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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อผลการดาเนินงานของกลุ่มผลิตผ้าฝ้าย
ทอมือบ้านดอนหลวง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม และกลุ่มตัวอย่างคือ สมาชิกผู้ผลิตผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอน
หลวง จานวน 268 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติสาหรับการทดสอบสมมติ ฐานคื อ การวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อผลการดาเนินงานของ กลุ่มผลิตผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง ได้แก่
ปัจจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการ ด้านเอกลักษณ์ ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ด้านการตลาด และด้าน
วัฒนธรรมองค์กร โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการดาเนินงานของกลุ่มผลิตผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง
คาสาคัญ : การจัดการความรู,้ ผลการดาเนินงาน, ผ้าฝ้ายทอมือ
Abstract
The objective of this research was to study knowledge management factors affecting
the performance of Donluang Village Handmade cottons production group. The research tool was
questionnaire and the sampling group were 268 manufacturer members Hand-woven cotton in
Donluang Village. Data analysis was conducted by using descriptive statistics, include of frequency,
percentage, mean and standard deviation. Statistics for hypothesis testing was multiple regression
analysis statistics. The research found that knowledge management factors was effecting the
performance of Donluang Village Handmade cottons production groups, include of local wisdom
factor, management, uniqueness, relationship with the community, marketing, and corporate
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culture. There was a positive correlation to the performance of Donluang Village Handmade
cottons production group.
Keywords : Knowledge Management, Performance, Handmade Cottons
บทนา
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา องค์กรทางธุรกิจจึงต้องหันมาให้ความสนใจใน
การปรับตัวขององค์กรเอง เพื่อให้มีความอยู่รอด (Zhang, 2006) การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการอยู่
รอดของครอบครัวและชุมชน ซึ่งในอดีตเคยดารงชีวิตแบบเรียบง่าย ยึดอาชีพทางด้านการเกษตรเพียงอย่างเดียว
และใช้ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบทอดกันมาผลิตสินค้าขึ้นเพื่อการบริโภคในครัวเรือน กลายมาเป็นการรวมตัว
กันเพื่อผลิตและจัดจาหน่ายให้กับบุคคลภายนอก เกิดขึ้นมากมายหลายชุมชน (มานพ ชุ่มอุ่น, 2553) เศรษฐกิจ
ฐานความรู้ (Knowledge-based Economy) จึงเข้ามามีบทบาทสาคัญในการใช้ความรู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจกันมาก
ขึ้น (OECO Study, 1996) สินทรัพย์ความรู้ ถือเป็นทุนทางปัญ ญา ที่สร้างคุณค่าและการบรรลุความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน (Omerzel and Antoncic, 2008) การนาแนวคิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
มาเป็นกระบวนการดาเนินงานสามารถสนับสนุนให้องค์การธุรกิจหรือชุมชนประสบผลสาเร็จในการดาเนินงาน
(บุญอนันต์ พินัยทรัพย์, 2552) โดยองค์กรใช้การจัดการความรู้มาเป็นกระบวนการ ดาเนินการพัฒนาความรู้หรือภูมิ
ปัญญา มีการถ่ายทอดความรู้ การสร้างและการแสวงหาความรู้ การบริหารจัดการและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้านข่าวสารข้อมูล จะเป็นชุมชนที่มีศักยภาพและธุรกิจของชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
กลุ่มผลิตผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง ตั้งอยู่ในตาบลแม่แรง ในเขตอาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน เป็นตาบล
ที่มีความโดดเด่นในผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ เป็นหัตถกรรมที่สืบทอดกันมานาน ถือเป็นแหล่งผลิตผ้าฝ้ายทอมือราย
ใหญ่ที่สาคัญของอาเภอป่าซาง และเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปมากที่สุดแห่งหนึ่งคือ เมื่อมีการกล่าวถึงผ้าฝ้ายทอ
มือ ประชาชนส่วนใหญ่จะรู้จักและนึกถึงผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง (โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , www.handicrafttourism.com) จะเห็น
ได้ว่ากลุ่มผลิตผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง มีผลการดาเนินงานที่ถือได้ว่าประสบความสาเร็จในระดับหนึ่ง คือ
สามารถสร้างการรับรู้แก่บุคคลโดยทั่วไปในด้านของหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและมีความโดดเด่น
ตามที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่เป็นข้อสงสัยว่ากลุ่มผลิตผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวงต้องมีการดาเนินการ
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนความรู้ของกลุ่มที่มีอยู่ในลักษณะของความรู้ที่เป็นทุนทางปัญญาท้องถิ่น โดยมีการจัดการ
ความรู้ไปสู่การดาเนินงานด้านต่าง ๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวคิดของการบริหารจัดการองค์การที่ได้รับความสนใจและมี
การนาไปใช้เป็นจานวนมาก (กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล , 2557) ดังเช่น Toften และ Olsen (2003) ได้กล่าวว่า การ
ดาเนินการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มคุณค่าต่อผลการดาเนินงานขององค์การในภาพรวมทั้งหมด
และสามารถบรรลุความมีประสิทธิภาพและความสามารถทางการแข่งขัน (Hlupic et al., 2002) จากการทบทวน
วรรณกรรมพบงานวิจัยของ Byukusenge, Munene และ Orobia (2016) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรู้และ
ผลการดาเนินงานขององค์กร พบว่าทรัพยากรที่เป็นความรู้ขององค์กรสามารถทาให้เกิดผลการดาเนินงานในลักษณะ
52

วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561
เกิ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ กระบวนการใหม่ แ ละตลาดใหม่ เช่ น เดี ย วกั น กั บ Ha, Lo และ Wang (2015) ที่ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้และผลการดาเนินงานของธุรกิจพบความสัมพันธ์เชิงบวกของการจัดการ
ความรู้ต่อผลการดาเนินงานขององค์กร
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดเกี่ยวกับความรู้ที่เป็นทุนทางปัญญาของผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง ว่าควรนาเอา
ความรู้ที่มีอยู่ให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นได้ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัย
การจัดการความรู้ที่จะนาไปสู่ผลการดาเนินงานที่สาเร็จของผ้าฝ้ายทอมื อบ้านดอนหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาปัจจัยการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อผลการดาเนินงานของกลุ่มผลิตผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง ผลลัพธ์ที่ได้
จากการวิจัย สามารถทราบปัจจัยการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อผลการดาเนินงานได้อย่างชัดเจนและนามาเป็น
แนวทางในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มธุรกิจในชุมชนอื่น ๆ ให้สามารถพัฒนาการทางานของตนเองจากการใช้ความรู้ที่มี
อยู่ให้เกิดการพัฒนาไปสู่ความสามารถทางการแข่งขันได้ในเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อผลการดาเนินงานของกลุ่มผลิตผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง
ตาบลแม่แรง อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นกระบวนการของการสร้างและการใช้ความรู้เพื่อ
ยกระดับผลการดาเนินงานขององค์การ ซึ่งการจัดการความรู้จะช่วยให้องค์การมีเครื่องมือที่จะทาให้องค์การอยู่รอด
เจริญเติบโตและมีความสามารถในการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Landoli and Zollo, 2007; Omerze
and Antoncic, 2008) องค์การสามารถพัฒนาทุนทางสังคมโดยการใช้ความรู้ที่มีอยู่จากความสัมพันธ์เพื่อการ
บรรลุ ค วามส าเร็ จ ได้ ม ากขึ้ น (Desouza and Awazu, 2006) เป็ น การรวบรวมองค์ ค วามรู้ ที่ มี อ ยู่ ใ นองค์ ก าร
ซึ่งความรู้นั้นอาจกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรืออยู่ในเอกสาร การนาความรูน้ ั้นมาพัฒนาให้เป็นระบบ ที่จะทาให้
ทุกคนในองค์การ เข้ าถึงความรู้ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ ที่จะส่งผลให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพ นามาซึ่ง
ความสามารถทางการแข่งขัน การจัดการความรู้ เป็นกิจกรรมของการประยุ กต์ ใช้ ความรู้จากประสบการณ์ ที่
หลากหลายเพื่อให้เกิดการตัดสินใจในการปรับปรุงการดาเนินงานในองค์การให้เกิดประสิทธิภาพ (Jennex, 2007)
ภูมิปัญญาของชุมชน (Local Wisdom)
ภูมิปัญญาชุมชน เป็นความรู้ที่เกิดจากคนในชุมชนได้มีการสั่งสมประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจาก
บรรพบุรุษ เป็นความรู้พื้นฐานที่ได้รับจากการใช้ชีวิตอยู่อย่างสมดุลกับธรรมชาติ ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมในชุมชน
ซึ่งเป็นที่สะสมความรู้และเกิดการถ่ายทอดความรู้ที่เกิดจากทักษะ ความเชื่อ และพฤติกรรม ประสบการณ์จริงในการ
ดาเนินชีวิตของบุคคลแต่ละท้องถิ่น ผ่านการสังเกต ติดตาม ทดลองปฏิบัติ จนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถปรับ
ใช้กับการดาเนินชีวิตที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม (ธนากร สังเขป, 2552) ภูมิปัญญาสามารถเป็นได้ทั้งรูปธรรม
เช่น เทคโนโลยี การทามาหากิน การเกษตร ศิลปะ หัตถกรรม หรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ และภูมิปัญญาที่เป็น
นามธรรม เช่น โลกทัศน์ ความคิด ความเชื่อ หรือปรัชญาในการดาเนินชีวิต ลักษณะที่สาคัญ จะมาจากประสบการณ์
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หรือความจริงที่ได้จากการดาเนินชีวิต มีลักษณะเป็นพลวัต (Dynamics) คือ เปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัย และมี
พั ฒ นาการอยู่ ต ลอดเวลา มี วั ฒ นธรรมเป็ น พื้ น ฐาน และมี ลั ก ษณะเฉพาะหรื อ เอกลั ก ษณ์ ใ นตั ว เอง เป็ น
ภูมิปัญญาที่ สั่งสม สืบสาน อยู่ในวัฒนธรรมในชุมชน เป็นภูมิปัญญาที่บ่งบอกถึงองค์ความรู้ นั่นหมายถึง องค์ความรู้
ความเชื่อ ความสามารถ ของคนในชุมชนที่ได้จากการสั่งสมประสบการณ์และการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลายาวนาน
มีการถ่ายทอดสืบต่อกันมา ถือเป็นความรู้ที่ดีงาม มีคุณค่าต่อวิถีชุมชนท้องถิ่น ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ได้อย่างสมดุล สามารถทาให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมากต่อการวางแผนพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและมั่นคง
เนื่องจากภูมิปัญญาเป็นจุดเริ่มต้นของการประกอบอาชีพ และเป็นพื้นฐานของการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาที่
นาไปสู่การพึ่งพาตนเอง การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ตลอดจน การพัฒนาที่เกิดจากบูรณาการองค์ความรู้ที่เป็น
ภูมิปัญญาเดิมกับความรู้ที่เป็นสากล เพื่อให้เกิดเป็นความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาใหม่นามาซึ่งการพัฒนาการดาเนินงานให้
ประสบความสาเร็จได้ในยุคปัจจุบัน (สานักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร, 2553)
จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยในอดีต ซึ่งเก็จกาญจน์ จันทนะภัค และ สุมนต์ สกลไชย (2557) ได้
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของกลุ่มสตรีและความเป็นไปได้ในการพัฒนาสตรี เทศบาลเมืองหนองสาโรง
จังหวัดอุดรธานี พบปัจจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานของกลุ่มสตรี ส่วนอภิชาติ
ใจอารีย์ (2557) ได้ทาการศึกษาการจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปหน่อไม้ ของชุมชนบ้านพุเตย
จังหวัดกาญจนบุรี พบองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของการแปรรูปหน่อไม้เป็นภูมิปัญญาแบบดั้งเดิม เป็นองค์ความรู้
ประจาท้องถิ่นของการแปรรูปหน่อไม้ที่ผ่านการเรียนรู้และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งถือเป็นวิถีชุมชนที่ปฏิบัติสืบทอด
กันมา ขณะเดียวกัน กนกพร ฉิมพลี (2555) ได้ศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของหัตถกรรม
เครื่องจักสานวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรูแ้ ละประสบการณ์
ที่ได้มีการถ่ายทอดเป็นกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมสืบต่อกันมาสู่ลูกหลาน ทาให้การจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสานประสบความสาเร็จ ดังนั้น จึงนามาซึ่งการตั้งสมมติฐาน ดังนี้
สมมติ ฐ านที่ 1 ปั จ จั ย การจัดการความรู้ด้า นภู มิปั ญญาของผ้าฝ้ ายทอมือ บ้ านดอนหลวงส่งผลให้เกิด
ความสาเร็จในการดาเนินงานได้
การจัดการ (Management)
การจัดการ เป็นกระบวนการดาเนินงานให้เกิดผลสาเร็จตามเป้าหมายขององค์การโดยอาศัยบุคลากรและ
ทรัพยากรทางการบริหาร โดยเป็นการดาเนินงานด้วยความร่วมมือกันของกลุ่มที่มีการสื่อสารที่ดีต่อกัน มีการ
ประสานทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ ผ่านการวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ และการควบคุมงาน มีการจัด
สภาพแวดล้อมให้บุคลากรทางานอย่างเหมาะสมและบุคลากรมีการประสานงานกัน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย (เนตร์
พัณณา ยาวิราช, 2550) การจัดการเป็นระบบการทางานที่มีกระบวนการนาทรัพยากรทางการบริหารทั้งวัตถุและ
คนมาดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การให้เกิดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดการเป็นศิลปะ
ในการใช้คนทางานให้เกิดความมีประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผล ที่อาศัยทรัพยากรมนุษย์ เงินทุน วัสดุ
อุปกรณ์ มาเป็นปัจจัยที่อานวยความสะดวกต่อการดาเนินงานในองค์กร (บุญฑวรรณ วิงวอน, 2550) ส่วน สาคร สุข
ศรีวงศ์ (2551) ได้กล่าวเกี่ยวกับการจัดการว่า เป็นการดาเนินงานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทางการจัดการและหน้าที่หลัก
4 ด้านคือ การวางแผน การจัดองค์การ การชี้นาและการควบคุม ให้ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
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จากการทบทวนวรรณกรรมพบงานวิจัยของ นิภาภรณ์ จงวุฒิเวศย์, รังสรรค์ สิงหเลิศ และสมสงวน ปัสสา
โก (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานของธุรกิจชุมชน ในอาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
พบปัจจัยทางด้านการจัดการส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงาน ส่วน อริญชยา อดุลย์เดช และพรรณนา ไวคกุล
(2555) ได้ศึกษาความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านช่องโครุ่งเรือง ตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา พบการบริหารจัดการกลุ่ม เป็นหนึ่งปัจจัยที่ทาให้วิสาหกิจชุมชนเพราะเห็ดบ้านช่องโครุ่งเรือง
ประสบความสาเร็จ ขณะเดียวกัน ธนพร มั่นขจรพงษ์ และศานิต เก้าเอี้ยน (2555) ได้ศึกษาการประเมิน การ
ดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม่ไผ่บ้านดอนชาด มีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับสูงมาก เพราะทาง
กลุ่มมีการบริหารจัดการกลุ่ม ทั้งทางด้านสภาพแวดล้อมของการจัดตั้งกลุ่ม ทักษะ ความรู้ในการผลิต และการ
จัดทาบัญชีรายรับรายจ่าย เป็นต้น ดังนั้น จึงนามาสู่การตั้งสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการจัดการความรู้ด้านการจัดการของผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง ส่งผลให้เกิด
ความสาเร็จในการดาเนินงานได้
ด้านเอกลักษณ์ (Uniqueness)
เอกลักษณ์ หมายถึง ความสาเร็จ ตามจุดเน้น และจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่ง
ของชุมชน คุณค่าของสิ่งที่ควรอนุรักษ์เกิดจากความมีเอกลักษณ์ (Uniqueness) โดยปกติตามธรรมชาติของคน จะมี
การอยู่ ร่ ว มกั น เป็ น กลุ่ ม เพื่ อ ความอยู่ ร อดและจะท าให้ ก ารด ารงชี วิ ต มี คุ ณ ภาพ การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ กลุ่ ม และ
กระบวนการของกลุ่ม จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคนในท้องถิ่นหรือชุมชน ที่สามารถทาให้เกิดการพัฒนาสิ่ง
ที่จะถือได้ว่าเป็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตนเองหรือกลุ่มคนในชุมชนนั้น ซึ่งการพัฒนาทางด้านต่าง ๆ จะมีความ
เกี่ยวข้องกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่า เกิดการสร้างมรดกทางสังคมที่ดีงาม การรวมกลุ่มดาเนินงานร่วมกัน
ของคนในชุมชนจะมีการแสดงพฤติกรรมออกมาทางความคิด ประสบการณ์ที่มีความแตกต่างกัน เมื่อคนมารวมกลุ่ม
กันก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ จึงเกิดเป็น เอกลักษณ์ที่สาคัญ
ของชุมชนขึ้น (โกวิทย์ พวงงาม, 2553)
จากการทบทวนวรรณกรรม พบงานวิจัยของ ชมภารี ชมพูรัตน์ (2549) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความ
เข้มแข็งของกลุ่มอาชีพในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มจะดาเนินงานอยู่ได้ กลุ่มมีการสร้างเอกลักษณ์ที่เกี่ยวข้ องกับ
กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม กระบวนการทางสังคมและกระบวนการจัดการ ที่มีการพัฒนากลุ่มให้มีศักยภาพ นามา
ซึ่งการประสบความสาเร็จในการทางาน จึงนามาซึ่งการตั้งสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยการจัดการความรู้ด้านเอกลักษณ์ของผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง ส่งผลให้เกิด
ความสาเร็จในการดาเนินงานได้
ความสัมพันธ์กับชุมชน (Community Relations)
ความสัมพันธ์กับชุมชน เป็นลักษณะของการเข้าร่วมกันทากิจกรรมในกลุ่มต่าง ๆ จะทาให้บุคคลผู้เข้ามา
เป็นสมาชิก ได้มีประสบการณ์ทางด้านสังคม ได้เรียนรู้ พบปะผู้คน รู้จักปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ตนเองและสามารถสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่ชุมชนได้ โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพ เป็นการรวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมให้เกิด
รายได้ที่เพิ่มขึ้น และยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน การส่งเสริมการรวมกลุ่มซึ่งเป็นพื้นฐานของการ
เสริมสร้างกลุ่มและเครือข่ายไว้ โดยจะมีการจัดตั้งกลุ่ม มีการค้นหาตัวผู้นา การหาความต้องการของแต่ละบุคคลเพื่อ
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นามากาหนดความต้องการของกลุ่ม การเข้ารวมกลุ่มด้วยความสมัครใจ จะทาให้เกิดความซื่อสัตย์และความภักดีต่อ
กลุ่ม การมีสิ่งแวดล้อมที่คล้ายคลึงกัน จะมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันทาให้สามารถดาเนินงานร่วมกันได้ง่ายและเกิด
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จะก่อให้เกิดความสามัคคี ช่วยกันคิด ช่วยกันทา จนทา
ให้งานประสบความสาเร็จ
จากการทบทวนวรรณกรรม พบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องคือ ณัฐ อมรภิญโญ (2556) ศึกษารูปแบบการประสบ
ความส าเร็ จ ที่ ยั่ ง ยื น ของผู้ ป ระกอบการรายย่ อ ย ในภาคะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน ประเทศไทย พบว่ า
ผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนควรมีการรวมตัวกันเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการพึ่งพากันในชุมชน
แลกเปลี่ยน เรียนรู้และแก้ปัญหาร่วมกัน ก่อให้เกิดการรวมตัวกันทางด้านเศรษฐกิจในชุมชน (Galindo, 2002)
สอดคล้องกับงานวิจัย ของ Nhantumbo (2001) ที่พบการมีความสัมพันธ์ที่ดีจากคนในชุมชนจะทาให้เกิดรูปแบบ
การจัดการ ที่เหมาะสมในการดาเนินธุรกิจในระยะยาวนามาซึ่งความสาเร็จในการดาเนินงาน ภาระผูกพันทางสังคม
และการเชื่อมโยงกันของสมาชิกในกลุ่ม เป็นทุนทางสังคม (Lin, 2001) ที่ประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ในสังคม มีความใกล้ชิดกันและเห็นพ้องต้องกัน เกิดการแลกเปลี่ยนทรัพยากร ทาให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกต่อผล
การดาเนินงานของผู้ประกอบการ ทาให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ ผู้นา ความสัมพันธ์ทางเครือข่ายทางสังคม
ทาให้เกิดบรรยากาศของการทางานบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ การแลกเปลี่ ยนข้อมูลข่าวสาร และการ
ปรับปรุงผลการดาเนินงาน สามารถทาให้เกิดการลดต้นทุนและการประสบความสาเร็จของผลการดาเนินงาน
(Fafchamps and Minten, 2002) นามาซึ่งการตั้งสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยการจัดการความรู้ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง ส่งผล
ให้เกิดความสาเร็จในการดาเนินงานได้
การตลาด (Marketing)
การตลาดคือ กระบวนการทางสังคม ในสิ่งที่ทาให้บุคคลและกลุ่มของบุคคลได้รับในสิ่งที่จาเป็นและมี
ความต้องการ โดยการพึ่งพาอาศัยการสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ และสิ่งที่มีคุณค่ากับบุคคลอื่น และ
การส่งมอบความพึงพอใจให้ กับลูก ค้าโดยทาให้ได้รับผลกาไร เพื่อการดึงดูดลูกค้าใหม่ ในการที่จะให้คุ ณ ค่ า ที่
เหนื อ กว่ า คู่ แ ข่ ง ขั น และการรั ก ษาลู ก ค้ า ปั จ จุ บั น ด้ ว ยการส่ ง มอบความพึ ง พอใจให้ กั บ ลู ก ค้ า (Kotler and
Armstrong, 2004)
จากการทบทวนวรรณกรรมพบการศึกษาของ สุภาภรณ์ ถุงจันทร์ (2557) ได้ศึกษากลยุทธ์การตลาดที่มี
ผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานธุรกิจของผู้ประกอบการ พบปัจจัยทางด้านการตลาดส่งผลต่อผลการดาเนินของ
ธุรกิจ ในด้านการตั้งราคาที่เหมาะสม ทาให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกคุ้มค่า ปัจจัยส่วนประสบทางการตลาดที่มีผลต่อ
ความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ เรียงตามลาดับ ได้แก่ ปัจจัยด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
และด้านการส่งเสริมการตลาด การตลาดจึงมีความสาคัญต่อการบริหารองค์กรธุรกิจ ในด้านต่างๆ คือ เป็นสิ่งที่ผู้ถือ
หุ้น ผู้ประกอบการ และผู้บริหารขององค์กร จะต้องพิจารณาเป็นเบื้องต้น ก่อนการลงทุนในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
ใดๆ เพราะหากไม่มีตลาดที่ดีมารองรับได้อย่างเหมาะสมเพียงพอธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั้นๆ ย่อมไม่สามารถ
ดาเนินการได้อย่างยั่งยืน เป็นเครื่องมือในการพิจารณาความเป็นไปได้ของแผนงานทางธุรกิจในแต่ละโครงการ เป็น
เครื่องมือในการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดผลกาไร หรือผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนขององค์กร และผู้ถือหุ้น
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ตลอดจน เป็นเครื่องมือในการสร้างภาพลักษณ์อันดีแก่สินค้าหรือบริการขององค์กร ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
นามาซึ่งการตั้งสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยการจัดการความรู้ด้านการตลาดของผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง ส่งผลให้เกิด
ความสาเร็จในการดาเนินงานได้
วัฒนธรรมองค์การ (Organizational Culture)
วัฒนธรรมองค์การ (Organizational Culture) วัฒนธรรมเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีการปฏิบัติสืบ
ต่อกันมาภายในกลุ่มชน จะเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดการแบ่งปัน เรียนรู้และการสร้างความรู้ ที่มีลักษณะเป็น
ค่ า นิ ย ม ความเชื่ อ บรรทั ด ฐานและสั ญ ลั ก ษณ์ (Price Waterhouse Change Integration Team, 1996) เป็ น
ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการใช้ความรู้ร่วมกันในองค์การ (Gruber, 2000) เป็นปัจจัยที่องค์การต้องทาการจัดการเพื่อ
นาไปสู่ความสาเร็จของการดาเนินงาน (Wong, 2005) วัฒนธรรมองค์การเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงออกถึงความเป็น
ตัวตนขององค์กร เพื่อนาพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย ซึ่งองค์การในปั จจุบันควรให้ความสาคัญต่อกระบวนการหล่อ
หลอมให้พนักงานทุกคนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยยึดหลักการนาวัฒนธรรมองค์กร มาเป็นแรงขับเคลื่อน จึงเป็น
ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นาที่ต้องมิให้องค์กรหยุดชะงักอยู่กับวัฒนธรรมเดิม วัฒนธรรมองค์การ จึงเป็นแนวทาง
ที่ได้ยึดถือปฏิบัติกันในองค์การ (พรรัตน์ รัตนศิริวงศ์, 2551) เช่น การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงใน
การเป็นแบบอย่างที่ดี การสร้างบรรยากาศที่ทาให้บุคลากรกล้าคิดกล้าทา เปิดเผยต่อกัน มีการทางานเป็นทีม และ
ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ของบุคลากรเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประเมินผลและพัฒนาบุคลากรจึงเป็น
ปัจจัยที่สามารถจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือเป็นปัจจัยที่สามารถช่วยให้การจัดการความรู้ดาเนินไปได้
เป็นอย่างดี (บุญดี บุญญากิจ, 2548)
จากการทบทวนวรรณกรรมพบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คือ ฉัตรา โพธิ์พุ่ม (2557) ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการบริหารงานขององค์กร พบว่า วัฒนธรรมองค์กร ก็ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลทางบวกต่อการบริหารงาน
ขององค์ ก ร ในขณะที่ สุ ด ารั ตน์ โยธาบริ บ าล (2554) ได้ ท าการศึ กษาวั ฒ นธรรมองค์ การกั บผลสัม ฤทธิ์การ
ดาเนินงาน พบว่า วัฒนธรรมองค์การส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงาน จึงนาไปสู่การตั้งสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยการจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรมองค์กรของผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง ส่งผลให้
เกิดความสาเร็จในการดาเนินงานได้
ผลการดาเนินงาน (Performance)
ผลการดาเนินงาน เป็นการใช้ความรู้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผูกพันอยู่กับงานหรือกิจกรรมขององค์การ และความรู้ที่
ใช้ในการทางานจะถูกสร้างขึ้นโดยผู้ปฏิบัติงาน ที่มีการนาเอาความรู้มาสร้างและนามาใช้กับการทางาน การใช้
ความรู้เพื่อส่งผลต่อผลการดาเนินงานให้องค์การประสบความสาเร็จนั้น ต้องมีขั้นตอนหรือกระบวนการในการ
จัดการความรู้ที่เป็นระบบ เพื่อสามารถพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน นามาซึ่งการเพิ่มผลผลิต และ
ความมีประสิทธิภาพ จากการใช้กระบวนการจัดการความรู้ ให้เกิดวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ นามาซึ่งผลของการ
ประสบความสาเร็จของการดาเนินงานในองค์ การ (กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล, 2557) การกาหนดประเด็นสาคัญที่
องค์กรต้องทาให้ประสบความสาเร็จ เป็นการกาหนด วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ เป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับ การทาให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ การลดระยะเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ
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บริการใหม่ ๆ และความเป็นเลิศในการดาเนินงาน (บุญดี บุญญากิจ, 2548) เช่นเดียวกันผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอน
หลวงสามารถวัดผลการดาเนินงานได้จาก ความรู้ ความชานาญในการทอผ้า ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน
และได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ มีการพัฒนารูปแบบ
และลวดลายผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากขึ้น เป็นต้น (มานพ ชุ่มอุ่น 2553
และ สมบัติ สิงฆราช, 2553)
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุ ปตัวแปรเป็นกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัยได้ดังนี้คือ
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิ ด ปั จ จั ย การจั ดการความรู้ ที่ ส่งผลต่ อ ผลการด าเนิ น งานของกลุ่ ม ผลิต ผ้า ฝ้ ายทอมื อ บ้าน
ดอนหลวง ตาบลแม่แรง อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน
ปัจจัยการจัดการความรู้กลุม่ ผลิต
ผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง
 ด้านภูมิปญ
ั ญา
 ด้านการจัดการ
 ด้านเอกลักษณ์
 ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน
 ด้านการตลาด
 ด้านวัฒนธรรมองค์กร

ผลการดาเนินงาน

ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยในครั้งนี้คือ สมาชิกผู้ผลิตผ้าฝ้ายทอมือในหมู่บ้านดอนหลวง ส่วนใหญ่เกือบทุก
หลังคาเรือนมีการผลิตผ้าฝ้ายทอมือ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิธีการบริหารจัดการ มีความเป็นเอกลักษณ์ การมี
ความสัมพันธ์ร่วมกันในชุมชน การใช้ช่องทางทางการตลาด และมีวัฒนธรรมองค์การเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งใน
หมู่บ้านดอนหลวงประกอบด้วย 310 ครัวเรือน มีจานวนประชากรทั้งหมด 811 คน (ประชากรตาบลแม่แรงตาม
ทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 จากเทศบาลตาบลแม่แรง www.maerang.go.th) ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เก็บ
ข้อมูลจากประชากรทุกครัวเรือน ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์คืนมาทั้งหมด 268 ชุด

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ตารางที่ 1 แสดงผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้ของเครื่องมือ
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ตัวแปร
ปัจจัยด้านภูมิปัญญา (LOC)
ปัจจัยด้านการจัดการ (MAN)
ปัจจัยด้านเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ (IDE)
ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับชุมชน (REL)
ปัจจัยด้านการตลาด (MAR)
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร (CUL)
ผลการดาเนินงาน (KEY)

Factor Loadings
0.529 – 0.889
0.561 – 0.853
0.698 – 0.814
0.604 – 0.777
0.649 – 0.822
0.630 – 0.831
0.514 – 0.782

Alpha Coefficient
0.606
0.610
0.617
0.607
0.605
0.604
0.601

จากตารางที่ 1 งานวิจัยนี้ใช้เครื่องมือที่สาคัญคือ แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล เพื่อสอบถามระดับ
ความเห็นของสมาชิกผู้ผลิตผ้าฝ้ายทอมือในหมู่บ้านดอนหลวงเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อผล
การดาเนินงาน ทาการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้คือ (1) ทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) โดยการนาแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ทาการตรวจข้อคาถามว่า
มีความถูกต้อง กระชับ เข้าใจง่ายและถูกต้องครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย (Hair et al., 201) (2) การ
ทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยนาแบบสอบถามที่ได้มา
วิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม จากการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ
ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ อยู่ระหว่าง 0.601 – 0.617 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.60 ตามข้อเสนอของ Nunnally (1978) (3) การหาค่าความตรงเชิงโครงสร้าง โดยใช้เทคนิควิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) มีค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) อยู่ระหว่าง
0.514 – 0.889 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.4 แสดงให้เห็นได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือและมีความตรงเป็นที่ยอมรับ
ได้ สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ Nunnally และ Bernstein (1994)
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพรรณนาเพื่อหา ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการใช้สถิติ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ทดสอบ 6
สมมติฐาน จากสมการดังต่อไปนี้
สมการที่ 1: KEY = 01+ β1LOC + 1
สมการที่ 2: KEY = 02+ β2MAN + 2
สมการที่ 3: KEY = 03+ β3IDE + 3
สมการที่ 4: KEY = 04+ β4REL + 4
สมการที่ 5: KEY = 05+ β5MAR + 5
สมการที่ 6: KEY = 06+ β6CUL + 6
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ผลการวิจัย
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 268 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนมากมีอายุอยู่ระหว่าง 51 – 60 ปี
มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา มีอาชีพทอผ้าหรือตัดเย็บ และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 10,001 –
15,000 บาทต่อเดือน
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยเบีย่ งเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์ของทุกตัวแปร

ตัวแปร
Mean
S.D.
ภูมิปัญญา
การบริหาร
เอกลักษณ์
ความสัมพันธ์
การตลาด
วัฒนธรรม
ความสาเร็จ

ความ
สัมพันธ์ การตลาด
กับชุมชน
4.215
4.124
0.366
0.444

การบริหาร
ภูมิปญ
ั ญา
เอกลักษณ์
จัดการ
4.087
0.484
.394**
.326**
.285**
.235**
.290**
.200**

3.921
0.427

.212**
.276**
.192**
.195*
.149*

4.239
0.477

.348**
.248**
.172*
.269**

.295**
.265**
.205**

.450**
.258**

วัฒนธรรม
องค์กร

ความสาเร็จ

4.171
0.501

4.148
0.404

.150*

*** p < .01, ** p < .05, * p < .10
จากตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสหสัมพันธ์ของทุกตัวแปร การตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicolinearity) พบว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่นที่ ระดับ 0.05 และ 0.10 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคู่ตัวแปร อยู่ในระหว่าง 0.149
– 0.450 ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าต่ากว่า 0.8 แสดงว่าไม่พบปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วย
กันเอง สอดคล้องกับ Hair, Black และ Anderson (2010) ได้กล่าวไว้ว่า ไม่มีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างคู่ตัวแปร
ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ากว่า 0.8

ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน
ตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ

ความสาเร็จ (KEY)
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สมมติฐาน 1 – 6
ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น (LOC)

.300***
(.072)
การบริหารจัดการ (MAN)
.267***
(.064)
เอกลักษณ์ (IDE)
.290***
(.070)
ความสัมพันธ์กับชุมชน (REL)
.226***
(.054)
การตลาด (MAR)
.271***
(.065)
วัฒนธรรมองค์กร (CUL)
.313***
(.075)
2
Adjusted R
.069
Maximum VIF
1.000
* p < .10, ** p < .05, *** p < .01, a Bata coefficients with standard errors in parenthesis

ตาราง
ที่ 3 แสดงผลการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร
ถดถอยแบบ
พ หุ คู ณ
(Multiple
Regression
Analysis) เ พื่ อ
ท ด ส อ บ
สมมติ ฐ านปั จ จั ย
การจัดการความรู้
ด้ า นภู มิ ปั ญ ญ า
ด้านการจัดการ ด้านเอกลักษณ์ ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ด้านการตลาดและด้านวัฒนธรรมองค์กร ที่ส่งผลต่อผล
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง ผู้ ผ ลิ ต ผ้ า ฝ้ า ย ท อ มื อ บ้ า น ด อ น ห ล ว ง ต า บ ล
แม่แรง อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยการจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่งผลเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานของผู้ผลิตผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง (H1: β1 = 0.300 ที่ระดับนัยสาคัญ p <
0.01), ปัจจัยการจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการ ส่งผลเชิงบวกต่อผลในการดาเนินงานของผู้ผลิตผ้าฝ้ายทอ
มือบ้านดอนหลวง (H2: β2 = 0.267 ที่ระดับนัยสาคัญ p < 0.01), ปัจจัยการจัดการความรู้ด้านเอกลั ก ษณ์
ผลิตภัณฑ์ ส่งผลเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานของผู้ผลิตผ้าฝ้ายทอมือบ้ านดอนหลวง (H3: β3 = 0.290 ที่ระดับ
นัยสาคัญ p < 0.01), ปัจจัยการจัดการความรู้ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ส่งผลเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานของ
ผู้ผลิตผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง (H4: β4 = 0.226 ที่ระดับนัยสาคัญ p < 0.01), ปัจจัยการจัดการความรู้ด้าน
การตลาด ส่งผลเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานของผู้ผลิตผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง (H5: β5 = 0.271 ที่ระดับ
นัยสาคัญ p < 0.01) และปัจจัยการจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรมองค์กร ส่งผลเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานของ
ผู้ผลิตผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง (H5: β5 = 0.313 ที่ระดับนัยสาคัญ p < 0.01)
อภิปรายผล
1. ปัจจัยการจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานของกลุ่มผู้ผลิต
ผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง ตาบลแม่แรง อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน ดังนั้นจึงสนับสนุน สมมติฐานที่ 1 คือ
ปัจจัยการจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นความรู้เป็นสิ่งที่ผูกพันอยู่กับงานหรือกิจกรรมของแต่ละบุคคลใน
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องค์การ ซึ่งความรู้ที่ใช้ในการทางานจะถูกสร้างขึ้นโดยผู้ปฏิบัติงาน ที่มีการนาเอาความรู้สร้างและนามาใช้กับการ
ทางาน ซึ่งตรงกับสานักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร (2553) ที่กล่าวไว้ว่า ภูมิปัญญาเป็นจุดเริ่มต้นของ
การประกอบอาชีพ และเป็นพื้นฐานของการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาที่นาไปสู่การพึ่งพาตนเอง การพึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน ตลอดจน การพัฒนาที่เกิดจากบูรณาการองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาเดิมกับความรู้ที่เป็นสากล เพื่อให้
เกิดเป็นความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาใหม่นามาซึ่งการพัฒนาผลการดาเนินงานให้ประสบความสาเร็จได้ในยุคปัจจุ บัน
สอดคล้องกับงานวิจั ยของ เก็จกาญจน์ จันทนะภัค และ สุมนต์ สกลไชย (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่ อ
ความส าเร็ จ ของกลุ่ ม สตรี แ ละความเป็ น ไปได้ ใ นการพั ฒ นาสตรี เทศบาลเมื อ งหนองส าโรง จั ง หวั ด อุ ด รธานี
พบปัจจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานของกลุ่มอาชีพสตรี เช่นเดียวกันกับ กนกพร
ฉิมพลี (2555) ได้ศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของหัตถกรรมเครื่องจักสานวิสาหกิจชุม ชน
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้และประสบการณ์ที่ได้มีการถ่ายทอดเป็น
กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมสืบต่อกันมาสู่ลูกหลาน ทาให้การจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม
เครื่องจักสานประสบความสาเร็จ
2. ปัจจัยการจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการ ส่งผลเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานของผู้ผลิตผ้าฝ้ายทอ
บ้ า นดอนหลวง ดั งนั้ น จึ งสนั บสนุ น สมมุ ติ ฐานที่ 2 เนื่ อ งด้ ว ย การจั ด การ เป็ น วิ ธี ใ นการดาเนิน งานให้ประสบ
ความสาเร็จโดยอาศัยทรัพยากรพื้นฐานทางการบริหาร ได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ เงินวัตถุดิบ และวัสดุอุปกรณ์
มาเป็นปัจจัยในการเอื้ออานวยให้เกิดความสะดวกในการดาเนินงานของกลุ่ม ตามที่ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2548)
ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารจัดการเป็นการดาเนินงานขององค์กรที่ต้องมีคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันปฏิบัติงานให้
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้ โดยน าปั จ จั ย ทางการบริ ห ารจั ด การ ได้ แ ก่ บุ ค ลากร งบประมาณ วั ส ดุ อุ ป กรณ์
และการจัดการ มาใช้อย่างเป็นกระบวนการโดยผ่านหน้าที่หลัก คือ การวางแผน การจัดองค์การ การเป็นผู้นา
และการควบคุมให้การทางานบรรลุเป้าหมายร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ สาคร สุขศรีวงศ์ (2551)
ที่ได้ให้แนวคิดทางด้านการจัดการไว้ว่า การจัดการเป็นการดาเนินงานให้ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ของ
องค์กรผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทางการจัดการ รวมถึงหลัก 4 ประการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การชี้นาและ
การควบคุม การจัดการ คือ รูปแบบของบทบาทและความสาคัญของการบริหารกลุม่ ให้ ประสบความสาเร็จ ซึ่งถือ
ได้ ว่ า ความท้ า ทายอย่ า งหนึ่ งของผู้ บ ริ ห าร ที่ จ ะต้ อ ง บริ ห ารจั ด การ ภายใต้ ก ารแข่ งขั น อย่ า งเข้ ม ข้ น ในแต่ ล ะ
อุตสาหกรรม ดังนั้น ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ ตลอดจนการประสานความคิดที่มีแตกต่างจากบุคลากรใน
ทีมงานให้เป็นความเห็นของกลุ่มโดยไม่เกิดความแตกแยกจึงเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญในการที่จะนาไปสู่เป้าหมาย
ขององค์กร เช่นเดียวกันกับ Rule และ Byars (2002) และจากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการบริหาร
จัดการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกของ ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี
(2557) พบว่า ปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่มีความสาคัญมากที่สุด คือ ด้านพนักงานและการวางแผน โดยจะส่งผล
ต่อความสาเร็จในการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ ทาให้บริษัทสามารถลดต้นทุน และมีอัตราการเจริญเติบโต
สูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิภาภรณ์ จงวุฒิเวศย์, รังสรรค์ สิงหเลิศ และสมสงวน ปัสสาโก (2553) ได้ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานของธุรกิจชุมชน ในอาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พบปัจจัยทางด้านการ
จัดการส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงาน เช่นกัน กับกลุ่มผ้าฝ้ายทอมือที่มีการเปิดโอกาสให้สมาชิกและ
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คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน มีการบริหารและจัดการอย่างถูกต้องและมีระบบตาม
แผนที่ได้วางเอาไว้ เนื่องจากการดาเนินงานของกลุ่มที่มีสมาชิกทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าของ ก่อให้สมาชิกทุกคนได้เกิด
ความรู้สึกในการเป็นเจ้าของธุรกิจชุมชนร่วมกัน ซึ่งจะนาไปสู่ความสาเร็จของผลลการดาเนินงานซึ่งสอดคล้องเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมา
3. ปัจจัยการจัดการความรู้ด้านเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ส่งผลเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานของผู้ผลิตผ้าฝ้าย
ทอมือบ้านดอนหลวง ดั งนั้นจึงสนับสนุน สมมุติฐานที่ 3 คือความเป็นเอกลักษณ์เป็นความสาเร็จ และจุดเด่นที่
สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของชุมชน จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคนในท้องถิ่นหรือชุมชน
ที่สามารถทาให้เกิดการพัฒนาสิ่งที่จะถือได้ว่าเป็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตนเองหรือกลุ่มคนในชุมชนนั้น ซึ่งการ
พัฒนาทางด้านต่าง ๆ จะมีความเกี่ยวข้องกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่า เกิดการสร้างมรดกทางสังคมที่ดีงาม
การรวมกลุ่มดาเนินงานร่วมกันของคนในชุมชนจะมีการแสดงพฤติกรรมออกมาทางความคิด ประสบการณ์ที่มีความ
แตกต่างกัน เมื่อคนมารวมกลุ่มกันก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่
จึงเกิดเป็น เอกลักษณ์ที่สาคัญของชุมชนขึ้น (โกวิทย์ พวงงาม, 2553) เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ ชมภารี ชมพู
รัตน์ (2549) ได้ทาการศึกษาปัจจัย ที่มีผลต่อ ความเข้ม แข็ งของกลุ่มอาชี พ ในจังหวัดเชีย งใหม่ โดยศึกษาปัจ จั ย
กระบวนการและผลผลิ ต ของกลุ่ ม แปรรู ป ผลผลิ ต ทางการเกษตร กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สื้ อ ผ้ า และเครื่ อ งแต่ งกาย
ผลการศึกษาพบว่า แต่ละกลุ่มจะมีบริบทและปัจจัยการดาเนินงานทางด้านต่าง ๆ แตกต่างกัน อาทิ การใช้ทรัพยากร
ทุนทางสังคมและภูมิปัญญาของชุมชน เป็นต้น มองเห็นได้ว่ากลุ่มจะดาเนินงานอยู่ได้ กลุ่มมีการสร้างเอกลักษณ์ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม กระบวนการทางสังคมและกระบวนการจัดการ ที่มีการพัฒนากลุ่มให้มี
ศักยภาพ นามาซึ่งการประสบความสาเร็จในการทางาน
4. ปัจจัยการจัดการความรู้ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ส่งผลเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานของผู้ผลิตผ้า
ฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง ดังนั้นจึงสนับสนุน สมมุติฐานที่ 4 คือจะเห็นได้ว่า ความสัมพันธ์กับชุมชน เป็นลักษณะ
ของการเข้าร่วมกันทากิจกรรมในกลุ่มต่าง ๆ จะทาให้บุคคลผู้เข้ามาเป็นสมาชิก ได้มีประสบการณ์ทางด้านสังคม
ได้เรียนรู้ พบปะผู้คน รู้จักปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตนเองและสามารถสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่
ชุมชนได้ โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพ เป็นการรวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมให้เกิดรายได้ที่ เพิ่มขึ้น และยังเป็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน การส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นพื้นฐานของการเสริมสร้างกลุ่มและเครือข่ายไว้ โดยจะมีการจัดตั้ง
กลุ่ม มีการค้นหาตัวผู้นา การหาความต้องการของแต่ละบุคคลเพื่อนามากาหนดความต้องการของกลุ่ม การเข้า
รวมกลุ่มด้วยความสมัครใจ จะทาให้เกิดความซื่อสัตย์และความภักดี ต่อกลุ่ม สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐ อมร
ภิญโญ (2556) ศึกษารูปแบบการประสบความสาเร็จที่ยั่งยืนของผู้ประกอบการรายย่อย ในภาคะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ประเทศไทย พบว่าผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนควรมีการรวมตัวกันเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
มีการพึ่งพากันในชุมชน แลกเปลี่ยน เรียนรู้และแก้ปัญหาร่วมกัน ก่อให้เกิดการรวมตัวกันทางด้านเศรษฐกิจในชุมชน
(Galindo, 2002) และ Nhantumbo (2001) พบการมีความสัมพันธ์ที่ดีจากคนในชุ มชนจะทาให้เกิดรูปแบบการ
จัดการ ที่เหมาะสมในการดาเนินธุรกิจในระยะยาวนามาซึ่งความสาเร็จในการดาเนินงาน
5. ปัจจัยการจัดการความรู้ด้านการตลาด ส่งผลเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานของผู้ผลิตผ้าฝ้ายทอมือบ้าน
ดอนหลวง จึ งสนั บ สนุ น สมมุ ติ ฐ านที่ 5 เนื่ อ งจากการตลาดเป็ น กระบวนการทางสังคมและการจัด การ ที่ ใ ห้
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ความสาคัญกับการเสนอความจาเป็นและความต้องการให้กับกลุ่มบุคคลและกลุ่มต่าง ๆ โดยอาศัยการสร้างสรรค์
และการแลกเปลี่ ย นผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละคุ ณ ค่ า กั บ ผู้ อื่ น การศึ ก ษาทางด้ า นการตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ การด าเนิ น งาน
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สุภาภรณ์ ถุง จันทร์ (2557) ได้ศึกษากลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อความสาเร็จในการ
ดาเนินงานธุรกิจของผู้ประกอบการ พบปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ ด้านราคา
และภาพลักษณ์ของธุรกิจเป็นจุดเด่นที่สาคัญของธุรกิจมากที่สุด การวางแผนกลยุทธ์ของผู้ประกอบการ มีหลักเกณฑ์
ในการแบ่งสินค้าและแบ่งกลุ่มลูกค้าตามลักษณะการใช้งาน มีการกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ตามระดับคุณภาพ และ
มีการกาหนดราคาที่เหมาะสม โดยผู้บริโภคมีความรู้สึกคุ้มค่า ปัจจัยส่วนประสบทางการตลาดที่มีผลต่อความสาเร็จ
ในการดาเนินธุรกิจ เรียงตามลาดับ ได้แก่ ปัจจัยด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายและด้านการ
ส่งเสริมการตลาด
6. ปัจจัยการจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรมองค์กร ส่งผลเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานของผู้ผลิตผ้าฝ้ายทอ
มือบ้านดอนหลวง จึงสนับสนุน สมมุติฐานที่ 6 คือ เนื่องจากว่า วัฒนธรรมองค์กรมักจะเชื่อมโยงกับพฤติกรรมองค์กร
กระบวนการทางานในองค์กร หรือ ความเป็นผู้นาในองค์กร วัฒนธรรมองค์การเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงออกถึงความ
เป็นตัวตนขององค์กร เพื่อนาพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย ซึ่งองค์การในปัจจุบันควรให้ความสาคัญต่อกระบวนการหล่อ
หลอมให้ พ นั ก งานทุ ก คนเป็น ส่ว นหนึ่ งขององค์ก ร โดยยึ ด หลัก การน าวั ฒนธรรมองค์ก ร มาเป็ น แรงขั บเคลื่อน
วัฒนธรรมแต่ละแบบสามารถสร้างความสาเร็จให้แก่องค์กรได้ทั้งสิ้น วัฒนธรรมองค์กรคือ สิ่งที่หล่อหลอมให้คนใน
องค์กรมีและเข้าใจกฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน ทาหน้าที่หลอมให้คนในองค์กรมีความเชื่อและพฤติกรรม ไปในทิศทาง
เดียวกัน วัฒนธรรมทาให้คนในองค์กรอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และลดความขัดแย้ง ซึ่งสอดคล้องกับ ฉัตรา โพธิ์พุ่ม
(2557) ได้ ท าการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารงานขององค์ ก รพบวั ฒ นธรรมองค์ ก ร ถื อ เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์กับการบริหารงาน นอกจากนั้นแล้ว ยังประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ในด้านตามตาแหน่งวิชาชีพ
ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ด้านการบังคับบัญชาและอานาจการตัดสินใจ ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านภาวะผู้นา และด้าน
บริหารทรัพยากรบุคคล ในขณะที่ สุดารัตน์ โยธาบริบาล (2554) ได้ทาการศึกษาวัฒนธรรมองค์การกับผลสัมฤทธิ์
การดาเนินงาน เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมองค์การ ระดับผลสัมฤทธิ์การดาเนินงาน และเพื่อศึกษาความเชื่อมโยง
ของวัฒนธรรมองค์การกับผลสัมฤทธิ์การดาเนินงาน ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมองค์การมีความเชื่อมโยงกับ
ผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงาน แสดงให้เห็นว่า วัฒนธรรมขององค์กรมีส่วนทาให้ผลการดาเนินงานขององค์กรประสบ
ความสาเร็จ
การนาไปใช้ประโยชน์
1. ผลของการศึกษาครั้งนี้จะทาให้ผู้ผลิตผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวงทราบว่าการจัดการความรู้ทางด้าน
ต่าง ๆ ที่ได้ดาเนินการร่วมกันอยูส่ ง่ ผลให้การดาเนินงานประสบความสาเร็จ ซึ่งสามารถนาผลการศึกษาไปใช้ในการ
พัฒนา ส่งเสริมการจัดการความรู้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปอันจะนามาซึ่งความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนได้
2. ผลการศึกษาสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาการใช้ปัจจัยการจัดการความรู่ให้องค์กรมีผลการ
ดาเนินงานที่ประสบความสาเร็จ ในอาชีพและชุมชนอื่น ๆ ได้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
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1. หน่วยงานส่วนท้องถิ่น ควรตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการความรู้ โดยกาหนดประเด็นของการ
จัดการความรู้เป็นกลยุทธ์ของการขับเคลื่อนการดาเนินงานของแต่ละชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลการ
ดาเนินงาน ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ข้อมูลปัจจัยการจัดการความรู้ กาหนดเป็นเป้าหมาย ทิศทาง แนวทาง
ในการวางแผนการดาเนินงานให้กับกลุ่มอาชีพในชุมชนท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร
1. ผู้บริหารหน่วยงาน หรือผู้นาชุมชน สามารถนาข้อมูลปัจจัยการจัดการความรู้ ไปตัดสินใจในการ
บริหารงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชน
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นาผลของการศึกษาข้อมูลปัจจัยการจัดการความรู้ ไปเป็นแนวทางในการ
วางแผน ปรับปรุง แก้ไข ตลอดจนส่งเสริม เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและพัฒนาอาชีพสาหรับชุมชนอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. การให้ความสาคัญกับการศึกษาถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่จะสามารถนาพาไปสู่การดาเนินงานที่ประสบ
ความสาเร็จได้มากยิ่งขึ้น สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการเป็นประเทศไทย 4.0 เป็นประเด็นที่น่าสนใจสาหรับ
การศึกษาในครั้งต่อไป
2. การวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอแนะนาว่าควรมีการดาเนินงานวิจัยในลักษณะที่จะสามารถส่งเสริม ผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือให้เป็น กลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง (Smart Enterprise) เพื่อตอบสนองนโยบาย
ประเทศไทย 4.0
3. หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความร่วมมือกันในการค้นหาวิธีในการส่งเสริมและชักจูงคนรุ่นใหม่
ให้หันมาให้ความสนใจในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าด้วยมือ เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าให้คงอยู่
อย่างยั่งยืนต่อไป
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