
 

บทที ่3 
วธิีการด าเนินการศึกษา 

 
การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง กรอบการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีวงจรความรู้ร่วมกบั

ชุมชนนกัปฏิบติัส าหรับบริษทั จอร์จ้ีแอนดลู์ จ  ากดั ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี  
3.1  กรอบการวจิยั 
3.2  กลุ่มเป้าหมาย 
3.3  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.4  การด าเนินการทดลอง และเก็บรวบรวมขอ้มูล  
3.5  การวเิคราะห์ขอ้มูล  

 
3.1 กรอบการวจัิย 

กระบวนการผลิตเส้ือตวัอยา่งของบริษทั จอร์จ้ีแอนด์ลู จ  ากดั ท่ีผา่นมาพบวา่ ความผิดพลาด
ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งกระบวนการผลิตมีสาเหตุจาก 1. พนกังานขาดทกัษะ 2. การส่ือสารท่ีไม่ชดัเจน เนน้
การท างานของตนท่ีตนรับผดิชอบใหเ้สร็จและดีท่ีสุดแลว้ส่งต่อใหพ้นกังานคนอ่ืนท าในขั้นตอนงาน
ถดัไปโดยไม่ค  านึงถึงผลลพัธ์สุดทา้ยหรือผลส าเร็จของงาน  สาเหตุดงักล่าว ส่งผลให้มีการแกไ้ขการ
ผลิตหลายคร้ัง   

นอกจากน้ี ขอ้มูลยอ้นหลงั 5 ฤดูกาลผลิต บริษทั จอร์จ้ีแอนด์ลู จ  ากดั พบว่า เส้ือตวัอย่าง
ประเภทแจ็คเก็ตสร้างมูลค่าความเสียหายสูงสุด เน่ืองจากเป็นเส้ือท่ีมีไดรั้บความนิยม มีความตอ้งการ
ของตลาด และ มีจ านวนการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน เพื่อลดมูลค่าความเสียหายด้านวตัถุดิบ แรงงานและ
ระยะเวลาการผลิต   จากการผลิตเส้ือตัวอย่างเป็นจ านวนหลายคร้ัง ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษา
กระบวนการผลิตของบริษทั จอร์จ้ีแอนด์ลู จ  ากดั โดยเนน้กระบวนการผลิตเส้ือตวัอยา่งประเภทแจ็ค
เก็ต เป็นกรณีศึกษา แก้ไขปัญหา และลดความผิดพลาด กรอบการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎี
วงจรความรู้ร่วมกบัชุมชนนักปฏิบติั (รูป 3.1) เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้บริษทั จอร์จ้ีแอนด์ลู 
จ  ากดั สร้างวฒันธรรมการแลกเปล่ียนความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ในเร่ืองการผลิตเส้ือตวัอย่าง
ประเภทแจค็เก็ต ระหวา่งบุคลากรพนกังานภายในแผนกออกแบบ 
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รูป 3.1  กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

รูป 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั เปรียบเทียบประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเส้ือตวัอย่าง
แบบเดิมกบักรอบการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีวงจรความรู้ร่วมกบัชุมชนนกัปฏิบติัเพื่อลด
ความผิดพลาด ลดมูลค่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตเส้ือตวัอย่างท่ีมีการแกไ้ขหลายคร้ัง ใน
กระบวนการผลิตเส้ือตวัอยา่งประเภทแจ็คเก็ต และลดระยะเวลาการผลิตเส้ือตวัอยา่งประเภทแจค็เก็ต
ลงรวมไปถึงเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง 6 หวัขอ้ความรู้  คือ  

1. ความรู้ในการผลิต ขั้นตอนการเยบ็ ขอ้ควรระวงัในการเยบ็ แบบ S7154    
2. ความรู้ในการผลิต ขั้นตอนการเยบ็ ขอ้ควรระวงัในการเยบ็ แบบ S7163    
3. ความรู้ในการผลิต ขั้นตอนการเยบ็ ขอ้ควรระวงัในการเยบ็ แบบ S7145   
4. ความรู้ในการผลิต ขั้นตอนการเยบ็ ขอ้ควรระวงัในการเยบ็ แบบ S7090 
5. ความรู้ในการผลิต ขั้นตอนการเยบ็ ขอ้ควรระวงัในการเยบ็ แบบ S7106 
6. ความรู้ในการผลิต ขั้นตอนการเยบ็ ขอ้ควรระวงัในการเยบ็ แบบ S6951 

 
 
 



33 
 

3.2 กลุ่มเป้าหมาย   
ประกอบดว้ย กลุ่มเป้าหมายในการทดลอง และ ผูเ้ช่ียวชาญ 
3.2.1 กลุ่มเป้าหมายท่ีใชศึ้กษาประกอบดว้ยพนกังานในสายการผลิตเส้ือตวัอยา่งท่ีปฏิบติังาน

ในบริษัท จอร์จ้ีแอนด์ลู  จ  ากัด ซ่ึงอยู่ในแผนกออกแบบผลิตภัณฑ์  จ านวนทั้ งหมด 14 คน 
ประกอบดว้ย 

1) พนกังานวาดแบบ                                    จ  านวน 2 คน 
2) พนกังานสร้างแบบ (PATTERN)            จ  านวน 4 คน 
3) พนกังานวางแบบ (MARKER)                จ  านวน 1 คน 
4) พนกังานตดัผา้                                         จ  านวน 2 คน 
5) พนกังานเยบ็ผา้                                        จ  านวน 4 คน 
6) พนกังานพนกังานตรวจสอบคุณภาพ      จ  านวน 1 คน 

โดยการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ีโดยการคดัเลือกแบบการสุ่มตวัอยา่ง
แบบเจาะจง (Purposive sampling)  

3.2.2 ผูเ้ช่ียวชาญ   
นางสาวมณีกานต ์แซ่ลี หวัหนา้แผนกออกแบบผลิตภณัฑ ์ของบริษทั จอร์จ้ีแอนดลู์ จ  ากดั 

ท างานมาแลว้ 7 ปี เป็นพนกังานดีเด่นสามปีซอ้น เป็นพนกังานท่ีไดรั้บการยอมรับจากฝ่ายต่าง ๆ ดา้น
การผลิตเส้ือตวัอยา่ง และจากการท างานท่ีผา่นมา ไดรั้บรางวลัเป็นพนกังามดีเด่นท่ีมีความผิดพลาด
ในการท างานนอ้ยท่ีสุด 
 
3.3   การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2  ประเภท  ไดแ้ก่  
1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ  กรอบการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีวงจร

ความรู้ และชุมชนนกัปฏิบติั (ภาคผนวก ข หนา้ 61) การไดม้าซ่ึงกรอบการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยใช้
ทฤษฎีวงจรความรู้ร่วมกบัชุมชนนกัปฏิบติัส าหรับบริษทั จอร์จ้ีแอนดลู์ จ  ากดั มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  

1.1   ศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีวงจรความรู้ และ ชุมชนนกัปฏิบติั เพื่อ
ศึกษาขั้นตอนการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้  

1.2   ศึกษาขั้นตอนการผลิตแผนกออกแบบผลิตภณัฑ ์
1.3   กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในแผนกออกแบบผลิตภณัฑ์ โดยมีรูปแบบการล าดบั

ขั้นตอนตาม รูป 3.2  กรอบการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีวงจรความรู้ และ
ชุมชนนกัปฏิบติั 
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กิจกรรมท่ีเนน้ทฤษฎีวงจรความรู้ ร่วมกบั ชุมชนนกัปฏิบติั  4 ขั้นตอน ดงัน้ี คือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูป 3.2 กรอบการแลกเปลีย่นเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎวีงจรความรู้และชุมชนนักปฏิบัติ 

 
ขัน้ S-Socialization    
พนักงานจากกลุ่มเป้าหมายร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้  โดยกิจกรรมชุมชนนักปฎิบติั เพื่อร่วม

ก าหนดตารางนดัหมายการท ากิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้   
พนกังานจากกลุ่มเป้าหมายร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้  โดยกิจกรรมชุมชนนกัปฎิบติั  น าแบบรูป

วาดมาแลกเปล่ียนความคิดเห็น ช้ีแนะ ก่อนการผลิต เพื่อใหเ้ป็นแนวทางการผลิต เกิดเทคนิควธีิ ก่อน
การผลิต  โดยกิจกรรมชุมชนนกัปฎิบติั  6 คร้ัง น ากรณีศึกษาเดิมท่ีเคยท ามาก่อน มาร่วมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้  

ขัน้ E-Externalization  
จากการประชุม 6 คร้ัง พนกังานจากกลุ่มเป้าหมายร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยกิจกรรมชุมชน

นักปฎิบัติ   สรุปประเด็นร่วมกันในกลุ่ม  วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพิ่มความรู้  เช่น วิธีการเย็บ 
รายละเอียดการเยบ็ เทคนิควธีิการตดั เยบ็ ตรวจ    
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ขัน้ C-Combination    
- ประชุม 6  คร้ัง เชิญเพื่อนต่างสายงานท่ีมีความรู้และประสบการณ์ มาใหค้วามรู้ 2 คร้ัง 

 คร้ังท่ี  1 โดยหวังานแผนกเยบ็ในสายการผลิต 
 คร้ังท่ี 2  โดยหวังานแผนกตดัผา้ในสายการผลิต 

- แผนกวาดแบบส่งแบบใหน้กัออกแบบท่ีแคนนาดาช่วยใหค้วามรู้ 
- แผนกแพทเทร์ินส่งแพทเทร์ินใหน้กัออกแบบท่ีแคนนาดาช่วยใหค้วามรู้ 
- การสับเปล่ียนงาน (Job Rotation) และการยมืตวับุคลากรมาช่วยงาน (Secondment) 
จากนั้นพนกังานจากกลุ่มเป้าหมายร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้  โดยกิจกรรมชุมชนนกัปฎิบติั  เพื่อ

น าความรู้ท่ีไดจ้ากภายนอกมาแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งกนัในกลุ่ม 
 ขัน้ I-Internalization  
- น าองคค์วามรู้จากการประชุม 6 คร้ัง ลงสู่การปฏิบติัในการผลิต  
- กิจกรรม Mentoring, Coaching โดยแผนกแพทเทร์ินเข้าไปดูแลในส่วนการผลิตของ

แผนกตดัและเยบ็  
จากนั้นพนกังานจากกลุ่มเป้าหมายร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยกิจกรรมชุมชนนกัปฎิบติั  เพื่อ

น าความรู้ท่ีไดจ้ากภายนอกมาแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งกนัในกลุ่มเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัใน
คร้ังต่อไป 

1.4 สร้างตารางนดัหมายส าหรับกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีวงจรความรู้
ร่วมกบัชุมชนนกัปฏิบติั (ภาคผนวก ข หนา้ 63) 
 

2. เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลการคน้ควา้
แบบอิสระคร้ังน้ีมี 2 ประเภท ไดแ้ก่  

2.1 แบบคดัเลือกเส้ือตวัอยา่งประเภทแจค็เก็ต 
 เน่ืองจากการผลิตเส้ือตวัอยา่งแจ็คเก็ต บริษทั จอร์จ้ีแอนด์ลู จ  ากดั ท่ีมีทั้งหมด จ านวน 

40 แบบ  ผูว้ิจยัอา้งอิงตามแบบท่ีนกัออกแบบแคนนาดา ไดว้างแผนไว ้และก าหนดหวัเร่ืองเก่ียวกบั
การคดัเลือกเส้ือตวัอย่างประเภทแจ็คเก็ต มีวตัถุประสงค์เพื่อคดัเลือกเส้ือตวัอย่างประเภทแจ็คเก็ต
ส าหรับกระบวนการผลิตเส้ือตวัอยา่งแบบเดิม กบักรอบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ใช้ทฤษฎีวงจรความรู้
ร่วมกบัชุมชนนกัปฏิบติั   มีขั้นตอนการสร้างดงัต่อไปน้ี 

1. ศึกษากระบวนการผลิตเส้ือตวัอยา่งประเภทแจค็เก็ต อา้งอิงตามกระบวนการผลิต
ของแผนกออกแบบผลิตภณัฑ ์บริษทั จอร์จ้ีแอนดลู์ จ  ากดั 
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2. สร้างแบบคดัเลือกเส้ือตวัอยา่งประเภทแจค็เก็ต อา้งอิงตามเกณฑ ์5 ระดบั ดงัน้ี 
ระดบั 5 หมายถึง  ระดบัง่ายมากท่ีสุด 
ระดบั 4 หมายถึง  ระดบัง่าย 
ระดบั 3 หมายถึง  ระดบัง่ายปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถึง  ระดบัง่ายนอ้ย 
ระดบั 1 หมายถึง  ระดบัง่ายนอ้ยท่ีสุด 

 
การคดัเลือกเส้ือตวัอยา่งแบบยากอา้งอิงตามเกณฑ ์5 ระดบั ดงัน้ี 
ระดบั 5 หมายถึง  ระดบัง่ายมากท่ีสุด 
ระดบั 4 หมายถึง  ระดบัง่าย 
ระดบั 3 หมายถึง  ระดบัง่ายปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถึง  ระดบัง่ายนอ้ย 
ระดบั 1 หมายถึง  ระดบัง่ายนอ้ยท่ีสุด 

3. ผูว้จิยัปรับปรุงแกไ้ขแบบคดัเลือกเส้ือตวัอยา่งประเภทแจค็เก็ต 
4. น าแบบคดัเลือกเส้ือตวัอยา่งประเภทแจค็เก็ตไปทดลองใชก้บักลุ่มเป้าหมาย 
5. น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ความถ่ีการเลือกซ ้ าโดยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  

 
2.2 แบบฟอร์มแลกเปล่ียนเรียนรู้ชุมชนนกัปฏิบติั เป็นแบบบนัทึกความรู้ ประสบการณ์ 

จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ท่ีสร้างข้ึนมาจากการตกลงกันภายในกลุ่ม โดยมีขั้นตอนการสร้าง
ดงัต่อไปน้ี 

1. สร้างแบบบนัทึกจ านวน 6 ชุด เพื่อใชใ้นการศึกษากิจกรรมชุมชนนกัปฏิบติั  
2. ก าหนดแบบบันทึกกิจกรรมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (ภาคผนวก ข หน้า 64) 

ประกอบดว้ย 4 หวัขอ้ ดงัน้ี  
- ประเด็นหลกัของกิจกรรมชุมชนนกัปฏิบติั     
- วนัท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้    
- รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมชุมชนนกัปฏิบติั 
- ปัญหาระหวา่งการท า กิจกรรมชุมชนนกัปฏิบติั  
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3.4 การด าเนินการทดลองและการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
กรอบการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีวงจรความรู้และชุมชนนักปฏิบติั  น าไปใช้กับ 

บริษทั จอร์จ้ีแอนดลู์ จ  ากดั  มีระยะเวลาด าเนินการ ระหวา่ง มิถุนายน 2555  - ตุลาคม 2556  
ขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัต่อไปน้ี 
1.สร้างแบบคดัเลือกเส้ือตวัอยา่งแจค็เก็ต 

1.1  คดัเลือกเส้ือตวัอย่างประเภทแจ็คเก็ต จ านวน 40 แบบโดยกลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 14 ชุด (ภาคผนวก ข หนา้ 61)   

2. น าแบบคดัเลือกเส้ือตวัอยา่งแจค็เก็ตไปทดสอบกบักลุ่มเป้าหมาย 14 คน  
3. ไดผ้ลการคดัเลือกเส้ือตวัอยา่งแจค็เก็ต  จ  านวน 6 แบบ แบบง่าย 3 แบบ แบบยาก 3 แบบ 
4. ออกแบบกรอบการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยใชท้ฤษฎีวงจรความรู้และชุมชนนกัปฏิบติั   
5. ประชุมนดัหมายแจง้กลุ่มเป้าถึงวตัถุประสงคข์องการน ากรอบการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดย

ใชท้ฤษฎีวงจรความรู้และชุมชนนกัปฏิบติั  ไปใช ้ 
6. การด าเนินการตาม กรอบการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีวงจรความรู้และชุมชนนกั

ปฏิบติั   
กระบวนการ  S-Socialization   เป็นการแลกเปล่ียนความรู้แบบฝังลึกไปเป็นความรู้ฝังลึก 

(Tacit to Tacit) การเร่ิมกรอบการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยใชท้ฤษฎีวงจรความรู้และชุมชนนกัปฏิบติั   
1. ประชุมกลุ่ม ก าหนดหวัขอ้เร่ือง และ แนวทางการปฏิบติั ก าหนดวธีิการส่ือสาร 
2. การแบ่งปันความรู้  

2.1 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  
2.2 มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์เดิมท่ีเคยเจอมาก่อน เพื่อร่วมกนัหาแนวทางป้องกนั 

กระบวนการ E-Externalization เป็นการแลกเปล่ียนความรู้แบบฝังลึกไปเป็นความรู้ชดัแจง้ 
(Tacit to Explicit) 

- ประชุมกลุ่มสรุปประเด็นปัญหาร่วมกนั บนัทึกขั้นตอนการเยบ็ บนัทึกเอกสารรายละเอียด
ทั้ง 6 หวัขอ้งาน  

กระบวนการ C-Combination เป็นการแลกเปล่ียนความรู้แบบชดัแจง้ไปเป็นความรู้ชดัแจง้ 
(Explicit to Explicit) 

1.พนกังานในแผนกออกแบบผลิตภฑั์น าผลบนัทึกขั้นตอนการปฏิบติังาน ไปหาความรู้เพิ่ม
จากภายนอก  ไดแ้ก่เอกสาร ผูเ้ช่ียวชาญภายนอก เพื่อนร่วมงานท่ีมีประสบการณ์ จากนั้นน าความรู้
มาร่วมแลกเปล่ียนความรู้ในกิจกรรมอีกคร้ัง 
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2. การสับเปล่ียนงาน  (Job Rotation) และการยืมพนักงานมาช่วยงาน (Secondment) เพื่อ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ และเทคนิคในการผลิต 

กระบวนการ I-Internalization เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ชัดแจ้งไปเป็นความรู้ฝังลึก 
(Explicit to Tacit)  

1. พนกังานแต่ละแผนกน าความรู้ท่ีไดจ้ากการประชุม ไปปฎิบติัจริง  
 2. การแบ่งปันความรู้ มีกิจกรรม Mentoring, Coaching โดยแผนกแพทเทร์ินเข้าไปดูแลใน

ส่วนการผลิตของแผนกตดัและเยบ็ ในช่วงท่ีพนกังานเร่ิมตน้ของการท างาน เพื่อช้ีแนวทางก่อนการท า 
 
3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. แบบคัดเลือกเส้ือตัวอย่างแจ็คเก็ต วิเคราะห์ผลการคัดเลือกตัวอย่างโดยโปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS 

 2. กรอบการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีวงจรความรู้ร่วมกบัชุมชนนักปฏิบติัส าหรับ
บริษทั จอร์จ้ีแอนด์ลู จ  ากดั  แสดงผลการเปรียบเทียบการแกไ้ขเส้ือตวัอยา่งประเภทแจค็เก็ตแบบเดิม
และใชท้ฤษฎีวงจรความรู้และชุมชนนกัปฏิบติั ส าหรับบริษทั จอร์จ้ีแอนดลู์ จ  ากดั 
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ตาราง  3.1 แผนการด าเนินการวจัิย 

Input  Process and Tools Output Outcome 
1. ศึกษาปัญหา
กระบวนการผลิตเส้ือ
ประเภทแจค็เก็ตของ
บริษทั จอร์จ้ีแอนดลู์ จ  ากดั 

 1.แบบสัมภาษณ์  
2.ศึกษาขอ้มูลปัญหาการ
ผลิตเส้ือตวัอยา่ง
ยอ้นหลงั  5 ฤดูกาลผลิต 

ขอ้มูลปัญหาการ
คน้ควา้แบบอิสระ 

 
 
 
 
 

กรอบการ
แลกเปล่ียน
เรียนรู้โดย
ใชท้ฤษฎี
วงจร
ความรู้
ร่วมกบั
ชุมชนนกั
ปฏิบติั
ส าหรับ
บริษทั จอร์
จ้ีแอนดลู์ 
จ  ากดั 

2 .วเิคราะห์ปัญหา
กระบวนการผลิตเส้ือ
แจค๊เก็ตของบริษทัจอร์จ้ี
แอนดลู์ จ  ากดั 

 1.จ าแนกปัญหาจาก
กระบวนการผลิตเส้ือ
ตวัอยา่งประเภทแจ็คเก็ต
โดยใชเ้ปอร์เซนต ์

1.เปอร์เซ็นการ
ผลิตเส้ือตวัอยา่ง 
2.มูลค่าความ
เสียหาย 

3.คดัเลือกประเด็นความรู้
ตามประเด็นของ
กลุ่มเป้าหมาย 

 แบบคดัเลือกตวัอยา่ง
เส้ือแจค็เก็ต 

ประเด็นความรู้
ทั้งหมด 6 หวัขอ้ 

4.สร้างกรอบการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้โดยใช้
ทฤษฎีวงจรความรู้และ
ชุมชนนกัปฏิบติั  
ตาม 6 หวัขอ้ 

 1.ชุมชนนกัปฏิบติั  
2.ทฤษฎีวงจรความรู้ 
3.แบบบนัทึกกิจกรรม 

1.พนกังานท างาน
เป็นทีม 
2.พร้อมแลกเปล่ียน
ความคิด
ประสบการณ์ 
3.การประสานง่าย
ภายในกลุ่มง่ายข้ึน 

5. เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตเส้ือ
ตวัอยา่งแบบเดิม กบักรอบ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้โดย
ใชท้ฤษฎีวงจรความรู้ และ
ชุมชนนกัปฏิบติัหรือ  

 แบบบนัทึกจ านวนคร้ัง
การแกไ้ขการผลิตเส้ือ
ตวัอยา่ง  

ผลการเปรียบเทียบ
ระหวา่ง 
กระบวนการ 
ผลิตเส้ือตวัอยา่ง
แบบเดิม กบักรอบ
การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ใชท้ฤษฎี
วงจรความรู้ร่วมกบั
ชุมชนนกัปฏิบติั 
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ตาราง  3.1 แผนการด าเนินการวจัิย (ต่อ) 

 

IS Topic 
กรอบการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยใชท้ฤษฎีวงจรความรู้ร่วมกบัชุมชนนกัปฏิบติั 

ส าหรับบริษทั จอร์จ้ีแอนดลู์ จ  ากดั 
Organization 

บริษทั จอร์จ้ีแอนดลู์ จ  ากดั 
Stakeholder 

หัวหน้าแผนกออกแบบผลติภัณฑ์ 
พนกังานวาดแบบ  

พนกังานสร้างแบบ (PATTERN)  
พนกังานวางแบบ (MARKER)  

พนกังานตดัผา้ 
พนกังานเยบ็ผา้ 

พนกังานพนกังานตรวจสอบคุณภาพ  
Input (Chapter 1-2) 

Problem Data/Information Knowledge 
1. การผลิตเส้ือตวัอยา่งประเภท
แจค็เก็ตท่ีแกไ้ขสูงถึง 75 %                                                          
2. เส้ือตวัอยา่งประเภทแจ็คเก็ต
แกไ้ขมากท่ีสุดถึง 12 คร้ังต่อ
หน่ึงตวั  
3. พนกังานท่ีอยูใ่นกระบวนการ
ผลิตเส้ือตัวอย่างมีพนักงาน
หลายต าแหน่ง หลายคนต้อง
ท างานร่วมกันเกิดความผิด 
พลาดจากการส่ือสาร    

1.ขอ้มูลประเภทเส้ือตวัอยา่ง 
2.ขอ้มูลขั้นตอนการผลิต    
3.ทฤษฎีวงจรความรู้                    
 4.ชุมชนนกัปฏิบติั                  
       

1.ความรู้เก่ียวกบัขั้นตอนใน
การผลิต 
2.ความรู้เก่ียวกบั
กระบวนการผลิตเส้ือผา้
ส าเร็จรูป 
 

Solution /Process/Tools (Chapter 3) 
ความรู้เก่ียวกบัทฤษฎีวงจรความรู้   

ชุมชนนกัปฏิบติั 
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ตาราง 3.1 แผนการด าเนินการวจัิย (ต่อ) 

 

Output (Knowledge Management ) (Chapter 3) 
กรอบการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยใชท้ฤษฎีวงจรความรู้ร่วมกบัชุมชนนกัปฏิบติัส าหรับบริษทั จอร์จ้ี

แอนดลู์ จ  ากดั 
Productivity /Outcome 

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเส้ือตวัอยา่งดีข้ึน 
ลดจ านวนคร้ังของการแกไ้ขเส้ือตวัอยา่งประเภทแจค็เก็ต 


