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การวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple Regressions) การวิเคราะหขอ มูลเชิงคุณภาพใชเทคนิคการวิเคราะหเนือ้ หา
(Content Analysis) กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก ผูประกอบการที่เปนสมาชิกของศูนยสรางสรรค
งานออกแบบเชียงใหม สมาคมผูผลิตและสงออกสินคาหัตถกรรมภาคเหนือ และสํานักงานสงเสริมการคา
ระหวางประเทศภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 235 ราย และสัมภาษณผูประกอบการ 17 ราย
ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบวา การแลกเปลี่ยนเรียนรู การสกัดความรู และสิ่งแวดลอมในการทํางาน
มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับความรูในการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคโดยแบงเปนสามมิติ ไดแก
มิตนิ วัตกรรม มิตเิ ทคนิคการผลิตใหม และ มิตริ างวัลหัตถกรรมสรางสรรค สวนผลการวิจยั เชิงคุณภาพยืนยัน
วาการผนึกความรู เชน การเรียนรูจากการลงมือทํา และการแสวงหาความรูจากภายนอกมาบูรณาการ
รวมกับความรูของกิจการทําใหเกิดความรูใหมในรูปแบบของนวัตกรรมผลิตภัณฑหัตถกรรมสรางสรรค
ไดเชนเดียวกัน

คําสําคัญ
การสรางความรู สินคาหัตถกรรมสรางสรรค ภาคเหนือตอนบน

Abstract
The objective of this research was to study the effects of knowledge creation factors
on the production of creative handicrafts in upper northern Thailand. This research used convergent
parallel design, a methodology which quantitative and qualitative method were applied
independently and simultaneously. Data collection were done by using questionnaires,
semi-structured interviews and observations. Quantitative analysis used multiple regression
analysis, while qualitative analysis used content analysis. Research samples were 235
entrepreneurs who were members of Chiangmai’s Thailand Creative and Design Center, Northern
Handicrafts Manufacturers and Exporters Association, and Chiangmai’s International Trade
Promotion Center. Separately 17 entrepreneurs were also interviewed.
Quantitative indicated that socialization (knowledge sharing), externalization (converting
tacit knowledge to explicit knowledge) and working environment have significant relationship with
3 dimensions of knowledge for the production of creative handicrafts including, innovation
dimension, new knowledge dimension, and creative product dimension. The results of qualitative
research confirmed that the internalization (learning by doing) and bringing knowledge from outside
to integrate with knowledge inside will also create innovation in the production of creative handicraft.
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บทนํา
กระแสการเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วของเศรษฐกิจโลก และสภาวะการแขงขันทีเ่ พิม่ ความรุนแรงขึน้
ทําใหประเทศตางๆ ตองมีการปรับตัวใหเหมาะสมกับสถานการณ ประเทศไทยมีการทบทวนกลยุทธการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศจากเดิมที่เคยมุงเนนการผลิตภาคอุตสาหกรรม มาเปนเศรษฐกิจที่เนนการเกษตร
การบริการ และภูมปิ ญ
 ญา เพือ่ สรางมูลคาเพิม่ ความหลากหลาย และความยัง่ ยืนใหกบั เศรษฐกิจของประเทศ
(Thailand Creative & Design Center , 2009) โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
มีประเด็นหลักการพัฒนาที่สําคัญขอหนึ่งเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม
เศรษฐกิจดิจทิ ลั เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตัง้ ใหม
(Start Up) และวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการสรางสังคมผูประกอบการเพื่อตอยอดฐานการผลิตและบริการ
ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเศรษฐกิจสรางสรรคอันมีอุตสาหกรรมสรางสรรคเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค หมายถึง กิจกรรมที่ใชความรูเปนปจจัยหลักอยางหนึ่งในการตัดสินใจ
ซึ่งมีทั้งการผลิตสินคาที่จับตองไดเปนรูปธรรม และการบริการเชิงปญญาหรือ เชิงศิลปะที่จับตองไมไดแตมี
เนือ้ หาสาระ (Content) ทีส่ รางสรรค มีมลู คาทางเศรษฐกิจและมุง ตอบสนองตลาด อุตสาหกรรมนีจ้ ะเกีย่ วของ
กับภาคสวนตางๆ ที่มีความหลากหลายซึ่งมีการดําเนินกิจกรรม ที่สรางสรรคแตกตางกันไปไมวาจะเปน
ดานศิลปะและหัตถกรรมตามวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ดานดนตรีคีตศิลป ดานการตีพิมพ ดานทัศนศิลป
ดานศิลปะการแสดง ไปจนถึงกลุมกิจกรรมที่มุงเนนการบริการและกิจกรรมที่ใชเทคโนโลยีอยางเขมขน เชน
ดานภาพยนตร ดานโทรทัศนและการกระจายเสียงวิทยุ สือ่ ใหมๆ และการออกแบบ (Kusumawadee, 2010)
มรดกทางวัฒนธรรมกลายเปนสินคาของประเทศไทยที่จะมาควบคูกับรายไดจากการทองเที่ยว อุตสาหกรรม
ทางดานหัตถกรรมทองถิน่ การทองเทีย่ ว และศิลปะ สามารถดึงเม็ดเงินใหกบั ประเทศไทยไดถงึ 30,000 ลานบาท
ตอป (Creative Chiang Mai, 2014) ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมีศักยภาพแข็งแกรงในการผลิต
งานหัตถกรรม จํานวนของผูประกอบการ SMEs มีความหนาแนนสูงในภูมิภาคนี้ (Office of Small and
Medium Enterprise Promotion, 2014)
ปจจุบันสินคาหัตถกรรมตองเผชิญกับความทาทายหลายประการ ปญหาหลายอยางเกิดจาก
การขาดการใชเทคโนโลยีและการคิดคนนวัตกรรม เนื่องจากมีทรัพยากรที่จํากัด และขาดการถายโอนความรู
ความเชี่ยวชาญ ที่มีคุณคาในการสรางสรรคงานหัตถกรรมไปสูรุนตอไปดวยรูปแบบที่ชัดเจน และความรู
สวนใหญยังไมไดมีการถายทอดออกมาเปนลายลักษณอักษร (Chimplee, 2012) งานวิจัยบางสวน
(Baptista Nunes, Annansingh, Eaglestone & Wakefield, 2006 ; Durst & Runar Edvardsson, 2012)
ระบุวาธุรกิจขนาดเล็กนั้นความรูสวนใหญ ถูกเก็บไวในใจของเจาของและพนักงานที่สําคัญบางคน มากกวา
ที่จะเก็บไวในเชิงกายภาพ ที่สามารถจับตอง มองเห็นได หรือใชประโยชนรวมกันผานการแบงปนความรู
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ซึ่งปญหาเหลานี้เปนประเด็นที่นาสนใจเพราะจากผลการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรูในองคกรขนาดใหญ
พบวา ความรูที่อยูในตัวคนสามารถแบงปนกันไดผานการพูดคุย แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ซึ่งจะสงผล
ให เ กิ ด ความคิ ด ใหม ๆ และนํ า ไปสู  ก ารพั ฒ นาสิ น ค า และบริ ก ารให มี ค วามแตกต า ง สร า งสรรค หรื อ
เปนนวัตกรรมใหม ได (Darroch & McNaughton, 2002 ; Easa, 2012 ; Gurteen, 1998 ; Lee & Choi, 2003 ;
Yeh, Huang & Yeh, 2011) นอกจากการแลกเปลี่ยน และแบงปนกันในลักษณะการปฏิสัมพันธกัน
ทางสังคมแลว การทําใหความรที่มีอยู มีความชัดแจง สามารถเขาใจไดงาย ผานเอกสาร คูมือ หรือระบบ
ฐานขอมูลตางๆ ก็เปนแหลงที่มาที่สําคัญของการนําขอมูล ความรูแหลานี้ มาตอยอดกับความรูเดิมของ
แตละคนและนํามาใชพัฒนาจนกลายเปนสินคาและบริการใหมๆ ได ซึ่งทั้งหมดนี้ ทําใหธุรกิจตางๆ
พยายามหาทรัพยากรทีจ่ ะทําใหตนเองอยูร อด ไมวา จะเปนความสามารถในการจัดการ และการใชประโยชน
จากความรูที่จะเปนแหลงที่มาหลักของความไดเปรียบในการแขงขัน การจัดการความรูอาจจะชวยให
ผูประกอบการพัฒนาธุรกิจของตนเองตอไปไดในอนาคตและมีความยั่งยืน
ดังนัน้ จากการเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจและสภาวะการแขงขันทีร่ นุ แรง การสรางความรูเ พือ่ พัฒนา
สิ น ค า หั ต ถกรรมสร า งสรรค จะเป น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นที่ สํ า คั ญ ในการสร า งความได เ ปรี ย บในการแข ง ขั น
ใหกับผูประกอบการไดในอนาคต จึงเปนที่มาของการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อใหทราบปจจัยการสรางความรู
ที่สงผลตอการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยผลของการวิจัย
จะเปนประโยชนตอผูประกอบการที่ผลิตสินคาหัตถกรรมอาจนําไปประยุกต หรือเปนแนวทางสําหรับกิจการ
ของตนเพื่ อ ให ก ารผลิ ต อยู  บ นพื้ น ฐานของการใช ค วามรู  อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก อ ให เ กิ ด ผลผลิ ต ที่ มี
ความสรางสรรคตอบสนองความตองการของผูบริโภคตอไป

วัตถุประสงค
เพื่อสํารวจและวิเคราะหปจจัยการสรางความรูที่สงผลตอการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรค
ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยใชทฤษฏีการสรางความรูขององคกร (Nonaka & Takeuchi, 1995, 71-72)
เปนพื้นฐานในการศึกษา โดยใชกระบวนการการแปลงเปลี่ยนความรูในเกลียวความรู (Knowledge Spiral)
หรือ SECI (เซกิ) ไดแก การแลกเปลีย่ นเรียนรู (Socialization) เปนกระบวนการของการสรางความรูข องบุคคล
ผานการปฏิสมั พันธทางตรงระหวางบุคคล และระหวางสิง่ แวดลอม การศึกษาของ Schulze & Hoegl (2008)
และ Lwoga, Ngulube, & Stilwell (2010) พบวาการแลกเปลีย่ นเรียนรูภ ายในเครือขายทําใหเกิดความรูใ หม
และความแปลกใหมของไอเดียผลิตภัณฑ การสกัดความรู (Externalization) เปนการทําใหความรูฝงลึก
ของแตละคนและของกลุมใหอยูในรูปแบบที่มีความชัดแจง การศึกษาของ Samuel, Goury, Gunasekaran
& Spalanzani (2011) พบวาการสกัดความรูมีความสําคัญในการสรางความรูในโซอุปทาน (Supply Chain)
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เนือ่ งจากหากมีการจัดทําโครงสรางเอกสารทีเ่ ปนทางการจะสามารถชวยใหการทํางานรวมกันในเครือขายงายขึน้
การจัดระบบความรู (Combination) เปนการรวบรวมความรูจากหลายสวนใหเกิดความรูใหมในองคกร
โดยความรูใหมขององคกรเกิดขึ้นจากการจัดองคประกอบของสารสนเทศที่มีอยูดวยการแยก การเพิ่มเติม
การประกอบเขาดวยกัน และการจัดหมวดหมูท ไี่ มตอ เนือ่ งกันเขาดวยกัน (Lee & Choi, 2003) การผนึกความรู
(Internalization) เปนกระบวนการของการเปลีย่ นความรูช ดั แจงใหเปนความรูฝ ง ลึกอีกครัง้ หนึง่ ผานการเรียนรู
จากการปฏิบัติจริง การศึกษาของ Chang, Hung & Lin (2014) และ Schulze & Hoegl (2008) พบวา
การผนึกความรูมีความสัมพันธทางบวกกับการสรางสิ่งใหม ซึ่งสิ่งใหมหมายถึงระดับของผลิตภัณฑใหม
ซึ่งมีความเปนเอกลักษณเมื่อเทียบกับคูแขงขัน ซึ่งการสรางความรูในเซกิโมเดลจะเปลี่ยนความรูเปนมูลคา
ทางธุรกิจ พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑใหเกิดขึน้ ในองคกร (Lee & Choi, 2003 ; Nonaka, Toyama & Konno, 2000)
นอกจากกระบวนการสร า งความรู  ผ  า นกระบวนการเซกิ ทั้ ง สี่ ข  า งต น แล ว จากการทบทวนวรรณกรรม
ยั ง พบว า มี ป  จ จั ย อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งในการสร า งความรู  ที่ สํ า คั ญ ได แ ก วั ฒ นธรรมองค ก ร มี ส  ว นช ว ย
ในการขับเคลื่อนนวัตกรรม การแขงขันที่ไดเปรียบจะตองมีวัฒนธรรมองคกรที่มีความรวมมือเขามาเกี่ยวของ
ในกระบวนของการทํางานในองคกรของคนในองคกรดวย (Forcadell & Guadamillas, 2002) วัฒนธรรม
องคกรในลักษณะตางๆ เหลานี้มีความสัมพันธกับการจัดการความรูในบริบทของกิจการขนาดใหญ เชน
การทํางานรวมกัน (Collaboration) ความไววางใจ (Trust) การเปดกวาง (Openness) การทํางานเปนทีม
(Teamwork) และความเปนกันเอง (Informality) (Iglesias, Sauquet, & Montaña, 2011; Mitchell,
Nicholas & Boyle, 2009 ; Von Krogh, 1998) บทบาทของผูนํา (Leadership) การศึกษาเชิงประจักษ
จํานวนมากพบวาบทบาทผูน าํ มีผลตอการสรางความรูใ นองคกร (Lee & Choi, 2003 ; Nonaka et al., 2000)
ผลที่ไดสรุปวา ผูนํา มีบทบาทสําคัญในกระบวนการสรางความรู ทั้งในดานกระบวนการแบงปน การสราง
และการสกัดความรู และทําใหการดําเนินการดานการจัดการความรูป ระสบผลสําเร็จ (Von Krogh, Nonaka,
& Rechsteiner, 2012) นอกจากนีผ้ นู าํ ยังเปนปจจัยเสริมในการสนับสนุนดานตางๆ เชน โปรแกรมทีส่ นับสนุน
อยางตอเนื่อง และสรางเงื่อนไขที่จําเปนในการจัดการความรู และอาจจะมีการใหรางวัล คําชมเชย
หรือประกาศนียบัตร เพื่อเปนการแสดงออกถึงการใหความสําคัญกับความรู และการเปดโอกาสใหพนักงาน
ไดมีโอกาสเพิ่มพูนความรูจากแหลงความรูตางๆ เพื่อนํามาพัฒนางานของตนเองใหดียิ่งขึ้น สิ่งแวดลอม
ในการทํ า งาน เป น ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ ส  ง เสริ ม การสร า งความรู  ใ ห กั บ คนในองค ก รได เ ป น อย า งดี แบ ง ออก
เปนสองประเภท ไดแก สิ่งแวดลอมเชิงกายภาพ (Physical Environment) เชน หองประชุม โตะ เกาอี้
อุปกรณอํานวยความสะดวกในการเรียนรูตางๆ คอมพิวเตอร และเครือขายอินเทอรเน็ต เปนตน และ
สิ่งแวดลอมเสมือน (Virtual Environment) เปนการพบปะกันผานเครือขายทางสังคม เชน โซเซียลมีเดีย
ไลนกลุม และ เฟสบุค การใชเทคโนโลยีการสื่อสารก็เปนหนทางหนึ่งที่จะชวยใหการสรางความรูและ
นวัตกรรมรวมกันได (Hijazi & Kelly, 2003)
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ผลิตภัณฑสรางสรรค เปนผลลัพธที่ไดจากกระบวนการสรางสรรคของคน ซึ่งอาจจับตองได หรือ
จับตองไมได (Besemer & O'Quin, 1999) ผลลัพธที่จับตองได ไดแกผลิตภัณฑ (Product) ซึ่งมีความใหม
(Novelty) ระดับของการรับรูถ งึ ผลของความใหมและความแตกตางจากคูแ ขงทีอ่ ยูใ นขอบเขตเดียวกับกิจการ
(Amabile,1983) การใชความรูสรางสรรคผลิตสินคาโดยการบูรณาการความรูเดิมกับความรูใหมผสานกับ
ภูมิปญญาทองถิ่นในการสรางเอกลักษณใหกับสินคาของตน Bunsin (2014) การศึกษาของ Popadiuk &
Choo (2006) ทีก่ ลาววาจํานวนของนวัตกรรมขึน้ อยูก บั การสรางความรู โดยนวัตกรรมจะประกอบดวยแนวคิดใหม
ที่ ถู ก แปลงเปลี่ ย นให เ ป น สิ น ค า หรื อ บริ ก ารใหม ที่ ส ร า งคุ ณ ค า ให กั บ องค ก ร โดยที่ แ นวคิ ด ใหม เ กิ ด
จากการที่คนในองคกรมีโอกาสปฏิสัมพันธกันในสภาพแวดลอมที่มีการกําหนดเงื่อนไขในการสรางความรู
จากแนวคิดขางตนผูวิจัยวัดการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคโดยวัดจากผลลัพธที่ไดจากการผลิต ไดแก
สิ่งที่จับตองได วัดจากผลิตภัณฑใหมที่กิจการผลิตออกมาโดยมีความแตกตางจากคูแขงในตลาดเดียวกัน
หรือในการศึกษาครั้งนี้เรียกวานวัตกรรมผลิตภัณฑ ในสวนของผลลัพธการสรางสรรคที่จับตองไมได
ใชการวัดจากจํานวนการใชความรูในการผลิตสินคาใหม และจากการสัมภาษณหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการสงเสริมผูประกอบการหัตถกรรมสรางสรรค จึงเพิ่มการวัดจํานวนการไดรับรางวัลหัตถกรรมสรางสรรค
เปนการสะทอนจากมุมมองภายนอกของกิจการ เพือ่ ใหมติ ขิ องการวัดมีความชัดเจนมากยิง่ ขึน้ การศึกษาของ
นักวิจยั กอนหนานี้ ยังไมมขี อ สรุปทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับปจจัยการสรางความรูใ นการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรค
โดยตรง (Schulze & Hoegl, 2008 ; Suzianti & Anisah, 2014) ดังนั้นผูวิจัยจึงทําทดสอบปจจัย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู (SOC) การสกัดความรู (EXT) การจัดระบบความรู (COM) การผนึกความรู (INT)
วัฒนธรรมองคกร (CUL) บทบาทผูน าํ (LEAD) และสิง่ แวดลอมในการทํางาน (Envir) และวัดการผลิตสินคา
หัตถกรรมสรางสรรค ออกเปน 3 มิติ ไดแก นวัตกรรมผลิตภัณฑ (Y1) เทคนิคการผลิตใหม (Y2) รางวัล
หัตถกรรมสรางสรรค (Y3) เขียนเปนกรอบแนวคิดการวิจัย ไดดังนี้
ปจจัยการสรางความรู
µ¦Â¨Á¨¸É¥Á¦¸¥¦¼o (SOC)
µ¦´ªµ¤¦¼o (EXT)
µ¦´¦³ªµ¤¦¼o (COM)

ª´¦¦¤¨·£´r (Y1)

µ¦¹ªµ¤¦¼o (INT)

Á·µ¦¨·Ä®¤n (Y2)

ª´¦¦¤°r¦ (CUL)

¦µª´¨®´¦¦¤¦oµ¦¦r (Y3)

µ¼oÎµ (LEAD)
·ÉÂª¨o°¤Äµ¦Îµµ (Envir)

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ใชการวิจัยแบบพรอมกัน (Convergent Parallel Design) เปนการวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพไปพรอมกัน โดยวิธีการวิจัยทั้งสองเปนอิสระตอกัน โดยใหความสําคัญกับการวิจัยทั้งสอง
แบบเทาเทียมกัน และเพื่อตรวจสอบความถูกตองหรือทําใหผลการวิจัยสมบูรณมากขึ้น (Ngamwichaikit,
2015) โดยเริ่มพัฒนากรอบแนวคิด จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของจากขอมูลทุติยภูมิ
และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตสินคาหัตถกรรม เพื่อสังเกตประเด็นที่อาจจะเพิ่มเติมไดในกรอบแนวคิด และ
ในขั้นตอไปเปนการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไปพรอมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรทีใ่ ชในการวิจยั ในครัง้ นีค้ อื ผูป ระกอบการหัตถกรรมทีเ่ ปนสมาชิกของศูนยสรางสรรค
งานออกแบบเชียงใหม สมาคมผูผ ลิตและสงออกสินคาหัตถกรรมภาคเหนือ สํานักงานสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 426 ราย คํานวณขนาดของกลุมตัวอยางตามสูตรของเครซี่
และมอแกน (Krejcie & Morgan, 1970 อางถึงใน Yotongyos & Swasdison, 2014) คือ 201 ราย ผูวิจัย
จึงสงแบบสอบถามไปทัง้ หมดเพือ่ ใหไดแบบสอบถามกลับคืนมามากทีส่ ดุ และไดรบั การตอบกลับทัง้ สิน้ 287 ราย
คิดเปนรอยละ 67.37 ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามพบวาเหลือเพียง 235 ราย คิดเปนรอยละ 55.16
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม ซึ่งสรางขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ที่แบงออกเปน 5 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ขอมูลทัว่ ไปของกิจการ ตอนที่ 3 ปจจัยการสรางความรู ตอนที่ 4 ความรู โดยตอนที่ 3 เปนคําถามปลายปด
ใชแบบมาตรประมาณคา Likert-scale จํานวน 5 ระดับ โดยระดับ 1 เทากับ ดําเนินการนอยที่สุด ถึงระดับ 5
เทากับดําเนินการมากที่สุด สวนตอนที่ 4 เปนคําถามปลายเปด
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยทดสอบคาความเที่ยงตรง (Validity) และทดสอบหา
คาความเชื่อมัน (Reliability) ของแบบสอบถามกอนเก็บรวบรวมขอมูลจริง จํานวน 30 ราย แลวนําขอมูลที่ได
มาวิเคราะหความเชื่อถือไดของแบบสอบถามกอนนําไปเก็บขอมูลจริง (n = 30) วัดความสอดคลองภายใน
(Internal Consistency) โดยพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient)
วาอยูใ นระดับทีย่ อมรับไดหรือไม โดยควรมีคา มากกวา 0.7 ขึน้ ไป (Hair, Black, Babin, Anderson & Tatham,
1998) ซึ่งผลการวิเคราะหพบวาการทดสอบความเชื่อถือไดของแบบสอบถามแตละดาน คาความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับมากกวา 0.7
การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก สถิติรอยละ และคาเฉลี่ย การวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Correlation)
โดยใชเกณฑของ Burns & Grove (1993) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธไมเกิน 0.65 (Kaiyawan, 2012)
การตรวจสอบตัวแปรอิสระตองไมมีความสัมพันธกันเอง (Multicollinearity) ดวยคา Variance Inflation
Factor (VIF) ตองมีคาไมเกิน 10 (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010) และวิเคราะหปจจัยการสราง
ความรูดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
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2. การวิจัยเชิงคุณภาพ
ใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางสําหรับสัมภาษณเชิงลึก และแบบ Check list ขณะสังเกต
โดยกรอบของขอคําถามในการสัมภาษณใชแนวคิดเกลียวความรู (Knowledge Spiral) หรือ SECI (เซกิ)
(Nonaka, 1994 ; Nonaka, & Toyama, 2003 ; Lee & Choi, 2003) และปจจัยอืน่ จากการทบทวนวรรณกรรม
ขางตน และเมื่อไดกรอบคําถามแลว นําเครื่องมือนี้ใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาและตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหา ตลอดจนความถูกตองของภาษาในการสื่อความหมาย นําแบบสัมภาษณเขาสัมภาษณกิจการ
ทีผ่ ลิตสินคาหัตถกรรมโดยผูใ หขอ มูลทีส่ าํ คัญ (Key Informants) ทีใ่ ชในการวิจยั ในครัง้ นีไ้ ดแก เจาของกิจการ
ที่เปนตัวแทนกลุมผลิตภัณฑที่ไดคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงไว จํานวน 20 ราย ใหครอบคลุมประเภท
การผลิตสินคาหัตถกรรม 10 ประเภท ประเภทละ 2 กิจการ (เกณฑการแบงจากสมาคมผูผลิตและ
สงออกสินคาหัตถกรรมภาคเหนือ) โดยมีเงื่อนไขเบื้องตนวาผูที่ถูกคัดเลือกใหความรวมมือในการสัมภาษณ
อยางดี การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย
1. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลทัว่ ไปของผูต อบแบบสอบถามและขอมูลทัว่ ไปของกิจการ พบวา ผูต อบแบบสอบถาม
มีจํานวนทั้งสิ้น 235 ราย สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 31-60 ป ระดับการศึกษาสวนใหญตํ่ากวา
ปริญญาตรี ระยะเวลาในการกอตั้งและดําเนินธุรกิจเฉลี่ย 10.46 ป และเมื่อแบงประเภทของกิจการพบวา
เกือบครึ่งหนึ่งของจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดดําเนินธุรกิจในรูปแบบกิจการเจาของคนเดียวนั้น
เมื่ อ นํ า ข อ มู ล จํ า นวนพนั ก งานมาจั ด กลุ  ม ตามเกณฑ ก ารจั ด ขนาดวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม
ของสํานักการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) พบวา กิจการสวนใหญเปนกิจการขนาดยอม
คิดเปนรอยละ 92.35 และการผลิตสินคาหัตถกรรมเกือบครึ่งหนึ่งเลือกกลยุทธการผลิตและสรางแบรนด
เปนของตนเอง หรือรอยละ 49.02 ประเภทของสินคาหัตถกรรมที่กิจการผลิตเปนหลัก พบวา ประเภทผา
และสิ่ ง ทอมี ก ารผลิ ต มากที่ สุ ด และรายได ข องกิ จ การที่ ต อบแบบสอบถามมี ร ายได จ ากการขายเฉลี่ ย
ไมเกิน 1,000,000 บาทตอป
1.2 การทดสอบคาสัมประสิทธิสหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรปจจัย
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธแบบเพียรสนั
(Pearson Correlation) พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.199 ถึง 0.612 ซึ่งไมเกินเกณฑ 0.65
(Kaiyawan, 2012) และเมื่อพิจารณาคา Tolerance และ VIF (Variance Inflation Factor) เพื่อทดสอบ
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ พบวาคา Tolerance ของสมการที่ 1 อยูระหวาง .430 ถึง .855
สมการที่ 2 อยูระหวาง .410 ถึง .865 และสมการที่ 3 อยูระหวาง .473 ถึง .876 ทั้งนี้คา Tolerance
หากมีคามากกวา 0.2 แสดงวาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันนอยไมเกิดปญหา Multicollinearity และ
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จากตารางที่ 1 คา VIF ของสมการที่มีคาตั้งแต 1.107 ถึง 2.326 สมการที่ 2 มีคาตั้งแต 1.156 ถึง 2.442
และสมการที่ 3 มีคาตั้งแต 1.142 ถึง 2.113 ซึ่งคา VIF ของตัวแปรอิสระทุกตัวมีคาไมเกิน 10 ดังนั้นจึงไมเกิด
ปญหา Multicollinearity เชนกัน สามารถวิเคราะหการถดถอยพหุคุณได ดังผลการวิเคราะหลําดับตอไป
1.3 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคุณ
ตารางที่ 1
ผลการวิเคราะหถดถอยพหุของปจจัยการสรางความรูที่สงผลตอการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรค
´ªÂ¦

´ªÂ¦°·¦³
(nµ¸)
µ¦Â¨Á¨¸É¥Á¦¸¥¦¼o (SOC)
µ¦´ªµ¤¦¼o (EXT)
µ¦´¦³ªµ¤¦¼o (COM)
µ¦¹ªµ¤¦¼o (INT)
ª´¦¦¤°r¦ (CUL)
µ¼oÎµ (LEAD)
·ÉÂª¨o°¤² (Envir)

´ªÂ¦µ¤
¤µ¦¸É 2
Á·µ¦¨·Ä®¤n
B
T
p
E

¤µ¦¸É 1
ª´¦¦¤¨·£´r
B
T
p
E
-38.379

-2.921

.004

-29.476

.507
12.506

.014
.178
.400 3.866**

.859
.000

5.546
5.975

¤µ¦¸É 3
¦µª´¨®´¦¦¤¦o µ¦¦r
B
t
p
E

-2.732

.007

.085

.211
.252

2.259*
2.156*

.025 .106
.033 -.079

-.863

.389

.147
.206

2.025*
2.218*

.044
.028

-1.793
-.950
.583

.074
.343
.560

-.087

.931

1.299

.195

-4.548 -.158
2.226 .063
-5.023 -.150

1.498
.671
-1.567

.136
.503
.119

-4.019 -.185
.230 .009
-.831 -.033

-1.505
.085
-.273

.135 -.049 -.168
.933 .030 -.082
.785 -.005 .053

6.522

.163

1.763

.080

3.539

.121

1.068

.287

1.444

.173

2.324*

.021

.085

.014

.168

2

2

R=.426 R =.182 R adj=.149 F=5.463
P=.000

2

2

.012 -.008

.867 -.173

R=.341 R =.116 R adj=.073 F=2.693
P=.012

.089
2

2

R=.244 R =.060 R adj=.031 F=2.057
P=.049

*¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ .05 **¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ .01

จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาปจจัยการสรางความรูที่สงผลตอการผลิตสินคาหัตถกรรม
สรางสรรค โดยวัดทั้ง 3 มิติ ผลการวิเคราะหดวยวิธี Enter ไดดังนี้
1.3.1 สมการที่ 1 มิตินวัตกรรมผลิตภัณฑ: สมการพยากรณที่ประกอบดวยปจจัย
การสรางความรู 7 ปจจัย สามารถรวมกันพยากรณการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคในมิตินวัตกรรม
ผลิตภัณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 (F=5.463 P=.000) และมีอํานาจในการพยากรณ
รอยละ 18.2 เมื่อพิจารณารายปจจัยพบวามี 2 ปจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกตอนวัตกรรมผลิตภัณฑอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ปจจัยการสกัดความรู (EXT) และสิง่ แวดลอมในการทํางาน (Envir) มีคา สัมประสิทธิ์
ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เทากับ 0.400 และ 0.173 ตามลําดับ ความหมายคือ เมือ่ มีการดําเนินการ
ในการสกัดความรูเพิ่มขึ้นหนึ่งหนวย จะทําใหจํานวนของนวัตกรรมผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น 0.40 หนวย และ
เมือ่ มีการจัดสภาพแวดลอมในการทํางานเพิม่ ขึน้ หนึง่ หนวย จะทําใหจาํ นวนนวัตกรรมผลิตภัณฑเพิม่ ขึน้ 0.17
โดยสรางเปนสมการในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้
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¤µ¦¡¥µ¦rÄ¦¼³Â·
ܻ 1 ൌ െ͵ͺǤ͵ͻ  ͲǤͷͲ  ͳʹǤͷͲ כെ ͶǤͷͶͺ  ʹǤʹʹ  െ ͷǤͲʹ͵  Ǥͷʹʹ  ͳǤͶͶכ

¤µ¦¡¥µ¦rÄ¦¼³Â¤µ¦µ
 ͳ ൌ ͲǤͲͳͶܱܵ ܥ ͲǤͶͲͲ כ ܶܺܧെ ͲǤͳͷͺ ܯܱܥ ͲǤͲ͵ ܶܰܫെ ͲǤͳͷͲܮܷܥͲǤͳ͵ ܦܣܧܮ ͲǤͳ͵כ ݎ݅ݒ݊ܧ
ܼ

1.3.2 สมการที่ 2 มิติเทคนิคการผลิตใหม : สมการพยากรณที่ประกอบดวยปจจัยการสราง
ความรู 7 ปจจัย สามารถรวมกันพยากรณการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคในมิติเทคนิคการผลิตใหม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 (F=2.693 P=0.012) และมีอํานาจในการพยากรณรอยละ 11.6
เมือ่ พิจารณารายปจจัยพบวามี 2 ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลทางบวกตอเทคนิคการผลิตใหม อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ไดแก ปจจัยการสกัดความรู (EXT) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู (SOC) มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนน
มาตรฐาน (β) เทากับ 0.252 และ 0.211 ตามลําดับ อธิบายไดวา เมื่อมีการดําเนินการในการสกัดความรู
เพิ่มขึ้นหนึ่งหนวย จะทําใหเทคนิคการผลิตใหมเพิ่มขึ้น 0.252 หนวย และเมื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพิ่มขึ้น
หนึ่งหนวย จะทําใหเทคนิคการผลิตใหมเพิ่มขึ้น 0.211 โดยสรางเปนสมการในรูปคะแนนดิบและคะแนน
มาตรฐาน ไดดังนี้
¤µ¦¡¥µ¦rÄ¦¼³Â·
ʹ ൌ െʹͻǤͶ  ͷǤͷͶ כ ͷǤͻͷ  כെ ͶͲͳͻ  ͲǤʹ͵Ͳ  െ ͲǤͺ͵ͳ  ͵Ǥͷ͵ͻ  ͲǤͲͺͷ


¤µ¦¡¥µ¦rÄ¦¼³Â¤µ¦µ
 ʹ ൌ ͲǤʹͳͳܱܵ כ ܥ ͲǤʹͷʹ כ ܶܺܧെ ͲǤͳͺͷ ܯܱܥ ͲǤͲͲͻ ܶܰܫെ ͲǤͲ͵͵ ܮܷܥ ͲǤͳʹͳ ܦܣܧܮ ͲǤͲͳͶݎ݅ݒ݊ܧ


1.3.3 สมการที่ 3 มิติรางวัลหัตถกรรมสรางสรรค : สมการพยากรณที่ประกอบดวยปจจัย
การสรางความรู 7 ปจจัย สามารถรวมกันพยากรณการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคในมิตริ างวัลหัตถกรรม
สรางสรรค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 (F = 2.057 P = 0.049) และมีอํานาจในการพยากรณ
รอยละ 6 เมื่อพิจารณารายปจจัยพบวามี 2 ปจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกตอรางวัลหัตถกรรมสรางสรรค
อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ได แ ก ป จ จั ย การสกั ด ความรู  (EXT) และการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู  (SOC)
มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เทากับ 0.206 และ 0.147 ตามลําดับ อธิบายไดวา
เมื่อมีการดําเนินการในการสกัดความรูเพิ่มขึ้นหนึ่งหนวย จะทําใหสินคาสรางสรรคเพิ่มขึ้น 0.206 หนวย
และเมื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพิ่มขึ้นหนึ่งหนวย จะทําใหสินคาสรางสรรคเพิ่มขึ้น 0.147 ตามลําดับ
โดยสามารถสรางเปนสมการในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้
¤µ¦¡¥µ¦rÄ¦¼³Â·
͵ ൌ െǤͳ͵  ͲǤͲͺͷܱܵ כ ܥͲǤͳͲ כ ܶܺܧെͲǤͲͻ ܯܱܥെ ͲǤͲͶͻ ܶܰܫ ͲǤͲ͵Ͳ ܮܷܥെ ͲǤͲͲͷ ܦܣܧܮ ͲǤͲͳʹݎ݅ݒ݊ܧ


¤µ¦¡¥µ¦rÄ¦¼³Â¤µ¦µ
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2. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผูป ระกอบการทีใ่ หความรวมมือในการสัมภาษณจาํ นวน 17 ราย คิดเปนรอยละ 85 ผูป ระกอบการ
สวนใหญที่ใหความรวมมือในการใหสัมภาษณมีสถานประกอบการตั้งอยูจังหวัดเชียงใหมเปนสวนมาก
จํานวน 12 ราย คิดเปนรอยละ 70.58 และทีเ่ หลือจังหวัดละ 1 ราย ไดแก ลําพูน เชียงราย แพร นาน แมฮอ งสอน
และลําปาง คิดเปนรอยละ 29.42 ผลการสัมภาษณพบวา การผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคมี 2 รูปแบบ
ทีส่ าํ คัญ ไดแก การผลิตตามความตองการของลูกคา หรือตามคําสัง่ ซือ้ ดังนัน้ การคิดสินคาใหมจะรอรับโจทย
จากลูกคาแลวเปรียบเทียบกับศักยภาพและความชํานาญของกิจการทีม่ แี ละพัฒนาสินคาใหมนาํ เสนอลูกคา
สวนรูปแบบที่สองคือ การผลิตสินคาโดยกิจการพัฒนาขึ้นมาเองตามทรัพยากรที่ตนมีอยู และอาศัยความรู
จากเจาของกิจการ พนักงาน ฝายออกแบบ และดีไซเนอร ทํางานรวมกัน โดยมีเจาของกิจการเปนคียหลัก
เพื่อผลิตสินคาออกมาจําหนาย สวนปจจัยที่มีความสัมพันธกับการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคนั้น
ผูว จิ ยั ใชกรอบคําถามตามการวิจยั เชิงปริมาณ พบวากิจการสวนใหญมงุ เนนการแลกเปลีย่ นเรียนรูก บั ภายนอก
กิจการ โดยเฉพาะการไดพูดคุยกับลูกคา ทําใหกิจการทราบถึงความตองการและรสนิยมของลูกคา สามารถ
นํามาเปนขอมูลในการออกแบบและผลิตสินคาใหตรงกับความตองการได และยังมีกิจกรรมอื่นๆ เชน
การออกงานแสดงสินคา การเขารวมการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) ทีเ่ ปนประโยชนตอ การผลิต เปนตน
สวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคกรนั้นจะเปนลักษณะที่ไมเปนทางการ เชน การพูดคุยกันระหวางพนักงาน
ในระหวางพัก หรือในระหวางทํางาน เนื่องจากสวนใหญเปนกิจการขนาดเล็ก จึงไมมีการจัดกิจกรรม
ที่มีลักษณะเปนทางการ แตมีผูประกอบการบางรายเทานั้นที่เชิญผูเชี่ยวชาญในการผลิตมาใหความรู
กับพนักงาน สวนปจจัยที่ผูใหสัมภาษณตอบรองลงมาคือ การทําใหความรูที่ฝงลึกในตัวคนมีความเปน
รูปธรรมทําใหคนอื่นเขาใจไดงาย ไดแก การเขียนแนวคิดผลิตภัณฑออกมาเปนรูปภาพ (Concept Paper)
การแจกแจงรายละเอียดของงานผลิตผานเอกสาร เชน ใบสั่งทํา ใบแสดงขั้นตอนการผลิต การผลิตสินคา
ตัวอยางและใหฝายที่เกี่ยวของดูเพื่อใชเปนมาตรฐานในการเทียบชิ้นงานระหวางการผลิต การทําสมุดบันทึก
ความผิดพลาดและแนวทางแกไขระหวางการผลิต การถอดลายผาทอออกมาเปนกราฟ เปนตน ซึ่ง
รายละเอียดของกิจกรรมเหลานีอ้ ยูใ นกลุม ของตัวแปรการสกัดความรู รายละเอียดของกิจกรรมแตกตางกันไป
ตามประเภทของการผลิตสินคา อีกปจจัยหนึง่ ทีพ่ บในการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคนนั้ กิจการจะเกิด
ความรูใ หมและผลิตสินคาใหมตอ งผานกระบวนการลองผิดลองถูก และเรียนรูจ ากการลงมือทํา และพัฒนาอยาง
ตอเนือ่ ง เนือ่ งจากงานหัตถกรรมเปนงานทีต่ อ งใชแรงงานและฝมอื ของคน ดังนัน้ การเรียนรูแ ละความรูจ ะเกิดขึน้
ในระหวางผลิตชิ้นงานนั้นจึงเปนความรูที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องในระหวางการผลิตนอกจากนั้นยังพบบทบาท
ของผูนําซึ่งไดแก เจาของกิจการมีความสําคัญในการสนับสนุนและผลักดันใหเกิดการผลิตสินคาหัตถกรรม
ขึ้นในกิจการ เนื่องจากผูผลิตสวนใหญเปนกิจการขนาดเล็ก และปจจัยเกื้อหนุนที่ผูประกอบการเห็นวา
มีสว นชวยสงเสริมใหเกิดหัตถกรรมสรางสรรคขนึ้ ในกิจการคือ บรรยากาศการทํางาน ทีเ่ ปนกันเอง ทําใหพนักงาน
กลาที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน และการจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อใหเกิดการแบงปนความรูขึ้นในกิจการ
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3. ภาพรวมของผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบวาปจจัยการสรางความรูมีอิทธิพลตอตัวแปรตามในบริบทของ
การผลิตสินคาหัตถกรรมเชิงสรางสรรค ไดแกปจจัยดานการแลกเปลี่ยนเรียนรู ปจจัยดานการสกัดความรู
และปจจัยสิง่ แวดลอมในการทํางาน โดยปจจัยเหลานีส้ ามารถพยากรณไดวา เมือ่ กิจการเพิม่ ระดับการดําเนินการ
ในปจจัยดังกลาวจะสงผลใหผลลัพธการผลิตเชิงสรางสรรคไดแก นวัตกรรมผลิตภัณฑ เทคนิคการผลิตใหม
และรางวัลหัตถกรรมเชิงสรางสรรคมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามไปดวย เชนเดียวกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ทีผ่ ลการวิจยั พบวาสวนใหญผปู ระกอบการใหความสําคัญกับการแลกเปลีย่ นเรียนรูร ว มกับลูกคาในการพัฒนา
สินคาใหม และการรวมงานแสดงสินคา การเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่เปนประโยชน
ตอการผลิตและพัฒนาสินคาใหม และยังสังเกตพบวาในกระบวนการผลิตมีวิธีการถายทอดความรูที่ฝงลึก
ในตัวพนักงานออกมาในรูปเอกสารในการผลิต เชน การเขียนอธิบายแนวคิดผลิตภัณฑโดยสื่อความหมาย
ออกมาเปนรูปภาพ (Concept Paper) การแจกแจงรายละเอียดของวิธีการผลิตผานเอกสาร เชน ใบสั่งทํา
ใบแสดงขั้นตอนการผลิต ตลอดจนการถอดลายผาทอในรูปแบบกราฟ ตลอดจนการจัดสิ่งแวดลอมภายใน
กิจการที่เอื้อใหเกิดการสรางความรูตามศักยภาพและความเหมาะสมของกิจการ โดยรูปแบบการพูดคุย
ที่ไมเปนทางการในสถานที่ที่มีบรรยากาศผอนคลาย จะชวยทําใหไดความรูหรือแนวคิดใหมได

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยการสรางความรูที่สงผลตอการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคใน
เขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย พบปจจัยดังนี้
1. ป จ จั ย การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู  คื อ การพบปะทางสั ง คมในลั ก ษณะที่ เ ป น ทางการและ
ไมเปนทางการ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกันผานการปฏิสัมพันธหรือการพูดคุย เพื่อแบงปน
ความรูฝงลึกที่มีอยูในตัวของแตละบุคคลไปยังคนอื่นๆ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบวา การแลกเปลี่ยนเรียนรู
มีอิทธิพล และมีความสัมพันธกับผลลัพธเชิงสรางสรรค 2 ตัวแปร ไดแก รอยละของการใชความรูใหม
และจํานวนของการไดรับรางวัลเชิงสรางสรรค ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวาเกือบทุกกิจการมักจะไดความรู
และแนวคิดในการผลิตสินคาใหมๆ มาจากลูกคาเปนหลักและนํามาตอยอดในการพัฒนาสินคาใหม แตมี
สองกิจการจากผูท ไี่ ปสัมภาษณทงั้ หมด 17 ราย ทีใ่ หความสําคัญกับการสงผลิตภัณฑเขาประกวดในเวทีตา งๆ
เพราะเปนการทําการตลาดอยางหนึ่ง และไดออกสื่อหลากหลายประเภท รวมทั้งยังไดขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมทีต่ ดั สินการประกวดนัน้ ๆ ซึง่ ถือไดวา เปนการแลกเปลีย่ นทีไ่ ดประโยชนโดยตรงตอการพัฒนาสินคา
ทั้งในแงการตลาดและในแงของการผลิต กิจการที่มีสินคาใหมออกสูตลาดอยางตอเนื่องจะมีการแบงปน
ความรูกับนักออกแบบทั้งที่จางประจํา และจางงานเฉพาะกิจ กิจการที่มีการสงออกใหความสําคัญกับ
การทํางานรวมกับดีไซเนอรชาวตางชาติเพื่อใหไดมุมมองที่แปลกใหม และมีหลายกิจการไดกลาววา
ความรูและเทคนิคเฉพาะทางในการผลิตไดมาจาก Supplier (ผูรับจางผลิตภายนอกที่ไมใชพนักงานประจํา)
ซึ่งมีความชํานาญเฉพาะทางของตนและมีเทคนิคเฉพาะตัว การไดพูดคุย แลกเปลี่ยนจะทําใหไดความรูใหม
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ในเชิงเทคนิคการผลิตเชนกัน สอดคลองกับการศึกษาของ Schulze & Hoegl (2008) พบวากระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู มีความสัมพันธทางเดียวกันกับความใหมของความคิดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ (Novelty of
Product Ideas) และ Klonthongijaroen (2017) พบวากลุม หัตถกรรมเรือใบไดรบั ความรูใ หมจากการสงเสริม
และพั ฒ นาจากหน ว ยงานภายนอก ทั้ ง นี้ แ สดงให เ ห็ น ว า ในบริ บ ทของการผลิ ต สิ น ค า หั ต ถกรรมนั้ น
ความรูใหมถูกสรางขึ้นผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากภายในและภายนอกองคกร
2. ปจจัยการสกัดความรู คือ การทําใหความรูที่ฝงลึกในตัวคนมีความชัดเจนขึ้น เปนการดึง
ความรูจากภายในตัวคนถายทอดออกมาเปนลายลักษณอักษร ภาพวาด ภาพราง หรือการเปรียบเทียบและ
ใชตัวอยาง ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบวา การสกัดความรู มีอิทธิพลตอนวัตกรรมผลิตภัณฑ ความรูใหม
และสินคาสรางสรรค ทั้งสามสมการ ซึ่งหมายความวาหากกิจการมีการดําเนินการในการสกัดความรูเพิ่มขึ้น
ก็จะทําใหผลลัพธการผลิตทั้งสามเพิ่มขึ้นดวย ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา ปจจัยนี้มีความสัมพันธกับ
การผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรค โดยลักษณะของการสกัดความรูที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต คือ
การสื่อสารแนวคิดของผลิตภัณฑใหมโดยใชเอกสาร (Concept Paper) เพื่อแสดงแนวคิดที่อยูในใจออกมา
ใหพนักงานเกี่ยวของไดชัดเจนที่สุด และนําแนวคิดที่สมบูรณแลว มาแจกแจงรายละเอียดของงาน
เพือ่ ใหฝา ยผลิตทีเ่ กีย่ วของสามารถปฏิบตั งิ านไดตรงตามแบบทีก่ าํ หนดไว แตละกิจการอาจมีชอื่ เรียกแตกตาง
กันไป เชน เอกสารลําดับขั้นตอนการทํางาน (Procedure Sheet) ใบสั่งซื้อ ใบสั่งทํา เปนตน มีการถอด
ความรู หรือภูมิปญญาในกระบวนการผลิตออกมาเปนเอกสารที่ชัดเจน เพื่อใหคนอื่นๆ ทําตามไดงาย เชน
การถอดลายผาทอ ออกมาเปนแผนผัง ทําใหงายตอการทํางาน และยังเปนการทําใหภูมิปญญาที่ฝงลึก
ในตัวผูเ ชีย่ วชาญนัน้ ไดรบั การถายทอด จากพนักงานคนหนึง่ ไปสูพ นักงานอีกคนหนึง่ ได กิจการทีม่ กี ารขยาย
กําลังการผลิต และเพิ่มจํานวนพนักงาน มักจะมีการรวบรวมความชอบและรสนิยมของลูกคาในรูปแบบ
ของเอกสาร เพื่อเก็บขอมูลความชอบของลูกคาและนําขอมูลเหลานี้ไปเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาและ
ออกแบบสินคาใหมซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Semeon, Garfield, Meshesha & David (2013)
แตก็ขัดแยงกับการศึกษาของ Schulze & Hoegl (2008) ที่พบวากระบวนการสกัดความรู ไมมีความสัมพันธ
ตอความใหมของความคิดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ
3. ปจจัยสิ่งแวดลอมในการทํางาน คือ สิ่งแวดลอมเชิงกายภาพ สิ่งแวดลอมระบบออนไลน
และกิจกรรมสงเสริมการสรางความรู ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบวาสิ่งแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธ
ในทิศทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับผลลัพธการผลิตที่มีความสรางสรรค แสดงใหเห็นวาการจัด
สิ่งแวดลอมที่เหมาะสมจะสงผลใหกระบวนการสรางความรูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและทําใหสินคาที่มี
ความสรางสรรคเพิ่มขึ้นดวย ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบวา เจาของกิจการสวนใหญมีการจัดสิ่งแวดลอม
ที่เอื้อใหเกิดการแบงปนความรูภายในกิจการ เชน การมีโตะนั่งพักผอน จุดทานนํ้า โรงอาหาร รวมทั้ง
หองประชุม ซึง่ สิง่ แวดลอมเหลานีท้ าํ ใหพนักงานไดมโี อกาสพบปะพูดคุยกัน นอกเหนือจากเวลาทํางาน ทําให
เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูร ะหวางกันได ซึง่ ผลการศึกษานีส้ อดคลองกับการศึกษาของ Magnier-Watanabe,
Benton & Senoo (2011) ทีศ่ กึ ษากลุม ตัวอยางประเทศญีป่ นุ ทีพ่ บวา สถานทีท่ ไี่ มเปนทางการ (Informal Ba)
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มีความสัมพันธกับกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดังนั้นการที่องคกรจัดสิ่งแวดลอมเชิงกายภาพที่เหมาะสม
ลวนแตมีความสัมพันธตอกระบวนการสรางความรูทําใหพนักงานมีพื้นที่ที่เอื้ออํานวยตอการแลกเปลี่ยน
และสรางประสิทธิภาพในการสรางความรูใหม สอดคลองกับการศึกษาของ Nonaka & Konno (1998)
ที่ไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง “Ba” เปนภาษาญี่ปุน “Ba-บะ” ซึ่งหมายถึงสถานที่หรือพื้นที่ที่ใหกลุมคน
มาอยูรวมกันและแลกเปลี่ยนความรู โดย Ba จะทําหนาที่เปนพื้นฐานที่จะกอใหเกิดการสรางความรูได
4. ปจจัยการผนึกความรู คือ การเปลี่ยนความรูชัดแจงที่อยูในรูปแบบตางๆ ไปสูความรูฝงลึก
ดวยการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง หรือเรียนรูจากการกระทํา ผลการวิจัยเชิงปริมาณที่ไดจากการทดสอบ
ทัง้ สามสมการพบวา ปจจัยการผนึกความรูไ มสามารถพยากรณการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคซงึ่ แตกตาง
กับผลการวิจยั เชิงคุณภาพทีพ่ บวา ปจจัยการผนึกความรู เปนปจจัยทีม่ คี วามสําคัญตอการผลิตสินคาหัตถกรรม
สรางสรรค เพราะงานหัตถกรรมจําเปนที่ตองลงมือทํา เรียนรูจากการผลิต และพัฒนาสินคาอยางตอเนื่อง
โดยอาศัยฝมอื และทักษะความชํานาญเดิม ผนวกกับความรูแ ละเทคนิคใหมจากภายนอกมาบูรณาการรวมกัน
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมสอดคลองกับการศึกษาของ Purcarea, del Mar Benavides Espinosa & Apetrei
(2013) และ Patluang (2009) ที่พบวา ในการผลิตสินคาหัตถกรรมจะมีรูปแบบของการผนึกความรูที่พบ
คือ การทดลองทํา เชนเจาของกิจการอาจไดโจทยการผลิตใหมมาจากลูกคา และใหพนักงานฝายที่เกี่ยวของ
การทดลองทํา โดยใชความรูและความชํานาญเดิมของพนักงานที่มีผนวกกับการคนหาความรูเพิ่มเติม
เพือ่ ผลิตชิน้ งานตามโจทยทไี่ ดรบั โดยนวัตกรรมผลิตภัณฑของกิจการมักจะเกิดขึน้ จากรูปแบบนี้ อีกรูปแบบหนึง่
คือการเรียนรูรวมกับที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญภายนอก คูคา และเครือขายที่ธุรกิจ โดยเจาของกิจการ
มักจะเปนคนที่มีบทบาทในรูปแบบนี้มากกวาพนักงาน เพราะมีโอกาสไดไปพบปะกับกลุมคนเหลานี้ และ
ดึงความรูจากภายนอกเหลานี้มาประยุกตใหเกิดความรูใหมใหกับกิจการ

สรุป
ปจจัยการสรางความรูท สี่ ง ผลตอการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคในเขตภาคเหนือตอนบน ไดแก
การสกัดความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรู การผนึกความรู และสิ่งแวดลอมในการทํางาน โดยผลการวิจัย
เชิงปริมาณไดทําการทดสอบการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคออกเปน 3 มิติ ไดแก นวัตกรรมผลิตภัณฑ
เทคนิคการผลิตใหม ซึ่งเปนการวัดจากมุมมองภายในกิจการ สวนรางวัลหัตถกรรมสรางสรรค เปนการวัด
จากมุมมองภายนอกกิจการ ตัวแปรการสรางความรูที่คนพบจากการวิจัยเชิงปริมาณคือ การสกัดความรู
การแลกเปลี่ยนเรียนรู และสิ่งแวดลอมการทํางาน โดยผลการคนพบในเชิงปริมาณที่สําคัญคือ ปจจัย
การสกัดความรูเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคทั้งสามมิติ เปนขอคนพบ
ที่สําคัญที่ชวยใหผูประกอบการที่ผลิตสินคาหัตถกรรมไดเห็นถึงความสําคัญของการสกัดความรู การศึกษา
ครั้งนี้ไดทดสอบการผลิตหัตถกรรมสรางสรรคโดยใชมุมมองจากภายนอกกิจการ คือจํานวนรางวัลหัตถกรรม
สรางสรรค ซึ่งยังไมมีผลการวิจัยเชิงประจักษกอนหนานี้ พบวาการสกัดความรู และการแลกเปลี่ยนเรียนรู
มีความสัมพันธกับรางวัลหัตถกรรมสรางสรรค ซึ่งเปนองคความรูใหมในบริบทของการผลิตสินคาหัตถกรรม
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สรางสรรค สวนผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบตัวแปรการสรางความรูสอดคลองกับผลการวิจัยเชิงปริมาณ
และพบปจจัยเพิ่มเติม คือ การผนึกความรู การไดเรียนรูจากการลงมือทํา และการแสวงหาความรูจาก
แหลงภายนอกและนํามาบูรณาการรวมกับความรูข องกิจการจะทําใหเกิดการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรค
เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
1.1 หากกิจการเพิม่ ระดับการดําเนินการในการทําใหความรูท ฝี่ ง ลึกในตัวคนมีความชัดเจนขึน้
โดยการดึงความรูจากภายในตัวคนถายทอดออกมาเปนลายลักษณอักษรในรูปแบบตางๆ จะทําใหการผลิต
สินคาหัตถกรรมสรางสรรคเพิ่มขึ้นตามไปดวย
1.2 การจัดสิ่งแวดลอมในการทํางานที่เหมาะสม ไมวาจะเปนสิ่งแวดลอมเชิงกายภาพ เชน
โตะนั่งพักผอน จุดทานนํ้า โรงอาหาร หองประชุม และสิ่งแวดลอมออนไลน เชน เครือขายอินเตอรเน็ต
สังคมออนไลน คอมพิวเตอร เพื่อใหเกิดพื้นที่ในการแบงปนความรูในระหวางการทํางาน โดยสิ่งแวดลอม
เหลานี้มีความสัมพันธในทางบวกกับผลลัพธการผลิตที่มีความสรางสรรค เพิ่มโอกาสในการไดแนวคิดใหม
ใหเกิดขึ้นได
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาในภาพรวมของผูผลิตสินคาหัตถกรรมทุกประเภททั้ง
การศึกษาในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ปจจัยการสรางความรูมีความหลากหลายและความซับซอน
เมือ่ มีการผลิตสินคาทีแ่ ตกตางกันกระบวนการอาจมีปจ จัยทีต่ า งกันดวย การศึกษาในอนาคตควรเลือกศึกษา
เชิงลึกในการผลิตสินคาหัตถกรรมประเภทใดประเภทหนึ่ง ซึ่งจะไดตัวแบบที่สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนกับสินคาหัตถกรรมประเภทนั้นไดโดยตรง และอาจจะทําใหทราบเทคนิคเฉพาะที่จะเปนประโยชน
โดยตรงกับผูผลิตสินคาหัตถกรรมที่เปนสตารทอัพ หรือผูที่ตองการพัฒนาธุรกิจของตนเอง
2.2 การศึกษาในครัง้ ตอไป ควรมีการศึกษาในภาพรวมของประเทศ หรือเปรียบเทียบระหวางภาค
เพื่ อ ให เ ห็ น ความแตกต า งของกระบวนการสร า งความรู  ใ นการผลิ ต สิ น ค า หั ต ถกรรมของประเทศไทย
เพื่อเปนแนวทางไปสูการสรางแผนพัฒนางานหัตถกรรมของไทยในอนาคตตอไป
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