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บทคัดยอ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยการสรางความรูในการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรค             

ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย การวิจัยในคร้ังนี้ใชการวิจัยแบบ Convergent Parallel Design      

ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไปพรอมกันและเปนอิสระตอกัน การวิจัยเชิงปริมาณใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือ สวนการวิจัยเชิงคุณภาพใชการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง และการสังเกตเปน

เครือ่งมอื การแปลผลจะเปนการผสานทัง้สองวธิกีารวจิยัเขาดวยกนั  การวเิคราะหขอมูลเชิงปรมิาณใชเทคนคิ
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การวเิคราะหถดถอยพห ุ (Multiple Regressions) การวเิคราะหขอมูลเชงิคุณภาพใชเทคนิคการวเิคราะหเนือ้หา 

(Content Analysis)  กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก  ผูประกอบการที่เปนสมาชิกของศูนยสรางสรรค                           

งานออกแบบเชียงใหม สมาคมผูผลิตและสงออกสินคาหัตถกรรมภาคเหนือ และสํานักงานสงเสริมการคา

ระหวางประเทศภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 235  ราย และสัมภาษณผูประกอบการ 17 ราย                                  

ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบวา การแลกเปลี่ยนเรียนรู  การสกัดความรู  และสิ่งแวดลอมในการทํางาน                                   

มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับความรูในการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคโดยแบงเปนสามมิติ  ไดแก 

มตินิวตักรรม  มติเิทคนคิการผลติใหม และ มติริางวลัหตัถกรรมสรางสรรค สวนผลการวจิยัเชงิคุณภาพยนืยนั

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
 กระแสการเปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็ของเศรษฐกจิโลก และสภาวะการแขงขนัทีเ่พ่ิมความรนุแรงขึน้ 

ทาํใหประเทศตางๆ  ตองมกีารปรบัตวัใหเหมาะสมกบัสถานการณ ประเทศไทยมกีารทบทวนกลยทุธการพฒันา

เศรษฐกิจของประเทศจากเดิมที่เคยมุงเนนการผลิตภาคอุตสาหกรรม มาเปนเศรษฐกิจที่เนนการเกษตร                      

การบรกิาร และภมูปิญญา เพือ่สรางมลูคาเพิม่ ความหลากหลาย และความยัง่ยนืใหกบัเศรษฐกจิของประเทศ 

(Thailand Creative & Design Center , 2009)  โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12                   

มีประเด็นหลักการพัฒนาที่สําคัญขอหนึ่งเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม 

เศรษฐกจิดจิทิลั เศรษฐกจิฐานชวีภาพ เศรษฐกจิเชิงสรางสรรคและวฒันธรรม และการพัฒนาวสิาหกิจตัง้ใหม 

(Start Up) และวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการสรางสังคมผูประกอบการเพ่ือตอยอดฐานการผลิตและบริการ 

ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเศรษฐกิจสรางสรรคอันมีอุตสาหกรรมสรางสรรคเปนปจจัยหลักในการขับเคล่ือน  

 อุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค หมายถึง กิจกรรมที่ใชความรูเปนปจจัยหลักอยางหนึ่งในการตัดสินใจ 

ซึ่งมีทั้งการผลิตสินคาที่จับตองไดเปนรูปธรรม และการบริการเชิงปญญาหรือ เชิงศิลปะที่จับตองไมไดแตมี

เน้ือหาสาระ (Content) ทีส่รางสรรค มมีลูคาทางเศรษฐกิจและมุงตอบสนองตลาด อตุสาหกรรมน้ีจะเก่ียวของ

กับภาคสวนตางๆ ที่มีความหลากหลายซ่ึงมีการดําเนินกิจกรรม ที่สรางสรรคแตกตางกันไปไมวาจะเปน                      

ดานศิลปะและหัตถกรรมตามวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ดานดนตรีคีตศิลป ดานการตีพิมพ ดานทัศนศิลป                         

ดานศิลปะการแสดง ไปจนถึงกลุมกิจกรรมท่ีมุงเนนการบริการและกิจกรรมท่ีใชเทคโนโลยีอยางเขมขน เชน 

ดานภาพยนตร ดานโทรทัศนและการกระจายเสียงวิทยุ สือ่ใหมๆ   และการออกแบบ  (Kusumawadee, 2010) 

มรดกทางวัฒนธรรมกลายเปนสินคาของประเทศไทยท่ีจะมาควบคูกับรายไดจากการทองเที่ยว อุตสาหกรรม

ทางดานหตัถกรรมทองถิน่ การทองเทีย่ว และศลิปะ สามารถดงึเมด็เงนิใหกบัประเทศไทยไดถงึ 30,000 ลานบาท

ตอป  (Creative Chiang Mai, 2014)  ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมีศักยภาพแข็งแกรงในการผลิต               

งานหัตถกรรม จํานวนของผูประกอบการ SMEs มีความหนาแนนสูงในภูมิภาคน้ี (Office of Small and                  

Medium Enterprise Promotion, 2014)

 ปจจุบันสินคาหัตถกรรมตองเผชิญกับความทาทายหลายประการ ปญหาหลายอยางเกิดจาก                           

การขาดการใชเทคโนโลยีและการคิดคนนวัตกรรม เนื่องจากมีทรัพยากรที่จํากัด และขาดการถายโอนความรู                  

ความเชี่ยวชาญ ที่มีคุณคาในการสรางสรรคงานหัตถกรรมไปสูรุนตอไปดวยรูปแบบท่ีชัดเจน 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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ซึ่งปญหาเหลานี้เปนประเด็นที่นาสนใจเพราะจากผลการวิจัยเก่ียวกับการจัดการความรูในองคกรขนาดใหญ 

พบวา ความรูที่อยูในตัวคนสามารถแบงปนกันไดผานการพูดคุย แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ซึ่งจะสงผล                             

ใหเกิดความคิดใหมๆ และนําไปสูการพัฒนาสินคาและบริการใหมีความแตกตาง สรางสรรค หรือ                                    

เปนนวตักรรมใหม 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 ก็เปนแหลงที่มาท่ีสําคัญของการนําขอมูล ความรูแหลาน้ี   มาตอยอดกับความรูเดิมของ                          

แตละคนและนํามาใชพัฒนาจนกลายเปนสินคาและบริการใหมๆ ได  ซึ่งทั้งหมดนี้ ทําใหธุรกิจตางๆ                         

พยายามหาทรัพยากรท่ีจะทําใหตนเองอยูรอด ไมวาจะเปนความสามารถในการจัดการ และการใชประโยชน

จากความรูที่จะเปนแหลงที่มาหลักของความไดเปรียบในการแขงขัน การจัดการความรูอาจจะชวยให                               

ผูประกอบการพัฒนาธุรกิจของตนเองตอไปไดในอนาคตและมีความยั่งยืน 

 ดงัน้ัน จากการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจและสภาวะการแขงขันทีร่นุแรง  การสรางความรูเพือ่พัฒนา

สินคาหัตถกรรมสรางสรรค จะเปนตัวขับเคลื่อนท่ีสําคัญในการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน                                    

ใหกับผูประกอบการไดในอนาคต จึงเปนที่มาของการศึกษาในคร้ังนี้  เพื่อใหทราบปจจัยการสรางความรู                      

ที่สงผลตอการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยผลของการวิจัย

จะเปนประโยชนตอผูประกอบการท่ีผลิตสินคาหัตถกรรมอาจนําไปประยุกต หรือเปนแนวทางสําหรับกิจการ

ของตนเพื่อใหการผลิตอยูบนพื้นฐานของการใชความรู อยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดผลผลิตที่มี                                 

ความสรางสรรคตอบสนองความตองการของผูบริโภคตอไป

วัตถุประสงค
 เพื่อสํารวจและวิเคราะหปจจัยการสรางความรูที่สงผลตอการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรค                             

ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

ทบทวนวรรณกรรม
 การศึกษาในคร้ังนี้ผูวิจัยใชทฤษฏีการสรางความรูขององคกร (Nonaka & Takeuchi, 1995, 71-72) 

เปนพื้นฐานในการศึกษา โดยใชกระบวนการการแปลงเปล่ียนความรูในเกลียวความรู (Knowledge Spiral) 

หรอื SECI (เซกิ) ไดแก การแลกเปลีย่นเรียนรู  (Socialization) เปนกระบวนการของการสรางความรูของบคุคล

ผานการปฏสิมัพนัธทางตรงระหวางบคุคล และระหวางสิง่แวดลอม  การศกึษาของ  Schulze & Hoegl (2008) 

และ  Lwoga, Ngulube, & Stilwell (2010) พบวาการแลกเปล่ียนเรยีนรูภายในเครือขายทาํใหเกดิความรูใหม 

และความแปลกใหมของไอเดียผลิตภัณฑ   การสกัดความรู  (Externalization) เปนการทําใหความรูฝงลึก

ของแตละคนและของกลุมใหอยูในรูปแบบที่มีความชัดแจง  การศึกษาของ Samuel, Goury, Gunasekaran 

& Spalanzani (2011) พบวาการสกัดความรูมีความสําคัญในการสรางความรูในโซอุปทาน (Supply Chain) 
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เนือ่งจากหากมกีารจดัทาํโครงสรางเอกสารทีเ่ปนทางการจะสามารถชวยใหการทาํงานรวมกนัในเครอืขายงายขึน้ 

การจัดระบบความรู (Combination)  เปนการรวบรวมความรูจากหลายสวนใหเกิดความรูใหมในองคกร                    

โดยความรูใหมขององคกรเกิดขึ้นจากการจัดองคประกอบของสารสนเทศที่มีอยูดวยการแยก การเพิ่มเติม                

การประกอบเขาดวยกัน และการจดัหมวดหมูทีไ่มตอเนือ่งกนัเขาดวยกนั (Lee & Choi, 2003) การผนกึความรู  
(Internalization) เปนกระบวนการของการเปลีย่นความรูชดัแจงใหเปนความรูฝงลกึอีกครัง้หนึง่ผานการเรยีนรู

จากการปฏิบัติจริง การศึกษาของ Chang, Hung & Lin (2014) และ Schulze & Hoegl (2008) พบวา                     

การผนึกความรูมีความสัมพันธทางบวกกับการสรางสิ่งใหม ซึ่งสิ่งใหมหมายถึงระดับของผลิตภัณฑใหม                       

ซึ่งมีความเปนเอกลักษณเมื่อเทียบกับคูแขงขัน ซึ่งการสรางความรูในเซกิโมเดลจะเปล่ียนความรูเปนมูลคา

ทางธรุกจิ   พฒันานวตักรรมผลติภณัฑใหเกดิขึน้ในองคกร (Lee & Choi, 2003 ; Nonaka, Toyama & Konno, 2000)  

นอกจากกระบวนการสรางความรู ผานกระบวนการเซกิทั้งสี่ขางตนแลว จากการทบทวนวรรณกรรม                                

ยังพบวามีปจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในการสรางความรู ที่สําคัญ ไดแก  วัฒนธรรมองคกร มีสวนชวย                                       

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

จาํนวนมากพบวาบทบาทผูนาํมีผลตอการสรางความรูในองคกร  (Lee  &  Choi, 2003 ; Nonaka et al., 2000) 

ผลที่ไดสรุปวา ผูนํา มีบทบาทสําคัญในกระบวนการสรางความรู ทั้งในดานกระบวนการแบงปน การสราง      

และการสกัดความรู และทําใหการดําเนินการดานการจัดการความรูประสบผลสําเร็จ (Von Krogh, Nonaka, 

& Rechsteiner, 2012)  นอกจากนีผู้นาํยงัเปนปจจยัเสรมิในการสนบัสนนุดานตางๆ  เชน โปรแกรมทีส่นบัสนนุ

อยางตอเน่ือง และสรางเงื่อนไขท่ีจําเปนในการจัดการความรู และอาจจะมีการใหรางวัล คําชมเชย                               

หรือประกาศนียบัตร เพื่อเปนการแสดงออกถึงการใหความสําคัญกับความรู และการเปดโอกาสใหพนักงาน

ไดมีโอกาสเพิ่มพูนความรูจากแหลงความรูตางๆ เพ่ือนํามาพัฒนางานของตนเองใหดียิ่งขึ้น สิ่งแวดลอม                      

ในการทํางาน เปนปจจัยหนึ่งที่สงเสริมการสรางความรูใหกับคนในองคกรไดเปนอยางดี แบงออก                                     

เปนสองประเภท ไดแก สิ่งแวดลอมเชิงกายภาพ (Physical Environment) เชน หองประชุม โตะ เกาอี้                                   

อุปกรณอํานวยความสะดวกในการเรียนรูตางๆ คอมพิวเตอร และเครือขายอินเทอรเน็ต เปนตน และ                                

สิ่งแวดลอมเสมือน (Virtual Environment) เปนการพบปะกันผานเครือขายทางสังคม เชน โซเซียลมีเดีย                          

ไลนกลุม และ เฟสบุค  การใชเทคโนโลยีการส่ือสารก็เปนหนทางหน่ึงที่จะชวยใหการสรางความรูและ                     

นวัตกรรมรวมกันได  (Hijazi & Kelly, 2003) 
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  ผลิตภัณฑสรางสรรค เปนผลลัพธที่ไดจากกระบวนการสรางสรรคของคน ซึ่งอาจจับตองได หรือ                

จับตองไมได (Besemer & O'Quin, 1999) ผลลัพธที่จับตองได ไดแกผลิตภัณฑ (Product) ซึ่งมีความใหม 

(Novelty) ระดบัของการรับรูถงึผลของความใหมและความแตกตางจากคูแขงทีอ่ยูในขอบเขตเดยีวกับกจิการ 

(Amabile,1983) การใชความรูสรางสรรคผลิตสินคาโดยการบูรณาการความรูเดิมกับความรูใหมผสานกับ

ภูมิปญญาทองถิ่นในการสรางเอกลักษณใหกับสินคาของตน Bunsin (2014)  การศึกษาของ Popadiuk & 

Choo (2006) ทีก่ลาววาจาํนวนของนวัตกรรมขึน้อยูกบัการสรางความรู โดยนวัตกรรมจะประกอบดวยแนวคิดใหม

ที่ถูกแปลงเปลี่ยนใหเปนสินคาหรือบริการใหมที่สร างคุณคาใหกับองคกร โดยที่แนวคิดใหมเกิด                            

จากการท่ีคนในองคกรมีโอกาสปฏิสัมพันธกันในสภาพแวดลอมท่ีมีการกําหนดเง่ือนไขในการสรางความรู                         

จากแนวคิดขางตนผูวิจัยวัดการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคโดยวัดจากผลลัพธที่ไดจากการผลิต ไดแก                  

สิ่งที่จับตองได วัดจากผลิตภัณฑใหมที่กิจการผลิตออกมาโดยมีความแตกตางจากคูแขงในตลาดเดียวกัน      

หรือในการศึกษาคร้ังน้ีเรียกวานวัตกรรมผลิตภัณฑ ในสวนของผลลัพธการสรางสรรคที่จับตองไมได                               

ใชการวัดจากจํานวนการใชความรูในการผลิตสินคาใหม  และจากการสัมภาษณหนวยงานที่เกี่ยวของ                          

ในการสงเสริมผูประกอบการหัตถกรรมสรางสรรค จึงเพิ่มการวัดจํานวนการไดรับรางวัลหัตถกรรมสรางสรรค

เปนการสะทอนจากมุมมองภายนอกของกิจการ เพือ่ใหมติขิองการวัดมคีวามชัดเจนมากย่ิงขึน้ การศึกษาของ

นกัวจิยักอนหนานี ้ ยงัไมมขีอสรปุทีช่ดัเจนเกีย่วกบัปจจยัการสรางความรูในการผลติสนิคาหตัถกรรมสรางสรรค

โดยตรง (Schulze & Hoegl, 2008 ; Suzianti & Anisah, 2014) ดังนั้นผูวิจัยจึงทําทดสอบปจจัย                                           

การแลกเปลี่ยนเรียนรู (SOC)  การสกัดความรู (EXT) การจัดระบบความรู (COM)  การผนึกความรู (INT)  

วฒันธรรมองคกร  (CUL)  บทบาทผูนาํ (LEAD)  และส่ิงแวดลอมในการทํางาน (Envir)  และวัดการผลิตสนิคา

หัตถกรรมสรางสรรค ออกเปน 3 มิติ ไดแก นวัตกรรมผลิตภัณฑ  (Y1) เทคนิคการผลิตใหม (Y2) รางวัล

หัตถกรรมสรางสรรค (Y3) เขียนเปนกรอบแนวคิดการวิจัย ไดดังนี้

 ปจจัยการสรางความรู

 

 (SOC) 

 (EXT) 

 (COM) 

 (INT) 

 (LEAD) 

 (CUL) 

 (Envir) 

 (Y1) 

 (Y2) 

 (Y3)

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการวิจัย
 การวิจัยในครั้งนี้ใชการวิจัยแบบพรอมกัน (Convergent Parallel Design) เปนการวิจัยเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพไปพรอมกัน โดยวิธีการวิจัยทั้งสองเปนอิสระตอกัน โดยใหความสําคัญกับการวิจัยทั้งสอง

แบบเทาเทียมกัน และเพ่ือตรวจสอบความถูกตองหรือทําใหผลการวิจัยสมบูรณมากข้ึน (Ngamwichaikit, 

2015) โดยเริ่มพัฒนากรอบแนวคิด จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของจากขอมูลทุติยภูมิ 

และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตสินคาหัตถกรรม เพื่อสังเกตประเด็นที่อาจจะเพ่ิมเติมไดในกรอบแนวคิด  และ

ในขั้นตอไปเปนการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไปพรอมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. การวิจัยเชิงปริมาณ
        ประชากรท่ีใชในการวิจยัในคร้ังนีค้อื  ผูประกอบการหัตถกรรมท่ีเปนสมาชกิของศนูยสรางสรรค

งานออกแบบเชียงใหม  สมาคมผูผลติและสงออกสินคาหัตถกรรมภาคเหนือ สาํนักงานสงเสริมการคาระหวาง

ประเทศภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 426 ราย  คํานวณขนาดของกลุมตัวอยางตามสูตรของเครซ่ี                      

และมอแกน (Krejcie & Morgan, 1970 อางถึงใน Yotongyos & Swasdison, 2014) คือ 201 ราย  ผูวิจัย                       

จงึสงแบบสอบถามไปทัง้หมดเพือ่ใหไดแบบสอบถามกลบัคนืมามากทีส่ดุ และไดรบัการตอบกลบัทัง้สิน้ 287 ราย 

คดิเปนรอยละ 67.37 ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามพบวาเหลือเพยีง 235 ราย คดิเปนรอยละ 55.16

         เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม ซึ่งสรางขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ที่แบงออกเปน 5 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม     

ตอนที ่2 ขอมลูทัว่ไปของกจิการ ตอนที ่3 ปจจยัการสรางความรู ตอนที ่4 ความรู โดยตอนท่ี 3 เปนคาํถามปลายปด 

ใชแบบมาตรประมาณคา Likert-scale จํานวน 5 ระดับ โดยระดับ 1 เทากับ ดําเนินการนอยที่สุด ถึงระดับ 5 

เทากับดําเนินการมากที่สุด สวนตอนที่ 4 เปนคําถามปลายเปด

  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยทดสอบคาความเท่ียงตรง (Validity) และทดสอบหา

คาความเชื่อมัน (Reliability) ของแบบสอบถามกอนเก็บรวบรวมขอมูลจริง จํานวน 30 ราย แลวนําขอมูลที่ได

มาวิเคราะหความเชื่อถือไดของแบบสอบถามกอนนําไปเก็บขอมูลจริง (n = 30)  วัดความสอดคลองภายใน 

(Internal Consistency) โดยพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient)                      

วาอยูในระดับท่ียอมรับไดหรอืไม โดยควรมีคามากกวา 0.7 ขึน้ไป  (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) และปจจยัอืน่จากการทบทวนวรรณกรรม

ขางตน  และเม่ือไดกรอบคําถามแลว นําเครื่องมือน้ีใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาและตรวจสอบความตรง        

ตามเน้ือหา ตลอดจนความถูกตองของภาษาในการส่ือความหมาย นําแบบสัมภาษณเขาสัมภาษณกิจการ               

ทีผ่ลติสนิคาหตัถกรรมโดยผูใหขอมลูทีส่าํคญั (Key Informants) ทีใ่ชในการวจิยัในคร้ังนีไ้ดแก เจาของกจิการ 

ที่เปนตัวแทนกลุมผลิตภัณฑที่ไดคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงไว  จํานวน 20 ราย  ใหครอบคลุมประเภท                     

การผลิตสินคาหัตถกรรม 10 ประเภท ประเภทละ 2 กิจการ (เกณฑการแบงจากสมาคมผูผลิตและ                                  

สงออกสินคาหัตถกรรมภาคเหนือ) โดยมีเง่ือนไขเบ้ืองตนวาผูที่ถูกคัดเลือกใหความรวมมือในการสัมภาษณ

อยางดี การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย
 1. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
  1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
           ขอมลูทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถามและขอมลูทัว่ไปของกิจการ พบวา  ผูตอบแบบสอบถาม

มีจํานวนทั้งสิ้น  235  ราย   สวนใหญเปนเพศหญิง   อายุระหวาง  31-60  ป  ระดับการศึกษาสวนใหญตํ่ากวา

ปริญญาตรี  ระยะเวลาในการกอตั้งและดําเนินธุรกิจเฉล่ีย  10.46 ป  และเม่ือแบงประเภทของกิจการพบวา 

เกือบครึ่งหน่ึงของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดดําเนินธุรกิจในรูปแบบกิจการเจาของคนเดียวน้ัน                     

เมื่อนําขอมูลจํานวนพนักงานมาจัดกลุมตามเกณฑการจัดขนาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม                               

ของสาํนกัการสงเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) พบวา กจิการสวนใหญเปนกจิการขนาดยอม 

คิดเปนรอยละ  92.35  และการผลิตสินคาหัตถกรรมเกือบคร่ึงหน่ึงเลือกกลยุทธการผลิตและสรางแบรนด              

เปนของตนเอง หรือรอยละ  49.02   ประเภทของสินคาหัตถกรรมท่ีกิจการผลิตเปนหลัก  พบวา ประเภทผา

และสิ่งทอมีการผลิตมากที่สุด และรายไดของกิจการที่ตอบแบบสอบถามมีรายไดจากการขายเฉลี่ย                                  

ไมเกิน 1,000,000 บาทตอป 

  1.2 การทดสอบคาสัมประสิทธิสหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรปจจัย 

                     การวเิคราะหความสมัพนัธระหวางตวัแปรอสิระดวยคาสัมประสทิธิส์หสมัพนัธแบบเพยีรสนั 

(Pearson Correlation) พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.199  ถึง 0.612   ซึ่งไมเกินเกณฑ 0.65 

(Kaiyawan, 2012)  และเม่ือพิจารณาคา 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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จากตารางท่ี 1  คา VIF ของสมการท่ีมีคาตั้งแต 1.107 ถึง 2.326  สมการท่ี 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

ตารางท่ี 1  

ผลการวิเคราะหถดถอยพหุของปจจัยการสรางความรูที่สงผลตอการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรค

      

  1 

 

 2 

 

 3 

 

 B  T p B T p B  t p 

( ) -38.379  -2.921 .004 -29.476 -2.732 .007 .085 -.863 .389

 (SOC) .507 .014 .178 .859 5.546 .211 2.259* .025 .106 .147 2.025* .044

 (EXT) 12.506 .400 3.866** .000 5.975 .252 2.156* .033 -.079 .206 2.218* .028

 (COM) -4.548 -.158 1.498 .136 -4.019 -.185 -1.505 .135 -.049 -.168 -1.793 .074

 (INT) 2.226 .063 .671 .503 .230 .009 .085 .933 .030 -.082 -.950 .343

 (CUL) -5.023 -.150 -1.567 .119 -.831 -.033 -.273 .785 -.005 .053 .583 .560

 (LEAD) 6.522 .163 1.763 .080 3.539 .121 1.068 .287 .012 -.008 -.087 .931

  (Envir) 1.444 .173 2.324* .021 .085 .014 .168 .867 -.173 .089 1.299 .195

 R=.426  R2=.182 R2adj=.149 F=5.463 

P=.000 

R=.341 R2=.116 R2adj=.073 F=2.693 

P=.012

R=.244 R2=.060 R2adj=.031 F=2.057 

P=.049 

*  .05  **  .01 

   จากตารางที่ 1  เมื่อพิจารณาปจจัยการสรางความรูที่สงผลตอการผลิตสินคาหัตถกรรม

สรางสรรค โดยวัดทั้ง 3 มิติ ผลการวิเคราะหดวยวิธี  Enter  ไดดังนี้

   1.3.1 สมการท่ี 1  มิตินวัตกรรมผลิตภัณฑ: สมการพยากรณที่ประกอบดวยปจจัย                        

การสรางความรู 7 ปจจัย สามารถรวมกันพยากรณการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคในมิตินวัตกรรม

ผลิตภัณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 (F=5.463 P=.000) และมีอํานาจในการพยากรณ                                

รอยละ 18.2 เมื่อพิจารณารายปจจัยพบวามี 2 ปจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกตอนวัตกรรมผลิตภัณฑอยางมี                     

นยัสาํคญัทางสถติ ิไดแก ปจจยัการสกดัความรู (EXT) และสิง่แวดลอมในการทาํงาน (Envir) มคีาสมัประสทิธิ์

ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เทากบั 0.400 และ 0.173 ตามลาํดบั ความหมายคือ เม่ือมีการดาํเนนิการ

ในการสกัดความรูเพิ่มขึ้นหนึ่งหนวย จะทําใหจํานวนของนวัตกรรมผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น 0.40 หนวย  และ                            

เมือ่มกีารจัดสภาพแวดลอมในการทํางานเพ่ิมข้ึนหน่ึงหนวย จะทําใหจาํนวนนวัตกรรมผลิตภณัฑเพิม่ข้ึน 0.17 

โดยสรางเปนสมการในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้
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                1  

                    

  

                  
   

  1.3.2  สมการท่ี 2 มิติเทคนิคการผลิตใหม : สมการพยากรณที่ประกอบดวยปจจัยการสราง
ความรู 7 ปจจัย สามารถรวมกันพยากรณการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคในมิติเทคนิคการผลิตใหม                      

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 (F=2.693 P=0.012) และมีอํานาจในการพยากรณรอยละ 11.6                           

เมือ่พิจารณารายปจจยัพบวาม ี2 ปจจยัทีม่อีทิธพิลทางบวกตอเทคนคิการผลติใหม อยางมีนยัสําคญัทางสถติิ 

ไดแก ปจจัยการสกัดความรู (EXT) และการแลกเปล่ียนเรียนรู (SOC) มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนน

มาตรฐาน (β) เทากับ 0.252 และ 0.211 ตามลําดับ  อธิบายไดวา เมื่อมีการดําเนินการในการสกัดความรู

เพิ่มขึ้นหนึ่งหนวย จะทําใหเทคนิคการผลิตใหมเพ่ิมข้ึน 0.252 หนวย  และเม่ือมีการแลกเปล่ียนเรียนรูเพิ่มข้ึน

หนึ่งหนวย จะทําใหเทคนิคการผลิตใหมเพ่ิมขึ้น 0.211 โดยสรางเปนสมการในรูปคะแนนดิบและคะแนน

มาตรฐาน ไดดังนี้

  1.3.3 สมการท่ี 3 มิติรางวัลหัตถกรรมสรางสรรค : สมการพยากรณที่ประกอบดวยปจจัย
การสรางความรู 7 ปจจยั สามารถรวมกนัพยากรณการผลติสนิคาหตัถกรรมสรางสรรคในมติริางวลัหตัถกรรม

สรางสรรค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 (F = 2.057 P = 0.049) และมีอํานาจในการพยากรณ                 

รอยละ 6 เมื่อพิจารณารายปจจัยพบวามี 2 ปจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกตอรางวัลหัตถกรรมสรางสรรค                           

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ปจจัยการสกัดความรู (EXT) และการแลกเปล่ียนเรียนรู (SOC)                                         

มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เทากับ 0.206 และ 0.147 ตามลําดับ  อธิบายไดวา                   

เมื่อมีการดําเนินการในการสกัดความรูเพิ่มขึ้นหนึ่งหนวย จะทําใหสินคาสรางสรรคเพิ่มขึ้น 0.206 หนวย                           

และเม่ือมีการแลกเปล่ียนเรียนรูเพิ่มขึ้นหนึ่งหนวย จะทําใหสินคาสรางสรรคเพ่ิมข้ึน 0.147  ตามลําดับ                       

โดยสามารถสรางเปนสมการในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้
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 2.  ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
   ผูประกอบการท่ีใหความรวมมอืในการสมัภาษณจาํนวน 17 ราย  คดิเปนรอยละ 85 ผูประกอบการ

สวนใหญที่ใหความรวมมือในการใหสัมภาษณมีสถานประกอบการตั้งอยูจังหวัดเชียงใหมเปนสวนมาก                  

จาํนวน 12 ราย คดิเปนรอยละ 70.58 และทีเ่หลอืจังหวดัละ 1 ราย ไดแก ลาํพนู เชยีงราย แพร นาน แมฮองสอน 

และลําปาง คิดเปนรอยละ 29.42  ผลการสัมภาษณพบวา การผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคมี 2 รูปแบบ             

ทีส่าํคัญ ไดแก การผลิตตามความตองการของลูกคา หรือตามคําสัง่ซ้ือ ดงัน้ันการคิดสินคาใหมจะรอรับโจทย

จากลูกคาแลวเปรียบเทียบกับศกัยภาพและความชํานาญของกิจการท่ีมแีละพัฒนาสินคาใหมนาํเสนอลูกคา  

สวนรูปแบบที่สองคือ การผลิตสินคาโดยกิจการพัฒนาข้ึนมาเองตามทรัพยากรที่ตนมีอยู และอาศัยความรู

จากเจาของกิจการ พนักงาน ฝายออกแบบ และดีไซเนอร ทํางานรวมกัน โดยมีเจาของกิจการเปนคียหลัก                 

เพื่อผลิตสินคาออกมาจําหนาย  สวนปจจัยที่มีความสัมพันธกับการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคนั้น                            

ผูวจิยัใชกรอบคําถามตามการวิจยัเชิงปริมาณ พบวากจิการสวนใหญมุงเนนการแลกเปล่ียนเรียนรูกบัภายนอก

กิจการ โดยเฉพาะการไดพูดคุยกับลูกคา ทําใหกิจการทราบถึงความตองการและรสนิยมของลูกคา สามารถ

นํามาเปนขอมูลในการออกแบบและผลิตสินคาใหตรงกับความตองการได  และยังมีกิจกรรมอื่นๆ เชน                         

การออกงานแสดงสินคา การเขารวมการอบรมเชิงปฏิบตักิาร (Workshop) ทีเ่ปนประโยชนตอการผลิต เปนตน  

สวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคกรนั้นจะเปนลักษณะที่ไมเปนทางการ เชน การพูดคุยกันระหวางพนักงาน

ในระหวางพัก หรือในระหวางทํางาน เนื่องจากสวนใหญเปนกิจการขนาดเล็ก จึงไมมีการจัดกิจกรรม                                   

ที่มีลักษณะเปนทางการ แตมีผูประกอบการบางรายเทานั้นที่เชิญผูเชี่ยวชาญในการผลิตมาใหความรู                            

กับพนักงาน  สวนปจจัยที่ผูใหสัมภาษณตอบรองลงมาคือ  การทําใหความรูที่ฝงลึกในตัวคนมีความเปน                     

รูปธรรมทําใหคนอื่นเขาใจไดงาย  ไดแก การเขียนแนวคิดผลิตภัณฑออกมาเปนรูปภาพ (Concept Paper) 

การแจกแจงรายละเอียดของงานผลิตผานเอกสาร เชน ใบส่ังทํา  ใบแสดงข้ันตอนการผลิต  การผลิตสินคา

ตัวอยางและใหฝายที่เกี่ยวของดูเพื่อใชเปนมาตรฐานในการเทียบชิ้นงานระหวางการผลิต การทําสมุดบันทึก

ความผิดพลาดและแนวทางแกไขระหวางการผลิต  การถอดลายผาทอออกมาเปนกราฟ  เปนตน ซึ่ง                             

รายละเอียดของกิจกรรมเหลาน้ีอยูในกลุมของตัวแปรการสกัดความรู รายละเอียดของกิจกรรมแตกตางกันไป

ตามประเภทของการผลิตสนิคา  อกีปจจยัหนึง่ทีพ่บในการผลิตสนิคาหตัถกรรมสรางสรรคนัน้ กจิการจะเกดิ                   

ความรูใหมและผลติสนิคาใหมตองผานกระบวนการลองผดิลองถกู และเรยีนรูจากการลงมอืทาํ และพฒันาอยาง

ตอเนือ่ง เนือ่งจากงานหตัถกรรมเปนงานทีต่องใชแรงงานและฝมอืของคน ดงันัน้การเรยีนรูและความรูจะเกดิขึน้                       

ในระหวางผลิตชิ้นงานนั้นจึงเปนความรูที่เกิดข้ึนอยางตอเน่ืองในระหวางการผลิตนอกจากน้ันยังพบบทบาท

ของผูนําซึ่งไดแก เจาของกิจการมีความสําคัญในการสนับสนุนและผลักดันใหเกิดการผลิตสินคาหัตถกรรม

ขึ้นในกิจการ เนื่องจากผูผลิตสวนใหญเปนกิจการขนาดเล็ก และปจจัยเกื้อหนุนที่ผูประกอบการเห็นวา                            

มสีวนชวยสงเสรมิใหเกดิหตัถกรรมสรางสรรคขึน้ในกจิการคอื บรรยากาศการทาํงาน  ทีเ่ปนกนัเอง ทาํใหพนกังาน

กลาที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน  และการจัดส่ิงแวดลอมที่เอื้อใหเกิดการแบงปนความรูขึ้นในกิจการ 
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 3. ภาพรวมของผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

     ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบวาปจจัยการสรางความรูมีอิทธิพลตอตัวแปรตามในบริบทของ                     

การผลิตสินคาหัตถกรรมเชิงสรางสรรค ไดแกปจจัยดานการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ปจจัยดานการสกัดความรู 

และปจจยัสิง่แวดลอมในการทํางาน  โดยปจจยัเหลานีส้ามารถพยากรณไดวาเม่ือกจิการเพ่ิมระดบัการดําเนนิการ

ในปจจัยดังกลาวจะสงผลใหผลลัพธการผลิตเชิงสรางสรรคไดแก นวัตกรรมผลิตภัณฑ  เทคนิคการผลิตใหม 

และรางวัลหัตถกรรมเชิงสรางสรรคมีแนวโนมเพิ่มข้ึนตามไปดวย  เชนเดียวกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ                            

ทีผ่ลการวิจยัพบวาสวนใหญผูประกอบการใหความสาํคญักบัการแลกเปลีย่นเรียนรูรวมกบัลกูคาในการพัฒนา

สินคาใหม และการรวมงานแสดงสินคา การเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่เปนประโยชน               

ตอการผลิตและพัฒนาสินคาใหม และยังสังเกตพบวาในกระบวนการผลิตมีวิธีการถายทอดความรูที่ฝงลึก              

ในตัวพนักงานออกมาในรูปเอกสารในการผลิต เชน การเขียนอธิบายแนวคิดผลิตภัณฑโดยสื่อความหมาย

ออกมาเปนรูปภาพ (Concept Paper) การแจกแจงรายละเอียดของวิธีการผลิตผานเอกสาร เชน ใบส่ังทํา                

ใบแสดงข้ันตอนการผลิต ตลอดจนการถอดลายผาทอในรูปแบบกราฟ ตลอดจนการจัดส่ิงแวดลอมภายใน

กิจการท่ีเอื้อใหเกิดการสรางความรูตามศักยภาพและความเหมาะสมของกิจการ โดยรูปแบบการพูดคุย                           

ที่ไมเปนทางการในสถานที่ที่มีบรรยากาศผอนคลาย จะชวยทําใหไดความรูหรือแนวคิดใหมได 

อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการศึกษาเก่ียวกับปจจัยการสรางความรูที่สงผลตอการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคใน              

เขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย พบปจจัยดังนี้

 1.  ปจจัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู  คือการพบปะทางสังคมในลักษณะท่ีเปนทางการและ                                    

ไมเปนทางการ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกันผานการปฏิสัมพันธหรือการพูดคุย เพ่ือแบงปน   

ความรูฝงลึกที่มีอยูในตัวของแตละบุคคลไปยังคนอื่นๆ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบวา การแลกเปล่ียนเรียนรู 

มีอิทธิพล และมีความสัมพันธกับผลลัพธเชิงสรางสรรค  2  ตัวแปร  ไดแก รอยละของการใชความรูใหม                    

และจํานวนของการไดรับรางวัลเชิงสรางสรรค ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวาเกือบทุกกิจการมักจะไดความรู

และแนวคิดในการผลิตสินคาใหมๆ มาจากลูกคาเปนหลักและนํามาตอยอดในการพัฒนาสินคาใหม แตมี         

สองกจิการจากผูทีไ่ปสมัภาษณทัง้หมด  17 ราย ทีใ่หความสาํคญักบัการสงผลติภณัฑเขาประกวดในเวทตีางๆ  

เพราะเปนการทําการตลาดอยางหนึ่ง และไดออกส่ือหลากหลายประเภท  รวมท้ังยังไดขอเสนอแนะจาก                   

คณะกรรมทีต่ดัสนิการประกวดนัน้ ๆ   ซึง่ถอืไดวาเปนการแลกเปลีย่นทีไ่ดประโยชนโดยตรงตอการพฒันาสนิคา

ทั้งในแงการตลาดและในแงของการผลิต  กิจการที่มีสินคาใหมออกสูตลาดอยางตอเนื่องจะมีการแบงปน     

ความรูกับนักออกแบบทั้งที่จางประจํา และจางงานเฉพาะกิจ  กิจการท่ีมีการสงออกใหความสําคัญกับ                       

การทํางานรวมกับดีไซเนอรชาวตางชาติเพื่อใหไดมุมมองท่ีแปลกใหม  และมีหลายกิจการไดกลาววา                            

ความรูและเทคนิคเฉพาะทางในการผลิตไดมาจาก Supplier (ผูรับจางผลิตภายนอกที่ไมใชพนักงานประจํา) 

ซึ่งมีความชํานาญเฉพาะทางของตนและมีเทคนิคเฉพาะตัว การไดพูดคุย แลกเปล่ียนจะทําใหไดความรูใหม
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ในเชิงเทคนิคการผลิตเชนกัน สอดคลองกับการศึกษาของ Schulze & Hoegl (2008) พบวากระบวนการ                  

แลกเปล่ียนเรียนรู มีความสัมพันธทางเดียวกันกับความใหมของความคิดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ (Novelty of 

Product Ideas) และ Klonthongijaroen (2017) พบวากลุมหตัถกรรมเรอืใบไดรบัความรูใหมจากการสงเสรมิ

และพัฒนาจากหนวยงานภายนอก  ทั้งนี้แสดงใหเห็นวาในบริบทของการผลิตสินคาหัตถกรรมนั้น                              

ความรูใหมถูกสรางข้ึนผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากภายในและภายนอกองคกร  

 2. ปจจัยการสกัดความรู คือ การทําใหความรูที่ฝงลึกในตัวคนมีความชัดเจนข้ึน เปนการดึง                         

ความรูจากภายในตัวคนถายทอดออกมาเปนลายลักษณอักษร ภาพวาด ภาพราง หรือการเปรียบเทียบและ

ใชตัวอยาง ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบวา การสกัดความรู มีอิทธิพลตอนวัตกรรมผลิตภัณฑ ความรูใหม                     

และสินคาสรางสรรค ทั้งสามสมการ ซึ่งหมายความวาหากกิจการมีการดําเนินการในการสกัดความรูเพิ่มขึ้น

ก็จะทําใหผลลัพธการผลิตท้ังสามเพ่ิมข้ึนดวย ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา ปจจัยน้ีมีความสัมพันธกับ                     

การผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรค โดยลักษณะของการสกัดความรูที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิต คือ                          

การสื่อสารแนวคิดของผลิตภัณฑใหมโดยใชเอกสาร (Concept Paper) เพื่อแสดงแนวคิดที่อยูในใจออกมา

ใหพนักงานเก่ียวของไดชัดเจนท่ีสุด  และนําแนวคิดที่สมบูรณแลว มาแจกแจงรายละเอียดของงาน                                    

เพือ่ใหฝายผลติทีเ่กีย่วของสามารถปฏบิตังิานไดตรงตามแบบทีก่าํหนดไว แตละกจิการอาจมชีือ่เรียกแตกตาง

กันไป เชน เอกสารลําดับขั้นตอนการทํางาน (Procedure Sheet)  ใบส่ังซ้ือ   ใบส่ังทํา เปนตน  มีการถอด  

ความรู หรือภูมิปญญาในกระบวนการผลิตออกมาเปนเอกสารที่ชัดเจน  เพื่อใหคนอื่นๆ ทําตามไดงาย  เชน 

การถอดลายผาทอ ออกมาเปนแผนผัง ทําใหงายตอการทํางาน และยังเปนการทําใหภูมิปญญาท่ีฝงลึก                      

ในตวัผูเชีย่วชาญนัน้ไดรบัการถายทอด จากพนกังานคนหนึง่ไปสูพนกังานอกีคนหนึง่ได  กจิการทีม่กีารขยาย

กําลังการผลิต และเพิ่มจํานวนพนักงาน มักจะมีการรวบรวมความชอบและรสนิยมของลูกคาในรูปแบบ                    

ของเอกสาร  เพื่อเก็บขอมูลความชอบของลูกคาและนําขอมูลเหลานี้ไปเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาและ

ออกแบบสินคาใหมซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ  Semeon, Garfield, Meshesha & David (2013)                     

แตก็ขัดแยงกับการศึกษาของ Schulze & Hoegl (2008) ที่พบวากระบวนการสกัดความรู ไมมีความสัมพันธ 

ตอความใหมของความคิดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

  3. ปจจัยสิ่งแวดลอมในการทํางาน คือ สิ่งแวดลอมเชิงกายภาพ สิ่งแวดลอมระบบออนไลน                     

และกิจกรรมสงเสริมการสรางความรู ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบวาสิ่งแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธ

ในทิศทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับผลลัพธการผลิตที่มีความสรางสรรค  แสดงใหเห็นวาการจัด                       

สิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมจะสงผลใหกระบวนการสรางความรูมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนและทําใหสินคาท่ีมี                 

ความสรางสรรคเพิ่มขึ้นดวย ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบวา เจาของกิจการสวนใหญมีการจัดสิ่งแวดลอม                        

ที่เอื้อใหเกิดการแบงปนความรูภายในกิจการ  เชน การมีโตะนั่งพักผอน  จุดทานน้ํา  โรงอาหาร  รวมทั้ง                      

หองประชมุ  ซึง่สิง่แวดลอมเหลานีท้าํใหพนกังานไดมโีอกาสพบปะพดูคยุกนั  นอกเหนอืจากเวลาทาํงาน  ทาํให

เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูระหวางกนัได  ซึง่ผลการศกึษานีส้อดคลองกบัการศึกษาของ  Magnier-Watanabe, 

Benton & Senoo (2011) ทีศ่กึษากลุมตัวอยางประเทศญีปุ่นทีพ่บวา  สถานทีท่ีไ่มเปนทางการ (Informal Ba) 
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มีความสัมพันธกับกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ดังนั้นการท่ีองคกรจัดส่ิงแวดลอมเชิงกายภาพท่ีเหมาะสม

ลวนแตมีความสัมพันธตอกระบวนการสรางความรูทําใหพนักงานมีพื้นที่ที่เอื้ออํานวยตอการแลกเปลี่ยน                  

และสรางประสิทธิภาพในการสรางความรูใหม สอดคลองกับการศึกษาของ Nonaka & Konno (1998)                          

ที่ไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง “Ba” เปนภาษาญี่ปุน  “Ba-บะ”  ซึ่งหมายถึงสถานท่ีหรือพื้นที่ที่ใหกลุมคน

มาอยูรวมกันและแลกเปลี่ยนความรู โดย Ba จะทําหนาที่เปนพื้นฐานที่จะกอใหเกิดการสรางความรูได 

 4.  ปจจัยการผนึกความรู  คือ การเปล่ียนความรูชัดแจงที่อยูในรูปแบบตางๆ ไปสูความรูฝงลึก

ดวยการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง หรือเรียนรูจากการกระทํา ผลการวิจัยเชิงปริมาณที่ไดจากการทดสอบ                  

ทัง้สามสมการพบวา ปจจัยการผนึกความรูไมสามารถพยากรณการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคซึง่แตกตาง

กบัผลการวจิยัเชงิคุณภาพทีพ่บวา  ปจจยัการผนกึความรู เปนปจจยัทีม่คีวามสาํคญัตอการผลติสนิคาหตัถกรรม

สรางสรรค เพราะงานหัตถกรรมจําเปนที่ตองลงมือทํา เรียนรูจากการผลิต และพัฒนาสินคาอยางตอเน่ือง              

โดยอาศยัฝมอื และทกัษะความชาํนาญเดมิ  ผนวกกบัความรูและเทคนคิใหมจากภายนอกมาบรูณาการรวมกัน

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมสอดคลองกับการศึกษาของ Purcarea, del Mar Benavides Espinosa & Apetrei 

(2013) และ Patluang (2009) ที่พบวา ในการผลิตสินคาหัตถกรรมจะมีรูปแบบของการผนึกความรูที่พบ                 

คือ การทดลองทํา เชนเจาของกิจการอาจไดโจทยการผลิตใหมมาจากลูกคา และใหพนักงานฝายที่เกี่ยวของ

การทดลองทํา โดยใชความรูและความชํานาญเดิมของพนักงานที่มีผนวกกับการคนหาความรูเพ่ิมเติม                      

เพือ่ผลติชิน้งานตามโจทยทีไ่ดรบั โดยนวตักรรมผลติภณัฑของกจิการมกัจะเกดิขึน้จากรูปแบบนี ้ อกีรูปแบบหนึง่

คือการเรียนรูรวมกับที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญภายนอก  คูคา และเครือขายที่ธุรกิจ โดยเจาของกิจการ                

มักจะเปนคนที่มีบทบาทในรูปแบบนี้มากกวาพนักงาน เพราะมีโอกาสไดไปพบปะกับกลุมคนเหลานี้ และ                

ดึงความรูจากภายนอกเหลานี้มาประยุกตใหเกิดความรูใหมใหกับกิจการ

สรุป
 ปจจัยการสรางความรูทีส่งผลตอการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคในเขตภาคเหนือตอนบน ไดแก 

การสกัดความรู  การแลกเปล่ียนเรียนรู  การผนึกความรู และส่ิงแวดลอมในการทํางาน  โดยผลการวิจัย          

เชิงปริมาณไดทําการทดสอบการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคออกเปน 3 มิติ ไดแก นวัตกรรมผลิตภัณฑ  

เทคนิคการผลิตใหม ซึ่งเปนการวัดจากมุมมองภายในกิจการ สวนรางวัลหัตถกรรมสรางสรรค เปนการวัด                  

จากมุมมองภายนอกกิจการ ตัวแปรการสรางความรูที่คนพบจากการวิจัยเชิงปริมาณคือ  การสกัดความรู                  

การแลกเปล่ียนเรียนรู และส่ิงแวดลอมการทํางาน  โดยผลการคนพบในเชิงปริมาณท่ีสําคัญคือ ปจจัย                         

การสกัดความรูเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับการผลิตสินคาหัตถกรรมสรางสรรคทั้งสามมิติ  เปนขอคนพบ

ที่สําคัญที่ชวยใหผูประกอบการที่ผลิตสินคาหัตถกรรมไดเห็นถึงความสําคัญของการสกัดความรู การศึกษา

ครั้งนี้ไดทดสอบการผลิตหัตถกรรมสรางสรรคโดยใชมุมมองจากภายนอกกิจการ คือจํานวนรางวัลหัตถกรรม

สรางสรรค  ซึ่งยังไมมีผลการวิจัยเชิงประจักษกอนหนานี้ พบวาการสกัดความรู และการแลกเปล่ียนเรียนรู                  

มีความสัมพันธกับรางวัลหัตถกรรมสรางสรรค ซึ่งเปนองคความรูใหมในบริบทของการผลิตสินคาหัตถกรรม
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สรางสรรค สวนผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบตัวแปรการสรางความรูสอดคลองกับผลการวิจัยเชิงปริมาณ           

และพบปจจัยเพ่ิมเติม คือ การผนึกความรู  การไดเรียนรูจากการลงมือทํา และการแสวงหาความรูจาก                      

แหลงภายนอกและนํามาบูรณาการรวมกบัความรูของกจิการจะทําใหเกดิการผลติสนิคาหตัถกรรมสรางสรรค                  

เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน 

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
  1.1 หากกิจการเพ่ิมระดับการดําเนินการในการทําใหความรูทีฝ่งลกึในตัวคนมีความชัดเจนข้ึน 

โดยการดึงความรูจากภายในตัวคนถายทอดออกมาเปนลายลักษณอักษรในรูปแบบตางๆ จะทําใหการผลิต

สินคาหัตถกรรมสรางสรรคเพิ่มขึ้นตามไปดวย 

  1.2 การจัดสิ่งแวดลอมในการทํางานท่ีเหมาะสม ไมวาจะเปนสิ่งแวดลอมเชิงกายภาพ เชน 

โตะนั่งพักผอน จุดทานน้ํา โรงอาหาร หองประชุม และสิ่งแวดลอมออนไลน เชน เครือขายอินเตอรเน็ต                          

สังคมออนไลน คอมพิวเตอร  เพื่อใหเกิดพื้นท่ีในการแบงปนความรูในระหวางการทํางาน โดยส่ิงแวดลอม     

เหลาน้ีมีความสัมพันธในทางบวกกับผลลัพธการผลิตท่ีมีความสรางสรรค เพ่ิมโอกาสในการไดแนวคิดใหม               

ใหเกิดขึ้นได

 2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป
    2.1  การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาในภาพรวมของผูผลิตสินคาหัตถกรรมทุกประเภททั้ง                      

การศึกษาในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ปจจัยการสรางความรูมีความหลากหลายและความซับซอน 

เมือ่มีการผลติสนิคาทีแ่ตกตางกันกระบวนการอาจมปีจจัยทีต่างกนัดวย การศกึษาในอนาคตควรเลอืกศกึษา

เชิงลึกในการผลิตสินคาหัตถกรรมประเภทใดประเภทหนึ่ง ซึ่งจะไดตัวแบบที่สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิด

ประโยชนกับสินคาหัตถกรรมประเภทนั้นไดโดยตรง และอาจจะทําใหทราบเทคนิคเฉพาะที่จะเปนประโยชน

โดยตรงกับผูผลิตสินคาหัตถกรรมที่เปนสตารทอัพ หรือผูที่ตองการพัฒนาธุรกิจของตนเอง

  2.2 การศกึษาในคร้ังตอไป ควรมกีารศกึษาในภาพรวมของประเทศ หรือเปรียบเทียบระหวางภาค 

เพื่อใหเห็นความแตกตางของกระบวนการสรางความรูในการผลิตสินคาหัตถกรรมของประเทศไทย                     

เพื่อเปนแนวทางไปสูการสรางแผนพัฒนางานหัตถกรรมของไทยในอนาคตตอไป
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