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การจัดการความรู้เพือ่ พัฒนาคุณภาพการผลิตเส้นไหมหัตถกรรม
Knowledge Management to Improve Quality of Silk Craft Production
จีระ บางแสง1

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มี วัตถุประสงค์ เพื่ อศึ กษาการจัดการความรู้ เพื่ อพั ฒนาคุ ณภาพการผลิ ตเส้ นไหมหั ตถกรรม ใช้ วิธีการวิ จัย
เชิ งคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ (1) กลุ่ มผู้ ให้ ความรู้ ได้แก่ เครือข่ายวิ สาหกิจไหม กิจกรรมส่ งเสริมและพัฒนากลุ่ มเกษตรกร
เครือข่ายสาวเส้นไหม และศูนย์หม่ อนไหมเฉลิมพระเกียรติ จานวน 30 คน (2) กลุ่มผู้ใช้ความรู้ ได้แก่ ผู้ อยู่ในครัวเรือนที่ผลิ ต
เส้นไหมหัตถกรรมจากพั นธุ์ไหมพื้นบ้ านของไทยแบบครบวงจรทั้งหมู่บ้ าน ในจังหวัดชัยภูมิ จานวน 10 ครัวเรือน
ผลการวิ จัยพบว่ า การจัดการความรู้ ช่วยถอดความรู้ฝั งลึกการผลิ ตเส้นไหมให้ออกมาเป็ นความรู้ที่ ชัดแจ้ง ได้แก่ การคัดเลือก
รังไหม การสาวไหมเปลือกนอก การสาวไหมน้อย และการทาไจไหม ที่มีการผลิตไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มผู้ให้ความรู้
และกลุ่มผู้ใช้ความรู้ และมีบางขั้นตอนที่ยังไม่มีวิธีปฏิบัติชัดเจน ได้ แก่ จานวนรังที่สาวไหม น้าหนักไจไหม เมื่อนาแนวคิด
วงจรคุณภาพมายกระดับความรู้การผลิต เส้นไหมที่เรียนรู้โดยการปฏิบัติพบว่า ช่วยให้ได้วิธีปฏิบัติการผลิตที่ชัดเจนสามารถ
ตรวจสอบได้ จากการประเมินผลผลิตพบว่า ผลผลิตเส้นไหมที่ได้จากกระบวนการผลิตที่ผ่านการจัดการความรู้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานเส้นไหมไทยในระดับคุณภาพชั้นหนึ่งของเส้นไหม
คาสาคัญ: การจัดการความรู้, การพัฒนาคุณภาพ, เส้นไหมหัตถกรรม

Abstract
This research aims to study knowledge management to improve the quality of silk and
handicraft production. This research use qualitative research methods by interviewing (1) the knowledgeable
group is the enterprise network, Promotion activities and development of silk farmers network
and silkworm mulberry centers, 30 sample. (2) Knowledge users are household members who
produce silk and handicraft from local Thai silk in Chaiyaphum province, 10 households.
The study found that knowledge management could make explicit tacit knowledge, including
selecting silk cocoon, spinning yarn from outer shell, spinning yarn from inner shell, and threading
silk yarn. Those were not different between the two groups: however, some steps were not
obviously practiced for example number of cocoon for silk reeling and weight of rereeling skein.
When applying the PDCA Cycle, it was found that the entire production process could be
examined; meanwhile, the finished product was classified as 1 st quality Thai silk yarn.
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บทนา

นอกจากนี้ ยั ง พบข้ อมู ลว่ ามี การน าเข้ าเส้ นไหม
ต่างประเทศไม่น้อยกว่า 6.54 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี
หรื อประมาณ 228.9 ล้ านบาท และมี แนวโน้ ม ที่
เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่มีผลมาจากการผลิตไม่เพียงพอ
หรือการผลิตที่ขาดคุณภาพ (กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ, 2550) แม้ว่ารัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหา
ดั ง กล่ าว โดยได้ ก าหนดแนวทางพั ฒนาคุ ณภาพ
การผลิตเส้นไหมหัตถกรรม เช่น การสร้างมาตรฐานเส้น
ไหมไทย การส่งเสริมการรวมกลุ่มครัสเตอร์ การกาหนด
วิ ธี การปฏิ บั ติ ที่ ดี ส าหรั บ การผลิ ตเส้ นไหมไทย
(ส านั ก งานมาตรฐานสิ นค้าเกษตร และอาหาร
แห่ งชาติ , 2548; ส านั กงานคณะกรรมการพั ฒนา
เศรษฐกิ จ และสังคมแห่งชาติ , 2549) การส่งเสริม
ชุม ชนเลี้ยงไหมพั นธุ์พื้ นบ้ านในการผลิ ตเส้ นไหม
หัตถกรรม เพื่อลดการนาเข้าเส้นไหมจากต่างประเทศ
แต่การดาเนินการดังกล่าวยังไม่ประสบผลสาเร็จ
เนื่องจากการผลิตเส้นไหมหัตถกรรมเป็นความรู้ฝังลึก
(tacit knowledge) ในตัวบุคคลที่เป็นความรู้ภูมิปัญญา
อั นเกิ ดจากการสั่ งสมสื บ ทอดมาอย่ า งยาวนาน
และขณะนี้ยังไม่มีการดึงความรู้ฝึงลึกในตัวบุคคล
ออกมาเป็นความรู้ที่ ชัดแจ้ง ซึ่งหากเราสามารถ
ดึงความรู้เหล่ านั้ นออกมาเป็ นความรู้ที่ ชั ดแจ้ ง
ที่เป็นของชุมชนมีการใช้ประโยชน์ร่วมกันก็จะเกิด
เป็นเครือข่ายเกิดประโยชน์ต่อการชุมชนอย่างยิ่ง
เนื่องจากผู้วิจัยได้ศึกษาในสาขาการบริหาร
การพัฒนาในฐานะนักจัดการคุณภาพจึงได้ค้นหา
วิธีการที่จะถอดความรู้ฝึงลึกที่ถือเป็นภูมิ ปัญญา
ชุ ม ชนซึ่ งฝั ง อยู่ ในตั วผู้ รู้ ของชุ ม ชนออกมาเป็ น
ความรู้ชัดแจ้ง และพบว่า มีเครื่องมือการบริหารจัดการ
องค์ กรชนิ ดหนึ่ ง เรี ยกว่ า “การจั ดการความรู้
(knowledge management: KM)” ซึ่ งอยู่ ห มวด 4
ในการจั ดการคุ ณ ภาพ ตามแนวทางรางวั ล

อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมหลัก
ประเภทหนึ่งที่นารายได้เข้าสู่ประเทศมูลค่าโดยเฉลี่ย
ประมาณ 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ
245,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ
(อรรชกา ศรีบุญเรือง บริมเบิล, 2550) สิ่งทอดังกล่าว
ส่วนหนึ่งเป็นผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่ เป็นสินค้า
หัตถอุตสาหกรรมประมาณ 30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
หรือประมาณ 1,050 ล้านบาท (กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ, 2550) ที่ช่วยให้ประชาชนยากจน
ในชนบทมีรายได้ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ มี การผลิ ตผ้ า
ไหมอย่ างกว้างขวางในหลายจั งหวัดทั่ วทั้ งภาค
(กฤตพงศ์ วัชระนุกุล, 2548)
รั ฐบาลพยายามพั ฒ นาการผลิ ตหั ตถ
อุตสาหกรรมโดยนายุทธศาสตร์การรวมกลุ่มเพื่อผลิต
ที่ เรี ยกว่ า “เครื อข่ ายวิ ส าหกิ จ หรื อ ครั ส เตอร์
(Cluster)” มีการนาร่องการปฏิ บัติเมื่อปี พ.ศ. 2546
จังหวัดชัยภูมิ เป็นจังหวัดที่ ได้รับให้นาร่องด้านครัส
เตอร์สิ่งทอผ้าไหม และมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง
ปั จจุ บั นมี การรวมกลุ่ มเพื่ อการผลิ ตสิ นค้ าหั ตถ
อุ ตสาหกรรมประเภทต่ าง ๆ ในหลายจั งหวั ดทั่ ว
ประเทศจ านวน 152 ครัสเตอร์ ซึ่งจังหวัดชัยภูมิ เป็ น
จังหวัดเดียวของประเทศที่มีกลุ่มครัสเตอร์สิ่งทอผ้าไหม
(อังสนา โสมาภา, 2550)
การผลิตที่เป็นกระบวนการกวางน้ามีความสาคัญ
อย่างยิ่งต่อผลผลิตเพราะหากไม่ดาเนินการแก้ไขปัญหา
จะเป็นเหตุให้เส้นไหมด้อยคุณภาพ และส่งผลถึง
คุณภาพของสินค้าที่จะส่งออกยิ่งไปกว่านั้นยังทาให้
ต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ ายเพิ่ มในการคั ดเลื อก การคั ดแยก
วัตถุดิ บ และเสียเวลาในการดาเนินการในส่วนของ
ขั้นตอนการผลิตถือเป็นการเพิ่ มต้นทุ นการผลิต
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)

Vol.4 No.2 (July–December 2014) ISSN 1905-2219
2

Vol.6 No.2 (July–December 2016)

คุ ณ ภาพแห่ งชาติ (Thailand Quality Award:
TQA) (สถาบันเพิ่มผลิตแห่งชาติ, 2547) สามารถ
ใช้ถอดความรู้ฝังลึก นามาจัดระบบ และใช้ต่อเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มและผลผลิตองค์กรได้ จากการศึกษา
การใช้ เครื่ องมื อคุ ณภาพเพื่ อการบริ หารจั ดการ
25 เครื่องมื อ หลั กขององค์ ก รระดั บ โลกพบว่ า
การจัดการความรู้เป็นที่นิยมในลาดับที่ 8 ของโลก
และอั น ดั บ 7 ของเอเชี ย (Rigby & Bilodeau,
2007) ลั กษณะเด่ นของเครื่ องมื อนี้ เน้ นไปที่
การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ของบุ คคลในการดึ งความรู้
จากประสบการณ์ ป ฏิ บัติมาใช้งานที่ สามารถท า
ทั้งในบรรยากาศที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
(สุวัชรา จุ่นพิจารณ์, 2549; กรมการพัฒนาชุมชน,
2549) ในประเทศไทยมีการวิจัยด้านการจัดการความรู้
จ านวนมากในหลายวงการ เช่ น วงการธุ รกิ จ
สาธารณสุขและการศึกษา แต่ในด้านการจัดการ
ความรู้ภูมิ ปัญญาชุมชนยังมี จานวนน้อย ที่ ปรากฏ
เช่น มีการถอดความรู้เรื่องการทาขนม การทอผ้า
มุก การทอผ้าฝ้าย เครื่องปั้นดินเผา และการแกะสลักไม้
(ฉวีวรรณ ปานชี และคณะ, 2548; สุรีย์ สุทธิสารากร,
2548; สุดารัตน์ ภัทรดุลพิทักษ์, ธิดารัตน์ เจริญเขต
และประภาพร โสภาพล, 2548; ศักดิ์ชาย พวงจันทร์
และปิ่นฤทัย ยะแก้ว, 2549) จากการประมวลความรู้
จากงานวิจัยพบว่า การจัดการความรู้ภูมิปัญญาชุมชน
ในประเทศไทยทาแค่เพี ยงถอดความรู้ฝังลึกของ
ชุ ม ชนมาเป็ น ความรู้ ป รากฏชั ดแจ้ งที่ ส ามารถ
สื บค้ นได้ ง่ าย แต่ ยั งมี ช่ องว่ าง นั่ นคื อ ไม่ มี การน า
ความรู้ ที่ ถอดได้ มาทดสอบด้ วยกระบวนการทาง
วิท ยาศาสตร์และต่ อ ยอดเพื่ อ ยกระดั บ ความรู้
สาหรับพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพมากขึ้น
ส าหรับในกรณี การปรับ ปรุงคุณภาพการ
ผลิตเส้นไหมหัตถกรรมอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

ซึ่งเป็นประเด็นสาคัญของการวิจัยครั้งนี้ แม้พบว่า
ในท้องถิ่นจะมีการค้นหาผูร้ ู้ที่สามารถผลิตเส้นไหม
ได้ มาตรฐาน แต่ ยังไม่ พบว่า มี งานวิจั ยเพื่ อถอด
ความรู้ฝังลึกของผู้รู้ออกมาเป็นความรู้ที่ ชัดแจ้ง
และยังไม่มีการทดสอบ การปรับปรุงหรือต่อยอด
และถ่ายโอนความรู้ฝังลึก การผลิตเส้นไหมไปยัง
ผู้ต้องการใช้เพื่อให้ผลิตเส้นไหมที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานเส้นไหมหัตถกรรมไทย ซึ่งการวิจัยเรื่องนี้
เป็ นการค้นหาขุมความรู้ที่ โดดเด่นของชุมชนใน
การท าการผลิ ตเส้นไหม และถอดความรู้ฝังลึ ก
เกี่ยวกับการผลิตเส้นไหมหัตถกรรมจากผู้รู้ออกมา
เป็ น ความรู้ ที่ ชั ด แจ้ ง และน าความรู้ ฝั งลึ ก มา
ยกระดับความรู้ และถ่ายโอนให้ผู้ต้องการใช้งาน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อ ศึก ษาการจัดการความรู้เ พื่อพัฒ นา
คุณภาพการผลิตเส้นไหมหัตถกรรม
ทบทวนวรรณกรรม
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาชุมชน
ความรู้ ภู มิ ปั ญ ญาชุ ม ชนเป็ น ความรู้
ฝึ ง ลึ ก ในตั วบุ คคลของชุ มชน ที่ เกิ ดจากการสั่ งสม
ประสบการณ์ในการปฏิ บัติงานจนเกิ ดเป็ นความรู้
ความชานาญที่เป็นทักษะเฉพาะของแต่ละบุคคล
ที่ เรี ยกว่ าเป็ น ความรู้ ฝังลึ กโดยยั งไม่ ได้บั นทึ กไว้
เป็นความรู้ชัดแจ้ง แต่สามารถแสดงออกมาให้เห็น
เป็นพฤติกรรม หากสามารถดึงความรู้ฝังลึกเหล่านั้น
ออกมาเป็นความรู้ชัดแจ้งได้ ก็สามารถกระจาย
ความรู้ไปยังบุคคลอื่นในชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์
ทั น ที ห รื อ เป็ น ฐานของการต่ อ ยอดความคิ ด
และพัฒ นานวัตกรรมใหม่ ส าหรับในชุมชนมีความ
รู้อยูม่ ากมายที่สั่งสมกันมาที่ยังเป็นความรู้ฝังลึก
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และได้มีการหาเครื่องมือสาหรับดึงความรู้ฝังลึก
ในตั ว บุ ค คลออกมาใช้ ในการพั ฒ นางานเพื่ อ
ถ่ า ยทอดความรู้ จากรุ่ นสู่ รุ่ น และพั ฒนาวิ ธี การ
ปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
ไปในทางที่ดี และเกิดความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป
(พรธิดา วิ เชียรปัญ ญา, 2547; สุ วรรณ เหรีย ญ
เสาวภาคย์ และคณ ะ, 2548; Sousa, Van
Aken, & Rentes, 2001; Firestone, 2001;
IoMosaic Corporation, 2003; Dubois &
Wilkerson, 2008)
ใน ศาส ต ร์ ท างก ารจั ด ก ารคุ ณ ภ าพ
มี เครื่องมื อคุ ณ ภาพชนิ ดหนึ่ง ซึ่ ง ตอบรับ ความ
ต้องการดังกล่าวของชุมชนได้ คือ เครื่องมือที่เรียกว่า
“การจัดการความรู้” ลักษณะเด่นของเครื่องมือ
ชนิดนี้ ได้แก่ การเชื่อมต่อระหว่างความรู้เดิมกับ
การแสวงหาความรู้ใหม่ จากนั้นนาความรู้ที่ได้มา
ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนางาน ทั้งการใช้ซ้า
หรือยกระดับ ให้ดี ขึ้น (Firestone & McElroy,
2005) ลั ก ษณะเฉพาะของการจัด การความรู้
จะเป็นการรวมกลุ่ม เพื่อ ให้คาแนะนาช่วยเหลือ
ในช่วงเวลาที่ เหมาะสม เพื่ อสร้างและแลกเปลี่ย น
เรียนรู้ ในการปฏิ บั ติ งาน ปรั บปรุงการปฏิ บั ติ งาน
โดยการร่วมมือของทุ กฝ่ าย (National Aeronautics
and Space Administration: NASA, 2008)
มีการบูรณาการของสิง่ ต่าง ๆ ในองค์กร เช่น ยุทธศาสตร์
ธรรมชาติ ของการปฏิ บั ติ งาน ข้ อมู ลความ รู้
และเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการจัดระเบียบ จัดเก็บความรู้
ที่กระจัดกระจายให้สะดวกต่อการเรียนรู้ การใช้ งาน
และการขยายผลความรู้ไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน (Arab School
for Science and Technology: ASST, 2009)
นัก วิชาการหลายท่ านได้ ให้ ค วามหมาย
ของการจัดการความรู้ไว้มากมาย และกล่าวโดยสรุป

คือ เป็นกระบวนการสร้าง แสวงหาความรู้ รวบรวม
บันทึก ถ่ายโอนหรือถ่ายโยง แบ่งปัน ปรับปรุงประมวล
ความรู้ ใช้ ความรู้ (Armistead, 1999; Gallupe,
2000) เป็น การดึง ความรู้ฝัง ลึก (Zhao, 2001)
ออกมาแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ จั ดเก็ บ และเรี ยกใช้
เมื่ อต้ องการ (Kucza, 2001) ซึ่งเป็ นความพยายาม
ที่จะใช้ ความรู้ ทั กษะ ความสามารถที่ อยู่ในตัวของ
ผู้ปฏิ บั ติ งาน มาใช้ในการพั ฒนางานปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้บ รรลุจุดประสงค์ที่ คาดหวัง
(Gottschalk, 2002; Schutt, 2003)
การยกระดับความรู้ด้วยวงจรคุณภาพ
ในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่
ของประเทศไทย มีงานวิจัยที่ประมวลมาหยุดที่
การถอดความรู้ฝั งลึก โดยยัง ไม่ ถึ งขั้น ตอนของ
การยกระดับความรู้ ซึ่งเป็นการปรับปรุงความรู้
ที่ ได้ ม าให้ ดี ขึ้ น จนถึ ง ขั้ น มาตรฐานระดั บ ชาติ
ที่กาหนดไว้ในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ การยกระดับความรู้
หมายถึง กระบวนการที่เป็นขั้นตอน ซึ่งในการจัดการ
คุณภาพนิยมใช้วงจรคุ ณภาพ PDCA หรือวงจร
Shewhart ที่ต่อมานักจัดการคุณภาพ คือ Deming
ได้นามาเผยแพร่และใช้เพื่อยกระดับการทางาน
จึ งรู้ จั กกั นในอี กชื่ อหนึ่ งว่ าวงจร Deming วงจรนี้
ประกอบด้ วย วางแผน (Plan) ปฏิ บั ติ การ (Do)
ตรวจสอบ (Check) และการดาเนินการที่ เหมาะสม
(Action) (ศุ ภ ชั ย อ าชี วะระงั บ โรค, 2546 )
สาหรับในกรณีของการจัดการความรู้ภูมิ ปัญญา
ชุ ม ชนในการใช้ วงจรคุ ณ ภาพดั งกล่ าวจ าเป็ น
ต้องมีการร่วมมือกันระหว่างผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
และนักวิชาการเพื่อให้เกิ ดการพัฒนาที่ ต้องการ
(ชัชวาล ทัตศิวัช, 2550)
มี ง านวิ จั ย และพั ฒ นาหลายเรื่ อ งที่
ดาเนินการวิจัยแบบมี ส่วนร่วม และใช้แนวคิด
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ของวงจรคุณภาพเข้าไปยกระดับการดาเนินการ
ซึ่ง Gebus (2006) ได้ศึกษาระดับสนับสนุนการ
ตั ด สิ น ใจที่ ใ ช้ ค วามรู้ เ ป็ น ฐานเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
คุณภาพในอุตสาหกรรมไฟฟ้า กรณีศึกษาบริษัท
ในประเทศฟินแลนด์ โดยสาเหตุที่นาไปสู่การศึกษา
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของการผลิตเป็นไป
อย่างรวดเร็ว มีปัญหาที่ต้องตัดสินใจมาก และวิธีการ
ตัดสินใจที่เคยใช้มาไม่ ได้ผลเนื่องจากขาดความ
น่าเชื่อถือ ความยืดหยุ่นและความทน (Robustness)
ผลการศึกษาพบว่า การปรับปรุงคุณภาพโดยการใช้
แนวคิดของการจัดการความรู้ โดยค้นหาความรู้
ฝัง ลึก ถอดให้เ ป็น ความรู้ชัด แจ้ ง แล้ ววางแผน
ยกระดั บ ความรู้ด้ วยกระบวนการที่ เป็ นระบบ
ด้วยการวิเคราะห์ วินิจฉัย ทดลองปฏิบัติ ให้ข้อมู ล
ป้ อนกลั บ และประเมิ นผลผลิ ตด้ วยการเที ยบกั บ
มาตรฐานที่ กาหนดไว้ สามารถแก้ปัญหาการบริหาร
จัดการ และการผลิตได้อย่างน่าเชื่อถือว่ายืดหยุ่นกว่า
และคงทนกว่าการปรับปรุงคุณภาพแบบดั้งเดิม ที่
บริษัทเคยทามา
ในประเทศไทยพรรณี บุ ญ ประกอบ
(2548) ได้นาแนวคิดวงจรคุณภาพไปใช้ในการ
พัฒ นาเยาวชน โดยใช้ก ารวิจัยแบบมี ส่วนร่วม
พบว่า สามารถช่วยพัฒนาเยาวชนให้เกิดคุณลักษณะ
ที่เป็นพลังปัญญาแก่เยาวชนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้
จุฑาธิป ศีลบุตร, อา ไบ ยา, และพันธุ์ทิ พย์ รามสูต
(2551) ยังได้นาไปวงจรคุณภาพไปใช้ในการพั ฒ นา
องค์กรจัดการความรู้เพื่อสร้างเสริม คุณภาพแบบ
องค์รวม โดยใช้การวิจัยแบบมีส่วนร่วมและแนวคิด
วงจรคุณภาพพบว่า สามารถยกระดับความรู้องค์กร
จนเป็ นแหล่ง เรียนรู้ต้น แบบ ด้า นการส่ งเสริม
คุ ณ ภาพที่ ต่ อ ยอดจากความรู้ เ ดิ ม ของชุ ม ชน
นอกจากนี้ยังพบว่ามีการนาวงจรคุณภาพไปใช้

ในการพั ฒ นากระบวนการเรีย นการสอนของ
ครู ผู้ ส อนในรูป แบบการวิ จั ย และพั ฒ นาของ
นั ก วิ จั ยในโรงเรี ยนจั ง หวัด พั ง งา ระนอง ภู เก็ ต
จานวน 7 แห่ง พบว่า ครูมีพัฒ นาการในการสอนดี
ขึ้น มี การคิ ดวิเคราะห์ดีขึ้น ช่วยเปลี่ยนวัฒนธรรม
การเรียนรู้ เกิดพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง (เพ็ญจันทร์
เงียบประเสริฐ และปราโมทย์ เงียบประเสริฐ, 2550)
การผลิตเส้นไหมหัตถกรรม
การผลิตเส้ นไหมหั ตถกรรมเป็ นการผลิ ต
เส้นไหมด้วยมื อที่ ใช้เครื่องมือผลิตที่ ผลิตเองในชุมชน
และวัตถุดิบที่ ใช้ในการผลิตเป็นรังไหมพันธุ์พื้นบ้าน
หรื อพั นธุ์ ผสมที่ เลี้ ยงเองในชุ มชน ที่ มี การผลิ ต
3 ลักษณะ ได้แก่ เส้นไหมเปลือกนอก เส้นไหมน้อย
เส้ นไหมสาวเลย เส้ นไหม (Silk) นั บว่ าเป็ นวั ต ถุ ดิ บ
ส าคั ญ ที่ น าไปใช้แ ปรรูป เป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ าง ๆ
ที่ เกี่ ยวกั บไหม เส้ นไหมหั ตถกรรม จึ งเป็ นเส้ นใย
ธรรมชาติที่ได้จากการดึงเส้นใยที่หนอนไหมสร้าง
เป็นรังไหมเพื่อห่อหุ้มตัวเองออกมาเป็นเส้นไหม
โดยวิธีที่เรียกว่า “การสาวไหม (Reeling Silk)”
เส้นไหมที่ได้จะมีความนุ่มเนียนเป็นมันวาวที่เป็น
คุณลักษณะเฉพาะตัว เมื่ อนาไปทอเป็ นผืนผ้าไหม
จะมีความสวยงามตามธรรมชาติ (กรมวิชาการเกษตร,
2546) ประเทศไทยมี การผลิตเส้นไหมทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หรื อภาคอี สาน ที่ มี การผลิ ตเส้ นไหมกั นมาอย่ าง
ยาวนานที่มีหลักฐานการพบเศษเส้นใยเส้นไหม
ที่ทอเป็นผืนผ้าติดอยู่กั บก าไลสาริด ภาชนะสิ่งของ
เครื่องใช้ที่บ้านนาดี อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
และที่บ้านดอนกอก อาเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ที่มีอายุก ว่า 2,400-2,800 ปี และเป็นการผลิต
เพื่อใช้ในชีวิตประจาวันหรือใช้ในพิธีกรรมที่ผลิต
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ตามกรรมวิธีชาวบ้าน(ศิริ ผาสุก, 2544; สถาบันวิจัย
ศิลปะ และวัฒนธรรมอีสาน, 2547)
การผลิ ตเส้นไหมหั ตถกรรม เป็นการผลิ ต
เส้นไหมจากรังไหมพันธุ์ไทยซึ่งมีอยู่หลายพันธุ์ เช่น
พันธุ์นางลาย พันธุ์นางเหลือง พั นธุ์นางน้อย เป็นต้น
ที่ มี ความทนทานต่ อสภาพภู มิ อากาศทนทานต่ อ
โรคเลี้ยงง่าย โดยเฉพาะไหมพันธุ์นางน้อยเป็นพันธุ์ที่มี
ความคงตัวสามารถเพาะพันธุ์ได้เองอันเป็นการลดต้นทุน
การผลิต (สถาบันหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ,
2548) และได้รับการส่งเสริมให้ชุมชนเลี้ยง เพื่อผลิต
เส้ นไหม โดยเฉพาะชุ มชนที่ เป็ นพื้ นที่ ในการวิ จั ย
เส้นไหมหัตถกรรม เป็นเส้นไหมที่ มีลักษณะเส้นไหม
สี เหลื อง และมี ลั กษณะเด่ นเฉพาะ คื อ เส้ นไหม
มีความมันวาว นุ่มเนียนไม่ยืด เมื่อนาไปทอเป็นผืนผ้า
ไหมจะมี ความสวยงามทนทาน ท าการสาวไหมด้วย
เครื่องมือที่ผลิตขึ้นเอง โดยชุมชน ที่เรียกว่า “พวงสาว
ไหมแบบพื้นบ้าน” (Hand Reeling Apparatus)
ใช้ เ ครื่อ งมื อ อุ ป กรณ์ แ บบง่า ยที่ มี อ ยู่ ในชุ ม ชน
เช่น หม้ อต้ม ส าหรับใส่น้าต้มรังไหม เตาไฟส าหรับ
ตั้งหม้อต้มรังไหม ไม้คีบสาหรับเกลี่ยรังไหม กระด้งใส่
รังไหม ถังใส่น้าสาหรับเติม หม้อต้มรังไหม เป็นต้น
สาวไหมด้ วยมื อลงในภาชนะที่ เตรียมไว้ใส่เส้นไหม
การผลิตลักษณะนี้เป็นการผลิตสืบต่อกั นมาช้านาน
ได้ผลผลิตเส้นไหมน้อ ยประมาณวันละ 2-3 ขีด
ใช้ ต้น ทุ น ในการผลิต น้ อ ย เหมาะกั บ การผลิ ต
ในชุมชนที่ มีการเลี้ยงไหมไปผลิตไปในเวลาว่าง
จากการปฏิ บั ติ งานประจ า เพื่ อเป็ นอาชี พเสริ ม
ในการผลิตเส้นไหมหัตถกรรมมี 4 ขั้นตอน ได้แก่
การคัดเลือกรังไหม การต้มรังไหม การสาวไหม
และการทาไจไหม (สมโพธิ อัครพันธุ์, 2539)

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การวิจั ยเชิ ง คุณ ภาพ
(qualitative research) โดยการสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก
(In-depth Interview) ผู้ ให้ ข้ อมู ล ความรู้ 2 กลุ่ ม
ได้แก่
1. กลุ่ ม ผู้ ให้ ความรู้ หมายถึ ง ผู้ รู้ ที่ มี
ความรู้ ทั กษะด้ านการผลิ ตเส้ นไหมหั ตถกรรม
ของจังหวัดชัยภูมิ จ านวน 30 คน แบ่งเป็น (1) กลุ่มผู้
ขึ้นบั ญชีรายชื่อผ่ านการยกระดั บมาตรฐานการผลิ ต
เป็ นกลุ่ มเครือข่ ายวิสาหกิ จไหม กิ จกรรมส่ งเสริ ม
และพั ฒนากลุ่ มเกษตรกรเครื อข่ ายสาวเส้ นไหม
ปี พ.ศ. 2550-2551 ศูนย์หม่ อนไหม เฉลิมพระเกี ยรติ
สมเด็ จ พระนางเจ้ าสิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี นาถ
ชัยภูมิ ทั้ ง 3 กลุ่ม (2) กลุ่มที่ ผ่านการแข่งขันสาวไหม
ของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2551
2. กลุ่มผู้ใช้ความรู้ เป็นผู้อยู่ในครัวเรือน
ที่ ผลิ ตเส้ นไหมหั ตถกรรมจากพั นธุ์ ไหมพื้ นบ้ าน
ของไทยแบบครบวงจรทั้ งหมู่ บ้าน ในจังหวัดชัยภู มิ
มี เพี ยงหมู่ บ้ านเดี ยว ได้ก่ หมู่ บ้ านต้ อน ต าบลต้ อน
อ าเภอบ้ านเขว้ า จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ปี พ.ศ. 2551
จานวน 10 ครัวเรือน
เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิ จั ย เป็ นแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เพื่อดึงความรู้
ฝังลึ ก ที่ เป็ นเคล็ดลับของกระบวนการผลิ ตเส้ นไหม
หั ตถกรรม โครงสร้ างแบบสั มภาษณ์ เป็ นแบบ
กึ่ งโครงสร้างหั วข้อหลักเกี่ ยวกั บกระบวนการผลิ ต
เส้นไหมหั ตถกรรม มี การด าเนิ นการดั งนี้ (1) ศึ กษา
ค้ น คว้ า เอกสารเกี่ ย วกั บ การผลิ ต เส้ น ไห ม
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (2) ศึ ก ษาวิ ธี ส ร้ า งแบบ
สัมภาษณ์ และรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
มาสร้ า งเป็ น เครื่ อ งมื อ แบบสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก
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โดยใช้ค าถามแบบปลายเปิด (3) นาแบบสัมภาษณ์
ที่สร้างขึ้นไปทดลองสัมภาษณ์ และพิจารณาความ
เหมาะสมของข้อคาถาม และนามาปรับปรุงแก้ไข
และ (4) จัดทาแบบสัมภาษณ์ที่สมบูรณ์ เพื่อใช้ใน
การเก็บข้อมูล
ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ เป็นการสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับการผลิตเส้นไหมหัตถกรรม
ทั้ งนี้แบบสัมภาษณ์ แบบปลายเปิ ดแบ่งเป็ น 2 ส่วน
ได้ แก่ ข้ อมู ลของผู้ ให้ การสั มภาษณ์ หั วข้ อการ
สัม ภาษณ์ เกี่ ยวกั บ การผลิตเส้นไหมหั ตถกรรม
ได้ แ ก่ ขั้ น เตรี ย มการผลิ ต เส้ น ไหมหั ต ถกรรม
ขั้นการผลิตเส้นไหมหัตถกรรม และข้อเสนอแนะ
ในการผลิต ซึ่งในการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้จัดเตรียมวัสดุ
อุ ปกรณ์ การสั มภาษณ์ ได้ แก่ เครื่ องบั นทึ กเสี ยง
แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดินสอหรือปากกา ยางลบ
ที่ มี การทดลองใช้ จนคล่ อง และเตรี ยมความพร้อ ม
ก่อนการสัมภาษณ์ ทาการซักซ้อมการสัมภาษณ์
การบันทึกการสัมภาษณ์แก่ผู้ช่วยผู้วิจัย เกี่ยวกับการ
ดาเนินการสัมภาษณ์ และการบันทึ กการสัม ภาษณ์
ดาเนินการนั ดหมายผู้ให้ คาสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา
สถานที่ทาการสัมภาษณ์ ขณะสัมภาษณ์ บันทึก
โดยใช้ เครื่อ งบั น ทึ ก เสี ย งตลอดการสั ม ภาษณ์
และจดบั นทึ ก การสัม ภาษณ์ ที่ เป็นคาส าคัญ ๆ
หลังจากนั้น นาคาสัมภาษณ์ที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้ อหา (content analysis) ดยการแยกแยะเนื้ อ หา
ค าพู ดเพื่ อให้ ท ราบเนื้ อ หาอย่ างละเอี ยด หรื อ
ความคิดที่กาหนดออกเป็นหัวข้อเรื่อง หัวข้อย่อย
ความสอดคล้ องของการปฏิ บั ติ วั ตถุ ป ระสงค์
การปฏิบัติ จัดเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง
เป็นเหตุผล และพรรณนาความ

สรุปผล
1. กลุ่มผู้ให้ ความรู้เป็ นผู้ หญิ งที่ มี อาชี พเป็ น
แม่บ้าน อายุระหว่าง 46-63 ปี และมี ประสบการณ์
ในการผลิตเส้นไหมหัตถกรรม ระหว่าง 30-46 ปี
มี กระบวนการผลิ ต 2 กระบวนการ เริ่ มจาก
(1) กระบวนการเตรียมการผลิตเส้นไหม ได้แก่
การจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ วัสดุที่ ใช้ในการผลิ ต
และ (2) กระบวนการผลิตเส้นไหม ได้แก่ การคัดเลือก
รั งไหม การสาวไหมเปลื อกนอก การสาวไหมน้ อ ย
และการท าไจไหม ที่ มี ร ายละเอี ย ดเฉพาะใน
แต่ ละขั้ นตอนการผลิ ตที่ พบว่ ามี ความแตกต่ างกั น
2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก การสาวไหมเปลือกนอก
มีการใช้อุปกรณ์ ช่วยดูดซับน้าจากรังไหมในการพั ก
รังไหม ได้แก่ การใช้ผ้า การใช้ทรายละเอียด และ
การไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยดูดซับ น้าจากรังไหม และ
ประเด็นที่สอง การสาวไหมน้อย มีการตีเกลียวเส้นไหม
(ตวัก ) ในระหว่างการสาวไหมน้อยที่ มี การตวัก
เส้นไหมไม่เท่ากัน ระหว่าง 9-20 ตวัก
2. การยกระดับความรูแ้ ละการผลิตเส้นไหม
หั ตถกรรมของผู้ ปฏิ บั ติ พบว่ า การน าแนวคิ ดวงจร
คุณภาพที่มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในพื้นที่
จ านวน 2 รอบ มาใช้ในขั้ นตอนการยกระดับความรู้
ของการจั ดการความรู้ และสามารถช่ วยยกระดั บ
ความรู้การผลิตเส้นไหมหัตถกรรมให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานเส้นไหมไทย (มกอช. 8000-2548)
ที่ มี ก ารถ่ายโอนความรู้จ ากกลุ่ม ผู้ให้ความรู้ไป
ยัง กลุ่ ม ผู้ ใช้ ความรู้ก่ อ นลงมื อ ยกระดั บ ความรู้
ด้ วยการสาธิ ตพร้ อมการบรรยายการผลิ ตเส้ นไหม
และการสนทนากลุ่ม ที่ เปิ ดโอกาสให้ ก ลุ่ม ผู้ใช้
ความรู้แสดงความคิดเห็น เพื่อหาโอกาสในการปรับปรุง
ที่พบว่า กลุ่มผู้ใช้ความรู้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการ
ใช้อุปกรณ์ช่วยดูดซับน้าจากรังไหม ขณะพักรังไหม

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)

Vol.4 No.2 (July–December 2014) ISSN 1905-2219
7

Vol.6 No.2 (July–December 2016)

ในขั้นตอนการสาวไหมเปลือกนอกที่แตกต่างกันระหว่าง
การใช้ทราบละเอียด การใช้ผ้า และการไม่ใช้อุปกรณ์
ช่วยดูดซับ นอกจากนี้ยังมีปัญหาในการตวักเส้ นไหม
ของขั้นตอนการสาวไหมน้อย ถึงจ านวนการตี เกลียว
เส้ นไหม (ตวัก) ที่ เหมาะสมกั บกระบวนการการผลิ ต
เส้นไหมหัตถกรรม ระหว่าง 9-20 ตวัก

ความรู้ฝั งลึกของหั ตถกรรมของภาคอีสานตอนบน
ในการถอดความรู้ฝัง ลึก สอดคล้องกั บ แนวคิ ด
ของ Ikujiro และ Takeuchi (1995) ที เสนอว่า
ในวงจรสร้างความรู้นั้น ขั้นแรก ได้แก่ การสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งใช้การแลกเปลี่ยน แบบพบปะ
กันโดยตรง ซึ่ง Umemoto (2002) ที่นาแนวคิด
ดังกล่าวไปใช้ในการถอดความรู้ฝังลึกขององค์กร
นอกจากนี้ รัตนา แสงสว่าง (2548) ยังพบว่า ในการถอด
ความรู้ฝั งลึ ก ภู มิ ปั ญญาชุ มชนได้ใช้ ก ระบวนการ
สื่อสารเป็นหลักเน้นบุคคลสู่บุคคล
2. การถ่ายโอนความรู้ของผู้รู้ไปยังกลุ่ ม
ผู้ใช้ความรู้ เป็นการดาเนินการก่อนการยกระดับ
ความรู้ ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ใช้ ตั ว แทนผู้ รู้ จ านวน 2 คน
ท าการสาธิ ต การผลิ ต เส้ น ไห มหั ตถกรรม
ใน กระบ วน ก ารผลิ ตที่ ผู้ รู้ ท าก ารผ ลิ ต อ ยู่
ซึ่งระหว่างการสาธิตจะมี การอธิบายการปฏิบัติ
ที่มีการดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอน มีการเตรียมการ
ในการสาธิ ตและซั กซ้ อมความเข้ าใจก่ อนการสาธิ ต
การปฏิบั ติ จากนั้น มี ก ารจัดสนทนากลุ่ม และ
เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ใช้ ค วามรู้ แ สดงความคิ ด เห็ น
พบว่า ในกระบวนการเตรียมการผลิตเส้นไหม
หัตถกรรมกลุ่ม ผู้ใช้ความรู้ยอมรับ ความรู้ที่ ผู้ รู้
นามาถ่ายโอนให้ส าหรับในกระบวนการผลิตเส้นไหม
กลุ่ม ผู้ ใช้ความรู้ยอมรับ ความรู้ที่ ก ลุ่ม ผู้รู้นามา
ถ่ายโอนให้ แต่มีข้อสงสัยใน 2 ประเด็น เกี่ยวกับ
การใช้อุป กรณ์ ในการช่วยดูดซับ น้าจากรังไหม
และการตีเกลียวเส้นไหม (ตวัก) ระหว่าง 9-20 เกลียว
การถ่ายโอนความรู้จ ากกลุ่ม ผู้รู้ไปยัง กลุ่ม ผู้ใช้
ความรู้ในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การสาธิตการปฏิบัติงาน
ที่เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงที่ส ามารถ
เห็ นเป็ นรู ป ธรรมเพื่ อให้ เกิ ดความเข้ าใจในการ
ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับความเห็นของ ธีระยุทธ์

อภิปรายผล
1. การถอดความรู้ฝังลึกที่ เป็นภูมิปัญ ญา
ของผู้รู้ที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ของผู้ ปฏิบัติ
ในที่ นี้ ก็ คื อ ความรู้ ฝั ง ลึ ก ในการผลิ ต เส้ น ไหม
ของกลุ่มผู้รู้ ผู้วิจัยได้กาหนดวิธีการถอดความรู้
ฝั ง ลึ ก ของผู้ ใ ห้ ค วามรู้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์
จากพื้นที่การปฏิบัติงานจริงของกลุ่มผู้ให้ความรู้
ระหว่างการเก็บข้อมูลพบว่า ผู้ให้ความรู้ได้สาธิต
บางกระบวนการให้ดูอย่างช้า ๆ และมีการพูดคุย
อย่ างไม่ เ ป็ น ทางการ มี ก ารสอนให้ ผู้ วิจั ยและ
ผู้เชี่ยวชาญเรียนรู้ถึงเคล็ดลับการปฏิบัติงานของตน
ซึ่ ง วิธี ก ารที่ ป ฏิ บั ติ ส อดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
ธีรวัลย์ ศิลารัตน์ (2548) ที่ใช้การสัมภาษณ์เเบบเจาะลึก
และการสังเกตเพื่อถอดความรู้ฝังลึกการทาเสื่อ
จันทบู รณ์ ในปี เดี ยวกั น ฉวีวรรณ ปานชี และคณะ
(2548) ใช้การสังเกตการสาธิตเพื่อถอดความรู้ ฝังลึกของ
การท าขนมโบราณกุ ฎี จี น อรุ ณรุ่ ง บุ ญธนั นตพงศ์
(2548) ใช้วิธีการบอกเล่า การสังเกตการณ์สาธิต
ในการถอดความรู้ฝังลึกการทาเครื่องปั่นดินเผา
ชุ ม ชนเกาะเกล็ ด อั ญ ญ าณี คล้ า ยสุ บ รรณ์
และจุ ม พจน์ วนิ ชกุ ล (2548) ใช้ ก ารบอกเล่ า
การสังเกตการณ์สาธิต และการฝึกปฏิบัติม าใช้
ในการถอดความรู้ฝัง ลึ ก ของการเจี ย ระไนนิ ล
นอกจากนี้ รั ตนา แสงสว่ าง (2548) ได้ น าการ
สังเกตการณ์สาธิต การบอกเล่ามาใช้ในการถอด
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เสนี วงศ์ ณ อยุ ธยา (2551) ที่ ว่าการสาธิตเป็ นการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ให้เห็นเป็นรูปธรรม และ
จากการวิจัยของ อัจฉรา สโรบล (2551) มีการใช้สาธิต
ประกอบการบรรยายเกี่ ยวกั บการทอผ้า กี่ เอว และ
ช่วยให้ผู้เข้ารับความรู้เกิดความรู้ มีทักษะในการ
ทอผ้ าและทั ศนคติที่ ดี ในการทอผ้ า ที่ พ้ อ งกั บ
ประดิ นั น ท์ อุ ป รมั ย (2552) ได้ ใ ช้ ก ารสาธิ ต
ประกอบการบรรยายในการถ่ายโอนความรู้ด้านอาชีพ
ไปยัง กลุ่ม ผู้เรียนรู้ และช่วยให้เกิ ดการพั ฒ นา
รูปแบบกระบวนการเรียนรู้
3. การหาโอกาสในการปรั บปรุ ง เป็ นการน า
ความรู้ที่ได้จากการถอดความรูจ้ ากผูร้ ู้มาถ่ายโอนให้กับ
กลุ่มผู้ใช้ความรู้ มาเปรียบเทียบกับความรู้ปัจจุบันของ
กลุ่มผู้ ใช้ความรู้ที่ ใช้ ในการผลิ ตเส้นไหม เพื่ อศึก ษา
ความแตกต่ าง ข้ อดี ข้ อเสี ยของการปฏิ บั ติ และ
เปรียบเทียบสิ่งที่มี การปฏิบัติอย่างเดียว หรื อ สิ่ ง ที่
ไม่มีการปฏิบัติในการผลิต โดยการสนทนากลุ่ม
ระหว่างกลุ่มผู้รู้ และกลุ่มผู้ใช้ความรู้เพื่อหาแนวทาง
ที่ ดีในการปฏิบั ติร่วมกั น การยอมรับ ความรู้ที่
ได้รับการถ่ายโอนเพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติเพื่อการผลิต
และจากการหาโอกาสในการปรับปรุงพบว่า กระบวนการ
ในการเตรียมการผลิตมีการดาเนินการไม่แตกต่างกัน
แต่มีความแตกต่างกันในกระบวนการผลิต 2 ประเด็น
ได้แก่ การใช้อุปกรณ์ในการดูดซับน้าจากรังไหม
ของขั้นตอนในการสาวไหมเปลือกนอก และจานวนการ
ตีเกลียวเส้นไหม (ตวัก) ของขั้นตอนในการสาวไหมชั้นใน
หรือไหมน้อย สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศุภชัย
เมื องรั กษ์ และคณะ (2553) การหาโอกาสในการ
ปรับปรุงควรมีการสื่อสารระหว่างกลุ่มการเปรียบเทียบ
การปฏิบัติกับกลุ่มที่เหนือกว่า และการวิจัยของ
นรรฐิ ชา คงแก้ ว, กลางเดื อน โพชนา และเทิ ดธิ ด า
ทิพย์รัตน์ (2553) พบว่า การหาโอกาสในการปรับปรุง

ควรมีการเปรียบเทียบจุดอ่อน กับจุดแข็ง เพื่อหาความ
ต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะ
1. ศึกษาบริบทของชุมชนในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง
หาประเด็นการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนซึ่งควรได้ความจาเป็นเร่งด่วนและเห็นผลการ
เปลี่ ยนแปลงเร็วมาเป็ นโจทย์การพัฒนา ศึ กษากลุ่ ม
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะทาการพัฒนา
คั ด เลื อ กกลุ่ ม ที่ จ ะร่ ว มวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
โดยกลุ่มเริ่มต้นหรือกลุ่มแกนนาต้องเป็นกลุ่มสมัครใจ
มี ทั กษะในสิ่ งที่ จะพั ฒนาอยู่ แล้ วระดั บหนึ่ ง
มี สั ม พั น ธภาพที่ จ ะแสวงหาความรู้ทั้ ง ภายใน
และภายนอกชุ ม ชน และเต็ ม ใจที่ จ ะให้ ถ อด
ความรู้ฝั ง ลึ ก ออกมาเป็ น ความรู้ที่ ชั ดแจ้ ง เพื่ อ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ และที่สาคัญคือการสารวจวงจร
การทาอาชีพหลักของคนในชุมชน เนื่องจากหัตถกรรม
ชุมชนเป็นเพียงอาชีพเสริม
2. นาความรู้ที่ ได้ไปเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ ในการปรับปรุงการผลิต
ซึ่งจะต้องให้ความสาคัญกั บกิจกรรมสังคมและ
การสื่อสาร 2 ทางมากกว่าการเรียนการสอนแบบปกติ
ผู้รู้และผู้ใช้ความรู้ต้องร่วมสรุปความรู้ที่ได้มาใช้
เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี ความรู้ที่เป็นข้อขัดแย้งหรือยัง
เป็นปัญหาใด ๆ ต้องนามาทาการทดสอบ เพื่อคลายข้อ
สงสั ยก่ อนนามาก าหนดเป็นวิธีป ฏิบัติที่ ดี และ
นามาใช้ยกระดับความรู้ ในการปฏิบัติการปรับ ปรุง
การผลิตสามารถนาแนวคิดวงจรคุณภาพ และ
น าผลผลิ ตที่ ได้ ไปท าการตรวจวั ดคุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานที่กาหนดเพื่อสร้างความมั่นใจในการ
ปรับปรุง
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3. สร้า งขี ด ความสามารถของการผลิ ต
ก่อนนาวิธีปฏิบัติจากการปรับปรุงมากาหนดเป็น
แนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี มี ก ารควบคุ ม การผลิ ต ใน
ระหว่ า งการด าเนิ น การผลิ ต ให้ เ ป็ น ไปตาม
แนวทางที่กาหนดตามวิธีปฏิบัติ มีการสร้างแบบ
ตรวจวัดการผลิตตามแนวทางที่กาหนดเพื่อใช้ใน
การตรวจสอบ และนาผลการตรวจสอบมาใช้
สรุปเป็นแนวทางในการพัฒนาร่วมกับผลการตรวจวัด
คุณภาพตามมาตรฐานกาหนด หรือกาหนดเป็น
วิธีปฏิบัติที่ ดี เมื่ อนาผลผลิตที่ ได้ไปท าการตรวจวัด
คุ ณ ภาพแล้ ว ได้ ผ ลตามมาตรฐานก าหน ด
และหากผลการตรวจวัด ไม่ ได้ ต ามมาตรฐาน
กาหนดจะมี การย้อนกลับไปศึกษาบริบทชุมชนใหม่

และดาเนินการตามขั้นตอนจนกว่าผลผลิตจะได้
ตามมาตรากาหนด
4. หาคุณ ภาพผลผลิตจากกระบวนการ
โดยนาแนวทางปฏิบัติ หรือกระบวนการผลิตที่
ค้นพบมาทาการผลิตซ้าเพื่อตรวจสอบความคงที่
ของกระบวนการผลิต และนาผลผลิตจากกระบวนการ
ผลิ ต ที่ ท าการผลิ ต ซ้ าไป ตรวจวั ด คุ ณ ภาพ
หากท าการผลิ ต กี่ ค รั้ ง ให้ ผ ลผลิ ต ที่ เ ป็ น ไป
ตามมาตรฐานกาหนดทุกครั้งจะถือเป็นวิธีปฏิบัติ
ที่ ดี และผลผลิ ต ที่ ได้ ไม่ เป็ น ไปตามมาตรฐาน
ก าหนดให้ ย้ อ นกลั บ ไปศึ ก ษาชุ ม ชนใหม่ แ ละ
ดาเนินการศึกษาใหม่
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