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บทคัดย่อ:  การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบลายไมแ้ละกระบวนการคดัเลือก
ลายไมส้ักส าหรับผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ของผูเ้ช่ียวชาญในต าบลพระหลวง อ าเภอสูงเม่น จงัหวดั
แพร่ 2) น าองค์ความรู้ท่ีไดม้าจดัเก็บในรูปแบบดิจิทลั การศึกษาน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพโดยท า
การคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญ ผูป้ระกอบการ และนกัวิชาการ โดยใช้วิธีการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ
เจาะจง จากนั้น ท าการจบัความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญโดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง วิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้โดยใช้ CommonKADS และชุมชนนักปฏิบติั และท าการตรวจสอบองค์
ความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญและผูเ้ก่ียวขอ้งโดยใช้การสนทนากลุ่ม ผลการวิจยัพบว่า 1) กระบวนการ
คดัเลือกลายไมเ้ป็นขั้นตอนท่ีส าคญัส าหรับผลิตภณัฑ์ไมแ้ปรรูปเฟอร์นิเจอร์ ส่งผลให้การตกแต่ง
ผลิตภณัฑ์สะดวกและรวดเร็วข้ึน ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้จะเลือกใชไ้มล้ายตรง และไมท่ี้มีวงปีท่ีมีขนาด
ใหญ่ท่ีลายไมมี้ความสวยงามและความแขง็แรงมากกวา่ 2) การสร้างแบบจ าลองความรู้เพื่อระบุงาน
ส าคญั และ 3) องคค์วามรู้ดา้นการคดัเลือกลายไมส้ัก ประกอบดว้ย 1) กระบวนการคดัเลือกลายไม ้
2) ขั้นตอนและกระบวนการแปรรูปไม ้3) ขั้นตอนการคดัเลือกลายไมเ้พื่อน ามาท าเป็นผลิตภณัฑ์
เฟอร์นิเจอร์ไมส้ัก 
 



 

 

ค าส าคัญ:  การจดัการความรู้ องคค์วามรู้ลายไม ้ชุมชนนกัปฏิบติั คอมมอนแคด 
 
Abstract: This research study aimed to 1) investigate the pattern and selection of Teak Sapwood 
for Wood Furniture from experts of Praluang, Phrae province; 2) store knowledge in a format of 
digital file. A qualitative approach was used in the study by interviewing the entrepreneur, experts 
and academicians of wood furniture. Purposive sampling was used to identify experts of wood 
furniture. Knowledge was captured using semi-structured interview, knowledge analysis and 
synthesis using CommonKADS and community of practice, and knowledge verification by 
experts and stakeholders using focus group discussion. The results showed that 1) the process of 
teak sapwood selection for wood furniture was an important step for wood furniture product;  
2) Knowledge model to identify the critical tasks was developed; 3) Knowledge of teak sapwood 
selection for wood furniture includes: 1. teak sapwood selection process; 2. stages of wood 
transformation; 3) teak sapwood selection for wood furniture. 
 
Keywords: Knowledge Management, Knowledge of teak sapwood, Community of Practice, 
CommonKADS 
 
1. บทน า 

สักเป็นไม้ท่ีมีช่ือเสียงรู้จกักันแพร่หลายทัว่โลก เน้ือไม้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
หลากหลายรูปแบบเน่ืองจากมีคุณสมบติัของเน้ือไมล้ะเอียด ตกแต่งไดง่้าย ลวดลายสวยงาม และมี
ความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ พบมากในพื้นท่ีเป็นดินร่วนปนทรายท่ีอุดมสมบูรณ์ ในประเทศ
ไทยจะพบสักกระจายอยู่ทัว่ไปตามธรรมชาติทางภาคเหนือ และมีคุณภาพดีเช่นเดียวกบัสักจาก
ประเทศพม่าซ่ึงถือว่าเป็นสักท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดในโลก และเป็นท่ีตอ้งการของตลาดโลกอย่างมาก 
(กรมป่าไม,้ 2556) 

ประชากรส่วนใหญ่ในจงัหวดัแพร่ประกอบอาชีพท่ีเก่ียวกบัเกษตรกรรมและงานไมเ้ป็น
หลกั มีผูป้ฏิบติังานท่ีมีฝีมือในดา้นการเกษตร การป่าไม ้และการประมง  จ านวน 108,510 คน คิด
เป็นร้อยละ 43.20 และผูป้ฏิบติังานดา้นความสามารถทางฝีมือและธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 
38,959 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 (ส านกังานจงัหวดัแพร่ , 2558) จะเห็นไดว้่าอาชีพของประชากร
ส่วนใหญ่ในจงัหวดัแพร่นั้นจะมีความเก่ียวเน่ืองกบัการท าไม ้เน่ืองจากจงัหวดัแพร่เป็นแหล่งผลิต
ไมส้ักแปรรูปขนาดใหญ่ โดยมีการจดัตั้งโรงงานอุตสาหกรรมไมแ้ปรรูปเป็นจ านวนมาก ทั้งใน



 

 

ระดบัอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ตลอดจนอุตสาหกรรมครัวเรือน มีการจดัตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
สหกรณ์เฟอร์นิเจอร์ไมส้ัก รวมถึงการขออนุญาตจดัตั้งโรงงานเพื่อประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้
แปรรูปเป็นผลิตภณัฑอ์ยา่งถูกตอ้งดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 ประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีการจดทะเบียนสูงสุด จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 3 
อนัดบัแรก  

ขอ้มูล ณ เดือนมกราคม 2559 

ประเภทอุตสาหกรรม 
ทุนจดทะเบียน 

จ านวน (โรงงาน) เงนิทุน (บาท) 
1. อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองเรือน 904 518,200,000  
2. อุตสาหกรรมไมแ้ละผลิตภณัฑจ์ากไม ้ 487 777,460,000 
3. อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 210 1,097,410,000 

ท่ีมา : ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัแพร่, 2559 
 

การน าไม้สักมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มีขั้นตอนดังน้ี ไม้สักเป็นไม้ท่ีแห้งในอากาศได้ง่าย 
แขง็แรงและอยูต่วัดี และยงัมีความทนทานตามธรรมชาติสูงมาก ส่วนความสามารถในการอาบน ้ ายา
ไมน้ั้น ไมส้ักเป็นไมท่ี้ค่อนขา้งอาบน ้ ายายาก ปริมาณน ้ ายาท่ีเขา้ไปในเน้ือไม ้41-80 กิโลกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร จากขอ้มูลดา้นคุณสมบติัการใชง้านของไมส้ักสรุปไดว้่า การเล่ือย การไส การเจาะ 
และการกลึงอยูใ่นระดบัค่อนขา้งง่าย การยึดเหน่ียวตะปูอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนการขดัเงาอยูใ่น
ระดบัง่าย (สุชาติ ไทยเพช็ร และคณะ, 2547)  ดงันั้น ไมส้ักจึงถูกน าไปใชป้ระโยชน์อยา่งกวา้งขวาง 
โดยประโยชน์ทางตรงของไม้สักนั้น ใช้เน้ือไม้ในการก่อสร้างบ้านเรือน เรือ รถ เสา เคร่ืองมือ 
กสิกรรม เคร่ืองแกะสลกั และการก่อสร้างต่างๆ โดยเฉพาะการท าไมพ้ื้น ฝา กรอบประตูหน้าต่าง 
ส่วนประกอบต่างๆ ของอาคารบา้นเรือน เน่ืองจากเป็นไมท่ี้มีความสวยงาม ไส กบ ตกแต่งไดง่้าย 
จึงนิยมน ามาท าเคร่ืองเรือน ตลอดจนการแกะสลกัต่างๆ พานทา้ยปืนหีบใส่ของ หีบศพ เคร่ืองดนตรี
ไทยหลายอย่าง ตลอดจนของเด็กเล่น ไมบ้าง ไมอ้ดั และส่ิงประดิษฐ์ต่างๆประโยชน์ทางออ้มของ
ไมส้ัก มีอยูห่ลากหลายประการ เช่น เน้ือไมแ้ละใบเป็นสมุนไพรช่วยแกบ้วม ลดเบาหวาน ขบัลมใน
ล าไส้ แกไ้ตพิการ เปลือกเป็นยาคุมธาตุ ใบอ่อนให้สีแดง ส่วนใบแก่ให้สีน ้ าตาลทอง ท าสียอ้ม ใช้
ยอ้มกระดาษ ยอ้มผา้ไดเ้ช่นกนั (สมาคมการป่าไมแ้ห่งประเทศไทย, 2513) 

 โดยส่วนใหญ่ช่างไมท่ี้มีความช านาญในการคดัเลือกไมจ้ะมีการศึกษาลกัษณะของไมส้ัก
เพื่อให้เขา้ใจถึงสมบติัในดา้นต่างๆ ของเน้ือไม ้ซ่ึงตอ้งศึกษาถึงโครงสร้างของเน้ือไมอ้ย่างหยาบ 
และโครงสร้างของเน้ือไมอ้ยา่งละเอียด เพื่อเป็นแนวทางน าไปสู่การคดัเลือกหนา้ไมเ้พื่อน าไปใชท้  า



 

 

ผลิตภณัฑช์นิดต่างๆ จากการพูดคุยกบัผูป้ระกอบการเบ้ืองตน้พบวา่ การคดัเลือกไมใ้ห้สวยงาม  จะ
ช่วยให้การตกแต่งผลิตภณัฑ์ไมมี้ความง่าย เช่น ขดัง่าย ทาสีง่าย สวยงาม ไม่บิดงอ นอกจากนั้น
กระพี้หรือลายไมเ้ป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัท่ีท าให้ง่ายต่อการท างาน กระพี้หรือเน้ือไมส่้วนท่ีมี
เซลลท่ี์ยงัมีอายนุอ้ย ท าหนา้ท่ีล าเลียงน ้าและเก็บสะสมอาหาร จึงอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยอาหารท่ีสะสม 
เป็นส่วนท่ีแมลงและเห็ดราท าลายได้ง่าย  ตน้ไมแ้ต่ละตน้ แต่ละชนิดจะมีโครงสร้างแตกต่างกนั
ข้ึนอยูก่บัลกัษณะทางสรีรวทิยา ท าใหส้มบติัของเน้ือไมแ้ตกต่างกนัออกไปดว้ย ซ่ึงสามารถใชค้วาม
แตกต่างน้ีในการพิสูจน์เน้ือไมช้นิดต่างๆได ้รวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่าใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์

 การคัดเลือกกระพี้  หรือลายไม้เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีส าคัญขั้นตอนหน่ึงส าหรับ
อุตสาหกรรมไมแ้ปรรูปในจงัหวดัแพร่  เพราะเน่ืองจากหากมีความช านาญในการเลือกใชง้านก็จะ
ท าใหเ้กิดความง่าย และ สวยงามในกระบวนการผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ไม ้ ตลอดจนเป็นการเพิ่มมูลค่า
ใหแ้ก่ผลิตภณัฑ์ไมอี้กดว้ย ปัจจุบนัช่างไม ้หรือปราชญช์าวบา้นเร่ิมมีอายุมาก และคาดวา่ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินน้ีจะสูญหายไปกบัตวับุคคล อีกทั้งความรู้บางส่วนเป็นความรู้ท่ียงัไม่มีการจดัเก็บในรูปแบบ
ท่ีเป็นลายลักษณ์อกัษรอย่างชัดเจน ผูว้ิจยัจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคญัในการจดัเก็บองค์ความรู้
เพื่อให้ความรู้ท่ีมีอยูใ่นตวับุคคลของช่างไม ้มีการจดัเก็บเป็นองค์ความรู้เพื่อให้คนรุ่นหลงัไดศึ้กษา
ต่อไป และจากค าส าคญัขา้งตน้พบว่าการจดัการความรู้ในความหมายของ (บุญดี บุญญากิจ และ 
คณะ, 2548) ไดก้ล่าววา่ การจดัการความรู้เป็นกระบวนการในการน าความรู้ท่ีมีอยูห่รือเรียนรู้มาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรโดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การสร้าง รวบรวม แลกเปล่ียน 
และการใช้ความรู้ ซ่ึงจากปัญหางานวิจยัขา้งต้นผูว้ิจยัจึงได้ท าการศึกษาและค้นควา้ทฤษฎีและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งสอดคลอ้งกบังานวจิยัเร่ืองการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการะบวนการ
ท าทองโบราณสุโขทยัโดยใช้ออนโทโลยีและวิกิเชิงความหมาย ผลการศึกษาพบว่า ในการศึกษา
ความรู้อย่างไม่เป็นทางการ (Tacit knowledge หรือ Informal knowledge) เป็นทกัษะหรือความรู้
เฉพาะตวัของแต่ละบุคคลท่ีมาจากประสบการณ์ ความเช่ือ ความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบติังาน 
เช่น การถ่ายทอดความรู้ และความคิดผา่นการสังเกต การสนทนาความรู้ประเภทน้ีเป็นหวัใจส าคญั
ท่ีท าให้งานประสบความส าเร็จ เน่ืองจากความรู้ประเภทน้ีเกิดจากประสบการณ์และไม่สามารถ
เขียนเป็นต าราไวไ้ด ้แต่สามารถถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ไดโ้ดยการสังเกตและเลียนแบบ (พชร 
มีเจริญ, 2554) จากงานวิจยัขา้งตน้ผูว้ิจยัเห็นวา่ การปลูกฝังความรู้ และจดัเก็บองคค์วามรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินในการคดัเลือกกระพี้  และลายไม ้ เพื่อสร้างเป็นองคค์วามรู้ให้แก่ผูท่ี้จะสืบทอด หรือสนใจ
ต่อไปในอนาคต 
 ดงันั้น ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการคดัเลือก
ลายไมเ้พื่อการน าไปใชใ้นการท าผลิตภณัฑ์ไมแ้ปรรูปเฟอร์นิเจอร์ และเพื่อจดัเก็บเป็นองคค์วามรู้ท่ี



 

 

เป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยใช้เคร่ืองมือการจดัการความรู้ได้แก่ 1) การจดัการความรู้ (Knowledge 
management) เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการจดัการองคค์วามรู้ในกระบวนการคดัเลือกกระพี้หรือลายไม ้
2) การคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญเพื่อน าความรู้ท่ีฝังลึกในตวับุคคลรวบรวมเป็นคู่มือท่ีเป็นความรู้แบบชดั
แจง้ 3) ชุมชนนกัปฏิบติั (Community of practice) เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตรวจสอบองค์
ความรู้ และ 4) เพื่อสร้างคู่มือดิจิทลัการคดัเลือกลายไม ้เพื่อให้ง่ายต่อการท างานส าหรับผลิตภณัฑ์
ไมแ้ปรรูป 
 
2. ทบทวนวรรณกรรม 

ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความเขา้ใจในบางเร่ืองซ่ึงรวมถึงความสามารถในการน าส่ิง
นั้นไปใช้เพื่อเป้าหมายในบางประการ หรือประสบการณ์ท่ีเกิดจากการปฏิบติังานจริงท่ีสามารถ
ท างานให้ส าเร็จ ความรู้มีความแตกต่างจากขอ้มูล (Data) หรือสารสนเทศ (Information) เน่ืองจาก
ความรู้เป็นความเช่ือท่ีไดพ้ิสูจน์แลว้โดยการท าจริงหรือมีประสบการณ์จริง การท างานท่ีใชค้วามรู้
จึงแตกต่างจากการท างานแบบดั้งเดิมท่ีรู้เพียงวา่ท าอะไร (Know what) แต่การท างานโดยใชค้วามรู้ 
(Knowledge Worker) จะตอ้งรู้ว่าท าอย่างไร (Know How) และรู้ว่าเพราะเหตุผลใด (Know why) 
การจดัการ (Management ) เป็นกระบวนการท างานท่ีมีขั้นตอน เร่ิมจากการวางแผน การสั่งการ การ
ควบคุมงาน และการประเมินผล ดงันั้น การจดัการความรู้ (Knowledge Management : KM) จึงเป็น
การจัดกระบวนการเก่ียวกับความรู้อย่างมีขั้นตอน โดยเร่ิมจากการวางแผน การสั่งการหรือ
ด าเนินการ การควบคุม และการประเมินผล 

พจนานุกรมฉบบับณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ไดใ้หค้วามหมายของความรู้ไวว้า่ ความรู้เป็นส่ิง
ท่ีสั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การคน้ควา้หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบติัและ
ทกัษะ ความเขา้ใจ หรือสารสนเทศท่ีไดรั้บมาจากประสบการณ์ ส่ิงท่ีไดรั้บมาจากการไดย้ิน ไดฟั้ง 
การคิดหรือการปฏิบติัองคว์ชิาในแต่ละสาขา 

ชุมชนนกัปฏิบติั (Community of Practice : CoP)  หมายถึง กลุ่มคนท่ีมีความสนใจ มีปัญหา 
หรือมีความตอ้งการในส่ิงใดส่ิงหน่ึงร่วมกนั รวมตวักนัเป็นเครือข่ายท่ีไม่เป็นทางการ เพื่อท างาน
ร่วมกันและเสริมสร้างความรู้ความเช่ียวชาญในส่ิงท่ีสมาชิกในชุมชนเห็นร่วมกันผ่านการมี
ปฏิสัมพนัธ์ภายในชุมชนอยา่งต่อเน่ือง (วจิารณ์ พานิช, 2550)  

อีเทน  เวนเกอร์ (Etienne Wenger  อา้งถึงใน พูลลาภ อุทยัเลิศอรุณ 2547: 6) ระบุวา่ชุมชน
นกัปฏิบติัท่ีสมบูรณ์แบบ จะเป็นการผสมผสานขององคป์ระกอบ 3 ดา้น คือ  

1) โดเมน (Domain) คือ หวัขอ้ความรู้หรือปัญหาท่ีสมาชิกชุมชนมีความสนใจร่วมกนั 



 

 

2) ชุมชน (Communities) คือ พนัธะทางสังคมท่ียดึเหน่ียวสมาชิกเขา้ไวด้ว้ยกนั โดยสมาชิก
ชุมชนจะมีความสนิทสนมไวว้างใจ รวมทั้งคุน้เคยในความสามารถและมีความชอบซ่ึงกนัและกนั 

3) แนวปฏิบัติ (Practice) เป็นองค์ความรู้ท่ีเป็นผลิตผลของการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน 
สมาชิกจะน าแนวปฏิบติัเหล่าน้ี มาแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสมาชิกในชุมชน เป็นการต่อยอดความรู้โดย
ไม่มีท่ีส้ินสุด เพื่อใหง่้ายแก่การจดจ าและท าความเขา้ใจ 

ดงันั้น ชุมชนนักปฏิบติัจึงเป็นขั้นตอนในการรวบรวมปราชญ์ชุมชนท่ีมีความรู้ ทกัษะ 
รวมถึงประสบการณ์ในการคดัเลือกหนา้ไม ้เขา้มาร่วมพูดคุยเก่ียวกบัการขั้นตอนคดัเลือกไม ้ 

การสร้างแบบจ าลองความรู้ดว้ยวิธีการวิศวกรรมความรู้ (Knowledge engineering) ซ่ึงเป็น
สาขาหน่ึงของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) ซ่ึงเป็นวิชาท่ีว่าด้วยการสร้างระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ท างานโดยมีพฤติกรรมเหมือนมนุษยห์รือกลุ่มมนุษย ์(Human-Like) ตามลกัษณะ
แบบจ าลองความคิดหรือความรู้ของมนุษยใ์นการแกปั้ญหา ตดัสินใจ และเรียนรู้ จากความรู้ท่ีสะสม
ในตวับุคคล (Tacit Knowledge) และความรู้ชัดแจ้งท่ีสามารถค้นหาได้จากเอกสาร (Explicit 
Knowledge) น ามาสร้างใหเ้กิดการเปล่ียนถ่ายระหวา่งความรู้ทั้งสองดา้นเพื่อใหเ้กิดความรู้ใหม่อยา่ง
เป็นระบบ และน าไปใชไ้ดอ้ยา่งสะดวกดว้ยระบบสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหารในการตดัสินใจและ
ในการแก้ปัญหาหรือในการท างานของผูป้ฏิบติังานโดยมีกระบวนการมาตรฐานของ Common 
KADS (Knowledge Analysis and Data Structuring) ซ่ึงประกอบดว้ย วธีิการจบัความรู้ (Knowledge 
Capture) การวเิคราะห์ความรู้ (Knowledge Analysis) การสังเคราะห์ความรู้ (Knowledge Synthesis) 
และ การน าความรู้ไปใช ้(Knowledge Utilization)  (ณพศิษฏ ์จกัรพิทกัษ,์ 2552)  

ดงันั้น การสร้างองค์ความรู้โดยการจบัความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญจึงเป็นกระบวนการรวบรวม
องคค์วามรู้ท่ีอยู่ในตวับุคคลให้ออกมาเป็นขอ้มูลท่ีสามารถเผยแพร่หรือเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ
น าไปสร้างเป็นคู่มือองคค์วามรู้เพื่อเผยแพร่ใหผู้ท่ี้สนใจไดศึ้กษาต่อไป 

 
3. การด าเนินการวจัิย 

ระเบียบวธีิวจัิย  
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยท าการรวบรวมองค์ความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญดา้น

ลายไมส้ักส าหรับผลิตภณัฑ์ไมแ้ปรรูปเฟอร์นิเจอร์ จงัหวดัแพร่ เพื่อสร้างแบบจ าลองความรู้ และ
เผยแพร่องคค์วามรู้ในรูปแบบดิจิทลั  

เคร่ืองมือวจัิย 
 1. การสัมภาษณ์ (Interview) 
 2. วศิวกรรมความรู้ (Knowledge engineering) 



 

 

3. ชุมชนนกัปฏิบติั (Community of practice) 
 4. การสนทนากลุ่ม (Focus group) 
กลุ่มตัวอย่างและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
1. สัมภาษณ์นกัวชิาการ เพื่อรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ดา้นกระบวนการการคดัเลือกลายไมส้ัก

ส าหรับผลิตภณัฑไ์มแ้ปรรูปเฟอร์นิเจอร์ และให้ไดห้วัขอ้ความรู้ดา้นการคดัเลือกลายไมส้ักส าหรับ
ใชเ้ป็นค าถามในการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ จากนั้นท าการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive 
sampling)  เพื่อคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์การท างานมาเป็นระยะเวลานาน และมีความ
เช่ียวชาญในการเลือกลายไมแ้ละผลิตเฟอร์นิเจอร์ 

2. จบัความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์และทกัษะดา้นการคดัเลือกลายไม ้ดว้ยวิธีการ
สัมภาษณ์และชุมชนนักปฏิบติั ประกอบด้วย ผูป้ระกอบการ ผูเ้ช่ียวชาญ และนักวิชาการ เพื่อ
รวบรวมความรู้ด้านการคดัเลือกลายไม ้โดยท าการบนัทึกเสียง บนัทึกภาพ จดบนัทึกและสรุป
ประเด็นส าคญัท่ีไดจ้ากการพูดคุย   

3. วิเคราะห์ และสรุปองค์ความรู้ท่ีได้โดยใช้ เคร่ืองมือ CommonKADS เพื่อสร้าง
แบบจ าลองความรู้ (Knowledge model) และท าการตรวจสอบองคค์วามรู้โดยการสนทนากลุ่ม ก่อน
ท าการจดัเก็บในรูปแบบดิจิทลั 
 
แผนการด าเนินงานและวธีิการวจัิย 
ตารางท่ี 2 แผนการด าเนินงานและวธีิการวจิยั 

ขั้นตอน ทฤษฎี/กลยุทธ์ / เคร่ืองมือ ผลผลติ 
1.ศึกษาปัญหาและรวบรวมขอ้มูล Observation, Interview,  

Document Analysis 
1.ประเด็นและสาเหตุของ
ปัญหา 

2. คดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญ 
   2.1 ก าหนดตวัผูเ้ช่ียวชาญ 
   2.2 ก าหนดหวัขอ้ความรู้ 

 
Interview 

 
1. รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ 
2. หวัขอ้ความรู้ท่ีใช้
สัมภาษณ์เพื่อจบัความรู้ 

3. สกดัองคค์วามรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ 
   3.1 จบัความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ และ
ผูป้ระกอบการ 
   3.2 วเิคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ 

 
Semi-structured interview, 
Community of practice 
CommonKADS  

 
1.ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจบั
ความรู้ 
2.แบบจ าลองความรู้ 



 

 

   3.3 ตรวจสอบองคค์วามรู้ Focus group 3.องคค์วามรู้การคดัเลือก
ลายไมส้ัก 

4. จดัเก็บองคค์วามรู้ในรูปแบบดิจิทลั Blog 1.คู่มือความรู้ดิจิทลั 
 
4. ผลการศึกษา 

1. การศึกษาปัญหาและรวบรวมขอ้มูลพบวา่ กระบวนการคดัเลือกลายไมส้ักเป็นกระบวนการท่ี
ส าคญัขั้นตอนหน่ึงของการผลิตเฟอร์นิเจอร์ และโดยส่วนใหญ่แลว้อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์นิยม
ใช้ไมส้ักในการผลิตเป็นผลิตภณัฑ์เน่ืองจากจงัหวดัแพร่ และพื้นท่ีใกล้เคียงนิยมปลูกไมส้ักทอง
เป็นอย่างมาก มีการปลูกสร้างสวนป่าไม้สักท่ีถือว่าเป็นการปลูกอย่างจริงจงัและถูกต้องตาม
กฎหมายข้ึนในปี พ.ศ. 2453 ท่ีสวนสักแม่พวก  อ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ เน้ือท่ี 66 ไร่ และท่ีสวน
สักแม่จัว๊ะ อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ เน้ือท่ี 197 ไร่ (มณฑี โพธ์ิทยั, 2527) ดงันั้น กระบวนการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไมส้ักจึงให้ความส าคญักบัลายไมเ้พื่อท าให้การตกแต่งในขั้นตอนของการลงสีนั้นท า
ได้อย่างง่าย รวมถึงประโยชน์ของอายุการใช้งานท่ีเกิดจากการคดัเลือกลายไม้ท่ีเหมาะสม ซ่ึง
กระบวนการต่างๆ เหล่าน้ียงัไมไ่ดท้  าการจดัเก็บในรูปแบบท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

2. การคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญ ผูว้ิจ ัยไดท้  าการคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญ จากการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) โดยผูว้ิจยัไดส้อบถามจากนกัวิชาการ ถึงผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์
การท างานเก่ียวกบัไม ้และมีความเช่ียวชาญในการผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อจะท าการจบัความรู้ รวมทั้ง
ก าหนดหวัขอ้ความรู้ท่ีจะท าการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ผลการศึกษาพบวา่ 1) นกัวิชาการไดแ้นะน า
ผู ้เ ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อท าการจับความรู้และตรวจสอบความรู้ ในล าดับต่อไป  
2) หวัขอ้ความรู้ท่ีจะน ามาจบัความรู้กบัผูเ้ช่ียวชาญในล าดบัต่อไปซ่ึงมีหวัขอ้ความรู้ ประกอบดว้ย 
1. ผลิตภณัฑ์ไมแ้ปรรูปมีก่ีประเภท อะไรบา้ง  2. รูปแบบลายไมมี้ก่ีประเภท 3. วิธีการคดัเลือกลาย
ไมส้ัก 4. ผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์แต่ละประเภท เช่น โต๊ะ/เกา้อ้ี/เตียง/ตู ้ใชล้ายไมแ้ตกต่างกนัอยา่งไร 
5. สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดลายไมมี้อะไรบา้ง 

3. สกดัองคค์วามรู้จากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการคดัเลือกลายไม้สักส าหรับผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ โดย
ท าการนัดหมายผู ้เ ช่ียวชาญเพื่อสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล การจับความรู้จากผู ้เช่ียวชาญ และ
ผูป้ระกอบการ แบ่งออกเป็น 2 รอบไดแ้ก่ การสัมภาษณ์รายบุคคล และมีการแลกเปล่ียนความรู้การ
คัดเลือกลายไม้ระหว่าง ผูป้ระกอบการ ผู ้เช่ียวชาญ และนักวิชาการ โดยใช้ ชุมชนนักปฏิบัติ 
(Community of  Practice) ไดข้ั้นตอนการคดัเลือกลายไมส้ัก เพื่อน ามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ได้
สังเคราะห์ขอ้มูลโดยไดข้อ้มูลจากการสัมภาษณ์ดงัน้ี 



 

 

 
ตารางที ่3 สรุปบทสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและนกัวชิาการ 

หัวข้อ ผลการสัมภาษณ์ 
ผลิตภณัฑไ์ม้
แปรรูปมีก่ี
ประเภท 

ผลิตภณัฑไ์มมี้ 2 ประเภทไดแ้ก่ 
1. ผลิตภัณฑ์เคร่ืองเรือน ใช้ภายในอาคาร หรือ บ้านท่ีพกัอาศัย หรือเรียกว่า 
เฟอร์นิเจอร์เคร่ืองเรือนท่ีเหมาะส าหรับใช้ในร่ม ไดแ้ก่ โต๊ะรับประทานอาหาร เกา้อ้ี  
ตู ้เตียง เป็นตน้ 
2. ผลิตภัณฑ์เคร่ืองเรือนใช้ภายนอกอาคาร หรือ บ้านท่ีพกัอาศัย หรือเรียกว่า 
เฟอร์นิเจอร์เคร่ืองเรือนท่ีเหมาะส าหรับใช้ภายนอก ไดแ้ก่ ชุดเกา้อ้ีสนาม ซุ้มมา้นัง่ 
เป็นตน้ 

รูปแบบลายไมมี้
ก่ีประเภท 

รูปแบบลายไมเ้กิดจากวธีิการเล่ือยไมท่ี้แตกต่างกนั ซ่ึงวธีิการแปรรูปไม ้แบ่งออกเป็น 
2 วธีิดงัต่อไปน้ี 
1. การเล่ือยตดัรัศมี (Flat Saw) 
     เป็นวธีิการเล่ือยไมต้ดัรัศมี ซ่ึงจะท าใหเ้กิดลวดลายของเส้ียนไม ้(Grain) ซ่ึงจะมี
ลกัษณะเป็นเส้นโคง้ หรือ ลายภูเขา (Crown Grain)เป็นส่วนใหญ่ซ่ึงไมท่ี้ดีจะมีวงปีท่ี
ห่างและท าใหเ้กิดลายไมห้รือเส้ียนไมล้ายภูเขาท่ีมีแนวกวา้งซอ้นกนัเป็นชั้นๆ ส่วนไม้
ท่ีมีวงปีท่ีถ่ีก็จะมีเส้ียนไมล้ายภูเขาท่ีห่าง ส่วนไมท่ี้โตชา้จะมีเส้ียนไมล้ายภูเขาท่ีถ่ี ซ่ึง
ท าใหเ้กิดลวดลายของลายไมห้รือเส้ียนไมท่ี้สวยงามมากกวา่ 
2. การเล่ือยไมต้ามรัศมี (Ouater Saw) 
     เป็นวิธีการเล่ือยไมต้ามแนวรัศมีของไม ้ซ่ึงจะท าให้ได้ลายไมห้รือเส้ียนไมท่ี้มี
ทิศทางของเส้ียนไมเ้ป็น ลายเส้นตรง (Straight Grain)ซ่ึงจะท าให้ไมท่ี้แปรรูปดว้ยการ
เล่ือยไม้ตามรัศมีส่วนใหญ่จะออกมาเป็นเส้นตรง (เส้นท่ีอยู่ชิดติดกันและห่างกัน
ออกไป 

วธีิการคดัเลือก
ลายไมส้ัก 

การผลิตเฟอร์นิเจอร์คุณภาพสูงจะใชไ้มแ้ปรรูปท่ีใชล้ายเป็นเส้ียนตรงมาผลิตช้ินส่วน 
เน่ืองจากไมท่ี้มีเส้ียนตรงหรือ ลายเส้นตรง ซ่ึงจะมีความแข็งแรงและสามารถรับแรง
กด แรงดดั และ แรงเฉือนไดม้ากกวา่ไมท่ี้มีเส้ียนไม่ตรง อีกทั้งไมเ้ส้ียนตรง หรือลาย
ตรงจะมีความคงขนาด (Stability) มากกวา่ เม่ือน าไปใชง้านสภาวะท่ีมีความสัมผสักบั
ความช้ืนสูง หรือ ในสภาวะอากาศท่ีมีความช้ืนสัมพทัธ์สูง การบิดงอ และการขยายตวั
ของไมจ้ะ มีนอ้ย และ สมดุลกนัเกือบทุกดา้น เน่ืองจาก 

สาเหตุท่ีท าให้ ตน้ไมท่ี้เกิดในท่ีดอน หรือ ท่ีสูงไม่มีน ้ าขงั จะมีลายไมท่ี้สวยมากกวา่ ตน้ไมท่ี้เกิดและ



 

 

เกิดลายไม ้ เจริญเติบโตในท่ีลุ่ม หรือ มีน ้ าบริบูรณ์เน่ืองจากไม้ท่ีโตในท่ีดอน มกัจะมีวงปีท่ี
ใกลชิ้ดกนัมากกว่า ไมท่ี้เกิดในท่ีลุ่มดงันั้นไมท่ี้มีวงปีท่ีชิดกนัมากเท่าไหร่ เส้ียนไม้
หรือลายไมท่ี้เกิดข้ึนหลงัจากน ามาแปรรูปจะมีลวดลายท่ีสวยงาม ซ่ึงยงัมาพร้อมกบั
ความแขง็แรงท่ีสูงข้ึนมาตามมา 

ผลิตภณัฑ์
เฟอร์นิเจอร์แต่
ละประเภทใช้
ลายไมแ้ตกต่าง
กนัอยา่งไร 

           การคดัเลือกลายไม ้หรือ เส้ียนไมท่ี้จะน ามาท าเฟอร์นิเจอร์นั้นจะตอ้งค านึงถึง 
ลกัษณะการใช้งาน ของช้ินส่วนนั้นๆ เป็นหลกั ช้ินส่วนไหนท่ีจะตอ้งรับแรงในการ
ดดัเม่ือน ามาท าเฟอร์นิเจอร์ควรเลือกช้ินส่วน หรือ ไมท่ี้มีลายตรง มากกว่าลายภูเขา
เพราะว่า ไม้ลายตรงให้ความแข็งแรง และ ทนการต้านทาน แรงดัด (Bending 
Strength) ไดม้ากกวา่ ซ่ึงจะท าให้เฟอร์นิเจอร์ช้ินนั้นๆ มีความแข็งแรงทนทานต่อการ
ใชง้านมากข้ึน  
            ช้ินส่วนของเฟอร์นิเจอร์ ท่ีควรเลือกไมล้ายตรงไดแ้ก่ ขาหนา้ ขาหลงั ของเกา้อ้ี 
ขาโตะ๊ พนงัโตะ๊ หวัเตียง เป็นตน้ 

 
ผูว้จิยัไดใ้ช ้CommonKADS Methodology ในการสร้างแบบจ าลองความรู้ โดยไดผ้ลดงัแสดงในรูป
ท่ี 1 และรูปท่ี 2  
 

 
รูปที ่1 แบบจ าลองความรู้ระดบัภารกิจ (Task Knowledge) ก าหนดหวัขอ้กระบวนการการคดัเลือก

ลายไมส้ัก 
 



 

 

 
 

รูปที ่2 แบบจ าลองความรู้ระดบัภารกิจ (Task Knowledge) จดัเก็บองคค์วามรู้เพื่อใชใ้นระบบดิจิทลั 
 
แบบจ าลองความรู้และบทสรุปท่ีได้จากการสัมภาษณ์จะน าไปตรวจสอบเพื่อให้ได้องค์

ความรู้ท่ีสมบูรณ์โดยใชก้ารสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อให้ไดอ้งค์ความรู้ดา้นกระบวนการ
คดัเลือกลายไม ้ขั้นตอนและกระบวนการแปรรูปไม ้และขั้นตอนการคดัเลือกลายไมเ้พื่อน ามาท า
เป็นผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์ไมส้ัก ดงัแผนภาพดงัแสดงในรูปท่ี 4 รูปท่ี 5 และรูปท่ี 6 

 
  



 

 

4.1 กระบวนการคัดเลือกลายไม้ ดงัน้ี 
  1) พื้นท่ีปลูกไมส้ัก 
  2) การวางแผน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่3 กระบวนการคัดเลือกลายไม้ 

 
  

 

กระบวนการคดัเลือกลายไม ้

ไม้อ.อ.ป. (องค์การอุตสาหกรรมปา่
ไม้) 

วางแผน 

ไม้ นส. (หนังสือสัญญา) 

เนื้อไม้บาง ลายไม้มีน้อย ลายไม้ชัดและสวย เนื้อไม้มสีีเข้ม 

ที่ดอนหรือพ้ืนท่ีสูง 

พื้นที่ปลูกไมส้ัก 

ที่ลุ่ม หรือ มีน้้าบริบูรณ ์

- มีวงปีท่ีชิดกัน 
- ลายไม้และเสี้ยนไมส้วยงาม 
- มีความแข็งแรง 

- มีวงปีกว้าง 
- ลายไม้และเสี้ยนไม้น้อย 
- เนื้อไม้อ่อนกว่า 



 

 

4.2 ข้ันตอนและกระบวนการแปรรูปไม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4 ข้ันตอนและกระบวนการแปรรูปไม้ 

โรงเลื่อยของ อ.อ.ป 
ไม้ท่อน 

กระบวนการแปรรูปไม ้

เตรียมเข้าสู่การเลื่อยไม ้

โรงงานท่ีได้รบัใบอนุญาต 

เริ่มกระบวนการ 

วางแผน 

การเลื่อยตัดรัศมี (Flat Saw) การเลื่อยไมต้ามรัศมี (Ouater Saw) 

วิธีการตัดไม้ 
1. ตัดปีกไม้ 4 ด้านเพื่อให้เห็นเนื้อไม จากนั้นตดัและเลื่อยไมซ้ึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ 1) การเลื่อย
ตัดรัศมีของไมส้ัก 2) การเลื่อยไม้ตามรัศม ี
2. การตัดไม้นิยมตัดโดยมคีวามกวา้ง 4-6นิ้ว หนาประมาณ 1-2 นิ้ว ความยาว 1 –2 เมตร ตามลักษณะการ
ใช้งาน  
3. หลังจากนั้นเข้าสู่กระบวนการอบแห้ง หรือ อบ เพื่อเป็นการรีดความชื้นออกจากไม้สัก เพื่อไม่ใหไ้ม้สกั 
บวม แตก หรือ เสยีหายในระหว่างกระบวนการผลิตได ้โดยการอบแห้งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) 
แบบแอร์-ดราย (Air Dry) คือการท้าไม้ให้แห้งด้วยการตากลม และแดด โดยให้ความช้ืนในเนื้อไมร้ะเหยไป
เอง โดยใช้ระยะเวลา 3-4 สัปดาห ์(ขึ้นอยู่กับขนาดไม้สัก)  2) แบบอบความร้อนด้วยระบบสุญญากาศ คือ
การอบความร้อนด้วยเตาอบความร้อน วิธีการนี้เป็นการดึงความช้ืนออกมาจากเนื้อไม้ เพื่อไม้จะไมโ่กง่งอ 
บิดตัว โดยการใช้ความร้อนเร่งท้าให้ความชื้นในเนื้อไม้แห้งตามมาตรฐานก้าหนดไว้ โดยใช้ระยะเวลา 1-2 
สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับขนาดไมส้ัก) ทั้งนี้การอบแห้งเป็นการสร้างความแข็งแรงและคงสภาพไมไ้ม่ให้โก่งงอ บิด
ตัว หรือแตกง่าย 
4. เตรียมน้าส่งไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 

 



 

 

4.3 ขั้นตอนการคัดเลือกลายไม้เพ่ือน ามาท าเป็นผลติภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5 ขั้นตอนการคัดเลือกลายไม้เพ่ือน ามาท าเป็นผลติภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก 

เริ่มกระบวนการ 

ไม้สักแปรรูป คัดแยกลายไม ้

ขั้นตอนการคัดเลือกไม ้

ผลิตอะไร 

น้าไม้มาเทียบเคยีงลาย และ สีที่เข้ากันมากท่ีสุด 
1.หากไมส้ักเป็นลายเส้นตรงควรจะเป็นลายเส้นตรงให้คล้ายกันท้ังหมด  
2. ควรเลือกสีที่ใกลเ้คียงกันเพ่ือง่ายต่อกระบวนการลงสี และตกแต่ง 
3. ไม้ที่มีต้าหนิ ซึ่งเกดิจากตาไมห้รือมอดไม้ และ เห็นควรว่าจะตกแต่งยาก ให้
น้าไปประกอบเป็นช้ินส่วนท่ีไม่ได้โชว์ หน้าไม้ เช่น พ้ืนเตียง เป็นต้น 

* ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของช่าง 

น้าไปไม้ท่ีผ่านการคัดแล้วเตรียมนา้ไปเข้าสู่
กระบวนการผลติในล้าดับต่อไป 

คัดแยกสีของเนื้อไม ้

ลายภเูขา (Crown Grain) 

ลายเส้นตรง Straight Grain) 

โดย 

 
ผลิตภณัฑ์ไม ้

กระบวนการผลติ 

เตรียมเข้าสู่กระบวนการ
คัดเลือกลายไม ้ พนักงาน 

วางแผน น้าไมส้ักแปรรปูมาผลิตอะไร? 

ความรู ้

ทักษะ

ประสบการณ ์



 

 

  
 

รูปที ่6 การรีดความช้ืนของไมส้ัก แบบอบความร้อนดว้ยระบบสุญญากาศ 
 

  
 

รูปที ่7 การรีดความช้ืนของไมส้ักดว้ยวธีิ แบบแอร์ดราย (Air Dry) 
 

  
 

รูปที ่8 ภาพสาธิตการน าไมส้ักมาวางเรียงเพื่อสังเกตลายไม ้
 
 



 

 

5. อภิปรายผล 
จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการคดัเลือกลายไม้พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญให้ความส าคญัต่อ

การคดัเลือกลายไมเ้ป็นอย่างมาก เน่ืองจากการไดไ้มท่ี้มีลายท่ีใกลเ้คียงกนันั้นจะส่งผลให้ขั้นตอน
การตกแต่งเป็นไปไดง่้ายมากข้ึน อีกทั้งผูป้ระกอบการและผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่นิยมเลือกใชไ้มล้าย
เส้นตรง (Straight grain) ซ่ึงเกิดจากการตดัไมแ้บบการเล่ือยไมต้ามรัศมี (Quarter saw) เน่ืองจากมี
ความแขง็แรง และการเช่ือมต่อหรือการเขา้มุมของไมน้ั้นเกิดความสวยงาม และผูป้ระกอบการและ
ผูเ้ช่ียวชาญ มีความเห็นว่า ควรท าการจดัเก็บองคค์วามรู้การคดัเลือกลายไมเ้พื่อน าไปใชศึ้กษาหรือ
พฒันาต่อยอดได ้และส่งเสริมให้มีการศึกษากระบวนการคดัเลือกลายไมใ้นขั้นตอนใหม่ๆ เพื่อการ
พฒันาฝีมือของตนเอง รวมถึงเพื่อประโยชน์ของผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ให้เป็นท่ียอมรับของผูซ้ื้อให้
ไดม้ากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฐันรี ตั้งตระกูล (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การซ้ือสินคา้ท่ีระลึกประเภทไม้ของนักท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษาบ้านหัวดง อ าเภอสูงเม่น 
จงัหวดัแพร่ ผลการศึกษาพบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่เลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพ และนิยมผลิตภณัฑ์ไม้
แปรรูปท่ีเป็นปัจจุบนั แต่ธ ารงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ท่ีเป็นตน้แบบของผลิตภณัฑ์ เน่ืองจากผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์
ไมแ้ปรรูปนั้นให้ความส าคญัต่อเอกลกัษณ์ของไมแ้ปรรูป โดยนิยมเฟอร์นิเจอร์สีเน้ือไม ้เพราะไม้
สักเป็นไมท่ี้มีลวดลายสวยงามและมีลกัษณะพิเศษ กล่าวคือ เป็นไมท่ี้มีความคงทนถาวร สามารถ
ทนทานต่อน ้า ซ่ึงจะแตกต่างจากไมป้ระเภทอ่ืนท่ีจะมีระยะการใชง้านท่ีสั้นกวา่ 
 
6. สรุปผลการวจัิย 

การจดัการองคค์วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการคดัเลือกลายไมส้ักส าหรับผลิตภณัฑ์ไมแ้ปรรูป
เฟอร์นิเจอร์ จังหวดัแพร่ เพื่อน าไปสร้างเป็นแบบจ าลองความรู้และจัดเก็บเป็นองค์ความรู้ใน
รูปแบบระบบดิจิทลั ให้แก่ผูท่ี้สนใจจะศึกษาหรือน าความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันาในการท างานของตนเอง 
การจดัเก็บในรูปแบบดิจิทลัเป็นการเผยแพร่ความรู้ท่ีสามารถกระจายขอ้มูลความรู้ให้แก่ผูท่ี้ตอ้งการ
ศึกษาไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญ คดัเลือกลายไมท่ี้มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั และ 
เป็นไมล้ายตรง เพราะเน่ืองจากมีความแข็งแรงสูง เน้ือไมไ้ม่บิดงอง่าย  ผูว้ิจยัไดท้  าการจบัความรู้  
โดยมีกระบวนการท างานดงัน้ี 1) ก าหนดงานส าคญั (Critical Task) และหวัขอ้ความรู้ท่ีจะท าการจบั
ความรู้ 2) จบัความรู้โดยการสัมภาษณ์ สอบถาม และสนทนากลุ่มกบัผูเ้ช่ียวชาญ 3) การสร้าง
แบบจ าลองความรู้ดว้ย Common KADS Methodology และ 4) ตรวจสอบองคค์วามรู้โดยใชชุ้มชน
นกัปฏิบติั (Community of Practice) ในการสร้างพื้นท่ีให้ผูเ้ช่ียวชาญใชใ้นการแลกเปล่ียนความรู้
ร่วมกนัระหวา่งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 



 

 

7. กติติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 
งานวจิยัน้ีส าเร็จลุล่วงไดต้อ้งขอขอบพระคุณอาจารยพ์งศธร กนัทะวงค ์นกัวชิาการวทิยาลยั

ชุมชนแพร่ อาจารยก์ญัจน์ แยม้สวสัด์ิ นกัวชิาการและอาจารยพ์ิเศษวทิยาลยัชุมชนแพร่ รวมถึงการ
ใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีของผูป้ระกอบการ ผูเ้ช่ียวชาญ  และบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ี
ไม่ไดก้ล่าวไวใ้นท่ีน้ี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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