง
ระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public – Private Partnership : PPP) ที่เกิดข้ึนมาเป็นระยะเวลานาน
พอสมควรอย่างไรก็ดี การจ้างเหมาในระดับท้องถ่ินกับองค์กรภาคประชาชน หรือองค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถ่ินกับองค์กรรัฐด้วยกัน โดยที่หน่วยงานที่ตกลงหรือสัญญาว่าจะดําเนินการจัดการกับปัญหาหรือ
จัดบริการสาธารณะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีบทบาทหลักในการลงมือปฏิบัติและรับผิดชอบต่อ
ผลสําเร็จ (หรือความล้มเหลว) ของงานที่จะเกิดข้ึน ในกรณีเช่นน้ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะทําหน้าที่
เป็นเสมือนผู้ว่าจ้าง ซึ่งจะทําหน้าที่กํากับดูแลหน่วยงานผู้รับเหมาดําเนินการตามที่ได้ตกลงกันไว้ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับตัวแสดงต่างๆ ในเครือข่ายจึงมีลักษณะ
ที่เป็นทางการ มีการกําหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับตัวแสดงอื่นๆ 
ไว้อย่างชัดเจน มีการตรวจสอบและกํากับดูแลโดยกลไกที่กําหนดข้ึนอย่างเป็นทางการ ซึ่งอาจจะเป็น
คณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินงาน หรืออาจใช้วิธีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ เป็นต้น และ
นอกจากนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจกําหนดถึงระดับความคาดหวังในผลสําเร็จของงาน และรวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานหรือการใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก็เป็นได้ 
 

อย่างไรก็ดี การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้าร่วมดําเนินการสําหรับเครือข่ายรูปแบบน้ี ยัง
อยู่ในขอบเขตที่จํากัด ภารกิจหลักในการแก้ไขปัญหาสาธารณะจะอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ 
ตามที่ได้ตกลงกันไว้เป็นสําคัญ เช่น การบริหารศูนย์กีฬา การให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของประชาชน 
 

3) เครือข่ายภาคประชาสังคม (Decentralized Model) 
 

เครือข่ายการแก้ไขปัญหาท้องถ่ินรูปแบบน้ีมีลักษณะของการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันและ  
มีลักษณะที่ไม่เป็นทางการเท่าใดนัก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะสนับสนุนให้ภาคประชาชนรวมตัวกัน 
อย่างเข้มแข็งและมีบทบาทหลักในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนในชุมชน โดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จะคอยให้ความช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนการดําเนินการของภาคประชาชนในด้านต่างๆ ตามความจําเป็น 
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในเครือข่ายการทางานลักษณะดังกล่าวจึงอยู่ในระดับสูง ส่วนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาหน้าท่ีเป็นเพียงผู้กระตุ้น สนับสนุน และจูงใจ ให้ภาคชุมชนเข้าแก้ไขปัญหา
สาธารณะต่างๆ 
 

แต่เน่ืองด้วยความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรภาคประชาชนมัก
อยู่ในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ ดังน้ัน การระบุถึงระดับความคาดหวังในผลสําเร็จของงานที่ภาคประชาชน
เข้ารับผิดชอบดําเนินการน้ัน จึงมิอาจกระทําได้อย่างเต็มที่มากนัก บ่อยครั้งท่ีภาคประชาชนอาจขาดความ
ตื่นตัวหรือขาดความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มเพ่ือจัดการกับปัญหาสาธารณะ และบ่อยคร้ังที่ภาคประชาชน
อาจขาดทรัพยากร เทคโนโลยี หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่จําเป็นต่อการแก้ไขปัญหา ด้วยเหตุน้ีความรับผิดชอบต่อ
ผลสําเร็จของงานในขั้นสุดท้ายจึงคงอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงให้กับภาคประชาชน 
และให้การสนับสนุนด้านต่างๆ เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาสาธารณะโดยองค์กรประชาชนกระทําได้อย่างสําเร็จลุล่วง 

 
เครือข่ายภาคประชาสังคมมีจุดเด่นที่สําคัญคือ มีขีดความสามารถในการเข้าถึงปัญหาได้ใน

วงกว้าง โดยเฉพาะสามารถเข้าถึงปัญหาได้ในระดับปัจเจกบุคคล ทั้งน้ีเน่ืองจากเครือข่ายภาคประชาสังคมมี
ตัวแสดงหลักที่มาจากประชาชนในชุมชนน่ันเอง เครือข่ายลักษณะน้ีจึงเหมาะกับปัญหาที่ต้องการการจัดการ
ในระดับกว้างและเก่ียวข้องกับพฤติกรรมของประชาชนทั่วไปในชุมชน เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาการดูแลความสงบเรียบร้อย เป็นต้น 
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4) เครือข่ายรว่มปฏิบัติการ (Collaborative Model) 
 

เครือข่ายแบบร่วมปฏิบัติการเป็นรูปแบบที่อาศัยความร่วมมือในการทํางานของตัวแสดง
ต่างๆ อย่างเข้มข้นและต่อเน่ือง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการร่วมกัน การกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตัวแสดงต่างๆ ภายในเครือข่ายจึงมักกระทําข้ึนอย่างชัดเจน และมีการระบุถึงระดับการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากร เทคโนโลยี หรือข้อมูลข่าวสารระหว่างตัวแสดงต่างๆ เพ่ือให้ตัวแสดงเหล่าน้ีเข้าใจถึงบทบาท
หน้าท่ีที่เหมาะสมในการทํางานเป็นเครือข่าย และเพ่ือให้สามารถประเมินถึงขีดความสามารถของเครือข่าย
ในการบรรลุผลลัพธ์ตามที่ต้องการ นอกจากน้ีเครือข่ายร่วมปฏิบัติการมักเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามี
ส่วนร่วมในการทํางานของเครือข่ายอย่างเปิดกว้าง เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง กับการแก้ไข
ปัญหาได้รับการพิจารณาอย่างทั่วถึงและรอบด้าน 
 

ความสําเร็จในการทํางานของเครือข่ายประเภทน้ีจึงข้ึนอยู่กับตัวแสดงต่างๆ ในการให้ความร่วมมือ
และความช่วยเหลือแก่เครือข่าย และข้ึนอยู่กับความรับผิดชอบในการดําเนินงานตามหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงมีบทบาทในฐานะผู้ประสาน จุดแข็งและความแตกต่างของตัวแสดงต่างๆ 
เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับเป้าหมายร่วมของเครือข่าย 
 

การจําแนกประเภทเครอืข่ายที่ได้กล่าวมาน้ี มีข้อพึงสังเกต 3 ประการ คือ 
 

ประการแรก การจําแนกประเภทเครือข่ายการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นการสังเคราะห์
ในทางทฤษฎี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงมิติที่หลากหลายในการออกแบบเครือข่ายการทํางาน
ที่ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถเลือกใช้ ความหลากหลายเช่นน้ีมิได้มีความหมายว่าการทํางานในระบบเครือข่าย
รูปแบบหน่ึงรูปแบบใด จะมีข้อได้เปรียบหรือเป็นที่พึงประสงค์มากกว่ารูปแบบอื่น และมิได้หมายความว่า
รูปแบบการทํางานแบบหนึ่งแบบใดจะไม่มีความเหมาะสม ในความเป็นจริงเครือข่ายการทํางานในลักษณะ
ต่างๆ ย่อมมีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาสาธารณะและบริบทแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป และในบาง
สถานการณ์การบริหารงานท้องถ่ินในระบบราชการแบบดั้งเดิมอาจมีความเหมาะสมในการจัดการปัญหา
บางประเภทท่ีต้องการการตัดสินใจที่ฉับพลันและต้องการการตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างทันท่วงที 

 
ประการต่อมารูปแบบเครือข่ายการทํางานมีลักษณะท่ีสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามแต่ลักษณะ   

ของปัญหาสาธารณะ ตามบริบทแวดล้อมหรือเง่ือนไขการดํารงอยู่ของตัวแสดงต่างๆ ในเครือข่ายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินใช้รูปแบบเครือข่ายการทํางานแบบหน่ึงในการแก้ปัญหาใดปัญหาหน่ึง อาจใช้รูปแบบ
เครือข่ายในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเมื่อต้องการแก้ไขปัญหาท้องถ่ินในด้านอื่นๆ หรือในกรณีพ้ืนที่
ชุมชนเป็นพ้ืนที่ชนบทหรือพ้ืนห่างไกล การสร้างเครือข่ายแบบจ้างเหมาเพื่อให้ภาคเอกชนเข้าจัดบริการ
สาธารณะอาจมีข้อจํากัดเน่ืองจากไม่มีหน่วยธุรกิจเอกชนในพ้ืนท่ีที่สามารถให้บริการด้านดังกล่าวได้       
การเลือกใช้เครือข่ายในลักษณะอื่น เช่น เครือข่ายภาคประชาสังคมอาจมีความหมายมากว่า 
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ประการสุดท้าย เครือข่ายการทํางานดํารงอยู่ได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตามแต่ลักษณะของ
ปัญหาสาธารณะที่เกิดข้ึน ในกรณีที่ปัญหาสาธารณะเกิดขึ้นเฉพาะตามสถานการณ์ ดังเช่น ปัญหาความ
ขัดแย้ง หรือปัญหาการรุกล้ําท่ีสาธารณะ ฯลฯ เป็นต้น เครือข่ายในการจัดการปัญหาดังกล่าวย่อมหมดความ
จําเป็นลงเมื่อปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขจนสําเร็จลุล่วง ในทางตรงกันข้ามปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจํา 
หรือเป็นปัญหาที่ต้องอาศัยการกํากับดูแลอย่างสมํ่าเสมอ เช่น การดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนา
เครือข่ายสาธารณสุข เหล่าน้ีเป็นงานท่ีต้องอาศัยความร่วมมือในการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง เครือข่ายใน
การจัดการกับปัญหาดังกล่าวจึงดํารงอยู่ในระยะยาวด้วยเช่นกัน 

 
งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
 อาณัติ อรรคนิตย์ (2549) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการธุรกิจของชุมชนกลุ่มทอผ้าไหม อําเภอชนบท
ขอนแก่นเพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีทําให้กลุ่มธุรกิจชุมชนทอผ้าไหมประสบความสําเร็จ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่
มีผลทําให้การดําเนินการของกลุ่มประสบความสําเร็จในระดับสูง คือภาวะความเป็นผู้นําของประธานกลุ่ม 
การร่วมมือที่ดีของสมาชิก การติดต่อประสานงานที่ดีระหว่างกลุ่มคนที่เป็นสมาชิกด้วยกัน รวมทั้งการสร้าง
เครือข่ายสังคมภายนอกเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งปัจจัยด้านการตลาดและ  
ด้านอื่นๆ  
 
 ดวงฤทัย อรรคแสง (2552) ศึกษาเร่ืองกระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินผ้าไหมมัดหมี่
ย้อมสีธรรมชาติ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า การจัดการความรู้ในการอนุรักษ์ สืบทอดและ
เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถ่ินผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ บ้านหนองหญ้าปล้อง 
มีกระบวนการจัดการความรู้ ดังน้ี 1) การสร้างความรู้จากพ่อแม่ ปู่ย่าตายายเป็นผู้สอน จากการสังเกต 
จดจํา ลองปฏิบัติตาม เมื่อไม่เข้าใจหรือพบปัญหาจะสอบถามพ่อแม่หรือผู้รู้ เกิดจากการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กันเองภายในกลุ่ม และเกิดจากการลองผิดลองถูก เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่ต้องการและยังได้รับ
ความรู้จากหน่วยงานของภาครัฐที่ให้การสนับสนุน เข้ามาอบรมให้กับตัวแทนกลุ่ม 2) การจัดเก็บความรู้เป็น
การจัดการความรู้ โดยรูปแบบการจดจํา ประสบการณ์ การจดบันทึกแบบย่อๆ ไว้ในสมุดส่วนตัว นอกจากน้ี
มีการจัดเก็บความรู้ในรูปแบบวิดิทัศน์ ซึ่งได้อธิบายถึงกระบวนการการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติใน
ภาพรวมเท่าน้ัน ไม่ได้อธิบายขั้นตอนต่างๆ อย่างละเอียด 3) การเผยแพร่ความรู้ พบว่ามีการกระจายความรู้
โดยการสอนงานกันภายในครอบครัว มีการแลกเปล่ียนความรู้กันเองระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มฯ เปิดศูนย์
การเรียนรู้ข้ึน ณ ที่ทําการกลุ่มเพ่ือให้เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ เปิดให้บริการบ้านพักแบบโฮมสเตย์ 
ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาพักจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านรวมไปถึงได้เรียนรู้กระบวนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่
ย้อมสีธรรมชาติด้วย และยังได้เผยแพร่ความรู้โดยการนําภูมิปัญญาท้องถ่ินการย้อมสีธรรมชาติไปสอนนักเรียน
ที่โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา นอกจากนี้ยังได้นําข้ันตอนกระบวนการผลิตไปจัดแสดงที่งานประเพณี
ของอําเภอมัญจาคีรีและที่อื่นๆ ที่น่าสนใจติดต่อเข้ามา 4) การใช้ความรู้ พบว่า ได้นําความรู้ท่ีได้รับจากการ
ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ความรู้จากประสบการณ์  ความชํานาญ และความรู้จากการแลกเปลี่ยน



 

23 
 

 

ประสบการณ์ซึ่งกันและกันภายในกลุ่มมาปฏิบัติและประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสม ท้ังน้ีได้มีการขยายผลหรือ
ยกระดับความรู้ที่มีอยู่โดยการนําเอาความรู้ใหม่ๆ จากการลองผิดลองถูกหรือจากการเข้าอบรมต่างๆ จาก
หน่วยงานของรัฐบาลท่ีให้การสนับสนุนมาปฏิบัติ จนเกิดทักษะและความชํานาญ ส่งผลให้กระบวนการผลิต
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การให้สูงขึ้น เมื่อมีความรู้
ใหม่ๆ เกิดข้ึนจะมีการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ต่อไป 
 
 ปัญญา เมืองรื่น (2552) ศึกษาเรื่อง กระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศึกษากรณี 
เครือข่ายศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ จังหวัดระยอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการจัดการความรู้         
ในบริบทชุมชน และการเปรียบเทียบถึงรูปแบบและกระบวนการจัดการความรู้ของเครือข่ายชุมชน         

โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า กระบวนการจัดการความรู้ของชุมชนจะเป็นไปในลักษณะของการเรียนรู้
และถ่ายทอดความรู้เรื่องของการจัดการดินจากคนสู่คน โดยการพูดคุยแนะนํา และการให้ลงมือปฏิบัติจริง      

จนเกิดความชํานาญและสามารถท่ีจะนําไปปฏิบัติได้ทันที และจะมีการนําความรู้ถ่ายทอดต่อไปยังบุคคลอื่นๆ 

อย่างต่อเน่ือง ส่วนการเปรียบเทียบรูปแบบและกระบวนการจัดการความรู้น้ัน จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
กับ Knowledge Management Process โดยจะมีการกําหนดสิ่งที่ต้องเรียนรู้ มีการเสาะแสวงหาความรู ้
ในส่วนที่เก่ียวกับดิน ซึ่งจะเป็นไปในลักษณะของการได้ความรู้มาจากตัวบุคคลเป็นหลัก โดยการพูดคุยหรือ
การลงมือปฏิบัติจริง จากสิ่งที่ผู้ถ่ายทอดให้ลงมือกระทําหรือมีการเสาะแสวงหาความรู้หรือสร้างข้ึนมาจาก
การทํางานของเราเอง มีการรวบรวมหรือดึงความรู้ต่างๆ มาทําให้เป็นเน้ือหาท่ีเหมาะสม แล้วนําความรู้ที่
ปฏิบัติจริง เก็บไว้ในตัวบุคคลหรือการจดบันทึก จากน้ันก็มีการแยกแยะข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้ง่ายแก่การถ่ายทอด
ความรู้จากผู้รู้ที่จะถ่ายทอดสู่ผู้รับการถ่ายทอดความรู้ โดยมีรูปแบบและกระบวนการจัดการความรู้ในบริบท
ของเครือข่าย คือ (1) การเรียนรู้ (2) การปฏิบัติ (3) การกลั่นกรองหรือทดลอง และ (4) การถ่ายทอดความรู ้
ซึ่งจํามาการถ่ายทอดความรู้ที่จะมีการขยายเครือข่ายไปอย่างต่อเน่ืองและมีรูปแบบของการเรียนรู้และ
ถ่ายทอดอย่างไม่รู้จักจบสิ้น เป็นเกลียวแห่งความรู้ในบริบทของชุมชน 
 
 กมลวรรณ วรรณธนัง (2553) ศึกษาเรื่อง ทุนทางสังคมกับการจัดการความรู้สู่ชุมชนพึ่งตนเอง       

มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการความรู้ของชุมชนพ่ึงตนเอง โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ   

พบว่า การจัดการความรู้ของชุมชนพ่ึงตนเอง มีข้ันตอนท่ีสําคัญ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้างความรู้ของ
ชุมชนพึ่งตนเอง พบว่ามี 2 ลักษณะ คือ การสร้างความรู้ท่ีได้มาจากการพัฒนาภายในกลุ่ม และการสร้าง
ความรู้ท่ีได้รับมาจากภายนอกกลุ่ม ความรู้ของชุมชนพึ่งตนเองท้ัง 4 แห่งส่วนใหญ่เป็นการสร้างความรู้ที่
ได้มาจากการพัฒนาภายในกลุ่ม ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างสมาชิก 

การค้นคว้าทดลองและการลองผิดลองถูก ส่วนการสร้างความรู้ที่ได้รับมาจากภายนอกกลุ่มก็มักมาจากการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น การปรึกษาหารือร่วมกัน การได้รับคําแนะนํา และการศึกษาดูงาน จากหน่วยงานท้ังภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน 2) การจัดเก็บความรู้ของชุมชนพึ่งตนเอง พบว่ามีการจัดเก็บความรู้ 2 ระบบ
ที่ปรากฏ ได้แก่ ระบบท่ีจัดเก็บไว้ในตัวคน และระบบท่ีจัดเก็บไว้นอกตัวคน ระบบที่จัดเก็บไว้ในตัวคนมักมา
จากการเรียนรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งการบอกเล่าหรือการสอนจากบุคคลอื่น การจัดเก็บความรู้ของชุมชน
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พ่ึงตนเองส่วนมากพบว่ามักเป็นระบบที่จัดเก็บไว้ในตัวคน สําหรับระบบที่จัดเก็บไว้นอกตัวคนเป็นการถ่ายทอด
ออกมาจากตัวคน แล้วบันทึกไว้ในสื่อบันทึกชนิดต่างๆ 3) การแบ่งปันความรู้ของชุมชนพึ่งตนเอง แบ่งออกเป็น 

3 ลักษณะ ได้แก่ การแบ่งปันความรู้ของกลุ่มให้แก่สมาชิก การแบ่งปันความรู้จากภายนอกกลุ่ม สู่สมาชิก
และการแบ่งปันความรู้ของกลุ่มสู่ภายนอกกลุ่ม อย่างไรก็ตามแต่ละชุมชนมักเลือกใช้วีการแบ่งปันความรู้โดย
คํานึงถึงศักยภาพและความเหมาะสม จึงมีวิธีการแบ่งปันความรู้ที่หลากหลายที่พบ ได้แก่ การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น การลงมือปฏิบัติจริง การสร้างเครือข่าย การสอน การถ่ายทอดประสบการณ ์การอบรม การเทศนา 

และการใช้สื่อ และ 4) การประยุกต์ใช้ความรู้ของชุมชนพ่ึงตนเอง มีหลายลักษณะ ได้แก่ การนําเรื่องการ
รักษาส่ิงแวดล้อมมาประยุกต์ใช้กับการทําความดีของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์บ้านท่าพริก การนําความเชื่อ
ดั้งเดิมของชาวบ้านมาประยุกต์กับการอนุรักษ์ป่าของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนศิลาแลง การนําคําสอนเรื่องบุญ 

นิยมมาประยุกต์กับการดําเนินงานของโรงปุ๋ยธรรมชาติศรีษะอโศก เป็นต้น 
  
 ประพันธ์ แสงแก้ว (2553) ศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง อําเภอไชยา 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีศึกษา การทํานํ้าตาลโตนด การจักสานหมวกใบตาล และการทําผัดไทยไชยา    

โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งส่วนหน่ึงของการศึกษาเก่ียวกับลักษณะการถ่ายทอดความรู้หรือภูมิปัญญา
ชาวบ้าน ในเร่ืองการทํานํ้าตาลโตนด การจักสานหมวกใบตาล และการทําผัดไทยไชยา พบว่า ความรู้หรือ 

ภูมิปัญญาชาวบ้านยังมีความจําเป็นต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ จึงมีการถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง     

รุ่นแล้วรุ่นเล่า โดยวิธีการบอกเล่าตัวต่อตัว การเรียนรู้จากการสังเกต การฝึกฝน เป็นต้น ซึ่งจะมีการถ่ายทอด
กันด้วยวิธีการใด ข้ึนอยู่กับเร่ืองท่ีจะถ่ายทอดเป็นสําคัญ การจัดการความรู้ไม่มีปรากฏให้เห็น มีเพียงการถ่ายทอด
ตัวต่อตัว เป็นความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล ไม่มีการจดบันทึกเป็นเรื่องเป็นราว สกัดเอาความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล
ออกมาเป็นความรู้ที่ปรากฏชัดแจ้ง ไม่มีการรวบรวมความรู้เป็นหมวดหมู่ ในปัจจุบันถือว่า มีความเสี่ยงที่จะ
ทําให้ความรู้ หรือภูมิปัญญาชาวบ้านสูญหายไปจากท้องถ่ิน เน่ืองจากความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถ่ินส่วนมาก
จะอยู่ในตัวบุคคล และไม่มีการจดบันทึกเป็นตําราหรือมีการถ่ายทอดไปยังบุคคลรุ่นหลัง ซึ่งอาจจะมีเพราะ
สาเหตุที่มีผู้สนใจหรือสาเหตุใดก็ตาม ทําให้ความรู้หรือภูมิปัญญาชาวบ้านสูญหายไปกับการเสียชีวิตของ
บุคคลที่มีความรู้น้ัน และความรู้หรือภูมิปัญญาชาวบ้านหลายๆ เรื่องได้สูญหายไปแล้ว และไม่สามารถค้นหา
หลักฐานที่จะฟ้ืนฟูกลับมาได้ดังเดิม 
 
 วิไลภรณ์ วงศ์พฤกษาสูง (2556) ได้ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมตามรูปแบบกิจกรรม
ของฟาร์มโคนมสหกรณ์หนองโพธิ์ราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) โดยในการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือศึกษา
โครงสร้างเครือข่ายทางสังคมของกิจกรรมต่างๆ ของฟาร์มโคนม เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนควบคุม
ป้องกันโรคของฟาร์ม ผลการศึกษาพบว่า สหกรณ์โคนมหนองโพธิ์ราชบุรี เป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญของ
ศูนย์กลางกิจกรรมต่างๆ ของฟาร์มโคนมตามรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันเช่น ขบวนการ
ขนส่งอาหารและนํ้านมผ่านระบบตัวแทนโดยมีสหกรณ์เป็นศูนย์กลาง ส่วนกิจกรรมอื่นๆ เช่น การผสมเทียม 

การทําวัคซีน การรักษาโคนม สหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการส่งเจ้าหน้าที่ให้บริการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ใน
พ้ืนที่ โครงสร้างมีลักษณะเกาะกันแบบหลวมๆ ความสัมพันธ์ระหว่างฟาร์มโคนมกับตัวแทนกิจกรรมต่างๆ 
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เป็นความสัมพันธ์โดยตรงไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างคู่หน่วยงานย่อยอื่นๆ มาเก่ียวข้อง เครือข่ายทั้งหมดมี
ลักษณะเป็น ScaleFree จึงพบหน่วยย่อยที่มีบทบาทสําคัญของเครือข่าย ท่ีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ใน  

การวางแผนการควบคุม ป้องกันโรคได้ ทั้งในแง่มีการประสานงานผ่านผู้นําที่มีบทบาทดังกล่าวในการ
ส่งเสริมความรู ้และสร้างระดับในการป้องกันโรค 
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บทท่ี 3 
 

วิธีการดําเนนิงาน 
 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “การจัดการความรู้ของเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตผ้ามัดหมี่กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ ตําบลบ้านแดง อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี” เป็นการวิจัย   
เชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาจากเอกสารที่เก่ียวข้อง การสังเกตการณ์ (Observation)   
การสัมภาษณ์เชิงลึก การอภิปรายกลุ่ม (Focus group discussion) และการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
การถ่ายทอดความรู้ในการทอผ้ามัดหมี่ ซึ่งผู้วิจัยได้ดําเนินการตามลําดับดังน้ี  
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรท่ีศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ หมู่ที่ 15 ตําบลบ้านแดง 
อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี และกลุ่มเครือข่ายการทอที่อยู่ในหมู่บ้านดงยางพรพิบูลย์และอยู่นอก
หมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
1. คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ ได้แก่ ประธานและรองประธานกลุ่ม 

เลขานุการกลุ่ม เหรัญญิกและคณะกรรมการฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ        
ฝ่ายการตลาด และฝ่ายควบคุมการเงินและสินเช่ือ จํานวน 10 คน  

 
2. เจ้าของเครือข่ายที่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ จํานวน 14 คน (บางคนเป็น

คณะกรรมการกลุ่ม) 
 

3. ตัวแทนที่ทําอาชีพในขั้นตอนต่างๆ ของการผลิตผ้ามัดหมี่ได้แก่  
 

- คนค้นหัวหมี ่  ในหมู่บ้านดงยางพรพิบูลย์ จํานวน 2 คน 
 นอกหมู่บ้านดงยางพรพิบูลย์ จํานวน 2 คน 
- คนค้นทางยืน ในหมู่บ้านดงยางพรพิบูลย์ จํานวน 1 คน 
 นอกหมู่บ้านดงยางพรพิบูลย์ จํานวน 2 คน 
- คนมัดลาย      ในหมู่บ้านดงยางพรพิบูลย์ จํานวน 2 คน 
 นอกหมู่บ้านดงยางพรพิบูลย์ จํานวน 2 คน 
- คนย้อมคราม      ในหมู่บ้านดงยางพรพิบูลย์ จํานวน 2 คน 
 (คนย้อมครามมีเฉพาะในหมูบ้่าน) 
- คนแกะฟาง     ในหมู่บ้านดงยางพรพิบูลย์ จํานวน 2 คน 
- คนทอผา้        ในหมู่บ้านดงยางพรพิบูลย์ จํานวน 4 คน 
 นอกหมู่บ้านดงยางพรพิบูลย์ จํานวน 4 คน 
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4. ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการในการถ่ายทอดความรู้ จํานวน 105 คน 
 

     เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 

 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการศึกษาดังน้ี 
 

1. แบบสังเกตการณ์ เป็นแบบบันทึกร่วมกับการสังเกตที่แสดงถึงขั้นตอนต่างๆ ในการผลิตผ้ามัดหมี่ 
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต วัตถุดิบที่ใช้  แรงงงานที่ใช้  ขั้นตอนการผลิต และการจัดจําหน่าย 
รวมถึงแบบสังเกตสภาพชุมชน เพ่ือหาความเช่ือมโยงระหว่างบริบทของชุมชนกับการผลิตผ้ามัดหมี่ 

 
2. แบบสอบถามเครือข่ายการผลิต เป็นแบบสอบถามเรื่องเครือข่ายและองค์ประกอบของ  

การทํางานของเครือข่ายการผลิตผ้ามัดหมี่ในแต่ละขั้นตอน แบบสอบถามน้ีจะทําให้ทราบเครือข่าย  
การผลิตของเจ้าของเครือข่ายว่ามีลูกข่ายทั้งหมดเท่าไร แต่ละคนทําหน้าที่อะไรบ้างและความถ่ีของ  
การติดต่อระหว่างลูกข่ายกับเจ้าของเครือข่าย  
 

3. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือใช้สําหรับสัมภาษณ์บุคคลที่มีความสําคัญในเครือข่ายการผลิต  
ในด้านต่างๆ เพ่ือดูกระบวนการในการจัดการความรู้ สอบถามสภาพปัญหาในการดําเนินงานของกลุ่ม
ผลิตผ้าไหมทั้งหมด ต้ังแต่ การจัดหาวัตถุดิบ การดําเนินการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดช่องทาง
จําหน่าย และเป็นแบบสอบถามที่ใช้สําหรับการสอบถามขั้นตอนการผลิตทั้ง 7 ขั้นตอน ได้แก่ การค้นหัวหมี่ 
การค้นทางยืน การมัดหมี่ การย้อม การแกะฟาง/แต้มสี การป่ันด้าย และการทอ ในการสัมภาษณ์เชิงลึกน้ี
จะสัมภาษณ์เฉพาะคนที่มีบทบาทสําคัญในแต่ละด้านของการผลิต 
 

4. แบบสัมภาษณ์สําหรับการสนทนากลุ่ม มีหัวข้อในการสัมภาษณ์ประกอบด้วย ประวัติ  
ความเป็นมาของการก่อต้ังกลุ่ม ความเป็นมาของเครือข่าย องค์ความรู้ในการจัดการเครือข่ายการผลิต 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเครือข่าย  
 

5. แนวคําถามสําหรับการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการถ่ายทอดความรู้เรื่องการทอผ้า 
การวิเคราะห์ SWOT การระดมความคิดเห็นสําหรับส่วนประสมทางการตลาด (4P) ประกอบด้วย   
แนวคําถามดังน้ี 
 

- แนวคําถามสําหรับให้ความคดิเห็นต่อการถ่ายทอดความรู้เรื่องการทอผ้า 
- แนวคําถามสําหรับให้ความคดิเห็นต่อคู่มือในการถ่ายทอดความรู้  
- แนวคําถามในการวิเคราะห์ SWOT ประกอบด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค  
- แนวคําถามสําหรับแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่ายและการประชาสัมพันธ์ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  

1. การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยจะสัมภาษณ์คณะกรรมการกลุ่ม จํานวน 10 คน สัมภาษณ์
ตัวแทนที่ทําหน้าที่ในแต่ละขั้นตอนของการทอผ้า ได้แก่ คนค้นหัวหมี่ 4 คน คนค้นทางยืน 3 คน คนมัดลาย   
4 คน คนย้อมคราม 2 คน คนแกะฟาง 2 คน และคนทอผ้า 8 คน  

 
2. ในการสังเกตการณ์ผู้ วิจัยจะดูลักษณะกายภาพของชุมชน ลักษณะของทุนในชุมชน      

ด้านต่างๆ ได้แก่ ทุนทางกายภาพ ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ทุนการเงินและทุนทรัพยากรธรรมชาติ 
นอกจากน้ีจะดูกระบวนการผลิตผ้าทอมัดหมี่ ในทุกขั้นตอน รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ใน    
การผลิต ร้านค้าในการจัดจําหน่าย และสังเกตการจัดการเครือข่ายของเจ้าของเครือข่ายการผลิต 
 

3. การสอบถามข้อมูลเครือข่ายการผลิต ผู้วิจัยดําเนินการสอบถามเจ้าของเครือข่ายทุกคน 
จํานวน 14 คน 
 

4. การสนทนากลุ่ม โดยรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มประกอบด้วยเจ้าของเครือข่าย
ทั้งหมด 14 คน ก็แบ่งการสนทนาออกเป็น 2 กลุ่ม ครั้งที่ 1 กลุ่มละ 8 คนและครั้งที่ 2 กลุ่มละ 6 คน  
  

5. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอดความรู้เรื่องการทอผ้า การให้ความเห็นต่อคู่มือ    
การทอผ้า การวิเคราะห์ SWOT และการให้ความเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 105 คน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ ที่ทําการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ 
ตําบลบ้านแดง อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 

   
การวิเคราะหแ์ละสังเคราะห์ข้อมูล 

 
 ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการดังน้ี 

 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ วิจัยจะทําการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล         
โดยการเปรียบเทียบเนื้อหาของข้อมูลกับแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ (triangulation) ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากเอกสาร
จากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก รวมท้ังผู้วิจัยพยายามเข้าถึงข้อมูลให้ได้มากที่สุดโดยการเข้าไป
สังเกตการณ์ สร้างสัมพันธ์กับกลุ่มที่ต้องการศึกษาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานตลอดการวิจัย (prolong 
engagement) และสร้างสัมพันธ์ที่ดี (rapport) จนเกิดความไว้เน้ือเช่ือใจกับกลุ่มที่ศึกษาเพ่ือที่จะทราบ
รายละเอียดของข้อมูลให้ได้มากที่สุด จากน้ันจะนําข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมาพิมพ์ในรูปของข้อความ
โดยโปรแกรมการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ส่วนข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและข้อมูล จากการอภิปรายกลุ่ม 
ก็จะถอดเทปมาพิมพ์ในรูปของข้อความโดยโปรแกรมการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ และนํามาวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Atlas.ti Version 7.12 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
และเป็นโปรแกรมที่สามารถจําแนก แยกแยะข้อมูล จัดกลุ่มข้อมูล สร้างความเช่ือมโยงข้อมูลได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ และสามารถใช้ร่วมกับภาษาไทยได้ สําหรับขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงคุณภาพมี
รายละเอียดดังน้ี 

 
  (1) การให้รหัสแบบเปิด (open-coding) เป็นขั้นตอนการลดทอนข้อมูลและการแบ่งข้อมูล 

แยกแยะข้อมูลออกเป็นส่วนย่อยๆ เพ่ือจัดระบบของเนื้อหา ตัดทอนเนื้อหาที่ไม่เก่ียวข้องออก และให้
รหัสของข้อมูล ซึ่งจะทําให้มองเห็นประเด็นในการวิเคราะห์ชัดเจนขึ้น ในขั้นตอนน้ีผู้วิจัยจะอ่านข้อมูลดิบ
ที่ได้จากภาคสนามทั้งหมดอย่างละเอียด จนกระท่ังจับประเด็นหลักๆ ได้ เปลี่ยนประเด็นหลักเหล่าน้ัน
ให้เป็นรหัส เพ่ือแยกแยะจัดกลุ่มข้อมูล ซึ่งในขั้นตอนน้ีจะทําโดยใช้โปรแกรม ATLAS.ti ช่วยในการวิเคราะห์ 
ซึ่งจะทําให้การเข้ารหัสได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว 

 
  (2) การเช่ือมโยงรหัสที่สัมพันธ์กัน (axial/theoretical coding) ในขั้นตอนน้ีผู้วิจัยจะ

เช่ือมโยงข้อมูลจัดเป็นหมวดหมู่ เช่ือมโยงเพ่ือหาแบบแผนความสัมพันธ์ รวมท้ังหาคําอธิบายของ    
แบบแผนและความสัมพันธ์น้ันๆ  

 
  (3) การบันทกึข้อมูล (memo writing) ในระหว่างที่ทําการเช่ือมโยงรหัส ผู้วิจัยจะทําการบันทึก

เพ่ือหาแบบแผนและคําอธิบาย โดยการเขียนบันทึกไว้ใน โปรแกรม ATLAS.ti เพ่ือบันทึกคําอธิบาย 
และอธิบายความเป็นเหตุเป็นผลของพฤติกรรมน้ันๆ  เป็นการสร้างข้อสรุปช่ัวคราวถึงพฤติกรรมต่างๆ  
ที่เกิดขึ้น ในตอนสุดท้ายของการวิเคราะห์จะเช่ือมโยงข้อมูลจากการบันทึกทั้งหมด กลับไปตอบคําถาม
และวัตถุประสงค์ของการวิจัย   

   
  (4) การเช่ือมโยงรหัสเพ่ือเช่ือมโยงเข้ากับแก่นของการวิจัย (selective/focused-coding) 

ในขั้นตอนน้ีผู้วิจัยจะเช่ือมโยงรหัสทั้งหมดเข้าด้วยกัน เพ่ือประกอบเป็นภาพรวมเพ่ือตอบคําถามและ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยทั้งหมด ในขั้นตอนน้ีผู้วิจัยจะใช้ โปรแกรม Atlas.ti ช่วยในการแสดงแผนภาพ
ประเด็นของการวิจัยทั้งหมด ช้ีให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของรหัสทั้งหมดเข้าด้วยกัน  

 
2. การสังเคราะห์ข้อมูลจากผลการวิจัยทั้งหมด 

 
 เมื่อได้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้ว ผู้วิจัยจะทําการ 

จัดระเบียบข้อมูลตามประเด็นที่ต้องการศึกษา ทําการเช่ือมโยงข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน ได้เป็นผลการศึกษา
ให้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งในขั้นตอนน้ีผู้วิจัยจะสังเคราะห์และตีความข้อมูลแบบอุปนัย 
(inductive approach) เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาที่มาจากทัศนะและความหมายของผู้ถูกศึกษาเป็นหลัก 
หลังจากน้ันก็จะให้ข้อเสนอแนะเพ่ือนําไปสู่การค้นหาแนวทางและรูปแบบในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ ตําบลบ้านแดง อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
ต่อไป 
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บทที ่4 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

การศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยขอรายงานผลการศึกษา เป็น 5 สว่น ดังน้ี 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูพ้ืนฐานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ 
 
ส่วนที่ 2 การจัดการความรู้เรือ่งผ้าทอมัดหมีแ่ละการจดัการความรู้เครือข่ายการผลิตผ้าทอมัดหมี่

ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์  
 

2.1  อุปกรณ์และข้ันตอนการทอผ้ามัดหมี่   
2.2 การจัดการความรู้เรื่องการทอผ้ามัดหมี ่
2.3 การจัดการความรู้ของเครือข่ายการผลติผ้าทอมดัหมี ่

 
ส่วนที่ 3 การจัดทําตัวแบบ (model) ของการจัดการความรู้และตัวแบบ (model) การถ่ายทอด

ความรู้ในพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตผ้ามัดหมี่  
 
ส่วนที่ 4 การถ่ายทอดความรู้ในด้านการผลิตผ้ามัดหมี่และการถ่ายทอดความรู้ในพัฒนาเครือข่าย

ความร่วมมือในการผลิตผ้ามัดหมี่ 
 
ส่วนท่ี 5 การจัดทําแผนกลยุทธ์และส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ 

 
 โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังน้ี 

 
สว่นที ่1 ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ 
 

สภาพท่ัวไปของตําบลบ้านแดง อําเภอพิบูลย์รกัษ ์จังหวัดอุดรธานี 
 

ท่ีต้ังและอาณาเขต 
 

จากข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแดง (http://www.bandang.go.th) พบว่า         
ตําบลบ้านแดง อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี มีพ้ืนที่ทั้งหมด 65.31 ตารางกิโลเมตร หรือ 40,821 ไร่ 
การยกฐานะจากสภาตําบลบ้านแดง เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแดง เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 



31 
 

 
 

เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลชั้น 5 (อบต.ขนาดเล็ก) ปัจจุบันได้ยกฐานะเป็นองค์การส่วนตําบลขนาดกลาง 
เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2550 
 

พ้ืนที่ทางกายภาพเป็นพ้ืนท่ีราบสูงต่ําเป็นจํานวนมาก ทิศใต้เป็นที่ราบ ทิศเหนือมีลําห้วยหลวงก้ัน
ระหว่างตําบลบ้านแดงกับตําบลสุมเส้า ซึ่งห้วยหลวงไหลจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก และทิศตะวันออก
ของตําบลมีลําห้วยดานก้ันระหว่างตําบลบ้านแดงกับตําบลนาทราย 
 

ทิศเหนือ  ติดตอ่เขต อบต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 
ทิศใต ้  ติดตอ่เขต อบต.นาบัว อ.เพ็ญ  จ.อดุรธานี  
ทิศตะวันออก  ติดตอ่เขต อบต.ทราย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อดุรธานี 
ทิศตะวันตก  ติดตอ่เขต อบต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี 

 
ข้อมูลประชากร  
 

ตําบลบ้านแดง อําเภอพิบูลย์รกัษ์มีจํานวน 15 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 9,040 คน 2,884 ครัวเรือน 
โดยแยกไดด้ังน้ี 
 
ตารางท่ี 1  แสดงจํานวนประชากรตําบลบ้านแดง อําเภอพิบูลย์รักษ์มีจํานวน 15 หมูบ้่าน 
 

หมู่ที่/บ้าน 
จํานวนประชากร จํานวน

ครวัเรือน ชาย หญิง รวม 
หมู่ที่ 1  บ้านแดง 377 336 713 245 
หมู่ที่ 2  บ้านหนองผักแว่น 216 226 442 124 
หมู่ที่ 3  บ้านไชยวาน 392 383 775 202 
หมู่ที่ 4  บ้านดงยาง 354 346 700 202 
หมู่ที่ 5  บ้านโพธิ์ 242 248 490 133 
หมู่ที่ 6  บ้านดอนเขือง 214 228 442 118 
หมู่ที่ 7  บ้านแดง 370 381 751 223 
หมู่ที่ 8  บ้านโนนดู ่ 329 330 659 249 
หมู่ที ่9  บ้านโนนลือชัย 278 267 545 139 
หมู่ที ่10  บ้านแดง 360 363 723 197 
หมู่ที ่11  บ้านแดง 418 425 843 383 
หมู่ที ่12  บ้านไชยวานพัฒนา 283 290 573 161 
หมู่ที ่13  บ้านแดง 377 344 721 286 
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หมู่ที่/บ้าน 
จํานวนประชากร จํานวน

ครวัเรือน ชาย หญิง รวม 
หมู่ที ่14  บ้านดงไร่ 104 85 189 86 
หมู่ที ่15  บ้านพรพิบูลย์ 219 255 474 136 

รวมท้ังหมด 4,533 4,507 9,040 2,884 
 

ที่มา: องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแดง ข้อมลู ณ วันที่ 15 มกราคม 2559 
     
อาชีพ 
 

ประชากรในตาํบลบ้านแดง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เชน่ ทํานา ทําไร่ เลี้ยงสัตว์ 
 
หนว่ยธุรกิจในเขตองค์การบริหารสว่นตําบลบ้านแดง 
 

- ตลาดนัด  2 แห่ง - ป้ัมนํ้ามัน    2 แห่ง 
- โรงสี  - แห่ง - กลุ่มอาชีพ   -  แห่ง 
- ร้านค้าต่างๆ - แห่ง - กลุม่ออมทรพัย์ 15 กลุ่ม 
- ธนาคาร 1 แห่ง   

 
คมนาคม 
 

- ถนนลาดยางสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2312 (อ.หนองหาน – อ.เพ็ญ) 
- ทางหลวงชนบท หมายเลข 4008 สายบ้านดงยาง - บ้านนานกหงษ์ 

 
สภาพทางสังคม 
 

1. การศกึษา 
 

- โรงเรียนประถมศึกษา    5  แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา    1  แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     3  แห่ง
- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  1  แห่ง
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2. สถาบันและองค์การทางศาสนา 
 

- วัด / สํานักสงฆ์       11 แห่ง 
 
 3. สาธารณสขุ         
        

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 1  แห่ง 
- โรงพยาบาล 1  แห่ง 
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน         2  แห่ง 

 

 4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

- สถานีตํารวจ                    1  แห่ง 
- จุดตรวจประจําตําบล         1  แห่ง 

 
ข้อมูลอ่ืนๆ 
 
 1. การโทรคมนาคม 
 

- โทรศัพทส์าธารณะ     20  แห่ง 
 
 2. มวลชนที่ต้ังขึ้น 
 

- อปพร. 4 รุ่น   179  คน
 
ข้อมูลพืน้ฐานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพบูิลย ์ตําบลบ้านแดง อําเภอพิบูลย์รกัษ์ จังหวัดอุดรธานี 

 
ประวัติความเป็นมาและการบริหารจัดการ 

 
จากข้อมูลนําเสนอผลการดําเนินงาน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ ตําบลบ้านแดง     

อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี (สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี. 2557) ระบุว่า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ดงยางพรพิบูลย์ ตั้งอยู่ เลขที่ 2 หมู่ที่ 15 บ้านพรพิบูลย์ ตําบลบ้านแดง อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 
รหัสไปรษณีย์ 41130 จากการจัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2525  
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ในการดําเนินงานในอดีต กลุ่มจะดําเนินงานเน้นหนักด้านการแปรรูปอาหารและโภชนาการ อาทิ  
การทํานํ้าปลา ขนมต่างๆ นํ้านมถั่วเหลือง เป็นต้น ท้ังน้ีเน่ืองจากมีวัตถุดิบภายในท้องถ่ินอยู่เป็นจํานวนมาก
และได้ส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดทั้งในระดับ อําเภอ จังหวัด เขต จนได้รับรางวัลชนะเลิศอย่างมากมาย 

 
ต่อมาในปี 2536 ได้มีการริเริ่มฟ้ืนฟูการทอผ้าซึ่งได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ย้อม

ครามมาจากบรรพบุรุษ โดยเริ่มแรกเป็นการทอผ้าเพ่ือใช้ในครัวเรือนเพ่ือลดรายจ่ายในครอบครัว ส่วนที่เกิน
ความต้องการจะจําหน่ายให้กับบุคคลทั่วไป จนกระท่ังปี 2541 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจึงได้มีการระดมหุ้น
เพ่ือเป็นกองทุนโดยสมาชิกทุกคนจะต้องถือหุ้นอย่างน้อยหน่ึงหุ้นๆ ละ 100 บาทในการทอผ้าก็ให้สมาชิกกลุ่ม
ทุกคนดําเนินการทอผ้าที่บ้านตนเอง โดยมีกรรมการฝ่ายผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพออกติดตามและให้คําแนะนํา
ตลอดเวลา เพ่ือให้ได้ผ้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด และในปี 2542 กรมส่งเสริมการเกษตรได้สนับสนุน
งบประมาณเพ่ือเป็นทุนในการดําเนินงานอีกจํานวน 100,000 บาท ซึ่งในช่วงน้ีเองทําให้สมาชิกกลุ่มทุกคน
ได้มีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น การผลิตผ้าทอก็เพ่ิมมากขึ้น แต่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด จนกระทั่ง
ปี 2544 กรมส่งเสริมการเกษตรได้สนับสนุนงบประมาณอีกจํานวน 1,350,000 บาท เพ่ือสร้างอาคารศูนย์แสดง
และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันและได้คัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์เดน่ของกรมส่งเสริมการเกษตร 

 
ความคิดรเิร่ิม 

 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ มีกิจกรรมหลักที่สําคัญคือ การทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม

ธรรมชาติ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินที่มีในเขตพ้ืนที่อําเภอพิบูลย์รักษ์ ชาวบ้านเรียกว่า “ผ้าย้อมหม้อนิล”
หรือ “ผ้าชุบหม้อนิล”เป็นการใช้สีครามธรรมชาติในการย้อมผ้าฝ้ายที่มีเสน่ห์และความงดงามบนผืนผ้าของ
สีครามเป็นเกียรติภูมิของคนชาวอําเภอพิบูลย์รักษ์ ไม่แพ้ชาวต่างชาติ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรฯ ได้รับการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามมาจากบรรพบุรุษ โดยเร่ิมแรกเป็นการทอผ้าเพ่ือใช้ในครัวเรือนและใช้
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ต่อมาได้พัฒนาฝีมือและทักษะการทอผ้าโดยนําสีเคมีมาแต่งแต้มประยุกต์
ลวดลายและสีสันให้ทันสมัยตามความต้องการของตลาด ต่อมากลุ่มได้รับคําแนะนําจากลูกค้าบางราย 
เน่ืองจากผ้าย้อมคราม ที่กลุ่มผลิตมีสีเข้มไม่เหมาะกับสีผิวของลูกค้า น่าจะทําให้สีอ่อนลงและดูเป็นธรรมชาติ
มากข้ึน กลุ่มจึงได้คิดค้นและพัฒนากรรมวิธีการย้อมคราม เพ่ือให้สีผ้าดูอ่อนลงตรงตามความต้องการของ
ลูกค้า โดยนําผ้าไปหมักโคลน ทําให้ผ้าสีอ่อนและนุ่มข้ึน ไม่มีกลิ่นเหม็นของคราม เป็นที่นิยมของลูกค้าจนกลาย 
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ินในนามผ้ามัดหมี่ย้อมครามพิบูลย์รักษ์ เป็นผ้าฝ้ายมัดหมี่ท่ีทอมือเน้นคุณภาพ
ความประณีตในการทอเน้ือหนานุ่มสีไม่ตกเมื่อสวมใส่แล้วซับเหง่ือเย็นสบาย  
 

และกลุ่มฯ ยังไดคิ้ดค้นและออกแบบลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่ม จนได้รับรางวัลผ้าย้อมคราม 
ผลิตภัณฑ์เด่น โครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์จังหวัดอุดรธานีระดับห้าดาวในปีพุทธศักราช 2546/2555 
และระดับสี่ดาวในปีพุทธศักราช 2547 จํานวน 3 ลาย 
 



35 
 

 
 

นอกจากน้ีกลุ่มยังได้คิดค้นพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ โดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
ให้ตรงตามความต้องการของตลาดและลูกค้า เช่น ชุดสุภาพสตรีสุภาพ บุรุษ กระเป๋าสะพาย เครื่องใช้
ตกแต่งบ้านหมอน กล่องทิชชู ผ้าพันคอ ผ้าคุมไหล่ หมวก ผ้ารองจาน เป็นต้น แต่ยังไม่แพร่หลายมากนัก
เน่ืองจากไม่มีความชํานาญในการแปรรูป 
 

ปัจจุบันกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ ได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพุทธศักราช 2548 ในชื่อ “วิสาหกิจชุมชนผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านดงยางพรพิบูลย์”
รหัสทะเบียนเลขที่ 4-41-23-01/1-00001 ณ วันที่ 7 เดือนธันวาคมพุทธศักราช 2548 จากการสัมภาษณ์
ประธานกลุ่มแม่บ้านพบว่าช่วงแรกมีสมาชิกก่อตั้ง 27 คน ในปี 2552 จํานวนสมาชิกของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรเป็น 42 คน บริหารจัดการกลุ่มโดยกลุ่มคณะกรรมการบริหาร 7 คณะ ประกอบด้วย ฝ่ายต่างๆ 
ดังน้ี ดังแสดงในภาพที่ 2  
 

1. คณะกรรมการการอํานวยการจํานวน 5 คน  
2. คณะกรรมการฝ่ายการตลาด จํานวน 5 คน 
3. คณะกรรมการฝ่ายการผลติ จํานวน 5 คน 
4. คณะกรรมการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ จํานวน 4 คน 
5. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมคุณภาพผ้า 4 คน 
6. คณะกรมการฝา่ยรับผ้าเข้าศูนย์ จํานวน 5 คน 
7. ที่ปรึกษากลุ่ม จํานวน 14 คน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                     
 
                                    
                                    ภาพที่ 2 กลุ่มดําเนินกิจกรรมทอภาพมัดหมี ่
  

ประธานกลุม่

ฝ่ายควบคมุ
คณุภาพผ้า

ฝ่ายรับผ้าเข้า
ศนูย์

ฝ่ายการผลิต
ฝ่ายจดัซ้ือ
วตัถุดิบ

ฝ่ายการตลาด

รอง
ประธาน

เลขนกุร

ประชาสมัพนัธ์ เหรัญญิก

ท่ีปรึกษากลุม่
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 1) การแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่ม 
 
 การวมกลุ่มของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ ตําบลบ้านแดง อําเภอพิบูลย์รักษ์   
จังหวัดอุดรธานี มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร 5 ตําแหน่ง ได้แก่ ประธาน รองประธาน เลขานุการ 
เหรัญญิก และประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 5 ฝ่าย มีการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง      
มีผลิตภัณฑ์ออกจําหน่ายตลอดเวลา 
 

1.1 ประธาน ทําหน้าที่เป็นผู้นํากลุ่มในการดําเนินกิจกรรมบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของ
กลุ่ม ประสานงานความร่วมมือระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มและระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควบคุมการ
ดูแลการดําเนินงานของกลุ่ม การผลิต การจัดจําหน่าย พัฒนาความรู้ของสมาชิกในการทอผ้า ตลอดจนการ
แปรรูปการผลิตตามความต้องการของลูกค้า และประสานงานกับองค์กรทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนา
กลุ่ม 
 

1.2 รองประธาน มีหน้าที่ปฏิบัติตามที่ประธานมอบหมายจัดเตรียมสถานที่ประชุมและร่วมกับ
ประธานเตรียมเร่ืองที่จะประชุมในครั้งหน้า ติดต่อประสานงานกับประธานอย่างใกล้ชิดตลอดจนปฏิบัติ
หน้าท่ีแทนประธานกรณีประธานไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 
1.3 เลขานุการ ทําหน้าที่เก่ียวกับงานด้านการจัดทําระเบียบรายชื่อ ที่อยู่และกิจกรรมของ

สมาชิก จดบันทึกรายงานการประชุมเอกสารและหนังสือที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน นัดหมายการประชุมฝึกอบรม 
 
1.4 เหรัญญิก ทําหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องการเงินของกลุ่ม ได้แก่ การเก็บรักษาเงินสด  

นําเงินสดฝากธนาคาร การจ่ายเงินตามมติที่ประชุมกลุ่ม 
 
1.5 ประชาสัมพันธ์ ทําหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและกลุ่มย่อย แจ้งข่าวสารและ

รายงานเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม ตลอดจนเผยแพร่ข่าวสารโฆษณากิจกรรมและ
ผลงานของกลุ่มสมาชิก 

 
1.6 ฝ่ายควบคุมคุณภาพผ้า ทําหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดของลวดลายผ้าที่ผลิตได้เป็นผืน 

ขนาดความยาว ความกว้าง และสีของผ้าว่าตรงตามความต้องการของกลุ่มหรือไม่ 
 
1.7 ฝ่ายรับผ้าเข้าศูนย์ ทําหน้าที่ตรวจนับผ้า ตรวจผ้าคงเหลือ ทําบัญชีเก่ียวกับการรับผ้าเข้า

ศูนย์การจําหน่ายผ้าออกจากศูนย์เพ่ือจําหน่าย 
 
1.8 ฝ่ายผลิต ทําหน้าที่ผลิตผ้ามัดหมี่ย้อมครามและปฏิบัติตามระเบียบของทางกลุ่มแม่บ้าน  

ทุกข้ันตอน 
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1.9 ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ ทําหน้าที่จัดสรรวัตถุดิบที่สําคัญคือเส้นฝ้ายเน่ืองจากทางกลุ่มแม่บ้าน   
ไม่สามารถผลิตได้เองจึงต้องเอามาจากภายนอก 

 
1.10 ฝ่ายการตลาด ทําหน้าที่รับผ้ามัดหมี่ย้อมครามออกงานจําหน่าย ตามที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร

จากส่วนราชการ เช่น การออกร้านงานกาชาดประจําปีเป็นต้น 
 

การเลือกคณะกรรการของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งต่างๆ ถือว่าเป็นผู้
ได้รับการยกย่องและได้รับเกียรติจากสมาชิกที่มีความไว้วางใจให้เป็นผู้นําและผู้บริหารกิจกรรมของกลุ่ม
สมาชิกจะเลือกคณะกรรมการการดําเนินกิจกรรมของกลุ่มและจะมีการประสานงานระหว่างกลุ่มกับ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับการสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร การผลิตและการตลาด ความรู้ทาง
วิชาการประกอบอาชีพ ตลอดจนปัจจัยพ้ืนฐานท่ีจําเป็น 
 

2) การดําเนินงานด้านการบริหารและจัดการกลุ่ม 
 
 การบริหารจัดการภายในกลุ่มน้ันมีและวางกฎระเบียบเพ่ือที่จะได้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 
โดยที่สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในแต่ละกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในกระบวนการและปฏิบัติงานตาม
กฎระเบียบที่ตั้งไว้ 
 

2.1) คณะกรรมการการประชุมประจําเดอืนๆ ละ 1 ครั้ง 
 
2.2) วาระในการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการ 2 ปี 
 
2.3) ปรับปรุงและแก้ไข กฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุม่ใหส้อดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 
 
2.4) ดําเนินงานขยายกลุ่มครือข่ายท้ังภายในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้าน 
 
2.5) มีการเผยแพร่ข่าวสารไปยังหน่วยงานต่างๆ เช่นการเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ์  

ผ้ามัดหมี่ย้อมครามไปยังหน่วยงานของราชการ เช่น สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอพิบูลย์รักษ์ องค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านแดงเป็นต้น 

 
วสิัยทัศน ์ 
 
สืบสานภูมิปัญญาชาวบ้าน สร้างงานให้ท้องถิ่น เผยแพร่เทคโนโลยีการผลติผ้าครามธรรมชาตสิู่

ชุมชน 
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พันธกิจ 
 

1. ทําใหส้มาชกิมีความรู้ความชํานาญในกระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาด สร้างอาชีพ 
ย่ังยืนแก่ช่างทอในพ้ืนที ่รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง 

 

2. พัฒนาสินค้าให้คุณภาพมาตรฐานผ้าครามทุกกระบวนการผลติ 
 

3. ศึกษารวบรวมข้อมลูองค์ความรู้ต่างๆ เพ่ือพัฒนาสู่นวัตกรรมถ่ายทอดแก่เยาวชนเพ่ือ      
การอนุรักษ์และยึดเป็นอาชีพอย่างย่ังยืน 

 
วัตถุประสงค์ในการจัดต้ังกลุม่ 

 

1. เป็นแหล่งรบัและถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรและเคหะกิจเกษตรให้แก่สมาชิก 
2. ดําเนินกิจกรรมตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สมาชิกสามารถพ่ึงพาตนเองได้และเข้ามามีส่วนร่วมของกลุ่ม 
4. เพ่ืออนุรักษภู์มิปัญญาจากบรรพบุรุษและสามารถถ่ายทอดให้เยาวชนรุน่หลังสืบตอ่ไป 
5. เพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคีจากการทํางานร่วมกันของคนในชุมชน 
6. สร้างเสริมความม่ันคงในอาชีพสมาชิกมีรายได้เพ่ิมข้ึนมคุีณภาพชีวิตทีด่ีข้ึน 
7. เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมและถ่ายทอดภูมปัิญญาทอ้งถ่ินด้านการป้ันหมอ้เขียนลาย 

 

กฎระเบียบของกลุ่ม 
 

1. การเข้าเป็นสมาชิกตอ้งถือหุ้นร่วมกับกลุม่อย่างต่ําหน่ึงหุ้นๆ ละ 100 บาทไม่เกิน 500 บาท 
 
2. สมคัรเป็นสมาชิกกลุม่ด้วยความสมัครใจค่าสมัคร 20 บาท 
 
3. การส้ินสมาชิกภาพของสมาชิกเมือ่ลาออก ตาย หรือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม

และที่ประชุมใหญ่มีมตใิห้ลาออกกลุม่จะคนืเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกน้ันไปตามจํานวนทีถื่อหุ้น 
 
4. คณะกรรมการกลุ่มอยู่ในตําแหน่งคราวละ 2 ปีและจะเปล่ียนได้เมือ่สมาชิกมากกว่าก่ึงหน่ึงมี

มติที่ประชุมให้ออกหรือคณะกรรมการหมดสมาชิกภาพคณะกรรมการแต่ละฝ่ายตอ้งรู้จักบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง 

 
5. สมาชิกต้องปฏิบัติตามมตแิละระเบียบข้อบังคับของกลุม่และให้ความร่วมมือกับทางราชการ 
 
6. มีการจัดเวรยามดูแลจําหน่ายผลิตภัณฑ์เวลา 09:00 - 16:00 น. 
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7. คณะทํางานตอ้งมาดูแลตรวจเช็คสินค้าชว่งเย็นของทุกวันก่อนปิดและเปิดตอนเช้า 
 
8. จัดใหม้ีการประชมุใหญ่สมาชิกเป็นประจําทุกปีระหว่างวันที่ 30 ธันวาคมถึงวันที่ 1 มกราคม 

 
การผลิตผ้ามัดหม่ีและการพัฒนาเครือขา่ยการผลิตของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ 

 
การทอผ้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ เป็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมทีผู้หญิงส่วนใหญ่ 

ต้องทอผ้าเป็นทุกคนเพ่ือใช้สอยในชีวิตประจําวันในครัวเรือน เช่นเครื่องนุ่งห่ม หมอน เสื้อผ้า เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังใช้ในงานพิธีกรรมสําคัญต่างๆ ส่วนที่เหลือก็เอาไปแบ่งปันให้คนอื่น วัตถุประสงค์ที่ใช้ในการทอผ้า
ในชีวิตประจําวันในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่น้ันนับได้ว่าเป็นวิถีชีวิตหน่ึงในชุมชนและเป็นอาชีพสําคัญรองมา
จากการทํานา ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชุมชน  
 

การทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามในหมู่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ในอดีตที่ผ่านมา เป็นการทอผ้าเพ่ือ
ใช้สอยในชีวิตประจําวันและเพ่ือใช้ในพิธีกรรมต่างๆ ผ้ามัดหมี่ย้อมครามมีความเป็นเอกลักษณ์และเป็นภูมิปัญญา 
ในการทอผ้าโดยการมัดลายให้เกิดสีสันและลวดลายตามท่ีคนทอเป็นผู้กําหนดไว้ ความงดงามและความเป็น
เอกลักษณ์ของผ้ามัดหมี่ย้อมครามจะอยู่ที่ลายที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านและการย้อมครามธรรมชาติที่ทํา
ให้ผู้สวมใส่รู้สึกสบายเน่ืองจากความนุ่มของเน้ือผ้าและสีสันของครามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ชาวบ้าน  
ในสมัยก่อนจะทอผ้าในช่วงฤดูที่ว่างเว้นจากการทํานา ผ้าที่นํามาทอจะนํามาใช้เป็นผ้าซิ่น ผ้าขาวม้า และ
เคร่ืองนุ่งห่มเพ่ือใช้ในครัวเรือน 
 

การเปล่ียนแปลงในช่วงแรกเกิดขึ้นในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2525 – 2540 มีนักธุรกิจผ้ามัดหมี่     
จากจังหวัดหนองคายได้มาส่งเสริมให้ชาวบ้านฟ้ืนฟูการทอผ้าและการย้อมคราม มีการลงทุนซื้อด้ายมาให้
แม่บ้านทอผ้าพร้อมกับพัฒนาลายผ้าใหม่ๆ ให้เป็นที่ต้องการของตลาด ในช่วงเวลาดังกล่าวมีชาวบ้านเข้าร่วม
ทอผ้าเพ่ือนําส่งนักธุรกิจประมาณ 6 – 7 คน และเร่ิมจัดตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าข้ึนในปี พ.ศ. 2525 ต่อมากลุ่ม 
เร่ิมมีการแบ่งงานกันทําจากท่ีคนเดียวทําทุกข้ันตอน มาเป็นการแบ่งงานกันทําตามความชํานาญของแต่ละคน
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้มากข้ึน จึงเริ่มมีการแบ่งคนมัดลายออกไปทําหน้าที่มัดลายโดยเฉพาะ ส่วนงานอื่นๆ 
ได้แก่ การค้นหมี่ การค้นทางยืน การย้อมคราม การแกะฟาง การกรอหลอดและการทอ ยังคงทําโดยคนๆ 
เดียว 
 

จุดเปล่ียนสําคัญที่ทําให้กลุ่มกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์มีสมาชิกขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน  
อันเน่ืองมาจากนโยบายการส่งเสริมผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ในปี พ.ศ. 2544 ทําให้หน่วยงาน
หลายแห่งเข้ามาส่งเสริมให้กลุ่มทอผ้ามีการรวมตัวกันมากข้ึน มีการส่งสมาชิกฯไปอบรมเร่ืองการจัดตั้งและ
การบริหารจัดการกลุ่ม มีการส่งเสริมให้ไปออกงานและสาธิตวิธีการย้อมครามตามงานแสดงผ้าทอที่จัดขึ้น  
ที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดนนทบุรี รวมทั้งส่งเสริมให้มีการส่งเข้าประกวดคัดสรรจนทําให้ผ้าทอย้อมคราม
ดงยางพรพิบูลย์ ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ 5 ดาว ทําให้ผ้าทอของกลุ่มฯ เป็นท่ีรู้จักของตลาดมากข้ึน 
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นอกจากน้ี กลุ่มเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ได้ไปออกงานแสดงสินค้า โอทอปที่เมืองทองธานี ซึ่งจะจัดข้ึนเป็น
ประจําปีละ 2 คร้ัง คือ “งานโอทอปกลางปี หรือโอทอปมิดเยียร์” (ประมาณเดือนสิงหาคม) และ “งานโอทอป 
ปลายปี หรือโอทอปซิตี้” (ประมาณเดือนธันวาคม) ส่งผลให้กลุ่มฯ เป็นที่รู้จักในวงกลว้างมากข้ึนจนทําให้มี
การส่ังซื้อเข้ามาเป็นจํานวนมาก สามารถทํารายได้เข้ามาสู่กลุ่มเป็นที่พอใจ  
 

เมื่อมีออร์เดอร์หรือคําสั่งซื้อเข้ามาในปริมาณมากๆ ทําให้กลุ่มไม่สามารถทอผ้าได้ตามความต้องการ
ของลูกค้า ประธานและสมาชิกกลุ่มจึงมาปรึกษาหารือถึงแนวทางการขยายการทอให้ได้ตามคําสั่งซื้อที่มากขึ้น 
จึงเริ่มมีการจ้างคนทอผ้าในหมู่บ้านเพ่ิมข้ึน แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด ทําให้ต้องขยายเครือข่าย 
คนทอไปตามหมู่บ้านต่างๆ ในอําเภอเมืองอุดร อําเภอเพ็ญและในอําเภอพิบูลย์รักษ์เอง ในส่วนของเคร่ืองมือ
และปัจจัยการผลิตก็ได้มีการพัฒนาเคร่ืองมือและวิธีการเพ่ิมผลผลิตให้ทันกับคนทอที่เพ่ิมข้ึน ดังเช่น การค้น
หัวหมี่จากท่ีเคยค้นโดยใช้มือหมุนก็เปลี่ยนมาประยุกต์ใช้มอเตอร์ช่วยในการค้นหัวหมี่ ส่วนการค้นทางยืนก็มี
การพัฒนาเครื่องมือและวิธีการค้นทางยืนให้สามารถค้นทางยืนได้ในปริมาณที่มากและรวดเร็วข้ึน ส่วนคน
มัดลายจากเดิมที่มีคนมัดลายแค่ในหมู่บ้านก็ขยายเครือข่ายออกไปในหมู่บ้านข้างเคียง สมาชิกในกลุ่ม
โดยเฉพาะกรรมการกลุ่มจากที่เคยเป็นผู้ผลิตเป็นแรงงาน ก็ได้พัฒนาตัวเองมาเป็นนายทุน หรือเจ้าของ
เครือข่าย จนกระท่ังในปัจจุบันกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์สามารถขยายเครือข่าย สร้างงานให้กับ
คนในชุมชนและนอกชุมชนมากกว่า 200 ตําแหน่ง    

 
การทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์มีขั้นตอนการทอทั้งหมด 7 ข้ันตอน 

ในสมัยก่อนคนที่ทอผ้าจะต้องทําเองหมดทุกข้ันตอน การจะได้ผ้าแต่ละผืนต้องใช้เวลานานเพราะต้องเตรียม
อุปกรณ์และใช้เวลาทําในแต่ละข้ันตอนนาน ข้ันตอนการทอผ้ามัดหมี่ในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดโดยสรุป 
ดังน้ี 
 

1) การค้นหัวหม่ี คือการเตรียมด้ายพุ่ง โดยนับจํานวนเส้นด้ายตามลวดลายที่ออกแบบ
ไว้ ขึ้นกับอุปกรณ์ที่เรียกว่า โฮ่งหมี่ โดยให้มีขนาดความกว้างเท่ากับผ้าที่ต้องการเพ่ือที่จะนําไปมัดหมี่ต่อไป 

 
2) การค้นทางยืน คือการเตรียมด้ายทางยืนการนําด้ายไปกรอให้ได้ความยาวตามพ้ืนผ้า

ที่ต้องการ โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าหลักเฝีย การค้นทางยืนครั้งหน่ึงจะได้ด้ายยาว 70 เมตร หลังจากค้นทางยืน
แล้วจะต้องมีการสืบหูก ซึ่งหมายถึงการนําด้ายยืนชุดใหม่ไปต่อกับด้วยยืนชุดเก่า ในส่วนที่ติดอยู่กับฟืม 
เพ่ือให้สามารถทอผ้าต่อเน่ืองกันไปได้ โดยที่ไม่ต้องขึ้นก่ีใหม่ 

 
3) การมัดลาย/มัดหม่ี เป็นการทําลวดลายและสีสันต่างๆ โดยการใช้เชือกฟางมัดลําหมี่

แต่ละลําไปตามแบบลายที่ต้องการ โดยจะต้องมัดลําหมี่ให้แน่นเพ่ือไม่ให้สีท่ีย้อมซึมเข้าส่วนที่มัดหมี่ได้   
ส่วนที่มัดหมี่จะคงสีตามเดิม ส่วนที่ไม่ถูกมัดก็จะถูกย้อมเป็นสี 
  



41 
 

 
 

4) การย้อมคราม คือการนําด้ายที่มัดลายแล้ว ไปย้อมในนํ้าเย็น ที่มีส่วนประกอบ คือ 
ครามและนํ้าด่างผสมกันจนได้ที่ จุ่มด้ายลงไปสลับกับการเอาด้ายออกมาแล้วใช้ไม้ตีเพ่ือให้นําครามซึมไปใน
เส้นด้ายอย่างทั่วถึง จนกระทั่งสีติดแน่นแล้วจึงเอาไปล้างและตากให้แห้ง 

 
5) การแกะฟาง/แต้มสี คือการแก้เชือกฟางที่ใช้มัดลําหมี่แต่ละลําออกให้หมด โดยใช้

มีดบางๆ เล็กๆ การแกะฟางจะต้องทําอย่างระมัดระวังอย่าให้มีดถูกเส้นด้ายขาด ด้ายที่แกะฟางออก
หมดแล้วจะเห็นลายมัดหมี่ที่ชัดเจนข้ึน และสามารถนําสีไปแต้มให้เกิดสีสันท่ีสวยงาม 

 
6) การปั่นหลอด คือการนําเอาด้ายพุ่งที่ผ่านการย้อมและแกะฟางเรียบร้อยแล้ว     

ไปป่ัน (กรอ) ใส่หลอด และใส่ในกระสวยเพ่ือเตรียมทอต่อไป 
 
7) การทอ คือ การนํากระสวย(ท่ีใส่ด้ายพุ่ง)ไปสอดผ่านหมู่ตะกอที่ถูกแยกออกโดยการ

ใช้เท้าเหยียบ สอดกระสวยให้พุ่งไปมาระหว่างตะกอ ใช้มือดึงฟืมตีกระทบด้ายพุ่งที่สอดเข้ามาในเครือเส้นยืน
เพ่ือให้ดา้ยพุ่งแน่น ทําสลับไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ผ้าตามขนาดที่ต้องการ 
 

การเปล่ียนแปลงเร่ืองการแบ่งงานกันการทําจนพัฒนาเป็นเครือข่ายการผลิตเกิดขึ้นเมื่อมีนักธุรกิจ 
ที่ซื้อขายเรื่องผ้าทอย้อมคราม (อ.นิศาชล บุบฝาสังข์ ซึ่งทําธุรกิจเก่ียวกับผ้าไหมและผ้ามัดหมี่ย้อมคราม     
มีร้านจําหน่ายผ้าไหมและผ้ามัดหมี่อยู่ที่ตําบลทุ่งสองห้อง อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย) ได้มาฟ้ืนฟูและ
ส่งเสริมการทอผ้าให้กลับมาอีกครั้ง การเข้ามาของ อ.นิศาชล นับว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้การทอผ้า
ย้อมครามจากที่เคยเป็นการทอเพื่อใช้ในชีวิตประจําวันมาเป็นการทอเพ่ือขายและสร้างรายได้ให้กับคน    
ในชุมชน การส่งเสริมในช่วงแรกเป็นการนําเอาจุดเด่นในเรื่องการย้อมครามมาเป็นจุดขาย ต่อมาก็เอา     
จุดแข็งในเรื่องของการสวมใส่ที่สบาย มีสีสันสวยงาม มีความเป็นเอกลักษณ์และรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างไร  
ก็ตามในการส่งเสริมผ้าทอย้อมครามของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ในช่วงแรกไม่ประสบความสําเร็จ
มากนัก เน่ืองจากลายผ้าส่วนใหญ่เป็นลายโบราณ ทําให้ไม่เป็นที่นิยมของตลาด อ.นิศาชล จึงต้องฝึกคนมัดลาย
ข้ึนมาใหม่ให้สามารถมัดลายได้ตรงกับความต้องของผู้ซื้อ มีการนําลายผ้าใหม่ๆ มาสอนและหัดแกะลาย
จนกระทั่งสามารถมัดลายใหม่ได้ จุดเริ่มต้นของการแบ่งงานกันตามความชํานาญในแต่ละด้านจึงเกิดข้ึน
ในช่วงน้ี โดยมีคนทําหน้าที่มัดลายเพียงอย่างเดียวเกิดข้ึน 3-4 คน 
 

ต่อมาในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2543 – 2550 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการส่งเสริมสินค้าหน่ึงผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบล 
หน่วยงานราชการได้มาส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ทอผ้าย้อมครามเป็นอาชีพเสริม    
มีการส่งผ้าทอเข้าประกวดจนได้รับรางวัลคัดสรรผลิตภัณฑ์โอทอป 5 ดาว มีการออกร้านมากขึ้นทั้งในระดับจังหวัด
และในระดับประเทศ ผ้าทอย้อมครามพิบูลย์รักษ์ จึงเป็นที่รู้จักในวงกว้างและเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น 
ส่งผลให้ยอดการสั่งซื้อผา้ทอเพ่ิมข้ึนตามมา คนมัดหมี่ท่ีมีอยู่เดิมเริ่มทําไม่ทันจึงฝึกคนมัดลายเพิ่มข้ึน ในขณะท่ี
สมาชิกกลุ่มฯ บางคนเห็นว่าตัวเองมีความชอบความถนัดในบางด้าน เช่น บางคนชอบทอ บางคนไม่อยากทอ
แต่ชอบมัดหมี่ หรือบางคนถนัดทางค้นหัวหมี่ หรือค้นทางยืน เมื่อมีคําสั่งซื้อมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้การผลิต
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ผ้าทอทําไม่ทัน จึงเกิดการแบ่งหน้าที่เฉพาะด้านมากขึ้นเรื่อยๆ เกิดเป็นกลุ่มเครือข่ายการผลิตย่อยๆ เกิดขึ้น 
เช่น กลุ่มมัดลายอย่างเดียว ทออย่างเดียว ค้นหัวหมี่และค้นทางยืนอย่างเดียว แต่มีอยู่หน่ึงขั้นตอนท่ีสมาชิก
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์จะไม่จ้างคนอื่นทําได้แก่ การย้อมคราม เน่ืองจากการย้อมครามเป็นงาน
ที่ละเอียดอ่อน ต้องคอยดูเลยเอาใจใส่หม้อครามทุกวันมีสูตรเฉพาะตัวอันเกิดจากภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอด 
จากรุ่นแม่รุ่นยายและเป็นเคล็ดลับของครอบครัวที่จะไม่บอกกัน ทําให้ข้ันตอนการย้อมครามเป็นเพียงขั้นตอนเดียว 
ที่ไม่ขยายเป็นเครือข่ายให้คนอื่นทํา  
 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ผ้าทอย้อมครามของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์เป็นที่
นิยมมากขึ้น เน่ืองจากมีราคาที่ไม่แพง มีสีสันและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ใช้ครามธรรมชาติ       
มีการพัฒนาลวดลายและประยุกต์ให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าในที่ต่างๆ ส่งผลทําให้เป็นท่ีต้องการ  
ของตลาดและมีการสั่งซื้อขยายตัวอย่างสูง ทําให้สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์หลายคนเริ่ม
เปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้ประกอบกิจการ พัฒนาเครือข่ายของตัวเอง เป็นคนลงทุนเองหรือที่ชาวบ้านเรียกกัน
ว่าเป็น “เถ้าแก่เน๊ีย” หรือ “เจ้าของเครือข่าย” กันมาก (บางทีชาวบ้านใช้คําว่า “ผู้จัดการ” หรือ “เจ้าของหูก” 
ส่วนคนที่รับจ้างทอชาวบ้านจะเรียกว่า “เครือข่าย” “ลูกข่าย” “คนรับจ้างทอ” “ลูกหูก” หรือ “ลูกน้อง” 
ส่วนการขยายเครือข่ายจะใช้คําว่า “ข้ึนหูก”)  ทําให้เกิดปัญหาเรื่องเครือข่ายท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอต่อการผลิต 
จึงมีการขยายเครือข่ายออกไปยังหมู่บ้านและตําบลข้างเคียง ได้แก่ บ้านนาคําหลวง บ้านท่าหนาด บ้านนาบัว 
บ้านถ่อน บ้านท่าหลักดิน บ้านดอนกลอย บ้านนาคําไหล บ้านหนองผือ เป็นต้น จนกระทั่งในปัจจุบันแทบ
ไม่เหลือคนทอผ้าในหมู่บ้านดงยางพรพิบูลย์เลย ส่วนใหญ่กระจายไปยังเครือข่ายตามหมู่บ้านต่างๆ 
นอกจากน้ีในบางขั้นตอนเหลือคนทําน้อยมาก ดังเช่นในขั้นตอนการค้นหัวหมี่ กับค้นทางยืน ก็เหลือคนทํา
ข้ันตอนละ 1 คน เว้นแต่กลุ่มคนที่ทําหน้าที่รับจ้างมัดลาย ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงอยู่ที่บ้านดงยางพรพิบูลย์ 
สาเหตุเน่ืองจากคนมัดลายที่น่ีส่วนใหญ่ฝีมือดี มัดได้เร็วและสามารถแกะลายยากๆ ได้ ปัจจุบันจึงเหลือคน
มัดลายในหมู่บ้านประมาณ 20 คน   
 

จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปพัฒนาการของเครือข่ายความร่วมมือในการทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม ได้  
3 ขั้นตอน โดยเริ่มจากขั้นตอนแรกที่การทอผ้า จะทําโดยคนเดียวในทุกข้ันตอน ในข้ันตอนต่อมาเมื่อ
ต้องการแรงงานท่ีมีทักษะเพ่ิมมากขึ้น จึงเกิดการแบ่งงานกันทําตามความชํานาญเฉพาะด้าน ในข้ันตอน
สุดท้าย เมื่อความต้องการผ้าทอเพ่ิมมากขึ้น ทําให้สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์เปลี่ยนบทบาท
จากการทอผ้าเองผันตัวมาเป็นเจ้าของเครือข่าย (เถ้าแก่เน๊ีย) สร้างและขยายเครือข่ายการทอผ้ามัดหมี่
กระจายไปยังหมู่บ้านต่างๆ อย่างมากมาย จากผลการวิจัยสามารถสรุปเครือข่ายการทอของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ได้ดังน้ี 
 

การค้นหัวหม่ี ในหมู่บ้านดงยางพรพิบูลย์เหลือคนค้นหัวหมี่ 2 คน ที่เหลือเป็นเครือข่ายจาก
หมู่บ้านอื่น จํานวน 5 คน การค้นหัวหมี่เป็นข้ันตอนที่มีพัฒนาการมาจากท่ีเคยใช้มือค้น หมุนโฮงไปเร่ือยๆ 
ปัจจุบันเปล่ียนมาเป็นการใช้มอเตอร์ ทําให้ค้นหัวหมี่ได้ไว วันหน่ึงคนหน่ึงทําได้อย่างประมาณ 10 หัว 
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ค่าจ้างในการค้นอยู่ที่ หัวละ 25 บาท บางคนทํากันเป็นอาชีพทั้งครอบครัว มี 2-3 มอเตอร์ ทําให้รับค้น   
หัวหมี่ได้มาก   
 

การค้นทางยืน คนค้นทางยืนปัจจุบันในหมู่บ้านเหลือเพียงคนเดียว ส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากค้นทางยืน
เพราะต้องเดินค้นด้ายยืนไปมาทั้งวัน สมาชิกกลุ่มฯ ส่วนใหญ่ก็มีอายุมาก และบางคนก็มีปัญหาสุขภาพทําให้
ไม่สะดวกท่ีจะค้นทางยืน ค่าจ้างในการค้นทางยืนจะคิดที่เครือละ 200 บาท นอกจากนี้คนค้นทางยืนมักจะ
สืบหูกด้วย การสืบหูกเป็นการต่อด้ายยืนเก่ากับด้ายยืนใหม่เข้าด้วยกัน โดยเมื่อทอจนด้ายยืนหมดแล้ว (ด้ายยืน
ยาวประมาณ 70 เมตร โดยเฉลี่ยคนหน่ึงทอได้เดือนละ 30-50 เมตร แสดงว่าทุกก่ีทอผ้าจะต้องมาจ้างคนสืบหูก
เฉลี่ยแล้ว 2 เดือนต่อ 1 คร้ัง) การสืบหูกเป็นงานที่ละเอียดและใช้เวลานานมากเพราะต้องต่อด้ายท่ีละเส้น
จนกว่าจะเต็มฟืม ขาดเส้นใดเส้นหน่ึงก็ไม่ได้ คนไม่ชํานาญกว่าจะสืบหูกได้บางคร้ังใช้เวลาทั้งวัน บางคน
อาจจะครึ่งวันหรือ 3 -4 ชั่วโมง แต่สําหรับคนที่ชํานาญจะใช้เวลาแค่ 1 ชั่วโมง ค่าจ้างในการสืบหูกจะอยู่ที่
ครั้งละ 150 บาท ส่วนคนสืบหูกที่หมู่บ้านอื่น เช่น ที่บ้านท่าหนาด มีอยู่ 3 -4  คน  

 
การมัดลาย/มัดหม่ี การมัดลายเป็นข้ันตอนที่มีความสําคัญข้ันตอนหนึ่งของการทอผ้า ลวดลายจะ

ออกมาแบบไหนและละเอียดมากเท่าใดก็ข้ึนอยู่กับการมัดลาย โดยปกติแล้วเจ้าของเครือข่ายส่วนใหญ่จะมี
ฝีมือในด้านการมัดลายจึงมักจะมัดลายเองเพ่ือให้ได้ลายมีคุณภาพตามท่ีลูกค้าต้องการ นอกจากน้ีลูกค้ามักจะ
สั่งลายใหม่ๆ โดยการส่งรูปมาให้ดูแล้วให้เจ้าของเครือข่ายแกะลายตามที่ต้องการ ซึ่งหากสามารถแกะลาย
ได้ก็หมายถึงจะทําให้ได้ออร์เดอร์เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้แล้วเมื่อแกะลายเสร็จเจ้าของเครือข่ายจะต้องไปถ่ายทอด
ลายที่แกะได้ให้กับคนมัดลายคนอื่นๆ ต่อด้วย การมัดลายจึงมีความสําคัญต่อการทอมาก จึงทําให้เจ้าของ
เครือข่ายต้องมีความรู้เรื่องการมัดลายและต้องมัดลายให้เป็น เพ่ือที่จะสามารถรับออร์เดอร์ใหม่ๆ และ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับคนมัดลายอื่นๆ ได้ ปัจจุบันราคาค่าจ้างมัดลายจะอยู่ท่ีหัวละ 80 - 120 บาท ข้ึนอยู่กับ
ความยากง่ายของลาย   

    
การย้อมคราม การย้อมครามถือเป็นเอกลักษณ์ของผ้าทอมัดหมี่ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยาง

พรพิบูลย์เลยทีเดียว การย้อมครามต้องใช้ความเอาใจใส่ในการดูแลรักษาหม้อครามมาก (ชาวบ้านเรียกว่า 
“หม้อนิล”) เริ่มตั้งแต่การก่อหม้อนิลว่าควรจะมีส่วนผสมอะไรบ้าง โดยเฉพาะการทํานํ้าด่างที่นํามาผสมกับคราม 
นํ้าด่างจะทํามาจากการนําเอากาบกล้วยแห้ง ต้นมะละกอแห้ง เปลือกขนุนแห้ง หรือเปลือกมะขามแห้ง 
(วัสดุท่ีนํามาเผาของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน) มาเผาเพ่ือเอาขี้เถ้าผสมกับเน้ือครามและปูนขาว สิ่งที่ยาก
ที่สุดก็คือการรักษาหม้อนิล เพราะบางครั้งจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า “หม้อนิลตาย” คืออยู่ดีๆ ก็ย้อมไม่ติด
ทั้ง  ๆที่เมื่อวานหรือตอนเช้ายังย้อมติดแต่ตอนเย็นกลับย้อมไม่ติด คนย้อมจะต้องหาทาง “แก้” โดยใส่ส่วนผสมต่าง  ๆ
ลงไป การจะแก้ไดจ้ะต้องรู้ใจหม้อนิลตัวเองว่าขาดอะไร เช่น ขาดหวาน ขาดเค็ม ขาดเปร้ียว และก็ใส่ส่วนผสมต่างๆ 
ลงไปแก้ คนที่ชํานาญจะ “รู้นิสัยหม้อนิล” สามารถแก้ให้กลับมาย้อมให้ติดเหมือนเดิม คนที่มีประสบการณ์
ในการย้อมครามมากๆ จะใช้หม้อนิลหม้อเดียวโดยที่ไม่ต้องก่อหม้อนิลใหม่เลยถึง 20 – 30 ปี เพียงแค่เพ่ิม
นํ้าด่างและส่วนผสมต่างๆ ให้พอดีเท่าน้ัน ดังที่สมาชิกกลุ่มเรียกว่า “เลี้ยงหม้อนิลเป็น”  
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โดยปกติแล้ว คนๆ หน่ึงจะย้อมครามมากท่ีสุดวันละ 6 หัว เพราะกว่าจะเสร็จแต่ละหัวต้องย้อม  
ถึง 4 หม้อ และต้องทุบด้วย ทําให้บางคร้ังคนย้อมก็ปวดเมื่อยแขนเลยย้อมได้น้อย หลังจากน้ันก็นํามาล้าง
และตากให้แห้ง ดังน้ันในช่วงฤดูฝนจะมีปัญหาเรื่องย้อมครามแล้วด้ายไม่แห้ง ทําให้บางครั้งไม่สามารถส่ง
ด้ายพุ่งไปให้กับคนทอได้ ก็จะทําให้การผลิตหยุดชะงัก นอกจากนี้เจ้าของเครือข่ายบางคนยังรับจ้างย้อม 
เป็นรายได้เสริมอีกด้วย โดยค่าจ้างในการย้อมจะอยู่ที่หัวละ 100 บาท     
 

นอกจากนี้แล้วยังมีการย้อมอีกประเภทหน่ึงเรียกว่า การหมักโคลน คือการทําสีประเภทต่างๆ 
หลังจากการย้อมครามเสร็จแล้ว ก็ทําการย้อมโครนอีกครั้ง เพ่ือให้เกิดสีใหม่ที่สวยงาม สมัยก่อนวัตถุดิบที่ใช้
จะได้จากดินหรือโคลนจริงๆ ซึ่งเมื่อย้อมแล้วจะได้สีออกน้ําตาลหรือเขียว แต่ปัจจุบันจะใช้สีเคมีแทน   
เพราะย้อมได้รวดเร็วและหาซื้อสีเคมีได้ง่าย เพราะฉะน้ันเวลาพูดถึงออร์เดอร์หมักโคนในปัจจุบันจะหมายถึง
ต้องย้อมสีเพ่ิมอีกหน่ึงข้ันตอนตามความต้องการของลูกค้า การหมักโคลนจะทําให้ผ้ามีราคามากขึ้น จากปกติ
เมตรละ 350 บาท จะขายได้ 400 บาท  
 

การแกะฟาง/แต้มสี การแกะฟางส่วนใหญ่จะจ้างวัยรุ่นหรือเด็กนักเรียนที่ต้องการรายได้พิเศษ  
การแกะฟางจะต้องคอยระวังไม่ให้มีดไปตัดเส้นด้าย ทําให้ผู้สูงอายุมากๆ ท่ีสายตาไม่ดีทําไม่ได้ ค่าจ้าง      
ในการแกะฟางจะอยู่ท่ีหัวละ 10 บาท ส่วนการแต้มสีเป็นการทําสีบริเวณท่ีมัดหมี่ให้เกิดสีสันท่ีสวยงาม   
ตามความต้องการของลูกค้า การแต้มส่วนใหญ่จะใช้แรงงานในครอบครัวหรือเจ้าของเครือข่ายเป็นคนแต้ม
เพราะทําได้เร็วและเป็นงานที่ไม่ต้องการทักษะและความชํานาญมากนัก                                         

 
การป่ันหลอดและการทอ การป่ันหลอดและการทอจะทําโดยคนๆ เดียวกัน คือคนทอ กล่าวคือ  

ถ้ารับจ้างทอจะต้องป่ันหลอดด้วย สําหรับราคาในการรับจ้างป่ันหลอดและทอจะอยู่ที่เมตรละ 80 บาท  
บางลายถ้าเป็นลายโบราณหรือลายยากๆ ค่าทอจะอยู่ที่ 100 – 120 บาท ผลจากการสัมภาษณ์พบว่า
ปัจจุบันมีคนทอเป็นอาชีพหลักมากขึ้น ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของคนรับจ้างทอทั้งหมด ในด้านปริมาณ
ของการทอ ผลการศึกษาพบว่า คนที่ทอเป็นอาชีพจะทอได้ผ้า ประมาณ 4-5 เมตรต่อวัน แต่โดยปกติแล้ว
ค่าเฉลี่ยของการทอจะได้ผ้า 2-3 เมตรต่อวัน ข้ึนอยู่กับภารกิจในแต่ละวันของคนทอ เช่น บางวันคนทอ  
อาจไปทํานา หรือทําธุระต่างๆ ในบางกรณีที่หมู่บ้านมีงานบุญ งานบวช งานศพ หรือตามประเพณีในรอบปี 
จะทําให้คนรับจ้างทอหยุดทอ เพ่ือไปร่วมงานตามท่ีกล่าวมา ดังน้ันการคํานวณผลผลิตต่อวันและต่อเดือน 
จึงค่อนข้างคํานวณให้แน่นอนยาก เน่ืองจากมีปัจจัยหลายปัจจัยที่ทําให้ได้ผลผลิตไม่แน่นอน แต่โดยเฉลี่ยแล้ว
คนที่ทอเป็นอาชีพจะได้ประมาณเดือนละ 50-60 เมตร ส่วนคนที่ทอเป็นงานเสริมจะได้ประมาณ 20-40 เมตร 
ปัจจุบันคนทอแทบท้ังหมดเป็นคนจากหมู่บ้านอื่น ในหมู่บ้านดงยางพรพิบูลย์เหลือคนทอแค่ 3 -4 คน    
และเป็นผู้สูงอายุท้ังหมด 
 

เพ่ือให้เห็นภาพของเครือข่ายการผลิตของกลุ่มกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ชัดเจน ผู้วิจัย
ขอสรุปจํานวนเครือข่ายของแต่ละคนดังตารางต่อไปน้ี  
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ตารางท่ี 2  แสดงสมาชิกกลุม่ที่เป็นเจ้าของเครือข่ายและจํานวนคนในแต่ละเครอืข่าย     
 

ลําดั
บ 

สมาชิกกลุม่ท่ีเป็น     
เจ้าของเครือข่าย 

ค่าจ้างใน
แตล่ะ
ข้ันตอน 
(บาท) 

จํานวนเครือข่ายการผลิตในแตล่ะขั้นตอน 

ค้นหัวหมี่ ค้นทาง
เครือ มัดลาย ย้อม แกะ

ฟาง 
ปั่นหลอด 

+ ทอ 

 25 บาท  
ต่อหัว  

(5 เมตร)

200 บาท
ต่อเครือ 

(70 เมตร)

80- 120 
บาท    
ต่อหัว

100 
บาทต่อหัว 

10 บาท   
ต่อหัว 

80-100 
บาท      

ต่อเมตร
1 นางบัวผัน สีแสง + ลูกสาว  คนค้นหัวหมี่

ในหมู่บ้าน  
2 คน และ
หมู่บ้านอ่ืน  

5 คน 

คนค้น   
ทางเครือ 
ในหมู่บ้าน 
1 คน และ
หมู่บ้านอ่ืน 

4 คน 

จ้างคน   
มัดลาย    

ในหมู่บ้าน 
20 คน และ
หมู่บ้านอื่น 

10 คน 

คนที่เป็น
เจ้าของ
เครือข่าย 
ทุกคนจะ
ย้อมคราม

เอง 

ใช้แรงงาน
เด็ก + 
ผู้สูงอายุ  
ในหมู่บ้าน 
จํานวน   
30 คน 

29 
2 นางสมร คําวิเศษ  20 
3 นางเกษี เยือกเย็น  20 
4 นางอรุณณี ศรีสามารถ  19 
5 นางบุญนอง อ่างคํา  15 
6 นางนิตยา สินทร  11 
7 นางขวัญใจ ศรีเดช  11 
8 นางสง่า หลักชัย  8 
9 นางอารีย์ ศรีสมน้อย  5 
10 นางไพบูลย์ เช่ียวชาญ  4 
11 นางเสาวรีย์ กุลคําแดง  3 
12 นางอรพิน  เช่ียวชาญ  3 
13 นางมะลิจันทร์  คนฉลาด  3 
14 นางมะลิจันทร์  กุลดําแดง  2 
15 สมาชิกกลุ่มที่ทอเอง  4 
 รวมคนที่อยู่ในเครือข่าย   

การทอผ้าในแต่ละขั้นตอน 
 7 5 30 14 30 157 

รวมคนที่อยู่ในเครือข่าย 
การทอผ้าทั้งหมด 

 243 คน 

               
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นเครือข่ายการผลิตในแต่ละขั้นตอนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ 

โดยคนที่มีลูกข่ายทอผ้ามากที่สุดได้แก่ นางบัวผัน สีแสง มีคนทอผ้ามากถึง 29 คน โดยนางบัวผัน จะบริหาร
เครือข่ายคนทอร่วมกันกับลูกสาวได้แก่ นางสุภาทิพย์ สีแสง รองลงมาได้แก่ นางสมร คําวิเศษ นางเกษี 
เยือกเย็น และนางอรุณณี ศรีสามารถ ที่มีเครือข่ายการทอผ้าให้ใกล้เคียงกันคือ 19 - 20 คน  กลุ่มรองลงมา
ได้แก่ กลุ่มที่มีเครือข่ายคนทอระหว่าง 11 – 15 คน ได้แก่ นางบุญนอง อ่างคํา นางนิตยา สินทร และนางขวัญใจ 
ศรีเดช  ส่วนกลุ่มต่อมา คือกลุ่มที่มีเครือข่ายการทอไม่ถึง 10 คน ได้แก่ นางสง่า หลักชัย นางอารีย์ ศรีสมน้อย 
นางไพบูลย์ เชี่ยวชาญ นางเสาวรีย์ กุลคําแดง นางอรพิน เชี่ยวชาญ นางมะลิจันทร์ คนฉลาด และนางมะลิจันทร์  
กุลดําแดง และกลุ่มสุดท้าย คือกลุ่มที่ทอผ้าเอง ที่อยู่ที่หมู่บ้านดงยางพรพิบูลย์ มีจํานวนทั้งหมด 4 คน กลุ่มน้ี
ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และไม่ได้ทอทุกวัน ทอเพื่อเป็นรายได้เสริมเมื่อมีเวลาว่าง โดยสรุปเครือข่ายคนทอผ้า 
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มีทั้งหมด 157 คน แทบทั้งหมดเป็นเครือข่ายทอผ้าท่ีอยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียง จํานวนถึง 153 คน และ   
เหลือคนทอผ้าที่อยู่ในหมู่บ้านดงยางพรพิบูลย์แค่เพียง 4 คน เท่าน้ัน 
 

เครือข่ายคนค้นหมี่ ประกอบด้วยคนค้นทีอ่ยู่หมู่บ้านดงยางพรพิบูลย์ 2 คน และหมู่บ้านอื่น 5 คน 
 

เครือข่ายคนค้นทางยืน ประกอบด้วยคนค้นทางยืนที่อยู่หมู่บ้านดงยางพรพิบูลย์ 1 คน และหมู่บ้านอื่น 
4 คน 
 

เครอืข่ายมดัลาย/มัดหมี ่ประกอบด้วยคนมดัลายทีอ่ยู่หมู่บ้านดงยางพรพิบูลย์ 20 คน และคนมัดลาย
ที่อยู่ในหมู่บ้านอื่น 10 คน 
 

คนย้อมคราม ประกอบด้วยเจ้าของเครือข่ายที่เป็นคนย้อมครามเอง ซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านดงยางพรพิบูลย์
ทั้งหมด จํานวน 14 คน รวมคนย้อมครามเองทีเ่ป็นสมาชกิกลุม่ทีท่อผา้เองทีอ่ยู่ในหมู่บ้าน อีก 4 คน รวมเป็น 
18 คน 
 

คนแกะฟาง/แต้มส ีประกอบด้วยคนในหมู่บ้านดงยางพรพิบูลย์ท้ังหมด มจํีานวน   30 คน 
 

เมื่อรวมเครือข่ายการผลิตทั้งหมดแล้วจะพบว่ามีจํานวนทั้งหมด 243 คน เป็นคนที่อยู่ในชุมชน
ทั้งหมด 71 คน และเป็นคนที่อยู่นอกชุมชนทั้งหมด 172 คน จะเห็นได้ว่าเครือข่ายการทอของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ เป็นเครือข่ายการผลิตที่ใหญ่มาก สามารถสร้างงานและรายได้ให้กับคนในชุมชน
และนอกชุมชนให้มีอาชีพที่มั่นคงเป็นจํานวนมาก 

 
ผลที่เกดิจากการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลติ ได้แก ่
 
(1) การเพ่ิมรายได้ให้กับเจ้าของเครือข่ายและลูกข่าย การขยายเครือข่ายความร่วมมือในการผลิต

ผ้าทอมัดหมี่ เป็นการสร้างรายได้ให้กับเจ้าของเครือข่ายและลูกข่าย โดยเจ้าของเครือข่ายจะต้องเป็นผู้ลงทุน
และเป็นคนบริหารจัดการเครือข่าย ส่วนลูกข่ายก็จะได้รับค่าแรงตามที่ตกลงกัน 

 
(2) เกิดการสร้างงานและการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ   

ในการผลิตจะทําให้เกิดการสร้างเงิน และการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน ดังในกรณีของการมัดลาย 
ในหมู่บ้านดงยางพรพิบูลย์ ที่คนมัดลายส่วนใหญ่เป็นคนที่อายุไม่เยอะ จากการสัมภาษณ์พบว่าคนมัดลาย
ส่วนใหญ่รู้สึกสบายใจท่ีไม่ต้องไปทํางานที่ต่างจังหวัด หรืออย่างกรณีของคนทอผ้าที่อยู่ในหมู่บ้านข้างเคียง  
ก็รู้สึกมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพไม่ต้องอพยพไปทํางานในที่อื่น สามารถทํางานอยู่ที่บ้านได้
นอกจากน้ียังสามารถดูแลบุตรหลานและผู้สูงอายุที่อยู่บ้านได้ด้วย     
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(3) ช่วยส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวมีของที่ระลึก และดึงดูดนักท่องเที่ยวตามแหล่งต่างๆ ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ผ้าทอย้อมครามของกลุ่มฯ เป็นผ้าทอที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เน่ืองจากมีราคาไม่แพงและมีลวดลาย  
ที่สามารถประยุกต์เข้ากับลายของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้ ดังเช่น การนําเอาลายโบราณของหมู่บ้านไป
ประยุกต์เข้ากับลายพญานาค แล้วนําไปจําหน่ายที่หนองคาย หรือการนําลายโบราณของหมู่บ้านไปประยุกต์
เข้ากับลายไห แล้วนําไปจําหน่ายที่บ้านเชียง เป็นต้น 

 
สว่นที ่2 การจัดการความรู้เรื่องผ้าทอมัดหม่ีและการจัดการความรู้ของเครือข่ายการผลิตผ้าทอมัดหม่ี
ของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรดงยางพรพิบลูย์ 
 

ในส่วนท่ี 2 เป็นการจดัการความรู้เร่ืองการทอผ้ามดัหมีแ่ละการจัดการความรู้ของเครือข่ายการผลติ
ผ้าทอมัดหมี่ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ โดยจะมีรายเอียด 3 หัวข้อได้แก่ 

 
2.1 อุปกรณแ์ละข้ันตอนการทอผ้ามัดหมี่   
2.2 การจัดการความรู้เรื่องการทอผ้ามัดหมี ่
2.3 การจัดการความรู้ของเครือข่ายการผลติผ้าทอมัดหมี ่

 
2.1 อุปกรณ์และขั้นตอนการทอผ้ามัดหม่ี 
 

การทําผ้ามัดหมี่ย้อมคราม คอืการนําด้ายทีใ่ชส้ําหรับทอผ้า มาย้อมด้วยครามธรรมชาต ิ
โดยมีอุปกรณท่ี์จะใช้ในการเตรียมด้ายทั้งสองชดุ ท้ังการเตรียมด้ายพุ่ง และการเตรียมด้ายยืน ดังน้ี 
 

1. ด้ายยืน/ด้ายพุ่ง   
 

ด้ายยืน เป็นดา้ยท่ีเรียงอยู่ในแนวขวาง/และแนวตั้ง โดยจะสอดผ่านช่องฟืม และตะกอ     
ที่โยงไว้กับก่ีและไม้เหยียบ  
     
 
 
 
 
                                    
 
                                 
 
 

ภาพท่ี 3 ด้ายยืน 
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ด้ายพุ่ง คือ เสน้ด้ายถูกกรอบนหลอดด้ายแล้วนําไปบรรจุในกระสวย โดยเส้นพุ่งจะพุ่ง          
ในแนวนอนจากซ้ายไปขวา และจากขวามาซ้ายผ่านเส้นยืนที่ยกสลับกันเมื่อเหยียบคานเหยียบเพ่ือให้เกิดลวดลาย   

      
                                     
 
 
 
 
                                            

 
 
 

 

2. เชือกฟาง  
 

เชือกฟางใช้สําหรับมัดลายเส้นด้าย (หมี่) เพ่ือใหส้่วนที่มดัเป็นสีขาว ไม่ตดิสีคราม 
 
 
 
 
 
 
 
                                             

                                                      ภาพท่ี 5 เชอืกฟาง 
 

3. มีดหรือกรรไกร 
 

มีดหรอืกรรไกรสําหรับตดัเชอืกฟางออกหลงัจากการย้อมและตากเส้นดา้ยจนแห้งแล้ว 
 
 
 
 
 
                                                

ภาพที่ 4 ด้ายพุ่ง

ภาพที่ 6 มีดตดัฟาง
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4. คราม  
 

คราม เป็นไม้พ้ืนเมืองในเอเชยี เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ฝักตรงหรือโค้งงอเลก็น้อย ใบประกอบ
แบบขนนก ดอกชอ่ นิยมนําก่ิงครามทั้งใบมาแช่นํ้าด่าง เพ่ือหมักเอานํ้าคราม มายอ้มผ้า สทีี่ไดคื้อสีนํ้าเงินเข้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
                                                      ภาพท่ี 7 ตน้คราม 
 

5. กระสวย 
 

กระสวยเป็นอปุกรณ์อย่างหนึ่งใช้ในการทอผ้า ทําด้วยไม ้ปลายสองด้านมน ตรงกลางกลวง 
สําหรับบรรจุหลอดด้ายพุ่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
                                             ภาพท่ี 8 กระสวย 
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6. หลอดด้าย 
 

หลอดด้ายเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้สําหรับม้วนเส้นดา้ย โดยเสียบไว้กับเหล็กไนเพ่ือทําการกรอด้าย
พันเข้าหลอดจนไดป้ริมาณตามตอ้งการ หลอดใหญ่มกันําไปทําด้ายเสน้ยืน หลอดเล็กใช้สําหรับใสใ่นกระสวย 
เป็นด้ายเส้นพุ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       รูปที ่7 หลอดด้าย 
 
 
 

                                                   ภาพที่ 9 หลอดด้าย 
 

7. กี่มือ 
 

ก่ีมือ เป็นเคร่ืองมือสําหรับทอผ้า กี่มีหลายชนิดแต่มีหลักการพ้ืนฐานอย่างเดียวกัน คือ    
การขัดประสานระหว่างด้ายเส้นพุ่ง และด้ายเส้นยืน จนแน่นเป็นเน้ือผ้า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  ภาพที ่10 ก่ีมือ 
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8. โฮง (โฮงคน้หม่ี/โฮงมัดหม่ี)  
 

โฮงค้นหมี่ หมายถึงโครงสําหรับจัดระเบียบฝ้าย ซึ่งมลีักษณะเป็นกรอบไม้รูปสี่เหลี่ยมผนืผ้า 
ความยาวเท่ากับความกว้างของผ้าที่ทอสําเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
                                                  ภาพท่ี 11 โฮงค้นหมี ่
 

โฮงมัดหมี่ หมายถึงโครงสําหรับนําหมี่ที่ค้นแล้วมาใส่เพ่ือแกะลายมดัหมี ่ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 
                                                   ภาพท่ี 12 โฮงมัดหมี ่
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9. หลาปั่นด้าย 
 

หลาป่ันด้ายเป็นเคร่ืองมอืท่ีใช้สําหรับป่ันฝ้าย หรือกรอเส้นด้ายเข้าหลอดด้าย โดยมีทั้งแบบ
ป่ันมือและมอเตอร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                       ภาพที ่13 หลาปั่นด้ายแบบมือและมอเตอร์ 
 

10. ตะกอ 
 

ตะกอคือส่วนหน่ึงของเครื่องทอผ้าทําด้วยเส้นด้ายรอ้ยกับกรอบไม ้สําหรับแยกเส้นด้ายยืน
ให้ข้ึนลงเพ่ือให้ขัดกับเส้นด้ายพุ่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      ภาพท่ี 14 ตะกอ 
 

11. เฝยี 
 

เฝียคือโครงสําหรับ จัดระเบียบด้ายยืน 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 15 เฝีย 
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12. ฟืมหรือเขา 
 

ฟืมเป็นอุปกรณ์อย่างหน่ึงในการทอผ้า ประกอบด้วยซี่แนวตั้งวางเรียงกัน อยู่ในกรอบไม้ 
ใชส้ําหรับกระทบเส้นด้ายพุ่งให้ชดิเป็นระเบียบ  

 
 

 
 
 
     
 
 
      สําหรับกระบวนการทอผ้าย้อมคราม จะต้องมขีั้นตอนดังน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   ภาพท่ี 17 ข้ันตอนการผลติ

เส้นด้าย(ฝ้าย) 

ด้ายยืน ด้ายพุ่ง 

ค้นหัวหมี ่

มัดหมี ่

ย้อมคราม 

แก้ฟาง/แตม้สี 

ปั่นหลอด 

ค้นทางเครือ 

เก็บตะกอ 

ขึ้นกี่/สืบหูก 

การทอผ้ามัดหมีย้่อมคราม 

ภาพที่ 16 ฟืมหรือเขา 
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จากแผนภาพจะเห็นได้ว่าก่อนจะถึงกระบวนการทอผ้าจะต้องมีการเตรียมด้าย (ฝ้าย) 2 ชนิด คือ 
ด้ายพุ่งและด้ายยืน โดยการเตรียมด้ายพุ่งมีข้ันตอนดังน้ี 
  

1. การคน้หวัหม่ี 
 

การค้นหัวหมี่หรือการค้นหมี่ คือการนําด้าย (ฝ้าย) ซึ่งต่อไปเรียกว่าหมี่  มาเพื่อจัดระเบียบ
ไม่ให้หมี่พันกัน โดยการค้นหมี่ จะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า เคร่ืองค้นหมี่หรือโฮงค้นหมี่ มีวิธีดังน้ี 
 

1. เอาหมี่ที่เตรียมมาแล้วมัดหลักหมีด่้านล่างก่อน แล้วพันรอบหลักหมี่ไปเรื่อยๆ เรยีกว่า    
การก่อหมี ่

 
2. การค้นหมี่จะต้องค้นจากลา่งข้ึนบน หรือบนลงล่างจนกว่าจะครบจํานวนรอบทีต่้องการ     

ภาษาท้องถ่ินเรียกแตล่ะจํานวนว่าลูกหรือลาํ ถ้าก่อหมีผู่ก ฝ้ายด้านขวา กต็อ้งวนซ้ายมาขวาทุกคร้ัง 
 
3. ควรผูกหมี่ไว้ทุกลูกด้วยสายแนม เพ่ือไม่ให้หมี่พันกัน หรือหลดุออกจากกัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                      
 
 
 
 

                                                       ภาพท่ี 18  ค้นหัวหมี ่
 

2. การมัดหม่ี 
 

การมัดหมี่คือการทําให้หมี่ (ด้าย) เกิดลายตามท่ีต้องการ วิธีมัดหมี่ นําหมี่ที่ใส่โฮงค้นหมี่    
มาใส่โฮงมัดหมี่ เพ่ือทําลวดลายลงบนผ้า ทําการมัดหมี่โดยนําดินสอ ปากกา มาขีดลายบนหมี่ แต่กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ ซึ่งถือว่ามีความชํานาญในการมัดหมี่จนสามารถมัดได้เลยโดยที่ไม่จําเป็นต้องนํา
ปากกา ดินสอ มาแกะลายก่อน และเมื่อเกิดลายตามต้องการ แล้วทําการมัดหมี่โดยใช้เชือกฟาง มัดลายหมี่ 
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มัดให้แน่นหลายๆ รอบในส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสีครามมัดไว้ด้วยเชือกฟาง ส่วนที่ปล่อยว่างต้องการให้ติดสี
ย้อมคราม ดังน้ัน หมี่ที่ย้อมครามแล้วจะเป็นลายสีนํ้าเงินสลับขาว  
                 
                                            

                                            
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. การย้อมคราม 
 

การย้อมครามคือการทําให้เส้นด้ายที่มัดแล้วเกิดเป็นสีนํ้าเงินสลับขาวข้ันตอนการย้อมถือเป็น
ข้ันตอนที่สําคัญ เน่ืองจะไม่ใช่ใครจะสามารถย้อมครามติดได้ทุกคน ต้องมีการใส่ใจ ดูแลและรักษาหม้อคราม
และเตรียมนํ้าครามให้พร้อมท่ีจะย้อมได้อยู่เสมอ ก่อนทําการย้อม สิ่งที่สําคัญมากอย่างหน่ึงจึงเป็นการเตรียม
นํ้าครามซึ่งทําจากใบครามสด ซึ่งมีวิธีการดังน้ี 
 

การเตรียมสคีรามธรรมชาติจากใบครามสด 
 

ประมาณร้อยละ 90 ของผู้ทําสีครามธรรมชาติ จะทําสีครามจากใบครามสด ผู้ทําสีครามต้อง
ระมัดระวัง ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บใบครามจากต้น ต้องเก็บในเวลาเช้ามืดก่อนที่พระอาทิตย์ข้ึน เพราะหาก
เก็บตอนสายแดดจัดใบครามจะแห้ง  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 20 ต้นคราม 

ภาพท่ี 19 การมัดหมี ่
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วิธีการเตรียมนํ้าครามน้ัน ให้เอาต้น ก่ิง ใบครามสดในภาชนะ เช่น ถังใบใหญ่ วิธีการคือนํา
ครามสดมามัดเป็นฟ่อน โดยลักษณะการมัดเป็นฟ่อน คือ การนําต้นครามประมาณ 1 มือ  ที่เก็บมาได้น้ัน  
มาพับไปมาเป็นท่อนขนาด 1 ฝ่ามือ แล้วมัดตัวต้นครามด้วยก่ิงของต้นครามเอง คล้ายกับการมัดใบต้นตะไคร้
ก่อนนําไปต้ม ใช้มือกดใบครามให้แน่น เติมนํ้าให้ท่วมหลังมือ หรือประมาณ 3 ใน 4 ของโอ่งดินหรือถังที่บรรจุ 
แช่ไว้ 1 คืน จึงกลับใบครามข้างล่างข้ึนทับส่วนบน แช่ต่อไปอีก 1 คืน จึงแยกกากใบครามออก จะได้นํ้าครามใส 
สีฟ้าจาง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
                                                 ภาพท่ี 21 การเตรียมนํ้าคราม 
 

หลังจากนั้นเติมปูนขาว 2 กิโลกรัมต่อนํ้าคราม 50 ลิตร โจกน้ําคราม การโจกคือวิธีการ   
เอาไม้โจกกระทุ้งนํ้า จนฟองครามเป็นสีนํ้าเงิน หากใส่ปูนไปในปริมาณพอดี ครามจะจับตัวลงไปนอน
ด้านล่างเป็นตะกอน นํ้าด้านบนจะกลายเป็นสีใส เทนํ้าใสท้ิง เก็บเน้ือครามใส่ถังไว้ใช้หากนําเน้ือครามไปก่อ
หม้อครามเพื่อย้อมเลยอาจจะทําให้หม้อตายย้อมไม่ติดเพราะมีปริมาณปูนขาวในเนื้อครามมากเกินไป    
หากจําเป็นต้องทําจะใช้ปริมาณน้อย ควรท้ิงไว้อย่างน้อย 1 เดือนก่อนจะนํามาก่อหม้อคราม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
                   

 
ภาพที่ 22 เน้ือครามเปียก 
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วิธีการก่อหม้อคราม มีส่วนผสมคือ เน้ือครามเปียก 200 กรัมผสมนํ้าข้ีเถ้า 3 ลิตร ปูนขาว   
3 ช้อนโต๊ะ และมะขามเปียก 200 กรัม โดยจะหมักไว้ประมาณ 7 วันซึ่งจะต้องหมั่นนําไม้โจกน้ําคราม 
หมายถึงการกระทุ้งนํ้า และสังเกตสีและรสชาติ เพ่ิมเติมส่วนผสมทีละน้อยๆ ลงไป เช่น หากเค็มไปต้องเติม
นํ้าด่างและมะขามเปียก หากจืดเกินไปก็จะเติมปูนขาวลงไป เป็นต้น ในส่วนการเตรียมนํ้าข้ีเถ้า นํ้าข้ีเถ้า 
หรือชาวบ้านนิยมเรียกกันว่านํ้าด่าง ทํามาจากข้ีเถ้าของไม้บางชนิดเท่าน้ัน และต้องเตรียมให้ได้ความเค็ม
คงที่ ซึ่งโดยท่ัวไปมักใช้เหง้ากล้วยเป็นหลัก เพราะหาง่ายในหมู่บ้านและทําให้สีครามติดฝ้ายได้ดีเตรียมโดย
สับเหง้ากล้วยเป็นชิ้นๆ ผึ่งแดดพอหมาด นํามาเผารวมกับทางมะพร้าว และเปลือกผลนุ่นฯลฯ จนไหม้เป็นเถ้า 
ใช้นํ้าพรมดับไฟ รอให้อุ่นจึงเก็บในภาชนะปิด ถ้าทิ้งไว้ให้ขี้เถ้าเย็น การละลายของเกลือในขี้เถ้าจะน้อยลง 
หรือถ้ารดนํ้าดับไฟแล้วทิ้งไว้นานสารละลายเกลือจากขี้เถ้าก็ซึมลงดินบริเวณที่เผา นําขี้เถ้าชื้นน้ันบรรจุใน
ภาชนะทีเจาะรูด้านล่างไว้ อัดข้ีเถ้าให้แน่นที่สุดเท่าที่ทําได้ เติมนํ้าให้ได้ระดับเดียวกับขี้เถ้าก่อนกดอัด กรอง
เอานํ้าข้ีเถ้าคร้ังแรก แล้วเติมนํ้าอีกเท่าเดิม กรองเอาน้ําข้ีเถ้าครั้งที่สอง รวมกันกับนํ้าข้ีเถ้าครั้งแรก จะได้นํ้า
ข้ีเถ้าเค็มพอดีกับการใช้งานต่อไป  
 

หลังจากการก่อหม้อครามแล้ว จะได้นํ้าย้อม ที่พร้อมสําหรับย้อมเส้นด้าย การย้อมคราม คือ
วิธีการนํา หมี่ที่มัดไว้มาย้อมนํ้าครามคราม โดยนําหัวหมี่ที่มัดแล้ว มาแช่ในนํ้าสะอาด บิดหมาดๆ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    ภาพที่ 23 ทําความสะอาดหัวหมี ่
 

หลังจากน้ันนําไปแช่ในหม้อคราม ใช้มือขย้ีนวดให้นํ้าคราม "กิน" หัวหมี่จนท่ัว โดยขั้นตอน
การย้อมสามารถแยกออกเป็นข้ันตอนได้ ดังน้ี 
 

1. ทําการโจกครามเพ่ือดูลักษณะของนํ้าย้อมครามที่เตรียมไว้ 
2. นําหมี่ที่ผ่านการทําความสะอาดแล้วมาเตรียมไว้ โดยมีการจับเป็นวง 
3. ทําการย้อมเส้นหมี่ในนํ้าครามโดยมีการคลายเส้นใยและหมุนไปรอบ    

 



58 
 

 
 

4. เมื่อย้อมเสร็จแล้วควรบิดเส้นหมี่ให้หมาด แล้วนําเส้นหมี่ข้ึนจากหม้อย้อม และใช้ไม้ตี 
เพ่ือให้สีย้อมซึมเข้าหมี่ได้ทั่วถึง หากยังไม่ได้สีที่ต้องการ หรือสีไม่เข้มเพียงพอก็จะการย้อมครามซ้ํา โดยการ
นําเส้นหมี่ที่ผ่านการย้อมแล้ว มาย้อมซ้ําเพ่ือให้ได้เส้นใยที่มีสีเข้มข้ึนตามต้องการ ระยะเวลาในการแช่เส้น
ฝ้ายในน้ําย้อมครามของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไป ตามประสบการณ์ และความเข้มข้นของนํ้าคราม 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 

                                                  ภาพที ่24 การย้อม 
 

จากน้ันนําหมี่ที่ได้จากการย้อมน้ันมาล้างในนํ้าให้สะอาด จนหมดสีครามที่ นํ้าล้าง      
เมื่อล้างเสร็จแล้วก็นําไปแช่นํ้ายาปรับผ้านุ่น ซึ่งจะทําให้ได้หมี่มีความนุ่ม หลังจากนั้นบิดหมาดและตากให้
แห้ง โดยจะตากในร่ม เพราะจะช่วยให้หมี่แห้งเสมอกัน  และสีของเส้นฝ้ายยังคงจะสดอยู่ ระยะเวลา     
การตากเส้นฝ้ายข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ 
                                           
 
                                      
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 25 การตากหมี ่
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4. การแกะฟาง/แต้มส ี
 

การแกะหมี่ คือ การแก้เชือกฟางที่มัดหมี่ออก หลังจากการย้อม โดยใช้มีดบางเล็กๆ ใบมีด
โกนชนิดมีด้าม หรือกรรไกรเล็กๆ การแกะหมี่จะต้องทําอย่างระมัดระวังอย่าให้มีดถูกหมี่ เพราะจะทําให้หมี่ขาด 
หมี่ที่แก้เชือกฟางออกหมดแล้ว จะเห็นลายหมี่ที่สวยงามและชัดเจนมากขึ้น 
                              
                                          
 
 
                                         
 
 
 
 

                                            ภาพที่ 26 เส้นหมีท่ี่แกะฟางแล้ว 
 

หากต้องการสีอื่นๆ เพ่ิมเติม จะต้องนําสีเคมีมาแต้มในส่วนที่เป็นสีขาว เพ่ือให้ลวดลายสีสัน
อื่นๆ สวยงาม ต่างจากเดิมที่มีเพียงสีนํ้าเงินและขาว ซึ่งการแต้มสีน้ี เรียกว่า “การหมักโคลน” 
 

ในสมัยก่อน “การหมักโคลน” จะเป็นการขุดโคลนมาจากบึง หรือบ่อตามธรรมชาติ นํามาคัดเศษ
ที่เจือปนออก แล้วนําไปผสมกับน้ําตามสัดส่วนที่กําหนด ต่อจากน้ันจึงนําผ้าใส่ลงไปหมักในโคลนทิ้งไว้ 1 คืน 
นํามาซักให้สะอาด แล้วนําไปแช่นํ้า ท้ิงให้ผ้าดูดซับนํ้าจนอิ่มตัว โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้น
นําผ้าไปต้มกับวัสดุท่ีให้สีธรรมชาติเช่น ครั่ง มะเกลือ หรือแก่นไม้ซึ่งให้สีต่างกันไป เช่น ต้นเข (ต้นกาแล) ใช้เน้ือ
ไม้จะให้สีเหลืองทอง สีเหลืองอ่อน ต้นเพกา (ลิ้นฟ้า) ใช้เปลือกแก่นและรากจะได้สีเขียวอ่อน สีเขียวแก่ ต้น
ประดู่ ใช้เปลือก ลําต้น ให้สีชมพูอมแดง หรือสีแดงอมน้ําตาล เป็นต้น การหมักโคลนจะทําให้ผ้าย้อมครามมี
สีที่สวยขึ้น นอกจากนี้ยังทําให้ผ้าทอมีเนื้อผ้าที่นุ่มข้ึนอีกด้วย 
 

 
                         
 
 
 
                                           
 

 
 ภาพท่ี 27 การแตม้ส ี
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5. ปั่นหลอด 
 

การป่ันหลอด คือการนําหมี่ที่ผ่านการย้อมแล้วมาคล้องใส่หลาปั่นด้าย เพ่ือร้อยพันรอบแกน
หลอดไม้ไผ่ ให้ได้จํานวนเส้นหมี่ พอเหมาะกับขนาดของร่องกระสวยทอผ้า หากร้อยผิดลําดับหรือทําเชือก
ร้อยหลอดขาด จะทําให้ลําดับเส้นฝ้ายผิดไป ไม่สามารถทอเป็นลวดลายตามต้องการได้ เรียกว่า หมี่ขาด 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 

                               ภาพที่ 28 การป่ันด้ายด้วยมอเตอร์ และการป่ันด้ายด้วยหลาป่ันด้าย 
 

สําหรับการเตรียมด้ายยืน 
 

การเตรียมด้ายยืนถือเป็นอีกข้ันตอนที่มีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าการเตรียมได้พุ่ง ข้ันตอนการ
เตรียมด้ายยืนมีวิธีการดังน้ี 
 

1. การค้นทางเครือ ค้นทางยืน หรืออาจจะเรียกว่าเดินด้ายแล้วแต่พ้ืนที่ แต่มีความหมายเดียวกัน
คือเป็นการจัดระเบียบด้ายยืน เพ่ือนํามาทอ วิธีการคือ ทําความสะอาดเส้นด้าย เพ่ือจะซักไขมันออกจาก
เส้นด้าย หลังจากน้ัน จึงนําเส้นด้ายมาป่ันหลอด หลอดที่ใช้อาจจะเป็นแกนไม้ แกนเหล็กตามแต่จะหาได้  
แต่ชาวบ้านที่น่ีใช้แกลลอนใส่นํ้ามัน หลังจากน้ันจึงได้ค้นด้ายยืน ความยาวของด้ายในการค้นแต่ละครั้ง
แตกต่างกันไป  ไม่เท่ากัน บ้างก็ 70 หลา 80 หลา หรือมากกว่าน้ัน เครื่องมือที่ใช้ค้น เรียกว่า “เฝีย” ด้านกว้าง
ทั้งสองจะมีหลักไม้สําหรับนําด้ายจากหลอดมาขึ้นใส่หลอดเฝีย เพ่ือให้ได้ความยาวตามต้องการ จํานวนของ
เส้นด้ายเรียกว่า “หลบ” สิบไม้เท่ากับ 1 หลบ และ 1 หลบ เท่ากับ 80 เส้น จํานวนเส้นข้ึนอยู่กับเบอร์ของ
ฟืมที่ใช้ และฟืมส่วนใหญ่จะมีขนาด 28 หลบ  
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                                                       ภาพที่ 29 ค้นทางเครือ 
 

2. การเก็บตะกอ หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า เขา หรือ เขาหูก มีลักษณะเป็นตับ จะมี 2,3 หรือ 
4 ตับ หรือที่เรียกกันว่า 2 ตะกอ 3 ตะกอ และ 4 ตะกอ การเพ่ิมตะกอทําให้เพ่ิมลวดลายของผ้าได้ ตะกอ
เป็นเครื่องมอืที่ใช้เชือกผูกคล้องกับไม้ใช้เท้าเหยียบ เพ่ือจัดกลุ่มด้ายยืนและเปิดช่องด้ายยืนสําหรับใส่ด้ายพุ่ง 
ส่วนไม้เหยียบใช้สําหรับเหยียบให้ตะกอยกข้ึน เป็นข้ันแยกจากกัน การเก็บตะกอจึงเป็นการจัดเส้นด้ายยืน
ให้สามารถถูกยกข้ึนหรือถูกกดลงอย่างเป็นระบบเพ่ือให้สอดด้ายพุ่งเข้าไปได้ เป็นการเก็บลวดลายหรือแบบ
ที่ต้องการจะทอ   
 

3. การข้ึนก่ี คือ การนําเครือหูกมาขึ้นก่ี ซึ่งเป็นข้ันตอนสุดท้ายของการเตรียมด้ายยืน เป็นการ
นําเครือหูกที่สอดฟันฟืมแล้วไปกางบนกี่และเตรียมพร้อมที่จะทําการทอต่อไป ซึ่งขั้นตอนท่ี 2 และ 3 น้ี
ชาวบ้านที่น่ีจะทําเพียงครั้งแรกครั้งเดียว หลังจากนั้นจะใช้วิธีการสืบหูก  
 

การสืบหูกคือวิธีการต่อเส้นด้าย โดยไม่ต้องเก็บตะกอแล้วขึ้นกี่ใหม่ แต่จะต่อด้ายไปเรื่อยๆ 
เมื่อได้เตรียมด้ายท้ังสองชุด ทั้งด้ายพุ่ง ด้ายยืน เป็นที่เรียบร้อยข้ันตอนต่อไปคือการทอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

 

ภาพท่ี 30 การสืบหูก 



62 
 

 
 

การทอผ้าย้อมคราม 
 

ขั้นตอนการทอเป็นข้ันตอนสดุท้ายก่อนที่จะออกมาเป็นผ้าผืน คือการทอผ้าจะประกอบไปด้วย 
 

เส้นฝ้าย 2 ชุด คือชุดแรกเป็น “เส้นยืน”  จะขึงไปตามความยาวผ้าอยู่ติดกับก่ีทอ (เครื่องทอ) 
หรือแกนม้วนด้านยืน อีกชุดหน่ึงคือ “เส้นพุ่ง” จะถูกกรอเข้ากระสวย เพ่ือให้กระสวยเป็นตัวนําเส้นด้ายพุ่ง
สอดขัดเส้นด้ายยืนเป็นมุมฉาก ทอสลับกันไปตลอดความยาวของผืนผ้า การสอดด้ายพุ่งแต่ละเส้นต้องสอด
ให้สุดถึงริมแต่ละด้าน แล้วจึงวกกลับมา จะทําให้เกิดริมผ้าเป็นเส้นตรงทั้งสองด้าน ส่วนลวดลายของผ้าน้ัน
ข้ึนอยู่กับการวางลายผ้าตามแบบของผู้ทอท่ีได้ทําการมัดหมี่ไว้ โดยมีวิธีการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   ภาพที่ 31 การทอผ้า 
 

สภาพการตลาดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบลูย์ 
 

ลักษณะการจําหน่ายสินค้า 2 ลักษณะ 
 

1. ขายส่ง โดยผลิตตามสั่ง (ออเดอร์) ผ้ามัดหมี่ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทําการผลิตจะมีพ่อค้า     
คนกลางทั้งในท้องถ่ิน ต่างจังหวัดบริเวณใกล้เคียงจังหวัดท่ีเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เช่น ขอนแก่น ชลบุรี 
กรุงเทพมหานคร ฯลฯ สั่งสินค้าแล้วมารับซื้อ เพ่ือไปจําหน่ายต่อ หรือนําแปรรูปตามความต้องการของ
ลูกค้า 
 

2. ขายปลีก ผ้ามัดหมี่ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทําการผลิตขายที่ศูนย์จําหน่ายสินค้าของทางกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรเอง ฝากขายตามสถานที่ราชการ งานแสดงสินค้าต่างๆ ที่ทางภาคราชการและเอกชนจัดข้ึน 
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ราคาขายส่งและขายปลีกของทางกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขายในราคาเดียวกันคือ ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม ราคา 
350 บาท ผ้ามดัหมี่หมักโคลน ราคา 400 บาท 
 

2.2 การจัดการความรู้เร่ืองผ้าทอมัดหม่ีของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบลูย์ 
 

การจัดการความรู้ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ ตําบลบ้านแดง อําเภอพิบูลย์รักษ์  
จังหวัดอดุรธานี ผู้วิจัยขอแบ่งออกเป็น 5 ข้ันตอน ดังน้ี 
 

1. การกําหนดองค์ความรู้ 
2. การแสวงหาและการจดัเก็บความรู้ 
3. แลกเปลี่ยนความรู้ 
4. การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
5. การนําความรู้ไปใช ้

 
จากการศึกษาพบว่า แต่ละข้ันตอนมีรายละเอียดดังน้ี 

 
การกําหนดองค์ความรู้ 

 

จากการศึกษาลักษณะการกําหนดองค์ความรู้ในการเตรียมเส้นด้าย (ค้นทางเครือ ค้นหัวหมี่)       
การมัดหมี่หรือการทําลวดลาย การย้อมสี การแกะฟาง และการทอ ซึ่งเป็นข้ันตอนหลักที่สําคัญ             
ในการผลิตผ้ามัดหมี่ย้อมคราม พบว่า สมาชิกกลุ่มเป็นผู้ท่ีมีความรู้ในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี สามารถ
กําหนดองค์ความรู้ในทุกๆ ด้านได้ และมีลักษณะการกําหนดองค์ความรู้ในแต่ละเรื่องดังต่อไปนี้  
 

(1) การกําหนดองค์ความรู้ในการเตรียมเส้นด้าย 
 

เส้นด้าย (ฝ้าย) หรือหมี่ มี 2 ประเภท คือด้ายยืนและด้ายพุ่ง  ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักและ  
เป็นปัจจัยสําคัญในการทอผ้า การผลิตเส้นด้ายจะมีความยุ่งยากมาก เพราะต้องใช้เวลาในการผลิตนาน  
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรฯ จึงไม่ผลิตเส้นด้ายเอง เน่ืองจากกลุ่มไม่มีความรู้ความชํานาญ ในเรื่องน้ี และไม่มี
วัตถุดิบในการผลิต กลุ่มจึงสั่งซื้อเส้นด้าย (ฝ้าย) สําเร็จจากในเมืองอุดรธานี เส้นด้ายที่ซื้อมาสามารถนํามา
ทอหรือนํามามัดหมี่ได้เลย จึงสะดวกและง่ายต่อการนําไปใช้ทําให้ไม่เสียเวลา เพียงแต่อาจจะมีปัญหาใน
เร่ืองด้ายขาดตลาดหรือข้ึนราคา ทั้งที่มีร้านขายด้ายดิบหลายร้านแต่กลุ่มฯ ไม่มั่นใจในคุณภาพหากเปลี่ยน
ย่ีห้อด้าย 
  

“ด้ายพุ่งน่ีใช้เกรดเอเลย เป็นรูปดอกกุหลาบ ด้ายยืน เป็นด้ายโทเร และมีปัญหาเรื่องด้าย
ขาดแคลนอยู่ อย่างเดือนที่แล้วด้ายก็ขาดตลาด ก็ต้องไปหาที่อื่น ไปซื้อที่อุดร ร้านต้นเล็ง หน้าเทศบาล 2       
ถ้าร้านน้ีไม่มีก็ไปร้าน ตั้งโก๊เชียง อยู่ห้าแยก” อรุณณี สมาชิกกลุ่มฯ กล่าว  
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“สําคัญที่สุดคือวัสดุอุปกรณ์มันขาดตลาด เช่น ด้าย ซึ่งสําคัญมาก อย่างเราไปเอาที่อุดร 
เค้าก็บอก เดือนหน้าวันที่เท่าน้ันเท่าน้ี  แต่เราต้องการด่วน ก็ไม่ได้ตามน้ัน  น่ีคือสาเหตุหน่ึงที่เราไม่กล้าที่จะ
รับออเดอร์มากๆ  อย่างบางทีลูกค้ามาส่ังที ร้อยเมตร หรือร้อยกว่าเมตร เราไม่สามารถที่จะกําหนดได้ว่า 
เราจะทําเสร็จเมื่อไร ร้านขายด้ายมีอยู่หลายเจ้า แต่ความแตกต่างของด้าย เช่น  ด้ายเบอร์น้ีเราเคยใช้ ตราน้ี 
อย่างน้ีเป็นต้น มันขาด คือถ้าเปลี่ยนเบอร์ เปลี่ยนตรา เราก็ไม่มั่นใจว่ามันจะได้คุณภาพตามน้ีหรือเปล่า” 
สมร ประธานการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ และกรรมการกลุ่มฝ่ายควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ กล่าว 
 

การกําหนดความรู้ของสมาชกิกลุ่มในการเตรียมด้ายทั้ง 2 ประเภท มดีังน้ี 
 

1) การเตรียมด้ายยืน หรือการค้นทางเครือ เป็นการจัดระเบียงด้าย วิธีการคือ ทําความ
สะอาดเส้นด้าย เพ่ือจะซักไขมันออกจากเส้นด้าย หลังจากน้ัน จึงนําเส้นด้ายมาป่ันหลอด หลอดท่ีใช้ บางคน
เป็นแกนไม้ แกนเหล็ก บางคนก็ดัดแปลงจากวัสดุเหลือใช้ เช่น แกลลอนใส่นํ้ามัน หลังจากนั้นนําไปค้นด้าย
ยืนหรือเดินด้าย ความยาวของด้ายในการค้นแต่ละครั้งแตกต่างกันไป ไม่เท่ากัน บ้างก็ 70 หลา 80 หลา 
หรือมากกว่าน้ัน 

 

2) การเตรียมด้ายพุ่ง คือการค้นหัวหมี่ ก็เป็นการจัดระเบียบด้ายเช่นเดียวกัน แต่เป็นด้าย
อีกชุดหน่ึง ซึ่งด้ายชุดน้ีจะทําให้เกิดลายบนเน้ือผ้า การค้นหมี่จะค้นก่อนนําไปมัดลายเพ่ือให้ด้ายเป็นระเบียบ
และได้จํานวนท่ีต้องการ 
 

การเตรียมด้ายทั้ง 2 ประเภทน้ี กลุ่มจะมีฝ่ายที่เตรียมด้ายเหล่าน้ีโดยเฉพาะ เน่ืองจาก
ระบบการทํางานในกลุ่มจะเป็นการแบ่งหน้าที่กันทํางานอย่างชัดเจน ผู้ที่มีหน้าค้นทางเครือ และค้นหัวหมี่ก็
จะมีความชํานาญในเรื่องน้ี เป็นอย่างดี นอกจากน้ียังมีชาวบ้านบางรายที่สามารถค้นด้ายได้เอง จากการ
สังเกตพบว่า วิธีการค้นด้ายทั้งสองประเภทน้ีจะต้องมีสมาธิและรู้จักการคํานวณเพ่ือให้ได้ด้ายตามจํานวน 
ความยาวที่ต้องการ  

 
(2) การกําหนดองค์ความรู้ในการมัดหม่ี 
 

การมัดหมี่ เป็นขั้นตอนท่ีสําคัญ ถ้ามัดได้ถูกต้องก็จะทอออกมาได้ตามแบบที่ต้องการ 
วิธีการมัดลายคือ นําด้ายท่ีค้นเสร็จแล้วไปใส่อุปกรณ์สําหรับการมัดหมี่ที่เรียกว่าโฮงมัดหมี่ ขึงด้ายกับโฮง  
ให้ตึง จากน้ันก็ออกแบบวาดลวดลายบนเส้นด้ายมัดหมี่ตามที่ต้องการ สําหรับวัสดุที่ใช้ในการมัดหมี่จะใช้
เชือกฟางมัด การมัดเชือกฟางต้องมัดให้แน่นถ้ามัดไม่แน่นจะทําให้สีแตกซึมเข้าไปไม่เป็นสีขาว สมาชิกกลุ่ม
บางคนเวลามัดหมี่อาจจะวาดลายลงบนเส้นด้ายสีขาวก่อนหรือใช้ไม้บรรทัดวัดตามความถนัด หรือบางคน
จะกะระยะด้วยสายตาตามความชํานาญ โดยไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดวัดหรือวาดลายลงบนเส้นด้าย (สมาชิกกลุ่ม
ส่วนใหญ่มีความชํานาญโดยการกะระยะลายด้ายสายตา) การมัดลายอาจจะมีเพียงไม่ก่ีคนที่สามารถคิดลาย
ได้เอง แม้จะมีพ้ืนฐานในการแกะลายตามแบบลูกค้าแต่ไม่มีไอเดียในการออกแบบ 
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(3) การกําหนดองค์ความรู้ในการย้อมส ี
 

เมื่อมัดหมี่ เส้นด้ายที่เตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว ข้ันตอนต่อไปจะเป็นการย้อมคราม 
ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องทําอย่างพิถีพิถัน และใจเย็น สีที่ได้จึงจะสวย เข้ม สม่ําเสมอ ไม่ด่าง เน่ืองจากการย้อมคราม
ที่น่ีจะเป็นการย้อมครามธรรมชาติ ผู้ย้อมจะต้องมีความรู้ในเรื่องการเตรียมคราม การก่อหม้อคราม รวมถึง
วิธีการย้อม เพราะหากไม่มีความรู้ก็อาจจะย้อมไม่ติด หรือสีไม่สวย 
 

“เร่ืองการย้อมน่ี จะย้อมดีหรือไม่ดีข้ึนอยู่กับหม้อดิน หรือหม้อคราม เพราะการก่อหม้อ 
ส่วนผสมจะมีส่วนมาก และอีกอย่าง ถ้าไม่ย้อมติดต่อกัน ปล่อยไว้ 2-3 คืน เค้าเรียกว่าหม้อตาย เอามาย้อม
ไม่ได้  ต้องปรุงใหม่ ถ้าปรุงได้ดีแล้วก็ย้อมได้ตลอด เราจะรักษาเวลาไว้ไม่ปล่อยเวลาให้เน่ินนาน มันย้อมได้
เร่ือยๆ เติมได้เร่ือยๆ หม้อที่ยังเป็นอยู่จะย้อมได้ ติดได้ กินเน้ือผ้าได้ดีน่ีจะใช้ได้ตลอด เพียงแต่เติมอุปกรณ์ที่
สําคัญในการย้อมลงไปก็ได้ตลอด” สมร ประธานการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ และกรรมการกลุ่มฝ่ายควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์ กล่าว 

 

จากการสังเกตพบว่า การย้อมสีเส้นด้ายจําเป็นต้องอาศัยความชํานาญ ละเอียดอ่อน     
ใจเย็น ช่างสังเกตและเอาใจใส่ดูแลนํ้าย้อม หากใจร้อนหรือขาดการใส่ใจดูแลหม้อคราม อาจจะทําให้   
“หม้อตาย” ย้อมไม่ติด หรือได้สีที่ไม่มีคุณภาพ สีด่าง 
 

(4) การกําหนดองค์ความรู้ในการแกะฟาง 
 

หลังจากการย้อมครามและตากหัวหมี่จนแห้งสนิท ข้ันตอนต่อไปคือการ แกะฟาง       
โดยการใช้มีดหรือกรรไกร ตัดเชือกฟางที่มัดเส้นหมี่ออก โดยมีข้อควรระวังคืออย่าให้มีดโดนเส้นหมี่ขาด 
เพราะฉะนั้นข้ันตอนน้ีส่วนใหญ่สมาชิกกลุ่มที่ทําจะเป็นแรงงานวัยหนุ่มสาว หรือเด็กนักเรียน นักศึกษา 
เน่ืองจากมีข้อได้เปรียบด้านสายตา และแกะได้รวดเร็ว 
 

“เดี๋ยวน้ีไม่ทําเองแล้ว มองก็ไม่ค่อยเห็น มือสั่น กว่าจะแกะได้ ใช้เวลานาน ให้เด็กๆ รับไป
ทําไป มันทํากันเร็ว”สมร ประธานการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ และกรรมการกลุ่มฝ่ายควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
กล่าว 
 

(5) การกําหนดองค์ความรู้ในการทอ 
 

การทอผ้าของกลุ่มสมาชิกกลุ่มมัดหมี่ย้อมคราม เรียนรู้การทอผ้ามาจากบรรพบุรุษ ปู่ ย่า 
ตา ยาย จากพ่อ แม่ จากภูมิปัญญาดั้งเดิมของครอบครัวที่เป็นวิถีชีวิตหน่ึงที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในครัวเรือนของ
ตนเอง แล้วมาถ่ายทอดในกลุ่มเพ่ือนรุ่นราวคราวเดียวกัน จนเกิดเป็นความรู้ท่ีถูกสั่งสมให้กลุ่มสมาชิกและได้
ถ่ายทอดความรู้โดยการลงมือปฏิบัติจนเกิดทักษะและความชํานาญ การทอจะต้องทอตามแบบ และทอให้
แน่น เพ่ือจะได้พ้ืนผ้าท่ีคงทน ลวดลายที่สวย 
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การแสวงหาและการจัดเก็บความรู ้
 

การแสวงหาความรู้ของกลุ่ม มีการแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาฝีมือและเพิ่มมูลค่า 
ราคาให้กับผืนผ้า และวิธีการทําไปในตัวด้วย การแสวงหาความรู้มาจากทั้งจากคนใกล้ตัว การศึกษาดูงาน 
การฝึกอบรม  

 
“ผ่านมาก็เห็นแม่ทําตั้งแต่เด็ก จําได้ ก็ทําได้แทบทุกข้ันตอน มัดหมี่ก็เป็น ค้นหัวหมี่ก็เป็น และ

แม่บัวพันก็เรียนจากแม่อีกที  แม่บัวผันบอก ครามก็เหมือนกันก็เรียนรู้จากแม่ ก็ได้ความรู้จากแม่” สุภา
ทิพย์ สมาชิกกลุ่มกล่าว    

 
“ความรู้ได้จากการไปดูงาน กลุ่มต่างๆ เราไปดูกลุ่มที่เค้าทําผ้าไหม เป็นกิจการใหญ่ๆ เราก็ไปดู

ของเค้าว่าเค้าทําอย่างไร  ทีน้ีมันใช้เวลานาน เราก็ไปดูงานมา อย่างที่มหาสารคาม ที่ทําผ้ามัดหมี่ และก็จะมี
คนขายหัวหมี่ เราก็ไปดู ก็มาคิดประยุกต์ และเวลาไปดูงาน ก็เอาพ่อบ้านไปดูด้วย กลับมาก็มาทํากันและก็
ช่วงน้ัน ผู้ใหญ่นิพนธ์ ศรีเดช (ถึงแก่กรรม) แกเป็นช่างด้วย ก็ให้แกไปดู แกเป็นคนช่วยเหลือกลุ่มมาก เรื่อง
การพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิต แกไปดูก็จะเอาตลับเมตรไปด้วย ไปวัด ไปจดอะไรของแก หลักที่
ค้นหัวหมี่ในปัจจุบัน แกก็เป็นคนพัฒนาข้ึนมา โฮงค้นหัวหมี่ ที่ใส่มอเตอร์ แกก็ทํา” อรพินธ์ เลขานุการกลุ่ม
กล่าว” 
 

หากมีข้ันตอนใดที่จะไมช่ํานาญมากนักก็จะให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาสอน 
 
“ตอนที ่อ.นิศาชล มาทําใหม่ๆ  เค้าก็มาบอกว่าจะทําลายอย่างไร  มัดอย่างไร เค้าก็มาสอน  

เรายังเด็กเราก็อยากช่วยแม่ อ.นิศาชล กใ็หค้นมาสอนมดัลาย” อรุณณ ีสมาชิกกลุ่มฯ กล่าว 
 
การแสวงหาความรู้ นอกจากการได้รับการถ่ายทอดจากคนใกล้ตัว การไปดูงาน การฝึกอบรม

หรือสอนทําแล้ว ยังเกิดจากการไปร่วมงานท่ีหน่วยงานราชการจัดนิทรรศการ การออกร้านในตัวจังหวัด 
ต่างจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร เป็นความรู้ท่ีได้จากความต้องการของลูกค้า ซึ่งทางกลุ่มอาจจะยังไม่มี 
การคิดค้นลายใหม่ๆ ได้เองทุกคน แต่ถือได้ว่าสามารถแสวงหาความรู้ในการแกะลายและพัฒนาการผลิตได้
ในระดับหน่ึง 

 
ในด้านการจัดเก็บความรู้ สมาชิกส่วนใหญ่ไม่มีการจดบันทึกใส่สมุดไว้ ทุกคนจะจําเอาไว้ใน  

หัวสมอง ทําจนเกิดทักษะ ความชํานาญ และบางคนก็จดบันทึกไม่เป็น มีส่วนน้อยเท่าน้ันท่ีจดบันทึกไว้บ้าง 
แต่ก็เป็นเพียงแผ่นกระดาษ เขียนลวดลายตามท่ีตนเองเข้าใจกันลืม และมีการบันทึกที่เห็นได้ชัดคือ บันทึก
ในภูมิปัญญาผ้าพันลาย แต่ก็เป็นการบันทึกลายผ้าผืนที่เสร็จแล้ว  นอกจากน้ีจากการสังเกตยังพบว่ามีการ
จดบันทึกการคํานวณขนาดผ้าในข้ันตอนการค้นทางยืนไว้บนฝาบ้านอีกด้วย 
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“เรามีลายเยอะนับไม่หวาดไม่ไหว แต่เรามบัีนทึกภูมิปัญญาผ้าพันลายไว้ เราก็มีชือ่ใหทุ้กลาย 
จุดเด่นของเราอยู่ท่ีพันลาย” นิตยา  ประธานกลุ่มกล่าว 
 

แลกเปลี่ยนความรู้ 
 

จากการศึกษาพบว่าสมาชิกกลุ่มจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน จะนํามาพูดคุย 
และแลกเปลี่ยนแก่กันและกัน ซึ่งจะทําในลักษณะการลงมือปฏิบัติให้เห็นภาพจริง แล้วช่วยกันปรับปรุงหรือ
แก้ไขเพื่อให้งานออกมาสวยงามและเป็นเอกลักษณ์   

 

“คนมัดหมี่มีหลายคน ก็สมาชิก และก็กรรมการน่ีแหละเป็นคนไปบอกว่า จะทําลายน้ีนะ แบบ
น้ีนะ ช่วยกันนับว่าทําลายน้ีต้องใช้ก่ีลํา แล้วเรียงมาตรงนี้จะหันหน้าหันหลัง  ถ้าเค้าทําแล้วไม่ลงตัวเค้าก็จะ
มาถามเรา ซึ่งก็มีไม่ลงตัวบ้าง ก็ต้องเอามาแก้ใหม่ แล้วเราก็ต้องรีบทอให้เสร็จเร็วที่สุดสักชิ้น แล้วเอาไปให้
เขาดูว่าใช่แบบน้ีไหม ok ไหม” อรพินธ์ เลขานุการกลุ่มกล่าว 

 

“การคิดลายก็คิดร่วมกัน อย่างแม่บัวผันเสนอว่าจะทําอย่างน้ีดีไหม เราก็หามติ มอง พิจารณา
ว่า ถ้าสมควร ก็เห็นด้วย  เราเคารพในการตัดสินของกรรมการและสมาชิก” นิตยา ประธานกลุ่มกล่าว 
 

การถ่ายทอดองค์ความรู ้
 

การถ่ายทอดความรู้ของกลุ่ม มีหลายวิธีการ เช่น การทําให้ดู การให้ฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิด
ประสบการณ์ การให้ลองผิดลองถูก การให้คําปรึกษา การแนะนํา การติชมผลงานเพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
เป็นต้น 

 

สมาชิกกลุ่มคนไหนรู้เรื่องงานทอผ้าด้านใด ชํานาญการด้านใดจะนําความรู้น้ันมาถ่ายทอด 
แก่สมาชิกในกลุ่มคนอื่น เช่น สอนทอ สอนย้อม สอนมัดหมี่ เป็นต้น โดยเฉพาะสมัยแรกๆ ไม่มี

คนมัดหมี่เป็น ก็ต้องสอนให้เป็น 
 
“ก็สอนเขา อย่างแม่นิตยาแต่ก่อนก็ทําไม่เป็นก็ฝึกเอา เร่ืองมัดหมี่แต่ก่อนเค้าไม่ตีเส้น แม่สมร

เองก็ถนัดแบบไม่ตีเส้น แต่คนอื่นๆ ต้องตี เด็กรุ่นใหม่น่ีทําตามตาราง ก็จะบอกเขาว่าเวลาไปแข่งน่ีเค้าไม่ตี
ล็อคเลย” สมร ประธานการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ และกรรมการกลุ่มฝ่ายควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ กล่าว และ
กล่าวต่อว่า 

 
“คนหัวไวๆ หัดมัดหมี่วันเดียวก็เป็น แต่ถ้าลายโบราณก็ยากหน่อย 2-3 วัน ฝึกจนดูลายเป็น 

ต้องดูเป็นแนวให้เท่ากัน มาทางนี่ห้ากลับไปก็ห้า” 
 

นอกจากน้ียังมีการถ่ายทอดความรู้ไปยังภายนอกกลุ่มแม่บ้านเกษตร  ได้แก่ โรงเรียนในพ้ืนที่ 
หรือแม้กระทั้งพ้ืนท่ีอื่นๆ ในจังหวัดและต่างจังหวัด 
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“เรื่องไปสอนน่ีเราก็ไปสอนแทบทุกอําเภอในอุดร แต่ย้อมได้สักพัก ก็ไม่ติด มันมีปัญหาตรง
เลี้ยงหม้อนิลน่ีแหละ  อย่างสุนทร เค้าอยู่ในหมู่บ้านเรา เวลามีปัญหาเค้ายังไปถาม ป้า อา น้า ของเขาได้  
แต่คนอื่น หมู่บ้านอื่นที่ไม่มีองค์ความรู้น้ีจะทําอย่างไร แต่ถ้าย้อมเคมีน่ีจะได้” อรพินธ์ เลขานุการกลุ่มกล่าว 
และกล่าวต่อว่า 

 
“การถ่ายทอดความรู้น่ีมัน เป็นการถ่ายทอดที่ไม่ได้เป็นรูปแบบที่ชัดเจน  แต่มันเป็นการซึมซับ 

เวลาเค้าอยากทําเค้าก็ทําได้เองเลย  อย่างลูกสาวแม่บัวพัน ก็ดูแม่ทํามาตลอด เห็นแม่ไปขายผ้า ก็อยากทํา 
ก็บอกว่าให้หนูข้ึนด้วย  เค้าจะซึมซับการย้อม อัตโนมัติ” 

 
“อย่างเราไปสอนเค้าที่มหาสารคาม เราก็ไปนอนเลย ก็ย้อมกันไม่ได้ ไม่ติด เผาด่างเราก็ทําให้ดู 

จนเป็นนํ้าด่าง และรสชาติอะไรเราก็บอกเขาหมด”สมร ประธานการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ และกรรมการกลุ่ม
ฝ่ายควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์  
 

การนําความรู้ไปใช้ 
 

จากการศึกษา พบว่า การนําความรู้ไปใช้ สมาชิกลุ่ม จะได้ใช้ความรู้ที่มีอยู่ตลอดเวลา เกิด
ประสบการณ์ และทักษะ ความชํานาญ จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้น้ันได้ โดยเฉพาะการมัดลาย ได้มีการ
นําลายมัดหมี่ต่างๆ มาผสมกันประยุกต์เข้ากัน จนเกิดเป็นลายใหม่ การนําความรู้ไปใช้จะเป็นไปในรูปแบบ
การปฏิบัติจริง  
 

ปัญหาและอุปสรรคในด้านการจัดการความความรู้ 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการความรู้ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ ตําบลบ้านแดง 
อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอดุรธานี สามารถแยกไดต้ามข้ันตอนท้ัง 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

 
1. ปัญหาและอุปสรรด้านการกําหนดองค์ความรู ้

 

จากการศึกษาพบปัญหาและอุปสรรคในการกําหนดองค์ความรู้ เร่ืองการผลติย้อมครามนั้น 
กลุ่มยังมีปัญหาในเรื่องต่างๆ ดังน้ี  

 

1. การผลติเสน้ด้ายเน่ืองจากไม่มีความรู้ความชํานาญเรือ่งน้ี ทําให้ตอ้งจัดซื้อด้ายสําเรจ็จาก 
ร้านในจังหวัด ซึ่งทําให้มีปัญหาเร่ืองด้ายขาดตลาดหรือข้ึนราคา  
 

2. การออกแบบลายผ้า ยังไม่สามารถทําไดทุ้กคน ส่วนใหญ่จะทําได้เพียงการแกะลายตาม 
สั่งเท่าน้ัน 
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3. การย้อม ยังมีชาวบ้านบางส่วนที่มีปัญหาในเรื่องการย้อมครามไมต่ดิ หม้อตาย  
 
2. ปัญหาและอุปสรรด้านการแสวงหาและการจัดเก็บความรู้ 

 
จากการศึกษาพบปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาและการจัดเก็บความรู้เร่ืองการผลิต

ย้อมครามนั้น กลุ่มยังมีปัญหาในเรื่องต่างๆ ดังน้ี  
 

1. ช่องทางในการแสวงหาความรู้ยังมีน้อย และยังขาดการได้รับความรู้อย่างเป็นระบบ   
เป็นหลักสูตร เป็นเพียงการสอนต่อๆ กัน หรืออบรมในหลกัสูตรระยะสั้นเท่าน้ัน 

 
2. ยังไม่มีการจัดเก็บความรู้ที่หลากหลาย ส่วนใหญ่ใช้เพียงวิธีการจําในหัว มีบางส่วนที่    

จดบันทึก แต่ไม่ได้เป็นระบบมากนัก และจากสังเกตบางกรณีเป็นเหมือนการจดเพ่ือให้ตนเองเข้าใจเองคน
เดียว (กันลืม) คนท่ีอ่านอาจจะไม่ได้เข้าใจด้วย ดังน้ัน ปัญหาด้านการจัดเก็บความรู้ จึงเป็นปัญหาที่จะต้อง
ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้ามาทําความเข้าใจ และให้การช่วยเหลือต่อไป 
  

3. ปัญหาและอุปสรรคด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ 
 

จากการศึกษายังไม่พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการผลิตผ้าย้อมคราม 
เน่ืองจากสมาชิกกลุ่มมีการแลกเปล่ียนความรู้ได้เป็นอย่างดี  มีปัญหาในเร่ืองใดสมาชิกกลุ่มจะนํามา
ปรึกษาหารือกันอย่างเสมอจึงไมม่ีปัญหาในด้านน้ี  

 
4. ปัญหาและอุปสรรด้านการถา่ยทอดองค์ความรู้ 

 
จากการศึกษายังไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตผ้าย้อมคราม 

เน่ืองจากสมาชิกกลุ่มสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี ในหลายรูปแบบ แม้จะเป็นรูปแบบที่ไม่เป็น
ทางการมากนัก และแม้จะได้เฉพาะกลุ่มสมาชิกที่มีความสนใจในการทํากิจกรรมร่วมกันเพียงกลุ่มเล็กๆ แต่
ยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ขยายไปสู่กลุ่มบุคคลนอกกลุ่ม หรือหมู่บ้านอื่นๆ ในจังหวัดและต่างจังหวัดอีก
ด้วย 
 

5. ปัญหาและอุปสรรด้านการนําความรู้ไปใช ้
 

จากการศึกษาพบปัญหาและอุปสรรคในการนําความรู้ไปใช้ พบว่า สมาชิกส่วนใหญ่หลาย
รายมีอายุมาก สายตาไม่ดี ทําให้ทอผ้าแล้วไม่สวย ต้องไปทําหน้าที่อย่างอื่นหรือหยุดทําลงไปเร่ือยๆ โดยท่ีมี
คนรุ่นใหม่เข้ามาสืบทอดไม่มากนัก ทําให้ความรู้ในเรื่องน้ี อาจจะค่อยๆ หายไป ซ้ํายังไม่มีการจัดเก็บท่ีเป็น
ระบบย่ิงทําให้การนําไปใช้ในอนาคตเป็นได้ยากย่ิงข้ึน 
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ปัญหาและอุปสรรคในด้านการผลิต 
 

1. ปัญหาการขาดแคลนเงินทุนในการดําเนินการ  
 

ปัญหาการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินการถือว่าเป็นปัญหาที่สําคัญที่สุดในการ
บริหารจัดการเครือข่ายการผลิต ท้ังน้ีเพราะทุกข้ันตอนการทอผ้าจําเป็นต้องใช้เงินสดในการดําเนินการ ถ้า
เงินทุนไม่เพียงพอจะทําให้คนมัดลายและคนทอออกไปทํางานให้เครือข่ายอื่น จากการสัมภาษณ์พบว่ามี
เจ้าของเครือข่ายหลายคนไม่สามารถดําเนินธุรกิจผ้าทอต่อไปได้เน่ืองจากขาดเงินทุนหมุนเวียน  

 
2. ปัญหาวัตถดุิบขาดแคลน  
 

วัตถุดิบที่มีปัญหาขาดแคลนมีอยู่ 2 ประเภทได้แก่ ด้าย และ เน้ือคราม ด้ายที่ใช้ในการทอ
ผ้ามัดหมีจะมี 2 ประเภทได้แก่ ด้ายพุ่ง และด้ายยืน โดยด้ายพุ่งจะใช้ด้ายซีกวง เบอร์ 20/12 ส่วนด้ายยืนจะ
ใช้ด้ายโทเร เบอร์ 40 สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์จะซื้อด้ายที่ร้านในตัวเมืองอุดรธานีอยู่  2 ร้าน 
ปัญหาการขาดแคลนด้ายจะเกิดข้ึนกับด้ายทั้ง 2 ชนิด และเกิดข้ึนบ่อยมาก สาเหตุเน่ืองจากในจังหวัดอุดรธานี 
มีกลุ่มทอผ้าหลายกลุ่มทําให้มีความต้องการใช้ด้ายทั้งสองชนิดเป็นจํานวนมาก วิธีการแก้ไขปัญหาของ
สมาชิกกลุ่มฯได้แก่ การสั่งซื้อมาเก็บไว้ในปริมาณเยอะๆ แต่บางครั้งก็ไม่สามารถใช้วิธีน้ีได้เน่ืองจากไม่มี
เงินทุนจํานวนมากท่ีจะซื้อตุนไว้ นอกจากนี้เมื่อเกิดปัญหานี้ข้ึนอาจใช้วิธียืมด้ายระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง
หรือยืมจากญาติที่มีด้ายเยอะๆ วิธีการดังกล่าวก็เป็นเพียงบรรเทาปัญหาเท่าน้ัน ตอนน้ีทางกลุ่มกําลังขอ
ความช่วยเหลือกับทางราชการให้ติดต่อประสานงานไปที่แหล่งผลิตอื่นๆ โดยเฉพาะแหล่งผลิตใน
กรุงเทพมหานครเพื่อจะดูช่องทางในการสั่งซื้อโดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางที่ร้านค้าในตัวจังหวัด
อุดรธานี 
 

ปัญหาประการต่อมาได้แก่การขาดแคลนครามท่ีใช้ในการย้อม โดยปกติแล้วสมาชิกกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์จะปลูกครามและทําครามใช้กันเอง คนที่ทําครามเยอะๆ สามารถเก็บไว้
ใช้ได้ 1-2 ปี การทําครามจะทํากันปี 1 ครั้ง โดยฤดูการทําครามจะทําในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม  
ครามมักจะขาดแคลนในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าครามหมดจะใช้วิธีซื้อ
ครามจากเพ่ือนบ้าน ราคาจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 100 บาท แต่บางปีถ้ามีการทําครามกันน้อยก็ไม่สามารถหา
ซื้อได้ในหมู่บ้าน ต้องไปหาซื้อจากจังหวัดอื่น ได้แก่ไปซื้อที่จังหวัดสกลนคร ที่เป็นแหล่งทําครามท่ีใหญ่ที่สุด 
ซึ่งในบางคร้ังราคาอาจสูงถึงกิโลกรัมละ 150 บาท ทําให้ส่งผลต่อต้นทุนการทอผ้าย้อมครามที่สูงข้ึน     
 

3. ปัญหาการไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกาํหนด  
 

ปัญหาการไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกําหนดเป็นปัญหาสืบเน่ืองจากมาจากปัญหาอื่นๆ 
หลายสาเหตุ จากผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่เกิดจากวัตถุดิบขาดแคลน โดยเฉพาะปัญหาเรื่องด้ายขาดตลาด
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ซึ่งเป็นปัญหาที่เจ้าของเครือข่ายประสบบ่อย นอกจากน้ีก็เป็นปัญหาเร่ืองการขาดแคลนครามในการย้อม 
ปัญหาเร่ืองฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานานจนทําให้หมี่ไม่แห้งจึงไม่สามารถส่งหมี่ให้คนทอได้ นอกจากน้ีก็
ได้แก่ปัญหาคนทอผ้าทอไม่ทันเน่ืองจากช่วงฤดูการทํานา หรือคนทอผ้ามีธุระ หยุดการทอบ่อย โดยเฉพาะ
ในเดือนที่มีเทศกาลประจําปี เช่น เทศกาลวันข้ึนปีใหม่ เทศกาลวันสงกรานต์ เป็นต้น  
 

4. ปัญหาเรื่องสุขภาพของสมาชกิกลุ่ม  
 

สุขภาพของสมาชิกเป็นปัญหาสําคัญเน่ืองจากสมาชิกส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้สูงอายุทําให้มี
ปัญหาสุขภาพในด้านต่างๆ เช่น การปวดหลังเวลานั่งทอนานๆ สายตาเมื่อยล้า และขาดความคล่องตัวใน
การติดต่อประสานงาน หรือในการไปขายสินค้า เป็นต้น สมาชิกผู้สูงอายุส่วนใหญ่จึงเลิกทอ หันมาช่วยเหลือ
กลุ่มในข้ันตอนที่ไม่ต้องใช้ทักษะมาก เช่น มาช่วยในการย้อมสี หรือช่วยในการแกะฟาง ทําให้ในปัจจุบันคน
ทอผ้าลดลงเร่ือยๆ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสมาชิกผู้สูงอายุเหล่าน้ีมีประสบการณ์ในการทอผ้า หรือการ
มัดหมี่มาเป็นระยะเวลายาวนาน ทําให้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในงานดังกล่าว จึงสามารถถ่ายทอด
ความรู้ สอนเทคนิคต่างๆ ให้กับคนรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปได้ นอกจากน้ียังสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์
ที่มีมาช่วยเหลือกลุ่มในการตรวจสอบคุณภาพของลายมัดหมี่ หรือคุณภาพของผ้าทอและสามารถชี้แนะแนว
ทางแก้ไขให้กับสมาชิกกลุ่มได้  

 

5. ปัญหาในเรือ่งการแปรรูปและพัฒนาผลติภัณฑ์  
 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์นับว่าเป็นข้อจํากัดในการดําเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยาง
พรพิบูลย์ เน่ืองจากการแปรรูปจะนํามาซึ่งการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่ ปัจจุบันทางกลุ่มได้เร่ิมที่จะ
ผลิตสินค้าให้มีความหลากหลายมากข้ึน จากเดิมท่ีทอเฉพาะผ้าชุด ได้แก่ ผ้าพ้ืนกับผ้ามัดหมี่ ก็หันมาผลิต
ผ้าพันคอหรือปอกหมอนมากข้ึน ในบางครั้งก็นําผ้ามาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าซึ่งเป็นที่ต้องการของลูกค้ามากกว่า
ซื้อเป็นชุด อย่างไรก็ตาม ทางกลุ่มยังมีข้อจํากัดอยู่หลายด้านตั้งแต่ ความรู้ ความชํานาญและแนวทางที่จะ
แปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายมากขึ้น แม้ว่ากลุ่มจะมีความคิดที่จะแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มี
ความแตกต่างจากกลุ่มอื่นและสามารถใช้ได้ในทุกโอกาสแต่ก็ติดขัดที่สมาชิกกลุ่มขาดความรู้และความ
ชํานาญในด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์รวมทั้งขาดแคลนอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแปรรูปอกีด้วย  

 

6. ปัญหาในด้านการประชาสัมพันธ์  
 

สําหรับปัญหาเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์น้ัน ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยาง
พรพิบูลย์มีปัญหาเก่ียวกับการขาดการประชาสัมพันธ์ที่เป็นรูปแบบและต่อเน่ือง เช่น การจัดทําแผ่นพับ 
จัดทําเว็ปไซต์หรือเฟซบุ๊คของกลุ่ม กลุ่มฯยังคงใช้วิธีการประชาสัมพันธ์แบบเดิมๆ ได้แก่ การใช้วิธีปากต่อปาก 
ซึ่งทําให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นที่รู้จักในวงจํากัด  
 

จากการศึกษาเรื่องการจัดการองค์ความรู้ สามารถจัดทําออกเป็น Model การจัดการความรู้
เ พ่ื อสร้ า ง เครือข่ ายความ ร่วมมื อ ในการผลิตผ้ าทอมัดหมี่ ย้ อมครามในระดับ บุคคล  ได้ดั ง น้ี
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1. โมเดลการจัดการความรู้ในการผลิตผ้าทอมัดหม่ีของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพบิูลย์ 
 
  โมเดลการจัดการความรู้ในการผลิตผ้าทอมัดหมี่ประกอบด้วย ข้ันตอนในการจัดการความรู้

ประกอบด้วยการกําหนดความรู้  การแสวงหาและจัดเก็บความรู้  การแลกเปลี่ยนความรู้ การถ่ายทอด
ความรู้และการนําความรู้ไปใช้ ซึ่งสามารถจัดทําโมเดลสรปุได้ดังแผนภาพข้างล่าง 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 32 โมเดลการจัดการความรู้ในการผลิตผ้าทอมดัหมี่ 
 

การกําหนด  
องค์ความรู ้

 

การเตรียมเส้นด้าย/การมัดหมี่/การย้อมฟาง/
การทอผ้า 

การนําความรู้    
ไปใช้ 

การแสวงหาและ
จัดเก็บความรู้ 

 

การแลกเปล่ียน
ความร้

การถ่ายทอด
ความรู ้

การพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

การแสวงหาความรู้จากคนใกล้ชดิและการอบรม 
ดูงานและการจัดเก็บความรูจ้ากบันทึกในสมุด/

การจํา 

 นําไปใช้ในทุกข้ันตอนการผลติ 

การทําให้ด/ูการให้ฝึกปฏิบัต/ิให้คําปรึกษา
แนะนํา 

การ
จัดการ

ความรู้ใน
การผลิต 
ผ้าทอ 
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การจัดการความรู้ในด้านการกําหนดองค์ความรู้ ประกอบด้วยการเตรียมเส้นด้ายยืนเป็น
การจัดระเบียบด้าย วิธีการคือ ทําความสะอาดเส้นด้าย เพ่ือจะซักไขมันออกจากเส้นด้าย หลังจากน้ัน จึง
นําเส้นด้ายมาป่ันหลอดแล้วนําไปค้นด้ายหรือเดินด้าย  การเตรียมด้ายพุ่งเป็นการเตรียมด้ายด้วยวิธีค้นหมี่
ก่อนนําไปมัดลายเพ่ือให้ด้ายเป็นระเบียบและได้จํานวนที่ต้องการ  การกําหนดองค์ความรู้ในการมัดหมี่
เป็นการออกแบบลายและใช้เชือกฟางมัดให้ได้ตามลายที่ต้องการ  การกําหนดองค์ความรู้ในการย้อม
คราม เป็นการย้อมสีให้สวยงามและสม่ําเสมอจากการใช้ใบครามและนํ้าด่างให้ได้ตามสีที่ต้องการ การ
กําหนดองค์ความรู้ในการแกะฟางเป็นแกะเชือกฟางอย่างระมัดระวังหลังจากการย้อมครามแล้วเพ่ือนํามา
ทอให้ได้ลายตามที่ต้องการและการกําหนดองค์ความรู้ในการทอผ้า เป็นองค์ความรู้ในการทอผ้าให้ได้
ลวดลายและขนาดตามที่ต้องการ   

 
การจัดการความรู้ในด้านการแสวงหาและการจัดเก็บความรู้  การแสวงหาความรู้ในด้านการ

ทอผ้าเกิดข้ึนทั้งแสวงหาความรู้จากญาติพ่ีน้อง คนใกล้ชิดและสมาชิกลุ่มทอผ้า และไปหาความรู้จากการ
ฝึกอบรมจากหน่วยงานราชการรวมถึงการดูงานในที่ต่างๆ  ส่วนการจัดเก็บความรู้ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการจํา 
มีการจัดเก็บความรู้ในรูปแบบการบันทึกในหนังสือได้แก่ การบันทึกลายผ้าที่ใช้ในการมัดหมี่  การจัดการ
ความรู้ในด้านการแลกเปลี่ยนความรู้จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน จะนํามาพูดคุยและ
แลกเปล่ียนแก่กันและกัน ซึ่งจะทําในลักษณะการลงมือปฏิบัติให้เห็นภาพจริงแล้วช่วยกันปรับปรุง การ
จัดการความรู้ในด้านการถ่ายทอดความรู้จะใช้หลายวิธีการได้แก่หลายวิธีการ เช่น การทําให้ดู การให้ฝึก
ปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประสบการณ์ การให้ลองผิดลองถูก การให้คําปรึกษา การแนะนํา การติชมผลงานเพ่ือให้
เกิดการพัฒนา สุดท้ายการจัดการความรู้ในด้านการนําความรู้ไปใช้ จะได้ใช้ความรู้ท่ีมีอยู่ตลอดเวลา ทําให้
มีเกิดประสบการณ์ เกิดทักษะและความชํานาญ จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้น้ันได้ โดยเฉพาะการมัด
ลาย ได้มีการนําลายมัดหมี่ต่างๆ มาผสมกันประยุกต์เข้ากัน จนเกิดเป็นลายใหม่ การนําความรู้ไปใช้จะ
เป็นไปในรูปแบบการปฏิบัติจริง  

 
2.3 การจัดการความรู้เครือข่ายการผลิตผา้ทอมัดหม่ีของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์  

 
การจัดการความรู้ด้านเครือข่ายการผลิตผ้าทอมัดหมี่ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์        

มี เป็นการจัดการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและการขยายปริมาณในการผลิตของผ้าทอ ซึ่งคนที่จะ
สร้างและขยายเครือข่ายการผลิตได้จะต้องมีการจัดการความรู้ที่จําเป็นใน 5 ด้าน ได้แก่ ประการที่หน่ึง
การจัดการความรู้ในการทอผ้าทุกข้ันตอน ประการที่สองการจัดการความรู้ในด้านการบริหารเครือข่าย
การผลิต ประการที่สามการจัดการความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประการที่สี่การจัดการความรู้ในการ
ควบคุมคุณภาพและการถ่ายทอดความรู้และประการที่สุดท้ายการจัดการความรู้ด้านการตลาด 
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(1) การจัดการความรู้ในการทอผ้าทุกขั้นตอน สําหรับผู้ที่จะพัฒนาตัวเองมาเป็นเจ้าของ
เครือข่ายจําเป็นที่จะต้องมีความรู้ในข้ันตอนการทอผ้าทุกข้ันตอน ความรู้ดังกล่าวจะช่วยทําให้เข้าใจใน
รายละเอียดของการทํางานรวมท้ังอุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้าทุกชนิด การมีความรู้ในทุกขั้นตอนจึงทําให้
เจ้าของเครือข่ายรู้ความยากง่ายและเทคนิคต่างๆ ของแต่ละข้ันตอนการทอผ้า จนสามารถให้คําแนะนํา
กับคนที่ทํางานในทุกข้ันตอนได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้ันตอนการมัดลาย ข้ันตอนการทอผ้าและข้ันตอนการ
ย้อมคราม นอกจากน้ีในกรณีที่ข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งเกิดปัญหาจะต้องสามารถแก้ไขปัญหาหรือแม้กระทั่ง
ลงมือทําข้ันตอนน้ันเองเพื่อให้การผลิตดําเนินไปได้อย่างต่อเน่ือง  ดังเช่น ขั้นตอนค้นหัวหมี่หรือข้ันตอน
ค้นทางยืน ซึ่งเป็นข้ันตอนที่มีคนทําได้น้อยและถ้าคนทํามีเหตุจําเป็นไม่สามารถทําได้เจ้าของเครือข่ายต้อง
สามารถทําแทนได้   

 
จากการสัมภาษณ์เจ้าของเครือข่ายทุกคนพบว่าสามารถทําแทนได้ทุกข้ันตอนซึ่งหากเกิด

เหตุจําเป็นหรือสุดวิสัยจริงๆก็สามารถหาคนมาฝึกทําแทนหรือทําแทนเองได้ด้วย กระบวนการทอผ้าก็จะ
สามารถดําเนินต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงัก การท่ีเจ้าของเครือข่ายสามารถทําเป็นทุกข้ันตอนเน่ืองมาจากมี
ประสบการณ์ในการทอช่วยแม่หรือช่วยย่ายายมาก่อน ซึ่งการทอผ้าในสมัยก่อนเป็นการทําเองทุกขั้นตอน 
จากองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากผู้สูงอายุดังกล่าว เมื่อมาพัฒนามาเป็นเจ้าของเครือข่ายเองจึงมี
ความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของแต่ละข้ันตอนอย่างลึกซึ้งทําให้สามารถบริหารเครือข่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

 
ดังน้ัน การมีความรู้ในข้ันตอนการทอผ้าจึงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับผู้ท่ีจะประกอบกิจการผ้าทอ 

เป็นการทําให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุมการผลิตได้ทุกข้ันตอน ซึ่งคนทอผ้าส่วนใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุจะ
มีความรู้ในด้านน้ีจึงสามารถบริหารจัดการกิจการทอผ้าได้ประสบผลสําเร็จ ซึ่งต่างจากหมู่บ้านอื่นๆ ท่ีไม่
เคยมีประสบการณ์ในการทอผ้าทุกข้ันตอน เมื่อมีคนมาลงทุนให้ประกอบกิจการทอผ้าให้ ก็ไม่สามารถ
บริหารกิจการได้เน่ืองจากไม่มีความรู้ในขั้นตอนการทอผ้า ทําให้ต้องเลิกประกอบกิจการทอผ้าและมาเป็น
คนรับจ้างทอผ้าในที่สุด  ดังกรณีที่เกิดข้ึน จากกรณีเจ้าของร้านค้าในตลาดนาข่า มาลงทุนให้ชาวบ้าน
หลายหมู่บ้านรอบๆ หมู่บ้านดงยางพรพิบูลย์ บริหารจัดการกิจการทอผ้า ซึ่งในที่สุดก็ไม่ประสบผลสําเร็จ
เน่ืองจากขาดความรู้ในขั้นตอนการทอผ้าทุกข้ันตอนน่ีเอง  

 
(2) การจัดการความรู้ในด้านการบริหารเครือข่ายการผลิต  

 
การบริหารเครือข่ายการผลิต ได้แก่ ความรู้ ความสามารถทางด้านการวางแผน และการ

สั่งการเพ่ือให้เครือข่ายการผลิตสามารถดําเนินงานได้อย่างราบรื่น เป็นไปตามแผนการท่ีกําหนดไว้ ซึ่งมี
องค์ประกอบทั้งหมด 5 ประการได้แก่ ประการที่หน่ึงการจัดการวัตถุดิบและการผลิต ประการที่สองการ
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จัดการองค์กร ประการที่สามการจัดการเรื่องการขยายเครือข่าย ประการที่สี่การจัดการความสัมพันธ์กับ
ลูกข่าย และประการสุดท้ายการจัดการการเงิน 
 

(2.1) การจัดการความรู้ของวัตถุดิบและการผลติ   
 

สําหรับการจัดการความรู้ในวัตถุดิบและการผลิต เจ้าของเครือข่ายจะต้องรู้ว่าในแต่
ละข้ันตอนการผลิตทั้ง 7 ข้ันตอนจะต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างและเวลาที่ใช้ในการผลิตในแต่ละข้ันตอนใช้
เวลาเท่าไร (unit per hour) และจะเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง (inventory) จากข้ันตอนหน่ึง
ไปยังอีกข้ันตอนหนึ่งได้อย่างไรและต้องรู้สต็อกของแต่ละขั้นตอนการผลิตว่าเหลือวัตถุดิบมากน้อยเพียงใด  
เพ่ือความเข้าใจในการจัดการความรู้ของวัตถุดิบและการผลิต ผู้วิจัยยกตัวอย่างเจ้าของเครือข่ายท่านหน่ึง
ซึ่งมีเครือข่ายคนทอ 20 คนมาเป็นตัวอย่างในการอธิบายดังน้ี 

 
ตารางท่ี 3 แสดงขั้นตอนการผลติและระยะเวลาที่ใชใ้นการผลติ 
 

ลําดับ ขั้นตอน 
การทอผ้า 

จํานวนลกูข่าย 
(A)ในแตล่ะข้ันตอน 

(คน) 

เวลาท่ีใช้ในการผลติ  
ต่อวันต่อคน(B) 

ยอดการผลติท่ีทาํ
ได้ต่อวัน(A * B) หมายเหตุ 

1 ค้นหัวหมี่ 2 10 หัว 20 หัว อยู่ในหมู่บ้าน 1 คน 
นอกหมู่บ้าน 1 คน 

2 ค้นทางยืน 2 2 เครือ 4 เครือ อยู่นอกหมู่บ้านทัง้    
2 คน 

3 มัดลาย 5 คน 
 

3 หัว 15 หัว ในหมู่บ้าน 3 คน    
นอกหมู่บ้าน 2 คน 

4 ย้อมคราม 1 คน 6 หัว 6 หัว ย้อมเอง 
 

5 แกะฟาง 5 - 10 คน 5 หัว 50 หัว อยู่ในหมู่บ้านทั้งหมด 
 

6 ปั่นหลอด/ทอ 20 คน 2 - 3 เมตร 20 - 30 เมตร คนทอกระจายกันไป 
ใน 3 หมู่บา้น 

 
จากตารางสามารถอธิบายการบริหารงานของเครือข่ายทีม่ีคนทอ 20 คนได้ดังน้ี  
 
1) การค้นหัวหมี่ คนค้นหัวหมี่ที่ใช้สําหรับคนทอ 20 คน จะต้องใช้คนค้นหัวหมี่ 2 คน 

ซึ่งจะค้นได้ 20 หัวต่อวัน ซึ่งเป็นยอดการผลิตที่เพียงพอต่อการส่งไปให้คนมัดลาย การจัดการในส่วนน้ี
เจ้าของเครือข่ายมี 2 ประการคือ คอยดูว่าด้ายดิบจะหมดเมื่อไร ต้องคอยไปซื้อด้ายที่ตัวเมืองอุดรธานีมา
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ส่งคนมัดหมี่และการไปรับด้ายที่ค้นหัวหมี่แล้วจากคนค้นหัวหมี่ไปส่งให้คนมัดลาย โดยปกติแล้วจะไปรับ
อาทิตย์ละ 2 -3 คร้ัง 

 
2) การค้นทางยืน คนค้นทางยืนมีอยู่ 2 คน สามารถผลิตได้วันละ 4 เครือ (เครือละ 

70 เมตร) เดือนหนึ่งเจ้าของเครือข่ายต้องการใช้ประมาณ 10 – 15 เครือ (สําหรับคนทอ 20 คน) ฉะน้ัน
ในขั้นตอนน้ีคนค้นทางยืนมีกําลังการผลิตมากกว่าความต้องการของเจ้าของเครือข่ายมาก จึงสามารถ
ทยอยไปรับด้ายยืนได้ โดยเฉลี่ยเดอืนละ 2 คร้ัง 

 
3) การมัดลาย คนมัดลายมีทั้งหมด 5 คน สามารถมัดลายได้ 15 หัวต่อวัน  ดังน้ัน 

เจ้าของเครือข่ายจะต้องคอยบริหารจัดการไม่ให้ด้ายจากข้ันตอนค้นหัวหมี่ที่ทําได้วันละ 20 หัวขาดตอน 
โดยปกติแล้วเจ้าของเครือข่ายจะให้คนค้นหัวหมี่ค้นไว้เยอะๆ โดยการใช้มอเตอร์ 2 – 3 ตัว เพ่ือเก็บสต็อก
ไว้และ ส่งให้คนมัดลายในปริมาณเยอะๆ เพ่ือไม่ให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ แต่บางครั้งก็ไม่สามารถทํา
แบบนี้ได้เพราะต้องใช้เงินสูงในการซื้อด้ายดิบมาเก็บไว้ท่ีคนค้นหัวหมี่ อย่างไรก็ตามถ้าสภาพคล่องเรื่อง
เงินของเจ้าของเครือข่ายไม่เพียงพอก็ต้องใช้วิธีว่ิงส่งบ่อยๆระหว่างคนคนค้นหัวหมี่กับคนมัดลาย  

 
4) การย้อม การย้อมครามจะทําโดยเจ้าของเครือข่าย ในกรณีของเจ้าของเครือข่าย

รายน้ีจะย้อมได้วันละ 6 หัว หัวละ 5 เมตร แสดงว่าย้อมได้วันละ 30 เมตร หลังจากย้อมเสร็จในแต่ละวัน
จะต้องไปส่งหัวหมี่ที่ย้อมแล้วให้กับลูกข่ายในหมู่บ้านต่างๆ ที่รับจ้างทอผ้า  ปัญหาในการย้อมครามจะ
เกิดข้ึนเมื่อเกิดปัญหา “หม้อนิลตาย” หรือการย้อมครามไม่ติดเน้ือด้าย ทําให้ต้องเสียเวลาหาทางแก้ โดย
การนําเอาส่วนผสมต่างๆ มาเติมให้พอดีและก็ย้อมใหม่ถ้าแก้ไม่ได้ในวันน้ันก็จะไม่สามารถย้อมได้ กรณี
เช่นน้ีจะเกิดกับคนบางคนเท่าน้ัน (ส่วนใหญ่จะเกิดจากคนท่ีไม่เคยย้อมครามมาก่อนหรือมีประสบการณ์ใน
การย้อมครามน้อย) ส่วนใหญ่เจ้าของเครือข่ายท่ีมีความชํานาญในการย้อมครามจะไม่เจอกับปัญหาหม้อ
นิลตายเลย จากการสัมภาษณ์เจ้าของเครือข่ายทั้ง 14 คนพบว่า มีอยู่ 2 คนที่เจอปัญหาเรื่องหม้อดินตาย
บ่อย อีก 2 คนเจอปัญหานานๆ ครั้ง ส่วนที่เหลือไม่เคยเจอปัญหานี้เลย  นอกจากน้ีปัญหาอีกอย่างที่เกิด
ในข้ันตอนน้ีได้แก่ปัญหาอันเน่ืองมาจากฝนตกหนัก เพราะไม่สามารถตากหัวหมี่ให้แห้งได้ จึงเป็นเหตุให้ไม่
มีหัวหมี่ส่งไปให้คนแกะฟางและคนทอ 

 
5) การแกะฟาง การแกะฟางเป็นข้ันตอนที่มีปัญหาน้อยที่สุด เน่ืองจากมีแรงงานใน

การแกะฟางมาก ท้ังเด็กและผู้สูงอายุ การแกะฟางจึงไม่เป็นปัญหาในเร่ืองของการวางแผนการผลิตและ
ขนส่งวัตถุดิบ 

 
6) การปั่นหลอด/ทอ  การป่ันและการทอเป็นส่วนสําคัญมากเพราะเป็นข้ันตอน

สุดท้ายที่ต้องคอยควบคุมคุณภาพให้ทอได้ตามที่ต้องการและต้องคอยส่งหัวหมี่ที่ย้อมครามแล้วไม่ให้ขาด
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ตอน ปัญหาสําคัญสําหรับเจ้าของเครือข่ายรายนี้ก็คือ กําลังการผลิตของการย้อมครามกับการทอใกล้เคียง
กัน กล่าวคือ วันหน่ึงสามารถย้อมครามได้ 6 หัว ซึ่งจะได้เท่ากับ 30 เมตร ในขณะที่การทอจะได้วันละ  
20 – 30 เมตรเช่นกัน และในบางวันอาจได้มากกว่า 30 เมตรถ้าคนทอขยันทอ ในกรณีของเจ้าของ
เครือข่ายรายนี้จะแก้ปัญหาโดยการไปจ้างคนอื่นย้อมเป็นคร้ังๆ ไปเม่ือเห็นว่าหัวหมี่เพียงพอแล้วก็จะหยุด
จ้างย้อม   
 

นอกจากน้ีเจ้าของเครือข่ายยังต้องคอยสังเกตปริมาณการทอของแต่ละคนด้วย 
เน่ืองจากทอได้ไม่เท่ากัน การติดต่อสื่อสารกับคนทอบ่อยๆจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะต้องมั่นคอยดูว่า
คนทอทั้ง 20 คนจะใช้ด้ายพุ่งหมดเมื่อไร ทอได้ปริมาณผ้ามากน้อยเพียงใด ต้องคอยดูว่าคนทอคนไหน
ต้องการให้ไปตัดผ้าเพ่ือขายและยังต้องคอยสังเกตปริมาณของด้ายยืนที่ค่อยๆ หมดไปอีกด้วย การที่คนทอ
ท้ัง 20 คนน้ีกระจายอยู่ใน 3 หมู่บ้านทําให้ต้องออกไปหาคนทอแทบทุกวัน จากการสอบถามเจ้าของ
เครือข่ายรายน้ีพบว่าต้องคอยดูแลเอาใจใส่คนทอมาก ผ้าจะทอได้มากน้อยเพียงใดก็ต้องคอยหมั่นไปเอาใจ
ใส่ดูแล คอยจัดการไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องหัวหมี่สั่งไม่ทัน เพราะถ้าเกิดปัญหาบ่อยๆจะทําให้คนทอเสีย
รายได้ และอาจจะออกไปทอให้เจ้าของเครือข่ายรายอื่น  
 

(2.2) การจัดการความรู้ในด้านการบริหารองค์กร  
 

การจัดการความรู้ในด้านการบริหารองค์กร หมายถึงการจัดแบ่งหน้าที่ในการบริหาร
เครือข่าย ได้แก่ การมีแรงงานที่เพียงพอในการจัดการองค์กร และการแบ่งหน้าท่ีกันทําของเจ้าของ
เครือข่ายและผู้ช่วย จากผลการวิจัยพบว่าคนที่จะขยายเครือข่ายได้จะต้องมีคนในครอบครัวช่วยอยู่เสมอ 
อย่างในกรณีของเจ้าของเครือข่ายท่ีมีคนทอ 29 คน จะต้องใช้คนในครอบครัวช่วยกัน 3 คน จากการ
สัมภาษณ์เจ้าของเครือข่ายพบว่า คน 1 คนจะสามารถบริหารคนทอได้มากที่สุด 10 คน ถ้ามากกว่าน้ีก็ไม่
สามารถขยายเครือข่ายได้เน่ืองจากเกินกําลังท่ีจะจัดการ โดยเฉพาะการไม่มีเวลาเพียงพอท่ีจะรับส่ง
วัตถุดิบไปให้ส่วนต่างๆ ดังกรณีของเจ้าของเครือข่ายรายหน่ึงที่เคยบริหารเครือข่ายได้ถึง 20 คนทอแต่พอ
สามีเสียชีวิตก็ต้องลดเครือข่ายคนทอลงคร่ึงหน่ึงเน่ืองจากไม่มีคนช่วยจัดการองค์กรเป็นต้น   
 

(2.3) การจัดการความรู้เร่ืองการขยายเครือข่าย 
 

การที่เครือข่ายการผลิตของกลุ่มทอผ้าย้อมครามของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพร
พิบูลย์สามารถขยายตัวได้มากเป็นผลมาจากความสามารถในการจัดการความรู้เรื่องการขยายเครือข่าย 
อันเป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการด้วยกัน ประการแรกได้แก่ ความต้องการสินค้า (demand) ของ
กลุ่มผู้บริโภคผ้าทอย้อมครามที่เพ่ิมมากขึ้นอันเน่ืองมาจากผ้าทอย้อมครามของกลุ่มฯมีราคาไม่แพง สวมใส่
สบายและเป็นผ้าทอย้อมครามที่ทํามาจากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมีในกระบวนการผลิต ประการท่ีสอง



 

78 
 

 
 

ได้แก่ ความเป็นเอกลักษณ์ของลวดลายมัดหมี่ท่ีโดดเด่น สวยงามและสามารถประยุกต์และผสมผสาน
ลวดลายดั้งเดิมให้เข้ากับลายท่ีเป็นที่ต้องการของตลาดได้ ประการที่สาม การได้รับการส่งเสริมจาก
หน่วยงานจากภายนอก ทําให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ได้รับการอบรม เรียนรู้การบริหาร
จัดการกลุ่มและการส่งผ้าเข้าประกวดจนได้รับรางวัล รวมถึงการออกร้านทั้งในระดับท้องถ่ินและใน
ระดับประเทศทําให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการของตลาด และประการสุดท้าย นโยบายของจังหวัด
อุดรธานีท่ีส่งเสริมให้หน่วยงานราชการสวมใส่ผ้าทอย้อมครามพ้ืนเมืองอาทิตย์ละหนึ่งวัน และส่งเสริมให้มี
การใส่ผ้าทอย้อมครามในเทศกาลทําบุญประจําปีซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นเอกลักษณ์ของจังหวัด ทําให้
ความต้องการผ้าทอย้อมครามมีมากขึ้น 
 

จากปัจจัยสนับสนุนที่กล่าวมาข้างต้นทําให้ผ้าทอย้อมครามเป็นที่ต้องการของตลาด
เป็นอันมาก กระท่ังในปัจจุบันเครือข่ายการทอผ้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ผลิตไม่ทันตาม
ความต้องการของลูกค้า ทําให้สมาชิกกลุ่มฯพยายามที่จะขยายเครือข่ายออกไปให้มากที่สุดหรือหาคน
มาร่วมในกระบวนการทอผ้าย้อมครามให้ได้มากข้ึน โดยรูปแบบการหาสมาชิกของเครือข่ายมีรูปแบบ
ต่างๆ ดังน้ี 
 

1) การขยายเครือข่ายคนทอผ้า 
 
การขยายเครือข่ายคนทอผ้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมยอดการผลิตผ้าทอย้อมคราม 

จากผลการวิจัยพบว่าการขยายเครือข่ายคนทอผ้าจะขยายเครือข่ายในบริเวณรอบๆ หมู่บ้านในตําบลและ
อําเภอติดกันเท่าน้ัน ได้แก่ อําเภอเมือง อําเภอเพ็ญและภายในอําเภอพิบูลย์รักษ์ ทั้งน้ีการท่ีไม่ไปหาคนทอ
ผ้าที่อยู่ไกลเน่ืองจากเจ้าของเครือข่ายและลูกข่ายทอผ้าจะต้องติดต่อกันตลอดเวลา เช่น ไปตัดผ้า (การไป
ตัดผ้าคือการทยอยตัดผ้าตามปริมาณที่ทอได้ โดยส่วนใหญ่จะตัดกันตั้งแต่ 10 – 20 เมตร และจะต้องจ่าย
เป็นเงินสดทันทีเมื่อตัดผ้าเสร็จ  ในบางคร้ังลูกข่ายทอผ้าต้องการเงินก็จะโทรฯให้เจ้าของเครือข่ายไปตัดผ้า
บ่อยๆ) และการไปส่งหัวหมี่ (การส่งหัวหมี่คือการที่เจ้าของเครือข่ายนําเอาด้ายพุ่งที่ผ่านการย้อมและแกะ
ฟางแล้วไปส่งให้กับลูกข่ายคนทอผ้า ปกติจะส่งกันประมาณอาทิตย์ละ 2 ครั้ง แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์หัวหมี่
ขาดแคลน เช่นคนมัดลายมัดไม่ทัน หรือคนย้อม ย้อมไม่ทัน ก็จะต้องไปส่งหัวหมี่แบบวันต่อวัน) ส่วนการ
ข้ึนทางยืนและสืบหูกจะต้องไปหาเดือนละประมาณ 1 ครั้ง จากเหตุผลดังกล่าวทําให้เจ้าของเครือข่ายไม่
ขยายลูกข่ายทอผ้าที่อยู่ไกลมากนักเพราะจะทําให้เสียค่าใช้จ่ายในการไปตัดผ้าและการส่งหัวหมี่สูงข้ึน     
 

โดยทั่วไปการขยายเครือข่ายคนทอผ้ามอียู่ 3 รูปแบบ  
 

รูปแบบแรกได้แก่ การหาคนทอจากญาติพ่ีน้องที่อยู่ในหมู่บ้านอื่น วิธีการน้ีจะใช้
วิธีไหว้วานให้ญาติของตนเองไปติดต่อหาคนที่ต้องการทอผ้า (strong ties method) โดยส่วนใหญ่แล้ว
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มักจะหาคนที่มีอาชีพทํานาและมีเวลาว่างบ้าง (การทํานาในปัจจุบันไม่จําเป็นต้องไปนาทุกวัน และใน
หลายๆ ข้ันตอนของการทํานาใช้วิธีจ้างแทบทั้งหมด ตั้งแต่จ้างไถ จ้างหว่านข้าว จ้างฉีดยากําจัดวัชพืชและ
แมลง จ้างใส่ฮอร์โมนและปุ๋ยบํารุงข้าว กระท่ังจ้างรถเกี่ยวข้าว คนทํานาในปัจจุบันจึงมีเวลาว่างมาก) 
นอกจากน้ีจะหาคนที่เป็นแม่บ้าน อยู่กับบ้านเลี้ยงลูกและต้องการรายได้พิเศษ หรืออาจไปติดต่อคนที่ไป
ทํางานในกรุงเทพฯท่ีได้รายได้ไม่มาก ชักชวนให้มาทอผ้าอยู่บ้านเพ่ือจะได้ดูแลพ่อแม่ เป็นต้น  

 
รูปแบบที่สอง ซึ่งเป็นรูปแบบที่เป็นที่นิยมมากที่สุด ได้แก่การให้ลูกข่ายที่ทอผ้าไป

ติดต่อหาคนทอผ้าให้ (weak ties method) วิธีการก็คือจะให้ลูกข่ายของตนไปหาเพื่อนฝูงหรือญาติพ่ีน้อง
ท่ีต้องการจะมีรายได้โดยการทอผ้า ส่วนใหญ่วิธีการนี้มักจะได้ผลเพราะคนที่อยู่ว่างๆ ไม่มีรายได้จะเห็นคน
ทอผ้ามีรายได้ตอนเจ้าของเครือข่ายมาตัดผ้าและจ่ายเป็นเงินสด ทําให้อยากทํางานเพ่ือหารายได้เพ่ิมข้ึน 
 

รูปแบบที่สาม จะใช้วิธีสุ่มเข้าไปถามตามหมู่บ้านที่มีคนทอผ้าเยอะๆ วิธีการน้ีจะ
ใช้สําหรับคนที่มีลูกข่ายไม่มากและต้องการจะเปิดตลาดคนทอผ้าใหม่ๆ จะใช้วิธีสุ่มเข้าไปถามหรือใช้วิธี
บอกต่อ (snowballing method) ซึ่งก็อาจจะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง แต่เมื่อเจ้าของเครือข่ายมีเครือข่าย
มากข้ึนเรื่อยๆ ก็จะใช้วิธีการที่สอง คือให้ลูกข่ายทอผ้าที่ตนมีอยู่ช่วยหาให้ ซึ่งวิธีที่สองจะเป็นวิธีที่หา
เครือข่ายที่ได้ผลมากกว่าวิธีที่สาม 

 
หลังจากหาเครือข่ายได้แล้วจะต้องมีการตกลงกันว่าใครจะเป็นคนออกค่าอุปกรณ์

ในการทอ โดยปกติแล้ว คนทอผ้าจะต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ดังน้ี ก่ี กระสวยและหลาปั่นด้ายพุ่ง  ส่วน
ฟืมเจ้าของเครือข่ายเป็นคนจัดหาให้ แต่ก็มีบางคร้ังที่เจ้าของเครือข่ายต้องการคนทอมากๆ (ปัจจุบันเริ่มมี
การแย่งคนทอ) จะลงทุนข้ึนก่ีให้เลย การข้ึนก่ีแต่ละคร้ังจะต้องลงทุนประมาณ 4,000 – 5,000 บาท 
สาเหตุที่ก่ีมีราคาแพงเพราะจะต้องทําจากไม้เน้ือแข็ง มีความแข็งแรง มั่นคง และตั้งได้ตรงไม่เอียง ถ้าก่ีไม่
ดี เช่น เอียง โยก จะมีผลต่อการทอผ้ามาก จะทําให้ได้ลายไม่มีสวย เน้ือผ้าหลวม ทอได้ไม่แน่น   

 
เมื่อได้คนทอแล้วจะต้องพิจารณาต่อว่าคนทอมีประสบการณ์ในการทอหรือไม่ ถ้า

ไม่มีมีประสบการณ์ก็ต้องฝึกโดยการเอาลายง่ายๆ ให้ทอก่อนแล้วค่อยๆ พัฒนาเป็นลายที่ยากขึ้นเร่ือยๆ 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าของเครือข่ายพบว่า การฝึกคนทอจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ก็จะสามารถ
ทอได้ หลังจากน้ันก็ค่อยๆ พัฒนาฝีมือการทอข้ึนเร่ือยๆ ในช่วงของการฝึกฝนน้ีเจ้าของเครือข่ายจะให้ลูก
ข่ายทอผ้าของตนช่วยมาดูคนทอผ้าใหม่บ่อยๆ ในบางครั้งเจ้าของเครือข่ายก็มาสอน ชี้แนะและบอก
เทคนิคต่างๆ จนกระท้ังสามารถทอเองได้   

 
เจ้าของเครือข่ายจะให้ความสําคัญกับคนทอมากและจะรักษาสัมพันธภาพกับคน

ทอให้ได้มากท่ีสุด เพราะถือว่าคนทอเป็นส่วนสําคัญของเครือข่ายการทอผ้า การรักษาสัมพันธภาพจะเริ่ม
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จากการเอาใจใส่และดูแลสารทุกข์สุกดิบของคนทอ เวลาคนทอมีงานบุญงานบวช หรืองานศพ ก็จะ
ช่วยเหลือใส่ซองให้มากเป็นพิเศษ นอกจากน้ี จากการสัมภาษณ์เจ้าของเครือข่ายทุกคนพบว่าในช่วง
เทศกาลปีใหม่ เจ้าของเครือข่ายจะให้ของขวัญเป็นผ้าทอตามลายผ้าที่คนทอต้องการจํานวน 2 เมตร   
บางคนอาจมีเงินใส่ซองให้อีก 300 – 500 บาท หรืออาจมีของขวัญอื่นๆ ให้อีก นอกจากนี้เวลาลูกข่ายทอ
ผ้าเดือดร้อนเรื่องเงินก็ต้องคอยดูแลให้เบิกเงินค่าผ้าล่วงหน้าด้วยเป็นต้น  อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีที่ลูก
ข่ายทอผ้าทอผ้าผิดบ่อยๆ ก็จะใช้วิธีตักเตือน พูดจาละมุนละหม่อน จนกระทั่งไม่สามารถแก้ไขหรือ
พัฒนาการทอก็ต้องบอกเลิกการทอกันไป  เจ้าของเครือข่ายทุกคนเคยยกเลิกลูกข่ายที่ทอผ้าไม่ดีมาแล้ว
ทุกคน   
 

2) การขยายเครือข่ายคนมัดลาย  
 

การมัดลายเป็นข้ันตอนที่มีความสําคัญข้ันตอนหนึ่งของการทอผ้า เพราะเป็นการ
กําหนดลวดลายและสีสันให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า ในบางครั้งเมื่อมีลายใหม่ๆ เจ้าของเครือข่าย
ต้องแกะลายและไปถ่ายทอดความรู้จากการแกะลายให้คนมัดลายทํา ลายผ้าจะละเอียดและสวยงามมาก
น้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับความละเอียดและความถูกต้องของการมัดลาย ด้วยเหตุน้ี เจ้าของเครือข่ายมักจะ
เลือกคนมัดลายเฉพาะคนในชุมชนที่สามารถมัดลายได้ละเอียด ถูกต้องและรู้ใจกันเท่าน้ัน ทําให้คนมัดลาย
ในหมู่บ้านดงยางพรพิบูลย์มีจํานวนถึง 20 คน ต่อมาความต้องการผ้าทอย้อมครามเป็นท่ีต้องการของ
ตลาดมากขึ้น มีออร์เดอร์มากข้ึนทําให้คนมัดลายในหมู่บ้านไม่เพียงพอ เจ้าของเครือข่ายต้องหาทางขยาย
เครือข่ายการมัดลายไปชุมชนอื่นๆ 

  
การหาคนมัดลายโดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีให้ลูกข่ายทอผ้าที่ตนมีอยู่หาคนที่อยากมี

รายได้มาทํางานมัดลาย เมื่อได้แล้วจะต้องเตรียมอุปกรณ์ได้แก่ โฮง ให้กับคนมัดลาย ถ้าคนมัดลายไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการมัดลายเลยเจ้าของเครือข่ายจะต้องไปสอนวิธีการมัดลายด้วยตนเอง โดยเร่ิมจากลาย
ง่ายๆ แล้วค่อนพัฒนาเป็นลายยากๆต่อไป การฝึกมัดลายโดยปกติแล้วจะใช้เวลาประมาณ 3-4 วันก็จะพอ
มัดลายง่ายๆ ได้  แต่ถ้าจะให้มีทักษะและความชํานาญมากๆ จะต้องใช้เวลา 1-2 เดือน ซึ่งในระหว่างน้ี
เจ้าของเครือข่ายจะต้องยอมให้มีระยะเวลาในการเรียนรู้และพัฒนาฝีมือการมัดลาย บางคนอาจจะมี
พัฒนาการไม่เท่ากัน บางคนก็ไม่สามารถมัดได้หลังจากฝึกไปแล้ว 2-3 อาทิตย์ นอกจากน้ีเจ้าของเครือข่าย
ยังอาจเจอปัญหามัดลายไม่ดี มัดไม่ครบ มัดเชือกฟางไม่แน่น มัดเอียงไม่ตรงแนวหรือมัดไม่ตรงลายทําให้
เวลาทอจะได้ลายที่ไม่ตรงตามท่ีต้องการ เจ้าของเครือข่ายก็จะไม่สามารถขายผ้าชิ้นน้ันได้ การฝึกคนมัด
ลายจึงต้องใช้เวลาและความอดทน กว่าที่คนๆหน่ึงจะสามารถมัดลายเป็นอาชีพได้  
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3) การขยายเครือข่ายในขั้นตอนอื่นๆ 
  

การขยายเครือข่ายการค้นหัวหมี่ ปัจจุบันการค้นหัวหมี่มีคนทําในหมู่บ้าน 2 คน 
และในหมู่บ้านข้างเคียงอีก 5 คน การค้นหัวหมี่แต่ก่อนจะใช้วิธีใช้มือหมุนโฮงหมี่ ทําให้ใช้เวลานานในการ
ค้นหัวหมี่ ปัจจุบันมีการพัฒนาโดยใช้มอเตอร์มาช่วยในการค้นหัวหมี่ ทําให้ปัจจุบันวันหน่ึงสามารถค้นหัว
หมี่ได้ถึง 10 หัวต่อ 1 โฮงท่ีติดมอเตอร์ บางคนมี 2 โฮงก็สามารถค้นหัวหมี่ได้มากข้ึน การค้นหัวหมี่จึงไม่
ติดขัดแต่ประการใดเน่ืองจากกําลังการผลิตมีมากกว่าความต้องการของกลุ่มทอผ้าย้อมคราม 

 

การขยายเครือข่ายการค้นทางยืน การค้นทางยืนเป็นข้ันตอนที่ว่ามีความยุ่งยาก
ข้ันตอนหนึ่ง เพราะจะต้องเตรียมด้ายทางยืนให้ได้ 70 เมตรและจะต้องเดินด้ายตลอดทั้งวัน ทําให้สมาชิก
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์หันไปทําข้ันตอนอื่นอย่างมัดลาย ปัจจุบันแม้ว่าจะมีการคิดค้น
เทคนิควิธีการให้สามารถค้นทางยืนได้เร็วข้ึน ได้ปริมาณด้ายในแต่ละครั้งมากข้ึนแต่ก็มีคนทําน้อยลงเร่ือยๆ 
ทําให้ในปัจจุบันเหลือคนค้นทางยืนในหมู่บ้านดงยางพรพิบูลย์เพียง 1 คน โดยเหตุน้ีทําให้เจ้าของเครือข่าย
พยายามไปส่งเสริมให้หมู่บ้านอื่นหันมาค้นทางยืนกัน ซึ่งปัจจุบันมีหมู่บ้านอื่นที่ค้นทางยืนจํานวน 4 คน 
โดยปกติแล้วเครือหน่ึงจะใช้เวลาในการทําประมาณครึ่งวัน  วิธีการแก้ปัญหาของเจ้าของเครือข่ายคือจะ
รีบซื้อด้ายยืนในปริมาณที่เยอะ แล้วนําไปให้คนค้นทางยืนทยอยทําเป็นการจองคิวไว้ นอกจากนี้เจ้าของ
เครือข่ายยังใช้จ้างคนค้นทางยืน 2 คน คนไหนค้นสลับกันไป ใครเสร็จก่อนก็ไปเอาของคนนั้น โดยปกติ
แล้วคนทอจะใช้ด้ายยืนประมาณเกือบ 1 เครือต่อเดือน ถ้ามีเครือข่ายคนทอ 20 คน ก็จะต้องเตรียมด้าย
ยืนเดือนละ 20 เครือ  
 

4) การจัดการความสัมพันธ์กับลูกข่าย 
 

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกข่ายเป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่ทําให้การบริหารเครือข่าย
ประสบผลสําเร็จ จากผลการสัมภาษณ์พบว่า เจ้าของเครือข่ายทุกคนพยายามดูแลลูกข่ายเป็นอย่างดี   
เมื่อลูกข่ายทํางานผิดพลาดต้องมีวิธีในการพูดให้ลูกข่ายเข้าใจและต้องพยายามให้โอกาสแก้ตัว คร้ันเมื่อ 
ลกูข่ายไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้แล้วจึงค่อยเลิกทํางานกัน  การสร้างสัมพันธ์ที่ดียังรวมทั้งการดูแลเอาใจ
ใส่สารทุกข์สุกดิบของลูกข่าย การช่วยเหลือให้กู้ยืมเงินหรือเบิกเงินล่วงหน้าบ้างหรือการให้ของขวัญปีใหม่
เป็นผ้าย้อมครามหรือเงินสด รวมถึงการใส่ซองช่วยเหลือเวลาลูกข่ายมีงานบุญงานบวชก็เป็นแนวปฏิบัติที่
เจ้าของเครือข่ายทุกคนทํา ทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจุบันมีเจ้าของเครือข่ายเกิดข้ึนมากทําให้ลูกข่ายมีทางเลือกที่
จะเปลี่ยนงานได้ตลอดเวลา จากผลการวิจัยพบว่าเริ่มมีการแย่งตัวคนทอและคนมัดลายเกิดขึ้น โดยการ
เสนอเงินให้มากกว่าเจ้าของเครือข่ายคนเดิมให้ เป็นต้น 
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5) การจัดการการเงิน 
 

เงินทุนนับว่าเป็นปัจจัยสําคัญของการดําเนินการธุรกิจเครือข่ายผ้าทอย้อมคราม 
ทางกลุ่มได้ตระหนักถึงความจําเป็นของการมีเงินทุนเพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกมีธุรกิจเป็นของตนเอง จึงได้มี
การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นมาเพ่ือระดมเงินหุ้นมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินการของกลุ่มและ
ให้สมาชิกที่ต้องการสร้างเครือข่ายหรือทําธุรกิจผ้าทอที่เป็นของตนเองกู้ โดยสมาชิกแต่ละคนละสามารถกู้
ได้คนละไม่เกิน 20,000 บาท โดยเสียดอกเบ้ียร้อยละ 3 จากผลการวิจัยพบว่าเจ้าของเครือข่ายหลายคน
ในกลุ่มเริ่มต้นทําธุรกิจมาจากเงินกองทุนออมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม การจะขยายเครือข่ายให้ถึงประมาณ 
10 – 20 คน จําเป็นที่จะต้องใช้เงินมากกว่าน้ี ทั้งน้ีเพราะในทุกขั้นตอนการผลิตต้องใช้เงินสดแต่เพียง
อย่างเดียว ถ้าไม่มีเงินหมุนเพียงพอก็จะทําให้ไม่สามารถขยายเครือข่ายได้ จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มี
เครือข่ายมากท่ีสุดในกลุ่มพบว่าในแต่ละวันจะมีเงินสดหมุนเวียนวันละ 1-2 หมื่นบาท สอดคล้องกับผู้ให้
สัมภาษณ์มีเครือข่ายการทอ 20 คนว่า การทําธุรกิจเครือข่ายผ้าทอย้อมครามจําเป็นต้องใช้เงินสดเป็น
จํานวนมาก เพราะจะต้องไปซื้อด้าย จ่ายค่าคนค้นหัวหมี่ จ่ายค่าคนทอและจ่ายค่าคนมัดลายแทบทุกวัน    
 

(3) การจัดการความรู้ในการพฒันาผลิตภัณฑ ์
 

การจัดการความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หมายถึง การท่ีเจ้าของเครือข่ายจะต้อง
วางแผนให้เกิดการพัฒนาลายผ้าใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ท้ังน้ีเ น่ืองจากตลาดผ้าฝ้ายทอมือมีการ
ลอกเลียนแบบกันบ่อยครั้ง  เมื่อคิดลายผ้าใหม่ๆ ได้ก็มักจะถูกลอกเลียนแบบ ดังน้ัน การคิดค้นพัฒนาลาย
ผ้าใหม่ๆ ที่สามารถสร้างความแตกต่างไปจากลายผ้าเดิมจึงเป็นสิ่งจําเป็นที่เจ้าของเครือข่ายต้องพัฒนาขึ้น
มาให้ได้ ซึ่งการจัดการความรู้ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีองค์ประกอบสองด้านได้แก่ การจัดการความรู้
ในการพัฒนาลายผ้าและการจัดการความรู้ในการแกะลายผ้าใหม่ๆ  

 

(3.1) การจัดการความรู้ในการพัฒนาลายผ้า 
 
โดยปกติแล้ว ทางกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์มี จุดเด่นอยู่ที่

ความสามารถในการพัฒนาลายผ้าได้มากมายหลายรูปแบบอยู่แล้ว ตั้งแต่นําของเดิมมาประยุกต์หรือ
ผสมผสานของเดิมกับลายใหม่ๆตลอดเวลา ทําให้กลุ่มแม่บ้านฯมีคําสั่งซื้อเข้ามาโดยตลอด ซึ่งจากผล
การศึกษาพบว่าออร์เดอร์หรือคําสั่งซื้อในปัจจุบันมีมากกว่ากําลังการผลิตของกลุ่มฯรวมกัน หรือมีออร์เดอร์
เกินกว่าท่ีจะผลิตทันทําให้ในบางคร้ังต้องปฏิเสธลูกค้าไป การที่กลุ่มมีการความคิดสร้างสรรค์และสามารถ
พัฒนาลายผ้าได้อย่างต่อเน่ืองเกิดจากประสบการณ์และความมุ่งมั่นท่ีจะสร้างรายได้จากการทําธุรกิจทอ
ผา้ให้ประสบผลสําเร็จ กลุ่มจึงมีการแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านลายผ้าใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เมื่อมีคนคิดลาย
ผ้าใหม่ๆ จะนํามาเสนอในที่ประชุม สมาชิกกลุ่มก็จะช่วยกันวิจารณ์หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงความ
เป็นไปได้ว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดหรือไม่ พร้อมทั้งปรึกษากันในเรื่องการนําลายผ้าโบราณมาพัฒนา
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ลวดลายหรือประดับตกแต่งลายผ้าให้ถูกใจลูกค้า ปัจจุบันเทคนิคการพัฒนาลายผ้าที่กําลังเป็นที่นิยมได้แก่ 
การนําผ้าสีต่างๆ มาเย็บตกแต่งให้เกิดลวดลายเพิ่มข้ึน เรียกกันว่า “การสอดดิ้น” จาการที่กลุ่มมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเร่ืองลายผ้ามาโดยตลอดทําให้ในปัจจุบันกลุ่มสามารถพัฒนาลายผ้าได้มากกว่า 
200 ลาย และยังคงพัฒนาลายผ้าให้เป็นที่ต้องการของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง 

 

(3.2) การจัดการความรู้ในการแกะลายผ้าใหม่ๆ  
 

จากผลการศึกษาพบว่าเจ้าของเครือข่ายทุกคนจะให้ความสําคัญกับการแกะ
ลายผ้าใหม่ๆมาก เน่ืองจากทราบดีว่าลายผ้าจะพัฒนาไปเร่ือยๆตามความต้องการของลูกค้า ฉะน้ันเมื่อมี
ออร์เดอร์ลายผ้าใหม่ๆ มาเจ้าของเครือข่ายจะแกะลายผ้าทันที ซึ่งถ้าสามารถแกะลายผ้าได้จะทําให้มีคําสั่ง
ซื้อตามมา การแกะลายผ้าจึงเป็นงานประจําที่เจ้าของเครือข่ายทําแทบทุกเดือนหรือบางทีก็ต้องแกะลาย
ใหม่ๆ แทบทุกอาทิตย์  นอกจากน้ีแล้วเจ้าของเครือข่ายยังต้องมีความสามารถถ่ายทอดหรือเขียนแบบ
คร่าวๆ และอธิบายให้คนมัดลายเข้าใจและสามารถมัดลายใหม่ๆ ได้ด้วย  นอกจากนี้เจ้าของเครือข่าย
จะต้องคาดการณ์ความต้องการของตลาดว่าต้องการลายผ้าแบบใด เช่น ในช่วงเทศกาลออกพรรษาลาย
พญานาคจะขายดี (ลายพญานาคเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดหนองคาย) โดยสามารถขายให้กับ
นักท่องเที่ยวท่ีมาชมบ้ังไฟพญานาค เป็นต้น  

 

(4) การจัดการความรู้ในการควบคุมคณุภาพและถ่ายทอดความรู้  
 

การควบคุมคุณภาพเป็นข้ันตอนสําคัญของการทอผ้า เพราะเป็นการตรวจสอบว่า
สินค้ามีคุณภาพตามท่ีลูกค้าต้องการหรือไม่  การควบคุมคุณภาพจึงเป็นหัวใจสําคัญของการทอผ้า
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในข้ันตอนการมัดลายและข้ันตอนการทอ  เจ้าของเครือข่ายจะต้องคอยตรวจสอบ
คุณภาพของการมัดลายและการทออยู่ตลอดเวลา ในบางครั้งอาจตั้งคนตรวจสอบข้ึนมาโดยเฉพาะ เพ่ือให้
มั่นใจว่างานที่ออกมาจะไม่มีของเสียปนออกมา นอกจากนี้เจ้าของเครือข่ายจะต้องสามารถถ่ายทอด
ความรู้และให้คําแนะนําถึงเทคนิคและวิธีการทํางานที่ทําให้งานออกมามีคุณภาพ เช่น การบอกเทคนิค
การทําแนวผ้าก่อนมัดลายซึ่งจะทําให้สามารถมัดได้ตรงตามลายที่ออกแบบ รวมถึงการหาสมุดบันทึกลาย
เพ่ือบันทึกเป็นตัวอย่างให้คนมัดลายทํางานได้ง่าย ส่วนในด้านของการทอ คุณภาพการทอจะอยู่ท่ีความ
ตั้งใจและเอาใจใส่ของคนทอ คนทอจะต้องทอให้ให้เน้ือผ้าแน่นและกระชับ เจ้าของเครือข่ายจะหมั่นเข้า
ตรวจสอบคุณภาพของผ้าบ่อยๆ โดยเฉพาะเวลาไปตัดผ้าหรือเวลาไปส่งหัวหมี่ ซึ่งถ้าคนทอไม่ปรับปรุงการ
ทอก็ต้องมีการตักเตือน และแนะวิธีการทํางานท่ีไดคุ้ณภาพ ถ้ายังไม่พัฒนาอีกก็ต้องเลิกจ้างและเปล่ียนคน
ทอใหม่ 
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(5) การจัดการความรู้ด้านการตลาด 
 

การจัดการความรู้ด้านการตลาด ได้แก่การรู้จักลูกค้าและช่องทางการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เป็นความรู้ที่จําเป็นสําหรับเจ้าของเครือข่ายอย่างมากเพราะการรู้จักลูกค้าและ
การรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าทําให้เกิดความผูกพันและติดต่อค้าขายกันต่อเน่ืองยาวนาน โดยส่วน
ใหญ่แล้วลูกค้าหลักๆ ของเจ้าของเครือข่ายจะติดต่อค้าขายกันมานานและมักจะสั่งซื้อผ้าทอในปริมาณ
มากๆ เช่น ลูกค้าที่นาข่า ลูกค้าที่บ้านเชียง และลูกค้าที่จังหวัดหนองคายจะสั่งซื้อสินค้าแบบผูกขาดกับ
เจ้าของเครอืข่ายเจ้าใดเจ้าหน่ึงเลย ผลิตได้เท่าไรรับซื้อหมด  นอกจากน้ีการรู้ช่องทางจําหน่ายผลิตภัณฑ์ก็
จะทําให้เจ้าของเครือข่ายสามารถจําหน่ายสินค้าของตนได้หลายช่องทาง ดังกรณีเจ้าของเครือข่ายหลาย
คนนําผ้าทอของตนไปจําหน่ายตามร้านค้าต่างๆ ในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงหรือจําหน่ายตาม
ห้างสรรพสินค้าที่มีศูนย์จําหน่ายสินโอทอป นอกจากนี้เจ้าของเครือข่ายยังจําหน่ายสินค้าตามงานเทศกาล
ประจําปีต่างๆ ที่จัดข้ึนทั้งในระดับอําเภอและระดับจังหวัด และช่องทางสุดท้ายที่สามารถจําหน่ายสินค้า
ได้มากได้แก่การจําหน่ายในระดับประเทศคืองานแสดงสินค้าโอทอปที่เมืองทองธานี ที่จะจัดเป็นประจําปี
ละ 2 ครั้งคือ งานโอทอปกลางปีหรือโอทอปมิดเยียร์และงานโอทอปปลายปีหรือโอทอปซิตี้ การไป
จําหน่ายในงานท่ีเมืองทองจะรวมผ้าทอไปจําหน่ายในนามของกลุ่มและสามารถทํารายได้ให้กับเจ้าของ
เครือข่ายเป็นที่น่าพอใจอย่างย่ิง  

 
ตัวแบบการจดัการความรู้เครือข่ายการผลิตผ้าทอมัดหม่ีของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพร

พิบูลย์ 
 

จากข้อมูลองค์ความรู้สําหรับการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการผลติผ้ามดัหมีข่องกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ที่กล่าวมาข้างต้นสามารถนํามาจัดทํา Model ในการการจัดการความรู้
เพ่ือสร้างความร่วมมือในระดบัเครือข่าย หรอืการสร้างธุรกิจของเจ้าของเครือข่ายไดด้ังน้ี 
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ภาพท่ี 33 Model การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

กลุ่มเป้าหมาย 
- สมาชิกกลุ่มท่ีมีความรูเ้รื่องการทอผ้า 
- บุคคลท่ัวไปท่ีมีความรูเ้รื่องการทอผ้า 
- บุคคลท่ัวไปท่ีต้องการเป็นเจา้ของ

การจัดการความรู้
เครือข่ายการผลติผ้าทอ

มัดหมี่

การจัดการความรู้ใน
การทอผ้าทุกขั้นตอน 

- ค้นหัวหม่ี 
- ค้นทางยืน 
- มัดลาย 
- ย้อมคราม 
- แกะฟาง/แต้มสี 
- ป่ันหลอด/ทอ 

การจัดการความรูก้าร
บริหารเครือขา่ยการผลิต 

-วัตถุดิบและการผลิต 
-การจัดการองค์กร 
-การขยายเครือข่าย 
-ความสัมพันธ์ลูกข่าย 
-การเงิน 

การจัดการความรู้
ในการพัฒนาผลิต- 
ภัณฑ ์

- การพัฒนาลายผ้า 
- ความสามารถใน 

     การแกะลายผ้า 
 

การจัดการ
ความรู้ด้านการ
ควบคุมคุณภาพ 

 

การจัดการความรู้ด้าน
การตลาด 

              ผู้ถ่ายทอดความรู้ 
- สมาชิกกลุ่มท่ีเป็นเจา้ของเครือขา่ย ในกลุ่มมี 10  คน 

 ผู้รับการถ่ายทอดความรู้ 

วิธีการถ่ายทอดความรู้ 
- การฝึกให้ปฏิบัติ 
- การให้ทดลองทํา 
- การให้คําปรึกษาและการแนะนาํ
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จากโมเดล การจัดการความรู้เพ่ือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตผ้าทอย้อมครามใน
ระดับเครือข่าย สามารถอธิบายองค์ประกอบของแต่ละส่วนได้ดังน้ี 
 

1.  กลุ่มเป้าหมายของการถ่ายทอดความรู ้
 
กลุ่มเป้าหมายของการถ่ายทอดความรู้สามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่หน่ึงได้แก่

สมาชิกกลุ่มเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ที่มีความรู้ในเรื่องการทอผ้า กลุ่มที่สองได้แก่บุคคลท่ัวไปที่มีความรู้
ด้านการทอผ้า และกลุ่มที่สามได้แก่บุคคลทั่วไป   
 

กลุ่มที่หน่ึง กลุ่มที่มีความรู้เรื่องการทอผ้าทุกขั้นตอน เป็นกลุ่มที่มีโอกาสและศักยภาพท่ีจะ
ได้รับการถ่ายทอดความรู้มากที่สุด เพราะกลุ่มน้ีมีความรู้ในเรื่องการทอผ้าอยู่แล้วซึ่งอาจจะเคยทอผ้าเคย
ช่วยแม่หรือผู้ใหญ่ในบ้านทอ กลุ่มน้ีจะมีประสบการณ์และความคุ้นเคยกับการทอผ้าเป็นอย่างดีและเป็น
กลุ่มที่โอกาสพัฒนาเป็นเจ้าของเครือข่ายมากที่สุด ในหมู่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์มีตัวอย่างที่ประสบ
ความสําเร็จอยู่ 2 คน ได้แก่ นางอรุณณี ศรีสามารถ ปัจจุบันมีคนทอท้ังหมด 19 คน (ลูกข่ายทอผ้า) คนที่
สองได้แก่นางสุภาทิพย์ สีแสง ซึ่งได้เรียนรู้การทอผ้าจากแม่ ได้แก่นางบัวผัน สีแสง จนปัจจุบันมีคนทอ
ท้ังหมด 9 คน นอกจากนี้ในกลุ่มน้ียังมีอีกหลายคนท่ีมีโอกาสที่จะพัฒนามาเป็นเจ้าของเครือข่ายได้ ได้แก่
คนที่อยู่ในหมู่บ้านและมีความรู้เรื่องการทอผ้าเป็นอย่างดีแต่ตัวเองทํางานอื่น เช่น บางคนรับจ้างมัดลาย
หรือทํางานรับจ้างทั่วไปในหมู่บ้าน บางคนเลี้ยงลูกอยู่บ้านเฉยๆ ซึ่งถ้าหากได้รับการถ่ายทอดจะทําให้มี
โอกาสในการทําธุรกิจผ้าทอท่ีเป็นของตนเอง ซึ่งคนกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการถ่ายทอดความรู้
เพ่ือพัฒนามาเป็นเจ้าของเครือข่ายการทอผ้าต่อไป 
 

กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มบุคคลท่ัวไปที่พอมีความรู้ด้านการทอผ้าอยู่บ้าง อาจจะเคยเห็นแม่เห็น
ยายทอมาก่อน แต่ตัวเองต้องไปเรียนหนังสือหรือไปอยู่ท่ีอื่น ในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นในหมู่บ้าน 
บางคนเรียนจบมาแต่ยังไม่มีงานทําหรือกําลังรองาน  คนกลุ่มน้ีจะพอมีความรู้หรือเห็นแม่เห็นยายทอผ้า
และย้อมครามแต่ยังไม่มีโอกาสได้ลงมือทอ ผลจากการสัมภาษณ์พบว่ามีหลายคนท่ีมีความสนใจที่จะทํา
ธุรกิจผ้าทอและมีหลายคนกําลังเรียนรู้งานจากแม่ที่เป็นเจ้าของเครือข่ายอยู่ นอกจากน้ีกลุ่มคนนอก
หมู่บ้านท่ีมีประสบการณ์ด้านการทอผ้าก็เป็นอีกกลุ่มที่น่าจะพัฒนาเป็นเจ้าของเครือข่ายได้ คนกลุ่มน้ีจะ
เป็นกลุ่มที่รับจ้างทอผ้า หรือรับจ้างมัดลายอยู่แล้วทําให้มีความรู้ในข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งของการทอผ้า
อยู่บ้าง ซึ่งคนกลุ่มน้ีสามารถเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการถ่ายทอดความรู้เพ่ือพัฒนามาเป็นเข้าของ
เครือข่ายหรือเป็นคนทอผ้าในข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งก็ได้ เช่น ค้นหัวหมี่ มัดลายหรือทอผ้า  
 

กลุ่มที่สาม ได้แก่กลุ่มบุคคลทั่วไปท่ีไม่มีความรู้ด้านการทอผ้า แต่มีความสนใจที่จะพัฒนา
ตัวเองเป็นเจ้าของเครือข่าย ทั้งน้ีเน่ืองจากเห็นว่าธุรกิจทอผ้าเป็นอาชีพที่ทํารายได้ดีและไม่ต้องไปทํางานที่
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อื่น จากผลการวิจัยพบว่า คนกลุ่มน้ีมีทั้งท่ีอยู่ในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้านและเป็นกลุ่มที่มีความตั้งใจในการ
ทําธุรกิจทอผ้ามาก แต่จะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการเรียนรู้เรื่องการทอผ้าเพราะไม่เคยมีความรู้มา
ก่อน คนกลุ่มน้ีจึงเป็นที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการเป็นคนทอผ้าในข้ันตอนใดข้ันตอนหน่ึงก็ได้ เช่น 
ค้นหัวหมี่ มัดลายหรือทอผ้า 

 
2.  องค์ความรู้ในการถ่ายทอดความรู้ 

 
องค์ความรู้ในการถ่ายทอดความรู้สําหรับผู้ที่จะพัฒนาเป็นเจ้าของเครือข่ายผ้าทอย้อมคราม

ประกอบด้วยองค์ความรู้ทั้งหมด 5 ด้านด้วยกัน ได้แก่ องค์ความรู้ในด้านการจัดการความรู้ในข้ันตอน  
การทอผ้าทุกข้ันตอน องค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ในด้านการบริหารเครือข่ายการผลิต องค์ความรู้
ในด้านการจัดการความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ องค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ในการควบคุมคุณภาพ
และถ่ายทอดความรู้ และองค์ความรู้ในการจัดการความรู้ด้านการตลาด     

 
3.  ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 

ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองเครือข่ายได้แก่เจ้าของเครือข่ายท่ีมีประสบการณ์ในการบริหาร
เครือข่าย ซึ่งในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์มีอยู่ประมาณ 10 คน ได้แก่ นางนิตยา สินทร 
ประธานกลุ่มฯ นางอรพิน  เชี่ยวชาญ อดีตประธานกลุ่มและคนอื่นๆ อีก 8 คนได้แก่ นางบัวผัน สีแสง  
นางสมร คําวิเศษ นางเกษี เยือกเย็น  นางอรุณณี ศรีสามารถ  นางบุญนอง อ่างคํา  นางขวัญใจ ศรีเดช   
นางสง่า หลักชัย นางไพบูลย์ เชี่ยวชาญ 

 
4.  วิธีการถ่ายทอดความรู ้ 

 
เน่ืองจากการองค์ความรู้เพ่ือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตในระดับเครือข่าย

เป็นองค์ความรู้ที่มีองค์ประกอบหลายด้านและมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ทําให้ต้องใช้เวลาในการถ่ายทอด
ความรู้พอสมควร จากการสัมภาษณ์เจ้าของเครือข่ายพบว่าวิธีการถ่ายทอดท่ีน่าจะได้ผลได้แก่การฝึกให้
ปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประสบการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ยังไม่มีประสบการณ์เร่ืองการทอผ้า การฝึกและ 
การเรียนรู้การทํางานในข้ันตอนต่างๆ  รวมทั้ง การให้ทดลองทําดูในแต่ละข้ันตอน การให้คําปรึกษาและ
การแนะนํา 
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สว่นท่ี 3 การจัดทําโมเดลการถ่ายทอดความรู้ในด้านการผลิตผ้าทอมัดหม่ีและโมเดลการถ่ายทอด
ความรู้ในการพัฒนาเครือขา่ยความร่วมมือในการผลิตผา้ทอมัดหม่ี   

 
3.1 โมเดลการถ่ายทอดความรู้ในด้านการผลิตผ้าทอมัดหม่ี 

 
โมเดลการถ่ายทอดความรู้เร่ืองผ้ามัดหมี่เป็นโมเดลที่ขยายรายละเอียดมาจากโมเดลในหน้า 80 

โดยโมเดลการถ่ายทอดความรู้น้ีสามารถจําแนกได้ 5 องค์ความรู้ได้แก่ องค์ความรู้เรื่องการค้นหัวหมี่   
องค์ความรู้เรื่องการค้นด้ายยืน/ค้นทางเครือ องค์ความรู้เรื่องการมัดหมี่ องค์ความรู้เร่ืองการย้อมคราม
และองค์ความรู้เร่ืองการทอผ้า โดยไม่ได้เอาความรู้ในด้านการแกะฟางและการกรอหลอดมาจัดทําเป็นตัว
แบบเนื่องจากเป็นขั้นตอนที่ทําได้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน นอกจากนี้ ในการถ่ายทอดความรู้ในแต่ละตัวแบบ
จะประกอบด้วย ความพร้อมของผู้ถ่ายทอดความรู้จะประกอบด้วยสมาชิกในกลุ่มทอผ้า ซึ่งส่วนใหญ่จะมี
ความชํานาญและประสบการณ์การทอผ้ามาเป็นระยะเวลายาวนาน ทําให้สามารถถ่ายทอดได้ทุกคน จะมี
ยกเว้นก็แต่ข้ันตอนคนทางยืนท่ีต้องใช้ความประณีตและความอดทนทําให้สมาชิกบางคนไม่สามารถทําได้ 
องค์ประกอบที่สองได้แก่ ความพร้อมอุปกรณ์/เคร่ืองมือในการถ่ายทอดความรู้ในการทํางานในแต่ละ
ข้ันตอน ได้แก่ เคร่ืองมือและสิ่งจําเป็นในการทํางานในแต่ละข้ันตอน องค์ประกอบที่สาม ได้แก่ ความ
พร้อมของวิธีการในการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งมีได้หลายวิธี ส่วนใหญ่จะเริ่มจากทําให้ดูและก็ให้ทําตาม 
และฝึกปฏิบัติจนสามารถทํางานได้ องค์ความรู้และเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ ได้แก่องค์ความรู้ที่
จําเป็นต่อการถ่ายทอด รวมท้ังรายละเอียดและข้ันตอนการทํางานในแต่ละข้ันตอน ส่วนเทคนิคในการ
ถ่ายทอดความรู้ ได้แก่เคล็ดลับและแนวที่ทําให้ให้องค์ความรู้ในเรื่องต่างๆ ประสบผลสําเร็จ และ
องค์ประกอบสุดท้ายได้แก่ ระยะเวลาในการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งจะเริ่มจาก การสาธิตให้เห็นข้ันตอนการ
ทํางาน ซึ่งในข้ันตอนนี้จะใช้เวลาไม่เกิน 1 วัน หลังจากน้ันก็จะเป็นการฝึกปฏิบัติให้เกิดความชํานาญ ซึ่ง
จะใช้เวลาไม่เท่ากันในแต่ละคน โดยโมเดลในการถ่ายทอดความรู้เร่ืองการผลิตมีรายละเอียดดังน้ี   

 
โมเดลการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการค้นหวัหมี ่ 

 
การค้นหัวหมี่ เป็นข้ันตอนแรกของการเตรียมด้าย นํามาจัดให้เป็นระเบียบไม่ให้ด้ายพันกัน

และเพ่ือความสะดวกในการใช้งานในข้ันตอนต่อไป อุปกรณ์ที่ต้องใช้สําหรับการค้นหัวหมี่ได้แก่ ด้ายและ
โฮงค้นหัวหมี่ซึ่งเป็นกรอบไม้สําหรับพันด้าย ขนาดของโฮงหม่ีจะกว้างเท่ากับหน้ากว้างของผืนผ้าและ
ขนาดของฟืมทอผ้า การค้นจะแบ่งเส้นด้ายออกเป็นลํา แต่ละลําจะมีเส้นด้ายเท่ากันยกเว้นลําแรกกับลํา
สุดท้ายจะมีจํานวนเส้นด้ายเท่ากับครึ่งหน่ึงของลําอื่นๆ จํานวนลําจะขึ้นอยู่กับลายของหมี่ สําหรับโมเดล
การถ่ายทอดความรู้เร่ืองการค้นหัวหมี่มรีายละเอียดดังน้ี    
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ภาพท่ี 34 โมเดลการถ่ายทอดความรู้เรือ่งการค้นหัวหมี่ 
 

ความพร้อมผู้ถ่ายทอดความรู้ จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความชํานาญในการค้นหัวหมี่ ซึ่งส่วน
ใหญ่แล้วผู้ถ่ายทอดความรู้ของกลุ่มเกษตรกรบ้านดงยางพรพิบูลย์เป็นผู้ที่เคยค้นหัวหมี่มาตั้งแต่ยังใช้ฝ้าย
ดิบ ซึ่งเป็นฝ้ายที่ปลูกเองในพื้นที่ จนกระท่ังมาค้นด้วยฝ้ายสังเคราะห์ทําให้คุ้นเคยต่อการค้นหัวหมี่เป็น

ความพร้อมของผู้ถ่ายทอด
ความรู้การค้นหัวหมี่ 

- มีความรู้/ประสบการณ ์
- จํานวนผู้มีคุณสมบัติท่ี

สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ 
มี 14 คน     

ความพร้อมของอุปกรณ/์
เครื่องมือในการถ่ายทอด
ความรู้การค้นหัวหมี่ 
- โฮงหมี่,ด้าย,หลาปั่น

ด้าย 

ความพร้อมของ
วิธีการในการ

ถ่ายทอดความรูก้าร
ค้นหัวหมี่ 

- การทําให้ดู,การฝึก
ปฏิบัต,ิการติชม,คู่มือ 

องค์ความรู้ในการถ่ายทอด
ความรู้ 

       1. การก่อหมี ่
       2. การค้นหมี ่
      3. การแยกลําหมี่

ระยะเวลาการถ่ายทอด 
              -1 วัน 

ระยะเวลาในการฝึกปฏิบัต ิ
-2 วันหรือจนกว่าจะปฏิบัติได ้

ผู้รับการถ่ายทอด
ความรู้ 

เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ 
   1. เทคนิคการวนด้าย 
   2. การใช้มอเตอร์ 
   3. การผูกลําด้วยสายแนม 
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อย่างดี โดยผู้ท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ประกอบด้วยสมาชิกในกลุ่มจํานวน 14 คน ได้แก่ นางบัวผัน สี
แสง นางสมร คําวิเศษ นางเกษี เยือกเย็น นางอรุณณี ศรีสามารถ นางบุญนอง อ่างคํา นางนิตยา สินทร 
นางขวัญใจ   ศรีเดช นางสง่า หลักชัย นางอารีย์ ศรีสมน้อย นางไพบูลย์ เชี่ยวชาญ นางเสาวรีย์ กุลคําแดง 
นางอรพิน  เชี่ยวชาญ นางมะลิจันทร์  คนฉลาด และนางมะลิจันทร์  กุลดําแดง ในด้านความพร้อม
อุปกรณ์/เครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้การค้นหัวหม่ี ประกอบด้วย โฮงค้นหมี่ ด้าย หลาป่ันด้าย ส่วน
การบันทึกองค์ความรู้ แต่ก่อนยังไม่เคยมีการบันทึกองค์ความรู้ด้านการค้นหัวหมี่ ใช้เพียงวิธีการจําอย่าง
เดียว ต่อมาผู้วิจัยได้บันทึกและจัดระบบองค์ความรู้น้ีไว้ในคู่มือในการวิจัยครั้งน้ี  อุปกรณ์และเครื่องมือ
ส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในพ้ืนท่ี สําหรับความพร้อมของวิธีการในการถ่ายทอดความรู้ กลุ่มผู้
ถ่ายทอดสามารถทําได้โดยการสอนโดยตรงและการสอนผ่านคู่มือ แต่การสอนโดยตรงจะเป็นช่องทางที่
เหมาะว่าเพราะการค้นหัวหมี่มีข้ันตอนที่ไม่ยุ่งยาก ส่วนวิธีการถ่ายทอดความรู้ทําได้หลายวิธีด้วยกัน เริ่ม
ตั้งแต่การทําให้ดูก่อนและค่อยๆฝึกให้ปฏิบัติ การให้คําแนะนําและติชมเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง  

 
องค์ความรู้ในการค้นหัวหม่ีนี้ผู้ที่ถ่ายทอดได้รับการถ่ายทอดความรู้มาจากผู้อาวุโสในครอบครัว 

ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นการทอผ้าเพ่ือใช้งานเอง ต่อมาเมื่อมีความต้องการผ้าทอมากขึ้นทําให้การปลูกฝ้ายไม่
เพียงพอต่อความต้องการจึงหันมาใช้ฝ้ายสังเคราะห์ โดยองค์ความรู้ในการค้นหัวหมี่จะเริ่มการก่อหมี ่
ได้แก่การเอาหม่ีที่เตรียมมาแล้วมัดหลักหมี่ด้านล่างก่อน แล้วพันรอบหลักหมี่ไปเร่ือยๆ จนกว่าจะครบตาม
รอบที่ต้องการ ต่อไปจะเป็นการค้นหมี่ โดยการค้นจากล่างข้ึนบน หรือบนลงล่างจนกว่าจะครบตามรอบที่
ต้องการ สุดท้ายก็จะเป็นการผูกหมี่เพ่ือให้ง่ายกับการกําหนดปริมาณของการค้นหัวหมี่ตามต้องการ  ส่วน
เทคนิคในการค้นหัวหม่ีมีสามประการได้แก่ เทคนิคการวนด้าย ท่ีจะต้องวนด้ายไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือ
ไม่ให้เส้นด้ายพันกัน ถ้าก่อหมี่ผูกผ้ายด้านชวาก็ต้องจากซ้ายมาขวาทุกครั้ง ประการที่สอง การใช้มอเตอร์
ช่วยในการค้นหมี่ ก็จะประหยัดเวลาและสามารถค้นได้ในปริมาณท่ีมาก ประการที่สามได้แก่ การผูกลํา
ด้วยสายแนม จะต้องผูกทุกครั้งเพ่ือไม่ให้หมี่หลุดออกจากกันและต้องนับจํานวนลําให้ครบตามที่ต้องการ 
ระยะเวลาในการถ่ายทอดใช้ระยะเวลาเพียงครึ่งวันถึง  1 วัน เน่ืองจากเป็นข้ันตอนที่ไม่ซับซ้อน สามารถ
ดูและฝึกปฏิบัติทําได้เลย สิ่งสําคัญที่ควรระวังก็คือการนับจํานวนลําต้องได้ครบตามที่ต้องการ ซึ่งจะต้องมี
สติอยู่ตลอดเวลา ถ้านับลําไม่ครบหรือเกินจะทําให้ผ้าเสียหายได้ ดังน้ันหลังจากการถ่ายทอดในภาคทฤษฎี
แล้วจึงควรมีการฝึกปฏิบัติอีกอย่างน้อย 2 วัน หรือกระทั่งเกิดทักษะในการค้นหัวหมี่จึงจะสามารถค้นหัว
หมี่ได้ นอกจากนี้กระบวนการยอมรับการค้นหัวหมี่ที่จะทําให้การถ่ายทอดความรู้ประสบความสําเร็จ
หรือไม่ข้ึนอยู่กับผู้รับการถ่ายทอดมีการยอมรับข้ันตอนการถ่ายทอดมากน้อยเพียงใด เร่ิมตั้งแต่ข้ันริเริ่ม 
ข้ันเข้าสู่ความสนใจ ข้ันไตร่ตรอง ข้ันทดลองทําและข้ันนําไปสู่ปฏิบัติ 

 

โมเดลการถ่ายทอดความรู้เรือ่งการค้นด้ายยืน/การค้นทางเครือ 
 

การค้นด้ายยืน เป็นข้ันตอนการเตรียมด้ายทางยืนสําหรับการทอผ้าที่สําคัญข้ันตอนหนึ่ง 
เพราะเม่ือเตรียมแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนด้ายยืนจนกว่าจะทอไปตลอดผืนเสร็จ ความยาวของด้ายยืนจะ
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แตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่ ตั้งแต่ 50 เมตร จนกระท่ังถึง 400 เมตร ในส่วนของด้ายยืนของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ จะเตรียมด้ายยืนขนาดเดียว คือ 70 เมตร ปัจจุบันการค้นด้ายยืนมีคนทํา
เหลืออยู่น้อยมากเน่ืองจากต้องใช้ความละเอียดและต้องเดินด้ายยืนทั้งวัน ท่ียังสามารถทําได้ ได้แก่ 
สําหรับโมเดลการถ่ายทอดความรู้เรื่องการค้นด้ายยืนมีรายละเอียดดังน้ี 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 35 โมเดลการถ่ายทอดความรู้เรือ่งการค้นด้ายยืน/การค้นทางเครือ 

เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ 
 1. การเดินด้ายไม่สลับหลอด 
 2. การสืบหูกครบทุกเส้น 

 

ความพร้อมของผู้ถ่ายทอด
ความรู้การค้นทางเครือ 

- มีความรู/้ประสบการณ ์
- จํานวนผู้มีคุณสมบัติท่ี
สามารถถ่ายทอดความรู้

จํานวน 10 คน     

ความพร้อมของอุปกรณ/์
เครื่องมือในการถ่ายทอด
ความรู้การค้นทางเครือ 
- ด้ายยืน, เฝีย, หลอดด้าย

,หลอดใสด่้าย 

ความพร้อมของ
วิธีการในการ

ถ่ายทอดความรู ้  
การค้นหัวหมี่ 

- การทําให้ดู, การฝึก
ปฏิบัต,ิ การแนะนํา, 

คู่มือ 

องค์ความรู้ในการถ่ายทอด
ความรู้ 

     1. การค้นด้ายยืน 
     2. การเก็บตะกอ 
     3. การข้ึนกีแ่ละสืบหูก 

ระยะเวลาการถ่ายทอด 
-1 วัน 

ผู้รับการถ่ายทอด
ความรู ้

ระยะเวลาในการฝึกปฏิบัต ิ
- 3 วันหรือจนกว่าจะปฏิบัติได ้
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ผู้ถ่ายทอดความรู้ จะต้องมีความชํานาญและมีประสบการณ์ในการค้นด้ายยืน ซึ่งโดยปกติ
แล้วคนทอผ้าทุกคนจะค้นด้ายยืนเอง ต่อมาเร่ิมมีการแบ่งหน้าท่ีกันทําตามความถนัดทําให้แต่ละข้ันตอน
ถูกแยกออกไป แต่ละคนเริ่มทําหน้าท่ีตามความชํานาญเฉพาะด้าน การค้นด้ายยืนเป็นงานที่ต้องการความ
ละเอียด และต้องมีร่างกายท่ีแข็งแรงเพราะต้องเดินด้ายยืนทั้งทํา ทําให้ในปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรบ้านดงยาง
พรพิบูลย์เหลือคนทําหน้าที่ค้นด้ายยืนเพียงคนเดียว อย่างไรก็ตาม สมาชิกกลุ่มหลายคนสามารถค้นด้ายยืน
เองได้ และเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ด้ายยืนไม่พอกับความต้องการก็สามารถค้นด้ายยืนเอง โดยความพร้อม   
ผู้ถ่ายทอดความรู้ มีท้ังหมด 10 คน ได้แก่ นางบัวผัน สีแสง นางสมร คําวิเศษ นางเกษี เยือกเย็น นางอรุณณี 
ศรีสามารถ นางบุญนอง อ่างคํา นางนิตยา สินทร นางขวัญใจ ศรีเดช นางสง่า หลักชัย นางอารีย์ ศรีสมน้อย 
และนางอรพิน เชี่ยวชาญ สําหรับองค์ความรู้ในการค้นด้ายยืนประกอบด้วยการเดินด้าย การเก็บตะกอและ
การสืบหูก  ในด้านความพร้อมอุปกรณ์/เครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้การค้นทางเครือ ประกอบด้วย 
อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วย เฝีย ด้าย หลอดด้าย ถังหรือหลอดขนาดใหญ่ที่ใช้ในการใส่ด้ายยืน อย่างไรก็
ตาม สําหรับความพร้อมของวิธีการในการถ่ายทอดความรู้การทําให้ดูเป็นตัวอย่าง การให้ฝึกปฏิบัติ การ
แนะนําเทคนิคและข้ันตอนต่างๆ การติชมผลงานรวมถึงการให้ฝึกงานตามคู่มือ  

 
องค์ความรู้ในการค้นค้นทางเครือ ประกอบด้วยการค้นด้ายยืน การเก็บตะกอ การขึ้นกี่และ

การสืบหูก โดยแต่ละข้ันตอนมีรายละเอียดตั้งแต่การเตรียมด้ายตามแนวยาวให้มีความต่อเน่ืองกันและ
ไม่ให้ด้ายพันกันเพ่ือท่ีจะนําไปทอกับด้ายพุ่ง  การเตรียมด้ายยืนจะเร่ิมจากเส้นด้ายมาลงแป้ง หลังจากน้ัน
ก็จะกรอเข้าหลอดด้าย (หรือถัง) และก็เดินด้ายที่ลงเส้นจนได้ขนาดความยาวตามที่ต้องการ ส่วนใหญ่แล้ว
จะกําหนดไว้ที่ 70 หลา เมื่อเดินด้ายความยาวตามต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องปลดเส้นยืนออกมาจาก
แคร่ และขมวดให้เป็นลูกโซ่หรือถกเป็นเปีย เพ่ือกันมิให้เส้นด้ายยุ่งพันกัน  การข้ึนก่ี คือการนําผ้าที่เดิน
เครือเรียบร้อยแล้วไปร้อยใส่ฟัน “ฟืมทอผ้า” ซึ่งเป็นเส้นลวดเหล็กเส้นบางๆ เล็กๆ มีลักษณะเป็นซีๆ กว้าง
เท่ากับด้านกว้างของกี่ทอผ้า โดยจะนําผ้าท่ีค้นด้ายยืนแล้วแล้วมาร้อยใส่ฟืมทอผ้าที่ละซีของฟืมทอผ้าและ
ต้องร้อยให้ครบทุกซี่ฟัน (ถ้าข้ามแม้แต่ซี่เดียวจะต้องรื้อและร้อยใหม่) ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียด
และความอดทนมาก การข้ึนก่ีน้ีจะทําเพียงครั้งเดียวหลังจากน้ันจะใช้วิธีสืบหูก เว้นแต่มีการเปลี่ยนลายผ้า
ใหม่ก็จะต้องข้ึนก่ีใหม่  การเก็บตะกอ คือ การจัดเส้นด้ายยืนให้สามารถถูกยกขึ้นหรือถูกกดลงได้อย่างเป็น
ระบบเพ่ือให้สอดด้ายเส้นพุ่งเข้าไปได้ เป็นการเก็บลวดลายหรือแบบที่เราต้องการทอ จะเก็บตะกอได้เมื่อ
เรานําด้ายที่จะทอขึงข้ึนบนกี่เสร็จเรียบร้อยแล้ว นอกจากน้ี การเก็บตะกอยังเป็นการเพ่ิมลวดลายของผ้า
ให้มีความสวยงามมากข้ึน สามารถแบ่งได้เป็น 2 ตะกอ 3 ตะกอและ 4 ตะกอตามลักษณะของลวดลาย   
การสืบหูก คือการต่อเส้นด้ายยืนชุดเก่ากับชุดใหม่เข้าด้วยกันเพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการทอผ้า 
กล่าวคือ เมื่อทอผ้าได้ครบตามความยาวของการค้นด้ายยืน 70 หลาแล้ว จะต้องมีการสืบหูกเพ่ือทอผ้า
ต่อไปได้ แต่ถ้ามีการเปลี่ยนลายผ้าจะต้องมีการข้ึนก่ีและเก็บตะกอใหม่  ส่วนเทคนิคในการค้นหัวหม่ี
ได้แก่ ความละเอียดในการเดินด้ายต้องไม่ให้การสลับหลอดไม่อย่างน้ันด้ายจะพันกัน ส่วนการสืบหูก
จะต้องเน้นในการต่อด้ายให้ครบทุกเส้น ซึ่งถ้าไม่ครบจะทําให้ลายไม่เป็นไปตามที่ต้องการ  
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ระยะเวลาในการถ่ายทอดความรู้ใช้ระยะเวลาเพียง 1 วันก็สามารถเรียนรู้ได้ครบทุกขั้นตอน 
แต่สิ่งสําคัญคือการฝึกปฏิบัติ จากการสัมภาษณ์คนค้นด้ายยืนพบว่า ถ้าจะฝึกให้พอทําได้ต้องใช้เวลาอย่าง
น้อย 3 วันและฝึกฝนจนสามารถปฏิบัติได้  เพราะแต่ละข้ันตอนมีรายละเอียดที่จะต้องทํามากและงาน
บางอย่างต้องใช้เวลานาน เช่นข้ันตอนการสืบหูกต้องต่อด้ายทุกเส้นเข้าด้วยกันซึ่งเป็นข้ันตอนที่ต้องใช้
ความพยายามเป็นอย่างมาก ข้ันตอนการเดินด้ายยืนท่ีต้องเดินด้ายยืนกันท้ังวัน รวมถึงการข้ึนก่ีที่ต้อง
ค่อยๆร้อยด้ายกับฟืมทอผ้าซึ่งเป็นงานท่ีต้องใช้ความละเอียด ประณีตและอดทนมาก ถ้าไม่มีความ
พยายามแล้วจะไม่สามารถทําได้เลย  

 
โมเดลการถ่ายทอดความรู้เรือ่งการมัดหมี ่

 
การมัดหมี่ เป็นการทําลวดลายของผ้าทอแบบหนึ่ง โดยใช้วัสดุกันนํ้ามัดกลุ่มเส้นด้ายเพ่ือให้

เกิดลวดลายตามต้องการ วัสดุที่ใช้สมัยก่อนได้แก่หยวกกล้วยแต่มีคุณภาพไม่ดีเท่าไร ต่อมาเลยเปลี่ยนมา
ใช้เชือกฟางแทน ลวดลายและสีสันของผ้าทอจะสวยงามมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับความสามารถในการ
มัดหมี่และการออกแบบลวดลายท่ีสวยงาม การมัดหมี่จึงเป็นกรรมวิธีการทอผ้าแบบหน่ึง ที่อาศัยการย้อม
เส้นด้ายก่อนการทอ ท้ังที่ย้อมเฉพาะด้ายพุ่งและย้อมด้ายยืน ซึ่งเมื่อทอผ้าเป็นผืนแล้วเกิดเป็นลวดลายและ
สีสันตามท่ีต้องการ เดิมทีนิยมใช้มัดหมี่เฉพาะเส้นไหม แต่ปัจจุบันพบการมัดหมี่ทั้งเส้นไหม ฝ้าย และเส้น
ใยสังเคราะห ์

 
คําว่า "มัดหมี่" มาจากกรรมวิธีการ "มัด" เส้นด้ายเป็นกลุ่ม ๆ ก่อนการย้อมสี  ส่วน "หมี่" 

น้ัน หมายถึงเส้นด้าย ข้ันตินดารมัดหมี่จะเร่ิมตั้งแต่การเตรียมเส้นด้าย และมัดเพ่ือย้อมสีเป็นช่วงๆ กระทั่ง
ได้สีที่ต้องการต้องครบถ้วน ซึ่งย้อมหลายคร้ังด้วยกัน ส่วนความแตกต่างระหว่าง  มัดหมี่ และ มัดย้อม อยู่
ท่ี มัดหมี่ น้ันเป็นการมัดเส้นด้ายเพื่อนํามาใช้ทอ มีหลากสีและมีลวดลายที่ละเอียด ส่วน มัดย้อม น้ัน เป็น
การนําผ้าสําเร็จมามัดแล้วย้อมสี (มักจะย้อมคร้ังเดียว สีเดียว) มีลวดลายขนาดใหญ่ ไม่เน้นลักษณะของ
ลวดลายให้ชัดเจนนัก ปัจจุบันการมัดหมี่เป็นขั้นตอนท่ีมีความสําคัญมากที่สุด เพราะลวดลายของผ้าทอจะ
ถูกกําหนดโดยความต้องการของลูกค้า ถ้าสามารถแกะลายและมัดหมี่ได้ตามความต้องการก็จะทําให้มี
คําสั่งซื้อเพ่ิมมากขึ้น สําหรับโมเดลการถ่ายทอดความรู้เรื่องการมัดหมี่รายละเอียดดังน้ี    
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ภาพท่ี 36 โมเดลการถ่ายทอดความรู้เร่ืองการมดัหม่ี  
 

ความพร้อมผู้ถ่ายทอดความรู้ ต้องมีเป็นมีประสบการณ์และมีความรู้ในข้ันตอนการมัดหมี่
เป็นอย่างดี ปัจจุบันผู้ถ่ายทอดความรู้ส่วนใหญ่จะไม่มัดหมี่เอง เน่ืองจากต้องทําหน้าที่อย่างอื่นได้แก่ การ
ติดต่อลูกค้าและการคิดค้นหาลวดลายใหม่ๆ แต่ทุกคนก็มีประสบการณ์การมัดหมี่มาเป็นระยะเวลา

เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ 
 1. การกําหนดแนวมัดหม่ี 
 2. การมัดเชือกฟางให้แน่น 

 

ความพร้อมของผู้ถ่ายทอด
ความรู้การมดัหมี ่

- มีความรู/้ประสบการณ ์
- จํานวนผู้มีคุณสมบัติท่ี
สามารถถ่ายทอดความรู้

จํานวน 14 คน     

ความพร้อมของอุปกรณ/์
เครื่องมือในการถ่ายทอด

ความรู้การมดัหมี ่
- โฮงมัดหมี่,ด้าย,เชือก

ฟาง,แบบลาย 

ความพร้อมของ
วิธีการในการ

ถ่ายทอดความรูก้าร
มัดหมี ่

- การทําให้ดู,การฝึก
ปฏิบัต,ิการติชม,คู่มือ 

องค์ความรู้ในการถ่ายทอด
ความรู้ 

     1. การก่อหมี ่
     2. การมัดเชือกฟาง 
    3. การแกะลาย

ระยะเวลาการถ่ายทอด 
- 1 วัน 

ผู้รับการถ่ายทอด
ความรู ้

ระยะเวลาในการฝึกปฏิบัต ิ
- 3 วันหรือจนกว่าจะปฏิบัติได ้
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ยาวนานและได้รับการถ่ายทอดมาจากบุคคลในครอบครัว นอกจากน้ี ผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มเกษตรกรฯ ทุก
คนมีลักษณะพิเศษคือสามารถแกะลายตามที่ลูกค้าต้องการได้ การมัดหมี่ถือว่าเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยม
มากเพราะใช้เวลาฝึกไม่นานและมีรายได้ดี ในด้านความพร้อมอุปกรณ์/เคร่ืองมือในการถ่ายทอดความรู้
การมัดหม่ี ประกอบด้วยโฮงมัดหมี่ เชือกฟาง หัวหมี่และแบบหรือลายมัดหมี่ สําหรับความพร้อมของ
วิธีการในการถ่ายทอดความรู้ กลุ่มผู้ถ่ายทอดสามารถทําได้โดยการสอนโดยตรงและการสอนผ่านคู่มือ 
แต่การสอนโดยตรงจะเป็นช่องทางที่เหมาะว่าเพราะการค้นหัวหมี่มีข้ันตอนที่ไม่ยุ่งยาก ส่วนวิธีการ
ถ่ายทอดความรู้ทําได้หลายวิธีด้วยกัน เริ่มตั้งแต่การทําให้ดูก่อนและค่อยๆฝึกให้ปฏิบัติ การให้คําแนะนํา
และติชมเพ่ือแก้ไขให้ถูกต้อง 

 
องค์ความรู้ในการมัดหม่ี ได้แก่เอาหมี่ที่ค้นแล้วมาใส่ในโฮงหมี่ แล้วก็เร่ิมต้นมัดอาจมัดจาก

ด้านบนไล่เรียงลงข้างล่าง หรือมัดข้างล่างก่อนจึงไล่เรียงข้ึนข้างบน บางคนอาจจะเริ่มมัดจากตรงกลาง
ก่อนจึงขยายออกไปเต็มหลักหมี่ เมื่อเริ่มมัดปลายเชือกด้านหน่ึงกับลําหมี่ก่อน จึงพันอีกปลายหน่ึงซ้อนทับ
ให้แน่นเพ่ือไม่ให้สีย้อมซึมเข้าข้อหมี่ เมื่อพันทับกันไปจนได้ความยามตามแนวลายหม่ีแล้ว มัดปลายเชือก
กับลูกหมี่ให้แน่นเช่นกันโดยเหลือปลายเชือกไว้ เมื่อเวลาแก้มัดเชือกจะทําได้ง่าย ส่วนของหมี่ที่ถูกเชือก
ฟางมัดน้ีเวลานําไปย้อมสี สีอื่นจะไม่สามารถซึมเข้าไปในส่วนน้ันๆ ได้ จะคงสีไว้ตามเดิม และส่วนที่ไม่ถูก
มัดจะย้อมติดสีตามที่ย้อม ถ้ามัดหมี่และย้อมสีสลับกันหลายครั้งจะทําให้ผ้าทอมีหลายๆ สี ส่วนเทคนิคใน
การมัดหม่ีได้แก่ การกําหนดแนวในการมัดหมี่และการมัดเชือกฟาง การกําหนดแนวจะทําโดยการนํา
ดินสอหรือปากกามาขีดเพ่ือให้การมัดหมี่ตรงและเป็นระเบียบไม่เหลื่อมกัน  ส่วนการมัดเชือกฟางจะต้อง
มัดให้แน่น เพ่ือไม่ให้ครามซึมไปให้ลายที่มัดเวลาย้อมคราม ซึ่งถ้าครามซึมจะไปลายท่ีมัดจะทําให้ลาย
ออกมาไม่สวยงาม ส่วนระยะเวลาในการถ่ายทอดจะใช้เวลาเพียง 1 วัน เพราะจากเป็นข้ันตอนท่ีไม่
ซับซ้อนมาก สามารถดูและฝึกปฏิบัติทําได้เลย ข้อควรระวังในการมัดหมี่คือจะต้องกะลายให้ตรงแนว ผู้หัด
มัดหมี่ใหม่ๆ ต้องใช้วิธีต่างๆ ในการกําหนดแนวหมี่ทําให้ได้ลายท่ีตรง เรียบ เสมอกัน ส่วนเวลาฝึกปฏิบัติ
จะใช้เวลานานประมาณ 3 วัน เน่ืองจากลวดลายของผ้าทอมีเป็นร้อยๆ ลายต้องใช้เวลาในการฝึกฝนลาย
ต่างๆ ให้เกิดความชํานาญ นอกจากน้ียังต้องฝึกในการแกะลายด้วย ปัจจุบันลูกค้าจะส่งลายที่ต้องการมา
ทางโทรศัพท์แล้วให้ช่างมัดหมี่ลองแกะด ูซึ่งถ้าสามารถแกะได้ก็จะมีคําสั่งซื้อมากข้ึน  

 
โมเดลการถ่ายทอดความรู้เรือ่งการย้อมคราม 
 
การย้อมคราม คือข้ันตอนในการย้อมสีด้วยครามธรรมชาติ มีเฉดสีฟ้าถึงสีนํ้าเงินเข้ม การ

ย้อมครามถือเป็นขั้นตอนท่ีสําคัญข้ันตอนหนึ่ง เน่ืองจากผ้าย้อมครามเป็นจุดเด่นของกลุ่มเกษตรกรฯท่ีใช้
วัสดุจากธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีเจือปน ทําให้ผ้าทอเป็นที่ต้องการของคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ครามส่วนใหญ่ท่ีนํามาใช้จะเป็นครามที่ปลูกเอง ใบครามจะเก็บในช่วงปลายเดือนตุลาคม หลังจากน้ันทุก
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คนก็จะต้องเก็บใบครามมาทําเป็นครามเก็บไว้ใช้ตลอดทั้งปี สําหรับโมเดลการถ่ายทอดความรู้เรื่องการ
ย้อมครามมีรายละเอียดดังน้ี    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 37 โมเดลการถ่ายทอดความรู้เรือ่งการย้อมคราม 
 

เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ 
 1. ทําความสะอาดผ้ายก่อนย้อม 
 2. ใช้น้ําเย็นย้อมคราม 
 3. การใช้ไม้ทุบเพื่อให้ครามซึมทัว่ 

ความพร้อมของผู้ถ่ายทอด
ความรู้การย้อมคราม 

- มีความรู/้ประสบการณ ์
- จํานวนผู้มีคุณสมบัติท่ี
สามารถถ่ายทอดความรู้

จํานวน 14 คน 

ความพร้อมของอุปกรณ/์
เครื่องมือในการถ่ายทอด
ความรู้การย้อมคราม 
- คราม,หม้อคราม,นํ้า

ด่าง,หัวหมี่ 

ความพร้อมของ
วิธีการในการ

ถ่ายทอดความรูก้าร
ย้อมคราม 

- การทําให้ดู, การฝึก
ปฏิบัต,ิ การติชม, 

คู่มือ 

องค์ความรู้ในการถ่ายทอด
ความรู้ 

    1. การทําน้ําด่าง 
    2. การก่อหมอ้คราม 
   3. การย้อมคราม

ระยะเวลาการถ่ายทอด 
 - 1 วัน 

ผู้รับการถ่ายทอด
ความรู้ 

ระยะเวลาในการฝึกปฏิบัต ิ
- 3 วันหรือจนกว่าจะปฏิบัติได ้
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ความพร้อมผู้ถ่ายทอดความรู้ จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และเคยปลูกต้นครามและทํา
นํ้าด่างมาก่อน การที่จะพัฒนาตนเองมาเป็นผู้เชี่ยวชาญการย้อมครามไม่ใช่เร่ืองง่าย ต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในส่วนผสมของนํ้าครามให้ดี บางคนมีความชํานาญมากไม่เคยเปลี่ยนหม้อครามและน้ําครามเป็นเวลา 
30 ปี เพียงแต่เติมส่วนผสมและนํ้าด่างเพ่ิมไปเรื่อยๆ ในขณะที่บางคนแม้ว่าจะมีประสบการณ์มาก่อนแต่ก็
มีบางคร้ังที่ย้อมไม่ติด หรือที่เรียกกันว่า หม้อตาย หม้อนิลหนี ในส่วนขององค์ความรู้เรื่องการย้อมคราม
จะมีรายละเอียดอยู่ 3 ด้านได้แก่ ด้านท่ี 1 การทําคราม ได้แก่ การปลูกคราม การหมักคราม การทําคราม  
ด้านที่ 2 การก่อหม้อคราม ได้แก่ การหาส่วนผสมที่นํามาผสมกับครามให้สมดุลกัน และด้านที่ 3 การย้อม
คราม ได้แก่ การนําครามมาผสมกับนํ้าด่างและนําหัวหมี่ไปย้อม ส่วนอุปกรณ์ในการถ่ายทอดความรู้ใน 
การย้อมครามประกอบด้วย หม้อคราม คราม นํ้าด่าง หัวหมี่ ลายมัดหมี่ และส่วนผสมต่างๆ ความพร้อม
อุปกรณ์/เครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้การย้อมคราม ประกอบด้วย คราม หม้อคราม นํ้าด่างและหัว
หมี่ ความพร้อมของวิธีการในการถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ การทําให้ดู การฝึกปฏิบัติและการติดชม แต่
การสอนโดยตรงแบบทําให้ดูก่อนน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่า เพราะบางคร้ังที่ย้อมผ้าไม่ติดจะต้องมีการ
ปรับนํ้าด่าง ซึ่งในการปรับนํ้าด่างน้ีจะสําคัญมากว่าจะปรับให้นํ้าด่างมีความเค็ม ความเปร้ียว ความหวาน
อย่างไร บางครั้งก็ต้องฝึกให้ชิมนํ้าด่างจริงๆ จะได้ปรับนํ้าด่างให้สามารถย้อมติดได้  

 
องค์ความรู้ในการย้อมคราม จะเริ่มจากการทํานํ้าด่าง เริ่มจากนําข้ีเถ้าจากไม้มาผสมกับ

เหง้ากล้วยโดยสับเหง้ากล้วยเป็นชิ้นๆ ผึ่งแดดพอหมาด นํามาเผารวมกับทางมะพร้าวและเปลือกผลนุ่น
ฯลฯ จนไหม้เป็นเถ้า ใช้นํ้าพรมดับไฟ รอให้อุ่นจึงเก็บในภาชนะปิด ถ้าทิ้งไว้ให้ข้ีเถ้าเย็น การละลายของ
เกลือในข้ีเถ้าจะน้อยลง หรือถา้รดนํ้าดับไฟแล้วทิ้งไว้นานสารละลายเกลือจากข้ีเถ้าก็ซึมลงดินบริเวณที่เผา 
นําข้ีเถ้าชื้นน้ันบรรจุในภาชนะท่ีเจาะรูด้านล่างไว้ อัดข้ีเถ้าให้แน่นที่สุดเท่าที่ทําได้ เติมนํ้าให้ได้ระดับ
เดียวกับข้ีเถ้าก่อนกดอัด กรองเอาน้ําข้ีเถ้าคร้ังแรก แล้วเติมนํ้าอีกเท่าเดิม กรองเอาน้ําข้ีเถ้าคร้ังที่สอง 
รวมกันกับนํ้าข้ีเถ้าคร้ังแรก จะได้นํ้าข้ีเถ้าเค็มพอดีกับการใช้งาน ข้ันตอนต่อมาเป็นการก่อหม้อคราม มี
ส่วนผสมคือ เน้ือครามเปียก 200 กรัมผสมนํ้าด่าง 3 ลิตร ปูนขาว 3 ช้อนโต๊ะ และมะขามเปียก 200 กรัม 
โดยจะหมักไว้ประมาณ 7 วันซึ่งจะต้องหมั่นนําไม้โจกนํ้าคราม หมายถึงการกระทุ้งนํ้า และสังเกตสีและ
รสชาติ เพ่ิมเติมส่วนผสมทีละน้อยๆ ลงไป เช่น หากเค็มไปต้องเติมนํ้าด่างและมะขามเปียก หากจืดเกินไป
ก็จะเติมปูนขาวลงไป และขั้นตอนสุดท้ายได้แก่ การย้อมคราม คือการนําหัวหมี่ที่มัดแล้วมาแช่ในนํ้า
สะอาด บิดหมาดๆและขย้ีจนทั่ว  มีการใช้ไม้ตีเพ่ือให้สีย้อมซึมเข้าหมี่ได้ทั่วถึง หากยังไม่ได้สีที่ต้องการ 
หรือสีไม่เข้มเพียงพอก็จะการย้อมครามซ้ํา โดยการนําเส้นหมี่ที่ผ่านการย้อมแล้ว มาย้อมซ้ําเพ่ือให้ได้เส้น
ใยที่มีสีเข้มขึ้นตามต้องการ ระยะเวลาในการแช่เส้นฝ้ายในนํ้าย้อมครามของแต่ละคนก็จะแตกต่างกัน
ออกไป ตามประสบการณ์ และความเข้มข้นของนํ้าคราม จากน้ันนําหมี่ท่ีได้จากการย้อมน้ันมาล้างในนํ้า
ให้สะอาด จนหมดสีครามที่นํ้าล้าง เมื่อล้างเสร็จแล้วก็นําไปแช่นํ้ายาปรับผ้านุ่น ซึ่งจะทําให้ได้หมี่มีความ
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นุ่ม หลังจากน้ันบิดหมาดและตากให้แห้ง โดยจะตากในร่ม เพราะจะช่วยให้หมี่แห้งเสมอกัน  และสีของ
เส้นฝ้ายยังคงจะสดอยู่ ระยะเวลาการตากเส้นฝ้ายข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ   

 
ส่วนเทคนิคในการย้อมคราม จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านย้อมครามได้กล่าวถึง

เทคนิคในการย้อมครามว่า สีครามในนํ้าย้อมผ้าจะแทรกเข้าไปอยู่ภายในโครงสร้างของเส้นใยฝ้ายได้ดีเมื่อ
ยกเส้นใยพ้นนํ้าย้อม สัมผัสกับออกซิเจนในอากาศ สีครามจะถูกออกซิไดส์เป็นสีนํ้าเงิน (indigo blue) ขัง
อยู่ภายในเส้นใย ดังน้ันก่อนย้อมต้องทําความสะอาดฝ้ายและทําให้ฝ้ายเปียกด้วยนํ้าสะอาด หากล้างฝ้าย
ไม่สะอาด เมื่อนําไปย้อมจะทําให้สีครามในนํ้าย้อมเปลี่ยนไป สีครามแทรกเข้าเส้นฝ้ายไม่สม่ําเสมอทําให้
เกิดรอยด่างได้  นอกจากน้ีนํ้าย้อมท่ีเย็นจะย้อมติดสีครามได้ดีกว่า ดังน้ันจึงควรใช้โอ่งดินทําหม้อคราม 
เพราะนํ้าที่ซึมจากโอ่งดินจะช่วยระบาย ความร้อน ทําให้อุณหภูมิของน้ําย้อมเย็นกว่าปกติ   ดังน้ันเวลาที่
เหมาะกับการย้อมได้แก่ตอนเช้าและตอนเย็น เทคนิคท้ายท่ีสุดได้แก่ การใช้ไม้ทุบหลายๆ ครั้งเพ่ือให้คราม
ซึมเข้าไปในเนื้อหมี่ ระยะเวลาในการถ่ายทอดใช้จะใช้เวลาเพียง 1 วัน ก็สามารถครอบคลุมเน้ือหาทั้ง 3 ด้าน
ของการย้อมคราม ได้แก่ การทําคราม การก่อหม้อครามและการย้อมคราม แต่ลายละเอียดที่จะต้องฝึก
ปฏิบัติจะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนต่ออีก 3 วัน หรือจนกว่าจะชํานาญ  

 
โมเดลการถ่ายทอดความรู้เรือ่งการทอผ้า 
 
การทอผ้า คือการนํ้าฝ้ายมาขัดกันให้เป็นลาย โดยขึงเส้นกลุ่มหน่ึงเป็นหลัก เรียกว่าด้ายยืน 

และใช้อีกเส้นหน่ึงสอดตามแนวขวาง เรียกว่าเส้นพุ่ง เมื่อสานขัดกันจะทําให้เกิดเป็นผืนผ้าที่มีลวดลาย
สวยงาม การทอผ้าเป็นอาชีพที่เป็นที่นิยมอาชีพหน่ึง เน่ืองจากเรียนรู้ไม่ยาก รายได้ข้ึนอยู่กับฝีมือและ
ความขยันของแต่ละคน โดยโมเดลการถ่ายทอดความรู้เรื่องการทอผ้ามีรายละเอียดดังน้ี    
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ภาพท่ี 38 โมเดลการถ่ายทอดความรู้เรือ่งการทอผ้า 
 

ความพร้อมผู้ถ่ายทอดความรู้ ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์และมีความรู้ในข้ันตอนของการทอ
ผ้า จากผลการศึกษาพบว่า  ผู้ถ่ายทอดความรู้ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ ส่วนใหญ่มี

เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ 
     1. ก่ีทอผ้าแข็งแรง 
     2. ก่ีทอผ้าต้ังม่ันคงไม่เอียง
     3. ทอผ้าแน่น กระชับ 

ความพร้อมของผู้ถ่ายทอด
ความรู้การทอผ้า 

- มีความรู/้ประสบการณ ์
- จํานวนผู้มีคุณสมบัติท่ี
สามารถถ่ายทอดความรู้

จํานวน 14 คน     

ความพร้อมของอุปกรณ/์
เครื่องมือในการถ่ายทอด

ความรู้การทอผ้า 
- กี่ทอผ้า,ฟีม,กระสวย,

หลอดด้ายยืน 

ความพร้อมของ
วิธีการในการ

ถ่ายทอดความรูก้าร
ทอผ้า 

- การทําให้ดู,การฝึก
ปฏิบัต,ิการติชม, คู่มือ 

องค์ความรู้ในการถ่ายทอด
ความรู้ 

   1. การเตรียมการ 
   2. การทอ 

 

ระยะเวลาการถ่ายทอด 
-1 วัน 

ผู้รับการถ่ายทอด
ความรู ้

ระยะเวลาในการฝึกปฏิบัต ิ
-3 วันหรือจนกว่าจะปฏิบัติได ้
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ประสบการการทอผ้ามาเป็นระยะเวลายาวนาน บางคนทอผ้ามามากกว่า 50 ปี แต่ปัจจุบันไม่ทอผ้าแล้ว 
เน่ืองจากมีอายุมาก ในขณะที่บางคนก็เลิกทอผ้าเน่ืองจากต้องคอยบริหารกิจการทอผ้าด้วยตนเอง ปัจจุบัน
กลุ่มทอผ้าฯ มีผู้ที่สามารถถ่ายทอดการทอผ้าได้ 14 คน ความพร้อมอุปกรณ์/เคร่ืองมือในการถ่ายทอด
ความรู้การทอผ้า ได้แก่ ก่ีทอผ้า ฟืม กระสวยและหลอดด้ายยืน ก่ีทอผ้าเป็นอุปกรณ์ท่ีมีราคาแพงท่ีสุด มี
ราคาอยู่ระหว่าง 6,000 – 12,000 บาท ขึ้นอยู่กับคุณภาพของไม้และฝีมือในการประกอบก่ีทอผ้า  กี่ทอ
ผ้ามีความสําคัญคือถ้าก่ีทอผ้าดี มั่นคงแข้งแรงจะทําให้ผ้าที่ทอออกมาดี เน้ือผ้าแน่นกระชับ สําหรับความ
พร้อมของวิธีการในการถ่ายทอดความรู้ กลุ่มผู้ถ่ายทอดสามารถทําได้โดยการสอนโดยตรงและการสอน
ผ่านคู่มือ แต่การสอนโดยตรงจะเป็นช่องทางที่เหมาะว่าเพราะการค้นหัวหมี่มีข้ันตอนที่ไม่ยุ่งยาก ส่วน
วิธีการถ่ายทอดความรู้ทําได้หลายวิธีด้วยกัน เริ่มตั้งแต่การทําให้ดูก่อนและค่อยๆฝึกให้ปฏิบัติ การให้
คําแนะนําและติชมเพ่ือแก้ไขให้ถูกต้อง 

 
องค์ความรู้ในการทอผ้า ได้แก่การนําเส้นฝ้าย 2 ชุด คือชุดแรกเป็น “เส้นยืน”  จะขึงไปตาม

ความยาวผ้าอยู่ติดกับกี่ทอหรือแกนม้วนด้านยืน อีกชุดหน่ึงคือ “เส้นพุ่ง” จะถูกกรอเข้ากระสวย เพ่ือให้
กระสวยเป็นตัวนําเส้นด้ายพุ่งสอดขัดเส้นด้ายยืนเป็นมุมฉาก ทอสลับกันไปตลอดความยาวของผืนผ้า การ
สอดด้ายพุ่งแต่ละเส้นต้องสอดให้สุดถึงริมแต่ละด้าน แล้วจึงวกกลับมา จะทําให้เกิดริมผ้าเป็นเส้นตรงทั้ง
สองด้าน ส่วนลวดลายของผ้าน้ันขึ้นอยู่กับการวางลายผ้าตามแบบของผู้ทอที่ได้ทําการมัดหมี่ไว้ ส่วน
เทคนิคในการทอผ้า ได้แก่ ก่ีทอผ้าจะต้องมั่นคง แข็งแรงและตั้งตรง ถ้าก่ีทอผ้าโยกและไม่ตั้งตรงจะทําให้
ลายผ้าเอียงและไม่ได้ตามแนวที่กําหนดไว้ นอกจากน้ีคนทอจําต้องมีความตั้งใจ ตรวจสอบการทออยู่เสมอ
ว่าเป็นไปตามลายผ้าที่กําหนดหรือไม่ เทคนิคสุดท้ายได้แก่การทอต้องออกแรงตีด้ายให้แน่น กระชับ 
ไม่เช่นน้ันจะได้ผ้าท่ีบางเกินไป  ฝีมือในการทอผ้าของแต่ละคนไม่เท่ากันมีผลมาจากความตั้งใจ ความเอา
ใจใส่และทักษะในการทอผ้า บางคนอาจใช้เวลาไม่นานในการฝึกทอผ้าในขณะท่ีบางคนอาจใช้เวลานานใน
การฝึกให้ทอผ้าได้ดี ส่วนระยะเวลาในการถ่ายทอดความรู้ในภาคทฤษฎีใช้เวลา 1 วัน แต่ระยะเวลาใน
การฝึกปฏิบัติจะใช้เวลานาน 3 วัน  

    
3.2 โมเดลการถ่ายทอดความรู้ในพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตผ้าทอมัดหม่ี  

 
โมเดลในการถ่ายทอดความรู้เร่ืองการจัดการเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตผ้ามัดหมี่น้ี 

เป็นโมเดลที่พัฒนาขึ้นมาจากโมเดลในหน้า 91 เป็นการอธิบายความรู้ในแต่ละด้านและอธิบายวิธีการ
ถ่ายทอดความรู้เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังน้ี  
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โมเดลการถ่ายทอดความรู้เรือ่งการจัดการเครือข่ายการผลิต 
 

ความรู้เร่ืองการจัดการเครือข่ายการผลิตเป็นองค์ความรู้ที่สําคัญของการจัดการเครือข่าย
ความร่วมมือในการผลิตผ้ามัดหมี่ เน่ืองจากเป็นองค์ความรู้ที่ต้องการทักษะเฉพาะตัว ต้องการความรู้
ความชํานาญอันเกิดจากประสบการณ์การจัดการเครือข่ายจนคุ้นเคยเป็นอย่างดี  เน้ือหาของความรู้เรื่อง
การจัดการเครือข่ายการผลิตประกอบด้วยความรู้ในเร่ืองการจัดการวัตถุดิบและการผลิต ความรู้ในเรื่อง
การจัดองค์กร ความรู้ในเรื่องการขยายเครือข่าย การจัดการความสัมพันธ์กับลูกข่ายและการจัดการ
การเงิน โดยโมเดลการถ่ายทอดความรู้เร่ืองการจัดการเครือข่ายการผลิตมีรายละเอียดดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 39 โมเดลการถ่ายทอดความรู้เรือ่งการจัดการเครือข่ายการผลิต 

ความพร้อมของผู้ถ่ายทอดความรู้
การจัดการเครือข่ายการผลิต 

    - มีความรู/้ประสบการณ ์
 - จํานวนผู้มีคุณสมบัติท่ีสามารถ   
  ถ่ายทอดความรู้จํานวน 10 คน    

ความพร้อมของวิธีการในการ
ถ่ายทอดความรู้ 

- การทําให้ดู, การเรียนรู้งาน
จากการปฏิบตัจิริง  

(on the job training) 

องค์ความรู้ในการถ่ายทอด
ความรู้ 

1. การจัดการวัตถุดิบ/การผลิต 
2. การจัดการองคก์ร 
3. การขยายเครือข่าย 
4. การเงิน

ระยะเวลาการถ่ายทอด 
-1 วัน 

ผู้รับการถ่ายทอด
ความรู้ 

ระยะเวลาในการฝึกปฏิบัต ิ
-1 เดือนหรือจนกว่าจะปฏิบัตไิด ้
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ความพร้อมของผู้ถ่ายทอดความรู้จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ ความชํานาญในเรื่อง
การจัดการเครือข่ายการผลิต ซึ่งความรู้บางส่วนอาจจะได้มาจากการถ่ายทอดของผู้มีประสบการณ์หรือคน
ในครอบครัว แต่ความรู้ส่วนใหญ่จะเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดจากการลองผิดลองถูก รวมถึงคิด
และพัฒนาขึ้นมาด้วยตัวเอง เน่ืองจากเรื่องการจัดการเครือข่ายเพ่ิงเกิดข้ึนเมื่อไม่กี่ปีน้ี ทําให้หลายคนไม่
ประสบความสําเร็จและต้องล้มเลิกการขยายเครือข่ายไป ปัจจุบันมีผู้มีความชํานาญที่สามารถถ่ายทอด
ความรู้เรื่องการจัดการเครือข่ายการผลิตได้ 10 คน ในด้านความพร้อมของวิธีการในการถ่ายทอดความรู้
และระยะเวลาในการถ่ายทอดความรู้/การฝึกปฏิบัติ จะเป็นแบบการทําให้ดู การอธิบายรายละเอียดของ
แต่ละขั้นตอนการทํางาน รวมถึงการปฏิบัติเองโดยตรงเพ่ือให้เกิดประสบการณ์ เกิดความคุ้นเคย หลังจาก
ท่ีสามารถทํางานได้แล้วผู้ถ่ายทอดก็จะเป็นเพียงผู้ให้คําแนะนําและให้คําปรึกษาต่อไป ส่วนระยะเวลาใน
การถ่ายทอดภาคทฤษฎีจะอยู่ท่ี 1 วัน หลังจากน้ันก็จะเป็นการฝึกปฏิบัติซึ่งจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 
เดือนหรือจนกว่าจะสามารถปฏิบัติได้  

 
องค์ความรู้ในการถ่ายทอดความรู้ในด้านการจัดการวัตถุดิบและการผลิต ได้แก่ความรู้ใน

ด้านการรู้วัตถุดิบของแต่ละข้ันตอนการผลิต ตั้งแต่การค้นหัวหมี่ การค้นทางยืน การมัดลาย การย้อม
คราม การแกะฟางและการทอผ้า ความยากลําบากของการจัดการในเรื่องน้ีอยู่ที่ทุกข้ันตอนการผลิตอยู่คน
ละที่กัน บางครั้งห่างกันกว่า 20-30 กิโลเมตร จึงจําเป็นท่ีต้องตอ้งมีการบันทึกที่เที่ยงตรงและตรวจสอบได้
ตลอดเวลา นอกจากน้ี ยังต้องมีการคํานวณเวลาที่ใช้ในการผลิตในแต่ละข้ันตอนการผลิตอีกด้วย ซึ่งความ
ยากลําบากจะอยู่ที่การบันทึกยอดการผลิตของแต่ละคนเพ่ือนํามาคํานวณหาสัดส่วนของสินค้าคงคลังเพ่ือ
เตรียมการส่งไม่ให้เกิดปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต  องค์ความรู้ในเรื่องการจัดองค์กร  ได้แก่ การ
จัดการองค์กรของตนเองในการแบ่งหน้าที่ให้แต่ละคนช่วยกันทํา จากผลการศึกษาพบว่าโดยเฉล่ียแล้ว 1 
คน จะสามารถบริหารจัดการเครือข่ายได้ 10 คน และต้องมีการจัดแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจน เพ่ือจะได้ทํา
หน้าที่ประสานสอดคล้องกันได้  ส่วนความรู้ในเร่ือง การขยายเครือข่าย เป็นความรู้ในเร่ืองการท่ีจะพัฒนา
เครือข่ายการทอผ้าให้สามารถขยายตัวต่อไปได้ เน่ืองจากผ้าทอย้อมครามเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอัน
มาก จนผลิตไม่ทันตามความต้องการของลูกค้า ทําให้สมาชิกกลุ่มฯพยายามที่จะขยายเครือข่ายออกไปให้
มากที่สุดหรือหาคนมาร่วมในกระบวนการทอผ้าย้อมครามให้ได้มากขึ้น ความรู้ในเรื่องน้ีซึ่งเป็นวิธีการใน
การหาคนมาเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการผลิตให้มากข้ึน องค์ความรู้ในด้านการจัดการความสัมพันธ์กับลูก
ข่าย เก่ียวข้องกับการจัดการความสัมพันธภาพระหว่างหัวหน้ากับลูกข่าย ทําอย่างไรจึงจะรักษา
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รูปแบบความช่วยเหลือหรือการจูงใจให้ทํางานอย่างย่ังยืนควรเป็นอย่างไร 
ประการสุดท้ายได้แก่ องค์ความรู้การจัดการการเงิน ซึ่งเป็นเร่ืองที่มีความสําคัญเช่นกัน เน่ืองจากทุก
ข้ันตอนของการผลิตจําเป็นต้องใช้เงินสดทั้งหมด เมื่อใดที่จัดการเร่ืองการเงินไม่ดีพอก็จะทําให้การผลิต
หยุดชะงักทันที องค์ความรู้ในเรื่องน้ีได้แก่การหาแหล่งเงินสํารองสําหรับใช้จ่ายหมุนเวียนในการผลิตไม่ให้
เกิดการขัดสน ซึ่งในกรณีของกลุ่มทอผ้าฯน้ีสามารถหาได้จากการกู้ยืมจากกลุ่มออมทรัพย์ของกลุ่ม      
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การกู้ยืมจากกองทุนหมู่บ้าน การกู้ยืมกองทุนส่งเสริมอาชีพจากหน่วยราชการในพ้ืนที่และการกู้ยืมจาก
สถาบันการเงินในพ้ืนที่  

 

โมเดลการถ่ายทอดความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ ์
 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นการพัฒนา ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภคและตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงเป็นการเพ่ิมยอดขายและเพ่ิมช่องทางการตลาด
ให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์น้ันๆ ในส่วนของการทอผ้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์มีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ การ
พัฒนาลายผ้าให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคกับการแกะลายผ้าใหม่ๆ การพัฒนาลายผ้าในกลุ่มเกษตรกร
บ้านดงยางพรพิบูลย์เกิดจากการสังเกต การคิดสร้างสรรค์ลายผ้าใหม่ๆ เกิดจากนําเอาลายโบราณมาผสม
กับลายสมัยนิยม ส่วนการแกะลายผ้าเป็นความรู้ที่เกิดจากการฝึกฝนและการแลกเปล่ียนความรู้กับเพ่ือนๆ 
ท่ีทอผ้าด้วยกัน โดยโมเดลการถ่ายทอดความรู้เร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดดังน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 40 โมเดลการถ่ายทอดความรู้เรือ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ความพร้อมของผู้ถ่ายทอด
ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

- มีความรู/้ประสบการณ ์
- จํานวนผู้มีคุณสมบัติท่ี
สามารถถ่ายทอดความรู้

จํานวน 10 คน     

ความพร้อมของวิธีการ
ในการถ่ายทอดความรู ้
-การทําให้ด,ู การเรียนรู้
งานจากการปฏิบัตจิริง  
(on the job training) 

องค์ความรู้และ
เทคนิคในการ
ถ่ายทอดความรู ้

1.การพัฒนาลายผ้า 
 2. การแกะลายผ้า

ระยะเวลาการถ่ายทอด 
-1 วัน 

ผู้รับการ
ถ่ายทอด

ระยะเวลาในการฝึกปฏิบัต ิ
   -1 เดือนหรือจนกว่าจะ  
    ปฏิบัติได้
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ความพร้อมของผู้ถ่ายทอดความรู้  จะต้องมีคุณสมบัติที่สําคัญได้แก่ การมีประสบการณ์
และมีความรู้ในการทอผ้าและการมัดหมี่ เพราะเมื่อคิดค้นเรื่องลายผ้าใหม่ๆ ได้แล้วจะต้องสามารถนําลาย
ผ้ามาแกะลาย และมัดลาย/มัดหมี่ให้ได้ตามลายผ้าน้ันๆ ในกลุ่มมีผู้ท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้ในด้านน้ีได้ 10 
คน การพัฒนาองค์ความรู้ด้านน้ีเกิดจากประสบการณ์การถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ จากการสัมภาษณ์ผู้
เชียวชาวด้านการพัฒนาลายผ้าพบว่า เทคนิคในการพัฒนาลายผ้าจะได้รับจากผู้อาวุโสในครัวเรือน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิคการพัฒนาลายที่ยากๆ อย่างลายพญานาค เป็นต้น เมื่อมีประสบการณ์แล้วก็
สามารถคิดค้นพัฒนาข้ึนมาเอง ซึ่งก็จะได้แนวคิดเพ่ิมเติมจากการคุยติดต่อกับลูกค้า ทําให้ทราบความ
ต้องการและทิศทางของตลาดมากข้ึน  ในด้านความพร้อมของวิธีการในการถ่ายทอดความรู้และ
ระยะเวลาในการถ่ายทอดความรู้/การฝึกปฏิบัติ การถ่ายทอดความรู้ควรจะมุ่งเน้นในเรื่องของการทําให้
ดูเป็นตัวอย่าง หลังจากน้ันก็ฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความชํานาญและประสบการณ์ ส่วนระยะเวลาในการ
ถ่ายทอดในส่วนของภาคทฤษฎีใช้เวลา 1 วัน ส่วนในภาคปฏิบัติ ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 เดือนหรือ
จนกว่าจะสามารถปฏิบัติได้ 

 
องค์ความรู้ในการถ่ายทอดความรู้ในด้านการพัฒนาลายผ้า ความรู้ในการพัฒนาลายผ้า

ใหม่ๆ เกิดจากการความพยายามในการคิดค้นและการดัดแปลงลายผ้าจากของเดิมให้มีความทันสมัยและ
ตรงกับความต้องการของตลาด องค์ความรู้น้ีเกิดจากการพูดคุยกับลูกค้าและการออกร้านบ่อยๆ เพ่ือให้
ทราบถึงความต้องการขอลูกค้าและนํามาประยุกต์เข้ากับลายผ้าดั้งเดิมที่ตนเองมี เมื่อแต่ละได้ลายผ้า
ใหม่ๆ จะนํามาประชุมร่วมกันเพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ ก่อนที่จะนําเสนอให้กับลูกค้าต่อไป 
ส่วนองค์ความรู้ในการถ่ายทอดความรู้ในด้านการแกะลายผ้า จะประกอบด้วยเทคนิค 2 ขั้นตอน ได้แก่ 
การออกแบบลายมัดหมี่ ซึ่งจะทําโดยการแกะลายที่ลูกค้าต้องการนํามาทําเป็นแบบในการมัดหมี่ เทคนิคที่
สําคัญจะอยู่ต้องที่ความสามารถในการกําหนดช่องของแบบมัดหมี่ให้ตรงกับแบบจริงให้มากที่สุด หลังจาก
น้ันมัดหมี่ตามแบบและนําไปทดลองทอผ้าต่อไป เมื่อไม่ได้ตามท่ีต้องการจะกลับมาแก้แบบในการมัดหมี่
และนําไปทดลองทอจนกว่าจะได้ตรงกับลายผ้าที่ลูกค้าต้องการ   

 
โมเดลการถ่ายทอดความรู้เรื่องการควบคมุคุณภาพ 

 
การควบคุมคุณภาพ เป็นการตรวจสอบคุณภาพของผ้าทอให้ได้ตามที่กําหนดไว้ทั้งในระหว่าง

กระบวนการผลิตและการทอผ้าในข้ันตอนสุดท้าย  การควบคุมคุณภาพจึงประกอบด้วยการตรวจสอบ
คุณภาพในข้ันตอนของคุณภาพของวัตถุดิบ การมัดลาย การย้อมครามและการทอ คุณสมบัติของผู้
ถ่ายทอดความรู้จะต้องสามารถดูจุดบกพร่องของชิ้นงานได้ ต้องมีความละเอียด มีความรู้ในทุกข้ันตอนที่
อาจจะผิดพลาดได้ และต้องสามารถให้คําแนะนําที่ถูกต้องเพื่อให้คนมัดหมี่และคนทอปรับปรุงการทํางาน
ของตนได้  การควบคุมคุณภาพในข้ันตอนแรกๆ ได้แก่ การมัดหมี่ เป็นข้ันตอนที่มีความสําคัญมาก เพราะ
ถ้าสามารถตรวจสอบความผิดพลาดได้เร็ว ก็จะทําให้หยุดปัญหาได้ตั้งแต่ต้น แต่ถ้าไม่สามารถตรวจสอบใน
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ข้ันตอนน้ีได้ก็จะทําให้ผ้าทั้งผืนทอผิดลายที่ต้องการได้  สําหรับความรู้ความชํานาญดังกล่าวจะได้มาจาก
การส่ังสมประสบการณ์ การเรียนรู้จากบรรพบุรุษและจากคนในครอบครัว  ส่วนการควบคุมคุณภาพด้าน
การย้อมครามจะเป็นการควบคุมคุณภาพด้วยตนเองเน่ืองจากผู้เชี่ยวชาญในการทอผ้าทุกคนจะย้อมคราม
ด้วยตนเอง จึงตรวจสอบคุณภาพได้ในระหว่างการทํางาน โดยโมเดลการถ่ายทอดความรู้เรื่องการถ่ายทอด
ความรู้เรื่องการควบคุมคุณภาพมีรายละเอียดดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 41 โมเดลการถ่ายทอดความรู้เรือ่งการควบคุมคุณภาพ 

ความพร้อมของผู้ถ่ายทอดความรู้
การควบคุมคุณภาพ 

   - มีความรู/้ประสบการณ ์
   - จํานวนผู้มีคณุสมบตัิทีส่ามารถ 
    ถ่ายทอดความรูจ้ํานวน 10 คน    

ความพร้อมของวิธีการในการ
ถ่ายทอดความรู ้

-การทําให้ด,ู การเรียนรู้งาน
จากการปฏิบตัจิริง  

(on the job training) 

องค์ความรู้และเทคนิคในการ
ถ่ายทอดความรู ้

   1. การควบคุมคณุภาพวัตถุดิบ 
   2. การควบคุมคณุภาพการมัดลาย 
   3. การควบคุมคณุภาพการทอผ้า 

ระยะเวลาการถ่ายทอด 
-1 วัน 

ผู้รับการถ่ายทอด
ความรู ้

ระยะเวลาในการฝึกปฏิบัต ิ
- 2 วันหรือจนกว่าจะปฏิบัติได ้
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ความพร้อมของผู้ถ่ายทอดความรู้ จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการดูลายผ้า สามารถ
ตรวจลายผ้าท่ีเสียได้และสามารถระบุด้วยว่าลายผ้าท่ีเสียและมีตําหนิน้ีเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอน
ไหน เพ่ือที่จะสามารถแก้ไขปัญหาท่ีต้นเหตุได้ ปัจจุบันในกลุ่มมีผู้มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้เรื่อง
การควบคุมคุณภาพจํานวน 10 คน ในด้านความพร้อมของวิธีการในการถ่ายทอดความรู้และระยะเวลา
ในการถ่ายทอดความรู้/การฝึกปฏิบัติ ระยะเวลาที่ใช้ในการถ่ายทอดในภาคทฤษฎีจะใช้เวลา 1 วัน โดย
การเรียนรู้จากรูปแบบของชิ้นงานที่เสียในลักษณะต่างๆ  ส่วนระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติจะใช้เวลา 7 
วันหรือจนกว่าจะสามารถปฏิบัติได้ เน่ืองจากต้องฝึกในการดูของเสียให้เป็นและต้องฝึกย้อนไปดูถึงข้ันตอน
และสาเหตุของจุดที่เป็นของเสียน้ันๆ ต่อจากน้ันก็จะเป็นการฝึกปฏิบัติในเรื่องการแก้ไขชิ้นงานเมื่อเกิด
ของเสียข้ึน ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบคุณภาพของกลุ่มเกษตรกรฯ พบว่า การ
ตรวจสอบคุณภาพจะต้องทําทุกวันเพราะจะทําให้สามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว  หลายคนได้พัฒนา
วิธีการตรวจสอบคุณภาพแบบกลุ่มขึ้นมา เช่น การให้คนมัดลายที่น่ังทํางานใกล้กันตรวจสอบคุณภาพกัน
และกัน และการให้คนทอที่อาวุโสไปตรวจสอบคุณภาพคนทอที่อยู่บริเวณข้างเคียง ซึ่งก็สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ดีข้ึน  ดังน้ัน การพยายามถ่ายทอดความรู้โดยให้เข้าใจถึงประโยชน์ของการควบคุมคุณภาพใน
ระหว่างกระบวนการทํางาน (in-process quality control) เช่น ตรวจสอบตั้งแต่ ข้ันตอนวัตถุดิบและ
การมัดลาย จึงเป็นส่ิงที่ควรเน้นยํ้าให้กับผู้รับการถ่ายทอดให้มากที่สุด เพราะเม่ือชิ้นงานที่เสียหลุดออกไป
ถึงขั้นตอนการทอ จะทําให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เลย เพราะถ้าทอผ้าไม่ได้ลายตามที่ต้องการงานชิ้น
น้ันก็จะเสียไปเลย หรือไม่ก็ต้องพยายามหาทางแปรรูปไปทําอย่างอื่น เช่น ปอกหมอน ผ้าม่านและผ้าคลุม
เตียง  

 
องค์ความรู้ในการถ่ายทอดความรู้ในด้านการควบคุมคณุภาพ ได้แก่ ในเร่ืองของการ

ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดบิ การมัดลายและการทอผ้า ประกอบด้วยการตรวจสอบชนิดของด้ายเป็นไป
ตามเบอร์ท่ีต้องการหรือไม่ การมัดลายตรงตามลายทีต่อ้งการหรือไม ่เอยีงไปทางด้านหน่ึงมาน้อยหรอืไม่ 
ควรนําแนวผ้าก่อนหรอืไม ่สว่นในด้านการทอตอ้งเน้นในเร่ืองความแน่นของเน้ือผ้า ความเอาใจใส่ของผู้
ทอ โดยในส่วนของวิธีการถ่ายทอดต้องใช้วิธีทําให้ด ูโดยชีใ้ห้เห็นจุดบกพร่องของช้ินงาน พร้อมทั้งอธิบาย
ให้เห็นว่าจุดบกพร่องน้ันเกิดจากสาเหตอุะไร และจะแก้ไขได้อย่างไร  หลงัจากน้ันก็ฝึกให้ผู้รับการ
ถ่ายทอดฝึกปฏิบัติโดยการให้หาจุดบกพรอ่งของชิ้นงานพร้อมทั้งให้คําปรึกษาและคําแนะนําตอ่ไป  

 
โมเดลการถ่ายทอดความรู้ในด้านการตลาด 

  
ความรู้ด้านการตลาด เป็นความรู้ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการรับรู้ว่าลูกค้าของตนอยู่ที่ไหน และ

มีความต้องการอะไร เพ่ือที่จะได้พัฒนาช่องทางการจัดจําหน่ายให้กับผ้าทอย้อมครามได้มากขึ้น  จากผล
การศึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดของกลุ่มเกษตรกรบ้านดงยางพรพิบูลย์พบว่า การตลาดของผ้าทอมีอยู่ 
5 กลุ่ม ได้แก่ แบบที่ 1 การส่ังซื้อตามคําสั่งซื้อของลูกค้า หรือที่เรียกกันว่า “ออร์เดอร์” มันจะส่ังผ่านกลุ่ม
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แม่บ้านฯ หรือในบางครั้งถ้ามีสัมพันธภาพที่ดีอาจจะติดต่อโดยตรงเลยก็ได้  แบบที่ 2 ได้แก่ การจําหน่าย ณ ที่
ทําการกลุ่ม ซึ่งมักจะมีนักท่องเที่ยวหรือลูกค้าแวะเวียนเข้ามาซื้อผ้าทอ  แบบที่ 3 การจําหน่าย ณ ร้านค้า
ประจํา ได้แก่ ร้านที่ตลาดนาข่า ร้านค้าผ้าทอพ้ืนเมืองในจังหวัดอุดรธานีและหนองคาย ร้านค้าของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและห้างสรรพสินค้าที่ให้ทางกลุ่มไปจําหน่ายได้  แบบที่ 4 การจําหน่าย
ในเทศกาลประจําปี ได้แก่ เทศกาลประจําจังหวัดอุดรธานี งานโอทอปประจําปีของจังหวัด เทศกาลออก
พรรษาและเทศกาลที่อําเภอบ้านเชียง และแบบที่ 5 การจําหน่ายในระดับประเทศ ได้แก่ งานแสดงสินค้า
โอทอปที่เมืองทองธานี ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจํา ปีละ 2 ครั้ง คือ “งานโอทอปกลางปีหรือโอทอปมิดเยียร์” 
(ประมาณเดือนสิงหาคม) และ “งานโอทอปปลายปีหรือโอทอปซิตี้” (ประมาณเดือนธันวาคม) โดยโมเดล
การถ่ายทอดความรู้เร่ืองการถ่ายทอดความรู้ด้านการตลาดมีรายละเอียดดังน้ี 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 42 โมเดลการถ่ายทอดความรู้เรือ่งการตลาด 

ความพร้อมของผู้ถ่ายทอดความรู้
การตลาด 

- มีความรู/้ประสบการณ ์
- จํานวนผู้มีคุณสมบัติท่ีสามารถ  
  ถ่ายทอดความรู้จํานวน 10 คน     

ความพร้อมของวิธีการในการ
ถ่ายทอดความรู ้

- การทําให้ดู, การเรียนรู้งาน
จากการปฏิบตัจิริง  

(on the job training) 

องค์ความรู้และเทคนิคในการ
ถ่ายทอดความรู ้

   1. การรูค้วามต้องการลูกคา้ 
   2. การหาลูกค้าใหม่ 
   3. การเพิ่มชองทางการตลาด 

ระยะเวลาการถ่ายทอด 
-1 วัน 

ผู้รับการถ่ายทอด
ความรู ้

ระยะเวลาในการฝึกปฏิบัต ิ
-1 เดือนหรือจนกว่าจะปฏิบัตไิด ้
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ความพร้อมของผู้ถ่ายทอดความรู้ ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการตลาด มีการติดต่อ
ค้าขายมาเป็นเวลานาน รู้จักสังเกตพฤติกรรมและความต้องการผ้าทอชนิดต่างๆของลูกค้า มีการพัฒนา
ลายผ้าใหม่ๆ เพ่ือขยายกลุ่มลูกค้าเพ่ิมข้ึนและการพัฒนาการประชาสัมพันธ์เพ่ือหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ 
โดยในกลุ่มมีผู้มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านการตลาดจํานวน 10 คน สําหรับในด้านความ
พร้อมของวิธีการในการถ่ายทอดความรู้ได้แก่ การพาไปดู การทําให้ดูและเรียนรู้งานจากการปฏิบัติจริง 
โดยมีระยะเวลาในการถ่ายทอด 1 วัน ส่วนเวลาในการฝึกปฏิบัติให้เกิดความชํานาญอยู่ที่ 1 เดือนเป็น
อย่างน้อย  องค์ความรู้ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการตลาดได้แก่ องค์ความรู้ในการวิเคราะห์ความ
ต้องการของตลาดและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร โดยยกตัวอย่างลายผ้าที่
พัฒนาขึ้นมาและเป็นท่ีนิยมของตลาดได้  ดังเช่น การวิเคราะห์ความต้องการของตลาดโดยรวมในกรณี
ของความนิยมผ้าสีดําในช่วงที่ผ่านมา กลุ่มเกษตรกรบ้านดงยางพรพิบูลย์ฯที่เคยผลิตแต่ผ้าสีคราม ต้องหัน
มาย้อมผ้าสีดํา โดยใช้ภูมิปัญญาการหมักโคลนที่ตนเองมีอยู่มาประยุกต์ใช้ หรืออย่างกรณีการวิเคราะห์
ความต้องการของผู้ซื้อในเทศกาลออกพรรษาที่จังหวัดหนองคาย โดยการประยุกต์ลายผ้าของตน
ผสมผสานกับลายพญานาคที่เป็นท่ีต้องการของลูกค้าที่มาเท่ียวงานออกพรรษา  

 
คุณสมบัติของผู้ถ่ายทอดความรู้ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการตลาด มีการติดต่อค้าขาย

มาเป็นเวลานาน รู้จักสังเกตพฤติกรรมและความต้องการผ้าทอชนิดต่างๆของลูกค้า มีการพัฒนาลายผ้า
ใหม่ๆ เพ่ือขยายกลุ่มลูกค้าเพ่ิมข้ึนและการพัฒนาการประชาสัมพันธ์เพ่ือหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ  
สําหรับเน้ือหาในการถ่ายทอดจะเป็นแบบการสอนโดยตรง เพ่ือให้มีการอภิปรายและสามารถซักถามได้  
ส่วนวิธีการถ่ายทอดก็จะใช้วิธีอธิบายและการทําให้ดูเวลามีลูกค้าเข้ามาติดต่อขอซื้อผ้าทอ หรือเวลาไป
ติดต่อหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ก็พาผู้รับการถ่ายทอดความรู้ไปด้วย นอกจากน้ีก็เป็นวิธีการฝึกเพ่ือให้เกิด
ประสบการณ์และการให้คําแนะนําหลังจากที่นําไปทดลองปฏิบัติแล้ว จุดสําคัญที่จะทําให้สามารถพัฒนา
ช่องทางการตลาดได้มากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดและ
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ง่ายๆ แต่สามารถ
ยกตัวอย่างลายผ้าที่พัฒนาข้ึนมาและเป็นที่นิยมของตลาดได้  ดังเช่น การวิเคราะห์ความต้องการของ
ตลาดโดยรวมในกรณีของความนิยมผ้าสีดําในช่วงที่ผ่านมา กลุ่มเกษตรกรบ้านดงยางพรพิบูลย์ฯที่เคยผลิต
แต่ผ้าสีคราม ต้องหันมาย้อมผ้าสีดํา โดยใช้ภูมิปัญญาการหมักโคลนที่ตนเองมีอยู่มาประยุกต์ใช้ หรืออย่าง
กรณีการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ซื้อในเทศกาลออกพรรษาที่จังหวัดหนองคาย โดยการประยุกต์ลาย
ผ้าของตนผสมผสานกับลายพญานาคท่ีเป็นที่ต้องการของลูกค้าท่ีมาเท่ียวงานออกพรรษา โดยมีระยะเวลา
ในการถ่ายทอด 1 วัน ส่วนเวลาในการฝึกปฏิบัติให้เกิดความชํานาญอยู่ที่ 1 เดือนเป็นอย่างน้อย 
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สว่นท่ี 4 การถ่ายทอดความรู้ในด้านการผลิตผ้ามัดหม่ีและการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาเครือข่าย
ความรว่มมือในการผลิตผ้ามัดหม่ี 

 
การถ่ายทอดความรู้ในด้านการผลิตผ้ามัดหมี่และการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาเครือข่าย 

ความร่วมมือในการผลิตผ้ามัดหมี่ จะแบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่ ส่วนที่หน่ึงเป็นการถ่ายทอดความรู้ใน
ด้านทฤษฎี จัดข้ึนในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ ที่ทําการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ ตําบลบ้านแดง 
อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้เข้าร่วมจํานวน 105 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสนใจที่จะประกอบ
อาชีพทอผ้า ประกอบด้วยคนในตําบลบ้านแดง รวมถึงคนที่มาจากหมู่บ้านและตําบลข้างเคียงได้แก่ ตําบล
สุ่มเส้า ตําบลนาบัว ตําบลทรายและตําบลดอนกลอย  และส่วนที่สอง เป็นส่วนของการฝึกปฏิบัติ ซึ่งใน
ส่วนน้ีจะฝึกปฏิบัติกันหลังจากการถ่ายทอดความรู้ในด้านทฤษฎีไปแล้ว ซึ่งในการฝึกปฏิบัติน้ี สามารถ
เลือกที่จะไปฝึกปฏิบัติกับเจ้าของเครือข่ายคนใดก็ได้  โดยจะมาฝึกปฏิบัติกันท่ีศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่มฯ 
ซึ่งตั้งอยู่ในที่ทําการของกลุ่มเกษตรกรบ้านดงยางพรพิบูลย์ หรือฝึกปฏิบัติที่บ้านเจ้าของเครือข่ายก็ได้  

 
สําหรับเน้ือหาของการถ่ายทอดความรู้ประกอบด้วย ความรู้ในเร่ืองการทอผ้า 5 เรื่องได้แก่    

การถ่ายทอดความรู้ในด้านการค้นหัวหมี่ การถ่ายทอดความรู้ในด้านการค้นด้ายยืน การถ่ายทอดความรู้
ในด้านการมัดหมี่ การถ่ายทอดความรู้ในด้านการย้อมครามและการถ่ายทอดความรู้ในด้านการทอผ้า และ
การถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการผลิต ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้ในด้าน
การบริหารเครือข่ายการผลิต การถ่ายทอดความรู้ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การถ่ายทอดความรู้ในด้าน
การควบคุมคุณภาพและการถ่ายทอดความรู้ในด้านด้านการตลาด ดังท่ีได้เสนอไว้ในโมเดลการถ่ายทอด
ความรู้ก่อนหน้า 

 
 ผู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติในแตล่ะข้ันตอน มีดังน้ี 

 
การถ่ายทอดความรู้เรื่องการค้นหัวหมี่ มีจํานวนทั้งหมด 14 คน ได้แก่ นางบัวผัน สีแสง นางสมร 

คําวิเศษ นางเกษี เยือกเย็น นางอรุณณี ศรีสามารถ นางบุญนอง อ่างคํา นางนิตยา สินทร นางขวัญใจ    
ศรีเดช นางสง่า หลักชัย นางอารีย์ ศรีสมน้อย นางไพบูลย์ เชี่ยวชาญ นางเสาวรีย์ กุลคําแดง นางอรพิน  
เชี่ยวชาญ นางมะลิจันทร์  คนฉลาด และนางมะลิจันทร์  กุลดําแดง 

 
การถ่ายทอดความรู้เรื่องการค้นด้ายยืน/การค้นทางเครือ  มีจํานวนทั้งหมด 10 คน ได้แก่ นางบัวผัน 

สีแสง  นางสมร คําวิเศษ นางเกษี เยือกเย็น นางอรุณณี ศรีสามารถ นางบุญนอง อ่างคํา นางนิตยา สินทร 
นางขวัญใจ ศรีเดช นางสง่า หลักชัย นางอารีย์ ศรีสมน้อยและนางอรพิน  เชี่ยวชาญ 
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การถ่ายทอดความรู้เร่ืองการมัดหมี่  มีจํานวนทั้งหมด 14 คน ได้แก่ นางบัวผัน สีแสง นางสมร 
คําวิเศษ นางเกษี เยือกเย็น นางอรุณณี ศรีสามารถ นางบุญนอง อ่างคํา นางนิตยา สินทร นางขวัญใจ ศรีเดช 
นางสง่า หลักชัย นางอารีย์ ศรีสมน้อย นางไพบูลย์ เชี่ยวชาญ นางเสาวรีย์ กุลคําแดง นางอรพิน  
เชี่ยวชาญ นางมะลิจันทร์  คนฉลาด และนางมะลิจันทร์  กุลดําแดง 

 

การถ่ายทอดความรู้ด้านการย้อมคราม มีจํานวนทั้งหมด 11 คน ได้แก่ นางบัวผัน สีแสง  นางสมร 
คําวิเศษ นางเกษี เยือกเย็น นางอรุณณี ศรีสามารถ นางบุญนอง อ่างคํา นางนิตยา สินทร นางขวัญใจ ศรีเดช 
นางสง่า หลักชัย นางเสาวรีย์ กุลคําแดง นางอรพิน เชี่ยวชาญ และนางมะลิจันทร์ คนฉลาด  

 

การถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตผ้ามัดหมี่ ประกอบด้วย    
การถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการเครือข่ายการผลิต  การถ่ายทอดความรู้ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
การถ่ายทอดความรู้ในด้านการควบคุมคุณภาพ และการถ่ายทอดความรู้ด้านการตลาด มีจํานวน 10 คน 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีลูกข่ายในการผลิตหลายคนและอยากจะขยายเครือข่ายต่อไป ได้แก่ นางนิตยา สินทร 
นางอรพิน  เชี่ยวชาญ นางบัวผัน สีแสง  นางสมร คําวิเศษ นางเกษี เยือกเย็น นางอรุณณี ศรีสามารถ 
นางบุญนอง อ่างคํา นางขวัญใจ ศรีเดช นางสง่า หลักชัยและนางไพบูลย์ เชี่ยวชาญ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 43 ที่ทาํการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ สถานที่ถ่ายทอดความรู้และการฝึกปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

ภาพท่ี 44 การสาธิตการถ่ายทอดความรู้ในด้านการมดัหมี ่
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การสาธิตการถ่ายทอดความรู้ในด้านการมดัหมี่ 
 
 
 

ภาพที่ 45 การสาธิตการถ่ายทอดความรู้ในด้านการค้นหัวหมี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 46 การสาธิตการถ่ายทอดความรู้ในด้านการมดัหมี ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 47 การสาธิตการถ่ายทอดความรู้ในด้านการค้นทางเครือ แบบท่ี 1 
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ภาพท่ี 48 การสาธิตการถ่ายทอดความรู้ในด้านการค้นทางเครือ แบบท่ี 2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 49 การสาธิตการถ่ายทอดความรู้ในด้านการทอผ้า 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 50 การสาธิตการถ่ายทอดความรู้ในด้านการแต้มส ี
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ภาพที่ 52 การสาธิตการถ่ายทอดความรู้ในด้านการสืบหูก 

ภาพท่ี 53 การสาธิตการถ่ายทอดความรู้ในด้านการกรอ

ภาพท่ี 51 การสาธิตการถ่ายทอดความรู้ในด้านการย้อม

ภาพที่ 53 การสาธิตการถ่ายทอดความรู้ในด้านการกรอ
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                     ภาพท่ี 55 บรรยากาศการถ่ายทอดความรู้ภาคทฤษฎี 
 

         
ภาพที่ 56  คณะผู้วิจัยกับวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ 

ภาพท่ี 54 บรรยากาศในการถ่ายทอดความรู้ 
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     ภาพท่ี 57 ทีมวิทยาการในการถ่ายทอดความรู้ (น่ังแถวหน้า) 
 

             
 
 

 

      ภาพที ่59 การถ่ายทอดความรู้ ภาคทฤษฎี 

ภาพที่ 58 การประชุมทมีวิทยาการในการเตรียมการ
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ภาพท่ี 60 เวทีการถ่ายทอดความรู้ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 61 การตอบคําถามของผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดความรู้ 
 
สว่นที ่5 การจัดทําแผนกลยุทธก์ารจัดการความรู้ในการผลิต  การสร้างเครือข่ายการผลิตและการ
ถ่ายทอดความรู้ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพบูิลย์  

 
 ในการดําเนินงานต่างๆ ของกลุ่มมีความจําเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ

สภาพแวดล้อมภายนอกของกลุ่มเสียก่อน เพ่ือให้ทราบถึงสภาวะการแข่งขันภายในกลุ่มธุรกิจนั้นๆ จึงจะ
สามารถนําข้อมูลท้ังหมด มาใช้ในการวิเคราะห์และการกําหนดกลยุทธ์ของกลุ่ม ดังนั้นในการศึกษาครั้งน้ี 
จึงจําเป็นต้องศึกษาถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ 
เพ่ือนํามาวิเคราะห์และกําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินงานของกลุ่มต่อไป 
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 ในข้ันตอนน้ีผู้วิจัยได้ใช้วิธีการจัดเวทีจัดการความรู้ ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ 
เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้ร่วมกัน วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการจัดการความรู้ในการ
ผลิต การสร้างเครือข่ายและการถ่ายทอดความรู้พร้อมทั้งกําหนดกลยุทธ์ของกลุ่มฯร่วมกัน 

 
สาระสําคัญจากเวทีการจัดการความรู้ สามารถแจกแจงตามประเด็นต่างๆ ได้ดังน้ี 
 
จุดแข็ง (Strengths :S)  
 
1. จุดแข็งในด้านการจัดการความรู้ในด้านการผลิตได้แก่ สมาชิกกลุ่มทอผ้ามีความรู้ความชํานาญ

ในการทอผ้าทุกขั้นตอน   เน่ืองจากมีประสบการณ์ในการทอผ้ายาวนานจึงทําให้รู้รายละเอียดในการทอ
ผ้าและสามารถทําแทนได้ในกรณีที่ลูกจ้างทอผ้าไม่สามารถทําได้  นอกจากนี้สมาชิกกลุ่มฯ มีความรู้
ความสามารถในการตรวจสอบและควบคุณคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี   

2. จุดแข็งในการบริหารจัดการเครือข่าย ได้แก่ความสามารถจัดการดูแลเครือข่ายที่รับจ้างทอผ้า
ในขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างดี ทําให้เกิดความผูกพันและไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องเครือข่ายออกจากงาน จึง
สามารถวางแผนการทอผ้าได้ต่อเน่ือง 

 
3. จุดแข็งของการถ่ายทอดความรู้ได้แก่ การที่สามารถอธิบายและถ่ายทอดความรู้ได้อย่าง

ละเอียด เน่ืองจากสมาชิกกลุ่มฯมีประสบการณ์มายาวนาน จึงทําให้สามารถสอนงานได้อย่างรวดเร็ว      
    
จุดอ่อน (Weaknesses: O)  
 
1. จุดอ่อนในการจัดการความรู้ในด้านการผลิตได้แก่ การจัดการผลิตจะใช้วิธีการจําอย่างเดียว 

ขาดการบันทึกในทุกข้ันตอน ตั้งแต่ขาดการบันทึกวัตถุดิบ(ด้าย) ที่ซื้อมา ขาดการบันทึกยอดการทอผ้าของ
แต่ละคนทําให้ไม่สามารถส่งมอบยอดการผลิตตามที่รับปากกับลูกค้าไว้ 

 
2. จุดอ่อนในการบริหารจัดการเครือข่ายได้แก่ การขาดคนสืบทอดในการทอผ้าและการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ โดยส่วนใหญ่คนทอผ้าจะเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งหากไม่มีการแก้ไขอาจทําให้ไม่มีผู้สืบทอดอาชีพทอผ้า
ในอนาคต นอกจากน้ีสมาชิกกลุ่มฯ ยังไม่มีแนวทางหรือวิธีการในการหาสมาชิก/เครือข่ายใหม่ๆเข้ามาช่วย
ทํางานทอผ้า ทําให้ไม่สามารถที่จะขยายการผลิตได้  

 
3. จุดอ่อนในการถ่ายทอดความรู้ได้แก่ ไม่มีการบันทึกองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ความรู้ท่ีได้

จากการถ่ายทอดมากจากประสบการณ์ตรงของสมาชิกกลุ่มฯ ทําให้คนฝึกทอผ้าใหม่ๆ ไม่สามารถ ฝึกฝน
ด้วยตัวเองได้ ตรงคอยรับการถ่ายทอดความรู้โดยตรงจากสมาชิกกลุ่มฯเท่าน้ัน นอกจากนี้สมาชิกกลุ่มต้อง
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ทําหน้าที่หลายอย่าง เช่น บริการจัดการกลุ่ม การจัดการวัตถุดิบและการพัฒนาคิดค้นลายใหม่ๆ ทําให้ไม่
ค่อยมีเวลามาถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกทอผ้าใหม่ๆ  

 
โอกาส (Opportunities: O) 
 
1. โอกาสในการจัดการความรู้ในการผลิต ได้แก่ หน่วยงานจากภายนอกหลายหน่วยงานต้องการ

เข้ามาส่งเสริมการจัดการความรู้ในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาลายผ้า  การจัดทําระบบบัญชี  การวางแผน
การจัดซื้อวัตถุดิบและการบริหารการผลิต 

 
2. โอกาสในการบริหารจัดการเครือข่าย ได้แก่ หน่วยงานราชการในพื้นที่มีนโยบายสนับสนุนการ

สร้างอาชีพให้กับคนในท้องถ่ิน ทําให้สามารถใช้กลไกของระบบราชการเชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้ที่ต้องการ
ประกอบอาชีพทอผ้าได้ เช่น  องค์การบริหารส่วนตําบลในพ้ืนที่  พัฒนาชุมชนอําเภอ  สํานักงานเกษตร
จังหวัดอุดรธานี   

 
3. โอกาสในการถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ การที่มีหลายหน่วยงานให้การสนับสนุนในเร่ืองการจัดทํา

เน้ือหาและผลิตสื่อเพ่ือการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาอาชีพ   
 

อุปสรรค (Threats:T) 
 
1. อุปสรรคในการจัดการความรู้ในการผลิต  ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าหลายกลุ่มมีการพัฒนาอุปกรณ์ 

เครื่องมือและเทคโนโลยีมาใช้ในการทอผ้า เช่น การใช้กี่กระตุก  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
ลายผ้าและการจําลองลายผ้าให้ลูกค้าเห็นลายผ้าที่ต้องการ  ทําให้สามารถพัฒนาความรู้ได้อย่างรวดเร็ว
และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้  ซึ่งตรงกันข้ามกับกลุ่มเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ที่ไม่มีการ
พัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือและใช้เทคโนโลยีในการผลิต เช่น ใช้กี่มือ ลายผ้าบันทึกโดยการเขียนคร่าวๆ 
และไม่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ  

  
2. อุปสรรคในการบริหารจัดการเครือข่าย ได้แก่ การที่มีแรงงานที่พร้อมที่จะประกอบอาชีพทอ

ผ้า แต่ยังมีความวิตกกังวลว่าจะเรียนรู้ยาก กลัวว่าจะไม่มีคนสอนและต้องใช้เวลาในการฝึกฝนนานทําให้
เกิดความกังวลใจว่าในระยะแรกจะมีรายได้ไม่เพียงพอและไม่มั่นใจว่าจะสามารถทําอาชีพน้ีได้ 

 
3. อุปสรรคในการถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ การไม่มีคนที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ลาย

ผ้าใหม่ๆ ให้เพียงพอกับความต้องการ เน่ืองจากในสถานการณ์ปัจจุบัน ลายผ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
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รวดเร็ว ซึ่งมีเมื่อคําสั่งซื้อลายผ้าใหม่ๆ เข้ามา แต่ไม่มีคนถ่ายทอดความรู้ให้กับคนมัดหมี่และคนทอผ้าที่
เพียงพอ จะทําให้เสียลูกค้าไป       

 
กําหนดกลยุทธ์การดําเนินงานจากการวิเคราะห์ SWOT  
 
จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ 

พบว่าควรมีการกําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินการด้านการจัดการความรู้ด้านการผลิต  การบริหารจัดการ
เครือข่ายและการถ่ายทอดความรู้ดังน้ี 

 
1. กลยุทธ์ในด้านการจัดการความรู้ด้านการผลิต  

 
1.1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ควรจัดทําระบบบันทึกข้อมูลในการผลิต ได้แก่ 

ระบบการบันทึกวัตถุดิบ  การบันทึกข้อมูลวัตถุดิบที่อยู่ในทุกข้ันตอนการผลิต (inventory)และการบันทึก
ยอดการผลิตของทุกคน โดยติดต่อให้สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหรืออุตสาหกรรมภาค มาให้ความ
ช่วยเหลือการฝึกอบรมการจัดการวัตถุดิบและสินค้าคงคลังระหว่างการผลิต เพ่ือจะได้ไม่เกิดสินค้าค้างใน
กระบวนการทํางานมากเกินไป สามารถรู้ยอดการผลิตที่ถูกต้องและสามารถวางแผนการส่งมอบสินค้าได้
ทันเวลามากข้ึน  

 
1.2 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ควรมีการพัฒนาอุปกรณ์ นําเครื่องมือและ

เทคโนโลยีมาช่วยในด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การพัฒนาเครื่องมือการค้นหมี่โดยใช้
เครื่องจักร/มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ การใช้ก่ีกระตุกที่สามารถทอได้เร็วกว่าก่ีมือ และการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีช่วยในการแกะลายผ้า  ออกแบบลายผ้าและจําลองลายผ้าให้ลูกค้าเห็นก่อนตัดสินใจซื้อ 
โดยสามารถขอความช่วยเหลือไปที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สํานักอุตสาหกรรมภาค (ที่ส่งเสริมการใช้กี่
กระตุกอยู่แล้ว) และอุตสาหกรรมจังหวัดช่วยพัฒนาอุปกรณ์และพัฒนาโปรแกรมในการออกแบบลายผ้า   

 
2. กลยุทธ์ในการการบริหารจัดการเครือข่าย 

 
2.1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ ควรหาทางขยายเครือข่ายหรือหาคนมาร่วมใน

การทอผ้าให้มากขึ้น โดยสามารถประสานงานไปที่สํานักจัดหางานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พัฒนาการอําเภอและสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือในการจัดหาแรงงาน
ตามความต้องการและใช้กลไกทางราชการช่วยประกาศหาแรงงานในการประกอบอาชีพทอผ้ามากขึ้น 
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2.2 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ควรประชาสัมพันธ์ จัดทําหลักสูตรและ

รายละเอียดของอาชีพทอผ้าให้กับสาธารณะในวงกว้าง เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับผู้สนใจที่จะประกอบอาชีพ
ทอผ้าได้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้อง 

 
3. กลยุทธ์ในด้านการถ่ายทอดความรู้ 

 
3.1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ควรมีการจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบในทุก

ข้ันตอนการผลิต ได้แก่ การค้นหมี่ การค้นทางเครือ การมัดหมี่ การย้อมคราม การแกะฟาง การกรอ
หลอดและการทอผ้า เพ่ือบันทึกความรู้และนํามาใช้ในการถ่ายทอดความรู้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง การบันทึก
ลายผ้า ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์มีการพัฒนาลายผ้าสองร้อยกว่าลาย แต่ไม่มีการ
จัดเก็บเลย ทําให้ลายผ้ามีโอกาสสูญหายไปในอนาคต  สําหรับการจัดทํารูปแบบการจัดเก็บองค์ความรู้ใน
การทอผ้าน้ี โดยสามารถประสานงานให้สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่หรือหน่วยงานราชการช่วยเหลือในการ
จัดทําการจัดเก็บองค์ความรู้ได้ 

 
3.2 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ควรมีการฝึกอบรมให้สมาชิกสามารถถ่ายทอด

ความรู้ได้มากข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากลายผ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทําให้เมื่อมีการเปล่ียนลายผ้าขาด
คนมีความรู้และทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ทําให้ไม่สามารถทอผ้าที่มีลายใหม่ๆ ได้   
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บทท่ี 5 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเรื่อง “การจัดการความรู้ของเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตผ้ามัดหมี่กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ ตําบลบ้านแดง อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี” ในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาการจัดการความรู้ของเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตผ้ามัดหมี่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยาง
พรพิบูลย์ ตามแนวทางการดําเนินงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการประกอบอาชีพ และ
พัฒนาพัฒนาตัวแบบ (Model) และกระบวนการดําเนินงานของการจัดการความรู้ในการผลิต และ
จัดทําคู่มือเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาความร่วมมือการผลิตผ้ามัดหมี่ รวมทั้งศึกษารูปแบบการ
ถ่ายทอดความรู้จากการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตผ้ามัดหมี่ และการพัฒนาอาชีพให้กับ
สมาชิกกลุ่มอ่ืนๆ ที่สนใจ ซึ่งการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ และใช้วิธีการเก็บรวมรวม
ข้อมูลแบบหลากหลาย ต้ังแต่การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอดความรู้ ทําการศึกษาจากกลุ่มประชากรที่เป็นประธานและกรรมการกลุ่ม
เกษตรกรบ้านดงยางพรพิบูลย์ เจ้าของเครือข่ายผ้าทอย้อมคราม สมาชิกที่เป็นลูกข่ายและการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการถ่ายทอดความรู้จํานวน 105 คน แล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ  
ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์ของแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

 
1. ข้อมูลพืน้ฐานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรดงยางพรพิบลูย์ ตําบลบ้านแดง อําเภอพิบลูย์รักษ์ จังหวัดอุดรธาน ี

 
 จากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ ต้ังอยู่ที่ตําบลบ้านแดง 
อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี จัดต้ังกลุ่มเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2525 ในอดีตกลุ่มจะ
ดําเนินงานเน้นหนักด้านการแปรรูปอาหารและโภชนาการ อาทิ การทํานํ้าปลา ขนมต่างๆ นํ้านมถ่ัวเหลือง 
เป็นต้น ต่อมาจึงได้มีการริเริ่มฟ้ืนฟูการทอผ้าซึ่งได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม
มาจากบรรพบุรุษ ได้มีการระดมหุ้นเพ่ือเป็นกองทุนโดยสมาชิก และกรมส่งเสริมการเกษตรได้สนับสนุน
งบประมาณ ทําให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนได้มีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น สร้างอาคารศูนย์แสดงและ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ 

 
การทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามธรรมชาติ เป็นกิจกรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีในเขตพ้ืนที่อําเภอ

พิบูลย์รักษ์ ชาวบ้านเรียกว่า “ผ้าย้อมหม้อนิล”หรือ “ผ้าชุบหม้อนิล”เป็นการใช้สีครามธรรมชาติในการ
ย้อมผ้าฝ้ายที่มีเสน่ห์และความงดงามบนผืนผ้า ต่อมาได้พัฒนาฝีมือและทักษะการทอผ้าโดยนําสีเคมี  
มาแต่งแต้มประยุกต์ลวดลายและสีสันให้ทันสมัยตามความต้องการของตลาด  

 
นอกจากน้ีกลุ่มยังได้คิดค้นพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ โดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือเพ่ิม

มูลค่า เช่น ชุดสุภาพสตรี สุภาพบุรุษ กระเป๋าสะพาย เป็นต้น  
 
ปัจจุ บันกลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์  ไ ด้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน  ตาม

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพุทธศักราช 2548 ในช่ือ “วิสาหกิจชุมชนผ้ามัดหมี่ย้อมคราม
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บ้านดงยางพรพิบูลย์”รหัสทะเบียนเลขที่ 4-41-23-01/1-00001 ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2548 จากการ
สัมภาษณ์ประธานกลุ่มแม่บ้านพบว่าช่วงแรกมีสมาชิกก่อต้ัง 27 คน ในปี 2552 จํานวนสมาชิกของกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรเพ่ิมขึ้นเป็น 42 คน บริหารจัดการกลุ่มโดยกลุ่มคณะกรรมการบริหาร 7 คณะ ประกอบด้วย 
ฝ่ายต่างๆ ดังน้ี  

 
1. คณะกรรมการการอํานวยการจํานวน 5 คน  
2. คณะกรรมการฝ่ายการตลาด จํานวน 5 คน 
3. คณะกรรมการฝ่ายการผลิต จาํนวน 5 คน 
4. คณะกรรมการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ จํานวน 4 คน 
5. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมคณุภาพผ้า 4 คน 
6. คณะกรรมการฝ่ายรับผ้าเข้าศูนย์ จํานวน 5 คน 
7. ที่ปรึกษากลุ่ม จํานวน 14 คน 
 
วิธีการทําผ้ามัดหมี่ย้อมครามก่อนการทอนั้น จะต้องเตรียมด้าย 2 ชนิดคือ ด้ายพุ่งและด้ายยืน 

วิธีการเตรียมด้ายพุ่ง คือการนําด้ายมาค้นหัวหมี่ หมายถึง การจัดระเบียบเส้นด้ายด้วยโฮงค้นหมี่     
ก่อนจะนําด้ายไปใส่โฮงมัดหมี่ เพ่ือมัดหมี่ตามลายท่ีได้แกะลายหรือออกแบบไว้ ด้วยเชือกฟางให้แน่น 
จากน้ันจึงนําไปย้อมในนํ้าคราม สิ่งที่สําคัญในขั้นตอนน้ี คือการก่อหม้อคราม ซึ่งมีส่วนประกอบคือ   
เน้ือครามเปียก 200 กรัมผสมนํ้าขี้เถ้า 3 ลิตร ปูนขาว 3 ช้อนโต๊ะ และมะขามเปียก 200 กรัม หมักไว้
ประมาณ 7 วัน โดยจะต้องหม่ันโจกนํ้าคราม และสังเกตสีและรสชาติ เมื่อย้อมครามแล้วต้องล้างหัวหมี่
ให้สะอาดจนนํ้าหมดสีครามก่อนนําไปตากให้แห้ง ในที่ร่ม หัวหมี่ที่แห้งแล้วจะนํามาแกะฟางออก แล้ว
นําไปป่ันใส่หลอดด้าย เพ่ือเตรียมบรรจุในกระสวย เป็นด้ายพุ่ง 

 
สําหรับด้ายยืน วิธีเตรียมด้ายยืนเรียกว่า ค้นทางเครือหรือค้นด้ายยืน ด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่าเฝีย 

การค้นด้ายยืนก็คือการจัดระเบียบด้ายยืนให้ได้ตามขนาดผ้าที่ต้องการ การเตรียมด้ายยืนที่น่ีจะไม่ต้อง
เก็บตะกอและขึ้นก่ีใหม่แต่จะนําด้ายยืนที่ค้นเสร็จมาสืบหูก หรือต่อด้าย กับเครือหูกเดิมที่มีอยู่แล้ว 
หลังจากขั้นตอนการเตรียมด้ายทั้งสองเรียบร้อยแล้วจึงนําไปทอ หลักการทอที่ดีคือการทอให้แน่น  

 
2. สรุปผลการศกึษาเรื่องการจัดการความรูเ้รื่องผ้าทอมัดหม่ีย้อมครามของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพบิูลย์ 
 

จากการศึกษาการจัดการความรู้ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ ตําบลบ้านแดง 
อําเภอพิบูลย์รักษ์ สรุปได้ว่าสามารถแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังน้ี 

 
1. การกําหนดองค์ความรู้ 
 

จากการศึกษาลักษณะการกําหนดองค์ความรู้ เป็นเรื่องเก่ียวกับองค์ความรู้ในแต่ละขั้นตอน
การทําผ้ามัดหมี่ย้อม พบว่า สมาชิกกลุ่มเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี สามารถกําหนด  
องค์ความรู้ในทุกๆ ด้านได้ ดังน้ี  
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(1) การกําหนดองค์ความรูใ้นการเตรียมเส้นด้าย 
 

การกําหนดองค์ความรู้ การเตรียมด้ายยืน หรือการค้นทางเครือ เป็นการจัดระเบียบ
ด้าย วิธีการคือ ทําความสะอาดเส้นด้าย เพ่ือจะซักไขมันออกจากเส้นด้าย แล้วจึงนําเส้นด้ายมาป่ัน
หลอดด้าย หลังจากน้ันนําไปค้นด้ายยืน หรือเดินด้าย ความยาวของด้ายในการค้นแต่ละครั้งแตกต่างกันไป   

 
การกําหนดองค์ความรู้ การเตรียมด้ายพุ่ง คือการค้นหัวหมี่ ก็เป็นการจัดระเบียบด้าย

เช่นเดียวกัน แต่เป็นด้ายอีกชุดหน่ึง ซึ่งด้ายชุดน้ีจะทําให้เกิดลายบนเน้ือผ้า  
 
การเตรียมด้ายทั้ง 2 ประเภทน้ี จะต้องมีความชํานาญเป็นอย่างดี นอกจากน้ียังมี

ชาวบ้านบางรายที่สามารถค้นด้ายได้เอง จากการสังเกตพบว่า วิธีการค้นด้ายทั้งสองประเภทน้ีจะต้อง  
มีสมาธิและรู้จักการคํานวณ เพ่ือให้ได้ด้ายตามจํานวนและความยาวที่ต้องการ  

 
(2) การกําหนดองค์ความรูใ้นการมัดหม่ี 
 

การมัดหมี่ เป็นขั้นตอนที่สําคัญ ถ้ามัดได้ถูกต้องก็จะทอออกมาได้ตามแบบที่ 
ต้องการ วิธีการมัดลายคือ ขึงด้ายกับโฮงให้ตึง จากน้ันก็ออกแบบวาดลวดลายบนเส้นด้ายมัดหมี่ตามที่
ต้องการ บางคนอาจมัดโดยการกะระยะด้วยสายตา  

 
(3) การกําหนดองค์ความรู้ในการย้อมส ี

 
เมื่อมัดหมี่ เส้นด้ายที่เตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการ 

ย้อมคราม ผู้ย้อมจะต้องมีความรู้ในเรื่องการเตรียมคราม การก่อหม้อคราม รวมถึงวิธีการย้อม     
เพราะหากไม่มีความรู้ก็อาจจะย้อมไม่ติด หรือสีไม่สวย 

 
จากการสังเกตพบว่า การย้อมสีเส้นด้ายจําเป็นต้องอาศัยความชํานาญ ละเอียดอ่อน   

ใจเย็น ช่างสังเกตและเอาใจใส่ดูแลนํ้าย้อม หากใจร้อนหรือขาดการใส่ใจดูแลหม้อคราม อาจจะทําให้ 
“หม้อตาย” ย้อมไม่ติด หรือได้สีที่ไม่มีคุณภาพ สีด่าง 

 
(4) การกําหนดองค์ความรู้ในการแกะฟาง 

 
หลังจากการย้อมครามและตากหัวหมี่จนแห้งสนิท ขั้นตอนต่อไปคือการแกะฟาง      

โดยการใช้มีดหรือกรรไกร ตัดเชือกฟางที่มัดเส้นหมี่ออก โดยมีข้อควรระวังคืออย่าให้มีดโดนเส้นหมี่ขาด 
เพราะฉะน้ันขั้นตอนน้ีส่วนใหญ่สมาชิกกลุ่มที่ทําจะเป็นแรงงานวัยหนุ่มสาว หรือเด็กนักเรียน นักศึกษา  
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(5) การกําหนดองค์ความรู้ในการทอ 
 

การทอผ้าของกลุ่มสมาชิกกลุ่มมัดหมี่ย้อมคราม เรียนรู้การทอผ้ามาจากบรรพบุรุษ ปู่ ย่า 
ตา ยาย จากพ่อ แม่ จากภูมิปัญญาด้ังเดิมของครอบครัว ซึ่งการทอจะต้องทอตามแบบ และทอให้แน่น 
เพ่ือจะได้ผืนผ้าที่คงทน และมีลวดลายที่สวยงาม 

 
2. การแสวงหาและการจัดเก็บความรู ้
 

การแสวงหาความรู้ของกลุ่ม มีการแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเพ่ือพัฒนาฝีมือและ 
เพ่ิมมูลค่า ราคาให้กับผืนผ้า และวิธีการทําไปในตัวด้วย การแสวงหาความรู้มาจากท้ังจากคนใกล้ตัว 
การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม หากมีขั้นตอนใดที่จะไม่ชํานาญมากนักก็จะให้ผู้เช่ียวชาญเข้ามาสอน 

 
การแสวงหาความรู้ นอกจากการได้รับการถ่ายทอดจากคนใกล้ตัว การศึกษาดูงาน       

การฝึกอบรมหรือสอนทําแล้ว ยังเกิดจากการไปร่วมงานที่หน่วยงานราชการจัดนิทรรศการ การออกร้าน
ในตัวจังหวัด ต่างจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร เป็นความรู้ที่ได้จากความต้องการของลูกค้า ซึ่งทางกลุ่ม
อาจจะยังไม่มีการคิดค้นลายใหม่ๆ ได้เองทุกคน แต่ถือได้ว่าสามารถแสวงหาความรู้ในการแกะลายและ
พัฒนาการผลิตได้ในระดับหน่ึง 

 
ในด้านการจัดเก็บความรู้ สมาชิกส่วนใหญ่ไม่มีการจดบันทึกใส่สมุดไว้ ทุกคนจะจําเอาไว้ใน

หัวสมอง ทําจนเกิดทักษะ ความชํานาญ และบางคนก็จดบันทึกไม่เป็น มีส่วนน้อยเท่าน้ันที่จดบันทึกไว้
บ้าง แต่ก็เป็นเพียงแผ่นกระดาษ เขียนลวดลายตามที่ตนเองเข้าใจกันลืม และมีการบันทึกที่เห็นได้ชัดคือ 
บันทึกในภูมิปัญญาผ้าพันลาย แต่ก็เป็นการบันทึกลายผ้าผืนที่เสร็จแล้ว นอกจากน้ีจากการสังเกต      
ยังพบว่ามีการจดบันทึกการคํานวณขนาดผ้าในขั้นตอนการค้นทางยืนไว้บนฝาบ้านอีกด้วย 

 
3. แลกเปลี่ยนความรู ้
 

จากการศึกษาพบว่าสมาชิกกลุ่มจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน โดยจะนํามา
พูดคุยและแลกเปลี่ยนแก่กันและกัน ซึ่งจะทําในลักษณะการลงมือปฏิบัติให้เห็นภาพจริง แล้วช่วยกัน
ปรับปรุงหรือแก้ไขเพ่ือให้งานออกมาสวยงามและเป็นเอกลักษณ์   

 
4. การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 

การถ่ายทอดความรู้ของกลุ่ม มีหลายวิธีการ เช่น การทําให้ดู การให้ฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิด
ประสบการณ์ การให้ลองผิดลองถูก การให้คําปรึกษา การแนะนํา การติชมผลงานเพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
เป็นต้น 

 
 
 



 

 
 

125 
 

สมาชิกกลุ่มคนไหนรู้เรื่องงานทอผ้าด้านใด ชํานาญการด้านใดจะนําความรู้น้ันมาถ่ายทอด 
แก่สมาชิกในกลุ่มคนอ่ืน เช่น สอนทอ สอนย้อม สอนมัดหมี่ เป็นต้น โดยเฉพาะสมัยแรกๆ ไม่มีคนมัดหมี่เป็น
ก็ต้องสอนให้เป็น 

 
นอกจากน้ียังมีการถ่ายทอดความรู้ไปยังภายนอกกลุ่มแม่บ้านเกษตร ได้แก่ โรงเรียนในพ้ืนที่ 

หรือแม้กระทั้งพ้ืนที่อ่ืนๆ ในจังหวัดและต่างจังหวัด 
 
5. การนําความรู้ไปใช ้
 

จากการศึกษาพบว่า การนําความรู้ไปใช้ สมาชิกลุ่ม จะได้ใช้ความรู้ที่มีอยู่ตลอดเวลา     
เกิดประสบการณ์ ทักษะและความชํานาญ จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้น้ันได้ โดยเฉพาะการมัดลาย 
ได้มีการนําลายมัดหมี่ต่างๆ มาผสมและประยุกต์เข้ากัน จนเกิดเป็นลายใหม่ การนําความรู้ไปใช้จะ
เป็นไปในรูปแบบการปฏิบัติจริง  

  
3. การจัดการความรู้เรื่องเครือข่ายการผลติผ้าทอมัดหม่ีของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบลูย์ 

 
1. เครือข่ายความร่วมมือในการผลิตผ้ามัดหมี่ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์

เครือข่ายฯ เกิดขั้นเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากตลาดมีความต้องการผ้าทอเพ่ิมมากขึ้น      
อันเป็นผลมาจากการส่งเสริมสินค้าหน่ึงผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบล หน่วยงานราชการได้มาส่งเสริมให้กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ทอผ้าย้อมครามเป็นอาชีพเสริม มีการส่งผ้าทอเข้าประกวดจนได้รับ
รางวัลคัดสรรผลิตภัณฑ์โอทอป 5 ดาว มีการออกร้านมากข้ึน ทั้งในระดับจังหวัดและในระดับประเทศ  
ผ้าทอย้อมครามพิบูลย์รักษ์ จึงเป็นที่รู้จักในวงกว้างและเป็นที่ต้องการของตลาดมากข้ึน เป็นผลให้ยอด
การส่ังทอเพ่ิมขึ้นตามมา เมื่อความต้องการผ้าทอสูงขึ้นทําให้ทางกลุ่มคิดหาวิธีการขยายการผลิตให้ได้ 
ผลผลิตมากๆ ซึ่งได้แก่ การแบ่งงานกันทําและการขยายเครือข่ายในแต่ละขั้นตอนการผลิตออกไปใน
หมู่บ้านต่างๆ เกิดเป็นกลุ่มเครือข่ายการผลิตย่อยๆ เกิดขึ้น เช่น กลุ่มค้นหัวหมี่ กลุ่มค้นทางยืน กลุ่ม  
มัดลาย กลุ่มทอผ้า และกลุ่มทอ  

 
2. ผลที่เกิดจากการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่ การเพ่ิมรายได้ให้กับเจ้าของเครือข่าย

และลูกข่าย จากผลการศึกษาพบว่า เจ้าของเครือข่ายที่มีลูกข่ายในการทอ 1 คน จะมีรายได้ 4,200 
บาทต่อเดือน รายได้จึงเพ่ิมขึ้นตามจํานวนลูกข่ายในการทอ ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ีพบว่า เจ้าของ
เครือข่ายที่มีลูกข่ายคนทอมากที่สุด มีจํานวนถึง 29 คน ในขณะท่ีลูกข่ายในขั้นตอนอ่ืนๆ ก็มีรายได้ที่
มั่นคงเช่นกัน ดังเช่น การค้นหัวหมี่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,000 บาท การค้นทางยืนมีรายได้เฉลี่ย   
ต่อเดือนอยู่ที่ 10,000 บาท การมัดลายมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 7-8,000 บาท การแกะฟางมีรายได้
ต่อเดือนอยู่ที่ 2,000 บาท ผลจากสร้างรายได้ให้กับชุมชนทําให้เกิดการสร้างงานและการกระจายรายได้
ให้กับคนในชุมชนและยังเป็นการช่วยส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว เพราะผ้าทอของกลุ่มฯ สามารถนําไป
จําหน่ายตามแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียงได้ เช่น จังหวัดหนองคาย และแหล่งโบราณคดีที่บ้านเชียง  

 



 

 
 

126 
 

3. องค์ความรู้สําหรับการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตผ้ามัดหมี่ของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ได้แก่ องค์ความรู้ในการทอผ้า ความรู้ดังกล่าวจะช่วยทําให้เข้าใจใน
รายละเอียดของการทํางานรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้าทุกชนิด ต่อมาได้แก่องค์ความรู้ในด้านการ
จัดการเครือข่ายการผลิต ประกอบด้วย การจัดการวัตถุดิบและการผลิต  การจัดการองค์กร การจัดการ
เรื่องการขยายเครือข่าย การจัดการความสัมพันธ์กับลูกข่าย การจัดการการเงิน องค์ความรู้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ องค์ความรู้ในด้านการควบคุมคุณภาพและถ่ายทอดความรู้และองค์ความรู้ด้าน
การตลาด 

 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการเครือข่ายการผลิต ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลน

เงินทุนในการดําเนินการ ปัญหาวัตถุดิบขาดแคลน ปัญหาการไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกําหนด 
ปัญหาเรื่องสุขภาพของสมาชิกกลุ่ม ปัญหาในเรื่องการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์และปัญหาในด้าน
การประชาสัมพันธ์ 

 
4. การจัดทําแผนกลยุทธ์และส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบลูย์ 
 

จากการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค สามารถจัดทําแผนกลยุทธ์กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ ได้แก่ การนําผลิตภัณฑ์ไปออกงานจัดแสดงสินค้าตามสถานที่ต่างๆเพ่ือเป็น
การประชาสัมพันธ์ผ้าทอย้อมครามให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ควรมีการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพ่ือถ่ายทอด
ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ นอกจากน้ีกลุ่มฯควรมีการรักษาเอกลักษณ์และคงความเป็นจุดเด่นในเร่ืองการทอ
ผ้าโดยใช้ก่ีมือและครามธรรมชาติ  และควรขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ จัดทําเว็บไซต์ของกลุ่ม
เพ่ือเพ่ิมช่องทางทางการตลาดให้สามารถจําหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง
พัฒนาความรู้ในด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น 

  
5. ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะเรื่องการจัดการความรู้ 
 
1. จากผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในกําหนดและการจัดเก็บความรู้ได้แก่ องค์

ความรู้บางด้านเป็นองค์ความรู้ที่สมาชิกกลุ่มฯ กําหนดและจัดเก็บไม่ได้ เช่น องค์ความรู้ในด้านการสืบ
หูกและการเดินด้ายยืน ที่มีความยุ่งยาก มีวิธีการทําที่สลับซับซ้อน คนที่จะลงมือปฏิบัติได้ต้องเอาใจใส่ 
ใช้ทั้งความจํา ความรู้ ความสามารถ ความทดทนและความเข้าใจเนื่องจากต้องใช้สมาธิทั้งวันในการ
ทํางาน ดังเช่น ในเกลุ่มฯเองมีคนทําขั้นตอนค้นทางยืนอยู่เพียงคนเดียว ดังน้ัน หน่วยงานที่เก่ียวข้องจึง
ควรเข้ามาส่งเสริมให้เกิดการกําหนดและการจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
และควรมีการถ่ายทอดให้กับสมาชิกคนอ่ืนด้วย เพ่ือเป็นการสืบทอดและกําหนดความรู้ไม่ให้สูญหายไป  
 

2. จากผลการวิจัยพบว่า การจัดเก็บความรู้ในแต่ละขั้นตอนยังไม่ได้ทําอย่างเป็นระบบ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อมีการพัฒนาลายผ้าใหม่ๆ ขึ้นมาซึ่งอาจทําให้องค์ความรู้ดังกล่าวสูญหายได้ ดังน้ัน 
กลุ่มฯควรมีการบันทึกลายผ้าใหม่ๆ จัดหมวดหมู่ให้เป็นระบบ  นอกจากน้ี ควรมีการส่งเสริมให้จัดเก็บ
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วิธีการมัดหมี่ของแต่ละลายผ้าซึ่งจะทําให้คนมัดหมี่สามารถทํางานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องไม่ต้อง
เสียเวลาแกะลายผ้า 

 
ข้อเสนอแนะในเรื่องการถ่ายทอดความรู้ 
 
1. การถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลที่สนใจทอผ้าเป็นอาชีพหลัก ควรมีการประสานงานกับ

หน่วยราชการ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาชุมชนอําเภอและประชาสัมพันธ์จังหวัดให้ช่วย
ประชาสัมพันธ์ในเรื่องการถ่ายทอดความรู้ในการทอผ้าของกลุ่มฯ ซึ่งจะทําให้เข้าถึงผู้ที่สนใจได้มากขึ้น 

 
2. ควรมีการจัดทําวีดีทัศน์เพ่ือการถ่ายทอดความรู้สําหรับขั้นตอนการทํางานที่ละเอียด

และยาก ได้แก่ การค้นทางยืน การเก็บตะกอ การสืบหูก การมัดหมี่และการทอผ้าลายยากๆ  เพ่ือเป็น
ประโยชน์กับรับการถ่ายทอดความรู้ได้สามารถฝึกปฏิบัติได้อย่างเข้าใจมากขึ้น  

 
3. ปัญหาประการสําคัญประการหน่ึงของกลุ่มได้แก่ปัญหาคุณภาพของการทอผ้า ซึ่งเกิด

จากสมาชิกบางคนไม่สามารถทอผ้าลายใหม่ๆได้ หรือสมาชิกไม่สามารถมัดหมี่ลายใหม่ๆให้มีคุณภาพได้ 
ดังน้ัน จึงควรมีการถ่ายทอดความรู้สําหรับลายผ้าใหม่ๆเพ่ือเตรียมคนให้มีความรู้ความสามารถก่อนที่จะ
ทอผ้าหรือมัดหมี่ลายใหม่ๆ ซึ่งจะทําให้เป็นการลดปัญหาเรื่องการทอผ้าไม่ได้คุณภาพลงไปได้ 

 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการผลิต 

 
1. จากผลการวิจัยพบว่า แหล่งเงินทุนและการจัดการเร่ืองการเงินเป็นปัญหาท่ีสําคัญของ

การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตหรือการพัฒนามาเป็นเจ้าของเครือข่าย ปัจจุบันสมาชิก
กลุ่มมีแหล่งเงินทุนจากการกู้จากกลุ่มออมทรัพย์ในการผลิต ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการจัดการและขยาย
เครือข่ายการผลิต ดังน้ัน หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมีนโยบายในการส่งเสริมความเข้มแข็งทางการเงิน
และส่งเสริมเงินลงทุนให้กับสมาชิกกลุ่มที่จะลงทุนเป็นเจ้าของเครือข่าย เพราะจะเป็นการส่งเสริมให้เกิด
งานทําตามมาอีกมากมาย 

 
2. จากผลการวิจัยพบว่าองค์ความรู้ที่จําเป็นสําหรับการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการผลิต

ผ้าทอย้อมคราม ประกอบด้วยองค์ความรู้ที่จําเป็นหลายประการ ในแต่ละองค์ความรู้ต้องใช้ระยะเวลา
ในการเรียนรู้และไม่มีการบันทึกเอาไว้อย่างเป็นระบบ ทําให้คนที่ต้องการเป็นเจ้าของเครือข่ายฯต้องใช้
เวลายาวนานในการเรียนรู้ ด้ังน้ัน หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรจัดต้ัง ศูนย์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเครือข่าย
การผลิตผ้าทอย้อมคราม มีการส่งเสริมการจัดทําบันทึกองค์ความรู้และการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็น
ระบบ อันจะทําให้คนที่สนใจเป็นเจ้าของเครือข่ายสามารถเรียนรู้ได้สะดวกและครบถ้วนในจุดเดียว 
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ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ 
 
1. กลยุทธ์ในด้านการจัดการความรู้ด้านการผลิต  
 

1.1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ควรจัดทําระบบบันทึกข้อมูลในการผลิต 
ได้แก่ ระบบการบันทึกวัตถุดิบ  การบันทึกข้อมูลวัตถุดิบที่อยู่ในทุกขั้นตอนการผลิต (inventory)และ
การบันทึกยอดการผลิตของทุกคน โดยติดต่อให้สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหรืออุตสาหกรรมภาค มา
ให้ความช่วยเหลือการฝึกอบรมการจัดการวัตถุดิบและสินค้าคงคลังระหว่างการผลิต เพ่ือจะได้ไม่เกิด
สินค้าค้างในกระบวนการทํางานมากเกินไป สามารถรู้ยอดการผลิตที่ถูกต้องและสามารถวางแผนการส่ง
มอบสินค้าได้ทันเวลามากขึ้น  

 
1.2 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ควรมีการพัฒนาอุปกรณ์ นําเครื่องมือและ

เทคโนโลยีมาช่วยในด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การพัฒนาเคร่ืองมือการค้นหมี่โดยใช้
เครื่องจักร/มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ การใช้ก่ีกระตุกที่สามารถทอได้เร็วกว่าก่ีมือ และการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการแกะลายผ้า  ออกแบบลายผ้าและจําลองลายผ้าให้ลูกค้าเห็นก่อนตัดสินใจซื้อ 
โดยสามารถขอความช่วยเหลือไปที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สํานักอุตสาหกรรมภาค (ที่ส่งเสริมการใช้ก่ี
กระตุกอยู่แล้ว) และอุตสาหกรรมจังหวัดช่วยพัฒนาอุปกรณ์และพัฒนาโปรแกรมในการออกแบบลายผ้า   

 
2. กลยุทธ์ในการการบริหารจัดการเครือข่าย 
 

2.1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ ควรหาทางขยายเครือข่ายหรือหาคนมาร่วม
ในการทอผ้าให้มากขึ้น โดยสามารถประสานงานไปที่สํานักจัดหางานจังหวัด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พัฒนาการอําเภอและสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือในการจัดหา
แรงงานตามความต้องการและใช้กลไกทางราชการช่วยประกาศหาแรงงานในการประกอบอาชีพทอผ้า
มากขึ้น 

 
2.2 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ควรประชาสัมพันธ์ จัดทําหลักสูตรและ

รายละเอียดของอาชีพทอผ้าให้กับสาธารณะในวงกว้าง เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับผู้สนใจที่จะประกอบอาชีพ
ทอผ้าได้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้อง 

 
3. กลยุทธ์ในด้านการถ่ายทอดความรู้ 
 

3.1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ควรมีการจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
ในทุกขั้นตอนการผลิต ได้แก่ การค้นหมี่ การค้นทางเครือ การมัดหมี่ การย้อมคราม การแกะฟาง การกรอ
หลอดและการทอผ้า เพ่ือบันทึกความรู้และนํามาใช้ในการถ่ายทอดความรู้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง การบันทึก
ลายผ้า ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์มีการพัฒนาลายผ้าสองร้อยกว่าลาย แต่ไม่มี
การจัดเก็บเลย ทําให้ลายผ้ามีโอกาสสูญหายไปในอนาคต  สําหรับการจัดทํารูปแบบการจัดเก็บองค์ความรู้
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ในการทอผ้าน้ี โดยสามารถประสานงานให้สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่หรือหน่วยงานราชการช่วยเหลือใน
การจัดทําการจัดเก็บองค์ความรู้ได้ 

 
3.2 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ควรมีการฝึกอบรมให้สมาชิกสามารถ

ถ่ายทอดความรู้ได้มากขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองจากลายผ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทําให้เมื่อมีการเปลี่ยน
ลายผ้าขาดคนมีความรู้และทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ทําให้ไม่สามารถทอผ้าที่มีลายใหม่ๆ ได้   
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